
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

العرض سار من

17 نوفمبر - 21 ديسمبر

تحليل جسمك من األلـف إلى الـياء

كن على اتم دراية بصحتك مع الكشف 
المبكر عن األمراض وعوامل الخطر مع

الباقة الصحية الخاصة

* مالحظة: أقرأ النتائج مع طبيبك الخاص أو احجز موعدك مع طبيبنا

لمزيد من التفاصيل 
الرجاء االتصال بنا 
أو تفضلوا بزيارتنا 

في  مختبرات
 بلوسم
 الطبية

تحاليل خطر أمراض القلب
Cardiac Risk Panel

الكشف المبكر عن السرطانات )اختياري(
Cancer Early Detection

تحاليل  الفيتامينات
Vitamins Study

كريات الدم الشاملة
CBC

أمراض الدم الوراثية
Hgb Electrophoresis

وظائف الكبد
Liver Function Tests

وظائف الكلى
Kidney Function Tests

تحاليل البول
Urine Tests

تحاليل البنكرياس
Pancreatic Tests

تحاليل العضالت
Muscle Enzymes

 تحاليل العظام  والهشاشة
Bones & Osteoporosis

تحاليل الغدة الدرقية
Thyroid Tests

تحاليل السكر والسكري
Blood Sugar & Diabetes

مؤشر االلتهابات
ESR/CRP

تحاليل الحديد الشاملة
Iron Study

االمالح والمعادن
Electrolytes & Minerals 

تحاليل الروماتزيوم والمناعة
Rheumatism Study

مؤشر الحساسية العام
Total lgE 

الباقة 
الذهبية

VIP

88BD
عرض السبوع فقط

65 % OFF

https://www.instagram.com/blossomlab/
https://www.instagram.com/blossomlab/
http://goo.gl/maps/z3miFVR6FzN2
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القيادة تعزي السعودية 
بوفاة األمير محمد بن 

فيصل بن عبدالعزيز آل 
سعود )ص ٢ و٢٢(

بدء التحقيق مع محل تجاري بشأن االسعار

 الداخلية: إصابة رجل أمن 
بإطالق نار في بني جمرة

§المنامة - النيابة العامة
ممدوح  العامة  والجهات  الوزارات  نيابة  رئيس  العام  المحامي  صرح   [
إدارة  التجارية من قبل  المحالت  إثر واقعة ضبط أحد  المعاودة، بأنه على 
حماية المستهلك، بقيامهم ببيع عدد من المنتجات يختلف سعرها عند نقطة 
الدفع عن السعر الموجود على منطقة العرض، حيث قامت بمباشرة إجراءات 
االلكتروني  والنظام  المخالفة  الفروع  على  بالتحفظ  وأمرت  فيها  التحقيق 
وذلك  فيه،  المخزنة  المعلومات  سالمة  على  للحفاظ  البيع  بعملية  الخاص 
لحين انتهاء إجراءات التحقيق في الواقعة كما قامت باستدعاء شهود الواقعة 
وطلبت كشفاً بفواتير البيع للسلع المخالفة لتحديد المسئولين عن عمليات 

البيع والتسعير بتلك الفروع التي ضبطت بها المخالفات.

] قالت وزارة الداخلية على حسابها الخاص في موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« إن »عماًل إرهابياً تمثل في إطالق نار على موقع لدورية أمنية في 
أن  الوزارة  وأكدت  األمن«،  رجال  أحد  إصابة  عن  أسفر  جمرة  بني  قرية 

»األجهزة األمنية تباشر إجراءاتها«.

»الغرفة« ترد على  كانو: أعضاء 
مجلس اإلدارة لم يستغلوا مناصبهم

§الوسط - علي الفردان
وصناعة  تجارة  غرفة  قالت   [
البحرين، في بيان أمس السبت )14 
إنها   ،)2017 الثاني  كانون  يناير/ 
مجلس  عضو  قرار  من  مستغربة 
من  باالستقالة  كانو  نبيل  إدارتها 

عضوية مجلس اإلدارة.
»يعلم  البيان  في  وأوضــحــت 
إدارة  مجلس  أن  المستقيل  العضو 
أعمال  أصحاب  من  يتكون  الغرفة 
ومن  أيضاً،  ومعروفين  ناجحين 
عوائل تجارية عريقة كذلك، وعملهم 
على  عالوة  بحت،  تطوعي  بالغرفة 
أنهم جميعاً يمتلكون من الوجاهة ما 

يغنيهم عن التفكير في االستفادة أو 
استغالل مناصبهم في مجلس إدارة 
دخالء  ليسوا  بالتأكيد  وهم  الغرفة، 
متطفلين  أو  الخاص  القطاع  على 
عليه، لذلك ال يوجد أي شغف للسعي 

وراء المناصب«.
غرفة  في  أعضاء  نفى  ذلك،  إلى 
نّيتهم  البحرين  وصناعة  تجارة 
حالّياً،  اإلدارة  مجلس  من  االستقالة 
داخل  الفرقة  أسفين  دق  لعدم  وذلك 
التي  االنتخابات  قبيل  المجلس 

ستجرى مطلع العام المقبل.
غداة  التصريحات  هذه  وتأتي 
األقل  على  عضوين  نية  عن  حديث 

االستقالة إثر استقالة عضو مجلس 
اإلدارة نبيل كانو، إال أن أحد أعضاء 
مجلس اإلدارة أشار إلى أن شائعات 
مثل هذه ظهرت في وقت سابق لكنها 

كانت زوبعة في فنجان.
في  كانو  لخالفة  المرشحة  أما 
غرفة التجارة خلود القطان، فأشارت 
استفسارات  على  ردها  معرض  في 
كانت  إذا  ما  بشأن  »الوسط«  لـ 
اإلدارة،  مجلس  دخول  في  سترغب 
السابق  من  الموضوع  هذا  أن  إلى 
ألوانه، إلى حين وجود شيء رسمي 

من قبل الغرفة.
)التفاصيل ص12(

مشروعات »سكن 
اجتماعي« بسترة 

وسار و»العرين«
§السنابس - صادق الحلواجي

الكويتية  المجموعة  وشريك  عام  مدير  أفصح   [
السرحان،  محمد  والسرحان(،  )الزامل  العقاري  للتطوير 

ضمن  اجتماعي  سكن  مشروعات  تنفيذ  بصدد  »المجموعة  أن  عن 
بصدد  »المجموعة  أن  موضحاً  الصخير«،  بمنطقة  »العرين«  مشروع 
العاجل،  القريب  في  في سترة وسار  اجتماعي  تنفيذ مشروعات سكن 

وهي اآلن في طور إنهاء إجراءات االستحواذ على األراضي«.
جاء ذلك على هامش معارض »فيرست تارجت« الدولية، أمس السبت 
للمؤتمرات  الدولي  البحرين  بمركز   ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   14(

والمعارض. 
العقاري  الركود  بحالة  تأثرت  سوق  »أقل  إن  السرحان  وقال 
الحاصل في منطقة الخليج العربية تحديداً بسبب الظروف السياسية 
البحرينية.  السوق  أنها  نعتقد  النفط،  أسعار  ونزول  واالقتصادية 

والسبب يعود إلى صغر حجم المساحات المستثمرة في البحرين.
)التفاصيل ص٤(

موسوعة »غينيس« 
احة  تبرز مشاركة السبَّ

احة  الزين كأصغر سبَّ
تشارك ببطوالت العالم
)ص١٣(
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وزير الداخلية يستعرض العالقات الثنائية 
مع وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي

§المنامة - وزارة الداخلية
أمس  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  استقبل   [
السبت )14 يناير/ كانون الثاني 2017(، وزير الدولة للشئون الخارجية في جمهورية 
العام  األمن  ورئيس  الداخلية  وزير  نائب  بحضور  وذلك  أكبر،  جي  إم  الصديقة  الهند 

ووكيل وزارة الداخلية ومحافظ العاصمة والسفير الهندي لدى مملكة البحرين.
في  الخارجية  للشئون  الدولة  بوزير  الداخلية،  وزير   رحب  اللقاء،  مستهل  وفي 
بين  الوثيقة  والشراكة  المتميزة  بالعالقات  مشيداً  المرافق،  والوفد  الهند  جمهورية 

البلدين الصديقين في مختلف المجاالت.
ووضع  اإلقليمي  األمن  تحقيق  إلى  والهادفة  المشتركة  الجهود  أهمية  الوزير  وأكد 
الزيارات  تبادل  إلى  الشأن  هذا  في  منوهاً  األمنية،  التحديات  لمواجهة  فاعلة  آليات 
األهداف  وتحقيق  األمني  التعاون  لتطوير  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  والخبرات 

المشتركة.
والدور  البحرين  شرطة  نشأة  بداية  في  الهندية  الجالية  بمساهمة  الوزير  وأشاد 
الكبير الذي قاموا به في هذا المجال، الفتاً إلى أن الشعبين البحريني والهندي، يمثالن 

حضارات تاريخية عريقة، قائمة على االنفتاح واحترام اآلخر.
الهندي عن شكره وتقديره لوزير  الدولة للشئون الخارجية  من جهته، أعرب وزير 
على  والمبنية  الصديقين  البلدين  تجمع  التي  التاريخية  بالعالقات  مشيداً  الداخلية، 
في  الهندية  الجالية  تلقاه  ما  على  وتقديره  خالص شكره  عن  معرباً  والسالم،  المحبة 

البحرين من رعاية واهتمام.
وتم خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث 
تفعيل االتفاقية المشتركة التي تهدف إلى رفع أداء األجهزة األمنية، باإلضافة إلى تعزيز 
التعاون والتنسيق األمني في مجاالت األمن اإللكتروني وتبادل الخبرات والمعلومات، 
بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأمن 

واستقرار المنطقة.
يذكر أن وزير الداخلية كان قد قام بزيارة إلى جمهورية الهند الصديقة في ديسمبر/ 
كانون األول 2015 جرى خاللها توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في عدد من المجاالت 

األمنية.

وزير الداخلية مستقباًل وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي

 القيادة تعزي السعودية بوفاة 
األمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

§المنامة - بنا
] بعث عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة 
تعزية  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
عاهل  الشريفين  الحرمين  خادم  إلى  ومواساة 
الملك  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
فيها  أعرب  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
مواساته  وصادق  تعازيه  خالص  عن  جاللته 
صاحب  تعالى  اهلل  بإذن  له  المغفور  بوفاة 
بن  فيصل  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
المولى  جاللته  داعياً  سعود،  آل  عبدالعزيز 
ويسكنه  رحمته  بواسع  يتغمده  أن  تعالى 

فسيح جناته.
وبعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تعزية 
عاهل  الشريفين  الحرمين  خادم  إلى  ومواساة 
الملك  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
سموه  عبر  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
وفاة  في  والمواساة  التعازي  أحر  عن  فيها 
السمو  صاحب  تعالى  اهلل  بإذن  له  المغفور 
عبدالعزيز  بن  فيصل  بن  محمد  األمير  الملكي 
آل سعود، مبتهاًل سموه إلى الباري جلت قدرته 
ورضوانه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 

ويسكنه فسيح جناته.
رئيس  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
الوزراء برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى 
كل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
السعودية  العربية  بالمملكة  الداخلية  وزير 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف آل 
سعود وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس 
العربية  الدفاع بالمملكة  الوزراء وزير  مجلس 
الملكي األمير محمد  السعودية صاحب السمو 
خالص  سموه  ضمنهما  سعود،  آل  سلمان  بن 

تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.
وبعث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
السمو  صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ببرقية 
تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  عاهل 
عبر  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
في  ومواساته  تعازيه  صادق  عن  فيها  سموه 
وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو 
عبدالعزيز  بن  فيصل  بن  محمد  األمير  الملكي 
أن  وجل  عز  المولى  سموه  داعياً  سعود،  آل 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه 

فسيح جناته.
العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
إلى  مماثلة  ومواساة  تعزية  برقيات  الوزراء 
كل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

السعودية  العربية  بالمملكة  الداخلية  وزير 
نايف  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
العهد  ولي  وولي  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 
وزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الدفاع 
ومستشار  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 

مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين  خادم 
خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  المكرمة 
آل سعود، وصاحب  عبدالعزيز  بن  فيصل  بن 
بن  فيصل  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو 
خالص  سموه  ضمنها  سعود،  آل  عبدالعزيز 

تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.

العاهل السعوديعاهل البالد

 القيادة تهنئ الرئيس السوداني 
بنجاح العملية الجراحية

] أجرى عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصااًل هاتفيًا، 
يوم أمس السبت )14 يناير/ كانون الثاني 2017(، برئيس جمهورية السودان الشقيقة الرئيس 

عمر حسن البشير.
بنجاح  السوداني  للرئيس  جاللته  تهاني  خالص  عن  االتصال،  البالد، خالل  عاهل  وأعرب 

العملية الجراحية التي أجريت له، وبقرار رفع بعض العقوبات األميركية عن السودان.
الملك على مشاعره األخوية  من جانبه، عبر الرئيس السوداني عن شكره وامتنانه لجاللة 

الطيبة، متمنيًا له موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين مزيداً من التقدم واالزدهار.
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  جانبه،بعث  من 
القلبية  برقية تهنئة أمس  الى رئيس السوداني ، عبَّر فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته 
المولى عز وجل أن يديم على  لفخامته، سائال  التي أجريت  الجراحية  العملية  بمناسبة نجاح 

فخامته موفور الصحة والسعادة.
شتى  في  ونماء  تطور  من  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  تشهده  لما  ارتياحه  عن  وأعرب 

المجاالت.
الوزراء صاحب  لرئيس مجلس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  بعث  ذلك،  الى 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ببرقية تهنئة  الى رئيس السوداني، عبر فيها 
عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته، 
في  سموه  والسعادة.وأعرب  الصحة  موفور  فخامته  على  يديم  أن  وجل  عز  المولى  سائال 
برقيته المهنئة عن ارتياحه لما تشهده العالقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماء في شتى 

المجاالت.

حميدان: عمال البحرين سجلوا فخرهم الوطني 
واعتزازهم بجاللة الملك قائد المسيرة

العمل والتنمية  §مدينة عيسى - وزارة 
االجتماعية

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  قام   [
المنظمة  العليا  اللجنة  بتكريم  جميل حميدان، 
لتكريم  ـــ)32(  ال للحفل  المساندة  والفرق 
والمنشآت  والمتفوقين  المجدين  العمال 
الذي أقيم مؤخراً  القطاع األهلي،  المتميزة في 
لعاهل  السامية  الرعاية  تحت  الوزارة،  بمقر 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 

عيسى آل خليفة.
أعرب حميدان  التكريم،  له خالل  كلمة  وفي 
اللجنة  أعضاء  لجهود  وتقديره  شكره  عن 
في  لها،  المساندة  والفرق  المنظمة،  العليا 
إخراج هذا الحفل بالشكل الذي يليق بالرعاية 
الملك، والذي جاء متزامناً مع  السامية لجاللة 

احتفاالت مملكة البحرين بذكرى تولي صاحب 
والعيد  الحكم  مقاليد  المفدى  الملك  الجاللة 
عكس  الحفل  أن  إلى  الفتاً  المجيد،  الوطني 
الموقرة  والحكومة  الحكيمة  القيادة  اهتمام 
والمنشآت  المجدين  البحرينيين  بالعمال 
من  ساهموا  الذين  الخاص،  بالقطاع  المتميزة 
تقدم  في  المختلفة  اإلنتاج  عمل  مواقع  خالل 

ورفعة ونهضة البالد.
الحفل،  المكرمين، خالل  العمال  أن  وأوضح 
واعتزازهم  الوطني  الفخر  مشاعر  عن  عبروا 
بقائد مسيرة التنمية الشاملة العاهل المفدى، 
على رعايته وتكريمه السامي لهم، مما يعطي 
في  األخرى  العمالية  للشرائح  أكبر  دافعاً 
مختلف مواقع العمل واإلنتاج على بذل المزيد 
أكثر  مستقبل  أجل  من  والتضحية  العطاء  من 
إشراقاً وتقدماً في ظل هذه المسيرة المباركة، 

ومازالوا  كانوا  البحرين  أبناء  أن  إلى  مشيراً 
وقد  المستدامة،  التنمية  في  األساس  حجر 
الفرصة  منح  أن  على  التجارب  برهنت 
القطاع  إدارة   في  البحرينيين  للمواطنين 
سوق  نمو  في  المؤثر  العامل  كان  الخاص 
وهم  الماضية،  السنوات  امتداد  على  العمل 
الحكومة  دعم  بفضل  المستقبل،  صانعو 
على  والعمل  الوطنية  العاملة  للقوى  الموقرة 
خالل  من  إنتاجيتها  وزيادة  أدائها  تحسين 
لمواكبة  المتخصصة  التدريب  برامج  توفير 

الفعلية. العمل  مستجدات ومتطلبات سوق 
بعدها قام وزير العمل والتنمية االجتماعية 
أعضاء  على  التقديرية  الشهادات  بتوزيع 
التوفيق  للجميع  متمنياً  المنظمة،  اللجنة 
الفعاليات  مختلف  تنظيم  في  والنجاح 

واألنشطة المسندة لهم خالل الفترة المقبلة.

وزير العمل في صورة جماعية مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة لحفل تكريم »المجدين«

ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين
§المنامة - بنا

لرئيس مجلس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  تلقى   [
برقية  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  الوزراء صاحب 
العربية  المملكة  عاهل  الشريفين  الحرمين  خادم  من  جوابية  شكر 
رداً  وذلك  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشقيقة  السعودية 

خادم  لتولي  الثانية  الذكرى  بمناسبة  له  المهنئة  سموه  برقية  على 
الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وتقديره  شكره  خالص  عن  برقيته  في  السعودي  العاهل  وأعرب 
لسموه  متمنياً  الكريمة،  األخوية  مشاعر سموه  على  العهد  ولي  لسمو 
التطور  من  المزيد  البحرين  مملكة  ولشعب  والسعادة  الصحة  موفور 

والنماء.
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شمل »المنزل الحديث« و»الصحة والجمال« و»التكنولوجيا«

»فيرست تارجت« تختتم أعمال 4 معارض أمس بحضور بلغ اآلالف
§السنابس - صادق الحلواجي

تارجت«،  »فيرست  مؤسسة  اختتمت   [
الثاني  كانون  يناير/   14( السبت  أمس 
2017(، أعمال 4 معارض نظمتها تحت سقف 
للمعارض  الدولي  البحرين  بمركز  واحد 
والمؤتمرات بحضور بلغ اآلالف، وذلك خالل 
وهي   .2016 يناير   14 إلى   12 من  الفترة 
»معرض البحرين الدولي للمنزل الحديث«، و 
»معرض البحرين الدولي للصحة والجمال«، 
للتكنولوجيا«،  الدولي  البحرين  و»معرض 
مملكة  داخل  من  مشاركاً   123 ضم  الذي 

البحرين وخارجها.
في  نوعية  نقلة  المعارض  وشكلت 
والمؤتمرات  المعارض  صناعة  عالم 
صناعة  تمثله  لما  المملكة،  مستوى  على 
دعم  في  أهمية  من  والمؤتمر  المعارض 
الحركة  وتنشيط  الوطني  االقتصاد 

»فيرس  وعقدت  السياحية.  االستثمارية 
منطلق  من  األربعة  المعارض  تارجت« 
اإليمان »بأهمية دور المؤسسات والشركات 
المحلية في دعم االقتصاد الوطني، وتوظيفاً 
الفعاليات،  لخبرتها في مجال تنظيم وإدارة 
إقامة  في  المتواصلة  جهودها  إلى  إضافة 
تجمع  والتي  المختصة  الدولية  المعارض 

الشركات المحلية والدولية«.
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وأعــرب 
بشئون  والخبير  تــارجــت«  »فيرست 
عن  داوود،  يوسف  المختصة  المعارض 
المعارض  أفضل  تنظيم  على  حرصه 
إيجابي  مردود  لتحقيق  الهادفة  المختصة 
من  انطالقاً  وذلك  الوطني  االقتصاد  على 
إدراكه ألهمية القطاع الخاص ودوره في رفد 
رؤوس  جذب  إلى  مؤدياً  الوطني،  االقتصاد 
المملكة،  في  لالستثمار  الدولية  األمــوال 
على  الدولية  الشركات  مختلف  وتشجيع 

مما  واالستفادة  البحرينية  السوق  دخول 
متطورة  تحتية  بنية  من  البحرين  تقدمه 

وقوانين عصرية داعمة للمستثمرين.
القيادة  باهتمام  داوود  ــاد  أش كما 
لرجال  المتواصل  ودعمهما  والحكومة 
من  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  األعمال 
مما  ممتازة،  استثمارية  بيئة  توفير  خالل 
الذي  واالبتكار  لإلبداع  كبيراً  حافزاً  يشكل 
والمواطنين،  القيادة  تطلعات  بدوره  يلبي 
ويخدم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها 
دور  إلى  ه  كافة.ونوَّ القطاعات  في  المملكة 
دفع  في  والمؤتمرات  المعارض  صناعة 
طريق  عن  المملكة  في  االستثمار  عجلة 
داخل  من  للمستثمرين  مساحة  توفير 
الفرص  وخلق  للقاء  وخارجها،  البحرين 
من  التي  التجارية  الصفقات  وعقد  للتعاون 
شأنها أن تعكس أثراً إيجابياً ومباشراً على 

االقتصاد البحريني. معارض »فيرست تارجت« مّثلت نقلة نوعية في عالم المعارض بالبحرين

 مدير »المجموعة الكويتية« 
لـ »}«: مشروعات »سكن 

اجتماعي« بسترة وسار و»العرين«

للتطوير  الكويتية  المجموعة  وشريك  عام  مدير  أفصح   [
العقاري )الزامل والسرحان(، محمد السرحان، عن أن »المجموعة 
بصدد تنفيذ مشروعات سكن اجتماعي ضمن مشروع »العرين« 
تنفيذ  بصدد  »المجموعة  أن  مضيفاً  الصخير«،  بمنطقة 
مشروعات سكن اجتماعي في سترة وسار في القريب العاجل، 

وهي اآلن في طور إنهاء إجراءات االستحواذ على األراضي«.
الدولية،  تارجت«  »فيرست  معارض  هامش  على  ذلك  جاء 
البحرين  بمركز   ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   14( السبت  أمس 
االجتماعي  السكن  والمعارض. ومشروعات  للمؤتمرات  الدولي 
بأسعار  تكون  واحد  مشروع  ضمن  تنشأ  سكنية  وحدات  هي 
تنافسية تدعمها بعض البنوك والبيوت االستثمارية بما يحقق 
التسهيالت للمشتري، وأحياناً تحظى بدعم مباشر من الحكومة 

ممثلة في وزارة اإلسكان.
وعن حركة التداول العقاري في مملكة البحرين، أكد مدير عام 
المجموعة الكويتية لـ »الوسط« أن »أقل سوق تأثرت من حالة 
تحديداً  العربية  الخليج  منطقة  في  الحاصل  العقاري  الركود 
النفط،  أسعار  ونزول  واالقتصادية  السياسية  الظروف  بسبب 
حجم  صغر  إلى  يعود  والسبب  البحرينية.  السوق  أنها  نعتقد 
بحالة  المملكة  مرت  فقد  البحرين،  في  المستثمرة  المساحات 
العربية  المملكة  في  جرى  كما  هبوطاً  وليس  فقط  الركود  من 

السعودية مثاًل«.
في  مشاركتنا  من  الرئيسي  »الهدف  أن  السرحان  وذكر 
المعرض هو طرح مشروعات المجموعة في مشروع »العرين« 
فالعرين  الصخير،  منطقة  في  الواقع  والسكني  االستثماري 
الكويتية، فنحن  المجموعة  يشتمل اآلن على مشروعات تخص 
العقارية  الشركات  أكبر  من  كويتية  شركات   5 كذلك  نمثل 
»العرين«،  مشروع  نصف  من  أكثر  تمتلك  وهي  الخليج،  في 
وسنكون نحن المسئولين عن تطوير هذه المشروعات. ولذلك 
مشروعاتنا  على  الناس  إلطالع  المعرض  في  مشاركتنا  كانت 
المجموعة  نشاط  عرض  إلى  باإلضافة  هناك،  المستقبلية 

الكويتية في البحرين«.
تدير  الكويتية  »المجموعة  أن  المجموعة  عام  مدير  وتابع 
في  وجميعها  وبمشاركة،  ملٌك  مشروع؛   12 حالياً  وتطور 
اليمين  الذراع  هي  البحرين  في  الكويتية  فالمجموعة  البحرين، 
4 شركات تقوم بعمليات  للشركة األم في الكويت، وتتكون من 

التطوير والبناء والتسويق وإدارة العقار بحرينياً«.
رصد  من  البنوك  انتهت  أن  وبعد  »اآلن،  السرحان  وبين 
موازناتها السنوية الجديدة، بدأنا منذ بداية شهر يناير/ كانون 
األسعار  في  تدريجي  ارتفاع  بوجود  بالشعور   2017 الثاني 

والمشروعات، ولو كان بطيئاً«. 
توليها  بعد  الكويتية  للمجموعة  مشروعات  توجد  إن  وعما 
»العرين«، علق مدير عام المجموعة بأن »الهدف اآلن أن نطور 
إلى  تفتقر  البحرين  في  الجنوبية  فالمنطقة  العرين،  مشروع 
البحريني  المواطن  فإن  السكن االجتماعي، وبحسب معلوماتنا 
يحتاج إلى سنوات طويلة للحصول على سكن حكومي، ولذلك 
مردفاً  اآلن«،  العرين  في  االجتماعي  السكن  جانب  على  نركز 
ُعين  كونه  الخليجي  التمويل  بيت  في  الزمالء  من  »طلبنا  أن 
وتحويل  لنا  المشروعات  فتح  العرين،  لمشروع  كمدير  مؤخراً 
بعض المشروعات االستثمارية إلى مشروعات سكن اجتماعي. 
ونهدف في المستقبل القريب إلى التوجه إلى السكن االجتماعي 

في مختلف مناطق البحرين«.  
السكن  تحدث سرحان عن مشروعات  التفاصيل،  من  وللمزيد 

االجتماعي القادمة، وقال عنها: »نترقب اآلن 
منطقة  في  جديداً  اجتماعي  سكن  مشروع 
أعمال  ضمن  وهي  سار،  في  وآخر  سترة 
تتعلق  موضوعات  إلنهاء  المفاوضات 
بدء  وبالتالي  األراضي  على  باالستحواذ 

اإلنشاءات فيها«.

إطالق مركز الفردان للعالج الطبيعي بأحدث تقنيات وطرق العالج بالمنطقة
عن  الفردان،  علي  الطبيعي،  للعالج  الفردان  لمركز  المنتدب  العضو  أعلن   [
العالج في مملكة  تقنيات وطرق  الطبيعي بأحدث  للعالج  المركز  »إطالق خدمات 

البحرين، والتي قد ال تكون متوافرة لدى بقية المراكز األخرى«.
وأضاف الفردان في حديثه لـ »الوسط« على هامش معارض »فيرست تارجت« 
الدولي  البحرين  بمركز   ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   14( السبت  أمس  الدولية، 
إيصال  في  كثيراً  تساعد  المعارض  في  »المشاركة  أن  والمعارض،  للمؤتمرات 
الرسائل المهمة التي تتمحور حولها خدماتنا المتمثلة في العالج الطبيعي، وهناك 
التي  والحاالت  واألشياء  وأهميتها  الطبيعية  العالج  خدمات  ماهية  يجهل  الكثير 
أهميتها واإلقبال  الطبيعي تزداد  العالج  أن »خدمات  الخدمة«، مبيناً  تتطلبها هذه 

عليها اقتراناً بزيادة وعي وثقافة الناس باألمور الصحية وصحتهم العامة«. 
من  اآلن  »نحن  الفردان:  قال  بحرينياً،  الطبيعي  العالج  خدمات  مستوى  وحول 
المراكز التي ساهمت في جلب التكنولوجيا الجديدة في عمليات العالج الطبيعي 
غير  ربما  جديدة  عالج  وطرق  والتكنولوجيا  األجهزة  فلدينا  البحرين،  لمملكة 
متوافرة لدى مراكز أخرى موجودة في مملكة البحرين، وعلى سبيل المثل لدينا 
تكاد  أمور  وهذه  الميال«،  »السرير  و  »البانتام«،  و  »األوتوميد«،  تسمى  أجهزة 
تطوير  في  نعتبرها مساهمة  نحن  وبذلك  المحلية،  السوق  على  تكون جديدة  أن 

الخدمات والتكنولوجيات المتوافرة في البحرين على هذا الصعيد«.
وأشار العضو المنتدب إلى أن »المركز يوفر خدمات العالج الطبيعي في موقع 

عيسى  مدينة  في  متكامل  مركز  ولدينا  بسكنه،  المريض 
ومركز  عيسى  مدينة  بلدية  مقابل  المدينة  دانات  بمجمع 

إنجنير الصحي«.

علي الفردان لدى حديثه إلى »الوسط«

مطيع السماهيجي

 السماهيجي: »يونيفيرسال« تطرح نوافذ وأبوابًا 
بتقنيات عازلة للصوت والتسربات وضد الحريق

»يونيفيرسال«  مصنع  عام  ومدير  مالك  قال   [
توقيع  يتوقع  »المصنع  السماهيجي:  مطيع  للنوافذ، 
عدد من االتفاقيات مع مستثمرين ومطورين عقاريين 
مميزاتها  أهم  جديدة  بتقنية  وأبواب  نوافذ  لتركيب 
وضد  المائية  والتسربات  للصوت  عازلة  تكون  أن 

الحريق والغبار«.
وأضاف السماهيجي، على هامش مشاركة مصنعه 
في معارض »فيرست تارجت« الدولية، أمس السبت 
)14 يناير/ كانون الثاني 2017( بمركز البحرين الدولي 
معظم  في  نشارك  »نحن  والمعارض،  للمؤتمرات 
المنعقدة  عام  بشكل  والتجارية  العقارية  المعارض 
في البحرين أو خارجها أيضاً، وقد حققنا فائدة كبيرة 
صغار  إلى  وبضائعنا  منتجاتنا  إيصال  حيث  من 
أو  المستثمرين  أو  الناس  عموم  المستفيدين  وكبار 
جناحنا  »زار  مستدركاً  وغيرها«،  العقارية  الشركات 
 200 من  أكثر  إلى  الثالثة  األيام  خالل  المعرض  في 
شخص يومياً، ما يعني أن المشاركة إيجابية بنسبة 
مستوى  على  اقتصادي  بنفع  تعيد  وهي  ممتاز، 

الترويج واإلنتاج في وقت واحد«.
وعن طبيعة الزوار خالل المعرض، قال السماهيجي: 
الذين لديهم  الناس  »التقينا بزوار عاديين من عموم 
عقارات يقومون حالياً ببنائها وتجهيزها للسكن ومن 

في حكمهم، وكذلك شركات خاصة ومقاولي شركات 
إلى  بأن »بعض من توصلنا  مفيداً  تعمير وتطوير«، 
تطويرية  عقارية  شركات  معهم  مبدئي  شبه  اتفاق 
أكثر  على  األخيرة  اللمسات  إلى وضع  حالياً  تسعى 
لرغبة  نظراً  معهم  عقداً  نوقع  وقد  فيال،   100 من 

المستثمر في إنجاز العمل خالل فترة قصيرة«.

فترة  خالل  وصفقات  عقود  توقيع  تم  إن  وعّما 
لم  المعرض  »خالل  أنه  السماهيجي  بين  المعرض، 
نوقع عقوداً واتفاقيات، إال أنه بعد المشاركة في كل 
والصفقات  العقود  ننهي  زبائن  بعدها  تردنا  معرض 
الذي نوفره  المنتج  المئة، ألن  في   100 معهم بنسبة 
منوهاً  فيها«،  والمميزات  التقنية  حيث  من  متطور 
بعدد  ُنخطر  تنظم  التي  المعارض  »معظم  أن  إلى 
دون  هو  بما  نتفاجأ  ثم  كبير  )عارضين(  مشاركين 
ذلك تكون  أن كل مشاركة وعلى رغم  إال  بكثير،  ذلك 
األولى  الشركة  »نحن  بعدها«.وقال:  إيجابية  النتائج 
المصنوعة  والنوافذ  األبواب  توفر  التي  البحرين  في 
 ،)PVC( من مادتي األلمنيوم والفايبر قالس بتقنية الـ
أكثر قوة حيث سحبت  وهي مادة فايبر قالس لكنها 
في  وهي  لالشتعال،  القابلة  البالستيكية  المادة  منها 
غير  وهو  أيضاً،  قوة  أكثر  أو  نفسها  األلمنيوم  قوة 

التقنية  وهذه  لالشتعال،  قابل 
والصناعة  المواد  من  الجديدة 
تضمن  واألبواب  النوافذ  في 
والهوائية  المائية  التسربات 
خالفاً  الصوت  عوازل  وحتى 

لأللمنيوم«.

األخصائية سعد: البحرين الرابعة خليجّيًا من حيث »البدانة«
في  الغذائية  والحميات  التغذية  أخصائية  قالت   [
مركز عيادة »بدانة«، هديل سعد، إن البحرين تأتي في 
البدانة مقارنة  الرابعة خليجّيًا من حيث نسب  المرتبة 
بعدد السكان على صعيد دول الخليج العربي«، مفيدًة 
المتهم  هي  الدسمة  واألخرى  السريعة  »الوجبات  بأن 
الجسم  في  الدهون  ونسبة  الوزن  زيادة  في  األول 

بحرينّيًا، وكذلك خليجّيًا«.
»فيرست  معارض  هامش  على  سعد،  ــادت  وأف
تارجت« الدولية أمس السبت )14 يناير/ كانون الثاني 
2017(، بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض، 
المشكالت  أبرز  من  أصبحت  البدانة  »مشكلة  بأن 
التي تؤدي إلى الوفاة بعد مشكلة التدخين، كما ذكرنا 
سابقًا، وهي أحد التحديات التي يواجهها الشخص حتى 
التخلص منها، ونعني هنا بالبدانة هي كتلة الدهون التي 
تتجاوز نسبة الـ 30 في المئة من وزن الجسم. واإلقبال 
كان كبيراً من الزوار على المعرض، باعتبار أن التخلص 
االنتقال من خاللها  الشخص  يحاول  نقطة  البدانة  من 
إلى حياة جديدة بصحة وعافية دائمة، فالمعرض كان 
ومن  أيضًا،  متنوعة  المشاركة  كانت  ولذلك  متنوعًا، 

أفراد لم يقصدوا تحديداً أجنحة الصحة والجمال«.
»مركز  أن  والحميات  التغذية  أخصائية  وأوضحت 
»بدانة« حظي بإقبال كبير من المشاركين لعدة أسباب، 

جراحية  وغير  جراحية  حلوالً  يقدم  أنه  في  تتمثل 
الوزن  تحليل  طريقة  عن  ونعمل  مجاالت،  بعدة  تعنى 
ونسب الدهون وأماكن تمركزها، وما هو الحل األفضل 
للشخص الذي يعاني من البدانة، سواء كانت جراحية 

أم غير جراحية«.
وبحرينّيًا، بينت سعد أن »نسب البدانة في البحرين 

كانت تتجاوز 30 في المئة من عدد السكان، أي أنَّ في 
كل 100 شخص هناك 30 شخصًا يعانون من البدانة، 
وبمعنى أن معدل كتلة الجسم تتجاوز الـ 30 في المئة«.  
البدانة خليجّيًا  وأوضحت أن »أعلى األرقام من حيث 
كانت في دولة الكويت، أما السعودية وقطر فكانت في 
حدود نسبة 36 في المئة، والبحرين في المرتبة الرابعة 
عوامل  عدة  »هناك  أن  إلى  سعد  ونوهت  خليجّيًا«. 
النفسي  والعامل  العمر،  عامل  منها  البدانة،  إلى  تؤدي 
أو الهرمونات التي تمثل نسبة 15 في المئة من مشكلة 
البدانة وغيرها، لكنَّ نوعية الطعام هي المشكلة الرئيسية 
في زيادة الوزن بدول الخليج العربي، فهناك الوجبات 

السريعة واألخرى الدسمة«.
وعن العمليات الجراحية الرائجة حالّيًا والمتمثلة في 
والحميات:  التغذية  أخصائية  علقت  وغيرها،  التكميم 
»نحن ال ننصح بالجراحة أوالً، ونعتبرها آخر حل لدينا، 
وتأتي في حال فشل الفرد من خالل الرياضة والبرامج 

الغذائية والطرق غير الجراحية، 
الحياة  على  خطر  ووجــود 
والوزن،  الدهون  زيادة  بسبب 
إلى  اللجوء  إلى  بالتالي  ننصح 

الجراحة«.

هديل سعد

محمد السرحان
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 جمعيات حقوقية وسياسية تصدر مناشدات
لوقف أحكام اإلعدام إثر انتشار أنباء بقرب تنفيذها

§الوسط - محرر الشئون المحلية
البحرينية لحقوق االنسان وأربع  الجمعية  ] ناشدت 
والمنبر  وعد،  القومي،  التجمع  وهي  سياسية،  جمعيات 
التقدمي، والوحدوي، مساء أمس السبت )14 يناير/ كانون 
ثاني 2017( وقف تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الشباب 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  أنباء  انتشار  بعد  وذلك 

اشارت الى قرب تنفيذها.
وقال بيان الجمعية البحرينية لحقوق االنسان »بتاريخ 

9 يناير 2017 أيدت محكمة التمييز بمملكة البحرين أحكام 
اإلعدام الصادرة بحق كل من علي عبدالشهيد السنكيس، 
وسامي ميرزا مشيمع، وعباس جميل طاهر محمد السميع 
إلى  أدى  الديه  منطقة  في  بتفجير  اتهامهم  خلفية  على 
 .)2014 آذار  مارس/   3( بتاريخ  أمن  رجال  ثالثة  مصرع 
وتخشى عوائل أولئك المحكومين من أن يصار إلى تنفيذ 
المحكومين  أقارب  استدعاء  بعد  وخصوصا  األحكام، 
أبنائهم خالل عطلة نهاية األسبوع وضمن موعد  لزيارة 

غير مخطط له للزيارة«.

)التجمع  سياسية  جمعيات  ثالث  أصدرت  جانبها،  من 
التقدمي( بياناً مشتركاً جاء  المنبر  القومي، جمعية وعد، 
فيه »منذ الصباح واألنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول 
قرب تنفيذ أحكام اإلعدام بحق عدد من المحكومين الشباب 
الجمعيات  العقوبة«. وناشدت  الذين صدرت بحقهم هذه 

الثالث وقف عقوبة اإلعدام.
الوطني  بالتجمع  السياسي  المكتب  أصــدر  كما 
الديمقراطي )الوحدوي( بيانا ناشد »إلغاء عقوبة اإلعدام  
ومشيمع  السميع  الثالثة  المواطنين  بحق  الصادرة 

والسنكيس«، وطالب »بالسير على خطى الدول التي ألغت 
العمل بعقوبة اإلعدام، والتي تشكل في مجموعها أكثر من 

ثلثي دول العالم«.
في  للشفافية  البحرينية  الجمعية  ناشدت  جهتها،  من 
بوقف  السامية  أوامره  إصدار  الملك  »جاللة  لها  بيان 

تنفيذ حكم اإلعدام«.
السامية  ألوامره  جاللته  »إصدار  أن  إلى  وأشارت 
سوف يكون لها أوسع األثر على أبناء شعبه وستساهم 

في تهدئة األوضاع«.

مصرع آسيوي صدمته سيارة 
على شارع الكويت بأم الحصم

§أم الحصم - محرر الشئون المحلية
] لقي آسيوي مصرعه مساء أمس  السبت )14 يناير/ كانون الثاني 
2017( إثر اصطدام مركبة بدراجته الهوائية على شارع الكويت بمنطقة 

أم الحصم.
صدمت  إذ  الشارع  بعبور  يهُِم  اآلسيوي  كان  عندما  الحادث  ووقع 
عن  ذلك  وأسفر  الهوائية،  دراجته  بحريني  مواطن  يقودها  سيارة 
للمرور  العامة  اإلدارة  وباشرت  لوفاته،  أدت  بليغة  بإصابات  إصابته 

تحقيقاتها حول ظروف ومالبسات وقوع الحادث.

سيناريو وفيات األطفال يتكرر... وفاة الطفل عبداهلل 
المغلق بعد تلقيه العالج بأحد المستشفيات الخاصة

§الدير - محمد الجدحفصي
البحرين،  في  األطفال  وفيات  سيناريو  تكرر   [
جاسم  عبداهلل  محمود  عبداهلل  الطفل  توفي  حيث 
المغلق فجر أمس السبت )١٤ يناير / كانون الثاني 
٢٠١٧( بعد تلقيه العالج بأحد المستشفيات الخاصة 

في البحرين.
وأشار والد الطفل إلى وجود تشخيص خاطئ، من 
ابنه الصحية، وذلك  الخاص لحالة  المستشفى  قبل 
بعد أن قام بنقله إليه إثر ارتفاع درجة حرارته، ما 
أدى إلى تدهور حالته الصحية قبل أن يتم نقله إلى 
مستشفى الملك حمد، حيث لفظ أنفاسه األخيرة هناك.
قبل  إنه  الطفل  والد  قال  األمر،  تفاصيل  وعن 
أسبوعين ذهب بطفله إلى أحد األطباء وذلك للتطعيم 
المعتاد لمن بلغ عمرهم سنة ونصف، وقام الطبيب 
بالتنويه إليهم بضرورة اعطائه المهدئ بحال ارتفعت 
درجة حرارته، وكذلك فعلوا معه كلما ارتفعت درجة 

حرارته بعد عودتهم إلى المنزل.
وتابع أنه بعد فترة ظهرت بقع على جسد ولده، 
األمر  بأن  اخبرهم  حيث  ذاته  الطبيب  راجع  لذلك 
طبيعي ويجب عليهم المواظبة في العالج معه حتى 
البقع،  وتختفي  تدريجي  بشكل  صحته  تتحسن 

العالج معه حتى تحسنت صحته،  بمتابعة  وقاموا 
واختفت البقع مع مرور بعض الوقت، إال أن درجة 
حرارة الطفل، بحسب والده، عادت إلى االرتفاع منذ 
المستشفيات  أحد  إلى  به  بالذهاب  قام  ولذلك  ايام 
حالته  بمتابعة  األطباء  احد  قام  وهناك  الخاصة 
بعض  وصرف  الحيوي  المضاد  وإعطائه  الصحية 

األدوية له.
وأضاف أنهم بعد العودة بطفله إلى المنزل تابعوا 
صحته،  تدهورت  ما  سرعان  أنه  غير  العالج،  معه 
ذاته  المستشفى  إلى  به  بالعودة  بسرعة  فقاموا 
حيث قام الطبيب نفسه بمحاولة إسعافه بعد تدهور 

صحته بشكل كبير.
وتابع الوالد أنه بعد فترة قام الطبيب باخبارهم 
وبعد  حمد،  الملك  مستشفى  إلى  نقله  بضرورة 
أن  غير  حياته  وانقاذ  إسعافه  األطباء  حاول  نقله 
بسبب  وصفهم،  بحسب  تنجح،  لم  المحاوالت  تلك 
جرثومة تمكنت من السيطرة على جسد الطفل وأدت 

إلى وفاته.
واكد والد الطفل أنه يجزم بأن التشخيص الخاطئ 
في  السبب  هو  الخاص  المستشفى  طبيب  قبل  من 
الرسمية  الجهات  مطالبا  ووفاته،  صحته  تدهور 

الطفل الفقيد عبداهلل المغلقبمحاسبة المقصرين، الذين تسببوا في وفاة ابنه.

