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® TOTAL PSA® CA 125

® AFP® CA 15-3

® β - HCG® CA 19-9

® TPA-M«® CA 72-4

® CYFRA 21-1«® CEA

® β 2- Microglobulin«® NSE

® Thyroglobulin«® FREE PSA
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هل تعاني من آالم في العظام؟
 وال تعرف السبب ؟

تتوفر نتائج خالل ساعة

مختبرات بلوسم الطبية تقدم لك
باكج لمعرفة األسباب

| Vitamin D)فيتامين د(

| PTH)هرمون جار درقي(

| BCTX)تحاليل هشاشة العظام( 

P1NP |

| RA Factor)الروماتيزم(

| Calicum)الكالسيوم(

| Magnesium)ماغنيسيوم(

| Phosphours)الفوسفور(

Alkhaline Phosphatase)مؤشر العظام(

| CRP)مؤشر االلتهابات(

| CPK)مؤشر العضالت(

| Uric Acid)مؤشر النقرس(

46BD
50 %

تخفيض

نقبل التأمين الصحي

مـخــتـبرات بـلـوســــم الطــبــية
هل تشكو من عدم توافر التحاليل المطلوبة في

 المستشفى أو العيادة؟ هل تشكو من إرتفاع أسعارها؟ 

يوفر لكم »بلوسمالب« أوسع قائمة من التحاليل 

المختبرية في أقل وقت ممكن وبأفضل األسعار. 

نتائج مضمونة بأستخدام أفضل األجهزة 

األمريكية واليابانية على أيدي فنيين متخصصين 

وتحت اشراف طبيب استشاري

استلم نتيجتك في ساعة أو أقل بسعر رمزي إضافي!

pm - 7 am 10السبت  - الخميس
17179316 blossomlab

بالقرب من بوابة مدينة عيسى  ومقابل الكوبري

 فــي بــاقــــة واحــــدة

46BD

عرض خاص
هرمونات العقم والخصوبة للمرأة

TSH, FT4الغدة الدرقية

LHالهرمون اللوتيني

FSHالهرمون المحفز للحويصلة

Prolactinهرمون البروالكتين

Estradiolهرمون االستراديول

Progesteroneهرمون البروجسترون

Testosteroneالهرمون الجنسي الذكري

DHEA-Sهرمون الشباب )السعادة(

Insulinاالنسولين

50 %
تخفيض

العرض سار من

17 نوفمبر - 21 ديسمبر

https://www.instagram.com/blossomlab/
https://www.instagram.com/blossomlab/
http://goo.gl/maps/z3miFVR6FzN2
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أكد ضرورة التزام إيران بالمعاهدات الدولية وعدم التدخل في شئون الدول األخرى

»إعالن الصخير« يؤكد العمل لتحقيق 
التكامل الخليجي سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا

مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا 
السياسية إقليميًا ودوليًا:

توجيه المجلس األعلى باالستمرار في مواصلة الجهود لالنتقال من   
مرحلة التعاون إلى مرحلة االتحاد.

التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه اإلرهاب والتطرف،   
ونبذها لكل أشكاله، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ومحاربة الفكر المتطرف.
التأكيد على اعتبار التشريع األميركي »جاستا« متعارضاً مع أسس   
ومبادئ العالقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول.

التأكيد على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك   

الجماعات  وإيواء  احتضان  وعدم  الدولية  والمعاهدات  بالمواثيق  بااللتزام 
اإلرهابية على أراضيها. 

التأكيد على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية   
للغارات  الشديدين  إدانته واستنكاره  اإلقليمية، وعبر عن  واستقرارها وسالمتها 

على حلب.
التأكيد على االلتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقالله   
وفق  السياسي  الحل  أهمية  أكد  كما  الداخلية،  شئونه  في  تدخل  أي  ورفض 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
تحرير  عملية  في  العراق  لحكومة  دعمه  عن  األعلى  المجلس  عبر   
الموصل مما يسمى تنظيم »داعش« اإلرهابي، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب 

على أساس طائفي ضد المدنيين.

أهم قرارات »قمة الصخير« المتعلقة بالشئون االقتصادية والتنموية: 
  الموافقة على تبادل المعلومات االئتمانية بين دول المجلس.

بدول  المدفوعات  ألنظمة  ربط  نظام  وبناء  تأسيس  على  الموافقة   
المجلس.

مجلس  لدول  التجاري  الغش  مكافحة  )نظام(  قانون  على    الموافقة 
التعاون بوصفه قانوناً )نظاماً( إلزامياً.

التأكيد على أهمية التزام الدول األعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول   
مجلس التعاون.

قادة دول مجلس التعاون الخليجي ُبعيد جلسة العمل الثانية المغلقة بحضور رئيسة وزراء المملكة المتحدة أمس )األربعاء( بقصر الصخير

خادم الحرمين الشريفين يبدأ زيارة رسمية لمملكة البحرين                                                                  )واس(

§دبي - أ ف ب
مجلس  دول  قـــادة  أطــلــق   [
الوزراء  ورئيسة  الخليجي  التعاون 
أعمال  ماي خالل  تيريزا  البريطانية 
في  الخليجي  التعاون  مجلس  قمة 

)األربعاء(  أمس  المنامة 
استراتيجية«  »شراكة 

ــاالت  ــج ــم ــي ال فـ
والسياسية  األمنية 

معاً  بالعمل  متعهدين  والتجارية، 
لمواجهة »عدوانية« إيران.

أمام  ألقتها  كلمة  في  ماي  وقالت 
في  الملتئمين  الخليجيين  القادة 
والثالثين  السابعة  السنوية  القمة 
أن   )...( »علينا  أعمالها:  اختتام  قبيل 
التي   )...( األطراف  مواجهة  نواصل 
االستقرار  عدم  من  أفعالها  تزيد 

في المنطقة«.
وزراء  رئيسة  وأضــافــت 
بريطانيا »أود أن أؤكد 
لكم أنني على 
دراية 

إيران  تمثله  الذي  بالتهديد  تاّمة 
بالنسبة إلى الخليج ومنطقة الشرق 
األوسط«. وتابعت »علينا )...( العمل 
للتصرفات  التصّدي  أجل  من  معاً 

العدوانية إليران في المنطقة«.
مجلس  عن  صــادر  بيان  ــال  وق
الخليج  دول  إن  الخليجي  التعاون 
بريطانيا  وزراء  رئيسة  مع  اتفقت 
االستراتيجية  الشراكة  »إطالق  على 
والمملكة  التعاون  مجلس  بين 
في  أوثق  عالقات  لتعزيز  المتحدة 
المجاالت كافة، بما في ذلك السياسية 
والتجارية  واألمنية  والدفاعية 

والثقافية واالجتماعية«.

»شراكة استراتيجية« بين بريطانيا ودول الخليج 
في المجاالت األمنية والسياسية والتجارية

العاهل يقلد خادم الحرمين وسام 
الشيخ عيسى من الدرجة الممتازة

§المنامة - بنا
] قلد عاهل البالد حضرة صاحب 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
الشريفين  الحرمين  خادم  خليفة 
السعودية  العربية  المملكة  عاهل 
الشقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
بن  عيسى  الشيخ  وسام  سعود  آل 
سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة 

)القالدة(.
مقدمة  في  البالد  عاهل  وكــان 
الشريفين  الحرمين  خادم  مستقبلي 

الصخير  قصر  إلى  وصوله  لدى 
ديسمبر/   7( األربعاء  أمس  مساء 
بداية  في  وذلك   )2016 األول  كانون 
زيارته الرسمية التاريخية للبحرين.
مسار  العاهالن  واستعرض 
العالقات األخوية التاريخية الحميمة 
الوثيقة والروابط المتينة التي تربط 
والتي  الشقيقين  والشعبين  البلدين 
التقدم  من  المزيد  الدوام  على  تشهد 
والنماء والتطور في جميع المجاالت.
بعمق  اعتزازه  الملك  جاللة  وأكد 

بين  والمتميزة  القوية  العالقات 
وأسسها  بناها  والتي  المملكتين 
نهجهم  على  وسار  واآلباء  األجداد 
ومتانة  رسوخاً  تزداد  والتي  األبناء 
مع مرور الزمان. مؤكداً جاللته ثقته 
التاريخية  الزيارة  هذه  بأن  التامة 
الشريفين  الحرمين  لخادم  األخوية 
لمملكة البحرين ستحقق نقلة نوعية 
كبيرة في مسيرة العالقات البحرينية 
كافة  المستويات  على  السعودية 
لتلبية تطلعات وطموحات الشعبين.

وزير الخارجية: سنرد على رسالة 
إيران ألمير الكويت... وال نــفكر 
في منع البضائع اإليرانية حاليًا

التفاصيل في ملحق »قمة الخليج« مرفق مع العدد

مقتل عشرات المدنيين في ضربات جوية بغرب العراق
§بغداد - رويترز

طبية  ومصادر  برلمانيان  قال   [
بلدة  على  جوية  ضربات  إن  محلية 
خاضعة لسيطرة تنظيم »داعش« قرب 
سورية  مع  للعراق  الغربية  الحدود 
قتلت عشرات األشخاص بينهم كثير 

من النساء واألطفال.

الجوية  الضربة  أن  وأضــافــوا 
أصابت سوقاً مزدحمة في مدينة القائم 
واصفين  العراقية،  األنبار  بمحافظة 
الواقعة بأنها »مجزرة«. وقالت مصادر 
طبية إن 55 مدنياً قتلوا بينهم 12 امرأة 

و19 طفالً في ثالث ضربات جوية.
جثث  أن  الطبية  المصادر  وذكرت 

مشرحة  إلى  نقلت  متشددين  ثمانية 
مستشفى القائم.

من  السلماني  أحمد  النائب  وقال 
محافظة األنبار أيضاً إن 55 مدنياً قتلوا. 
وأبلغ نائب آخر يدعى محمد الكربولي 
»رويترز« أن 60 شخصاً قتلوا بينهم 

بعض أقاربه.
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قرينة العاهل تستقبل وفدًا من الجامعة الملكية للبنات 
بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها

§المنامة - بنا
المجلس  رئيسة  البالد  عاهل  قرينة  أعربت   [
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  للمرأة  األعلى 
مملكة  فخر  عن  خليفة  آل  ابراهيم  بنت  سبيكة 
البحرينيات  من  الجديد  بالجيل  البحرين 
على  كبيرة  مقدرة  يثبتن  اللواتي  المتميزات 
مواصلة تعزيز حضور وريادة المرأة البحرينية 
رفع  في  ُقُدماً  والمضي  المجاالت،  مختلف  في 
التنمية  مسيرة  في  البحرينية  المرأة  مساهمة 
واالزدهار الوطني التي وضع ركائزها المشروع 
اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة العاهل وكان 

نهوض المرأة البحرينية أحد أهم معالمها.
لدى  للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  وأشارت 
أعضاء  من  عدداً  المجلس،  مقر  في  استقبالها 
وخريجات  وطالبات  واإلدارية  التعليمية  الهيئة 
المجلس  حرص  إلى  للبنات،  الملكية  الجامعة 
المرأة  تطور  مسيرة  مواكبة  على  للمرأة  األعلى 
البحرينية في مختلف مراحلها العمرية، وباألخص 
رسم  في  الحاسمة  الجامعية  الدراسة  مرحلة 
لدخول  والمؤهلة  للمرأة،  المستقبلية  التوجهات 
وبما  واالجتماعية،  واألسرية  العملية،  الحياة 
يضمن تفعيل طاقاتها وضمان أعلى مساهمة لها 
ووطنها.  ومجتمعها  وأسرتها  نفسها  نهضة  في 

من  واالستفادة  المنافسة  على  تشجيعها  عبر 
التجارب الخارجية لتطوير مداركها الدراسية.

للبنات  الملكية  الجامعة  سموها  وهنأت 
تأسيسها،  على  سنوات  عشر  مرور  بمناسبة 
الجامعة  الذي تشهده  مشيدة بالتطور األكاديمي 
سواء على مستوى تنوع التخصصات أو ارتفاع 
والجوائز  االعتمادات  وكذلك  بها.  االلتحاق  نسب 
النوعية التي حصلت عليها نتيجة ذلك، مؤكدة أن 
الحياة  الجامعة في  الذي تخطه خريجات  النجاح 
والعملي  العلمي  التأهيل  قوة  على  دليل  العملية 
األكاديمي  النهج  ونجاح  دراستهن،  خالل  لهن 

الذي اعتمدته الجامعة منذ تأسيسها.
وقالت سموها إن التعرف عن كثب على أولئك 
االطمئنان  على  يبعث  والخريجات  الطالبات 
مملكة  ومستقبل  البحرينية  المرأة  مستقبل  إلى 
بين  الفاعلة  بالشراكة  نوهت  كما  البحرين، 
التعليمية  والمؤسسات  للمرأة  األعلى  المجلس 
والتدريبية ومن ضمنهن الجامعة الملكية للبنات، 
المجلس  بين  المشترك  التعاون  إلى  مشيرة 
المشاريع  من  العديد  تنظيم  في  والجامعة 
لقضايا  المخصصة  والمؤتمرات  والفعاليات 
نتائج  ابراز  إلى  والتطلع  المرأة،  ومواضيع 
تشرف  التي  والبحوث  الدراسات  ومخرجات 
االستفادة من مضمونها، من  لتتم  الجامعة  عليها 

خالل تنظيم الندوات، أو النشر في الصحافة.
للبنات  الملكية  الجامعة  رئيس  قدم  ذلك،  إلى 
األعلى  المجلس  رئيسة  أمــام  جمعة  مــازن 
إليه  توصلت  ما  خالله  قدم  مرئّياً  عرضاً  للمرأة 
عديدة  وأكاديمية  علمية  مخرجات  من  الجامعة 
في  المرأة  بتدريس  تختص  جامعة خاصة  كأول 
وزارة  قبل  من  رسمّياً  بها  ومعترف  البحرين، 
السعودية  العربية  المملكة  في  العالي  التعليم 
أكاديمّياً،  برنامجاً   12 وتوفر  الكويت،  ودولة 
الماجستير،  درجة  مستوى  على  منها  اثنان 
وشك  على  طالبة  و153  خريج   802 ولديها 
بحرم  الجامعة  وتتميز   ،2017 العام  في  التخرج 
رياضّياً  ونادًيا  للطالبات،  سكًنا  يضم  جامعي 
ومركز تكنولوجي حديًثا، باإلضافة إلى تأسيس 
مركز بحثي متخصص في قضايا وشئون المرأة 

البحرينية.
شكر  بالغ  عن  جمعة  البروفيسور  أعرب  كما 
على  الملكي  السمو  لصاحبة  الجامعة  وتقدير 
سموها  توليه  الذي  والدعم  واالهتمام  الرعاية 

للبنات. الملكية  للجامعة 
من  لعدد  عرض  تقديم  اللقاء  خالل  تم  كما 
الطالبات الالتي تميزن في تخصصاتهن النوعية 
مختلف  في  متميزة  وظائف  على  والحصول 

القطاعات في مملكة البحرين.

قرينة العاهل مستقبلة عدداً من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية وطالبات وخريجات الجامعة الملكية للبنات

تكريم قرينة عاهل البالد

»ألبا« تتوقع أداًء قوّيًا مع نهاية 2016... ودعيج آل خليفة: 
متفائلون بتأمين مليار دوالر إضافي لـ »الخط السادس«

§عسكر - ألبا
جيداً  )ألبا(،أداًء  البحرين  ألمنيوم  شركة  قدمت   [
السوق،  يشهدها  التي  الحالية  الظروف  ضوء  في 
البا  شركة  إدارة  مجلس  لرئيس  تصريح  وفق  وذلك 

خليفة. آل  دعيج  بن  سلمان  بن  دعيج  الشيخ 
الفصلي  االجتماع  انعقاد  بعد  التصريح،  جاء 
عقد  والذي   ،2016 للعام  الشركة  ادارة  لمجلس  الرابع 
بمقر   )2016 األول  كانون  ديسمبر/   7( األربعاء  أمس 

الشركة.
محضر  على  االجتماع  خالل  االدارة  مجلس  ووافق 
سبتمبر/   28( بتاريخ  عقد  الذي  السابق  االجتماع 
التقارير  مراجعة  إلى  باإلضافة  الماضي(،  أيلول 
مجلس  إلى  التابعة  التنفيذية  اللجنة  من  المقدمة 
وكذلك  المجلس،  إلى  التابعة  التدقيق  ولجنة  اإلدارة، 

والمكافآت. الترشيح  لجنة 
بمراجعة  أيضاً  االجتماع  خالل  المجلس  وقــام 
 2017 للعام  السنوية  التشغيلية  الخطة  ومناقشة 
تقرير  المجلس  راجع  كما  عليها،  المصادقة  تمت  حيث 
للربع  المالية  2016 والبيانات  للعام  الشركات  حوكمة 
تقريراً  كذلك  اإلدارة  وقدمت   .2016 العام  من  الثالث 
ومشروع  السالمة  صعيد  على  الشركة  تطورات  حول 
الثانية  والمرحلة  للتوسعة  السادس  الصهر  خط 
المالي  األداء  حول  تقرير  الى  اضافة  تايتن  لمشروع 
العام  نهاية  مع  قوّياً  يكون  أن  الشركة  تتوقع  الذي 

.2016 الجاري 
سلمان  بن  دعيج  الشيخ  قال  الصدد،  هذا  وفي 
جّداً  وفخورون  سعداء  »إننا  خليفة:  آل  دعيج  بن 
خط  لمشروع  المستمرة  االيجابية  بالتطورات 

من  الشركة  تمكنت  فقد  للتوسعة،  السادس  الصهر 
مليار   1.5 بقيمة  المشترك  القرض  أقسام  إغالق 
دوالر  مليار  بتأمين  متفائلون  ونحن  أميركي.  دوالر 
قبل  من  المدعوم  التمويل  خالل  من  إضافي  أميركي 
العام  من  األول  الربع  خالل  الصادرات  ائتمان  هيئات 

المقبل2017«.
اإلدارة  مجلس  استعرض  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
نتائج  بخصوص  اليه  والمرفوع  الصادر  التقرير 
القانونية  المخالفات  اشتباه وجود بعض  في  التحقيق 
واإلدارية التي ارتكبت من قبل نقابة عمال »ألبا«. وبعد 
والنتائج  للبيانات  ومتعمقة  مستفيضة  مناقشات 
شركة  إدارة  مجلس  اتخذ  فقد  التقرير،  في  المطروحة 
أنيطت  والتي  الشأن،  بهذا  الالزمة  القرارات  »ألبا« 
واتخاذ  تنفيذها  على  العمل  مسئولية  الشركة  بإدارة 
الشركة  أن  كما  بشأنها.  فورية  تصحيحية  اجراءات 
مملكة  في  المختصة  الرسمية  للجهات  التقرير  ستقدم 

اختصاصها. مجال  في  كل  البحرين 
رئيساً  أمين سلطان  تعيين  على  المجلس  وافق  وقد 

فوري. بشكل  اإلنتاجية  للعمليات  تنفيذّياً 
أعضاء  ستة  من  مؤلف  اإلدارة  مجلس  أن  يذكر 
القابضة«،  البحرين  »ممتلكات  شركة  قبل  من  معّينين 
وهم باإلضافة إلى رئيس مجلس اإلدارة الشيخ دعيج 
بن سلمان بن دعيج آل خليفة، كل من: يوسف عبداهلل 
الهزاني، محمد  ناصر  فهد  العريض،  أسامة محمد  تقي، 
من  المعّينان  العضوان  أما  كازرون.  وسهى  كمشكي، 
فهما:  الصناعية«  لالستثمارات  »سابك  شركة  قبل 
إلى  باإلضافة  القرني،  وخالد  الشعيبي  صالح  فهد 
ومطلق  الحميد  عبدالعزيز  المستقلين  العضوين 

المريشد.

اجتماع مجلس إدارة شركة »ألبا« برئاسة الشيخ دعيج آل خليفة
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وزعت أكثر من 6.200 وحدة خالل العام الجاري...

»اإلسكان«: أمر ولي العهد أسهم في رفع معدل اإلنجازات 
اإلسكانية في برنامج عمل الحكومة      

§المنامة - بنا
نائب  العهد  ولي  أمر  صدور  فور   [
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  مجلس 
خالل  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
بالبدء  اإلسكان  لوزارة  األخيرة  زيارته 
في توزيع 3,200 وحدة سكنية إضافية 
 3,000 الـ  توزيع  عملية  تكللت  بعدما 
وحدة سكنية بنجاح التي أمر بها سموه 
رمضان  شهر  بمناسبة  سابق  وقت  في 
رت  وعيد الفطر المبارك، سرعان ما سخَّ
أمر  تنفيذ  في  جهودها  اإلسكان  وزارة 
اإلسكانية  االحتياجات  لتلبية  سموه 

بمختلف محافظات مملكة البحرين.
»وفي  إنها  االسكان  وزارة  وقالت 
نحو  المستمر  وسعيها  جهودها  إطار 
تغطية الطلبات اإلسكانية المدرجة على 
قوائم االنتظار، قامت الوزارة بمضاعفة 
أمر  لتنفيذ  طاقاتها  وتسخير  جهودها 
وضع  في  وشرعت  العهد،  ولي  سمو 
لتتمكن  تنفيذها،  في  واإلسراع  الخطط 
في غضون فترة زمنية قصيرة من إتمام 

توزيع 6,200 وحدة سكنية«.
وأشارت إلى أن »المشاريع التي جرى 
مؤشًرا  تعد  غيرها  وأخرى  توزيعها 
اإلسكاني  العمل  حجم  على  واقعًيّا 
منذ  تطبقه  أن  الوزارة  استطاعت  الذي 
اإلسكانية،  الخطة  تنفيذ  في  الشروع 
أساسية  ركائز  تمثل  كونها  إلى  إضافة 
في البرنامج الزمني لتنفيذ برنامج عمل 
الحكومة لبناء 25 ألف وحدة سكنية قبل 
نهاية العام 2018، والمنبثقة عن التوجيه 
وحدة  ألف   40 ببناء  السامي  الملكي 
بتنفيذها  البالد  عاهل  أمر  التي  سكنية 

في أسرع وقت ممكن«.

»استطاعت  أنها  ــوزارة  ال ــدت  وأك
بفضل أمر سمو ولي العهد توزيع أكثر 
النصف  خالل  سكنية  وحدة   6,200 من 
جاءت  والتي  الجاري،  العام  من  الثاني 
إنجاز  نسبة  رفع  في  مرحلتين  على 
وزارة اإلسكان من برنامج عمل الحكومة 
لتصل إلى 37.1 في المئة في 2016 الذي 
شهد تخصيص وتوزيع أكثر من 9,500 

وحدة سكنية«.
ادرة  الصَّ اإلخبارية  البيانات  وكشفت 
أنَّ  األخيرة،  الفترة  خالل  الوزارة  عن 
ركيزة  تعد  الجديدة  اإلسكانية  المدن 
العمل الرئيسية للوزارة، كونها ستلبي 
آالف الطلبات اإلسكانية، وهذا ما سلطت 
عليه الضوء في برنامج التوزيعات، بعد 
أن شملت خطة توزيع الوحدات اإلضافية 
المأمور بتوزيعها أكثر من 1,000 وحدة 
سكنية بالمحافظة الشمالية، وما يقارب 
من  وأكثر  الجنوبية،  بالمحافظة   685
العاصمة  700 وحدة سكنية بالمحافظة 
والتي  المحرق،  بمحافظة  وحدات  و905 
خفض  في  ملحوظ  بشكٍل  أسهمت 
قوائم  على  المدرجة  اإلسكانية  الطلبات 
الوزارة، من  بما يتسق ورؤية  االنتظار 
بينها 2,564 طلباً إسكانّياً شملته المدن 

اإلسكانية.
آليات  وتفعيل  تعزيز  إطــار  وفي 
الشراكة مع القطاع الخاص، فقد أدرجت 
وزارة اإلسكان في خطتها لتوزيع 3200 
المشاريع  أحد  إضافية  سكنية  وحدة 
مع  بالشراكة  تنفذه  الذي  اإلسكانية 
القطاع الخاص بعدما شملته في برنامج 
 3,000 تضمن  والذي  المسبق  التوزيع 
من  ضاعف  الذي  األمر  سكنية،  وحدة 
أهمية خطة التوزيع؛ كونه يمثل خطوة 
المحور اآلخر لبرنامج عمل  متقدمة في 

الحكومة، المتعلق بتعزيز وتفعيل آليات 
إنه  حيث  الخاص،  القطاع  مع  الشراكة 
وحدات  تخصيص  يتم  األولى  وللمرة 
القطاع  قِبل  من  تنفيذه  تم  مشروع 
الخاص، األمر الذي يمثل نقلة حقيقية في 
ملف السكن االجتماعي بالمملكة، حسبما 

جاء في بياٍن سابق صادر عن الوزارة.
في  المبادرات  هذه  إنجاز  ويأتي 
القيادة  رؤية  من  انطالًقا  اإلسكان  قطاع 
المغفور  دعائمها  أسس  التي  الحكيمة 
الشيخ  السمو  الراحل صاحب  األمير  له 
طيب   – خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى 
عاهل  خطاها  على  وسار   ،  – ثراه  اهلل 
البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
للعملية  مواكًبا  خليفة،  آل  عيسى  بن 
وفي  البالد،  تشهدها  التي  التنموية 
واحتياجات  متطلبات  كافة  توفير  إطار 
المواطنين بما يلبي طموحاتهم في حياة 
البناء  في  مساهماتهم  ويعزز  كريمة 

والتنمية.
على  حريصة  اإلسكان  وزارة  إنَّ 
للسكن  المواطنين  تملُّك  نسبة  رفع 
المناسب، وتوفير المقومات كافة لتأمين 
لما في ذلك من  الكريمة ألبنائها،  الحياة 
مزيد  وتحقيق  األسرية  للروابط  تعزيز 
الطاقات  كافة  وحشد  االستقرار،  من 
التنمية  في  قدًما  للمضي  واإلمكانيات 
من  الالمحدود  الدعم  بفضل  الشاملة، 
عاهل  وبتوجيهات  الحكيمة  القيادة 
البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
رئيس  ومتابعة  خليفة،  آل  عيسى  بن 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر ولي 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو  صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

االعتصامات اإلسكانية تربك توزيعات مشاريع 
الوزارة وتعيد جدلية »األقدمية« و»المناطقية«

§الوسط - حسن المدحوب 
معيار  تغليب  في  معضلة  اإلسكان  وزارة  تواجه   [
األقدمية في توزيع المشاريع اإلسكانية، قبال االعتصامات 
المناطقية التي يطلقها األهالي في كثير من المناطق؛ أماًل 
في  تقام  التي  المشاريع  هذه  كعكة  من  حصٍة  نيل  في 

مناطقهم.
اعتصم  الثاني(،  تشرين  نوفمبر/   26( السبت  يوم 
أصحاب طلبات اإلسكان لمجمعي 1019 و1022 بدمستان، 
وذلك أمام مشروع اللوزي؛ للمطالبة بما أسموه )إنصافهم( 
لهم.  نسبة  وتخصيص  السكنية،  الوحدات  توزيع  في 
هذين  من  أحد  أي  استفادة  عدم  على  احتجاجا  وكذلك 

المجمعين من توزيع الدفعات الماضية لهذا المشروع.
الثاني  تشرين  نوفمبر/   25( الجمعة  بيوم،  وقبله 
2016(، جدد أصحاب الطلبات االسكانية بعالي وإسكانها 
وذلك  االسكاني؛  الرملي  مشروع  من  بالقرب  اعتصامهم 
للمطالبة بنسبة أكبر من التي حصلوا عليها أثناء توزيع 

الدفعة األولى.
االهالي في: البالد القديم، الدراز، الديه، كرزكان، ومناطق 
اعتصامات  الماضية  االشهر  مدى  على  نفذوا  اخرى، 
بتغليب  المطالبة  بين  تراوحت  مطالبها  ان  اال  مشابهة، 
بالمناطقية  المطالبة  وبين  لبعضها،  االقدمية  معيار 
المشروع  فيها  يقام  التي  ذاتها  المنطقة  وشمول اصحاب 

بحصة اكبر من التوزيعات لدى اعتصامات أخرى.
لمعيار  تعطي  أن  الوزارة  فيه  تريد  الذي  الوقت  ففي 
األقدمية قصب السبق في التوزيع بعد سنوات من تغليب 
تلبية  في  بوٍن شاسع  إلى  أدى  الذي  المناطقي،  التوزيع 
سكنهم  مناطق  بحسب  للمواطنين  اإلسكانية  الطلبات 
تؤّرق  باتت  المناطقية  االعتصامات  فإن  ومحافظاتهم، 
الوزارة وتعّطل سعيها الجديد إلعادة األمور إلى نصابها 

السابق، وباتت في حيرة من امرها بين الجانبين. 
اإلسكان  وزارة  فإن  المناطقية،  االعتصامات  ورغم 
ماتزال حتى اآلن غير قاطعة باعتماد معيار األقدمية معياراً 
وحيداً في التوزيع لمشاريعها كما كان في السابق، لذلك 
والمناطقية(  )األقدمية  مساَري  على  العمل  استمرار  فإن 
قرارات  في  حيزا  االعتصامات  هذه  إعطاء  في  ساهم 
مشروع  في  جرى  كما  اإلسكانية،  للمشاريع  التوزيع 

توبلي االسكاني مثال.
معيار  لتغليب  لألمام  الوزارة خطوًة  ويسير مسئولو 
بحديثهم  للوراء،  أخرى  خطوًة  ويتراجعون  األقدمية، 
المستمر عن مشاريع إسكانية خاصة وعامة، وهو ما أّكده 
وزير اإلسكان باسم الحمر، الذي قال إن »الوزارة ملتزمة 
السكنية،  الوحدات  توزيع  في  األقدمية  معيار  بتطبيق 
ولكنها ال تستطيع تطبيقه بالمطلق. وأشار إلى أن هناك 
استثناءات، ولكنها محدودة جداً، وهي إما ترتبط بالحاالت 
اإلنسانية الطارئة، أو بالتوجه الحكومي لمراعاة النسيج 
االجتماعي في بعض المشاريع التي تكون امتداداً لبعض 

القرى أو المناطق«.
وأضاف الوزير »لو نطّبق معيار األقدمية بالمطلق، فإن 
أصحاب طلبات مدينة حمد سيسكنون في المحّرق، وهكذا، 
والعكس،  الشمال،  في  للسكن  سيتجهون  الجنوب  أهل 
النسيج  تعزيز  مع  متناسباً  يكون  ال  قد  الذي  األمر  وهو 
عند  الجنبة  هذه  نراعي  الوزارة،  في  فنحن  االجتماعي، 

توزيع الوحدات، واألمر معقّد جداً«.
أّكد وزير اإلسكان، رداً على سؤال نيابي، ُوّجه له  كما 
في العام الجاري 2016، حول معايير توزيع الوحدات في 
بحسب  سيتم  »التوزيع  أن  السكنية،  المشروعات  هذه 
أقدمية الطلبات مع مراعاة حصول أهالي المنطقة المقام 

بها المشروع على وحدات ضمن هذا المشروع«.
المشاريع سيستفيد منها  التأكيد على أن »هذه  وجّدد 
بحسب  االنتظار  قوائم  على  اإلسكانية  الطلبات  أصحاب 
تقوم  التي  المناطق  بعض  وفى  الطلبات،  في  األقدمية 
إقامة  أجل  من  األراضي  بعض  باستمالك  فيها  الوزارة 
تلك المشاريع اإلسكانية فإنه سيتم تخصيص ما ال يزيد 
األراضي  تلك  على  المقام  المشروع  من  المئة  في   50 عن 
ألهالي المنطقة بحيث ال يتجاوز عن النسبة التي ترغب 
الوزارة الوصول إليها بعملية التخصيص والمتبقي يوزع 
على أهالي المحافظة بحسب األقدمية، موضحاً أن وزارة 
اإلسكان ال تنشئ مشروعاً خاصاً لدائرة من الدوائر إنما 
المشروع المقام في المحافظة يشمل كل دوائرها ودوائر 

المحافظات القريبة منها«.
التي  االعتصامات  »سياسة  أنَّ  اإلسكان  وزارة  وترى 
يقوم بها بعض األفراد، قد تؤدي إلى تقديم صورة مغلوطة 
اإلسكانية  السياسة  تجاه  السلبي  الشعور  وتأجيج 
والمتغيرات،  التحديات  من  الرغم  وعلى  التي  للحكومة 
قّدمت خدمات إسكانية ضخمة والتزال من خالل الخمس 
النتائج  من  الرغم  وعلى  التنفيذ،  قيد  الجديدة  مدن 
االستثنائية التي حّققتها الوزارة وبدعٍم كبير من القيادة 
الشأن  يخص  فيما  الموقرة  الحكومة  ومتابعة  الرشيدة 

اإلسكاني ببرنامج عمل الحكومة«.
على  الضغط  المقبول  غير  »من  أنه  الوزارة  وأضافت 
الوزارة لإلخالل بعدالة التوزيع والمساواة بين المواطنين 
في حقوقهم في استحقاق خدماتهم اإلسكانية على مستوى 
جميع محافظات المملكة، فهناك أنظمة تنّظم هذه اآلليات، 
الطلبات  تلبية  في  المساواة  اتجاه  وطني  واجب  وهناك 
اإلسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود بموجب االلتزام 

الدستوري«. 
وبّينت الوزارة أنَّ »المشاريع العامة تهدف إلى استيعاب 
المحافظات،  مستوى  على  القديمة  اإلسكانية  الطلبات 
والسيما طلبات المناطق التي تفتقر إلى امتدادات األراضي 
الصالحة لتنفيذ المشاريع اإلسكانية، وبالتالي فإنَّ هناك 
سياسات وأنظمة مدروسة تنظر بعين االعتبار إلى جميع 

الطلبات اإلسكانية في مختلف المناطق«.
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وضع  ُتقيِّمين  كيف    [
الطبي  السلمانية  مجمع 
وزيرة  كنِت  ما  بعد  حالّيًا 

صحة سابقة؟
اليوم  المؤسف  من   -
السلمانية  مجمع  أن 
يقدم  صرح  وهو  الطبي 
وتدريبية  صحية  خدمات 
إلى  يفتقر  أصبح  أيضاً 
الوطنية،  الخبرات  أعلى 
األطــبــاء  مــن  فالعديد 
من  خرجوا  الخبرة  ذوي 
أن  أنكر  ال  المستشفى، 
أن  إال  التقاعد،  حقهم  من 
أن  اعتقد  منهم  العديد 
للعمل  االستعداد  لديه 
فاليوم  جزئي،  ــدوام  ب
الطبي  السلمانية  مجمع 
استشاريين حديثي  يضم 
من  أقلل  ال  وأنا  الخبرة، 
مستقبلنا،  فهم  شأنهم 
كمجتمع،  نحن  لكننا 
استشاريين  كأطباء  وهو 
بحاجة  الخبرة  حديثي 
الذين  االستشاريين  إلى 
ناجمة  خــبــرات  لديهم 
مدى  على  تراكمات  عن 
من  أنــه  إال  ــوات،  ــن س
المؤسف أن هؤالء األطباء 
صرح  ــارج  خ أصبحوا 
غير  ألسباب  المستشفى 
الذي  الوقت  في  معروفة، 
من  األقــســام  فيه  خلت 
أن  حتى  الخبرات،  هذه 
يتواله  حالّياً  األقسام  أحد 
يحصل  لم  حديث  طبيب 
التخصصية  الدرجة  على 
له  ظلماً  وذلــك  ــى،  األول

كبيرة  مسئولية  بتحميله 
من إدارة قسم.

أن  البعض  يــذكــر   [
من  األطباء  خــروج  سبب 
السلمانية هو وصولهم إلى 

سن التقاعد، فما رأيِك؟
ُيستغنى  ال  الطبيب   -
موظف  كل  حق  من  عنه، 
تقاعده،  على  الحصول 
في  الحق  له  والطبيب 
أنه  إال  أيضاً،  التقاعد 
من  االستفادة  يمكننا 
األطباء  ــؤالء  ه خبرات 
 30 من  ألكثر  عملوا  الذين 
نظام  بفتح  وذلــك  سنة 
أن  البد  الجزئي،  العمل 
نكون مرنين في القوانين، 
كمدخول  يخدمهم  فذلك 
ويخدم  جهة  من  وخبرة 
أخرى،  جهة  من  المرضى 
األطباء  عن  االستغناء 
وطنية،  خسارة  ُيعتبر 
االستفادة  يمكن  إنه  إذ 
حتى  الخبرات  ذوي  من 
العمل  إلى  لجوئهم  مع 
يمكن  الخاص،  الطب  في 
بالنظام  معهم  التعاقد 
أعلنت  ــو  ول الجزئي، 
بالتنسيق  الصحة  وزارة 
مع ديوان الخدمة المدنية 
فتح  المالية  ووزارة 
الخبرات  لهؤالء  المجال 
بنظام  والعمل  بالعودة 
العديد  سيقبل  جزئي 
علينا  بالعمل،  هؤالء  من 
مرنين  نكون  أن  بالفعل 
القوانين،  بعض  فــي 
ستساهم  فــالــمــرونــة 

الخبرات  استقطاب  في 
في  سيساهم  ما  الوطنية 
الخدمات  مستوى  رفع 

الطبية.
من  أن  تعتقدين  هل   [
الطبيب  خــروج  أســبــاب 
وزارة  ــن  م البحريني 
فرصة  انتشار  هو  الصحة 
المستشفيات  في  التوظيف 

الخاصة؟
التي  الــعــروض   -
ليست  الخاص  يقدمها 
في  الموجودة  من  أفضل 
الحكومي  الصحي  القطاع 
إال  البعض،  يعتقد  كما 
أو  البحريني  الطبيب  أن 
الممرض أو الفني يعزفون 
السلمانية  في  العمل  عن 
بسبب طبيعة بيئة العمل، 
في  العمل  بيئة  تكون  فقد 
الخاصة  المستشفيات 
األخيرة  أن  لكون  أفضل 
والعمل  حجماً  أصغر 
تطرقنا  فإذا  أسهل،  يكون 
السلمانية  مجمع  إلــى 
عن  عبارة  فهو  الطبي 
صرح طبي يضم أكثر من 
فيه  والعمل  سرير  ألف 
األطباء  وبعض  متواصل، 
يفضلون العمل في بيئات 
المشاكل  أن  لكون  أصغر 

أقل.
الطبيب  توجه  هل   [
المستشفى  إلى  البحريني 
يؤثر  فيه  للعمل  الخاص 
الصحي  القطاع  على  سلبًا 
بشكل عام، وخصوصًا في 
المستشفى  في  النقص  ظل 

الرئيسي؟   الحكومي 
أن  الخطأ  من  ليس   -
مهنة  البحريني  يمارس 
المستشفيات  في  الطب 
يجب  أنــه  إال  الخاصة، 
فليس  ــوازن،  ــ ت خلق 
يكون  أن  المعقول  من 
بحجم  ــام  ع مستشفى 
السلمانية  مستشفى 
لذلك  الخبرات،  من  خالياً 
استقطاب  األخير  على 
البحرينيين  الخبرات 
أمامهم  المجال  بفتح 

للعمل بنظام جزئي.

ة  الموازنات أولويَّ
وصحة المجتمع 

أولوية أولى
تكون  ــا  م دائــمــًا   [
دون  عائقًا  الــمــوازنــات 
الخبرات  من  االستفادة 

الوطنية، فما ردك؟
- الموانات لها أولويات 
أولوية  المجتمع  وصحة 
لها  ليس  الصحة  ووزارة 
تصرف   وإنما  ــرادات،  إي
ــادة  وزي المجتمع  على 
وغالء  المجتمع  سكان 
غيرت  الطبية  التكلفة 
العديد من المفاهيم، إال أن 
أال  يجب  الصحة  موازنة 
تمس مثلها مثل التعليم، إذ 
والتعليم  الصحة  موازنتا 
إعطاؤهما  ويجب  يمسا  ال 
األولوية، من وجهة نظري 
أن األوان لم يفت وحكومة 
بالتنسيق  قادرة  البحرين 
على  الصحة  وزارة  مع 
الخبرات  من  االستفادة 
تراكمت  التي  الوطنية 
تراكم  نتيجة  خبراتهم 

السنوات.
] صرفت وزارة الصحة 
الماضية  السنوات  طوال 
فما  التدريب،  على  الماليين 

أهمية التدريب؟
الصحة  وزارة  إن   -
الكثير  صرفت  تاريخّياً 
على  ــا  ــه ــت ــوازن م ــن  م
يعد  ــذا  وهـ ــب  ــدري ــت ال
شغل  وزير  فكل  إيجابّياً، 
الصحة  وزارة  منصب 
لكون  التدريب؛  همه  كان 
ليس  مقدساً  يعد  األخير 
لألطباء فقط وإنما لجميع 
الطبية، وفي  التخصصات 
فتح  على  سعيت  عهدتي 
الصحية  العلوم  كلية 
وكانت  ومساًء،  صباحاً 
البحرين يضرب بها المثل 
في  العربية  الدول  أمام 
امتالكها كوادر وطنية، كنا 
وبعد  بأنفسنا،  فخورين 
فترة من الزمن ركزنا على 
اإلدارة الطبية وتم تدريب 
العاملين على ذلك، فأصبح 
القطاع  فــي  العاملون 
خبرات  يملكون  الصحي 
في  وخصوصاً  تراكمية 

فاألطباء  الطب،  مجال 
متدربون  البحرينيون 
لسنوات  خبرة  ولديهم 
ناجمة  الخبرات  وهــذه 
عملهم،  ــوات  ــن س ــن  ع
أصبح  خبرتهم  وبسبب 
ُيعتدُّ  ممن  األطباء  هؤالء 
مستوى  على  ليس  بهم 
الخليج فقط، بل حتى على 
وذلك  العالم  المستوى 
في  مشاركين  لكونهم 
عالمية،  وورش  مؤتمرات 
اآلن  المؤسف  من  أنه  إال 
السلمانية  مجمع  أن 
الطبي بعد أن كان صرحاً 
يعاني  أصبح  تدريبّياً 
الخبرات  في  نقص  من 

الوطنية.

نقص األطباء في بعض 
التخصصات شهدناه 

منذ سنوات طويلة
ــر  ــث أك ــي  ــ ه ــا  ــ م  [

كان  التي  التخصصات 
الطبي  السلمانية  مجمع 
والتي  فيها،  نقصًا  يشهد 
تعاني  مازالت  أنها  تعتقدين 

من نقص؟
التخصصات  أكثر   -
عنها،  نبحث  كنا  التي 
السرطان  أمــراض  هي 
والـــطـــوارئ وأمـــراض 
العصبي   الجهاز  وجراحة 
الروماتيزيوم،  وأمراض 
ما  دائما  أننا   إلى  إضافة 
األطباء  في  نقصاً  نواجه 
العناية  في  االستشاريين 
النقص  وهــذا  القصوى، 
كنت  ما  منذ  موجوداً  كان 

وزيرة سابقة.
] يشهد مجمع السلمانية 
أطباء  فــي  نقصًا  الطبي 
الذي  الوقت  في  الطوارئ، 
هناك عزوف من البحرينيين 
في العمل في هذا القسم، ما 

هو السبب في اعتقادك؟
- السبب األول قد يكون 

العمل  طبيعية  بسبب 
إلى  إضافة  الطوارئ،  في 
قد  مغريات،  وجود  عدم 
موجودة،  األخيرة  تكون 
بالصورة  ليست  أنها  إال 
وجهة  ومــن  المطلوبة، 
أن  يجب  كان  أنه  نظري 
مع  اجتماع  هناك  يكون 
أسباب  لمعرفة  األطباء 
عزوفهم عن العمل في هذا 
القسم، إلى جانب أنه يجب 
نظام  قسم  لكل  يكون  أن 
خاص مختلف، وذلك لفتح 
لذلك  االستقطاب،  بــاب 
نظام  إلى  بحاجة  فنحن 

مرن.
الــســنــوات  ــوال  ــ ط  [
الماضية والشارع البحريني 
األطباء  توظيف  من  يضج 
األسباب  هي  فما  األجانب، 
توظيف  ــى  إل أدت  التي 
طــوال  األجنبي  الطبيب 
حتى  الماضية  السنوات 

اآلن؟

هناك  يكون  أن  يجب   -
فإذا  وضعين  بين  تمييز، 
بحريني  يوجد  ال  كــان 
التخصصات،  أحــد  في 
األجنبي  استقدام  من  البد 
جهة،  من  المرضى  لعالج 
األطباء  بتدريب  وليقوم 
أخرى،  جهة  من  اآلخرين 
انتهاء  بعد  محله  ليكونوا 
هذه  ــي  وف عمله،  عقد 
النظام  إلى  نلجأ  الحالة 
المرن باستقطاب األجنبي 
أما  البحريني،  وتدريب 
البحريني  الطبيب  كان  إذا 
متوافر،  ما  تخصص  في 
المقبول توظيف  فمن غير 

األجنبي.

الضمان الصحي 
والتنافسية في جودة 

الخدمات
الضمان  يعد مشروع   [
جديداً  مشروعًا  الصحي 
إال  المرئيات،  من  العديد  له 
أن هناك تخوفًا لدى العديد 
والمقيمين  البحرينيين  من 
فكيف  المشروع،  هذا  من 

ترينه؟
الصحي  الضمان   -
للمواطنين،  حاًلّ  سيكون 
ليس  المشروع  ــذا  وه
وزير  فكل  اليوم،  وليد 
كان  الصحة  وزارة  في 
المشروع  هذا  همَّ  يحمل 
المجلس  رئيس  قام  حتى 
الفريق  للصحة  األعلى 
بن  محمد  الشيخ  طبيب 
بطرح  خليفة  آل  عبداهلل 
وتبنيه،  المشروع  هذا 
الصحي  ــان  ــم ــض وال
األهـــداف  تحققت  إذا 
أجلها،  من  وضع  الــذي 
تغطية  في  والمتمثلة 
للجميع  شاملة  صحية 
تحت  سواء  استثناء  دون 
الصحي  الضمان  مظلة 
الخاص،  أو  الحكومي 
الحكومة  قامت  حال  وفي 
جميع  على  بالتأمين 
في  بتغطيتهم  المواطنين 
األولية  الصحية  الرعاية 
وفي  والثالثية،  والثانوية 
العمل  أصحاب  قام  حال 
من  عمالهم  على  بالتأمين 
فضاًل  البحرينيين،  غير 
المريض  اختيار  عــن 
الصحية  الــمــؤســســة 
القطاعين  المعلن عنها في 
والخاص  العام  الصحي 
رفع  إلــى  ذلــك  سيؤدي 
الخدمات  جودة  مستوى 
القطاعين  في  الصحية 
التنافسية،  بناء على مبدأ 
ذلــك  أن  إلــى  ــة  ــاف إض
االستثمار  على  سيشجع 
كما  الصحي  القطاع  في 
بناء  على  سيساعد  أنه 
يقودها  تنافسية  بيئة 

المرضى.

ندى حفاظ

رحبت بمشروع »الضمان الصحي« وأكدت أنَّ المريض سيقود العملية بخلق بيئة تنافسية

§الوسط - فاطمة عبداهلل 

مجلس  وعضوة  السابقة  الصحة  وزيرة  قالت   [
من  »إن  حفاظ:  ندى  الطبيبة  السابقة  الشورى 
اليوم  أصبح  الطبي  السلمانية  مجمع  أنَّ  المؤسف 
والفنيين  والممرضين  األطباء  كبار  وجود  إلى  يفتقر 
الطويلة،  التراكمية  الخبرات  ذوي  من  البحرينيين 
وزير  إلى  وزير  من  الصحة  وزارة  أنفقت  والتي 

موازانات على مدى عقود إلعدادهم وتدريبهم«.

