
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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عودة »}« أونالين للعمل من جديد
§الوسط، المنامة - محرر الشئون المحلية، بنا  

] عاد موقع »الوسط أونالين« للعمل من جديد، يوم أمس 
الخميس )19 يناير/ كانون الثاني 2017(.

وكانت وزارة شئون اإلعالم قد أوقفت »الوسط أونالين« 
عن العمل مساء يوم االثنين الماضي بقرار وزاري.

قراراً  أصدرت  إنها  اإلعالم  شئون  وزارة  قالت  ذلك،  إلى 
بعودة تداول واستخدام صحيفة »الوسط« للوسائل اإلعالمية 

اإللكترونية.

عن  االبتعاد  إلى ضرورة  اإلعالم  وسائل  الوزارة،  ودعت 
نشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع، وروح الشقاق والمساس 

بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام.
التصدي لكل ما من شأنه  الوزارة حرصها على  وجددت 
المساس بالبحرين ووحدة شعبها، وأنها ال تتوانى في اتخاذ 
أي اجراءات من شأنها منع تكرار أي إضرار بمصلحة البحرين 
وأمنها واستقرارها، داعيًة الجميع أن يضعوا البحرين نصب 

أعينهم والمساهمة في مسيرة العطاء وازدهار الوطن.

م رئاسة   ترامب يتسلَّ
الواليات المتحدة األميركية اليوم

§واشنطن - أ ف ب
دونالد  المنتخب  األميركي  الرئيس  وصل   [
الثاني  كانون  يناير/   19( الخميس  أمس  ترامب 
2017( إلى واشنطن على متن طائرة حكومية هبطت 
في قاعدة أندروز الجوية قبل 24 ساعة من تنصيبه 
المتحدة للسنوات األربع  الـ 45 للواليات  الرئيس 

المقبلة.
انتقال  لفترة  تتويجاً  ترامب  وصول  ويعتبر 

من  الثامن  في  االنتخابات  في  فوزه  منذ  السلطة 
نوفمبر/ تشرين الثاني على منافسته الديمقراطية 

هيالري كلينتون.
وقال ترامب في تغريدة قبل مغادرته برج ترامب، 
بدأت، وسأعمل  »الرحلة  مانهاتن:  في  إقامته  مكان 
بكل جد لجعل هذه الرحلة عظيمة للشعب األميركي«.
الطلق  الهواء  في  اليمين  ترامب  وسيؤدي 
الموعد  في  )الجمعة(  اليوم  ظهر  بالكونغرس 

والساعة اللذين حددهما الدستور في مراسم ستبثها 
كل شاشات العالم. ويتوقع هطول أمطار.

مؤيدين  من  األميركيين  من  اآلالف  مئات  وبدأ 
قبل  الفيدرالية  العاصمة  على  التدفق  ومحتجين، 
كبير من  التي سيحضرها عدد  التقليدية  المراسم 
هزمها  التي  منافسته  وخصوصاً  الشخصيات، 

هيالري كلينتون وثالثة رؤساء سابقين.   
                                                 )التفاصيل ص23(

أوباما يغادر الرئاسة اليوم...  وترامب خالل وصوله واشنطن أمس استعداداً لتنصيبه رئيسًا اليوم

 وزير النفط: مراجعة أسعار
الغاز بعد بدء االستيراد

§المنامة - علي الفردان
] ذكر وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنه ينبغي مراجعة 
طريقة احتساب أسعار الغاز المقدم بعد اكتمال مشروع مرفأ الغاز المسال، 
المتزايدة  االحتياجات  لتلبية  الخارج  من  الغاز  بموجبه شراء  والذي سيتم 

من القطاع الخاص والحكومي على الغاز.
وذكر الوزير، في معرض ردِّه على استفسار »الوسط«، عما إذا كان سيتم 
بيع الغاز المسال الذي سيتم شراؤه من الخارج لتغطية احتياجات السوق 
المحلية بأسعار مختلفة عن األسعار الحالية، أن »األسعار المحلية فيها سلم 
طريقة  مراجعة  يجب  المستقبل  في  ولكن  فيه،  تغيير  وال  للمستهلك  ثابت 
التسعيرة، إذ إن الغاز حين يتم شراؤه يتم ذلك وفق سعر السوق، وفي حال 

العقود طويلة األجل يتم ربطها بسعر النفط«.
وقال الوزير إن البحرين لم تبدأ بعد بعملية شراء الغاز من الخارج والذي 
يتطلب اكتمال مشروع مرفأ الغاز المسال، الفتاً إلى أن وزارة النفط بصدد 
من  سنتين  بعد  الغاز  الستيراد  السبل  أفضل  في  للتباحث  فريق  تشكيل 

اكتمال مشروع الغاز المسال.
              )التفاصيل ص١١(

الحكومة ستوفر 26 مليون دينار جراء 
وقف الزيادة السنوية لموظفيها

§الوسط - حسن المدحوب 
أن  تقديرية  ــام  أرق تظهر   [
ستوفره  الــذي  المبلغ  إجمالي 
الزيادة  وقف  قرار  من  الحكومة 
 ،2017 للعام  لموظفيها  السنوية 
دينار،  مليون   26 قرابة  إلى  يصل 
للعامين  الجديدة  موازنتها  ضمن 

2017 و2018.
األرقام  على  »الوسط«  واعتمدت 
الختامي  الحساب  في  الــواردة 
لم  حيث   ،2015 لعام  للدولة  األخير 
للعام  الختامي  الحساب  لآلن  يعلن 

.2016 المنقضي 

أن  إلى  ــام  األرق هذه  تشير  إذ 
موظفي  ــب  روات نفقات  إجمالي 
المذكور  العام  في  بلغ  الدولة 
أن  يعني  ما  ديناراً،   838.627.940
تقدر  التي  السنوية  الزيادة  مقدار 
تقديري  بشكل  بلغت   2016 للعام 
نفقات  يجعل  ما   ،25.158.838
العام  في  الحكومي  القطاع  رواتب 
ديناراً،   863.786.778 تبلغ   2016
السنوية  الــزيــادة  فــإن  وعليه 
تبلغ  ان  يمكن  الحكومة  للرواتب 
من  مقتربة  دنانير،   25.913.603

مليوناً.  26 الـ  عتبة 
             )التفاصيل ص٦(

 ٢٣ يناير نبيل رجب 
أمام القضاء بقضية بث أخبار كاذبة

»النيابة« تأمر بحبس متهَمين بعد 
سرقتهما محاًل للصرافة بأم الحصم

§المنطقة  الدبلوماسية - علي طريف
المحكمة  أن  »الوسط«  علمت   [
الصغرى الجنائية الثالثة ستنظر في 
٢٣ يناير/ كانون الثاني٢٠١٧، قضية 
بتهمة  رجب؛  نبيل  الحقوقي  الناشط 
وبيانات وشائعات  أخبار  وإذاعة  بث 
ــاع  األوض حــول  ومغرضة  كاذبة 

الداخلية للمملكة.
رجب  العامة  النيابة  وأحــالــت 
»محبوساً« للمحكمة بتهمة بث وإذاعة 
من  مغرضة،  وإشاعات  أخبار  ونشر 
خالل مشاركته في مداخالت تلفزيونية 

على  بتصريحات  واإلدالء  خارجية 
عكس الحقيقة. 

وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغاً 
من إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية، 
أخبار  وإذاعة  ببث  رجب  نبيل  بقيام 
حول  كاذبة،  وإشــاعــات  وبيانات 
من  البحرين،  في  الداخلية  األوضاع 
واعتبارها،  هيبتها  من  النيل  شأنها 
وقد تم التحقيق مع رجب في حضور 
بحبسه  النيابة  أمرت  وقد  محاميه، 

احتياطّياً على ذمة القضية.
لم يتم إخالء  القضية  وبسبب هذه 

المحكمة  قرار  بموجب  رجب،  سبيل 
ديسمبر/   28 يوم  الجنائية،  الكبرى 
التي  القضية  في   ٢٠١٦ األول  كانون 
يحاكم فيها بتهمة »ارتكاب جناية إذاعة 
أخبار وشائعات كاذبة وُمغرضة وبّث 
من  حرب،  زمن  في  مثيرة  دعايات 
شأنها إلحاق ضرٍر بالعمليات الحربية 
المسلحة  القوات  تخوضها  التي 
البحرينية وإضعاف الَجَلد في األمة«، 
أعلنت  حيث  االتهام،  بيان  بحسب 
احتياطّياً  محبوس  أنه  العامة  النيابة 

على ذمة قضية أخرى.

§المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة
العاصمة  محافظة  بنيابة  النيابة  وكيل  صرح   [
تلقت  العامة  النيابة  بأن  البوعينين  عبدالعزيز  أحمد 
الجنائية  واألدلة  للمباحث  العامة  اإلدارة  من  بالغاً 
األوروبية  الجنسية  يحمالن  شخصين  قيام  مفاده 
بحريني  دينار  آالف  بثالثة  يقدر  مالي  مبلغ  بسرقة 
من أحد محالت الصرافة بمنطقة أم الحصم، وذلك عن 
طريق تهديد الموظفين باستخدام صاعق كهربائي كان 

بحوزتهما أثناء دخولهما للمحل.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في البالغ 
وقامت  المتهمين  استجوبت  حيث  إليها،  وروده  فور 

بارتكابهما  أقرا  حيث  الثابتة،  باألدلة  بمواجهتهما 
للواقعة عن طريق استئجار سيارة من إحدى شركات 
أخرى  لسيارة  عائدة  لوحة  ووضع  السيارات  تأجير 
عليها ومن ثم التوجه إلى محل الصرافة والدخول إليه 
الموظفين  اللثام على وجهيهما وتهديد  بعد أن وضعا 
باستخدام الصاعق الكهربائي ضدهم في حال قيامهم 
بالمقاومة، وعليه تمكنا من سرقة المبلغ المالي المبين 

سلفاً والهرب من المكان.
أمرت  العامة  النيابة  أن  النيابة  وكيل  وأضاف 
لحين  التحقيق  ذمة  على  احتياطياً  المتهمين  بحبس 
القضية  وإحالة  القانونية  اإلجــراءات  كل  استكمال 

للمحكمة الجنائية المختصة.

15.6 مليونًا موازنة أمانة 
العاصمة لـ 2017 و2018

§المنامة - صادق الحلواجي
] صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية 
هندي بن  أحمد  العاصمة،  أمانة   بمجلس 
لـ »الوسط« بأن »المجلس اطلع على مشروع 
الموازنة المقترحة من األمانة للعامين 2017 
األشغال  وزارة  إلى  رفعت  والتي  و2018، 
العمراني  والتخطيط  البلديات  وشئون 
الموازنة  ضمن  للحكومة  ورفعها  إلقرارها 
»الموازنة  أن  مضيفاً  للوزارة«،  العامة 
و860  ألفاً  و672  مليوناً   15 بلغت  المقترحة 
ديناراً للعامين، وبزيادة طفيفة للمصروفات 
المتكررة تقدر بـ 5 في المئة فقط، أي بواقع 
)7 ماليين و836 ألفاً و430 ديناراً لكل عام(«.

تضمنت  »الموازنة  أن  هندي  بن  وأكد 
أمر  وهو  أيضاً،  كبير  بمبلغ  مالّياً  عجزاً 
الظروف  ظل  في  تجاوزه  ونتمنى  نتفهمه 
مملكة  بها  تمر  التي  والمالية  االقتصادية 
البحرين خالل الفترة الحالية«، مشيراً إلى أن 
»سد العجز وإيجاد الوفورات المالية لتغطية 
المشروعات  بعض  وتنفيذ  الخدمات  بعض 
أيضاً سيكون من خالل تعزيز إشراك القطاع 
أو  االستثمار  طريق  عن  ســواء  الخاص 

الخصخصة لبعض الخدمات«.
                )التفاصيل ص٤(

»النصرة« تشن هجومًا على »أحرار الشام« في إدلب
§دمشق - وكاالت

] ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان أمس 
الشام«  فتح  »جبهة  من  مقاتلين  أن  )الخميس( 
)جبهة  باسم  السابق  في  تعرف  كانت  التي 
هاجموا  »القاعدة«  بـ  مرتبطة  وكانت  النصرة( 
الشام«  »أحرار  لجماعة  ومواقع  تفتيش  نقاط 
السورية  إدلب  محافظة  في  المعارضة  اإلسالمية 

أمس )الخميس(.
أن  الحرب  يراقب  الــذي  المرصد  ــاف  وأض
إدلب  ريف  في  اشتبكتا  المسلحتين  الجماعتين 
معبر  على  سيطرت  الشام  فتح  وأن  الغربي 

حدودي مع تركيا.
 12 إعدام  أقدم تنظيم »داعش« على  من جانبه، 
موظفون  أغلبهم  األثرية  تدمر  مدينة  في  شخصاً 

وعناصر من الجيش السوري الحر.
وقالت مصادر لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( إن 
»تنظيم داعش أعدم األربعاء 12 شخصاً في مدينة 
الروماني  المسرح  في  أربعة  أعدم  حيث  تدمر، 
وأربعة في المتحف وأربعة في القاعدة الروسية 

في مضمار الخيل جنوب شرق المدينة األثرية«.
من جانبها، تمكنت قوات الجيش السوري وبعد 
منطقة  محاصرة  من  شهر  منذ  مستمرة  معارك 

وادي بردى، الخزان الذي يرفد دمشق بالمياه.
سوريون يدخلون بين مباٍن محطمة في مدينة دوما                                                 )التفاصيل ص٢٥(
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محمد بن مبارك يتسلم التقريرين 
السنويين لـ »الوطنية لحقوق اإلنسان«

§المنامة - بنا
الوزراء سمو  نائب رئيس مجلس  استقبل   [
مكتبه  في  خليفة،  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
يناير/   19( الخميس  أمس  القضيبية،  بقصر 
المفوضين  مجلس  رئيس   ،)2017 الثاني  كانون 
اإلنسان عبدالعزيز  لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة 
المفوضين  مجلس  أعضاء  من  وعدداً  آبل  حسن 
التقريرين  سموه  تسلم  حيث  بالمؤسسة 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  السنويين 

للعامين 2015 - 2016.
بذلتها  التي  بالجهود  أشاد  اللقاء،  وخالل 

استناداً  التقرير  اعداد  في  الوطنية  المؤسسة 
الى أفضل الخبرات والمعايير الدولية والمبادئ 
باإلنجازات  منوهاً  االنسان،  لحقوق  العالمية 
البحرين في سجل  التي حققتها مملكة  الحقوقية 
جاللة  مشروع  عبر  وترسخت  اإلنسان  حقوق 

الملك االصالحي.
حقوق  تعزيز  في  ماضية  البحرين  أن  وبين 
األمن  أن  مؤكداً  الشامل،  بمفهومها  اإلنسان 
حقوق  مبادئ  تحقيق  أساس  هما  واالستقرار 
القانون  سيادة  وأن  مجتمع،  أي  في  اإلنسان 
المجتمع  أن  الى  مشيراً  لها،  الضامن  واحترامه 
البحريني يمتلك سمات نبيلة كالتسامح واحترام 

اآلخر والتعددية وهي مصادر قوته وتماسكه.
وأكد أن الحكومة تدعم كل الجهود التي تبذلها 
أجل  من  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
الوطني  بدورها  بالقيام  االستمرار  من  تمكينها 

الذي أنشئت من أجله.
من جانبه، قدم عبدالعزيز آبل لسموه عرضاً 
وما  المؤسسة  ومنجزات  أعمال  أهم  تضمن 
تضمنته تقارير المؤسسة للعامين 2015 و2016، 
شاكراً لسموه استقباله وزمالءه أعضاء مجلس 
في  فاعل  بشكل  ساهم  الذي  ودعمه  المفوضين 
الوطنية  المؤسسة  وعمل  جهود  وتعزيز  تنمية 

لحقوق اإلنسان.

سمو الشيخ محمد بن مبارك مستقباًل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين للوطنية لحقوق اإلنسان

الكواري يتسلم التقريرين السنويين لـ »الوطنية لحقوق اإلنسان«
§المنامة - المجلس األعلى للقضاء

] استقبل رئيس المجلس األعلى 
محكمة  رئيس  بالنيابة،  للقضاء 
محمد  سالم  المستشار  التمييز 
الخميس  أمس  صباح  الكواري، 
 ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   19(
الدبلوماسية،  بالمنطقة  مكتبه  في 
المفوضين  مجلس  ــاء  ــض أع
لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة 
مجلس  رئيس  يتقدمهم  اإلنسان، 
أبل،  حسن  عبدالعزيز  المفوضين 
السنويين  التقريرين  لتقديم  وذلك 

للمؤسسة للعامين 2015 و2016.
مجلس  بأعضاء  الكواري  ورحب 

في  جهودهم  وثمن  المفوضين، 
مجال حقوق اإلنسان وتعاطيهم مع 
من  الشأن  هذا  في  المهمة  الملفات 
الحقوق  هذه  وتعزيز  حماية  أجل 

في مملكة البحرين.
شكره  عن  أبل  أعرب  جانبه،  من 
المجلس  ولدعم  االستقبال،  لحفاوة 
الوطنية  للمؤسسة  للقضاء  األعلى 
مكانة  لتعزيز  اإلنسان  لحقوق 
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

المؤسسة  تقرير  في  وورد 
للعام  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
ترى  الوطنية  المؤسسة  أن   2016
هو  التمييز  محكمة  جسدته  ما  أن 
واإلنصاف،  العدالة  لمبادئ  إرساء 

ــادة  اإلش يستحق  ــذي  ال ــر  األم
عن  واإلعراب  القضائية  بالسلطة 
لدورها  واالحترام  التقدير  عظيم 
الضمانات  أبرز  إحدى  باعتبارها 
الدستورية في مجال إعمال وضمان 
العامة،  والحريات  بالحقوق  التمتع 
كما بينت المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان أنها تتطلع من المشتغلين 
مجال  في  والباحثين  والمهتمين 
واالسترشاد  األخذ  القانون  إنفاذ 
محكمة  ترسيها  التي  بالمبادئ 
الموضوعات  مختلف  في  التمييز 
ذات الصلة بحقوق اإلنسان لغرض 
القانون،  ألحكام  الصحيح  التطبيق 
الدولية  وااللتزامات  يتفق  وبما 

فقد  الصلة،  ذات  البحرين  لمملكة 
الوطنية لحقوق  المؤسسة  رصدت 
من  بعض  وتابعت صدور  اإلنسان 
حيث  التمييز  محكمة  عن  األحكام 
ونزاهة  حياد  وبوضوح  تجلى 
من  التمييز  محكمة  واستقاللية 
خالل نقضها بعض األحكام وإعادة 

النظر فيها من جديد.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس 
الوطنية  بالمؤسسة  المفوضين 
الدرازي  عبداهلل  اإلنسان  لحقوق 
ومنى  وماريا خوري وحميد حسن 
غازي  وفريد  محمد  وبدر  هجرس 
وجميلة  جواهري  وعبدالرحمن 

السماك.

الكواري مستقباًل أعضاء مجلس المفوضين لـ »الوطنية لحقوق اإلنسان«

 القائد العام يستعرض
عالقات التعاون مع قائد القوات 

البحرية البريطانية

§المنامة - بنا
خليفة  الشيخ  الركن  المشير  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  استقبل   [
 19( الخميس  أمس  صباح  العامة،  بالقيادة  مكتبه  في  خليفة،  آل  أحمد  بن 
يناير/ كانون الثاني 2017(، قائد القوات البحرية الملكية رئيس هيئة األركان 
فيليب جونز، بحضور  السير  أول بحري  الفريق  المتحدة  بالمملكة  البحرية 

رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب صقر النعيمي.
القوات  بقائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء،  مستهل  وفي 
وتم  المتحدة،  بالمملكة  البحرية  األركان  هيئة  رئيس  الملكية  البحرية 
البحرين والمملكة  القائمة بين مملكة  التعاون والصداقة  استعراض عالقات 

المتحدة.
سعد،  محمد  حسن  الركن  اللواء  العامة  القيادة  ديوان  مدير  اللقاء  حضر 
هيئة  رئيس  ومساعد  النعيمي،  حسن  عبداهلل  الركن  اللواء  العام  والمفتش 
وقائد  اهلل،  مال  أحمد  يوسف  بحري  الركن  اللواء  والتموين  لإلمداد  األركان 
سالح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري الشيخ خليفة بن عبداهلل 

آل خليفة.

القائد العام مستقباًل الفريق أول بحري السير فيليب جونز

القائد العام يقوم بزيارة تفقدية 
لعدد من وحدات قوة الدفاع

§المنامة - بنا
دفاع  لقوة  العام  القائد  قام   [
الشيخ  الركن  المشير  البحرين 
صباح  خليفة،  آل  أحمد  بن  خليفة 
كانون  يناير/   19( الخميس  أمس 
إلى  تفقدية  بزيارة   ،)2017 الثاني 

عدد من وحدات قوة دفاع البحرين.
القائد  استمع  الزيارة،  بداية  وفي 
إيجاز  إلى  البحرين  العام لقوة دفاع 
عن مراحل سير العمل بتلك الوحدات.
دفاع  لقوة  العام  القائد  وأكــد 
الدفاع غدت بفضل  البحرين أن قوة 
األعلى  القائد  البالد  عاهل  توجيهات 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
عصرية  قوة  خليفة  آل  عيسى  بن 

متطورة ومتكاملة.
ووحدات  أسلحة  جميع  إن  وقال 
منظومات  اليوم  تمتلك  الدفاع  قوة 
إمكانيات  ولديها  متقدمة  قتالية 
دائماً  أثبتت  ومدربة  مؤهلة  بشرية 

التخصصات  مختلف  في  كفاءتها 
العسكرية والعلمية، وأكد أنه بفضل 
عطاء وإخالص رجال قوة الدفاع من 
واألفراد  الصف  وضباط  الضباط 
الذين يؤدون مهماتهم بمهارة كبيرة 
قوة  أصبحت  عالية  معنوية  وروح 
الجيوش  أحدث  مصاف  في  الدفاع 

تدريباً وتسليحاً.
القائد  شدد  الزيارة،  ختام  وفي 
على  البحرين  دفــاع  لقوة  العام 
الجميع  جهود  تكاتف  ــرورة  ض
وثبات  مقدرة  بكل  قدماً  للمضي 
لالستمرار والمثابرة في رفع الكفاءة 
المستويات  مختلف  على  والقدرة 
أجل  من  وإخــالص  بتفاٍن  والعمل 
الجاهزية  درجــات  أقصى  تحقيق 
دائماً  نكون  وأن  واإلدارية،  القتالية 
الوطنية  المسئولية  مستوى  عند 
عن  والدفاع  الذود  في  بنا  المناطة 

الوطن.

القائد العام استمع إلى إيجاز عن مراحل سير العمل بالوحدات

مدير أركان الحرس الوطني 
يرعى حفل تخرج إحدى دورات االختصاص

الحرس  ــان  أرك مدير  رعى   [
الشيخ  الركن  الــلــواء  الوطني 
خليفة،  آل  سعود  بن  عبدالعزيز 
إحدى  تخريج  حفل  الخميس،  أمس 
للضباط  االختصاص  دورات 
الحرس  مــن  ضباط  بمشاركة 
البحرين  ــاع  دف ــوة  وق الوطني 
األمن  وجهاز  الداخلية  ووزارة 

الوطني.
كان  األركان  مدير  وصول  ولدى 
الحرس  ضباط  كبار  االستقبال  في 
الوطني من قادة الوحدات ورؤساء 
بتالوة  الحفل  بدأ  حيث  الُشعب، 
عطرة آليات من الذكر الحكيم، تالها 
مدرسة  آمر  ألقاها  ترحيبية  كلمة 
بمدير  خاللها  من  رحب  التدريب 
حفل  برعاية  تفضله  مثمناً  األركان، 

التخريج.
من  النوعية  هذه  أهمية  وأوضح 

الدورات في تأهيل منتسبي الحرس 
دفاع  قوة  في  وإخوانهم  الوطني 
وجهاز  الداخلية  ووزارة  البحرين 
مستوى  لرفع  وذلك  الوطني  األمن 
القيادية،  وقدراتهم  جاهزيتهم 
مختلف  مــع  الخبرات  وتــبــادل 

واألمنية. العسكرية  القطاعات 
ــان  األرك مدير  أكــد  جهته،  من 
أن  الخريجين  ــام  أم كلمته  في 

الوطني  الحرس  رئيس  توجيهات 
محمد  الشيخ  سمو  الركن  الفريق 
حول  تتركز  خليفة  آل  عيسى  بن 
وتطوير  المستدامة  التنمية 
والجاهزية  التدريب  مستوى 
القدرات  مستويات  ورفع  القتالية 
الخريجين  داعياً  للضباط،  القيادية 
في  للتقدم  الجهود  من  المزيد  لبذل 

العسكرية. مهماتهم  إنجاز  مستوى 

خريجو دورة االختصاص للضباط في صورة جماعية
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أنشودة في مدح المصطفى »ص« تنبع من عمق المجتمع البحريني

سفينة »اشتقنا إليك« تتجاوز عاصفة الرعب إلى بر األمان
§الوسط - سعيد محمد

] تدخل األفكار والمبادرات الفنية المفعمة 
صميم  في  واإلنسانية  الوطنية  بالمعاني 
البحرين،  في  الشباب  من  العديد  اهتمام 
أثقال  تزيل  وملهمة  مؤثرة  لغة  باعتبارها 
الترسبات المسيئة للعالقات االجتماعية بفعل 
ومخاطرها  كالطائفية  القاسية  الممارسات 
المجتمع، وتأتي أنشودة  التي تهدد استقرار 

)اشتقنا إليك( تحت هذا المعني.
كتبه  الذي  العمل  وصور  كلمات  وتتعمق 
المنشدين  بمشاركة  النايم،  محمد  الشاعر 
قناة  وأنتجته  الـــدرازي،  وصالح  جعفر 
المعارف الفضائية، في لمسة ساحرة بتنقلها 
من بيت مواطن بسيط إلى الساحل والعناق 
الصالة  تضفي  فيما  والبحارة،  النوخذة  بين 
اآلخر،  هو  ملهًما  معنًى  السفينة  ظهر  على 
حيث تتجاوز السفنية عاصفة الرعب واألسى 

إلى بر األمان.
هندسته  تولى  ــذي  ال الفني  والعمل 

علي،  محسن  المهندس  وتوزيعه  الصوتية 
اإلسالمي  الدين  وقيم  سجايا  على  يركز 
محمد  األكرم  النبي  شخصية  من  مستوحاة 
الفيلم  المعاني في مشاهد  تلك  »ص«، وتبرز 
متواضع  منزل  في  بسيط  رجل  يظهر  حيث 
كصورة من صور المجتمع البحريني القديم، 
عن  بحًثا  الجزيرة  أهل  مع  للغوص  فيخرج 
الرزق مع نوخذة السفينة المعروف بالطيبة 
وأمطاًرا  السفينة عاصفًة  والشهامة، وتواجه 
حكمة  لوال  لتنجو  كانت  وما  مرعبة،  رعدية 
نوخذة السفينة الحكيم في قيادته، ويستيقظ 
جميع من على ظهر السفينة بعد ليلة عصيبة 
ويتنفسون  الناجين  من  أنفسهم  ليجدوا 

الصعداء.
األمة  نبي  بأخالق  التغني  مضمون  وفي 
لألمة  العظيمة  باأليام  الكلمات  تتلون  »ص«، 
التي تعيش مرحلة شبيهة بالعاصفة المرعبة 
للفيديو  التلفزيوني  المشهد  في  ظهرت  التي 
وهذه  وتشتت،  وطائفية  حروب  من  كليب، 
لتصل  والتماسك  الوحدة  تستلزم  العاصفة 

السفينة إلى بر األمان، بروح المحبة والتآلف 
والسالم الضامن الستقرار أي مجتمع.

من كلمات األنشودة:
رب  عـــلـــيـــك  ــى  ــلـ صـ
عليك صــلــى  ــا...  ــم ــس ال

ــك...  ــي إل اشــتــقــنــا  كلنا 
ــك ــدي ــن ي ــ لـــحـــنـــان م

ــار  ــيـ تــشــتــاقــك األطـ
ــدي ــنـ والـــغـــصـــن الـ

ــس  ــم ــش تــشــتــاقــك ال
ــدي ــت ــه ــك ت ــ الـــتـــي ب

يا من به الظلمات نوًرا تغتدي
يا سيدي يا سيدي يا سيدي

بك الخلق الكريم مًعا عرفناه
اعتنقناه بك  الصفاء  وإسالم 

أجــــــب مــــن جــوهــر 
الــمــعــشــوق أضــنــاه

ــي فـــــردوس  ــ أهـــــل ف
ــاه؟ ــن ــع ربــــي أنــــت م

مشاهد من أنشودة »اشتقنا إليك« التي أنتجتها قناة »المعارف«

بين »الهيئة« و»األوقاف«... جامع بوري »معلق«... ترميم يتآكل وبناء دون اشتراطات
§بوري - محمد العلوي

] لم ينته بعد، الحديث 
القديم،  بوري  جامع  عن 

وأحواله.
البحرين  هيئة  أنقذته 
خطر  من  واآلثار  للثقافة 
بــدأت  حين  الــســقــوط، 
من  أكثر  قبل  ترميمه 
يستكمل  أن  دون  عامين، 
تأهيله  متطلبات  كافة 
على  والمصلين  للزوار 
بعد  ــك  وذل حــد ســـواء، 
إدارة  قبل  من  أمره  تسلم 
والتي  الجعفرية  األوقاف 
نهاية  افتتاحه  توقعت 

العام الماضي.
ــط«،  ــوس »ال عاينته 
وأعمدته  جدرانه  لتظهر 
للصيانة،  الجامع  حاجة 
طبقة  تآكل  ظل  في  وذلك 
وفقاً  تتطلب  التي  الترميم 
البحرين  هيئة  تذكره  لما 
صيانة  ــار،  واآلث للثقافة 

تتجدد كل 6 شهور.
قوبلت  ــك،  ذل بجانب 
التي  اإلنــشــاءات  أعمال 
إدارة  تنفيذها  تتولى 
الجعفرية،  ــاف  ــ األوق
حول  تركزت  بتساؤالت، 
اإلضافي،  البناء  سالمة 
الموقع  اشتراطات  خارج 

عبرت  تساؤالت،  األثري. 
ــراء  ج هواجسها  ــن  ع
تأثيرات ذلك السلبية على 
تأهيل الموقع لضمه ضمن 
العالمي  التراث  قائمة 

التابعة لليونسكو.
بين  وجذب  شد  حالتي 
حدت  والهيئة،  ــاف  األوق
لمتابعة  األهلية  باللجنة 
الجامع،  ترميم  مشروع 

إتمام  عملية  لوصف 
فيما  بالبطيئة،  التأهيل 
مشتماًل  األوقاف  رد  كان 
تفاصيل  من  بعض  على 
ببناء  »قمنا  مخططها 
للجامع  الخارجي  السور 
المعماري  الطراز  على 
وعمل  القديم،  البحريني 
على  خشبيتين  بوابتين 
القديم،  البحريني  الطراز 

من  مظلة  بناء  تم  كما 
سور  امتداد  على  السعف 
تحتها  وستنشئ  الجامع 
وضع  جانب  إلى  ميضاة، 
كراسي للجلوس والتهيئة 
استيراد  وتم  للوضوء 
خاصة  كهربائية  مراوح 
من خارج البحرين تناسب 
للجامع  التاريخية  القيمة 

الجديد«.