الحيي  راشد  فضل  راشد  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل   [
التعازي  تقبل  وخالد.  وعيسى  عادل  من:  ُكلٍّ  والد  النعيمي، 
في  وللنساء  النعيمي،  حمد  بن  عبدالعزيز  مجلس  في  للرجال 

منزل رقم 127 طريق 4702 مجمع 247 حالة السلطة.
 

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى عبداهلل محمد عبداهلل علي، شقيق   [
منزل  في  للنساء  التعازي  تقبل  عامًا.   46 ناهز  عمر  عن  غاية، 

المتوفى رقم 3128 طريق 842 مدينة حمد 1208.

 »إّنا لله وإّنا إليه راجعون«
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في مؤتمر التنظيم النقابي األول لـ »االتحاد العام لنقابات عمال البحرين«

النجار: نعمل لتأسيس نقابة للمعلمين في القطاعين الحكومي والخاص

مؤتمر  في  ــك  ذل جــاء 
األول،  النقابي  التنظيم 
العام  االتحاد  عقده  الذي 
البحرين  عمال  لنقابات 
في  سيزون  نيو  قاعة  في 
يوم  عــذاري  عين  متنزه 
يناير/   14( السبت  أمس 

كانون الثاني 2017(.
ورقته،  مستهلِّ  وفي 
أوضح النجار أن »االتحاد 
عمال  لنقابات  الــعــام 
الممثل  يعتبر  البحرين 
الشرعي والحقيقي للطبقة 
البحرين، وهو  في  العاملة 
إلى  نظرا  عريق  اتحاد 
القادة  وتمترس  نضاله 
المخضرمين  النقابيين 
العمالة  وقاعدة  حوله، 
الملتفة  الضاربة  الوطنية 
 47 من  ويتكون  حوله، 
تأسيس  تم  حيث  نقابة، 
بعد  جديدتين  نقابتين 
الثالث  العام  المؤتمر 

)مــارس/  العام  لالتحاد 
تمت  كما   ،)2016 آذار 
إعادة تشكيل نقابة عمالية 
تصحيح  ــم  وت ــدة،  واحـ
عماليتين  نقابتين  أوضاع 

والثالثة قيد التصحيح«.
حدث  »أبــرز  أن  وبّين 
تنظيمي بعد المؤتمر العام 
أن  العام  لالتحاد  الثالث 
رسوم  دفعت  بتلكو  نقابة 
أربع  مدة  عن  االشتراكات 
لم  وهــذه  مضت،  سنين 
وإنما  التحديات  كل  تكن 

أبرزها«.
هناك  أن  »كما  وتابع 
تحديات أخرى، فعلى رغم 
أن أغلب النقابات العمالية 
مظلة  تحت  المنضوية 
االتحاد العام حققت مكاسب 
عمالية باهرة، ورفعت من 
بفضل  شركاتها  اسمية 
الحراك  فإن  نشاطاتها، 
اآلتية،  األمثلة  من  يعاني 

الجمعية  انعقاد  عدم  منها 
لمجموعة  العمومية 
النقابات،  من  بسيطة 
تفاوض  وجــود  وعــدم 
مجموعة  بين  شكلي  ولو 
النقابات  مــن  بسيطة 
وعدم  األعمال،  وأصحاب 
انتظام اجتماعات مجموعة 
بسيطة من مجالس إدارات 
مشاركة  وقلة  النقابات، 
النقابات، سواء  في  المرأة 
مجلس  مستوى  على 
إدارة النقابة أو حتى على 

مستوى العضوية«.
تابع  »لذلك  وأردف 
األمور  هذه  العام  االتحاد 
عقد  على  ــث  وح بجد 
العمومية  الجمعيات 
فيها  وشـــارك  للنقابة 
اجتماعات  على  ــث  وح
النقابات  إدارات  مجالس 
األفكار  من  بجملة  وساهم 
وتابع  والمقترحات، 

لم  التي  الشركات  إدارات 
توِل اهتماما للتفاوض مع 
النقابات، وأثار هذه األمور 
العمل  وزارة  مع  كذلك 
االجتماعية،  والتنمية 
استبانة  بعمل  قمنا  كما 
النقابات؛  إلى  وأرسلناها 
عن  عليها  االجابة  لتتم 
الى  وما  األعضاء،  عدد 
المشكالت  ــر  وذك ــك،  ذل
كنقابيين  تعتريهم  التي 
النقابات  تعتري  أو 
مسحية،  كدراسة  نفسها، 
مكامن  على  لالطالع  وذلك 
ومحاولة  المشكالت 

تذليلها وحلها«.
»االتحاد  أن  ــح  وأوض
العام عمل كذلك في سبيل 
التحديات  هذه  مواجهة 
خاصة  ورش  عمل  على 
بالشباب والمرأة، وآخرها 
الذي  الرابع  المرأة  مؤتمر 
اقيم في فندق كراون بالزا 
أقام  كما  يومين،  ولمدة 
التنظيم  حول  عمل  ورش 
القادة  وصناعة  النقابي، 
المفاوضة،  وفن  الشباب، 
للعمالة  ورشــاً  عمل  بل 
حقوقهم  لبيان  المهاجرة 
االتحاد  أعمال  وامتدت 
النقابات  من  للطلب  العام 
ذكر احتياجاتهم التدريبية، 
تلبيتها،  على  والعمل 
العام  االتحاد  بعث  وقد 
النقابيين  من  الكثير  كذلك 
خارج  لدورات  والنقابيات 
البالد في العديد من البلدان 

اآلسيوية واألوروبية«.
حلول  »هناك  وتابع 
للتحديات  اخرى  إضافية 
النقابات  تواجهها  التي 
عضوية  ــل  ــآك ت مــثــل 
إذ  الصغيرة،  النقابات 
بسيطة  مجموعة  توجد 
من النقابات ذات العضوية 
الصغيرة؛ نظرا إلى صغر 
التي  المؤسسة  حجم 
يعملون فيها، وقد بدأ عدد 
النقصان  في  األعــضــاء 
استمر  فــإذا  الحل؟،  فما 
األعضاء  عدد  في  النقص 
وال  صغيرة  مؤسسة  في 
ــرون  آخ أعضاء  يوجد 
النقابة،  إلى  لالنضمام 
أن  بدل  حينئذ  الالزم  فإن 
النقابة أن يندمجوا  تنتهي 

في  لهم  مشابهة  نقابة  مع 
االندماج  ونتيجة  النشاط، 
لهم  عامة  نقابة  تكون 
الممثلون  العمال  فيبقى 
المؤسسة  في  للنقابة 
حقهم  يمارسون  الصغيرة 
التمثيلي في مفاوضة رب 

العمل«. 
أيضا  »هناك  وواصــل 
وهي  النموذجية،  النقابة 
جديد  بحريني  ــرح  ط
إنها  إذ  تعميمه،  نأمل 
التي  األطروحات  إحدى 
ضمن  كاتحاد  لها  نسعى 
النقابي  التنظيم  برنامج 
التي  التحديات  لمواجهة 
النقابي،  الحراك  يواجهها 
النقابة  ان  ذكره  والجدير 
هي  ليست  النموذجية 
يدها  على  تتحقق  التي 
هي  بل  وحسب،  المكاسب 
األسس  وفق  تسير  التي 
السليمة  الصحيحة 

والثوابت والمبادئ«.
األدنى  الحد  »إن  وأكمل 
لمقوماتها، أن يعقد مجلس 
إدارتها اجتماعاته بانتظام، 
لديه  تكن  لم  لو  حتى 
اللقاء  مواضيع؛ ألن مجرد 
للنشاط  األفكار  تتولد 
نوعه،  يكن  أيا  النقابي 
وانتظام تسديد اشتراكات 
العضوية سواء للنقابة أو 
لالتحاد العام، كما ال يوجد 
تراجع كبير في العضوية، 
إذا كان هناك عمال آخرون 
التراجع  هذا  فراغ  يسدون 

عضويتهم،  بتسجيل 
والدعوة إلى عقد الجمعية 
مستمر  بشكل  العمومية 
أو  فاحش  تأخر  دون  ومن 
والتحفيز  قاهر،  سبب  بال 
من  لألعضاء  المستمر 
أو  متنوعة  برامج  خالل 
والتفاوض  جيد،  تواصل 
ليس  هذا  لكن  اإلدارة  مع 
توقف  ربما  إذ  شرطا، 
وعلى  االجتماعات،  االدارة 
إلعــادة  السعي  النقابة 
يستمر  وأال  التفاوض، 
مجلس  أعضاء  عدد  نقص 
 8 من  أكثر  النقابة  إدارة 

أشهر اال بسبب قاهر«. 
»تسير  أن  النجار  وأمل 
هذا  على  كلها  النقابات 
نقترح  ولعلنا  المسلك 
ملزم  غير  عاديا  اقتراحا 
نقابات  ثالث  تحدد  أن  هو 
درع  أو  كأس  لنيل  سنويا 
لو  و  النموذجية،  النقابة 
يتم  الثالث  العدد على  زاد 
وال  بالقرعة،  ثالث  اختيار 
النقابة،  تحصل  أن  يمنع، 
لقب  على  حصلت  التي 
أن  النموذجية،  النقابة 
السنة  في  عليه  تحصل 

المقبلة«. 
البطاقة  نظام  ــن  وع
قال  الــعــام،  البحريني 
نظام  »يعتبر  النجار: 
العام  البحريني  البطاقة 
القاعدة  لتوسيع  طريقة 
وهي  للنقابة،  العضوية 
التي يوجد  تصلح للنقابة 

خارج  العمال  من  عــدد 
يسجلوا  ولم  عضويتها، 
يقوم  حيث  عضوية، 
بتوزيع  النقابة  رئيس 
ثالث بطاقات أو أقل بلون 
عادي،  بلون  وليس  مميز 
على لكل عضو من أعضاء 
النقابة،  إدارة  مجلس 
ويسجل أسماءهم، ويطلب 
منهم التوقيع على التسلم 
حملة  بدء  منهم  يطلب  و 
لتسجيل عضويات جديدة 
من  الحملة  تبدأ  حيث 
معينة  ولمدة  معين  يوم 
بحيث  مثال(،  )أســبــوع 
البطاقة  تسلم  من  يأتي 
قبل  عامل،  باسم  مملؤة 
بالنقابة،  عضوا  يكون  أن 
اعضاء  عدد  كان  لو  فإنه 
فان   ،10 االدارة  مجلس 
بثالثة  سيأتي  عضو  كل 
مجموع  فيكون  أعضاء 
30 عضوا،  الجدد  االعضاء 
وهكذا يمكن تكرار الحملة، 
تسجيل  يتم  ان  يمكن  كما 
ثم  بهم  أتى  ومن  األسماء، 
يجمعون، وُيعطى هدية أو 
جائزة لمن أتى بعدد أكبر 

من األعضاء«.
القطاع  نقابات  وعــن 
القطاع  ــاج  إدم أو  العام 
القطاع  نقابات  في  العام 
الحظنا  »إذا  أفاد  الخاص، 
والمعلمات  المعلمين  عدد 
يصل الى أكثر من 17 ألف 
هؤالء  العام،  القطاع  في 
النقابي  اإلطار  كلهم خارج 

ذلك  على  وقس  لألسف، 
الصحي  القطاع  موظفي 
الى  وما  الخدمي  والقطاع 

ذلك«.
وواصل »التحدي الكبير 
لهذه  نؤسس  كيف  هو 
الكبيرة  العمالية  الطبقة 
نطالب  ــل  ه نــقــابــات؟ 
لهم  يسمح  محلي  بقانون 
النقابي؟  التنظيم  بحق 
القانون يقول ال يجوز لهم 
لهم  التأسيس، ولكن يحق 
النقابات،  إلى  االنضمام 
فهل ننتظر إصدار قانون؟ 
ينتسبون  نجعلهم  ام 
في  الحل  النقابات؟  إلى 
نجعلهم  أن  الحالية  الفترة 

ينتسبون إلى النقابات«. 
»هناك  النجار  وختم 
تأتينا  الخارج  من  دورات 
قطاع  من  لها  يطلبون 
و  مثال  المعلمين  التعليم 
القطاع  في  دورات  أيضاً 
االتحاد  وهناك  الخدمي، 
الدولي للخدمات، لذا فبعد 
سنسعى  المؤتمر  هــذا 
نقابة  لتأسيس  جد  بكل 
التعليم  لمنتسبي  عامة 
كأعضاء  فيها  وسيدخل 
القطاع  من  المدرسون 
كما  والخاص،  الحكومي 
عامة  نقابة  انشاء  نحاول 
القطاع  فــي  للعاملين 
والخاص،  العام  الصحي 
عامة  نقابة  سنعمل  كما 
العام  القطاع  في  للعاملين 

والخاص«. 

الحضور في مؤتمر التنظيم النقابي األول أمسالنجار: االتحاد عريق نظراً إلى نضاله وتمترس القادة النقابيين المخضرمين حوله

§عذاري - حسن المدحوب 

] قال األمين العام المساعد للتنظيم النقابي باالتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالواحد محمد النجار، إنَّ االتحاد العام للنقابات »سيسعى بكل جد 
لتأسيس نقابة عامة لمنتسبي التعليم، وسيدخل فيها كأعضاء المدرسون من القطاعين الحكومي والخاص، كما نحاول إنشاء نقابة عامة للعاملين في القطاع 

الصحي العام والخاص، كما سنعمل نقابة عامة للعاملين في القطاعين العام والخاص«.
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في مؤتمر التنظيم النقابي األول لـ »االتحاد العام لنقابات عمال البحرين«

النجار: نعمل لتأسيس نقابة للمعلمين في القطاعين الحكومي والخاص
الحلواجي: نخطط للولوج في القطاع العام وتوسيع قواعدنا العمالية

] أفاد األمين العام التحاد عمال ونقابات البحرين حسن 
الحلواجي في ورقته التي ناقشت »النقابات القطاعية«، أن 
»االتحاد يخطط لتوسيع القواعد العمالية، من خالل زيادة 
القطاعات  واستقصاء  األساسية،  النقابات  إلى  التنسيب 
إنشائها،  على  والعمل  أساسية،  نقابات  بها  توجد  ال  التي 
الذي  الضيق  النص  خالل  من  العام  القطاع  في  والولوج 
نص عليه قانون النقابات مع اختالفنا الجذري في تفسيره، 
وإعادة تأهيل النقابات المتعثرة، وتفعيل مبدأ التضامن بين 
النقابات«.  وأوضح في مستهل ورقته، أن »النقابة القطاعية 
النقابات  عبر  العمال  يضم  الذي  القطاعي  الهيكل  هي 
األساسية، وتجمع المهن المتشابهة في القطاع الواحد نفسه 

أو مجموعة من القطاعات المتشابهة«. 
بين  فالتنسيق  القطاعية،  النقابة  مهام  »أما  وأضاف 
في  المتشابهة  المهن  أو  للمنشآت  األساسية  النقابات 
القطاع، والعناية بالمسائل القطاعية والدفاع عن المصالح 
على  واإلشراف  نفسه،  القطاع  إلى  للمنتسبين  المشتركة 
تجاوز  على  والمساعدة  القطاعية  الجماعية  المفاوضات 
الصعوبات التي قد تعترض النقابات في مهامها، والمساهمة 
والقيام  عمالية،  نقابات  في  القطاع  عمال  تنظيم  في 
بالدراسات وتنظيم الدورات التثقيفية القطاعية بالتنسيق 
لالتحاد  العامة  األمانة  وأعضاء  األساسية  النقابات  مع 
النقابات  انشاء  من  »الهدف  أن  وذكر  مهامه«.  بحسب  كل 
القطاعية يتمثل في قوة المفاوضة الجماعية على مستوى 
تواجد  واختزال  ديمغرافيا،  العمال  أعداد  واختزال  القطاع، 
العمال جغرافيا، وتوحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا 
التي تخص كل قطاع، وقوة التضامن من خالل االنضمام إلى 
المنظمات النقابية القطاعية الدولية واالستفادة من المظلة 

الدولية في شتى المجاالت لكل قطاع.
عمال  لنقابات  العام  »االتحاد  أن  الى  الحلواجي  وأشار 
الهيكل  هياكله  ضمن  وضع  تأسيسه  ومنذ  البحرين، 
بشكل  العمل  وضرورة  بأهمية  منه  وإيمانا  القطاعي، 
قطاعي، وبسبب عدم جاهزية أغلب القطاعات عند اشهار 
االتحاد العام تم استثناء الهيكل القطاعي من تركيبة االتحاد 

بقرار من المؤتمر التأسيسي إلى حين تشكيله«.
مواد  بعض  تعديل  التأسيسي  المؤتمر  في  »تم  وتابع 
النظام األساسي، وكان من ضمن ذلك تعديل بعض المواد 
التي تخص الهيكل القطاعي من خالل إعادة تسمية بعض 
القطاعات باإلضافة إلى حذف أو تغيير بعض مواده، حيث 
يتناسب  بما  القطاعات  تسمية  إعادة  إلى  التعديل  خلص 
وسوق العمل البحريني على النحو اآلتي: النقابة القطاعية 
القطاعية  البناء، والنقابة  للبناء واإلنشاءات وصنع مواد 
والنقابة  واالتصاالت،  للنقل  القطاعية  والنقابة  للصحة، 
القطاعية للبلديات والخدمات السياحية، والنقابة القطاعية 
القطاعية  والنقابة  والنشر،  واالعالم  والطباعة  للتعليم 
القطاعية  والنقابة  واألحذية،  والمالبس  والنسيج  للغزل 
للصناعات الغذائية والصيد والزراعة، والنقابة القطاعية 
للمعادن  القطاعية  والنقابة  والكيماويات،  والغاز  للنفط 
للمصارف  القطاعية  والنقابة  الميكانيكية،  والصيانة 
للكهرباء  القطاعية  والنقابة  المالية،  واألعمال  والتأمينات 

والماء، والنقابة القطاعية للعاملين في المحالت التجارية«.
العام،  االتحاد  في  السابقة  األمانات  »استمرت  وأكمل 
بمتابعة انشاء النقابات القطاعية، وُعقدت عدة ورش عمل 
وأقيمت عدة محاضرات وندوات من عدة منظمات دولية 
وخرجت  قطاعية،  نقابات  إنشاء  باتجاه  للدفع  وقطاعية 
النقابات  إنشاء  الى  التوجه  يدعم  أغلبها  توصيات  بعدة 

القطاعية«.
وواصل »كان هناك توجه أن تسبق المؤتمر العام الثالث 
انشاء النقابات القطاعية، لذلك قامت األمانة السابقة بجهود 

حثيثة ومكثفة لتحقيق هذا الهدف«.
خالل  من  استطاعت  التحضيرية  »اللجان  أن  وذكر 
اجتماعات مكثفة وضع مسودة النظام األساسي لكل قطاع 
مع وجود بعض االختالفات التي تخص طبيعة القطاع، كما 
خرجت هذه المسودات أيضاً بخالفات بقيت معلقة، من قبيل 
دفع االشتراكات من النقابة األساسية إلى النقابة القطاعية، 
وكذلك نسب تمثيل كل نقابة أساسية في المجلس التنفيذي 
لكل نقابة، وهي أمور طبيعية تحتاج إلى استشارات من 
الى  االنتقال  تعوق  قد  التي  المعوقات  وعن  مختصين«. 
معوقات  »هناك  قال:  الحالي،  الوضع  في  القطاعي  الهيكل 
تنظيمية، كعدم وجود نقابات أساسية في عدة قطاعات إلى 
اآلن مثال قطاع الصحة، المحالت التجارية، البنوك، الزراعة، 
النسيج، الصيد، البلديات، التعليم، الطباعة والنشر، االعالم، 
الصناعات الغذائية، باإلضافة إلى القطاعات الموجودة في 
لكل  مقر  وجود  كعدم  لوجستية  ومعوقات  العام،  القطاع 
نقابة قطاعية، والتمويل المالي والسكرتارية والموظفين 
ومنها  وقانونية،  إجرائية  ومعوقات  والمعدات،  واألجهزة 
النظام األساسي لالتحاد العام، حيث مازالت هناك حاجة إلى 
تعديل بعض المواد التي تختص بتسمية القطاعات بشكل 
واقعي، تغيير بعض المصطلحات اللفظية )مجلس إدارة، 
نقابة عامة، التمثيل النسبي في المؤتمر القطاعي، والتمثيل 
في المجلس المركزي، حيث يتألف المجلس المركزي من 
مندوبين اثنين عن كل نقابة قطاعية، وهو أيضاً سيؤدي 
المندوبين،  قلة عدد  إلى مجلس ذي بنية ضعيفة بسبب 
كما ان هناك معوقات تختص بعدم جاهزية أنظمة الدولة 
لمواكبة الهيكل القطاعي، وإن كان هذا األمر يمكن التغلب 

عليه إذا كانت كل القطاعات النقابية جاهزة ومفعلة«. 
وأكمل الحلواجي »كما أن هناك معوقات تختص بتنظيم 
مشاركة  يحدد  حيث  العام،  لالتحاد  العام  المؤتمر  وعقد 
النقابات القطاعية على قاعدة تمثيل نسبي، والذي سيؤدي 
دون  يحول  قد  الذي  المؤتمر  مندوبي  عدد  في  نقص  إلى 
االستفادة من الكوادر النقابية، إذا لم تتكامل جميع القطاعات 
أو أغلبها«. وأفاد »الخيارات المتاحة أمامنا، هي إما ان يستمر 

المعوقات  تذليل  على  العمل  مع  الحالية  بالهياكل  العمل 
اآلنفة الذكر، أو االنتقال الى الهيكل النقابي عن طريق إنشاء 
لجان نقابية قطاعية لكل قطاع، وإعطائها صالحيات الهيكل 
التواصل  قطاعي،  مجلس  انتخاب  او  تدريجيا،  القطاعي 
والتضامن مع النقابات األساسية لكل قطاع، إقامة الفعاليات 
واالنتداب للمؤتمرات والدورات المحلية والدولية، توحيد 
المواقف والرؤى لكل قطاع، او بقاء الحال على ما هو عليه«. 
بقوله:  الحلواجي  ختم  المستقبلية،  الخطط  وعن 
التنسيب  زيادة  خالل  من  العمالية  القواعد  »توسيع 
توجد  ال  التي  القطاعات  واستقصاء  األساسية،  للنقابات 
في  والولوج  انشائها،  على  والعمل  أساسية  نقابات  بها 
القطاع العام من خالل النص الضيق الذي نص عليه قانون 
النقابات مع اختالفنا الجذري في تفسيره، وإعادة تأهيل 
النقابات  بين  التضامن  مبدأ  وتفعيل  المتعثرة  النقابات 
لالتحاد  تكون  أن  على  والعمل  وسياسيا،  وماديا  معنويا 
هياكل قطاعية مواكبة لألنظمة النقابية الدولية واالتحادات 
القطاعية  النقابية  اللجان  بإنشاء  والمباشرة  العالمية، 
الجاهزة، والعمل على انشاء اللجان النقابية القطاعية لباقي 
القطاعات بغض النظر عن حجم العمالة بها كقواعد اساسية 
النقابية  الكوادر  مع  التواصل  في  واالستمرار  للمستقبل، 
لتذليل كل العقبات التي أشرنا إليها سابقا، مع االستفادة من 

خبرات اإلخوة أعضاء االمانة العامة السابقة«. 

خليل: حجج الحكومة في رفض تشكيل نقابات 
لموظفيها تناقض الدستور واالتفاقيات الدولية

خليل  اإلعالم جعفر  لشئون  المساعد  العام  األمين  ذكر 
أن  الحكومي«،  القطاع  في  »النقابات  ورقته  في  ابراهيم، 
»حجج الحكومة في رفض تشكيل نقابات لموظفيها تناقض 

الدستور وقانون النقابات، واالتفاقيات العمالية الدولية«. 
وقال في بداية ورقته عن النقابات في القطاع الحكومي، 
جمعيات  كالتالي،  البحرين  في  تصنف  »الجمعيات  إن 
إنشائها  من  الهدف  يكون  التي  األحزاب  وهي  سياسية، 
القرار  صياغة  في  والمشاركة  السياسي  بالنشاط  العمل 
السياسي ضمن األجهزة الحاكمة، وهناك النقابات المهنية، 
مصالح  عن  الدفاع  إنشائها  من  الهدف  يكون  التي  وهي 
األعضاء الذين ينتمون إلى مهنة معينة، ومن أمثلتها جمعية 
الصحفيين، جمعية المحامين، جمعية المهندسين وغيرها، 
إلى  تسعى  التي  وهي  الخيرية،  الجمعيات  ايضا  وهناك 
الخيرية،  الصناديق  أمثلتها  ومن  الخير،  أغراض  تحقيق 
وجمعية الهالل األحمر وجمعية المكفوفين وجمعية مكافحة 
وهي  االقتصادية،  الجمعيات  وهناك  وغيرها،  التدخين، 
التي تهدف إلى االرتفاع بالمستوى االقتصادي ألعضائها 
كالجمعيات التعاونية وجمعية االقتصاديين، والجمعيات 
العلمية والثقافية، وهي التي يكون هدفها النهوض بالعلوم 
األدباء،  العلمي، رابطة  والثقافة والفنون واآلداب كالنادي 
الجمعية الثقافية وغيرها«.  وأفاد »أما الفرق بين النقابة 
هيئة  هي  المهنية،  فالنقابات  العمالية،  والنقابة  المهنية 
قانونية تتكون من مجموعة من االفراد الذين يتعاطون مهنة 
تنظيم  فهي  العمالية،  النقابة  أما  متقاربة،  مهناً  أو  واحدة 
جماعي يقوم العمال بتشكيله في مهنة أو مجال معين بهدف 
بأحوالهم  والنهوض  مهنتهم،  وتمثيل  حقوقهم  عن  الدفاع 

وحماية مصالحهم«.
وتابع خليل »من عوامل ظهور النقابات العمالية، ظهور 
والعبودية  الهامة،  اإلنتاج  عناصر  كأحد  العاملة،  الطبقة 
واالضطهاد واالستغالل، وتدني األجور ومستوى المعيشة 
بالنسبة إلى العمال، وشعور العمال بالحاجة إلى االتحاد 

والتجمع، والمطالبة بالحقوق والدفاع عن المكاسب«.
النقابة،  النقابة، فضمان استقاللية  وأكمل »أما مقومات 
والسلطة  قواعدها،  في  كافة  للشرائح  النقابة  واستيعاب 
العليا فيها لقواعد النقابة عبر الجمعية العمومية أو المؤتمر، 
واتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية بيد الجمعية العمومية، 
بيد  والرقابية  التشريعية  والسلطة  العام،  المؤتمر  أو 
الجمعية العمومية، أو المؤتمر العام، كما أن قيادة النقابة 
النقابة،  لقيادة  الحر  واالنتخاب  فقط،  تنفيذية  سلطة  لها 
الطبيعي  والتداول  مباشر،  غير  أو  مباشراً  انتخاباً  سواء 
محددة  النقابية  والدورة  النقابة،  قيادة  في  والديمقراطي 
االستماع  بعد  القيادة  الزمني، ومساءلة ومحاسبة  المدى 

لخطاب الدورة الذي يشمل التقرير األدبي والمالي«. 
التي  الحقوق  من  النقابية  الحريات  »تعتبر  وواصل 
كفلتها المواثيق الدولية وتشرف على مراقبة كفالة حريات 

المنظمات النقابية كل من منظمة العمل الدولية، ومنظمة 
العفو الدولية على اعتبار أن حق العمل النقابي كفله الميثاق 
العالمي لحقوق اإلنسان، وكانت منظمة العمل الدولية عقدت 
عدة اتفاقيات تمثل معاهدات دولية تلتزم بها الدول لضمان 
الحرية النقابية للنقابات، ومن أهم هذه االتفاقيات، االتفاقية 
رقم )87( الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم الصادرة 
التنظيم  بحق  الخاصة   )98( رقم  واالتفاقية   1984 العام، 

والمفاوضات الجماعية الصادرة العام 1949«. 
تشكيل  في  الحق  للنقابيين  االتفاقيتان  »تكفل  وأردف 
المنظمات النقابية، ووضع اللوائح الخاصة بها، كما تكفل 
المدنية  الحقوق  إلى  إضافة  النقابية،  الحركة  استقاللية 
من  كل  في  ورد  ما  أبرز  إلى  اإلشــارة  ويمكن  ألفرادها 
االتفاقيتين باآلتي: ضمان مزاولة األنشطة النقابية: حيث 
أقرت االتفاقية رقم )87( بحق النقابة في ممارسة أنشطتها 
النقابية دون تدخل من السلطات العامة، مثل عقد المؤتمرات 
أنشطة  إدارة  سلطة  فقط  لها  التي  العمومية  والجمعيات 
النقابة، وبالنسبة إلى إشراف السلطات العامة على اإلدارة 
المالية، فيجب أال تكون بأكثر من المطالبة بتقارير مالية 
دورية على أن تكون للسلطة اإلدارية حق فحص الدفاتر 
النقابية فقط في الحاالت االستثنائية مثل افتراض وجود 

مخالفات ظاهرة في الكشوف المالية السنوية«.
الدولية  العمل  أجهزة  إن  إذ  اإلضراب،  »وحق  وأضاف 
اإلضرابات  منع  أن   )87( االتفاقية  في  أوضحت  اإلشرافية 
أجل  للنقابات من  المتاحة  الوسائل  يقلل من  بصفة عامة 
تدعيم والدفاع عن مصالح أعضائها، كما أن هذا المنع العام 
ال يتوافق مع مبادئ الحرية النقابية إضافة إلى أن القانون 
الدولي يعترف بوضوح بحق اإلضراب في الميثاق الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«.
وأكمل »وحق التنظيم، حيث تكفل االتفاقية )98( حماية 
العمال من األخطار التي تهددهم جراء مزاولة العمل النقابي 
كفصله من الوظيفة أو اإلضرار به بسبب عضويته النقابية 
وتعتبر منظمة العمل الدولية المفاوضات الجماعية عنصراً 

أساسّياً في الحرية النقابية.
وأوضح عن اختصاصات النقابة، بأن المادة )7( تقول: 
المشروعة  الحقوق  حماية  النقابية  المنظمات  »تستهدف 
ألعضائها، والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط 
العمل، وتعمل بوجه خاص على تحقيق األغراض اآلتية: نشر 
الوعي النقابي بين العمال، ورفع المستوى الثقافي للعمال، 
المستوى  ورفع  للعمال،  والفني  المهني  المستوى  ورفع 
وعائالتهم،  لألعضاء  واالجتماعي  واالقتصادي  الصحي 
والمشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية، وعرض 
وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خاللها، ويجوز للمنظمة 
النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تنشئ صناديق ادخار 

أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونوادي اجتماعية«.
وقال »أما اجراءات التأسيس ومكانة النقابة القانونية، 
فالمادة )11(، تؤكد أنه »تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع 
الوزارة بشرط  لدى  األساسي وأسماء مؤسسيها  نظامها 
أال يتعارض النظام مع أحكام القوانين واللوائح السارية 
المادة )4(، أنه »تتمتع المنظمات  في المملكة، فيما ذكرت 
 ،)33( القانون  المنصوص عليها في هذا  العمالية  النقابية 
ايداع  تاريخ  من  وذلك  المستقلة  االعتبارية  بالشخصية 
أوراق تكوينها لدى الوزارة«. وأشار الى ان »حجة الحكومة 
في عدم قانونية النقابات في القطاع العام، تتعلق بالمادة 
أية  في  »للعمال  إن  تقول  والتي  النقابات،  قانون  )10( من 
ُمنشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف 
نقابة خاصة  تأسيس  أو مرتبط بعضها ببعض  متماثلة 
بهم وفق أحكام هذا القانون، ويكون للعاملين المخاطبين 

بأنظمة الخدمة المدنية حق االنضمام إليها، وكذلك تعميم 
ديوان الخدمة المدنية، وهو »التعميم رقم )1( لسنة 2003، 
أنظمة  عليهم  تسري  الذين  العاملين  أحقية  عدم  بشأن 

الخدمة المدنية في االنضمام إلى النقابات«. 
في  النقابات  قانونية  في  العام  االتحاد  »أما حجة  وأفاد 
القطاع العام، فتتعلق بالمادة )2(، حيث تقول: »تسري أحكام 
هذا القانون على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 
القانون  بأحكام  المخاطبين  والعاملين  األهلي،  القطاع  في 

البحري، والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية«. 
أية  في  »للعمال  أن  تؤكد   )10( »المادة  أن  على  وشدد 
منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف 
نقابة خاصة  تأسيس  أو مرتبط بعضها ببعض  متماثلة 
بهم وفق أحكام هذا القانون، ويكون للعاملين المخاطبين 
بأنظمة الخدمة المدنية حق االنضمام إليها«، كما أن التعميم 
الذين تسري  العاملين  أحقية  2003، بشأن  )1( لسنة  رقم 
عليهم أنظمة الخدمة المدنية في االنضمام إلى النقابات الذي 
أصدره ديوان الخدمة المدنية يقع باطالً؛ لعدم االختصاص، 

وال يجوز ان يكون التعميم فوق القانون«.
الصادرة  االتفاقيات  يخالف  التعميم  »هذا  أن  وواصل 
عن منظمة العمل الدولية التي تمثل البحرين عضوية فيها 
كاالتفاقيتين الدوليتين )رقم 87( الخاصة بالحرية النقابية 
وحماية حق التنظيم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة 
العمل الدولية في )9 يوليو/ تموز 1948(، في دورته الحادية 
والثالثين، حيث تنص المادة )2( على أن »للعمال وأصحاب 
العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه 
ذلك  يرتهن  أن  دون  كذلك،  ولهم  منظمات،  من  أنفسهم  هم 
بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في االنضمام إلى تلك 
خليل  وأوضح  مسبق«.  ترخيص  دون  وذلك  المنظمات، 
»كما أن »االتفاقية )رقم 98( الخاصة بتطبيق مبادئ الحق 
اعتمدها  التي  الجماعية،  والمفاوضة  النقابي  التنظيم  في 
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في )1 يوليو 1949(، 
كافية  حماية  للعمال  توفر  والثالثين  الثانية  دورته  في 
استخدامهم تستهدف  تمييزية على صعيد  أعمال  أية  من 
المساس بحريتهم النقابية«.  وبّين »كما أن العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض 
الجمعية  قرار  بموجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع 
 16( في  المؤرخ  )د21-(  ألف   2200 المتحدة  لألمم  العامة 
على:  منه   22 المادة  تنص   ،)1966 االول  كانون  ديسمبر/ 
»لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما 
في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية 
ممارسة  على  القيود  من  يوضع  أن  يجوز  وال  مصالحه، 
هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير 
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو 
السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو 

اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم«. 
البحرين  مملكة  دستور  من   27 »المادة  أن  الى  ولفت 
صريحة في النص على حرية تشكيل النقابات دون تمييز 
على  تنص  اذ  الخاص  أو  العام  القطاع  في  عاملين  بين 
وطنية  أسس  على  والنقابات،  الجمعيات  تكوين  »حرية 
وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط 
واألوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس 
الدين والنظام العام، وال يجوز إجبار أحد على االنضمام إلى 

أية جمعية أو نقابة أو االستمرار فيها«.
وختم خليل بقوله: »إذن، ما هو السبيل لتأسيس عمل 
المنافذ  من  االستفادة  من  البد  العام؟،  القطاع  في  نقابي 
 ،)1( رقم  المدنية  الخدمة  ديوان  تعميم  في  الصغيرة 

واستشهاده بالمادة )10( من قانون النقابات«.

حسن الحلواجي
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جمال فخرو يطلق تحذيراته: عائالت انتهى دورها... والتنظيم ضمان االستمرارية

في وداع عميد آل فخرو... العائلة تفتح لـ »}« سيرة 
التجربة ومآالتها: ثالثية العلم والمال ومسارات الليبرالية

العائلة  تفتح  الرحيل  ومن  توثيق،  دون  العميد  رحل 
التجارية العريقة لـ »الوسط«، سيرة تجربتها، والمآالت. 
»تجربة عمادها ثالثية العلم والمال ومسارات الليبرالية«، 
فيما التحذيرات القادمة من ناحية ابن العائلة، االقتصادي 
فيها:  يقول  والتي  فخرو،  الشورى جمال  وعضو مجلس 
»شركات عائلية انتهى دورها بسبب الخالفات البسيطة 

على المال، والتنظيم ضمان وضرورة لالستمرارية«.
وجوه  أبرز  من  عدد  مع  الحديث  محصلة  كانت  تلك 
في  العزاء  واجب  تلقي  ولحظة  التشييع،  بعيد  العائلة، 
في  فخرو،  يوسف  بن  علي  المرحوم  الفقيد،  عم  بيت 

القضيبية.

غسان فخرو: تعلمت من والدي التواضع
قاسم  الوجيه  تدهورت صحة  عمره،  آخر شهور  »في 

فخرو، والحقته األمراض، حتى توفاه اهلل«.
إلى  ينتقل  ثم  فخرو،  محمد  قاسم  غسان  ابنه  ينعاه 
في  تخرجه  »بعد  فيقول:  أدواره،  من  الحديث عن بعض 
في  البحرين  إلى  عاد  القاهرة،  في  األميركية  الجامعة 
في  ومعه  والده،  من  العائلة  عمل  وليمسك  الستينات، 
ذلك المرحوم علي بن يوسف فخرو، وشمل العمل قطاع 
االلكترونيات واالنارة وأدوات البناء، وفي قطاع الشركة 
العائلية تطورت الشركة في السبعينات لتبدأ في العمل 
الوالد  الفترة كان  تلك  الطبية، وطوال  األجهزة  في مجال 
مع العم علي بن يوسف فخرو وابنه شوقي، يؤسسون 
الشركات سواء في قطاع االلكترونيات أو االنارة أو مواد 

البناء«.
وأضاف »في قطاع الشركات العامة، كان الوالد مساهماً 
في عدة شركات تأسست في السبعينات، أبرزها شركة 
من  وكان  التأمين،  قطاع  في  وبدأ  للسياحة،  البحرين 
أوائل المؤسسين للشركات الوطنية في البحرين، حيث 
البحرين  البحرين للتأمين )حالّياً شركة  تأسست شركة 
الوطنية للتأمين(، واستمر في قطاع التأمين حتى تعيينه 
رئيساً لمجلس إدارة مصرف البحرين المركزي لعدد من 
السنوات، وبجانب ذلك فإن للوالد مساهماته أيضاً على 
على  الخيرية  الجمعيات  في  سواًء  االجتماعي،  الصعيد 

نطاق العائلة وخارجها«.
أبيه، فقال:  وتحدث غسان فخرو عن مالمح شخصية 
»الغالبية من رجاالت البحرين في عزِّ عطائهم في عقدي 
لدى  تجدها  ال  بخصلة  تميزوا  والسبعينات،  الستينات 
أي جيل آخر، فتجد لديهم دائماً خصلة الطيبة والمعاملة 
من  كل  إن  بحيث  التشجيع،  إلى  والمبادرة  طبقية،  بال 
لديه فكرة، سواًء اجتماعية أو تجارية، كانوا يحرصون 
فقد  الشبابية، وبجانب ذلك  األفكار  على دعمها، وخاصة 
وعلى  العمل،  مجال  في  تحديداً  الحسد  بغياب  امتازوا 

الدوام كانت روح التعاون بينهم حاضرة«.
وأضاف »ما أجده في الوالد بشكل مركز، حرصه على 
المصارحة  أو  اإلرشاد  عبر  والنصيحة سواًء  التشجيع، 
على  ذلك  يمارس  وكان  المطروحة،  الفكرة  جدوى  بعدم 
مستوى العائلة وخارجها، فقد كان كريماً بالنصيحة، أما 
هي  األبرز  لعل  الكثير،  منه  تعلمته  ما  فإن  لي  بالنسبة 
خصلة التواضع، فكنت حريصاً على محاكاته في طريقة 
مجموعة  تشكيلة  من  تتضح  والتي  الناس،  مع  تعامله 
الطبقات االجتماعية  الذين ينحدرون من شتى  أصدقائه 

والجنسيات والمذاهب«.