إال  التقاعد،  حقهم  من  أن  أنكر  »ال  وأضافت 
للعمل  االستعداد  لديه  أن  اعتقد  منهم  العديد  أن 
يضم  الطبي  السلمانية  مجمع  فاليوم  جزئي،  بدوام 
شأنهم  من  أقلل  ال  وأنا  الخبرة  حديثي  استشاريين 
كأطباء  وُهم  كمجتمع  نحن  لكننا  مستقبلنا،  فهم 
استشاريين حديثي الخبرة بحاجة إلى االستشاريين 
مدى  على  تراكمات  عن  ناجمة  خبرات  لديهم  الذين 

سنوات«.
الحديث  الضمان الصحي والذي هو  وعن مشروع 

الضمان  أن  حفاظ  أكدت  البحرينيين  يشغل  الذي 
أن  إلى  مشيرة  للمواطنين،  حاًلّ  سيكون  الصحي 
لكون  وذلك  المشروع،  هذا  سيقود  من  هو  المريض 
المريض هو من سُيقيِّم الخدمة الصحية مما سيخلق 
خدمات  لتقديم  المستشفيات  بين  تنافسية  بيئة 

صحية ذات جودة.
جاء ذلك خالل حديث وزيرة الصحة السابقة ندى 

اللقاء: حفاظ مع »الوسط«، وفي ما يأتي نص 

الوزيرة السابقة حفاظ لـ »}«: خبراتنا الوطنية 

غادرت »السلمانية« ونحتاج لقوانين مرنة الستقطابهم
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البحرين تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية 
بشأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

§المنامة - وزارة الداخلية
نائب  الجمارك،  رئيس  شارك   [
العالمية  الجمارك  منظمة  رئيس 
في  خليفة  آل  حمد  بن  أحمد  الشيخ 
للجنة  والسبعين  السادسة  الجلسة 
الجمارك  بمنظمة  العامة  السياسات 
العالمية، والتي عقدت في موسكو في 
كانون  ديسمبر/   7 إلى   5( من   الفترة 

األول الجاري(.
وتم في الجلسة مناقشة موضوعات 
تتعلق بالعمل الجمركي على المستوى 
على  المباشر  التأثير  وذات  العالمي 
واالقتصاد  الدولية  التجارة  حركة 
تلعبه  الذي  الدور  وأهمها  الدولي، 
تيسير  اتفاقية  تفعيل  في  المنظمة 
العالمية، من  التجارة  التجارة لمنظمة 
بالوسائل  األعضاء  الدول  دعم  خالل 
األمثل  للتطبيق  الالزمة  واألدوات 

لبنود االتفاقية.
للمنظمة  يكون  بأن  اللجنة  وطالبت 
دور في لجنة التيسير بمنظمة التجارة 
العالمية والمزمع إنشاؤها بعد اكتمال 
حيز  االتفاقية  لدخول  المطلوب  العدد 

النفاذ.
إلى  اللجنة  أعضاء  تطرق  كما 
لتعزيز  األمنية  المبادرة  موضوع 
التصدي  في  الجمركية  المنافذ  دور 
التوريد  لسلسلة  اإلرهابي  لالستغالل 
أن  يتطلب  ما  الدولية،  التجارة  في 
بإمكانيات  مهيأة  الجمارك  تكون 

للتصدي  وتشغيلية  استراتيجية 
بين  التعاون  وتعزيز  المخاطر  لهذه 
الجمارك والجهات األمنية األخرى على 
الدور  المجتمعون  أكد  كما  الحدود، 
الجمارك  تقدمه  أن  يمكن  الذي  الكبير 
الضرائب،  سلطات  مع  التنسيق  في 
لتحصيل اإليرادات بشكل عادل وفعال.

الشيخ أحمد بن حمد مشاركًا في اجتماع موسكو 

وزيرا »األشغال« و»المواصالت« يبحثان 
تطوير الشوارع المؤدية إلى المطار

§المنامة - وزارة األشغال 
وشئون البلديات 

األشغال  ــر  وزي اجتمع   [
والتخطيط  البلديات  وشئون 
العمراني عصام عبداهلل خلف في 
الوزارة مع وزير  مكتبه بديوان 
كمال  واالتصاالت  المواصالت 
التباحث  تم  حيث  محمد،  أحمد 
في عدد من المواضيع المرتبطة 
الــشــوارع  تطوير  بمشروع 
البحرين  مطار  إلى  المؤدية 

الدولي.
كافة  في  التباحث  تم  وقد 
والهندسية  الفنية  الجوانب 
الذي  للمشروع  والتخطيطية 
التوسعة  افتتاح  فترة  سيسبق 
الدولي  البحرين  بمطار  الخاصة 
المقررة في )يوليو/ تموز 2019(.
ــع وزيـــرا األشــغــال  ــل واط
خاص  عرض  على  والمواصالت 
من الشركة االستشارية أركيدس 
تم  حيث  كونسلتنغ(  )هايدر 
تفصيلي  مخطط  استعراض 

المقترحة،  العمل  لمراحل 
جميع  ومناقشة  دراسة  وتمت 
كافة  ــع  ووضـ ــاالت  ــم ــت االح
على  والتركيز  لها  التصورات 
من  المرورية  الحركة  انسيابية 

وإلى مبنى المطار.
عدة  استعراض  تم  كذلك 
ــادة  وزي لتطوير  مقترحات 
لشبكة  االستيعابية  السعة 
الطرق وفي التقاطعات المحيطة 
منافذ  لتأمين  وذلك  بالمطار، 
سريعة وسلسة لتواكب الزيادة 

الحركة  حجم  في  المتوقعة 
المرورية المغادرة والمتجهة من 
وإلى مطار البحرين الدولي بعد 

استكمال توسعته.
الوكيل  االجــتــمــاع  حضر 
فخرو،  هدى  للطرق  المساعد 
وتخطيط  تصميم  إدارة  مدير 
مدير  عبداللطيف،  كاظم  الطرق 
الطرق  وصيانة  مشاريع  إدارة 
مهندسي  من  وعدد  علوي،  بدر 
مطار  شركة  ومسئولي  الوزارة 

.)BAC( البحرين

االجتماع المشترك بين »األشغال« و»المواصالت«

»العدل« تحتفي بذكرى المولد النبوي السبت المقبل
§المنطقة الدبلوماسية - وزارة العدل والشئون اإلسالمية 
اإلسالمية  للشئون  العدل  وزارة  وكيل  صرح   [
رئيس  رعاية  تحت  بأنه  المفتاح  يعقوب  فريد 
الشيخ  سمو  اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس 
الشئون  إدارة  تنظم  خليفة،  آل  خالد  بن  عبداهلل 
واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  بوزارة  الدينية 
وذلك  الشريف،  النبوي  المولد  بذكرى  السنوي  الحفل 
ربيع   11( السبت  يوم  مساء  من  العشاء  صالة  بعد 
األول  كانون  ديسمبر/   10( الموافق  1438هـ(،  األول 

اإلسالمي. الفاتح  أحمد  مركز  بجامع  الجاري(، 
سنوية  فرصة  العطرة  الذكرى  »هذه  أن  وأضاف 
حياة،  منهج  باعتبارها  )ص(  سيرته  لمدارسة  سانحة 

اإلسالم  رسالة  مضامين  لبيان  ثمينة  فرصة  أنها  كما 
السمحة إلى العالم كافة، فهو دين الوسطية واالعتدال 
يدعو  دين  والتنمية،  والتطوير  والبناء  والتواصل 
العنف  وينبذ  والتآلف،  والحوار  والوحدة  السالم  إلى 

والطائفية. والفرقة  والتطرف 
على  شاهدة  ستظل  الذكرى  هذه  أن  إلى  وأشار 
يمنحنا  يوٌم  وهو  البشرية،  تاريخ  في  حدث  أعظم 
وحبيبنا  لنبّينا  الشوق  فينا  وُيحيي  والدروس،  العبر 
فاتباع  القويم،  هديه  اتباع  إلى  ويدعونا  )ص(،  محمد 

)ص(. بمولده  الفرح  معالم  أبرز  من  هو  سنته 
الخالدة  الرسالة  هذه  وحي  »ومــن  واستطرد 
تعدد  ونتفهم  وتآلفنا،  وحدتنا  نحو  طريقنا  نسلك 
شامخاً  منيعاً  حصناً  ونكون  مذاهبنا،  وتنوع  آرائنا 

بأمتنا  المحيطة  والتحديات  األخطار  كل  أمامه  تتحطم 
وأوطاننا«.

يتزامن  الذي  المبارك  المنطلق  هذا  »من  وقال: 
نؤكد  المجيد،  الوطني  باليوم  المملكة  احتفاالت  مع 
المعطاء،  الوطن  لهذا  والوفاء  واالنتماء  الوالء  معاني 
البالد  عاهل  في  ممثلة  قيادتنا  مظلة  تحت  ونواصل 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
السمو  صاحب  ــوزراء  ال رئيس  بمساندة  خليفة، 
وولي  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء 
بكل  الحضارية  المسيرة  نواصل  خليفة،  آل  حمد 
في  أشقائنا  مع  جنب  إلى  جنباً  وحرص،  وحزم  عزم 

وطننا  منظومة  ضمن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
الكبير. الخليجي 

من  أنه  المفتاح  أوضح  الحفل،  برنامج  وحول 
الحكيم  الذكر  من  عطرة  بتالوة  الحفل  يبدأ  أن  المقرر 
العدل والشئون  للقارئ خليل بنشي، تليها كلمة وزير 
خليفة،  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية 
الفضل  حمد  الشيخ  فضيلة  من  كل  يلقي  بعدها 
)الدائرة  الشرعية  الكبرى  الدوسري، رئيس بالمحكمة 
الواعظ  الخباز  أحمد  الشيخ سلمان  السنية(، وفضيلة 

المناسبة. بهذه  كلمتين  بالوزارة 
لحضور  والمقيمين  المواطنين  جميع  المفتاح  ودعا 
خالل  من  المشاركون  سيثريه  مما  واالستفادة  الحفل 

تهم. كلما
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القضاء يلزم »جزيرة« بتفعيل بطاقات لدخول مواطن سكنه 

أن  الحواج  ذكرت  الدعوى،  تفاصيل  وبخصوص 
المدعي هو مالك لفيال في جزيرة، إذ قامت المدعى عليها، 
وأفراد  المدعي  دخول  بطاقة  بإلغاء  حق،  وجه  وبدون 
منعت  كما  ملكه،  دخول  من  ومنعه  للجزيرة،  أسرته 
زائريه والعاملين لديه من زراعين وعمال تنظيفات من 

الدخول.
المدعى عليها من منع للمدعي  وحيث أن ما قامت به 
من دخول الجزيرة يتعارض مع حق األخير في االنتفاع 
المصانة  الحقوق  من  الملكية  حق  أن  وحيث  بملكه، 
االنتفاع  في  المالك  ينازع  أن  ألحد  يجوز  وال  دستورياً، 
مكرر   8 المادة  لنص  وفقاً  المقرر  أن  وحيث  بملكه، 
المستعجل  القضاء  »يتولى  أنه:  المرافعات  قانون  من 
ويشمل  اإلسالمية،  والشئون  العدل  وزير  يندبه  قاض 
يدخل  ما  عدا  المستعجلة،  الدعاوى  جميع  اختصاصه 
الدعوى  كانت  ولو  الشرعية،  المحاكم  اختصاص  في 
هذا  يمنع  وال  أخرى،  محكمة  اختصاص  من  موضوعاً 
المسائل  في  بالفصل  الموضوع  محكمة  اختصاص  من 

المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب األصلي.
مع  مؤقتة  بصفة  المستعجلة  األمور  قاضى  ويفصل 
عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي 

يخشى عليها من فوات الوقت«.
أن  النص،  هذا  من  المستفاد  أن  الحواج  وأضافت 
بتوافر  مرهون  المستعجلة  األمور  قاضي  اختصاص 
وأن  الحق،  بأصل  المساس  وعدم  االستعجال  شرط 

يكون المطلوب في الدعوى هو إجراء وقتي.
هو  الدعوى  في  المطلوب  أن  الى  الحواج  ولفتت 
المدعي ذويه  المدعى عليها بتمكين  إجراء وقتي بإلزام 
لينتفع  للجزيرة،  الدخول  من  له  والتابعين  وزائريه 
اإلجراء  أن  إلى  مشيرة  إقامته،  ومحل  بملكه  المدعي 
ملكية  أن  ذلك  الحق،  بأصل  فيه  مساس  ال  المطلوب 
ثابت  اإلدارة  برسوم  المدعي  ووفاء  ثابتة،  المدعي 
وحتى  المرفقين،  ــداع  واإلي العرض  إشعار  بموجب 
كل  فإن  الخدمات،  رسوم  بسداد  المدعي  يقم  لم  لو 
الرسوم  بهذه  مطالبته  هو  حق  من  عليها  للمدعى  ما 
ملكه  استعمال  من  منعه  وليس  القانونية،  بالطرق 
للمطالبة  مشروعة  غير  طريقه  فهذه  الجزيرة،  ودخول 

بما عسى أن يكون لها من حق.
دخول  من  المدعي  تمكين  أن  الحواج  وأوضحت 
الجزيرة للوصول إلى محل إقامته، يتوافر به االستعجال 
الدعوى،  بنظر  المستعجل  القضاء  الختصاص  المبرر 

يهدد  الذي  الداهم  الخطر  بأنه  عرف  قد  فاالستعجال 
األمور  قاضي  المشرع  اختص  وقد  الخصوم،  مصالح 
األولى،  النظرة  من  البادي  الضرر  برفع  المستعجلة 
والذي يهدد مصالح أحد الخصوم، حيث قضت عدالتكم 

بأن:

المستعجلة  المسائل  قاضي  أفــرد  قد  »المشرع 
يرد  وقتي  حكم  إصدار  هو  محدد؛  نوعي  باختصاص 
على  الخصمين  أحد  من  األولى  للوهلة  بادياً  عدواناً  به 
الثاني ظاهرة  أو يوقف مقاومة من أحدهما على  اآلخر، 
أنها بغير حق، أو يتخذ إجراء عاجاًل يصون به موضوع 
بأصل  يمس  أن  ودون  الحق،  أدلة  من  دلياًل  أو  الحق 
الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه 

أمام القضاء الموضوعي«.
المقدم  البالغ  من  الثابت  وكان  تقدم،  ما  كان  وحيث 
وأفراد  المدعي  بمنع  عليها  المدعى  قيام  شرطة  لمركز 
الدخول  فيلته، وذلك بتعطيل بطاقات  أسرته من دخول 
بالجزيرة، حيث ثبت من  والمقيمين  للمالك  التي تعطى 
المدعى  تعطيل  البيان  سالف  الشرطة  محضر  خالل 
دون  الدخول  من  المدعي  ومنع  البطاقات،  لهذه  عليها 
واالستعجال  الداهم  الخطر  به  يتوافر  بما  حق،  وجه 

المبرر الختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوى.
الحكم  الموقرة  المحكمة  عدالة  من  نلتمس  لذلك 

مستعجلة وبصفة 
الدخول  بطاقات  بتفعيل  عليها  المدعى  بإلزام  أوالً: 
وزائريه  وذويــه  هو  وبتمكينه  وألسرته،  للمدعي 
سكنه،  ومحل  للجزيرة  الدخول  من  له  والتابعين 
وبين  بينه  الحيلولة  شأنه  من  ما  كل  عن  واالمتناع 

دخول ملكه واالنتفاع به.
ومقابل  بالمصروفات  عليها  المدعى  بإلزام  ثانياً: 

المحاماة. أتعاب 

فاطمة الحواج

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

بتفعيل  جزيرة  بإلزام  »حكمت  المستعجلة،  المحكمة  إن  الحواج  فاطمة  المحامية  قالت   [
بطاقات الدخول للجزيرة، وتمكين موكلنا وأهله وزائريه«.

 إطالق تقنية جديدة لعالج اعتالل الشبكية السكري
بالمركز الطبي الجامعي لمدينة الملك عبداهلل الطبية

تدشين  خالل  ناصر  ــح  وأوض
الخليج  دول  »تعد  الجديد  العالج 
ضمن أكثر 10 دول بالعالم تعاني من 
انتشار مرض السكري بين سكانها، 
وتعتبر نسبة االصابة بالسكري في 
الذي  األمر  ايضاً،  مرتفعة  البحرين 
للوقاية  التوعية  من  مزيدا  يتطلب 

منه، وتجنب مضاعفاته«.
العيون  امراض  استشاري  وبين 
كبيرة  نسب  أن  الشبكية،  وجراحة 
من مرضى السكري بنوعيه يعانون 
المئة  في  و20  الشبكية،  اعتالل  من 
تدخل  الــى  يحتاجون  قد  منهم 
الشبكية  مضاعفات  بسبب  جراحي؛ 

السكري.
المبكر  »الكشف  أن  إلى  وأشار 
طريق  عن  يتم  الشبكية  العتالل 
المتابعة الدورية مع طبيب العيون، 
االصابة  مستوى  تحديد  وعند 
العالج  يتم  الشبكية،  باعتالل 
بواسطة الليزر او اإلبر داخل العين. 
وتشير الدراسات الى تحسن غالبية 
العالج،  في  المنتظمين  المرضى 

الذين ال ترتفع لديهم نسب السكري 
يحتاجون  ال  وبالتالي  كبير،  بشكل 
الى التدخل الجراحي. ولكن إذا كانت 
السكر والدهون بالجسم غير  نسب 
أن  توضح  الدراسات  فإن  منتظمة، 
من 20-25 في المئة ال يستجيب الى 
الشبكية،  العتالل  التقليدي  العالج 
التدخل  الى  يلجأون  يجعلهم  ما 

الجراحي«.
الشبكية  أن »جراحة  ناصر  وذكر 
السبعينات  في  منذ ظهورها  شهدت 
االدوات  خالل  من  كبيراً  تطوراً 
ونسب  المستخدمة  ــزة  واألجــه

النجاح وسرعة العالج«.
إلى  يلجأ  »الطبيب  أن  وبين 
العملية الجراحية في حالتين؛ وجود 
حدوث  عند  او  العين  داخل  نزيف 

انفصال في الشبكية«.
العيون  امراض  استشاري  وفسر 
»السكري  بأن  الشبكية،  وجراحة 
الدموية  االوعية  على  سلبا  يؤثر 
العين،  داخل  والمتوسطة  الصغيرة 
والتي تغذي الشبكية، ونتيجة لتلك 

التغيرات قد يحدث تسرب للسوائل 
والمواد الدهنية الى الشبكية، والتي 
نفس  الى ضعف شديد. وفى  تؤدي 
الوقت تقل كميات الدم الواصلة الى 
الشبكية  تفرز  قد  وهنا  الشبكية، 
بعض المواد الضارة بالعين تسمي 
الى  ــؤدي  ت الــمــواد  هــذه   ،VEGF
طبيعية  غير  دموية  اوعية  ظهور 
قابلة  وتكون  الشبكية،  سطح  على 

لحظة  أي  في  العين  داخل  للنزف 
وفي  العين.  داخل  نزيف  مسببة 
لحماية  مواد  العين  تفرز  المقابل، 
من  الحادث  النزيف  وتقليص  العين 
المواد  وهذه  الدموية،  االوعية  تلك 
أشبه باألغشية على سطح االوعية، 
وبمرور الوقت تنكمش تلك االوعية 
ما  مؤدية  الشبكية،  معها  وتسحب 

يعرف بانفصال الشبكية«.

االنتظار  يجب  كان  »قديما  وقال: 
مدة  الزجاجي  السائل  نزيف  بعد 
للتدخل  أشهر(   6-3 )من  زمنية 
وجدوا  العلماء  ولكن  الجراحي، 
يجب  ال  نزيف  وجود  حالة  في  أنه 
أكثر من شهر؛ حتى ال  االنتظار مدة 
تتأثر العين، وخالل هذا الشهر يجب 
العين،  داخل  حقنا  المريض  إعطاء 
التدخل  يتم  حالته  تتحسن  لم  وإذا 

العملية  وتستهدف  الجراحي. 
وجود  حالة  في  النزيف  امتصاص 
نزيف، او ارجاع الشبكية الى مكانها 
الضارة  االلياف  وإزالة  الطبيعي، 
الشبكية  انفصال  حال  في  بالعين 

»تقنية جديدة«.
الملك  مستشفى  ــادة  ري ــد  وأك
بتقديم  واهتمامه  الجامعي  عبداهلل 
أحدث التقنيات الطبية على مستوى 
مملكة البحرين، حيث يعد هو األول 
جهاز  تمتلك  التي  البحرين  بمملكة 
أحدث  يعد  والذي   .Constellation
الشبكية،  بجراحة  خــاص  جهاز 
تلك  في  عالميا  واحد  رقم  ويعتبر 
عدة  دول  في  ويستخدم  الجراحة، 
الدول  وبعض  وكندا  أميركا  منها 

األوروبية.
قال:  الجهاز،  مميزات  وبخصوص 
سرعة  هو  الجهاز  هذا  يميز  »ما 
الجهاز  يعمل  كما  العملية،  اجراء 
نسب  من  يقلل  ما  آلية  بطريقة 
كما  حدوثه،  الوارد  البشري  الخطأ 
بعد  أي مضاعفات  تقل نسب ظهور 
خاصية  على  يعمل  ألنه  العملية؛ 
اثناء  العين  ضغط  تــوازن  حفظ 

العملية«.
الطبي  المركز  أن  بالذكر،  الجدير 
الجامعي لمدينة الملك عبداهلل الطبية 
وتم  العربي،  الخليج  لجامعة  تابع 
تشغيله عن طريق مجموعة الدكتور 

سليمان الحبيب الطبية.

االستشاري محمد نعيم ناصر يتحدث عن الجهاز الجديد

االكتتاب العام في عهدة بنك اإلسكان العقارية تجاوزت 95 %

بلغت  تغطية  العام  االكتتاب  وحقق 
قيمة  بإجمالي  المئة،  في   95.5 نسبتها 
 36.6( دينار  مليون   13.8 قدرها  اكتتاب 
وحدة   137,863,559 يمثل  ما  دوالر(  مليون 

100 فلس بحريني للوحدة. بسعر 
خالد  اإلسكان  لبنك  العام  المدير  وأشاد 
حظيت  الذي  الالمحدود  بالدعم  عبداهلل، 
قبل  من  العقارية  اإلسكان  بنك  عهدة  بها 
اإلسكان،  وزير  رأسهم  وعلى  المسئولين، 
باسم  اإلسكان  بنك  إدارة  مجلس  ورئيس 

التي  السديدة  توجيهاته  مثمناً  الحمر، 
اإلسكان  بنك  عهدة  انشاء  فترة  قدمها خالل 
نوعها  من  األولى  تعتبر  والتي  العقارية 
للمستثمرين  توفر  والتي  البحرين  في 
في  لالستثمار  آمنة  استثمارية  فرصة 
المملكة، من خالل كيان  العقاري في  القطاع 
قبل  من  تدار  االصول،  لتملك  مالية  عهدة 
يعمل  األصــول  إدارة  في  مختص  فريق 
السنوية  العوائد  تحسين  باستمرارعلى 

المستقبل. في 

العام،  االكتتاب  بنتائج  عبداهلل  رّحب  كما 
توقعاتنا  فاقت  النتائج  هذه  »إن  قائاًل: 
العامة«،  االقتصادية  باألوضاع  قياساً 
المستثمرين  فئة  إلقبال  سعادته  عن  وعبر 
ودعم  لثقة  بشكره  متقدماً  ــراد،  األف من 
إدراج  سيتم  أنه  إلى  ومشيراً  المستثمرين، 

البحرين  بورصة  في  الصندوق  وحدات 
 ،2017 الثاني  كانون  يناير/   2 تاريخ  في 
تداول  من  الوحدات  حاملو  سيتمكن  حيث 
لدى  المعتمد  وسيطهم  خالل  من  الوحدات 

البحرين. بورصة 
لـ  التنفيذي  الرئيس  قالت  جانبها،  من 

لبنك  »نبارك  الشيراوي:  نجالء  »سيكو«، 
اإلسكان اتمام عملية االكتتاب في أول طرح 
البحرين،  عام لعهدة استثمارية عقارية في 
السوق  ظروف  ظل  في  إنجازاً  يمثل  والذي 
ومما  االقتصادية.  والتحديات  الصعبة 
يسعدنا بشكل خاص أن عهدة بنك االسكان 
للمستثمر  توفر  عناصر  تتضمن  العقارية 
المجزية  العوائد  مثل  المزايا،  من  العديد 
للتخارج  وفرصة  االصــول  في  والتنوع 
نتج عنه  ما  المخاطر،  من  ونسبة منخفضة 
واقبال  المستثمرين  قبل  من  عام  ارتياح 
المستثمرين  من  وباالخص  االكتتاب،  على 
بنك  اليه  يطمح  كان  ما  وهذا  االفراد،  من 

االسكان«.
وقد أعلن الصندوق أنه قد تم تخصيص 
الوحدات، بالتشاور مع مدير اإلصدار، وفًقا 
بالتفصيل  الموضحة  التخصيص  ألسس 
في نشرة االكتتاب، مع تخصيص الوحدات 
المستوفين  المتقدمين  لجميع  بالكامل 
إرســال  سيتم  كما  االكتتاب.  ــروط  ش
الطلبات يوم  لمقدمي  التخصيص  إشعارات 
العنوان  البريد على  22 ديسمبر عن طريق 

الطلب. المحدد في نموذج 

نجالء الشيراويخالد عبداهلل

§المنامة - بنك اإلسكان

واالستثمار  المالية  األوراق  وشركة  اإلسكان  بنك  من  كل  أعلن   [
»سيكو«، أمس )األربعاء(، عن النتائج النهائية لالكتتاب العام في عهدة بنك 
اإلسكان العقارية، والذي بدأ في تاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 
وانتهى في 6 ديسمبر/ كانون األول 2016. حيث عرض عدد من الوحدات 
 100 19,800,000 وحدة عند سعر  144,394,499 وحدة من أصل  بلغت 
 38.2( بحريني  دينار  مليون   14.4 يعادل  ما  أي  الواحدة؛  للوحدة  فلس 
مليون دوالر(. وباإلضافة الى دورها كمدير إصدار ُعينت »سيكو« مديراً 

لالستثمار الفرعي وصانعًا للسوق.

§الوسط - محرر الشئون المحلية 

في  الشبكية  وجراحة  عيون  طب  استشاري  أعلن   [
إطالق  عن  ناصر،  نعيم  محمد  الطبية،  عبداهلل  الملك  مدينة 
الطبي  بالمركز  السكري  الشبكية  اعتالل  لعالج  تقنية جديدة 

الجامعي لمدينة الملك عبداهلل الطبية.
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استدعاء الشهود وعرض المتهَمين على الطب النفسي 
ين محكوَمين باإلعدام لقتلهما آخر بقضية آسيويَّ

 ٩ متهمين ينكرون صلتهم بتفجير
أودى بحياة المعلمة فخرية مسلم

السادسة  العليا  االستئناف  أجلت  محكمة   [
فيها  المحكوم  التمييز  محكمة  من  معادة  قضية 
بنغاليان بقتل آخر ووضعه بحقيبة، وذلك حتى 
)٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧( الستدعاء الشهود  

وعرض المتهمين على الطب النفسي.
حكمت  العليا  االستئناف  محكمة  وكانت 
والثاني،  األول  المتهمين  بإعدام  اآلراء  وبإجماع 
بنغاليي الجنسية بواقعة قتل آخر ووضع جثته 
في حقيبة، وبحبسهما لمدة 3 سنوات عّما أسند 
وبحبس  وثالثاً،  ثانياً  بالبندين  اتهام  من  إليهما 
اإلقامة  تهمة  عن  أيام   10 لمدة  الثالثة  المتهمين 
في  اإلقامة  شروط  ومخالفة  المشروعة  غير 
البالد، وأمرت بإبعادهم جميعاً عن البالد نهائياً 

بعد تنفيذ العقوبة.
الحكم  بنقض  التمييز  محكمة  قضت  فيما 
لنظرها  االستئناف  محكمة  إلى  القضية  وإحالة 

من جديد.
المتهمين  إلى  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
األول والثاني تهمة أنهما في )28 إبريل/ نيسان 
مع  عليه  المجني  عمداً  قتال  أنهما  أوالً:   ،)2013
وعقدا  النية  بّيتا  بأن  والترصد  اإلصرار  سبق 

العزم على قتله وأعدا لذلك األدوات المستخدمة 
إلى  الواقعة  بيوم  واستدرجاه  الجريمة  في 
المروحة  في  وتعليقه  بتقييده  وقاما  مسكنهما 
روحه،  إزهاق  ذلك  من  قاصدين  أنفاسه  وكتم 
الطب  بتقرير  الموصوفة  اإلصابات  به  فأحدثا 
اقترنت  وقد  بحياته،  أودت  والتي  الشرعي 

الجناية بجريمة سرقة منقوالت المجني عليه.
الثالثة  المتهمة  وساعدا  حّرضا  أنهما  ثانياً: 

وغيرها على ممارسة الدعارة.
على  جزئية  بصفة  حياتهما  في  اعتمدا  ثالثاً: 
ممارسة  من  وغيرها  الثالثة  المتهمة  تكسبه  ما 

الدعارة.
في  أقاموا  أنهم  جميعاً  للمتهمين  وجهت  فيما 
يجددوا  لم  بأن  مشروعة  غير  بصورة  البالد 
الرخصة الصادرة لهم من الجهة المختصة، وأنهم 
خالفوا شروط اإلقامة بأن لم يعملوا لمن أصدرت 
رخصة إقامة العمل له، وبذلك يكونون مخالفين 
للشروط التي منحوا على أساسها هذه الرخصة.
عثر  عندما  أنه  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
حاوية  من  بالقرب  حقيبة  على  النظافة  عمال 
قمامة بالمنامة وبداخلها جثة آسيوي، تم إبالغ 

الشرطة وعمل تحريات حيث تبين أن صديقين 
للمجني عليه هما من قتاله، وقد اعترفا بالواقعة 
في التحقيقات، حيث قرر المتهم األول أنه حضر 
إلى البحرين وال يعلم كفيله وعمل في أكثر من 
الثاني  والمتهم  هو  تعرف  فترة  وبعد  مجال، 
بيت  باستئجار  وقاما  آسيويتين،  فتاتين  إلى 
الطابقين األول والعلوي،  مكون من غرفتين في 
الدعارة  للفتاتين لممارسة  وكانا يجلبان زبائن 

برضاهما.
وبعد فترة حضر المجني عليه كزبون ومارس 
أن  منهما  وطلب  الفتاتين،  إحدى  مع  الجنس 
وقبل  منه  التخلص  فقررا  له وهددهما،  يتركاها 
وساطور،  سكينين  بشراء  قاما  الجريمة  يوم 
مع  الجنس  لممارسة  عليه  المجني  واستدرجا 
الفتاة، وبعد أن انتهى أخذاه إلى الغرفة العلوية 
أحدهما  قام  ثم  يديه،  وربط  فمه  بتكميم  وقاما 
اآلخر،  بمعاونة  السقف  مروحة  في  بتعليقه 
أنفاسه، وقاما بشراء حقيبة كبيرة  أن لفظ  إلى 
وضعا فيها الجثة وألقياها خارج البيت، بعد أن 
سرقا محفظة المجني عليه والتي كانت تحتوي 

على مبلغ 22 ديناراً وهاتفين نقالين.

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
] أنكر ٩ متهمين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، صلتهم بقضية 

تفجير أودى بحياة المعلمة فخرية مسلم.
وحددت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين 
يناير/   ١٧ السليمان،  أحمد  سر  وأمانة  إبراهيم،  ووائل  الشاذلي  أسامة 
للمحامين  التصريح  بعد  والرد،  لالطالع  موعدا  الثاني٢٠١٧  كانون 

الحاضرين بنسخة من أوراق الدعوى.
الى ذلك قالت المحامية بلقيس المنامي بانها افادت للمحكمة بان المتهم 
محمد عيسى حبيب المتهم بالتستر على المتهم االول في قضية القتل لم 
يكن يعلم بان المتهم  مطلوب امنيا وال يعلم بالتهم الموجهة للمتهم االول.

واضافت المنامي بان موكلها قبض عليه بتهمة التستر على المتهم االول، 
وان موكلها في تلك الفترة كان يتعالج عن مرض الثعلبة  الذي صاحبه منذ 
استجاب جسده  التي  الفترة  هي  عليه  القبض  القاء  وفترة  عشر سنوات 
فيها للعالج وبدأ شعر راسه وحواجبه تنمو وعند القبض عليه كان مكتمل 
يالعالج  استمراره  عدم  ونتيجة  الجلسة  بهذه  انه  اال  والحاجبين،  الشعر 
قد ادى الى سقوط شعر حواجبه كليا وسقوط نصف شعره وسيبدا من 

الصفر. 
ولفتت المنامي الى انها طلبت مسبقا بعرضه على طبيبه الخاص ولم 
تتم االستجابة لذلك، كما طالب المتهم بالسماح له بمواصلة العالج حتى ال 

يخسر المتبقي من شعره.
وذكرت المنامي بان اهل المتهم يناشدون الجهات المختصة للتحرك على 

ابنهم، والسماح له بالعالج  في حال تم رفض اخالء سبيله.
وكان وكيل النيابة خالد التميمي بنيابة الجرائم اإلرهابية صرح حينها  
الذي  اإلرهابي،  التفجير  واقعة  في  التحقيق  أنجزت  العامة  النيابة  بأن 
وقع على شارع الشيخ جابر األحمد الصباح بالقرب من دوار النويدرات، 

بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2016، وأسفر عن مقتل مواطنة )المعلمة فخرية 
مسلم(.

تهم  إليهم  وأسندت  محبوسون،  منهم   9 للمحاكمة  متهماً   11 وأحالت 
جنايات: القتل العمد، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية، وحيازة وإحراز 
مفرقعات  واستعمال  تفجير،  وإحداث  ترخيص،  بغير  وأسلحة  مفرقعات 
للخطر،  والخاص  العام  النقل  وسائل  وتعريض  إنسان،  موت  عنها  نجم 
جرائم  الرتكاب  والمتفجرات  األسلحة  استعمال  على  التدرب  عن  فضاًل 
لغرض  تنفيذاً  واإلتالف،  بارتكاب  متهم  وإخفاء  فيها،  واالشتراك  إرهابية 

إرهابي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تفجير إرهابي وقع على شارع الشيخ 
بإجراء  النيابة  فأمرت  مواطنة،  مقتل  عن  وأسفر  الصباح،  األحمد  جابر 
المتهمين  أحد  قيام  إلى  وتوصلت  ومرتكبيها،  الواقعة  حول  التحريات 
الهاربين، والموجود حالياً بجمهورية إيران، والذي يعمل لمصلحة الحرس 
الثوري اإليراني، بتكليف المتهمين منفذي الجريمة بالقيام بعملية التفجير، 
من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها، وقد قام بتوفير العبوة 
الحادث،  بمنطقة  الشرطة  تحركات  بمراقبة  قاما  أن  بعد  لهما،  المتفجرة 
ذلك  واتبع  مخططهم،  لتنفيذ  المكان  في  المتفجرة  العبوة  بوضع  قاما  ثم 
بسيارتها  مرورها  التي تصادف  عليها  المجني  بحياة  أودى  ما  تفجيرها، 
السيارة،  في  بصحبتها  كانوا  الذين  األطفال  وإصابة  وإصابتها  بالمكان، 
والتستر  إخفاؤه  وتم  الجريمة  تنفيذ  بعد  الهرب  من  األول  المتهم  فتمكن 
عليه من قبل عدد من المتهمين، فتم القبض على المتهمين وفق اإلجراءات 

القانونية وعرضهم على النيابة.
واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى األدلة القولية 
منها شهادة الشهود، واألدلة الفنية، وتقارير إدارة األدلة الجنائية، وتصوير 
للحادث بواسطة كاميرات مراقبة أمنية، باإلضافة إلى اعترافات المتهمين.

] انتقلت الى رحمة اهلل تعالى مريم سعيد يوسف، والدة ُكلٍّ من: عشمان 
86 عاماً، وسيوارى  ناهز  وعلي وأمينة وجميلة وبسمة وميرفت، عن عمر 
المنامة. تقبل  بمقبرة  الساعة 8:30 صباحاً  )الخميس(  اليوم  الثرى  جثمانها 
التعازي للرجال في صالة أهالي الرفاع، وللنساء في منزل رقم 838 طريق 

1926 الرفاع الشرق 909 - بو كوارة.
] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الدكتور محمد عبدالحسين محمد إبراهيم النوخذة، 
)الخميس(  اليوم  جثمانه  وسُيشيَّع  وأ.نبيل،  وأ.شفيق  أ.إبراهيم  من:  ُكلٍّ  شقيق 
الساعة العاشرة صباحًا بمقبرة الحورة. تقبل التعازي للرجال في مأتم فاطمة 

بنت سعد بمنطقة رأس رمان، وللنساء في مأتم أم البنين بمنطقة البالد القديم.
الدرازي،  مكي  حسين  بن  هيات  الحاج  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل   [
بمقبرة الدراز.  وسُيشيَّع جثمانه اليوم )الخميس( الساعة التاسعة صباحاً 
الدراز، وللنساء في  بمنطقة  العدالة  أنصار  مأتم  للرجال في  التعازي  تقبل 

حسينية السيد علي الموسوي بالمنطقة نفسها.
التعازي  تقبل  الدوسري.  فارس  علي  حصة  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقلت   [
للرجال في صالة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بجمعية البديع الخيرية، 

وللنساء في منزل والد المتوفاة رقم 519 طريق 5511 البديع 555.
] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج منصور بن جواد، والد ُكلٍّ من: علي 
ومحمد وعبداهلل ويونس. تقبل التعازي للرجال في مأتم بن شبيب بمنطقة 

السهلة الشمالية، وللنساء في الصالة الخارجية بالمأتم نفسه.
] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاّجة خديجة علي محمد الهدار، والدة جعفر 
المويشي. تقبل التعازي للرجال في مأتم الزهراء بمنطقة الهملة، وللنساء في مأتم 

أهل البيت بالمنطقة نفسها.
] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاّجة فوزية أحمد عبدالوهاب الطويل، من 

منطقة القْرية في سترة، أرملة المرحوم الحاج إبراهيم خميس.

»إّنا لله وإّنا إليه راجعون«

تأييد حبس وإبعاد ميكانيكي ضرب آخر بمطرقة

 تأييد حبس متهم سنتين بقضية مخدرات

برئاسة  »االستئنافية«  الثالثة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أيدت   [
القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران 
العنبر، بقبول االستئناف شكال، وفي  العازمي، وأمانة سر مبارك  ووليد 
باكستاني  ميكانيكي  المستأنف بحبس  الحكم  الموضوع برفضه وتأييد 
لمدة شهر مع النفاذ واإلبعاد عن البالد، بعد أن أدين بضرب بنغالي زميل 

له في كراج مجاور بمطرقة على رأسه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 20 أكتوبر/ تشرين االول 2016، 
يفض  ولم  رأسه،  على  بمطرقة  عليه  المجني  جسم  سالمة  على  عتدى  ا

االعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.
مفاده  الحد،  شرطة  لمركز  بالغ  ورود  إلى  القضية  تفاصيل  تشير  و
حدوث مشاجرة بين ميكانيكي باكستاني وآخر بنغالي في كراج مجاور؛ 
برقبة  باإلمساك  الباكستاني  المتهم  وقام  الزبائن،  على  التنافس  سبب  ب
المتهم  نفى  عليه،  القبض  وعند  رأسه.  على  بمطرقة  وضربه  لبنغالي  ا
الواقعة، وقرر بأن البنغالي حضر إليه وتشاجر معه في الكراج، وأمسك 
بمالبسه وعندما حاول إبعاده ارتطمت رأسه بالمطرقة التي كان يمسكها 

في يده.

من  بحريني  ببراءة  درجة،  أول  حكم  العليا  االستئناف  محكمة  أيدت   [
لمدة  بالحبس  التعاطي،  تهمة  عن  وأدانته  المخدرة،  المواد  في  اإلتجار  همة  ت
المخدرة  المواد  3 آالف دينار، وأمرت بمصادرة  النفاذ، وتغريمه  سنتين مع 

المضبوطة.
الواقعة تتحصل فيما ذكرته المحامية ندى عادل سلمان عبدالكريم، وكيلة 
العاصمة  المحافظة  بدائرة أمن  المتهم  الى  العامة أسندت  النيابة  بأن  المتهم؛ 
أنه: باع بقصد االتجار مادة الحشيش المخدرة في غير األحوال المصرح بها 
األحوال  غير  في  الحشيش  مادة  التعاطي  بقصد  وأحرز  وحاز  القانون،  ي  ف
مكافحة  إلدارة  وردت  معلومات  على  بناء  وذلك  القانون،  في  بها  لمصرح  ا
البيع  بقصد  مخدرة  مواد  وإحــرازه  حيازته  تفيد  المتهم  حول  لمخدرات  ا
اتفق معه مصدر سري  والتعاطي، فتم ترتيب كمين لضبطه وتفتيشه، حيث 

على شراء حشيش بمبلغ 800 دينار.
المخدرات،  منه  واستلم  المبلغ  وسلمه  المتهم  بيت  إلى  المصدر  توجه  و
وغادر المتهم إلى منزله، فتوجهت الشرطة إلى هناك وقامت بمداهمة المنزل 
والقبض عليه، وبحوزته المبلغ. لكن وكيلة المتهم دفعت أمام المحكمة بعدم 
التلبس لما شابها من غموض، حيث  التحريات وبطالنها، وانتفاء حالة  جدية 
لم تتوصل السم المتهم بالكامل، وال شهرته وال مكان عمله وال المكان الذي 
يتخذه لحرفته اإلتجار، كما نوهت بانتفاء حالة التلبس؛ لوجود ما يمنع رؤية 
عملية التسلم والتسليم، فضال عن عدم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط 

المتهم.
وأشارت المحامية ندى إلى شهادة والد المتهم الذي قرر أنه هو من أعطى 
ابنه مبلغ 800 دينار؛ إلدارة ترميمات في الشقة بمبلغ 140 دينارا طبقا للرصيد 
الغرفة  ألن  يستطع  لم  ولكنه  بالباقي،  نوم  غرفة  شراء  حاول  وقد  لمرفق،  ا
الكمين،  منطقة  معالم  اإلثبات حول  في شهادة شاهد  كما شككت  محجوزة، 
باسم  مسجل  المتهم  يخص  إنه  الشرطة  قالت  الذي  الهاتف  رقم  إن  وقالت 

شخص عربي، والرقم الثاني باسم سيدة.
وحول المخدرات التي تم ضبطها مع المتهم، قالت المحامية ندى إن المتهم 
قرر تعاطيه يوميا من 20 إلى 30 غراما من الحشيش، وقد أنكر تهمة البيع منذ 
لحظة القبض عليه، وأنه يشتري القطعة الواحدة التي تزن 60 غراما بمبلغ 600 

دينار، وقد ذكرت الشرطة أن الكمية المضبوطة يبلغ وزنها 717.79 غراما.

االستئناف  محكمة  حددت   [
 ٢٠١7 شباط  فبراير/   ١٦ لعليا  ا
المتهمين  بقضية  للحكم   وعداً  م
والتي  ــو«،  ج سجن  ـ«شغب  ب

استأنف فيها ٥٤ متهما.
في  قضت  المحكمة  كانت  و
 2016 الثاني  كانون  يناير/   2 5
 57 ـ   ل عاماً   15 لمدة  السجن  ب
وإلزامهم  جو  سجن  بشغب  تهماً  م
و187  دينار  آالف   508 دفع  ب
التلفيات،  قيمة  فلساً  و970  ديناراً 

وأمرت بمصادرة المضبوطات.
المحافظة  نيابة  رئيس  كان  و
الجنوبية مهنا الشايجي صرح بأن 
الرابعة  الجنائية  الكبرى  لمحكمة  ا
 25( اإلثنين  يوم  حكماً  صدرت  أ
يناير 2016( على سبعة وخمسين 
سجن  أحــداث  قضية  في  تهما  م
لجميع  اعتبارّياً  حضورّياً  و  ج
خمسة  لمدة  بالسجن  لمتهمين  ا
من  اليهم  اسند  عما  سنة  شر  ع
اتهام وبإلزام المتهمين متضامنين 
بأداء مبلغ خمسمئة وثمانية آالف 
ديناراً  وثمانين  وسبعة  مئة  و
قيمة  فلساً  وسبعين  تسعمئة  و
التلفيات وبمصادرة المضبوطات. 
إلى  الواقعة  تفاصيل  تعود  و

تلقي النيابة العامة بالغاً من إدارة 
نزالء  بقيام  والتأهيل  إلصالح  ا
الثلثاء  يوم  ظهر  العنابر  عض  ب
بافتعال   )2015 آذار  مارس/   10 (
والتمرد  والشغب  الفوضى  عمال  أ
إلقامة  المخصصة  المباني  اخل  د
لألوامر  انصياعهم  وعدم  لنزالء،  ا
والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم 
تلك  من  الحراسة  ــراد  أف طرد  ب
العنابر والمباني وإغالق بواباتها 
المبنى  ومحتويات  باألثاث  ليهم  ع
إلى  اإلدارة  اضطر  ما  الداخل،  ن  م
بالعدول  مرة  من  أكثر  نذارهم  إ
الشغب  وأعمال  التمرد  ذلك  ن  ع
لألوامر  واالنصياع  الفوضى  و
في  استمروا  أنهم  إال  لتنظيمية،  ا
محتويات  بإتالف  الممارسات  تلك 
التكييف  ــزة  ــه وأج لمباني  ا
وإشعال  األمنية،  الكاميرات  و
واعتالء  األماكن،  بعض  في  حريق 
القوات  ورشق  المباني  سطح  أ
الصلبة،  واألدوات  األحجار  ب
اضطر  ما  حراسة،  برجي  إتالف  و
رجال قوات األمن العام إلى دخول 
السيطرة  وبسط  المباني  لك  ت
حدوث  ذلــك  عن  ونتج  ليها،  ع
قوات  أفــراد  من  بعدد  صابات  إ

اصابات  لحقت  كما  العام،  ألمن  ا
األحداث،  تلك  النزالء جراء  ببعض 
فور  تحقيقاتها  النيابة  بدأت  قد  و
فريق  انتقل  حيث  البالغ،  لقيها  ت
وقام  العامة  النيابة  أعضاء  ن  م
الالزمة وسؤال  المعاينات  بإجراء 
اقوال  الى  واالستماع  لشهود  ا
المختصين  االدارة  سئولي  م

المتهمين. والنزالء واستجواب 
العامة  النيابة  استمعت  وقد    
المختصين  من  شاهداً   126 لى  إ
داخل  والعاملين  النظام  حفظ  ب
التحقيق  باشرت  كما  إلدارة،  ا
في  الــنــزالء  من  المتهمين  ع  م
جميع  وعرضت  الوقائع  لك  ت
المصابين من الطرفين على الطب 
التحقيقات  من  ثبت  وقد  الشرعي، 
نجمت  التي  التلفيات  قيمة  ن  أ
خمسمئة  بلغت  األحداث  هذه  ن  ع
وثمانية  ومئة  آالف  ثمانية  و
وتسعمئة  ــاراً  ــن دي سبعين  و
يعادل  )بما  تقريباً  فلس  وسبعين 
ألف  وخمسين   وثالثمئة  ليوناً  م

دوالر أميركي(.
بعض  أن  النيابة  رئيس  وذكر   
المتهمين كان ادعى أثناء التحقيق 
وتلقت  المعاملة،  لسوء  عرضهم  ت

النيابة العامة خالل سير التحقيق  
األمانة  قبل  من  مماثلة  كاوى  ش
إحالتها  تمَّت  للتظلمات،  لعامة  ا
جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة 
في  بالتحقيق  قانوناً  الختصاصها 

مثل تلك االدعاءات.
النيابة  أن  الشايجي  وأضاف 
المتهمين  ــى  ال أسندت  كانت 
والعنف  القوة  استعمال  جنايات 
أعضاء  هم  عموميين  موظفين  مع 
حملهم  بنية  العام  األمن  قوات 
أداء  عن  االمتناع  على  حق  بغير 
مقصدهم  من  ونالوا  وظيفتهم 
أجسامهم  سالمة  على  اعتدوا  بأن 
صلبة  بأدوات  والقذف  بالضرب 
لوظيفتهم،  تأديتهم  وبسبب  أثناء 
وإشعال حريق في مبنى مخصص 
تعريض  شأنه  من  عامة  لمنفعة 
بأن  للخطر  وأموالهم  الناس  حياة 
محتويات  في  النار  بإضرام  قاموا 
عنه  ونتجت  اإلدارة  مباني  بعض 
بتحطيم  العمد  واإلتالف  أضرار، 
بقصد  المباني  مرافق  بعض 
مرافقها  وتعطيل  الفوضى  إشاعة 
بجعلها غير صالحة إلقامة النزالء 
النزالء  حياة  جعل  عليها  وترتب 

وصحتهم وأمنهم في خطر.