جامع بوري بانتظار افتتاح رسمي مؤجل 

مواطنون بهورة عالي يشكون عدم 
شمول منطقتهم بمشروع الصرف الصحي

 §هورة عالي - 
محمد الجدحفصي

] اشتكى عدد من أهالي 
هــورة  فــي   ٧١٤ مجمع 
عالي عدم شمول منطقتهم 
بمشروع الصرف الصحي، 
في  تضررهم  مؤكدين 
بهذا  النواحي  من  العديد 

الشأن.
بأنهم  الشاكون  وقــال 
بداية  منذ  يعانون  كانوا 
بــدأت  الــذي  المشروع 
به  العمل  المعنية  الجهات 
منذ فترة، مشيرين إلى أنهم 
وتجرعوا  الكثير  تحّملوا 
معاناة عدم وجود شوارع 
بنية  وجود  وعدم  جاهزة 
تحتية أساسية، وفوق هذا 
المجمع  أصحاب  فوجئ 
٧١٤ وتحديداً الذين اتخذوا 
الخاصة  المشاريع  أحد 
مكاناً  االجتماعي  بالسكن 
مشمولين  غير  بأنهم  لهم، 
بمشروع الصرف الصحي. 
نهاية  في  األهالي  وطالب 
المختصة  الجهات  حديثهم 
منطقتهم  إدراج  يتم  بأن 

ضمن المشروع. مشروع الصرف الصحي بهورة عالي لم يشمل أهالي مجمع ٧١٤ 
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5 % زيادة تقريبًا عن الموازنة السابقة فقط

بن هندي: 15.6 مليونًا موازنة أمانة العاصمة لـ 2017 
و2018... ونحو 25 مشروعًا معروضًا لـ »الخاص« لتطويرها

تضمنت  »الموازنة  أن  هندي  بن  وأكد 
أمر  وهو  أيضاً،  كبير  بمبلغ  مالياً  عجزاً 
الظروف  ظل  في  تجاوزه  ونتمنى  نتفهمه 
مملكة  بها  تمر  التي  والمالية  االقتصادية 
مشيراً  الحالية«،  الفترة  خالل  البحرين 
الوفورات  وإيجاد  العجز  »سد  أن  إلى 
وتنفيذ  الخدمات  بعض  لتغطية  المالية 
بعض المشروعات أيضاً سيكون من خالل 
عن  سواء  الخاص  القطاع  إشراك  تعزيز 
لبعض  الخصخصة  أو  االستثمار  طريق 

الخدمات«.
اللجنة  رئيس  قال  التفاصيل،  وفي 
مشروع  »وردنا  أنه  والقانوية  المالية 
 2017 للعامين  المقترحة  الموازنة 
أمانة  في  التنفيذي  الجهاز  من  و2018 
بشكل  بمراجعتها  قمنا  وقد  العاصمة، 
جذرية  تعديالت  عليها  تجر  ولم  تفصيلي، 
كانت  المعروضة  الموازنة  أن  باعتبار 
حين  في  المتكررة،  بالمصروفات  تتعلق 

منفصلة  تكون  المشروعات  موازنة  أن 
أن  إلى  مشيراً  الوزارة«،  وتوفرها  عنها 
»دور القطاع الخاص في الموازنة الجديدة 
لخصخصة  التوجه  خالل  من  أكبر  سيكون 
تقليل  باب  من  الخدمات  من  مجموعة 
الموازنة  أن  باعتبار  عليها،  المصروفات 

عجزا«. تواجه 
أمانة  ــدى  »ل أن  هندي  بن  ــاف  وأض
وهي  المشروعات،  من  حزمة  العاصمة 
مشروعات  منها  مشروعا،   25 نحو  تبلغ 
الحدائق  بعض  وصــيــانــة  لتطوير 
والسواحل،  والمتنزهات  والمماشي 
جديدة،  ومتنزهات  حدائق  إلنشاء  وأخرى 
مجلس  يضم  مستقل  مبنى  إنشاء  وكذلك 
مشروع  دفع  باإلضافة  العاصمة،  وأمانة 
وتكييفه  المركزي  المنامة  سوق  تطوير 
العلني  المزاد  ومشروع  تهيئته،  وإعادة 
من  وغيرها  المستعملة  للسيارات 
أخرى  ومشروعات  القديمة،  الممتلكات 

العاصمة  أمانة  على  واإليراد  بالنفع  تعود 
عامة«. البحرين  ومملكة  خاصة 

المالية  اللجنة  رئــيــس  ــح  وأوضـ
إشــراك  إلــى  »توجهنا  أن  والقانونية 
تنفيذ  في  محوري  بشكل  الخاص  القطاع 
تطرح  بحيث  المقترحة،  المشروعات 

مزايدات  عبر  لالستثمار  المشروعات 
أو  سنوية  مبالغ  مقابل  مثاًل  لالنتفاع 
المستثمر  أنشأه  ما  كل  يعود  ثم  شهرية 
العقد، وهو  مدة  انتهاء  بعد  األمانة  لصالح 
وشئون  األشغال  وزارة  إليه  لجأت  ما 
بعض  في  العمراني  والتخطيط  البلديات 

بكل  المستثمر  يتكفل  بحيث  مشروعاتها، 
المنتزه  أو  الحديقة  مشروع  إنشاء  أعمال 
شهري  مبلغ  مقابل  منه  وينتفع  غيره  أو 

األمانة«. أو  للوزارة 
الكثير  »هناك  أن  هندي  بن  ــر  وذك
أن  المفترض  من  التي  المشروعات  من 
محافظة  نطاق  في  ونوعية  حيوية  تكون 
بإقبال  ستحظى  أنها  في  والشك  العاصمة، 
أموالهم  لوضع  المستثمرين  جانب  من 
والمساحة  الموقع  حيث  من  وذلك  فيها، 
من  طريقها  تأخذ  أن  ونتمنى  والتسهيالت، 
القريب  في  النور  لترى  اإلجراءات  حيث 
العاصمة  أمانة  مع  بالتنسيق  العاجل 
إلى  ذاته  الوقت  في  مشيراً  ــوزارة«،  وال
لرئيس  األول  النائب  العهد  ولي  »تأكيد 
الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء  مجلس 
خالل  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الدفع  بضرورة  األخير  الحكومي  الملتقى 
المشروعات  في  الخاص  الدور  إلشراك 
ظل  في  للحكومة  والتطويرية  التنمية 

الحالية«. االقتصادية  الظروف 
والقانونية  المالية  اللجنة  رئيس  وأكد 
والمقترحات  األفكار  من  حزمة  »لدينا  أن 
الواقع،  أرض  على  لتطويرها  نسعى  التي 
المستثمرين  لجميع  مفتوحة  وأبوابنا 
مشروعات  بــأي  للتقدم  والمواطنين 
العامة  المصلحة  في  تصب  يرونها 
الوطني  االقتصاد  على  بالنفع  وتعود 
أفكارهم  يقدمون  بحيث  البحرين،  لمملكة 
وفقاً  جانبنا  من  لندعمها  ومشروعاتهم 

بها«. المعمول  واألنظمة  للقوانين 

§المنامة - صادق الحلواجي

] صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة، أحمد 
بن هندي لـ »الوسط« بأن »المجلس اطلع على مشروع الموازنة المقترحة 
األشغال  وزارة  إلى  رفعت  والتي  و2018،   2017 للعامين  األمانة  من 
البلديات والتخطيط العمراني إلقرارها ورفعها للحكومة ضمن  وشئون 
 15 بلغت  المقترحة  »الموازنة  أن  مضيفًا  للوزارة«،  العامة  الموازنة 
للمصروفات  طفيفة  وبزيادة  للعامين،  ديناراً  و860  ألفًا  و672  مليونًا 
المتكررة تقدر بـ 5 في المئة فقط، أي بواقع )7 ماليين و836 ألفًا و430 

عام(«. لكل  ديناراً 

تشمل المزارع والمشروعات االستثمارية والمصانع وبرك السباحة وقطاع الفندقة والسياحة

»البلديات«: فرض تعرفة على استخدام المياه الجوفية واألخرى »المعالجة«
§الوسط - صادق الحلواجي

البلديات  وشئون  األشــغــال  وزارة  ــادت  أف  [
والتخطيط العمراني، بأنها »بدأت  في تنفيذ اإلجراءات 
الجوفية  المياه  استخدام  على  تعرفة  لفرض  الالزمة 
وبرك  والمصانع  االستثمارية  المشروعات  في 
اإلمكانات  بحسب  والسياحة،  الفنادقة  وقطاع  السباحة 

المتوافرة«.
إصدار  حالياً  »تدرس  أنها  أيضاً  الوزارة  وذكرت 
قرار وزاري من شأنه فرض تعرفة على استهالك مياه 
القطاع  في  المستخدمة  المعالجة  الصحي  الصرف 
موافقة  على  الحصول  بعد  وذلك  تحديداً،  الزراعي 

مسبقاً«. الوزراء  مجلس 
البحرية  والثروة  الزراعة  »وكيل  أن  وأوضحت 
توصيات  أصدر  خليفة  آل  عيسى  بن  خليفة  الشيخ 
والتخطيط  البلديات  شئون  وزير  إلى  وخطابات 
ومناقشة  لعرض  الكعبي  جمعة  السابق  العمراني 
المياه  استخدامات  على  التعرفة  فرض  موضوع 
األول  المائية  الموارد  مجلس  اجتماعي  في  الجوفية 
التعرفة،  فرض  موضوع  مناقشة  فعاًل  وتمت  والثاني، 
وعلى هذا األساس شرعت الوزارة في عمل اإلجراءات 

التعرفة«. لفرض  الالزمة 
ديوان  لتوصيات  تنفيذاً  الوزارة  إجراءات  وجاءت 
ركزت  والتي  و2016،   2015 واإلدارية  المالية  الرقابة 
على أنه يتعين على الوزارة االلتزام بأحكام المادة )11( 
والقرارات  الجوفية  المياه  استعمال  تنظيم  قانون  من 
التعرفة  قرار فرض  تفعيل  وذلك من خالل  له،  المنظمة 
وزير  قرار  ألحكام  وفقاً  الجوفية  المياه  استهالك  على 
وتعديالته،   1997 لسنة   )6( رقم  والزراعة  األشغال 

المطلوبة  واإلجراءات  اآلليات  وضع  خالل  من  وذلك 
وتوفير الموارد البشرية الالزمة. وإصدار قرار وزاري 
الصحي  الصرف  مياه  استهالك  على  تعرفة  بفرض 
موافقة مسبقة من مجلس  الحصول على  بعد  المعالجة 

قانون  من   )11( المادة  بأحكام  التزاماً  وذلك  الوزراء، 
الجوفية. المياه  استعمال  تنظيم 

وقد الحظ ديوان الرقابة المالية واإلدارية عدم قيام 
الجوفية  المياه  استهالك  على  التعرفة  بفرض  الوزارة 

ما  استخدامها،  من  الحد  في  أهميتها  من  الرغم  على 
رقم  بقانون  المرسوم  من   )11( المادة  أحكام  يخالف 
)12( لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية 
الجوفية(،  المياه  استعمال  تنظيم  )قانون  وتعديالته 
استهالك  على  تعرفة  تفرض  أن:  على  تنص  والتي 
في  المعالجة  الصحي  الصرف  ومياه  الجوفية  المياه 
األشغال  وزير  من  قرار  بها  يصدر  الزراعية  األغراض 
كما  الوزراء،  مجلس  موافقة  بعد  )آنذاك(  والزراعة 
المياه  استخدامات  على  تصاعدية  تعرفة  تفرض 
والصناعة  والسياحة  الفندقة  قطاعات  في  الجوفية 
السكنية  والمجمعات  التأجير  وبرك  المياه  وتحلية 
التي تستغل المياه من طبقة الدمام، وذلك وفقاً للفئات 
بعد  والزراعة  األشغال  وزير  من  قرار  بها  يصدر  التي 

الوزراء. مجلس  موافقة 
لسنة   1 رقم  )قرار  الوزرية  القرارات  واقتصرت 
من  الجوفية  المياه  استهالك  تعرفة  فرض  بشأن   1997
طبقة الدمام، والمعدل بالقرار رقم 3 لسنة 2000(، على 
الوزارة  المياه الجوفية، فيما لم تقم  فرض تعرفة على 
بإصدار قرار لفرض تعرفة على استهالك مياه الصرف 
عدادات  تركيب  من  الرغم  على  المعالجة  الصحي 
المعالجة  المياه  توصيل  تم  التي  المزارع  أغلب  في 
توافر  عدم  إلى  ذلك  سبب  المعنيون  أرجع  وقد  إليها. 
الموزانة الكافية والموارد البشرية الالزمة، االمر الذي 
استعمال  تنظيم  قانون  من   )11( المادة  أحكام  يخالف 
الحد  على  يسعد  وال  آنفاً،  إليها  المشار  الجوفية  المياه 
وقد  الزراعي،  القطاع  في  المعالجة  المياه  استهالك  من 
خالل  المياه  تلك  من  المستهلكة  الكميات  إجمالي  بلغ 
متر  مليون   286 نحو   )2015  –  2006( أعوام   10 نحو 

مكعب.

286 مليون متر مكعب من المياه الجوفية استهلكت خالل نحو 10 أعوام

أحمد بن هندي
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»تمكين« و»السياحة« يطلقان مهرجان »البحرين تتسوق«
§المنامة - محرر الشئون المحلية

البحرين  التنفيذي لهيئة  الرئيس  افتتح   [ 
حمود  بن  خالد  الشيخ  والمعارض،  للسياحة 
كانون  يناير/   19( الخميس  أمس  خليفة  آل 
في  تتسوق  البحرين  مهرجان   )2017 الثاني 

خليج البحرين.
هيئة  العام  هذا  نسخة  تنظيم  ويتولى 
مع  بالتعاون  والمعارض  للسياحة  البحرين 
من  الرئيسيين  شركائه  أبرز  وبدعم  تمكين، 
بتلكو  وهم  والخاص  الحكومي  القطاعين 
وشركة يوسف خليل المؤيد وأوالده وطيران 

الخليج.
سيستمر  الذي  المهرجان  أن  إلى  ويشار 
 19 بين  ما  الفترة  خالل  يوًما   30 مدى  على 
هو   ،2017 شباط  فبراير/   18 وحتى  يناير 
الحدث األضخم في قطاعي السياحة والتجزئة، 
حافلة  فريدة  تسوق  تجربة  لتقديم  ويهدف 
الربح  وفرص  العائلية  الترفيه  بفعاليات 

المجزية.
»البحرين  مهرجان  مدير  قال  جانبه،  من 
مع  »حرصنا  الخان:  محمد  يوسف  تتسوق«، 
نسخة  تنظيم  على  االستراتيجيين  الشركاء 
داخل  من  الزوار  تستقطب  ومشوقة  حماسية 
الفعاليات  خالل  من  وخارجها،  البحرين 
بالجوائز  الربح  وفرص  العائلية  الترفيهية 
هذه  في  للمشاركة  بالجميع  ونرحب  القيمة. 

االحتفالية المميزة«.
احتفالية  يكون  ألن  المهرجان  يسعى  كما 
المملكة  مكانة  تظهر  بالمفاجآت  مليئة  ممتعة 

للعائالت  ومرحبة  قريبة  وجهة  باعتبارها 
للمقيمين  هائلة  وعروضا  مميزة  تجربة  تقدم 
والزوار، في أجواء احتفالية مرحة بالتزامن مع 
منطقة  في  المدرسية  والعطل  اإلجازات  فترة 

الخليج العربي.
من  المشوقة  النسخة  هذه  ستضم  كما 
»مدينة  أبرزها  الفعاليات،  من  عدداً  المهرجان 
البحرين.  خليج  في  ستقام  التي  المهرجان« 
»جولة  فعالية  عودة  المهرجان  وسيشهد 
عددها  البالغ  المشاركة  المطاعم  في  التذوق« 
والزوار  المقيمين  ستمنح  والتي  مطعًما،   29
بأسعار  المحددة  األطباق  بأشهى  االستمتاع 

في متناول الجميع، وسيتأهل المشاركون في 
جولة التذوق للدخول في السحب على سيارة 

.Q50 انفينيتي
التجارية  المجمعات  ستستضيف  كذلك 
المشاركة مجموعة من الفعاليات المميزة التي 
مع  ومشوقة  حماسية  أوقاتا  مرتاديها  تمنح 
تسوق  تجربة  المهرجان  وسيقدم  عائالتهم. 
متنوعة من خالل المجمعات التجارية المشاركة، 
على  الحصول  الزوار  ستخول  التي  والفنادق 
والفوز  اإللكتروني.  المهرجان  نظام  في  نقاط 
سيارة  و12  فورية  جائزة  ألف   25 من  بأكثر 

من خالل سحوبات المهرجان األسبوعية.

الشيخ خالد بن حمود مفتتحًا مهرجان البحرين تتسوق في خليج البحرين أمس

وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية 
يستقبل الممثل اإلقليمي بالمفوضية 

السامية لحقوق الالجئين
§المنامة - وزارة الخارجية

الخارجية  وزارة  بديوان  الدولية  للشئون  الخارجية  وزارة  وكيل  استقبل   [
كانون  يناير/   19( الخميس  أمس  صباح  خليفة،  آل  أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ 
الالجئين خالد  السامية لشئون  للمفوضية  اإلقليمي  الممثل  كاًل من:   ،) الثاني2017 

خليفة، وكبير مسئولي الحماية اإلقليمي بالمفوضية هاجر موسى.
وخالل االجتماع، تسلم وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية أوراق اعتماد خالد 
خليفة لتعيينه كممثل إقليمي للمفوضية السامية لشئون الالجئين مؤخراً، مشيداً 
بدور المفوضية الكبير وما تقدمه من حماية الالجئين وحّل مشاكلهم وحفظ حقوقهم 

في كل أنحاء العالم.
والمفوضية  البحرين  مملكة  بين  التعاون  أوجه  مناقشة  االجتماع  خالل  تم  كما 

السامية لحقوق الالجئين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

 الشيخ عبداهلل بن أحمد مستقباًل الممثل اإلقليمي لشئون الالجئين

البحرين تدعو إليجاد حل جذري لمشكلة 
أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار

§المنامة - وزارة الخارجية
الخارجية  وزير  مساعد  شارك   [
الدوسري  جبر  بن  فيصل  بن  عبداهلل 
االستثنائي  االجتماع  أعــمــال  فــي 
منظمة  خارجية  وزراء  لمجلس 
مدينة  في  عقد  الذي  االسالمي  التعاون 
الخميس  أمس  الماليزية  كوااللمبور 
تحت   )2017 الثاني  كانون  يناير/   19(
وبرئاسة  ماليزيا  وزراء  رئيس  رعاية 

وزير خارجية ماليزيا.
في  الخارجية  وزير  مساعد  وأعرب 
عن  االجتماع  خالل  ألقاها  التي  كلمته 
محنة  الستمرار  البحرين  مملكة  قلق 
ميانمار  في  المسلمة  الروهينجيا  أقلية 
األساسية  حقوقها  أبسط  من  وحرمانها 
وتعرضها  دوليا،  عليها  المتعارف 
مخيمات  في  إنسانية  غير  لمعاملة 
االنسانية  المساعدات  ومنع  االعتقال، 
وتشريد  مناطقهم،  الى  الوصول  من 
اآلالف منهم وتهجيرهم قسرا الى الدول 

المجاورة ليعيشوا فيها كالجئين.
تواجه  االسالمية  األمة  أن  وأضاف 
خّلفت  التي  التحديات  من  اليوم  العديد 
واآلالم  المحن  من  الكثير  وراءهــا 
من  العديد  في  والتشرد  والمعاناة 
مسلمي  قضية  وما  العالم،  مناطق 
التحديات  هذه  إحدى  اال  الروهينجيا 

التي تواجه األمة االسالمية.
المحنة  هذه  استمرار  أن  وتابع 
المجتمع  تمكن  دون  طويلة  لسنوات 
الدولي من التوصل لحل جذري ملموس 
مقبول،  غير  أمر  هو  الواقع  أرض  على 
بصفة  الدولي  للمجتمع  تحديا  ويشكل 
عامة ولمنظمة التعاون االسالمي بصفة 
خاصة، داعياً المنظمة للبحث عن آليات 
أقلية  لمسلمي  والرعاية  الحماية  تحقق 

للتحرك  الجهود  وتكثيف  الروهينجيا، 
أسرع  بوتيرة  والتنسيق  والتعاون 
لهذه  حد  لوضع  الدولي  المجتمع  مع 
على  والضغط  االنسانية،  المأساة 
حكومة ميانمار وحثها على وقف جميع 
حق  في  المرتكبة  االنتهاكات  أنــواع 
المدنيين من أقلية الروهينجيا المسلمة، 
حتى يتمكنوا من العيش في سالم وأمن 

كغيرهم من مواطني ميانمار.
ودعا حكومة ميانمار التخاذ إجراءات 
حقوق  حالة  تدهور  لوقف  فورية 
عدة  سنوات  منذ  المستمرة  اإلنسان 
سياستها  وتصحيح  راخين،  والية  في 
المنافية لكافة األعراف الدولية، واتخاذ 
كافة  ومنع  لمكافحة  الالزمة  االجراءات 
على  المرتكبة  والعنف  التمييز  أعمال 
واالعتراف  العرق،  أو  الدين  أساس 
المشروعة،  الروهينجيا  بحقوق 
الحقوق  ورعاية  واألمان  األمن  وتوفير 
لكافة فئات المجتمع، بما يسمح بإعادة 
أرضية  تهيئة  في  والبدء  االستقرار 
بين مختلف  المشترك  للعيش  مشتركة 

األديان والطوائف في ميانمار.

مساعد وزير الخارجية عبداهلل الدوسري

»الصحة«: ال صحة 
لما يثار بشأن »زيت النخيل«

§الجفير - وزارة الصحة
] قالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بأنها تأكدت من مواقع االنذار المبكر 
التواصل  وسائل  في  يثار  ما  موضوع  من  للتحقق  والخليجي،  االوربي  لألغذية 
الغذائية  المنتجات  في  النخيل(،  )زيت  النباتية  الزيوت  استخدام  حول  االجتماعي 

وتسببها بمرض السرطان، حيث تبين عدم وجود ما يثار بهذا الشأن.
وفي الوقت ذاته، اوضحت الصحة العامة بأن هيئة الغذاء والدواء السعودية قد 
نشرت على موقعها االلكتروني الرسمي تعميما يفيد بأنها قامت بمراجعة التقارير 
الصادرة من المنظمة األوروبية )EFSA( للتأكد من مدى خطورة استخدامها، وذلك 
استخدامها  بإيقاف  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  مؤخرا  انتشرت  ادعاءات  بعد 
ومأمونية  سالمتها  من  المراجعة  بعد  وتأكدت  بالسرطان،  اإلصابة  تسبب  ألنها 

استخدامها.
وتؤكد إدارة الصحة العامة متمثلة بقسم مراقبة األغذية على أنها تسعى دائماً 
إلى استمرار الرقابة على جميع السلع االستهالكية والمواد الغذائية لضمان سالمة 

وجودة األغذية المحلية والمستوردة.

الشيخة مي تبحث مع مدير 
صندوق التراث العالمي تعزيز التعاون

§المنامة - هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار 

هيئة  رئيسة  استقبلت   [
ورئيسة  واآلثار  للثقافة  البحرين 
اإلقليمي  المركز  إدارة  مجلس 
الشيخة  العالمي  للتراث  العربي 
في  خليفة،  آل  محمد  بنت  مي 
يناير/   19( الخميس  أمس  مكتبها 
المدير   ،)2017 الثاني  كانون 
صندوق  لمؤسسة  التنفيذي 
التراث العالمي ستيفان بورتمان، 
برنامج  عن  المسئول  بحضور 
التراث الثقافي في المركز اإلقليمي 
كمال  العالمي  للتراث  العربي 
سبل  االجتماع  وتناول  بيطار. 
وتفعيل  المشترك  التعاون  تعزيز 
المشاريع التي من شأنها االرتقاء 
في  التراث  على  الحفاظ  بعملية 

البلدان العربية. 
العربي  التراث  »نضع  وقالت: 
المادي  وغير  المادي  اإلنساني 

صوب أعيننا وفي قلب اهتمامنا«، 
مؤكدة أن المركز اإلقليمي العربي 
إلى  جنباً  يعمل  العالمي  للتراث 
من  دولية،  مؤسسات  مع  جنب 
العالمي،  التراث  صندوق  أبرزها 
الحضاري  التراث  صون  أجل  من 

تعاني  التي  العربية  البلدان  في 
من أزمات وظروف حساسة. 

التعاون  سبل  اللقاء  تناول  كما 
مشروع  لدعم   2017 العام  خالل 
في  »أمل  الذكية  األجهزة  تطبيق 
لتوثيق  يهدف  الــذي  التراث« 

واألبنية  الــمــدن  فــي  ــتــراث  ال
من  بالخطر  المهددة  والمتاحف 
واأللواح  النقالة  الهواتف  خالل 

الرقمية.  
عن  بورتمان  أعرب  جهته،  من 
البحرين  هيئة  لرئيسة  شكره 
دعم  على  لعملها  واآلثار  للثقافة 
جهود حفظ وصون التراث الثقافي 
العربي،  العالم  في  والطبيعي 
التعاون  من  مزيد  إلى  متطلعاً 

المثمر في المستقبل القريب. 
يذكر أنه تم تنظيم ورشة عمل 
الختبار النسخة األولى من تطبيق 
أكتوبر/  في  التراث«  في  »أمل 
مقر  في   2016 األول  تشرين 
للتراث  العربي  اإلقليمي  المركز 
بمشاركة  بالمنامة،  العالمي 
وذلك  ودوليين  إقليميين  خبراء 
به على  واالرتقاء  بهدف تحسينه 
النسخة النهائية لتداوله وتطبيقه 
المنطقة  في  المهنيين  قبل  من 

العربية.

الشيخة مي مستقبلًة ستيفان بورتمان

وكيلة »الصحة« تتفقد أقسام جراحة السلمانية
§المنامة - بنا 

] قامت  وكيلة وزارة الصحة عائشة بوعنق 
بمجمع  الجراحة  لقسم  بزياره  الخميس  أمس 
المسئولين  كبار  بحضور  الطبي،  السلمانية 
بالسلمانية، اذ اطلعت خاللها على سير العمل، 
واستمعت  باالقسام،  االمور  مستجدات  وأهم 
لشرح حول برامج وخطط القسم التي ستنفذ 
التي  الحلول  وأبرز   ،2017 الجاري  العام  في 
وتذليل  العمل  معوقات  على  للتغلب  وضعت 
بقسم  العاملة  الفرق  تواجه  قد  التي  الصعاب 

الجراحة.
اعجابها  عن  بوعنق  عبرت  الزيارة  وخالل 
للمرضى  المقدمة  الصحية  الخدمات  بمستوى 
االستمرار  ضــرورة  وأكــدت  والمترددين، 
والسعي  المستويات  هذه  على  والمحافظة 
بجودة  ووصولها  الخدمات  لتحسين  الدائم 
التطور  مع  يتناسب  بما  للمرضى،  عالية 
مجال  في  المتقدمة  والتكنولوجيا  الحديث 

 بوعنق لدى زيارتها أقسام جراحة السلمانيةالجراحة.
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26 مليونًا ستوفرها الحكومة جراء وقف الزيادة السنوية لموظفيها
§الوسط - حسن المدحوب 

] تظهر أرقام تقديرية أن اجمالي المبلغ الذي ستوفره 
الحكومة من قرار وقف الزيادة السنوية لموظفيها للعام 
26 مليون دينار، ضمن موازنتها  الى قرابة  2017، يصل 

الجديدة للعامين 2017 و2018.
الحساب  الواردة في  االرقام  »الوسط« على  واعتمدت 
لآلن  يعلن  لم  حيث   ،2015 لعام  للدولة  االخير  الختامي 
تشير  حيث   ،2016 المنقضي  للعام  الختامي  الحساب 
هذه االرقام الى ان اجمالي نفقات رواتب موظفي الدولة 
يعني  ما  دينارا،   838.627.940 المذكور  العام  في  بلغ 
بلغت   2016 للعام  تقدر  التي  السنوية  الزيادة  مقدار  ان 
رواتب  نفقات  يجعل  ما   ،25.158.838 تقديري  بشكل 
 863.786.778 تبلغ   2016 العام  في  الحكومي  القطاع 
الحكومية  للرواتب  السنوية  الزيادة  فإن  وعليه  دينارا، 
الـ  عتبة  من  مقتربة  دنانير،   25.913.603 تبلغ  ان  يمكن 

26 مليونا.
الوزارية للشئون  اللجنة  الحكومة عممت عبر  وكانت 
العالوة  صرف  بوقف  ايام  قبل  اإلنفاق،  وضبط  المالية 
شهر  في  والمستحقة  مسماها  كان  أياً  السنوية  الدورية 

يناير/ كانون الثاني2017.
الوزارية للشئون  اللجنة  التعميم الصادر عن  وأرجع 
ما  ضوء  »في  أنه  الى  القرار  اإلنفاق  وضبط  المالية 
إيرادات  انخفاض  على  المرتبة  المالية  األزمة  فرضته 
الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط من إجراءات تقشفية 
الباب  مصروفات  السيما  العامة،  المصروفات  لضبط 

األول من الميزانية المتعلقة بنفقات القوى العاملة«.
الدورية  العالوة  صرف  إيقاف  الحكومة  وقــررت 
السنوية أياً كان مسماها والمستحقة في شهر يناير2017 
المدنية،  الخدمة  لقانون  الخاضعين  الموظفين  لجميع 
تنظم  التي  الحكومية  الجهات  بجميع  الموظفين  وكذلك 
لم  التي  تلك  فيها  بما  خاصة،  لوائح  موظفيها  شئون 

تخضع بعد ألنظمة ديوان الخدمة المدنية.
الدورية  العالوة  صرف  وإجراءات  شروط  وبحسب 
لموظفي  السنوية  الدورية  العالوة  فتمنح  السنوية، 
في  المعتمدة  والرواتب  الدرجات  لجداول  وفقاً  الحكومة 
رتب  من  واحدة  رتبة  بمعدل  وذلك  المدنية،  الخدمة 
الدرجة التي يشغلها الموظف بحيث ال يتجاوز بها نهاية 

على  سنة  انقضت  قد  تكون  أن  على  درجته،  مربوط 
أن  سنوية،  دورية  عالوة  آخر  على  الموظف  حصول 
يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية ال تقل مدتها عن 6 
أشهر خالل السنة التي تدخل في حساب العالوة الدورية 
وسلوكه  الموظف  أداء  مستوى  يكون  وأن  السنوية، 
استحقاق  من  ويستثنى  األقل،  على  مرضياً  الوظيفي 
بأجور  المعينون  الموظفون  السنوية  الدورية  العالوة 
والموظفون  شهرية،  بمكافآت  أو  مقطوعة  أو  يومية 
المؤقتون المعينون لمدة تقل عن 6 أشهر، وبدوام جزئي 

أو بعقود.