جمال فخرو: ال للمركزية... نعم للتنوع
بنفسها  فخرو  عائلة  نأت  متفردة،  بدت  صورة  في 
التنوع،  عن خيار المركزية، واستعاضت عن ذلك بخيار 
وحضور  الموحدة،  الشخصية  غياب  الُمحصلُة  فكانت 

مسارات الليبرالية.
عن ذلك، كان الحديث مع ابن العائلة جمال فخرو، الذي 
أيضاً  أنها  إال  األسري  ترابطها  رغم  وعلى  »العائلة  قال: 
هناك  فليس  بآرائهم،  وبناتها  أبناؤها  ينفرد  عائلة  أكثر 
من يوجه الرأي الشخصي إلى أي فرد من أفراد العائلة، 
العوائل  في  بكثرة  ذاته  األمر  نالقي  لن  أننا  أعتقد  وأنا 

البحرينية والخليجية بصفة عامة«.
يوسف  الجد  عن  نسمعه  ما  وفق  »أعتقد،  وأضاف 
كان  حيث  األساسية،  النشأة  إلى  يعود  ذلك  أن  فخرو، 
من  وهو  أوالده،  درس  وبالثقافة.  بالتعليم  يهتم  الجدُّ 
أوائل المؤسسين للمدارس األهلية وخاصة في البحرين، 
أبنائه  على  انعكس  لديه  الفكري  االنفتاح  فإن  وبالتالي 
وبناته، فتجد من أوائل من درس في الخارج هم أبناء أو 

أحفاد يوسف فخرو، سواًء أوالداً أو بناتاً«.
الذين  العائلة  وبنات  أبناء  من  الكبير  »الكم  وتابع 
الطالبي  العمل  مارسوا  والذين  البحرين،  خارج  درسوا 
والعمل السياسي والعمل االجتماعي والعمل الثقافي، هم 

كثر، وهذا مرده إلى النشأة والتربية باألساس«. 
وأردف »إلى جانب ذلك، فإن العمل التجاري وبحكم أن 
البحرين،  التجارة خارج  أبناء يوسف فخرو، عاشوا مع 
األمر الذي منحهم انفتاحاً ثقافّياً وفكرّياً، فهناك من عاش 
في الهند، وهناك من عاش في البصرة، وهناك من سافر 
إلى قطر، وهناك من  فترة، وهناك من ذهب  الكويت  إلى 
بقي في البحرين، وبالتالي فإن التعرض لبيئات وثقافات 
مختلفة، خلق لديهم هذا التنوع الفكري، فهم لم يمارسوا 
خالل  من  مارسوها  وإنما  فقط،  البحرين  داخل  التجارة 
إلى العراق إلى  مراكز تجارية في العالم من الهند شرقاً 

الكويت...«.
)العائلة  توصيف  أن  فخرو  رأى  ذلك،  على  عطفاً 
أطلق على عائلة  الحقيقة في حال  يجافي  الليبرالية(، ال 
وال  يميناً  ال  تطرفاً  العائلة  لدى  تجد  »لن  وعقب:  فخرو، 
نهائّياً،  العائلة  الديني غير موجود في  فالتطرف  يساراً، 
وأنا أعتقد أيضاً أن مرد ذلك إلى الثقافة واالنفتاح داخل 
أتى من  الليبرالي  التفكير  فإن  آخر،  العائلة، ومن جانب 
الجامعات،  إلى  األوالد  أوالد  سفر  ثم  األوالد  سفر  خالل 
ليصبح المشهد أننا أمام عائلة تحب العلم، وهو ما يوفر 
انفتاحاً في الرأي وفي الثقافات، وهذا األمر انعكس على 

العائلة جياًل بعد جيل«.
هذه  كل  صنع  في  فخرو،  قاسم  الفقيد  دور  وعن 
في  الفقيد  تخرج  أن  »منذ  فخرو:  جمال  قال  الحكاية، 
العائلة  دكان  في  العمل  مارس   ،1957 العام  الجامعة 
آخر  عماًل  يمارس  فلم  ذلك،  بعد  التجاري  العمل  وامتهن 
غير العمل التجاري، وبالتالي نحن نتحدث عن شخصية 
عندما  سواء  سنة،   60 حوالي  التجاري  العمل  مارست 
ذلك عمله  بعد  أو  مع خاله  أو الحقاً  والده  يعمل مع  بدأ 
ضمن شركة العائلة، أو من خالل مساهماته في االقتصاد 
الوطني البحريني، والذي يعد األهم في دوره، وذلك من 

خالل دوره في تأسيس شركات مساهمة عامة، شركات 
تخدم  شركات  تأسيس  إلى  والدعوة  مقفلة،  مساهمة 

المجتمع، وتخدم القطاع االقتصادي«.
وأضاف »كان له دور بارز في كل الشركات التي عمل 
فيها، باإلضافة إلى أن الفقيد منذ السبعينات تم تعيينه 
والتي  المؤقتة،  المركزية  البلدية  الهيئة  لرئيس  نائباً 
تجد  لن  أنك  إلى  باالضافة  البحرين،  كل  تغطي  كانت 
فخرو  قاسم  الوجيه  وكان  اال  والمشورة  للرأي  اجتماعا 
موجوداً فيه ليعطي رأيه ويشارك في النقاش والحوار«.

يكن  فلم  الهدوء،  هي  الفقيد  طبيعة  »لكن  واستدرك   
محبا للمظاهر أبداً، كما لم يكن صديقا لإلعالم والصحافة. 
بـ)كاتم  نسميه  ونحن  هادئ،  بشكل  يعمل  أن  يفضل 
األسرار(، فحين تتحدث معه تمنحه سرك دون أن تخاف 
المنطقية.  النصيحة  فيمنحك  لنصيحة  له  تلجأ  عليه. 
عمل  في  وال  تجاري،  عمل  في  ال  تشدد  أي  لديه  يكن  لم 
اقتصادي، وال في حياته الخاصة، هو مثال لالعتدال في 

كل شيء«.
بالعمل،  والتحاقه  الجامعة  في  تخرجه  »منذ  وتابع 
أو  التجاري،  العمل  لم يتوقف عن   2017 1957 حتى  منذ 
تنشيط  في  حتى  دوره  أو  االقتصادي،  العمل  في  دوره 
يملك  شخص  عن  نتحدث  وبالتالي  الوطني،  االقتصاد 
من  أحد  أعتبره  وأنا  التجاري،  العمل  في  ا  ممتدًّ تاريخاً 

خلقوا الديمومة في العمل االقتصادي والتجاري«. 
العوائل  وجه  في  القادمة  بالتحديات  يتعلق  وفيما 
التجارية في البحرين، قال فخرو: »العوائل التجارية إما 
أن تكون كلها تحت مظلة واحدة، أو أن تكون عائلة واحدة 
تفرعت منها عوائل تجارية أصغر فأصغر، وبالنسبة لنا 
لم نستقر تحت مظلة واحدة، وبالتالي  في عائلة فخرو 
يوسف  الجد  توفي  فحين  المركزية،  العائلة  تعش  لم 
فخرو لم تنتقل تركته على مدى الـ 70 عاماً الماضية إلى 
على  شركته  تقسيم  تم  إنما  واحدة،  عائلة  أو  مجموعة 
األوالد فبعضهم أخذ قسم السيارات، وبعضهم أخذ قسم 
التأمين، وبعضهم أخذ قسم القطاعي، وبعضهم أخذ قسم 

المواد الغذائية واألخشاب...«.
األول  الجيل  منذ  والدهم  شركة  تستمر  »لم  وأضاف 
كشركات  استمرت  األوالد  ضمن  لكنها  واحدة،  كشركة 
أصغر فأصغر، وانقسمت العائلة عدة أقسام ومن تحتهم 
اآلن نجد أن أوالد األوالد ممن بدأوا يؤسسون الشركات، 
وليبقى اسم عائلة فخرو هو الجامع للجميع، وهو االسم 
البحرين وعلى مستوى الخليج  المعروف على مستوى 

كله«.
العوائل  من  المطلوب  بشأن  ســؤال  على  ورّداً 
التجارية البحرينية لمواجهة التحديات القادمة ولضمان 
استمراريتها، قال: »الحل هو في حوكمة العوائل وتنظيم 
لإلبقاء  لك  األفضل  الطريق  اختيار  يعني  وهذا  العوائل، 
على العائلة، إما أن تكون الشركة مملوكة 100 في المئة 
أنت بعض األحكام؛ لكي  للعائلة جياًل بعد جيل، وتضع 
الشركة  من  جزءاً  تطرح  أن  أو  العائلة،  هذه  على  تبقي 
أن  األساس  ولكن  متعددة  سبل  وهناك  العام،  لالكتتاب 
الشركات  هذه  نبقي  وكيف  الحوكمة،  إجراءات  في  نفكر 
العوائل  فإن  عملنا  مهما  ألننا  عائلية؛  كشركات  قائمة 
تبقى هي عصب العمل االقتصادي والتجاري في منطقة 
الخليج، والتزال هي األغنى وهي األقدر والتزال هي التي 

لديها اإلمكانيات المتعددة لالستمرارية«.
تستمر  »لكي  ناصحاً  حديثه  فخرو  جمال  واختتم 
األحكام  ووضع  تنظيمها،  من  البد  العائلية  الشركات 
العوائل  بعض  وهناك  االستمرارية،  لها  تضمن  التي 
التي التزال  العوائل  تنبهت وتفتحت وهناك بعض  التي 
فهو  رجاء  لي  كان  وإذا  الجانب،  هذا  عن  عينيها  تغمض 
أن تهتم العوائل التجارية في البحرين وخارجها، بتنظيم 
بعض  لدينا  الشديد  األسف  فمع  تستمر،  لكي  أعمالها 
انتهى دورها بسبب خالفات على  التي  الكبيرة  العوائل 
شركاتهم،  وخسروا  أعمالهم  فخسروا  العائلة،  مستوى 
من  أتمناه  وما  بسيطة،  أموال  على  خالف  بسبب  وذلك 
إلى  يمكن  ما  بأسرع  تلجأ  أن  التجارية،  العوائل  جميع 

تنظيم أوضاعها العائلية والتجارية«.

سمير فخرو: المال لم يغننا عن التعليم
المفتوحة  العربية  الجامعة  ومدير  العائلة  ابن  أما 
سمير فخرو، فتطرق إلى محور التعليم ومدى حضوره 
عائلة  إن  أقوله  »ما  فقال:  فخرو،  عائلة  في  وتأثيره 
في  والدخول  التعليم  وهو  واحد،  بشيء  اهتمت  فخرو 
مجاالت كل بحسب تخصصه، وهو األمر الذي ساعد في 

انتشارها«.
وأضاف »كمثال لذلك، فإن يوسف عبدالرحمن فخرو، 
الخمس  وهذا  هو،  أنشأه  الوقف  من  خمس  له  اليوم، 
وضعه للتعليم فقط، وأوالده وذريته يصرفون منه على 
هذا المجال، دون أن يمس. وبجانب ذلك فقد اهتم أيضاً 
اهتموا  الموجودون  وأبناؤه  الخليفية،  الهداية  بمدرسة 
بالتعليم منذ أيام علي فخرو وليلى فخرو وقاسم فخرو، 

تشغياًل وتموياًل وتسهيل وصوله إلى الناس«.
وتابع »بجانب ذلك، هناك مسألة إرسال أبناء العائلة 
لينالوا  بعثات  إلى  ذهبوا  جميعاً  فأبناؤهم  للبعثات، 
التجارة،  في  العمل  عن  يتوقفوا  لم  وبالتالي  الدرجات، 
مفادها  قناعة  من  انطالقاً  العلم،  عن  يغنهم  لم  والمال 
المال فال يكفي في  أن شخصية االنسان هي المهمة، أما 
مع  التصرف  كيفية  صاحبه  يعرف  لكي  المطاف  نهاية 
حالة  في  يتحقق  ما  وهو  الذات،  احترام  وكيفية  الناس 
أو  العلم  في  واالجتهاد سواء  وبالجد  والتواضع  التعلم 

العمل«.
وعن موقع الفقيد في تعزيز إقبال العائلة على العلم، 
الرئيسي  المجلس  في  الفقيد  »كان  فخرو:  سمير  قال 
لعائلة فخرو، يتبوأ مكاًنا بارًزا فيه، واهتم بهذا الجانب، 
والشيء اآلخر هو عضويته في مجالس إدارات شركات 
عبر  مشاريع خيرية  من  تخرجه  ما  عديدة، وتخصيص 
الوطن، وكان  أبناء  به  لتبني  التعليم  إلى مجال  إرساله 

التركيز في ذلك على أبناء البحرين«. 
»اآلثار  قال:  العائلة،  على  العلم  خيار  آثار  وعن 
يكون  ال  الناس  فاحترام  نفسها،  الشخصية  في  تجدها 
يقابله  ال  الذي  الثراء  أما  المتوازنة،  بالشخصية  إال 
العقد  تكون  ذلك  وعبر  التوازن،  في  اختالالً  فينتج  علم 
فيحترم  المتعلم  االنسان  أما  اآلخرين،  تجاه  موجودة 
يتجاوز،  وال  ُيخطئ  ال  وقدره،  مكانه  ويعرف  اآلخرين 
كمواطن«.  المساهمة  على  يحرص  نفسه  الوقت  وفي 
النهاية  في  ليتبقى  ويذهب،  يأتي  »المال  أن  وأضاف 

االستثمار في اإلنسان نفسه«.

§المحرق، القضيبية - محمد العلوي

الوجيه  أســدل  عامًا،   82 ناهز  عمر  عن   [
على  الستار،  فخرو،  يوسف  بن  محمد  بن  قاسم 
الطالبي  العمل  حقول  بين  تنقلت  ممتدة،  تجربة 

والعمل  االجتماعي،  والعطاء  القومي،  التوجه  ذي 
التجاري والذي قضى فيه الفقيد نحو 60 عامًا من 

عمره.
مجلس  رئيس  نائب  تقدمه  رسمي  وبحضور 

خليفة،  آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  سمو  الوزراء 
أمس  فخرو،  قاسم  الفقيد  البحرين  مملكة  ودعت 
السبت )14 يناير/ كانون الثاني 2017(، لتحتضنه 

المحرق مجدداً، مسقط رأسه ومستقر مشواره.

تقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد جموع غفيرة شيعت الفقيد إلى مثواه األخير
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»أمالك« تمنح »يوسف الزياني« عقد تطوير مشروع »66« السكني
§الوسط - المحرر االقتصادي

] أعلنت شركة أمالك، الذراع االستثماري 
الهيئة  قبل  من  بالكامل  والمملوكة  العقاري 
العامة للتأمين االجتماعي، عن تعيين شركة 
يوسف الزياني للتجارة والمقاوالت، كمقاول 
 »66« السكني  مشروعها  لتطوير  رئيسي 

السكني.
المقر  في  العقد  توقيع  مراسم  وتمت 
الرئيس  بين كل من  أمالك  الرئيسي لشركة 
الكوهجي  عبداإلله  محمد  للشركة  التنفيذي 
للتجارة  الزياني  يوسف  شركة  ومــن 
وأيضاً  الزياني.  يوسف  أحمد  والمقاوالت 
التي  للهندسة  الخليج  دار  شركة  بحضور 

عملت على تصميم هذا المشروع.
الذي  العصري،  المشروع  ويشمل 
العام  منتصف  بحلول  إنجازه  المقرر  من 
 6 2018، على مبنى سكني حديث مكون من 
طوابق يضم شققاً مفروشة بالكامل وطابقاً 
المبنى  أعلى  الراقية في  الترفيهية  لألنشطة 

رياضي،  ونادٍ  سباحة  بركة  على  يحتوي 
االستخدامات.  متعددة  غرفة  إلى  باإلضافة 
بمنطقة  حيوي  موقع  في  المشروع  وسيقام 
إليه عبر  الوصول  والذي يسهل  الحصم،  أم 
خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  شارع 

وجسر سترة.
وتعليقاً على هذا االتفاق، قال رئيس مجلس 
يوسف  عبدالرحمن  أمــالك،  شركة  إدارة 
فخرو: »تسعى شركة أمالك لتعزيز محفظتها 
من خالل استراتيجيتها االستثمارية المتزنة 

ومبادئ  معايير  تحكمها  والتي  والراسخة، 
إدارية صارمة«.

خطوات  أمــالك  شركة  »تتخذ  وأضــاف 
ثابتة نحو النمو واالزدهار لتنمية محفظتها 
أعلنا تباعاً عن مشاريعنا  االستثمارية، وقد 
المشاريع  من  عدداً  تتضمن  والتي  المقبلة، 

السكنية ومشاريع متعددة أخرى«.
يشار إلى أن مشروع »66« يوفر 66 شقة 
حيث  مختلفة،  بمساحات  بالكامل  مفروشة 
غرفتين،  أو  واحدة  نوم  غرفة  بعضها  يضم 
الشقق  على  السادس  الطابق  ويشتمل 

المكونة من ثالث غرف نوم. 
الرئيس  قال  العقد،  توقيع  وبمناسبة 
عبداإلله  محمد  أمــالك،  لشركة  التنفيذي 
شركة  بتعيين  سعيدون  »نحن  الكوهجي: 
كالشركة  والمقاوالت  للتجارة  الزياني 
المطورة للمشروع، وإن اإلعالن عن مشروع 
استثمارات  نمو  على  إيجابياً  سيؤثر   »66«
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، إلى جانب 
االستثمارية  للمحفظة  المضافة  القيمة  خلق 

على  أمالك  شركة  قدرات  تعزيز  خالل  من 
تحقيق األرباح، هذا إلى جانب االستثمار في 
ستركز  وأيضاً  الجديدة،  المشاريع  تطوير 
شركة أمالك على تقييم العقارات المتواجدة 
في محفظتها، كما ستعمل على وضع الخطط 

الالزمة للتعزيز من قيمتها وعائداتها«.
من  الزياني  يوسف  أحمد  قال  جانبه،  من 
والمقاوالت:  للتجارة  الزياني  شركة يوسف 
عقد  على  شركتنا  بحصول  فخورون  »نحن 
البارز، والذي يعد من  تطوير مشروع »66« 
إضافة  ستشكل  التي  المبتكرة  المشاريع 
سوق  مكانة  من  تعزز  ومتميزة  جديدة 

التطوير العقاري في مملكة البحرين«. 
يشار إلى أن أمالك هي شركة تطوير، تركز 
استراتيجيتها على تحقيق الفوائد والضمان 
المالي للبحرينيين من جميع فئات المجتمع، 
والمختصين  الخبراء  من  فريقها  يعمل  حيث 
طويلة  االستثمارات  وتطوير  إدارة  على 
المدى التي تحقق التنمية المستدامة لمحفظة 

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي.

محمد الكوهجي يوقع االتفاقية مع أحمد الزياني

ارتفاع عدد هجمات السطو على البنوك في الخليج

خبير أمني بريطاني: نصحت شركات بعدم ترك البحرين في أحداث 2011

في  األحداث  انحسار  أن  المسئول  ورأى 
البحرين أثبت أن النصائح التي كانت شركته 

تقدمها إلى زبائنها سديدة.
وأشار إلى أنه قدم النصح إلى المسئولين، 
وأن  البحرين،  ترك  بعدم  أجانب  وبعضهم 
عودة  سيصعب  كان  إذ  ستتحسن،  األمور 
األعمال إلى البحرين بعد مغادرتها إلى الخارج.
خبير  كان  الذي  البريطاني،  الخبير  وأشاد 
متفجرات في القوات الخاصة البريطانية، قبل 
وفي  مخابراتية،  حكومية  ألجهزة  يعمل  أن 
لجنة األمم المتحدة لنزع أسلحة الدمار الشامل 
الفتاً  البحرين،  في  األعمال  ببيئة  العراق،  في 
التي أسسها في بريطانيا في  إلى أن الشركة 
في  الرياض  إلى  تنتقل  أن  قبل   2002 العام 
في  لها  مقّراً  لتكون  البحرين  اختارت   ،2004
العام 2008، نظرا إلى تمتعها بمستوى أفضل 
كانت  المنامة  أن  إلى  الفتاً  الحياة،  حيث  من 
العواصم  من  العديد  بين  من  العواصم  إحدى 
العربية واإلقليمية مثل دبي وبيروت وعمان 
تفوقت  المنامة  لكن  بغداد،  وحتى  والقاهرة 
على جميع العواصم األخرى، من حيث النقاط 

حين تمت دراسة نقل مقر الشركة.
في  تكون  أن  فضلت  شركته  أن  وبين 
المنطقة لتكون بالقرب من زبائنها في الشرق 
المزدهرة  األسواق  من  تعتبر  التي  األوسط 
في مجال األمن، إذ تقدم شركته الخبرة الفنية 

واالستشارة اإلدارية.
أدركت  بغداد  في  كنت  »منذ  الخبير:  وقال 
أن هذه المنطقة تزخر بفرص كبيرة في مجال 
لكنني  بريطانيا،  في  الشركة  وأسست  األمن، 
حاجة  تلبية  أردت  إذا  إنني  نفسي  في  قلت 
في  أكون  أن  فالبد  معهم  أعمل  الذين  الزبائن 

بيئتهم؛ لكي أفهمهم أكثر«.
الرياض  إلى  انتقلنا  »حين  الخبير  وأضاف 
أكبر  بين  من  زبائن  نستقطب  أن  استطعنا 
السعودية،  العربية  المملكة  في  بنوك  عشرة 

وذلك في فترة من 6 إلى 12 شهراً فقط«.
وبين المسئول أن حدث تفجير مبنى الخبر 
في السعودية شكل تحوالً كبيراً في النظرة إلى 

الخدمات األمنية في منطقة الخليج والمنطقة.
أن  إلى  أشار  البنوك،  أمن  وبخصوص 
الحفاظ على سالمة البنوك، ال يتطلب معدات 
فهماً  يتطلب  ما  بقدر  فقط،  مراقبة  وكاميرات 

دقيقاً«.
وحذر الخبير البريطاني من استخدام شبكة 
السن  صغار  أو  الشباب  تجنيد  في  االنترنت 
في األعمال اإلرهابية، وخصوصا مع انحسار 
سورية  في  اإلرهابية  والمنظمات  داعش 

والعراق.
قرصنة  أن  إلى  نفسه  الوقت  في  وأشار 
البطاقات المصرفية والتي تقوم بها عصابات 
الجمهوريات  ومن  أوروبا،  شرق  من  وأفراد 
السوفياتية والتي تعرضت لها بنوك بحرينية 

لن تتوقف.
تستهدف  ال  العمليات  هذه  أن  إلى  وأشار 
بنوكاً تجارية بعينها، بل يتم انتقاء صرافات 
آلية محددة تكون في منطقة تجارية معروفة 

رصد  عملية  خالل  من  كثر  زبائن  يستخدمها 
تركب  ما  عــادة  األجهزة  هذه  وأن  دقيق، 
لساعة أو ساعتين يتم خاللها سرقة البيانات 
المجرمون  يلوذ  أن  قبل  السلكيا  المصرفية 
بالفرار، الفتا إلى أن هوالء المجرمين عادة ال 
يوحي مظهرهم بأنهم سارقو بيانات مصرفية، 

بل وقد يأتون بصفة سياحية لعدة أيام.
قرصنة  أن  البريطاني  الخبير  وبين 
األرجح،  تتوقف على  لن  المصرفية  البطاقات 
إذ تتفوق هذه العصابات دائما بخطوة، حين 
بخطوة  الرقابية  السلطات  أو  البنوك  تقوم 

واحدة.
وشرح المسئول نظرته بخصوص الوضع 
التجاذبات  أحداث  أن  معتبراً  البحرين،  في 
السياسية في المنطقة، والتي تقع في وسطها 
البحرين، ستؤثر على المستقبل، الفتاً، في هذا 
العربية  المملكة  بين  العالقات  إلى  السياق، 

السعودية وإيران.
تقع  قد  أخرى  مخاطر  إلى  كذلك  أشار  لكنه 
عبر  الشباب  تجنيد  عبر  المنطقة،  دول  فيها 
مغادرة  عليهم  يكون  لن  والذين  االنترنت، 
لكن  الجماعات،  هذه  بركب  لاللتحاق  بالدهم 
خدمة  مهنهم  ومن  مدنهم  من  عليهم  سيكون 
بالعمليات  مستشهدا  الجماعات،  هذه  أجندة 

األخيرة التي حدثت في ألمانيا وفرنسا.
مستقبلية  مخاطر  عن  الخبير  وتحدث 
واالختراقات،  اإللكترونية  بالهجمات  تتعلق 
سيكون  الناعمة  القوة  هذه  أن  وخصوصاً 
الفتاً  قنبلة،  تفجير  من  أكثر  مدمر  أثر  ليها 
بأن  اعتقاده  عن  عبر  إذ  أرامكو،  تجربة  إلى 
الداخل،  األمني ربما يكون حدث من  االختراق 
إذ تم إدخال الفيروس عبر وسيط داخل أنظمة 

أرامكو مما أدى إلى تعطل األنظمة، معتبراً أنها 
»قوة ناعمة« تخترق البوابات الحصينة التي 

تعرف بها المنشآت الصناعية والنفطية.
التي  الفيروسات  تجربة  إلى  تطرق  كما   
ضربت مفاعالت طهران، وتسببت في تسريع 
معدل تشغيل هذه المفاعالت وبالتالي تعطلها، 

دون قوة عسكرية.
وقال: »المشكلة في البنوك أنها تتعامل مع 
من  الناس  تمنع  أن  مثاًل  يمكنك  وال  زبائن، 
عكس  منه،  بالقرب  المشي  أو  البنك  زيارة 
المنشآت النفطية المحصنة باألمن والبوابات 
المحصنة والتي يصعب اقتحامها«. لذلك يرى 
المالية  والمؤسسات  البنوك  عمل  طبيعة  أن 

تتصف بأنها ذات حساسية أكبر.
وبخصوص ما شهدته البحرين من عمليات 
سطو على البنوك، وعلى أجهزة الصراف اآللي، 
أشار المسئول إلى أن هناك بعض اإلجراءات 
هذه  تبعات  من  للحد  بها؛  القيام  يمكن  التي 

األعمال، وإن كان منعها شيئاً صعباً.
عشرات  دربت  شركته  أن  الخبير  وبين 
الموظفين في البنوك البحرينية، وفي الشركات 
التعامل  في  األمن  في  البنوك  مع  تعمل  التي 
الخسائر  المسلح وتقليل  السطو  مع عمليات 

وخصوصاً البشرية.
الواليات  برئاسة  ترامب  فوز  وبخصوص 
المتحدة األميركية، فقد أشار إلى أنه »لألسف« 
فإن أعمال شركته ستزدهر، في إشارة إلى أن 

األمور األمنية ستسوء.
يشار إلى أن انثوني جيه تيسار، هو خبير 
البريطانية،  الخاصة  القوات  في  متفجرات 
مفعول  إبطال  من  سنوات  خمس  في  وتمكن 
قنبلة وقذيفة وصواريخ معدة  ألفي  أكثر من 

لإلطالق، في حين ساعد دوالً أجنبية من خالل 
التعامل  في  واألميركية  البريطانية  الحكومة 
مع مخاطر تتعلق بالهجمات الكيميائية، لكنه 
بالجهات  يقصد  كان  إذا  عما  اإلفصاح  رفض 
السي  األميركية  المخابرات  وكالة  الحكومية، 

آي إيه، أو غيرها.
ويعمل في مقر الشركة في البحرين أكثر من 
عشرين موظفاً إضافة إلى موظفين آخرين في 
وبينهم  والعالم،  المنطقة  في  إقليمية  مكاتب 
أمن وأنظمة بيانات  خبراء عسكرون وخبراء 

ومعلومات.
وال تقدم الشركة خدمات أمنية أو عسكرية 
مباشرة أو حتى معدات عسكرية أو أمنية، بل 
المشورة والنصح،  إبداء  يقتصر دورها على 
لها  تتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر  وقياس 
المالية  والمؤسسات  والبنوك  المصانع 
والشركات، وصوغ الخطط االحترازية بشأنها 
إلى جانب تقديم التدريب الالزم إلى الموظفين 

المعنيين في هذه الشركات.
األمنية،  الشركة  خدمات  قائمة  وتشمل 
وفحص  األمنية،  والتهديدات  المخاطر  تقييم 
والسالمة،  باألمن  يتعلق  ما  جميع  ومراجعة 
وإعداد  والتدريب،  والتدقيق  الخطط  وإعداد 
والتحليل  والسالمة،  األمن  وسياسات  خطط 
األمنية  بالتهديدات  يتعلق  وما  المخابراتي 
وخطط  األزمــات  وإدارة  التقارير،  وإعــداد 
باألنظمة  المتعلقة  المشاريع  وإدارة  اإلخالء، 
األجنبية،  واالستشارات  والتدريب  األمنية، 
وشبكة  المعلومات  تكنولوجيا  أمن  وتقييم 
األعمال  استمرارية  وتخطيط  االنترنت، 
والتعامل مع الكوارث، واستشارات فيما يتعلق 
بأمن الرؤساء التنفيذيين وكبار الشخصيات.

§المنامة - علي الفردان

النصيحة  إنه أسدى  بريطاني  أمن  قال خبير   [
لعدد من الشركات العاملة في البحرين إبان أحداث 
العام 2011 بعدم مغادرة البالد، وإنه نجح في ثنيها 

عن اتخاذ هذا القرار. وبين الرئيس التنفيذي لشركة 
»Le back« انثوني جيه تيسار، والتي تقدم شركته 
النصيحة إلى نحو 11 شركة نفطية ومصرفًا تعمل 
في  المؤسسات  عشرات  جانب  إلى  البحرين،  في 

إلجالء  خططًا  قدم   2011 أحداث  في  أنه  المنطقة، 
موظفين في المؤسسات التي يدير العمليات األمنية 
لديها، وحافظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات 

على رغم الظروف التي مرت بها البالد.

انثوني جيه تيسار لـ »الوسط«: الشركة نقلت أعمالها من لندن والرياض إلى البحرين

قرصنة بطاقات الصراف 
اآللي لن تتوقف 

فوز ترامب سيرفع 
من الطلب على أنشطة 
شركات األمن بالمنطقة

الشركة األمنية تقدم 
خدماتها إلى 11 مصرفًا 
وشركة صناعية بحرينية
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»فيفا« توقع اتفاقية شراكة 
مع شركة بن فقيه لالستثمار العقاري

§الوسط - المحرر االقتصادي
البحرين  فيفا  عقدت   [
طويلة  استراتيجية  شراكة 
فقيه  بن  شركة  مع  ــد  األم
بهدف  العقاري،  لالستثمار 
حلول  أحـــدث  تــوظــيــف 
المعلومات  تكنولوجيا 
المشاريع  في  واالتصاالت 
في  المستقبلية  العقارية 

البحرين.
خالل  من  فيفا  وستقدم  
تقنية  حلول  الشراكة  هذه 
المعلومات واالتصاالت لدعم 
العقارية  المشاريع  أكبر 
في  والسكنية  التجارية 
ديار  في  منها  البحرين، 
المحرق، ودرة مارينا، والحد، 
وستدمج  وغيرها.  والجفير 
المشاريع العقارية قيد التنفيذ 
فيفا  من   التكنولوجيا  أحدث 
ذكية  مباٍن  ستجعلها  التي 
كاملة  آلية  بأنظمة  مجهزة 
تتكون من تقنيات ذكية للتحكم 
باإلضافة  والطاقة،  باإلضاءة 
وصوتية  أمنية  أنظمة  إلى 
السريعة.  اإلنترنت  وخدمات 
علق  الشراكة،  هامش  وعلى 
الرئيس التنفيذي لـشركة فيفا 
قائالً:  الوتيد  عليان  البحرين 
»تأتي شراكتنا االستراتيجية 
مع شركة بن فقيه في الوقت 

المملكة  فيه  تعزز  ــذي  ال
تواجدها في مجال تكنولوجيا 
واالتــصــاالت،  المعلومات 
جديدة  فرص  عن  وتبحث 
في  الذكية  الحلول  لدمج 
للمجتمع.  اليومية  الحياة 
نحن متفائلون للغاية من هذه 
الخطوة التي سترسم نتائج 
الطويل،  المدى  على  إيجابية 
وستسمح للمجتمع أن يعيش 
المنزل  في  ذكاء  أكثر  حياة 
وفي العمل، كما ستساهم في 

دفع عجلة نمو البحرين«.
من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة بن فقيه لالستثمار 

فقيه:  بن  فيصل  العقاري 
بأن شراكتنا  ثقة  »نحن على 
ستقدم  البحرين  فيفا  مع  
لعمالئنا أحدث التقنيات التي 
تلبي احتياجاتهم في الحاضر 
والمستقبل، وذلك تماشياً مع 
تعهدنا بتوفير أعلى مستويات 
الجودة والقيمة والخدمات في 
لم  حيث  العقارية.  مشاريعنا 
يعد توفير بنى تحتية مطورة 
بتقنية المعلومات واالتصاالت 
أصبح  بل  إضافية،  كميزة 
للجميع  أساسياً  شرطاً  األمر 
عمالئنا  لــرؤيــة  ونتطلع 

يستمتعون بها«.

مع  االتفاقية  هذه  وتأتي 
لالستثمار  فقيه  بن  شركة 
موجة  دفع  بغرض  العقاري 
في  التطورات  من  جديدة 
المعلومات  تقنية  مجال 
البحرين،  في  واالتصاالت 
حياة  مستقبل  وتشكيل 
الخطوة  هذه  وتمثل  ذكية. 
فيفا  شــراكــات  ــاه  ــج ات
تسعى  التي  المستقبلية 
المجتمع  حياة  لتعزيز 
توفير  خالل  من  البحريني 
العالم  إليه  ما توصل  أحدث 
المعلومات  تقنية  مجال  في 

واالتصاالت.

مجلس إدارة »أسري« 
يرحب بالرئيس التنفيذي الجديد

§الوسط - المحرر االقتصادي
] عقد مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصالح 
رئيس  برئاسة   ،146 رقم  اجتماعه  )أسري(  السفن 
دعيج  بن  سلمان  بن  دعيج  الشيخ  اإلدارة  مجلس 
اإلدارة واإلدارة  آل خليفة، وحضور أعضاء مجلس 
كانون  يناير/   12( الخميس  يوم  للشركة،  التنفيذية 
الثاني 2017( في مقر الشركة في الحد بمملكة البحرين.

اإلدارة  مجلس  رئيس  قال  االجتماع،  نهاية  وفي 
الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، إن المجلس بحث 
المالية  وخاصة  بالشركة  الخاصة  األوضاع  مجمل 
إصالح  مجاالت  في  المختلفة  وأنشطتها  والتجارية 
الجديدة  البترول والمشاريع  السفن ومنصات حفر 
نوفمبر/  شهر  من   30 إلى  يناير   1 من  الفترة  في 
وتعزيز  وتطوير  دعم  2016. وسبل  الثاني  تشرين 
أعمال وخدمات وأنشطة الشركة على ضوء التقرير 
الشركة  من  اإلدارة  لمجلس  المرفوعة  والتوصيات 

.Alix Partners االستشارية
جديد  تنفيذي  رئيس  بتعيين  المجلس  ورحب 
للشركة أندرو شو، الذي تسلم منصبه وباشر مهماته 
في الشركة منذ يوم األربعاء )4 يناير 2017(، حيث 
اإلدارة  مع  جهده  قصارى  سيبذل  أنه  للمجلس  أكد 
التنفيذية وجميع العاملين في الشركة لتطوير أعمالها 
وتعزيز أنشطتها وخاصة في ظل التحديات الكبيرة 
المنافسة  وخاصة  الشركة  وتواجهها  واجهتها  التي 
الشديدة في المنطقة، وثمن رئيس المجلس وأعضاء 
لتعديل مسار  قدماً  للسير  توجهاته  اإلدارة،  مجلس 
الشركة وتحقيق تطلعات المساهمين ومجلس اإلدارة 
وتوفيق،  نجاح  من  جميعاً  إليه  نصبو  ما  لتحقيق 
وتمنوا للرئيس التنفيذي الجديد للشركة كل التوفيق 

والنجاح في عمله، مؤكداً دعمه ومساندته له.

في  بالشركة  الخاصة  المبيعات  إجمالي  وبلغ 
أقل  نوفمبر  نهاية  إلى  يناير  من  األول  من  الفترة 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  المئة  في   2 نسبته  بما 
العام الماضي 2016، وتناول المجلس أيضاً التأثيرات 
في  والمنافسة  منها  والدولية  اإلقليمية  االقتصادية 
الشركة  أنشطة  مجمل  على  النفط  وأسعار  السوق 

الحالية والمستقبلية.
القرارات  واتخذ المجلس عدة قرارات منها بعض 
أنشطتها  تطوير  وسبل  الشركة  بأوضاع  الخاصة 
في كل مجاالت عملها والعمل على زيادة كفاءة العمل 
فيها وخفض التكاليف، كذلك اطلع المجلس على سير 
وتطوير أنظمة الصحة والسالمة في الشركة، وأكد 
األهمية القصوى للصحة والسالمة في مختلف إدارات 
المحافظة  وسبل  الشركة  وأنشطة  وأعمال  وأقسام 

عليها وتطويرها بشكل مستمر.

الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة

ءات قانونية... لوحت باتخاذ إجرا

»الغرفة« ترد على نبيل كانو: أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا دخالء أو متطفلين
§الوسط - المحرر االقتصادي

] قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في 
الثاني  كانون  يناير/   14( السبت  أمس  بيان 
مجلس  عضو  قرار  من  مستغربة  إنها   ،)2017
عضوية  من  باالستقالة  كانو  نبيل  إدارتها 
أنه لم يتبَق من عمر  مجلس اإلدارة، وخاصة 
سنة  نحو  إال  للمجلس   )28( الحالية  الدورة 

واحدة.
وأكدت »لن ُتقبل االتهامات دون وجه حق أو 
هذا  وفي  المستقيل،  العضو  لدى  دليل  وجود 
الخصوص فإن الغرفة تحتفظ بحقها الكامل في 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية«.
العضو  »يعلم  ــازم:  ح بيان  في  وقالت 
من  يتكون  الغرفة  إدارة  مجلس  أن  المستقيل 
أيضاً،  ومعروفين  ناجحين  أعمال  أصحاب 
وعملهم  كذلك،  عريقة  تجارية  عوائل  ومن 
بالغرفة تطوعي بحت، عالوة على أنهم جميعاً 
التفكير  عن  يغنيهم  ما  الوجاهة  من  يمتلكون 
في االستفادة أو استغالل مناصبهم في مجلس 
إدارة الغرفة، وهم بالتأكيد ليسوا دخالء على 
القطاع الخاص أو متطفلين عليه، لذلك ال يوجد 

أي شغف للسعي وراء المناصب«.
قراره  عن  العدول  إلى  كانو  نبيل  ودعت 
األجدر  »كان  قائلة:  العامة،  المصلحة  بتغليب 
بالعضو المستقيل مناقشة النقاط التي ذكرها، 
في  الخاص،  رأيه  بحسب  صحيحة  كانت  إن 

اجتماعات المكتب التنفيذي«.
من  أسفها  الغرفة  »أبــدت  البيان:  وقــال 
في  المستقيل  العضو  ذكرها  التي  االدعاءات 
الغرفة  رئيس  إلى  الموجه  استقالته  خطاب 

خالد عبدالرحمن المؤيد«.
نفسها  تجد  »الغرفة  أن  البيان  وأضــاف 
والمتعلقة  التالية  الحقائق  بيان  إلى  مضطرة 
في  المستقيل  العضو  ذكرها  التي  باالدعاءات 

خطابه«.
 )28( ــدورة  ال بداية  »منذ  البيان:  وقــال 

المستقيل  العضو  يتقدم  لم  الحالي،  للمجلس 
بأي خطاب أو مالحظات أو مقترحات لمجلس 
اإلدارة خالل جميع االجتماعات التي تمت طوال 
الثالث سنوات الماضية والبالغ عددها تسعة 
عشر اجتماعاً، يطرح من خاللها أياً من النقاط 
في  للنقاش  االستقالة  خطاب  في  جاءت  التي 
اجتماعات مجلس اإلدارة للوصول إلى حلول 
المستقيل  العضو  أن  كما  وجدت.  إن  واقعية 
أعمال  جدول  على  مقترح  أي  إدراج  يطلب  لم 
فقط  واكتفى  الماضية،  المدة  طوال  المجلس 

بالمشاركة في حضور تلك االجتماعات«.
المستقيل  العضو  »يعلم  البيان  وأضاف 
جيداً أن لوائح وقوانين الغرفة تلزمها بأن تتم 
جميع المعامالت المالية في الغرفة، بما في ذلك 
عن طريق  األعمال، سواء  وتنفيذ  المشتريات 
األمر المباشر أو العروض أو المناقصات، وفقاً 
السياسات واإلجراءات  لما نصت عليه الئحة 
مدققي  لرقابة  تخضع  التي  واإلدارية  المالية 
الحسابات الداخلي والخارجي، وليس بطريقة 
العضو  ادعــى  كما  مبرر  ودون  عشوائية 
هذه  مثل  إطالق  الغرفة  تقبل  ولن  المستقيل، 
لدى  دليل  وجود  أو  حق  وجه  دون  االتهامات 
فإن  الخصوص  هذا  وفي  المستقيل،  العضو 
كافة  اتخاذ  في  الكامل  بحقها  تحتفظ  الغرفة 

وبيانه  الحق  إلحقاق  القانونية  اإلجــراءات 
للرأي العام«.