 ١٦ فبراير الحكم بقضية المتهمين
بـ »شغب سجن جو«

 شهر لمطرب شعبي ستيني 
بقضية شيك بدون رصيد 

الشيخ  القاضي  برئاسة  الثالثة،  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قضت   [
راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي، 
شعبي  مطرب  على  الصادر  االحكم  بتعديل  العنبر،  مبارك  سر  وأمانة 
من  رصيد،  بدون  شيك  بإصدار  فيها  اتهم  قضية  في  سنة(   61( بحريني 

الحبس 6 اشهر، إلى الحبس شهرا واحدا فقط.
تنفيذ  قاضي  إلى  بطلب  الشعبي  المطرب  تقدم  الحكم،  صدور  وفور 
العقاب، الستبدال عقوبة الحبس بعمل يدوي لمدة شهر، حيث انها السابقة 

األولى له، فوافق القاضي على الطلب.
تشير وقائع القضية إلى أن المطرب قد اتهم بإصدار شيك بقيمة 6000 
دينار، لصالح جامعة خاصة كانت تدرس بها ابنته، وتبين أنه شيك بدون 
أنه  النيابة  إليه  وأسندت  الشرطة،  إلى  ببالغ  الجامعة  فتقدمت  رصيد، 
30 أكتوبر/ تشرين االول ٢٠١١ أعطى بسوء نية شيكا إلى الجامعة  في 

المجني عليها.
 وحكمت محكمة أول درجة على المطرب بالحبس 6 أشهر، ولم يرتض 
الحكم، فطعن عليه باالستئناف، وقال أمام المحكمة إن ابنته كانت تدرس 
في الجامعة الخاصة، على حساب إحدى شركات المقاوالت، وقد تخرجت 
الشركة لم تدفع  التخرج ألن  الجامعة لم تعطها شهادة  بالفعل، لكن  منها 
الجامعة  باسم  الشيك  حرر  إنه  وقال  دينار،   6000 إلى  وصلت  مبالغ  لها 

كضمان لها لحقها ولحصول ابنته على الشهادة.
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خنجي: انحسار »اليسار« أبرز »اليمين الديني« عربيًا و»اليمين المتطرف« غربيًا
§مدينة عيسى - حسن المدحوب 

] قال عضو اللجنة المركزية بجمعية المنبر التقدمي 
كل  في  اليسار  قوى  وانحسار  تراجع  »إن  حميد خنجي: 
الديني(  )اليمين  تبوء  الى  ادى  العالم،  في  تقريبا  مكان 
في  وخاصة  الدول،  أغلب  في  االجتماعي  الحراك  ساحة 

الغرب والمنطقة العربية االسالمية«.  
جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي 
في مدينة عيسى، مساء االحد )4 ديسمبر/ كانون األول 
وانحسار  اليمين  صعود  »ظاهرة  عنوان  تحت   ،)2016
ظاهرة  يخص  »فيما  وقال:  ومآالتها«.  أسبابها  اليسار، 
في  تقريبا  مكان  كل  في  اليسار  قوى  وانحسار  تراجع 
العالم، وتبوء اليمين ساحة الحراك االجتماعي في أغلب 
االسالمية  العربية  والمنطقة  الغرب  في  الدول، وخاصة 
الظاهرة  هذه  أن  مالحظة  يجب  هنا  الديني(،  )اليمين 
الماضي  ففي  مسبوقة،  وغير  جديدة  للعصر؛  كسمة 
القريب، ابتداء من ثالثينات القرن اآلفل، تصدرت وألول 
إيطاليا  في  عرفت  متطرفة،  يمينية  سياسية  قوى  مرة 

بالحزب الفاشي، وفي ألمانيا بالحزب النازي«. 
واالستيالء  الصعود  ذلك  أن  »غير  خنجي  واستدرك 
اليمين  قبل  من  عنوة(  او  )ديمقراطيا  السلطة  على 
السياسية  القوى  مع  القوى،  بتوازن  توازى  المذكور 
اليسارية، بمعنى ان الظاهرة المستجدة الحالية مفارقة، 
بل هي ظاهرة غير مسبوقة، مقارنة بفترة قبيل الحرب 
بقوة  اليسار  قوى  اتسمت  حيث  الثانية،  العالمية 

جماهيرية كبيرة«. 
الفاشي  اليمين  تجابه  أن  الممكن  من  »كان  وواصل 
هنا  )المقصود  اليسار  قوى  تتشتت  لم  لو  حينه،  في 
الحزبان االلمانيان؛ الشيوعي واالشتراكي الديمقراطي(، 
ولم تدخل في خالفات وصراعات حادة مع بعضها بعضا 

)مثال المانيا وصعود هتلر(«. 
المرحلتين  بين  التشابه  من  شيء  هناك  »نعم  وقرر 
كمنظومة  الرأسمالية  أن  ناحية  من  والحالية(،  )السالفة 

مستبدة ومستغلة ال تستطيع االستمرارية بدون حروب 
وأجنحتها  البرجوازية  القوى  أن  ويحدث  وتدخالت، 
التقليدية، عادة، واالشتراكية الديمقراطية حينا ونتيجة 
البنيوية  االزمة  عن  المعبرة  الداخلية،  لتناقضاتها 
المتطرف  لليمين  طواعية  السلطة  تسلم  للرأسمالية؛ 
النتائج  محسوبة  غير  أو  محسوبة  بمغامرات  للقيام 
العاملة  القوى  مكتسبات  على  القضاء  بغية  والويالت، 
جلده  يغير  الذي  كالثعبان  المهترئة،  منظومتها  وتجديد 
على الدوام. لكن هناك أيضا اختالف كبير بين الفترتين، 
الدول  في  نالحظه  الذي  در«  »يمينا  شعار  أن  حيث 
بالضرورة  ليس  اآلن،  )الغربية(  المتقدمة  الرأسمالية 
ليمين  بل  الواضح،  الفاشي  لليمين  السلطة  انتقال 
محافظ ومتدين أساسا، ذي حساسية تجاه النازحين من 
مناطق  من  المختلفة،  واألعراق  والملونين  االسالميين 
والشرق  العربية  المنطقة  وخاصة  العالم،  من  عديدة 

أوسطية، هذا سياسيا. 
اليمين  فهذا  االقتصادي  الصعيد  على  »أما  وأكمل 
الجديد يعادي العولمة المالية الحالية، وهو أساسا ضد 

االتحاد األوروبي )يلتقي اليمين واليسار في هذا المسعى 
الصناعية  مجمعاتها  استعادة  محاوال  ألسبابه(،  كل 
هذا  والهند،  كالصين  الصاعدة  الصناعية  الدول  من 
لترامب(،  االقتصادي  البرنامج  أنه  يبدو  ما  األقل  على 
اتحدت  لو  المتطرفة،  اليمينية  الحكومات  تشكل  قد  نعم 
المتدهور  العالمي  الوضع  على  خطورة  الغرب،  في 

والملتبس أصال«. 
هي  الحالي؛  العالمي  الوضع  سمة  أن  »غير  وأوضح 
قد  صعبة،  موضوعية  انتقالية  مرحلة  عن  تعبر  سمة 
تأخذ بعض الوقت حتى يستقر العالم كمنظومة متعددة 
األقطاب، حينئذ البد لمختلف الدول الكبرى أن تتفق على 
الكبار وخاصة  المختلفة لالعبين  للمصالح  األدنى  الحد 
الدولي  التوازن  على  الحفاظ  بغية  والصين،  روسيا 
القادمة،  الحتمية  األقطاب  تعدد  منظومة  من  المتشكل 
التخوم  دول  مصلحة  في  المحالة  يصب  الذي  األمر 
والهيمنة  التبعية  على  الخروج  تحاول  التي  األضعف، 

الغربية«. 
مع  بدأ  التراجع  أن  اثنان  يختلف  »ال  أنه  الى  وأشار 

على  المستمرة،  وتداعياتها  االشتراكية  المنظومة  تفكك 
الصعيد العالمي، األمر الذي أدى إلى احباطات مجتمعية 
قوة  في  واضحا  تراجعا  هناك  أن  بمعنى  طبقية،  وحتى 
الطبقة العاملة كما وكيفا، يبدو فيه أن هناك عملية إعادة 
توزيع جديدة للعمل، وتموضعات طبقية، حيث تتشكل 
قوى بروليتارية جديدة في الدول الصاعدة، مع ضمور 
قانون  )بسبب  القديمة  الرأسماليات  في  العاملة  للطبقة 

ماركس/ تراجع معدل الربع(«. 
الطبقة  احزاب  أن  هذه  والحال  الطبيعي  »من  وتابع 
تراجع  في  والشيوعية(  االشتراكية  )الطليعية  العاملة 
وتهميش وحتى تخبط فكري، ليس فقط بسبب الجانب 
»الدياليكتيك«  بوصلة  ضياع  نتيجة  بل  االقتصادي، 
الصعيد  على  العلمية  التحليلية  النظرة  وتراجع 
الرؤية  سيدة  الضبابية  أضحت  حيث  السياسي، 
والتحليل، المؤدية إلى عدم الفهم الصحيح لسمة العصر، 
من  الخارجة  الشيوعية،  االحزاب  غالبية  مازالت  فمثال 
مازالت  العصر،  سمة  أن  تعتبر  الثالثة  األممية  معطف 
االشتراكية،  إلى  الرأسمالية  من  االنتقال  كانت،  وكما 
فترة  منذ  يتغير  لم  العالم  وكأن  يحدث،  لم  شيئا  وكأن 

القطبين الجبارين«. 
أما عضو جمعية المنبر التقدمي منصور حسين، فقال: 
جماعات  لمواقف  توصيف  هو  المتطرف  »اليمين  إن 
ان  التقليدي والمتطرف، هو  اليمين  بين  معينة، والفرق 
اليمين المتطرف يدعو الى التدخل القسري للحفاظ على 

األعراف التي يتمسك بها«.
العربية  الهجرة  تجاه  سلبية  نظرة  »ولديه  وأضاف 
المتطرفة  اليمينية  واألحزاب  أوروبا،  الى  واإلسالمية 
ذلك  كل  ــا،  أوروب الى  االعــداد  هذه  كل  دخول  ترفض 
ساعد على سرعة صعود األحزاب اليمينية المتطرفة في 

أوروبا، وخاصة في النمسا«.
وعرض حسين في ورقته صورة لواقع صعود القوى 
الدول االوروبية، وتداعيات هذا  العديد من  اليمينية في 

الصعود ومآالته.

المتحدثون في ندوة جمعية المنبر التقدمي بمدينة عيسى

حميدان: البحرين ستكون وفية دائمًا للمبادئ والحقوق األساسية في المجاالت العمالية...

انتخاب البحرين نائبًا لرئيس المؤتمر اإلقليمي الـ 16 
لوزراء العمل بدول آسيا والمحيط الهادئ

§مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية

الهادئ  والمحيط  آسيا  دول  أجمعت   [
)الباسيفيك( على اختيار مملكة البحرين، ممثلة 
جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  في 
المؤتمر  رئيس  نائب  مقعد  لتولي  حميدان، 
الهادئ  والمحيط  آلسيا   )16( الـ  اإلقليمي 
لوزراء العمل والتشغيل لدول اإلقليم، والمنعقد 
في بالي بجمهورية إندونيسيا خالل الفترة من 
بتنظيم   2016 األول  كانون  ديسمبر/   9 6 حتى 
ُيعدُّ  وهو  الدولية،  العمل  منظمة  من  وإشراف 
أهم مؤتمر اقليمي تنظمه منظمة العمل الدولية 
دول  تواجهها  التي  والتحديات  القضايا  لبحث 

اإلقليم في مجال العمل والتنمية.
هذه  لتولي  البحرين  مملكة  اختيار  ويأتي 
للسياسات  تقديراً  الرفيعة  الدولية  المرتبة 
البالد  عاهل  أطلقها  التي  واالستراتيجيات 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
اإلصالحي  المشروع  إطــار  في  خليفة،  آل 
التي  والبرامج  المبادرات  وكذلك  الشامل، 
مجلس  رئيس  برئاسة  الحكومة،  أطلقتها 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، ومؤازرة ومتابعة ولي العهد 
األمين، نائب القائد األعلى، النائب األول لرئيس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  مجلس 
سلمان بن حمد آل خليفة، والتي وضعت مملكة 
البحرين في مرتبة دولية رفيعة وسجل حافل 
المحافظة  أبرزها  ومن  العمالية،  بالمنجزات 
الوطنية  للعمالة  العمالية  الحقوق  على 
والعمالة الوافدة على حد سواء، وتعزيز مبادئ 

المساواة، ومكافحة التمييز في العمل، وسعيها 
وتنمية  النقابية،  الحريات  ممارسات  لتشجيع 
الثالثة،  االنتاج  أطراف  بين  الثالثي  الحوار 
التي  المبادرات  من  العديد  تنفيذها  عن  فضاًل 
تقاريرها  الدولية في  العمل  بها منظمة  أشادت 
والنجاح  التعطل،  ضد  التأمين  ومنها  السابقة، 
في السيطرة على معدالت البطالة في حدودها 
المنزلية  العمالة  وشمول  والمنخفضة،  اآلمنة 
من  ذلك  وغير  القانونية،  الحقوق  من  بالعديد 

المكتسبات العمالية المتقدمة.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير العمل والتنمية 
سعادته  عن  حميدان  جميل  االجتماعية 
ووزراء  الدولية  العمل  منظمة  بثقة  واعتزازه 
والمحيط  آسيا  إقليم  دول  كافة  في  العمل 
الهادئ )الباسيفيك(، واختيارهم مملكة البحرين 
تتولى  حيث  المؤتمر،  لرئيس  نائباً  لتكون 
إندونيسيا( رئاسة  الدولة المضيفة )جمهورية 
نائب  مقعد  البحرين  مملكة  وتتولى  المؤتمر، 

الرئيس عن فريق الحكومات.
وفية  ستكون  البحرين  أن  حميدان  وأكد 
دائماً للمبادئ والحقوق األساسية في المجاالت 
العمالية، وستعمل مع الدول الشقيقة والصديقة 
منظمة  إدارة  مجلس  في  عضويتها  خالل  من 
العمل الدولية، ومن خالل المواقع الدولية التي 
العمل  قضايا  لخدمة  عليها  بالحصول  تتشرف 
الدولية،  العمل  منظمة  أهداف  ودعم  واالنتاج، 
وتحقيق التوازن البناء في العالقة بين أطراف 
االجتماعي  الحوار  وتشجيع  الثالثة،  االنتاج 
على  المشتركة  الجهود  دعم  عن  فضاًل  المثمر، 
الخير  فيه  لما  والدولية  االقليمية  المستويات 

والتقدم في جميع المجاالت.

التشريعية  البنية  أن  الوزير  ــح  وأوض
والمكاسب العمالية التي حققتها مملكة البحرين 
دفعت منظمة العمل الدولية إلى اإلشادة بها في 
توجه  في  ذلك سبباً  كان  كما  من موضع،  أكثر 
الدول  ضمن  البحرين  مملكة  العتماد  المنظمة 
التي تم اختيارها لتطبيق برنامج العمل الالئق 
الذي تقدمه المنظمة دعماً للدول األعضاء التي 
حققت تجارب رائدة في هذا المجال، فضاًل عن 
إدارة  مجلس  بعضوية  سابق  وقت  في  فوزها 

المنظمة.
آسيا  لــدول  اإلقليمي  االجتماع  أن  يذكر 
أحد  هو  )الباسيفيك(  الــهــادئ  والمحيط 
الدولية،  العمل  لمنظمة  الرئيسية  االجتماعات 
ممثلين  ويضم  سنوات،  أربع  كل  مرة  ويعقد 
العمل  وزراء  من  الثالثة  االنتاج  أطراف  عن 

والنقابات وأصحاب العمل.
أبرز  أعماله  جدول  ضمن  االجتماع  ويناقش 
في  اآلسيوي  اإلقليم  تواجه  التي  التحديات 
مجال تحقيق العمل الالئق، وبحث أفضل السبل 
لمكافحة البطالة، وتقليص الفقر، إلى جانب الحد 
من الظواهر السلبية في أسواق العمل كتعرض 
وقوعهم  أو  العمل  أماكن  في  للتمييز  العاملين 

ضحايا للعمل الجبري واالتجار بالبشر.
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  ويترأس 
أعمال  في  المشارك  البحرين  مملكة  وفد 
عضويته  في  يضم  والذي  اإلقليمي،  االجتماع 
عدداً من المختصين من وزارة العمل والتنمية 
غرفة  عن  ممثلين  إلى  باإلضافة  االجتماعية 
العام  واالتحاد  البحرين  وصناعة  تجارة 
لنقابات  الحر  واالتحاد  البحرين  عمال  لنقابات 

عمال البحرين.

وزير العمل يتوسط وفد البحرين في المؤتمر

انتخاب أمين عام اتحاد النقابات نائبًا 
لرئيس فريق العمال بمؤتمر بالي الدولي

§العدلية - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين
] انتخب الفريق العمالي في االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط 
الهادئ المقام اآلن في بالي بأندونيسيا، األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال 
العمال في هذا االجتماع  الحلواجي لمنصب نائب رئيس فريق  البحرين حسن 
الذي ُيعقد بتنظيم وإشراف من منظمة العمل الدولية، ويعتبر أهم اجتماع لمنظمة 
مجال  في  اإلقليم  دول  تواجهها  التي  والتحديات  القضايا  لبحث  الدولية  العمل 

العمل والتنمية.
عمال   الثالثي  التمثيل  قاعدة  على  سنوات  أربع   كل  المؤتمر،  هذا  ويعقد 
الختيار  حدة  على  مجموعة  كل  تجتمع  حيث  وحكومات،  عمل،  أصحاب 
رئيس ونائب رئيس لكل من مجموعة أصحاب العمل،  ومجموعة الحكومات،  
ومجموعة العمال ليمثلوا أعضاءهم في الجلسة العامة التي تجمع األطراف الثالثة.
البحرين  البحرين كممثل عن عمال  لنقابات عمال  العام  االتحاد  وقد شارك 
في هذا االجتماع بوفد مكون من األمين العام حسن الحلواجي، واألمين العام 

المساعد للشباب األخت زينب أبو ديب.
العام  العمال، حاز األمين  العمال لرئاسة مجموعة  انتخابات ممثلي  وضمن 
لالتحاد العام حسن الحلواجي ثقة فريق العمال المكون من أكثر من 45 منظمة 
اللجنة  اختياره ضمن  تم  كما  المؤتمر،  في  العمال  فريق  رئيس  نائب  لمنصب 
المشرفة على صياغة النتائج والتقارير النهائية، باإلضافة إلى وضع التوصيات 

لفريق العمال.
هذا وتستمر أعمال  هذا  االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط 

الهادئ في الفترة من )5 إلى 9  ديسمبر/ كانون األول 2016(.
البحرين، لتولي هذا  العام لنقابات عمال  العام لالتحاد  ويأتي اختيار األمين 
المنصب الدولي الرفيع تقديراً لالتحاد العام وجهوده العمالية والنقابية والخبرة 

الواسعة والثقة التي أثبت االتحاد أنه أهل لها على المستويين المحلي والدولي.
ويناقش االجتماع ضمن أجندته، أبرز التحديات التي يواجهها اإلقليم اآلسيوي 
في مجال تحقيق العمل الالئق، وبحث أفضل السبل لمكافحة البطالة، وتقليص 
الفقر، إلى جانب الحد من الظواهر السلبية في أسواق العمل كتعرض العاملين 

للتمييز في أماكن العمل، أو وقوعهم ضحايا للعمل الجبري واالتجار بالبشر.

حسن الحلواجي
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ستريح البحرين من نصف كلفة الطريقة الحالية  

العراقي عادل شريف لـ »}«: تقنية حديثة 
لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء عبر الحرارة

وتابع »نقول ذلك، والعملية تعتمد على درجة الحرارة 
التي هي مجانية، إلى جانب األراضي المحدودة التي ال 
تزيد مساحتها على عشرات األمتار المربعة إلثبات هذه 

التجربة«.
في  »نحن  ليقول:  شريف  استدرك  ذلك،  رغم   على 
االقتصادية  الجدوى  إلثبات  النظرية  الدراسات  إطار 
وهي  العلمي،  الجانب  من  واعدة  هي  التي  للتقنية 
مبرهنة من الجانب المختبري، لكنها بحاجة إلى التحول 
إلى منتج، وهو ما يتطلب الحصول على فرصة إلنجاز 
إلثبات  الريادية  التجربة  مرحلة  إلى  واالنتقال  ذلك، 
يتطلب  الذي  األمر  وهو  الفكرة،  وجدوى  اقتصادية 

دراسة مستفيضة«.
في  المسئولين  من  بعدد  جمعته  نقاشات  إلى  ولفت 
لمناقشة  وذلك  البحرين،  وجامعة  والماء  الكهرباء  هيئة 
»يتطلب  وعقَّب  البحرين،  في  تنفيذها  وإمكانية  الفكرة 

األمر مزيدا من اللقاءات للعمل على إنضاج الفكرة«.
وأهميتها  الفكرة  توضيح  اللقاء  عبر  »تم  وأردف 
نسبة  على  اعتمادها  ظل  في  البحرين،  إلى  بالنسبة 
ظل  وفي  التحلية،  طريق  عن  المنتجة  المياه  من  كبيرة 
التقنية  فيما  مالّياً،  المكلفة  التقليدية  بالطرق  االستعانة 
الحديثة كفيلة بتوفير طريقة مستدامة للتحلية باعتبار 
أن توفير حرارة من 20 إلى 40 درجة مئوية مع الطاقة 
وال  المستعصي،  أو  الصعب  باألمر  ليس  الشمسية 

يحتاج إلى كلفة عالية، وال يتطلب طاقة معقدة«.
وعبَّر شريف، عراقي الجنسية، والحاصل على شهادة 
جامعة  من  الكيميائية  الهندسة  تخصص  في  الدكتوراه 
للتعاون  استعداده  عن  عبر  بريطانيا،  في  سوانزي 
يتطلب،  ما  وهو  البحرين،  في  الرسمية  المؤسسات  مع 
قطر(  )مؤسسة  عمله  جهة  مع  التعاون  قوله،  بحسب 
أو  تجاري  لنطاق  الفكرة  تطوير  جانب  في  تحديداً 
تطويرها بحثّياً، مؤكداً في الوقت ذاته طرح الفكرة على 
القرار  أصحاب  إلى  إيصالها  على  والعمل  قطر  مستوى 
من  النجاح  حالة  في  االنتقال  إمكانية  الى  منوهاً  هناك، 

مرحلة التشغيل واالستخدام إلى مرحلة البيع.
ومنذ العام 2006، استقطبت دولة قطر، شريف، وذلك 
مياه  لتحلية  شركة  تأسيسه  إثر  صيته  ذاع  أن  بعد 
من  الجوائز،  من  عدد  على  ذلك  نظير  وحصوله  البحر، 
بينها جائزة الملكة وجوائز أوروبية أخرى، حيث تركز 
الشركة  المعتمدة في  التقنية  نقل  القطري على  العرض 

إلى قطر، حتى التحق بالمؤسسة القطرية العام 2013.
نتاج  هي  بريطانيا،  وموقعها  المساهمة  والشركة 

 .2003 العام  حتى  العلمية  البحوث  في  شريف  نشاط 
النظام  تغيير  ظل  في  تحول  نقطة  له  مثَّل  الذي  العام 
السياسي في بالده العراق، ما أفسح له المجال وبمعية 
أثمرت  أولية  أفكار  إلى  للتوصل  أصدقائه  من  عدد 
لمياه  البحر  مياه  تحلية  مجال  في  اختراع  براءات   8
صالحة للشرب، وليتمكن األصدقاء بعد ذلك من تطوير 

الفكرة إلى منتج.
وضع  من  يعاني  العراق  كان  »وقتها  شريف  يعلق 
أستاذاً  عملي  من  وبالرغم  المياه،  إلى  بالنسبة  سيئ 
المهنية  الفكرة  كانت  فقد  بريطانية،  جامعة  في  جامعّياً 
هي أن قدرتنا على تحلية مياه البحر ستمكننا من توفير 
المياه الصالحة للشرب في جميع البيوت العراقية حتى 
المنطقة العربية«، وأضاف »هذا التفكير أثمر، وفي أقل 
التحلية  مجال  في  االختراع  براءات  تسجيل  عامين،  من 
في  الجامعة  من  عليه  تحصلنا  الذي  للدعم  ونتيجة 
بحيث  البريطانية  الملكية  الجمعية  من  وبعدها  وقتها، 
منتج من  إلى  مفهوم  الفكرة من  العمل على تطوير  يتم 

خالل عملي في الجامعة«.
وأضاف »كنت في أوج نشاطي العلمي وفي أقل من 6 
أشهر تمكنا من تأسيس الشركة، وأن نجمع استثمارات 
ذلك  في  الفضل  ويعود  دوالر،  مليون   60 عن  تقل  ال 
مع  المهمة  لنا  سهلت  التي  االستثنائية  الظروف  إلى 
إلى  المختبر  التقنية من  نقل  ما مكننا من  المالي،  الدعم 
التطبيق الصناعي، وتم ذلك بداية في منطقة جبل طارق 
تجريبيين،  مصنعين  في  تحديداً  عمان  ثم  إسبانيا  في 
التجربة ناجحة حيث تم تقييمها عالمّياً من قبل  وكانت 
الفكرة  أصبحت  حتى  ومستقلة،  متخصصة  مؤسسات 
سوق  في  مساهمة  الشركة  ولتصبح  تجارّياً،  منتجاً 

المال البريطاني، وتكررت النشاطات في دول أخرى«. 
قال  الجديدة،  فكرته  عن  الحديث  إلى  وبالعودة 
الخليج  دول  استفادة  إمكانية  يتناول  وهو  شريف، 
منها: »درجة الحرارة المطلوبة متوافرة في دول الخليج 
الحرارة  السنة، وباإلمكان تحسين هذه  أيام  في غالبية 
حرارة  عبر  أو  الحرارية  الشمسية  الطاقة  باستخدام 
هي  والتي  المصانع  من  المفقودة  الحرارة  أو  األرض 
هذا  استخدام  ويمكن  مئوية،  درجة   40 من  بكثير  أكبر 
مياه  إلنتاج  مكلف  غير  هو  والذي  للحرارة  المصدر 
وهذه  الكهربائية،  والطاقة  البحر  من  للشرب  صالحة 
أقل من  الطريقة بكلفة  انتاجها بهذه  التي يمكن  األخيرة 
النفط،  حرق  أو  الغاز  حرق  من  سواء  التقليدية  الطرق 
الفكرة  لكن  المتجددة،  الطاقات  من  كذلك  كلفة  وأقل 

وإجماالً  أوسع،  نطاق  على  تجريبية  عملية  إلى  تحتاج 
يتطلب برهنة فكرة التقنية نحو 500 ألف دوالر لمرحلة 
جدوى  ذات  التقنية  هذه  بأن  قرار  اتخاذ  بعدها  يمكن 

اقتصادية عالية«. 
أفعال  ردود  على  التقنية  فكرة  حصول  إلى  ونوه 
ذلك  مدعوماً  المؤتمر،  في  عرضها  لحظة  إيجابية 
انعكاسها  وتشمل  مميزاتها،  بعض  إلى  باالشارة 
التآكل  مشاكل  إلغاء  حيث  من  البيئة،  على  اإليجابي 
سيؤدي  ما  التقليدية  الطرق  عن  الناتجة  والترسبات 
طرح  عدم  وضمان  المستخدمة،  المواد  كلفة  خفض  إلى 

ملوثات كيميائية، كثاني أكسيد الكربون. 
المرتبطة  الفوائد  من  أخرى  حزمة  إلى  تطرق  كما 
بالضرورة  والمرتبط  المائي،  األمن  مفهوم  بتعزيز 
للقول: »عطفاً على  دولة، وخلص  السياسي ألي  باألمن 
إن من غير  القول  للفكرة، أستطيع  ما تقدم من مميزات 
بعُد  الكافية  بالجدية  تؤخذ  لم  كهذه  فكرة  أن  المنطق 

ليتم العمل على تطويرها«.

 الصايغ: »الشمس« ستمنح كل أسرة كهرباء 
بـ 3 آالف دينار لمدة 30 سنة

المتجددة  للطاقة  العالمي  المجلس  رئيس  ردَّ  بدوره، 
مع  بالتعاون  للمؤتمر  المنظمة  الجهة  الصايغ،  علي 
إنتاج  على  االعتماد  بكلفة  القول  على  البحرين،  جامعة 
»على  فأوضح  الشمسية،  الخاليا  ألواح  عبر  الطاقة 
العكس من ذلك، فكلفة إنتاج وحدة كهربائية واحدة عبر 
إلى  جئنا  وإذا  دوالر،  نصف  من  أقل  الشمسية  الخاليا 
البحرين فإنها تعتبر واحدة من الدول المستهلكة للطاقة 
ألف   16 على  يزيد  الواحد  للفرد  وبمعدل  الكهربائية 

وحدة كهربائية وهو رقم كبير«.
تم  حال  »في  لـ«الوسط«،  تصريح  في  وأضــاف 
ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية ستكون كلفة الخاليا 
الشمسية المطلوبة لتغطية الكهرباء ألسرة مكونة من 6 
أفراد، تحتاج إلى نحو 10 كيلوات بما في ذلك الحاجة إلى 
التبريد، علماً بأن كلفة ذلك تعادل 6 آالف دوالر أميركي 
تغطي  بحريني،  دينار  آالف   3 من  أقل  يساوي  بما 
سنة   30 إلى  تمتد  زمنية  لفترة  العائلة  هذه  استخدام 
من دون دفع أي أجور للكهرباء«، معتبراً أن هذا العرض 
باردة  أوروبية  دوالً  فإن  ولذلك  دولة«،  ألي  جّداً  »ُمغٍر 
التي ليس فيها شمس، إال نصف ما  كألمانيا وبريطانيا 
هو موجود في البحرين، فيها في الوقت الحاضر أكثر من 

12 مليون ميغاوات تستعمل بالطاقة الشمسية. 
زمام  البحرين  تأخذ  بأن  ثقته  عن  الصايغ،  وعبَّر 
المبادرة لدفع وإقناع بقية دول الخليج بشأن استخدام 
الطاقة الشمسية في جميع مرافق الدولة، وعقَّب »موقع 
يؤهلها  التعاون  مجلس  دول  يتوسط  الذي  البحرين 
بهذا  الخليجية  المنطقة  نقل  بوابة  بالفعل  تصبح  ألن 

االتجاه«.
وأضاف »تملك البحرين سواحل ممتدة، وحال استثمر 
1 في المئة فقط من هذه السواحل عبر وضع الصفائح 
واحد،  بحجر  فإنها ستصطاد عصفورين  الكهروضوئية 
ستقلل من كمية الغبار التي ستسقط على هذه الصفائح، 

وستضمن عدم إعاقة حركة المرور«.
عالماً   80 نحو  المؤتمر  احتضن  أيام،   3 مدى  وعلى 
وخليجية،  وآسيوية  وأميركية  أوروبية  دول  من 
 24 عبر  عمل  أوراق  من  جعبتهم  في  ما  ليستعرضوا 

جلسة.
أما أستاذة الطاقة المتجددة في قسم الفيزياء بجامعة 
شهده  ما  إلى  تطرقت  فقد  البوفالسة،  حنان  البحرين 
 50 نحو  قوامها  الفتة،  بحرينية  مشاركة  من  المؤتمر 

ورقة بحثية، 40 منها من نصيب جامعة البحرين.
وعن مشاركتها في المؤتمر، قالت: »قدمت ورقتي عمل، 
مختلفة  أنواع  على  الغبار  بتأثير  خاصة  دراسة  األولى 
من الخاليا الشمسية، والثانية عبارة عن دراسة ألنظمة 
في  الجوية  بالظروف  تأثرها  ومدى  الشمسية،  اللوائح 
إنجاز  في  الجامعة  طلبة  بجهود  ونوهت  البحرين«، 
البحرين في  الخبرة لدى  الورقتين بما يعزز من رصيد 

مجال الطاقة المتجددة.
وأضافت »كانت الدراسة تفصيلية للوقوف على كمية 
لدينا  كانت  إذا  وما  البحرين،  في  الرياح  طاقة  إنتاج 
الدراسة  نظر  إلى  باالضافة  عليها،  االعتماد  يمكن  طاقة 
بشبكة  عام  بشكل  المتجددة  الطاقة  ربط  إمكانية  في 
الكهرباء في البحرين، وما إذا كانت تتحمل هذه الطاقة«.

بسرعة  أطلس  عنها  نتج  الدراسة  »هذه  أن  وأردفت 
على  التعرف  يمكن  األطلس  وعبر  البحرين،  في  الرياح 
عدم  مع  حتى  البحرين،  في  مكان  أي  في  الرياح  سرعة 
وجود محطة أرصاد جوية، كما يظهر كمية الطاقة التي 
ومن  تركيبه،  يتم  معين  جهاز  من  إخراجها  باالمكان 
المؤمل إتاحة األطلس لمن يرغب في الحصول على هذه 

المعلومات«.
في  الرياح  طاقة  أن  أثبتت  الدراسة  أن  إلى  ولفتت   
البحرين تتماثل مع طاقة الرياح الموجودة في اسكتلندا.

مدير األبحاث في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عادل شريف متحدثًا إلى »الوسط«

§المنامة - محمد العلوي

البيئة  لبحوث  قطر  معهد  في  األبحاث  مدير  قال   [
شارك  التي  العلمية  ورقته  إن  عادل شريف،  والطاقة 
بها في مؤتمر »أمن الطاقة واستدامتها والبيئة النظيفة«، 
تضمنت طرح تقنية جديدة »واعدة جّداً«، وعبرها يمكن 
و40   20 بين  تتراوح  قليلة  حرارة  درجة  استخدام 
البحر،  من  للشرب  مياه صالحة  إلنتاج  مئوية،  درجة 

وإنتاج طاقة كهربائية. 
هامش  على  »الوسط«،  إلى  شريف  لحديث  ووفقًا 
الثلثاء  األول  أمس  اختتم  الذي  المؤتمر  في  مشاركته 
الحديثة  التقنية  2016(، فإن  )6 ديسمبر/ كانون األول 
هذه كفيلة بخفض نحو 50 في المئة من كلفة الطريقة 

التقليدية الحالية لتحلية المياه.
وأضاف »تصبح كلفة الطاقة شبه معدومة، باعتبار 

في  تنحصر  الكلفة  أن  يعني  ما  متوافرة،  الحرارة  أن 
إلى  الحاجة  إلى  نظراً  محدودة؛  كلفة  وهي  األجهزة، 
استخدام درجات حرارة قليلة، بحيث يمكن استخدام 
تتطلب  التي  المواد  عن  عوضًا  البالستيكية  المواد 
المطلوبة  األجهزة  بين  ومن  عالية،  حرارة  درجات 
الكهرباء  إلنتاج  مولدات  وأجهزة   ،)Heat Collector(

وأجهزة نقل الحرارة«. 
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في اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للمصارف

رؤساء تنفيذيون: غير المسلمين... أحد خيارات نمو البنوك اإلسالمية
§جزر أمواج - علي الفردان

] بحث قادة الصناعة المصرفية اإلسالمية في اليوم 
والذي  اإلسالمية  للمصارف  العالمي  المؤتمر  الثاني من 
انطلق أمس األول )الثلثاء( في فندق آرت روتانا في جزر 
أمواج، األسواق وفرص النمو المستقبلية في مجال العمل 

اإلسالمي.
واليوم الثاني جاء مكماًل لنتائج أعمال اليوم األول، إذ 
شهد ذلك اليوم تأكيداً أو شبه إجماع من قبل الخبراء في 
من  خرجت  البنوك  بأن  اإلسالمية،  المصرفية  الصناعة 
دائرة البرهنة على شرعية معامالتها، وأنها تتماشى مع 
بأنها  نفسها  إثبات  هي  أوسع،  لدائرة  الشريعة  تعاليم 
منتجات  وتقديم  التقليدية،  البنوك  منافسة  على  قادرة 

تحظى باحترام واستقطاب حتى غير المسلمين.
ناقشت  افتتاحية  جلسة  األول  اليوم  أعمال  وشهدت 
أداء  وقياس  اإلسالمية  للبنوك  المستقبلية  النمو  فرص 
الصيرفة اإلسالمية، في ظل عالم يشهد متغيرات كبيرة 

على الصعيد التكنولوجي والمهني.
وانقسمت اآلراء حول وجهة البنوك اإلسالمية لتوسعة 
البالد  لبنك  التنفيذي  الرئيس  يرى  حين  ففي  أعمالها، 
اإلندونيسية  السوق  أن  العنزي  عبدالعزيز  السعودي 
دون  اإلسالمية  الصيرفة  اختراق  نسبة  مازالت  والتي 
المستوى المطلوب، فإن فرصا واعدة تتنظر البنوك في 
في  المسلمين  من  عدد  أكبر  به  يعمل  الذي  السوق  هذا 

بلد واحد.
وليس بعيدا عن السعودية يشير العنزي إلى المغرب، 
اإلسالمية،  الصيرفة  مجال  في  البكر  السوق  هي  والتي 
المجال  مرة  ألول  الرباط  تفتح  أن  المعتزم  من  حيث 
للبنوك اإلسالمية مع مطلع العام الجديد، وسط تطلع من 

الجميع حول مدى نجاح تجربة المغرب.
فال  اإلسالمي،  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  أن  إال 

يذهب بعيداً، إذ يرى أن البحرين نفسها مازالت بها 
الخليجي  التمويل  لبيت  التنفيذي  الرئيس  ويمسك 
المنتصف،  من  العصا  الخياط  عبدالحكيم  البحرين   –
واستقطاب  تشجيع  الدول  على  أنه  إلى  يشير  حين 
البنوك اإلسالمية عبر تشريعات وقواعد خاصة للبنوك 

اإلسالمية، من أجل حث البنوك للبحث عن موطأ قدم لها 
المالية  الصناعة  المستقبلي في  للنمو  العالم طلباً  حول 

اإلسالمية اآلخذة في االتساع.
اإلسالمية عن  للمصارف  العالمي  المؤتمر  يخرج  ولم 
وهو  المصرفي،  للعمل  األخالقية«  »الممارسات  دائرة 
المؤتمر،  للنقاش خالل  موضوع خصص له وقت واسع 
المسئولية  مناقشة  الثانية  العمل  جلسة  شهدت  إذ 

االجتماعية للبنوك اإلسالمية، والتي تحدث فيه عدد من 
الخبراء من بينهم الرئيس التنفيذي لـ »حوكمة« أشرف 
سيرت«  زد  بي  »اتش  مجموعة  ورئيس  الدين  جمال 
الشريعة  مع  المتوافقة  الخدمات  فيصل، ورئيس  عدنان 
للبنك  العام  والمدير  خان  محد  الدولي  الخليج  بنك  في 

العربي الدولي اإلسالمي اياد العسلي.
وقد تمحور النقاش حول عدد من النقاط، لكن كان من 

البنوك  على  بان  المشاركات  أحد  في  طرح  الذي  المثير 
التي تجعلهم  االمتيازات  إلى موظفيهم ومنحهم  االلتفات 
سعداء في عملهم ما ينعكس على أدائهم، وبالتالي زبائن 
البنوك اإلسالمية سيشعرون بفارق الخدمة مع حصول 
هذه  إن  إذ  البنك،  إدارة  من  جيدة  معاملة  على  الموظف 
القطاع  في  القيادة  هرم  من  تترسخ  أن  يجب  الثقافة 

المصرفي.

رؤساء تنفيذيون لمؤسسات مالية ومصرفية يتحدثون عن آفاق النمو للصيرفة اإلسالمية والمسئولية االجتماعية للبنوك 

ءة المصارف اإلسالمية األزمة المالية أقنعت المستثمرين بكفا

العور: مفهوم التمويل اإلسالمي يتجاوز واقع المصارف وقدرتها على التغطية
§جزر أمواج - عباس المغني 

] ذكر المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير 
أن  العور  محمد  عبداهلل  اإلسالمي  االقتصاد 
اإلسالمية،  والصيرفة  التمويل  على  الطلب 
المالية  المؤسسات  تطرحه  ما  يتجاوز 

اإلسالمية من أدوات وخدمات للعمالء.
وأكد في كلمة في المؤتمر العالمي للمصارف 
فردياً  كان  سواء  التوجه  أن  أمس،  اإلسالمية 
مفهوم  تبني  نحو  دولياً  أو  مؤسساتياً  أو 
بكثير  يتجاوز  وأدواتــه،  اإلسالمي  التمويل 
واقع المصارف اإلسالمية وقدرتها على تغطية 

مساحات واسعة من سوق العمل.
عاصمة  دبي  مبادرة  إطالق  »عند  وقال: 
أعمالنا  في  حرصنا  اإلسالمي،  االقتصاد 
بالصيرفة  الوعي  تعزيز  على  ولقاءاتنا، 
والتمويل اإلسالمي، والتعريف بالقطاع المالي 
نشاطات  وبأهمية  النامي  االقتصاد  هذا  من 
مالية،  أدوات  توفير  في  اإلسالمية  المصارف 
التنمية  لمشاريع  ــالزم  ال التمويل  تتيح 
الحقوق  تراعي  جديدة  بأدوات  المستدامة، 
بين  المخاطر  وتوزع  والممول،  للمستثمر 
الستثمار  المسبقة  الخطط  وتضع  الطرفين، 
مبالغ التمويل، وتوجهها نحو قطاعات حقيقية 

وأعمال ملموسة ال لبس فيها«.
وأضاف »أما اليوم فأنا أرى أن هذا الهدف 
بات بحاجة للتحديث، فعلى الرغم من اإلنجازات 
والتمويل  الصيرفة  حققتها  التي  الكبيرة 
اإلسالمي، إال أن الطلب على التمويل والصيرفة 
المؤسسات  تطرحه  ما  يتجاوز  اإلسالمية، 
المالية اإلسالمية من أدوات وخدمات للعمالء«.
بأهمية  العمالء  إقناع  يعد  »لم  واستطرد 
كان  كما  صعباً  اإلسالمية  المصارف  وكفاءة 
قبل األزمة المالية األخيرة... الصمود الملحوظ 
للمصارف اإلسالمية خالل األزمة وما بعدها، 
باالقتصاد  النهوض  أولويات  تطرحه  وما 
العمل  في  ومعايير  أخالقيات  من  العالمي 
التنمية،  واالستثمار، ومن عدالة في شمولية 
بأن  المستثمرين  إلقناع  كاٍف  من  أكثر  كان 
والمناخ  البيئة  يوفر  اإلسالمي  التمويل 
المالئمين للعمل المستدام، ويقلص من إمكانات 
الخسائر في االستثمار للحدود الدنيا، ويوفر 
التنمية الشاملة التي تطال كافة جوانب الحياة 
يحافظ على  االقتصادية واالجتماعية، بحيث 

زخم التبادل، وبالتالي على زخم اإلنتاج«.
وقت  أي  من  أكثر  بحاجة  نحن  »لذا  وتابع 
مضى، لالستفادة من هذه الفرصة التاريخية 
الصيرفة  على  الطلب  بتنامي  تتمثل  التي 
والتمويل اإلسالمي وأدواته، وأن نسعى بكل 
جهد لمواكبة المستجدات على صعيد اقتصاد 
المنطقة واقتصاد العالم، عبر تطوير القاعدة 
واستحداث  اإلسالمية  للمصارف  التنظيمية 

أدوات تتناسب مع احتياجات السوق، والسعي 
بحيث  ومرجعياتنا  معاييرنا  لتوحيد  أيضاً 
على  اإلسالمية  ومصارفنا  مؤسساتنا  تكون 

قدر احتياجات المرحلة«.

المستثمرين  قناعة  أن  »صحيح  وقــال: 
الدول  من  والكثير  والمؤسسات  والشركات 
نتيجة  جــاءت  اإلسالمي،  المالي  بالنظام 
المالية  األزمة  لتداعيات  وتلقائية  طبيعية 

وتحويلها  القناعة  هذه  تعزيز  لكن  العالمية، 
لشراكة حقيقية بين رواد النشاط االقتصادي 
والمؤسسات المالية اإلسالمية، لن يتحقق إال 
بالجهد والتخطيط واالرتقاء بواقع المؤسسة 

حقيقياً  منافساً  لتشكل  اإلسالمي  والمصرف 
المؤسسة  على  والفعالية  القدرة  في  يتفوق 
التقليدية«. وأرى أن وضع االقتصاد اإلسالمي 
وقطاعه المالي في مكانة تستجيب للمستجدات 
والدولية،  اإلقليمية  الساحة  على  المتسارعة 
يحتاج إلى التوافق على عدة خطوات ومفاهيم 
ضرورية، ومنها التعامل مع االقتصاد اإلسالمي 
واحدة  عضوية  كوحدة  المالية  ومؤسساته 
والمصالح  الحدود  تتجاوز  منظومة  تجمعها 
الفئوية وترتقي فوق أي اعتبار قد يضعف أداء 

هذه المؤسسات.
وقال: »هذه الوحدة بين قطاعات االقتصاد 
كانت  أينما  مؤسساته  تجمع  التي  اإلسالمي 
المعايير والمرجعيات  تحت مظلة واحدة من 
في  الفرق  تعويض  على  قادرة  ــداف،  واأله
والمصرفية  اإلسالمية  المصرفية  بين  الكم 

التقليدية«.
وأكد على أهمية التأثير اإليجابي من القطاع 
التقليدي، وقال:  القطاع  المالي اإلسالمي على 
»جميعنا ندرك أن القطاع التقليدي لن يختفي 
أو يتالشى لصالح القطاع اإلسالمي، ولم يكن 
هذا هدفنا في يوم من األيام... فنحن نعمل على 
المالية  المؤسسة  طرح  خالل  من  التنافسية 
اإلسالمية كنموذج ناجح، لذا ال بد من تعزيز 
اإلسالمي  الماليين،  القطاعين  بين  الشراكة 
الحقيقية  المشاريع  تمويل  في  والتقليدي، 
للقطاعين،  مملوكة  ذاتية  مشاريع  وإقامة 
والسعي  جديدة  ووظائف  فرص  واستحداث 
بمعايير  ملتزمة  الشراكة  هذه  تكون  ألن 
أعتقد  اإلسالمي، وال  المالي  القطاع  ومقاييس 
أن هذه المعايير ستتعارض مع رغبات رواد 
القطاع التقليدي بعد أن أثبتت المؤسسة المالية 

اإلسالمية حصانة أمام األزمات العالمية«.
شركاء  عن  البحث  أهمية  على  أكد  كما 
النامية  ــواق  األس في  جدد  إستراتيجيين 
من  تعاني  التي  الدول  في  وحتى  والناشئة، 
هذه  تكون  بحيث  داخلية،  وصراعات  أزمات 
الطرفين  الشراكة تعبيراً حقيقياً عن مصالح 
ولقد  اآلخر،  على حساب  واحد  لطرف  وليس 
أثبتت التجربة السابقة للتمويل التقليدي في 
الدول النامية عجزاً كبيراً في شمولية التنمية، 
إذ استفادت المؤسسات األجنبية بدرجة تفوق 
بكثير الفائدة التي حققتها المجتمعات المحلية، 
وعندما جاءت األزمة غادرت هذه المؤسسات 
وتركت خلفها قطاعات وفئات اجتماعية كبيرة 
مهمشة ال تمارس دورها المفترض في عملية 

اإلنتاج وليس لديها أي قدرات شرائية.
وقال: »لذا على مؤسسات التمويل اإلسالمي 
التنمية  شمولية  كون  الحقيقة  هذه  مراعاة 
شرطاً  تشكل  باتت  االجتماعية  وانعكاساتها 
االقتصاد  استنهاض  شروط  من  أساسياً 

العالمي واستدامة األعمال«.

عبداهلل العور متحدثًا في  المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية

 االبتكارات التكنولوجية المالية قادرة
على إضافة 150 مليون زبون جديد للمصارف اإلسالمية

تضيف  قد  التكنولوجية  االبتكارات  أن  متخصص  تقرير  ذكر   [
150 مليون زبون للمصارف التشاركية )اإلسالمية( على مدى الخمس 
سنوات المقبلة. أشار تقرير EY حول »المصرفية في األسواق الناشئة«، 
إلى أن أصول المصرفية التشاركية العالمية، والمعروفة أيضًا باسم 
المصرفية اإلسالمية، أن توحد البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية، 
سيدفع البنوك التشاركية لتصبح منتشرة عبر 20 سوقًا واعداً بحلول 
العام 2021، مقارنة بخمسة أسواق في الوقت الراهن، ما يمثل قفزة من 

100 مليون عميل إلى 250 مليون عميل خالل الفترة نفسها.
إجراء  واضح  بشكل  األلفية  جيل  يفضل  أنه  التقرير  وأوضح 
الخدمات المالية من خالل منصة رقمية توفر لهم الخدمة مباشرة دون 
وسائط. ومن خالل استخدام االبتكارات التكنولوجية المالية، تخطو 
البنوك في جميع أنحاء العالم إلى األمام لتقدم فقط خدمات مصرفية 

رقمية لتلبية االحتياجات المتنوعة لهذه الشريحة من العمالء.
عمالء  الخالصة شريحة  الرقمية  المصرفية  الخدمات  تصبح  وقد 
كبيرة للبنوك التشاركية. وهناك فرصة أمام البنوك التشاركية ُلتقيم 
مشاريع تعاونية مع شركات التكنولوجيا المالية إلطالق بنوك رقمية 
األسواق  في  »المصرفية  EY حول  تقرير  أشار  بلدانهم.  في  خالصة 
والمعروفة  العالمية،  التشاركية  المصرفية  أصول  أن  إلى  الناشئة«، 
دوالر  مليار   924 إلى  وصلت  اإلسالمية،  المصرفية  باسم  أيضًا 

أميركي في عام 2015، مع انخفاض معدالت النمو في جميع المناطق 
التعاون  مجلس  دول  وارتفعت حصة  السابقة.  السنوات  مع  مقارنة 
الخليجي في المصرفية التشاركية إلى 72 في المئة مع انخفاض حجم 
األصول المصرفية في بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( 

خالل العام 2015.
وتعد المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وماليزيا 
إذ  األصول،  حجم  حيث  من  التشاركية  للمصرفية  أسواق   3 أكبر 
المئة،  المئة، و17.2 في  تسيطر هذه األسواق على ما يمثل 34.2 في 

و13.3 في المئة على التوالي من حصة السوق العالمية.
التعاون  مجلس  دول  في  المالية  التكنولوجية  االبتكارات  تتمتع 
الخليجي بالقدرة على تعزيز الوصول إلى األسواق ومستوى ربحية 
تفعيل  التشاركية  للبنوك  يمكن  انطالق،  وكنقطة  كبير.  بشكل  البنوك 
استراتيجية جريئة إلدارة التمويل، تتضمن تحليالت متقدمة للبيانات، 
االصطناعي  والذكاء  السحابية،  وتقنيات  الروبوتية،  العمليات  وأتمتة 

وتقنية التعامالت الرقمية )بلوك تشين(.
ذات  التكنولوجية  لالبتكارات  الرئيسية  المجاالت  أهم  ومن 
الصغيرة  والمشاريع  اإلقراض  منصات  التشاركية:  بالبنوك  الصلة 
والمتوسطة، واالبتكارات المتعلقة بالدفع مثل المدفوعات من شخص 

إلى شخص، والتحقق الرقمي واإلدارة الرقمية للثروات.