ووفقاً لديوان الخدمة المدنية، تحجب العالوة الدورية 
السنوية عن الموظف لمدة محدودة إذا كان مستوى أدائه 
غير مرٍض، على أن يمنح العالوة السنوية بعد انقضاء 
قد  أداءه وسلوكه  أن  إذا ثبت  السنة  ذات  المدة من  هذه 
ارتقيا خالل هذه الفترة إلى مستوى مرٍض، وهذه فرصة 
على  للحصول  مؤهال  ليكون  قدراته  لتطوير  للموظف 
العالوة  من  الموظف  يمنع حرمان  وال  الدورية،  العالوة 
من  يناير  أول  من  لها  استحقاقه  من  السنوية  الدورية 

العام التالي وفقاً لشروط منحها.
بلغ  أن  بعد  العام،  الدين  ارتفاع  من  البحرين  وتعاني 

نهائية  توافقات  إثر  2015 و2016،  لعامي  الموازنة  عجز 
بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ماليين دينار عن 
و1.505   2015 للعام  دينار  مليار   1.504 منها  العامين، 

مليار دينار للعام 2016.
و2016   2015 للعامين  الدولة  موازنة  أرقام  وتشير 
تقديري  سعر  على  المذكورين،  للعامين  بنتها  والتي 
األسواق  في  السعر  أن  إال  للبرميل،  دوالراً   60 يبلغ 
المئة  في   87.1 وأن  التقديري،  السعر  من  أقل  العالمية 
3 مليارات  النفط، بما مجموعه  من اإليرادات ستأتي من 
من  ماليين(،   3707( دينار  ماليين  وسبعة  وسبعمئة 

إجمالي اإليرادات البالغة 4254 مليون دينار.
البحرينية  الحكومة  أن  رسمية  تقارير  وأظهرت 
مليار  مجموعه  ما   ،)2015( واحد  عام  خالل  اقترضت 
و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي 

الناتج القومي للبالد.
العام  للدين  الحكومية  التقديرات  أن  التقارير  وبّينت 
مليارات   7 بلغت  أنها  إلى  تشير   ،2015 العام  بنهاية 
و573  مليارات   5 كانت  حين  في  دينار،  مليون  و245 
أن  يؤكد  ما  وهو   ،2014 العام  نهاية  حتى  دينار  مليون 
دينار  المليار  مليار ونصف  أكثر من  اقترضت  الحكومة 

بحريني خالل عام واحد.
وقفز الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى نحو 8.4 
مليارات دينار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين األول 2016، 
المحلي  الناتج  إجمالي  من  المئة  في   70 نحو  ليعادل 

اإلجمالي.

الدين  أن  المركزي  البحرين  مصرف  بيانات  وأكدت 
دينار، من  مليار   1.34 بنحو  أشهر   10 ارتفع خالل  العام 
إلى   ،2016 الثاني  كانون  يناير/  دينار في  مليارات   7.05

نحو 8.39 مليارات دينار بنهاية أكتوبر 2016.
ويبلغ الدين العام نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج 
 11.70 نحو  والبالغ  البحرين  لمملكة  اإلجمالي  المحلي 

مليار دينار.
البيانات، فإن الحكومة اقترضت سندات تنمية  ووفق 
دينار  مليون   600 منها  دينار،  مليار   1.1 بقيمة  حكومية 
اقترضت بالدوالر األميركي خالل األشهر العشرة األولى 

من العام 2016.

أرقام تقديرية توضح المبالغ التي ستوفرها الحكومة جراء وقف الزيادة السنوية لموظفيها

الفرق بعد زيادة 3 % السنويةالرواتب األساسية لموظفي الدولة / مليون دينارالعام
-2015838.627.940 )فعلي(

2016863.786.77825.158.838 )تقديري(
2017889.700.38125.913.603 )تقديري(

»التربية« توقف عالوة »التمديد« عن المعلمين في يناير كاماًل
§الوسط - محرر الشئون المحلية 

] قال تربويون لـ »الوسط«: »إن وزارة التربية والتعليم أوقفت احتساب 
اإلعدادية  الحكومية  المدارس  في  والمعلمات  للمعلمين  التمديد  عالوة 
والثانوية، عن شهر يناير/ كانون الثاني الجاري كاماًل، باإلضافة إلى 5 أيام 

أخرى من شهر فبراير/ شباط المقبل«.
بدء  إلى  يعود  المذكورة  المدة  خالل  العالوة  وقف  »سبب  أن  وأوضحوا 
وزارة  إن  حيث  التدريس،  وتوقف  األول،  الدراسي  الفصل  نهاية  امتحانات 
المدرسي  الزمن  تمديد  عالوة  صرف  بين  تربط  باتت  والتعليم  التربية 
للطالب،  فعلي  تدريس  ووجود  واإلعدادية  الثانوية  الحكومية  المدارس  في 
الطالب مطلع  دوام  بدء  بعد  إال  يتم  لن  العالوة  احتساب هذه  فإن  وبالتالي 
الفصل الدراسي الثاني المقبل، كما أنه لن يحتسب خالل أي عطل أو إجازات 

رسمية، ومن ضمنها إجازة الربيع«.
الربيع  إجازة  التمديد خالل  احتساب عالوة  يتم وقف  أن  »نتفهم  وتابعوا 
وبقية اإلجازات، إال أنه ليس عدالً أن يتم وقف احتسابها في األيام التي تشهد 
ثالث  خالل  االمتحانات  على  بالمراقبة  نقوم  إننا  حيث  الطالب،  امتحانات 
فترات تمتد من الصباح وحتى الساعة 2 ظهراً، باإلضافة إلى قيامنا بتصحيح 
ظهراً،   2:15 الساعة  الدوام  نهاية  حتى  غالباً  تمتد  مهمة  الطالب وهي  أوراق 
الفترة الصباحية في دروس تقوية  فضاًل عن قيامنا بتدريس الطالب خالل 

تنظمها المدارس للطالب أثناء أيام االمتحانات«. 
التربية  وزارة  فإن  العالوة،  احتساب  فيها  يتم  التي  األيام  وأكملوا »خالل 
والتعليم تقوم بحرمان أي معلم من عالوة التمديد ليوم كامل، في حال تأخر 
غير  اإلجراء  »هذا  أن  معتبرين  فقط«،  واحدة  دقيقة  بمقدار  ولو  الدوام  عن 
عادل، إذ إنه منذ شهر )نوفمبر/ تشرين الثاني 2016(، عممت وزارة التربية 

والتعليم معايير جديدة الستحقاق العالوة، هدفها األساسي هو تقنين صرف 
العالوة للمعلمين في المدارس الحكومية لتقليص النفقات، ونحن لم نعترض 
ولو  الصباحية  البصمة  في  تأخر  أي  أن  وهي  واحدة،  نقطة  في  إال  عليها، 
بمقدار دقيقة واحدة يؤدي إلى حرمان المعلم من عالوة التمديد ليوم كامل، 

حتى ولو كان التأخر خارجاً عن إرادة المعلم«.
وأضافوا »نحن نتفهم جداً فلسفة المعايير الجديدة، ونؤيد أنها تنسجم مع 
الوظيفة،  في  نقضيه  إضافي  وقت  مقابل  أن تصرف  يجب  العالوة  أن  فكرة 
ألمر  باالستئذان  قيامنا  حال  في  العالوة  تخصم  أن  على  نعترض  ال  فمثاًل 
ساعة  عملنا  نكون  ال  قد  الحالة  هذه  في  ألننا  العمل؛  من  والخروج  خاص 
عن  تأخرنا  إذا  العالوة  من  نحرم  أن  نفهم  ال  لكن  واقعي،  بشكل  إضافية 
أيام  خالل  العالوة  احتساب  وقف  يتم  أن  نفهم  ال  كما  واحدة،  دقيقة  الدوام 

االمتحانات«.
لكل ساعة بحسب  المدرسي تحتسب حالياً  التمديد  يشار إلى أن ساعات 
التابع إلى ديوان الخدمة المدنية للدرجات التعليمية، إذ إن  الوقت اإلضافي 
الدرجة الثالثة تحتسب الساعة بـ 3 دنانير، والرابعة بـ 4 دنانير، والخامسة 
 8 بـ  والثامنة  دنانير،   7 بـ  والسابعة  دنانير،   6 بـ  والسادسة  دنانير،   5 بـ 

دنانير، أما الدرجة التاسعة وما فوق فتحتسب الساعة بـ 9 دنانير.
وزير  بين  اجتماع  ُعقد  الجاري  الدراسي  العام  مطلع  قبل  أنه  يذكر  كما 
زايد  أحمد  المدنية  الخدمة  ديوان  ورئيس  النعيمي،  ماجد  والتعليم  التربية 
الزايد، وذلك بمقر ديوان الخدمة المدنية، حضره عدد من المسئولين بالديوان 
وتحسين  تطوير  مناقشة  االجتماع  خالل  وتمت  والتعليم،  التربية  ووزارة 
الزمن المدرسي الذي تنفذه الوزارة منذ العام 2008 ضمن مبادرات المشروع 
الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أهمية اإلبقاء على مشروع تحسين 

الجودة  لتحقيق  إيجابية  فاعلة  أداة  كونه  فيه؛  واالستمرار  المدرسي  الزمن 
المطلوبة في التعليم، والذي حقق نتائج إيجابية تمكن من تشغيل منظومة 
وتوافر  ودراستها،  البيانات  وتقصي  الميدان  إنجاز  وتتبع  للرصد  متكاملة 
الوقت الكافي لحصص التنمية المهنية للمعلمين، وتدريبهم على الممارسات 

الصفية الفاعلة.
موضوع  دراسة  تمت  أنه  المدنية  الخدمة  ديوان  رئيس  أوضح  بدوره، 
خالل  من  بالديوان  المختصين  قبل  من  المدرسي  الزمن  تحسين  مكافأة 
الديوان  حرص  وأكد  والتعليم،  التربية  بوزارة  المسئولين  مع  االجتماعات 

على استمرارية عجلة التعليم على أكمل وجه.
المذكورة  العالوة  أنها ال تصرف  الوزارة  السابقة، ترى  وفي تصريحاتها 
دوام  إن  حيث  ظهراً،  وربع   2 الساعة  إلى  المعلمين  دوام  تمديد  بسبب 
الموظفين في الحكومة يستمر إلى الوقت ذاته، وإن الهدف من هذه العالوة هو 

تحفيز المعلمين للتعامل بإيجابية مع زيادة الزمن المقرر للتعلم.
الذي  »المبلغ  أن  سابقاً  ذكر  النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  وكان 
جاء  المدرسي  الزمن  تحسين  لنظام  المطّبقة  المدارس  في  للعاملين  تقرر 
مع  بإيجابية  للتعامل  والثانوية  اإلعدادية  المدارس  منتسبي  حفز  بهدف 
زيادة الزمن المقرر للتعلم، لصالح األبناء الطلبة. وعلى رغم أن نظام الخدمة 
المدنية حدد الدوام الرسمي لموظفي الدولة، من السابعة صباحاً حتى الثانية 
مدِّ عمل  مقابل  مكافآت  دفع  بالضرورة  يكن يستوجب  لم  بما  والربع ظهراً، 
منح  على  الوزراء  مجلس  وافق  فقد  والربع،  الثانية  الساعة  إلى  المدارس 
العاملين في مدارس التحسين مثل هذه المكافأة المقطوعة، دعماً للتربويين 
واهتمامه  لرعايته  وتأكيداً  حينه،  في  المتاحة  اإلمكانيات  وفق  الميدان،  في 
بالمعلمين، وقد التزمت الوزارة بصرف هذه المكافأة المقطوعة للجميع خالل 

السنوات الماضية، م ندون إبطاء أو تأخر«.

طالبة مكفوفة تؤلف قصة
باستخدام البرنامج اإللكتروني »الناطق«

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
النعيمي  علي  ماجد  والتعليم  التربية  استقبل وزير   [
بمكتبه الطالبة منيرة جاسم الشوملي من مدرسة العروبة 
الالتي  المكفوفات  الطالبات  من  وهي  للبنات،  االبتدائية 
أبدين تفوقًا دراسيًا رغم إعاقتهن البصرية، حيث تسلم 
وكتابتها  بتأليفها  قامت  قصيرة  قصة  من  نسخة  منها 
باستخدام البرنامج اإللكتروني »الناطق«، مشيداً بقدرتها 
على تطوير موهبتها باالستعانة بأحد البرامج اإللكترونية 
المتطورة التي وفرتها الوزارة للطلبة المكفوفين بمدارس 

الدمج، متمنيًا لها مزيداً من النجاح والتوفيق.
الطلبة  وإبداعات  لمواهب  الوزارة  دعم  الوزير  وأكد 
بجميع فئاتهم، ومن ضمنهم ذوي االحتياجات الخاصة، 
من خالل إشراكهم في األنشطة المختلفة داخل المدرسة 
مركز  في  لهم  التسجيل  باب  فتح  عن  فضاًل  وخارجها، 
رعاية الطلبة الموهوبين ، وتتناول الشوملي في قصتها 

الشومليأهمية الصداقة ودورها اإليجابي في المجتمع. منيرة  الطالبة  مستقباًل  والتعليم  التربية  وزير 

وزير التربية يرعى منتدى »مستقبل التكنولوجيا والتعليم في الخليج 2017«
§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليم  التربية  وزير  رعاية  تحت   [
البحرين  النعيمي تنظم جمعية  ماجد بن علي 
»بتك« وشركة وورك سمات  التقنية  لشركات 
لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وللعام الثاني 
التكنولوجيا  »مستقبل  منتدى  التوالي  على 
والتعليم في الخليج«، وذلك يومي 2 و3 مايو 
القادم في مركز الخليج للمعارض والمؤتمرات.
التكنولوجيا  »مستقبل  منتدى  ويواكب 
البحرين  مملكة  جهود  الخليج«  في  والتعليم 
المشروعات  من  مجموعة  في  المتجسدة 
التربية  وزارة  تنفذها  التي  الرائدة  والبرامج 
من  متميزة  مجموعة  ذلك  ويراكم  والتعليم. 
مشروع  بأداء  االرتقاء  مجال  في  النجاحات 
ونظرة  المستقبل  لمدارس  حمد  الملك  جاللة 
التمكين  تطبيقات  لترسيخ  الثاقبة  جاللته 
الرقمي في التعليم، األمر الذي من شأنه   إتاحة 
والتوسع  الحديثة  التطورات  لمتابعة  المجال 
في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
التحديد  وجه  وعلى  كافة،  الحياة  مجاالت  في 

تحسين جودة التعليم.
إضافة  موسع،  مؤتمر  المنتدى  ويتضمن 
المتخصصة  العمل  ورش  من  مجموعة  إلى 
من  مختارة  نخبة  يديرها  التي  المتميزة 
في  الرقمي  »التحول  قضايا  في  المبدعين 

هذا  في  يشارك  أن  المرتقب  ومن  التعليم«، 
قضايا  في  العاملين  من  مئتين  نحو  المنتدى 
مديري  من  التعليم«،  في  الرقمي  »التحول 
مدارس  في  والمختصين  والمعلمين  المدارس 
وجامعات عامة وخاصة بالمملكة، إضافة إلى 
من  وعدد  البحرين  خارج  من  خبراء  مشاركة 
شركات التقنية المحلية واإلقليمية والعالمية.

التكنولوجيا  »مستقبل  منتدى  ويطرح 
رئيس  بشكل   »2017 الخليج  في  والتعليم 
مسألة »التحول الرقمي في التعليم والمحتوى 
التعليمي الرقمي« المرتبط بالمناهج الدراسية 
تطبيق  في  الرئيسة  المجاالت  من  يعد  والذي 
مثل  التعليم  في  الرقمي  التمكين  برنامج 
ونماذج  االمتحانات  وأسئلة  الدراسية  الكتب 
والمكتبات،  االفتراضية،  والمختبرات  اإلجابة، 

والبرمجيات التفاعلية.
من  مروحة  المنتدى  فعاليات  وتغطي 
الرقمي  بالتمكين  العالقة  ذات  األنشطة 
للتكنولوجيا،  اآلمن  االستعمال  على  المرتكز 
واإلرشاد التقني، والمحتوى التعليمي الرقمي، 
التعليمية،  البوابات  النوعي، وبناء  والتدريب 
والتجهيزات والتقييم والمتابعة، وبحث أنجح 
تقنية  توظيف  من  المعلمين  لتمكين  السبل 
التعليم  عمليات  في  واالتصال  المعلومات 
على  المعلمين  تدريب  خالل  من  والتعلم 

معايير دمج التقنية في التعليم.

اللجنة الحكومية - البرلمانية المشتركة المكلفة مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية اإليرادات
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المواطن محمد جناحي... أرشيف للصحافة البحرينية والعمالت والطوابع
§الوسط - محمد العلوي

بين  القديمة  القطع  جمع  حب  يستشري  فيما   [
خطاً  جناحي،  حسين  محمد  المواطن  اختار  البحرينيين، 
ومجالت  صحفاً  ضم  ألرشيف  جمعه  في  تمثل  خاصاً، 
بحرينية قديمة، إلى جانب جمع آالف الطوابع والعمالت.
»الخميلة«،  »الميزان«،  »الوطن«،  البحرين«،  »هنا 
»الوقت«، »العهد«، »البحرين الثقافية«، »صدى األسبوع«، 
»المواقف«، »األيام«، »الوسط«، »الميثاق«، »الرياضية«، 
من  جناحي  جعبة  في  مما  نماذج  األسبوعية«،  »النجمة 

صحف ومجالت قديمة.
يتحدث عن هدفه من كل ذلك، فيقول: »الهدف هو توثيق 
تاريخ الصحافة البحرينية وحتى الخليجية، بما في ذلك 
التي توقفت عن الصدور، وتركيزي  الصحف والمجالت 
ينصب على اقتناء العدد األول من كل صحيفة أو مجلة 
عامة،  بمختلف صدورها بصفة  واألعداد  بصفة خاصة، 
حتى باتت لدي اليوم مئات األعداد من مختلف الصحف 

المقتنيات من  بقية  إلى جانب  المالية  قيمتها  والمجالت، 
الطوابع والعمالت والساعات تقدر بآالف الدنانير«.

تتمثل  إذ  ديكور،  مجرد  ليس  به  أقوم  »ما  وأضاف 
أهميته في حفظ حقب تاريخية، وتعريف األجيال الحالية 
بالصحف التي صدرت في وقت سابق وتوقفت، وهو ما 
تمثل  األهمية،  بالغة  تاريخية  بأحداث  التعريف  يعني 

الصحافة خير وسيلة لحفظ تفاصيلها«.
وادخار«،  وثقافة  »فن  إنها  الطوابع  عن  »نقول  وتابع 
لي  يمكن  التي  القديمة  الصحف  مع  الحال  هو  وكذلك 
شراؤها اليوم بمبلغ وبيعها غداً بقيمة مضاعفة، فالندرة 

تمنحها قيمة مضاعفة«.
10 سنوات، وهو  وبدأ جناحي مشوار هوايته وعمره 
الخليجية  المعارض  في  المشاركة  على  حريص  اليوم 
والدولية، أحدثها المعرض اآلسيوي للطوابع في الصين.
مدينة  في  أقيم  الذي  المعرض  »خالل  ذلك  على  يعلق 
األول  كانون  ديسمبر/   6 إلى   2 من  الفترة  في  نانق 
البحرين  جمعية  عن  كمنسق  مشاركتي  كانت   ،2016

عارضاً   339 مشاركة  من  تمكنا  وقد  الطوابع،  لهواة 
و1200 »فريم«، لنحصد في النهاية الميدالية الفضية عن 

مشاركة خاصة بحقبة الملكة فيكتوريا في الهند«.  
والمجالت  الصحف  على  جناحي  هواية  تقتصر  وال 

والطوابع، لتمتد للساعات والعمالت والوثائق.
من  مقتنياتي  على  وأتحصل  كهاٍو،  »أتعامل  يقول: 
اآلباء  »أخاطب  المزادات«، وعقب  بينها  من  عدة مصادر 
بالحرص على تنمية هوايات األبناء، في أي مجال سواًء 
الجيل  فاليوم  الصحف،  أو  العمالت  أو  الطوابع  جمع 
أيضاً  وهذه   ،»Social Media« الـ  ناحية  مندفع  الحالي 

ينطبق عليها العنوان نفسه«. 
هذا  عن  تحدث  الطوابع،  آالف  يمتلك  الذي  جناحي 
تشجيع  لآلباء  يمكن  فقال  األهمية،  من  بكثير  المجال 
الخط  فن  تتضمن  والتي  الطوابع،  جمع  على  أبنائهم 
على  عالوة  اإلبداع،  وفن  التصميم  وفن  االختزال  وفن 
قطع  مجرد  ليست  »هي  فـ  وأحداث،  لتاريخ  توثيقها 
للدولة، فمن  ورقية بل ترقى لمستوى تكون فيه سفيراً 

بلدك  ثقافة  توصيل  بإمكانك  الصغير  الشيء  هذا  خالل 
إلى الخارج«. 

الدول  كل  تشمل  طوابع  أرشيفه  في  جناحي  ويمتلك 
الخليجية منذ أول إصدار لها، بما في ذلك البحرين التي 

بدأت فيها الخدمة البريدية العام 1884.
بتحمل  والمدارس،  واإلعالم  اآلباء  جناحي  ويطالب 
نفوس  في  الهوايات  هذه  مثل  حب  غرس  مسئولية 
والتعليم  التربية  وزارة  »أناشد  الشاب، وأضاف  الجيل 
وضع مادة الهوايات ضمن المنهج الدراسي أو النشاط 
أنوه  كما  االبتدائية،  المرحلة  على  والتركيز  الطالبي، 
بأهمية إقامة المعارض والتي من خاللها يتم الكشف عما 
نملك في حوزتنا من مقتنيات قديمة، وتجدد العالقة مع 

الجمهور«. 
على  الوثائق  من  القديمة  المقتنيات  أصحاب  ويعول 
الثقافي،  عيسى  مركز  في  التاريخية  الوثائق  مركز 
الحتضانهم عبر معارض تخصصية أو مصاحبة، وصوالً 

لحماية هذا القطاع وتوسعته.

جناحي حاماًل نسخة من جريدة البحرين جناحي ُيطلع »الوسط« على نسخ قديمة من الصحف البحرينية

بمشاركة 56 جهة حكومية وشبه حكومية  

»الحكومة اإللكترونية«: التعامل مع أكثر من 107 ماليين رسالة إلكترونية ضارة في 2016

بن  سلمان  الشيخ  صرح  الصدد،  وبهذا 
االجتماع  هذا  تنظيم  بأن  خليفة  آل  محمد 
الهيئة  لجهود  استمراراً  يأتي  الثانية  للمرة 
أمن  ومشاريع  برامج  دعم  إلى  الرامية 
والتجارب  الخبرات  وتبادل  المعلومات، 
دراسة  عن  فضاًل  الناجحة،  والممارسات 
التحديات وإيجاد الحلول المناسبة في ظل ما 
إلكتروني  استهداف  من  المؤسسات  تشهده 
مباشر، ما يستوجب مواجهة هذا االستهداف 

من خالل عمل جماعي مشترك وموحد.
نجحت  المعلومات  أمن  مبادرة  إن  وقال 
أهدافها  تحقيق  في  وجيزة  فترة  خالل 
بين  والتعاون  التنسيق  زيادة  في  المتمثلة 
الحكومية  وشبه  الحكومية  الجهات  مختلف 
االختراق  لمحاوالت  والتصدي  للكشف 
ممكن،  وقت  بأسرع  واحتوائها  المحتملة، 
الدولة،  معلومات  وأمن  حماية  يضمن  بما 
على  الحكومية  الجهات  بحرص  مشيداً 
إلى  داعياً  اإليجابية،  والمشاركة  التعاون 

المشترك  والعمل  الجهود  تضافر  استمرار 
بغية االستجابة المباشرة لهجمات االختراق 
عن  فضاًل  وشمولية،  فاعلية  أكثر  بطريقة 
تحقيق الوفر المادي للموارد الحكومية عبر 
واستثمار  الموارد  لتلك  األمثل  االستغالل 

الخبرات البشرية.
مجموعة  إلى  التطرق  تم  االجتماع،  خالل 
البيانات  ــادة  زي منها  اإلحصائيات،  من 
المئة  في   12.4 بنسبة   2016 في  المحمية 
 1.046.6 إلى  لتصل   2015 بالعام  مقارنة 
من  المتداولة  البيانات  وحول  بايت،  تيرا 
قبل موظفي الحكومة عبر اإلنترنت، أشارت 
من  المئة  في   20 أن  إلــى  اإلحصائيات 
المرور مع  كلمة  يتبادلون  الحكومة  موظفي 
بخطورة  الوعي  دون  من  أكثر  أو  شخص 
يقومون  منهم  المئة  في  و44  التصرف،  هذا 
من  اإللكترونية  بالرسائل  المرفقات  بفتح 
 17 أن  حين  في  المرسل،  هوية  معرفة  دون 
يبادرون  ال  الحكومة  موظفي  من  المئة  في 

العمل  في  لديهم  المختصة  الجهات  بإبالغ 
عن الهجمات الفيروسية التي قد يتعرضون 
خالل  اإلنترنت  لشبكة  استخدامهم  أثناء  لها 
أوقات عملهم، كما أظهرت النتائج أن 13 في 
العمل  ملفات  نقل  على  يعملون  منهم  المئة 
الخارجية  البيانات  للمنزل عن طريق ذاكرة 

.)USB(
إلى  االجتماع  خالل  التطرق  وتم  هذا، 
محاوالت االختراق التي تتعرض لها األنظمة 
اإلدارة  تمكنت  إذ  البحرين،  في  اإللكترونية 
المعلومات  بهيئة  المعلومات  ألمن  العامة 
من  أكثر  رصد  من  اإللكترونية  والحكومة 
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قبله،  الذي  العام  عن  أضعاف  ثالثة  بزيادة 
تقنية  بقطاع  العاملون  المختصون  وتمكن 
وبنجاح  الحكومية  بالمؤسسات  المعلومات 
من التعامل مع أكثر من مئة وسبعة ماليين 
عبر  رصدها  تم  ضارة  إلكترونية  رسالة 
العام  خالل  الحكومية  المعلومات  شبكة 

.2016
أمن  وبــرامــج  مشاريع  ــرز  أب ــول  وح
تنفيذها  على  العمل  المتوقع  المعلومات 
سلمان  الشيخ  أوضح   ،2017 العام  خالل 
حماية  قانون  تطبيق  لدعم  الهيئة  سعي 

معلومات ووثائق الدولة، وتعزيز دور مركز 
 ،)CERT.bh( الحاسبات  لطوارئ  االستجابة 
برنامج  لتطبيق  جاهدة  الهيئة  تسعى  كما 
عمل  جانب  إلى  المعلومات،  ألمن  »ثقة« 
األمنية  التوعية  برنامج  تعزيز  على  الهيئة 
تنظيم  في  االستمرار  خالل  من  الحكومي 
الدورات التوعوية لموظفي القطاع الحكومي.

أمن  قسم  ورئيس  الشريك  واستعرض 
أنتوني  جي«  ام  بي  »كي  في  المعلومات 
التي  الرئيسية  التحديات  أبرز  سوني، 
أن  إلى  مشيراً  اليوم،  الشركات  تواجه 
تحديات أمن المعلومات يمكن أن تؤدي إلى 
خسائر وأضرار كبيرة، إذ لم تعد المسئولية 
المعلومات،  تقنية  قسم  على  محصورة 
أعضاء  بين  مشتركة  مسئولية  هي  وإنما 
األقسام  وجميع  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 
الرقمية في عملياتها  التي تستخدم األصول 
والمنظمات  الشركات  ووجه  التجارية، 
للكشف  تقنيات  تبني  في  االستثمار  إلى 
األمن  ثغرات  عن  المسبق  واالستعداد 
اإللكتروني واالستجابة لها، فضاًل عن النهج 
التقليدي الذي يعتمد على اكتشاف الثغرات 

بعد حدوثها ومعالجتها.
المعلومات«  يذكر أن مبادرة »صقور أمن 
تسعى  التي  الجهود  ظل  في  إطالقها  يأتي 
اإللكترونية  والحكومة  المعلومات  هيئة  لها 
التحتية  للبنى  األمني  المستوى  لتعزيز 
الحكومية  اإللكترونية  والخدمات  واألنظمة 
مع  يتماشى  وبما  الحكومة  لتوجه  تنفيذاً 
أمن  الساعية نحو رفع مستوى  خطة عملها 
بمملكة  الحكومي  القطاع  في  المعلومات 

البحرين.

الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة

§المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

الجهات  مع  التواصل  بتعزيز  المرتبطة  مسئوليتها  من  انطالقًا   [
ينعكس  بما  المعلومات  أمن  مجال  في  النضج  مستوى  لرفع  الحكومية 
على الخدمات المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع، نظمت هيئة المعلومات 
لـ »صقور  الثاني  االجتماع  )الخميس(،  أمس  يوم  اإللكترونية،  والحكومة 
أمن المعلومات« برئاسة مدير عام تقنية المعلومات بالهيئة الشيخ سلمان 
بن محمد آل خليفة، بالتنسيق والتعاون مع شركة »كيه بي ام جي فخرو«، 
56 جهة حكومية وشبه حكومية يمثلها مختصون في مجال  وبمشاركة 

أمن المعلومات.

جامعة الخليج العربي تطرح دورة دولية الستخدامات الطائرات من دون طيار في الجيومعلوماتية
§المنامة - جامعة الخليج العربي

] ضمن مساعيها لتوظيف التقنيات الحديثة في األبحاث 
العلمية التطبيقية، تطرح جامعة الخليج العربي باالشتراك 
 BCN DRONE( مع مركز برشلونة للطائرات من دون طيار
استخدامات  في  تدريبية  وورشة  دورة  أول   )CENTER
الجيومعلوماتية  التطبيقات  في  طيار  دون  من  الطائرات 
 Unmanned Aerial Vehicles for Remote( عنوان  تحت 
الى   20 من  تقام  حيث   )Sensing and Photogrammetry
العربية  باإلمارات  2017 في مدينة دبي  آذار   29 مارس/ 

المتحدة.
الدراسات  بكلية  الجيومعلوماتية  قسم  فريق  وعمل  
العليا بجامعة الخليج العربي بالتنسيق مركز برشلونة  
على تطوير النسخة األصلية للدورة التي سبق واستفاد 

منها أكثر من 260 مشاركاً يمثلون 60 دولة.