المكتب  انتخاب  إعادة  عن  الغرفة  ودافعت 
التنفيذي للغرفة والذي كان من نتائجه خروج 
التنفيذي  المكتب  عضوية  من  كانو  نبيل 

للغرفة.
وقال البيان: »إن طلب الرأي القانوني حول 
التنفيذي  المكتب  انتخاب  إعادة  عملية  جواز 
القانوني  واإلفتاء  التشريع  هيئة  من  للغرفة 
عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
يرجع لكون الوزارة هي الجهة اإلشرافية على 
المادة  بحسب  القانون  بنص  الغرفة  أعمال 
لسنة   )48( رقم  بقانون  المرسوم  من  الثالثة 
2012، فضاًل عن أن الهيئة هي الجهة المختصة 
تحال  التي  األمور  في  القانوني  الرأي  بإبداء 
والهيئات  الحكومية  الجهات  من  فقط  إليها 
العامة ذات العالقة بتطبيق القوانين والقرارات 
الوزارية المنفذة لها، علماً بأن طلب هذا الرأي 
القانوني كان بقرار من مجلس اإلدارة بناًء على 
طلب بعض أعضاء المجلس الرافضين لعملية 
إعادة انتخاب المكتب التنفيذي، والذين كان من 

ضمنهم العضو المستقيل«.
المكتب  انتخاب  البيان »منذ إعادة  وأضاف 
عملية  تنظيم  في  منه  ورغبة  التنفيذي 

المجلس  ألعضاء  الخارجية  المشاركات 
وعدم قصرها على أشخاص محددين، تحقيقاً 
والمحاباة،  المحسوبية  عن  وبعيداً  للشفافية 
للمشاركات  اإلدارة بتشكيل لجنة  قام مجلس 
في  للنظر  الغرفة  رئيس  برئاسة  الخارجية 
اإلدارة  مجلس  على  وإحالتها  الطلبات  تلك 
وتطرح  المجلس،  موافقة  على  للحصول 
المجلس  اجتماعات  في  المشاركات  طلبات 
تلك  مبررات  ذكر  مع  عليها  التصويت  ويتم 
ستعود  التي  والفائدة  وجدواها  المشاركات 
على الغرفة من ورائها. ولم يتم حصر مشاركة 
الخارجية،  االقتصادية  بالفعاليات  عضو  أي 
دوماً  الغرفة  حرصت  فقد  العكس  على  بل 
الفرصة  المشاركة وإتاحة  على توسيع حجم 
واختصاصه  عمله  مجال  في  كل  للجميع 
التي تعود بالفائدة  الهادفة  لضمان المشاركة 
على القطاع الخاص،  وتعزز من تواجد الوفود 
في مختلف  البحرينية  والتجارية  االقتصادية 

المحافل العربية واإلقليمية والدولية«.
وعن عملية تعيين الرئيس التنفيذي الجديد 
للغرفة، قال البيان: »فيعلم العضو المستقيل أن 
تلك العملية تمت بمنتهى الشفافية والوضوح، 
بدءاً من طرح عملية اختيار الشركات المكلفة 
بالتعيين في مناقصة عامة في الصحف اليومية 
من خالل مجلس اإلدارة، وحتى تعيينه من قبل 
مجلس اإلدارة باألغلبية المطلقة نظراً لسيرته 
الذاتية المتميزة وإلمامه التام بالشأن التجاري 
وعمل الغرفة وامتالكه لرؤية واضحة لالرتقاء 
ألعضائها.  المقدمة  والخدمات  الغرفة  بأعمال 
على  التصويت  عملية  بأن  بالذكر  والجدير 
مجلس  اجتماع  في  التنفيذي  الرئيس  تعيين 
اإلدارة تمت بكل شفافية، علماً بأنه لم يتحفظ 
فتم  فقط!  واحد  عضو  سوى  التصويت  في 
أعضاء  أصوات  من  مطلقة  بأغلبية  التعيين 
المجلس وبحضور العضو المستقيل، كما أنه 
أدائه قبل  الحكم على  ليس من باب اإلنصاف 

بدء عمله، كما صرح بذلك العضو المستقيل«.

صورة أرشيفية ألحد اجتماعات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين   

»الغرفة«: مجلس اإلدارة 
اجتمع 19 مرة والعضو 
المستقيل ولم يقدم 
مقترحًا واكتفى فقط 
بالمشاركة 

»الغرفة«: لن نقبل إطالق 
االتهامات دون وجه حق 
أو وجود دليل لدى العضو 
المستقيل

»الغرفة«: يعلم العضو 
المستقيل أن عملية 
تعيين الرئيس التنفيذي 
الجديد تمت بمنتهى 
الشفافية والوضوح

أعضاء من مجلس إدارة »الغرفة« ينفون نيتهم االستقالة حاليًا
§الوسط - علي الفردان

] نفى أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين، نيتهم االستقالة 
من مجلس اإلدارة حالياً، وذلك لعدم دق أسفين الفرقة داخل المجلس 

قبيل االنتخابات التي ستجرى مطلع العام المقبل.
وتأتي هذه التصريحات غداة حديث عن نية عضوين على األقل 
أحد  أن  إال  كانو،  نبيل  اإلدارة  مجلس  عضو  استقالة  إثر  االستقالة 
في  ظهرت  هذه  مثل  إشاعات  أن  إلى  أشار  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
لخالفة  المرشحة  أما  فنجان.  في  زوبعة  كانت  ولكنها  سابق  وقت 
كانو في غرفة التجارة خلود القطان، فأشارت في معرض ردها على 
استفسارات لـ »الوسط« بشأن ما إذا كانت سترغب في دخول مجلس 
اإلدارة، إلى أن هذا الموضوع من السابق ألوانه إلى حين وجود شيء 
موضوع  التجارة  غرفة  تناقش  أن  ويتوقع  الغرفة.  قبل  من  رسمي 

االستقالة في أول اجتماع لها وهو ما لم يحدد حتى كتابة هذا الخبر.
ودخولها  استقاالت  عن  قبل  من  الحديث  جرى  إنه  القطان  وقالت 

لمجلس اإلدارة لكن ذلك لم يحدث بصورة رسمية. 
والقطان وهي سيدة األعمال البحرينية، هي رقم 19 من حيث أعلى 

التجارة في  انتخابات غرفة  على األصوات في  المترشحين حصوالً 
العام 2014، وعلى إثرها يأتي علي حسن محمود، وإذا أحجمت القطان 
عن قبول دخول مجلس اإلدارة فإن الخيار سيقع على المترشح الثاني 
وهو المحمود. وتأتي استقالة نبيل كانو بعد نحو أسبوعين فقط من 
وهو  البحرين  وصناعة  تجارة  لغرفة  جديد  تنفيذي  رئيس  تعيين 
خالد الرويحي، ليكون األخير سبباً في استقالة كانو كما ورد في بيان 
االستقالة، وقبلها كان الرئيس التنفيذي السابق محل انشقاق كذلك 

داخل مجلس إدارة الغرفة الذي طحنته المنازعات.
محضر  »تزوير  قضية  بعد  دراماتيكية  أحداثاً   2016 العام  وشهد 
الجمعية العمومية«، حين أقصي أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة 
البحرين والمكون من 18 عضواً من مناصب مهمة، وسط  وصناعة 
اعتراض من رئيس مجلس اإلدارة خالد المؤيد، الذي قدم على إثرها 
استقالته قبل أن يعود لسحبها بعد تفاهمات جرت خارج الغرفة. إال أن 
هذه األحداث غذت معركة طاحنة في أول اجتماع للجمعية العمومية 
داخل الغرفة والتي جرى فيها تبادل االتهامات إلى حد كاد يصل للعراك 

اننبيل كانوباأليدي. خلود القطَّ

business@alwasatnews.com
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حسن شهاب تعرض لقطع في وتر الكاحل وسيخسره

منتخب كبار اليد يلتقي قطر في ثاني طالته بمونديال فرنسا
§الوسط - محمد أمان

اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يخوض   [
كأس  لبطولة  التمهيدي  الدور  في  الثانية  مباراته 
المنتخب  أمام  فرنسا  في  المقامة  اليد  لكرة  العالم 
القطري في قمة خليجية وآسيوية في تمام الساعة 

السابعة و45 دقيقة مساًء بتوقيت البحرين.
تحت  الليلة  مباراة  القطري  المنتخب  ويدخل 
مصر  منتخب  أمام  خسارته  بعد  كبيرة  ضغوط 
وهذه   ،20-22 بنتيجة  االفتتاحية  مباراته  في 
الوطني  منتخبنا  يستثمرها  أن  يجب  الضغوط 
األقل ضغوطاً كونه قادماً من خسارة متوقعة أمام 
السويد وطموحاته بشكل عام أقل من منتخب قطر 

نهائيات  خوض  وقبل  الماضية.  النسخة  وصيف 
كأس العالم، تعتبر مباريات منتخبنا الوطني أمام 
األرجنتين وقطر ومصر هي مفاتيح العبور للدور 
المباريات  من  مباراتين  في  الفوز  النهائي،  نصف 
كبير،  إنجاز  تحقيق  من  قريباً  تضعه  قد  الثالث 
والخسارة الليلة بالنسبة للقطريين تعني االقتراب 
من التوديع المبكر. ويؤمل أن يقدم العبو المنتخب 
الوطني األداء القوي الذي قدمه من الدقيقة 1 حتى 
في  يكونوا  أن  وينتظر  السويد،  أمام   20 الدقيقة 
حسين  وخصوصاً  الطبيعي  ووضعهم  مستواهم 
أمام  جداً  البعيدين  السالطنة  وجاسم  الصياد 
كان  وإن  قوياً  يبقى  القطري  فالمنتخب  السويد، 

يفتقد لبعض العبيه المهمين.

الهجومية  األخطاء  تكرار  عدم  ويجب 
السويد،  أمام  وقعت  التي  الفردية 
الخط  من  العشوائية  كالتصويبات 
الهجمات  إنهاء  في  والتسرع  الخلفي 
تفعيل  يجب  كما  قليلة،  ثواٍن  خالل 

دور الخط األمامي ألن االختراقات 
الخط  مــن  والتصويبات 

صعبة  ستكون  الخلفي 
البنية  فارق  أمام  جداً 

الجسمانية.

حسن شهاب

حسن شهاب يحتاج لتدخل جراحي عاجل
] أثبتت الفحوصات واألشعة التي أخضع لها العب منتخبنا الوطني األول لكرة اليد ونادي 
النجمة حسن شهاب في العاصمة الفرنسية )باريس( أنه مصاب بقطع في وتر الكاحل ويحتاج 
للتدخل الجراحي العاجل. وينتظر أن ُتتخذ خالل الساعات القليلة القادمة قرارات بعودته للبحرين 
إلجراء العملية أو هناك في باريس. ويحتاج حسن شهاب لـ 6 أشهر على األقل بعد العملية 
للعودة لمداعبة كرة اليد، مما يعني أن موسمه انتهى. وأصيب حسن شهاب في الدقائق األولى 
من مباراة السويد االفتتاحية بينما كان منفرداً ومصوباً على المرمى، إذ فقد االتزان ونزل على 

األرض على قدمه اليمنى.

موسوعة »غينيس« تبرز مشاركة 
السباحة الزين كأصغر سباحة 

تشارك ببطوالت العالم
§ المنامة - بنا

] أبرزت موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية للعام 2017 السباحة البحرينية 
المتميزة الزين طارق جمعة عبر صفحاتها كأصغر سباحة تشارك ببطوالت العالم 
عندما شاركت في بطولة العالم للسباحة التي استضافتها مدينة كازان بروسيا خالل 
شهر أغسطس/ آب من العام 2015 وذلك في منافسات سباق الفراشة لمسافة 50 متراً 

وسباق السباحة الحرة لمسافة 50 متراً.
وسلطت أبرز وسائل اإلعالم العالمية األضواء على هذه السباحة التي لم تبلغ سن 
العاشرة عندما شاركت في المونديال العالمي للسباحة إذ أثارت نقاشاً واسعاً على 
صعيد اللعبة، وقد فتحت مشاركة الزين في ذلك العام باب النقاش حول الحد األدنى 
لألعمال المتنافسة في حدث مثل بطولة العالم عبر مشاركتها من عمر العشر سنوات 
بتغيير سن  للسباحة  الدولي  االتحاد  قام  أن  بعد  لألبد  اإلنجاز  هذا  فقط، وسيبقى 

المشاركة في البطوالت العالمية من سن 14 سنة بالنسبة للبنات.
ونالت هذه السباحة البحرينية الصغيرة إعجاب الكثيرين وتناولتها مواقع التواصل 
االجتماعي بشكل كبير مسجلة اسم مملكة البحرين بقوة في هذه المشاركة العالمية 

إلى جانب بطالت العالم للسباحة.
إضافة إلى ذلك فقد سجلت الزين اسمها كأصغر سباحة تشارك في بطولة حلقات 
كأس العالم للسباحة عندما تأهلت الزين طارق جمعة للسباق النهائي 200 متر متنوع 
و100 متر متنوع والتي أقيمت خالل شهر أكتوبر/ تشرين األول العام الماضي التي 
أقيمت بدبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ونالت هنا أيضاً الزين انتباه مختلف 
المشاركة من أصغر سباحة بالبطولة  التي أبرزت هذه  وسائل الصحافة واإلعالم 
وتأهلها للنهائيات. وأعرب البطلة البحرينية الصغيرة الزين طارق جمعة عن سعادتها 

الكبيرة بأن تكون ضمن قائمة األرقام القياسية في موسوعة »غينيس« للعام 2017 
سن  الدولي  االتحاد  اعتمد  أن  بعد  لألبد  سيبقى  حققته  ما  أن  وخصوصاً 

المشاركات في بطوالته العالمية من سن 14 سنة إذ لن تسجل أية سباحة 
أخرى مشاركة أصغر سن، وأكدت مضيها قدماً في هذه الرياضة لتشريف 
مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية والقارية والعالمية وتحقيق 

النتائج المشرفة لها.

 األحمر العسكري يتأهب لفرنسا
وسكوب يجتمع بالالعبين على 3 دفعات

§مسقط - االتحاد العسكري   
بالعاصمة  ببوشر  الرياضي  قابوس  السلطان  مجمع  يشهد   [
الساعة  عند  وتحديداً  )األحد(،  اليوم  مساء  )مسقط(،  العمانية 
افتتاح  البحرين(،  بتوقيت  والربع  )الخامسة  والربع  السادسة 
التي  القدم،  لكرة  العسكرية  العالم  لنهائيات كأس  الثانية  النسخة 
تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة في الفترة 15 - 28 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، وذلك بمشاركة 16 منتخباً بينها منتخبنا العسكري.
السلطان  مستشار  رعاية  تحت  سيقام  الذي  االفتتاح  وسيشهد 
سعيد،  آل  طارق  بن  شهاب  السمو  صاحب  سعيد  بن  قابوس 
والذي  المشاركة،  المنتخبات  لدخول  عرضاً  يتضمن  مبسطاً  حفاًل 
وغينيا،  عمان  منتخبي  تجمع  التي  االفتتاحية  المباراة  سيسبق 
بالبطولة  األولى  للمجموعة  األول  الدور  منافسات  ضمن 
العسكري،  األحمر  فيها  يقع  التي  المجموعة  ذاتها  وهي 

باإلضافة إلى المنتخب الفرنسي.
وتحديداً  االفتتاح  حفل  في  البحرين  بعثة  وستشارك 
في طابور العرض، إذ سيحمل علم البحرين في الطابور 
الرائد حقوقي محمود رياض )مدير المنتخب( وسيرافقه 
)إداري  أحمد  محمد  أول  الوكيل  من  كل  الطابور  في 

المنتخب( وعدد من الالعبين.
وعلى صعيد األحمر العسكري، فمن المنتظر أن يختتم 
المنتخب تحضيراته اليوم بإجراء حصة تدريبية مسائية ال 
تتجاوز 45 دقيقة ستنطلق في الساعة الرابعة عصراً، سيركز 
تطبيق  على  سكوب  ميروسالف  التشيكي  المدرب  خاللها  من 
ستجمع  التي  المواجهة  في  عليها  سيعتمد  التي  اللعب  خطة 
األحمر بالمنتخب الفرنسي يوم غد )االثنين( في بداية 

المشوار.
وكان المنتخب قد أجرى صباح أمس الحصة 
على  وذلك  بالعاصمة مسقط  األولى  التدريبية 
التدريب  قاد  وكالعادة  الحرس،  مجمع  ملعب 
الوطني  المدرب  يعاونه  سكوب  المدرب 
البدني  والمعد  إبراهيم  عدنان  المساعد 
التشيكي  الحراس  ومدرب  جيري  التشيكي 
جميع  مشاركة  المران  شهد  إذ  ــدي،  آن
عبداللطيف  إسماعيل  الالعب  عدا  الالعبين 
أخصائي  مع  انفرادي  لتدريب  الذي خضع 
لشعوره  تايلور  دين  اإلنجليزي  العالج 
التواجد في  لن تعوقه من  بإصابة بسيطة 

المواجهة األولى في البطولة.
اإلحماء  بتمارين  التدريبات  وبــدأت 
والجري، ثم انتقل المران فوراً للتركيز على 
خطة  وتطبيق  والتكتيكية  الفنية  األمور 
الالعب التي سيعتمدها سكوب في مواجهة 

المنتخب الفرنسي.
الفترة المسائية من يوم أمس عقد خاللها 
اجتماعاً  العسكري  للمنتخب  الفني  الجهاز 

مع  اجتماعاً  األولى  الفترة  فترات تضمنت  الالعبين على ثالث  مع 
الوسط  خط  العبي  مع  اجتماعاً  ثم  والمدافعين،  المرمى  حراس 
وأخيراً المهاجمين، وركز سكوب خالل كل اجتماع على طرح النقاط 
الهامة لكل خط على حدة سواء في حالة الدفاع أو الهجوم مستفيداً 
قبل  البحرين  في  الالعبين  بين  أقيمت  التي  المباراة  فيديو  من 

الوصول إلى عمان.
أهمية  على  سكوب  ركز  أيضاً،  الالعبين  مع  حديثه  وخالل 
وضرورة  لتحقيقها،  الجهاز  يسعى  التي  واألهداف  المشاركة  هذه 
االجتهاد لتقديم المستوى الفني المشرف والسعي لتحقيق النتائج 
النهائية  لألدوار  العبور  األول، لضمان  الدور  بمنافسات  اإليجابية 

في هذه البطولة.
االجتماع  بإقامة  أمس  يوم  صباح  البطولة  فعاليات  وانطلقت 
لكبار  المخصص  الفندق  وهو  هرمز  فندق  في  والفني  التعارفي 
االجتماع  في  وتواجد  البطولة،  وحكام  والضيوف  الشخصيات 
مدير  من  كل  العسكري  المنتخب  ومثل  المنتخبات،  جميع  ممثلو 
المنتخب الرائد حقوقي محمود رياض واإلداري الوكيل أول محمد 

أحمد.
خالل  وتم  الجميع،  بين  تعريفي  ترحيبي  بحديث  بدأ  االجتماع 
ثم  بالبطولة،  االستئناف  بلجنة  كعضو  البحرين  اعتماد  االجتماع 
الالعبين  أسماء  اعتماد  وتم  البطولة،  وأنظمة  لوائح  عرض  تم 
األساسية  األلــوان  اعتماد  وتم  العباً،   23 باعتماد  للمنتخبات 
وكالعادة  األول،  الدور  لمباريات  المنتخبات  لجميع  واالحتياطية 
مع  )االثنين(  غداً  األولى  المباراة  العسكري  المنتخب  سيخوض 

فرنسا باللون األساسي وهو األحمر الكامل.
وأكد عضو اللجنة المنظمة العليا ولجنة الحكام بالبطولة النقيب 
اعتمدت  المنظمة  اللجنة  أن  عمان،  سلطنة  من  الخراصي  عبداهلل 
كل  بعد  المنتخبات  بمدربي  الخاصة  الصحافية  المؤتمرات  إقامة 
مباراة، وقال: »يأتي قرار اللجنة بتطبيق ذلك، بما يتوافق وأنظمة 
»FIFA«، ومما يساهم في منح  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ولوائح 
جميع  أخطرت  »اللجنة  أن  وأضاف  أكبر«،  إعالمياً  زخماً  البطولة 
بالحضور  المدربين  التزام  بضرورة  المشاركة  المنتخبات  ممثلي 

والتواجد بالمؤتمرات«.
من  البلوشي  مسلم  الرائد  بالبطولة  الحكام  لجنة  رئيس  وقال 
دولة اإلمارات العربية المتحدة إن اللجنة اعتمدت أسماء 38 حكماً 
المنتخبات  قبل  من  ترشيحهم  تم  الذين  البطولة،  مباريات  إلدارة 
اإلمارات  دولة  من  محايدين  طاقمين  اعتماد  جانب  إلى  المشاركة 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يتكون كل طاقم من 
حكم ساحة وحكم مساعد، فيما تم اختيار ثالث حكام إضافيين من 

سلطنة عمان الدولة المضيفة.
من  أمس  يوم  الحكام  مع  ُعقد  اجتماعاً  أن  إلى  البلوشي  وأشار 
أجل توضيح بعض األمور والتأكيد على بعض الجوانب التحكيمية 
من  مهماً  عنصراً  يعتبر  التحكيم  أن  البطولة والسيما  انطالق  قبل 

عناصر النجاح.
علي  البحرينيان  الحكمان  الحكام  اجتماع  في  وتواجد  هذا 
السماهيجي وعبداهلل جابر، اللذان لم تتضح حتى اللحظة المواجهة 

األولى التي سيديرانها في البطولة.

المدرب سكوب يتحدث مع الالعبين
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اليوم 3 مباريات بالمجموعة الثانية لكأس االتحاد لكرة القدم

صدارة ملكاوية »مؤقتة« وفوز بدعاوي كبير وتعادل الحالة واالتحاد
§الوسط - المحرر الرياضي

األولى  المجموعة  لصدارة  »مؤقتاً«  المالكية  قفز   [
»التنشيطية«  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  كأس  في 
أهداف  )السبت( على قاللي بثالثة  أمس  الثمين  بفوزه 
قاللي  وأنهى  السادسة،  الجولة  ضمن  هدفين  مقابل 
 ،)30( يوسف  حمد  أحرزه  بهدف  متقدماً  األول  الشوط 
وأحرز  الثاني  الشوط  في  انتفض  الغربية  فارس  لكن 
ثالثة أهداف جاءت عبر أحمد يوسف )48(، وسيدمحمد 
قلص  ثم   ،)72( عاشور  علي  من  والثالث   )63( عباس 
لفريقه  الثاني  الهدف  بإحرازه  لقاللي  الفارق  فيكتور 

.)82(
الفريقان  بتعادل  والحالة  االتحاد  مباراة  وانتهت 
بهدف لكليهما، وسجل للبرتقالي الالعب جاسم عياش، 

بينما جاء هدف البنفسج االتحادي أحمد عابد.

عيسى  مدينة  على  عريضاً  انتصاراً  البديع  وحقق 
أبوبكر  للبديع  وسجل  هدفين،  مقابل  أهداف  بأربعة 
من  بالخطأ  وهدف  الثويني  وأحمد  علي  وهزاع  توريه 
بالخطأ  كليهما  جاءا  المدينة  هدفا  بينما  الخصم،  دفاع 

من دفاع البديع.
كالتالي:  المجموعة  في  العام  الترتيب  أصبح  وبذلك 
 10 والبديع  سترة  مباريات،   6 من  نقطة   12 المالكية 
نقاط   7 االتحاد   ،4 من   9 المحرق  مباريات،   5 من  نقاط 
 3 الحالة   ،6 من   5 مدينة عيسى   ،4 من   5 الرفاع   ،6 من 
خمس  من  نقطة  قاللي  وأخيراً  مباريات،   5 من  نقاط 

مباريات.

 مباريات اليوم
الثانية  المجموعة  في  مباريات  ثالث  اليوم  وُتقام 

السادسة مساًء، فعلى استاد  الساعة  ستنطلق جميعها 
الشرقي،  والرفاع  النجمة  سيلتقي  األهلي  النادي 
مع  البحرين  سيلعب  الرياضية  خليفة  مدينة  وبملعب 
األهلي، وسيتواجه االتفاق مع المنامة على ملعب نادي 

النجمة.
البحرين  نقطة،   15 وله  الحد  يتصدرها  والمجموعة 
الشباب  نقاط،   8 األهلي  نقاط،   10 البسيتين  نقطة،   12
 3 الشرقي  الرفاع  نقاط،   6 النجمة  نقاط،   7 والمنامة 
واحدة،  بنقطة  االتفاق  وأخيراً  نقطتان  التضامن  نقاط، 

وكل الفرق لعبت 5 مباريات.
في  بمباراتين  غداً  السادسة  الجولة  وسُتختتم 
بملعب  والبسيتين  التضامن  بين  الثانية  المجموعة 
مدينة حمد، الحد والشباب بملعب نادي الرفاع، وكذلك 
الرفاع  بين  األولى  المجموعة  في  واحدة  مباراة  ستقام 

والمحرق على استاد النادي األهلي.

من لقاء الحالة واالتحاد من لقاء البديع ومدينة عيسى

تعديل في الجولة األولى 
للقسم الثاني بدورينا الكروي

تعدياًل  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  أجرى   [
»األولى  العاشرة  الجولة  مباريات  جدول  على 
الدرجة  ألندية  فيفا  دوري  في  الثاني«  القسم  من 
الجديد جميع  إذ ستقام بالوضع  القدم،  األولى لكرة 
الرياضية  مدينة خليفة  ملعب  الجولة على  مباريات 
المقبل  شباط  فبراير/  من  الثالث  يوم  كالتالي:  ذلك 
سيلتقي المالكية مع المحرق الساعة الرابعة وخمس 
وأربعين دقيقة، تليها في السابعة مباراة األهلي مع 
باللقاء  سيلتقي  التالي  اليوم  وفي  الشرقي،  الرفاع 
األول البحرين مع النجمة الساعة 4:45 ثم الرفاع مع 
المنامة الساعة 7، ثم يوم السابع من فبراير/ شباط 
سيلتقي الحالة مع الحد الساعة السادسة، ولكن هذه 
المباراة ستؤجل ليوم الثاني عشر من الشهر نفسه 
بحالة تغلب الحد على الفتح السعودي في تصفيات 
سيلتقي  قبلها  الحد  بأن  علماً  آسيا،  أبطال  دوري 

أيضاً في التصفيات األولى من ناساف األوزبكي.

شعار االتحاد البحريني لكرة القدم

فيما فاز الشباب على التضامن... واليوم ختام الجولة الثالثة

بني جمرة يكسب 3 نقاط جديدة في دوري »ثانية الطائرة«
§الرفاع - محمد عون

] واصل نادي بني جمرة انتصاراته في 
وذلك  الطائرة،  للكرة  الثانية  الدرجة  دوري 
ليحقق   ،)1-3( بنتيجة  الدير  على  فاز  بعدما 
رصيده  ليرفع  التوالي،  على  الثالث  الفوز 
المركز  نقاط في   )9( إلى  بالتالي  النقاط  من 
السابق  رصيده  على  الدير  ظل  فيما  األول، 

وهو )6( نقاط.
أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 
مكي  علي  الدولي  المرشح  من  مكون  طاقم 
 ،16-25( بواقع:  كاظم  علي  والدولي  الشيخ 

.)21-25 ،15-25 ،25-21
وبالعودة إلى المباراة، نرى أن بني جمرة 
األول  الشوط  في  مبكراً  المبادرة  زمام  أخذ 
مستفيداً من تماسكه الدفاعي، وكذلك فعاليته 
الهجومية، فيما عانى الدير من ضعف ملحوظ 
في الكرة األولى، كما أنه افتقد خدمات العبه 
محمد حسن الذي تعرض إلصابة في ركبته 

اليسرى أجبرته على مغادرة الملعب.
وبفضل إرسال مباشر إلى حسين هرونة 
أحمد  أمام  حبيب  لمحمد  ناجح  صد  وحائط 

حسن توسع الفارق أكثر )11-19(.
حققها  التي  النقاط  بعض  رغم  وعلى 
حسن علي لصالح الدير، فإن حسين هرونة 
ومحمد حماد حافظا على تقدم فريقهما حتى 
الشوط  حبيب  محمد  االرتكاز  العب  أنهى 

لبني جمرة بنتيجة )16-25(.
عدة  جمرة  بني  تقدم  الثاني،  الشوط  في 

مرات، لكن الدير كان يجتهد للبقاء جنباً إلى 
جنب مع منافسه، كما أن أداءه تحسن بشكل 
للتشكيل  الحمر  حسين  دخول  مع  ملحوظ 

األساسي.
وعلى رغم تقدم بني جمرة بفارق )3( نقاط 
مباشرة  وأخطاء  هرونة  لحسين  نقاط  بعد 
ارتكبها الديراوية، إال أن العبي المدرب جواد 
جاسم انتفضوا وقلبوا المعطيات لمصلحتهم 
والفضل كله يعود إلى كرة سريعة لحسين 
كما  أيضاً،  حمزة  علي  اصطاد  الذي  الحمر 
وسط  مباشراً  إرساالً  أحرز  حسن  أحمد  أن 
باالستقبال  جمرة  بني  عند  كبيرة  معاناة 

والتخليص )17-20(.
بني جمرة لم ييأس ووفق في التعديل عند 

بالهجوم  أحمد  حسين  فعالية  بعد   ،)20-20(
برز  األخير  أن  إال  علي،  حسن  أمام  والصد 
التفوق  إلى  الدير  وقاد  المناسب  الوقت  في 
من جديد حتى أنهى خطأ »جمراوي« الشوط 

لصالح الدير بنتيجة )21-25(.
جمرة  بني  فرض  الثالث،  الشوط  في 
مؤثر  إرسال  والسبب  البداية،  منذ  إيقاعه 
ويقظة دفاعية وتحسن في المردود الهجومي 
وهذا ساعد المعد محمد الحايكي على تفعيل 

كل ضاربيه بأفضل طريقة ممكنة.
كثيرا،  الدير  فشل  المقابلة،  الجهة  في 
على مستوى االستقبال، وهذا أضعف األداء 
األخطاء  نسيان  دون  من  كثيراً،  الهجومي 
بمختلف  الديراوية  ارتكبها  التي  الكثيرة 

لبني  الشوط  انتهاء  في  ساهم  ما  المهارات 
جمرة بنتيجة )15-25(.

في الشوط الرابع، كان بني جمرة صاحب 
العبي  أن  غير   ،)10-16( حتى  األفضلية 
المدرب محمد الحمر لم يحسنوا الحفاظ على 
الحمر وأحمد حسن  التفوق، ألن حسين  هذا 
كبيرة  صحوة  قادوا  علي  حسن  ثم  ومن 
للدير وسط تراجع كبير في األداء الهجومي 
عند  النتيجة  تعادلت  حتى  جمرة  بني  عند 

.)21-21(
باإلعداد،  وآخــر  إرســال  خطأ  وبسبب 
ونجاح لمحمد منسي بالهجوم من مركز )2(، 
حتى  هام،  بوقت  تفوقه  جمرة  بني  استعاد 
أحمد  حسين  من  ناجح  صد  حائط  أنهى 

أمام أحمد حسن الشوط لصالح بني جمرة 
بنتيجة )21-25(.

عالي يواجه المعامير
السادسة  الساعة  اليوم عند  هذا، وتختتم 
مساء منافسات الجولة الثالثة للدوري وذلك 
نقاط(   6( عالي  سيجمع  وحيد  لقاء  بإقامة 
صالة  ستحتضن  إذ  نقاط(.  )بال  والمعامير 
الرياضية هذا  الطائرة بمدينة عيسى  اتحاد 
اللقاء. وفي مباراة ثانية، حقق الشباب فوزه 
التضامن،  حساب  على  المسابقة  في  األول 

وذلك بثالثية نظيفة.
-25( اللقاء بواقع:  وجاءت نتائج أشواط 

.)18-25 ،15-25 ،23

من لقاء الدير وبني جمرة   من لقاء الشباب والتضامن  

محمد حسن يتعرض إلصابة في »ركبته اليسرى«
] تعرض العب الفريق األول للكرة الطائرة 
في نادي الدير محمد حسن إلى إصابة قوية 
على مستوى ركبته اليسرى، وذلك بعد نزوله 
من محاولة هجومية قام بها في النقاط األولى 
لمباراة فريقه مع بني جمرة والتي انتهت بعد 

ذلك بنتيجة )3-1( لصالح »الجمراوية«.
هذه  بعد  كثيراً  يتألم  شوهد  حسن  محمد 
الملعب،  مغادرة  على  أجبرته  التي  اإلصابة 
الوقت  لبعض  األرض  على  مستلقيًا  وأبقته 
نقلوه  الذين  »اإلسعاف«  رجال  وصل  حتى 

الفحوصات  إلجراء  المستشفى  إلى  ذلك  بعد 
الالزمة له.

العاجل  الشفاء  يتمنى  الرياضي«  »الوسط 
سريعًا  يعود  وأن  حسن،  محمد  لالعب 

لمالعب الكرة الطائرة من جديد.
محمد حسن خالل نقله للمستشفى

نبيل البسيتين: سمحنا للمحترف صالح شعيب بالتدرب مع فريقنا
§الوسط - المحرر الرياضي

البسيتين نبيل عبدالرحمن إن  العام بنادي  ] قال أمين السر 
ناديه لم يتعاقد حتى اآلن مع الالعب صالح شعيب بصفة العب 
أن  إلى  مشيراً  السعودية،  العربية  المملكة  مواليد  من  محترف 
النادي فقط سمح لالعب بخوض تجربة فنية مع الفريق الكروي 
قميص  الالعب رفع  أن  ذلك على رغم  الحالية. ويأتي  الفترة  في 
الفريق رفقة اإلداري محمد صقر. وأضاف عبدالرحمن أن األمور 
الفريق  مع  سيلعبون  الذين  المحترفين  لكل  بالنسبة  ُتحسم  لم 
الفريق حالياً  الالعب شعيب فقط يتدرب مع  الثاني، وإن  القسم 
الفريق  يظهر  أن  متمنياً  اآلن،  إلى  معه  عقد  أي  توقيع  يتم  ولم 
ُينافس  وأن  األول  بالقسم  عليها  كان  مما  أفضل  األزرق بصورة 

شعيب لدى رفعه قميص البسيتين مع اإلداري صقر  بقوة من أجل العودة لدوري الكبار.

فريق »بحرين ون« للدراغ ريس يكسر الرقم العالمي لفئة »البرومود«
§المنامة - بنا

] أكد الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس فريق 
»الدراغ  للسيارات  السرعة  لسباقات  ون«  »بحرين 
أن  خليفة  آل  حمد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  سمو  ريس« 
اإلنجاز الكبير والفوز الذي حققه فريق »بحرين ون« 
الدولية  البحرين  أقيم على حلبة  الجمعة، والذي  يوم 
سجل باسم مملكة البحرين، إذ تم كسر الرقم العالمي 
السابق لفئة »البرومود« في سرعة زمنية بلغت 3.64 
بقيادة  الساعة  في  كيلومتراً   324.75 وبسرعة  ثواٍن 

األميركي ستيف جاكسون.
وهنأ سموه أعضاء فريق »بحرين ون« بهذا اإلنجاز 
فريق  ألعضاء  وتقديره  شكره  عن  معرباً  المتميز، 

دولة  من  البلوشي  خالد  المتسابق  ون«،  »بحرين 
والطاقم  أميركا  من  جاكسون  والمتسابق  اإلمارات 
الفني الداعم للفريق على الجهود الجبارة التي بذلوها 
أرض  من  المبهر  العالمي  اإلنجاز  لهذا  الوصول  في 
البحرين  مملكة  اسم  يرفع  والذي  البحرين  مملكة 
بإقبال  تحظى  أصبحت  التي  الرياضة  هذه  في  عالياً 
»بحرين  فريق  أن  إلى  سموه  منوهاً  كبير،  جماهيري 
شكر  كما  حالياً.  العالم  في  سيارة  أسرع  يمتلك  ون« 
الشيخ عبداهلل بن حمد حلبة البحرين الدولية وجميع 
والجمهور  للسباقات  التنظيم  حسن  على  العاملين 
في  الرياضية  لهذه  دائماً  والمساند  المتواجد  الكبير 
هذه  وتطوير  المتميز  المستوى  هذا  تحقيق  سبيل 

الرياضة التي تتسم بالتحدي والتنافس.
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في أهم مباريات دور الثمانية لكأس خليفة بن سلمان

سلة المحرق بمدربها الجديد تتطلع إلقصاء األهلي
§الوسط - محمد عباس

األهم  المباراة  ــد(  )األح اليوم  تقام   [
خليفة  لكأس  الثمانية  دور  في  واألقــوى 
بين  تجمع  التي  السلة،  لكرة  سلمان  بن 
مساًء،   6:30 الساعة  عند  واألهلي  المحرق 
في  السلة  اتحاد  صالة  على  المباراة  وتقام 

أم الحصم.
حضوراً  المباراة  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
ولكونها  أهميتها  ظل  في  كبيراً  جماهيرياً 
نصف  للدور  فيها  الفائز  سيتأهل  إقصائية 
مباراة  من  الفائز  لمالقاة  للبطولة  النهائي 
المنامة  يكون  أن  واألرجح  واالتحاد  المنامة 

هو المتأهل فيها.
وتأهل الفريقان مباشرة لدور الثمانية في 
المركز  األهلي  احتل  أن  بعد  الكأس  مسابقة 
المركز  والمحرق  الدوري  بطولة  في  الرابع 

الخامس.
المباراة صعبة على الجانبين وخصوصاً 
فالمحرق  لها،  االستثنائي  االستعداد  في ظل 
منذ وصول محترفه الصربي إيفان جيرميك 
بعد أن حل بدالً من األميركي برايان روسوم، 
مكتملة  وبصفوف  جيد  بشكل  يستعد  وهو 
كان  الــذي  حسن  أحمد  العبه  باستثناء 
قبل  الوطني  المنتخب  صفوف  في  متواجداً 

أن يعود مؤخراً للفريق.
المباريات  من  سلسلة  خاض  المحرق 
وفريق  عيسى  ومدينة  االتحاد  ضد  الودية 
وذلك  النجمة  وفريق  السعودي  السالم 

هو  واألهلي  الثمانية  دور  للقاء  استعداداً 
في  العبيه  معظم  تواجد  رغم  على  اآلخر 
المنتخب الوطني وهم كل من حسين شاكر، 
وهشام سرحان وعلي عقيل وصباح حسين، 
وايت  مالكوم  األميركي  المحترف  إلى جانب 
البطولة  في  للمنتخب  محترفاً  كان  الذي 

العربية.
تواجد كل هؤالء الالعبين لم يمنع الفريق 
لقاءات  وخوض  استعداداته  مواصلة  من 
لهذا  الجهوزية  قمة  في  ليكون  قوية  ودية 

اللقاء.
أن  المنتظر  من  جيرميك  بقيادة  المحرق 

الالعب  بتواجد  قوية  تشكيلة  على  يعول 
حسن  أحمد  العربية  البطولة  في  المتألق 
عباس  وعلي  عبداهلل  بدر  من  كل  جانب  إلى 
كاديم  الباهامي  والمحترف  حسن  ومحمد 

كولبي.
الفريق عدة أوراق رابحة بتواجد  ويمتلك 

إبراهيم الشهابي وأحمد سلمان وجهاد أحمد 
وبقية الالعبين.

بقيادة  األهلي  يعول  اآلخر،  الجانب  على 
مدربه الذهبي عقيل ميالد على تفوقه الكبير 
على سلة المحرق في اللقاءات األخيرة التي 
انتهت جميعها لمصلحة األهلي بقيادة ميالد.

للتو  عائدة  قوية  تشكيلة  يمتلك  الفريق 
من المشاركة في البطولة العربية إلى جانب 
المحترفين  أبرز  بين  من  يعتبر  محترف 
المنتخب  لتمثيل  اختياره  وتم  الدوري  في 

الوطني.
العبي  جانب  إلى  أيضاً  يمتلك  الفريق 
بينها  من  رابحة  أوراق  عدة  المنتخب 
وعمران  أبــل  وجاسم  ماجد  سيدكاظم 
وحسن  علي  وعبدالمحسن  عبدالرضا 

العربي وبقية عناصر الفريق.

المباراة األولى لمدرب المحرق 
األولى  الرسمية  المباراة  تعتبر  المباراة 
جيرميك  ايفان  الصربي  المحرق  لمدرب 
الموسم  توقف  فترة  في  للفريق  جاء  الذي 
نفسه  إلثبات  الضغط  تحت  سيكون  ولذلك 
أفضل  أحد  ضد  ومثيرة  صعبة  مباراة  في 
لالعبي  فرصة  أيضاً  المباراة  الدوري.  فرق 
الفنية  أفضل مستوياتهم  المحرق الستعادة 
بعد التراجع الفني للكثير من الالعبين وهو 
ما أدى إلى استبعادهم من تشكيلة المنتخب 

الوطني.

من لقاء سابق بين األهلي والمحرق

] أسندت لجنة الحكام في االتحاد البحريني لكرة السلة 
أمر إدارة المباراة األهم في دور الثمانية لكأس خليفة بن 
سلمان لكرة السلة إلى طاقم تحكيم محلي مكون من الحكم 
السلم  محمد  الدولي  والحكم  شكيب  عبدالكريم  الدولي 
في  وخصوصاً  الخارجية  المشاركات  في  تألقا  واللذين 
دورة الحريري في لبنان إلى جانب الحكم المحلي الهادئ 
المباريات  إخراج  في  بهدوئه  ينجح  الذي  غلوم  عادل 

الحساسة لبر األمان.
أنهم  إال  المحلي  الطاقم  على  كبيراً  سيكون  الضغط 

محمد السلمأثبتوا سابقاً قدرتهم على إدارة أهم المباريات.

عبدالكريم شكيبعادل غلوم

سلة االتحاد تتعاقد مع األميركي ويالرد فينسنت
§الوسط - محمد عباس

] تعاقد نادي االتحاد مع المحترف 
األميركي ويالرد فينسنت وذلك للعب 
في صفوف الفريق األول لكرة السلة 
األميركي  للمحترف  خلفاً  النادي  في 
عن  الفريق  استغنى  الذي  أنتوان 

خدماته.
 203 طوله  يبلغ  ويالرد  المحترف 
سنتمترات وعمره 29 عاماً ويستطيع 

اللعب داخل وخارج المنطقة.
في  محطاته  أولى  ستكون  الالعب 
دور  في  المنامة  ضد  االتحاد  لقاء 
الثمانية لكأس خليفة بن سلمان لكرة 

السلة.
للتجربة  خضع  أن  لالعب  وسبق 
قبل  سترة  نادي  سلة  صفوف  في 
أوكرانيا  في  لعب  كما  مواسم،  عدة 
والفلبين  واالورغــواي  ومقدونيا 

وفنزويال وغيرها.
في  كانت  الالعب  محطات  آخر 
الدوري الياباني قبل أن ينتقل لسلة 

الالعب األميركي ويالرد فينسنت نادي االتحاد.