11 business@alwasatnews.com

العدد 5206 الخميس 8 ديسمبر 2016 الموافق 8 ربيع األول 1438هـ

Thursday 8 December 2016, Issue No. 5206

البحرين تشهد إطالق تقرير الحلول المبتكرة في إدارة السيولة 

100 مليار دوالر نقدًا في حوزة البنوك اإلسالمية في الخليج
§جزر أمواج - علي الفردان

في  أمس  نتائجه  نشرت  متخصص  تقرير  ذكر   [
العالمي للمصارف اإلسالمية والذي تستضيفه  المؤتمر 
على  تستحوذ  اإلسالمية  الخليجية  البنوك  أن  البحرين، 

سيولة نقدية تقدر بنحو 100 مليار دوالر.
السيولة  إدارة  في  المبتكرة  الحلول  تقرير  وأشار 
أطلقته  والــذي   2017 للعام  اإلسالمية  للمؤسسات 
لتطوير  دبي  مركز  مع  بالتعاون  رويترز«  »تومسون 
أن  الوطنية،  الصكوك  وشركة  اإلسالمي،  االقتصاد 
إلى  بالنسبة  صغيرة  التزال  اإلسالمي  التمويل  صناعة 
ثابتة،  بوتيرة  تتقدم  أنها  إال  العالمية،  المال  صناعة 

واستطاعت أن تنمو من إجمالي أصول يبلغ 2 تريليون 
تريليونات   3.5 بنحو  يقدر  ما  إلى   2015 بنهاية  دوالر 
دوالر بحلول العام 2021، إذ إن هذا النمو وهو بنسبة 60 
5 سنوات، سيكون له أثر  في المئة من األصول في مدة 

أكبر في بيئة نمو عالمي بطيء.
وأشار التقرير إلى أن بعض األدوات المالية استطاعت 
بالفعل الوفاء بجميع احتياجات الصناعة المالية وكامل 
المصارف  فإن  لذلك  نتيجة  أسهمها،  حملة  توقعات 
اإلسالمية في دول الخليج لديها اليوم ما قدره 9 في المئة 
يعادله، فضال  ما  أو  نقد  في صورة  إجمالي أصولها  من 
مالية  مع مؤسسات  ودائع  في صورة  المئة  في   10 عن 

أخرى. ويقدر هذا بما يقارب 100 مليار دوالر.

وأشار التقرير، إلى أن البنوك اإلسالمية تضع حالياً، 
مثل  األجل  قصيرة  مالية  أدوات  في  السائلة  األموال 
الشريعة  السلع والتي حكمت عليها قواعد  المرابحة في 
الثانوية؛  التجاري في األسواق  للتداول  قابلة  بأنها غير 
التجارية،  المدينة  الذمم  على  المفروض  الحظر  بسبب 
نموذجي  وبشكل  األسهم  حملة  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
كتكرارات  المرنة  غير  األدوات  هذه  عرض  يمكنهم 
واتبع  الفوائد.  على  القائمة  المعامالت  على  مصطنعة 
علماء الشريعة أسلوب بيع السلع بالمرابحة ليستخدم 
كحل مؤقت في سياقات محدودة حين يتعذر تطوير أي 

أدوات أخرى.
مشكلة  الشخصي  اإلسالمي  التمويل  يواجه  كما 

يتوجه  السيولة  إلدارة  المنتجات  هذه  إن  إذ  مشابهة، 
هيكلة  في  استخدامها  عند  الالذع  النقد  من  كثير  إليها 
التمويل الشخصي غير المؤمن )كبطاقات االئتمان مثال(. 
لكن الحاجة إلى منتجات تمويل تتسم بالمرونة الكافية 
في  واليوم  مستمر،  تزايد  في  العمالء  احتياجات  لتلبية 
التمويل  يمثل  الخليجي،  التعاون  مجلس  أسواق  معظم 
النظام  في  الموجودة  األصول  إجمالي  ربع  الشخصي 

المصرفي أو ما يزيد، بحسب ما يورده التقرير.
الحديثة  االستراتيجيات  على  الضوء  التقرير  وألقى 
الشخصي  والتمويل  السيولة  إدارة  باحتياجات  للوفاء 
البنوك  للبنوك اإلسالمية، كما يوفر نوافذ إسالمية على 

التقليدية التي تشهد تطوراً ونمواً.

المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية اختتم أعماله أمس بإطالق 5 تقارير متخصصة

ارتفاع أصول المصارف اإلسالمية إلى 25.84 مليار دوالر في البحرين
§جزر أمواج - عباس المغني 

اإلسالمية  المصارف  أصول  ارتفعت   [
 25.84 نحو  إلى  البحرين  مملكة  في  العاملة 
تواجهها  التي  التحديات  رغم  دوالر،  مليار 
صناعة الصيرفة اإلسالمية في العالم والتي 

تقدر بنحو 2 تريليون دوالر.
المركزي  البحرين  مصرف  محافظ  وأكد 
العالمي  المؤتمر  هامش  على  المعراج  رشيد 
اإلسالمية  الصيرفة  أن  اإلسالمية  للمصارف 
وأصبحت  البحرين...  في  بجذورها  تعمقت 

مؤثرة في التنمية االقتصادية«.
التمويل  تنمية  مؤشر  تقرير  ــار  وأش
الضوء  يسلط  والذي   ،2016 لعام  اإلسالمي 
التمويل  في مجال  التكيف  النمو سريع  على 
البحرين واصلت سيطرتها  إلى أن  اإلسالمي 
للعام الرابع على التوالي، كما يظهره مؤشر 
تنمية التمويل اإلسالمي. وجاءت غرب إفريقيا 
في  العالية  اإلمكانات  ذات  المناطق  بين  من 

مجال التمويل اإلسالمي.
التي  اإلسالمية  الصكوك  حجم  وارتفع 
أصدرتها مملكة البحرين خالل 10 شهور من 
يناير كانون األول حتى أكتوبر/ تشرين األول 
في  دينار،  مليون   647 لنحو   2016 العام  من 
مؤشر على نمو سوق التمويل اإلسالمي في 

المملكة.
شركة  أعدته  تقرير  رصــد  ــك،  ذل إلــى 
بعض  رويترز«  »تومسون  المعلومات 
وجود  عدم  بينها،  من  كان  والتي  التحديات، 

بطريقته  الجماعي  التمويل  إطار  أو  قواعد 
أشكاال  يعيق  ما  اإللكترونية،  أو  التقليدية 
التقرير  وأشار  المال.  رأس  لزيادة  جديدة 
السياق  هذا  في  العروض  معظم  أن  إلى 
البحرين  مصرف  بموافقة  تحظى  أن  يجب 
على  الدرة  من  يحد  قد  الذي  األمر  المركزي، 
زيادة رأس المال األولي في الوالدات المبكرة 
رأس  بطريقة  فيها  يستثمر  التي  للشركات 
المال االستثماري، كما تحدث عن الحاجة إلى 
تعيق  التي  الصعوبات  حل  في  أكبر  مرونة 

ريادة األعمال.

وتطرق التوصيات إلى دعم صناعة رأس 
أموال  توفير  خالل  من  االستثماري  المال 
العوائد،  تطوير  مواقع  وتطوير  مناظرة، 
وتشجيع االتصاالت بين شركات رأس المال 

االستثماري والمختصين في هذا المجال.
وتضمن التقرير توصيات من خبراء رواد 
حصرية  مقابالت  جانب  إلى  المجال،  هذا  في 
التقرير  اشتمل  كما  بالسوق،  خبراء  مع 
متعددة مع  بلدان  تجارب  على ملخص حول 
التركيز على رأي الشريعة فيما يتعلق برأس 

المال االستثماري.

البحرين مستمرة في تطوير الصيرفة اإلسالمية

 المؤسسات المالية اإلسالمية تساهم 
بـ 18 مليون دوالر في األعمال الخيرية

]  ذكر مصرف البحرين المركزي أن 
المؤسسات المالية اإلسالمية استمرت في 
مليون   18.5 بنحو  المجتمعية  المساهمة 
دوالر لألعمال الخيرية والزكاة وصندوق 

القرض الحسن في 2015.
من  اإلسالمية  المصارف  أن  ورأى 
المسئولية  أنشطة  في  أداء  األفضل  بين 
االجتماعية للشركات، مقاسا بالكشف عن 
المسئولية االجتماعية للشركات وتسجيلها 

في تقاريرها السنوية.
في  مستمرة  البحرين  أن  إلى  وأشار 
وتعزيز  اإلسالمية  الصيرفة  تطوير 
مساهمتها في التنمية االقتصادية، مشيراً 
مجال  في  فعالية   20 استضافة  إلــى 
المصارف اإلسالمية، تشمل بنوك التكافل 
وأسواق رأس المال اإلسالمية وتم تغطية 
معظمها  في  ناقشت  موضوعا،   1582
هبوط أسعار النفط وتأثيرها على صناعة 

مصارف اإلسالمية.
التنمية  مؤشرات  تقرير  عن  وتحدث 
السنوي  المقياس  وهو  اإلسالمي،  المالية 
الذي يمثل التنمية الشاملة للصناعة المالية 

اإلسالمية في جميع أنحاء العالم. وقد احتلت 
األولى  المرتبة  المؤشر  هذا  في  البحرين 
في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 
ماليزيا من  بعد  والثانية  األوسط،  الشرق 
تريليون   2 بنحو  تساهم  دولة   124 بين 

دوالر في صناعة التمويل اإلسالمي.
وعن آلية الحوكمة، جاءت البحرين في 
الحكم  حيث  من  عالمياً  األول  المركزي 
بسبب آليات البيئة التنظيمية والتشريعية، 
المالية  المؤسسات  قوانين  وتشمل 
األصول  إدارة  ذلك  في  بما  اإلسالمية، 

اإلسالمية والصكوك.
كما أنها األكثر فعالية في اتخاذ التدابير 
وفي تطبيق الشريعة والحوكمة. ومن بين 
األمور التي تعزز موقع البحرين مشروع 
خارجية  تدقيق  شركة  مع  التعاقد  نظام 
مع  التوافق  مراجعة  ــراء  إلج مستقلة 
الشريعة، بما يؤدي إلى مزيد من الشفافية 
وتقليل مجال تضارب المصالح، وبالتالي 
المصرفي  القطاع  في  الجمهور  ثقة  زيادة 
مراجعة  بوجود  البحرين  في  اإلسالمي 

طرف ثالث.

 الرئيس التنفيذي لـ »العربية«: أشجع على المزيد
من شركات الطيران االقتصادي في السوق العربي

§البحر الميت )األردن( - أماني المسقطي
العربية  التنفيذي لمجموعة  الرئيس  قال   [
وجود  على  يشجع  إنه  علي،  عادل  للطيران 
في  االقتصادي  الطيران  شركات  من  المزيد 
تكدس  ظل  في  وخصوصا  العربي،  السوق 

شركات الطيران األخرى في السوق.
قمة  لـ»الوسط«، على هامش  وفي تصريح 
العرب للطيران التي أقيمت بتاريخ 5 ديسمبر/ 
باألردن،  الميت  البحر  في   ،2016 األول  كانون 
من  متحفظا  موقفا  يتخذ  من  على  علي  علق 
»البرستيج«،  ألغراض  االقتصادي  الطيران 
جزءاً  اليوم  أخذ  االقتصادي  »الطيران  بالقول: 
والشركات  العالمي،  السفر  سوق  من  كبيرا 
األميركية  المتحدة  الواليات  غزت  االقتصادية 
أصبح  واليوم  األقصى،  والشرق  وأوروبــا 
الزبون عاقال، وال يريد أن يصرف مبلغا كبيرا 
على سفره، فكل ما يحتاجه الزبون هو السفر 
وأمان  أمن  وفيها  وجديدة  نظيفة  طائرة  في 

ومواعيد سفر منضبطة«.
وأضاف »إذا كان البعض يرى أن برستيجه 
االقتصادي،  الطيران  بالسفر عبر  له  ال يسمح 
تطير  التي  الرحالت  أكثر  أن  يعلم  أن  فيجب 
هي  )فرنسا(  نيس  إلى  )سويسرا(  جنيف  من 

رحالتها  تكون  ما  ودائما  اقتصادية  شركات 
ممتلئة، فهناك خلط واضح في فهم )البرستيج(. 
يستقلوا  أن  يفضلون  األشخاص  بعض  ان  بل 
القطار، وخصوصا أن األمر في النهاية ال يعدو 
إلى  نقطة  من  مواصالت  وسيلة  كونه  عن 

أخرى«.
وفيما إذا كان السوق العربي يحتمل المزيد 
وخصوصا  االقتصادي،  الطيران  شركات  من 
شركات  ببعض  لحقت  التي  الخسائر  ظل  في 
فاشلة  تجارب  »هناك  علي:  قال  الطيران، 
غير  أو  االقتصادية  الطيران  لشركات  كثيرة 
االقتصادية، وغالبية الشركات العربية تخسر، 
وإذا كان األمر يتعلق بالربحية والخسارة، فإن 
العربية  الوطن  في  الموجودة  الشركات  أغلب 
ولكن  أرباح،  دون  من  حكومي  بدعم  تحظى 
وتوصل  الشركة  هذه  تنمو  هل  هو:  السؤال 
التحتية  البنية  وتخدم  بعضا  لبعضها  الناس 
ال؟  أم  البلد  في  واالقتصاد  والتجار  السياحية 
ويجب أال ننسى أن الوطن العربي يعيش فيه 

الكثير من ذوي مستوى الدخل المحدود«.
فتح  أكد علي على ضرورة  آخر،  من جانب 
لما  الطيران،  شركات  أمام  العربية  األجواء 
ذات  األطراف  لجميع  مصالح  من  ذلك  يحققه 
انعكاسات  أي  لذلك  يكون  أن  نافيا  العالقة، 

سلبية على الجانب األمني.
بعيدة  والسياحة  الطيران  »صناعة  وقال: 
عاتق  على  تقع  األمن  ومسئولية  األمن،  عن 
أطراف أخرى، بينما فتح األجواء يعني السماح 
لشركات الطيران أن تطير بحرية، ومن يدخل 
كل  على  مسئولية  هي  منها،  يخرج  أو  بلد  أي 

بلد على حدة«.
حددت  التي  االتفاقية  إلى  علي  وتطرق 
أو  مفتوحة  النصف  أو  المفتوحة  األجــواء 
بأن  موضحا  الطيران،  شركات  أمام  المغلقة 
المعايير  من  يقترب  ال  األجــواء  فتح  معيار 
بحت  احتكار  هو  وإنما  األمنية،  أو  السياسية 
لبعض الناقالت الوطنية في بعض الدول، وفقا 

له.
وبشأن انعكاس انخفاض سعر برميل النفط 
على أسعار تذاكر الطيران، علق علي: »الوقود 
ليس هو المصروف الوحيد لشركات الطيران، 
وإنما جزء منها، فيجب األخذ في االعتبار أيضا 
المطارات،  ورسوم  الطائرات  أسعار  ارتفاع 
ناهيك عن أن التضخم الذي نشهده حاليا، أدى 
الشركات.  هذه  في  العاملين  رواتب  رفع  إلى 
وصحيح أن سعر برميل النفط الخام انخفض 
كثيرا، لكن االنخفاض في سعر وقود الطائرات 

عادل العلي متحدثًا في قمة العرب للطيرانكان بسيطا«.
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ومفرحاً  مربكاً،  فعل  ردَّ  للكاميرا  كان 
التأريخ  بدأ  منها  ألن  نفسه،  الوقت  في 
من  بهما  يرتبط  وما  والمكان،  للبشر 
تفاصيل، ذلك هو المفرح. الُمربك في األمر 
بعض  ِحَيل  على  وقفوا  رين  المصوِّ أن 
الصور  بنسخ  قاموا  الذين  امين  الرسَّ
من  المسألة  تْخل  لم  اللوحة.  إلى  ونقلها 
لذا  تحديداً.  فرنسا  في  قانونية  إشكاالت 
هل  اليوم:  هو  كما  وقتها،  التساؤل  برز 

كان التصوير فناً؟
صيف  من  مراجعته  واتسون  يبدأ 
ُعرفت  الذي  العام  وهو   ،1839 العام 
إلى  نسبة   )1( األولى  »الداجيرية«  به 
مخترعها لويس داجير )2(، حيث قاد ذلك 
االكتشاف إلى حالة من الجنون اجتاحت 
تدخل  التي  العناصر  باريس.  أنحاء  كل 
الكيميائية،  المواد  الصورة:  خلق  في 
العدسات والُقْمرة الُمعتمة، كل ذلك صار 
ُمتداوالً وتم بيعه في المحالت التجارية. 
وبامتداد مدينة النور )باريس(، تم رؤية 
صناديق  تسوية  يحاولون  وهم  الرجال 
»الجميع  الكاميرات.  على حوامل  ضخمة 
يريد نْسخ المشهد الذي تقترحه نافذته«، 
وكما يتذكَّر شخص باريسي، كانت »أفقر 

الصور ُتسبِّب له فرحاً ال يمكن وصفه«.

تاريخ طويل من الشغف 
أَسَرِت الصوُر والنماذج ثنائية األبعاد 
ثوراً  فنان  أول  رسم  أن  منذ  اإلنسانيَة، 
الفن  تاريخ  ولكن  المشاعل؛  ضوء  على 
التخطيط  بواسطة  ُعرف  النموذجي 
وتصوير  الرسم  أحــرزهــا  لقفزات 
ية.  الجداريات التي حوتها النماذج الجصِّ
الفنان ديفيد هوكني والناقد الفني مارتن 
إلى تحقيق هدف  كانا يسعيان  غايفورد 
كتابهما  خالل  من  المجال،  هذا  في  كبير 
الضخم والجميل »تاريخ الصور«، والذي 
يستكشف عالقة شغفنا الطويل بالصور 
وعلى  اإلعالم  وسائل  جميع  خالل  من 

امتداد آالف السنين.
يبدأ تاريخ الصور، كما يقول هوكني: 
اللحظة،  هذه  في  وينتهي  الكهوف،  »في 
وغايفورد  هوكني  يتتبَّع  اآليباد«.  مع 
التاريخ في حوار، مماثل لذلك الذي ضمَّه 
كتابهما الذي صدر في العام 2011، وحمل 
عنوان »رسالة أكبر« )3(. ويبرهن الفنان 
الشهير مرة أخرى في منحى  البريطاني 
نفسه  األمر  الفكر،  في  االستنباط  يشبه 
القماش.  على  استوت  وقد  اللوحة  مع 
الناقد الفني، غايفورد، يظل بالنسبة إلى 
الجمهور، بمثابة دليل لطيف، في توجيهه 
موضوعية  جولة  خــالل  من  للحوار 
كالسيكي،  بعضها  العالم،  في  للصور 

ولكن أكثرها قليل الشهرة.
هو  الصور«  »تاريخ  كتاب  ــراءة  ق
رفقة  كبير  ُمتحف  في  بجولة  القيام  مثل 
الحوار  يبدو  وناقد.  فنان  بين  دردشة 
هاً في بعض األحيان، وخاصة عندما  ُموجَّ
ُيعيد هوكني قْولبة »نظريته البصرية«، 
جان  بينهم  ومن  بالفنانين  المتعلقة  تلك 
استخدام  إلى  عمد  الذي   )4( إيك  فان 
بقدر كبير  العدسات في أعماله، مساهماً 
في  الزيتي  التصوير  طريقة  نشر  في 
الكتاب  في  الحوار  أغلب  ولكن  أوروبا. 
يتضح بشكل تام على صفحة كاملة من 
الورق المصقول، ويتسم باإلبداع وإثارة 

الدهشة.

هل يمكن أن نثق بالصور؟
تبدأ من جيوتو  أين سنجد صوراً  من 
أنجزه  وما  ديزني؟  برسوم  ُتقارن   )5(
ــواء  »أض بـ  ُتــقــارن   )6( كارافاجيو 
ما  أو   )7( أفالطون  وكهف  هوليوود«؟ 
يعرف بأسطورة الكهف، يمكن أن ُتقارن 
هوكني  األحيان،  بعض  في  بالتلفزيون؟ 
موسوعتان  وكأنهما  يبدوان  وغايفورد 
متناقضة  شخصيات  تضم  الصور،  من 

منفصلة لقرون من تاريخ الفن. 
من جهة أخرى، بعض من ذلك التاريخ 
لفن  كاماًل  فصاًل   يتضمَّن  الكتاب،  في 
عصر النهضة، والذي سيكون مألوفاً ألي 
المؤلفان  ط  وينشِّ المتاحف،  ُمرتادي  من 
القواسم  مناقشة  خالل  من  تلك  جولتهما 

مبدعيها  ورؤية  الصور  بين  المشتركة 
على  الكتاب  من  فصول  تركِّز  الفريدة. 
الظالل وصور المرآة، الصور المتحركة، 
مستقبل  وأخيراً،  المعروضة،  والصور 
أعماله  بعض  هوكني  وُيضمِّن  الصور. 
الحية  الصور  ذلك  في  بما  الكتاب  في 
خالل  من  التقاطها  تم  التي  المذهلة، 
الجهاز اللوحي )آيباد( والكوالج )8( الذي 
الفاكس.  جهاز  ظهور  بواكير  في  أنجزه 
»زاوية  هي  مالحظته  ن  يدوِّ كما  الصور، 

شخصية على أرض الواقع«.
تاريخ  يعرف  هوكني  أن  رغم  على 
فنِّه، يعمل الخبير بالفن، مارتن غايفورد؛ 
على  توابل  إضفاء  على  ناقداً،  بوصفه 
ال  التي  الجريئة  الخطوات  بتلك  الحوار، 
يشبه  ما  مع  التعامل  في  منها،  عودة 
افتتاح  في  الصور.  من  الطويل  الموكب 
الفوتوغرافي،  »التصوير  عن  فصل 
الحقيقة والرسم« يروي غايفورد معركة 
بين  استمرت   1862 العام  في  قانونية 
الفرنسيين.  رين  والمصوِّ الرسامين 
ويبدو أن الرسامين قد عمدوا إلى نسخ 
رين  أدَّى بالمصوِّ ما  الصور على قماش، 
التأليف  حقوق  لخرق  دعوى  رفع  إلى 
والنشر. لكن قانون حق المؤلف الفرنسي 
تم تطبيقه فقط على الفن التشكيلي. هل 
الرسامون بأن  فناً؟ احتجَّ  التصوير  كان 
من  أكثر  يكن  لم  الفوتوغرافي  التصوير 

»سلسلة تامة من التالعب اآللي«.
وسيلة  هي  »الصور  هوكني:  يقول 
لتمثيل العالم«، ينسجم غايفورد مع تلك 
إلى  الحديث  ل  يتحوَّ حين  ولكن  الرؤية. 
عالمنا  صورة  فإن  الُمعاصرة،  الصور 
أعين  أمــام  ف  وتتكشَّ مترنِّحة،  تبدو 
الخبراء. فجأة، كشفت الصور األكثر شهرة 
للبيتلز  مجمَّعة  أغلفة  عميقة.  جذور  عن 
مقارنتها  تتم   »Sgt. Pepper« فرقة  ألبوم 
بمجموعة من صور االنطباعيين من عمل 
قبل  أنه  نعلم  ونحن   .)9( التور  فانتن 

بفترة طويلة، تالعب  الفوتوشوب  ظهور 
تحميض  غرفة  في  بالصور  رون  المصوِّ
األفالم، أو حتى في الفضاء الذي يتم فيه 
التقاط الصور. هل يمكن أن نثق بالتصوير 

بعد اآلن؟ يسأل هوكني وغايفورد.

ضوءان
مواليد  من  هوكني  ديفيد  أن  ُيذكر 
العام 1937. درس في أكاديمية برادفورد 
باألكاديمية  ذلك  بعد  ليلتحق  للفنون، 
الفترة  في  للفنون  البريطانية  الملكية 
عاماً   30 لينتظر   ،1962 و   1959 بين  ما 
ليقع عليه االختيار عضواً في األكاديمية 
 1963 العام  في  أطلق   .1992 العام 
التي  أنجليس  لوس  في  األول  معرضه 
انتقل إليها. نشر كتابان عن ذكرياته في 
بينها  ومن  زارها  التي  البلدان  من  عدد 
»هكذا  و   )1977( هوكني«  »ديفيد  مصر: 
االستحقاق،  وسام  حاز   .)1993( رأيتها« 
وهو وسام الشرف األعلى في بريطانيا.

أبرز  أحد  فُيعدُّ  غايفورد،  مارتن  أما 
الفن، اشتغاالً  الخبراء والنقاد في تاريخ 
على إبراز افضل ما أنجزه المبدعون في 
ماضيهم. تتخذ بعض كتاباته استكشاف 
الفنانين،  من  لعدد  النفسية  االنفعاالت 
على  عالوة  كونستابل؛  جون  بينهم  من 
»المنزل  كتابه  وفي  فرويد،  لوسيان 
األصفر«، قدم تحلياًل للعالقة المضطربة 
بين فان جوخ وغوغان في الفترة ما بين 
وديسمبر/كانون  األول،  أكتوبر/تشرين 

األول 1888.

هوامش البد منها
الداجيروتيب،  أو  الداجيرية؛   .1
اخترعه  التصوير،  من  جداً   مبّكر  نوع 
العام  داجير  لويس  الفرنسي  الكيميائي 
1839 بعد سنوات من البحث والتجارب. 
التصوير،  من  النوع  هذا  في  »ُتستعمل، 

ألواح معدنية مفضضة، وتعرض لبخار 
اليود ثم توضع هذه األلواح في الكاميرا 
للحصول على صور من األشياء. وكانت 
)اليمين/  تماماً  معكوسة  تظهر  الصور 

يسار واليسار/ يمين(« )ويكيبيديا(.
الفرنسي  والكيميائي  الفنان  ولد   .2
مدينة  في   ،1787 العام  داجير،  لويس 
كورجي شمال فرنسا، وتوفي العام 1851. 
بدأ حياته رساماً، وفي الثالثين من عمره 
الفنية  اللوحات  لعرض  طريقة  اخترع 
اإلضاءة،  في  معيناً  أسلوباً  مستخدماً 
حاول  الفن  بهذا  مشغوالً  كان  وعندما 
الطبيعية  مناظر  لنقل  طريقة  يجد  أن 
وليس  تصويرها  أي  آلية؛  بصورة 
أجل  من  األولى  رسمها. جاءت محاوالته 
سنة  وفي  تماماً،  فاشلة  كاميرا  اختراع 
جوزيف  وهو  آخر  برجل  التقى   1827
نيبس. وكان يحاول اختراع كاميرا. وقد 
وفق في ذلك إلى حد ما. بعد ذلك بسنوات 

قرر االثنان أن يعمال معاً.
3. »رسالة أكبر«، كتاب هوكني، ويعد 
أكبر المؤلفات المكرسة لفن الرسم على 

اإلطالق؛ إذ يزن نحو 35 كيلوغراماً.
4. ُولد الفنان البلجيكي جان فان آيك، 
آيك  قام  1441م.  في  1390، وتوفي  العام 
أبرزها  ومن  تقنيات،  عدَّة  بين  بالجمع 
للمواد  ُيعطى  حتى  الزيتي،  التصوير 
وواقعية  اإليحاء،  على  قوة  رة  الُمصوَّ

أكثر. 
المعماري  والمهندس  الرسام  ُولد   .5
في  بوندوني،  دي  جيوتو  اإليطالي 
العام  فلورنسا  بمقاطعة  فيكيو  منطقة 
من  ُيعتبر  1337م.  في  وتوفي  1266م، 
كبار الفنانين الذين ساهموا في النهضة 

اإليطالية.
والملقب  ميريزي،  أنجلو  ميكيل   .6
رأسه،  مسقط  إلى  نسبة  بكارافاجيو 
1571م،  العام  في  عاش  إيطالي  رسام 
درامياً  أضفى جواً  1610م.  العام  وتوفي 
من خالل  الواقعية،  لوحاته  مشاهد  على 
الضوء  تفاوت  استغالل  إلى  لجوئه 
والظالل. كان له تأثير كبير على الفنانين 
على  اسمه  وأطلق  بعده،  جاؤوا  الذين 

تيار فني شمل كامل أوروبا.
الكهف  أسطورة  أو  أفالطون،  كهف   .7
السابع  الباب  في  أفالطون  ضربه  َمثل 
من كتاب »الجمهورية«، و »يرمز إلى أن 
الحاضرة،  حالتها  في  االنسانية  النفس 
شيء  أشبه  بالبدن،  اتصالها  خالل  أي 
في  وضع  بالسالسل،  مقيد  بسجين 
كهف، وخلفه نار ملتهبة تضيء األشياء 

وتطرح ظاللها على جدار أقيم أمامه«.
8. الكوالج فن بصري يعتمد على قص 
وبالتالي  معاً،  المواد  من  العديد  ولصق 

تكوين شكل جديد. 
9. ُولد الرسام الفرنسي هنري فانتان 

العام  وتوفي   ،1836 العام  التــور،   -
المحافظة  إلى  يميل  أسلوبه  كان   .1904
بالتركيب  واالهتمام  الرسم  تقاليد  على 

المدروس البعيد عن العفوية.

حوار من خالل جولة موضوعية للصور في العالم...

»تاريخ الصور« لهوكني وغايفورد... من الكهف إلى »اآليفون« 

ديفيد هوكني

مارتن غايفورد

§الوسط - جعفر الجمري

ص في  المتخصِّ الفني مارتن غايفورد،  والناقد  ديفيد هوكني،  البريطاني  الطليعي  الرسام  يكتسب كتاب كل من:   [
إبراز أفضل األعمال في ماضي الفنانين المعاصرين، والذي حمل عنوان »تاريخ الصور«، أهميته من كونه يتخذ من 

الحوار منطلقًا إلى جولة موضوعية لقراءة واستعراض الصور في العالم.
تشرين  نوفمبر/   23 بتاريخ  بوست«،  »واشنطن  صحيفة  في  لمراجعته  واتسون،  بروس  اختاره  الذي  العنوان 
الثاني 2016، جامع وملفت، وإن جاء من وحي الحوارات ومتن الكتاب نفسه. العنوان اتخذ الصيغة اآلتية: »)تاريخ 
الصور(... من الكهف إلى اآليفون«، والذي يتتبَّع فيه كل من هوكني وغايفورد أعمال فنَّانين انطباعيين، عروجًا 

إلى اكتشاف الكاميرا، وما ُعرف بين مؤرخي الصورة بـ »الداجيرية«، نسبة إلى مخترعها لويس داجير.

الصور هي زاوية شخصية 
على أرض الواقع.

تاريخ الصور يبدأ في 
الكهوف وينتهي في هذه 

اللحظة، مع اآليباد.

ءة كتاب »تاريخ  قرا
الصور« هو مثل القيام 
بجولة في متحف كبير.

امون الفرنسيون  احتج الرسَّ
بأن التصوير الفوتوغرافي 

لم يكن أكثر من سلسلة 
من التالعب اآللي.

هوكني: الصور هي وسيلة 
لتمثيل العالم.

أَسَرت الصوُر والنماذج 
ثنائية األبعاد اإلنسانيَة، 

منذ أن رسم أول فنان ثورًا 
على ضوء المشاعل.

ر«
صو

خ ال
ري

»تا
ف 

غال

غالف »رسالة أكبر«
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أخيرًا... »طائرة األهلي« تعود لتحقيق ألقاب الفئات العمرية

بعد ضمه من الحد مقابل 8 آالف دينار

§الوسط - محمد عباس
السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  يدرس   [
المنامة  أمر تسجيل العب  الحالي  الوقت  في 
الجديد الناشئ كريم عبدالسالم في صفوف 
الموسم  من  تبقى  ما  لخوض  المنامة  سلة 

الجاري مع فريق الناشئين.
إلى  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  ويتجه 
لكن  المنامة  كشوفات  في  بتسجيله  السماح 
كون  له  مشاركة  بطاقة  إصــدار  دون  من 
مشاركة  عدم  على  تنص  الداخلية  الالئحة 
ودوري  الموسم  نصف  مرور  بعد  الالعب 
الموسم  نصف  من  أكثر  منه  مر  الناشئين 

وبدأت المرحلة األولى من الدور السداسي.
في  الالعب  قيد  المنامة  نادي  ويطلب 

كونه  بالمشاركة  له  والسماح  سجالته 
الحد  ناديه  مع  يلعب  لم 

لعب  وإنما  الموسم  هذا 
المنتخب  صفوف  في 
في  المشارك  الوطني 

وهذا  الناشئين  دوري 
غير  نتائجه  المنتخب 
مشاركته  وتعتبر  محتسبة 
أن  إال  المسابقة  في  وديــة 

أن  على  نصت  الحالة 
أو  شارك  سواء  الالعب 
له  يحق  فال  يشارك  لم 

المشاركة بعد مرور نصف 
الموسم.

البحريني  االتحاد  يتخذ  أن  المنتظر  ومن 
المقبلة  األيام  النهائي في  السلة قراره  لكرة 
بشأن السماح لالعب بالمشاركة هذا الموسم 

من عدمه.
الالعب  ضم  في  نجح  قد  المنامة  وكان 
وذلك  صفوفه  إلى  عبدالسالم  محمد  كريم 
بعد أن توصل إلى اتفاق مع الالعب ووالده 
دينار  آالف   8 مقابل  الحد  نادي  مع  وكذلك 

للحصول على استغنائه من النادي.
الالعبين  أبرز  من  كريم  الالعب  ويعتبر 
الصاعدين في كرة السلة البحرينية إذ يمتاز 
بالطول الفارع الذي يقترب من المترين وهو 
اليزال في فئة الناشئين، كما يمتاز بالمهارات 

المميزة في التحكم بالكرة والتسجيل.
إضافية  قوة  للمنامة  انضمامه  ويشكل 
ولمستقبل  العمرية  الفئات  لفرق 

اللعبة في النادي.
األهلي  النادي  وكان 
ضم  بغية  طرفاً  دخل  قد 
طويلة  مــدة  منذ  الالعب 
اتفاق  إلى  يتوصل  لم  ولكنه 
الالعب  مع  التوقيع  من  يمكنه 
خطف  في  المنامة  لينجح 

توقيعه.
بشكل  كــريــم  ــرز  وبـ
منتخب  صفوف  في  ملفت 
بطولة  ــالل  خ الناشئين 

مجلس التعاون في البحرين.

لتعويض غياب األندية الكويتية 

§الوسط - محمد أمان 
لبطولة  التنظيمية  اللجنة  وجهت   [
لكرة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
القطرية  العاصمة  الجديد  مقرها  في  اليد 
للنادي  رسمي  وبشكل  الدعوة  )الدوحة( 
األندية  بطولة  في  للمشاركة  األهلي 
ستقام  التي  الكؤوس  أبطال  الخليجية 
آذار  مارس/  خالل  القطرية  العاصمة  في 

المقبل. العام 
التنظيمية  اللجنة  عام  أمين  وأوضح 
»الوسط  لـ  النعيمي  حمد  القطري 
الرياضي« أن أمام النادي األهلي حتى 25 
على  للرد  الجاري  األول  كانون  ديسمبر/ 
األهلي  النادي  أن »دعوة  الدعوة، مضيفاً 
اإلماراتي  النصر  اعتذار  بعد  جــاءت 
ونظراً لمشاركة نادي الجزيرة وهو رابع 
الترتيب العام في البطولة السابقة بصفة 
رسمية في البطولة القادمة ممثاًل لألندية 
البطولة  خامس  هو  واألهلي  اإلماراتية، 

السابقة لذلك تحولت له األحقية«.
مشاركتها،  أكدت  قد  أندية   7 وكانت 
البحرينية  اليد  لكرة  ممثاًل  سيشارك  إذ 
لبطولة  بطاًل  بصفته  باربار  ــادي  ن
قطر  ومن  الماضي،  الموسم  الكأس 
والغرافة،  الريان  اللقب  حامل  سيشارك 
الوصيف  سيشارك  السعودية  ومن 
اإلمارات  ومن  النور،  آسيا  وبطل  مضر 
سيشارك  عمان  ومن  الجزيرة،  سيشارك 

مسقط.
السعودي  مضر  تأهل  ومنح 

التي  الماضية  البطولة  لنهائي 
العمانية  العاصمة  في  أقيمت 
القطري  الريان  أمام  )مسقط( 

السعودية  اليد  ــرة  ك
رغم  على  إضافّياً  مقعداً 

النهائي،  ذلك  خسارته 
القادمة  البطولة  إن  إذ 

ــة،  ــدوح ــي ال ــام ف ــق ت
ناديان  يشارك  وتلقائياً 

لعدد  األقصى  والحد  قطر  من 

الخليجي  البلد  من  المشاركة  األندية 
ناديان فقط.

عوضاً  للمشاركة  األهلي  دعوة  وتأتي 
من  المحرومة  الكويتية  األندية  عن 
بسبب  الماضية  البطولة  في  المشاركة 
الدولي  االتحاد  المفروض من قبل  الحظر 
البطولة غير معترف  أن  للعبة على رغم 
االتحاد  قرار  أن  إال  رسمي،  بشكل  بها 
باالتحاد  االتصال  مجرد  يمنع  الدولي 
دفة  يدير  الذي  قبل  به من  المعترف  غير 
ترفض  فيما  الحالي  الوقت  في  اللعبة 
باللجنة  االعتراف  الكويتية  الحكومة 

الذياب. الخماسية برئاسة بدر 
عن  األهلي  النادي  اعتذار  حال  وفي 
لنادي  األحقية  فستتحول  المشاركة، 
ترتيب  ثامن  العماني  ــداب  س أهلي 
إذ ال يمكن  السابقة،  البطولة 
القطري  السد  مشاركة 
نظراً  ــادس(  ــس )ال
ناديين  لمشاركة 
غيره،  قطريين 
مسقط  أن  كما 
ــانــي  ــعــم ال
ــع(  ــســاب )ال
ــاً  ــارك ــش م
ــاً  ــي ــم رس
البطولة  فــي 

أيضاً. القادمة 

حمد النعيمي

 كريم عبدالسالم لن يتمكن 
من المشاركة مع سلة المنامة

 تنظيمية اليد الخليجية تدعو األهلي 
للمشاركة في بطولة الدوحة

§الرفاع - محمد عون
أخيراً  األهلي  النادي  عــاد   [
للكرة  العمرية  الفئات  ألقاب  لتحقيق 
الطائرة، وذلك بعدما توج بلقب كأس 
الناشئين للكرة الطائرة على حساب 
في  اللقب«  »حامل  داركليب  نادي 
نجحوا  األهالوية  الماضي.  الموسم 
مقابل  بشوطين  تخلفهم  تحويل  في 
بنتيجة  مستحق  فوز  إلى  شوط 
»الــكــأس«،  بـــ  ليحلقوا   ،)2-3(
الكثير  سيمثل  شك  دون  من  الذي 
هذا  »على  األهالوية  الطائرة  للكرة 
الصعيد«، ألنه أعاد »طائرة النسور« 
بعد  العمرية  الفئات  ألقاب  لتحقيق 
سنوات وسنوات طويلة من الغياب.

وجاءت نتائج أشواط اللقاء الذي 
علي  الدوليان  المرشحان  أداره 
 ،25-18( بواقع:  خاتم  ومحمد  مكي 

.)8-15 ،17-25 ،25-17 ،17-25
كأس  األهلي  قائد  وتسلم  هذا، 
المسابقات  البطولة من رئيس لجنة 
العبو  تقلد  كما  حماد،  حسين 

»طائرة النسور« الميداليات الذهبية، 
الميداليات  فيما تقلد العبو داركليب 

الفضية.
أن  نــرى  للمباراة،  وبالعودة 
العالمة  كــان  الموجه  اإلرســـال 
األول  الشوط  في  فيها، ألن  الفارقة 
داركليب  إرســال  كــان  وعندما 
حسين  رفاق  نجح  حاالته  بأفضل 

بكل  الشوط  تحقيق  في  خليل  علي 
سيدمحمد  رفاق  كان  وإن  أريحية 
العبار قدموا انتفاضة في منتصفه.

فإن  الثاني،  الشوط  في  وأمــا 
اإلرسال  من  كثيراً  استفاد  األهلي 
)5 و6(، وهذا  الموجه على مركزي 
»أبناء  عند  كثيراً  األولى  الكرة  هز 
هذا  انتهاء  في  ساهم  مما  الــدار«، 

النقاط  من  مريح  بفارق  الشوط 
إغفال  دون  من  الصفراء...  للكتيبة 

دور عبداهلل عبدالنبي.
هذا السيناريو تكرر في الشوطين 
غير  داركليب  ألن  والرابع،  الثالث 
باإلرسال  وجــازف  تشكيلته  من 
الفوز  بتحقيق  أراد  ما  له  وكــان 
الشوط  وفي  الثالث...  الشوط  في 

أقوى  األهلي  إرسال  كان  الرابع 
 )4( مركز  ثنائي  أن  كما  وأفضل، 
عبداالحسين  ومحمود  سيدمحمد 
هجومية  النقاط  تحقيق  في  بدآ 
لصالح  انتهائه  في  ساهم  هذا  وكل 
»األهالوية« ليتحول الحسم للشوط 

الفاصل.
اندفاع  كان  الفاصل،  الشوط  في 

داركليب  افتقد  فيما  أكبر،  األهلي 
صب  هذا  وكل  الهجومية،  للحلول 
التي  النسور«  »طائرة  مصلحة  في 
وبالتالي  لمصلحتها،  الشوط  انتهت 

باللقب. التتويج 
يذكر أن المباراة شهدت حضوراً 
عشاق  من  العدد  جيد  جماهيريًا 
الفني  الجهاز  وتابعها  الناديين، 

الناشئين. لمنتخب 
تسجيل  أعادوا  الذين  والالعبون 
أبطال  في سجالت  األهلي«  »طائرة 
محمد  سيد  هم:  العمرية  الفئات 
محمد  عبدالحسين،  محمود  العبار، 
يوسف، عمران محمد، حسن سلمان 
سيدعلي  عبدالنبي،  عبداهلل  حسن، 
علمًا  عبدعلي،  محمد  وأخيراً  باقر، 

مدرب  بــأن 
هو  الفريق 
الــتــونــســي 
مــــهــــدي 

الفهري.

أول فوز لسماهيج في دوري زين للسلة

مدينة عيسى يحافظ على حظوظه في بلوغ السداسي
§أم الحصم - محمد عباس

] حافظ فريق مدينة عيسى على حظوظه الضئيلة في 
السلة  لكرة  البحرين  لدوري زين  السداسي  الدور  بلوغ 
منافسه  على  والدراماتيكي  الصعب  فوزه  بعد  وذلك 
فريق االتحاد بعد الوقت اإلضافي 75/80 إذ انتهى الوقت 

األصلي بالتعادل 70/70.
ويعتبر هذا الفوز الثالث للمدينة في المسابقة ليرفع 
رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع بثالث انتصارات 
و5 هزائم في الوقت الذي فقد فيه االتحاد بهذه الخسارة 
تلقى  إذ  السداسي  بلوغ  على  المنافسة  في  حظوظه  كل 
 10 رصيده  وبات  انتصارين  مقابل  السادسة  خسارته 

نقاط.
ويمتلك مدينة عيسى بعض الحظوظ في منافسة فريق 
النجمة على المركز السادس كون النجمة يمتلك 13 نقطة 
من 4 انتصارات و5 هزائم ولعب مباراة أكثر من المدينة.
فوز المدينة كان صعباً وبعد مباراة مثيرة وخصوصاً 
أن االتحاد كان يمتلك هو اآلخر حظوظاً أيضاً في المنافسة 
وهو ما انعكس على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى 
 70/70 بالتعادل  انتهى  الذي  منها  األصلي  الوقت  نهاية 

قبل أن تحسم األمور في الوقت اإلضافي.
األول  الربع  انتهى  إذ  متكافئة  كانت  المباراة  بداية 
أفضليته  عيسى  مدينة  يفرض  أن  قبل   ،16/16 بالتعادل 
في الربع الثاني الذي فاز فيه 13/20 إال أن االتحاد عاد في 
الربع الثالث الذي فاز فيه 14/20 قبل أن يعادل النتيجة 

بفوزه في الربع األخير 20/21.
الوقت  في  فوغن  دو  عيسى  مدينة  محترف  وتألق 

الرميات  في  نجح  الذي  جاسم  علي  جانب  إلى  اإلضافي 
رميات  عدة  االتحاد  فيه  أضاع  الذي  الوقت  في  الحرة 
ثالثية ما مكن المدينة من الفوز في الوقت اإلضافي 5/10 

وبالتالي الفوز باللقاء.
عيسى  مدينة  صفوف  في  المسجلين  أفضل  وكان 
حين  في  نقطة،   32 بتسجيله  جاسم  علي  الفريق  نجم 

 26 ماكسويل  فوغن  دو  األميركي  الفريق  محترف  سجل 
نقطة ومحمد حبيب 7 نقاط ومحمود عبدالعزيز 6 نقاط 

وحبيب سامي 5 نقاط.
أما أفضل المسجلين في صفوف االتحاد فكان محترف 
نقطة   19 بتسجيله  والكر  أنتوان  األميركي  الفريق 
11 نقطة  17 نقطة وحسن عبدالكريم  وسيدأحمد عبداهلل 

وسيدمحمد حميد 11 نقطة وعلي غدير 10 نقاط.
سماهيج  فريق  نجح  أمس  يوم  الثانية  المباراة  وفي 
حساب  على  وكان  الدوري  في  األول  فوزه  تحقيق  في 
أقيمت  التي  المباراة  في   61/77 بنتيجة  البحرين  فريق 

على صالة اتحاد السلة في أم الحصم.
سماهيج  تمكن  متتالية  هزائم  لسبع  تعرضه  وبعد 
9 نقاط متساوياً مع  أخيراً من الفوز ليرفع رصيده إلى 
فريق البحرين بالرصيد نفسه من النقاط إال أن سماهيج 
غادر مؤخرة الترتيب إلى المركز العاشر في الوقت الذي 
تخلف فيه البحرين بهذه الخسارة إلى المركز األخير في 

الدوري.
في  تخلفه  رغم  على  بالمباراة  سماهيج  فوز  وجاء 
الربع  في  بقوة  سماهيج  ضرب  إذ   25/23 األول  الربع 
ليفوز  البحرين  لدى  التوازن  عدم  حالة  مستغاًل  الثاني 
اللقاء  نتيجة  قلب  من  مكنه  ما  وهو   8/25 الربع  بهذا 
الربع  في  العودة  البحرين  حاول  إذ  الفارق  وتوسيع 
للفوز  عاد  سماهيج  أن  إال   12/14 فيه  فاز  الذي  الثالث 

مجددا بالربع األخير 14/17.
رايموند  الفريق  محترف  سماهيج  صفوف  في  تألق 
ميتشيل بتسجيله 20 نقطة وحسين بوصفوان 17 نقطة 

ومحمد البوسطة 11 نقطة ومحمد 
بوصفوان 8 نقاط.

أما أفضل المسجلين في صفوف 
الفريق  محترف  فكان  البحرين 
األميركي ترافيس شاين بتسجيله 
32 نقطة وفاضل عباس 13 نقطة.

من لقاء سماهيج والبحرين أمس مدينة عيسى تفوق على االتحاد   

األهلي بطل كأس الناشئين لكرة الطائرة
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قمة أخرى مرتقبة بين المحرق والحد في دورينا غدًا الجمعة

اجتماع فني »منامي«... والرئيس ُيحفز الرفاعيين قبل موقعة الغد
§الوسط - حسين الدرازي

] يشهد دوري  فيفا ألندية الدرجة األولى 
»قمة«  مباراتي  )الجمعة(  غداً  القدم  لكرة 
بين الرفاع والمنامة الساعة الرابعة والربع 
وكذلك  الوطني،  البحرين  استاد  على  عصراً 
المحرق مع الحد الساعة السادسة وأربعين 
الرياضية،  خليفة  مدينة  بملعب  دقيقة 
الشرقي والمالكية  الرفاع  وستسبقها مباراة 
غدٍ  بعد  يوم  بينما  والربع،  الرابعة  الساعة 
التاسعة  الجولة  ختام  سيكون  )السبت( 
بين  بمباراتين  األول  القسم  من  األخيرة 
الحالة والبحرين الساعة الخامسة والنصف 
التوقيت  نفس  وفي  خليفة،  مدينة  بملعب 
البحرين  باستاد  والنجمة  األهلي  سيلعب 

الوطني.
التالي:  إلى  ُيشير  حالياً  الدوري  وترتيب 
الرفاع  نقطة،   15 المحرق  نقطة،   16 المنامة 
نقاط،   10 والحد  األهلي  نقطة،   12 والنجمة 
نقاط،   8 الشرقي  الرفاع  نقاط،   9 المالكية 
والفرق  خمس،  والبحرين  نقاط   6 الحالة 
والمالكية  المحرق  ماعدا  مباريات   8 خاضت 
فبينهما مباراة مؤجلة ستقام األربعاء القادم.