مرة  ألول  والموسعة  الخاصة  النسخة  هذه  وتطرح 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  وحصرياً  عالميا 
بمشاركة 14 من االكاديميين والمتخصصين والمهندسين 
التي  المجاالت  شتى  لتغطية  دول  عشر  من  والطيارين 
ستتناولها الدورة. كما سيتم خالل الدورة االستفادة من 
البرمجيات  في تصنيع  عالميا  رائدة  10 شركات  خدمات 
وتعد  المجال.  في  المستعملة  والطائرات  والمستشعرات 
هذه الدورة الفريدة في المنطقة فرصة حقيقية الكتساب 
العديد من المهارات، حيث سيتعرف المشاركون مباشرة 
على طرق إجراء المسح الحراري ومتعدد وفائق األطياف 
إلى   .)Lidar( الليزر  مسح  وكذلك  الكهروميغناطيسية 
وتحليل  معالجة  و  التخطيط  مهارات  من  تمكينهم  جانب 
الصور الملتقطة وكيفية بناء وإنتاج النماذج ثالثية األبعاد 
بدون  الطائرات  من  الملتقطة  الصور  خالل  من  للبنايات 

الخليج  جامعة  وقعت  اإلستعدادات،   إطار  وفي  طيار. 
 ( درونز  آي  فالكون  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  العربي 
FALCON EYE DRONES( ومقرها دبي والتي تعتبر رائدة 
إقليمياً  في مجال خدمات اإلسشتعار عن بعد بالطائرات 
من دون طيار، وذلك بهدف اإلعداد الناجح للجانب العملي 
الدولي  المركز  مع  اإلعداد  يتم  كما  المطروحة.  للدورات 
الدورات  )ICBA( ومقره دبي الستضافة  الملحية  للزراعة 

التدريبية كجهة منظمة في دولة اإلمارات.
المؤتمرات  الرائدة في تنظيم   )GISTEC( وتعمل شركة 
الجيومعلوماتية  مجال  في  التدريبية  والدورات  والورش 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة  على تسويق الدورة في 
اإلستشارات  وتقديم  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  كل 
العالمية.  المعايير  أعلى  الدورة في طراز  لتخرج  الالزمة 
كما تتوجه جامعة الخليج العربي بخالص الشكر والتقدير 

لهيئة دبي للطيران المدني لتشجيعها للدورة والعمل على 
تسهيل الحصول على الموافقات الالزمة إلجراء الطلعات 

التطبيقية في الميدان وذلك حسب القوانين المنظمة.
الطائرات بدون طيار في مجال  إلى أن استخدام  يشار 
حلول  من  يوفره  لما  واعداً  مجاالً  يعد  الجيومعلوماتية 
إلى  العربي  الخليج  جامعة  وتسعى  مبتكرة،  وتطبيقات 
الخليجية  المجتمعات  اإلبتكار في  ثقافة  تدعيم وترسيخ 
إنعاش  بهدف  واإلقليمية  الدولية  شراكاتها  خالل  من 
المشاريع  من  مجموعة  وطرح  المنطقة،  في  المجال  هذا 
التطبيقية المشتركة بين جامعة الخليج العربي والقطاع 
الحكومي والخاص في دول المجلس لالستفادة من الفرص 
المتاحة عبر هذه التقنية وتدعيم مشاريع معرفية ومبتكرة 
من  وللمزيد  المنطقة.  لدول  عالية  اقتصادية  جدوى  ذات 

العلومات يرجى زيارة موقع جامعة الخليج العربي.
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لم تمنعها اإلعاقة من تحقيق أحالمها... فحلٌم راودها من صغرها... وتحقق بدخولها الجامعة

»نور ربيع« الفتاة التي أعاد لها القدر ما حرمت من سمع ونطق
§سترة - زهراء غريب

] أيدٍ تمتد بالهواء لتصوغ شكاًل أو رسالة 
ال تتمكن من النطق بما تحمله كلماتها، أفواه 
تتسع دون أن يصل مداها لمسامعها. ال يبدو 
الفتاة  »نور«  لـ  بالنسبة  غريباً  المشهد  هذا 
السمع  نعمتي  دون  ولدت  التي  العشرينية 
والنطق اللتين استعادتهما بعد نضال طويل 

كلل نجاحه القدر.
نعمتي  من  محرومة  ربيع،  نور  ولدت 
بعد  ذلك  أسرتها  واكتشفت  والنطق  السمع 
اتسمت  التي  الفحوصات  بإجراء  القيام 
اصابتها  تأكيد  اثرها  وتم  واالنهاك،  بالطول 
ارتــداء  عليها  حتم  عميق  سمع  بضعف 
أصغر  فكانت  أشهر؛   7 عمر  في  السماعات 
طفلة في مركز تنمية السمع والنطق التابع 
إذ  الطفولة،  لتنمية  البحرينية  للجمعية 
كثافة  رغم  لكن  اشهر،   9 آنذاك  عمرها  كان 
يسجل  لم  الكبيرة  أسرتها  وعناية  الدروس 

أي تطور على حالتها.

على طريق التعلم
دمجت  الرابعة  سن  »نور«  بلغت  عندما 
المشاعل،  روضة  في  األسوياء  األطفال  مع 
حينها  األمور  و«سارت  النوراء  روضة  ثم 
بسالسة بسبب احتضان اإلدارة والمعلمات«.
أمام  يكن  لم  السادسة  سن  بلوغها  ولدى 
»نور«  الحاق  إما  خيارين؛  سوى  األسرة 
احدى  أو  الشامل  للتخاطب  شيخان  بمركز 
»جليلة  والدتها  طرقت  الحكومية.  المدارس 
في  وأخــذت  الجهتين  أبــواب  سيدعلوي« 
الطلبة،  بصفوف  متعلقة  أمورا  اعتبارها 
وبحثت  وتقييمها،  الدروس  شرح  وطريقة 
مطوالً حول مستقبل خريجي المركز فوجدت 
تعد  التي  االشارة  لغة  يستخدمون  طلبته 
األساس في التعليم، وأن المراحل التعليمية 
يمكن  ثم  فقط،  االعدادية  تتعدى  ال  بالمركز 
معهد  في  الجامعية  دراسته  اكمال  للطالب 
محدودة،  عملية  تخصصات  ضمن  البحرين 
وتتمناه  والدتها  به  تحلم  ما  ذلك  يكن  ولم 
مدرسة  في  »نور«  إلحاق  فقررت  البنتها، 

حكومية رغم صعوبة القرار.
غرناطة  مدرسة  إدارة  بالبدء  توافق  لم 
على  سترة  جزيرة  في  للبنات  االبتدائية 
باعتبارها  المسئولية  لثقل  »نور«؛  قبول 
مثل  في  لمن  التعليم  تقديم  على  قادرة  غير 
حالتها، وهو األمر غير المعتاد والمألوف في 
المدارس الحكومية، اذ لم يكن هناك قرار أو 
لكنها  نور،  دمج  من  تمكنها  معتمدة  سياسة 
برغم ذلك التحقت بهذه المدرسة في منطقة 
األسرة  اصرار  على  بناء  بسترة،  سكنها 

ووعودها بتحمل التبعات.
ال  بيئة  إلى  »نور«  دخول  سهاًل  يكن  ولم 
أحد فيها يتقن  اللغة التي تعيها، تقول نور: 
قراراً صعباً،  كان  أنه  أقول  »فأنا جادة حين 
فمعاناتي لم تكن سهلة عند دخولي مجتمعا 
اللغة  يستخدمن  الالتي  الطالبات  من  كبيرا 
الطبيعية في كل شيء، ولم يكن أي فرد فيها 
معلومة  أي  يملكون  ومعلماتها  إدارتها  حتى 
يمنع  لم  وإن  بتاتاً،  السمعية  اإلعاقة  حول 
ذلك احتضانهم لي وسعيهم لدمجي وتكيفي 

في البيئة المدرسية«.
كمرشدة  »نور«  والدة  لتوظيف  وكان 
وتواصلها  المدرسة،  هذه  في  اجتماعية 
بالوزارة،  المعنية  الجهات  مع  المستمر 
نجاح  على  وحرصهن  المعلمات  وتعاون 
تأسيسي  في  الكبير  »الدور  واتقانها،  ابنتها 
كانت  أنها  أقول  االبتدائية، ولن  المرحلة  في 
ولكن  وشاقة،  منهكة  بل  وانسيابية،  سلسة 
كان  بقدراتي  وااليمان  لي  المحبة  حجم 

شديداً عارماً«.
وهي  االبتدائية  المرحلة  »نور«  أنهت 
بالكاد تتقن بعض الكفايات األساسية  التي 
إال  ومصاعب،  ضغوط  من  نيلها  يخل  لم  
أن  المرحلة االعدادية  كانت األكثر صعوبة 
الثانوية  المرحلة  أما  له.  بالنسبة  وانهاكا 
جعلتها  التي  بالفضلى  »نور«  فوصفتها 
تدرك حجم المسئولية التي تقع على عاتقها، 
صديقات  قبل  من  كبير  بدعم  وأحاطتها 
المدرسة الالتي استمرت عالقتها بهن متينة 

لحد اليوم.
وتلقت »نور« بعثة جامعية من قبل وزارة 
بأي  االلتحاق  لها  أتاحت  والتعليم  التربية 
جامعة وفقاً للتخصص الذي ترغب، وبالفعل 
حالياً  وهي  التطبيقية،  بالجامعة  التحقت 
طالبة إدارة أعمال في عامها الدراسي الثالث، 
»بابكو«،  البحرين  نفط  بشركة  وموظفة 
جهدها  قصارى  لبذل  يدفعها  دعماً  تتلقى 

واالبداع في عملها.

خطى...
النطق  نحو  خطواتها  أولى  »نور«  خطت 
كبيًرا  فرقاً  أحدث  والذي  عام،  في  والسمع 
في  والدتها  مساعي  بمساندة  حياتها  في 
الحصول على عالج يتمثل في عملية زراعة 
أن  إال  الثمن،  باهظة  االلكترونية  القوقعة 
كلفة العملية الباهظة لم تكن العائق الوحيد 
رفضوا  واألقارب  »نور«  والد  إن  إذ  أمامها، 
بذريعة  العملية؛  إجراءها  قاطعاً  رفضاً 
وجوب الصبر والقناعة بما كتبه اهلل، وعدم 
أكبر؛  لمشاكل  »نور«  وتعريض  المجازفة 
فتح  تستلزم  التي  العملية  صعوبة  بسبب 

الرأس وما شابه.
من  الوالدة  تمنع  لم  العوائق  تلك  كل 
االصرار على عالج »نور«، فبناء على اقتراح 
ُملح وتشجيع من زميالتها بالمدرسة، قامت 
المحلية  الصحافة  في  رسائل  بنشر  األم 
بارسائل  قامت  كما  ابنتها،  عالج  فيها  تطلب 
تقديم  منها  تتوقع  جهة  لكل  الرسائل  تلك 
ومعنية  مختصة  مع  وتواصلت  الدعم، 
بجمهورية  العمليات  هذه  لمثل  بالتنسيق 
والجهاز  العملية  كلفة  حددت  والتي  مصر، 

اإللكتروني »القوقعة« بـ 15000 دينار.
تقول »نور«: »حين بدأت أمي كانت وحيدة 
تكتب وتجهز وتنسخ األوراق ثم تعدها في 
ملفات، وتخرج كل يوم بعد الدوام لتوزيعها 
على الشركات والبنوك والمصانع، ولم يخل 

ذلك من مواقف مؤلمة لم تمنعها أو تبطئ من 
برنامجها اليومي، إال حين علِم والدي وبقية 
طلب  إعالن  ينتشر  بدأ  بعدما  بذلك  أهلي 
الناس، ورفض ذلك بشكل مطلق  الدعم بين 
فهو أمر صعب عليه أن يستجدي األموال من 
الناس لعالج ابنته والتي تحمل اسمه واسم 

عائلته«.

تعاطف اجتماعي
قصتي ليست قصة »نور« فحسب بل هي 
التي  والتكاتف  األصالة  وقصة  وطن  حكاية 
منها حكايتي  في مواقف وحكايا عدة  تجلت 
في  اآللهي  االعجاز  تجلي  أجدها  التي  أنا، 
شخص طفلة صغيرة في أسرة بسيطة في 

وطني البحرين.
تكاتفت جهود أفراد وجهات مختلفة لتقديم 
الدعم المتاح لعالج »نور«، من بينهم معلمات 
للبنات،  االبتدائية  غرناطة  مدرسة  في 
وزارة  موظفي  من  والدتها  زمالء  وبعض 
حملة  في  بالمشاركة  قاموا  وأفراد  العمل، 
سترة  جمعية  جانب  إلى  التبرعات  جمع 
في مخاطبة  مؤثراً  دوراً  لعب  الذي  الخيري، 

الصناديق الخيرية لمزيد من الدعم المالي.
أصالة  تعكس  التي  المواقف  وتوالت 
مع   تضامنه  ومدى  البحريني  المجتمع 
عدة،  شخصيات  أثار  بشكل  »نور«  قضية 
األم  مع  تواصلت  التي  الزيرة  زهرة  منها 
وساهمت  والمادي،  المعنوي  دعمها  لتقديم 
في  المتخرجة حديثاً  الجامعية  الطالبة  كذلك 
الهام  السمعية  االعاقة  تخصص  من  األردن 
الحملة، وتضاعف دعمها  منصور بشدة في 
المجال  بهذا  فعلي  بشكل  توظفت  حين  أكثر 

بمستشفى السلمانية الطبي.
ذهب  أطقم  »نور«  منزل  إلى  وصلت  كما 
للعملية،  مبلغها  من  واالستفادة  لبيعها 
وجمعت بمنزلها حصاالت ألطفال تبرعوا بها 

من أجل العملية.
ولم يقتصر الدعم على الجانب المادي بل 
امتد ليشمل الجانب االعالمي، إذ سرد بعض 

الكّتاب قصة »نور« في صحفهم اليومية.
الشركة  بموافقة  المساعي  هذه  كللت 
»نــور«  سفر  على  بالعالج،  المختصة 
المطلوب  المبلغ  نصف  بدفع  وذلك  للعالج، 
تم  الذي  الرصيد  وكان  دينار،   8.500 وهو 
دينار، والتي    4000 بالبنك ال يتجاوز  جمعه 
فترة  أن  عنى  ما  أشهر،   4 قرابة  في  جمعت 
أشهر    4 تستغرق  قد  المتبقي  المبلغ  جمع 
بلغت  سأكون  »حينها  »نور«:  تقول  أخرى. 

الثامنة من عمري وقد يمنعني ذلك من إجراء 
العملية«.

الكاتب  مقاالت  كانت  هكذا  »نور«:  تقول 
موعد  اقتراب  يقلقها  التي  »األم  الصحافي: 
الذي  الصحافي  ذاته  وهو  ابنتها«،  ميالد 
المبلغ  من  المتبقي  عن  يسألها  بأمي  اتصل 
فأخبرته أننا بحاجة لـ 4000 دينار والباقي 
يفرجها اهلل، تنهدت أمي حين أغلق الصحافي 
لم  الذي  اتصاله   انتظار  منها  الهاتف يطلب 
يتأخر إال لحظات كانت طويلة على والدتي، 
صعقت أمي وسمع الصحافي بكاء أمي فرحة 
حين بشرها بأن أحد الوجهاء توفي من فترة 
بسيطة، وأبناؤه األربعة يسعون للبحث عن 
سيدفع  وعليه  والدهم،  لروح  جارية  صدقة 

كل ابن منهم ألف دينار لعالج الطفلة«.

رحلة العالج
اجــرءات  بإتمام  ــور«  »ن ــدة  وال قامت 
المختص  الطبيب  وتعاون  والسفر،  الحجز 
الرنين  أشعة  اجراء  لتسريع  جمال،  أحمد 
الالزمة  التقارير  وتجهيز  المغناطيسي 
المصاب  وأخيها  لـ«نور«،  المتكامل  والملف 

بذات اإلعاقة.
ومن المفارقات أنه حتى في طريق »نور« 
تقدم  اتصاالت  وردت  للمطار،  ووالدتها 
مزيداً من التبرعات استلمتها األسرة إلكمال 
مصر  »في  »نور«:  تقول  السفر.  قبل  المبلغ 
لم تتوقف الرحمات اآللهية بل تجلت بسخاء 
أمي هوت ساجدة  أن  أذهلت أسرتي لدرجة 

على األرض«.
في أغسطس/ آب 2004، جهزت األم ابنتها 
»نور« وحممتها بهدوء، ووضعت المطهر في 
شعرها وفقاً لتعليمات الطبيب، تقول »نور«: 
تودعه  وكأنها  شعري  تلمس  بها  »أحسست 
للعملية،  شعري  حلق  سيتم  أنه  علمت 
وطال وجودها معي بال كلمات بل بكثير من 

المشاعر«.
اصطحبت »نور« للمستشفى وبدأ مفعول 
»نور«:  تقول  جسدها،  في  يسري  المخدر 
عن  غبت  حتى  جيداً  اللحظات  هذه  »أذكر 
الوعي، واستيقظت بكل ما تحويه الدنيا من 
كان  فالدوار  أحد  رؤية  من  أتمكن  لم  آالم، 
وكان  وبكائي  للدم  تقيوئي  واستمر  شديداً 
نجاح  من  مبتسماً  هادئاً  بجانبي  الطبيب 
تطلبت  إذ  5 ساعات،  استمرت  التي  العملية 
بالبرمجة  المختص  المهندس  العملية وجود 

االلكترونية للجهاز المزروع في رأسي«.
كانت »نور« بحاجة ليد األم التي أزعجتها 

تحديداً،  الوقت  هذا  في  االتصاالت  كثرة 
الوطن  في  أهلها  أنهم  البدء  في  فاعتقدت 
الذين أتعبهم انتظار خبر عمليتها ويريدون 
االطمئنان عليها، وكان هذا حال أبيها  أيضاً 
حتى  عليه  تنهال  المكالمات  استمرت  الذي 
قامت والدتها بالرد،  و«كانت المفاجأة، عرفها 
العريض  بالخط  كانت  فقد  قبلنا،  المحبون 
»ملك  للصحف  ــى  األول الصفحات  على 
البحرين يتكرم بتحمل تكاليف عالج الطفلين 
أمي  سجود  جعل  ما  الهدى«  و«نور  »أحمد« 

يطول مع دموع االمتنان للرحمن«.
المضاد  جرعات  تتلقى  »نــور«  وبقيت 
العالج  نظام  إن  إذ  يومي،  بشكل  الحيوي 
في  المريض  يقيم  فال  مختلف،  مصر  في 
والحضور  العودة  عليه  بل  المستشفى، 
الوريد  في  والمضاد  األدوية  لتلقي  اليومي 
يثير  »نور« بشكل  يدي  في  مثبتاً  كان  الذي 
األطباء  قلق  مع  وخاصة  وألمها،  انزعاجها 
للجهاز  جسمها  ورفض  حرارتها  ارتفاع  من 

الجديد المزروع.
كبيرة  قلوب  قدمتها  التي  الجبارة  الجهود 
لألرض  تهمس  األم  جعلت  معطاءة  وأنفس 
ساهمت  التي  األيادي  لكل  وتمتن  والسماء، 
بشكل  ورعايتها،  »نور«  بذرة  غرس  في 
استدعى مباركة العناية اآللهية لتثمر بعودة 

السمع والنطق لها.

عودة النعم
بعد عودة نور للبحرين وتخطي المرحلة 
والمهمة  الحاسمة  المرحلة  بدأت  األولى، 
إذ ذهبت  السمع ألذنها،  لحظات تسلل  وهي 
سيقوم  الــذي  »المهندس«  مع  لالجتماع 
بالبرمجة وتشغيل الجهاز المزروع برأسها، 
انها  اإلشارة  بحركات  المهندس  فأخبرها 
رفع  منها  وطلب  مختلف،  بشيء  ستشعر 
ضغط  أن  وبمجرد  صوتاً،  سمعت  إن  يدها 
المهندس على أحد أزرار الجهاز حتى انهالت 
رغم  سببه،  تعرف  لم  توقف  دون  دموعها 
أما  تهدئتها،  وحاول  سعيداً  كان  والدها  أن 
»كلتانا  معها  تبكي  األخرى  هي  فكانت  أمها 
استمر بكاؤنا حتى بكى جميع الموجودين... 
نور...  ــور...  ن اسمي،  ينادون  استمروا  
وبسبب كثرة بكائي طلب المهندس التوقف 

حتى أهدأ«.
خرجت »نور« ووالدها يمسك بيدها وأمها 
تتعلم  طفلة  كانت  لو  كما  األخــرى  باليد 
السيارة  إلى  يشيران  وهما  للتو،  المشي 
حولها  من  مختلفة  وأصوات  بوقها  وصوت 
بصوت  اسمها  كان  آنذاك  سمعته  ما  وأكثر 

أمها وأبيها.
تلك لم تكن نهاية حكاية »نور« بل بدايتها، 
لدروس  اصطحابها  أسرتها  على  حتم  إذ 
وفت  »قد  »نور«:  تقول  والسمع.  التخاطب 
زهرة الزيرة بوعدها واستقبلتها في مركزها، 
واهتم بها االخصائيون هناك »حتى أن إحدى 
وهي  األصوات  تعلمني  كانت  االخصائيات 
في  متمثلة  معجزة  أمام  أنا  وتقول  تبكي 
ولدت  التي  االعاقة  »نور«  تجعل  لم  طفلة«. 
معها مانعاً من االنطالق بطموحاتها والسعي 
نحو عيش كل يوم بكل ما يحتويه من جمال 
المتجسدة  الفنية  مواهبها  منمية  وسعادة، 
قد  اهلل  بأن  مؤمنة  والتصميم،  الرسم  في 
حباها  الكثير من النعم، وأن رحمة اهلل التي 
مراحل  كل  في  ستبقى  طفولتها  في  رافقتها 
به جميع  أن يشعر  أتمنى  ما  حياتها. و«هذا 
عن  يبحثوا  أن  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
الخفية، وال يركزوا  الكامنة وقوتهم  قدراتهم 
فال  وإال  فيهم،  والنقص  الضعف  على  فقط 
يلوموا اآلخرين إن نظروا نظرة قاصرة لهم، 

فهم أولى بأن يؤمنوا بما أودعه اهلل فيهم«.

نور ربيع ولدُت محرومة من نعمتي السمع والنطق واكتشفت أسرتها ذلك بعد إجراء الفحوصات التي اتسمت بالطول واإلنهاك

نور تحدت اإلعاقة وانطلقت نحو تحقيق طموحاتها



9 news@alwasatnews.com  |  alwasat.bahrain@gmail.com

العدد 5249 الجمعة 20 يناير 2017 الموافق 22 ربيع اآلخر 1438هـ

Fr iday 20 January 2017,  Issue No.  5249

 المؤبد لمتهمين وتعديل عقوبة الثالث لـ١٥ سنة 
وسجن آخرين ٣ سنوات بحيازة أسلحة وتصنيع متفجرات

§ المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
برئاسة  العليا  االستئناف  محكمة  أيدت   [
وأمانة  خليفة،  ال  علي  بن  محمد  الشيخ  القاضي 
سر ناجي عبداهلل، حكم أول درجة بالسجن المؤبد 
من  الثالث  المستأنف  عقوبة  وعدلت  لمستأنفين، 
أيدت  كما  سنة،   ١٥ سجنه  الى  بالمؤبد  سجنه 
عقوبة آخرين بالسجن 3 سنوات في قضية حيازة 

وإحراز أسلحة نارية وتصنيع متفجرات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت، 
حيازة  قضية  في  متهمين  لثالثة  المؤبد  بالسجن 
وإحراز أسلحة نارية وتصنيع متفجرات، وبالسجن 
3 سنوات لمتهمين آخرين مع تغريم كل متهم 500 

دينار.
في  أنهم  المتهمين  إلى  العامة  النيابة  وأسندت 
حاز  األول  المتهم  و2015:   2014 العامين  غضون 
الداخلية،  وزير  من  ترخيص  بغير  وصنع  وأحرز 
يخل  نشاط  في  استخدامها  بقصد  متفجرة  مواد 
باألمن، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأنه صنع 
نارية  أسلحة  الداخلية  وزارة  من  ترخيص  بغير 

تنفيًذا لغرض إرهابي.
والثالث،  والثاني  األول  المتهمين  إلى  ووجهت 
المبين  الناري  السالح  ــرزوا  وأح حــازوا  أنهم: 
وزير  من  ترخيص  بغير  )مسدساً(  الوصف 
الداخلية، بغرض استعماله في نشاط مخل باألمن، 
وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأنهم حازوا وأحرزوا 
من  إذن  بغير  باألوراق،  الوصف  مبينة  الذخائر 
مخل  نشاط  في  استعمالها  بقصد  الداخلية،  وزير 

باألمن العام.
ووجهت إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما حازا 
وأحرزا السالح الناري )مسدساً( بغير ترخيص من 
وزير الداخلية، وأنهما حازا وأحرزا الذخائر المبينة 
الداخلية،  وزير  من  إذن  بغير  باألوراق،  الوصف 

بقصد استعمالها في نشاط مخل باألمن العام.
وتشير الوقائع إلى أن معلومات كانت وردت إلى 
ضابط بالداخلية )الشاهد األول(، تفيد بأن المتهم 
اشترك  وأنه  نارية،  أسلحة  بتصنيع  يقوم  األول 
تعريض  منها  الغرض  إرهابية  هجمات  عدة  في 
إرهابية،  بأعمال  والقيام  للخطر،  البحرين  سالمة 

وقيام المتهمين فيما بينهم بتبادل األسلحة، إلمداد 
الجماعات اإلرهابية.

األول هو  المتهم  أن  تبين  التحريات،  ومن خالل 
ومدير  اإلرهابي،  األشتر  سرايا  تنظيم  قادة  أحد 
حساب »المقاومة البحرينية« على وسائل التواصل 
حسابي  مدير  هو  الثاني  المتهم  وأن  االجتماعي، 
وسائل  على  حسين«  يا  و«لبيك  الثأر«  »طالب 
العبوات  بتصنيع  ويقوم  االجتماعي،  التواصل 
المتفجرة، كما كشفت التحريات عن شخصية المتهم 

الثالث.
وبناء على هذه التحريات، تم استصدار إذن من 
النيابة بالقبض على المتهمين، وتفتيش مساكنهم، 
األعمال  من  المجتمع  حماية  لقانون  استنادا 
اإلرهابية، وبتفتيش مساكنهم تم العثور بحوزتهم 
فضال  المضبوطة،  والذخائر  الناري  السالح  على 
عن بعض المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع 
اعترفوا  المتهمين  وبمواجهة  المتفجرة،  العبوات 
تفصيليا بارتكابهم الواقعة في محاضر االستدالالت 

وأمام النيابة العامة.

الكبرى  المحكمة  أرجـــأت   [
القاضي  برئاسة  الرابعة  الجنائية 
اسامة الشاذلي، وعضوية القاضيين 

وائل إبراهيم وصابر محمد جمعة،
السليمان،  أحمد  سر  وأمــانــة 
محاكمة ١٨ متهما بقضية تيار الوفاء 
وما عرف بتنظيم »قروب البسطة«، 
إذ حددت المحكمة ١٥ فبراير/ شباط 
مجري  الضابط  لتغريم   ٢٠١٧
عن  لتخلفه  دينارا   ٥٠ التحريات 
المثول امام القضاء الكثر من جلسة، 

واستدعائه لالستماع القواله.
المتهمين  من  عــدد  حضر  وقــد 
الجزيري  محمود  الزميل  بينهم  من 
)الموقوف على ذمة القضية( وحضر 
معهم عدد من المحاميات، من بينهم: 
مرهون،  ــاء  ووف الــحــواج،  فاطمة 
عباس،  وزهــرة  مسعود،  وزهــراء 
على  أكــدوا  الذين  عاشور  ومريم 
اإلثبات مجري  استدعاء شاهد  طلب 
من  الكثر  يحضر  لم  الذي  التحريات 

سبيل  بإخالء  مطالبين  جلستين، 
المتهمين.

الجرائم  نيابة  رئيس  ــان  وك
أحمد  العام  المحامي  اإلرهابية 
»انتهاء  بـ  حينها  صرح  الحمادي 
التحقيق في واقعة السعي والتخابر 
اإلسالمية  ــران  إي جمهورية  مع 
ومنظمة  اإليراني  الثوري  والحرس 
حزب اهلل اللبناني اإلرهابية، وأحالت 
محبوسون   10 منهم  متهماً   18
إليهم  وأسندت  هاربون«،  وآخرون 
دولة  مع  والتخابر  السعي  تهم 
تعمل  إرهابية  ومنظمة  أجنبية 
لمصلحتها، وتلقي أموال منها للقيام 
اإلضرار  وبقصد  عدائية  بأعمال 
بالمصالح القومية للبالد، وتأسيس 
أحكام  خالف  على  إرهابية  جماعة 
وتمويل  إليها  واالنضمام  القانون 

جماعه إرهابية.
اإلرهابية  الجرائم  نيابة  وأنهت 
من  وثبت  الواقعة،  في  التحقيقات 

عناصر  قيام  التحقيقات  خــالل 
الوفاء  بتيار  يسمى  ما  أتباع  من 
بتكوين خلية سرية تحت  اإلسالمي 
البسطة«، تعمل على  مسمى »قروب 
تحريض الشارع البحريني ضد نظام 
والدعايات  البيانات  وبث  الحكم، 
تغيير  إلى  تدعو  التي  المغرضة 
نظام الحكم باستعمال العنف والقوة 
وثبت  اإلسالمي،  الوفاء  تيار  إلحياء 
من  بقيادات  بااللتقاء  المتهمين  قيام 
الحرس الثوري اإليراني وقيادات من 
اإلرهابية،  اللبناني  اهلل  منظمة حزب 
لتلقي الدعم المالي والفني الالزمين 
اإلجرامية  المخططات  لتنفيذ 
اإلرهابي  البسطة«  »قروب  لتنظيم 
واإلنفاق  البحرين  مملكة  داخــل 
على  المملكة،  داخل  أنشطته  على 
الحرس  قيادات  بموافاة  يلتزما  أن 
اهلل  حزب  ومنظمة  اإليراني  الثوري 
سرية  بتقارير  اإلرهابية  اللبناني 
عن  معلومات  على  تحتوي  دورية 

واالقتصادية  السياسية  األوضاع 
وكل  البحرين،  بمملكة  واالجتماعية 
األنشطة التي مارسها ما يسمى بتيار 
»قروب  وتنظيم  اإلسالمي  الوفاء 
اإلرهابية  الجماعات  وكذا  البسطة« 
إنفاق  وأوجه  التنظيم،  يدعمها  التي 
الجهتين  هاتين  من  المقدمة  األموال 
وثبت  المذكور،  التنظيم  لتمويل 
في  منهم  المتسلمة  األموال  صرف 
والموقوفين  عليهم  المحكوم  دعم 
والتنظيمات  اإلرهابية  القضايا  في 
المملكة  داخل  اإلرهابية  والجماعات 
ارتكاب  على  وتحفيزهم  لتشجيعهم 
اإلرهابية،  األعمال  تلك  من  المزيد 
إللحاق الضرر بالمصالح السياسية 
واالقتصادية للمملكة وارتكاب أعمال 
بأمنها  والمساس  ضدها  عدائية 
القومي، فضاًل عن تقديم الدعم المالي 
اإلرهابي  األشتر  سرايا  لتنظيم 
وتخريبية  إرهابية  ومجموعات 
أخرى في عدة مناطق داخل المملكة.