ثمنوا هذه اللفتة من رئيس االتحاد لألعضاء السابقين

قربان والدرازي وبن عباس يشيدون بخطوة اتحاد السلة
§الوسط - محمد عباس

مجالس  في  السابقون  األعضاء  أشاد   [
إدارات اتحاد السلة عبدالرضا قربان وحميد 
بن عباس وحسين الدرازي بالخطوة الالفتة 
لالتحاد  الحالي  اإلدارة  مجلس  بها  قام  التي 
السابقين  األعضاء  تكريم  دعوة  خالل  من 
للمنصة  دخول  بطاقات  مع  تقدير  برسائل 
والكأس،  الــدوري  مباريات  في  الرئيسية 
مبينين أن هذه الخطوة تعكس تقدير واهتمام 

االتحاد باألعضاء السابقين.
وقال قربان: »نشكر اتحاد السلة على هذه 
الخطوة وتحديداً رئيس االتحاد سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة الذي يثبت كل يوم 

البحرينية  السلة  كرة  قيادة  على  قادر  أنه 
وتعاون  وبتكاتف  وطموحة  شابة  بروحية 

الجميع«.
وأضاف أن »هذه الخطوة أسعدتنا وبينت 
رئيس  يكنه  الذي  واالحترام  التقدير  مقدار 

اتحاد السلة لألعضاء السابقين«.
بن  حميد  السابق  العضو  أشاد  بدوره، 
لم  إعادة  في  السلة  اتحاد  بخطوة  عباس 
وتقدير  البحرينية  السلة  كرة  أسرة  شمل 
الماضية  السنوات  مدار  على  فيها  العاملين 

ومنذ تأسيس االتحاد البحريني لكرة السلة.
تقدير سمو  تبين مدى  وقال: »هي خطوة 
تواجد  في  ورغبته  السلة  اتحاد  رئيس 
يستحق  الذي  االتحاد  لهذا  ودعمهم  الجميع 

جميع  طموح  لتحقيق  مساندة  وكل  دعم  كل 
السلة  السابقة في تطور ورقي كرة  األجيال 

البحرينية«.
أما العضو السابق في اتحاد السلة ونائب 
نادي  في  الحالي  السلة  كرة  جهاز  رئيس 
المحرق حسين الدرازي، فأكد من جانبه أن 
القائمة  الروحية  تكشف  السلة  اتحاد  خطوة 
الحالي  االتحاد  بها  يعمل  الذي  التعاون  على 
والتي تهدف للم شمل الجميع وإعادة إحياء 
الماضية في  السنوات  المفقودة خالل  الروح 
كرة السلة البحرينية من خالل ابتعاد معظم 
األسماء المعروفة في اللعبة عنها حتى باتت 
جميع  من  تمامًا  خالية  الرئيسية  المنصة 

رموز اللعبة.

حسين الدرازيحميد عباسعيسى بن علي

أكد أن االستعدادات عادية والمباراة صعبة اليوم

خالد كانو: كأس خليفة 
بن سلمان نقلة للسلة البحرينية

§الوسط - محمد عباس
خالد  األهلي  النادي  رئيس  أكد   [
الوزراء  رئيس  اسم  اطالق  أن  كانو 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
كأس  مسابقة  على  خليفة  آل  سلمان 
للعبة  نقلة نوعية وتاريخية  السلة هو 
المجهودات  على  وتدلل  البحرين  في 
اتحاد  رئيس  يبذلها  التي  االستثنائية 
علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو  السلة 

آل خليفة.
بمرحلة  نمر  أننا  في  »الشك  وقال: 
نوعية  ونقلة  البالد  في  للعبة  جديدة 
كبيرة ستسهم في االرتقاء بكرة السلة 
البحرينية من مختلف الجوانب وليس 
المركز  على  الحصول  عليها  أدل 
تاريخ  في  األولى  للمرة  عربيًا  الثالث 

البحرين«.
يبذلها  التي  الجهود  أن  كانو  وأكد 
محل  هي  السلة  اتحاد  رئيس  سمو 
اهتمامه  مقدار  وتبين  الجميع  تقدير 
اللعبة  وبتطوير  السلة  باتحاد 

والمسابقات.
األهلي  النادي  في  »نحن  وأضاف 
خليفة  كأس  في  مشاركتنا  أن  نعتبر 
بن سلمان وسام شرف ونتمنى بكل 
البطولة  نهائي هذه  في  التواجد  تأكيد 

الغالية«.
ضد  اليوم  »مباراتنا  أن  وتابع 
فالفريقان  صعبة،  مباراة  المحرق 

ما  وعــادة  المستوى  في  متقاربان 
تكون مباريات المحرق واألهلي قوية 
األخيرة«.  األوقات  في  إال  تحسم  وال 
فريقه  استعدادات  أن  كانو  وأوضح 
التدريبات  اليوم من خالل  للقاء  عادة 
فترة  في  سواء  الفريق  خاضها  التي 
أو  الخارج  في  المنتخب  تواجد العبي 
»لدينا  وقال:  الفريق.  مع  بعد عودتهم 
أن  والمهم  والفريق  الالعبين  في  ثقة 
كرة  عن  المعروف  المستوى  نقدم 

السلة في النادي األهلي«.
للجماهير  دعوته  كانو  ــه  ووج
بقوة  والمؤازرة  للحضور  األهالوية 
المباراة. وقال: »جماهيرنا ال  في هذه 
تحتاج إلى دعوة في مثل هذه اللقاءات 
وتشجيعها ومساندتها للفريق له بالغ 

األثر في هذا اللقاء الحاسم«.

خالد كانو

ءات الثمانية طاقم تحكيم محلي إلدارة أهم لقا
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القناةالمباراةالتوقيت
الدوري االنجليزي

beIN SPORTS 2إيفرتون × مانشستر سيتي16:30

beIN SPORTS 2مانشستر يونايتد × ليفربول19:00

الدوري االسباني

beIN SPORTS 3فالنسيا × إسبانيول14:00

beIN SPORTS 3إشبيلية × ريال مدريد22:45

الدوري االيطالي

beIN SPORTS 4كالياري × جنوى14:30

beIN SPORTS 1التسيو × أتالنتا17:00

beIN SPORTS 5نابولي × بيسكارا17:00

beIN SPORTS 4أودينيزي × روما17:00

beIN SPORTS 4فيورنتينا × يوفنتوس22:45

الدوري الفرنسي

beIN SPORTS 6نيس × ميتز17:00

beIN SPORTS 6كان × ليون19:00

beIN SPORTS 6مارسيليا × موناكو23:00

كأس األمم األفريقية

beIN SPORTS 1الجزائر × زمبابوي19:00

beIN SPORTS 1تونس × السنغال22:00

كأس العالم لكرة اليد 2017

beIN SPORTS 8األرجنتين × السويد16:45

beIN SPORTS 7أيسلندا × تونس16:45

beIN SPORTS 7البحرين × قطر19:45

beIN SPORTS 8فرنسا × النرويج19:45

beIN SPORTS 7السعودية × روسيا البيضاء22:45

)األحد 15/ ١(

الملعبالمباراةالتوقيت

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

صالة اتحاد السلةالمحرق × األهلي18:30

كأس االتحاد لكرة القدم

استاد مدينة خليفةالبحرين × األهلي18:00

ملعب النادي األهليالنجمة × الرفاع الشرقي18:00

ملعب نادي النجمةاالتفاق × المنامة18:00

دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة

صالة اتحاد الطائرةالمعامير × عالي18:00

دراكسلر يقود باريس سان جيرمان للفوز على رين

فرحة دراكسلر بتسجيله هدف الفوز 

برشلونة يسحق الس بالماس بخماسية في »الليغا«
§مدريد - أ ف ب

 5 الترتيب  ثامن  بالماس  الس  ضيفه  اللقب،  حامل  برشلونة،  سحق   [
مدريد،  ريال  التقليدي  نقطتين مع غريمه  الى  مؤقتا  الفارق  - صفر وقلص 

السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدور االسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة، واستعاد المركز الثاني 
مؤقتا من اشبيلية )36 نقطة( الذي يستضيف اليوم )االحد( في قمة المرحلة 

ريال مدريد )40 نقطة( الذي لعب مباراتين أقل.
وخاض مدرب برشلونة لويس انريكي المباراة تحت الضغط، بعدما اكتفى 

بفوزين في مبارياته الست األخيرة في الدوري قبل مواجهة الس بالماس.
على  الخميس  بتغلبه   2017 للعام  األول  فوزه  تحقيق  من  الفريق  وتمكن 
ماميس  سان  في  الذهاب  خسارة  بتعويض  له  سمح  ما   ،1-3 بلباو  اتلتيك 

)1-2( والتأهل لربع نهائي مسابقة الكأس.
وأراح مدرب برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار والعبي الوسط اندريس 

قلب  واستبعد  راكيتيتش  ايفان  والكرواتي  اينيستا 
االيمن  الظهير  حقق  فيما  بيكيه،  جيرار  الدفاع 

اليكس فيدال مشاركة نادرة.
على ملعب »كامب نو« وامام 81,480 متفرجا، 

شهد الشوط االول سيطرة برشلونية مطلقة، 
سواريز  لويس  االوروغوياني  افتتحها 
يمينية  ارضية  السبق من تسديدة  بهدف 

اندريه  البرتغالي  من  عرضية  بعد 
تمريرة  اول  وهذه   .)14( غوميش 

حاسمة لغوميش مع برشلونة.
برشلونة  العبو  ــدر  واهـ

الخطيرة  الفرص  من  سلسلة 
رافينيا  للبرازيلي  ابرزها 

بعد  األيسر  القائم  بجانب 
االرجنتيني  من  تمريرة 

ليونيل ميسي )21(.
جماعية  لعبة  وبعد 

غوميش  اهــدر  جميلة، 
صدها  قريبة  مسافة  من 

ببراعة  فاراس  خافي  الحارس 
.)25(

لعب  االول،  الشوط  نهاية  وفي 

ميسي ضربة حرة رائعة في المقص األيسر صدها الحارس ببراعة )43(، ثم 
اهدر فرصة ثمينة وهو منفرد على باب المنطقة، لكن الحارس صنع انجازا 

جديدا وابعد الكرة )45(.
افلتها  رافينيا  من  عرضية  اثر  النتيجة  ميسي  عزز  الثاني،  الشوط  وفي 

الحارس )52(.
وقتل سواريز آمال ضيوفه عندما حقق ثنائيته بتسديدة يمينية ارضية 

في الزاوية اليمنى البعيدة )57(.
وهذا الهدف الـ14 لسواريز في الدوري، فتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي 

مع ميسي.
التي  الحارس صد كرته  ان  بيد  الثالثية وهو منفرد  وكاد سواريز يحقق 

ارتدت الى التركي اردا توران فتابعها في الشباك هدفا رابعا )59(.
وختم فيدال المهرجان بكرة مرتدة وتسديدة يمينية من داخل المنطقة اثر 

تمريرة من الجناح االيمن للبديل باكو الكاسير )80(.
وتعادل ليغانيس مع ضيفه اتلتيك بلباو صفر- صفر.

سابعاً  بلباو  واتلتيك  نقطة،   17 برصيد  عشر  سادس  ليغانيس  وبقي 
برصيد 28 نقطة. 

كالديرون«،  »فيسنتي  ملعب  وعلى 
سجل العب خط الوسط األرجنتيني 
سبع  بعد  هدفا  جايتان  نيكوالس 
به  قاد  البداية  صافرة  من  دقائق 
أتلتيكو مدريد إلى الفوز على ضيفه 

ريال بيتيس 1/صفر.
إلى  أتلتيكو  رصيد  وارتفع 
الرابع  المركز  في  نقطة   34
بينما تجمد رصيد بيتيس 
المركز  في  نقطة   21 عند 

الرابع عشر.
المرحلة  وتستكمل 
األحد بلقاءات فالنسيا 
وسلتا  اسبانيول،  مع 
ديبورتيفو  مع  فيغو 
وسبورتينغ  ــس،  ــي االف
مع  وغرناطة  ايبار،  مع  خيخون 
ريال  مع  واشبيلية  اوساسونا، 
االثنين  تختتم  ان  على  مدريد، 

بلقاء ملقة مع ريال سوسييداد.

تشلسي يعبر ليستر بثالثية ويعزز صدارته للدوري اإلنجليزي

وست  ضيفه  توتنهام  وسحق 
بروميتش البيون 4/صفر وبالنتيجة 
مضيفه  على  ارسنال  فاز  نفسها 
سوانزي سيتي. وفي باقي المباريات 
مضيفه  على  سيتي  ستوك  فــاز 
وفاز هال سيتي على   3/1 سندرالند 
كما  أيضا   3/1 بورنموث  ضيفه 

يونايتد على ضيفه  تغلب ويستهام 
كريستال باالس 3/صفر وفاز بيرنلي 
1/صفر  ساوثهامبتون  ضيفه  على 
وتعادل واتفورد مع ضيفه ميدلزبره 

سلبيا.
وعلى ملعب ووكرز ستديوم حسم 
تشلسي الفوز بنكهة إسبانية، إذ تكفل 

الونسو  ماركوس  اإلسباني  المدافع 
والثاني  األول  الهدفين  بتسجيل 
للفريق قبل أن يختتم مواطنه بيدرو 

رودريغيز التسجيل.
مرور  بعد  بهدف  تشلسي  وتقدم 
ست دقائق فقط من بداية المباراة عن 
صفوف  من  الوافد  ماركوس  طريق 
فيورنتينا اإليطالي الصيف الماضي، 
زميله  من  ذكية  تمريرة  مستغال 

البلجيكي ايدين هازارد.
النتيجة  مــاركــوس  وضــاعــف 
إثر تمريرة   51 الدقيقة  لتشلسي في 
من ويليان شتتها دفاع ليستر ناحية 
أية  يجد  لم  الذي  اإلسباني  المدافع 

صعوبة في هز الشباك.
في  التسجيل  بيدرو  واختتم 
من  رأس  ضربة  من   74 الدقيقة 
متابعته لتسديدة ويليان التي أبعدها 

الحارس كاسبر شمايكل.
ذاكـــرة  تشلسي  ــاد  ــع ــت واس
االنتصارات بعد خسارته في الجولة 
صفر/2  توتنهام  ــام  ام الماضية 
مسيرة  أوقفت  التي  الهزيمة  وهي 
للفريق.  المتتالية  الـ13  االنتصارات 
الدور  في  الفريقين  مباراة  وانتهت 

األول بفوز تشلسي 3/صفر أيضا.
ورفع تشلسي رصيده في الصدارة 
ليستر  رصيد  وتجمد  نقطة   52 إلى 
الخامس  المركز  في  نقطة   21 عند 
هارت  وايــت  ملعب  وعلى  عشر.  
في  كبير  بفضل  توتنهام  يدين  لين، 
الفوز لمهاجمه اإلنجليزي هاري كين 
للفريق  )هاتريك(  ثالثية  سجل  الذي 
جاء  بينما  و82،  و77   12 الدقائق  في 
 26 الدقيقة  في  للفريق  اآلخر  الهدف 
وسجله العب ألبيون جاريث مكاولي 

بالخطأ في مرمى فريقه.
ويحتل كين المركز الثاني في قائمة 
بالتساوي  هدفا   13 برصيد  الهدافين 
مع نجم مانشستر يونايتد السويدي 

زالتان ابراهيموفيتش.
 45 إلى  رصيده  توتنهام  ورفع 
نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بينما 
برومويتش  ويست  رصيد  تجمد 
المركز  في  نقطة   29 عند  ألبيون 

الثامن.
وعلى استاد ليبرتي، تقدم المهاجم 
بهدف  جيرو  اوليفييه  الفرنسي 
واستفاد   .37 الدقيقة  في  الرسنال 
صديقة  نيران  من  بهدفين  ارسنال 
كورك  جاك  سوانزي  العبا  سجلهما 
في  الخطأ  بطريق  ناوتون  وكايل 
مرمى فريقهما في الدقيقتين 54 و67.

اليكسيس  التشيلي  واختتم 

الدقيقة  في  ارسنال  أهداف  سانشيز 
الهدافين  قائمة  صدارة  ليقتسم   73
14 هدفا مع مهاجم تشلسي  برصيد 

اإلسباني دييغو كوستا.
 44 إلى  رصيده  ارسنال  ورفع 
بفارق  الثالث  المركز  في  نقطة 
األهداف أمام ليفربول صاحب المركز 
عند  سوانزي  رصيد  وتجمد  الرابع 
15 نقطة ليتراجع الفريق إلى المركز 

العشرين األخير.
وحقق هال سيتي فوزه األول منذ 
)السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 
من العام الماضي( وتغلب على ضيفه 
سيتي  هال  ورفع   .1/  3 بورنموث 
إلى  ليتقدم  نقطة   16 إلى  رصيده 
رصيد  وتجمد  عشر  الثامن  المركز 
المركز  في  نقطة   25 عند  بورنموث 

الحادي عشر.

فرحة العبي تشلسي بهدف ألونسو الثاني

§لندن - د ب أ

ز فريق تشلسي موقعه في صدارة الدوري اإلنجليزي  ] عزَّ
الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ليستر سيتي حامل 
اللقب 3 / صفر أمس )السبت( في المرحلة الحادية والعشرين 

من المسابقة.
استعاد  كما  المسابقة،  وصافة  إلى  توتنهام  فريق  وصعد 
ارسنال موقعه في المركز الثالث بعد أن حقق كالهما الفوز 

أمس.

§باريس - خدمة رويترز الرياضية العربية
] أثبت العب باريس سان جيرمان يوليان دراكسلر قيمته عندما 
الدرجة  دوري  في  األول  هدفه  ألمانيا  منتخب  وسط  العب  سجل 
على  -1صفر  للفوز  اللقب  حامل  ليقود  القدم  لكرة  الفرنسي  األولى 

مضيفه استاد رين أمس )السبت(.
وهز دراكسلر - الذي انضم لباريس سان جيرمان من فولفسبورغ 
لتقارير صحافية  38 مليون يورو )40.44 مليون دوالر( وفقاً  مقابل 
اليمنى قبل ست دقائق  الشباك بتسديدة جيدة بقدمه  الشهر -  هذا 

على نهاية الشوط األول.
 20 من  نقطة   42 إلى  جيرمان  سان  باريس  رصيد  الفوز  ورفع 
مباراة بفارق األهداف خلف موناكو صاحب المركز الثاني كما يتأخر 
بنقطتين عن نيس المتصدر الذي يستضيف ميتز غداً )األحد( حين 

يحل موناكو ضيفاً على أولمبيك مرسيليا.



letters@alwasatnews.com17

قاعدة اللعبة: 

الســودوكـــو   [
لعبة يابانية سهلة، 
من دون عملــيات 
تتألف  حسـابيــة. 
شبكتـــها مــن 81 
أو  خانة صغيرة،  
مــــن 9 مـربعات 
يحــتوي  كــبيـرة 
عــلى  منـــها  كل 
صغيرة.  خانات   9
على الالعب إكمال 
الشبكـــة بواسطة 
أرقـــام من 1 إلى 
9، شـرط استعمال 
كــــل رقـــم مرة 
واحـدة فقــط، في 
كـل خط أفقي وفي 
كـــل خط عمودي 
وفي كل مربع من 

المربعات التسعة.
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] ال تقّدم أية مبررات 
اليوم أو تتخذ أية قرارات 
لديك  تتوافر  أن  قبل 

المستندات الالزمة. 

مــن  الـــكـــثـــيـــر   [
اإلجتماعات واللقاءات التى 
تفتح  قد  اليوم  تحضرها 

أمامك مجاالت كثيرة. 

] يزعجك الوضع العام 
ال  حيث  اليوم،  العمل  في 
يقوم الكثيرون بواجباتهم 

على أكمل وجه. 

مرتفعة  معنوياتك   [
حصولك  بسبب  اليوم 
على صفقة لطالما تمنيتها. 

التى  ــك  ــراراتـ قـ  [
تتخذها صحيحة، فال تدع 

اآلخرين يؤثرون عليك. 

ثمار  أخيراً  تحصد   [
بذلتها خالل  التى  الجهود 

الفترات السابقة. 

هذه  ــالل  خ تــبــدأ   [
ووضع  بالتخطيط  الفترة 
للسنة  المستقبلية  أهدافك 

الجديدة.

كبيراً  تقدمًا  تحرز   [
المهني  ــك  ــع وض ــي  ف
إعجاب  وتنال  الجديد، 

رؤسائك في العمل.

األوضاع  أن  تشعر   [
غير  العمل  في  العامة 
مريحة وتفّكر في اإلنتقال 

إلى عمل جديد. 

عليك  تــعــرض   [
قد  اليوم  مربحة  صفقة 
تكون السبب في تحسين 

أوضاعك في العمل. 

أكثر  ] عليك أن تركز 
على  الفترة  هــذه  خــالل 
في  تتلهى  ال  وأن  عملك، 

أمور ال فائدة منها. 

تصرف  يحزنك   [
العمل  زمـــالء  بــعــض 
يثير  مما  معك،  بعدوانية 

خوفك وقلقك. 
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9 - تقال في الهاتف- يجيب )م(
10 - البراعة- جواب

عمودي:
1 - الوسطية

2 - متشابهة- من أسماء البحرين
3 - الزم للطعام

4 - أمطار غزيرة- للتنبيه )م(
5 - من الوالدين- من أشكال القمر- 

أصّر )م(
6 - مصارف- عبور

7 - غيم
8 - توّعد- رجاء

9 - سلْم )م(- متشابهة
عاصمة  أوروبية-  عاصمة   -  10

أوروبية

أفقي: 
1 - المنافسة

2 - متشابهان- بركة- زهر )م(
3 - للتعريف- عهد

4 - قيَّد )م(- ضمير متصل
5 - كامل- من أبناء نوح

6 - عملة رئيسية- من الطيور
7 - من الحروف )م(- ثروة

8 - متشابهان- وغى- متشابهان
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معتدل مع كميات متفاوتة من السحب 
ولكنه بارد نسبيًا خالل الليل.

شمالية غربية من ١٠ إلى ١٥ عقدة ولكنها متقلبة االتجاه 
من ٥ إلى ١٠ عقد خالل المساء.

من قدم إلى ثالثة أقدام.

2212

خريجة جامعية بتفوق تشكو صعوبة الحياة 
وتعول على وظيفة معلمة لدى »التربية«

3 سنوات، ولدي  27 عاماً، متزوجة ولدي طفل صغير يقارب على إكمال  العمر  أبلغ من  أنا فتاة   [
والتعليم  التربية  وزارة  قبل  من  ابتعاثي  نتيجة  مشرف  بمعدل  البحرين  جامعة  من  جامعية  شهادة 
وظيفة  على  للحصول  الفرصة  لي  تسنح  لم  لألسف   2012 سنة  الجامعة  من  تخرجي  وعند  لتفوقي. 
مالئمة تناسب مجهودي ومستواي التعليمي وال حتى ظروف حياتي المعيشية. حيث أني سعيت كثيرا 
في القطاعين الخاص والعام. ومجرد الوظائف التي تمكنت من الحصول عليها موظفة استقبال وموظفة 
اتصاالت بنظام النوبات، وبراتب بسيط، وحيث أن أوقات العمل جدا صعبة ويجب علي الخروج مع 
البارد  الجو  هذا  في  بها  أسكن  التي  المنطقة  عن  بعيدة  منطقة  في  والدتي  الى  ابني  ألخذ  الفجر  أذان 
أيضا. وحيث أن ظروف عمل زوجي أيضا صعبة حيث يعمل بنظام النوبات وخروجه من الصباح قبل 
5 فجرا، باإلضافة الى أنني توجهت الى الكثير من المسئولين والجهات الحكومية لمساعدتي  الساعة 
دون جدوى. مع أن لدي القدرة والكفاءة الممتازة للعمل بإخالص وجهد. وحاليا لدي طلب في وزارة 
التربية والتعليم حيث أن أوراقي عالقة في مكتب التوظيف وتحتاج الى شخص يساعدني ليتم توظيفي 

بالوزارة كمعلمة، توجهت للكثير من األماكن دون جدوى. 
)االسم والعنوان لدى المحرر(

 بحريني رب أسرة يشكو البطالة 
مع مسئولية 3 أطفال وإيجار شقة وينشد الوظيفة

يهمه  من  إلى  إيصالها  ورائها  من  أرجو  كنت  رسالة   [
فترة  طول  مع  وخاصة  البحرينيين،  المواطنين  توظيف  أمر 
من  لحظة  أية  على  معولين  كنا  التي  للوظيفة  انتظارهم 
بحريني  مواطن  فأنا  نصيبنا،  من  تكون  قد  بأنها  اللحظات 
أحمل عدة شهادة تدريبية وخبرات في مجاالت عده سواء في 
اإلسعافات األولية وحراسة األمن على رغم المستوى المؤهل 
أمور  وقعت  إن  ما  ولكن  االبتدائية  يتعدى  ال  الذي  األكاديمي 
فصلي  قرار  باتخاذ  السابقة  شركتي  وقيام  الحسبان  خارج 
من العمل قبل سنة ونيف وأنا في رحلة طويلة وصعبة ألجل 
أن  خاللها  من  أستطيع  كي  شاغرة  وظيفة  أية  على  العثور 
أنفق فيها على أسرتي المكونة من 3 أطفال أكبرهم طفلة تبلغ 
وآخر  السنتين  بعمر  آخر  طفل  وأوسطهم  ابتدائي  أول  بعمر 
أكثر  لدى  حاولت  ولقد  األشهر،  بعمر  رضيعة  طفلة  العنقود 
فرصة  على  للعثور  والحكومية  الخاصة  سواء  عمل  جهة  من 
العمل المناسبة ولكن دون جدوى، فقط ما أحصل عليه الوعود 
إما  أمر  تأكيد  بغرض  لي  باتصالهم  قرب  عن  لي  تطلق  التي 

قبولي للعمل أو ال، غير أنه بمجرد الخروج من اللقاء سرعان 
الواقع  في  محل  أيضاً  لها  يعد  ولم  الوعود  تلك  تتالشى  ما 
كل  بحريني  كمواطن  أناشد  األسطر  لذلك عبر هذه  واإلعراب، 
جهة رسمية معنية بتوظيف العاطلين العثور لي على وظيفة 
تؤمن لي مصدر دخل أنفق به على أسرتي التي تعاني الويالت 
والحسرات. فلكم أن تتخيلوا حجم المسئوليات التي تقع أمام 
مع  وتحقيقها  اإليفاء  عن  أعجز  كبير  ألسف  ولكنني  ناظري 
مسئوليات ومصاريف أطفال، إضافة إلى زوجة ربة بيت مع 
مكبل  وهو  له  مناسب  وظيفي  شاغر  أي  يجد  ال  عاطل  زوج 
ديناراُ،   160 تبلغ  التي  الشقة  إيجار  مع  المؤجر  بمالحقات 
والذي يتكفل بسداد إيجارها مرة واحدة أهل الخير فيما مرات 
يضعني  الذي  المبلغ  هذا  تدبير  طرق  معرفة  يمكنني  ال  أخر 
في حيرة من أمري حتى تمر عجلة األيام وأنا أشكو الحال بال 
عمل والذي أنشده بقوة كي أسعف به أسرتي وضمان له الحد 

األدنى من الحياة الكريمة.
)االسم والعنوان لدى المحرر( مطلقة مشردة تنتظر إجابة وزارة اإلسكان 

بخصوص طلبها شقة تمليك 2009
العام  في  اإلسكان  وزارة  لدى  بطلب  تقدمت   [
من  حاولت  ولقد  تمليك،  شقة  الخدمة  لنوع   2009
ذلك اليوم معرفة ما آل إليه مصير الطلب االسكاني 
الوزارة  قبل  من  اتصال  بي، حتى وردني  الخاص 
يبشر باستحقاقي لشقة، ولكن لم انل اي توضيح؛ 
في اي موقع ومكان سأحصل فيه على شقة، وظلت 
اليوم ونحن  تلك االجابة مبهمة بالنسبة لي حتى 
ستبادر  متى  أعرف  وال   ،2017 سنة  فيه  نستقبل 
الوزارة بمنحي الشقة المنتظرة منذ نحو 9 سنوات، 
وهي مدة طويلة طالما انتظرتها بشغف كي أتخلص 
السكن  ومعاناة  سكن،  على  العثور  صعوبة  من 
الذي هو تحت  الذي اقطن فيه حاليا بمعية طفلي 
طليقي،  مع  تواجهني  التي  والمشكالت  حضانتي، 
ومعاناتي جراء قيامه في أحايين كثيرة على رغم 

اتفاقنا المسبق لدى مركز التوافق األسري بتوفيره 
السكن في منزله، الى حين يقوم بتجهيز سكن آخر 
لي، لعدم مقدرته على توفيره آنذاك، وخاصة انه 
مافتئ يواصل بافتعال مشكالت الحصر لها، حتى 
اضطر في مرات كثيرة الخروج من المنزل للتخلص 
االمر  منه  استدعى  الى حد  المؤذية،  من مالحقاته 
متأخر  وقت  في  لي  الشرطة  عناصر  يطلب  ان 
من الليل، مطالبا بطردي من المنزل بمعية طفلي، 
وإثارة الخوف والهلع في قلوبنا... هل عرفتم حجم 
المأساة التي اعاني منها ياوزارة االسكان ويا أيها 
المجلس األعلى للمرأة... والى متى االنتظار؟ اليس 
وقد  لي؟  السكن  توفير  في  المسارعة  األجدى  من 
خابت الظنون... ومازلت انتظر على احر من الجمر!

 )االسم والعنوان لدى المحرر(

مطلقة تنتظر من »اإلسكان«
تلبية طلبها شقة تمليك منذ 2013

] رسالة نأمل أن تصل أسطرها إلى 
من يعنيه األمر في وزارة اإلسكان، راجين 
الذي  والتجاوب  الرد  سرعة  ورائها  من 
الجمر  من  احر  على  مسبقا  ننتظره  كنا 
ليست  فترة  منذ  نفسها  الوزارة  قبل  من 
تقدمت  مطلقة  مواطنة  فأنا  بالقصيرة... 
شقة  إسكاني؛  بطلب   2012 العام  في 
تمليك، ولكن ماهي إال فترة وجيزة حتى 
نكتشف معايير معينة تحدني من فرصة 
انتفاعي بالطلب ذاته بحجة ان عمري قد 

تجاوز 50 عاما، حتى اضطررت الى تغيير 
بتاريخ  ولدي  باسم  وتحويله  الطلب 
تمليك،  شقة  الخدمة  نفس  ويحمل   2013
كما قمت بنفس الوقت بسبب انتفاء توافر 
الفترة  بذات  تقدمت  لنا،  دائما  مقر سكن 
وكنت  مؤقتة،  لشقة  آخر  اسكاني  بطلب 
سرعة  اليوم  ذلك  منذ  الوزارة  من  أرجو 
المتمحور حول  طلبي  لتلبية  االستجابة 
ولكن  تمليك،  شقة  من  بدال  مؤقتة  شقة 
التي  السنة  هذه  حتى  الشديد  لألسف 

على  ملموسا  شيئا  نر  لم  نهايتها  بلغنا 
ارض الواقع وسرعة حصولنا على شقة 
ظل  في  الصبر،  بفارغ  ننتظرها  تمليك 
على  فيه  نضطر  متأزم  اجتماعي  واقع 
من  التنقل  وسيلة  من  نتخذ  ألن  مضض 
سكن الى سكن اخر من معارف األهل الحل 
األجدى الذي هو بمتناولنا، بغية نيل الحد 
سؤال  الكريم.  العيش  فرصة  من  االدنى 

الى االسكان الى متى كل هذا االنتظار؟
)االسم والعنوان لدى المحرر(
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باحث أكاديمي مصري

على هامش مذكرات أول سفير للبحرين في مصر )2 - 2(

عطاء الفنان عبدالهادي الماجد

البحارنة  تقي  السفير  لشخصية  مالحظاتنا  عن  به  بدأنا  لما  تتمة   [
زيارات  كتابه  في  البحارنة  تقي  تناول  هي:  الرابعة  المالحظة  فإن  وكتابه، 
كان  عندما  لمصر،  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة 
ولياً للعهد ووزيراً للدفاع والقائد العام لقوة دفاع البحرين، لحضور اجتماع 
وزراء الدفاع العرب في جامعة الدول العربية. وهذه الزيارة تعكس 3 أمور:
أولها: عمق العالقات المصرية البحرينية، وهو ما أشار إليه السفير تقي 
البحرينية  القيادتين  من  كل  تقدير  ثانيها:  مذكراته.  من  مواضع  عدة  في 
وزيارة  لمصر  عيسى  الشيخ  العظمة  صاحب  فزيارة  لألخرى،  والمصرية 
جانب  من  خاصة  ورعاية  اهتماماً  لقيت  آنذاك(  العهد  )ولي  الجاللة  صاحب 
القيادة المصرية والشعب المصري، وهو نفس ما لقيته زيارتان سريعتان 
حفاوة  من  شهدته  وما  للبحرين،  السادات  للرئيس  ثم  عبدالناصر  للرئيس 

غير مسبوقة وخاصة زيارة جمال عبدالناصر.
ثالثها: استمرارية العالقات الوثيقة بين مصر والبحرين عبر الزمن، وهي 
صداقة أثبتت صالبتها باجتياز مختلف المراحل، على رغم ما طرأ على تاريخ 
أخرى.  مراحل  وفي  دافيد  كامب  مرحلة  في  تحديات  أو  فتور  من  العالقات 
ولكن مواقف مصر مع البحرين إزاء التحديات التي واجهتها، تماثل مواقف 
يعبر  الراهنة، وهذا  المرحلة  فيها  بما  المراحل،  البحرين مع مصر في شتى 
عن عمق اإليمان بالعروبة وبالوطنية وباالنفتاح بين الدولتين والقيادتين. 
وهنا انتهز الفرصة ألشيد بمواقف جاللة الملك حمد في دعم مصر بال تردد؛ 
كدولة  البحرين  لسيادة  أولوية  وإعطائها  بمكانتها  واعترافا  لدورها  تقديرا 
العالقات، وأنها ال  لعمق  تأكيد  الدور  عربية أصيلة بشعبها وقيادتها. وهذا 
أو  العربية  المصرية  العالقات  على  تهب  التي  والرياح  بالعواصف  تتأثر 
كانت  مهما  باآلخرين  التأثر  عدم  في  واألصالة  الخليجية.  المصرية  حتى 
عمق  من  نابعة  أصالة  عن  تعبر  البحرينية  المصرية  فالعالقات  القربي 
من  فهو  والحضارة،  والتاريخ  بالتراث  ومعرفته  الملك  جاللة  لدي  الفكر 

أصيلة. اسالمية  لتكون حضارة عربية  تطورت  وإن  دلمون  أحفاد حضارة 
على  البحارنة  تقي  للسفير  التهنئة  عن  أعبر  وختاماً  الخامسة:  المالحظة 
إنجازاته المتنوعة رغم قصر فترة عمله في مصر )3 سنوات( وحرصه على 
البحرينيين،  الدبلوماسيين  شباب  منها  ليستفيد  ونشرها  مذكراته  تسجيل 
مابين  ليعرفوا  ومصر  البحرين  مواطني  من  الحالي  الجيل  منها  ويستفيد 
البلدين من روابط وثيقة وعميقة، وهو ما لمسته منذ أن وطأت قدماي أرض 

البحرين الشقيقة.
المالحظة السادسة: إنني اكتشفت من قراءاتي كتب تقي البحارنة، وخاصة 
كتابه عن »مذكرات اول سفير للبحرين في مصر« أن شعب البحرين يمتاز 
عن كثير من الشعوب في أنه نتاج خليط عربي مع اختالف طوائفه وأعراقه، 
وهو ساللة مصاهرات مع مصر والعراق ولبنان. وهذا أيضا ما لمسته من 
مجلس  نانسي خضوري عضو  لألستاذ  البحرين«  في  »اليهود  كتاب  قراءة 
فكثير  والسياسية،  االجتماعية  المجاالت  في  والناشطة  السابقة،  الشوري 
من اليهود في البحرين من أصول عراقية أو إيرانية؛ ولكنهم استوعبوا في 
بوتقة الشعب البحريني، وهذا يدل على قوة الذات البحرينية، وهذا يذكرني 
واليهود  واليونان  الرومان  استيعاب  في  ونجاحه  المصري  الشعب  بحالة 
قبل  البوتقة،  نفس  في  يتعايش  والجميع  وغيرهم  والشركس  واالتراك 
دافع  قائد مصري  أشهر  إن  بل  الجديدة؛  والعرقية  الطائفية  النزعات  ظهور 
األصل،  كردي  هو  االيوبي  الدين  صالح  هو  الصليبيين  وهزم  العروبة  عن 
ومعظم المثقفين العرب ربما ال يعرفون أصوله الكردية، وهذا يدعوني لكي 
يجب  نموذج  هو  والبحرين  مصر  في  الشعب  بوتقة  في  االنصهار  إن  أقول 

االحتذاء به في الدول العربية والخليجية األخرى .
بالده  تاريخ  في  المتبحر  العالم  البحارنة،  محمد  تقي  للسفير  فتحية 
لمرة  سفيرا  عمل  أنه  رغم  وعلى  فيها.  البحرين  تمثيل  تولى  التي  والدولة 
فيما  أبدع  فقد  الدبلوماسية،  إلى  الخاص  األعمال  قطاع  من  وجاء  واحدة، 

وكتابة  اللقاءات  في  التفاصيل  سرده  وفي  كتب 
الناشئين  يفيد  شك  بال  وهذا  واجتماعاته،  يومياته 
القراء،  وعامة  والمخضرمين  بل  الدبلوماسيين؛  من 
في صميم  أخرى  أمورا  الكتاب  هذا  في  يكتشفون  إذ 
مجرد  وليس  الدبلوماسي  والعمل  الدبلوماسية، 

حفالت اجتماعية وحسب.

األستاذ بونر
برنامجها  في  ديجينيريس  إلين  قابلت   [
وهو  بونر،  مايكل  األستاذ  شو«  »ألين  الشهير 
مدّرس في إحدى المدارس االبتدائية األميركية 
أكثر  كانت  والمقابلة  كارولينا،  نورث  بوالية 
من شّيقة ومؤّثرة، فمدّرس من أصول إفريقية 
يحاول جهده مع طلبة في حّي ينتشر فيه الفقر 

المدقع، حتى يصنع منهم قادة.
العظيم  المدّرس  هذا  بدأها  بسيطة  فكرة 
بعضهم  طلبة  أجل  من  العمر،  في  الصغير 
الجوع  من  يبكي  وهو  الصف  إلى  يحضر 
من  يبكي  والبعض  الضرب،  من  يبكي  واآلخر 

حاجته إلى النوم.
ما عرضته إلين ديجينيريس في برنامجها عّما 
قّدمه األستاذ بونر، حول آلّية تعليم الطلبة عن 
يشعرون  مواطنين  وجعلهم  الموسيقى،  طريق 
بالمسئولية، فاألستاذ بونر لم يكتِف بالتدريس 
فقط، بل إضافة المتعة إلى ماّدته، وأيضًا وضع 
في يد األطفال مبالغ حتى يشعرون أّن األستاذ 
المال  على  حصل  اإلفريقية  األصول  ذا  بونر 
التدريس،  طريق  عن  وقانونية  بطريقة شرعية 

وأصبح عنصراً مفيداً في المجتمع.
كم  البحرين؟!  في  لدينا  مبدع  مدّرس  كم 
مدّرس أخذ على عاتقه إيصال المعلومة بطريقة 
سلسة وبمتعة حقيقية؟! عندما كّنا صغاراً كّنا ال 
األمان  المدرسة، والسبب هو  التغّيب عن  نريد 
والمتعة التي نشعر بها مع أّمهاتنا في المدرسة.

هناك... في كّل مدرسة من مدارس البحرين 
معلّم متمّيز ومعلّم أمتع طلبته وأّثر فيهم بشكل 
مدارس  من  مدرسة  كل  في  وهناك...  كبير، 
ويتم  التحّية  له  نقّدم  أن  يجب  معلّم  البحرين 
ونعلم  الدولة،  مستوى  على  وتشجيعه  تكريمه 
المدّرس،  ُتكّرم  والتعليم  التربية  وزارة  بأّن 
ُيقّدم  الذي  ذلك  عن  البحث  هو  نريده  ما  ولكن 
ذاك  نريد  الطلبة،  بها  ويساعد  مغايراً  شيئًا 
أو  الموسيقى  أو  الرسم  استخدم  الذي  المعلّم 
بأبسط  الطلبة  تعليم  أجل  من  كانت  لعبة  أية 
الطرق، هذا المعلّم المبدع يجب أن يشاركنا في 

فكرته حتى نعّممها على بقّية المدارس.
التربية  وزارة  بين  التنسيق  نتمّنى  كذلك 
والتعليم وبين وزارة اإلعالم من أجل اكتشاف 
هذا المدّرس المبدع، ومفاجأته كما فاجأت إلين 
ديجينيريس، األستاذ بونر، ففي بعض األحيان 
اإلحباط وعبء العمل يجعل المدّرس يبتعد عن 

فكرة صنعها من أجل طلبته.
التربوية  العملية  في  األساس  هو  الُمعلّم 
زاد  به  المعلّم واهتممنا  أرحنا  وإذا  والتعليمية، 
العطاء وارتفعت نسبة النجاح وتغّيرت األجيال، 
والرئيس  والطبيب  العالم  نصنع  فبالمعلّم 
ثقافة  نشر  من  نزيد  وبالمعلّم  والمهندس، 
تحّرك  التي  البوصلة  ألّنه  والمواطنة،  االنتماء 

الكثير من األبناء.
نذكرهم  ومازلنا  معلّمينا،  نتذّكر  مازلنا 
من  شأن  كّل  في  لنا  قدوة  كانوا  فلقد  بالخير، 
واألصدقاء  العون  لنا  وكانوا  حياتنا،  شئون 
وال  بوقتهم  يبخلوا  ولم  الحاجة،  وقت  واألهل 
كبيرة  فتحّية  لنا...  بعطائهم  وال  بمشاعرهم 
المعلم  هذا  عمل  لمشاركتنا  ديجينيريس  إللين 
العظيم، وتحّية كبيرة لألستاذ بونر الذي جعلنا 

وتحّية  معلّمينا،  نتذّكر 
كبيرة أيضًا لكل معلّم 
ُيعطي ألبنائنا وينهض 
البحرين  في  بالتعليم 

الحبيبة.