المنامة  لمباراة  أوالً  األنظار  وستتجه 
والرفاع، إذ يسعى المنامة للتمسك بالصدارة 
فيها مع الجولة األخيرة في القسم األول على 
أمل تعثر المحرق، بينما الرفاع سيعمل على 
تولي  بدأ من  والذي  النقاط  مواصلة حصاد 
المدرب سلمان شريدة قيادة الفريق وحصل 
مع  التعادل  خالل  من  نقاط   10 على  معه 
المحرق ثم الفوز في 3 مباريات متتالية على 

المالكية والحالة واألهلي.
وعقد الجهاز الفني المنامي بقيادة المدرب 
فنياً  اجتماعاً  )األربعاء(  أمس  تاج  خالد 
التدريب  وقبل  الساعة  زهاء  استمر  مغلقاً 
األساسي، إذ ركز فيه على طريقة اللعب التي 
سيخوض بها »الطيور« موقعة غد، باإلضافة 
إلى دراسة فريق الرفاع والتعرف أكثر على 

نقاط القوة والضعف فيه.
الفريق يتسلح  فإن  الرفاعي  الجانب  وفي 
والتي  حالياً  العالية  المعنوية  بالروح 
الرئيس  ويدعم  النقاط،  حصاد  مع  جاءت 
من  »السماوي«  خليفة  آل  خالد  بن  عبداهلل 
األخيرة  للتدريبات  المستمر  حضوره  خالل 
لحضور  باإلضافة  الالعبين،  مع  وحديثه 
طليعتهم  وفي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بقية 

رئيس جهاز كرة القدم ونائب الرئيس سمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة.

المحرق  بين  األخرى  للقمة  وبالنسبة 
المحرق  يأمل  خاصة،  مواجهة  فهي  والحد 
هذه  للقمة  الوصول  وربما  الفوز  في  فيها 
األقل  على  أو  المنامة،  تعثر  بحالة  الجولة 
مالحقته على أمل الفوز في المباراة المؤجلة 
ويسعى  الفرق،  واعتالء  المالكية  على 
الزمته  التي  »العقدة«  لكسر  أيضاً  »الذيب« 
بينما  األخيرة،  بالسنوات  الحد  مواجهة  في 
الحداويون يريدون أن تكون لهم أجمل عودة 
في  تعثرهم  بعد  المحرقاوية  البوابة  عبر 
حتى  فقط  نقاط   10 وجمعهم  األول  القسم 
 ،8 أصل  من  مباراتين  في  خسروا  إذ  اآلن، 

بينما الموسم الماضي لم يخسروا أي لقاء.
هاتين  عن  أهمية  المباريات  بقية  والتقل 
لقاء  في  ذاته  عن  يبحث  فالشرقي  القمتين، 
المالكية الذي يأمل تحقيق الفوز الثاني على 
ولقاء  األمان،  منطقة  في  والدخول  التوالي 
من  للهروب  سيكون  البحرين  مع  الحالة 
فسيكون  العاصمة  »ديربي«  وأما  المؤخرة، 
بين النجمة المنتشي بتخطي الحالة واألهلي 

حضور عبداهلل بن خالد واإلدارة لتدريبات الرفاع األخيرةالمتعثر بخسارتين متتاليتين.

المحرق بدأ خطوات التعاقد مع محترف آسيوي بديل له

محمود المواس ينضم إلى أم صالل القطري في 25 ديسمبر
§الوسط - المحرر الرياضي

القطري  صالل  أم  نادي  أعلن   [
رسمّياً أن العب نادي المحرق حالّياً، 
سيصل  المواس  محمود  السوري 
والعشرين  الخامس  يوم  للدوحة 
لالنضمام  الحالي  الشهر  مــن 
إذ  القطري،  النادي  لصفوف  رسمياً 
االنتقاالت  فترة  في  تسجيله  سيتم 
الشتوية القادمة والتي ستبدأ مطلع 

السنة الجديدة 2017.
رسمّياً  صالل  أم  يؤكد  وبذلك 
ربطت  التي  السابقة  األخبار  كل 
النادي  قال  إذ  النادي،  بهذا  الالعب 
في  الرسمية  حساباته  عبر  القطري 
»نجح  االجتماعي:  التواصل  وسائل 
توقيع  على  الحصول  في  صالل  أم 
المواس  محمود  السوري  الالعب 
في  الفريق  صفقات  أولى  ليكون 
وسيكون  الشتوية،  االنتقاالت  فترة 
لمدة سنة ونصف  النادي  مع  العباً 
الذي  البواب  ثائر  لألردني  وبدياًل 
انتهى عقده مع أم صالل بالتراضي، 
إلى  وسيصل  المواس  وقع  وقد 
الدوحة يوم )25 ديسمبر( لالنخراط 

في التدريبات«.
أهم  أحد  بذلك  المحرق  وسيخسر 
أعمدته هذا الموسم، إذ كان المواس 

التي  المباريات  في  األفضل  الالعب 
مستويات  وقدم  الفريق،  خاضها 
ثابتة، ولم يتم التأكيد هل سيخوض 
بدور  الملك  كأس  مباراة  الالعب 
نفس  في  ستكون  والتي  ـــ16  ال

لكنه  قطر،  إلى  الالعب  مغادرة  يوم 
مباراتين  آخر  سيخوض  بالتأكيد 
بالقسم األول لدوري الدرجة األولى 
يوم غد أمام الحد وفي الرابع عشر 

من هذا الشهر أمام المالكية.

وبحسب  بالفعل  المحرق  وبدأ 
لـ«الوسط  الــواردة  المعلومات 
مع  للتعاقد  بالتحرك  الرياضي« 
االنتقاالت  فترة  في  آسيوي  العب 

القادمة ليكون بدياًل للمواس.

محمود المواس

صالح خلفان مرشح أم الحصم 
في انتخابات اتحاد اليد

§الوسط - محمد أمان
إدارة  مجلس  رئيس  كشف   [
البنعلي في  نادي أم الحصم هشام 
الرياضي«  »الوسط  لـ  تصريح 
اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  أن 
سيكون  خلفان  صالح  سابقاً  اليد 
مرشح النادي في انتخابات مجلس 
الجمعية  في  الجديد  االتحاد  إدارة 
العمومية التي ستقام يوم 3 يناير/ 

كانون الثاني المقبل.
وقال هشام البنعلي إن ما يتطلع 
مجلس  من  الحصم  أم  نــادي  له 
اإلدارة الجديد هو ذاته ما تتطلع له 
بقية األندية األعضاء، مضيفاً »بكل 
تأكيد، نرغب في اتحاد قوي، يحقق 
المستويات  على  للعبة  اإلضافة 
تنجز  من  أكثر  اللعبة  هذه  كافة، 
مستوى  على  البحرينية  للرياضة 
بحاجة  ولكنها  الجماعية،  األلعاب 
إلى المزيد على المستوى اإلعالمي 

والجماهيري والتسويقي«.
وتابع رئيس مجلس إدارة نادي 
العالم  لكأس  »تأهلنا  الحصم  أم 
استضافة  في  ونجحنا  مرات  عدة 
المستوى  على  طموحنا  البطوالت، 
على  عنه  يختلف  ال  الداخلي 
نكون  أن  نريد  الخارجي،  المستوى 
لتحقيق  المنافسة  على  قدرة  أكثر 

وأضاف  ممكنة«،  نتائج  أفضل 
بمجلس  مثالية  عالقة  في  »نرغب 
على  للوقوف  القادم  االتحاد  إدارة 

احتياجاتنا كنادٍ أيضاً«.
الذي  خلفان  صــالح  ويعتبر 
ومجلس  لجان  في  سنوات  قضى 
شخصية  ثاني  اليد  اتحاد  إدارة 
بعد  رسمي  بشكل  ترشحها  ُتعلن 
محسن،  عيسى  الدير  نادي  ممثل 
دائرة  تتسع  أن  المنتظر  ومن 
الترشيحات خالل الساعات المقبلة، 
كانون  ديسمبر/   14 يوم  بأن  علماً 
باب  فيه  سيغلق  الجاري  األول 
مجلس  وعضوية  لرئاسة  الترشح 

اإلدارة الجديد.

هشام البنعلي

§أم الحصم - اتحاد رفع األثقال
على  ــاء(،  ــع )األرب أمس  مساء  الستار،  أســدل   [
عشرة  الخامسة  األثقال  لرفع  الخليج  بطولة  منافسات 
للسيدات  واألولى  للناشئين  السابعة  والشباب،  للرجال 
الذي  الرياضي  البحرين  مهرجان  ضمن  أقيمت  والتي 
الملك  األثقال، تحت رعاية ممثل جاللة  اتحاد رفع  نظمه 
لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في الفترة من 30 
ديسمبر/  من   8 حتى  ويستمر  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

كانون األول الجاري.
لقب  تحقيق  من  البحريني  النسائي  المنتخب  وتمكن 
المنتخب  وجاء  النسائية،  الخليجية  للبطولة  نسخة  أول 
في  القطري  والمنتخب  الثاني  المركز  في  اإلماراتي 

المركز الثالث.
وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق اللقب الخليجي 
لبطولة لرفع األثقال بعد أن جمع في رصيده 663 نقطة 
البحريني  المنتخب  الثاني  المركز  الكبار،  فئة  ضمن 
المنتخب  الثالث  المركز  نقطة،   573 رصيده  في  وجمع 
فئة  وضمن  نقطة،   378 رصيده  في  وجمع  القطري 
الناشئين أحرز المركز األول المنتخب السعودي وجمع 
في رصيده 657 نقطة، المركز الثاني المنتخب البحريني 
للمنتخب  الثالث  والمركز  نقطة   591 رصيده  في  وجمع 
فئة  وضمن  نقطة،   216 رصيده  في  وجمع  اإلماراتي 
هذه  في  أيضًا  اللقب  السعودي  المنتخب  أحرز  الشباب 
الفئة 663 نقطة، المركز الثاني المنتخب البحريني برصيد 
برصيد  اإلماراتي  للمنتخب  الثالث  والمركز  نقطة   579

75 نقطة.

نتائج الفئات لليوم األخير 
بنادي  الرياضية  بالصالة  الرجال  منافسات  وأقيمت 
المنتخب  النجمة والتي انطلقت صباح أمس، حيث أحكم 
والفئات  المسابقات  على  سيطرته  فرض  السعودي 
 85 الوزنية  الفئة  منافسات  فضمن  المختلفة،  الوزنية 
السعودي  الكبار  في  األول  المركز  أحرز  كيلوغرامًا 
الثاني القطري  325 نقطة، المركز  خليل إبراهيم برصيد 
أحمد عشير برصيد 190 نقطة والمركز الثالث البحريني 
فئة  منافسات  في  نقطة،   163 برصيد  مبارك  نجم  حمد 
علوي  محمد  السعودي  األول  المركز  أحرز  الناشئين 
نجم  حمد  البحريني  الثاني  والمركز  نقطة   262 برصيد 

برصيد 163 نقطة.
وفي فئة الشباب أحرز المركز األول السعودي حسين 
محمد برصيد 220 نقطة والمركز الثاني البحريني حمد 

نجم برصيد 163 نقطة، وضمن منافسات الفئزة الوزنية 
94 كيلوغرامًا أحرز المركز األول الالعب القطري فارس 
السعودي  الثاني  المركز  نقطة،   340 برصيد  إبراهيم 
الثالث  والمركز  نقطة   295 برصيد  الحبيل  عبداهلل  بدر 

البحريني يوسف خالد برصيد 226 نقطة.
األول  المركز  أحرز  الناشئين  فئة  منافسات  وفي 
القطري فارس إبراهيم برصيد 340 نقطة، المركز الثاني 
السعودي حسين عبدالرزاق برصيد 241 نقطة والمركز 
 226 برصيد  الشيراوي  خالد  يوسف  البحريني  الثالث 

نقطة.
وفي فئة الشباب أحرز المركز األول السعودي عبداهلل 
يحيى برصيد 222 نقطة والمركز الثاني البحريني محمد 
الساده برصيد 59 نقطة، وضمن منافسات الفئة الوزنية 
حمد  البحريني  األول  المركز  أحرز  كيلوغرامًا   49 فوق 
خالد عياش برصيد 294 نقطة، المركز الثاني السعودي 

البحريني  الثالث  والمركز  نقطة   259 نور برصيد  محمد 
الفئة  منافسات  نقطة، وفي   98 العرادي برصيد  إبراهيم 
الوزنية 105 كيلوغرامات أحرز المركز األول السعودي 
عباس عبدرب الحسين برصيد 299 نقطة، المركز الثاني 
والمركز  نقطة   294 البحريني حمد خالد عياش برصيد 

الثالث البحريني جابر إبراهيم برصيد 180 نقطة.
وفي فئة الناشئين أحرز المركز األول السعودي علي 
البحريني حمد  الثاني  والمركز  نقطة   297 أحمد برصيد 

خالد عياش برصيد 294 نقطة.
وضمن منافسات الفئة الوزنية فوق 105 كيلوغرامات 
المركز األول السعودي عبداهلل الشمراني برصيد  أحرز 
294 نقطة، المركز الثاني البحريني سيدمرتضى برصيد 
المري  راشد  المر  لإلماراتي  الثالث  والمركز  نقطة   276
أحرز  الناشئين  فئة  منافسات  وفي  نقطة،   252 برصيد 
نقطة،   259 برصيد  نور  محمد  السعودي  األول  المركز 
 252 المري برصيد  المر راشد  اإلماراتي  الثاني  المركز 
برصيد  غلوم  سلمان  البحريني  الثالث  والمركز  نقطة 

140 نقطة.

حفل الختام
كي  بفندق  أمس  مساء  للبطولة  الختام  حفل  وأقيم 
والالعبين  المشاركة  الفرق  ممثلي  بحضور  بالجفير 
واإلداريين، إذ رحب نائب رئيس االتحاد البحريني لرفع 
مؤكداً  المملكة،  بضيوف  الغانم  حسين  سلطان  األثقال 
البحرين  الثاني  بيتهم  في  بتواجدهم  سعدوا  أنهم  لهم 
رياضية  تجمعات  في  خير  على  بهم  اللقاء  أمل  وعلى 
الشيخ  االتحاد  رئيس  تحيات  لهم  نقل  كما  قادمة، 
الفائزة  الفرق  تتويج  تم  ثم  خليفة،  آل  راشد  بن  عبداهلل 

بالمسابقات.

المنتخب النسائي متوجًا بكأس أول بطولة خليجية للسيدات في رفع األثقال  
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الريال يدافع عن رونالدو »المثالي«
أمام اتهامات »فوتبول ليكس«

§مدريد - أ ف ب
نجمه  عن  االسباني  مدريد  ــال  ري ــع  داف  [
سلوكه  أن  مؤكدا  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
ردا على تسريبات صحافية عرفت  »مثالي«، وذلك 
باسم »فوتبول ليكس«، يتهم فيها بالتهرب من دفع 

المالية. للسطات  الضرائب 
»يطالب  الثلثاء:  بيان  في  الملكي  النادي  وقال 
مثل  لالعب  األقصى  باالحترام  مدريد  ــال  ري
المثالي  بسلوكه  تميز  الذي  رونالدو  كريستيانو 

نادينا«. امضاها مع  التي  الفترة  كامل  خالل 
»در  أبرزها  أوروبية  صحف  الوثائق  ونشرت 
من  والكثير  رونالدو  وتتهم  األلمانية،  شبيغل« 

الضريبي. بالتهرب  القدم  كرة  عالم  في  األسماء 
أعلنت  بعدما  رسميا  منحى  االتهامات  وأخذت 
أنها  الماضي  االسبوع  االسبانية  الخزانة  وزارة 
المناسب«  الوقت  في  تفتيش  »بعمليات  ستقوم 
اتهمته  الذي  لرونالدو  الضريبية  الحالة  لتوضيح 
في  يورو  مليون   150« بإخفاء  المسربة  الوثائق 
شور  أوف  شركات  خالل  من  الضريبية،  المالذات 

البريطانية«. العذراء  والجزر  في سويسرا  تمر 
ماليين   5.6 رونالدو  دفع  الوثائق،  وبحسب 
 149,5 عن  فقط،  المئة  في   4 يوازي  ما  أي  يورو، 
الى  هربها  الرعاية،  عائدات  من  يورو  ماليين 

الماضية. السبعة  األعوام  في  مالذات ضريبية 
إليه  الموجهة  االتهامات  بشدة  رونالدو  ونفى 
التي  »جيستيفوت«  وكالة  اصدرته  بيان  خالل  من 

منديش. جورجي  أعماله  مدير  ويملكها  تمثله 
وأكـــــد 

ن  لبيا ا
انــه 

نية  بحسن  رونالدو  كريستيانو  تصرف  »لطالما 
فيما يخص هذه المسألة. وهذا األمر يتضح بشكل 
أي  في  يوما  يدخل  لم  أنه  واقع  من  للشك  يدعو  ال 
البلدان  من  أي  في  الضرائب  سلطات  مع  صراع 
التي عاش فيها«، في اشارة إلى البرتغال وانجلترا.
الضرائب  وكالة  عن  صادرا  إقرارا  نشرت  كما 
على  دائما  كان  رونالدو  بأن  ويبين  اإلسبانية 

الضريبية. التزاماته  في  الموعد 
في  الضريبي  بالتهرب  رونالدو  اتهام  ويأتي 
حظا  األوفر  المرشح  مدريد  ريال  نجم  يعد  وقت 
لنيل جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم، 
دوري  في  عشر  الحادي  للقبه  ناديه  قاد  بعدما 
أبطال أوروبا، ومنتخب بالده ألول ألقابه بتتويجه 

المضيفة. فرنسا  اوروبا على حساب  بكأس 
ريال  من  المتهم  الوحيد  الالعب  ليس  ورونالدو 
»ال  فقد وجهت صحيفة  الضريبي،  بالتهرب  مدريد 
فابيو  لمواطنيه  االتهام  أصابع  االسبانية  موندو« 
منديش،  موكلي  من  أيضا  وهما  وبيبي،  كوينتراو 

في  شركات  إلى  صورهما  حقوق  باعا  بانهما 
فيرجن ايلندز البريطانية وبنما على التوالي.

حصد  بيبي  أن  عن  التقارير  وتحدثت 
3,7 ماليين يورو عن حقوق صوره منذ 

 ،2007 العام  مدريد  ريال  في  أن حل 
 3,5 كوينتراو  نصيب  كان  فيما 

.2011 ماليين يورو منذ 
االتهام،  هذا  بيبي  ونفى 

ما  ــع  دف ــه  أن ــدا  ــؤك م
من  عليه  يتوجب 

ضرائب.
اتهمت  كما 

من  آخر  العبا  موندو«  »ال 
لوكا  الكرواتي  هو  ــال  ري
عائداته  بتهريب  مودريتش 
لشركة  الصور  حقوق  من 

لوكسمبورغ. في  مسجلة 
ــاء  ــم ــرز االس ــ ــن أب ومـ
»فوتبول  فــي  المشمولة 

مانشستر  مدرب  ليكس« 
االنجليزي،  يونايتد 

جوزيه  البرتغالي 
الذي  مورينهو، 

مينديش  يمثله 
ايضا.

»المانيو« يبحث عن »نقطة« تؤهله للدور الثاني في »اليوروبا ليغ«
§نيقوسيا - أ ف ب

] يحتاج مانشستر يونايتد اإلنجليزي للحفاظ على 
الثاني  الدور  للتأهل إلى  التعادالت،  »نمطه« في تحقيق 
من مسابقة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« لكرة القدم، 
عندما يحل اليوم )الخميس( ضيفا على زوريا لوهانسك 

األوكراني في الجولة األخيرة من الدور االول.
في المجموعة األولى، يحل يونايتد في اوديسا، التي 
لوهانسك؛  عن  عوضا  لمبارياته  مقرا  زوريا  اعتمدها 
بسبب الحرب في شرق أوكرانيا، في الجولة السادسة 
بنقطة لضمان  للعودة  ويحتاج  األوروبي،  الدوري  من 

إحدى بطاقتي المجموعة الى الدور الثاني.
أوكرانيا  من  بنقطة  العودة  إن  القول  ويمكن 
ليست مستبعدة  السنة،  الفترة من  »الجليدية« في هذه 
الذين  مورينهو،  جوزيه  البرتغالي  المدرب  العبي  عن 
الدوري  في  السيما  بالتعادالت  »متمرسين«  باتوا 
المحلي، ما تسبب بتخلفهم بفارق 13 نقطة عن تشلسي 
المتصدر و9 نقاط عن المركز الرابع االخير المؤهل إلى 

دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة األحد ضد ايفرتون )1-1( آخر فصول 
يحقق  لم  الذي  ليونايتد  بالنسبة  التعادالت  مسلسل 
ووضع  األخيرة.  السبع  المراحل  في  يتيم  فوز  سوى 
االخيرة  الثالث  المراحل  في  ليونايتد  الثالث  التعادل 
مزيد  تحت  مورينهو  مراحل،   8 آخر  في  والسادس 
من الضغط. ويتوقع أن يرتفع منسوب الضغط ما لم 
أمام فريق  المرجوة  النتيجة  الحمر«  »الشياطين  يحقق 
لتحقيق  يحتاج  كما  األولى.  القارية  مشاركته  يخوض 
نتيجة إيجابية لرفع معنوياته قبل المباراة الصعبة التي 
في  هوتسبر  توتنهام  يستضيف  حين  االحد،  تنتظره 

الدوري المحلي.
المجموعة  في  الثاني  المركز  مانشستر  ويحتل 
برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة خلف فنربخشة التركي، 

واثنتين أمام فيينورد روتردام الهولندي.
يتيمة  فرصة  ليونايتد  تبقى  خسارته،  حال  وفي 
وفنربخشة  فيينورد  مباراة  تنتهي  أال  شرط  للتأهل، 

على  حينها  سيحصالن  االخيرين  ألن  األول  بفوز 
بطاقتي المجموعة.

وأبدى العبون في يونايتد قلقهم من األحوال الجوية 
في أوكرانيا. وقال المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال 
بسبب  ليس  جــدا،  مختلفة  »ستكون  المباراة:  ان 
الطقس.  بسبب  بل  وحسب  )االوكرانيين(  المشجعين 
الطقس هناك مصقع جدا في هذه الفترة من الموسم«.

وأضاف للقناة التلفزيونية التابعة للنادي »لكن االمر 
مناط بنا من اجل التأقلم مع االجواء التي سنجد نفسها 
مواجهة  نتوقع  نحتاجه.  الذي  الفوز  وتحقيق  فيها، 
في  لنا  بالنسبة  يرام  ما  على  سارت  األمور  صعبة. 
سيكون  الوضع  لكن  )-1صفر(  ارضنا  على  المباراة 

مختلفا هناك«.
اآلخر  انجلترا  لممثل  ايضا  كافيا  سيكون  والتعادل 

في  السبع  بئر  هبوعيل  يستضيف  عندما  ساوثمبتون 
المجموعة الحادية عشرة.

صفر-صفر  بنتيجة  يكون  أن  يجب  التعادل  لكن 
براغ  سبارتا  مع  تأهله  ساوثمبتون  يضمن  لكي 
)مقابل  نقطة   12 برصيد  المجموعة  متصدر  التشيكي 
الن  وذلــك  السبع(،  بئر  وهبوعيل  لساوثمبتون   7
تكرر  حال  وفي  سلبي  بتعادل  انتهى  الذهاب  لقاء 
 +2( الفريقين  بين  االهداف  فارق  الى  سيحتكم  االمر 
االهداف  عدد  في  الكفة  تتعادل  فيما  لساوثمبتون 

المسجلة والتي دخلت شباك الفريق االسرائيلي(.
هامشية  المجموعة  في  األخرى  المباراة  وستكون 
انتر ميالن االيطالي وسبارتا براغ ألن االول فقد  بين 

االمل بالتأهل والثاني ضمن التأهل والصدارة.
الرابعة، سيكون دوندالك مع موعد  المجموعة  وفي 

الدور  الى  بطاقته  على  حصل  حال  في  التاريخ  مع 
الثاني ألنه سيصبح أول فريق من إيرلندا يتجاوز دور 

المجموعات على الصعيد القاري.
لكن بطل ايرلندا بحاجة الى الفوز خارج قواعده على 
الهولندي على  الكمار  فوز  ابيب والى عدم  تل  ماكابي 
المباراة  في  الروسي  بطرسبورغ  سان  زينيت  ضيفه 
خرج  بعدما  والصدارة  تأهله  زينيت  وضمن  الثانية. 
فائزا من الجوالت الخمس السابقة وهو مرشح إلضافة 
فوز سادس، وفي حال تحقق هذا األمر سكون دوندالك 
اجل  من  بتعادل  اسرائيل  من  العودة  الى  بحاجة 
دخول التاريخ بسبب فارق المواجهتين المباشرتين مع 
ماكابي تل ابيب )فاز الفريق األيرلندي ذهابا -1صفر(.

الذي  االذربيجاني  باخ  قره  على  ينطبق  ذاته  واألمر 
وبين  ارضه  على  فوزه  حال  في  بطاقته  سيضمن 
فيورنتينا  أمام  سهلة  تكون  لن  المهمة  لكن  جماهيره، 
برصيد  العاشرة  المجموعة  يتصدر  الذي  اإليطالي 
وباوك سالونيكي  ثالث عن مضيفه  وبفارق  نقاط   10
اليوناني الذي يلعب بدوره بين جماهيره ضد سلوفان 

ليبيريتش التشيكي )4 نقاط(.
المتواضع غمار دور  الفريق األذربيجاني  ويخوض 
يقدم  وهو  التوالي  على  الثالث  للموسم  المجموعات 
قاريا  يخسر  لم  حيث  ارضه  على  مميزا  مستوى 
الموسم  منذ  وتحديدا  االخيرة  الخمس  مبارياته  في 
االنجليزي صفر1-  توتنهام  امام  حين خسر  الماضي 
في الدور ذاته. وبالمجمل، التزال هناك 11 بطاقة مؤهلة 
الى الدور الثاني من أصل 32 وأبرز الفرق المتأهلة قبل 
الجولة األخيرة هي اياكس امستردام الهولندي وروما 
بطرسبورغ  سان  وزينيت  االلماني  وشالكه  االيطالي 

الروسي واتلتيك بلباو االسباني.
فياريال  اآلخر  اسبانيا  ممثل  يبحث  المقابل،  وفي 
الروماني،  بوخارست  ستيوا  ضيفه  امام  بطاقته  عن 
نتيجة  عن  النظر  بغض  لضمانها  الفوز  الى  يحتاج  إذ 
التي  عشرة  الثانية  المجموعة  في  األخرى  المباراة 
 6 مقابل  نقاط   7( التركي  سبور  عثمانلي  يتصدرها 

لفياريال وستيوا بوخارست وزيوريخ السويسري(.

من لقاء مانشستر يونايتد وزوريا لوهانسك األوكراني بمرحلة الذهاب

ريال مدريد مرشح فوق العادة
لتحقيق كأس العالم لألندية

§طوكيو - أ ف ب
مدريد  ــال  ري سيكون   [
العادة  فوق  مرشحا  اإلسباني 
في  لألندية  العالم  بطل  لقب  إلحراز 
)الخميس(  اليوم  تنطلق  التي  البطولة 
حديثا  المتوج  إنتلرز  كاشيما  بين  بمباراة 
النيوزيلندي  سيتي  واوكالند  لليابان  بطال 

بطل اوقيانيا.
في  العالمي  العرش  على  أندية   7 وتتنافس 
بينها  الشمس،  بالد  تستضيفها  نسخة  ثامن 
كاشيما،  إلى  اضافة  األولى هي  للمرة  فرق   3
ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي واتلتيكو 

ناسيونال الكولومبي.
اللقب  إحراز  إلى  الملكي  النادي  ويسعى 
المغرب  نسخة  في  تتويجه  بعد  الثانية  للمرة 
على  العجوز  القارة  سيطرة  وإبقاء   2014 العام 
9 حتى  ألقاب من  اللقب بعدما توج ممثلوها بثمانية 

اآلن.
مقدمهم  في  النجوم  من  كوكبة  على  مدريد  ريال  ويعول 
الذهبية  الكرة  إلحراز  المرشح  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
كريم  الفرنسي  والمهاجم  االثنين،  بها  الفائز  اسم  عن  سيعلن  التي 
بنزيمة والعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش. إال أن النادي االسباني 
المصاب. وتلقى  الويلزي غاريث بيل  الجناح  سيفتقد جهود العب مؤثر هو 
ريال نبأ سارا بعد معاودة المهاجم الفارو موراتا وصانع األلعاب األلماني توني 

كروس تمارينهما مع الفريق األول الثلثاء.
وحقق مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان نتائج الفتة منذ تسلم 
تدريب الفريق قبل نحو عام خلفا لإلسباني رافايل بينيتيز، إذ قاده إلى إحراز 
لقب بطل دوري أبطال أوروبا على حساب غريمه اتلتيكو مدريد، ثم الكأس 

السوبر األوروبية على حساب مواطنه اشبيلية.
منه  انتزع  برشلونة، وهو  نقاط عن   6 بفارق  الدوري  الريال  يتصدر  كما 

التعادل في عقر داره »كامب نو« السبت، محافظا على سجله خاليا من الهزائم منذ مارس/ آذار 
الماضي في مختلف المسابقات. ويريد ريال إبقاء اللقب في الخزائن اإلسبانية بعدما توج به 
العام 2014 بفوزه على سان لورنزو االرجنتيني -1صفر، قبل ان يخلفه برشلونة العام الماضي 

بهزيمته ممثل األرجنتين ريفر بليت بثالثية نظيفة.
وأعرب رونالدو عن امله بإنهاء عام مثالي بالنسبة اليه بقوله »أنه عام رائع بالنسبة إلي 
بعد فوزي بدوري ابطال اوروبا وبكأس أوروبا«، مضيفا »اآلن يتعين علينا احراز كأس العالم 

لألندية وأريد الفوز بالمزيد من االلقاب مع هذا النادي«.
أما رئيس النادي فلرونتينو بيريز فقال: »سيكون األمر رائعا إذا نجحنا في الفوز في 3 ألقاب 
دولية: دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر األوروبية وكأس العالم لألندية«، مضيفا »سبق ان 

حققنا هذا االنجاز ايضا العام 2014 وسنبذل قصارى جهودنا لتكراره«.
أما المنافس االقوى لريال مدريد فهو اتلتيكو ناسيونال الكولومبي بطل كأس ليبرتادوريس 
األميركية الجنوبية. وكان من المقرر أن يلتقي اتلتيكو تشابيكوينسي البرازيلي في نهائي كأس 
سوداميريكانا، اال ان الطائرة التي كانت تقل أعضاء الثاني إلى كولومبيا تحطمت ولقي معظمهم 

حتفهم، ولم ينج سوى 3 العبين.
ويعول اتلتيكو على هدافه ميخيل انخل بورخا الذي كان هدافا لفريقه في كوبا ليبرتادوريس 
فالكاو وجاكسون  رادامل  الشهيرين  الكولومبيين  الهدافين  اهداف(، وهو يسير على خطى   5(
مارتينيز. كما يملك ناسيونال دفاعا صلبا حافظ على نظافة شباكه في تسع 14 مباراة خاضها 

خالل مشواره القاري بقيادة المدرب رينالدو رويدا.

المباراة االفتتاحية
ويخوض كاشيما المباراة االفتتاحية في مواجهة اوكالند سيتي منتشيا بتتويجه بطال لدوري 

بالده السبت الماضي، بعدما تفوق على اوراوا ريد دايموندز ذهابا وايابا.
وإذا كانت شهرة اوكالند سيتي ال تقارن بأندية النخبة في أوروبا او حتى أميركا الجنوبية، 

فهو يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في هذه البطولة )8 مرات(.
وكانت أفضل نتيجة حققها الفريق احتالله المركز الثالث في 2014.

أما بطل آسيا جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي المتوج قاريا على حساب العين 
الدوليين  الذي يعول على العبيه  المكسيكي بطل كونكاكاف  أميركا  فيواجه كلوب  االماراتي، 

اوريبي بيرالتا وروبن سابويزا.
وهناك فريق آخر يخوض غمار البطولة للمرة األولى هو ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي 

الذي كان أول فريق جنوب افريقي يتوج بطال للقارة، منذ اوالرندو بايريتس العام 1995.
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القناةالمباراةالتوقيت
الدوري األوروبي لكرة القدم

beIN SPORTS 4 HDكارباكا اغدام × فيورنتينا19:00

beIN SPORTS 6 HDقونيا سبور × جينت19:00

beIN SPORTS 5 HDسبورتينغ براغا × شاختار19:00

beIN SPORTS 3 HDاوسمانلي سبور × زيوريخ19:00

beIN SPORTS 1 HDفياريال  × ستيوا بوخارست19:00

beIN SPORTS 1 HDفينورد × فنربخشة21:00

beIN SPORTS 2 HDزوريا لوغانسك × مانشستر يونايتد21:00

beIN SPORTS 6 HDأندرلخت × سانت إيتيان21:00

beIN SPORTS 12 HDفيكتوريا بلزن × اوستريا فيينا21:00

beIN SPORTS 4 HDاسترا جيورجيو × روما21:00

beIN SPORTS 3 HDرابيد فيينا × أتلتيك بيلباو21:00

beIN SPORTS 6 HDباناثينايكوس × سيلتا فيغو23:05

beIN SPORTS 5 HDريد بول سالزبورغ × شالكه23:05

beIN SPORTS 3 HDنيس × كراسنودار23:05

beIN SPORTS 4 HDانتر ميالن × سبارتا براغ 23:05

الدوري السعودي

MBC الرياضية 2الباطن × التعاون17:40

MBC الرياضية 1الهالل × الوحدة19:55

الدوري اإلماراتي

أبوظبي الرياضية HD 3الوصل × دبا الفجيرة15:45

أبوظبي الرياضية HD 4الظفرة × الشباب15:55

أبوظبي الرياضية HD 4اتحاد كلباء × اإلمارات19:00

أبوظبي الرياضية HD 3بني ياس × النصر19:00

كأس ولي العهد الكويتي

الكويت الرياضيةالكويت × السالمية19:20

غدًا... البحرين تحتضن اجتماع 
»التنظيمية الخليجية« للكرة الطائرة

§الرفاع - اتحاد الطائرة
] تستضيف البحرين يوم غد )الجمعة( بفندق 
للجنة  والسبعين  الرابع  االجتماع  الريجنسي 
التعاون  مجلس  بدول  الطائرة  للكرة  التنظيمية 

الخليجي.
وسيصل إلى البحرين اليوم )الخميس( رئيس 
وليد  الكويتي  الطائرة  للكرة  التنظيمية  اللجنة 
)دولة  المهندي  علي  محمد  األعضاء  وباقي  أمان، 
عبدالعزيز  عمان(،  )سلطنة  الطوقي  عامر  قطر(، 
القرناس )المملكة العربية السعودية(، عبدالعزيز 
فيما  المتحدة(،  العربية  اإلمارات  )دولة  السلمان 
للكرة  البحريني  االتحاد  أمين سر  البحرين  يمثل 

الطائرة فراس الحلواجي.
التنظيمية  اللجنة  أعمال  جدول  ويتضمن 
السادسة  الخليجية  األندية  بطولة  قرعة  إجراء 
والثالثين المقرر لها أن تقام بدولة قطر الشقيقة 
مراسم  ستجرى  إذ   ،2017 آذار  مارس/  بشهر 
القرعة يوم غدٍ )الجمعة( الساعة السادسة مساًء 

الريجنسي. بفندق 

روزنامة  مناقشة  األعمال  جدول  يتضمن  كما 
2018 و2019 واالطالع على الكتب  بطوالت العام 
اللجنة  تقارير  على  واالطالع  للجنة،  الــواردة 

لدول  الشباب  بطولة  في  الحكام  ولجنة  الفنية 
استضافتها  التي   )1997 )مواليد  العربية  الخليج 

الرياض، وأخيراً ما يستجد من أعمال.
وبهذه المناسبة، رحب عضو اللجنة التنظيمية 
للكرة الطائرة، أمين سر االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة فراس الحلواجي برئيس وأعضاء اللجنة 
سعادته  عن  معربا  البحرين،  الثاني  بلدهم  في 
والسبعين  الرابع  لالجتماع  المملكة  باستضافة 
التخاذ  الجميع  خالله  من  يتطلع  والذي  للجنة 
مجموعة من القرارات الرامية إلى االرتقاء بالكرة 
أعلى  إلى  بها  والوصول  الخليجية  الطائرة 

المستويات.
وداركليب  األهلي  ناديي  الحلواجي  ودعا 
بطولة  في  البحرينية  الطائرة  الكرة  ممثلي 
األندية الخليجية السادسة والثالثين إلى إرسال 
نتائجها  على  للتعرف  القرعة  إلى  مندوبيهم 
ثقته  عن  معربا  عامة،  بصورة  البطولة  ونظام 
بما  التنظيمية  اللجنة  اجتماع  أعمال  نجاح  في 
كافة  على  الخليجية  الطائرة  الكرة  مكانة  يعزز 

األصعدة.

فراس الحلواجي

ناصر بن حمد: فخورون بالمشاركة البحرينية

اليوم افتتاح فعاليات بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي
§عوالي - اللجنة اإلعالمية

نائب  العهد  ولي  رعاية  تحت   [
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، تفتتح 
في السابعة من مساء اليوم فعاليات 
للرجل  الدولية  البحرين  بطولة 
البحرين  حلبة  في  وذلك  الحديدي، 
الحفل  يشتمل  إذ  للسيارات،  الدولية 
على عدد من الفقرات الموضوعة لهذه 
مملكة  أرض  على  الدولية  االحتفالية 

البحرين.
وكانت اللجنة المنظمة قد أنهت كافة 
االستعدادات المتعلقة بالبطولة والتي 
تبدأ  متواصلة  مراحل   3 إقامة  تشمل 
بالسباحة ومن ثم الدراجات الهوائية 
تبدأ  إذ  الجري،  مرحلة  إلى  وصوال 
»الفورسيزونز«  فندق  أمام  االنطالقة 
البحرين  حلبة  في  وتنتهي  بالمنامة 

الدولية. 
ممثل  أعــرب  المناسبة،  وبهذه 
عاهل البالد لألعمال الخيرية وشئون 
األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 
ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره 
للرعاية الكريمة من سمو ولي العهد 
هذه  أن  سموه  مؤكدا  الفعالية،  لهذه 
الرعاية تعكس اهتمام ورعاية صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة لمختلف األنشطة الرياضة 
والشبابية المقامة على أرض المملكة.

حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وأكد 
ترحيبه بالمشاركين في البطولة من 
الدول  مختلف  ومن  عالميين  أبطال 
الجميع  داعيا  البحريني،  والشباب 
عالية  تنافسية  مستويات  لتقديم 
وتؤكد  لديهم،  الجاهزية  تعكس 
استعداد الجميع لهذه البطولة وكافة 

مراحلها المختلفة.
وأضاف سموه »تستقبل البحرين 
التنافس  من  جديدة  جولة  اليوم 
برياضة الرجل الحديدي التي سجلت 
هذه  أرض  على  القوي  حضورها 
مميزة  يشاركنا مجموعة  إذ  المملكة، 

من األبطال العالميين الذين سيكونون 
التنافس  حالة  على  نوعية  إضافة 
نجاح  ألن  دائما؛  إليها  نتطلع  التي 
هذه البطوالت تعتمد دائما على القوة 
المنافسة، ونحن  أجواء  تشكلها  التي 
على  سيكونون  األبطال  أن  ثقة  على 
مستوى المسئولية في ظل طموحاتهم 
العالية ورغبتهم في اقتناص المراكز 

المتقدمة بالبطولة«.
إلى  ناصر  الشيخ  سمو  ولفت 
تشهدها  التي  الكبيرة  المشاركة 
البحريني  الشباب  قبل  من  البطولة 
الحريص على خوض غمار المنافسة، 
مؤكدا سموه أن المملكة تفخر بوجود 
تشكل  التي  الشبابية  الطاقات  هذه 
الوطني  الحس  على  رائعا  نموذجا 

بالوعي  تتميز  التي  العالية  والروح 
التوفيق  كل  لهم  متمنيا  الرياضي، 

والنجاح في هذه المشاركة.
في  المشاركة  على  سموه  وأكد 
من  لها  لما  كيدز«  »اآليــرون  بطولة 
فيما  لألطفال  بالنسبة  بالغة  أهمية 
لهم، لكون  السليمة  بالتنشئة  يتعلق 
الرياضة ركيزة أساسية في حياتهم، 
مشيرا سموه إلى أن العقل السليم في 
األطفال  ارتباط  وأن  السليم،  الجسم 
بالرياضة وإدراكهم بأهمية ممارستها 
تؤدي إلى تحقيق مجتمع مثالي يطمح 

له الجميع.
األعلى  للمجلس  العام  األمين  وأكد 
سلمان  الشيخ  والرياضة  للشباب 
بطولة  أهمية  خليفة  آل  ابراهيم  بن 

البحرين الدولية للرجل الحديدي في 
تعزيز السمعة العطرة التي تتمتع بها 
المملكة في تنظيم الفعاليات الرياضية 
راقية  بصورة  وإخراجها  المتميزة 
بيئة  البحرين من  به  تتمتع  ما  تؤكد 
جاذبة الستضافة تلك الفعاليات وفق 

أعلى معايير الجودة العالمية.
ابراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأشار 
خطوة  تعد  البطولة  استضافة  أن 
مهمة لتطوير رياضة الرجل الحديدي 
أنها تترجم االهتمام  المملكة، كما  في 
سمو  من  به  تحظى  الذي  المتواصل 
الشيخ ناصر بن حمد، وذلك في إطار 
قاعدة  توسيع  على  سموه  حرص 
أمام  الفرصة  وإتاحة  الرياضة  هذه 
للمشاركة  البحرينيين  الرياضيين 
تصقل  التي  الكبرى  البطوالت  في 
مستوياتهم الفنية وتزيد من خبراتهم 
وتعزز قدراتهم للوصول إلى منصات 

التتويج.
ابراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأبدى 
للبطولة  المنظمة  اللجنة  بقدرة  ثقته 
على توفير األجواء المثالية إلنجاح هذا 
الجوانب،  كافة  من  الرياضي  الحدث 
تبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  مشيداً 
واألهلية  الرسمية  الجهات  مختلف 
من  المنظمة  اللجنة  مع  التعاون  في 
أجل إخراج البطولة بالصورة الزاهية 
التي تؤكد تميز المملكة في استضافة 

مختلف البطوالت الرياضية.

انطالق المسابقات المصاحبة
تحت رعاية سمو الشيخ حمد وسمو 
الشيخ محمد نجلي سمو الشيخ ناصر 
الساعة  في  تقام  خليفة،  آل  حمد  بن 
مسابقة  اليوم  مساء  من  الخامسة 
الطفل الحديدي »اآليرون كيدز«، تليها 
مباشرة مسابقة الترايثلون للسيدات، 
تحت رعاية سمو الشيخة شيمة بنت 

ناصر بن حمد آل خليفة.
الحديدي  الطفل  مسابقة  وشهدت 
إقباال  السيدات  ترايثلون  ومسابقة 
تكون  أن  يتوقع  إذ  النظير،  منقطع 
تنافسي  طابع  وذات  قوية  المنافسة 
بتقديم  الجميع  رغبة  ظل  في  مثير، 

المراكز  وتحقيق  عالية  مستويات 
المتقدمة.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  أن  يذكر 
أعدت ميدالية لكل طفل مشارك. 

ومن المقرر أن تبدأ عملية تسجيل 
واعتماد المشاركين في مسابقة الطفل 
الحديدي ومسابقة ترايثلون السيدات 
الرابعة عصرا وفق  الساعة  تمام  في 
لحصر  المتبعة  الروتينية  اإلجراءات 
والعمل  للمشاركين  النهائي  العدد 
هذه  في  ناجحة  انطالقة  ترتيب  على 
ستشهد  التي  المصاحبة  الفعاليات 
من  عاليا  جماهيريا  حضورا  أيضا 
الرياضات  من  النوعية  هذه  محبي 
البحرينية  العائالت  من  وكذلك 

والمقيمة.
الحديدي  الطفل  مسابقة  وستكون 
 »14 حتى   4« من  لألعمار  مخصصة 
متفاوتة  مسافات  إعداد  وتم  سنة، 
محددة  عمرية  فئة  كــل  بحسب 
مسابقة  ستكون  فيما  للمشاركين، 
 5 لمسافة  السيدات  ترايثلون 
خاللها  من  يتحدد  جري  كيلومترات 
الفائزات بالمراكز األولى، كما ستكون 
المشاركين  لألطفال  فرصة  هناك 
من  نخبة  مع  تذكارية  اللتقاط صور 
األبطال المعتمدين في بطولة البحرين 

الدولية للرجل الحديدي.
ترفيهية  أنشطة  ثمة  بأن  علما 
عائلية أعدتها اللجنة المنظمة للبطولة 
حلبة  في  الفعالية  هذه  هامش  على 
للجميع  يمكن  إذ  الدولية،  البحرين 
االستمتاع بأجواء المسابقات في ظل 
المتنوعة  المطاعم  من  العديد  توافر 

والبرامج األخرى.

نقل حفل االفتتاح
سوف تقوم قناة البحرين الرياضية 
الرسمي  االفتتاح  حفل  فعاليات  بنقل 
للبطولة مساء اليوم )الخميس( على 
الهواء مباشرة، والذي سيقام في حلبة 
ضمن  للسيارات  الدولية  البحرين 
الحدث  إبراز  أجل  من  القناة  جهود 
وإظهار برنامجه الشامل بما يتناسب 
الدولية، وقد تم  البطولة  وحجم هذه 

المشاركين  المتسابقين  جميع  دعوة 
في البطولة لحضور الحفل االفتتاحي 
هذه  لعشاق  مفتوحة  دعوة  وكذلك 
متصل،  صعيد  وعلى  الرياضة. 
تواصل القناة الرياضية جهودها لنقل 
مزيد  عبر  الدولية  البطولة  فعاليات 
سبيل  في  الخاصة  االستعدادات  من 
أن تكون التغطية متكاملة تظهر كافة 
األجواء  خاللها  من  وتبرز  المراحل 
بأن  علما  السباق،  خالل  التنافسية 
عبر  فترة  قبل  بدأت  القناة  جهود 
انطالق  لموقع  الزيارات  من  سلسلة 
البطولة في فندق »الفورسيزنز« وفي 
للسباق،  المخصصة  الثالث  المراحل 
في  للفعالية  الرسمي  الموقع  وكذلك 
حلبة البحرين الدولية من أجل دراسة 
الوضع الشامل لتقديم أفضل تغطية 
تلفزيونية ممكنة، باإلضافة إلى موقع 
اللقاءات  من  وسلسلة  االستوديو 
التي  السباق  فترة  طوال  المباشرة 

تنطلق من الصباح الباكر.

االجتماع التنويري
الثامنة  في  المنظمة  اللجنة  تعقد 
التنويري  االجتماع  اليوم  مساء  من 
بطولة  في  بالمشاركين  الخاص 
فندق  في  وذلــك  الحديدي،  الرجل 
وضع  أجــل  من  »الفورسيزونز« 
خالل  من  بالصورة  المتسابقين 
اطالعهم على كافة التعليمات واألمور 

الالزمة.
على  المنظمة  اللجنة  ــددت  وش
التنويري  االجتماع  حضور  ضرورة 
لما له من أهمية للمتسابقين لمعرفة 
المتعلقة بالسباق  التفاصيل  مختلف 
يكون  حتى  االستفسارات،  وطرح 
ممكنة  تهيئة  بأفضل  المشاركون 

للبطولة.
على  المتسابقين  كافة  وسيحصل 
بالشكل  للسير  الالزمة  التعليمات 
السليم في هذه البطولة والتوجيهات 
الالزمة التي تضمن سالمتهم، وتؤدي 
الثالث  المراحل  من  الخروج  إلى 
إلى  باإلضافة  المستويات،  بأفضل 

تفاصيل أخرى فنية وتنظيمية.