القضاء يرجئ قضية »تيار الوفاء« لتغريم الضابط واستدعائه

تجديد حبس متهم 
بإهانة جاللة الملك

الجنائية  الكبرى  المحكمة  جددت   [
الشاذلي،  القاضي أسامة  الرابعة، برئاسة 
وعضوية القاضيين وائل إبراهيم وصابر 
السليمان،  أحمد  سر  وأمانة  جمعة،  محمد 
الملك  جاللة  بإهانة  متهم  بحريني  حبس 

لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.
وقال المتهم إنه مريض ومصاب بمرض 
وقدم  القطب  ثنائي  االكتئابي  الهوس 

تقريراً طبياً يفيد بإصابته بهذا المرض
البالد  ملك  إهانة  تهمة  المتهم  ويواجه 
وُعرض على المحكمة أمس لتجديد حبسه 

على ذمة القضية.

 »مفك براغي« يودع شابًا السجن
5 سنوات لتسببه بعاهة آلخر

] قضت محكمة االستئناف العليا برئاسة القاضي 
ناجي  سر  وأمانة  خليفة،  ال  علي  بن  محمد  الشيخ 
سنوات،   5 بالسجن  درجة  أول  حكم  تأييد  عبداهلل، 

بقضية متهم باالعتداء على سالمة جسم آخر.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في ٢٧ مايو/ أيار 
٢٠١٥، اعتدى على سالمة جسم المجني عليه وأحدث 
الشرعي،  الطبي  بالتقرير  الموصوفة  اإلصابات  به 
والتي أفضت إلى عاهة مستديمة، وهي فقد اإلبصار 
يقصد  أن  دون  المئة  في   35 بنسبة  اليمنى  بعينه 

إحداثها.
يقين  في  استقر  كما  القضية  تفاصيل  وتشير 

المحكمة، إلى أن المجني عليه التقى في الثالثة بالمتهم 
وحدث بينهما تبادل للهزل، وتطور لتبادلهما السباب، 
أرضاً،  وسقطا  بينهما  الضربات  وتبادال  تشاجرا  ثم 
وفض بينهما، بيد أن المتهم أراد االنتقام منه فتوجه 
لمسكنه المالصق للمجمع وأحضر منه سكروباً »مفك 
براغي« وتوجه راكضاً تجاه المجني عليه وضربه بهذه 
ما أحدث إصابته  اليمنى،  األداة ضربة واحدة بعينه 
الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وتخلف لديه من 
جرائها عاهة مستديمة، والتي لم يقصد إحداثها، وقد 
اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة 

بضربه المجني عليه بالسكروب في عينه.

األب يبيع المخدرات...  واالبن وصديقه 
يتعاطيان الحشيش بالمنزل نفسه

برئاسة  العليا  االستئناف  محكمة  أيدت   [
خليفة،  ال  علي  بن  محمد  الشيخ  القاضي 
درجة،  أول  حكم  عبداهلل،  ناجي  سر  وأمانة 
بمعاقبة بحريني وابنه وصديق ابنه في قضية 

مخدرات.
قضت  الجنائية  الكبرى  المحكمة  وكانت 
 5 وغرامة  سنوات   10 بالسجن  األب  بإدانة 
االبن  وبحبس  البيع،  تهمة  عن  دينار  آالف 
6 أشهر وتغريم كل منهما ألف دينار  وصديقه 
بمصادرة  المحكمة  وأمرت  التعاطي،  تهمة  عن 

المضبوطات.
بحيازة  تفيد  معلومات  وردت  قد  وكانت 
عاماً   49 العمر  من  البالغ  )األب(  األول  المتهم 
فتم  والتعاطي،  البيع  بقصد  مخدرة  مواد 
صحة  أكدت  التي  التحريات  من  المزيد  إجراء 
المتهم يعمل سائق  إلى أن  المعلومة، وأشارت 
قامت  عليه  وبناًء  حمد،  بمدينة  ويقيم  شاحنة 
العامة  النيابة  من  إذن  باستصدار  الشرطة 
المصادر  بأحد  واستعانت  المتهم،  لضبط 
شراء  منه  وطلب  بالمتهم  اتصل  الذي  السرية 
أنه  وأبلغه  دينار،   300 بمبلغ  حشيش  قطعة 
بأن  دينار، على وعد   100 حالياً سوى  يملك  ال 

يعطيه بقية المبلغ بعد نزول الراتب.
السري،  المصدر  طلب  على  المتهم  ووافق 
وأبلغه بضرورة الحضور إلى منزله، وبالفعل 
وكان  المتهم  بيت  إلى  السري  المصدر  توجه 
المتهم  مع  وتقابل  المصور،  المبلغ  بحوزته 
عنده  من  وتسلم  المبلغ  وسلمه  منزله  خارج 
المتهم  دخل  ثم  الحشيش،  من  مستطيلة  قطعة 
السري  المصدر  عاد  فترة  وبعد  منزله،  إلى 
معك  تدخين سيجارة  أريد  له  وقال  المتهم  إلى 
الشرطة  قامت  الباب  فتح  وعندما  البيت،  في 
المصور  المبلغ  على  عثروا  حيث  بالمداهمة 
بينما  الصالة،  في  التلفزيون  جهاز  أسفل 
 23( وصديقه  عاماً(   19( المتهم  ابن  شاهدوا 
عاماً( في إحدى الغرف، وبجانبهما بقايا سجائر 
محشوة ودخان الحشيش يمأل المكان وفي حال 

غير طبيعية.
تبين  الثالثة  المتهمين  إدرار  عينة  وبفحص 
فأسندت  الحشيش،  مخدر  على  احتواؤها 
النيابة العامة للمتهم األول أنه حاز وأحرز مواد 
المصرح  األحوال  غير  في  »حشيش«  مخدرة 
تهمة حيازة  وابنه وصديقه  قانوناً، ولألب  بها 

وإحراز المخدرات بقصد التعاطي.

 تجديد حبس عامل متهم 
بتزوير تأشيرة إقامة لعامل آخر

] جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة 
وائل  القاضيين  وعضوية  الشاذلي،  اسامة  القاضي 
أحمد  سر  وأمانة  جمعة،  محمد  وصابر  إبراهيم 
السليمان، حبس بنغالي متهم بتزوير تأشيرة إقامة 
15 يوما  لعامل على كفالة بحريني دون علمه، لمدة 

على ذمة التحقيقات.
وهو  رسمي  محرر  تزوير  تهمة  المتهم  ويواجة 
استمارة طلب الحصول على تأشيرة اإلقامة الخاصة 
عليها  وضع  بأن  وذلك  للجوازات،  العامة  باإلدارة 
رسمي  محرر  استعمال  تهمة  وكذلك  مزورا،  إمضاء 

مزور مع علمه بتزويره.
المجني  القضية بورود بالغ من  تفاصيل  وتشير 
وصلته  قد  بأنه  أفاد  حيث  الشرطة،  لمركز  عليه 
معاملته  إنهاء  تم  بأنه  تفيد  هاتفه  على  رسالة 
الخاصة بتأشيرة جلب عامل على كفالته دون علمه، 
»بنغالي  المتهم  أن  على  ودلت  تحريات  إجراء  فتم 
واستلمها،  التأشيرة  بطلب  تقدم  من  هو  الجنسية« 

فتم القبض عليه.
وفي التحقيقات أنكر المتهم قائال إن صديق كفيله 
للعمل  بنغاليا  عامال  يريد  بأنه  وأبلغه  به  اتصل 
له أوراق عامل وهي نسخة  المنزل، فجلب  لديه في 
بالعامل  الخاصة  الطبية  واألوراق  سفر  جواز  من 
والصادرة من بنغالديش، وبعد يومين سلمه صديق 
وقدمها  الكفيل  من  موقعة  التأشيرة  أوراق  كفيله 

للجوازات، لكنه تفاجأ بالشرطة تقبض عليه.

»األفيون« يقود طباخًا 
إلى السجن المؤبد واإلبعاد

بن  محمد  الشيخ  القاضي  برئاسة  العليا  االستئناف  محكمة  أيدت   [
علي ال خليفة، وأمانة سر ناجي عبداهلل، حكم أول درجة بالسجن المؤبد 
األفيون  مادة  بيع وتعاطي  في قضية  وإبعاده،  ٥ آالف  لطباخ وتغريمه 
المخدرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز النظر في االستئنافين اآلخرين 

لصدور عفو بحقهما.
الجنائية قضت في قضية بيع وتعاطي مادة  الكبرى  المحكمة  وكانت 
األفيون المخدرة، بالسجن المؤبد لطباخ وتغريمه ٥ آالف دينار، وبسجن 
دينار، وإعفاء من  ألف  الثاني صاحب مطعم ٣ سنوات وتغريمه  المتهم 
دينار، وأمرت  ألف  البرادة سنة وتغريمه  البيع، وحبس صاحب  عقوبة 

المحكمة بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمين عن البالد.
2014 و2015؛  العامين  في  أنهم  المتهمين  إلى  العامة  النيابة   ووجهت 
مادة  االتجار  بقصد  الثاني  وللمتهم  له  وأحرز  وحاز  األول  المتهم  جلب 
وجهت  كما  قانوناً،  بها  المرخص  األحوال  غير  في  )األفيون(  مخدرة 
)المورفين  المخدرة  المواد  وأحرزوا  حازوا  أنهم  الثالثة  المتهمين  إلى 

واألفيون( بقصد التعاطي في غير األحوال المرخص بها قانوناً.
سرية  معلومات  تلقى  عريف  نائب  بأن  القضية  تفاصيل  وتعود 
المخدرة  المواد  وإحراز  بحيازة  الجنسية  إيراني  شخص  قيام  مفادها 
والذي  الواردة،  بالمعلومات  مالزم  إخطار  فتم  والتعاطي،  البيع  بقصد 
للتأكد من صحة  والتحري  بالبحث  المعلومات  العريف جلب  نائب  كلف 
فريق  توصل  وبالفعل  عنه.  المتحرى  هوية  إلى  والتوصل  المعلومات 
من  المزيد  وبإجراء  بالمنامة،  يقيم  شخص  هوية  إلى  والتحري  البحث 
وإحراز  بحيازة  يقوم  الثاني  المتهم  بأن  تبين  والتحري  البحث  عمليات 
التحريات، وأخذ  العامة بمحضر  النيابة  المخدر، وتمت مخاطبة  األفيون 

إذن لتفتيش المتهم الثاني ومسكنه.
لديه  وعثروا  بهويتهم،  وأعلموه  مطعم،  في  شوهد  للمتهم  وباالنتقال 
الذهاب  وبعد  المخدرات،  بيع  حصيلة  أنه  يعتقد  ديناراً   870 مبلغ  على 
»نايلون«  بكيس  ملفوفة  اللون  سوداء  قطعة   25 وجد  بالعمارة  لشقته 
وأكياس  المادة  ذات  آثار  به  حساس  وميزان  أفيون  أنها  يعتقد  شفاف 
األفيون  مادة  ولف  تجهيز  في  تستخدم  بأنها  يعتقد  شفافة،  »نايلون« 
وكانت مخبأة فوق دوالب المالبس في غرفة النوم الخاصة، فقام المتهم 
منه  يشتري  الذي  األول  المتهم  على  للقبض  الشرطة  بمساعدة  الثاني 

المادة المخدرة.
لشقة  األول  المتهم  حضر  بعدما  دينار   500 مقابل  كمين  عمل  فتم 
المتهم الثاني، وبعد االستالم والتسليم تم القبض عليه، وأقر بأنه يضع 

المخدرات في شقة المتهم الثالث الذي يتعاطى فقط.
وباالنتقال لشقة المتهم الثالث تم العثور على 26 قطعة سوداء اللون 
 53500 ومبلغ  ديناراً   75 على  العثور  تم  كما  سوداء،  قطع  و3  ملفوفة 

تومان إيراني و5 دراهم إماراتية.

تجديد حبس أجنبي بواقعة سحب 
بيانات من صرافات آلية للبنوك

اسامة  القاضي  برئاسة  الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  جددت   [ٍ
الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم وصابر محمد جمعة،

لمدة ١٥ يوما بقضية  اجنبي  متهم  السليمان، حبس  أحمد  وأمانة سر 
توقيع  شهادة  إنشاء  في  والشروع  إلكتروني،  توقيع  إنشاء  أداة  حيازة 

إلكتروني لغرض احتيالي، واالحتيال واالتالف عمدا.
الجرائم  مكافحة  شعبة  من  بالغ  لورد  الواقعة  تفاصيل  وتشير 
الجنسية  مجهولي  أشخاص  قيام  البالغات  تلك  ومضمون  االقتصادية، 
بإجراء  وأنه  لبنكين،  التابع  االلي  الصراف  بأجهزة  ثقوب  بإحداث 
أشخاصا  هناك  بأن  تبين  السرية،  بالمصادر  وباالستعانة  التحريات 
يقومون بوضع أجهزة تستخدم في سحب بيانات بطاقات الصراف اآللي 

الخاصة بالزبائن، وذلك من خالل ثقبها ووضع األجهزة اإللكترونية.
وتوصلت التحريات الى شخصين يستقلون سيارة مستأجرة، وأن من 
الثاني٢٠١٦  نوفمبر/ تشرين  البحرين من ٢١  باستئجارها حضروا  قام 
حول  بالتجول  وقاموا  رصدها،  تم  التي  السيارة  باستئجار  وقاموا 

الصرافات اآللية بمنطقة المنامة.
وقام المتهم االول بتاريخ ٢٢ نوفمبر/ تشرين الثاني٢٠١٦، بإتالف ٣ 
أجهزة صراف آلي بواسطة ثقب بالقرب من مكان إدخال البطاقة، وتبين 
من خالل التصوير األمني بأن المتهم الثاني قام بمراقبة المكان والتواصل 
مع المتهم األول إلرشاده، وإعطائه التعليمات، كما قام بالدخول في وقت 

الحق للتأكد واإليهام بأنه يريد سحب مبالغ مالية.
البحرين  مملكة  معا  غادرا  المتهمين  أن  تبين  التحريات  وبتكثيف 
القبض عليهما، وأنه  يتم  الثاني٢٠١٦، ولم  نوفمبر/ تشرين  بتاريخ ٢٣ 
بناء على أمر الضبط واإلحضار الصادر من النيابة العامة فقد تم التعميم 

عليهما في المنافذ.
وبتاريخ ١٤ ديسمبر/ كانون االول٢٠١٦ تم القبض على المتهم، وكان 
يحمل برفقته جهاز البتوب وعدد ٤ شرائح ذاكرة صغيرة الحجم وأسالكا 
إلكترونية وشاحن بطارية هواتف وشريطا الصقا وهاتفين نقالين، وأقر 
بأنه على عالقة بالمتهم األول. وأفاد بأن سبب قدومه الى مملكة البحرين 
قضايا  في  متورطون  أنهم  حيث  جنسيته  من  ألشخاص  محام  لتوكيل 

سرقة البطاقات االئتمانية.

قائد خفر السواحل يستقبل قائد 
قوة الواجب المشتركة ويشيد 

بتنامي عالقات التعاون
§المنامة - وزارة الداخلية

] استقبل قائد خفر السواحل العميد ركن بحري عالء عبداهلل سيادي، 
الواجب  قوة  قائد   ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   19( الخميس  أمس  يوم 

المشتركة )CTF 150( العميد بحري هايدن إدمنسون.
ورحب قائد خفر السواحل بقائد قوة الواجب المشتركة، مشيداً بتنامي 
العالقات بين الطرفين في مختلف مجاالت التعاون والتنسيق وخاصة في 
مجال التدريب وزيادة القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، مؤكداً 
أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز وتدعيم عالقات التعاون.

وخالل اللقاء، اطلع قائد قوة الواجب المشتركة على نظام العمل بمركز 
العمليات البحرية حيث أبدى إعجابه بنظام العمل والتطور في استخدام 
التقنيات بما يضمن تقديم خدمات أمنية متطورة للمواطنين والمقيمين، 
مشيراً إلى تعزيز التعاون بين قيادة قوة الواجب وخفر السواحل على كل 
األصعدة للوصول إلى منظومة متقدمة تدعم األمن البحري، متمنياً لقيادة 

خفر السواحل المزيد من التقدم والنجاح.
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الشركة المتقدمة بأقل عطاء أقل عطاء العطاءاتنوع المناقصةوصف المناقصةالجهة

175,500Universal Electro Engineering 2عامةمفاتيح كهربائيةإدارة المخازن المركزية

223,200Khayber Trading CO W.L.L 3عامةمحوالت كهربائيةإدارة المخازن المركزية

21,642King Enterprise WLL 8عامةصمامات مياهإدارة المخازن المركزية

60,000Madar Arts Production 3عامةمناقصة شراء األلعاب النارية لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمال وان 2017حلبة البحرين الدولية

0-   5محدودةايفاف المصنع الرئيسي للغاز رقم 11 للفحص الدوري واعمال الصيانة الرئيسيةشركة غاز البحرين الوطنية

75,600Khaled A.latif Electrical Construction 1محدودةمنسق القوى والمرافق لمشروع تحديث المصفاة )BMP(شركة نفط البحرين

152,817Ahmed Mansoor Al A’ali 5عامةتوفير مثبت أثقال لقسم تثبيت األثقالشركة نفط البحرين

169,915Bahrain Workshop Company W.L.L 3عامةأعمال الصيانة والتصليح لحواجز إزالة الشوائب في الممرات المائيةشركة نفط البحرين

Advanced Technology Energy Equipment 27,013 4عامةالتزويد والتركيب لنظام إمدادات الطاقة غير المنقطعة ومثبتات الجهد لمحطة ) FCCU (شركة نفط البحرين
Trading EST

Srilankan AirLines LTD-   1محدودةالدعم الفني للطائرات بمطار باندارانايكا الدولي )كولومبو( سريالنكاطيران الخليج

62,900CITYNOEN MIDDLE EAST W.L.L 3عامةتجهيز جناح مملكة البحرين لمعرض لندنهيئة البحرين للسياحة والمعارض

طرح مناقصة دولية لعمل دراسة جدوى شاملة لتطوير منطقة شارع الغوص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض
85,000AECOM Middle East Limited 4عامةالمحرق

816,000EMCO W.L.L 1عامةتزويد وتركيب نظام متكامل لعدادات المياه الذكية بمنطقة قاللي، الدير وسماهيج.هيئة الكهرباء والماء

12,355Gulf Global Business Consultants 1محدودةتزويد قطع غيار للتوربينات الغازية رقم 10 و11 بمحطة الرفاعهيئة الكهرباء والماء

790,734GRID Solutions SAS FOREGIN Branch 4محدودةاعمال التوسعات للمفاتيح والمعدات في محطات قائمة جهد 220 كيلو فولتهيئة الكهرباء والماء

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
365,000Yateem Airconditioning W.L.L 1محدودةمشروع صيانة األجهزة الكهربائية الميكانيكية بقصر القضيبيةالعمراني )األشغال(

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
Al moayyad Contracting W.L.L.186,335 3عامةأعمال صيانة النافورة وقاعة العرض في صرح الميثاق الوطني – الصخيرالعمراني )األشغال(

0-   24عامةتزويد مواد طبية مساندةوزارة الصحة

استبدال خزان الماء للغاليات البخارية وأعمال ميكانيكية أخرى في وحدة المعدات وزارة الصحة
34,360Mohammad Jalal & Sons Technology 3عامةالرئيسية بمجمع السلمانية الطبي

19,950AL A’ali Engineering Consultans 4عامةخدمات استشارية لبناء مركز الزالق الشبابي وزارة شئون الشباب والرياضة

مصر تدرس إعادة فرض ضريبة الدمغة على معامالت البورصة
§القاهرة - رويترز

] قال مصدران مطلعان في وزارة المالية 
مصر  إن  )الخميس(،  أمس  »رويترز«،  لـ 
على  الدمغة  بضريبة  العمل  إعادة  تدرس 
معامالت البورصة بعد أن جمدتها في العام 

.2014
اتفاق  تفاصيل  كشفت  أن  بعد  هذا  يأتي 
للحصول  الدولي  النقد  صندوق  مع  مصر 
أن  دوالر،  مليار   12 بقيمة  قرض  على 
على  ضريبة  إما  بتطبيق  تعهدت  الحكومة 
ضريبة  أو  للبورصة  مالية  الرأس  األرباح 
ال  موعد  في  البورصة  معامالت  على  دمغة 

يتجاوز السنة المالية 2017 - 2018.
إعالن  تم  الذي  القرض  اتفاق  ويهدف 
دفعة  إعطاء  إلى  األربعاء  يوم  تفاصيله 
لالقتصاد المصري الذي تضرر بفعل سنوات 

من االضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
تحدثا  اللذين  المصدرين  أحــد  وقــال 
اسميهما:  نشر  عدم  بشرط  »رويترز«  لـ 
معامالت  على  دمغة  ضريبة  فرض  »ندرس 
البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة 
العمل بضريبة األرباح الرأس مالية المؤجلة 

منذ مايو/ أيار 2015«.
ولم يحدد الموعد المستهدف إلعادة العمل 

بضريبة الدمغة. 
على  دمغة  ضريبة  فرضت  مصر  وكانت 
البائع والمشتري في معامالت البورصة في 
مليون   350 من  أكثر  وجمعت   2013 مايو 
جنيه )18.5 مليون دوالر( منها قبل أن توقف 

عشرة  بنسبة  ضريبة  وتفرض  بها  العمل 
واألرباح  النقدية  التوزيعات  على  المئة  في 

الرأس مالية في يوليو/ تموز 2014.

المستثمرين  من  قوية  اعتراضات  وبعد 
في  الحكومة  جمدت  السوق  على  والقائمين 
الرأس  األرباح  بضريبة  العمل   2015 مايو 

 .2017 أيار  مايو/  حتى  عامين  لمدة  مالية 
وقرر المجلس األعلى لالستثمار الحقاً تمديد 

العمل بالتجميد حتى مايو 2020.

»اآلن  المالية:  بوزارة  آخر  مصدر  وقال 
على  الضريبة  لفرض  المناسب  الوقت  هو 
الضريبة  البورصة وهي في أفضل حاالتها. 
السابقة  النسبة  من  بكثير  أعلى  ستكون 
أحجام  اآلن  ندرس  األلف.  في  واحد  وهي 
تكون  حتى  البورصة  معامالت  وقيم 

الضريبة عادلة«.
هاتفي  اتصال  في  سامي  شريف  وقال 
يتعلق  جديد  تشريع  »أي  »رويترز«:  مع 
وفقاً  فيه  رأيها  أخذ  من  البد  الهيئة  بأنشطة 
ضريبة  )في  رأينا  أحد  يأخذ  لم  للقانون. 

الدمغة( ». 
نوفمبر/  في  الصرف  سعر  تحرير  ومنذ 
المصرية  البورصة  تشهد  الثاني  تشرين 
إلى  فيها  وصلت  قوية  صعود  موجة 

مستويات تاريخية.
هيرميس  في  البحوث  قطاع  رئيس  وقال 
سلبي  تأثير  أي  إن  الدين  شمس  أحمد 
إلعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معامالت 

البورصة سيكون قصير األجل.
على  كبيرة  تكون  لن  »الكلفة  أن  وأضاف 

المشتري«.
المقيدة في بورصة  الشركات  ويبلغ عدد 
شركة   270 من  أكثر  النيل  وبورصة  مصر 
حق  لهم  الذين  المستثمرين  عدد  ويبلغ 
التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر 
مرة  يتداولون  الذين  المتعاملين  عدد  لكن 
واحدة سنوياً على األقل يبلغ ما بين 80 ألفاً 

و100 ألف مستثمر.

البورصة المصرية

تجهيز جناح في معرض لندن بقيمة 63 ألف دينار

دراسة تطوير منطقة الغوص في المحرق بقيمة 85 ألف دينار لهيئة »السياحة«
§المنامة - عباس المغني 

] فتح مجلس المناقصات والمزايدات، أمس الخميس 
حكومية،  مناقصة   20  ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   19(
تنافست عليها شركات القطاع الخاص، بتقديم 83 عطاًء، 

توفر لها أرباحاً مجزية.
للسياحة  البحرين  لهيئة  المناقصات  مجلس  وفتح 
البحرين  مملكة  جناح  تجهيز  مناقصة  والمعارض 
دينار،  ألف   63 نحو  عطاء  أقل  وبلغ  لندن،  لمعرض 
مقدم من شركة CITYNOEN MIDDLE EAST W.L.L، فيما 

لمناقصة   AECOM Middle East Limited تقدمت شركة 
عمل دراسة جدوى شاملة لتطوير منطقة شارع الغوص 

في المحرق بأقل العطاءات بمبلغ 85 ألف دينار.
مناقصة  الدولية  البحرين  لحلبة  المجلس  وفتح 
الكبرى  البحرين  جائزة  لسباق  النارية  األلعاب  شراء 
3 شركات، وبلغ  2017، وتنافست عليها  للفورموال وان 
 Madar Arts شركة  من  مقدم  دينار  ألف   60 عطاء  أقل 
دينار  ألف   122 نحو  عطاء  أكبر  بلغ  فيما   ،Production

.Bahrain Gate Fireworks مقدم من شركة
لمناقصة  الفنية  بعطاءاتها  شركات   5 وتقدمت 

المصنع  بإيقاف  المتعلقة  الوطنية  البحرين  غاز  شركة 
الرئيسي للغاز رقم 11 للفحص الدوري وأعمال الصيانة 

الرئيسية.
البلديات  وشئون  األشغال  لوزارة  المجلس  وفتح 
مناقصتين،  ــال(  ــغ )األش العمراني  والتخطيط 
الكهربائية  األجهزة  صيانة  مشروع  مناقصة  األولى 
الميكانيكية بقصر القضيبية وتقدمت لها شركة واحدة 
ألف   365 بمبلغ   Yateem Airconditioning W.L.L وهي 
دينار. أما المناقصة الثاني فهي أعمال صيانة النافورة 
الصخير،   - الوطني  الميثاق  صرح  في  العرض  وقاعة 

 186 نحو  عطاء  أقل  وبلغ  شركات،   3 عليها  وتنافست 
 Al moayyad Contracting شركة  من  مقدم  دينار  ألف 

.W.L.L
وفتح المجلس لشركة نفط البحرين أربع مناقصات، 
وهي: مناقصة منسق القوي والمرافق لمشروع تحديث 
لقسم  أثقال  مثبت  توفير  مناقصة   ،)BMP( المصفاة 
والتصليح  الصيانة  أعمال  مناقصة  األثقال،  تثبيت 
ومناقصة  المائية،  الممرات  في  الشوائب  إزالة  لحواجز 
المنقطعة  التزويد والتركيب لنظام إمدادات الطاقة غير 

.)FCCU( ومثبتات الجهد لمحطة
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تشكيل فريق حكومي لدراسة خيارات شراء الغاز المسال

وزير النفط: مراجعة أسعار الغاز بعد بدء االستيراد
§المنامة - علي الفردان

] ذكر وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن 
أنه ينبغي مراجعة طريقة احتساب أسعار الغاز المقدم بعد 
اكتمال مشروع مرفأ الغاز المسال، والذي سيتم بموجبه 
من  المتزايدة  االحتياجات  لتلبية  الخارج  من  الغاز  شراء 

القطاع الخاص والحكومي على الغاز.
وذكر الوزير، في معرض رده على استفسار »الوسط«، 
عما إذا كان سيتم بيع الغاز المسال الذي سيتم شراؤه من 
الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية بأسعار مختلفة 
عن األسعار الحالية، أن »األسعار المحلية فيها سلم ثابت 
للمستهلك وال تغيير فيه، ولكن في المستقبل يجب مراجعة 
ذلك  يتم  يتم شراؤه  الغاز حين  إن  إذ  التسعيرة،  طريقة 
يتم  األجل  طويلة  العقود  حال  وفي  السوق،  سعر  وفق 

ربطها بسعر النفط«.
شراء  بعملية  بعد  تبدأ  لم  البحرين  إن  الوزير  وقال 
الغاز من الخارج والذي يتطلب اكتمال مشروع مرفأ الغاز 
فريق  تشكيل  بصدد  النفط  وزارة  أن  إلى  الفتاً  المسال، 
للتباحث في أفضل السبل الستيراد الغاز بعد سنتين من 

اكتمال مشروع الغاز المسال.
وال يشير حديث الوزير، على ما يبدو، إلى غاز الطبخ 
نية  أية  وجود  عدم  مراراً  الوزارة  أكدت  والذي  المنزلي، 

لرفع أسعاره.
وبخصوص ما إذا كانت البحرين تخطط الستيراد الغاز 
أن تكون  الدول يمكن  بأن »كل  الوزير  أجاب  من روسيا، 
مصدر للغاز، فالسوق مفتوحة وذلك يعتمد على األسعار 
)...( خالل سنتين سيكون علينا التعرف على السوق عن 
الغاز  بشبكة  المرفأ  وربط  التقاعد  كيفية  ومعرفة  قرب 

بالبحرين، كل هذا علينا العمل عليه خالل سنتين«.
المستوردة،  الكميات  بشأن  ليتحدث  الوزير  وعاد 
استيراد  مرفأ  بحجم  تكون  ال  قد  الحاجة  أن  إلى  الفتاً 
الغاز المسال، لكن يجب أن تكون البحرين مستعدة لكل 

االحتماالت.