كاتب بحريني 

المزارع  بشأن  ذاكرته  في  عبدالهادي  الفنان  اختزنها  دقيقة  تفاصيل 
لوحات  في  بريشته  ليعكسها  والطرق  البيوت  وشكل  بالقرى،  المحيطة 
بسيطة وجميلة ومعّبرة، وكأنها تعيدنا مرًة أخرى إلى طفولتنا وذكرياتنا 

البعيدة.
وفي الحقيقة فإن هذا الفنان متعدد المواهب، فهو شاعر وقاص وموسيقي 
من  لوحة  أي  في  قصيدة  أو  قصة  يرى  أن  للزائر  يمكن  ولذلك  ورّسام، 

لوحاته.
المفاجأة هي أن هذا الفنان يعاني من صعوبة في الحركة والمشي وحتى 
له وهو في ريعان  نتيجة حادث مؤسف تعّرض  يديه،  التحكم في أصابع 
شبابه، وتحديداً في العام 1974، نتج عنه كسر في العمود الفقري، وألكثر 
من عام كان ممدداً على سرير في مستشفى السلمانية الطبي، ال يستطيع 
تحريك أي عضو من أعضاء جسده الضعيف، ولكن عنفوان روحه الشابة 

استطاعت أن تتغلب على الموت واإلعاقة.
الشاخورة،  قرية  في  والده  لمنزل  رجع  أن  بعد  الوقت  ذلك  في  يجد  لم 
الحياة مرًة أخرى وهو شبه مقعد تماماً، غير  إلى  ما يشغل وقته ويعيده 
أدبي  الكتب والفن والفكر، ولذلك كانت داره في منزل والده شبه صالون 
وفني، وكان الكثير من الشباب يترّددون على تلك الغرفة الفقيرة في أثاثها، 
ويعرضوا  يطرحها،  التي  الجديدة  لألفكار  ليستمعوا  عطائها،  في  الغنية 
مواهبهم سواًء كان ذلك في الرسم أو الشعر أو العزف على مختلف اآلالت 
الموسيقية، إذ كان الفنان عبدالهادي الماجد بمثابة األستاذ الذي يزرع بذرة 

حب الفن بجميع أشكاله وألوانه في روح الفتية الصغار.
أحٌد يهتم بمثل  الماضي، لم يكن  القرن  الوقت، أي في ثمانينات  في ذلك 
هذه األمور، ولم تكن هنالك معاهد أو مدارس فنية تهتم بالمواهب الشابة، 
كما أن المجتمع القروي لم يكن يرّحب بمثل هذه األفكار؛ بل كان في كثير 
من األوقات يمنعها ويحارب كل من يدعو إليها، ولكن على رغم تلك الظروف 

غرفته  من  يجعل  أن  عبدالهادي  الفنان  استطاع 
الصغيرة حضانًة لكل أصحاب المواهب الفتية.

اآلن وبعد مرور عقود عدة على ذلك الوقت، أعرف 
المحترفين في مختلف األنشطة  الفنانين  الكثير من 
الحضانة  تلك  على  المترددين  من  كانوا  الفنية، 

الصغيرة.

كاتب عراقي وحقوقي عربي 

األمل... في الطريق إلى لياج  

وأنا  الكورية،   Suwon سوون  مدينة  في  نفسي  وجدُت  كيف  أدري  ال   [
كلثوم،  أم  الشرق  كوكب  غنتها  التي  رامي  أحمد  الشاعر  قصيدة  أستعيد 
ألدندن بها في ذلك الجّو الخريفي المنعش: »باألمل أسهر ليالي/  في الخيال/  

وابني عاللي/  واجعلك فيها نديمي/  وأملكك ليلي ويومي«.
المنتدى  عنوان  من  بوحي  جاءت  الاّلشعورية،  االستعادة  تلك  تكون  قد 
والذي   ،»The Humanities of Hope« باألمل  الموسوم  لإلنسانيات  العالمي 
في  اللتئامه  تمهيداً  كوريا،  في  له وطاولة مستديرة  يعقد جلسة تحضيرية 

مدينة لياج Leige )البلجيكية( في أغسطس/ آب العام 2017.
للتربية  المتحدة  األمم  )منظمة  اليونيسكو  منظمة  تنظمه  الذي  المنتدى 
أنحاء  مختلف  من  مشارك   1800 من  أكثر  سيحضره  والثقافة(،  والعلم 
وفروع  واالتصال  والفن  والسياسة  العلوم  مجاالت  في  العاملين  من  العالم، 
الحكومية وغير  الدولية،  المنظمات  الكثير من  المختلفة، وأيضاً  اإلنسانيات 
مدينة سوون  في  المستديرة  الطاولة  لذلك،  ُنّظمت تحضيراً  وقد  الحكومية. 
الكورية، وعنوانها »الطريق إلى لياج Leige«، كما سُينّظم عدد من الفعاليات 
لبنان  في  إقليمي  مؤتمر  منها  الرابع،  العام  المنتدى  إلى  وصوالً  اإلقليمية، 
إقليمي آخر في جمهورية مالي )باماكو( ومؤتمر ما قبل  )بيبلوس( ومؤتمر 

لياج في باريس، يضّم خالصات المؤتمرات التحضيرية اإلقليمية.
األمل هو المظّلة الكبرى للقاء سوون، فهل نحن محكومون باألمل على حد 

تعبير المسرحي السوري سعد اهلل وّنوس، الذي قاوم مرض السرطان باألمل، 
وسائل  إحدى  أن  يدرك  فرويد  سيغموند  النمساوي  النفس  عالم  كان  مثلما 
إالّ باألمن الروحي والنفسي لإلنسان،  العالج هو بعث األمل، فال أمل حقيقياً 
األمن،  بانعدام  حقيقية  كرامة  وال  اإلنسانية،  للكرامة  موازياً  جعله  ولذلك 

وسيتحّول األمن إلى نوع من االستبداد والتسّلط بغياب الكرامة.
الذي  األمر  الحقوق،  بقية  على  يتقّدم  الحياة  حق  بعد  األمل  في  والحق 
يحتاج إلى تنمية عوامل الجمال واإلحساس به، وتمّثله وجعله عنصراً مالزماً 
لحياتنا وحقوقنا الثقافية واإلنسانية. ولكن دعنا نتساءل: ماذا يعني األمل؟ 

وهل األمل حق؟ وهل يحتاج إلى تنظيم فعاليات وأنشطة دولية له؟ 
أسئلة وإشكاليات كنت قد طرحتها في وقت سابق، وخصوصاً ارتباط ذلك 

بالسعادة والجمال والتسامح.
تتعّلق بجوهر  فهي معّقدة، ألنها  ما هي بسيطة،  بقدر  األسئلة،  تلك  ولعّل 
هو  هدفها  أن  جميعها  تزعم  التي  والنظريات،  واألديان  الفلسفات  ومحتوى 
وصول اإلنسان إلى الّسعادة، علماً أن حاجات اإلنسان المادية والروحية ال 

حدود لها وال ضفاف.
بخصوص  شامل  تفكير  بلورة  لإلنسانيات،  العالمي  المنتدى  يستهدف 
االعتبار  المراكز والثقافات، يأخذ بنظر  اإلنسانيات ودورها في عالم متعدد 
المشترك  تحّقق  سبل  عن  يبحث  لكنه  مجتمع،  لكل  الثقافية  الخصوصيات 
اإلنساني، وهو الهدف الذي يريد الوصول إليه في عدد من الحقول اإلنسانية، 
السكاني،  بالتزايد  الحصر  ال  المثال،  سبيل  على  معنياً  سيكون  وهكذا 
سياق  في  والهوّيات  والبيئة،  الطاقة  ومتطّلبات  العالمية  الهجرة  وموجات 
العولمة، والعالم الرقمي أو الطفرة الرقمية »الديجتيل« وغيرها، وسيتعاون 
والعلوم  للفلسفة  الدولي  المجلس  اليونيسكو،  إلى  إضافة  تنظيمه،  على 

 .Liege Together »ًو«لياج معا CIPSH
لها  فإن  مشتركات،  من  العالم  مع  العربية  المنطقة  يجمع  ما  وبقدر 
بالمواطنة  يتعّلق  فيما  سّيما  ال  إبرازها،  ينبغي  وتحّديات  خصوصيات 

والتواؤم  والحداثة  التنمية  وقضايا  الثقافية،  المجاميع  وحقوق  والمساواة 
إلى قضايا السالم واألمن ومواجهة  الدولي، إضافة  المجتمع  والتعارض مع 

العدوان واالحتالل، ناهيك عن اإلرهاب والتطّرف.
وقد تولى المركز الدولي لعلوم اإلنسان )لبنان( وبالتعاون مع اليونيسكو 
للمؤتمر، وشارك بفعالية  العربية تحضيراً  المنطقة  المشاورات في  سلسلة 
وقّدم  سوون،  في  المستديرة  الطاولة  وآخرها  التحضيرية،  األعمال  في 
التسامح  قيم  وتعميم  نشر  بينها  من  األمل«،  »ثقافة  لتعزيز  اقتراحات  عّدة 
ما  كل  عن  تنقيتها  ينبغي  التي  التربوية،  المناهج  في  سّيما  وال  والاّلعنف، 
يتعارض مع ذلك، ويمكن لليونيسكو أن تقوم بدور فّعال في مساعدة البلدان 
المختلفة لتحقيق هذه الغاية وصوالً للمشترك اإلنساني، انطالقاً من اإلعالن 
العالمي للتسامح الصادر عن اليونيسكو العام 1995. ويحتفي المركز باليوم 
العالمي للفلسفة، كما يقيم مؤتمراً إقليمياً بشأن »المركزية اإلثنية والتاريخ« 

في ) يناير/  كانون الثاني - فبراير/  شباط - 2017(.
أن  يمكن  الذي  والدور  األمل،  على  رّكزت  سوون  في  المستديرة  الطاولة 

تلعبه اإلنسانيات في تجسير الفجوة بين األكاديميين وأصحاب القرار. 
المستديرة تحت  الطاولة  انعقدت  الذي  األمل هو األساس  وإذا كان شعار 
لوائه، فإن الفتة كبيرة ارتفعت تحت عنوان »التغّلب على أزمة الحضارة نحو 

مجتمع مستقّر«.
اإلصرار  هو  األمل  اليأس.  يعني  ال  التشاؤم  مثلما  التفاؤل،  يعني  ال  األمل 
ورفاهاً  سعادة  وأكثر  أحسن،  هو  لما  الواقع  وتجاوز  األفضل،  تحّقق  على 
لإلنسان. وبقدر ما نحن محكومون باألمل، فنحن محكومون بالحرّية يحسب 

تعبير جان بول سارتر.
وكما يقول الطغرائي في قصيدته الشهيرة )المّية العجم(:

أعّلُل الّنفس باآلمال أرقُبها /  ما أضيق العيش لوال فسحة األمل
َنَسْتَك  السعادة  كانت  »إن  بريفير:  جاك  الفرنسي  الشاعر  بقول  وأختتم 

بعض الشيء... فال تنساها«، ولعّل ذلك يمّثل جوهر فكرة التمّسك باألمل.

عبدالهادي  التشكيلي  الفنان  أقام  الماضي  األسبوع   [
الشبابي،  الشاخورة  مركز  بقاعة  التاسع  معرضه  الماجد 
حيث احتوى المعرض على 51 لوحة فنية أغلبها تحكي واقع 
الماضي،  القرن  وسبعينات  ستينات  في  البحرينية  القرية 
وما يمارسه أهالي هذه المناطق من مهن ونشاطات مختلفة 
البساطة  كانت  حينما  الجميل،  للماضي  الحنين  روح  تغّذي 
بعالقات  المترابط  القرى  مجتمع  في  الغالبة  هي  والطيبة 

إنسانية نفتقدها في هذا الزمن السريع.
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رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

ضرائب باهظة = متاعب إضافية لرجال األمن والجمارك

التالعب باألسعار وأنواع الغش التجاري

مرات  منها عدة  كنا حّذرنا  السطح حديثاً  » بوادر مشكلة«  برزت على   [
المشكلة  هنا،  المقاالت  إحدى  في  وربما  سابقة،  صحافية  تصريحات  في 
الموقع  ونشرها  التجار  أحد  لسان  على  الصحف  في  ذكرت  كما  باختصار 
البحرينية، هي  الصحة  لوزارة  التابعة  الهيئات  بإحدى  الخاص  اإللكتروني 

انتشار بعض محاوالت عمليات التهريب وخاصة للتبغ والدخان بأنواعه.
بمنتهى  يتمثل  آخر،  لمرٍض  َعَرٌض  هو  هنا  التهريب  أن  الواقع  وفي 
الصراحة في الغلو في فرض المزيد من الضرائب والرسوم غير المدروسة، 
إضافية  أمنية  أعباء  تتولد  المالية  وزارة  تفرضها  جديدة  ضريبة  كل  ومع 
الجمارك  الداخلية، وإدارة  لوزارة  التابعة  المختلفة  األمن  إدارات  كاهل  على 

بالطبع في القلب منها.
إدارة الجمارك البحرينية من أكثر إدارات الدولة تفهماً وتعاوناً مع األسرة 
الجمعيات  أو  البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة  في  متمثلة  سواًء  التجارية، 
اإلدارة  تبذلها  التي  بالجهود  أكيد  علم  على  ونحن  المختلفة،  االقتصادية 
سواًء في تطوير العمل الجمركي، أو في مكافحة التهريب وأساليبه المختلفة 

والمبتكرة في بعض األحيان.
محاولة  تم  »تنباك«  شحنة  ضبط  من  حديثاً  األمنية  الجهات  تمكنت  وقد 
مملكة  في  والجمركية  األمنية  الجهات  أن  وأعتقد  البحر،  ترهيبها عن طريق 
أي  جماح  وكبح  لضبط  يؤهلها  ما  والقدرات  الكفاءات  من  لديها  البحرين 
محاوالت تهريب مستقبلية، خصوصاً إذا ما تفهمت مؤسسات الدولة األخرى 
السلبية  آلثارها  دقيق  حساب  بدون  والضرائب  الرسوم  زيادة  خطورة 

وردود الفعل الناتجة عنها.
خطورة التهريب واألرباح الضخمة الناتجة عن التهريب، تتمثل دائماً في 

عاتق  المهمة على  ما يضاعف  أغراض غير شرعية، وهو  في  أنها تستخدم 
الجمارك والجهات األمنية األخرى التي نكن كل تقدير لدورها، وما يوجد على 
وجه الكوكب تهريب إال لشيئين، األول المحظورات مثل األسلحة والمخدرات 
تباع  التي  والقانونية  المشروعة  السلع  هو  والثاني  السوداء،  واألموال 
وضرائب  باهظة  رسوم  عليها  تفرض  ولكن  األسواق  في  طبيعي  بشكل 
سلع  الدول  بعض  وفي  المشروبات،  وبعض  والتبغ  السجائر  مثل  مرتفعة 
الفاخرة وغيرها، والجامع بين هذه  الرفاهية الشديدة كاأللماس والساعات 
األصناف جميعاً هو ارتفاع الضرائب والجمارك من قبل الحكومات في الدول 
من  النوعيات  هذه  لمثل  إال  تهريب  يوجد  ال  ولذلك  بالتهريب.  المستهدفة 
السلع، أما األمر األخطر بكل تأكيد فهو أين تذهب أموال التهريب وعلى أي 

شيء تنفق؟
بشأن  أعدت  دولية  ودراسات  تقارير  ولكنه  عندي،  من  كالماً  ليس   وهذا 
غسل  لمكافحة  الدولّية  المالّية  اللجنة  تقرير  مثاًل  منها  الظاهرة،  هذه 
) FATF(  الصادر في العام   2012 الذي  يقول بشكل  األموال  وتمويل اإلرهاب 
األموال  تجميع  يدعم  بمنتجات  التبغ،  المشروع  غير  االتجار  إن  صريح، 
الكثير  صادرة  عن  تقارير  وأكدت  اإلرهابّية!  للجريمة  المنظمة  والمنظمات 
التبغ  تهريب  عائدات  أن  المتحدة،  منظمة  األمم  الدولّية  منها  المنظمات  من 

 تستخدم لتمويل النشاطات اإلرهابية  بما في ذلك  تمويل »داعش«! 
وعلى نحو مماثل،  أشارت الوثائق إلى أن الجماعات  المتمردة استخدمت 
 أموال تهريب السجائر، لتمويل  نشاطاتها خالل الحرب في الجزء  الشرقي من 
إلى  التي تحتاج  األمثلة  الكثير من  الديمقراطية، وغيرها  جمهورية  الكونغو 

كتيب لشرحها وليس لمقال قصير.
عن  الناجم  التهريب  تصاعد  من  المتضررين  أول  فإن  األضرار،  من حيث 
من  ُتحرم  التي  نفسها  الدولة  هي  فيها،  المبالغ  والرسوم  الضرائب  فرض 
300 و%400. ولكن هل هذا  تقّدر بين  التبغ  رسوم وضرائب وجمارك على 

هو الضرر الوحيد على الدولة؟
أن  المجال  هذا  في  الدراسات  جميع  وأثبتت  بالطبع،  ال  الشديد  لألسف 
هناك عالقة طردية ومتالزمة بين ازدياد الضرائب والرسوم من جهة ونمو 
عمليات التهريب من جهة أخرى، وهو ما يعني أن هناك جهوداً أكبر ستبذل 
والجمارك  األمن  أجهزة  ستتحملها  أخرى،  إضافية  وأعباء  التهريب  لوقف 
الرصد  أجهزة  على  ستنفق  أيضاً  مالية  ونفقات  والجهد،  الوقت  حيث  من 

والتفتيش وغيرها.
سلبية أخرى ستكون من نصيب حركة االستثمار، التي ستتضرر بال شك 
في ذلك، وصغار التجار الذين سيجدون أنفسهم غير قادرين على المواجهة 
الناتج عن كثرة الضرائب والرسوم، وعزوف بعض  السعر  ارتفاع  في ظل 

المستهلكين عن الشراء.
السوق  »صغر  وهي  أخــرى،  مهمة  نقطة  إلى  نلتفت  أن  يجب  وهنا 
البحريني«، فالسوق البحريني الصغير الذي يتجاوز تعداده المليون بقليل، 
 150 أو   100 تعداده  سوق  مثل  متتالية  وضرائب  رسوم  فرض  يحتمل  ال 

مليون نسمة مثاًل! 
نفس  تفرض  ال  األخرى  الخليجية  األسواق  أن  األمر  تداعيات  من  يزيد  ما 
البينية  االتفاقيات  جميع  رغم  على  السلع،  هذه  على  والضرائب  الرسوم 
مع دول التعاون، وهو ما سيوجد سوقاً للتهريب الداخلي بين هذه البلدان، 
وأعتقد أن هذا ما حدث في واقعة تهريب التبغ األخيرة، ألن العبوات المهربة 

مسجل عليها اسم »وكيل تجاري« لدولة خليجية شقيقة.
واألجهزة  الحكومات  بين   والتنسيق  االتفاق  يتم  أن  أولى  باب  فمن  لذا 
بينها،  فيما  األقل  على  والجمارك  الرسوم  لتوحيد  البلدان،  هذه  في  المعنية 
منعاً للتهريب البيني، وهو أسهل للمهربين بالطبع نظراً للتعامالت التجارية 
الكثيرة بين هذه األطراف، وبذلك نكون قد قضينا على جزء من هذه المشكلة.

النظر هنا  أن نلفت  التاجر، ويجب  المشكلة هو  المتضرر األخير في هذه 
عبر  تمر  التي  السلعة  نفس  ثمن  بنصف  بيعت  لو  المهربة  السلعة  أن  إلى 
أرباحاً  المهربون  سيحقق  وجمارك،  رسوم  عليها  ويدفع  الرسمية  المنافذ 

طائلة ألن الرسوم والضرائب تمثل بين 60 و%75 من كلفة السلعة!
خالصة القول... يجب أن تراعي الحكومة والجهات المعنية باتخاذ قرارات 
على  السلبية  وآثارها  القرارات،  هذه  خطورة  والضرائب،  الرسوم  فرض 

القرارات  هذه  تخضع  أن  ويجب  متعددة؛  أطراف 
المتوقعة  اآلثار  لتحديد  اتخاذها  قبل  دقيقة  لدراسات 
العوائد  لها من كافة الجوانب، ألنه كما أوضحنا، فإن 
أضعاف  أضعاف  تكون  قد  القرارات  لهذه  السلبية 
يمكن  الذي  المادي،  الجانب  ذلك  في  بما  إيجابيتها، 
التهريب  عمليات  لوقف  أضعافه  الدولة  تدفع  أن 

ومجابهتها.

دموع الخطاب األخير ألوباما

التي  الرئاسية  الشخصيات  مثل  ليست  أوباما  باراك  شخصية  تعتبر   [
الذي اختلف في لون بشرته  الرئيس الوحيد  البيت األبيض، فهو  طلت على 
عن باقي الرؤساء األميركيين، وهو أيضاً الوحيد الذي تبنى سياسات جديدة 

خالقاً التغيير عبر إيجاد بعض الحلول للمشاكل الداخلية في أميركا.
لكن حتماً سيذكر التاريخ أن التغيير الذي جاء في سياسته الخارجية كان 
مختلفاً، إذ انصب في بلدان مثل كوبا وإيران، بينما ترك الباب على مصراعيه 
إرهاب  إلى  للحرية، وصوالً  تواق  ربيع  فمن  العربية؛  المنطقة  على شعوب 
وضحايا  المحاسبة،  من  محمية  سياسية  وأنظمة  قاتلة،  وحوشاً  يصنع 

والجئين وموتى وأطفاالً وغيره.
كانت  هل  شيكاغو...  في  األميركي  للشعب  األخير  أوباما  خطاب  دموع 
وغيرها؟  وليبيا  مثل سورية  كبرى  قضايا  في  إلخفاقه  تأنيب ضمير  دموع 
أم كانت لحظة سمع فيها أصوات الموتى في األرض العربية المثقلة بالكثير 
من الحروب والصراعات، وصوالً إلى الشتات العربي الذي تفاقم أكثر حتى 

أصبحت قضية الالجئين ناقوس خطر على الجميع.
تفاءل  المتحدة  الواليات  برئاسة  اإلفريقية  األصول  ذو  أوباما  فاز  عندما 
ضد  العنصرية  تعاني  مازالت  التي  أميركا  داخل  فقط  ليس  به،  الكثيرون 
أصحاب البشرة السمراء، ولكن في العالم كله، وخصوصاً في بلدان المنطقة 
التطلعات  كانت  وكيف  القاهرة،  جامعة  في  قاله  ما  متناسين  غير  العربية، 
الذي  الرئيس  مع هذا  العربية، آملة خيراً  الشعوب  والطموحات في أوساط 

كان يخاطبها من القلب إلى القلب، بحثاً عن التغيير الذي تطمح إليه.
أوصلته  التي  األميركية«  بـ«الديمقراطية  إعجابهم  كثيرون  أبدى  لقد 
كان  مثلما  آخرون،  وخّمن  نستطيع«.  »نعم  الرنان:  شعاره  تحت  للرئاسة 
يخّمن شباب الربيع العربي، أن باستطاعتهم التغيير ألن الرئيس أوباما كان 
من المفترض أن يكون أكثر تفهماً لقضايا العرب، ولن يكون متحيزاً ضدهم، 
وبالتالي ستكون سياسته الخارجية في الشرق األوسط أقل تحيزاً لمصلحة 
في  والمثير  القوي  خطابه  بعد  وخصوصاً  الصديقة،  واألنظمة  »إسرائيل« 

القاهرة.
التي  األميركية،  الخارجية  السياسة  تعقيدات  وقتها  يدركوه  لم  ما  لكن 
جعلت أوضاع بلدان المنطقة العربية من بعد العام 2011 تنقلب إلى األسوأ، 
وذلك مع استمرار واضح لإلنتهاكات، وضعف في األداء السياسي مع ملفات 
عربية عديدة، بما فيه ما خلفته بيانات إدارة أوباما التي أوجدت معها حالة 
دولة  لخلق  تعددي  إنجاز  أي  تحقيق  دون  السياسية«، حالت  »الفوضى  من 

مدنية ناجحة في المنطقة العربية.
وعلى الرغم من أن شخصية أوباما كانت مميزًة بشهادة الجميع، ولقدرته 
المختلفة،  األديان  مناسبات  في  والمشاركة  الجماهير،  مخاطبة  على  الرائعة 
إال أن إدارته لألسف لم تستطع أن تفك عقدة القمع في أكثر من ملف عربي، 
والتعددية  الديمقراطية  نحو  المنطقة  دول  على  الضغط  استمرار  رغم  على 

السياسية.
فوضى  حالة  من  العربي  بالمشهد  حّل  ما  تتحمل  أوباما  إدارة  فإن  وهكذا 
العراق  إلى  ليبيا  من  األخيرة  الست  السنوات  في  تنتهي،  ال  دم  وحمامات 
بلدان  من  التالية  الضحية  ستكون  من  يدري  أحد  وال  وغيرها،  فسورية 

المنطقة التي تترنح على كف عفريت.
أوباما قال في خطابه األخير معلقاً: »في غضون عشرة أيام، سيشهد العالم 
منتخب  رئيس  من  للسلطة  السلمي  االنتقال  لديمقراطيتنا:  المميزة  العالمة 
بحرية إلى الرئيس الذي سيليه. أبلغت الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن 

إدارتي ستضمن انتقاالً سلساً، كما فعل معي الرئيس جورج بوش«. 
أما في المنطقة العربية فسيبقى الحال منتكساً مع انكسارات عربية كثيرة. 
العالمة  أما  عربياً،  معروف  غير  أمر  هو  والسلس  السلمي  االنتقال  أن  كما 
المميزة فهي الديكتاتورية ومزيد من االنتهاكات ومالحقة الشباب وتجنيدهم 
لغرض اإلرهاب الذي ُصنع من أجل مزيد من الفوضى، ومزيد من االنقسام، 
ومزيد من الغرور، الذي يجعل القانون يطبق ضد من صرخ »نعم نستطيع« 
عبر الزّج به في السجون أو قمعه، بينما الجاني يفلت من العقاب ويستمر في 

القتل دون قانون أو حساب.
وداعاً أوباما... »نعم نستطيع« أن نخلق التغيير، ولكن يبدو أن هذا الشعار 
من  ينتظر  الذي  الكثير  وربما  العربية،  المنطقة  شباب  من  الكثير  كلف  قد 

جراء ما خلفته إدارة أوباما من حمل ثقيل. ولكن يبقى 
األمل في القدرة على التغيير من قبل اإلنسان العادي، 
من  الوعي  وارتفع  الموازين  تبدلت  لو  حال  في  هذا 
المؤسسات،  التمسك واإلصرار على بناء دولة  خالل 
دون  للجميع  العدالة  تحقيق  صالح  في  تصب  التي 

استثناء.

اكتشاف  بشأن  يومين  منذ  حدث  بما  يسمع  لم  من  هنالك  يبَق  لم   [
على  وهي  للبضاعة  مختلفة  أسعار  وبكتابة  التجاري،  الغش  عمليات 

»الرف« واألخرى عند الدفع لصندوق »الكاشير« واألغلى سعراً! 
أوالً جرأة ذلك  أثار إعجابي شيئان،  البرادات، ومما  حدث ذلك في بعض 
التالعب باألسعار وذكاؤه بتصوير ما حدث ونشره على  الذي قرر فضح 
المخالفة حاالً،  المحالت  تنفيذ غلق  الوزارة في  »الواتساب«، وثانياً سرعة 
ما  بإرسال  آخرون  وتشجع  قياسية،  بسرعة  الخبر  انتشار  إلى  أدى  ما 
تلك  أعداد  لكثرة  وُدهشت  »الواتساب«،  أخرى وعلى  برادات  في  لهم  حدث 
البرادات، ويبدو أن شعوبنا واعية وفي انتظار الجهات التي تتجاوب معها 
والغش  التالعب  اكتشاف  في  ليس  هنا  والمهم  وهمومها!  نشاطها  لُتبدي 
وإنما  العالم؛  دول  من  الكثير  في  يجري  والذي  فقط،  األسعار  مجال  في 
هنالك الكثير جداً من أنواع الغش التجاري والرخيص للربح السريع، التي 
التي نستعملها،  واألغراض  غذائنا  في  والملوثات  السموم  من  بالدنا  تغزو 

وخاصًة أننا نستورد كل شيء تقريباً.
لديها  توجد  ال  قد  والتي  البالد،  من  باالستيراد  تتأتي  الخطورة  وأن 
علينا  لذا  صادراتها،  عن  ناهيك  لمنتوجاتها،  للجودة  اإلشراف  أو  الحماية 
أن نكون حذرين في االستيراد منها حيث كمية التالعب قد تكون بال حدود، 

والطحين  األلوان  من  األغذية  مع  والضارة  الرخيصة  المواد  خلط  ومنها 
 25 بنسبة  والوزن  الحجم  أو تصغير  الوزن  لزيادة  والسوائل وما شابهها 
في المئة، إليهام المستهلك بأن السعر لم يتغير، أو بقيام التاجر باستيراد 
على  للحصول  جودة  أقل  تكون  والتي  األرخص،  واألدوية  الغذائية  المواد 
وفي  واألدوية  الغذائية  للمواد  السيئ  التخزين  أو  األرباح،  من  أكبر  نسبة 
البضاعة  تلف  إلى  يؤدي  ما  الكهرباء،  في  لالقتصاد  عالية  حرارة  درجات 
الغش  أو  األدوية  مفعول  وضعف  الصالحية،  مدة  انتهاء  عدم  رغم  على 
العلبة  أو  »الباكيت«  على  الغذائية  للمكونات  المقروءة  غير  الكتابة  في 
وقطع  السيارات  وبيع  صناعة  في  نصيب  أيضاً  وللغش  حجمها،  لصغر 
الغيار، التي ال تدوم إال لفترات محدودة لمعظم المكائن واألجهزة، واللباس 
يأتينا  الذي  العسل  أو  قطنيات،  أنها  على  النايلون  أنسجة  من  المخلوط 
المجال  يسعني  ال  كثيرة  وأشياء  وسكراً،  ماًء  يكون  قد  والذي  الخارج  من 
مما  والتأكد  للفحص،  المختبرات  إلى  حاجتنا  مدى  ترينا  والتي  لذكرها، 

الحقائق. التجاري وكشف  الغش  إلينا من  ر  ُيصدَّ
كما يكثر الغش أيضاً في األماكن العامة من الفنادق والمطاعم، والتي بدأ 
أحياناً،  والبائت  الطعام  من  المتدني  والمستوى  بكثرة،  يرتادونها  الناس 
األسعار،  غالء  مع  طازج  أنه  على  واألصباغ  بالماء  المغشوش  والعصير 
والتي تحوي بعضها المطابخ الوسخة، ونرجو زيادة الحرص في اإلشراف 

شجاع  من  فيديو  تصوير  أو  المعنية  الوزارة  من 
في  تتسبب  أنها  نسمع  ما  كثيراً  التي  للمطابخ  آخر 

األوضاع.  لتصحيح  والتسمم  الفاسدة  األطعمة 
الغش  مجال  في  كثير  من  قليل  هذا  الختام  وفي 

ومخاطره.

طبيبة وكاتبة بحرينية

هل ما حدث يؤّسس الحترام دولة القانون؟
] بدايًة نحن كمواطنين، مع كل خطوةٍ جادةٍ تتخذها الجهات 
أو  بيضة،  بسعر  تالعبًا  كانت  سواًء  الفساد،  لمحاربة  الرسمية 

سرقة جمل. 
البحريني،  الشعب  من  العظمى  الغالبية  عليه  تجمع  األمر  هذا 
لكن ما حدث نهاية األسبوع الماضي، من إغالق بعض المحالت 
التجارية، وبهذه الصورة الدراماتيكية السريعة، يطرح الكثير من 
أم  طبيعية،  بصورة  وحدثت  عفويًة  كانت  المسألة  فهل  األسئلة، 

هناك من يحاول أن يغّطي على أمور ومشاكل أخرى؟ 
هذا  لماذا  األولى:  الساعات  ومن  الحملة،  رافق  الذي  الجدل 
المكان وليس ذاك؟ فذاكرة الجمهور تختزن الكثير من التجارب، 
األخيرة،  السنوات  في  وتحدث  حدثت  التي  األمور  مجمل  بشأن 
وهي ماتزال طريًة ولم يمر وقت طويل لكي تنسى. فهناك قوائم 
جهاراً  للسرقة  تعّرض  وبعضها  مراراً،  استهدافها  تم  لمحالٍت 
تلك  مرتكبي  عن  الحقيقة  تنجلي  أن  دون  النهار،  ضوء  تحت 
حمالٌت  رافقتها  الحوادث  وتلك  الجرائم.  نقول  ولن  التعديات، 
هذه  مثلها  نشهد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  تحريضيٌة 

األيام، ومن األشخاص والحسابات نفسها. 
اليوم،  الوهمية  أو  الحقيقية  الحسابات  أصحاب  لألشخاص، 
تحت  يتم  ذلك  وكل  مواقفهم،  آرائهم، وطرح  للتعبير عن  المجال 
سمع ونظر الجهات الرقابية، ويعلم الجميع مدى صدقية ما ُيطرح 
كّل  على  يفرض  بما  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  وُيتداول 
فردٍ منا التريث فيما يصله من مواد أو صور، أو تعليقات أو آراء. 
التجارة، بترتيب موقفها على  أما أن تقوم جهة رسمية، كوزارة 
ضوء مقطع فيديو قصير، واتخاذ قرار مستعجل بإغالق خمسة 
فروع لمحل تجاري، حتى دون تحقيق أو تدقيق من جانبها، فهذا 

ما يثير بعض عالمات االستغراب.
هذا اإلجراء الذي تم بسرعة خاطفة كالبرق، استتبع بعض نقاط 
رئيس  مثل  الشخصيات،  بعض  عنها  عّبر  التي  القانوني،  العوار 
الحواج،  فاطمة  والمحامية  ماجد شرف  المستهلك  حماية  جمعية 
الرقابة طوال األسابيع  أين كانت أجهزة  وجّر معه إشكااًل آخر: 
واألشهر الماضية... بل أين كانت طوال كل هذه السنوات؟ وهل 
فجأًة  واستيقظت  نائمة  كانت  أم  الرقابي؟  دورها  تمارس  كانت 
مذعورًة على وقع صخب الفيديو الذي كشف »التالعب« بين سعر 
الرف ونقطة البيع؟ وهل كانت تصلها من قبُل شكاوى مماثلة من 
الجمهور، ضد هذا المحل الذي أغلقته أو غيره من المحالت؟ وإذا 
وصلتها شكاوى سابقة فلماذا لم تتحّرك إال اآلن بسبب اإلحراج؟ 
وهل التجاوزات والتالعبات مقتصرًة على محالت السوبرماركت 
أم تتعداها إلى الشركات الكبرى؟ وهل وصلتها أية شكاوى عن 
التي  المثال،  االتصاالت على سبيل  أو  المقاوالت  بعض شركات 

يشكو من أدائها الزبائن على الدوام؟ 
إن ما جرى يطرح الكثير من التساؤالت، كما أنه يعطي انطباعًا 
عن  الواسع،  اإلعالمي  االنفتاح  هذا  ظّل  في  لآلخرين،  جداً  سلبيًا 
طريقة تعاملنا مع المشاكل الطارئة أو الضاغطة. ومن شأن الزائر 
أو المستثمر أن يتساءل: أهكذا إذاً ُتدار األمور؟ يكفي أن تصّور 
مقطع فيديو قصيراً وتبّثه على االنترنت، مع عبارات تحريضية، 
تتجاوب معها الوزارة فتستنفر قواها، وتأخذ قراراً سريعًا بإغالق 
أو  موضوعيًا  تحقيقًا  تفتح  أن  دون  حتى  ساعات،  المحل خالل 

تأخذ بمبدأ التدرج في العقاب حسب ما ينص القانون؟ 
في  والتالعب  الفساد  مظاهر  تحارب  أن  تريد  كنت  إذا 
األسعار وغير األسعار، فافتح خطًا ساخنًا يأمن فيه الناس على 
خصوصياتهم، وحّقق في كل شكوى بتجرد ودون تمييز، وقّدم 
أن  أما  مجراه،  العدل  ليأخذ  العامة  النيابة  إلى  تورطه  يثبت  من 
تحّرض الجميع على تصوير فيديوات وإرسالها لك وأنت جالس 
القانون، وإّنما تفتح  في مكتبك، فأنت ال ترّبي شعبًا على احترام 

الباب لخلق حركاٍت يتسلل لقيادتها الوشاة ومصّفو الحسابات.
إجراء  لكل  كمواطنين،  تأييدنا  كّل  مع 
رسمي ُيتخذ ضد أية تجاوزات أو مظاهر 
فساد، فإن ما جرى كان قراراً متسّرعًا، 
التحريض  بلغة  ومتأثراً  منفعاًل  بدا 
دوافعها، ال  كانت  والتي مهما  والوشاية، 
تؤسس لثقافة المحاسبة ودولة القانون.
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رايت موتور 
للسيارات

ونستبدل  نشــتــري 
السيارات  أنواع  جميع 
ــل  ــض ــأف نـــقـــداً وب
خدمة  توجد  األسعار، 
ــســاط. ــاألق الــبــيــع ب
تويوتا كامري   2016  
تويوتا كوروال   2013 
 2015 يارس    تويوتا 
تويوتا سكويا   2013
2012S350 مرسيدس 
2013 لكزس   ES350
2012  /570 لكزس 
ــوكــن           2012 ي
كاديالك اسكاليد  2012 
2014CTS كــاديــالك 
هوندا اودسي    2012
هوندا ستي      2012
هوندا اكورد      2012
نيسان التيما     2012

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

حملة الديري

ــج عــطــلــة الــربــيــع ــام ــرن ب

ــعــراق   ــالت ال ــرح ســجــل ل

لمدة   1/20 الربيع  عطلة 

 1/26 و  دب   480 أسبوعين 

10أيام  و   380 أسبوع  لمدة 

الخليج طــيــران  دب   430

1/19 لمدة 16 يوم 280 دب و 

260 دب  يوم   14 لمدة   1/20

دب   230 يوم   12 لمدة   1/21

بالباص  دب   210 أيام   10 و 

الخدمات.  جميع  شاملة 

 1/21  –  1/19 العمرة  رحالت 

– 1/23 – 1/26 – 2/2 أسبوع 

70 دب و 10 أيام 90 دب مع 

وجبتي الفطور و الغذاء بنظام 

البوفيه في مكة طباخ بحريني.

ــل  ــســجــي ــت ــال ســــــارع ب

ـــدودة  ــح الـــمـــقـــاعـــد مـ

أرقـــــــــام الـــهـــواتـــف

 ȵ 1 7 6 4 6 5 8 8

 ȵ 3 6 8 1 1 3 9 9

 حملة المرتضى

بـنــايــة للـبـيــع  

ــة )فــــريــــق ســنــكــكــي(، ــامـ ــنـ ــمـ فــــي الـ

أدوار،  4 ــة،  ــ ــق ــ ش  13 ــن  ــ مـ ــة  ــونـ ــكـ مـ

ــن وحـــــمـــــام  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــرفـ ــ كــــــــل شـــــقـــــة غـ

ومــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــخ وصـــــــــــــــالـــــــــــــــة،

ــار.  ــنـ ديـ  2500 ــري  ــهـ ــشـ الـ ــل  ــ ــدخ ــ وال

)لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــاديـــــــــــــن فـــــــــقـــــــــط(

ــرة ــ ــاش ــ ــب ــ االتـــــــصـــــــال بــــالــــمــــالــــك م
 

لـالستـفـسـار يـرجــى االتصـال عـلـى
مـوبـايـل: 33391819 - 39471008

الحلي  اسواق  خلف  توبلي  خليج  في  أرض  للبيع 
ــة  وزاوي شارعين  على  تقع  البحر  مــن  قريبة 
التصنيف ار بي بمساحة 557 متر مربع والمطلوب 

26 دينار للقدم.