ناصر بن حمد في منافسة سابقة

االتفاق يتعاقد مع حمزة 
لقيادة الناشئين واألريش مساعدًا

§الوسط - المحرر الرياضي
المدرب  مع  رسمياً  االتفاق  نادي  تعاقد   [

فئة  فريق  لقيادة  حمزة  محمد  الوطني 
بالنادي،  القدم  لكرة  الناشئين 

مهماته  الجديد  المدرب  وتسلم 
الفريق  العــب  وسيكون 

ــش  األري وهــيــب  األول 
من  تبقى  لما  له  مساعداً 
الموسم،  هذا  منافسات 
أحمد  يكون  أن  على 

للفريق. مديراً  شجاعي 
ــون حــمــزة  ــك ــي وس
للطاقم  بدياًل  واألريــش 

أنور  من  المكون  السابق 

االتفاق  وسيلعب  أمان،  سعيد  ومساعده  األسود 
الناشئين  بدوري  حمزة  بقيادة  مبارياته  أولى 
المالعب  في  النجمة  أمام  )السبت(  غدٍ  بعد  يوم 
والربع  الرابعة  الساعة  الخارجية 

السادسة. بالجولة  عصراً 
أبناء  أحــد  هو  وحمزة 
خاض  لكنه  المالكية  نادي 
التجارب  مــن  العديد 
بعض  ــع  م الــســابــقــة 
صعيد  على  ــة  ــدي األن
مثل  العمرية  الفئات 
عمل  وأيضاً  االتــحــاد، 
الفريق  لمدرب  مساعداً 
االتفاق  بــنــادي  األول 

. محمد حمزةسابقاً
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قاعدة اللعبة: 

لعبة  ــســودوكــو  ال  [
دون  من  سهلة،  يابانية 
تتألف  حسابية.  عمليات 
خانة   81 من  شبكتها 
 9 ــن  م أو  صــغــيــرة،  
يحتوي  كبيرة  مربعات 
خانات   9 على  منها  كل 
الالعب  على  صغيرة. 
بواسطة  الشبكة  إكمال 
أرقام من 1 إلى 9، شرط 
مرة  رقم  كل  استعمال 
كل  فــي  فقط،  واحـــدة 
كل خط  وفي  أفقي  خط 
مربع  كل  وفي  عمودي 

من المربعات التسعة.
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] من الجيد أن تحترم 
لكن  العمل،  في  رؤساءك 
يستغلون  تدعهم  ال 

جهودك وطيبة قلبك. 

ــد  أح يــســاعــدك   [
ــادة  إع على  األشــخــاص 
درس مخططاتك المرسومة 

لمشاريعك. 

الذي  بالنجاح  تتمتع   [
ذكائك  بسبب  تستحقُّه 
وثقتك  الدقيقة،  ومالحظاتك 
العالية بالعمل الذي تنجزه. 

إضافّيًا  عماًل  تنجز   [
المادي.  وضعك  يحّسن 
تطرق  فرصة  كل  استغل 

بابك. 

طريقة  مــن  احــذر   [
وابتعد  زمالئك  مع  تعاملك 

عن العجرفة. 

عن  ــر  ــأخ ــت ت ال   [
مواعيدك، وابتعد عن إثارة 

المشاكل مع الزمالء.
 

على  الحظ  يعمل   [
عملك،  مستوى  تحسين 
انتظر مكافأة مادية قريبًا. 

أحـــد  ــاول  ــ ــح ــ ي  [
أن  العمل  في  األشخاص 
ينصب لك فّخًا، فابتعد عنه 

واحذره.

تكون  أن  الجيد  من   [
مخلصًا لعملك، لكن ال يعني 
فرصة  كل  تبدد  أن  ذلك 

تأتي إليك. 

باندفاع  أعمالك  تنجز   [
مهامك  وتنهي  وحماس 

بسهولة وسالسة. 

من  تنويهًا  تتلقى   [
بأنك  وتشعر  عملك،  رئيس 
يمكن  ال  فــعــال،  عنصر 

استبدالك أبداً. 

] ابذل جهودك للحفاظ 
على منصبك في العمل بعد 
تعرضتَّ  التي  االهتزازات 

لها. 
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4- أنغام.
5- وشى - كثير )م( - متشابهان.

 - ــة  ــي أوروب عاصمة   -6
عاصمة أوروبية.

7- تقال في الهاتف.
8- متشابهة - متشابهان - 

أضع خلسة )م(.
9- من األسماء )م( - علو.

10- من عمالت الخليج - أرقد.

2- طقس )م( - رجاء )م( - يقلُّ )م(.
3- للزراعة - نبات عطري.

4- عملة آسيوية - جاهل - للتنبيه.
5- حبس )م(.

6- متشابهان - متشابهان.
7- قاعدة )م( - لالستثناء - من 

الوالدين )م(.
جنوب  زعيم  لقب   - كمال   -8

إفريقي راحل.
9- إجابات.

10- من األنبياء - دق - لكل كائن.

عمودي:
1- دولة عربية - جزيرة بحرينية.

2- فضة - وكالة أنباء.
3- أجيب.

أفقي: 
1- ولي عهد دولة خليجية.
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مراسلة تناشد »التربية« إلحاقها بالعمل الحكومي
بداًل من الخاص رأفة بظروفها المعيشية

وزارة  في  المسئولين  الى  أبعثها  رسالتي   [
الصاغية  االذن  تكون  ان  ارجو  والتي  التربية 
أنا  نهايتها.  حتى  بدايتها  من  مشكلتي  لمضمون 
مواطنة بحرينية اعمل بصفتي مراسلة في مدرسة 
فأنا  الخاصة،  الشركات  إلحدى  تابعة  حكومية 
متزوجة وأم ألربعة أبناء، بنتين وولدين، هجرني 
العشرين  يقارب  لما  باالخرى  تزوج  ان  مذ  زوجي 
فساءت  أبناءه...  يعيل  وال  يعيلني  ال  وصار  سنة 
حالي عندما لم أجد ما أقتات به أنا وعيالي فبحثت 
عن عمل ألعتاش به، وخالل سنوات البحث عن عمل 
عشت على الديون والسلف فليس لي مصدر رزق.

طول  وبعد  االحتياجات  وكثرت  االبناء  كبر 
مدرسة  في  عاملة  وظيفة  على  حصلت  االنتظار 
احتياجات  وال  الديون  حتى  يغطي  ال  زهيد  براتب 
األسرة، وال ثمن المواصالت التي توصلني لعملي، 
ثمن  ألوفر  السياقة  تعلم  إلى  اضطررت  عندها 
المواصالت ومن ثم سد الديون ولكن تعلم السياقة 
نفسه أتعب كاهلي ومن ثم إضطررت بعدها ألخذ 
اليوم  وإلى  سيارة  شراء  أجل  من  مصرفي  قرض 

وأنا أدفع أقساطها.
المريرة  والحياة  الشاق  العمل  من  سنوات  بعد 
وتحولت  للقرض،  إضافًة  الديون  علي  تراكمت 

وظيفتي من عاملة إلى مراسلة في مدرسة حكومية 
تابعة إلى شركة خاصة.

من  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالمتابعة  قمت 
القطاع  من  بدال  الحكومي  بالقطاع  إلحاقي  أجل 
الخاص لكن دون جدوى... لذلك ها أنذا اعيد الكرة 
التربية مرة اخرى عبر  المسئولين في وزارة  الى 
الصحافة أمالً في تلبية هذا الطلب اللحوح لما له من 
انعكاساته المباشرة على مسار حياتي ومعيشتي 
أسرتي،  بإعالة  يتكفل  من  الوحيدة  أنا  لكوني 

ومحاولة إلحاقي بالقطاع الحكومي.
)االسم والعنوان لدى المحرر(

بحريني ينتظر وحدته السكنية
منذ 19 عامًا ولم يظفر بها حتى اليوم

بوحدة سكنية  االسكان، مطالباً  إلى وزارة  أخونا  تقدم  أن  19 عاما منذ   [
تضمه وتضم أفراد عائلته تحت سقف واحد، ومازال يكابد الضيق السكني من 
ناحية، ومن ناحية اخرى إسهاب عائلته وخاصة ابنته الجامعية في الحديث 
والسؤال عن موعد بزوغ نور البيت الموعود، اذ إن ابنته التستطيع أن توفق 
بين الدراسة الجامعية ومذاكرتها دروسها وأوالده كذلك، وبين الوضع المزري 
في هذا البيت المشترك، حيث هذا البيت يضم األبوين واألخوة إضافة إلى األخ 

المذكور مع عائلته.  
الثاني  تشرين  نوفمبر/  خالل  االسكان  وزارة  مع  له  مراجعة  آخر  وكانت 
استحقاق  شهادات  فيه  وزعت  قد  كانت  توقيت  مع  ذلك  كل  وتزامن   ،2016
للوحدات السكنية على المنتفعين ابتداء من سنة 2001 وما كان من اخينا إال 
الذي  آخر  إلى موظف  أرسله  الموظف  المسئول، وهذا  الموظف  الى  ان ذهب 
اخبره بأن الشهادة غير مهمة، علماً بأن تلك الشهادة تخوله االنتفاع بالوحدة 
السكنية في منطقة الرملي، وقام االخ باالحتجاج  على الموظف وسأله لماذا تم 
توزيع الشهادات االستحقاق لطلبات 2001؟ ونحن من المتقدمين لطلب الوحدة 

السكنية لسنة 1997 لم نحصل على هذه الشهادة! ايعقل ذلك؟ 
عجبي للصبر والجلد الذي يتحمله هذا المواطن وهو يعاني األمرين العيشة 
المتأزمة في بيت ضيق مشترك، وتسويف الوعود من قبل وزارة االسكان، اذا 
كان الطلب اإلسكاني يدخل صاحبه في متاهات الكبر مثل األخ الذي نحن بصدده 
تقدم بطلبه في عز صباه وشبابه إلى ان ولج في الخمسينات ومازال يعيش 
األمل بأن هنالك وحدة سكنية تنتظره، واليدري في اي سنة وفي اي عام! وفي 
المقابل، يصطدم بالمنتفعين بالوحدات السكنية لطلبات 2001، وحرٌي بالوزارة 
ان تنظر وتدرس حال هذا المواطن وما يعانيه من اهوال الدنيا ونكبات العصر 
وضنك العيش في سكناه المشترك، وان تقوم الوزارة بتقديم طلبه بأسرع وقت 

ممكن ورفع معاناته وهمه. 
مصطفى الخوخي

تنظيف موقع أرض عالي قريبًا
 24( الخميس  المنشور في صحيفة »الوسط« يوم  الموضوع  إلى  ] باإلشارة 
نوفمبر/ تشرين الثاني (، تحت عنوان »ينتظر منذ مدة قيام بلدية عالي بإزالة مخلفات 

ملقاة بأرضه التي ينوي بناء بيته عليها«.
تفيد بلدية الشمالية بأن األرض المذكورة في الشكوى ملك خاص، وتكثر بها 
أشجار العوسج والسماد والمخلفات العامة، وتنظيفها ال يقع ضمن اختصاصات 
شركة النظافة المنصوص عليها في العقد المبرم مع البلدية، وتفيد البلدية بأنه تم 
تقديم طلب خدمة لشركة النظافة للمساعدة لتنظيف الموقع، وتمت الموافقة حديثًا 
حيث سيتم البدء في العمل خالل األسبوع المقبل. وبلدية الشمالية ترحب بجميع 
العامة عبر االتصال  بالنظافة  المتعلقة  المواطنين والمقيمين  المالحظات وشكوى 
على الخط الساخن 80070000 أو عبر وسائل االتصال االجتماعي للبلدية، كما تتيح 
خدمة إرسال الشكوى عبر تطبيق الهواتف الذكية »صور وأرسل« للبلدية الشمالية.

قسم العالقات العامة واإلعالم - بلدية الشمالية

مدرسة ابتدائية للبنين تشكو من جملة مشكالت إدارية ووليات 
أمور يعولن على جدية »التربية« في التحقق منها وعالجها

] نثير في هذه األسطر مجموعة من المشكالت 
أمر  كوليات  نحن  جماعية  بصفة  واجهتنا  التي 
االبتدائية  المدارس  بإحدى  الملتحقين  للطالب 
للبنين، والتي تشكو حقيقة من سوء تنظيم وإدارة 
عالج  عن  عاجزة  كإدارة  يجعلها  واحد،  وقت  في 
مختلف المشكالت التي قد تحصل سواء مع طالب 
سرعان  الالتي  انفسهن  المعلمات  أم  المدرسة 
العمل  الى  ينتقلن  بعدما  شاغرا  مكانهن  مانجد 
وأخف  حدة  أقل  تكون  مغايرة  أخرى  مدرسة  في 
االدارة...  قبل  من  تصدر  التي  القرارات  جملة  في 
جملة  التربية  وزارة  في  المعنيون  أيها  وإليكم 
السابقة  السنوات  خالل  واجهتنا  التي  المشكالت 
لمعلمات  المستمر  التغيير  بينها  فمن  وحاليا... 
نظام الفصل الى حد انه ال يمر فصل دراسي واحد 
حتى تنتقل المعلمة ماينعكس سلبا على مستوى 
الحلقة  مرحلة  في  هم  الذين  الطالب  استيعاب 
األولى وربما هنالك أكثر من معلمة قد يتزامن فترة 
ومن  ناحية،  من  هذا  ثانية  مدرسة  الى  انتقالهن 
ناحية اخرى تجد أنه من السهل أن يتم شغل فراغ 

هؤالء المعلمات بمعلمات أخريات وافدات، والالتي 
مختلف  وحل  وتدبير  التصرف  عن  أعجز  هن 
المشكالت التي تحصل بين جدران الصف، وعلى 
أن جرت حادثة  الحصر، تصادف  المثال ال  سبيل 
االبتدائي،  الثاني  بالصف  المدرسة  طالب  مابين 
وقام مجموعة من الطالب بنزع المالبس الداخلية 
ذاتها  االدارة  لمجموعة طالب آخرين، فما كان من 
إال أن تعجز في البدء عن ادارة الحادثة التي تحتاج 
التستر  من  بدال  واجتماعي  نفسي وصحي  لعالج 
عليها... حاولنا أكثر من مرة ابالغ المديرة التي هي 
نفسها غير مثبتة، وال تمارس دورها بشكل فعلي 
لنا  ماتصرح  السابقة، ودائما  المديرة  بعد خروج 
في وجهنا عالنية بجواب مامعناه انها »اليمكن لها 
ناحية  ناحية، ومن  من  هذا  اي شيء...«.  تفعل  أن 
العربية،  اللغة  معلمات  احدى  إلزام  تم  اخرى، 
والتي هي أساسا تدرس طالب الحلقة الثانية من 
صف رابع وخامس وسادس، بتعليم طالب الحلقة 
األمر  بات  حتى  والثالث،  والثاني  لالول  األولى 
فوق  كبيرا  وإرهاقا  ضغطا  اليها  بالنسبة  يشكل 

الضغط الواقع عليها، ما جعل ذات المعلمة نتيجة 
عن  وتغيب  والضغط  بالسكري  تصاب  التعب 
الدوام مدة طويلة لمكوثها في المستشفى، وحتى 
االسلوب  ذات  الى  تعود  للشفاء  تماثلها  مابعد 
الحلقة  تدريس طالب  في  العمل  في تحمل ضغط 
االولى، وهي مهمة من المفترض ان تتوالها معلمة 
العمل  هذا  كل  مسئولية  وتتحمل  مؤهلة  فصل 
أساليب  الى  تفتقر  كونها  االدارة  لكن  المتشعب، 
التي  المشكالت  من  جملة  فنرى  السليمة  االدارة 
وساق...  قدم  على  وتجري  تحصل  لها  الحصر 
االدارة  وتحاول  الطالب  تسرب  عن  ناهيك 
إخفاءه... لكل ذلك، وألمور أخرى، عقدنا العزم على 
جملة  عن  واإلفصاح  بل  الصمت  عدم  قرار  اتخاذ 
المشكالت الى المسئولين في وزارة التربية؛ امال 
في الحل بمحاولتهم الجادة في التحقق من كل ما 
يجري داخل اسوار هذه المدرسة بصفة مستعجلة 
قريبا؟  ذلك  نبلغ  فهل  ومماطلة...  تسويف  دون 

نرجو ذلك.
وليات االمر
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بصورة  أتى  الذي  األميركي،  الثري  ترامب  دونالد   [
فاز  النهاية  وفي  مرّشحًا،   16 على  اسمه  ولمع  الكاوبوي 
يقوم  كلينتون،  هيالري  الشقراء  على  األميركية  باالنتخابات 
التواصل  مواقع  في  والتصريحات  التغريدات  بإطالق  اليوم 
االجتماعي أو في التلفاز، مقاطع صور ومقاطع صوت، يتكلّم 

فيها عن رؤيته حول الواليات المّتحدة األميركية.
رئيسة  هي  كلينتون  هيالري  تكون  أن  نأمل  كّنا  بالّطبع 
رغم  على  يحدث،  لم  هذا  ولكن  األميركية،  المّتحدة  الواليات 
وويسكنسون  متشيغان  في  األصوات  لفرز  هًا  توجُّ هناك  أّن 
ولويزيانا مّرة أخرى، ويأمل كثير من الّناس أن تكون هيالري 
هي الرئيس ولو في النفس األخير، وعلى رغم النسبة المئوية 

التي قد ُتحدث تغييراً تاريخيًا ألّول مّرة في تاريخ أميركا.  
دونالد ترامب مازال يصر على موقفه اتجاه العرب واّتجاه 
ولكن  األميركية،  المّتحدة  للواليات  الشرعية  غير  الهجرة 
747«، حيث  »بوينج  الرئاسية  الطائرة  األخير حول  التصريح 
الطائرة،  العقد حول هذه  يلغي  أن  أّنه يريد  الصحافيين  أخبر 
للشركة أن تربح ولكن ليس  ألّن تكاليفها جنونية، وأّنه يريد 

بهذا الحد!
يساراً،  وال  يمينًا  يلف  وال  الكاوبوي،  هذا  جّداً  صريح 
يعرف ما يريد ألّنه تاجر، وقد يكون سيئًا في السياسة ولكّنه 
حتمًا ليس سيئًا في المال، وما قام به هو خطوة جديدة على 
المجتمع األميركي، وال ندري ما ُيخّبئ المستقبل لألميركان مع 
إن  أيضًا  نعلم  والنادر في تصّرفاته، وال  الجديد  الرئيس  هذا 
كانت الواليات المّتحدة األميركية في مأمن معه أم أّنها تمشي 

على نظام معّين ال دونالد وال هيالري يستطيعان تغييره.
منذ  تّم  الجديدة  الرئاسية  للطائرة  العقد  أّن  نعلمه  الذي 
األميركية  المّتحدة  الواليات  خسارة  يعني  وإلغاؤه  فترة، 
ماليين الماليين، فهل سيقبل الكونغرس األميركي ما صّرح به 
رئيسهم أم هناك من سيردعه؟! ال ندري! فمع دونالد ترامب 

ليس هناك روتين، وكّل يوم تصريح جديد و »أكشن« كبير!
أيضًا يريد ترامب أن يضع ضريبة على المنتجات الصينية، 
ولكن  األميركية  المنتجات  على  ضريبة  تضع  الصين  ألّن 
ترامب  دونالد  قام  حال  وفي  يضعون ضرائب،  ال  األميركان 
بهذا العمل الخطير جّداً، هل سيقوم أيضًا برفع الرواتب؟! إذ إّن 

البضائع األميركية بال شك أغلى بكثير من البضائع الصينية!
المجتمع األميركي في حالة قلق على ما نعتقد، فهم ال يدرون 
يمنة  يصّرح  أم  خطواته  يدرس  المنتخب  رئيسهم  كان  إن 
ال  األميركية  المّتحدة  الواليات  وقيادة  فكر!  دون  من  ويسرة 
تأتي من التصريحات والتخمين، بل كّنا نعهدها دومًا في ثبات 

وخاصة عند تصريحات كبار مسئوليها، ناهيك عن رئيسها!
رئيسهم  األميركي  للمجتمع  نبارك 
الفكرة  نغّير  هل  ندري  وال  الجديد، 
دومًا  سيكون  أّم  ترامب  دونالد  عن 
العالم  دول  لجميع  قلق  مصدر 
وشعوبها؟! وتذّكروا: عدٌو عالم خير 
ال يضع  مّرة من صديق جاهل  ألف 

نصب عينيه المصلحة العاّمة!

]  أصبح من الواضح اآلن أّن اإلدارة الجيدة التي ستحكم الواليات المتحدة 
لن تتناقض كثيراً في سياساتها مع مضمون التصريحات التي كان دونالد ترامب 
بمواقفه  المعروف  بانون  ستيف  فتعيين  االنتخابية.  حمالته  خالل  بها  يدلي 
العنصرية ضّد السود، كمستشارٍ إستراتيجي للرئيس الجديد، وتعيين الجنرال 
مايكل فيلين، المساهم حديثا في حملة »اإلسالموفوبيا« داخل أميركا، كمستشاٍر 
ضّد  بمواقفه  المشهور  سيشنز،  جيف  السيناتور  تعيين  ثّم  القومي،  لألمن 
المهاجرين وبتأييده للجماعة العنصرية »كوكالس كالن«، وزيراً للعدل، تتوافق 
هذه التعيينات كّلها مع سياسات أّكد عليها ترامب في عّدة مناسبات، وأثارت 

الكثير من المخاوف والقلق داخل الواليات المتحدة وخارجها.
وإذا كان األميركيون األفارقة والمهاجرون الجدد واألقليات اإلسالمية والعربية 
المجتمع  القريب داخل  المستقبل  اآلن من تداعيات  والالتينية هم األكثر حذراً 
األميركي، فإّن سياسات اإلدارة الجديدة لن تقّل خطورة على المستوى الخارجي. 
فنهج إدارة ترامب سيوقظ من جديد مقولة »الخطر اإلسالمي« القادم على الغرب، 
تلك المقولة التي بدأت في عقد التسعينات ثّم ازدهرت في مطلع القرن الحالي 
مع »المحافظين الجدد« في إدارة جورج بوش االبن، والذين استثمروا أحداث 11 

سبتمبر 2001 لصالح أجندتهم الدولية.
بشأن  ترامب  تصريحات  مع  القادمة  اإلدارة  توّجهات  أيضاً  تتناقض  ولن 
روسيا. فأولوية المواجهة مع »الخطر اإلسالمي« تقتضي مؤّقتاً وقف التركيز 
على روسيا بأّنها الخطر األول على دول الغرب، وهو األمر الذي أشاعته إدارة 
أوباما في السنوات القليلة الماضية. وربما سنسمع تبريرات من إدارة ترامب 
القادمة، لهذا التراجع في الموقف من روسيا بالقول إّن أميركا والغرب عموماً 
تعاونا مع موسكو الشيوعية لمواجهة النازية في الحرب العالمية الثانية، فلَِم ال 

يكون التعاون اآلن في مواجهة »اإلرهاب اإلسالمي«!
لكن ما الذي يمكن أن تفعله اإلدارة القادمة في »حربها على اإلرهاب« غير الذي 
تفعله اآلن إدارة أوباما؟. الفارق الوحيد رّبما سيكون في كيفية التعاطي مع إيران، 
حيث ستقف إدارة ترامب في صفٍّ واحد مع حكومة نتنياهو اإلسرائيلية، والتي 
كانت ترفض االتفاق الدولي مع طهران وتسعى إلى تصعيد عسكري تتوّرط فيه 
الواليات المتحدة ضّد إيران، وستتوافق أيضاً الرؤى بين واشنطن وتل أبيب 
الفلسطيني واالستيطان واعتبار أي مقاومة ضّد إسرائيل حالة  الملف  بشأن 

إرهابية، تماماً كما كانت األمور في عهدْي شارون وبوش االبن.
ستشهد الواليات المتحدة والعالم الكثير من المتغّيرات في ظّل إدارة ترامب 
من  أميركية  عّدة واليات  تعيشه  بدأت  ما  المتغّيرات  هذه  أهّم  وربما  القادمة، 
حاالت استفزاز وإساءة لمهاجرين جدد وللمسلمين، وما هو يحدث في أوروبا من 
انتعاش للتّيار اليميني المتعّصب. فالمسألة ليست مرتبطة بشخص ترامب، بل 
بالتّيار السياسي والشعبي الذي دعمه وانتخبه وجعله يأتي اآلن بمن يمّثلون 

هذا التيار الى حكم الدولة األعظم في العالم.
هذه المتغّيرات تحصل في الحياة السياسية األميركية منذ مطلع هذا القرن 
الجديد، وبعد تداعيات 11 سبتمبر 2001، حينما ارتبط موضوع األمن الداخلي 
بالعرب  عالقة  لها  وبمسائل  اإلسالمي،  العالم  في  كبيرة  بحروب  األميركي 
وبالمسلمين وباألقليات الدينية والعرقية في أميركا، إضافًة طبعاً للدور الخطير 
األميركي،  القرار  صنع  في  الجدد«  »المحافظين  باسم  ُعرِفوا  من  به  قام  الذي 
وفي تغذية مشاعر الخوف لدى عموم األميركيين، ما دعم أيضاً االّتجاه الديني 
المحافظ في عّدة والياٍت أميركية، وخاّصًة بعد فوز باراك أوباما بمنصب الرئاسة 
في العام 2008 وما سّببه ذلك من عودة مشاعر العنصرية لدى بعض األميركيين، 

وخوفهم على نهاية عصر »أميركا البيضاء البروتستانت األنجلوسكسون«.
ومّما يلفت االنتباه أّن الدستور األميركي يمنع الحكومة االتحادية المركزية من 
التدّخل في صالحيات الواليات الخمسين التي يتأّلف منها »االتحاد األميركي«، 
لكن هذا الدستور ال يمنع إطالقاً الحكومة المركزية )اإلدارة( من التدّخل في شئون 

الدول األخرى!
الزمن طَرٌف مباشر ومتدّخل في معظم  قرٍن من  إّن »واشنطن« كانت طيلة 
القضايا واألزمات الدولية، ولكن ما يهّم المنطقة العربية أّن الواليات المتحدة 
كانت في مطلع القرن الجديد الحالي الصانع األبرز لألوضاع العربية الراهنة، 
فهي بعدما ألغت في عقد التسعينات مرجعية األمم المتحدة للصراع العربي/
اإلسرائيلي وجعلت من نفسها المرجعية والَحكم، قامت واشنطن أيضاً في العام 
2003 باحتالل العراق وبتغيير مصيره الوطني والسياسي تبعاً لذلك االحتالل. 
وكانت واشنطن أيضا، منذ عقدٍ من الزمن، وراء االتفاق الذي أّدى في العام 2010 
إلى انفصال جنوب السودان عن شماله. كما كانت واشنطن طرفاً مباشراً في ما 
حدث ويحدث في المنطقة العربية من حروٍب إسرائيلية على لبنان واألراضي 
الفلسطينية، ومن تطورات سياسية وأمنية جذرية تحدث في عّدة بلداٍن عربية 
منذ اندالع االنتفاضات الشعبية في مطلع العام 2011، والتي أفرزت ما هو أولوية 
دولية اآلن من حرٍب على اإلرهاب، ساحاتها العملية هي األرض العربية، ورؤوس 

قادة اإلرهاب هم من العرب المسلمين!
وقبل كّل هذه القضايا الراهنة، كانت واشنطن عّراب االتفاقات والمعاهدات التي 
حصلت بين مصر واألردن ومنظّمة التحرير مع إسرائيل، والضامن الستمرار 
المعاهدات، والضاغط على كل األطراف  التي تدعم هذه  الحكومات والظروف 
العربية لفرض التطبيع مع إسرائيل قبل انسحابها من األراضي العربية المحتلة، 
الالجئين  لقضية  العادل  الحّل  وقبل  المستقلة،  الفلسطينية  الدولة  قيام  وقبل 

الفلسطينيين!
هذا التدّخل األميركي في شئون البلدان العربية وقضاياها هو بمعظمه تدّخل 
سلبي جلب ويجلب ردود فعٍل سلبية على السياسة األميركية ومصالحها في 
المنطقة، وخاصة في ظّل وجود وتأثير »السياسة اإلسرائيلية« على السياسات 

العامة األميركية. 
فما يحدث بالخفاء والعلن في المنطقة العربية، منذ مطلع هذا القرن، من تهيئٍة 
أشكال  على  جديد  من  وفرزها  المنطقة  كيانات  خلط  إلعادة  وأمنية  سياسية 
مختلفة عمَّا هي عليه اآلن نسبياً، هو أمٌر معنية به أوالً وأخيراً اإلدارات األميركية 
ستكون  والتي  القادمة،  ترامب  إدارة  أولويات  في  مجددا  وسيكون  المتالحقة، 
منسجمة حتماً مع »السياسة اإلسرائيلية« في عموم »منطقة الشرق األوسط« 

بوجهيها العربي واإلسالمي.
لقد بدأ القرن الحادي والعشرون بحرٍب أميركية على اإلرهاب بّررتها أعمال 

اإلرهاب التي حدثت في الواليات المتحدة العام 2001، لكن ساحات هذه الحرب 
األميركية كانت البالد العربية واإلسالمية، والقوى المشاركة فيها شملت الكثير 
من الدول الغربية، مّما أعاد للذاكرة العربية ما حدث في مطلع القرن الماضي من 
استعمارٍ واحتالٍل وهيمنة أوروبية على المنطقة العربية، ومن تقسيٍم لألرض 
والشعوب العربية، حيث قامت كياناٌت ودوٌل متصارعة على الحدود فيما بينها، 
ًة واحدة ذات كياٍن سياسيٍّ واحد، كما هي أمم العالم  بينما هي أحقُّ بأن تكون أمَّ

األخرى. 
أن  هو  العربية«،  »األّمة  مثالً، وحال  األميركية«  »األّمة  بين حال  الفارق  لكّن 
توحيد الواليات األميركية على أسس دستورية سليمة، جعل منها أّمًة واحدة، 
رغم عدم وجود العمق التاريخي لها ولعناصر تكوين األمم. فهل كانت أميركا 
قادرًة على جعل القرن العشرين »قرناً أميركياً«، وعلى التحّول إلى القوة األعظم 
األهلية  الحرب  انتهت  لو  أو  أّمًة موحدة،  األميركية  األّمة  لم تكن  لو  العالم  في 
األميركية في الربع األخير من القرن التاسع عشر بانفصال الواليات الجنوبية 

عن الواليات الشمالية؟!
األهلية  الحرب  في  خارجياً«  »تدّخالً  وال  غريبة«  »أيدٍ  هناك  تكن  لم  طبعاً، 
األميركية، كما هو حال الكثير من األزمات العربية الراهنة، ولم يكن هناك »مجلس 
األمن الدولي« الذي يقّرر اآلن مصير حروب ودول وشعوب، ولم يكن هناك صراع 
إرادات أجنبية أو »لعبة أمم« على األرض األميركية، كالذي نراه يحدث اآلن على 

األرض العربية.
ُترى، لَِم هذا التناقض األميركي بين السياسة الحالية وبين خالصاٍت مهّمة 
من تاريخ التجربة األميركية. فاستقالل أميركا عن التاج البريطاني كان حصيلة 
مقاومةٍ أميركية مسّلحة قادها جورج واشنطن. كذلك، كان في التجربة األميركية 
أنَّ أبراهام لنكولن قاد الجيش االتحادي الشمالي ضدَّ انفصال الجنوب األميركي، 
بتقرير  األميركي«  »الجنوب  حّق  على  قائماً  آنذاك  واشنطن  موقف  يكن  ولم 
مصيره! أيضاً في التجربة األميركية، أنَّ قادة 13 والية اجتمعوا في فيالدلفيا عام 
1787 ألشهرٍ كثيرة وهم يتحاورون بشأن كيفية تحقيق االتحاد والتكامل بين 
هذه الواليات، عوضاً عن الشرذمة فيما بينها والصراعات التي عصفت بها عقب 
االستقالل األميركي. هذا هو النموذج األميركي المطلوب للعالم وليست أميركا 

العنصرية أو أميركا العدوانية أو أميركا دونالد ترامب.
إنَّ العرب يريدون ألمَّتهم ما أراده األميركيون لألمَّة األميركية حينما تحّرروا 
بالصراعات  المليئة  قاّرتهم  األوروبيون في  البريطانية، وما فعله  الهيمنة  من 
العرب يريدون ألمَّتهم  الديني واإلثني والثقافي.  التاريخية وبالتنّوع  الدموية 
تكامالً بين أوطان األمَّة الواحدة وتطويَر صيغ العمل العربي المشترك وصوالً 
إلى النموذج االتحادي األوروبي، إْن تعذَّر الوصول اآلن إلى النموذج الفيدرالي 
األميركي. العرب يريدون في أمَّتهم حقَّ رفض أّية دعواٍت انفصالية أو تقسيمية 

في كلِّ بلدٍ عربي، وتثبيت وحدة الكيانات ووحدة األوطان ووحدة المواطنين.
وهل حالت القنابل األميركية النووية في اليابان من والدة المنافس االقتصادي 
الياباني؟ وهل منعت »الحرب الباردة« ووجود قواٍت أميركية وروسية في معظم 
دول أوروبا وتقسيمها بين »شرق« وغرب« من أن تّتجه هذه الدول نحو التكامل 
روح  والغرب«،  »الشرق«  من  واحتاللها  ألمانيا،  تقسيم  أنهى  وهل  واالتحاد؟ 

االستقالل وإرادة التوّحد في األمَّة األلمانية؟. 
هذه أمثلٌة لدول المنطقة العربية كي تتمّثل بها. لكّن »الحال العربي« سيبقى 
ضعيفاً طالما أّن الحياة الدستورية السليمة مازالت مغيََّبة، والصراعات الداخلية 

والعربية هي السائدة!
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َد وقِتك أن تقرأ... أن تكون سيِّ
لن تجد ما يأخذ بيدك من أول الليل حتى فسحة الصباح وشرفته 
وضعه  أو  بنومك،  تنعم  وأنت  ليل  ذات  صاحبه  وضعه  كتاب  مثل 
صاحبه وهو يكابر آالمه، وأنت تلهو وتتمتع بوقتك، أو وضعه وهو 
في غربة وأنت تتقلَّب بين تفاصيل الوطن الذي ولدت فيه، ببشره، 
وشمسه... برفاهية بعض مدنه، والشقاء الذي يتم التستُّر عليه في 

بعض آخر.
لم يصنع كل هذا المدهش في العالم من حولنا إال فكرة في كتاب، 
مناطق  في  ل  التوغُّ إال  يصنعه  لم   . وتمنٍّ تخيُّل  في  جنون  بعض  أو 
لم يجرؤ كثيرون من االقتراب منها، فقط كي ال ُيتهموا بالجنون. قبل 
أولئك بالجنون كي ينمو عقل العالم أكثر. لم يجدو غضاضة في أن 
إنهاء  على  سيعمل  يكتبون  ما  مادام  غرباء،  باعتبارهم  إليهم  ُينظر 

غربات كثيرين، أو على األقل تحييدها، أو الحد منها.
الخاصة  وإلى  ُتذكر،  تكاد  ال  الكتاب  نشر  حركة  كانت  أن  يوم 
وآبائنا  أجدادنا  بحرص  ووهجه  سحره  يفقد  لم  العامة،  من  أقرب 
ومكانته  منزلته  على  عالوة  منه،  وإدراكهم  معارفهم  اكتساب  على 
وتستقطب  وأصحابه،  الكتاب  تجل  كانت  التي  الخاصة  عند 
النابهين منهم، من قمة الهرم إلى الذين يديرون شئونهم، وصوالً إال 

بصناعته. المشتغلين 
فترة  في  واإلسالمي،  العربي  تاريخنا  من  إضاءات  على  نقف 
العلماء والكتَّاب مكانة مرموقة وذات أثر كبير، ومن  شهدت احتالل 
بين ما نقف عليه ما قاله كاتب هارون الرشيد قبل أن يلي الخالفة، 
»أدركت  البرمكي:  خالد  بن  يحيى  توالها  أن  بعد  وزيره  أصبح  ثم 
ما  أحسن  ويحفظون  يسمعون  ما  أحسن  يكتبون  وهم  األدب  أهل 

يكتبون ويتحدثون بأحسن ما يحفظون«.
وال يأتي التحّدث بأفضل ما يتم حفظه إال بأثر من مصدر الحفظ: 
الكتاب الذي اكتسب مكانة كبيرة في فترة ازدهار الدولة العباسية 

بدءاً من هارون الرشيد، ووصل ذروته في عهد ابنه المأمون.
محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشاطبي،  اإلمام  أما 
اللخمي الشاطبي، المتوفى سنة 790هـ، وهو من علماء األندلس، فقد 
قال ما هو قريب من ذلك: »كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى 

الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال«.
قاله  ما  ومحصالتها  القراءة  عن  قيل  ما  أعمق  بين  من  ولعل 
تشرين  نوفمبر/   21 في  )ولد  فولتير  الفرنسي  والفيلسوف  الكاتب 
1778(: » ُسئلت عمَّن سيقود  30 مايو/ أيار  1694، وتوفي في  الثاني 
والمعرفة  يقرؤون«.  كيف  يعرفون  الذين  فأجبت:  البشري؟  الجنس 
مآالت  تعني  بل  فحسب،  األبجدية  معرفة  من  المباشر  تعني  ال  هنا 
على  التعويل  تفعل.  لم  فكأنك  تتغير  أن  دون  تقرأ  فأن  القراءة.  تلك 
الحياة  مناحي  كبير يطال كل  تغيير  أن تحدثه من  للقراءة  يمكن  ما 

التي أنت مركزها.
الشاعر  قاله  ما  مرهفة،  بشاعرية  وإْن  ذلك،  عن  بعيداً  وليس 
المفقود«،  »الفردوس  بقصيدته  ُعرف  الذي  اإلنجليزي،  والعالم 
 8 1608، وتوفي في  9 ديسمبر/ كانون األول  جون ميلتون )ولد في 
نوفمبر 1674(: »الكتاُب النافُع المفيد دُم الحياة الثمين، لغذاء الروح 

المترفة«.
من  أكثر  تفتح  التي  األمم  أن  تقرير  االكتشاف  قبيل  من  وليس 

األرض.  لن تكون على  للكتاب  فضاء وسماء 
إنها تعّلم أبناءها أن يحلِّقوا بأكثر من جناح، 
الممارسة  بتلك  روح،  من  أكثر  وتسكنهم 
في  الفعل  يعني  فذلك  تقرأ،  وأن  النبيلة. 
اإلدراك  بعد  ما  إلى  تذهب  أن  يعنيه:  ما  أول 

بمراحل. أن تكون سيد وقتك.

العالم والناس واألشياء  إعادة نظرك في  ] ما يعمل على 
وتجارب  خبرات  حصيلة  هو  كتاب،  في  هناك  والروائح، 
ق في المعارف والتأمل. هو حصيلة قدرة أولئك البشر  وتعمُّ
على النظر اآلخر، والتعبير اآلخر، والرؤية األخرى، والطاقات 
التي ترى أولها، ولكن من الصعب أن ُتحيط بآخرها، هذا إذا 
الطاقات من نهايات، مادامت وجدت في هذا  كانت لمثل تلك 
أيضًا، وتخرج بحصيلة من  تتعلم وتتأمل وتتألم  العالم كي 
كنوز بفعل كل ذلك التنوع الجميل في انفتاحها على المعرفة.

أي مستقبل تدخله أميركا والعالم!

مدير مركز الحوار العربي في واشنطن

maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

هل نغّير الفكرة عن دونالد ترامب؟!
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السابقة  الشورى  مجلس  وعضو  الصحة  وزيرة  نشرت  يومين  قبل   [
فيه  تندب  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أحد  على  أسفاً  حفاظ  ندى  الدكتورة 
الحال التي وصلت إليها وزارة الصحة التي تخلو من كبار الكوادر البحرينية، 

والقى انتشاراً واسعاً بعد أن نشرت »الوسط« خبراً عنه.
ليس جديداً علينا موضوع ترّدي الخدمات الطبية في البحرين في اآلونة 
واالستشاريين  األطباء  عزوف  عن  الجميع  حديث  سراً  وليس  األخيرة. 
والكوادر الطبية ذات الخبرة الطويلة عن العمل في وزارة الصحة، واتجاهها 
يعد  وال  طبية.  ومراكز  عيادات ومستشفيات  الخاص،  القطاع  في  العمل  إلى 
ضرباً من التجّني قولنا إن الوضع هذا بدا جلياً بعد أحداث فبراير 2011، حين 
ُفصل من ُفصل من العاملين في هذا القطاع المهم، وأجبر آخرون على التقاعد، 

في حين مايزال بعضهم في المعتقل.
والمسعفين  التمريض  خريجي  من  بالقليل  ليس  عدد  وجود  عن  فضاًل 
واختصاصيي العالج الطبيعي، مازالوا ينتظرون دورهم للتوظيف في وزارة 
في  لتوظيفها  األجنبية  العاملة  القوى  تستقدم  الوزارة  أن  حين  في  الصحة، 
كفاءًة  يقل  ال  الذي  البحريني  الخريج  مكان  فتأخذ  الصحية،  المجاالت  شتى 

عنه، إن هو حصل على فرصته المناسبة.
ال يبدو األمر سياسياً بقدر ما هو إجحاٌف بحقوق هؤالء. فال العائد المادي 
الذي يحصلون عليه يفيهم حقوقهم، ويتناسب وحجم جهودهم التي يقّدمونها 

حين  الطبيب  إليها  ينظر  ال  التي  جنسياتهم  اختالف  على  المرضى  لخدمة 
معاينة مريض ما، العتبارات مهنية وإنسانية يراعيها جيداً. وال يحصل على 
واليوم  ودراسته.  وخبرته  مجهوده  حسب  يستحق  التي  والمكانة  التقدير 
صار التدريب والتأهيل ضمن هذه المحبطات التي تعيق عمله، وتجعله يفكر 
ملياً في أمر بقائه في الوزارة أو اتجاهه إلى القطاع الخاص الذي قد يحّقق له 

بعض ما لم يستطع القطاع العام تقديمه.
األفكار  وهذه  الصحي،  القطاع  في  العامل  بها  يشعر  التي  الحاجات  هذه 
التي تعتريه، ليست طمعاً وال نوعاً من الخيال، لكنها حقوق مشروعة تتوفر 
ألقرانه في الدول األخرى سواًء الخليجية أو العالمية. وهي أمور يطالب بها 
أي عامل أو موظف في كل المجاالت: أن تكون مقّدراً في وظيفتك، وأن تحصل 
التدريب الالزم بناًء على حقك فيه ال صلتك بمسئول ما، وأن تتقاضى  على 
لها.  وإخالصاً  وظيفتك  في  حباً  تقّدمه  الذي  الكبير  جهدك  مع  يتناسب  أجراً 
وأن تجد مستحقاتك المالية تصرف من دون تأخير أو تسويف، كمخصصات 

العمل اإلضافي والنوبات وغيرها.
اليوم يضطر المريض إلى زيارة القطاع الخاص، ودفع رسوم ربما هو في 
أمس الحاجة إليها؛ ألنه يريد أن يأخذ رأي طبيب استشاري حرم عليه العمل 
في المستشفيات الحكومية، فيما تسعى المستشفيات الخاصة لإلستفادة من 
خبرته. ويضطر مريض آخر إلى تحمل طول مدة العالج، وطول فترة انتظار 
المواعيد في المستشفيات الحكومية؛ ألنه ال يملك ثمن االستشارة الطبية في 

من مصاريف  وما سيليها  المستشفيات،  أو  العيادات 
متعلقة باألشعة والفحوصات واألدوية.

كل هذا سبق وأن حّذر منه األطباء واالستشاريون 
به  وصّرحوا  سيحدث  ما  توّقعوا  أن  وسبق  أنفسهم، 
للصحافة وشتى وسائل اإلعالم... ولكن أحداً لم وربما 

لن يسمع.

دواء  شركة  أنَّ  إلى  يشير  الخبر  مثيراً.  خبراً  قرأت  يوماً   444 قبل   [
دواء  سعر  َرَفَعت  أنها  أعلنت  فارماكيوتيكال«  »تيرنغ  وهي  أميركية 
التنفيذي  مديرها  )وعبر  الشركة  رت  برَّ وقد  المئة!  في   5000 »دارابريم« 
َهَدَفت  إنها  قائلة  الخطوة  تلك  على  غريبة  بطريقة  آنذاك(  مارتن شيكريلي 
الشركة تستهدف  أبحاث علمية ستجريها  اإلنفاق على  إلى  الزيادة  تلك  من 

ابتكار أدوية جديدة أكثر فاعلية. 
معه  أجرتها  مقابلة  خالل  صّرح،  شيكريلي  مارتن  أنَّ  األمر  في  العجيب 
قناة »بولوبيرغ« بأن شركته تحتاج »إلى تحقيق أرباح من هذا العقار، فقد 
وعبر  ساخراً،  تقريباً«،  مجاناً  توزعه  إنتاجه  لحقوق  المالكة  الشركة  كانت 
في   5000 سعره  رفع  على  المعترضين  أولئك  من  تويتر،  على  له  تغريدة 

المئة، واصفاً إياهم بالحمقى!
لم تكترث الشركة )التي لم تواجه منافسين إلنتاج ذلك الدواء( بالنداءات 
لألمراض  األميركية  الجمعية  فيها  بما  معنية  جهات  عدَّة  أطلقتها  التي 
المعدية، وجمعية عالج اإليدز بضرورة تراجعها عن ذلك القرار؛ كونه غير 
بأنها  هّددت  الرئاسي  ترّشحها  وخالل  كلينتون  هيالري  حتى  بل  منطقي. 
تلك  خطوتها  واصفة  فارماكيوتيكال«  »تيرنغ  شركة  ضد  إجراءات  ستتخذ 

بأنها »تحّرك جائر«.
أّيام  قبل  إالّ  »دارابريم«  دواء  أهمية  في  كثيراً  أدقِّق  لم  أنني  الحقيقة 
وبعد  لكن  الحقاً.  عنه  سأتحدث  صناعته  في  جديد  تطور  حدث  وعندما 
دواء  هو  عقود  ستة  من  أزيد  منذ  ُيصنع  الذي  الدواء  هذا  أنَّ  تبيَّن  البحث 
داء  من  للوقاية  وأيضاً  المالريا،  أحد مضادات مرض  فهو  األغراض.  متعدد 
سات، وعالج االلتهاب بطفيلي التوكسوبالزموسيس، والذي له عالقة  المقوَّ
الدواء  هذا  يعتبر  لذلك  )اإليدز(.  المكتسب  ونقصها  المناعة  ضعف  بمرض 

مهّماً، ومحل طلب من قَِبل مئات الماليين من البشر.
عام  فبعد  الدواء.  ذلك  إنتاج  صاَحب  التي  الجديد  التطور  إلى  أعود 
شركة  بها  قامت  التي  الجنونيَّة«  »الزيادة  تلك  من  تقريباً  أشهر  وثالثة 
»فارماكيوتيكال« قام ستة طالب استراليون في مدرسة سيدني جرامر مع 
مالريا  سورس  أوبن  وكونسرتيوم  سيدني  جامعة  من  وإشراف  ُمعلِّمهم، 
بسعر  ولكن  )دارابريم(  ذاته  الدواء  إنتاج  استطاعوا  حين  جبَّار  بعمل 
أن  750 دوالراً، بعد  إلى  الذي وصل  السابق  دوالرين فقط، مقارنة بسعره 
أنزلوه حتى عن سعره  أنهم  أي  الدوالر.  ونصف  13 دوالراً  في حدود  كان 

األصلي.
من  ُمستغَرب  لكنه  موقف  هناك  كان  المفرح،  اإلنجاز  هذا  جانب  وإلى 

كان  أن  فبعد  »فارماكيوتيكال«.  لشركة  رئيساً  كان  الذي  شيكريلي  مارتن 
يسخر من المعترضين على زيادة السعر 5000 في المئة، ويعتبرهم حمقى، 
الطالب  أولئك  أعلن  أن  وبعد  أيام  قبل  اليوتيوب  على  مصوراً  مقطعاً  بّث 
الستة ُمنَجزهم قال فيه: »هؤالء الطالب األستراليون دليل على أنَّ اقتصاد 
العلم  من خالل  البشرية  المعاناة  مشاكل  والعشرين سيحل  الحادي  القرن 

والتكنولوجيا«.
ثم أضاف »يجب علينا أن نهنئ هؤالء الطالب باهتمامهم بالكيمياء، وأنا 
متحّمس جّداً بشأن ما سيأتي في هذا القرن الحادي والعشرين الذي يركز 
موقف  هذا  بالطبع  والرياضيات«.  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  على 
أنه  أم  السابقة،  الشركة  رأس  على  يعد  لم  ألنه  الرجل! هل  من  فعاًل  غريب 
فيه  األمر  لكن  نعلم،  ال  الجشعة!  الزيادة  تلك  من  والموقف  قناعاته  راَجَع 

نظر وتأّمل.
الحقيقة أنَّ الكثير من شركات الدواء العالمية ال تقل »توحشاً« عن شركات 
تربح وتربح وتضاعف  أن  تريد  بالّدم. هي  الساحات  التي تشحن  السالح 
من أموالها ما أمكن. تلك األموال الطائلة والمؤثرة في االقتصاديات العالمية. 
األوروبية  األسهم  تراجعت  اآلن  من  تقريباً  شهر  وقبل  أنه  يتذكر  والجميع 
بعد أْن تأثَّرت بهبوط شركات صناعة األدوية حينما ُهدِّدت من الكونغرس 
األميركي بضرورة فتح تحقيق معها من قَِبل هيئات مكافحة االحتكار بشأن 

باألسعار. تالعبها 
األميركية  »فايزر«  شركة  إنفاق  حجم  عالقة  هي  ما  ترى  يتساءل:  المرء 
دوالر،  مليارات   203 عامين  قبل  بلغت  التي  السوقية  قيمتها  وبين  الفعلية 
وكيف راكمت أصوالً بلغت 172 مليار دوالر إن لم تكن مبيعاتها زادت على 
هو  وما  فيها  الربح  كان  كيف  يعلم  اهلل  واحد،  عام  في  دوالر  مليار   56 الـ 
إنفاق شركة »نوفارتس«  ذاته: ما هي حقيقة  التساؤل  أيضاً وعبر  مقداره. 
لألدوية على عملية التصنيع الفعلية، وبين قيمتها البالغة 227 مليار دوالر، 

126 مليار دوالر! وكيف صنعت لنفسها أصوالً بحجم 
السويسرية  و«روش«  الفرنسية  »سانوفي«  على  ينسحب  األمر  هذا 
االسترالية  و«أسترازينكا«  البريطانية  و«جالسكو«  األميركية  و«ميرك« 
203 مليارات  إلى  430 مليار دوالر، ومبيعاتها  والتي يبلغ مجموع أصولها 

دوالر قبل سنتين.
تزيد  التي  األدويــة  في  تحصل  التي  الزيادات  أن  األمر  في  الملفت   
باألمراض  المتعلقة  األصناف  في  إالّ  تكون  ال  نوع،  آالف  الثمانية  على 
والتي  األدوية،  من  وغيرها  واإليدز،  والصرع  كالسرطانات  المستعصية، 

يبتلي بها الماليين من البشر! وهو أعلى درجات األنانية واالستغالل.
الممدَّدين على  والبسطاء  الفقراء  لحوم  التي تستثري من  الشركات  هذه 

من  المخفي  الجانب  وزر  تتحّمل  األرض،  هذه  وجه 
حياتهم،  في  المرضى  وابتزاز  »اإلفقار«  عمليات 
وهي  عليهم.  تجهز  سجونها  في  أسرى  وكأنهم 
عليه  المحاسبة  تستحق  بّين،  بجرم  تقوم  بذلك 
صورتهم  في  البشر  بأرواح  متعلق  أنه  وخصوصاً 

األضعف.
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ُرَب بخيٍل يزُعُم أنه َجواد

] في ِجلسة ِحوار قال متحدٌث بحريني، وكان قد تقاعد عن العمل من أحد 
األخير  نصفها  في  كان  عاًما،   30 قرابة  الخدمة  في  قضى  أن  بعد  المصارف، 
مديًرا، قال: »إن الشباب البحريني ال يجد بيئًة حاضنة تأخذ بيده، وال يجد من 
يساعده في تطوير مساره الوظيفي«. قضى المتحدث هذا عمره الوظيفي ال 
يغيث ملهوًفا وال يروي ظمآن. واآلن وبعد أن تقاعد، صار يتحدث عن أهمية 
العملي  طريقهم  شق  في  ومساعدتهم  البحريني،  للشباب  الحاضنة  البيئة 

بنجاح.
من  متقاعد  مدير  العام، تحدث  النفع  إحدى جمعيات  في  ندوة عقدت  وفي 
إحدى الشركات الصناعية في البحرين، تحدث عن عنايته الشخصية بالشباب 
البحريني ورعايته لهم، والجهود الجبارة التي بذلها -طوال فترة عمله- في 
سبيل تطوير الموظفين، وحثهم على التعليم والتدريب المستمرين. أسهب هذا 
المدير في عد مزاياه، وَسَرَد قصًصا من بطوالته وكفاحه في هذا المجال، حتى 
ُخيل للحضور بأنه يجب أن ُيبنى لهذا المدير العصري تمثال؛ تقديًرا ألعماله، 
رعاية  في  االستثنائية  لجهوده  وفاًء  رفيعة،  أوسمة  يمنح  أن  من  أقل  وال 

وتطوير القوى العاملة في البحرين. حينها، همس في أذني أشيب بحريني كان 
يجلس بجانبي قائاًل: »كنت أنا أحد ضحاياه، وقد حاول جاًدا منعي من التطور، 
وحرمني الكثير من فرص التدريب والترقية، كما فعل هذا مع الكثيرين غيري 

من الموظفين في تلكم الشركة، حتى بات يعرف بهذه الفضيلة!«.
ال  ما  نقول  ما  غالًبا  أننا  وعندك-  -وعندي  الُمديَرين  هذين  عند  المشكلة 
نفعل. في األعم األغلب إذا استمعت لمتحدث فإنك تأخذ انطباًعا ممتاًزا عنه؛ عن 
صدقيته، عن عدالته، عن ديمقراطيته، وعن كنوز الخير والمحبة الذي يحويها 

بين جوانحه. َبْيَد أن الفرق بين القول والفعل عند غالبية الناس كبير.
قال تعالى: »... لَِم تقولون ما ال تفعلون * َكُبَر مقًتا عند اهلل أن تقولوا ما ال 

تفعلون«.
ويقول المصطفى )ص(: »َمْن أصغى إلى ناِطٍق َفَقد َعَبَدُه: فإن كاَن الّناِطق 
عن اهلّلِ؛ فقد َعَبَد اهلّل، وإن كاَن الّناِطق عن إبليَس؛ فقد َعَبَد إبليَس«. ذلك إلنك 
قديٌس  أنه  إليه، وتتصور  تستمع  من  يقول  بما  كثيًرا  تتأثر  أسلفنا-  -وكما 
نتيجة ما يقول، وإن كان في واقعه وحقيقته شيطاًنا َمريًدا. فحذاِر من اإلصغاء 

للفاسدين.
نفسه  َيُعُد  ولئيٍم  جواد،  أنه  يزُعُم  بخيل  عن  تسمع  ما  كثيًرا  الحياة  وفي 
في  يسهب  وظالٍِم  بالشفافية،  وينادي  الفساد  محاربة  يدعي  وسارق  كريًما، 

الحديث عن العدالة.
َل دِيَنُكْم أَْو  ُه إِنِّي أََخاُف أَْن ُيَبدِّ »َوَقاَل فِْرَعْوُن َذُرونِي أَْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َرَبّ
أَْن ُيْظهَِر فِي األَْرِض اْلَفَساَد«. أيها القارئ الكريم، تأمل: فرعون الطاغية يقول 
عن نبي -معصوم ومن أولي العزم من الرسل- إن هذا النبي جاء لُيفسد في 

األرض، ما يعني أنه هو الُمصلح وموسى هو الُمفسد.