إلعادة  محطة  يكون  لن  الغاز  مرفأ  أن  إلى  وأشار 
التصدير إلى دول المنطقة، إذ تتطلب هذه الخطوة القدرة 
على تسييل الغاز وهو ما يضيف تكاليف مرتفعة، إال أن 
المرفأ مخصص لالستقبال وهو عادة ما تكون تكاليفه أقل.
تمويله  سيتم  المسال  الغاز  مرفأ  مشروع  أن  وبين 

وتشييده من قبل القطاع الخاص.
ومرفأ  عائمة،  تخزين  وحدة  من  المشروع  وسيتألف 
ومنصة  المسال،  الطبيعي  الغاز  لتسلم  بحري  وحاجز 
الغازية،  إلى حالته  المسال ليعود  الغاز  لتبخير  مجاورة 

وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ، 
ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافًة إلى منشأة برية إلنتاج 
النيتروجين. وتبلغ قدرة المشروع 800 مليون قدم مكعب 
قياسي في اليوم، وعند اكتمال المشروع في بداية 2019 

سيتم العمل بموجب اتفاقية مدتها 20 عاماً.
يذكر أن شركة البحرين للغاز المسال، المالكة والمطورة 
الشرق  في  الغاز  تحويل  وإعادة  الستيراد  مرفأ  ألول 
للهندسة  الكورية  إس«  »جي  شركة  اختارت  األوسط، 
والشراء  الهندسية  الخدمات  أعمال  لتتولى  واإلنشاءات 

شركة  ستقوم  جهتها  من  بالمشروع.  الخاصة  والتشييد 
»تيكاي إل إن جي« بتوريد سفينة وحدة التخزين العائمة 
للمشروع المشترك وفق اتفاقية تأجير لمدة محددة تبلغ 

20 عاماً.
وبخصوص إعادة عرض القواطع البحرية لالستثمار، 
ولم  طرحتها  قد  سنوات  عدة  قبل  البحرين  كانت  والتي 
تفلح الشركات في اكتشاف كميات تجارية، أشار الوزير 
إلى أن البحرين لديها النية في طرح القواطع لالستثمار 
بانتظار  الخطوة  هذه  ولكن  النفطية  الشركات  على 
أكبر  بصورة  الشركات  سيغري  الذي  األسعار  تحسن 

للدخول في مثل هذه االستثمارات.
وبخصوص احتساب برميل النفط في الموازنة العامة 
المقبلة للدولة للعامين 2017 - 2018، أشار وزير النفط 
المالية،  وزارة  مع  حالياً  مباحثات  في  الوزارة  أن  إلى 
إلى ضرورة وضع سعر متحفظ في ظل ظروف  مشيراً 
السوق الراهنة، لكنه عاد ليشير إلى أن تسعيرة الموازنة 

المقبلة قد تكون أعلى قلياًل من التسعيرة السابقة.
طفيفة  بصورة  النفط  أسعار  تنمو  أن  الوزير  وتوقع 
قائاًل:  »أوبك«  منظمة  أبرمته  التي  األخير  االتفاق  إثر 
»رأينا زيادة بنحو 5 دوالرات ونرى اتجاهاً للتوازن بين 

العرض والطلب«.
للمخزون  متوجهة  األنظار  »اآلن  محمد  الشيخ  وبين 
فصل  دخول  مع  وخصوصاً  منه،  والسحب  العالمي 
األوروبية،  الدول  بعض  عن  قلياًل  تأخير  الذي  الشتاء 
وقد يبدأ العرض ينزل عن مستوى الطلب وهذا سيؤدي 

لرجوع األسعار إلى مستويات االستثمار«.
أو  لألسعار  بمسار  التكهن  بصعوبة  الوزير  وأقر 
تشهدها  التي  التقلبات  ظل  في  حالي  سعر  متوسط 

أسواق النفط. 
ما  وإذا  المصفاة  توسعة  مشروع  عن  الوزير  وسئل 
أن  إلى  الوزير  أشار  المشروع،  على  تطورات  طرأت 
بالمشروع  الخاصة  العطاءات  تسلمت  »بابكو«  شركة 

وأن فريق الشركة يقوم بتقييم هذه العطاءات.

وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 

سياسات ترامب التجارية أكبر خطر يهدد االقتصاد األميركي في 2017
§دبي - رويترز

األميركي  الرئيس  التزم  إذا  أنه  »رويترز«  أجرته  رأي  استطالع  أظهر   [
التجارية  الحماية  بسياسة  المتعلقة  بتعهداته  ترامب  دونالد  المنتخب 

فسيكون ذلك أكبر خطر يهدد نمو االقتصاد األميركي.
وأوضح استطالع الرأي عدم انخراط خبراء االقتصاد في أجواء الحماسة 

التي عمت األسواق منذ صدمة نتيجة انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
بإجراء  ترامب  تعهد  انتخابه  وبعد  االنتخابية  حملته  معظم  مدار  وعلى 
تغييرات كبيرة في سياسة التجارة والهجرة بالواليات المتحدة وهدد بفرض 

رسوم باهظة على الواردات الصينية واقترح خصومات ضريبية كبيرة.  
وتبددت  الماضي  األسبوع  في  تراجعت  المالية  األسواق  أن  رغم  وعلى 
الخزانة  سندات  على  العائدات  فمازالت  التضخم  في  المفاجئ  االرتفاع  آمال 
األميركية ألجل عشرة أعوام مرتفعة أكثر من 25 في المئة منذ يوم االنتخابات 

في حين سجلت األسهم ارتفاعات قياسية.
وقال أكثر من ثلثي 70 مشاركاً في استطالع الرأي الذي أجرته »رويترز« 
أكبر  هي  التجارية  للحماية  ترامب  سياسات  إن  األخير  األسبوع  مدار  على 

تهديد ألكبر اقتصاد في العالم خالل العام الجاري.
وقال جيم أوسوليفان من مركز هاي فريكوانسي ايكونوميكس المتخصص 
قائمة  قمة  من  بالقرب  أن  فيه  شك  ال  »مما  العالمي:  االقتصاد  تحليالت  في 

المخاطر السلبية احتمال استمرار النبرة المعادية للتجارة الحرة«.
وأضاف أوسوليفان أكبر محلل لبيانات االقتصاد األميركي، في استطالعات 
»رويترز« لعام 2016: »أفترض نوعاً ما أن اإلدارة )المقبلة( ستكون عملية في 

هذا الشأن«.
وارتفاع الدوالر - الذي بلغ أعلى مستوى خالل 14 عاماً في مطلع الشهر 
الجاري وزاد نحو ستة في المئة منذ انتخاب ترامب - يشكل خطراً إضافياً 

في المدى القريب.
ومن المنتظر أن تكون المخاوف العالمية بشأن األسلوب التصادمي لترامب 
ورجال  السياسيين  الزعماء  بين  للنقاش  أساسياً  موضوعاً  الدوالر  وقوة 
االقتصاد في المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا خالل 

األسبوع الجاري.
واألفراد  للشركات  الضخمة  الضريبية  الخصومات  خطط  تحسن  ولم 
الذي  التحتية توقعات نمو االقتصاد األميركي  البنية  وتوقعات اإلنفاق على 

قال ترامب إنه يهدف لرفعه إلى 3.5 في المئة.
80 في المئة من المشاركين في استطالع الرأي »ال« عندما  وقال أكثر من 
الخصومات  لمثل هذه  اآلن  مناسباً  الوقت  كان  إذا  ما  لهم سؤال بشأن  وجه 
الضريبية الضخمة في ظل اقتراب االقتصاد من وضع التوظيف الكامل. وبلغ 

معدل البطالة في ديسمبر/ كانون األول 4.7 في المئة.

الربع  في  المئة  في   2.2 إلى  النمو  تباطؤ  للرأي  استطالع  أحدث  ويتوقع 
الرابع من العام الماضي مقابل 3.5 في المئة في الربع الثالث.

ويتوقع خبراء االقتصاد أنه على مدار العام 2017 سيحقق االقتصاد معدل 
0.1 نقطة مئوية عن  2.1 و2.5 في المئة لكل ربع بزيادة  نمو سنوي ما بين 
2.3 في  النمو للعام بأكمله  التوقعات السابقة. وبلغ متوسط توقعات معدل 

المئة.
وأكثر التوقعات تفاؤالً لمعدل النمو في أي وقت من العام 2017 كان بنسبة 
4.1 في المئة وهو ما يقل كثيراً عن الذروة التي بلغها بعد األزمة المالية عند 

5.6 في المئة في الربع الرابع من 2009.
خبراء  من   100 من  أكثر  يشمل   - نطاقاً  األوسع  الرأي  استطالع  وأظهر 
تتعامل مباشرة مع مجلس  التي  الكبيرة  البنوك  17 من  بينهم  االقتصاد من 
االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( - أن أسعار الفائدة األساسية 
ستظل دون تغيير عند نسبة ما بين 0.50 و0.75 في المئة حتى الربع الثاني 

من العام حيث يرجح زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن يعقب ذلك زيادة أخرى في الربع الرابع مما يرفع فائدة 

األموال االتحادية إلى ما بين واحد في المئة و1.25 في المئة.
غير أن 14 من خبراء االقتصاد توقعوا رفع أسعار الفائدة بحلول مارس/ 

آذار.

لطيران  التنفيذي  الرئيس  وعّقب 
خالل  المسّلم  سلمان  ماهر  الخليج 
مطار  في  أقيم  الذي  التدشين  حفل 
حضره  والــذي  الدولي،  البحرين 
وممثلي  المطار  مسئولي  من  عدد 
واإلقليمية  المحلية  الصحافة 
بالناقلة؛  التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء 
تعزيز  »يسعدنا  بقوله  عّقب 
بتدشين  اآلسيوية  بالقارة  روابطنا 
كولومبو،  إلى  المباشرة  رحالتنا 
هذه  وجهاتنا  أحدث  من  ونتوقع 
طيران  وجهات  شبكة  من  تعزز  أن 
خطتنا  مع  تماشياً  وذلك  الخليج؛ 
قوية  روابط  لتأمين  االستراتيجية 
البحرين  لمملكة  والسياحة  لألعمال 
السفر  احتياجات  وتأمين  والمنطقة، 

لعمالئنا في الوقت ذاته«.
شبكات  أكبر  إلحدى  بامتالكها 
ومع  األوسط،  الشرق  في  الوجهات 
لعشر  أكثر  أو  يوميتين  رحلتين 
الخليج  طيران  تتخذ  إقليمية؛  مدن 
عمالئها  لربط  استراتيجياً  موقعاً 
لعدد  كولومبو  وإلى  من  المسافرين 
الشرق  في  الرئيسية  الوجهات  من 

مركزها  عبر  وأوروبـــا  ــط  األوس
الرئيسي في مطار البحرين الدولي. 
وتخدم شبكة وجهات الناقلة الحالية 
على  موزعة  بلداً   24 في  مدينة   41

مدى ثالث قارات.
يمكن حجز رحالت طيران الخليج 
اإللكتروني  الناقلة  موقع  على 
كافة  إتمام  يمكن  إذ   ،gulfair.com
اإلجراءات المتعلقة بالسفر في محطة 
حجز  كإجراءات  واحدة  إلكترونية 
وتأمين  السيارات،  وتأجير  الفنادق، 
السفر، وخدمة رحالت طيران الخليج 
من  مجموعة  المسافرين  تمنح  التي 
إضافات السفر كالجوالت السياحية، 
والرحالت  المتاحف،  دخول  وتذاكر 
السياحية واالستكشافية، واألنشطة 
التوصيل من وإلى  المحلية، وخدمة 
النهائية.  المسافر  وجهة  في  المطار 
عبر  الناقلة  رحالت  حجز  يمكن  كما 
الدولي  االتصال  بمركز  االتصال 
على  الساعة  مدار  على  يعمل  الذي 
بزيارة  أو   ،17373737  )+973( الرقم 
الخليج  طيران  مبيعات  مكاتب  أحد 

أو وكالئها المعتمدين.

»طيران الخليج« تحّلق إلى كولومبو بمعدل ٥ رحالت أسبوعية

وقت الوصول*وجهة الوصولوقت المغادرة*وجهة المغادرةاأليامرقم الرحلة

GF 1362010كولومبو1250البحرينالثالثاء واألحد

GF 1370010+1البحرين2110كولومبوالثالثاء واألحد

GF 1380330+1كولومبو2010البحريناألربعاء والخميس والجمعة

GF 1390730البحرين0430كولومبوالخميس والجمعة والسبت

§المنامة - طيران الخليج

] دّشنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين 
– يوم أمس الخميس )19 يناير/ كانون الثاني 2017( خدماتها 
رحالت  خمس  مع  الدولي  بندارانايكي  مطار  إلى  المرتقبة 

أسبوعية إلى العاصمة السريالنكية كولومبو.
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منظمة الصحة العالمية 
توصي بعالجات مالئمة مع 

ثالثة أمراض منقولة جنسيًا
§جنيف - أ ف ب

] أوصت منظمة الصحة العالمية في تقريٍر أصدرته 
أمراض  لثالثة  مالئمة  عالجات  باعتماد  جنيف،  في 
المضادات  على  المقاومة  مواجهة  في  جنسياً  منقولة 

الحيوية الخاصة بمعالجة هذه االمراض.
هذه األمراض الثالثة المنقولة جنسياً هي الكالميديا 
للمضادات  مقاومتها  وتمثل  والزهري.  والسيالن 
الحيوية »مشكلة تثير قلقاً متزايداً« وفق منظمة الصحة 
والبحوث  اإلنجابية  الصحة  مدير قسم  وقال  العالمية. 
»الكالميديا  إن  اسكو  يان  العالمية  الصحة  بمنظمة 
كبرى على صعيد  تمثل مشكالت  والزهري  والسيالن 
الصحة العامة في سائر أنحاء العالم، وهي تلحق ضرراً 
بنوعية الحياة لدى ماليين األشخاص وتسبب اختالالت 
العالجية  التوصيات  قاتلة.  تكون  قد  خطيرة  صحية 
تشّدد  العالمية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  الجديدة 
المنقولة جنسياً  االصابات  على ضرورة معالجة هذه 
السليم  بالعيار  الصحيح  الحيوي  المضاد  باستخدام 
وفي الوقت المناسب، للحد من تفشيها وتحسين الصحة 

الجنسية واإلنجابية«.
أن  إلى  العالمية  الصحة  منظمة  تقديرات  وتشير 
131 مليون شخص يصابون سنوياً بمرض الكالميديا 
وتنجم  بالزهري.  ماليين  و5.6  بالسيالن  مليوناً  و78 
منها  الشفاء  الثالثة عن جراثيم، ويمكن  األمراض  هذه 
فإن  ذلك،  مع  الحيوية.  المضادات  باستخدام  عموماً 
في  تشخيصها  يتم  ال  جنسياً،  المنقولة  األمراض  هذه 
أصعب،  معالجتها  تصبح  وبالتالي  األحيان،  من  كثير 
وبعض المضادات الحيوية أظهرت عدم فعاليتها بسبب 
المقاومة  زادت  وقد  المفرط.  أو  الخاطئ  استخدامها 
ضد المضادات الحيوية بسرعة كبيرة خالل السنوات 
منظمة  حسب  العالج،  إمكانات  يقّلص  ما  األخيرة، 

الصحة العالمية.
ومن بين هذه األمراض الثالثة، يعتبر السيالن األكثر 
تشخيص  عدم  حال  وفي  الحيوية.  للمضادات  مقاومة 
الوقت  في  ومعالجتها  جنسياً  المنقولة  األمراض  هذه 
خطيرة  مضاعفات  يسبب  أن  ذلك  شأن  من  المناسب، 
وتبعات على المدى الطويل بالنسبة للنساء، من بينها 
حاالت حمل خارج الرحم واإلجهاض التلقائي. كذلك قد 
تزيد هذه األمراض الثالثة من خطر اإلصابة بفيروس 

»اتش اي في« بواقع مرتين إلى ثالث مرات.

ن فعالية الجراحات ضد السرطان أدوات صغيرة ُتحسِّ

الصداع النصفي يزيد خطر 
السكتات الدماغية بعد العمليات الجراحية

§باريس - أ ف ب
مضيئة  مجسات  أن  حديثة  دراسة  أظهرت   [
في  الدقة  مستويات  بتحسين  سمحت  صغيرة 
مساعدة  عبر  الفئران  لدى  السرطان  جراحات 
من  السرطانية  الخاليا  كل  سحب  في  الجراحين 

دون المساس بالخاليا السليمة.
بتقنيات  متزايد  بشكل  الجراحون  ويستعين 
التصوير لرصد مواضع الورم بدقة لكن »اوراما 
عالي  بالتصوير  رصدها  يصعب  كثيرة  خبيثة 
موجودة  السرطانية  الخاليا  أن  الى  نظراً  الدقة«؛ 
والتركيبة  الشكل  في  تتباين  مختلفة  بنماذج 
البنيوية، وفق معدي الدراسة التي نشرت نتائجها 

مجلة »نيتشر بيوميديكل انجينيرينغ«.
المستخدمة  التصوير  تقنيات  تفتقر  ذلك،  الى 
حاليا الى الحساسية، ويمكنها تاليا جعل انسجة 
بالنسبة  وخصوصاً  مشعة  تبدو  سرطانية  غير 
مثل  مرتفع  ايضي  بنشاط  المزودة  تلك  إلى 
الدهون  من  نوع  وهو  البني،  الشحمي  النسيج 

موجود لدى الثدييات.
ونجح فريق الباحثين في مركز »ساوثويسترن 
في  تكساس  جامعة  إلى  التابع  سنتر«  ميديكل 
مجس  تطوير  خالل  من  الصعوبة  هذه  تخطي 
باألورام  االحتكاك  عند  فقط  يشع  للغاية  صغير 
من  بقليل  أعلى  حموضة  بمستوى  تتسم  التي 

االنسجة السليمة.

تحت  حقنه  تم  الذي  الصغير  المجس  هذا 
الجلد لدى فئران تعاني سرطان في الثدي او في 
األغشية المخاطية في الرأس والعنق، أتاح كشف 
واحد  ميليمتر  عن  قطرها  يقل  سرطانية  عقيدات 

مع تفادي إصابة خاليا سليمة.
األنف  في طب  المتخصص  باران سومر،  وقال 
واألذن والحنجرة في مركز ساوثويسترن الطبي 
التابع لجامعة تكساس وهو أحد منسقي الدراسة، 
لوكالة »فرانس برس« إن تصنيع هذه المجسات 

الصغيرة بسيط نسبيا وتكلفته معقولة.
في  البشر  على  دراسات ستقام  أن  الى  وأشار 

مطلع العام المقبل أو في أواسطه.

المواد المضافة للغذاء

] تعرف المواد المضافة على انها مواد ال تستهلك بحد ذاتها كغذاء، ولكنها 
وهناك  محددة،  تكنولوجية  وظائف  لتؤدي  التصنيع  عمليات  خالل  تضاف 
ال  المثال  سبيل  على  منها  المضافة،  المواد  من  صنفا  العشرين  على  مايربو 
الحصر: االلوان، المواد الحافظة، مضادات االكسدة، المستحلبات... هذه المواد 
تعتبر لمنتجي الغذاء ذات اهمية بالغة السباب عديدة منها مايتعلق بعمليات 
التصنيع الغذائي، وإطالة فترة الصالحية، اضف لذلك تلبية رغبات المستهلك 
في ايجاد انواع جديدة من االغذية. ومع اهميتها وفوائدها التكنولوجية ِاال انها 
كتابتها بصورة  مع  المستهلك، وخصوصا  لدى  الشكوك حول سالمتها  تثير 

رمزية على البطاقة االعالمية للمواد الغذائية.
ولعلى ما يعزز تلك الشكوك والمخاوف وجود دراسات تربط بين المضافات 
وحتى  بل  االطفال،  لدى  النشاط  وفرط  الحساسية  امراض  وبعض  الغذائية 
التى تبنى  القاطع  العلمي  الدليل  بعض االمراض السرطانية. وفي ظل غياب 
بين  جدل  محط  والبحوث  الدراسات  تلك  تبقى  التشريعية،  القرارات  عليه 
العلماء والباحثين بين مؤيد ومعارض، كما تبقى المواد المضافة تحت التقييم 
المستمر من قبل لجنة الخبراء المشتركة للمضافات الغذائية التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية ومنظمة االغذية والزراعة الفاو، والتى يقع على عاتقها تقييم 

سالمة المواد المضافة وال يدرج بالمواصفة العامة للمضافات الغذائية لهيئة 
الدستور الغذائي اال ما قد اعتبر ال يشكل خطرا على الصحة العامة ضمن قواعد 

االستخدام.
الدستور  لهيئة  الغذائية  بالمضافات  الخاصة  للمواصفات  نظرنا  ما  واذا 
باستخدامها كمضافات  المسموح  المواد  تحدد وبشكل واضح،  فإنها  الغذائي 
غذائية، وحدودها القصوى، واشتراطات استخدامها بموجب قواعد الممارسات 
الصحية الجيدة التي تشترط ان تكون المادة المضافة ذات مواصفات غذائية 
وتعامل كمادة غذائية، وان تضاف باقل قدر ممكن لتحقيق الغرض من اضافتها، 

كما ورد من ضمن مبادئها أال تسبب اضافتها ضررا او تضليال لدى المستهلك.
عالوة على ذلك، فإن الصناعات الغذائية تتبع انظمة وقائية مبنية على اسس 
تقييم المخاطر، وتشريعات، وقوانين تقنن وتحصر استخدام المواد المضافة 
في انواع محددة من االغذية، كما تلزم المنتج بذكر اسم المادة المضافة او رقمها 
الدولي INS وهو الرقم الذي يظهر عادة على البطاقة االعالمية وبجانبه حرف 

)E( بجانب وظيفته ضمن قائمة المحتويات.
وعند تقييم سالمة المنتج من ناحية احتوائه على المواد المضافة ونسب 
المواصفات  هذه  ومبادئ  احكام  مطابقته  بمدى  تقييمه  يتم  فإنه  تركيزها 
الدول تتبع توصيات  العديد من  ان  العالم. وبالرغم من  الكثير من بلدان  في 
هيئة الدستور الغذائي كمرجعية دولية، فإن للعديد منها مرجعياتها المحلية 
العلمي  الدليل  توافر  عدم  حال  وخصوصا  تتبعها  التى  الخاصة  االقليمية  او 
الذي يثبت او ينفي سالمة المادة المضافة بشكل قاطع، وهنا تتدخل القوانين 
والتشريعات لموازنة االضرار والفوائد، ولذلك نرى التباين في تقييم سالمة 

المواد المضافة من بلد الى آخر.
 ولمزيد من الحيطة والحذر، على المستهلك قراءة البيانات االيضاحية المدونة 
على البطاقة االعالمية للغذاء، لمعرفة مايحتويه غذائه من مواد وما قد يصاحبها 

من تحذيرات صحية للمستهلك، حتى يتمكن من تحديد خياراته المناسبة.

§باريس - أ ف ب
الذين  األشــخــاص  يــواجــه   [
خطراً  مزمناً  نصفياً  يعانون صداعاً 
أكبر بالتعرض لسكتات دماغية بعد 
ما  على  جراحية،  لعمليات  الخضوع 
مجلة  نتائجها  نشرت  دراسة  بينت 

»ذي بريتش ميديكال جورنال«.
حوالى  ملفات  تحليل  خالل  ومن 
لعمليات  خضعوا  مريض  ألف   124
اميركية  مستشفيات   3 في  جراحية 
اكتشف  و2014،   2007 سنتي  بين 
لسكتات  التعرض  خطر  أن  باحثون 
التالية  الثالثين  األيام  في  دماغية 
مريض  ألف  لكل   4.3 يبلغ  للعملية 
يعانون  ممن  للعمليات  خضعوا 
صداعاً نصفياً، في مقابل 2.4 باأللف 

لمجمل افراد العينة.
كانوا  عرضة  األكثر  واألشخاص 
نصفيا  صداعا  يعانون  الذين  اولئك 
وهي  األورة،  بظاهرة  مصحوبا 
متصلة  النصفي  الصداع  من  انواع 
مشكالت  مثل  مرحلية  باضطرابات 
الحسية  القدرات  وفي  البصر،  في 
االصابة  معدل  بلغ  اذ  والنطق، 
 6.3 هؤالء  لدى  الدماغية  بالسكتات 
لعمليات  خضعوا  مريض  الف  لكل 
جراحية في مقابل 3.9 لدى المرضى 

الذين يعانون صداعاً نصفياً عادياً.
بآالم  النصفي  الصداع  ويتجلى 
أكثر  في  تكون  الرأس  في  متكررة 
االحيان في جهة واحدة. وهو يصيب 
االشخاص  من  المئة  في   15 حوالى 

لدى  اكبر  انتشار  مع  البالغين 
النصفي  الصداع  ويشمل  النساء. 
من  المئة  في   30 إلى   20 االورة  مع 

الحاالت.
الدماغية  السكتات  وتمثل 
لالعاقات  او  للوفاة  رئيسياً  سبباً 
أكثر  بوفاة  تتسبب  وهي  الخطيرة. 
العالم  حول  شخص  ماليين   6 من 

سنوياً.
أحد  النصفي  الصداع  يشكل  كما 

بسكتات  لإلصابة  الخطر  عوامل 
من  وهي  تجلط،  عن  ناجمة  دماغية 
بين أكثر هذه الحاالت انتشاراً، غير 
دور  تقيم  لم  سابقة  دراسة  اي  أن 
العمليات  خالل  النصفي  الصداع 

الجراحية.
قادها  التي  الدراسة  وبحسب 
ماتياس ايكرمان من جامعة »هارفرد 
الخطر  تقييم  تم  سكول«،  ميديكل 
لدى  الدماغية  للسكتات  الزائد 

مع  النصفي  بالصداع  المصابين 
والجنس  للسن  االعتبار  في  األخذ 
الوعائية  القلبية  واألمـــراض 
عوامل  ايضا  اصال، وهي  الموجودة 

خطر للتعرض لسكتات دماغية.
بالصداع  المصابين  عدد  وكان 
النصفي الذين اعيدوا الى المستشفى 
تلت  التي  الثالثين  ــام  االي خالل 
مع  مقارنة  اكبر  الجراحية،  العملية 

غير المصابين بهذا المرض.

أخصائية عالج نفسي 

متخصص بالسالمة الغذائية

المشكالت السلوكية 
عند األطفال... لماذا؟

لديهم  الذين  أطفالنا  بحق  نرتكبه  فادح  هناك خطأ   [
األحيان  معظم  في  ألنه  السلوكية،  المشكالت  بعض 
»الشيطان«،  اسم  عليه  ويطلق  الطفل  المجتمع  يتجنب 
المهم  ذلك من صفات سيئة، ومن  »المزعج« وما شابه 
أن ندرك أنه أحد أوجه التعبير عن حل لصراع داخلي، 

وتفهم. اهتمام  طلب  إنه 
السلوك  اضطراب  ماهية  إلى  نتطرق  أن  قبل  لكن 
نتعلمه  وكيف  السوي  السلوك  هو  ما  معرفة  علينا 
نشاط  أي  بأنه  السلوك  وُيعرف  عليه  يؤثر  الذي  وما 
من  يصدر  انفعالي(  أو  اجتماعي  عقلي،  )جسمي، 
وبين  بينه  وتفاعل  دينامية  لعالقة  نتيجة  الحي  الكائن 
أو  استجابة  عن  عبارة  والسلوك  به.  المحيطة  البيئة 
من  أولية  خاصية  السلوك  معينة.  لمثيرات  استجابات 
طريق  عن  متعلم  والسلوك  الحي.  الكائن  خصائص 

اجتماعيًا. اتصااًل  ويتضمن  االجتماعية  التنشئة 
التعلم  منها،  األمور  من  كثير  من  السلوك  ونتعلم 
لها  يحدث  بها  المرغوب  االستجابات  وهي  المؤثر 
السلوكي  النمط  هذا  أن  الفرد  يعلم  وبهذا  تدعيم 
المباشر،  التعليم  فيتعلمه،  فيه  المرغوب  والمعيار  يتفق 
طريق  عن  وتدعيمه  السلوك  تمكين  طريق  عن  ويكون 
الرموز والتوجيهات الشفوية فيكافأ الفرد باالستحسان 
المرغوب  السلوك  أداء  في  الفشل  حال  في  التوبيخ  أو 
األلفاظ  بعض  الطفل  ينطق  حيث  العرضي،  التعلم  فيه، 
تثير  قد  والتي  الالئقة  غير  أو  المهذبة  غير  العبارات  أو 
العبارة  لهذه  الطفل  استخدام  يدعم  مما  الكبار،  ضحك 
مقصود  غير  عرضي  التدعيم  أن  رغم  وعلى  اللفظ،  أو 
الالئقة  غير  األلفاظ  لهذه  الطفل  تكرار  من  يزيد  أنه  إال 

أنظارهم. إثارة النتباه ولفت  تكرارها  ألن في 
تشبه  بأفعال  األطفال  يشغل  النماذج  من  التعلم 
السينما  وأبطال  واألقرباء  اآلباء  أفعال  كبير  حد  إلى 
المحاكاة  أو  التقليد  فيه  يبدو  سلوك  وهو  والتلفزيون، 

غريزية. بصور 
بالسلوك  نعني  مــاذا  اآلن  لنوضح  المقابل،  في 
 Behavior السلوك  اضطرابات  فهو  الــالســوي، 
 emotional االنفعالية  االضطرابات  أو   Disorders
من  مجموعة  تصف  مصطلحات  كلها   ،Disturbances
أنماطًا  متكرر،  وبشكل  يظهرون،  الذين  األشخاص 
منحرفة أو شاذة من السلوك عما هو مألوف أو متوقع. 
إنسانية  خبرة  هو  الشاذ  أو  المضطرب  السلوك  إن 
األشخاص  أن  كما  جميعًا،  الناس  لدى  يوجد  عامة، 
الذين يوصفون بأنهم مضطربون في السلوك يظهرون 
ولكن  عادية،  أو  طبيعية  بأنها  توصف  أيضًا سلوكيات 
السلوك غير  تكرار حدوث  هنا هو في  األساسي  الفرق 

القيام به وشدته. الشاذ، ومدة  أو  فيه  المرغوب 
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»طائرة النسور« تداوي جراحها على حساب »أبناء الجزيرة«
النادي األهلي تخلفه بشوط دون رد أمام منافسه  ] حّول 
 ،)1-3( بنتيجة  مستحق  فوز  إلى  »المجتهد«  صالح  النبيه 
االنتصارات، بعدما  إلى سلك  المدرب رضا علي  لتعود كتيبة 
النجمة  أمام  الماضيتين  الجولتين  في  للهزيمة  تعرضت 
الرابعة  هي  الخسارة  هذه  تعتبر  فيما  التوالي.  على  والنصر 

لـ»أبناء الجزيرة«.
وجاءت نتائج أشواط اللقاء الذي أداره طاقم دولي مكون من 
 ،19-25  ،16-25  ،25-23( بواقع:  الكعبي  وحسين  كاظم  علي 

.)20-25
وبهذا الفوز يكون األهلي قد رفع رصيده إلى )7( نقاط، فيما 
السابع  المركز  وفي  النقاط  من  رصيد  بال  صالح  النبيه  ظل 

وبفارق األشواط عن البسيتين األخير.
الشوط  في  بقوة  بدأ  األهلي  أن  نرى  للمباراة،  وبالعودة 
األول، لكنه لم يحسن الحفاظ على تفوقه والسبب إرسال قوي 
من لوبيز، كما أن سيدهاشم حيدر ظهر ببعض النقاط هجومياً 

دون إغفال بعض األخطاء التي ارتكبها األهلي.
وعلى رغم معاودة األهلي للتقدم بفارق )3( نقاط، بعد إرسال 
مؤثر لمحمد عنان، إال أن األخير ارتكب بعض األخطاء الهجومية 
النبيه صالح حتى تعادلت النتيجة عند  التي استثمرها جيداً 

)18-18( بعد حائط صد ناجح للوبيز أمام ألفيس.
والسبب  التعادالت،  من  قصيرة  سلسلة  في  الشوط  دخل 
ولوبيز  األهلي،  فريقه  لصالح  نقاطا  يحرز  عنان  ناصر  أن 

وسيدهاشم يردان للنبيه صالح )21-21(.
وبفضل كرة سريعة لمحمد إبراهيم وخطأ هجومي ارتكبه 
لوبيز  أن  إال  النقطتين،  فارق  صالح  النبيه  أخذ  عنان  محمد 

وسيدهاشم أخطئا لتتعادل النتيجة عند )23-23(.
المعد  بين  ذكية  بكرة  تفوقه  استعاد  النبيه صالح  أن  غير 
أحمد حسين والعب االرتكاز محمد إبراهيم، حتى أنهى لوبيز 
بروز  حول  بعدما   )23-25( بنتيجة  فريقه  لصالح  الشوط 

فريقه الدفاعي لنقطة من مركز )6(.
ميرزا  إذ عاد  األهلي،  انتفض  التالية،  الثالثة  األشواط  وفي 
عبداهلل للتشكيل األساسي واألخير قدم عطاءات قوية بالصد 
والهجوم السريع، كما أن ضاربي األطراف محمد عنان وألفيس 
وناصر عنان ظهروا بأداء أفضل هجوميا وحتى دفاعيا. وهذا 
كل صب في صالح الفريق األصفر الذي تمكن من فرض إيقاعه 
النبيه صالح قد حاول  على مجريات هذه األشواط، وإن كان 
مستوى  على  معاناته  أن  إال  لمنافسه،  جنب  إلى  جنبا  البقاء 
الكرة األولى كانت سببا في عدم مقدرته على تجاوز حوائط 
بعض  ارتكب  الفريق  أن  نسيان  دون  طبعاً  األهالوية،  الصد 
األخطاء المباشرة باالستقبال والهجوم على مدار هذه األشواط.
التغييرات  بعض  أجرى  علي  مدربه رضا  من خالل  األهلي 
لصالح  دائماً  األفضلية  ظلت  وفيها  الثالثة،  األشواط  خالل 
األهالوية، وسط مستويات فنية جيدة قدمها »أبناء الجزيرة« 

من لقاء األهلي والنبيه صالح     قياسا بفارق اإلمكانات الموجود بين الفريقين.