39993932 - 33277337
فاكس: 17793675

Future7366@gmail.com

مسـار المستقـبـل للعقـارات

نيسان ارماده    2012

نيسان سنترا     2016

نيسان صني     2016

هونداي الينترا   2016

هونداي اكسنت   2016

هونداي سوناتا    2016 

هونداي توسان    2016

هونداي سنتفي      2014 

هـــــــــونـــــــــداي 

2014 فيليستر     

ــو         2016   كيا ري

كيا بكانتو       2016

 ȵ Rightmotor

 ȵ 1 7 5 5 4 4 7 7

 ȵ 3 6 6 6 2 2 6 7
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36744700
36779771

للبيـــــــــع أراضي متنوعة التصانيف
لقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

@jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

أرض للبيع في العكر- رقم التعريف -L000782 سعر القدم 21.774 دينار - السعر اإلجمالي 75000 دينار 

أرض للبيع في جو- رقم التعريف -L000783 سعر القدم 34 دينار - السعر اإلجمالي 221525 دينار 

أرض للبيع في العكر- رقم التعريف -L000800 سعر القدم 23 دينار - السعر اإلجمالي 303770 دينار 

أرض للبيع في سند- رقم التعريف -L000805 سعر القدم 30.597 دينار - السعر اإلجمالي 110000 دينار 

أرض للبيع في سند- رقم التعريف -L000804 سعر القدم 27 دينار - السعر اإلجمالي 135000 دينار 

أرض للبيع في دمستان- رقم التعريف -L000807 سعر القدم 23.789 دينار - السعر اإلجمالي 76000 دينار 

أرض للبيع في دمستان- رقم التعريف -L000808 سعر القدم 22 دينار - السعر اإلجمالي 142084 دينار 

أرض للبيع في سند- رقم التعريف -L000813 سعر القدم 28 دينار - السعر اإلجمالي 141352 دينار 

أرض للبيع في عالي- رقم التعريف -L000814 سعر القدم 22.500 دينار - السعر اإلجمالي 332284 دينار 

أرض للبيع في املالكية- رقم التعريف -L000815 سعر القدم 20.500 دينار - السعر اإلجمالي 87823 دينار 

أرض للبيع في عالي- رقم التعريف -L000816 سعر القدم 21 دينار - السعر اإلجمالي 101719 دينار 

أرض للبيع في سترة- رقم التعريف -L000824 سعر القدم 24.440 دينار - السعر اإلجمالي 85000 دينار 

أرض للبيع في توبلي- رقم التعريف -L000835 سعر القدم 26.500 دينار - السعر اإلجمالي 122957 دينار 

أرض للبيع في توبلي- رقم التعريف -L000843 سعر القدم 33 دينار - السعر اإلجمالي 119351 دينار 

رقم
األرض

املساحة
/باملتر

سعر 
القدم 

1
2
3
4
5

839.8
813.6
813.6
813.6
813.6

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

السعر الكلي

135,594.11
131,363.86
131,363.86
131,363.86
131,363.86

للبيــع أراضي 
في دمستان
RB تصنيف
على شارع 

المزارع 
مباشرة
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وفاة األمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
§الرياض - واس

أمس  السعودي  الملكي  الديوان  أعلن   [
وفاة   )2017 الثاني  كانون  يناير/   14( السبت 
فيصل  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

بن عبدالعزيز آل سعود.
وجاء في البيان »انتقل إلى رحمة اهلل تعالى 
فيصل  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

بن عبدالعزيز آل سعود«.
ومغفرته  رحمته  بــواســع  اهلل  تغمده 
وإنا  هلل  إنا  جناته،  فسيح  وأسكنه  ورضوانه، 

إليه راجعون.
الشريفين  الحرمين  خادم  مستشار  وأدى 
أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي 
األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز عقب صالة 

عصر يوم أمس بالمسجد الحرام صالة الميت 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  على 

فيصل بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه اهلل -.
السمو  صاحب  سموه  مع  الصالة  وأدى 
الهيئة  رئيس  و  الفيصل،  تركي  األمير  الملكي 
صاحب  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة 
بن  سلمان  بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب  عبدالعزيز، 
عمرو بن محمد الفيصل ) إبن الفقيد( وعدد من 

أصحاب السمو الملكي األمراء.
اهلل  رحمه   - سموه  على  الصالة  أدى  كما 
المسجد  لشئون  العام  الرئيس  معالي   -
عبدالرحمن  الشيخ  النبوي  والمسجد  الحرام 
المسئولين  من  وعدد  السديس  عبدالعزيز  بن 

أمير منطقة مكة المكرمة قبيل أداء صالة الميت على األمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعودوجمع من المواطنين. األمير محمد بن فيصل آل سعود

 )واس(



worldnews@alwasatnews.com23

العدد 5244 األحد 15 يناير 2017 الموافق 17 ربيع اآلخر 1438هـ

Sunday 15 January 2017, Issue No. 5244

األميركيون المعارضون لترامب ينوون التجمع 
في واشنطن احتجاجًا على تنصيبه

§واشنطن - أ ف ب
األميركيين  آالف  مئات  يستعد   [
دونالد  لوصول  معارضتهم  إلبداء 
بتنظيم  األبيض  البيت  إلى  ترامب 
الواليات  أنحاء  جميع  في  تظاهرات 
واشنطن  في  سيما  وال  المتحدة، 
حيث سيشاركون في تجمع تاريخي.
وتأمل أقلية منهم ال تتعدى اآلالف 
في أن يتمكن المتظاهرون من بلبلة 
المنتخب  الرئيس  تنصيب  حفل 
ألف   800 حوالى  سيحضره  الذي 
في  الثري  األعمال  رجل  أنصار  من 
20 يناير الجاري في واشنطن تحت 
قوات  من  عنصر  ألف   28 مراقبة 

األمن.
غير أن الملتقى الكبير للمحتجين 
في  سيكون  ترامب  تنصيب  على 
مع  يناير،   21 السبت  التالي،  اليوم 
تنظيم »مسيرة نساء« حصلت على 

إذن من السلطات.
نشر  مع  المبادرة  هذه  وانطلقت 
معروفة  غير  متقاعدة  محامية 
بسيطة  رسالة  شوك  تيريزا  تدعى 
الحقاً  عرفت  »فيسبوك«  موقع  على 

انتشاراً هائاًل.
وبعدما صدمت هذه الجدة المقيمة 
االنتخابات  بنتيجة  ــاواي  ه في 
أصدقائها  على  اقترحت  الرئاسية، 
تسير  لو  »مــاذا  »فيسبوك«  على 
واشنطن  إلى  غفيرة  بأعداد  النساء 

قرابة موعد التنصيب؟«.
أربعين  الفور على  وحصلت على 
أنها  غير  »فيسبوك«،  على  موافقة 
اليوم  في  صفحتها  فتحت  حين 
التالي، وجدت أن عدد الموافقين على 
الدعوة وصل إلى عشرة آالف، ولم 

تكن هذه سوى بداية التحرك.
ألف   190 حوالى  تسجل  فقد 
صفحة  على  اآلن  حتى  شخص 
للمسيرة  المخصصة  »فيسبوك« 
فيها،  المشاركة  ينوون  أنهم  على 
فيما أبدى 253 الفاً آخرون اهتمامهم.
بعدد  التكهن  الصعب  ــن  وم
فعاًل  سيقصدون  الذين  المتظاهرين 

واشنطن، وال سيما مع ترقب درجات 
الفترة  هذه  في  جداً  متدنية  حرارة 

من السنة.
توحي  المؤشرات  بعض  أن  غير 
بتعبئة واسعة، وال سيما مع الحجم 
شبكات  على  المبادرة  اتخذته  الذي 
انتشرت  حيث  االجتماعي  التواصل 
آي  )واي  أسير«  »لماذا  مثل  وسوم 
)ويمنز  النساء«  و»مسيرة  مارتش( 
مارتش( و»ليس رئيسي« )نوت ماي 

بريزيدنت(.
أيضاً  األخــرى  المؤشرات  ومن 
إلى  المشاهير  من  العديد  انضمام 
التعبئة، وقد أعلنت المغنيتان كيتي 
سكارليت  والممثلة  وشير  بيري 

جوهانسون مشاركتهن.
األقل  على  حافلة   1200 وطلبت 
روبرت  ملعب  في  بالتوقف  إذنــاً 
في  الفيدرالية  العاصمة  في  كينيدي 
21 يناير، وهو عدد يفوق بكثير عدد 
إلى  قدومها  يتوقع  التي  الحافالت 

مراسم التنصيب في اليوم السابق.
النساء«  »مسيرة  منظمي  أن  غير 
تجمع  أنها  على  وصفها  يرفضون 
الجمعة  بيان  وصدر  ترامب،  ضد 
النساء،  من  بدفع  »حركة  أنها  أكد 
ومن  الجنسين  من  أشخاصاً  تجمع 
والثقافات  واألعراق  األعمار  جميع 
واالنتماءات السياسية«، تنظم باسم 
و«المقاومة«  المشتركة«  »اإلنسانية 

و«الحرية«.
عشرات  من  مدعومة  والمبادرة 
التي تتبنى قيماً  التقدمية  المنظمات 
الرئيس  قيم  مع  نقيض  طرفي  على 

المقبل.
مدافعين  مؤيديها  بين  وهي تضم 
ومهاجرين  المدنية  الحقوق  عن 
بيئيين  وناشطين  ومسلمين 
اإلجهاض  حق  أجل  من  وناشطين 
وناشطات  ــري  األس والتخطيط 
وناشطين  المرأة،  حقوق  أجل  من 
وهنود  ومثليين  السالم  دعاة  من 
مجموعة  باختصار،  أي  أميركيين، 
يوحدهم  المواطنين،  من  واسعة 

قلقهم حيال رئاسة ترامب.

وحظيت المسيرة بدعم رسمي من 
منظمة  ومن  الدولية  العفو  منظمة 
شبكة  أكبر  بارنتهود«،  »بالند 
الواليات  في  ــري  األس للتخطيط 

المتحدة.
السود  يرفع  أن  المرتقب  ومن 
مع  المناسبة،  هذه  في  أصواتهم 
اليفز  »بالك  جمعية  مشاركة  ترقب 
الجمعية  مهمة(،  السود  )حياة  ماتر« 
بحق  الشرطة  بتجاوزات  المنددة 
يعتبر  ممن  البعض  أن  غير  السود. 
متطرفة،  السوداء  الحركة  هذه 
مسيرة  في  المشاركة  استبعدوا 

النساء.
مناسبة  حتماً  المسيرة  وستشكل 

المهينة  ترامب  بتصريحات  للتذكير 
مراراً  األخبار  تصدرت  التي  للنساء 

طوال الحملة االنتخابية.

حياكة الصوف أثناء التظاهر
»بوسي  باسم  مبادرة  أطلقت   
قبعات  )مشروع  بروجيكت«  هات 
من  نساء  بموجبها  تعتزم  القطط(، 
والكروشيه،  الصوف  حياكة  هواة 
أذنا  تعلوها  زهرية  قبعات  حياكة 

قطة للمتظاهرات.
وكلمة »بوسي« تعني باإلنجليزية 
سوقي  تعبير  أيضاً  أنه  غير  القطة، 
التناسلية  األعضاء  إلى  لإلشارة 
هذا  ترامب  استخدم  وقد  النسائية، 
المعنى للكلمة في تسجيل فيديو تم 
صدمة  وأثار  الحملة  خالل  تسريبه 
باإلمساك  فيه  يتباهى  إذا  كبيرة 
بالنساء من أعضائهن الحميمة بدون 

موافقتهن.
بسبب  النساء«  »مسيرة  وتطرح 
لتنظيمها،  المتاحة  القصيرة  المهلة 
سواء  حقيقياً،  لوجستياً  تحدياً 
العاصمة  لسلطات  أو  للمنظمين 
الفيدرالية التي تلزم باألساس تأهباً 

شديداً مع اقتراب موعد التنصيب.
جادة  في  التظاهرة  وستنطلق 
في  )االستقالل(  »إنديبندنس« 
قرب  صباحاً  العاشرة  الساعة 
لمسافة  وتسير  الكابيتول،  مبنى 
جــادة  ــول  ط على  كيلومترين 
المحاطة  الساحة  مول«،  »ناشونال 
التذكارية  والنصب  المتاحف  بأكبر 

في واشنطن.
 300 المنظمون عن حوالى  وأعلن 
أخرى  مدن  في  شقيقة«  »مسيرة 
وبوسطن  نيويورك  بينها  البالد  من 
وكذلك  وسياتل،  أنجليس  ولوس 

خارج الواليات المتحدة.
فقد أعلن شعراء وكتاب من ثالثين 
عن  العالم  من  ومدن  أميركية  والية 
بترامب.  تنديداً  عامة  قراءات  إقامة 
وأعلن مئات الفنانين ونقاد الفن في 
في  اإلضراب  على  عزمهم  عريضة 

20 يناير.

نساء يشاركن في صنع القبعات الوردية للمتظاهرين في مسيرة واشنطن العاصمة

إيران: االتفاق النووي 
ال يمكن مراجعته أو تغييره

§طهران - د ب أ
وزارة  باسم  المتحدث  أكد   [
بهرام  ــة،  ــي ــران اإلي الخارجية 
ال  الــنــووي  االتــفــاق  أن  قاسمي، 
موجهاً  تغييره،  أو  مراجعته  يمكن 
منصب  لتولي  للمرشح  النصيحة 
ركس  األميركية،  الخارجية  وزارة 
تصريحاته  في  بالتأني  تيلرسون 
حال  في  لتغييرها  يضطر  ال  كي 
المنصب.  تولي  على  المصادقة 
أنباء  لوكالة  به  أدلى  تصريح  وفي 
 14( السبت  أمس  نشرته  »فارس«، 

رداً   ،)2017 الثاني  كانون  يناير/ 
على التصريحات األخيرة، التي أدلى 
بها المرشح لتولي حقيبة الخارجية 
مراجعة  إلى  دعا  الذي  األميركية 
االتفاق النووي والتوافقات المتعلقة 
الصدقية  من  التحقق  وآليات  بها 
قال قاسمي،  باالتفاق،  إيران  والتزام 
إن االتفاق النووي اتفاق دولي ليس 
فقط،  المتحدة  والواليات  إيران  بين 
ومجموعة  إيران  بين  اتفاق  هو  بل 
»1+5« واالتحاد األوروبي وقد حظي 

بتأييد منظمة األمم المتحدة أيضاً.
وأضاف، أن سائر أعضاء مجموعة 

واحد  بصوت  أكدوا  وإيران   »5+1«
متعدد  االتفاق  هــذا  تنفيذ  على 
األطراف والدولي وهم مصرون على 
تنفيذه الكامل والدقيق. وتابع قائاًل، 
يتول  لم  لشخص  األفضل  من  إنه 
المسئولية لغاية اآلن أن يفكر جيداً 
قبل  تصريحاته  وتداعيات  بنتيجة 
أن يصبح في موقع المسئولية. كما 
صبورون  بالقول«إننا  قاسمي  أكد 
مسئولية  يتولى  من  لنرى  وننتظر 
ومن  األميركية،  الخارجية  وزارة 
وتصريحاته  أدائه  على  سنحكم  ثم 

بصورة نهائية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي

ترامب يدرس 
رفع العقوبات عن روسيا

§واشنطن - أ ف ب
األميركي  الرئيس  أعلن   [
مقابلة  في  ترامب  دونالد  المنتخب 
مع صحيفة »وول ستريت جورنال« 
الجمعة، أن الواليات المتحدة يمكن 
أن ترفع العقوبات المفروضة على 
روسيا إذا ما ساعدت واشنطن في 
المتطرفين  لإلرهابيين  التصدي 

على سبيل المثال.
وأوضح ترامب أن هذه العقوبات 
على  الماضي  الشهر  فرضت  التي 
بالتدخل  متهمين  روس  مواطنين 
في االنتخابات الرئاسية األميركية، 

ستستمر »فترة على األقل«.
روسيا  ساعدت  ما  إذا  لكن 
مجاالت  في  المتحدة  الــواليــات 
المتطرفين  محاربة  مثل  أساسية 
رفع  عندئذ  فيمكن  اإلرهابيين، 
الرئيس  ألمح  كما  عقوبات، 

المنتخب.
منذ  ترامب  دونالد  يخفي  وال 
اتخاذ  في  رغبته  أشهر  بضعة 
مواقف تتسم بمزيد من الليونة على 
صعيد الدبلوماسية األميركية التي 
يعتبرها معادية لموسكو والتقرب 
مقابلته  وفي  بوتين.  فالديمير  من 
مع »وول ستريت جورنال« قال إنه 
بعد  الروسي  نظيره  للقاء  يستعد 
يناير/   20 في  منصبه  مهام  تسلم 

كانون الثاني.
األميركي  الــرئــيــس  ــّذر  وحـ
أن  من  نفسها،  بالطريقة  المنتخب 
المعتمد  المتحدة  الواليات  موقف 

حتى اآلن والذي يؤكد على »الصين 
الواحدة« قد يتبدل ما لم تغير بكين 
أسعار  صعيدي  على  ممارساتها 

الصرف والتجارة.
»كل  إن  للصحيفة  ترامب  وقال 
)سياسة(  ومنها  مطروحة،  األمور 

الصين الواحدة«.
كانون  ديسمبر/  منتصف  وفي 
المنتخب  الرئيس  هــدد  األول، 
بمبدأ  االعــتــراف  عن  بالتوقف 
حمل  ــذي  ال الــواحــدة«  »الصين 
 1979 في  تقطع  أن  على  واشنطن 
تايوان،  مع  الدبلوماسية  عالقاتها 
على  تنازالت  بكين  تقدم  لم  إذا 

الصعيد التجاري.

مع  مقابلته  في  ترامب  برر  وقد 
مقاربته  جورنال«  ستريت  »وول 
المفتوحة - خصوصاً اتصال هاتفي 
مع رئيسة تايوان تساي إينغ-وين 
- على تايوان التي باعتها الواليات 
معدات  الماضي  »العام  المتحدة 
بملياري  التطور  بالغة  عسكرية 
دوالر«. وتساءل »أال يحق لنا تلقي 

اتصال هاتفي؟«.
ما  تايوان  أن  بكين  وتعتبر 
انتظار  في  صينية  مقاطعة  زالت 
إذا كان ذلك  بالقوة  التوحيد،  إعادة 
ضرورياً. وانتقدت الصين االتصال 
والرئيسة  ترامب  بين  الهاتفي 

التايوانية.

الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب خالل حديث مع الصحافة



24worldnews@alwasatnews.com

العدد 5244 األحد 15 يناير 2017 الموافق 17 ربيع اآلخر 1438هـ

Sunday 15 January 2017, Issue No. 5244

عباس يفتتح السفارة الفلسطينية في الفاتيكان
§الفاتيكان، موسكو - أ ف ب، د ب أ

السبت  أمس  فرنسيس  البابا  استقبل   [
لقاء  في   )2017 الثاني  كانون  يناير/   14(
الفلسطيني  الرئيس  الفاتيكان  في  خاص 
السفارة  الحقاً  دشن  الذي  عباس  محمود 

الرسولي. الكرسي  لدى  الفلسطينية 
مبنى  في  الفلسطينية  السفارة  وتقع 
سفارتي  أيضاً  يضم  الفاتيكان  قبالة 

فاسو. وبوركينا  البيرو 
المبنى،  أمام  الصحافيين  إلى  ومتوجهاً 
نقل  احتمال  رفضه  مجدداً  عباس  أكد 
تل  من  إسرائيل  في  األميركية  السفارة 
وسائل  تتداوله  والذي  القدس  إلى  أبيب 

اإلعالم.
سينتظرون  الفلسطينيين  »إن  وقال 
ذلك  يكون  أن  نتمنى  سيحدث.  ما  ليروا 
عملية  سيعرقل  ذلك  ألن  صحيح  غير 

السالم«.
أنه  عباس  أكد  الحقاً  نشر  بيان  وفي 
ترامب  المنتخب  للرئيس  يــده  »يمد 
على  السالم  إلى  التوصل  بهدف  للتعاون 

الدولية«. القوانين  أساس 
طابع  إلضفاء  محاولة  »كل  وأضــاف 
المشروع  غير  إسرائيل  ضم  على  شرعي 
آفاق  على  سيقضي  )القدس(  للمدينة 
بحل  اآلمــال  وسيبدد  سياسية،  عملية 
وسيشجع  دولتين  أساس  على  يرتكز 

والعالم«. منطقتنا  في  التطرف 
بدور  عباس  ــاد  اش أخــر  جانب  من 
هوالند  فرنسوا  الفرنسي  الرئيس 
المؤتمر  تنظيم  »في  الفرنسية  والحكومة 
الدولي« المرتقب اليوم )األحد( في باريس 
التوصل  سبيل  لبحث  دولة   70 بمشاركة 

األوسط. الشرق  في  السالم  إلى 

أنه  البيان  بحسب  عباس  ــاف  وأض
إجراءات  اتخاذ  إلى  المشاركين  كل  يدعو 
وقرارات  الدولي  القانون  لتطبيق  ملموسة 

المتحدة. األمم 
دقيقة  لعشرين  قباًل  اجتمع  عباس  وكان 
الذي استقبله بحرارة. البابا فرنسيس  مع 
للحبر  عباس  وقــدم  الهدايا  وتبادال 

في  القيامة  كنيسة  من  حجرة  األعظم 
اإلعالمي  المكتب  مدير  بحسب   القدس 

بورك. غريغ  الرسولي،  للكرسي 
عن  بيان  في  الفاتيكان  عبر  ذلك  وإثر 
المباشرة  المفاوضات  استئناف  »األمل في 
ألعمال  حد  وضع  أجل  من  الطرفين  بين 
المدنيين  للسكان  آالماً  تسبب  التي  العنف 

إلى  التوصل  وبغية  بها  القبول  يمكن  ال 
ودائم«. عادل  حل 

عن  عبرا  الجانبين  أن  البيان  وأضاف 
بدعم  إجراءات  اتخاذ  يتم  بأن  تمنياتهما 
»تعزيز  في  تساهم  الدولية  المجموعة  من 
تسمح  أجواء  خلق  وفي  المتبادلة  الثقة 

السالم«. أجل  من  شجاعة  قرارات  باتخاذ 
العاصمة  إلى  وصلت  آخر،  صعيد  على 
وفود  )السبت(،  أمس  موسكو،  الروسية 
الفلسطينية  الفصائل  من  مجموعة  تمثل 
التغلب  بهدف  رسمية  غير  اجتماعات  لعقد 
وتحقيق  الفلسطيني،  االنقسام  حالة  على 
الفلسطينية،  الفصائل  بين  المصالحة 
»سبوتنيك«  وكالة  ذكرته  لما  طبقاً 

أمس. لألنباء  الروسية 
بوصول  الروسية  الوكالة  ــادت  وأف
لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  من  كل  وفود 
لتحرير  الشعبية  والجبهة  فلسطين، 
القيادة  الشعبية-  والجبهة  فلسطين، 
»الجهاد  وحركة  الشعب،  وحزب  العامة، 
واشــارت  »فتح«.  وحركة  اإلســالمــي«، 
في  يصل  أن  المقرر  من  أنه  إلى  الوكالة 
اإلسالمية  المقاومة  حركة  وفد  الحق  وقت 
العام للمبادرة الوطنية  »حماس«، واألمين 

البرغوثي. مصطفى  الفلسطينية 
سيعقد  بأنه  الوفود،  بأحد  مصدر  وأفاد 
بين  لقاء  أول  )األحــد(،  اليوم  صباح 

الداعية. والجهة  الفصائل 

البابا فرنسيس ملتقيًا الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان

تقرير: وزير عراقي يحاول تحسين 
العالقات بين إيران والسعودية

§دبي - رويترز
] نقل التلفزيون الرسمي اإليراني 
كانون  يناير/   14( السبت  أمس 
الخارجية  وزير  عن   )2017 الثاني 
إنه  الجعفري قوله  إبراهيم  العراقي، 
نقل رسائل بين طهران والرياض في 
العداء بين  مسعى متواصل الحتواء 

البلدين الجارين.
إيــران  بين  العالقات  ــاءت  وس
إقليميتان  قوتان  وهما  والسعودية 
متنافستان بعد وفاة مئات األشخاص 
ومعظمهم إيرانيون في حادث تدافع 

أثناء موسم الحج العام 2015. 
أخرى  مرة  العالقات  وتدهورت 
إيرانيون  محتجون  قــام  بعدما 
السفارة  باقتحام  غــاضــبــون 
السعودية في طهران وردت الرياض 
مع  الدبلوماسية  العالقات  بقطع 

طهران.
الجعفري  عن  التلفزيون  ونقل 
مستمرة  الوساطة  خطوات  إن  قوله 
نقل رسائل  وإنه  الماضي  العام  منذ 
أن أي أزمة في  البلدين، مضيفاً  بين 
تضر  السعودية  اإليرانية  العالقات 

أيضاً بالعراق والعكس صحيح.
شفهية  رسائل  نقل  أنه  وأوضح 

الشهور  البلدين خالل  مسئولي  بين 
تقريب  سيحاول  وأنــه  الماضية 

المواقف بينهما.
االثنين  يوم  إيراني  مسئول  وأكد 
لطهران  دعوة  وجهت  السعودية  أن 
خالل  الحج  ترتيبات  لمناقشة 

الموسم المقبل.
إلى  الجعفري  أوفد  العراق  وكان 
عرضاً  قدم  حيث  عام  قبل  طهران 
للتوسط بين السعودية وإيران وهو 
أن  احتمال  من  بغداد  قلق  عكس  ما 
يضر أي صراع طائفي جديد بحملتها 
»داعــش«  تنظيم  ضد  العسكرية 

المتشدد.

إبراهيم الجعفري

تونس تحيي الذكرى السادسة للثورة وإقرار بالفشل في تحقيق أهدافها االقتصادية
§تونس - أ ف ب

] أحيت تونس أمس السبت )14 يناير/ كانون 
على  سنوات  ست  مرور  ذكرى   )2017 الثاني 
بنظام   2011 يناير   14 في  أطاحت  التي  الثورة 
إقرار  وسط  علي،  بن  العابدين  زين  الدكتاتور 
االقتصادية  األهداف  تحقيق  في  بالفشل  رسمي 

واالجتماعية للثورة.
حشود  توافدت  تونس،  العاصمة  ووسط 
غير  ومنظمات  سياسية  أحزاب  منتسبي  من 
الرئيسي  بورقيبة  الحبيب  حكومية على شارع 
حضور  وسط  بسيطة  احتفاالت  شهد  الذي 
إلى  الوافدين  أخضعت  التي  األمن  لقوات  الفت 

التفتيش تحسباً من هجمات إرهابية.
واليات  بقية  عن  االحتفال  مظاهر  وغابت 

تونس، وفق وسائل إعالم محلية.
التي  )وسط(  بوزيد  سيدي  والية  وشهدت 
ديسمبر/   17 يوم  الثورة  شرارة  منها  انطلقت 
تواصل  على  احتجاجات   ،2010 األول  كانون 

غياب التنمية والتشغيل.
من  عشرات  إن  برس«  »فرانس  مراسل  وقال 
رئيسي  بشارع  تظاهروا  العمل  عن  العاطلين 
»التشغيل  مرددين  بوزيد  سيدي  مدينة  في 
استحقاق يا عصابة السراق« و«شغل... حرية... 
الرئيسيان  الشعاران  وهما  وطنية«  كرامة... 

للثورة التونسية.
وأضاف أن نحو 150 عاطاًل عن العمل أحرقوا 
في  رئيسية  طريقاً  وأغلقوا  مطاطية  عجالت 

بلدة منزل بوزيان التابعة لوالية سيدي بوزيد 
مرددين الشعارين المذكورين.

في  حصلت  مماثلة  احتجاجات  أن  وأفــاد 
عاماً  إضراباً  شهدت  كانت  التي  المكناسي 

الخميس للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
يوسف  الحكومة  رئيس  أقر  الجمعة،  ومساء 
بأن  الرسمي  للتلفزيون  تصريح  في  الشاهد 
 2011 منذ  تونس  على  المتعاقبة  الحكومات 
فشلت في تحقيق التنمية االقتصادية التي طالب 

بها الشعب خالل الثورة.
هذه  تصبح  أن  أردنــا  »إذا  الشاهد  وقال 
تحقق  أن  يجب   )...( وقوية  صلبة  الديمقراطية 
وهي  للثورة  واالجتماعية  االقتصادية  األهداف 

الكرامة والتشغيل. وهنا لم ننجح )ألن( البطالة 
والجهات  زادت  االجتماعية  والفوارق  زادت 

)المناطق( المهمشة دائماً مهمشة«.
أمس  السبسي  قائد  الباجي  الرئيس  وزار 
بعض  عن  أعلن  حيث  )وســط(  قفصة  والية 

المشاريع الجديدة.
شبانا  أن  الخاص  »نسمة«  تلفزيون  وأعلن 
قائد  الباجي  موكب  منها  مر  طريقاً  قطعوا 

السبسي.
قنابل  األمن تطلق  لقوات  القناة صوراً  وبثت 
الذين  الغاز المسيل للدموع على هؤالء الشبان 

رشقوها بالحجارة.

تونسيون يحملون األعالم الوطنية خالل احتفال بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للثورة

استقالة الحكومة 
األردنية وتعديل 

وزاري مرتقب
§عّمان - د ب أ

الحكومة  وزراء  قــدم   [
األردنية برئاسة هاني الملقي 
أمس السبت )14 يناير/ كانون 
استقاالتهم   ،)2017 الثاني 
الوزراء،  لمجلس  جلسة  خالل 
صحيفة  ــرت  ذكـ حسبما 
موقعها  في  األردنية  »الغد« 

اإللكتروني.
السبب  بعد  يتضح  ولم 

وراء االستقالة.
من  أنه  الصحيفة  وأضافت 
المتوقع أن يجرى تعديل على 

الحكومة اليوم )األحد(.
حكومة  أن  ــى  إل يــشــار 
في  حصلت  قد  كانت  الملقي 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
مجلس  ثقة  على  الماضي 

النواب.
يذكر أن ملك األردن عبد اهلل 
الملقي  هاني  كلف  كان  الثاني 
في  جديدة  حكومة  بتشكيل 
الماضي،  أيلول  سبتمبر/   25
حكومته  استقالة  قبل  أن  بعد 
نتائج  ــالن  إع ــر  إث األولـــى 
الـ  النيابي  المجلس  انتخابات 
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رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات استمرت شهورًا
§الخرطوم - رويترز

السوداني،  الخارجية  وزير  قال   [
إبراهيم غندور أمس السبت )14 يناير/ 
إدارة  قرار  إن   )2017 الثاني  كانون 
المبدئي  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس 
اُتخذ  السودان  عن  العقوبات  بتخفيف 
بموافقة تامة من إدارة الرئيس المنتخب 
سرية  اجتماعات  وبعد  ترامب  دونالد 

استمرت شهوراً.
وكانت الواليات المتحدة قد قالت يوم 
الجمعة إنها سترفع حظراً تجارياً ُفرض 
بذلك  لتلغي  السودان  عاماً على   20 قبل 
مالية  عقوبات  وتزيل  لألصول  تجميداً 
محاربة  في  الخرطوم  تعاون  على  كرد 

تنظيم »داعش« وجماعات أخرى.

يوماً   180 الخطوة  هذه  وستؤجل 
سيتحرك  السودان  كان  إذا  ما  لتحديد 
مجال  في  سجله  لتحسين  أكبر  بشكل 
حقوق اإلنسان ويحل صراعات سياسية 

وعسكرية بما في ذلك في دارفور.
النهائي  القرار  التأجيل  هذا  ويضع 
في يد ترامب ووزير خارجيته الذي من 
المرجح أن يكون ريكس تيلرسون وهو 

مسئول تنفيذي نفطي سابق.
إن  صحافي  مؤتمر  في  الغندور  وقال 
التخفيف المحتمل للعقوبات جاء نتيجة 
أشهر  ستة  استمرت  سرية  اجتماعات 
في الخرطوم بشأن قضايا تراوحت بين 
للسالم  للمقاومة(  الرب  )جيش  محاربة 
التي  والمناطق  السودان  جنوب  في 

تشهد حرباً في السودان مثل دارفور.

السودانية  المخابرات  مدير  وقال 
المخابرات  وكالة  مدير  مع  التقى  إنه 
المركزية األمريكية، جون برينان مرتين 
اإلرهاب  مكافحة  بشأن  التعاون  لبحث 

والتطرف.
وال تؤثر هذه اإلجراءات على تصنيف 
وال  لإلرهاب  راعية  كدولة  السودان 
بدور  المرتبطة  العقوبات  على  يؤثر 
حيث  دارفور  في  الصراع  في  السودان 
إلى  يصل  ما  إن  المتحدة  األمم  تقول 
300 ألف شخص ُقتلوا كما ُشرد ماليين 

آخرون منذ 2003.
بداية  بأنه  القرار  الغندور  ووصف 
المتحدة  الواليات  مع  العالقات  تحسن 

والذي سيجذب االستثمارات األجنبية.
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور

السعودية تمهل مخالفي اإلقامة 3 أشهر لمغادرة البالد
§الرياض - د ب أ

للجوازات  العامة  المديرية  بأن  سعودية  مصادر  أفادت   [
مهلة  والعمل  اإلقامة  أنظمة  مخالفي  منح  )األحد(  اليوم  ستبدأ 

ثالثة أشهر للمغادرة، مع إعفائهم من نظام بصمة »ُمَرحل«.
السبت  أمس  الصادرة  السعودية  »الوطن«  صحيفة  ونقلت 
)14 يناير/ كانون الثاني 2017( عن المصادر قولها إن ذلك يأتي 
الشاملة  الوطنية  الجوازات  حملة  من  الثانية  المرحلة  ضمن 

منها،  األولى  المرحلة  انتهت  مراحل،   3 تشتمل  التي  للتعقب، 
وستنطلق المرحلة الثانية لمدة 90 يوماً، على أن تبدأ المرحلة 

الثالثة يوم 14 أبريل/ نيسان المقبل.
القبض  في  الثالثة ستتمثل  المرحلة  أن  المصادر  وأوضحت 
المرحلة  من  االستفادة  فرصة  فوتوا  الذين  المخالفين،  على 
الثانية، التي ستبدأ اليوم، الفتة إلى أن المرحلة الثانية تشمل 
جميع المقيمين المخالفين، وأنه بإمكانهم مراجعة مكاتب العمل؛ 
تأشيرة  لمنحهم  الجوازات  مراجعة  ثم  ومن  إجراءاتهم،  إلنهاء 

الخروج النهائي.
 2015 آذار  مارس/  في  قامت  السعودية  السلطات  وكانت 
العمل  لقانون  المخالفين  آالف  ترحيل  إثرها  على  جرى  بحملة 

والعمال.
وكانت السلطات أعلنت العام 2015 عن مغادرة ما ال يقل عن 

900 ألف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق آسيا.
إحصائية رسمية،  آخر  السعودية، حسب  ويبلغ عدد سكان 

30مليون نسمة، منهم أكثر من 10 ماليين عامل وافد.
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»داعش« يشن هجومًا في شرق سورية... 
والمعارضة تدعم محادثات أستانة

§بيروت - أ ف ب
 14( السبت  أمس  »داعش«  تنظيم  ] شن 
هو  هجوماً   )2017 الثاني  كانون  يناير/ 
في  الزور  دير  مدينة  في  عام  منذ  »األعنف« 
من  أكثر  بمقتل  تسبب  ما  سورية،  شرق 
ثالثين عنصراً من قوات الجيش واإلرهابيين 
المستثنين من هدنة هشة تشهدها الجبهات 

الرئيسية.
مفاوضات  موعد  من  أيام  تسعة  وقبل 
اتفاق  بموجب  أستانة  في  المرتقبة  السالم 
النار،  إطالق  وقف  تضمن  تركي  روسي 
السبت  للمفاوضات  العليا  الهيئة  أعلنت 
»خطوة  بوصفها  المحادثات  لهذه  دعمها 
أعلنت  التي  جنيف  لمفاوضات  تمهيدية« 
األمم المتحدة أملها باستئنافها في الثامن من 

فبراير/ شباط.
»داعش«  تنظيم  شن  سورية،  شرق  في 
أمس )السبت( هجوماً على مدينة دير الزور 
داخل  للتقدم  محاولة  في  عدة،  جبهات  على 
األحياء تحت سيطرة قوات النظام، ما تسبب 
وفق  تزال مستمرة  ال  عنيفة  معارك  باندالع 

المرصد.
الرحمن  عبد  رامي  المرصد،  مدير  وقال 
بـ  قام  التنظيم  إن  برس«  »فرانس  لوكالة 
»تفجير أنفاق وإرسال انتحاريين، فيما ردت 
على  غارات  بشن  وحلفاؤها  النظام  قوات 
مواقع اإلرهابيين داخل المدينة«، مشيراً إلى 
على  لإلرهابيين  األعنف«  »هو  الهجوم  أن 

المدينة منذ أكثر من عام.
وفق  الطرفين  بين  المعارك  وتسببت 
من  األقل  على  عنصراً   12« بمقتل  المرصد، 
مقاتاًل  وعشرين  السوري  الجيش  قوات 
إصابة  إلى  باإلضافة  داعش«.  تنظيم  من 

العشرات بجروح من الطرفين.
على   2014 العام  في  سيطرته  وبعد 

أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الغنية 
يناير  منذ  »داعش«  تنظيم  يسيطر  بالنفط، 
من  المئة  في  ستين  من  أكثر  على   2015
من  ألف  مئتي  ويحاصر  الزور  دير  مدينة 

سكانها على األقل.
السورية  األنباء  ووكالة  المرصد  وافاد 
جراء  اثنين  مدنيين  بمقتل  »سانا«  الرسمية 
الواقعة  األحياء  على  التنظيم  أطلقها  قذائف 
في  السوري  الجيش  قوات  سيطرة  تحت 

المدينة.
وأكد مصدر عسكري سوري في دير الزور 
الجيش »أفشل هجوم  أن  لـ »فرانس برس« 
الحربي  »الطيران  أن  موضحاً  اإلرهابيين« 
استهدف خطوط امداد داعش في كافة محاور 

المدينة«.
قواته  حشد  داعــش  »تنظيم  إن  وقــال 
خرق  تحقيق  بهدف  الــزور  دير  لمهاجمة 
الطريق  »قطع  لـ  محاولة  في  فيها«،  ميداني 
بين المدينة والمطار« العسكري الذي يحاول 
على  استيالئه  منذ  عليه  السيطرة  التنظيم 

المدينة.

خروقات متكررة
سورية  في  الرئيسية  الجبهات  وتشهد 
كانون  ديسمبر/   30 منذ  النار  إلطالق  وقفاً 
األول، بموجب اتفاق روسي تركي، هو األول 
بغياب أي دور لواشنطن التي كانت شريكة 

موسكو في هدن سابقة لم تصمد.
رئيسي  بشكل  ــاق  ــف االت ويستثني 
وعلى  »إرهابية«  المصنفة  المجموعات 

رأسها تنظيم »داعش«.
تطبيقه  منذ  النار  إطالق  وقف  ويتعرض 
منطقة  في  خصوصاً  متكررة  لخروقات 
دمشق.  مياه  خزان  تعد  التي  بردى،  وادي 
الجمعة بعد  منذ  المنطقة شهدت هدوءاً  لكن 
إعالن التوصل إلى اتفاق بين قوات الجيش 

السوري والفصائل المعارضة.
ورش  دخــول  الجمعة  االتفاق  ــاح  وأت
التي  األضرار  إصالح  عملية  لبدء  الصيانة 
كما  لدمشق.  المغذية  المياه  بمصادر  لحقت 
دخل السبت وفق المرصد، عدد من الحافالت 

الراغبين  المقاتلين  إلجــالء  المخصصة 
بالخروج من المنطقة، من دون أن تسجل أي 

عمليات مغادرة.

»خطوة تمهيدية«
ومن شأن استمرار الهدنة أن يسهل انعقاد 
محادثات أستانة التي تعمل موسكو وطهران 
الداعمتان لدمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة 

على عقدها في 23 من الشهر الجاري.
وأعربت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة 
ألطياف واسعة من المعارضة السورية أمس 

)السبت( عن دعمها لهذه المحادثات.
وأكدت في بيان في ختام اجتماع ليومين 
العسكري  للوفد  »دعمها  عن  الرياض  في 
المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم لهم )...( 
ترسيخ  من  اللقاء  هذا  يتمكن  أن  في  وأملها 

الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة«.
كما ثمنت الهيئة »الجهود المبذولة لنجاح 
لقاء أستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة 
التي  السياسية«  المفاوضات  من  القادمة 
سورية  إلى  الخاص  الدولي  الموفد  يرغب 
الثامن  ستافان دي ميستورا باستئنافها في 

من الشهر المقبل.
مشاركة  حيال  الجمعة  تساؤالت  وأثيرت 
المحادثات، بعدما  تلك  المتحدة في  الواليات 
أعلنت تركيا أن واشنطن ستدعى لالنضمام، 

وهو ما لم تؤكده روسيا.
بوست«  »واشنطن  صحيفة  أن  غير 
األميركية قالت الجمعة إن روسيا دعت فريق 
ترامب  دونالد  المنتخب  األميركي  الرئيس 

إلى المحادثات.
وسيعقد هذا االجتماع بعد ثالثة أيام على 
تولي الجمهوري ترامب مهماته الرئاسية في 

20 يناير خلفاً للديمقراطي باراك أوباما.
بعد،  المفاوضات  إلى  الدعوات  ولم توجه 

فيما ال تزال صيغتها غير واضحة.

سوريون يجلسون في مقهى بالعاصمة دمشق

العبادي يعلن عن خريطة طريق ما بعد »داعش«
§بغداد - د ب أ، أ ف ب

العبادي خالل  العراقي، حيدر  الوزراء  ] طرح رئيس 
البرلمان  رئاسة  هيئة  عقدته  الذي  بغداد،  حوار  مؤتمر 
أمس السبت )14 يناير/ كانون الثاني 2017(، خريطة من 

سبع نقاط تتناول وضع العراق ما بعد »داعش«.
وطمأن العبادي في المؤتمر دول الجوار قائاًل إن قوة 
العراق العسكرية لن توجه ضدها أبداً، فقد استغرب من 

التخوف من وضع البلد الداخلي بعد »داعش«.
الصحافي،  المؤتمر  في  كلمته  خالل  العبادي  وقال 
نسخة  )واع(  العراقي  اإلعالم  أنباء  وكالة  تلقت  التي 
منها، إن البعض يتخوف من وضع العراق ما بعد زوال 
تنظيم »داعش« ولم يتخوف عندما كان التنظيم اإلرهابي 
يسيطر على مساحات كبيرة من المدن العراقية وقد هدم 

بناها التحتية وهّجر أهلها.
وال  العراق،  على  خشية  ال  أنه  الوزراء  رئيس  وشدد 
من العراق بعد »داعش«، مستدركاً أن التنظيم كلما قربت 

عمليات القضاء عليه سيلجأ إلى عمليات إرهابية أكبر.
التنظيم  خلفه  الذي  الدمار  حجم  فداحة  إلى  ولفت 

اإلرهابي في البنى التحتية حتى العام الماضي.
وعرض العبادي خالل خطته لما بعد تنظيم »داعش« 
المحررة،  للمناطق  الحياة  إعادة  أبرزها  نقاط،  سبع 
وتوطيد التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية، فضاًل 
عن عدم السماح لما أسماه بالمظاهر الشاذة التي سبقت 
تنظيم  آخر  »داعش«  يكون  أال  متوقعاً  »داعش«،  دخول 
إرهابي يظهر في المنطقة، ومؤكداً على حصر السالح بيد 
وشدد  الشعبي،  الحشد  قانون  بإقرار  أشاد  فيما  الدولة، 

على أن الحكومة ستمنع حاالت الخروج على القانون.
وأضاف أن تلك الخطة سترسخ حسن الجوار والعمل 

على أساس المصالح المشتركة بينما ستمضي إجراءات 
محاربة الفساد بكافة أشكاله.