وقال أبو العالء المعري:
وقال الُسها للشمس أنت كسيفة 

وقال الدجى للبدر وجهك حائل
ها كوكٌب َصغيٌر َخفيُّ الضوء. والسُّ

وقديًما قيل إن هداية الغير فرع االهتداء.
وطبيعة االختالف الشاسع بين القول والفعل، طبيعة مترسخة في نفوس 
الناس جميًعا إال من َرِحَم ربي. يقول اإلمام الحسين )ع(: »الناس عبيُد الدنيا، 
صوا بالبالء،  والدِّين َلِعٌق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا ُمِحّ

قل الديانون«.
ولهذه الظاهرة -الفرق الشاسع بين القول والفعل- آثاٌر ضارة كثيرة، على 

الفرد والمجتمع.
تختلف  وهل  عالج؟  من  المرض  لهذا  هل  الكريم:  القارئ  أيها  تسأل  وقد 
في  انتشارها  في  أثًرا  والثقافة  للتعليم  وهل  آلخر؟  مجتمع  من  الرزية  هذه 
المجتمع؟ وهل عالجتها الديانات السماوية والحضارات الدنيوية؟ وهل هناك 
الُمَتَديَِّنة  المجتمعات  بين   )Statistical Significance( به  ُيعتُد  إحصائي  َفْرٌق 
وغيرها في هذا السلوك المشين؟ وهل نحن اليوم أحسن حااًل من أسالفنا -في 
هذه الرذيلة- أم أن العكس هو الصحيح؟ وهل يأتي يوم تختفي هذه العائبة 

من حياة البشر؟
هذه وغيرها من األسئلة، أتركها للقراء الكرام، للحوار بشأنها.

أرجو أن ُيْسهِم هذا المقال في َتَحُسٍن -ولو بسيط- في هذا الصدد في نفسي 
وعند القارئ الكريم، جعلنا اهلل وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، 

وهو ولي التوفيق.

كاتب بحريني

mohd.abdulla@alwasatnews.com

دوالران فقط! شكرًا لكم

sawsan.dahneem@alwasatnews.com

من المسئول عن حال الخدمات الصحية؟

kassim.hussain@alwasatnews.com

أخيرًا... اقتراٌح برغبة
اقتراحًا  النواب  مجلس  أعضاء  غالبية  أقّر  أخيراً   [
مدراء  بتعيين  الحكومة  يلزم  مستعجلةٍ،  بصفةٍ  برغبةٍ 
تنفيذيين بحرينيين بداًل من األجانب في الجهات الحكومية.
النادر جداً،  المذكور  النواب االقتراح  أقّر غالبية  بعدما 
اتفقوا على رفعه إلى الحكومة، ويتمّنى الجميع أن تأخذ 
ومصلحة  وفائدة  خير  من  فيه  لما  وتطّبقه،  الحكومة  به 

عامة، للوطن والمواطن.
أخيراً  النواب  نطق  فقد  حذرا،  تفاؤال  أبدى  البعض 
الشخصية،  ومصالحهم  رغباتهم  تتجاوز  أخرى  برغبةٍ 
بينما  المواطنين.  من  آخر  جزًءا  تخص  برغبةٍ  للمطالبة 
ولن  وجهًا،  النواب  تعطي  لن  الحكومة  إن  آخرون  قال 
األخرى   باقتراحاتهم  تكترث  لم  كما  باقتراحهم،  تكترث 
يقول:  حالها  ولسان  الماضية،  الثالث  السنوات  طوال 
ماذا ستفعلون؟ وهي تدري بواقع المجلس الذي ال يكاد 
الفترة  في  انشغلوا  بينما  أمٍر جامع،  على  أعضاؤه  يّتفق 
الماضية في نقاشات جانبية وخالفات شخصية، وتبادل 

اتهامات ورفع شكاوى متبادلة ضد بعضهم بعضًا.
األولوية  وإعطائه  البحريني  توظيف  قضية  عمومًا، 
وكانت  البحرينيين،  كل  عليها  يجمع  العمل  فرص  في 
»البحرنة«.  بند  تحت  عقود،  منذ  رسميًا  معتمدًة  سياسًة 
واضحًا  توجهًا  هناك  أن  بدا  األخيرة  السنوات  في  لكن 
التزاماتها،  من  والتخّفف  السياسة،  هذه  عن  بالتخلّي 
وإنما  العامة،  المصلحة  مع  تتفق  ال  ودواٍع  بتبريرات 
من  المتوحشة،  النيوليبرالية  إلمالءات  انعكاسات  هي 
أجل إرضاء الشركات والتجار حينًا، وإرضاء الشركات 
األجنبية واستقطاب االستثمارات الخارجية أحيانًا أخرى.

إن كل بلدٍ في العالم يعطي األولوية لحّل مشكلة البطالة 
في أراضيه، وتوظيف أبنائه وخريجيه، باعتبار العنصر 
البشري رأسمال الوطن، واالستثمار األمثل الذي تتباهى 
به األمم، وال يلجأ إلى األيدي األجنبية إال في حال وجود 

نقص محلي.
أو تعليميًة  بلداً حّقق نهضًة علميًة أو صحيًة  لن نجد 
أو حضارية باالعتماد فقط على االستيراد. ولن نجد بلداً 
حّقق نمواً اقتصاديًا أو نهضًة عمرانيًة باالعتماد فقط على 
األيدي األجنبية، بعيداً عن مساهمة ابن البلد، وخصوصًا 
عندما يتوافر بكثرة، وفي مختلف التخصصات، ومع ذلك 

يتم تفضيل األجنبي عليه.
استجابة  أو  المجلس،  تأثير  على  أحٌد  يراهن  لن 
الحكومة لالقتراحات برغباته، ومع ذلك سيظل مثل هذا 
هناك  فليس  البحرينيين،  كل  لدى  عامًا  مطلبًا  المطلب 
أو  ــوزارات  ال في  تنفيذيين  مدراء  تعيين  يعارض  من 
وخصوصًا  الحكومية،  شبه  أو  الحكومية  المؤسسات 
حين يتوافر البديل الجاهز والمؤهل. وهو أمٌر مؤكٌد بعد 
مسيرة تعليمية تقارب المئة عام، جعلت نسبة األمية في 
عن  فضاًل  العربي؛  العالم  في  النسب  أدنى  من  البحرين 
األعداد التي تتخّرج بالمئات سنويًا، من مختلف الجامعات 
التخصصات  مختلف  وفي  واألجنبية،  والعربية  الوطنية 
بواقع  يصطدمون  هؤالء  من  وكثير  واإلدارية.  العلمية 
على  ويفّضله  األجنبي،  جانب  يرّجح  الذي  التوظيف 
البعض يجاهر باإلعالن  البحريني، حتى أصبح  المواطن 
المتقّدم  يكون  أال  بشرط  البحرين،  داخل  وظائف  عن 

للوظيفة بحرينيًا!
ليت األمر مقتصٌر على مناصب المديرين التنفيذيين في 
الجهاز الحكومي، لكن الخرق في مختلف القطاعات اتسع 
على الراقع، حتى انخفضت نسبة مساهمة البحرينيين في 
عقود   3 قبل  كانت  بينما  المئة،  في   20 عن  العمل  سوق 
تقارب الثمانين. وبدل أن نعلن تحقيق االكتفاء الذاتي في 
مجاالت مثل التعليم والصحة، مازلنا نستقدم المدرسين 
والمدّرسات من الخارج، ونبقي على خريجينا عاطلين عن 
األطباء والممرضين من  نوّظف  لسنوات، ومازلنا  العمل 
الخارج، بينما نختلق مختلف أنواع العقبات أمام توظيف 

الخريجين البحرينيين. 
وّسعوا دائرة الرؤية، فاالقتراح 
برغبةٍ يجب أال يقتصر على طلب 
التنفيذيين،  المديرين  توظيف 
الخريجين  كافة  يشمل  وإنما 

والكوادر المؤهلين.
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رايت موتور 
للسيارات

جميع  ونستبدل  نشتري 
نقداً  ــارات  ــســي ال أنـــواع 
توجد  األسعار،  وبأفضل 
باألقساط. البيع  خدمة 

  2016 ــري    ــام ك تويوتا 
 2013 ــوروال    كـ تويوتا 
 2015 يـــارس    تويوتا 
2013 سكويا    تويوتا 
2012S350 مــرســيــدس 
2013 ــزس  ــك ل  ES350
2012  /570 لــكــزس 
يــــوكــــن           2012
 2012 اسكاليد   كاديالك 
2014CTS ــالك  ــاديـ كـ
2012 اودســـي     هوندا 
ــي      2012 ــت هــونــدا س
2012 ــورد       ــ اك هوندا 
2012 التيما      نيسان 
2012 ارمـــاده     نيسان 
2016 سنترا      نيسان 
2016 ــي      صــن نيسان 
2016 الينترا    هــونــداي 
2016 اكسنت    هونداي 

 2016 سوناتا     هونداي 
2016 توسان     هونداي 
 2014 هونداي سنتفي      
2014 فيليستر      هونداي 

  2016 كيا ريــــــو         
2016 بــكــانــتــو        كيا 

 ȵ Rightmotor
 ȵ 1 7 5 5 4 4 7 7
 ȵ 3 6 6 6 2 2 6 7

شقق لإليجار
  عدد ١٦ شقة جديدة
  كل شقة تحتوي على

غرفتين/ حمام/ مطبخ
قريبة من باب البحرين - المنامة
تصلح لسكن الشركات أو العاائالت

لالستفسار الرجاء االتصال على: ٣٨١٥٣٢٢٥

ــل  ــســجــي ــت ال بـــــدء   *
الربيع  عطلة  ــالت  ــرح ل
للعراق   يومية  رحــالت   *
الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 
لمشهد   يومية  رحــالت   *
الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 
البوسنه   / تركيا  رحالت   *
مــالــيــزيــا/   / ــا  ــي ــورج ج
ــان/ ــج ــي اذرب  / ــس  ــاري ب

ــر/ دبــي   ــص ــا/ م ــي ــطــال اي
اآلن ــدك  ــع ــق م احـــجـــز 

*حــــجــــوزات تــذاكــر 
العالم  دول  لكل  وفنادق 
االنستغرام على  تابعونا 

 ȶ d a i r y t r a v e l
 ȵ 3 3 0 0 3 0 1 0
 ȵ 3 9 0 0 3 0 1 0

تركيب  في  متخصصون 
الجديدة   لألماكن  ــاث  األث
وسيارات  خاصة  بعناية 
مغلقة مع الضمان والتأمين، 
والستائر  السجاد  تركيب 
ورش  ستاليت  وتركيب 
الحشــرية، المبيدات 

بتنظيف  ــوم  ــق ن كــمـــــا 
ولدينا  والمكاتب   المنازل 
المكيفات  تصليح  ورشــة 
ــرال  ــت ــســن ــة وال ــادي ــع ال
والغساالت والــثــالجــات 
على: االتصال  لالستفسار 

 ȵ 17552090 
 ȵ 17555164

الكامل لنقل وتركيب األثاث حملة الديري

مطـلـوب جمـيـع العقـارات
نـرحـب بطلـبـاتـكـم
39993932 - 33277337

فاكس: 17793675
Future7366@gmail.com

مسـار المستقـبـل للعقـارات

إعالن

يدعو مكتب المير لأليدي العاملة 

الذي يحمل رقم: 24447-8

أصحاب العمل ومن لديه أي مطالبة أو تعويضات 

مراجعة المكتب في مدة أقصاها ثالثة شهور من تاريخ 

اليوم حيث اننا سنقوم بغلق النشاط.

Email:  almeer.manpower.com

إعالن إثبات ملكية عقارية
رقم الدعوى: 9/15088/2013/02
المحكمة الكبرى المدنية األولى

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة األولى بأن المدعين السيد أمين حسن 
محمد الموسوي وغيره وكيلهم المحامي عبدعلي العصفور.

المساحة  جهاز  عليها  المدعى  ضد   9/15088/2013/02 رقم  الدعوى  أقام  قد   
والتجسيل العقاري.

طالبين فيها إثبات ملكيتهم للعقار المسمى جوبار مكية في قرية القدم المخلفة 
ومساحتها  حدودها  والثابت  حسين  حجي  كاظم  عبدالرضا  المرحوم  عن  

ومعالمها وفق الخارطة المرفقة به.

لذا فزن كل من لديه اعتراض التقدم على طلب المدعيين أن يتقدم لهذه المحكمة 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 1/8/201٦.

السادة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
أصحاب شركة ميسور باون ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 42767 طالبين 

تغيير االسم التجاري للشركة
من: شركة ميسور باون ذ.م.م

MYSORE BHAVAN W.L.L
لتصبح: سوث بارك ذ.م.م

SOUTH PARK W.L.L
المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن رقم 203873  لسنة  2016
 بشأن   تغيير   اسم   تجاري لشركة ميسور باون ذ.م.م   

إعالن مزاد علني
المحجوزة  األسهم  العلني  المزاد  في  وضعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
بموجب ملف التنفيذ رقم 04/2015/2824/6 الخاصة بالشركات المذكورة 

أدناه:

غابة  شركة  ذ.م.م،  الممتلكات  وتطوير  إلدارة  الكريستال  هضبة  شركة 
الصنوبر إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م، شركة كاسبر أند غامبيني ذ.م.م، 
شركة إسبكترو البحرين ذ.م.م، شركة بحرين ميجا القابضة ذ.م.م، شركة 
ميركو ذ.م.م ، شركة برايم الكتركال ذ.م.م، شركة ديمكو ذ.م.م، شركة إف 

تي سي ذ.م.م.

بورصة  في  عليها  للمزايدة   2016/12/14 بتاريخ  الجلسة  حددت  وقد 
البحرين وعلى كل من لديه رغبة في الشراء مراجعة الخبير/ ابراهيم جعفر 

العرادي هاتف/ 17108877 أو إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

نوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد

- أنشطة خدمات األطمعة والمشروباتنوا كافيه1       92699 
- تجارة/ بيع األغذية والمشروبات

تقدمت إلينا السيدة المعلنة أدناه/ وجدان سالم عبداهلل المناعي، بطلب تحويل المحل 
أي  لديه  من  كل  فعلى  بالل،  ادريس  محمد  الدين  صالح  السيد/  إلى  التالي  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه:

 CR2016 - 203059 إعــالن رقــم
تنـازل - عـن المحـل التجـاري



advert@alwasatnews.com21

Thursday 8 December 2016, Issue No. 5206 العدد 5206 الخميس 8 ديسمبر 2016 الموافق 8 ربيع األول 1438هـ

تقدمإليناالسيدالمعلنادناهبطلباسمتجاري،فعلى   كل   من   لديه   أي   اعتراض   قانوني  
 التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن   بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز  

 اعتراضه:
اسم   التاجر : السيدباقرجعفرمهديناصر

االسم   التجاري   الحالي :  انترجيتدادفانسدللمقاوالت
االسم   التجاري   الجديد : الوطيهللمقاوالت

النشاط:
1-أنشطةتنظيفالمبانيوالتنظيفالصناعياألخرى

2-تشييدالمباني
3-تأجيروتشغيلاآلالتوالمعداتواألجهزة
4-إكمالالمبانيوتشطيبها،أعمالالديكور

  CR2016-206934  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

523 2349ب٧01311-17046

تبليغ بالحضور
رقمالدعوى:02/2014/03231/9
المحكمةالكبرىالمدنيةالثانية

المدعي:حمدمحمدعقيلالشيخعباسالعباسي
وكيلالمدعي:حسنينعبدعليحمزةالعصفور

المدعي:بتولناصرعليإبراهيمناصر
الرقمالشخصي:860909379

منبى:1098طريق:4452،مجمع:644النويدرات
أتعاب ومقابل والمصاريف الرسوم مع دينار 5000 الدعوى: موضوع

المحاماة.
لذاتعلنالمحكمةالكبرىالمدنيةالثانيةللمدعىعليهالمذكورأعالهبأنها

قدحددتجلسة2017/1/3لنظرالدعوى.

تبليغ بالحضور
رقمالدعوى:02/2016/05628/4

المحكمةالكبرىالمدنيةالغرفةالثالثة

المدعي:عبدالرحمنحمدمحمدالسعيد
وكيلهالمحامي:حسنينعبدعليالعصفور

المدعيعليها:شركةالؤلؤةلتطويروتنميةالعقارات
ويمثلها:شوقيحمزةالعلوي

العنوان:مجهول
صفةالدعوى:ديون

لذاتعلنالمحكمةالكبرىالمدنيةالغرفةالثالثةللمدعىعليهالذكور
أعالهبالحضوربنفسهأوبوكيلعنهلجلسة2017/1/3.

نوع النشاطرقم القيد

مطاعموكفترياردلوبستر102024-1

ليبروتلبيعالموادالغذائية102024-2

مطاعموكفتيريادرلوبستر102024-3
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تحطم طائرة تقل 48 شخصًا على األقل بشمال باكستان
§إسالم آباد - د ب أ

] أكد مسئولون باكستانيون أمس األربعاء )7 ديسمبر/ 
كانون األول 2016( تحطم طائرة تجارية تقل 48 راكباً في 
شمال باكستان، عقب إقالعها في رحلة داخلية إلى إسالم 

آباد من منتجع سياحي قرب الحدود األفغانية.
وأفادت إدارة العالقات العامة بالجيش »آي بي إس آر« 
بالشرطة  المسئول  الحطام. ورجح  من  21 جثة  بانتشال 
المحلية، خورشيد تانولي عدم نجاة أي راكب من الحادث.
»إيه  طراز  من  وهي  الصغيرة  الطائرة  تحطمت  وقد 
شمال  كيلومتراً   75( هافيليان،  بلدة  قرب   »42 آر-  تي 
أفاد   العاصمة(. وكانت أقلعت من مدينة شيترال، حسبما 
دانيال  الباكستانية  الدولية  الخطوط  باسم  المتحدث 

جيالني في بيان.
عن  لإلعالن  األسف  غاية  في  »إننا  جيالني:  وقال 

آر  تي  »إيه  الباكستانية  الدولية  الخطوط  طائرة  تحطم 
بتوقيت   1142(  1642 الساعة  في  هافيليان  قرب   »42  -
غرينتش(«، مضيفاً أن طائرة الرحلة »بي كيه 661« كانت 

تقل 42 راكباً وخمسة أفراد من الطاقم ومهندس أرضي.
وأوضح جيالني أن جهود اإلنقاذ ما زالت مستمرة.

الذي  المنكوبة، جنيد جمشيد،  الطائرة  ومن بين ركاب 
حقبة  في  »البوب«  موسيقى  أغاني  يؤدي  مغنياً  كان 
إسالمياً،  داعية  ثم أصبح  الماضي،  القرن  من  الثمانينات 
دامت  دعوية  بعثة  في  جمشيد  وكان  زوجته.  بصحبة 

لعشرة أيام في شيترال، حسبما ذكرت عائلته.
وأعمدة  الطائرة  حطام  المنطقة  من  صور  أظهرت  وقد 
الدخان المتصاعدة. ومن جانبه أمر رئيس الوزراء، نواز 
شريف بإنشاء مركزين لخدمات الطوارئ واإلغاثة في كل 

ألسنة اللهب ترتفع من حطام طائرة الركاب الباكستانية بعد سقوطهامن إسالم آباد وشيترال.
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زلزال يودي بحياة نحو مئة شخص 
على األقل في إندونيسيا

§مورودو )إندونيسيا( - أ ف ب
مقتل  المحلية  السلطات  أعلنت   [
مئات  وجــرح  األقــل  على  شخصاً   97
األربعاء  أمس  قوي  زلزال  بعد  آخرين 
ضرب   )2016 األول  كانون  ديسمبر/   7(
أقصى  في  اإلندونيسي  اتشيه  إقليم 
عمليات  زالت  ما  حيث  سومطرة  شمال 

مستمرة. اإلغاثة 
 6,5 بلغت شدته  الذي  الزلزال  وضرب 
جايا  بيدي  منطقة  األربعاء  فجر  درجات 
بينما  إندونيسيا  غرب  اتشيه  إقليم  في 

الفجر. السكان يستعدون لصالة  كان 
ومحالت  مساجد  انهيار  إلى  أدى  وقد 
الصغيرة.  مورودو  مدينة  في  تجارية 
السكان من بيوتهم بينما كان  وفر بعض 

نائمين. آخرون 
تانتانغ  الجيش  في  المسئول  وقال 
شخصاً   97 اآلن  حتى  »قتل  سليمان 
»نحن  وأضاف  تزايد«.  في  والحصيلة 
ننتشل خمس أو عشر جثث معاً أحياناً«.
للكوارث،  الوطنية  الوكالة  مدير  وكان 
عن  تحدث  نوغروهو  بورو  سوتوبو 
مصاباً  شخصاً  و73  قتياًل   52« سقوط 
مصابون  ومئتين  خطيرة  بجروح 
بجروح طفيفة«. وأضاف أن »هذه األعداد 

الكبير«. للدمار  نظراً  سترتفع 
أكثر  نشر  تم  أنه  سليمان  وأوضح 
في  شرطي   900 ونحو  جندي  ألف  من 
مالجئ  لبناء  تضرراً  األكثر  المواقع 

المنكوبين. للسكان  مؤقتة 
وظل بعض السكان في الشوارع خشية 

أي  يطلق  ولم  ارتدادية.  هزات  وقوع 
إنذار بحدوث تسونامي في هذه المنطقة 

الهندي. المحيط  على  المطلة 
إدارة  لهيئة  المحلي  المسئول  وأوضح 
برس«  »فرانس  لـ  مناف  بوتيه  الكوارث 
هناك  مقطوعة.  زالت  ما  »الكهرباء  أن 

قليلة«. لكنها  األماكن  مولدات في بعض 
لوكالة  المحلي  المسئول  وصــرح 
والجيوفيزياء  والمناخ  الجوية  األرصاد 
من  األكبر  الجزء  سكان  أن  إيريداواتي 

بالزلزال. اتشيه شعروا  إقليم 
جايا  بيدي  بلدية  رئيس  نائب  أكد  و 
تعد  لم  المنطقة  مستشفيات  أن  موليادي 

إن  وقال  الجرحى.  استيعاب  على  قادرة 
كل  استقبال  من  يتمكن  لم  »المستشفى 
الجرحى واضطررنا إلرسال بعضهم إلى 

أخرى«. مستشفيات 
في  العالج  خدمات  مدير  ــرح  وص
في  أنه  اهلل  عبد  جايا سعيد  بيدي  منطقة 
في  الجرحى  »نعالج  العالج  مراكز  بعض 
ألن  الخارج  في  أسرة  وضعنا  الخارج. 
المستشفى.  دخول  على  يجرؤ  أحد  ال 

ارتدادية جديدة«. للتو بهزة  شعرنا 
وآليات  اإلنقاذ  فرق  عناصر  ويعمل 
حفر وسكان على إزالة األنقاض بحثاً عن 

تحتها. عالقين  سكان 

إندونيسيون يبكون أقاربهم الذين لقوا حتفهم بعد الزلزال

بكين تطلب من واشنطن 
منع دخول رئيسة تايوان إلى أراضيها

§بكين - أ ف ب
الصين من واشنطن منع دخول  ] طلبت 
بعد  األميركية  األراضي  التايوانية  الرئيسة 
نيويورك  في  تحط  قد  أنها  أفادت  تقارير 
إلجراء محادثات مع فريق الرئيس المنتخب 
إلى  طريقها  في  المقبل  الشهر  ترامب  دونالد 

أميركا الوسطى.
 22 مع  دبلوماسية  عالقات  تايوان  وتقيم 
إلى  منتظمة  بزيارات  قادتها  ويقوم  دولة 
أميركا  في  حلفائها  من  صغيرة  مجموعة 
التوقف  مع  الكاريبي،  ومنطقة  الوسطى 
سياسيين  للقاء  غالباً  المتحدة  الواليات  في 
تايمز«  »ليبرتي  متعاطفين. وأفادت صحيفة 
قد  وين  إنغ  تساي  الرئيسة  أن  التايوانية 
فريق  في  مهمين  مسئولين  للقاء  تسعى 
ترامب أثناء توقفها في نيويورك في طريقها 
رغم  والسلفادور،  وغواتيماال  نيكاراغوا  إلى 
»فرانس  لوكالة  الجولة  يؤكد  لم  مكتبها  أن 
دعت  الصينية  الخارجية  أن  غير  برس«. 

الواليات المتحدة إلى منعها من الدخول.
وكالة  إلى  فاكس  في  الخارجية  وقالت 
ديسمبر/   7( األربعاء  أمس  برس«  »فرانس 
كانون األول 2016( إن نوايا تساي »واضحة 
مبدأ  المتحدة  الواليات  تحترم  أن  نأمل   )...(
وحدة الصين والبيانات المشتركة األميركية 

الصينية الثالثة وأن تمنع عبورها«.
»إشارة  واشنطن  إعطاء  من  حّذرت  كما 

خاطئة إلى قوى )استقالل تايوان(«.
تقليداً  المنتخب  الرئيس  خرق  ذلك  ويلي 
قبوله  عبر  عقود  منذ  مستمراً  دبلوماسياً 
تلقي اتصال تهنئة من تساي، ما أثار غضب 
بكين التي تعتبر الجزيرة التي تتمتع بحكم 
التوحيد،  طريق  على  مارقاً  إقليماً  ذاتي 
ألي  يسبق  ولم  الحاجة.  دعت  إن  بالقوة 
رئيس أميركي فعلي أو منتخب أن تحدث إلى 
رئيس تايواني منذ قطعت واشنطن عالقاتها 
بحكم  المستقلة  الجزيرة  مع  الدبلوماسية 

األمر الواقع العام 1979.

الرئيسة التايوانية تتحدث عبر الهاتف مع الرئيس األميركي دونالد ترامب

نتنياهو يؤجل التصويت
على قانون األذان إلى أجل غير مسمى

§القدس - د ب أ
] قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
التصويت  تأجيل  نتنياهو  بنيامين 
على قانون األذان الذي كان مقرراً في 
األربعاء  أمس  )البرلمان(  الكنيست 

)7 ديسمبر/ كانون األول 2016(.
جليك  يهودا  النائبان  ــب  ورح
من  بهلول  وزهير  الليكود  من 
رئيس  بقرار  الصهيوني  المعسكر 
يتسم  بقرار  إياه  واصفْين  الوزراء 
ــة  اإلذاع بحسب  بالمسئولية، 

اإلسرائيلية.
أن  فيه  جاء  عنهما  بيان  وصدر 
األسبوع  هذا  ُبذلت  التي  المساعي 
إلسقاط التصويت أثبتت أن المسألة 
بين  الحوار  طريق  عن  للحل  قابلة 

أبناء الديانات.
موتي  الكنيست،  عضو  ــال  وق
المبادر  اليهودي  البيت  من  يوجيف 
إن  األذان  قانون  مشروع  إعداد  إلى 
األصوات  منع  هو  القانون  هدف 
العالية التي تنطلق من دور العبادة 
النيام  المواطنين  تزعج  لكيال 

مسلمين كانوا أو يهوداً.
سيطرح  القانون  أن  إلى  وأشار 
للتصويت بعد التوصل إلى تفاهمات 
بين  تنسيق  وبعد  بشأنه  مقبولة 
وبين  القانون  مشروع  أصحاب 

رئيس الوزراء.

قوبل  قد  األذان  قانون  أن  يذكر 
اإلسرائيلي  الرئيس  بمعارضة 
وباإلدانة  نفسه،  ريفلين  رؤوفين 

العربية  الجامعة  من  كل  جانب  من 
ومنظمة التعاون اإلسالمي ألنه يحد 

من حرية العبادة.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

ألمانيا تحث إسرائيل على إلغاء تشريع المستوطنات
§برلين - رويترز

] حثت ألمانيا إسرائيل بلهجة أقوى من المعتاد أمس 
إلغاء  على   )2016 األول  كانون  ديسمبر/   7( األربعاء 
مشروع قانون لتقنين بناء المساكن في المستوطنات 
في  فلسطينية خاصة  أراض  على  المقامة  اإلسرائيلية 

الضفة الغربية المحتلة.
وتميل ألمانيا ألن تكون أكثر تحفظاً من بقية الدول 
محارق  ميراث  بسبب  إسرائيل  انتقاد  في  األوروبية 
الماضية  القليلة  السنوات  في  اعترضت  لكنها  النازية 

على  المقامة  اإلسرائيلية  المستوطنات  توسيع  على 
األراضي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.

يوم  أولــي  بشكل  اإلسرائيلي  البرلمان  ــر  وأق
في  المساكن  بناء  بشأن  معدل  قانون  مشروع  االثنين 
وجاءت  دولية  إدانات  أثارت  خطوة  في  المستوطنات 
الرئاسة  انتخابات  في  ترامب  دونالد  فوز  أعقاب  في 
األميركية يوم الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني وكان 
أحد مساعديه قد لمح إلى موقف أميركي أكثر تساهاًل 

مع البناء في المستوطنات.

القوات الصومالية تستعيد بلدة من فصيل موال لـ »داعش«
§قندال )الصومال( - رويترز

بلدة  في  مسئولون  ــال  ق  [
موالين  جنوداً  إن  الساحلية  قندال 
استعادوا  الصومالية  للحكومة 
كانون  ديسمبر/   7( األربعاء  أمس 
البلدة  على  السيطرة   )2016 األول 
من قبضة متشددين بايعوا تنظيم 

»داعش«.
المقاتلين  من  مئات  ويتجمع 
البلدة  قرب  للحكومة  الموالين 
شبه  بنط  بالد  منطقة  في  الواقعة 
عليها  استولت  أن  منذ  المستقلة 
الشهر الماضي قوات يقودها زعيم 

المتمردين عبد القادر مؤمن.
وزير  فرح  حاجي  شير  وقــال 
بنط  بالد  منطقة  في   التخطيط 
»نحن  قندال  بلدة  من  »رويترز«  لـ 
قندال  بلدة  على  اآلن  نسيطر 

)داعش(  تنظيم  مقاتلو  الساحلية. 
فروا هاربين إلى الجبال دون قتال«.
»حركة  في  قيادياً  مؤمن  وكان 
المتشددة  الصومالية«  الشباب 
الصومالية  الحكومة  تقاتل  التي 

للشريعة  متشدد  تفسير  لفرض 
اإلسالمية.

بلدة  أول  هي  قندال  وكانت 
مبايعته  منذ  عليها   يسيطر 

لـ »داعش« العام الماضي.

صومالية تدلي بصوتها خالل انتخابات البرلمان الصومالي

إيران تحتج رسميًا بشأن قرار الكونغرس األميركي تمديد العقوبات... 
وتعيد »التومان« عملة رسمية بداًل من الريال

§طهران - د ب أ
] أفادت تقارير إيرانية أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون 
األمم  لدى  الدائم  إيران  وممثل  سفير  بأن   )2016 األول 
المتحدة وجه رسالة إلى أمينها العام وصف فيها القرار الذي 
اتخذه الكونغرس األميركي بشأن تمديد العقوبات على إيران 
بأنه »يتناقض مع ما ورد في خطة العمل المشترك الشاملة 
على  الموضوع  هذا  إدراج  إلى  داعياً  النووي(«،  )االتفاق 

تقريره الجديد إلى مجلس األمن.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية )إيرنا( 
عن غالم علي خوشرو القول إن بالده تعتبر قرار الكونغرس 
بتمديد العقوبات حتى نهاية العام 2026 يتناقض مع ما ينص 

عليه االتفاق النووي من التزامات على الواليات المتحدة.
الواليات  فإن  النووي،  لالتفاق  »وفقاً  أنه  الرسالة  وأكدت 
باالمتناع  التزمت  االتفاق  جهات  إحدى  باعتبارها  المتحدة، 

عن تمديد أو وضع عقوبات جديدة أو أي خطوة تغاير نص 
وروح االتفاق«.

مطالبة  إلى  المتحدة  لألمم  العام  األمين  الرسالة  ودعت 
بااللتزام  المتحدة،  الواليات  خاصة  االتفاق،  أطراف  جميع 

بتعهداتها حياله.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء اإليراني في اجتماعه 
البنك المركزي  أمس )األربعاء( على مشروع قانون تقدم به 

بشأن اعتماد »التومان« عملة رسمية بدالً من الريال.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية ) إيرنا(، أنه وفقاً 
لهذا المشروع فسيتم اعتماد التومان الذي يعادل 10 رياالت، 

عملة رسمية للبالد.
الشوري  مجلس  مصادقة  ضرورة  على  الدستور  وينص 
حيز  ليدخل  الوزراء  مجلس  يتخذه  قرار  أي  علي  اإلسالمي 

رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني يتحدث خالل مؤتمر صحافي في العاصمة طهرانالتنفيذ.
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»لجنة تحقيق«: غارة »التحالف العربي« على مستشفى في اليمن كانت »خطأ«

بالغارة  نددت  حدود«  بال  »أطباء  وكانت 
أغسطس   15 في  استهدفت  التي  الجوية 
حجة  بمحافظة  عبس  منطقة  في  مستشفى 
وأسفرت  الحوثيون،  عليها  يسيطر  التي 
شخصاً،   19 مقتل  عن  المنظمة  بحسب 

معتبرة أنها »غير مبررة«.
مؤتمر  خالل  التحقيق  لجنة  وقدمت 
عن  روايتها  الثلثاء  الرياض  في  صحافي 

الهجوم، مشيرة إلى مقتل سبعة أشخاص.
منصور  اللجنة  باسم  المتحدث  وقال 
المنصور إن قوات التحالف تلقت »معلومات 
تجمع  وجــود  عن  مؤكدة  استخباراتية 
مدينة  شمال  في  مسلحة  حوثية  لقيادات 

عبس في محافظة حجة«.
»استهدفت  التحالف  قوات  أن  وأضاف 
إثر  »على  أنه  موضحاً  التجمع«،  ذلك  موقع 
إحدى  انطالق  الجوي  الطاقم  رصد  ذلك 
متجهة  المستهدف  الموقع  ذات  من  العربات 

قصفها  ثم  ومن  متابعتها  وتم  الجنوب  إلى 
بصورة مباشرة«.

وتابع أن »ذلك كان بجوار مبنى ال توجد 
عليه أية عالمات تدل على أنه مستشفى قبل 

القصف وتبين الحقاً أنه مستشفى عبس«.
تم  ما  ضوء  »على  أنه  المتحدث  وأكد 
تبين  الحادث  عن  الحقائق  من  عليه  االطالع 
بالمبنى  لحقت  التي  األضرار  أن  للفريق 
يعد  )وهذا  العربة  الستهداف  نتيجة  كانت 
بجوار  كانت  التي  مشروعاً(  عسكرياً  هدفاً 

المبنى وبشكل غير مقصود«.
لتقييم  المشترك  »الفريق  أن  وأضاف 
تقديم  التحالف  قوات  على  أن  أكد  الحوادث 
وتقديم  المقصود  غير  الخطأ  عن  االعتذار 
المتضررين  لذوي  المناسبة  المساعدات 
مدى  في  للنظر  المتسببين  مع  والتحقيق 
المعتمدة واتخاذ  مخالفتهم لقواعد االشتباك 

اإلجراءات المناسبة«.

أكدت  حدود  بال  أطباء  منظمة  وكانت 
التعريف  شأنها  من  خطوات  اتخذت  أنها 
ومشاركة  اإلشارات  كوضع  بالمستشفى، 
السيارة  وأن  النزاع،  أطراف  مع  إحداثياته 
كانت تنقل جرحى أصيبوا في غارات أخرى.
عملها  تعليق  إلى  المنظمة  الغارة  ودفعت 
في ست مستشفيات في مناطق مختلفة في 

شمال اليمن بينها عبس.
أيضاً  تحقيقاتها  نتائج  اللجنة  وأصدرت 

في أربع غارات أخرى يتهم فيها التحالف.
مسئولية  التحقيق  لجنة  واستبعدت 
عن  أسفرت  دامية  غــارات  عن  التحالف 
 13 البالد في  ضحايا ضد مدرسة في شمال 
التاسع  في  صنعاء  في  ومصنع  أغسطس، 

جنوب  في  سوق  وعلى  نفسه،  الشهر  من 
البالد في السادس من يوليو/ تموز.

اتهمت  حدود  بال  أطباء  منظمة  وكانت 
في  أطفال   10 بمقتل  بالتسبب  التحالف 
أغسطس،   13 في  المدرسة  على  الغارة 
لطائرات  هدف  أقرب  إن  قال  المنصور  لكن 
التحالف كان يبعد عشرة كلم عن المدرسة.

المصنع  استهدفت  التي  الغارة  في  وقتل 
عن  أعلن  بينما  مديره،  بحسب  شخصاً   16
التي  األخرى  الغارة  في  شخصاً   40 مقتل 

استهدفت السوق في جنوب اليمن.
على  الرابعة  بالغارة  يتعلق  ما  وفي 
مدرسة في الحديدة )غرب( في 25 أغسطس، 
في  معلقة  كانت  الدروس  أن  المتحدث  أكد 
كمخرن  تستخدم  وكانت  المدرسة  تلك 

ألسلحة المتمردين.
سابقاً  وصفت  التحقيق  لجنة  وكانت 
من  الثامن  في  للتحالف  غارة  »الخطأ«  بـ 
أكتوبر/ تشرين األول في صنعاء، استهدفت 

مجلس عزاء وأوقعت أكثر من 140 قتياًل.
لجنة  أعضاء  عن  المنصور  وسئل 
خبراء  من  مؤلفة  إنها  فقال  التحقيق، 
»الفريق  مضيفاً  وقانونيين،  عسكريين 
متقاعدون،  أعضاء  هناك  بالتأكيد.  مستقل 

وآخرون ناشطون«.

المتحدث باسم لجنة التحقيق المشتركة للتحالف منصور المنصور خالل مؤتمر صحافي

§الرياض - أ ف ب

الذي تقوده السعودية  العربي  للتحالف  التابعة  التحقيق  ] أعلنت لجنة 
ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الثلثاء أن التحالف ارتكب »خطأ« في 
أغسطس/ آب عندما شن غارة دامية قرب مستشفى تديره منظمة أطباء 

بال حدود غير الحكومية.

 مواجهات جديدة 
في المنطقة النفطية في ليبيا

§بنغازي )ليبيا( - أ ف ب
 7( األربعاء  أمس  المعارك  استؤنفت  الهدوء،  من  أشهر  عدة  بعد   [
حيث  الليبية  النفطي  الهالل  منطقة  في   )2016 األول  كانون  ديسمبر/ 
للسلطات  تخضع  التي  المنطقة  هذه  احتالل  مسلحة  مجموعات  تحاول 

عسكرية. مصادر  بحسب  ليبيا،  شرق  في  القائمة 
التوجه  ذات  الفصائل  من  خليط  وهي  بنغازي«  ثوار  »كتائب  وشنت 

الجديد. الهجوم  ليبيا  شرق  من  قبائل  إليها  انضمت  عموماً  اإلسالمي 
لحكومة  الموالي  حفتر  خليفة  المشير  يقودها  التي  القوات  تواجه  وهي 

طرابلس. في  المستقرة  الوطني  الوفاق  لحكومة  الموازية  ليبيا  شرق 
موانئ  على  الماضي  أيلول  سبتمبر/  في  سيطرت  حفتر  قوات  وكانت 
النوف  ورأس  والبريقة  )الزويتينة  ليبيا  شرق  شمال  في  األربعة  النفط 
سبتمبر  حتى  وكانت  الليبي  النفط  صادرات  معظم  تؤمن  التي  والسدرة( 

الوفاق. لحكومة  الموالية  النفطية  المنشآت  حرس  سيطرة  تحت 
)األربعاء(. أمس  الوضع  تطورات  بشأن  األنباء  وتضاربت 

مفتاح  العقيد  حفتر  لقوات  التابع  النفطية  المنشآت  حرس  آمر  وقال 
اشتباكات  أية  اللحظة  حتى  تحدث  »لم  برس«:  »فرانس  لـ  المقريف 
بن جواد«. بلدة  إلى  أمس  التي وصلت صباح  الغازية  القوة  مع  مباشرة 
النوف  رأس  بلدة  تخوم  على  دفاعي  سد  بعمل  قامت  »قواتنا  وأضاف 

بنغازي«. قوات سرايا  تواجد  أماكن  من  كلم شرقاً   40 بعد  على 
قواتنا«. سيطرة  تحت  والموانئ  الحقول  جميع  أن  »نؤكد  وتابع 

حفتر  لقوات  تابعة  طائرة  أن  السدرة  ميناء  في  يعمل  مهندس  وأكد 
الموقع«  »قصفت رتل عربات عسكرية لسرايا بنغازي كان يحاول دخول 

غراد«. بصواريخ  بنغازي  سرايا  تستهدفنا  ساعات،  بضع  »منذ  مضيفاً 
أنه تم صد هجوم استهدف بلدة بن جواد. المقريف  أكد  من جهة أخرى 
معمر  بنظام  اإلطاحة  منذ  واالنقسامات  الفوضى  في  الغارقة  وليبيا 
الذي يشكل  النفطي  2011، تحتاج بشدة إلعادة إطالق قطاعها  القذافي في 

البالد. اقتصاد  لعائدات  الرئيسي  المصدر 

مقاتلون ليبيون يحتفلون بعد طرد »داعش« من سرت

 المركزية النقابية في تونس 

تلغي إضرابًا في القطاع العام
§تونس - أ ف ب

] ألغت المركزية النقابية القوية 
في تونس إضراباً في القطاع العام 
بعدما  )الخميس(  اليوم  مقرراً  كان 
توصلت أمس األربعاء )7 ديسمبر/ 
مع  اتفاق  إلى   )2016 األول  كانون 
في  زيادة  تقسيط  بشأن  الحكومة 
رواتب موظفي الدولة على عامين.

التونسي  العام  »االتحاد  وكان 
دعا  النقابية(  )المركزية  للشغل« 
في  العام  القطاع  في  إضراب  إلى 
على  احتجاجاً  الجاري  ديسمبر   8
قرار حكومة يوسف الشاهد تجميد 
الدولة  موظفي  أجور  في  الزيادة 

مدة سنة على األقل.
في  المساعد  العام  األمين  وقال 
للشغل،  التونسي  العام  االتحاد 
»فرانس  لـ  المباركي  بوعلي 
العام.  اإلضراب  إلغاء  »تم  برس«: 
مع  اتفاق  إلــى  اليوم  توصلنا 
في  الرواتب  زيادة  حول  الحكومة 

العام«. القطاع 
على  النقابية  المركزية  ونشرت 
»فيسبوك«  في  الرسمية  صفحتها 
أمس  وقعه  اتفاق«  »محضر  وثيقة 
اتحاد  عن  ممثلون  ــاء(  ــع )األرب

الشغل وحكومة يوسف الشاهد.
الزيادة  االتفاق بصرف  ويقضي 
بين  أقساط  على  الرواتب  في 

سنتي 2017 و2018.
االتحاد  »قرر  االتفاق  في  وورد 
إلغاء  للشغل  التونسي  العام 
الوظيفة  قطاع  في  العام  اإلضراب 
ليوم  مقرراً  كان  الذي  العمومية 

.»2016 8 ديسمبر  الخميس 
ودعا االتحاد، وفق نص االتفاق، 
الفساد  »مقاومة  إلى  الحكومة 

الجبائي«  والتهرب  والتهريب 
من  رادعـــة  تشريعات  ــن  و«س
النزاهة  على  يقوم  مجتمع  أجل 

االجتماعية«. والعدالة  والشفافية 
من  أكثر  العام  القطاع  ويشغل 

600 ألف شخص.
زاد  و2016،   2010 عامي  وبين 
عدد موظفي القطاع العام في تونس 
وتضاعفت  المئة  في   50 بنسبة 
المئة  في   100 بنسبة  األجور  كتلة 

وفق احصائيات رسمية.
 ،2015 أيلول  سبتمبر/   22 وفي 
برئاسة  السابقة  الحكومة  وقعت 
اتحاد  مع  اتفاقاً  الصيد  الحبيب 

في  بــالــزيــادة  يقضي  الشغل 
الرواتب سنة 2017.