بثالثية نظيفة ورفع رصيده إلى )8( نقاط بالمركز الثالث

النصر يحقق »األهم« أمام اتحاد الريف في دوري الطائرة
§الرفاع - محمد عون

»األهــم«  النصر  نــادي  حقق   [
»اإلصــابــات«  تجاوز  في  ونجح 
أخرى،  مرًة  الفريق  اجتاحت  التي 
الريف  اتحاد  على  مهما  فوزا  ليحقق 
الجولة  ختام  في  نظيفة  بثالثية 
الرابعة بدوري الدرجة األولى للكرة 
الطائرة. ليرفع النصراوية رصيدهم 
النقاط إلى )8(، فيما ظل الخاسر  من 
على رصيده السابق وهو )3( نقاط.

اللقاء الذي  وجاءت نتائج أشواط 
خالد  من  مكون  دولي  طاقم  أداره 
الشوملي ومنير مكي بواقع: )17-25، 

.)19-25 ،23-25
وبالعودة للمباراة، نرى أن النصر 
فرض إيقاعه في الشوط األول ونجح 
في تحقيق انطالقة سريعة، مستفيدا 
فاضل  فعالية  من  األولى  بالدرجة 
دون  الهجومي،  الشق  في  عباس 
إبراهيم  المؤثر لصبيح  الدور  إغفال 
الملعب،  أطراف  من  القيم  وحسن 
)3( ظهرا ببعض  كما أن ثنائي مركز 

النقاط الهجومية ومن مهارة الصد.
من  الريف  اتحاد  وعانى  هــذا، 
مستوى  على  ارتكبها  كثيرة  أخطاء 
صب  كله  وهذا  والهجوم،  االستقبال 
كسبوا  الذي  النصراوية  صالح  في 

الشوط من دون معاناة.
أداء  تحسن  الثاني،  الشوط  في 
اتحاد الريف بشكل ملحوظ والسبب 
فنية  مستويات  تقديم  في  رغبة 
العرادي  إبراهيم  أن  كما  أفضل، 
النقاط  من  العديد  حققا  ودوغالس 
الهجومي، من دون نسيان  الشق  في 
أن صالح مهدي ظهر بوجه مؤثر من 

وسط الشبكة أيضاً.
النصر وبعد إصابة حسن ضاحي 
مركز  في  أوسميل  إلشراك  اضطر 

وصبيح  عباس  فاضل  وبفضل   ،)3(
جداً  متقاربة  النتيجة  كانت  إبراهيم 
نقاطه  في  الشوط  دخول  مع  حتى 

األخيرة.
بالنتيجة  الريف  تقدم  رغم  وعلى 
تمكن  عباس  فاضل  أن  إال   ،)22-23(
مركز  من  هجومية  نقطة  تحقيق  من 
ساحقين  إرسالين  بإحراز  تبعها   )4(

لينتهي  دوغــالس  البرازيلي  على 
الشوط نصراويا بنتيجة )23-25(.

اتحاد  حاول  الثالث،  الشوط  في 
منافسه،  من  قريبا  يبقى  أن  الريف 
لكن فاضل عباس ورفاقه استطاعوا 
منذ  النقاط  من  مريح  فــارق  أخذ 
البداية، ألن حسن القيم وصبيح كانا 

يحرزان بعض النقاط أيضاً.

ملحوظ  ضعف  من  عانى  الريف 
الشق  أتعب  ــذا  وه باالستقبال 
حوائط  وبفضل  كثيراً،  الهجومي 
الصد بقيادة فاضل عباس وأوسميل 
تفوقهم  على  النصراوية  حافظ 
البديل  الشوط  أنهى  حتى  الواضح 
محمد عبداهلل بكرة هجومية من مركز 

)1(، وذلك بنتيجة )19-25(.

فاضل عباس وضربة ساحقة على اتحاد الريف

أوسميل من بديل إلى أساسي بمركز »3«
] فّضل مدرب النصر حسن علي عدم المجازفة بإشراك العبه المحترف الكوبي أوسميل بلقاء فريقه يوم أمس 
أمام اتحاد الريف في رابع جوالت دوري الطائرة؛ وذلك ألنه يعاني من إصابة تعرض لها في مباراة المحرق قبل 
جولتين. لكن إصابة حسن ضاحي في الشوط الثاني وقبلها إصابة محمد عبدالجبار، جعلت المدرب النصراوي 

يضطر إلى إشراك أوسميل كالعب أساسي بمركز )3(، وهو أصاًل العب بمركز )2(.
أوسميل وعلى رغم أنه غير معتاد على هذا المركز، إال أنه قدم اإلضافة لفريقه على مستوى حوائط الصد. إذ خفف 
حسن ضاحي بقي في االحتياط بعد إصابتهالعديد من الكرات كما حقق عدة نقاط من هذه المهارة لمصلحة فريقه الذي انتصر في نهاية المباراة بنتيجة )0-3(.

اإلصابات تواصل »اجتياحها« 
الكتيبة النصراوية

في  النصر  فريقه  لتمثيل  ضاحي  حسن  عاد  أن  يلبث  لم   [
الجولة الماضية أمام األهلي بدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة 
بعدما غاب عن أول جولتين في المسابقة، إال وقد عاودته اإلصابة 
أمام  أمس  يوم  أخرى  مرة  البطن  مستوى  على  منها  يعاني  التي 
اتحاد الريف، وهذا أدى لعدم مقدرته على إكمال المباراة، ليضطر 

المدرب حسن علي إلخراجه وإشراك الكوبي أوسميل بدياًل عنه.
حسن ضاحي، أكد أنه بحاجة للراحة، وهذا ما قد يحصل عليه 
في مباراة البسيتين بالجولة المقبلة، حتى ال تتفاقم اإلصابة عليه 
بـ  النجمة  أمام  البسيتين  مواجهة  بعد  سيلعب  النصر  ألن  أكثر، 

»ديربي العاصمة«.
»اإلصابات ال تأتي فرادى« بالنسبة للنصر، ألن العب االرتكاز 
مغادرة  على  أجبرته  اآلخر إلصابة  هو  تعرض  عبدالجبار  محمد 
خليفة  بحسين  الزج  إلى  ذلك  ليؤدي  األول،  الشوط  في  الملعب 

»العائد مؤخراً من اإلصابة« للمشاركة كالعب أساسي.
اآلخر،  هو  إصابة  من  يعاني  أوسميل  الكوبي  أن  يذكر 
»الكتيبة  الجاري  الوقت  في  تجتاح  اإلصابات  أن  يوضح  وهذا 
النصراوية«... سالمات لكل الالعبين »من دون استثناء« ونأمل أال 
فيه  المنافسة  تكون  أن  يتوقع  الذي  في دورينا  أي إصابات  نرى 

شرسة جداً هذا الموسم.

األحمر العسكري على بعد خطوة عن ربع نهائي كأس العالم
§مسقط - االتحاد الرياضي العسكري

] يخوض منتخبنا العسكري لكرة القدم اليوم )الجمعة( 
منافسات  ضمن  المجموعات   دور  في  األخيرة  مواجهته 
نظيره  يلتقي  عندما  وذلك  الثانية،  العسكرية  العالم  كأس 
الساعة  عند  الرياضي  السيب  استاد  ملعب  على  الغيني 
الساعة الثامنة بتوقيت سلطنة عمان السابعة بتوقيت مملكة 

البحرين لحساب المجموعة األولى في البطولة.
مع  بالتعادل  الثانية  الجولة  أنهى  العسكري  منتخبنا 
الثاني  المنتخب العماني بهدف لهدف، ليحتل بذلك المركز 
برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب المضيف الذي يتفوق بعدد 
األهداف رغم امتالكه الرصيد ذاته، ويأتي تباعاً في جدول 

الترتيب فرنسا وغينيا ولكليهما نقطة واحدة.
ويدخل األحمر المواجهة بفرصتي الفوز والتعادل اللتين 
بالوصول  البطولة  هذه  في  المشوار  مواصلة  له  تؤمنان 
لألدوار النهائية وتحديداً دور الثمانية، ويدرك منتخبنا أهمية 
الموقعة  فخسارة  لصالحه،  األمور  لحسم  والسعي  اللقاء 
أمام المنتخب الغيني قد تكلفه الخروج من سباق المنافسة 
بطاقتي  إحدى  على  الحصول  فرصة  وضياع  بالمجموعة 

العبور.
المباراة سهلة  في هذه  الكروي  األحمر  مهمة  تكون  ولن 
على اعتبار أن فترة الراحة ما بين المباريات ليست بكافية 
لالستشفاء وعودة الالعبين بعد مباراتين مليئتين بالجهد 

البدني، وكذلك سيصطدم بالقوة البدنية التي يمتلكها العبو 
المنتخب الغيني، ولكن رغم ذلك، يتميز منتخبنا بوجود دكة 
بدالء جيدة والعبين يمتلكون الحلول الفردية والقدرات الفنية 
سكوب  ميروسالف  التشكي  المدرب  عليها  سيعول  التي 
في هذا اللقاء، في المقابل سيخوض المنتخب الغيني هذه 
المواجهة بشعار وحيد وهو »الفوز«، الذي قد يمنحه فرصة 

المنافسة على اقتناص واحدة من البطاقتين بالمجموعة.
األحمر العسكري يمتلك الحلول الهجومية التي من الممكن 
أن تؤمن له الفوز اليوم، وخصوصاً في ظل عدم انضبطاية 
المنتخب الغيني في الشق الدفاعي، شريطة وجود الحلول 
الهجومية السلسة والمتنوعة التي تساعد المهاجمين على 

زيارة الشباك.

على  أمس  يوم  عصر  وحتى  الفني  الجهاز  يستقر  ولم 
التشكيلة التي ستبدأ لقاء اليوم، وبالتالي قد تشهد بعض 
التغييرات عن التشكيلة التي بدأ بها المدرب سكوب المباراة 
الشيء  بعض  مشابهة  تكون  وقد  العماني،  المنتخب  أمام 
حيث  فرنسا،  أمام  االول  اللقاء  بها  خاض  التي  التشكيلة 
يتوقع أن يبدأ المدرب المباراة بتشكيلة تضم: في حراسة 
المرمى محمد سيدجعفر، في خط الدفاع رضا السيدعيسى 
العمق علي  كظهير أيمن وأحمد عبداهلل كظهير أيسر، وفي 
خليل ووليد الحيام، وفي خط الوسط ضياء السيدسعيد، 
كميل األسود وعلى األطراف علي مدن وإبراهيم حبيب وفي 
المقابل  في  الرميحي،  ومحمد  يوسف  عبداهلل  المقدمة  خط 
سيتواصل غياب الالعبين أحمد جمعة وعيسى غالب؛ بسبب 
االفتتاحية في  فرنسا  مباراة  في  لها  التي تعرضا  اإلصابة 

البطولة.
أجرى منتخبنا العسكري ظهر يوم أمس تدريباً استعداداً 
لمواجهة اليوم على الملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس 
بـ«بوشر«، حيث انطلق المران عند الساعة الثانية عشرة 
ظهرا واستمر قرابة 45 دقيقة، وقسم المدرب سكوب الالعبين 
مواجهة  خاضت  التي  األولى  المجموعة  مجموعتين،  إلى 
عمان، والمجموعة الثانية التي لم تشارك في تلك المباراة. 
فقد خاضت األولى تدريبا خفيفا تضمن تمارين االسترخاء 

واالستشفاء وإزالة اإلرهاق عن المباراة السابقة.

التدريب األخير لألحمر العسكري قبل مواجهة غينيا
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في آخر مبارياته بالدور التمهيدي بكأس العالم

منتخب كبار اليد يلتقي األرجنتين وعينه على المركز 17
§الوسط - محمد أمان

اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يخوض   [
)الجمعة(  اليوم  عصرا  الرابعة  الساعة  تمام  في 
كأس  لبطولة  التمهيدي  الدور  في  مبارياته  آخر 
أمام  فرنسا  المقامة في  للرجال  اليد  لكرة  العالم 

منتخب األرجنتين.
وكان منتخبنا الوطني قد افتتح مشواره بلقاء 
السويد وخسر بنتيجة 33-16، ثم خسر من قطر 
بنتيجة 32-22، وبعد ذلك خسر من مصر بنتيجة 

28-26، وأخيرا من الدنمارك بنتيجة 26-30.
الفوز  اليوم  ويبحث منتخبنا الوطني من لقاء 
التمهيدي  الدور  في  فوز  أول  تحقيق  العتبارين، 
بكأس العالم، واألهم هو سلك الطريق للمنافسة 
على المركز 17 في النهائيات، بعد أن حقق المركز 
بتحقيقه   2011 العام  السويد  مونديال  في   23

انتصارا واحدا فقط على مصر بنتيجة 26-27.
مبارياته  كل  الوطني  المنتخب  خسر  وكما 
المنتخب  فإن  اآلن،  لحد  التمهيدي  الدور  في 
ولكن  أيضا،  مبارياته  كل  خسر  األرجنتيني 
النتائج  حيث  من  أفضل  الوطني  منتخبنا 
األهداف  لفارق  بالعودة  المباريات  مجمل  في 
المسجلة والمستقبلة، لذلك فإن منتخبنا الوطني 
خامس الترتيب العام اآلن، والتعادل يكفيه أيضا 

لضمان هذا المركز.
المركز  الوطني  منتخبنا  تأمين  حال  وفي 
الخامس في هذه المجموعة، فإنه سيلتقي خامس 

المجموعة الثالثة إما السعودية أو تشيلي.
ويمتلك منتخبنا الوطني الذي قدما أداء رائعا 
المنتخب  جانيرو  دي  ريو  أولمبياد  بطل  أمام 
الدنماركي قبل يومين كل اإلمكانات التي تجعله 
الهام  المركز  اليوم وتأمين هذا  الفوز  قادرا على 
بكثير من  أفضل  بنتيجة  المونديال  من  للخروج 

مونديال السويد.
الوطني  منتخبنا  يتفوق  الذي  الوقت  وفي 
فإن  األرجنتيني،  المنتخب  على  األهداف  بفارق 
الفوز  ويمكن  المتناول  في  منتخبا  ليس  األخير 
قبل  الدوحة  مونديال  أنهى  وقد  بسهولة،  عليه 
عامين في المركز رقم 12، وهذا يدلل على قيمته 

الفنية وقدراته العالية.
اليوم  الوطني  المنتخب  العبي  من  ينتظر 
أمام  عليه  ظهروا  الذي  األداء  عن  يقل  ال  أداء 
الكل  وبتقديم  العالية،  الروح  وبذات  الدنمارك، 
الذي  الصياد  حسين  وخصوصا  الحقيقي  أداءه 
عاد بقوة أمام الدنمارك، والليلة ينتظر من بالل 
بشام ومهدي سعد الكثير لمعاونة المتألق كميل 
وصاحب  ميرزا  ومحمد  ميرزا  وعلي  محفوظ 

من لقاء منتخبنا والدنماركاألداء الثابت جدا محمد عبدالحسين.

األهلي يلتقي االتفاق لتحديد بطل المجموعة 1 في تنشيطية اليد
§الوسط - محمد أمان 

)الجمعة(  اليوم  تفتتح   [
الخامسة  الجولة  مباريات 
للدورة  التمهيدي  الــدور  من 
اليد  لكرة  للكبار  التنشيطية 
الالعبين  دون  من  تلعب  التي 
مع  الدير  بلقاء  الدوليين 
الساعة  تمام  في  البحرين 
الخامسة والنصف مساء، وبعد 
وتقام  االتفاق،  مع  األهلي  ذلك 
اتحاد  صالة  على  المباراتان 

اليد بأم الحصم.
البحرين  مباراة  وتعتبر 
بعد سقوط  هامشية  الدير  مع 
األول أمام أم الحصم في الجولة 
السقوط  هذا  ومنح  الماضية، 
تأهله  لتأمين  لالتفاق  الفرصة 
بمعية  النهائي  نصف  للدور 

النادي األهلي.
 9 األهلي  النادي  ويمتلك 
نقاط من 3 انتصارات متتالية، 
فيما االتفاق 8 نقاط من فوزين 

وتعادل مع البحرين، وبناء على 
ذلك فإن التعادل كاف بالنسبة 

لألهلي لحسم الصدارة.
تبدو  ــوال،  األحـ كل  ــي  وف
األفضلية لصالح النادي األهلي 

الذي يفتقد خدمات صادق علي 
سعد  ومهدي  ميرزا  ومحمد 
ولكن  السماهيجي،  وحسن 
سهال  صيدا  يكون  لن  االتفاق 

أيضا.

وسيتحدد غدا )السبت( بطل 
ووصيف المجموعة الثانية في 
أمام  الشباب  اللقب  حامل  لقاء 
الجولة  منذ  تأهال  وقد  باربار، 

الماضية.

من منافسات الدورة التنشيطية

أول إنجاز للفريق البحريني

فريق البحرين ميريدا للدراجات
يصعد لمنصة التتويج للمرة األولى

] استطاع الدراج اإليطالي نيكولو بونيفازيو 
للدراجات  ميريدا  البحرين  لفريق  يحقق  أن 
وذلك  التتويج  منصة  على  مركز  أول  الهوائية 
الثالثة  المرحلة  في  الثالث  بالمركز  فوزه  بعد 
مدينة  في  المقام   2017 أندر  داون  طواف  من 

أديليد األسترالية. 
المركز  حقق  الصاعد  اإليطالي  النجم  وكان 
استطاع  أنه  إال  األولى،  المرحلة  في  الخامس 
يعتبر  فيما  الثالثة،  المرحلة  في  ثالثاً  يحل  أن 
نتيجة مبهرة لفريق البحرين ميريدا للدراجات 

الهوائية في بداية هذا الموسم.
وقال المدير الرياضي لفريق البحرين ميريدا 
نهاية  في  مودويت  فيليب  الهوائية،  للدراجات 
به  قاموا  الذي  باألداء  انبهرت  »لقد  المرحلة: 
طاقتنا  نخسر  كنا  لقد  السريع.  االنطالق  خالل 
خالل آخر 2 كلم. بالنسبة إلينا لقد كان الشيء 
للغاية،  ممتازاً  قلياًل، ولكننا نمتلك فريقاً  معقداً 

لقد قاموا بأداء جماعي مثالي«. 

روحهم  مع  جداً  سعيداً  كنت  »لقد  وأضاف 
اإليطالي:  المتسابق  قال  جهته،  من  العالية«. 
ولكن  للغاية،  جمياًل  السباق  مضمار  كان  »لقد 
ولذلك  ورياح،  مرتفع  هناك  كان  النهاية  في 
سبب هذا صعوبة بالغة عند االنطالق األخير«.

نيكولو بونيفازيو

اليوم في السباق الـ 12 للخيل

كؤوس وزير الشباب تشعل صراع الجياد وسط مشاركة كبيرة
§الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

وسباق  للفروسية  راشد  نادي  ينظم   [
الخيل، في الواحدة و40 دقيقة من بعد ظهر اليوم 
الموسم،  لهذا  عشر  الثاني  السباق  )الجمعة(، 
الذي سيقام على كؤوس وزير شئون الشباب 
النادي  سباق  مضمار  على  وذلك  والرياضة، 
بمنطقة الرفة بالصخير، وذلك تحت رعاية وزير 

شئون الشباب والرياضة هشام الجودر.
 81 بلغت  كبيرة  مشاركة  السباق  وسيشهد 
للفوز  قوية  بمنافسات  توقعات  وسط  جواداً 
يقام  الذي  األول  الشوط  من  بدءاً  بالكؤوس 
والمبتدئات  والرابعة  الثالثة  الدرجة  لجياد 
»نتاج محلي« مسافة 1400 متر والجائزة 1500 
دينار وبمشاركة 12 جواداً، إذ يتوقع أن تكون 
المنافسة بين الفرس »غمرة« ملك سمو الشيخ 
عيسى بن عبداهلل بن عيسى آل خليفة وبقيادة 
البرتو سانا، التي تألقت بفوزها في مشاركتيها 
اليوم  منافستها  على  فيها  وتفوقت  األخيرتين 
آر  أند  اتش  إلسطبالت  غيتار«  »بلوز  الفرس 
وبقيادة جيمي كوين، بجانب الفرس »السعيدة« 
سلمان  بن  محمد  بن  هاشم  الشيخ  سمو  ملك 
آل خليفة وبقيادة أندرو ايليوت، والتي ظهرت 
بصورة جيدة وحلت ثانية في مشاركاتها هذا 

الموسم.
الثالثة  الدرجة  لجياد  يقام  الثاني  الشوط 
 1200 مسافة  »مستورد«  والمبتدئات  والرابعة 
متر مستقيم والجائزة 1500 دينار وبمشاركة 10 
جياد تسعى لتحقيق فوزها األول ومستوياتها 
أمامها  مفتوحة  المنافسة  يجعل  مما  متقاربة 
إلسطبل  فينسس«  »لوال  للفرس  أفضلية  مع 
الجيد  ظهورها  بعد  سانا  البرتو  وبقيادة  أوال 
وحلت  أسبوعين  قبل  األخيرة  مشاركتها  في 
في المركز الثالث، والحصان »نايل فنشر« ملك 
حسن عون مبارك وبقيادة بريت دويل والذي 
مشاركاته  في  والثالث  الثاني  المركزين  حقق 

هذا الموسم.
الثالث يقام على كأس وزير شئون  الشوط 

الرابعة  الدرجة  لجياد  والرياضة  الشباب 
والمبتدئات من خيل البحرين العربية األصيلة 
 2500 والجائزة  متر   1400 لمسافة  »الواهو« 
تكون  أن  ويتوقع  جياد،   7 وبمشاركة  دينار 
الجسرة  إلسطبل   »1660 »الطويسة  الفرس 
للفوز  األبرز  المرشحة  أيليوت  أندرو  وبقيادة 
في  الالفت  ظهورها  ضوء  على  الشوط  بكأس 

مشاركتها في السباق العاشر هذا الموسم.
يقام على كأس وزير شئون  الرابع  الشوط 
الشباب والرياضة لجياد الدرجة األولى »نتاج 
 2000 والجائزة  متر   1600 لمسافة  محلي« 
دينار وبمشاركة 5 من الجياد القوية المعروفة 
تحقيق  لها  وسبق  المحلي  النتاج  سباقات  في 
انتصارات ونتائج متقدمة في المواسم األخيرة.
الشوط الخامس يقام على كأس وزير شئون 
التوازن »مستورد«  والرياضة لسباق  الشباب 
دينار   2500 والجائزة  متر   1600 مسافة 
وبمشاركة 11 جواداً، ويتوقع أن يشهد منافسة 
المستوى  في  متقاربة  جياد  عدة  بين  متكافئة 
مثل  متقدمة  مراكز  وتحقيق  الفوز  لها  وسبق 
المؤمن  علي  ناصر  ملك  »أكويفلنت«  الحصان 
»الرجيك  والحصان  فيصل،  عبداهلل  وبقيادة 

بن  الدين  سلطان  الشيخ  سمو  ملك  رياكشن« 
محمد بن سلمان آل خليفة وبقيادة بريت دويل، 
حبيب  ملك  فيرست«  ذي  »جورج  والحصان 
حسن الخيال وبقيادة أندرو ايلوت، والحصان 
وبقيادة  محمد  جاسم  إبراهيم  ملك  »تشريق« 

جيمي كوين.
الشوط السادس يقام لجياد الدرجات الثالثة 
 1200 مسافة  »مستورد«  والمبتدئات  والرابعة 
1500 دينار وبمشاركة  متر مستقيم والجائزة 
أن يشهد منافسة ثالثية بين  9 جياد، وينتظر 
الناصرية  إلسطبل  »مستريوسو«  الحصان 
وبقيادة عبداهلل فيصل والحصان »ليت غو أغو« 
الفوز  لهما  سبق  اللذين  رمان  رأس  إلسطبل 
بجانب  األخيرة  مشاركتهما  في  تراجعهما  قبل 
الحصان »أونست بوبس« ملك الشيخ محمد بن 
فواز آل خليفة وبقيادة علي حسن، الذي حقق 

والثاني  األول  المركزان  بينها  متفاوتة  نتائج 
خالل مشاركاته هذا الموسم.

الشوط السابع يقام على كأس وزير شئون 
الدرجات  جميع  لجياد  والرياضة  الشباب 
متر   2400 مسافة  محلي«  »نتاج  والمبتدئات 
والجائزة 1500 دينار وبمشاركة 4 جياد، وعلى 
رغم قلة الجياد المشاركة إالّ أنه يتوقع أن يشهد 
تابعة  األربعة  الجياد  لكون  تكتيكية  منافسة 
إلسطبلين إذ سيكون الحصان المرشح »مليار« 
ملك سمو الشيخ محمد بن عبداهلل بن عيسى آل 
الفوز  البرتو سانا والذي حقق  خليفة وبقيادة 
نفسها  المسافة  وفي  األخيرتين  مشاركتيه  في 
سيحاول  لذا  الوزن  فارق  عقبة  سيواجه  لكنه 
لإلسطبل  اآلخــر  الحصان  وضع  المضمر 
»الجوالن« ورقة تكتيكية، فيما سيكون المنافسة 
من جانب الحصان »رتورت« إلسطبل الناصرية 

»نيوز  الحصان  وكذلك  دويل  بريت  وبقيادة 
يتمتعان  واللذين  حميد  صادق  بقيادة  بريكر« 
وخصوصاً  الفوز  إلى  يؤهلهما  جيد  بمستوى 
مشاركاتهما  في  المتقدمة  المراكز  حققا  بعدما 

األخيرة.
كأس  على  يقام  واألخير  الثامن  الشوط 
جميع  لجياد  والرياضة  الشباب  شئون  وزير 
 2200 مسافة  »مستورد«  والمبتدئات  الدرجات 
متر والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 13 جواداً 
بين  ومثيراً  قوياً  صراعاً  يشهد  أن  يتوقع  إذ 
عدد من الجياد المستوردة البارزة مما سيجعل 
باب المنافسة مفتوحة أمام مجموعة من الجياد 
عبدالرحمن  محمد  ملك  »سمين«  الحصان  مثل 
والحصان  الدجج،  ستيفن  وبقيادة  الجسمي 
»برشر بوينت« ملك سمو الشيخ نادر بن محمد 
بن سلمان آل خليفة، والحصان »فيلد أوف فيم«.

هشام الجودر

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم
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في نصف نهائي كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

مواجهة نارية بين المحرق العائد والمنامة المهيمن على اللعبة
§الوسط - محمد عباس

النهائي  نصف  الدور  )الجمعة(  اليوم  ينطلق   [
مباراة  بإقامة  السلة  لكرة  سلمان  بن  خليفة  لكأس 
واحدة تجمع بين المنامة والمحرق عند الساعة 6:30 

مساء على صالة خليفة في مدينة عيسى.
للمباراة  ويتأهل  مباريات   3 من  المواجهة  وتلعب 
في  للفوز  منافسه  يسبق  الذي  الفريق  النهائية 

مباراتين.
ويجمع نصف النهائي اآلخر بين الحالة والنويدرات 

واللذين ستبدأ سلسلة مبارياتهما غدا )السبت(.
وتعتبر هذه المباراة الرسمية األولى في كرة السلة 
مدينة عيسى، وذلك  في  تقام على صالة خليفة  التي 
تدشين للصالة التي تستوعب طاقة جماهيرية كبيرة 
التي  الكبيرة  والمحرق  المنامة  جماهير  مع  تتناسب 
موقع  تخصيص  جانب  إلى  الصالة  تمأل  أن  يتوقع 

خاص للعائالت البحرينية.
وتعتبر مباراة المحرق والمنامة إعادة للمواجهات 
قبل  الفريقين  التي جمعت  المثيرة  والمنافسة  القوية 
عن  المحرق  بعدها  ابتعد  عندما  مواسم   3 من  أكثر 
عانى  التي  والفنية  اإلدارية  المشاكل  بفعل  المنافسة 

منها والتي أثرت على استقرار الفريق.
للدوري  الذهبي  للمربع  التأهل  المحرق عن  وغاب 
يسجل  أن  قبل  األخيرين  الموسمين  خالل  الكأس  أو 

عودته هذا الموسم ببلوغه مربع الكأس.
االثارة  من  بالكثير  تحفل  أن  المتوقع  من  المباراة 
يمتلكانه  لما  الفريقين،  لقاءات  عادة  كما هي  والندية 
من ترسانة من النجوم إلى جانب الجماهيرية الكبيرة.
تشكيلة  يمتلك  الذي  للمنامة  مازالت  األفضلية 
ذهبية وفريق ال يهزم ولم يتعرض للهزيمة حتى اآلن 
في هذا الموسم، في الوقت الذي عادت الروح للمحرق 

واستعاد معظم العبيه.
المنامة يعول على تكامل صفوفه بعد عودة نجمه 
محمد حسين »كمبس« من االصابة وكذلك تألق حسن 
كويد  ويونس  كويد  ومحمد  عزيز  وأحمد  نوروز 
لالعبه  الالفت  البروز  إلى  باإلضافة  جميل،  وميثم 

والمحترف  أمير  ومحمد  نجف  وأحمد  قربان  محمد 
الجورجي نيكولوز.