وعلى الصعيد العسكري، تمكنت القوات األمنية أمس 
)السبت( من تحرير حي الحدباء في مدينة الموصل.

الركن  الفريق  نينوى«  يا  »قادمون  عمليات  قائد  وقال 
عبد األمير رشيد يار اهلل في بيان صادر عن خلية اإلعالم 
والفرقة   15 »الفرقة  إن  منه،  نسخة  )واع(  تلقت  الحربي 
العلم  ورفعوا  الحدباء  حي  حرروا  نينوى  وحشد   16

العراقي فوق المباني«. 
كما تمكنت القوات العراقية أمس )السبت( من استعادة 
السيطرة على جامعة الموصل من أيدي تنظيم »داعش« 
في تطور مهم نحو استعادة السيطرة على كامل الجانب 

الشرقي من المدينة، بحسب مسئولين عسكريين.
معن  االرهاب  مكافحة  جهاز  في  الركن  اللواء  وصرح 

السعدي »نستطيع القول بأنه تم تحرير الجامعة«.
الجامعات  أكبر  من  تعد  التي  الموصل  جامعة  وتقع 
الضفة  على  الموصل  مدينة  من  الشمال  إلى  العراقية، 

الشرقية من نهر دجلة الذي يقسم الموصل إلى قسمين.
وربما   ... األصعب  الجزء  أنجزنا  »لقد  السعدي  وقال 
العشرة  األيام  خالل  بأكمله  الشرقي  الجزء  نستعيد 

المقبلة«.
طالب  العراقي،  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  رئيس  وأدلى 
شغاتي الكناني بتصريح لتلفزيون »العراقية« الرسمي 

من داخل حرم الجامعة.
وقال السعدي إن القوات العراقية استعادت السيطرة 
حالياً على 85 في المئة من الجانب الشرقي من الموصل 
أهم معاقل  الموصل،  الواسع الستعادة  الهجوم  بدء  منذ 

تنظيم »داعش«، في 17 أكتوبر/ تشرين األول.

أفراد من قوات الرد السريع العراقية تفتش سيارة خالل معركة مع مقاتلي »داعش« في جنوب الموصل

مصر تؤكد وقوفها على مسافة 
واحدة من كافة األطراف الليبية

§القاهرة - د ب أ
] أكدت مصر أمس السبت )14 يناير/ كانون الثاني 
أطراف  كافة  من  واحدة  مسافة  على  وقوفها   )2017

العملية السياسية الليبية.
بيان  في  المصرية،  الخارجية  وزارة  وشــددت 
مساعد  استقبال  خالل  القاهرة  موقف  على  صحافي، 
القوني  طارق  العربية،  للشئون  الخارجية  وزير 
واينر،  جوناثان  الليبي  للشأن  األميركي  المبعوث 
ختام  في  وذلك  ليبيا،  إلى  األميركي  السفير  بحضور 
الجوالت الخارجية لواينر بمناسبة انتهاء فترة واليته.
تطورات  تناوال  الجانبين  أن  ــوزارة  ال وأشــارت 
السياسي،  الحوار  دفع  وإمكانات  ليبيا  في  األوضاع 

باإلضافة إلى بحث سبل مكافحة اإلرهاب في ليبيا.
وأكد السفير القوني، خالل اللقاء، على وقوف مصر 
على مسافة واحدة من كافة أطراف العملية السياسية 

الليبية، وذلك لدفع العملية السياسية في البالد، وإيجاد 
البالد،  حل شامل لألزمة يحافظ على وحدة واستقالل 
مع الحفاظ على مؤسسات الدولة المتمثلة في المجلس 

الرئاسي ومجلس النواب والجيش الليبي.
القاهرة  استضافتها  التي  االجتماعات  إلى  وأشار 
العملية  لدفع  المختلفة  الليبية  لألطراف  مؤخراً 
هذا  في  أن مصر ستواصل جهودها  مؤكداً  السياسية، 
األمن  إرساء  في  الليبية  المصلحة  يحقق  بما  الشأن 

واالستقرار في البالد.
توافق  على  األميركي  المبعوث  أكد  جانبه،  من 
بضرورة  يتعلق  فيما  واألميركية  المصرية  الرؤيتين 
السلبية على  لتبعاته  مكافحة اإلرهاب في ليبيا، نظراً 
المنطقة، كذلك أهمية دفع عجلة التنمية االقتصادية في 
مواجهة  في  تسهم  مرتفعة  نمو  معدالت  لتحقيق  ليبيا 

ظاهرتي اإلرهاب والهجرة غير الشرعية.

قوات الجيش والمقاومة تسيطر 
على مواقع جديدة في الجوف اليمنية

§صنعاء - د ب أ
الجيش  قـــوات  تمكنت   [
اليمن  في  الشعبية  والمقاومة 
كانون  يناير/   14( السبت  أمس 
عدة  تحرير  من   )2017 الثاني 
الحوثيين  قبضة  من  مواقع 
للرئيس  الموالية  ــوات  ــق وال
في  صالح،  عبداهلل  علي  السابق، 
شمال  كم   143( الجوف  محافظة 

صنعاء(. شرق 
المقاومة  في  مصادر  وقالت 
األلمانية  األنباء  لوكالة  الشعبية 
الجيش  ــوات  قـ إن  )د.ب.أ( 
مواقع  هاجمت  والــمــقــاومــة 
وصالح  الحوثي  »ميليشيا« 
من  وتمكنت  المتون،  بمنطقة 
نحو  وتقدمت  مواقع،  عدة  تحرير 
ال  حيث  اإلثنين،  سوق  منطقة 

مستمرة. االشتباكات  تزال 
وذكرت المصادر أن االشتباكات 
قتلى وجرحى  أسفرت عن سقوط 
لم  »الميليشيات«  صفوف  في 
اآلن،  حتى  حصيلتهم  تتضح 
في  منهم  سبعة  أسر  جانب  إلى 

لمنطقة. ا
أن  ــادر  ــص ــم ال ــت  ــح وأوض
دعمت  العربي  التحالف  مقاتالت 
وشنت  والمقاومة،  الجيش  قوات 
على  جــويــة  ــارات  غـ سلسلة 
للحوثيين  ومواقع  تعزيزات 
منطقة  ــرب  ق صــالــح  ــوات  وقـ

عنيفة  معارك  وتــدور  المتون. 
جبهات  عدة  في  الطرفين  بين 
المحاذية  الــجــوف  بمحافظة 
أكثر  منذ  النفطية،  مأرب  لمحافظة 
فيها رجال  تمكن  عام ونصف،  من 
السيطرة  من  والمقاومة  الجيش 

المحافظة. مناطق  غالبية  على 

مقاتلون يمنيون خالل انتشارهم في صنعاء
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حملة »إربح أكثر مع كريدي 
مكس« لعام 2017

 زبون »بنك اإلثمار« يربح سيارة أودي
و25 ألف دوالر في سحب ثمار ربع السنوي

] أطلقت شركة »كريدي مكس« 
»إربح  لعام2017   الجديدة  حملتها 
والتي  مكس«،  كريدي  مع  أكثر 
تندرج في إطار استراتيجية الشركة 
من  األوفياء  زبائنها  جميع  لمنح 
حاملي بطاقاتها االئتمانية أكبر قدر 
وتبدأ  القيِّمة.  والجوائز  المنافع  من 
الثاني  كانون  يناير/   1 في  الحملة 
كانون  ديسمبر/   31 حتى  وتستمر 
الزبائن  بهدف مشاركة   2017 األول 
وتعزيز  التسويقية  الحمالت  في 

استخدام بطاقات »كريدي مكس«. 
التنفيذي  الرئيس  وصــرح 

علي  يوسف  مكس«،  لـ«كريدي 
مكس  كريدي  »تهدف  قائاًل:  ميراز، 
والجوائز  الفوائد  أفضل  تقديم  إلى 
الذين  األوفياء  لزبائنها  القيِّمة 
يستحقون أفضل العوائد والمكافآت 
مكس.  كريدي  بطاقات  الستخدامهم 
وبناًء على ذلك فقد تحالفنا هذا العام 
وسيتمكن  البحرين   Audi مركز  مع 
الفوز  المحظوظين  زبائننا  من   12
العام«.  خالل   Audi سيارة   12 بـ 
كريدي  »ستقدم  ميرزا:  وأضــاف 
موديل   Audi A6 سيارة   11 مكس 
 Audi 2017 والجائزة الكبرى سيارة

A8 موديل 2018«.
وسيتأهل حامل بطاقات »كريدي 
الشهري  السحب  لدخول  مكس« 
  Audi A6 للفوز بسيارة   والفرصة 
للبطاقة   التراكمي  االستخدام  مع 
شهرياً  بحريني  دينار   200 بقيمة 
بمضاعفة  الفوز  فرص  ومضاعفة 
تبلغ  الذين  الزبائن  أما  المبلغ.  هذا 
قيمة مشترياتهم السنوية التراكمية 
للدخول  فسيتأهلون  دينار  آالف   3
الكبرى  الجائزة  على  السحب  في 
فرص  ومضاعفة   Audi A8 سيارة 

فوزهم بمضاعفة هذا المبلغ.
الذي  اإلثمار  بنك  زبون  حصل   [
شارك في حساب االدخار القائم على 
فاخرة  سيارة  على  ثمار  الجوائز 
جائزة  أميركي  دوالر  ألف   25 ومعها 
السنوي  ربع  السحب  في  نقدية 

األخير.
عن  عبارة  األخيرة،  ثمار  وجائزة 
دوالر  ألف  و25   A6 أودي  سيارة 
رفيق  عليها  وحصل  نقدية،  جائزة 
اإلسالم معصوم حبيب الرحمن وهو 
الجائزة  ربح  حيث  بنغالديش،  من 
الرابعة من جوائز ثمار ربع السنوية، 
 5 بتاريخ  أجري  الذي  السحب  في 
بإشراف   2017 الثاني  كانون  يناير/ 
ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة 

من  خارجيين  ومراقبين  والسياحة 
المدققين  وكذلك  بوينت  كي  شركة 
تسليمه  وتــم  للبنك.  الداخليين 
السيف  بمجمع  احتفاٍل  في  الجائزة 
الخدمات  عام مجموعة  مدير  حضره 
عبدالحكيم  اإلثمار،  لبنك  المصرفية 
المطوع وعدد من كبار المسئولين في 
البنك. كما أعلن البنك أيضاً أسماء 187 
حصل  حيث  السحوبات،  في  رابحاً 
رابح آخر على الجائزة الشهرية التي 
أميركي،  10 آالف دوالر  قيمتها  تبلغ 
وحصل 93 رابحاً من أصحاب حساب 
ثمار على ألف دوالر لكل منهم، بينما 
على  اآلخرين  الزبائن  من   93 حصل 

200 دوالر في سحب ثمار الصغار.

وقال حبيب الرحمن الذي يبلغ من 
جائزة  أكبر  هذه  بأن  عاماً   32 العمر 
وحصوله  حياته،  في  عليها  يحصل 
على جائزة في سحوبات ثمار يمثل 
كبيراً  قد تحدث تحسناً  تجربة مهمة 
بتهنئة  المطوع  قام  وقد  حياته.  في 
حبيب الرحمن لحصوله على الجائزة، 
كما هّنأ جميع الرابحين في السحوبات 
متمنياً لهم جميعاً دوام التوفيق. وقال: 
»إنه من دواعي سرورنا دائماً أن نقدم 
ثمار،  حساب  في  للرابحين  الجوائز 
تشجع  التي  الجوائز  هذه  أن  حيث 
أثر كبير على حياة  لها  على االدخار 
الرابحين ويسرنا أن نكون جزًءا من 

هذه التجربة«.

رفيق اإلسالم يتسلم جائزته من عبدالحكيم المطوع

»أڤايا« و»فخرو« تحتفالن بمرور 25 سنة
من التعاون في مجال نشر الحلول التقنية

العالمية  الشركة  »أفايا«،  احتفلت   [
العصر  اتصاالت  حلول  مجال  في  الرائدة 
لاللكترونيات«  »فخرو  شركة  مع  الرقمي، 
فخرو،  يوسف  عبداهلل  لمجموعة  التابعة 
مملكة  في  األعمال  مجموعات  أعرق  إحدى 
التعاون  من  عاماً   25 بمرور  البحرين، 
التقنية  الحلول  ونشر  ترسيخ  مجال  في 

في  الرقمية  الشركات  لمسيرة  الداعمة 
المنطقة. 

الذي  الحفل  خالل  الشركتان  وصرحت 
القائم بينهما  التعاون  المنامة، أن  أقيم في 
مستمر في إطار نشر أحدث ما توصلت إليه 
حلول االتصاالت الرقمية والشبكات ونقلها 
للشركات بكافة أحجامها في منطقة الشرق 

عالقة  أثمرت  وقد  هذا  وإفريقيا.  األوسط 
تنفيذ  عن  مؤخراً  الشركتين  بين  التعاون 
الخاصة  الشبكية  البنية  تحويل  مشروع 
تبني  عبر  )بابكو(  البحرين  نفط  بشركة 
المتطورة  الشبكية  التحتية  البنى  حلول 
النسيج  ودعم  حماية  لغرض  »أڤايا«  من 
الشبكي ضمن مواقعها في مملكة البحرين.

أثناء احتفال الشركتين 

»طيران الخليج« تحصل على تصنيف عاٍل 
في االلتزام بمواعيد الرحالت لـ 2016

] في استفتاٍء مستقل؛ تم تصنيف طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – الناقلة 
الخليجية األكثر التزاماً بمواعيد الرحالت للعام 2016 من قبل مؤسسة OAG البريطانية المهتمة 
بتحليل معلومات الطيران، بمعدل التزام بمواعيد الرحالت بلغ 82.7 في المئة. وصّنفت الناقلة 
ما جعلها  األوسط وإفريقيا؛  أوروبا والشرق  ناقالت منطقة  التاسع ضمن  المركز  الوطنية في 

تحوز المركز الـ 19 على الصعيد العالمي في مجال االلتزام بالمواعيد في العام 2016.
التزام  مواعيد  2016 حول  العام  ألداء  السنوي   OAG تقرير مؤسسة  ذلك، كشف  إلى  إضافة 
الناقالت والمطارات بمواعيد الرحالت، وبفضل التناغم بين الهيئات المحلية التابعة للطيران؛ 
أن مطار البحرين الدولي احتل المركز التاسع عالمّياً من ناحية االلتزام بمواعيد اإلقالع والهبوط 

في العام 2016، مما يجعله أفضل مطارات الشرق األوسط كما ورد في التقرير.
كناقلة  تصنيفنا  »يسعدنا  المسّلم:  سلمان  ماهر  الخليج،  لطيران  التنفيذي  الرئيس  وقال 
ما  وهو  مسافرينا؛  لدى  بالوقت  االلتزام  بأهمية  تام  على وعي  نحن  بالمواعيد.  تلتزم  عالمية 
يحفزنا لاللتزام بمواعيد رحالتنا لنفي بوعدنا بنقل مسافرينا لوجهاتهم في الوقت المحدد، مع 

االستمرار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا لنحوز رضاهم«.

بحضور نجم بوليوود أنيل كابور

»ماالبار للذهب واأللماس« تفتتح معرضها »رقم 161« عالميًا في مدينة الحد بالبحرين
§الحد - حسن الصائغ 

للذهب  ماالبار  مجوهرات  افتتحت   [
واأللماس الرائدة، معرضها العالمي »جديد 
بمدينة  ماركت  هايبر  لولو  في   »161 رقم 
يوم  مساء  وذلك  البحرين،  بمملكة  الحد 
 ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   11( األربعاء 
بحضور نجم بوليوود الشهير أنيل كابور، 
وقد استقبل الفنان عدداً كبيراً من الجاليات 

الهندية.
بوليوود  نجم  الجديد  المعرض  وافتتح 
األرضي  الطابق  في  كابور  أنيل  الشهير 
إلى  يشار  ماركت.  هايبر  لولو  مركز  من 
جديد  معرض  افتتاح  بصدد  الشركة  أن 
بسوق  المعبد  شــارع  في  لمجوهراتها 
للذهب  ماالبار  ومتجر  القديم،  المنامة 
مدينة  في  عصرية،  مجوهرات   - واأللماس 
في  نوعه  من  األول  سيكون  الذي  الذهب، 

البحرين.  مملكة 
الشركة  تقدم  االفتتاح،  وبمناسبة 
الموسم  هذا  خالل  مثيرة  عروضاً  لزبائنها 
إنفاق  فمع  والمناسبات،  باألعياد  الحافل 
مجوهرات  شراء  على  بحرينياً  ديناراً   250
الفوز  للزبائن  يمكن  واأللماس،  الذهب 
عملة   100 لغاية  أو  ذهبية مضمونة  بعملة 
االسترداد  إمكانية  إلى  إضافة  ذهبية، 
قيمة  من  المئة  في   100 بنسبة  النقدي 

ال  المحل  أن  كما  األلــمــاس.  مشتريات 
الذهب  استبدال  على  خصم  أي  يتقاضي 
مصنعية  رسوماً  يتقاضى  وال  )الخليجي(، 
غرامات.   8 زنة  الذهبية  العمالت  على 

الجاري.  يناير   14 العروض حتى  تسري 
مجوهرات  ماالبار  مجموعة  وتعرض 
تشكيالت  ضمن  والفخامة  بالروعة  تتسم 
متنوعة منها؛ »إثنكس« - مجوهرات يدوية 
مجوهرات   - »إرا«  و  خاص«،  تصميم  ذات 

ديامونس   - »ماين«  و  الخام،  الماس  من 
من  مجوهرات   - »ديفاين«  و  أنليمتد، 
مجوهرات   - »بريشيا«  و  الهندي،  التراث 
»ستارليت«  و  الكريمة،  باألحجار  مرصعة 
ماالبار  وتقدم  األطــفــال.  مجوهرات   -
هي  عروضاً  الموسم  هذا  خالل  لزبائنها 
تبقى  تسّوق  تجربة  لتوفير  جاذبية  األكثر 

حاضرة في ذاكرة كل متسوق.

حضر جمهور كبير من محبي نجم بوليوود أنيل كابور في افتتاح المحل رقم 161 عالميًا لـ »ماالبار للذهب واأللماس« في مجمع لولو هايبر ماركت الحد     
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* 15 يناير: ينظم المنبر التقدمي، قراءة في أول رواية للشاعر حميد القائد 
»وللعشِق َرَماْد«، بمشاركة الناقد فهد حسين، وذلك في الساعة الثامنة مساًء 

في مقر التقدمي بمدينة عيسى.
* 16 يناير: تقيم وجود للثقافة واإلبداع، وضمن ملتقى القصة القصيرة جّداً، 
أمسية نقدية تحت عنوان: »النوع األدبي: القصة القصيرة جّداً«، يقدمها الناقد 
»جعفر حسن«، وذلك في الساعة 7:30 مساًء بمقر دار فراديس للنشر بمنطقة 

السهلة مقابل مفروشات المؤيد وبجانب أسواق فخر البحرين.
العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان،  يناير: تحت رعاية وزير   20 *
حملة  السكلر،  مرضى  لرعاية  البحرين  وجمعية  الخيرية  عالي  جمعية  تنظم 
اإلمامين العسكريين)ع( السابعة للتبرع بالدم، وذلك من الساعة الثانية ظهراً 

حتى العاشرة مساًء في مركز عالي الصحي.
* 27 يناير: تشهد قاعة فندق أليت سبا، في الساعة السابعة مساًء، إقامة 
)مزاد أرادوس( الذي يتضمن الكثير من النوادر والقطع النفيسة من الوثائق 
الورقية  والعمالت  التراث  ومتعلقات  األنتيك  وقطع  والتحف  والمخطوطات 
والمعدنية والطوابع وغيرها، بحضور نخبة من الهواة والمهتمين من البحرين 

ودول مجلس التعاون.
* 7 - 9 فبراير: تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة، يقيم مركز البحرين للتأمل وتطوير الذات، المؤتمر الدولي 
المملكة  قاعة  في  وذلك  التغيير«،  »إحداث  عنوان:  تحت  الذات،  لتنمية  الرابع 

بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
المواصالت واالتصاالت كمال أحمد،  فبراير: تحت رعاية وزير   9 - 7 *
تنظم ُكلٌّ من جمعية البحرين لشركات التقنية )بتك( وشركة »وورك سمارت« 
المعلومات  الفعاليات والمؤتمرات، برنامج فعاليات مؤتمر تكنولوجيا  لتنظيم 
للتكنولوجيا  الدولي  البحرين  ومعرض  تي«  سي  آي  »ميت  واالتصاالت 

»بيتكس« المرافق له، وذلك في فندق الخليج.

العالمي  النادي   - §المنامة 
االجتماعي لإلعالم 

لإلعالم  العالمي  النادي  نظم   [
جمعية  مع  بالتعاون  االجتماعي 
الموارد  وتنمية  للتدريب  البحرين 
فيه   شارك  مفتوحا  لقاء  البشرية 
مختلف  من  بحرينياً  مدرباً   18
قرابة  بحضور  وذلك  التخصصات، 
والمملكة  البحرين  من  ٢٢٠ شخص 

والكويت. السعودية  العربية 
»برنامج  ختام   في  اللقاء  وجاء 
الذي  للمدربين«  االجتماعي  اإلعالم 
نظمه النادي بالتعاون مع الجمعية 
الفائتة،  الثالثة  األشهر  مدى  على 
وكأول برنامج من نوعه في الشرق 
األوسط يهدف إلى تمكين المدربين 
استثمار  من  االختصاصات  بمخلف 
اإلعالم  وميزات  وأدوات  مواقع 

التدريب. االجتماعي في 
تحت  أقيم  الذي  اللقاء  وخالل 
العلوم  جامعة  رئيس  رعــايــة 
مقر  في  عواد  غسان  التطبيقية 
مدرب  كل  تناوب  بسترة،  الجامعة 
عشرة  الثمانية  المدربين  من 
مجال  في  تجربته  عــرض  على 
االستشارات  وتقديم  التدريب 
بينها  من  مختلفة،  تخصصات  في 
والتطوير  الشخصية  التنمية 
والصحة،  والتحفيز،  ــذاتــي  ال
على  العائد  وقياس  والمالية، 
االجتماعي،  ــالم  واإلع التدريب، 

المدربين  ــارك  وش ــك،  ذل وغير 
وممارساتهم  تجاربهم  الحضور 

الملهمة. وقصصهم  وخبراتهم 
لإلعالم  العالمي  النادي  رئيس 
في  قال  سبكار،  علي  االجتماعي، 
كلمة له في افتتاح اللقاء إن برنامج 
الذي  للمدربين  االجتماعي  اإلعالم 
أشهر  ثالثة  مــدى  على  استمر 
يرقى  اليوم  ختامه  إلى  ووصلنا 
البرامج  ــدارة  ص في  يكون  ألن 
أقامها  التي  والفعاليات  والمشاريع 

الخمس  السنوات  مدى  على  النادي 
في  مبادراته  انطالق  منذ  الماضية، 
 ٢٠١١ العام  في  البحرين  مملكة 

اليوم. وحتى 
وقال سبكار »قد لمسنا معا مدى 
تضمنها  التي  اللقاءات  هذه  فائدة 
في  بالفعل  ونجحنا  البرنامج، 
اإلعالم  قنوات  إمكانيات  وضع 
العملية  خدمة  في  االجتماعي 
التدريبية، وبالمقابل، ال أكشف سرا 
الصعيد  على  أنني  أمامكم  قلت  إذا 

هذا  من  كثيراً   استفدت  الشخصي 
البرنامج. لم أكن أعطي ما لدي من 
معلومات فقط كما في معظم برامج 
منكم  استفيد  كنت  وإنما  النادي، 
البرنامج  إلى مخطط  أيضا، وأعود 
وتطويرات  تعديالت  عليه  وأدخل 

عديدة«.
الكبير  بالحرص  سبكار  ونوه   
الحضور  المدربين على  أبداه  الذي 
اإلعالم  برنامج  من  واالستفادة 
ومبادرتهم  للمدربين،  االجتماعي 
المعلومات  ــل  ك تطبيق  ــى  إل
التي جرى تزوديهم بها،  والمهارات 
لإلعالم  العالمي  النادي  عزم  مؤكدا 
خبرات  تسخير  على  االجتماعي 
االجتماعي  لإلعالم  العالمي  النادي 
في  والمدربين  التدريب  خدمة  في 
يلزم  ما  بكل  وتزويدهم  البحرين، 
وقدراتهم  فعاليتهم  تعزيز  أجل  من 
العملية  أهـــداف  تحقيق  على 

البحرين. مملكة  في  التدريبية 
عن  اللقاء  خالل  سبكار  وأعلن 
برنامج  من  الثانية  النسخة  إطالق 
خالل  للمدربين  االجتماعي  اإلعالم 
ليتحول  القادمة،  القريبة  الفترة 
دائم  برنامج  إلى  بذلك  البرنامج 
ويعود  باستمرار  تطويره  يجري 
العملة  مراحل  كافة  على   بالنفع 
تشخيص  ذلك  في  بما  التدريبة 
الفعلية  المتدربين  احتياجات 
والمتابعة  والتقييم  والتحليل 

التدريب وغيرها. وقياس نتائج 

 سبكار يعلن عن النسخة الثانية من برنامج »اإلعالم االجتماعي للمدربين«

18 مدربًا بحرينيًا يستعرضون تجاربهم
 في التدريب واإلعالم االجتماعي أمام 220 مشاركًا

سبكار يطلق النسخة الثانية من برنامج اإلعالم االجتماعي للمدربين 

 »الخيرية الملكية« تكرم مركز 
عيسى الثقافي لتعاونه مع المؤسسة

نظير  الثقافي  عيسى  مركز  الملكية  الخيرية  المؤسسة  كرمت   [
جهودهم وتعاونهم الدائم مع المؤسسة الخيرية الملكية. 

وقام األمين العام المساعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية يوسف 
العالقات  قسم  رئيس  إلى  وتقدير  شكر  درع  بتسليم  اليعقوب،  عبداهلل 
العامة أحمد دسوقي، وشكره على التعاون المقدم إلنجاح مختلف برامج 
وفعاليات المؤسسة الخيرية الملكية، ومساهمتهم في الشراكة المجتمعية 

لدعم األسر المكفولة والعمل الخيري في البحرين.

محمد حبيب المالكي يرزق بـ »حبيب«
على  والسرور  البهجة  أضفى  بمولود  المالكي  حبيب  محمد  رزق   [

العائلة أسماه »حبيب« لينضم إلى شقيقته.
وتلقى أبوحبيب التبريكات والتهاني من األهل واألصدقاء الذين تمنوا 

له حياة سعيدة.
مليون مبروك ويتربى في عز والديه

»روتاري السلمانية« يجدد شراكته مع 
»االحتياجات الخاصة« وينظم يوم الحصاد

ذوي  من  الطلبة  صفوف  لدى  الزراعة  تشجيع  مشروع  ضمن   [
االحتياجات الخاصة، وبمشاركة المؤسسات األهلية الحاضنة لهذه الفئة، 
بمزرعة  النادي  منتجات  لحصاد  يوماً  السلمانية  روتاري  نادي  نظم 
نوادي الروتاري في الجسرة، وذلك بمشاركة أطفال االحتياجات الخاصة.

الممثلة  مسحت  أن  بعد   [
جميع  لوهان  ليندسي  األميركية 
إنستغرام  على  بحسابها  الصور 
على  ــســالم«  ال »عليكم  وكتابة 
يكتبون  المسلمون  بدأ  حسابها، 
للممثلة،  التهاني  تحمل  تغريدات 
عبارة  تعني  معروف  هو  وكما 
في  التحية  رَدّ  السالم«  »عليكم 
ذكرته  لما  وفقًا  بالعربية،  اإلسالم 
اليوم  بوست«  »هافنغتون  صحيفة 
الثاني  كانون  يناير/   14( السبت 

.)2017
الوقت  من  كثيراً  لوهان  وقضت 
اإلمارات  في   )2016( الماضي  العام 
دبي،  في  وخاصة  المتحدة،  العربية 
عت  وتطَوّ تركيا  إلى  سافرت  كما 

للدفاع عن الالجئين.   
أيضًا  ظهورها  إلى  باإلضافة 
التلفزيوني  التركي  البرنامج  في 
الفعل  ردِّ  عن  للحديث   Habertürk
الواليات  في  واجهته  الذي  العنيف 

المتحدة العتناقها اإلسالم.
قبل  من  ظهرت  لوهان  وكانت 

من  نسخة  تحمل  وهي  صورة  في 
القرآن الكريم.

على  علقوني  »لقد  لوهان:  وقالت 
أميركا،  في  األمــر  لهذا  الصليب 
كنت  الشيطان.  مثل  أبدو  وجعلوني 
هذا  حملي  لمجرد  سيئة  إنسانة 

القرآن«.
الكثير  صادقت  إنها  وأضافت، 
من األصدقاء من السعوديين عندما 
أعطاها  وأحدهم  لندن،  إلى  انتقلت 
صورة  لها  الُتقطت  الذي  القرآن 

وهي تحمله.
ــّداً  ج سعيدة  »كــنــت  ــت:  ــال وق
إلى  والــعــودة  أميركا  لمغادرتي 
بعدم  شعرت  ألنني  ذلك؛  بعد  لندن 
األمان في بلدي«، وتابعت: »إن كان 
عليه،  التعرف  أريد  شيئًا  اإلسالم 

فهذه إرادتي الخاصة«.
الرأس  غطاء  مرتدية  ظهرت  كما 
اإلسالمي وذلك خالل زيارتها تركيا.

المسلمون على »تويتر«  ويتحدث 
بفخر عن استكشاف لوهان لإلسالم، 

قبل  وربما  علنًا،  الكثير  ورحــب 
بتعبيرات،  بدخولها لإلسالم  األوان، 
وما  اهلل،  وسبحان  هلل،  الحمد  مثل 
المستخدمين  أحد  وتنبأ  اهلل،  شاء 
قبيل  اإلسالم  ستعتنق  لوهان  أن 
دونالد  المنتخب  الرئيس  تنصيب 

ترامب.
ليندسي  التغريدات:  إحدى  تقول 
لوهان مسلمة؟ يا إلهي سبحان اهلل، 
يهدي اهلل من يشاء. مرحبًا بإسالمك 
لوهان جميع  ليندسي  أختي، حذفت 
اإلسالم،  إلى  تحولها  بعد  صورها 
على  السالم«  »عليكم  كتابة  مع 
اهلل،  باركِك  إنستغرام.  على  حسابها 
اإلسالم  ستعتنق  لوهان  ليندسي 

بحلول موعد تنصيب ترامب.
لوهان  ليندسي  اعتنقت  وإن 
أول  تكون  لن  النهاية  في  اإلسالم 
إذ  ذلك،  تفعل  مشهورة  شخصية 
اعتنق اإلسالم كل من كات ستيفنز 
تايسون،  ومايك  إسالم(،  )يوسف 
أوج  في  علي،  ومحمد  كاب،  وآيس 

المهنية. حياتهم 

 ليندسي تقول لجمهورها: عليكم السالم... 
فهل اعتنقت الممثلة األميركية اإلسالم حّقًا؟

لوهان بعد ارتدائها الحجاب

ليندسي لوهان تمسح جميع الصور على حسابها في االنستغرام وتكتب 
»عليكم السالم«

الممثلة األميركية لوهان ظهرت من قبل في صورة وهي تحمل نسخة من القرآن الكريم
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قاسم بن محمد يوسف فخرو
يناير   14( السبت  أمس  الثرى  ووري   [
الوجيه  جثمان  المحرق  مقبرة  في   )2017

فخرو. يوسف  محمد  بن  قاسم 
األول  أمــس  توفي  الــذي  الراحل  ويعد 
رجال  أبــرز  بين  من  يناير(،   13 )الجمعة 
كبيرة  بصمات  وله  البحرين  في  األعمال 
أو  االقتصادية  سواًء  المجاالت،  مختلف  في 

وغيرها. االجتماعية 
في  فخرو  يوسف  محمد  بن  قاسم  ُولد   -

المحرق. في   ،1934 العام 
التابعة للجامعة  الثانوية  الكلية  - درس في 
بين  ما  الفترة  في  بيروت  في  األميركية 

١٩٥٠ و١٩٥٣. 
بالقاهرة  األميركية  بالجامعة  التحق   -

.١٩٥٧ العام  فيها  وتخّرج  )مصر( 
العائلة  شركة  في  بالعمل  بعدها  التحق   -

التجاري.  العمل  امتهن  ومنها 

حيث  الحكومية،  المهام  من  العديد  تولى   -
في  المركزية  البلدية  الهيئة  لرئيس  نائبًا  كان 

الماضي. القرن  سبعينيات 
مجلس  أول  لرئيس  ونائبًا  عضواً  كان   -

١٩٩٣و١٩٩٦.  العامين  بين  شورى 
الشركات  من  العديد  تأسيس  في  شارك   -

والخاصة. العامة 
من  العديد  إدارة  لمجلس  رئيسًا  عمل   -
شركة  مثل  العامة،  المساهمة  الشركات 
الوطنية  البحرين  وشركة  للسياحة  البحرين 
البنك  إدارة  مجلس  في  وعضواً  للتأمين؛ 

وغيرها.  للسينما  البحرين  وشركة  األهلي 
مصرف  إدارة  لمجلس  رئيس  أول   -
العام  في  تأسيسه  بعد  المركزي  البحرين 

.٢٠٠٦
- متزوج ولديه أربعة أبناء: غسان، طارق، 

وفاطمة. منى 

أراٍض  استثمار  عن  االجتماعية  التأمين  هيئة  تعجز  لماذا   [
عقارية تبلغ قيمتها السوقية 382 مليون دينار يمكن أن تخلق عائداً 
للهيئة، عوضًا عن العجز االكتواري الذي تصّرح به  وفيراً وكبيراً 
مباشرة  بصفة  تمّس  إصالحات  جملة  طرح  وتنوي  منه  وتعاني 
التأمين  في  اشتراكه  ونسب  المتقاعد  المواطن  ومكتسبات  حقوق 

على نفسه؟

ترامب  دونالد  المنتخب  األميركي  الرئيس  مشروع  »إن   [
القاضي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، من شأنه 
عن  للتراجع  الفلسطينيين  يدفع  وقد  السالم  عملية  على  القضاء 

االعتراف بدولة اسرائيل«.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
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صيني يحجز أمه المسنة في حظيرة خنازير!
] أثار تسجيل مصور يظهر امرأة تبلغ 92 عاماً مودعة على ما يبدو 
في  االنترنت  مستخدمي  لدى  استنكار  موجة  للخنازير،  حظيرة  في 
الصين حيث تفرض مسألة رعاية المسنين نفسها تدريجياً مع الوتيرة 

المتسارعة لشيخوخة السكان.
وقد احتجز هذه السيدة العجوز ابنها وزوجته في حظيرة للخنازير 
وتوجيه  بضربها  قاما  كما  لها،  والملبس  الغذاء  من  القليل  تقديم  مع 
اإلهانات لها باستمرار، وفق صحيفة »نانغوو مورنينغ نيوز« الصادرة 

في منطقة غوانغشي جنوب الصين. 

للمرأة عبر  المزرية  المعيشية  األوضاع  يبين  وُنشر تسجيل مصور 
العجوز  السيدة  وقالت  المصغرة.  للمدونات  الصينية  »ويبو«  منصة 
أي  رؤية  يمكنني  »ال  الحظيرة:  في  القضبان  وراء  من  خافت  بصوت 

شيء«.
ويؤكد االبن العاق وزوجته أن السيدة المسنة انتقلت بكامل إرادتها 
المنزل  قرب  والمسّيج  بأبواب  المزّود  غير  »المطبخ«  هذا  في  للعيش 
وفق  للخنازير  حظيرة  في  احتجزاها  قد  يكونا  أن  نافَيين  العائلي، 

الصحيفة.

 ممثل أبيض يجّسد دور مايكل جاكسون يثير 
غضب ابنته وتعتبره مهينًا ويبعث على القيء!

] قالت باريس ابنة نجم البوب 
شعرت  إنها  جاكسون  مايكل 
حلقة  بسبب  الشديدة  باإلهانة 
تلفزيونية كوميدية جديدة يؤدي 
دور  أبيض  بريطاني  ممثل  فيها 

أبيها الراحل.
عاماً(   18( باريس  وكتبت 
موقع  على  تغريدات  سلسلة 

اإلعــان  عــرض  بعد  »تويتر« 
األسبوع  للحلقة  الترويجي 
الماضي على قناة »سكاي آرتس« 
الحلقة  إن  وقالت  البريطانية، 

تبعث على القيء.
ميث«  »إيربان  مسلسل  ويقّدم 
شخصيات  عن  حقيقية  قصصاً 
الممثل  فيه  وأدى  معروفة، 

دور  فاينس  جوزيف  البريطاني 
الحلقة  أحداث  وتدور  جاكسون. 
نزهة  حول  بجاكسون  الخاصة 
في سيارة عبر الواليات المتحدة، 
بها  قام  الراحل  المغني  إن  يقال 
مارلون  الراحلين  الممثلين  مع 
في  تيلور  وإليزابيث  براندو 
-الذي  جاكسون  وتوفي   .2001

الذي  البهاق  من  يعاني  كــان 
بشرته-  لون  تفتيح  في  تسبب 
عن   2009 حزيران  يونيو/  في 
زائدة  جرعة  تناول  بعد  عاماً،   50
واستجابة  بروبوفول.  مهدئ  من 
لطلب معجبين منها الرد على أداء 
إنها  باريس  قالت  للدور،  فاينس 

شعرت بإهانة شديدة.

] عقد محافظ الشمالية علي العصفور 
جواد  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  مع 
حسن  محمد  فيصل  التجارية  لألعمال 
جواد، أمس، اجتماعًا  لبحث االستعدادات 
العاشر«،  جواد  ماراثون  »ميني  لتنظيم 
فبراير/  من  السابع  يوم  انطالقه  المؤمل 

شباط المقبل.
من  كل  استعرض  االجتماع،  وخالل 
العصفور وجواد تقييمًا للماراثون التاسع 
الماضي  العام  من  آذار  مارس/   4 يوم 
2016 والذي شهد نجاحًا كبيراً بمشاركة 
المواطنين  3 آالف مشارك من  أكثر من 
مؤكداً  األعمار،  مختلف  من  والمقيمين 
الداخلية  وزير  توجيهات  أن  العصفور 
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
تحقيق  أجل  من  العمل  على  تركز  خليفة 
الحضور الجماهيري الكبير في مثل هذه 
الفعاليات لتعزيز دور الرياضة في الحياة 
اليومية وإبراز الصورة العامة للمحافظة 
البديع  شارع  على  وخصوصًا  الشمالية 
نظراً  كبيراً  ونشاطًا  تغييراً  شهد  الذي 
األمني  واالستقرار  الحيوية  ــواء  ألج
يشهدها  التي  المستمر  التحديث  ومالمح 
االستثمار  حركة  فيها  بما  الــشــارع، 

والنشاط التجاري.
بالدور  اعتزازه  عن  العصفور  وعبر 
خالل  من  جواد  مجموعة  تلعبه  الذي 
اإلنسانية  لألعمال  الداعم  الماراثون  هذا 
العام  ريــع  خصص  حيث  والخيرية، 
الماضي لجمعية البحرين لرعاية مرضى 
السكلر تحت شعار »أنا كما أنا... أتحدى 

العام  هذا  وسيخصص  السكلر«،  مرض 
والمؤسسات  للجمعيات  البرامج  لدعم 
وذوي  الطفولة  مجال  فــي  العاملة 
االحتياجات الخاصة، داعيًا إلى المشاركة 
تقدم  التي  للفعالية  والتحشيد  الفاعلة 

صورًة لألهداف التكافلية في المجتمع.
القادمة  البرامج  بأن  العصفور  وأفاد 
من  وابتكاراً  تطويراً  ستشهد  للمحافظة 
ناحية األفكار واألساليب وخصوصًا مع 
الخاص  القطاع  من  المبشرة  المبادرات 
والفعاليات  البرامج  ــم  ودع لتمويل 
واألنشطة المقدمة لمختلف فئات المجتمع، 
شريحة  توسعة  عليه  سيترتب  مما 
االجتماعية  البرامج  من  المستفيدين 
مشاركة  واضحًا  بدا  وقد  والوطنية، 
المناطق  كل  من  والمقيمين  المواطنين 
إلى مشاركة  باإلضافة  العمرية،  والفئات 

ذوي االحتياجات الخاصة.
من ناحيته، قال فيصل جواد إن تعاون 
لماراثون  ودعمها  الشمالية  المحافظة 
العام الماضي أسهم في تحقيق مؤشرات 
إلى وزير  الشكر  مشاركة عالية، موجهًا 
للمرور  العامة  اإلدارة  وإلى  الداخلية 
أعضاء  كل  وإلــى  المجتمع،  وشرطة 
على  االتفاق  تم  حيث  التنظيمية،  اللجان 
عمل  فريق  مظلة  تحت  الترتيبات  متابعة 
برئاسة القائم بأعمال مدير إدارة البرامج 
بالمحافظة  المجتمع  وشئون  االجتماعية 
لوضع  درويش  صالح  محمد  الشمالية 
كل  من  الترتيبات  وإكمال  العمل  برنامج 

النواحي.

محافظ الشمالية مجتمعًا مع رئيس مجلس إدارة مجموعة جواد التجارية