الجريدة  في  االتفاق  نشر  وتم 
التونسية. الرسمية 

وصادقت حكومة يوسف الشاهد 
األول  تشرين  أكتوبر/   14 في 
ميزانية  مشروع  على  الماضي 
توقعت  الذي   2017 لسنة  الدولة 
بنسبة  اقتصادي  نمو  تحقيق  فيه 

2,5 في المئة العام المقبل.
بيان  في  يومها  الحكومة  وقالت 
في  الزيادة  »تأجيل  قررت  إنها 
تحققت  إذا  واحدة  بسنة  األجور 
خالل  المئة  في    3 بـ  نمو  نسبة 

سنة 2017«.
اإلجراء  هذا  الحكومة  وبررت 
القطاع  أجور موظفي  بارتفاع كتلة 
مليار   13,7 إلى  تونس  في  العام 

دينار تونسي
في  يورو(  مليارات   5,5 )حوالى 
دينار  مليار   13,150 مقابل   2017
في  يورو(  مليارات   5,3 )حوالي 

.2016
منذ  الشاهد  حكومة  وتحذر 
من  آب  أغسطس/  نهاية  تشكيلها 
خطورة الوضع المالي للبالد حيث 
من  المئة  في   6,5 العام  العجز  بلغ 

الداخلي. الناتج  إجمالي 

محامون تونسيون خالل تظاهرة ضد الضرائب الجديدة المقترحة للحكومة

نقل مرشح رئاسي سابق في الجزائر 
مضرب عن الطعام إلى المستشفى

§الجزائر - د ب أ
] نقل المرشح السابق لالنتخابات الرئاسية في الجزائر، رئيس حزب الجبهة 
الوطنية الجزائرية، موسى تواتي مساء أمس األول )الثلثاء( إلى المستشفى وهو 
أيام. وكان موسى   10 أكثر من  الطعام منذ  في حالة حرجة، بسبب إضرابه عن 
تواتي قرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على تصرفات سلطات مدينة 
المدية التي قامت بهدم جزء من جدار منزله دون إشعار مسبق، مندداً في نفس 

الوقت بالضغوطات السياسية التي مورست على المسئولين المحليين.
وأكد تواتي استمراره في اإلضراب عن الطعام حتى »استرداد حقوقه«.

على صعيد آخر، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن إرهابياً سلم نفسه لقوات 
الجيش صباح أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون األول 2016(، بمنطقة آن أمناس 

القريبة من الحدود مع ليبيا.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أمس أن اإلرهابي كان بحوزته عندما 
كالشنيكوف،  نوع  من  رشاش  ومسدس   ،)FMPK( رشاشة  بندقية  نفسه،  سلم 
ذخيرة،  خزنات  وأربع  يدويتين،  وقنبلتين  للدبابات،  مضاد  صاروخي  وقاذف 

باإلضافة إلى536 طلقة من مختلف العيارات.
اعتقلت مفارز أخرى للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي  من جهة ألخرى، 
مختار وعين قزام وعين صالح جنوبي البالد، سبعة مهربين و133 مهاجراً غير 

شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة.

 الشرطة األميركية تطلق النار 
على طالب إماراتي وترديه قتياًل

§كليفالند - رويترز
إن  )الثلثاء(  األول  أمس  مسئولون  قال   [
بعد  عليه  النار  إطالق  إثر  توفي  الذي  الرجل 
تحطم سيارته وصراع مع رجل شرطة بوالية 
 26 عمره  جامعياً  طالباً  كان  األميركية  أوهايو 

عاماً من دولة اإلمارات العربية المتحدة.
مقاطعة  في  الشرعي  الطبيب  مكتب  وقال 
وهو  العامري  مبارك  ناصر  سيف  إن  سميت 
طالب في جامعة كيس ويسترن ريزيرف توفي 
متأثراً بإصابته بالرصاص في رأسه يوم األحد 

وإن وفاته اعتبرت قتاًل.
الشرطة  رجال  إن  بيان  في  الشرطة  وقالت 
ردوا على بالغ في نحو الساعة الثالثة مساًء عن 
قائد سيارة يتصرف بطريقة غريبة في أوهايو 
بعد  على  أوهايو  بوالية  في هدسون  تيرنبايك 

وأضافت  كليفالند.  شرقي  جنوب  كيلومتراً   48
على  السيطرة  األمر  نهاية  في  فقد  العامري  أن 

سيارته التي انقلبت وفر إلى غابة قريبة.
في  عثر  شرطة  رجل  إن  الشرطة  وقالت 
عليه  النار  وأطلق  العامري  على  األمر  نهاية 

بعد صراع.
ولم يتم كشف النقاب عن هوية رجل الشرطة 
انتهاء  لحين  إداريــة  إجازة  إلى  أحيل  الذي 
التحقيق. وقالت الشرطة إنه ُنقل إلى مستشفى 
أكرون سيتي لعالجه من إصابات بسيطة بعد 

إطالق النار وتم خروجه.
ويسترن  كيس  جامعة  باسم  متحدث  وقال 
ريزيرف إن العامري كان طالباً بالجامعة ولكنه 

لم يذكر تفاصيل أخرى.
بالوالية  الجنائية  التحقيقات  مكتب  وتولى 

شرطة  طلبت  أن  بعد  العامري  سيارة  فحص 
التحقيق  مسئولية  تولي  الوالية  من  هدسون 

في الحادث.
في  العام  المدعي  باسم  المتحدثة  وقالت 
حدث  فيما  »نبحث  جريكو  ديل  جيل  أوهايو، 
ثم  النار  إطالق  إلى  أدى  وما  الدقة  وجه  على 

تسليم القضية بعد ذلك إلى المدعي«.
وأضافت إنه لم يتم تحديد ما إذا كان بحوزة 

العامري سالحاً في وقت إطالق النار.
وقال وكيل وزارة الخارجية اإلماراتية، محمد 
سفارة  إن  الثلثاء  يوم  بيان  في  الرئيسي  مير 

دولة اإلمارات تبحث حادث إطالق النار.
شاماًل  بياناً  ستصدر  الوزارة  أن  وأضاف 
تفاصيل  السلطات  توضيح  بعد  أكبر  بشكل 

الحادث األليم.
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القوات العراقية تتقدم في عمق الموصل حيث تواجه مقاومة شرسة
§برطلة )العراق( - أ ف ب

ضد  شرسة  مواجهات  العراقية  القوات  تخوض   [
الموصل،  مدينة  من  األيسر  الجانب  عمق  في  اإلرهابيين 
شمال البالد، وتتقدم باتجاه نهر دجلة بهدف فرض تفوقها في 

العملية التي انطلقت قبل سبعة أسابيع الستعادة المدينة.
الجيش  من  التاسعة  الفرقة  قوات  في  كبير  ضابط  وأكد 
أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون األول 2016( السيطرة على 
طوابق وحيث وضع  من خمسة  المؤلف  السالم  مستشفى 

اإلرهابيون قناصة في الطوابق العليا.
ويعد التوغل الذي نفذته القوات الثلثاء األكبر داخل الجانب 
 17 في  الواسعة  العملية  انطالق  منذ  الموصل  من  الشرقي 

أكتوبر/ تشرين األول.
وقال رئيس أركان الفرقة التاسعة العميد شاكر كاظم لـ 
القوات تقدمت في حي السالم على بعد  »فرانس برس« إن 
ألن  اليوم  حرج  الوضع  »لكن  دجلة  من  كيلومترين  حوالى 

المعارك عنيفة«.
يعد  كان  الذي  السالم  وأضاف »سيطرنا على مستشفى 
مركز قيادة لداعش... من المفترض أن نواصل تقدمنا باتجاه 
جنوب  في  اإلرهاب  مكافحة  بقوات  لاللتقاء  الرابع  الجسر 
شرق المدينة. بوصولنا إلى نهر دجلة، ينتهي واجب الفرقة 

التاسعة«.
وقال ضابط رفيع في قوات مكافحة اإلرهاب إن القتال في 

حي السالم شرس وقوات الجيش طلبت المساندة.
وقال لـ »فرانس برس« إن »موقف الفرقة التاسعة صعب 

مكافحة  قوات  أفواج  أحد  سيتوجه  وحالياً  دعمنا،  وطلبت 
اإلرهاب لتقديم هذا الدعم«.

في  التاسعة  الفرقة  يطوقون  »اإلرهابيين  أن  إلى  ولفت 
المستشفى، ونحن سنتجه إلى هناك لفتح الطريق لهم«.

وذكرت وكالة »أعماق« التابعة لتنظيم »داعش«، بحسب 

أن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  حسابات  نقلت  ما 
اإلرهابيين شنوا خمس هجمات انتحارية بسيارات مفخخة 

خالل الساعات الـ 24 الماضية.
داخل  الموجودة  الجيش  قوات  تكبيد  عن  وتحدثت 

المستشفى خسائر كبيرة.

بأن  )األربعاء(،  أمس  الحربي  اإلعالم  لخلية  بيان  ونقل 
قوات مكافحة اإلرهاب حررت بالكامل حي اإلعالم، الواقع في 

الجانب الشرقي من الموصل.
بدورها، تمكنت قوات الحشد الشعبي، من استعادة مناطق 
تلعفر  بلدة  باتجاه  متقدمة  الغربية  الجبهة  على  واسعة 

الواقعة على الطريق الرابط بين الموصل و سورية.
وحققت القوات العراقية تقدماً سريعاً في المحور الجنوبي 
والشمالي من المدينة، لكن التقدم أصبح بطيئاً خالل األيام 
األخيرة. وذكر تقرير لألمم المتحدة أمس )األربعاء(، أن عدد 
النازحين بلغ أكثر من 82 ألفاً، لكنه مازال أقل من التوقعات 

التي أعلنت من قبل المنظمة قبل انطالق العملية.
الضحايا  أعداد  زيادة  من  األخير  األممي  التقرير  وحذر 
إلى  القتال من منزل  العراقية  القوات  المدنيين مع مواصلة 

آخر في الجانب الشرقي مع حرصها على حماية المدنيين.
لألمم  التابع  اإلنسانية  الشئون  تنسيق  مكتب  وذكر 
المتحدة أن »شركاء يسارعون لتقريب مراكز تقديم الرعاية 
للجرحى  أفضل  بقاء  فرص  لتوفير  األمامية  الخطوط  من 
المدنيين«. وأشار كذلك إلى أن العمل يجري إلصالح شبكتي 
المياه والكهرباء في شرق الموصل، حيث وصف حالة شح 

المياه بـ »الحرجة«.
وهناك مئات اآلالف من أهالي الموصل محرومون منذ أيام 

من المياه الصالحة للشرب وباتوا يغلون مياه اآلبار.
المخيمات  في  حاالً  بأفضل  ليست  النازحين  وظروف 
القائمة على أطراف المدينة، بسبب موجة البرد القارس مع 

حلول فصل الشتاء.

الجيش السوري يقترب من حسم معركة حلب...
وترامب يتعهد بقطع المساعدات عن المعارضة السورية

§حلب، واشنطن - أ ف ب، د ب أ
بينها  غربية  عواصم  ست  دعت   [
 7( األربعاء  أمس  وباريس  واشنطن 
إلى   )2016 األول  كانون  ديسمبر/ 
حلب،  في  النار«  إلطالق  فوري  »وقف 
بعد تقدم جديد لقوات الجيش السوري 
القديمة،  حلب  أحياء  على  وسيطرته 
ما يحصر مقاتلي المعارضة في بقعة 
الجنوبية  األحياء  من  نسبياً  صغيرة 

الشرقية.
دعوة  من  ساعات  بعد  ذلك  وجاء 
حلب  مدينة  في  المعارضة  الفصائل 
إلى »هدنة إنسانية فورية« من خمسة 
في  والمدنيين،  الجرحى  إلجالء  أيام 
وقت تجاوز عدد النازحين من األحياء 
سيطرة  تحت  كانت  التي  الشرقية 
مقاتلي المعارضة، ثمانين ألفاً منذ بدء 
نوفمبر/  منتصف  في  عليها  الهجوم 

تشرين الثاني.
األميركي  الرئيس  تعهد  جانبه،  من 
بقطع  تــرامــب  دونــالــد  المنتخب 
الذين  المتمردين  عن  المساعدات 
وحليفتها  السورية  الحكومة  يقاتلون 

روسيا.
ألقاها  كلمة  في  ترامب  وأضــاف 
تشترك  دولة  »أي  أن  الثلثاء  مساء 
ستكون  داعش  قوى  هزيمة  هدف  في 

شريكتنا في هذه المهمة«.
ينبغي على  أنه  ترامب على  وشدد 
الواليات المتحدة أن تركز على مكافحة 
اإلرهاب بدالً من سياسة تغيير األنظمة 

الحاكمة.
وأضاف: »سنتوقف عن اإلسراع في 
التي ال نعلم  إسقاط األنظمة األجنبية 
شيئاً عنها ... ويجب أن ينصب تركيزنا 
اإلرهاب  هزيمة  على  ذلك  من  بدالً 

وتدمير داعش«.
على صعيد آخر، أفادت وكالة األنباء 
إطالق  عن  »سانا«  الرسمية  السورية 
أرض  أرض  إسرائيلية  صواريخ 
صباح أمس )األربعاء( في محيط مطار 

مزة العسكري عند مدخل دمشق.
هي  غربية  عواصم  ست  ودعــت 
وبرلين  ولندن  وباريس  واشنطن 
وروما واوتاوا أمس إلى »وقف فوري 

»الكارثة  إزاء  حلب  في  النار«  إلطالق 
جاء  ما  بحسب  الجارية،  اإلنسانية« 
في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.
على  وروسيا  إيران  الدول  وحثت 
النظام  على  نفوذهما«  »ممارسة 

السوري للتوصل إلى ذلك.
الملحة  »األولوية  البيان  في  وجاء 
نار  ــالق  إط لوقف  هــي  القصوى 
بتسليم  المتحدة  لألمم  يسمح  فوري 
المساعدات اإلنسانية إلى سكان حلب 

الشرقية ومساعدة الذين فروا« منها. 
في  المقاتلة  الفصائل  وأصــدرت 
)األربعاء(  أمس  بياناً  حلب  شرق 
أربعة  من  مبادرة  أسمتها  ما  تضمن 
المدنيين، تنص  بنود »إلنهاء معاناة« 

على »إعالن هدنة إنسانية فورية لمدة 
خمسة أيام« يتم خاللها »إخالء الحاالت 
لعناية  تحتاج  التي  الحرجة  الطبية 
مستعجلة، ويقدر عددها بـ 500 حالة، 

تحت رعاية األمم المتحدة«.
»إخالء  على  أيضاً  المبادرة  وتنص 
حلب  ترك  في  الراغبين  المدنيين 
ريف  منطقة  إلى  المحاصرة  الشرقية 
حلب الشمالي«، في إشارة إلى منطقة 
مقاتلو  عليها  يسيطر  التي  أعــزاز 

المعارضة.
السياسي  المكتب  عضو  ــال  وق
ابرز  الزنكي،  الدين  نور  حركة  في 
لـ  اليوسف  ياسر  حلب،  في  الفصائل 
»فرانس برس« عبر الهاتف، إن »كافة 

الفصائل المقاتلة في حلب موافقة على 
المبادرة«.

مصير  إلى  المبادرة  تتطرق  ولم 
الرابع  بندها  في  جاء  لكن  المقاتلين، 
الحالة  وطــآة  تخفيف  يتم  »عندما 
الشرقية،  حلب  مدينة  في  اإلنسانية 
بالتفاوض  المعنية  األطــراف  تقوم 

بشأن مستقبل المدينة«.
إثر  السوري  الجيش  قوات  وحققت 
الماضي  الشهر  بدأته منتصف  هجوم 
حلب  شرق  في  سريعاً  ميدانياً  تقدماً 
تراجعت  التي  الفصائل  حساب  على 

إلى الجزء الجنوبي.
رفضها  بعد  الفصائل  إعالن  ويأتي 
قبل يومين أي اقتراح إلخراج مقاتليها 

إعالن  على  تعليقاً  حلب،  شرق  من 
واشنطن  مع  محادثات  عن  موسكو 
لبحث آليات خروج المقاتلين من شرق 

حلب.
وتبادل  المحادثات،  تعقد  ولــم 
ويتوقع  بعرقلتها.  االتهامات  الطرفان 
االميركي  الخارجية  وزيرا  يبحث  أن 
سيرجي  ــروســي  وال كيري  جــون 
الفروف خالل لقاء بينهما في هامبورغ 

في ألمانيا األزمة السورية.
وال يعرف عدد المقاتلين الموجودين 
بدء  وقبل  حلب.  شــرق  في  حالياً 
الهجوم األخير لقوات الجيش السوري 
األمم  كانت  الماضي،  الشهر  منتصف 
آالف.  بثمانية  العدد  تقدر  المتحدة 

بينهم  ألفاً،   15 عن  المرصد  وتحدث 
نحو 900 مقاتل من »جبهة فتح الشام« 

)جبهة النصرة سابقاً(.
الجيش  قوات  تمكنت  األرض،  على 
السوري بعد ظهر أمس )األربعاء( من 
استعادة السيطرة على أجزاء واسعة 
المرصد  النيرب، بحسب  من حي باب 
تدور  كما  اإلنسان.  لحقوق  السوري 
سعيد  الشيخ  حي  في  عنيفة  معارك 
)في جنوب المدينة( حيث تحاول قوات 

النظام التقدم من هذا المحور أيضاً.
قوات  أن  إلى  أشار  المرصد  وكان 
بعمليات  »تقوم  السوري  الجيش 
تمشيط في أحياء حلب القديمة الواقعة 
حلب  أحياء  من  األوسط  القسم  في 
الشرقية«، بعد انسحاب المقاتلين منها.
قلب  تعد  القديمة  األحياء  وكانت 
قبل  والتجار  السياح  ومقصد  حلب 
بين  للمعارك  مسرحاً  المدينة  تحول 

طرفي النزاع منذ العام 2012.
وفق  الفصائل،  مقاتلو  وانسحب 
مدير المرصد رامي عبد الرحمن، تحت 
العنيف  المدفعي  القصف  من  وابل 

للجيش السوري والغارات الجوية.
وقال إن »العديد من العائالت تضطر 
األنقاض  تحت  أبنائها  جثث  ترك  إلى 

وتهرب من شدة القصف«.
»فرانس  في  صحافية  وشاهدت 
عشرات  الغربي  الشطر  في  برس« 
العائالت التي وصلت لياًل إلى مناطق 

تحت سيطرة قوات النظام.
تشكل  أن  حلب  خسارة  شأن  ومن 
لمقاتلي  قاضية  وربما  كبيرة  نكسة 
سيطروا  الذين  السورية  المعارضة 
على األحياء الشرقية في صيف العام 

.2012
استهدفت  آخـــر،  صعيد  على 
صواريخ أرض -أرض إسرائيلية فجر 
المزة  مطار  محيط  )األربعاء(  أمس 
العسكري غرب دمشق، وفق ما أفادت 

وكالة األنباء السورية الرسمية.
ثمانية  خالل  الثانية  المرة  وهي 
أيام التي تضرب فيها إسرائيل مواقع 
بالقرب من دمشق من دون أن تتضح 

أهدافها تماماً.

] قال الرئيس السوري، بشار األسد إن كسب معركة حلب ال تعني نهاية الحرب 
في سورية، ولكن هي محطة كبيرة في القضاء على اإلرهاب تمامًا.

وقال األسد، في حديث لصحيفة »الوطن« السورية، من المقرر أن ينشر اليوم 
)الخميس( وحصلت وكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( على مقاطع منه، إن »قرار تحرير 
كل سورية مّتخذ منذ البداية، بما فيها حلب. لم نفكر في أي يوم من األيام بترِك أي 
منطقة دون تحرير، أي أن عملية تحرير المنطقة الشرقية من حلب مؤخراً ال تأتي 

في إطار سياسي وإنما في سياق األعمال العسكرية الطبيعية«.
كل سورية  في  الحرب  تحول مجرى  معركة حلب سوف  أن  األسد  وأضاف 
خاصة لتركيا »أردوغان وضع كل رهانه على موضوع حلب، ألن المشروع التركي 
لإلرهابيين  بالنسبة  حلب  وميزة   ... خاصة  أهمية  يعطيها  ذلك  فإن  عليها،  مبنّي 
وداعميهم أنها قريبة من تركيا، وبالتالي فاإلمداد اللوجستي إلى حلب أسهل بكثير 

من جميع النواحي، فكان كل التركيز خالل السنتين األخيرتين على موضوع حلب، 
لذلك فإن تحرير حلب من اإلرهابيين يعني ضرب المشروع من قاعدته«.

وأكد األسد بأن استرداد حلب يعني فقدانهم ألوراق حقيقية »بالنسبة لإلرهابيين 
تنفيذ  في  تركيا  على  تعتمد  واإلقليمية  الغربية  الدول  كل  بأن  اليوم  نعلم  وكلنا 
مشروعها التخريبي والتدميري في سورية، ودعم اإلرهابيين ... وبالتالي سقوط 

المشروع الخارجي، سواء كان إقليمياً أو غربيًا، لهذا السبب«.
وشدد األسد أن استعادة مدينة حلب عاصمة االقتصاد السوري »دمشق وحلب 
الناحية العسكرية في دمشق أو حلب يحّقق إنجازاً  أهم مدينتين، فمن يربح من 
بالمعنى  هذا  واقتصادياً...  سياسياً  هامة  مدن  كونها  كبيراً،  وعسكرياً  سياسياً 

االستراتيجي«.
وأوضح األسد أن نظامه أولى موضوع الهدف والمصالحات أهمية كبيرة في 

لفتح  كانت  »الهدن  الهدنة  تطالب  السورية حتى أصبحت دوالً  المناطق  كثير من 
فرصة  وإعطاء  اإلنسانية  المساعدات  وإلدخال  للخروج  المدنيين  أمام  المجال 
لإلرهابيين إلعادة التفكير في موقفهم، ولكن األميركيون باتوا يتوسلون الهدنة ألن 

عمالئهم من اإلرهابيين باتوا في وضع صعب«.
تابعة  الغربية  »الدول  تابعة  دوالً  باعتبارها  الغربية  الدول  من  األسد  وسخر 
لسيد واحد وهو األميركي، و روسيا لم تحاول عبر تاريخ العالقة معها فرض أي 
قرار علينا، السياسة الروسية قائمة على احترام المبادئ ألنها حالة شعبية وثقافة 
أي  يصدر  وال  دائم  تواصل  وهناك  روسيا  مع  يومياً  نتشاور  ونحن  موجودة، 
قرار دون تشاور بين البلدين، ولم تطالب بأي ثمن لمساعدتها الجيش السوري 
... والحرب على اإلرهاب ليست من أجل سورية فقط بل من أجل روسيا والعالم 

وأوروبا والمنطقة«.

بشار األسد: حسم معركة حلب محطة كبيرة في اتجاه نهاية الحرب السورية

سوريون يفرون من المناطق الشرقية التي يسيطر عليها المتمردون في حلب

قوات عراقية تطلق نيران المدفعية خالل معركة على الضفة الشرقية لنهر دجلة
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»مصرف السالم« يدشن خدمة
»بوابة الدفع اإللكتروني« لبطاقات االئتمان

 - الــســام  مصرف  أعلن   [
اإلسامية  المصارف  أحد  البحرين، 
إطاق  البحرين،  مملكة  في  الرائدة 
المباشر  للسداد  قنواته  أحــدث 
بالتعاون  االئتمان  بطاقات  على 
البحرين  شبكة  »بنفت«،  مع 
المالية.  للمعامات  اإللكترونية 
دفع  المصرف  زبائن  يستطيع  إذ 
فواتير بطاقاتهم االئتمانية مباشرة 
طريق  عن  اإللكتروني  موقعه  عبر 
آلي  صراف  بطاقة  أية  استعمال 
توافر  مع  »بنفت«،  لنظام  تابعة 
لرصيد  الدفع  خيار  للزبائن 
من  أدنى  الحد  دفع  أو  المستحقات 
أي  اختيار  أو  المستحق  المبلغ 

مبلغ خاص بهم لدفعه.
القائم  قال  المناسبة،  وبهذه 
المصرفية  خدمات  رئيس  بأعمال 

 - السام  مصرف  في  لــأفــراد 
»نحن  بوحجي:  محمد  البحرين، 
تحسين  ــى  إل جاهدين  نسعى 
تسهيل  بهدف  المصرفية  خدماتنا 

لتلبي  المصرفية  خدماتنا  قنوات 
آمنة  بيئة  في  زبائننا  احتياجات 

ومريحة«.
هذه  أغتنم  أن  »أود  وأضــاف   
الفرصة ألعلن تدشين هذه الخدمة 
الدفع  )بوابة  الجديدة  المجانية 
اإللكتروني( والتي ستمنح الزبائن 
آلي  صراف  بطاقة  أي  استخدام 
بطاقات  فواتير  دفع  عند  محلية 
الحاجة  دون  بهم  الخاصة  االئتمان 
إلى زيارة الفرع أو االنتظار طويًا«. 
وذكر بوحجي »في إطار حرصنا 
المصرفية  أعمالنا  تعزيز  على 
منتجاتنا  تطوير  في  سنستمر 
الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة 
قيمة  مزايا  وتقديم  اإلسامية، 

مضافة إلى جميع زبائننا«.

محمد بوحجي

مجمع الرملي يطلق اإلصدار الثاني لعروض المخبوزات
الثاني  اإلصدار  إطاق  عن  الرملي  مجمع  أعلن   [
 9 في  يبدأ  أن  المقرر  من  والذي  المخبوزات،  لعروض 
إلى   5:00 الساعة  عند   2016 الثاني  كانون  ديسمبر/ 
جميع  تشجيع  إلى  المبادرة  هذه  وتسعى  مساًء.   9:00
قدماً  للمضي  البحرين  مملكة  في  المخبوزات  عشاق 
وسيكون  اللذيذة.  مخبوزاتهم  بعرض  واالستمتاع 
محترفاً  خبازاً  كنت  فإن  مجانياً.  العرض  لهذا  التسجيل 
عبر  بالواتساب  التواصل  يرجى  بالمشاركة،  وترغب 

الرقم 39054585، من أجل التعبير عن رغبتك. 
الفعالية  سيصاحب  المخبوزات،  عروض  جانب  وإلى 
ضمن  سواء،  حدٍ  على  والكبار  لأطفال  ترفيهية  أنشطة 
كيك  الكب  تزيين  مسابقة  خالها  يقّدم  احتفالية  أجواء 
العمرية  الفئات  لجميع  السحري  والعرض  لأطفال، 
اضبط  إذن،  عقلك.  تأسر  ألحاناً  تقدم  موسيقية  وفرقة 
مع  الرملي  مجمع  بزيارة  وقم  ديسمبر   9 ليوم  تقويمك 

عائلتك وأصدقائك.

مشاركون ضمن فعالية عروض المخبوزات العام الماضي 2015 

»ماجد الفطيم« تطلق حملتها الخيرية
»امنح لحظة من السعادة بلحظة«

] تطلق ماجد الفطيم الشركة الرائدة 
والتجزئة  التسوق  مراكز  عالم  في 
الشرق  والترفيه على مستوى منطقة 
األوسط وإفريقيا وآسيا، حملة خيرية 
على  والبهجة  السعادة  إدخال  بهدف 
خال  احتياجاً  األكثر  األطفال  قلوب 
األسبوع  من  وبداية  األعياد.  موسم 
الجاري تقوم ماجد الفطيم بتخصيص 
أماكن  في  بالهدايا  للتبرع  صناديق 
بارزة داخل مراكز التسوق التابعة لها 
والتي يبلغ عددها 20 مركزاً موجودة 
والبحرين وعمان  اإلمارات  من  كل  في 
أمام  الفرصة  لتتيح  ولبنان،  ومصر 
من  لحظة  »منح  في  للمشاركة  الزوار 
السعادة بلحظة« وإسعاد طفل محتاج 

خال موسم األعياد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد 
»نفتخر  بجاني:  آالن  القابضة،  الفطيم 
السعيدة  باللحظات  الفطيم  ماجد  في 
أعضاء  وجميع  لزبائننا  نخلقها  التي 

من  المجتمعات  وكافة  العمل  فريق 
أسعد  خلق  هو  هدفنا  واليوم  حولنا، 
اللحظات لأطفال المحتاجين«، وتابع: 
جديدة  وسيلة  عن  عام  كل  »نبحث 
مع  السعيدة  اللحظات  بها  نتشارك 
هذا  وفي  األعياد،  موسم  في  زبائننا 
العام نطلب من زائري مراكز التسوق 
التبرع  أجل  من  للحظة  يتوقفوا  أن 
بشيء سيرسم ابتسامة ويخلق لحظة 
مميزة لطفل محتاج في موسم األعياد، 
المزيد  نحو  خطوة  تكون  أن  آملين 
من  حياة  في  السعيدة  اللحظات  من 

يستحقون األفضل«.
الفطيم  بماجد  العاملون  ويشارك 
مجموعة  خال  من  فرحتهم  األطفال 
لأطفال  يتسنى  حيث  الفعاليات  من 
تجربة وجهات ماجد الفطيم الترفيهية 
المختلفة والتي تتضمن ماجيك بانيت، 
فاي  آي  دبي،  سكي  سينما،  فوكس 
ماجد  عائلة  من  كجزء  وواهوو  دبي 

ألف   33 من  أكثر  يحصل  كما  الفطيم. 
فرصة  على  الفطيم  ماجد  في  موظف 
الهدايا  تغليف  فعاليات  في  المشاركة 
ماجد  وتتعاون  لأطفال.  ُتقدم  أن  قبل 
المؤسسات  من  مجموعة  مع  الفطيم 
في  قبل  من  شاركتها  التي  الخيرية 
جمعية  مثل  الخيرية،  رمضان  حملة 
الصعوبة  ذوي  لأطفال  البحرين 
البحرين،  في  والتواصل  السلوك  في 
من  وبسمة  مصر،  في  الحياة  وصّناع 
إضافة  عمان  في  العطاء  ودار  لبنان، 
لضمان  اإلماراتي،  األحمر  الهال  إلى 

توزيع منظم وفوري للهدايا. 
نجم  بطاقة  زبائن  وسيتمكن 
الوقت  في  نقداً،  التبرع  من  االئتمانية 
التبرع  كارفور  زبائن  يستطيع  الذي 
بباقي حساباتهم من العمات الصغيرة، 
تذاكر  بقيمة  التبرع  إتاحة  إلى  إضافًة 
وتذاكر  سينما،  فوكس  في  السينما 

دخول ماجيك بانيت عند شرائها.

مجمع »سيتي سنتر« فرع البحرين

حلبة البحرين تستهل أولى الحفالت في 14 و15 الجاري
الفنانة داليا والفنان البحريني خالد فؤاد 

يطربان زوار مهرجان العيد الوطني

من  عدداً  الدولية  البحرين  حلبة  أعلنت   [
الحفات الغنائية التي ستقام على هامش مهرجان 
الفترة  إقامته خال  المقرر  المجيد،  الوطني  العيد 
الجاري(  األول  كانون  ديسمبر/   17 حتى   14( من 

الدولية. البحرين  في حلبة 
زوار  سيستمتع  للمهرجان  األول  اليوم  ومنذ 
خالد  البحريني  للفنان  الغنائي  بالحفل  المهرجان 
ديسمبر2016(،   14( األربعاء  يوم  وذلك  فؤاد 
وذلك  داليا  للفنانة  الثاني سيكون  الغنائي  الحفل 
سيتم  كما   ،)2016 ديسمبر   15( الخميس  يوم 
الحفات  من  المزيد  عن  المقبلة  األيام  في  اإلعان 

الغنائية.
وزائري  والمقيمين  البحرينية  الجماهير  جميع 
مملكة البحرين مدعوون لاحتفال بالعيد الوطني 

الباد صاحب الجالة  المجيد وعيد جلوس عاهل 
اهلل ورعاه  آل خليفة حفظه  بن عيسى  الملك حمد 

الدولية.  البحرين  في حلبة 
من  يومّياً  الزوار  أمام  أبوابها  الحلبة  وستفتح 
الرابعة  من  الفترة  خال  ديسمبر   17 حتى   14
رمزي  بمبلغ  وذلك  مساء،  العاشرة  حتى  عصراً 
متواصلة  أيام  أربعة  فقط،  فلس  خمسمئة  وهو 
والعديد  للتسوق،  معرض  الغنائية،  الحفات  من 

بانتظاركم.  والمفاجآت  الفعاليات  من 
الفنانة داليا سعودية األصل وهي فنانة صاعدة 
البحريني  الفنان  أما  األغاني،  من  عدداً  وأصدرت 
الشباب  البحرينيين  المطربين  فهو من  فؤاد  خالد 
الساحة  على  األخيرة  الفترة  في  برزوا  الذين 

والخليجية. البحرينية  الغنائية 

خالد فؤاد داليا

»الخطوط التركية« تحتفل بمرور 30 عامًا على إطالق عملياتها في البحرين
] احتفلت الخطوط الجوية التركية، أفضل ناقل في أوروبا للعام السادس 
على التوالي، بمرور 30 عاماً على تسيير رحاتها إلى مملكة البحرين وذلك 
السفر  ووكاء  المسئولين  من  لفيف  حضور  شهد  استقبال  حفل  خال  من 

وممثلي وسائل اإلعام، وجهات معنية أخرى لاحتفال بهذه المناسبة.
المنامة  في  زالق«  »سوفيتيل  فندق  في  النخيل  قاعة  في  االحتفال  وأقيم 
بالبحرين، وشهد كذلك تسليط الناقلة الضوء على تعزيز نموها ليس عالمّياً 

فحسب، بل وفي السوق البحريني أيضاً.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للمبيعات في شركة الخطوط الجوية 
مع  نحتفل  أن  »يسعدنا  جيان:  آدم  وقبرص،  األوسط  الشرق  في  التركية 
الذي  البحريني،  الثاثين على إطاق عملياتنا في السوق  ضيوفنا بالذكرى 

نشهد  مازلنا  األوسط، حيث  الشرق  في  نمّواً  األسواق  أسرع  من  واحداً  يعد 
نمّواً في طلب الزبائن في الباد«.

 وأضاف »عاوة على نمو أسطولنا وشبكة وجهاتنا، فقد ركزنا أيضاً على 
للمساعدة  البحرين،  فيها  بما  األسواق،  من جميع  األسبوعية  زيادة رحاتنا 

على دعم ومواكبة زيادة طلب الزبائن«.
الثاني(  كانون  )يناير/  من  الفترة  خال  التركية  الجوية  الخطوط  وقامت 
إلى )أكتوبر/ تشرين األول 2016( بتزويد الركاب في البحرين بـ 390 رحلة 

بزيادة بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي )2015(.
مديراً  تاشجي  جان  محمد  تعيين  تم  الجاري،  العام  من  سابق  وقت  وفي 
عاّماً جديداً للخطوط الجوية التركية في البحرين. ونجح خال األشهر القليلة 

الجوية  الخطوط  عمليات  إدارة  في  كبيرة  خطوات  يخطو  أن  في  الماضية 
التركية بشكل عام في البحرين، فضًا عن تعزيز حضور الناقلة في الباد.

كما تمكن محمد جان منذ ترقيته من تسريع وتيرة نمو الناقلة في السوق 
الستهداف  عالمّياً  توسعها  تواصل  أنها  والسيما  التطور،  سريع  البحريني 

أكبر عدد ممكن من المسافرين. 
في  لنا  مميزاً  يوماً  اليوم  هذا  »يعد  جان:  محمد  قال  السياق،  هذا  وفي 
لأفراد  وتقديرنا  شكرنا  عن  فيه  نعبر  حيث  التركية،  الجوية  الخطوط 
وتمثل  الماضية.  عاماً   30 مدار  على  ودعمتنا  ساعدتنا  التي  والمؤسسات 
لنمونا،  مهّماً  عامًا  الرئيسية  اإلعام  ووسائل  للسفر  وكائنا  مع  عاقتنا 

وستظل على رأس أولوياتنا في مسيرة نجاحنا«.

أثناء استقبال السفيرة التركية لدى مملكة البحرين  شهد الحفل حضور لفيف من المسئولين ووكالء السفر وممثلي وسائل اإلعالم
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25 عقدة أحيانًا.
من قدم إلى ثالثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى ٦ 

أقدام في عرض البحر.
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] لماذا تأخر صرف قروض البناء اإلسكانية لمستحقيها حتى 
اآلن، بعد أن كانت ُتصرف خالل عدة أشهر من تقديم طلب القرض 

اإلسكاني؟

] إن التدخل التركي في سورية غير مرتبط بالوضع في حلب، 
لها هدف  العملية  النظام في دمشق. إن هذه  تغيير  إلى  وال يهدف 
المنطقة،  في  الموجودة  اإلرهابية  العناصر  القضاء على كل  واحد: 

وفي مقدمها تنظيم الدولة اإلسالمية.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم
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برنار كازنوف
] عين الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أمس 
الداخلية  وزير   )2016 ديسمبر   6( الثلثاء  األول 
استقالة  بعد  للحكومة،  رئيسًا  كازنوف  برنار 
الحزب  بترشيح  للفوز  الطامح  فالس،  مانويل 

االشتراكي إلى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وسيتولى كازنوف )53 عامًا( رئاسة الحكومة 
الذي  وهو   ،2017 انتخابات  حتى  االشتراكية 
أشرف على التدابير التي اتخذتها قوات األمن رداً 
على سلسلة من االعتداءات الجهادية التي أودت 
فرنسا خالل  في  230 شخصًا  من  أكثر  بحياة 

السنتين الماضيتين.
الثلثاء  مبكر  وقت  في  استقالته  فالس  وقدم 
وسيشكل  هوالند.  فرنسوا  الرئيس  وقبلها 
لتصريف  حكومة  هوالند  من  المقرب  كازنوف 
األعمال مدتها 5 أشهر، لحين إجراء االنتخابات 

الرئاسية في مايو 2017.
 وقال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي: إن 
رجل الثقة كازنوف »يتمتع بخبرة عالية، ومطلع 
مكافحة  وشئون  األمنية  المسائل  على  تمامًا 

اإلرهاب«.
- ُولد برنار كازنوف في 2 يونيو 1963، في 

منطقة واز شمالي فرنسا.
- عضو الحزب االشتراكي الفرنسي.

االشتراكي  الحزب  في  مسئواًل  والده  كان   -
الفرنسي، وقام بتقديمه وهو شاب إلى الرئيس 

الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ليتعرف عليه.
السياسية  الــدراســات  معهد  في  درس   -
صفوف  في  انضم  تخرجه  وبعد  الفرنسي، 

الحزب االشتراكي.
- بدأ حياته المهنية كمستشار قانوني في أحد 
البنوك، وفي العام 1991 دخل العمل السياسي بعد 

تعيينه مستشاراً في مجلس الوزراء الفرنسي.
الخاص  السكرتير  أصبح   ،1992 العام  في   -
فيفيان،  آالن  الخارجية  للشئون  الدولة  لوزير 
لوزير  سكرتيراً  تعيينه  تم   1993 العام  وفي 

شئون ما وراء البحار.
- في العام 1997 تم انتخابه نائبًا في الجمعية 

الوطنية الفرنسية عن إقليم المانش.
لبلدية  رئيسًا  انتخابه  تم   ،2001 العام  في   -
في  واستمر  فرنسا،  جنوبي  شيربورج  مدينة 

منصبه حتى 2012.
للدولة  وزيراً  تعيينه  تم   ،2012 العام  في   -

للشئون األوروبية.
- في العام 2013، تم تعيينه في منصب وزير 

الدولة لشئون الموازنة.
- في أبريل 2014، تم تعيينه وزيراً للداخلية.

- أثناء توليه وزارة الداخلية، واجهت فرنسا 
ما  المئات،  ضحيتها  راح  إرهابية  هجمات  عدة 
المتطرف  اليمين  قبل  عرضه لهجوم شديد من 
اإلرهابية  الهجمات  مسئولية  وحمله  الفرنسي، 

على األراضي الفرنسية.
الملفات،  في  جأشه  رباطة  عنه  معروف   -
اإلرهابية  االعتداءات  مع  كبيرة  بجدية  وتعاطيه 

األخيرة التي ضربت فرنسا.

صياد هندي يلقي شباكه لصيد األسماك في بحيرة بمدينة سريناغار الواقعة في كشمير الهندية

عودة العالقات المميزة بين بريطانيا والخليج

editor@alwasatnews.com

] اختّطت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نهجًا جديداً 
في كلمتها التي ألقتها أمام قادة مجلس التعاون يوم أمس األربعاء 
)7 ديسمبر/ كانون األول 2016(، وذلك عندما أكدت أن حكومتها 

التجارية  الجوانب  تشمل  وثيقة  عالقات  إلقامة  ستسعى 
أمن  هو  الخليج  أمن  بأّن  إشارتها  عبر  وذلك  واألمنية، 

لبريطانيا، وازدهار الخليج هو ازدهار لبريطانيا.
ولقد أشارت المصادر البريطانية إلى أن التجارة البينية 

بين بريطانيا ودول الخليج بلغت نحو 30 مليار دوالر العام 
الماضي، وأن أحد األهداف التي تضعها بريطانيا نصب عينيها إزالة الحواجز من أمام 
التجارة واالستثمار. وفي هذا اإلطار، فإّن بريطانيا قد تستفيد من تعثر المفاوضات بين 
القرن  من  الثمانينات  نهاية  منذ  الُحّرة،  للتجارة  اتفاقية  توقيع  بشأن  األوروبي  االتحاد 

الماضي، وأن تسعى لتوقيع اتفاقها الخاص للتجارة الُحّرة مع دول الخليج.
التوقيع  االتفاقية هي اإلصرار على  التي كانت تحول دون توقيع  المشاكل  إن إحدى 
بين  المفاوضات  فإّن  وعليه،  األوروبي.  االتحاد  دول  جميع  عليها  توافق  شروط  على 
االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1989 لم ينتج عنها أي توافق 
مستوى  أو ضمان  والخدمات،  السلع  في  للتجارة  والمتبادل  التدريجي  التحرير  بشأن 

مماثل للوصول إلى األسواق والفرص االستثمارية بين الجانبين.
االختالفات التي عّطلت االتفاق بين الجانبين عديدة؛ من بينها االختالف حول إجراءات 
البتروكيماويات،  بمنتجات  يتعلق  فيما  والسيما  والمنافسة  الفكرية،  الملكية  حقوق 
الخليجيين كانوا يأملون  المتعلقة بحقوق اإلنسان. وعلى رغم أن المسئولين  والمسائل 

في العام 2013 اكتمال االتفاقية، إال أن أّيًا من تلك اآلمال لم تتحقق لألسباب المذكورة.
 - األوروبي  االتحاد  من  تخرج  أن  بعد   - الفرصة سانحة  تجد  بريطانيا  فإّن  وعليه، 
للُمضّي قُدمًا نحو تطوير العالقات بما قد يفسح المجال - ربما - لتوقيع اتفاقية للتجارة 
الُحّرة منفصلة بينها وبين دول الخليج، وذلك لتعويض بعض من تلك الخسائر التي بدأت 

تصيب االقتصاد البريطاني بسبب التصويت لصالح الخروج من االتحاد األوروبي.
لقد أشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى عمق العالقات مع دول الخليج، وكيف أن 

على  قرون  عدة  قبل  العالقات  تلك  بدأت  الشرقية  الهند  شركة 
األمنية  الجوانب  لتشمل  تطّورت  ذلك  وبعد  بحتة،  تجارية  أسس 
المميزة حاليًا  الفرق ربما هو أن عودة العالقات  واالستراتيجية. 
القضايا األمنية، وثم تنطلق نحو  الحوار والتوافق حول  تبدأ من 
التجارة، وهو عكس ما كان عليه الحال مع شركة الهند الشرقية 

التي كانت تتسّيد التجارة في الهند والخليج.

بريطاني يكتشف من خالل »فيسبوك« 
أن زوجته متزوجة برجل آخر

بصدمة  بريطاني  رجل  أُصيب   [
صور  خالل  من  اكتشف  حين  كبيرة، 
أن  »فيسبوك«،  موقع  على  منشورة 
حفل  وأقامت  آخر  برجل  تزوجت  زوجته 
»ديلي  صحيفة  نشرت  ما  على  زفاف، 
تلغراف« البريطانية أمس األول )الثلثاء(.
 35 العمر  من  البالغة  الزوجة  وكانت   
عاماً، واسمها ليزا، حاولت أن تقنع زوجها 
لم  أنها  الصور،  على  اطالعه  بعد  إليوت، 
تكن العروس، وإنما كانت ضيفة الشرف 
في حفل زفاف صديقتها، لكن الزوج البالغ 

38 عاماً قصد البلدية للتثبت من سجالتها. 
رجل  من  بالفعل  تزوجت  أنها  له  وتبين 
أمر  وهو  الماضي،  تموز  يوليو/  في  آخر 
دعوى  الزوج  رفع  وقد  للقانون.  مخالف 
المحامي  بحسب  زوجته،  على  قضائية 
معرفة  عند  موكله  شعور  وصف  الذي 
الحقيقة »كمن سقطت السماء على رأسه«.
 وأصدر قاضي محكمة كارديف )جنوب 
الزوجة بالعمل  غرب إنجلترا( حكماً على 
وندد  العامة،  الخدمة  في  ساعة   150

مجلة »تايم« تختار دونالد »بأنانيتها« و»خيانتها«.
ترامب شخصية العام 2016

] اختارت مجلة »تايم« األميركية أمس 
)األربعاء( دونالد ترامب »شخصية العام« 
االنتخابات  في  المفاجئ  لفوزه  2016؛ 
كتابة  أعاد  والذي  األميركية،  الرئاسية 

قواعد السياسة في أميركا المقسمة. 
ببرنامج  المنتخب  الرئيس  واتصل   
سي«  بي  »إن  قناة  على  ــوداي«  »تـ
باللقب  سروره  عن  ليعرب  التلفزيونية، 
الذي وصفه بأنه »شرف كبير، كبير جداً«، 
نافياً مسئوليته عن االنقسامات، ومشيداً 
واليته  المنتهية  الديمقراطي  بالرئيس 
باراك أوباما. وأحدث ملياردير العقارات، 
الذي لم يتول أي منصب سياسي سابقاً، 

صدمة في المؤسسة السياسية األميركية، 
عندما هزم منافسته الديمقراطية هيالري 
»تايم«  مجلة  غالف  وتصدر  كلينتون. 
رئيس  ترامب:  »دونالد  عنوان  تحت 

الواليات المتحدة المقسمة«. 
 وقالت المجلة إن ترامب الذي اختارته 
يعود  تقليد  في  العام،  هذا  شخصية 
بالمجلة إلى 90 عاماً، »كان له أعظم تأثير، 
أحداث  على  لألسوأ،  أو  لألفضل  سواء 
المجلة  تحرير  رئيسة  وقالت  العام«. 
نانسي غيبس: »إذاً ما هو الحال هذا العام: 

دونالد ترامب على غالف المجلة هل هو لألفضل أم لألسوأ؟«.

أميركية تطلب من ترامب طرد
حبيبها المقيم بصورة غير قانونية

األميركيين  بعض  وجد   [
طريقة جديدة لالنتقام العاطفي، 
عبر  مباشرة  بالتوجه  تتمثل 
األميركي  الرئيس  إلى  »تويتر« 
ترامب،  ــد  ــال دون المنتخب 
السابق  حبيبهم  بطرد  لمطالبته 
اإلقامة  شروط  المستوفي  غير 

القانونية.

المستخدمات  إحدى  وكتبت   
جاء  »تويتر«  عبر  تغريدة 
دونالد  يقوم  أن  ــل  »آم فيها 
صديقي  بترحيل  ــب  ــرام ت
جمهورية  من  المتحدر  السابق 
بصورة  والمقيم  الدومينيكان، 
عنوان  ناشرة  قانونية«،  غير 
والية  في  السابق  صديقها 

الشرقي(،  )الوسط  كنتاكي 
الطابق  أنه يقيم »في  وموضحة 
الرئيس  اتخذ  وقد  العلوي«. 
مواقف  المنتخب  األميركي 
غير  المهاجرين  ضد  متشددة 
واعداً  حملته،  خالل  القانونيين 
تسلمه  فور  جميعاً  بطردهم 
يناير/   20 في  الرئاسية  مهامه 

تليين  قبل  الثاني،  كانون 
القول  عبر  انتخابه  ُبعيد  موقفه 
مليوني  من  أكثر  ل  سيرحِّ إنه 
المشكالت  أصحاب  من  مهاجر 
وعوده  أثارت  وقد  القضائية. 
مليون   11 نحو  لدى  مخاوف 
أكثريتهم  قانوني،  غير  مهاجر 

الالتينية. من أميركا 

الممثلة األفغانية فرشته حسيني، لدى حضورها
فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي في مدينة مراكش المغربية.