حسن  أحمد  نجمه  على  المحرق  يعول  حين  في 
ألفضل  عبداهلل  بدر  استعادة  على  تعويله  جانب  إلى 
حسن  ومحمد  عباس  علي  وكذلك  الفنية  مستوياته 
والمحترف الباهامي كاديم كولبي الذي يعرف المنامة 

تماما من خالل لعبه مع الفريق الموسم الماضي.
المنامة يمتلك أيضا عدة أوراق بتواجد علي ربيعة 
وبقية  أحمد  وجهاد  رمضان  وأحمد  ناصر  ومحمد 

الالعبين.

مدربان صربيان 
إلى  للتو  قدما  صربيان  مدربان  الفريقان  يقود 

البحرين وقاد كل منهما فريقه في مباراة واحدة فقط، 
إذ يدرب المنامة المدرب الصربي الشهير دراغان راكا 
االتحاد  على  األول  ظهوره  في  الفوز  في  نجح  الذي 
ومباراته اليوم ضد المحرق تعتبر االختبار الحقيقي 

لمدى قدرته على قيادة الفريق.
المدرب  المحرق  يقود  اآلخــر،  الجانب  على 
االختبار  في  نجح  الذي  جيرميك  ايفان  الصربي 
عقدة  مثل  الذي  األهلي  على  بالفوز  له  األول 

للمحرق في السنوات األخيرة.
ايفان جيرميك يريد مواصلة مسيرته بالحاق 
على  الموسم  هذا  بالمنامة  األولى  الهزيمة 
قدرة  جيرميك  وأظهر  المهمة.  صعوبة  رغم 
على قيادة الفريق واجراء التغييرات الالزمة 

ومعرفة بإمكانات وقدرات العبيه.

من لقاء سابق بين المنامة والمحرق

كمبس ودوره
المؤثر في الحسم

للمشاركة  »كمبس«  حسين  محمد  المنامة  نجم  عاد   [
مع الفريق في هذا الموسم بدءاً من مباراة االتحاد األخيرة 

في مسابقة الكأس وسيكون متواجداً ضد المحرق اليوم.
لفترة  نظراً  الكاملة  جاهزيته  عدم  رغم  على  الالعب 
بخبرته  أنه  إال  الشهرين  تجاوزت  التي  الطويلة  التوقف 
وقدراته الكبيرة قادر على إحداث الفارق لفريقه وخصوصًا 

في األوقات الحاسمة.
الوقت  في  كانت  كبيرة وعودته  إمكانيات  يمتلك  الالعب 
ومن  للفريق  المناسب 
تشكل  أن  المنتظر 
ــدور  مــبــاريــات ال
النهائي  نصف 
التي  ــة  ــواب ــب ال
من  يــســتــعــيــد 
الالعب  خاللها 
مستوياته  أفضل 

الفنية.

صالة مدينة خليفة الرياضية كاديم في لقاء األهلي األخير

الصالة الجديدة ستؤثر على الفريقينثاني لقاء لكاديم ضد سلة المنامة
الباهامي كاديم  المحرق  ] يخوض محترف 
المنامة  السابق  فريقه  ضد  الثاني  لقاءه  كولبي 
الذي حقق معه الموسم الماضي الثنائية الدوري 

والكأس.
ضد  المحرق  مع  تعاقده  بداية  كاديم  ولعب 
نقاط   3 بفارق  اللقاء  المحرق  خسر  إذ  المنامة 
الفريق كما هو حاصل  ولم يكن قد انسجم مع 

حاليًا.
لقاء اليوم هو الثاني لكاديم ضد المنامة وهو 
السابق  فريقه  مواجهة  في  له  الحقيقي  اللقاء 
وخصوصًا لناحية أهميته في نصف نهائي كأس 
التحسن  بعد  وكذلك  للسلة  سلمان  بن  خليفة 

الملحوظ في أداء الفريق وكذلك في أداء كاديم.
وستكون المواجهة صعبة أمام فريقه السابق، 
كما أنها صعبة في مواجهة المحترف الجورجي 
نيكولوز الذي دخل مرحلة االختبارات الحقيقية 

لقدراته.

النهائي  نصف  الدور  مباريات  نقل  أن  في  الشك   [
خليفة  صالة  إلى  السلة  لكرة  سلمان  بن  خليفة  لكأس 
سيؤثر على الفرق وخصوصًا في المباراة األولى كون 
الخاص  الحلق  على  التصويب  على  تتعود  لم  الفرق 

بالصالة أو اللعب بشكل متواصل فيها.
اللقاء  بداية  في  واضح  بشكل  التأثر  هذا  وسيظهر 

اليوم وكذلك في معدل التصويبات الناجحة للفريقين إال 
األمور  ستختلف  الالعبين  وتعود  الوقت  مرور  مع  أنه 
كثيراً. وستتيح الصالة شكاًل أجمل للحضور الجماهيري 
في  الملعب  حول  للمدرجات  الدائري  الشكل  خالل  من 
في حال  كبيراً  دوراً  الجماهير  فيه  الذي ستلعب  الوقت 

حضورها المكثف.

أشاد بمبادرات رئيس االتحاد وتوقع مستقباًل زاهرًا للعبة 

نجاح ميالد: خطوات مدروسة لتطوير السلة البحرينية
§الوسط - محمد عباس

المدربين  شيخ  أكــد   [
السلة  كرة  في  البحرينيين 
نجاح ميالد أن الخطوات التي 
السلة  اتحاد  يقوم بها رئيس 
بن  عيسى  الشيخ  سمو 
خطوات  هي  خليفة  آل  علي 
كرة  تطوير  ألجل  مدروسة 

السلة البحرينية.
شهدناه  ما  ظل  »في  وقال: 
ومبادرات  عمل  آليات  من 
األشهر  خالل  ومهمة  مكثفة 
فإننا  الماضية  الثالثة 
كرة  بمستقبل  جداً  متفائلون 
ومستقبل  البحرينية  السلة 

المنتخبات الوطنية«.
السلة  »كرة  أن  وأضاف 
البحرينية كانت بحاجة لمثل 
القيادية  الشخصية  هــذه 
بالفعل  والراغبة  والشابة 
اللعبة  لمصلحة  العمل  في 
للمصالح  النظر  دون  من 

الضيقة«.
الذي  »التقدير  أن  وتابع 
مجالس  أعضاء  به  يحظى 
السابقون ومنتسبو  اإلدارات 
الرئيس  اللعبة من قبل سمو 
التي  الثقة  ــدى  م يعكس 

يمتلكها والرغبة الصادقة في 
االستفادة من جميع الخبرات 
مصلحة  فيه  لما  الموجودة 

اللعبة«.
اعتزازه  عن  ميالد  وأعرب 
بمنح  سموه  قبل  من  باللفتة 
رسائل  السابقين  األعضاء 
دخــول  وبــطــاقــات  تقدير 
تواصله  وكذلك  للمنصة 
بزيارات  األندية  مع  المباشر 

في  األثر  بالغ  لها  ميدانية 
السكة  على  اللعبة  وضع 

الصحيحة.
وقال: »إن الدعم الشخصي 
واإلنجاز  المنتخب  لمشاركة 
نوعه  من  األول  العربي 
المتتالية  المبادرات  وكذلك 
السلة  كأس  تسمية  وأهمها 
الملكي  السمو  صاحب  باسم 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 

فترة  في  تحققت  كلها  خليفة 
على  يؤكد  ما  جداً  قصيرة 
باتت  الــذي  الكبير  الدعم 

تحظى به اللعبة«.
علمي  »بحسب  وأضــاف 
قادمة  أخرى  مبادرات  هناك 
على  واللعبة  الطريق  في 
واإلبــداع  التخصص  مسار 
التي  العمرية  الفئات  ودعم 

تمثل مستقبل اللعبة«.

نجاح ميالدعيسى بن علي

مدرسة أرسنال البحرين تستضيف الجولة 
القادمة من بطولة كأس الخليج

§المنامة - مدرسة أرسنال البحرين
مــدرســة  تستضيف   [
القدم  لكرة  البحرين  أرسنال 
كانون  يناير/  شهر  نهاية 
الثالثة  الجولة  الجاري  الثاني 
الخليج  ــأس  ك بطولة  مــن 
الجولة  بعد  أرسنال  لمدارس 
التي أقيمت الشهر الماضي في 
تصدرت  والتي  عمان،  سلطنة 
أرسنال  مدرسة  خاللها  من 
البحرين جدول الترتيب وسط 
مــدارس  من  قوية  منافسة 

أرسنال الخليجية األخرى.
وستحتضن المملكة فرق كل 
من مدرسة أرسنال في المملكة 
وعمان  السعودية  العربية 
دون  هم  لمن  ودبي  والكويت 
البطولة  في  عاما  عشر  الستة 
التي ستمتد على مدى يومين، 
في  مبارياتها  ستجرى  والتي 
كما  سار.  في  المدرسة  مالعب 
أعدت اللجنة المنظمة للبطولة 
وأنشطة  فعاليات  ــدول  ج
للفرق  وترفيهية  رياضية 
الى  تهدف  والتي  المشاركة 

تعزيز الترابط بين الالعبين.
في  اإلداري  المدير  وعلق 
القدم  لكرة  أرسنال  مــدارس 

قائال:  الكوهجي  عبدالحميد 
الستضافة  جًدا  سعداء  »نحن 
األرســنــال  مـــدارس  بطولة 
الخليجية لكرة القدم في مملكة 
ستضيف  إنها  إذ  البحرين، 
لرصيد الفرق المشاركة تجربًة 
االستضافة  رائعة، وتأتي هذه 
المدرسة  استراتيجية  ضمن 
في  المشاركة  في  المتمثلة 
المختلفة  الدولية  البطوالت 

بهدف اكتساب الخبرات وصقل 
المهارات الكروية«.

أدى  الكوهجي »لقد  وأضاف 
الالعبون أداًء ُمبهًِرا في الجولة 
يتصدرون  جعلهم  السابقة 
أن  ونتمنى  الترتيب،  جدول 
إلى  االداء  هذا  على  يستمروا 
لتضاف  بالبطولة  يظفروا  أن 
إلى إنجازاتهم الكروية السابقة 

التي حققوها للمدرسة«.

ترتيب الفرق المشاركة في بطولة األرسنال
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الملعبالمباراةالتوقيت

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة
صالة مدينة خليفةالمنامة × المحرق18.30

كأس االتحاد لكرة القدم
ملعب مدينة حمدسترة × االتحاد16.40

ملعب الرفاعقاللي × مدينة عيسى16.40

استاد األهليالحالة × الرفاع16.40

مدينة خليفةالبديع × المحرق16.40

الدورة التنشيطية لكرة اليد
صالة اتحاد اليدالدير × البحرين17.30

صالة اتحاد اليداالتفاق × األهلي19.00

القناةالمباراةالتوقيت

كأس األمم اإلفريقية

beIN SPORTS 1ساحل العاج × جمهورية الكونغو19.00

beIN SPORTS 1المغرب × توغو22.00

الدوري اإلسباني

beIN SPORTS 3الس بالماس × ديبورتيفو الكورونا22.45

الدوري األلماني

beIN SPORTS 4فرايبورغ × بايرن ميونيخ22.30

الدوري الفرنسي

beIN SPORTS 5باستيا × نيس22.45

الدوري االماراتي

أبوظبي الرياضية HD4حتا × الشارقة16.05

أبوظبي الرياضية HD3الظفرة × الوصل16.15

أبوظبي الرياضية HD3األهلي × النصر19.00

الدوري القطري

beIN SPORTSالخريطيات × الخور16.25

beIN SPORTSالسيلية × أم صالل18.35

كأس العالم لكرة اليد

beIN SPORTS 8تشيلي × السعودية16.00

beIN SPORTS 7البحرين × األرجنتين16.00

beIN SPORTS 7ألمانيا × كرواتيا19.45

beIN SPORTS 8السويد × مصر19.45

beIN SPORTS 8روسيا البيضاء × المجر22.45

beIN SPORTS 7قطر × الدنمارك22.45

الجمعة 20 يناير

الجمعة 20 يناير

روح البحرين
] تغنى محللو ومذيعو قناة »بي إن سبورت« القطرية بما قدمه المنتخب 

الوطني األول أمام الدنمارك في نهائيات كأس العالم لكرة اليد بفرنسا.
لقد قدم المنتخب الوطني أمام عمالقة الدنمارك المتوجين قبل أشهر قليلة 

بالميدالية الذهبية في دورة األلعاب األولمبية الوجه الحقيقي له.
»منتخب  بـ  نبيل طه  القدير  الوطني  المدرب  الذي وصفه  المنتخب  هذا 
المقاتلين«، يجسد روح البحريني في الكفاح واإلبداع حتى لو كانت من دون 

مقومات أو مقدمات.
الذي  البطولي  األداء  من  بالفخر  البحريني  في  الرياضي  الشارع  شعر 
قدمه زمالء حسين الصياد ومحمد عبدالحسين، الكل يتحدث ويشيد بهذه 

الروح العالية.
وأنا قريب من لعبة كرة اليد، وهذا المنتخب على وجه الخصوص بقدر 
أنا  ما  بقدر  العالم  يبهرون  الالعبين  إخواني  أشاهد  وأنا  سعيداً  كنت  ما 

مستاء من التقصير الرسمي الذي قوبل به.
التأهل للدور الثاني لم يكن بعيداً عن أبناء البحرين لو أن اإلعداد كان 
مثاليًا ويتناسب مع حجم المشاركة والطموح الذي تولد عند كل بحريني 

متابع بعد إجراء القرعة.
الروح شيء ولكنها ليست كل شيء، يجب أن تكون مهيأ بما فيه الكفاية 
للعب 5 مباريات خالل 8 أيام أمام منتخبات أفضل منك تاريخًا وتجربة، 

وهذا لم يحدث.
اللعبة،  المنتخب، وهذه  لهذا  بااللتفات  البحرينية معنية  األولمبية  اللجنة 
هذا الجيل يمكن أن يحقق المأمول في نهائيات كأس العالم القادمة ولكنه 

قد يفشل في العبور للمونديال بهذه الطريقة.
الفترة  القرار في  أولويات صناع  المنتخب على قمة  أن يكون هذا  آمل 

القادمة، االستثمار فيه بإذن اهلل مربح للرياضة البحرينية.

آخر السطور
أهم مكاسب المنتخب الوطني في نهائيات كأس 
النجمة  لالعب  الملفت  البروز  اآلن،  لحد  العالم 
وخطف  ومبهراً  رائعًا  أداًء  يقدم  محفوظ،  كميل 
هذا  يواصل ألن  أن  أتمنى  الجميع،  من  األضواء 

المونديال قد يكون بدايته الحقيقية في اللعبة.
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بسبب االرتباط بتقديم قائمة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

الُمحرق »ُيجازف« بالتعاقد مع الهولندي نيلسون دون تجربة فنية
§الوسط - حسين الدرازي

رسمياً   المحرق  نادي  تعاقد   [
أصول  »من  الهولندي  الالعب  مع 
نيلسون  غريغوري  سورينام« 
الكروي،  األول  الفريق  لتمثيل 
عاماً   29 العمر  من  الالعب  ويبلغ 
وكذلك  األيمن  الوسط  في  ويلعب 
منتخب  تمثيل  له  وسبق  الهجوم، 
من  أكثر  قبل  عاماً   19 تحت  هولندا 

10 سنوات.
التوقيع  ــم  ــراس م ــرت  ــ وج
اإلدارة  مجلس  عضوي  بحضور 
جهاز  »رئيس  جمعة  عبدالرحمن 
الزياني،  وحسن  الــقــدم«  ــرة  ك
المحترف  الهولندي  بذلك  ليكون 
األحمر  الفريق  صفوف  في  الرابع 
الموسم  من  الباقي  فيليبينهو  بعد 
دوريــس  والكونغولي  الماضي 
الذي  ديب  أحمد  والسوري  سالمو 
ومن  أيام،   3 قبل  معه  التوقيع  تم 
المؤمل أن يكون هذا الرباعي جميعه 
البديع  أمام  اليوم  لقاء  في  متواجداً 
ملعب  على  عصراً   4:40 الساعة 

الجولة  في  الرياضية  خليفة  مدينة 
االتحاد  كأس  لمسابقة  السابعة 

البحريني لكرة القدم.
هذا  مع  المحرق  تعاقد  ويأتي 
الذاتية  سيرته  على  بناًء  الالعب 
»الفيديو«،  عبر  مشاهدته  تمت  وما 
وبالتالي  فنية،  تجربة  دون  ومن 

نظراً  »المجازفة«،  بمثابة  ذلك  يأتي 
لالرتباط بتقديم قائمة المشاركة في 
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي أمس 
)الخميس(، علماً بأن الموعد النهائي 
اإلجازة  فترة  في  أنه  بما  غداً، ولكن 

فتم تقديم القائمة أمس.
النادي  إلعــالم  تصريحه  وفي 

سعيد  إنه  نيلسون  قال  الرسمي 
نــادي  قميص  ــداء  ــارت ب للغاية 
أن  تماماً  »أعرف  مضيفاً  المحرق، 
نادي المحرق هو األكبر في البحرين 
ُينافس  ما  دائماً  وهو  القدم،  بكرة 
على تحقيق البطوالت، وأنا سأسعى 

لتقديم أفضل ما أملك لهذا الفريق«.

غريغوري لدى توقيعه لنادي المحرق رسميًا

المنامة يعلن تعاقده مع المدافع البرازيلي غوستافو لموسمين ونصف
§الوسط - المحرر الرياضي

] أعلن نادي المنامة رسمياً عن تعاقده مع 
المدافع البرازيلي لويس غوستافو فرانسيسكو 
كاميلو لمدة موسمين ونصف سيرتدي خاللها 
بالنادي،  القدم  لكرة  األول  الفريق  قميص 
المنامي  الدفاع  خط  دعامات  أحد  سيكون  إذ 
االنتقاالت  فترة  في  العبان  منه  انتقل  والذي 
ديب  أحمد  السوري  وهما  الحالية  الشتوية 
المنتقل  الزارو  والبرازيلي  للمحرق،  المتحول 
للخزينة  دخل  إذ  الماليزي،  الدوري  في  للعب 
المنامية مبلغ 100 ألف دوالر أميركي )38 ألف 
دينار بحريني تقريباً( جراء فسخ عقدي هذين 

الالعبين.
وعلى  عاماً،   25 العمر  من  غوستافو  ويبلغ 
أندية   10 من  ُيقارب  لما  لعب  أنه  إال  ذلك  رغم 
البرتغالي  الدوري  في  احترف  برازيلية وكذلك 

ومن  ما،  وبييرا  برايا  استوريل  فريقي  مع 
براغانتينو  لها  لعب  التي  البرازيلية  األندية 
مع  محطاته  وآخر  وفلومينيزي  ومادوريرا 

نادي ساو جوزيه دو ريو باردو.
هذا  يعوض  أن  تاج  خالد  المدرب  ويأمل 
الالعب غياب الراحلين عن الفريق، بالذات كون 
أجل  من  صفوفه  كافة  لتدعيم  يحتاج  المنامة 
تتمثل  والتي  المقبلة  الهامة  المرحلة  خوض 
في القسم الثاني من دوري فيفا ألندية الدرجة 
الشهر  من  الثالث  يوم  سينطلق  الذي  األولى 
األول  القسم  أنهى  المنامة  بأن  علماً  القادم، 
بالمركز الثاني وله 17 نقطة بفارق نقطة واحدة 
عن المحرق المتصدر، وكذلك سيخوض الفريق 
من  العاشر  يوم  الشباب  أمام  تاريخية  مباراة 
الشهر القادم أيضاً في نصف نهائي كأس جاللة 
للمباراة  يتأهلوا  أن  المناميون  يأمل  إذ  الملك، 

النهائية ألول مرة في تاريخهم. البرازيلي لويس غوستافو

المحرق والبديع وسترة يسعون للصدارة في ظل غياب فارس الغربية
§الوسط - المحرر الرياضي

)الجمعة( الجولة  اليوم  ] تنطلق 
االتحاد  كأس  مسابقة  من  السابعة 
»التنشيطية«  القدم  لكرة  البحريني 
المجموعة  ضمن  مباريات   4 بإقامة 
الرابعة  عند  جميعها  ستبدأ  األولى 
سيلعب  إذ  عصراً،  دقيقة  وأربعين 
حمد،  مدينة  بملعب  واالتحاد  سترة 
نادي  بملعب  عيسى  ومدينة  قاللي 
الرفاع، الحالة والرفاع باستاد النادي 
بملعب  والمحرق  البديع  األهلي، 
وسيكون  الرياضية،  خليفة  مدينة 
هذه  في  مرتاحاً  المتصدر  المالكية 
الجولة، وهو ما سيفتح المجال أمام 
وهي:  للصدارة  للوصول  فرق   3
ولذلك  والبديع،  والمحرق  سترة 
اليوم  من المؤمل أن تشهد مباريات 
إثارة كبيرة وتنافساً من هذه الفرق 

يتأهل  النهاية  في  بأنه  علماً  للفوز، 
للدور  مجموعة  كل  من  فريقان 
بطريقة  الذي سُيقام  النهائي  نصف 

»المقص«.

ــى  األول المجموعة  ويتصدر 
ثم  مباريات،   6 من   12 وله  المالكية 
 ،5 من   10 والبديع  وسترة  المحرق 
االتحاد 7 من 6، الرفاع 6 من 5، مدينة 

عيسى 5 من 6، الحالة 3 من 5 وقاللي 
نقطة من 5 مباريات.

الثانية  للمجموعة  بالنسبة  أما 
السابعة  الجولة  مباريات  فستقام 
فيها غداً )السبت( على النحو التالي: 
األهلي والنجمة بملعب مدينة خليفة، 
نادي  بملعب  واالتفاق  البحرين 
والتضامن  الشرقي  الرفاع  النجمة، 
والحد  المنامة  حمد،  مدينة  بملعب 
والبسيتين  األهلي  النادي  باستاد 

مع الشباب بملعب نادي الرفاع.
المجموعة  يتصدر  ــد  ــح وال
البحرين  نقطة،   16 برصيد  الثانية 
 19 المنامة  نقطة،   13 والبسيتين 
نقاط،   9 والنجمة  األهلي  نقاط، 
 3 الشرقي  الرفاع  نقاط،   8 الشباب 
واالتفاق  نقطتان  التضامن  نقاط، 
هذه  وجميع  ــدة،  واح نقطة  لديه 

الفرق لعبت 6 مباريات.

من مباريات الجولة الماضية لكأس االتحاد

اليوم 4 مباريات بالمجموعة األولى لكأس االتحاد الكروي

الشرقي يتعاقد رسميًا مع البرازيلي مايكون والتونسي هماني
§الوسط - المحرر الرياضي

العبيه  أمس  يوم  الشرقي  الرفاع  نادي  قدم   [
باإلضافة  مايكون  البرازيلي  وهما  الجديدين 
معهما  التعاقد  تم  إذ  هماني،  خالد  للتونسي 
رسمياً ليلعبا في صفوف الفريق األول لكرة القدم 

بالنادي لما تبقى من منافسات الموسم الرياضي 
الحالي.

ومايكون كان يلعب في صفوف نادي البحرين 
وتمت  الدوري  من  األول  القسم  منافسات  خالل 
تجربته في التدريبات اليومية السابقة، وكذلك في 
المالكية  مع  الفريق  جمعت  التي  الودية  المباراة 

مع  ينطبق  الذي  الحال  وهو  األول،  أمس  يوم 
التونسي هماني الذي يلعب ألول مرة في المالعب 

البحرينية.
بحضور  الشرقاوي  القميص  الالعبان  ورفع 
ومدير  الرويعي  محمد  القدم  كرة  جهاز  رئيس 

الفريق األبيض رائد البصري.

البرازيلي مايكون يرفع قميص فريقه الجديدالتونسي خالد هماني جديد دفاع الشرقي
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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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أكثر  واقعيًا  كن   [
وال تعِط الحبيب وعوداً 

ال تستطيع تنفيذها. 

أخطاء  في  تفكر  ال   [
ــى  ــس وأنــظــر إل ــ األم
من  بشيء  المستقبل 

التفاؤل. 

] ال تكن عنيداً وفكر 
في وجهة نظر الحبيب.

تكون  أن  عليك   [
كلمة  كل  على  حريصًا 
قد  تقولها  أو  بها  تتفوه 

تؤخذ ضدك. 

ــام  أم ــاَه  ــب ــت ت ال   [
ــن فــي أمــور ال  اآلخــري
تعرف بها أو ليست لديك 

خبرة كافية بشأنها. 

تعرف  أن  عليك   [
وتدرك كيف تسيطر على 
العمل وأن تحولها  أجواء 

إلى صالحك. 

من  يعاني  الحبيب   [
رفقًا  أكثر  كن  له،  إهمالك 

به. 

التذمر  كثير  تكن  ال   [
واقبل الحبيب كما هو.

من  كثيراً  تعبت   [
دون  الحبيب  انتظار 
جدوى، فال تفكر به مطلقًا.

أحد  اليوم  تواجه   [
زمالء العمل بأخطائه مما 

يسبب له التوتر والقلق. 

صفقة  اليوم  تعقد   [
األقارب  أحد  مع  رابحة 
على  خاللها  من  تحصل 

العديد من األرباح. 

الكثير  أمــامــك   [
المنزلية  األعــمــال  مــن 
المتراكمة بسبب التأجيل.
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8 - سرور )م(.
9 - أصلح - مدينة فرنسية.

10 - دولة عربية )م(.
عمودي:

1 - السالم - قط.
2 - نار - للنفي - ضمير متصل.

3 - مدينة لبنانية - نديم.
4 - متشابهان.

5 - عهود - وحي )م(.
من   - متصل  ضمير   - خــّرب   -  6

الحروف األجنبية )م(.
7 - من األصنام - يصّر )م(.

8 - أول البشر - من الشهور.

9 - متشابهان - من الوالدين.
10 - دولة آسيوية إسالمية - غم.

أفقي: 
1 - االرتفاع - أول البشر.
2 - لعب - رتبة عسكرية.

3 - للخياطة - ثلثا )سور( - ثروة.
4 - جواب - بمعنى.

5 - بين اثنين - نْجل )م(.
6 - رقد - دولة إفريقية.

7 - جاهل )م( - متشابهة.
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معتدل مع بعض السحب

جنوبية شرقية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة 
احيانًا تتحول إلى شمالية غربية في وقت الحق

من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض
البحر

2316

كل عام وأنتم بخير وسالم ونقاء
] ماِزلَْت َتلَْتفُِت لِلَخلْف

َفُخطاَك ال َتْجُرؤ
ماِزلَْت ُتِطيُل النََّظر

بِذاَك الَعُجوِز َوُهَو َيْمِضي...
َمْهاًل! إِنَُّه ُيوِشُك أَْن َيْخَتفِي َعْن ناِظَريك! 
ُه بُِقَوة... ال ُتدِْر َظْهَرَك لَه! َقْبَل أَْن َتُضمَّ

ُر بَِسالم...  ْعه، َدْعُه َيمُّ َودِّ
َفكاِلُكما ُمْنَهك

ا... َولكِنََّك اأَلْوَفُر َحظًّ
َتَحَسْس َقَدميك...أَْنَت اآلَن بَِمْأَمن...لََقْد 

َوَصلْْت!

ُهنا وادٍ َجمِيل... بِهِ مَِن الَجواِهر... ما َيْحمُِل 
أَمانِيك...ال َبْل َوأَْكَثر..

الَْتقْط أَمانِيَك بِِرْفٍق َواْرَعها جيِّداً
الَْتقِْط َجْوَهَرًة لَِعَفويَّتِك 
َوُأْخَرى لَِعْقلَِك الُمَتَوقِّد

َوثالَِثة لَِقلْبَِك الُمحبِّ لِلَحياة
َورابَِعة أِلْجِل عالَمَِك الُمترامِي

اْسَتْشعِْر دِفَء َكفَّيك َواْكتِفاَء ُروحك
أَلَْم َتَر الوادِي َبْعد؟

مريم المطوع

ة النظرة الكونيَّ
الَعاَلم  لَِهذا  اإلدراك  مسألَة  إنَّ   [
واألشَخاص مِْن َحولَِنا تحَتاُج لَِتكِويِن َنظرة 
َطِريَقِة  إلى  ُتِشير  العاَلم  َفرؤَيُة  َكونِيَّة، 
اإلحساِس َوفهم الَعاَلم بِأكَملِِه َونظرة الَفرد 
مِْن  َيُقوُم  الذي  اإلطاَر  ُتَمثُِّل  إنَّها  إْذ  لِلكوِن، 
الُمِحيط  الَعاَلم  َوَتفِسير  الَفرُد بُِرؤية  ِخاللِه 

َوالَتفاُعل َمعه. 
دِراَســِة  على  َتُقوُم  الُكونِيَّة  َفالَنظَرُة 
الُمجَتَمع  أفَراد  أحُد  َيعَتنُِقَها  أفَكاٍر  َمجُموَعة 
َيعنِي  مَِما  َوالَعاَلم،  اآلَخِريَن  َوَعِن  ذاتِِه  َعْن 
َينم  َثقافِي  إطاٍر  َداِخَل  األفَكار  َهذِه  َتحدِيد 
َوَمواقِف  بِأحداٍث  َيمّر  َفاإلْنسان  الَوعي،  َعِن 
َومَِن  خبَرة،  الَفرد  ُتكِسَب  بِأْن  َكفِيَلة  ِعدَّة 
الَطبِيِعي أْن ُتؤثَِّر على الَفردِ وَتكون َشريَكة 

فِي َتكويِن َنظرتِه الُكونِيَّة َوَقضاياه. 
حيُث تُقوُم النَّظرُة الَكونِيَّة على مِحورين، 
َماِت الفِيزيقِيَِّة  اَت بُِكِل الُمَقوِّ فاألول: إْدَراُك الذَّ
َوالذِّهنِيَِّة َوالعاِطفِيَّة َوِعالقاتَها َمَع اآلخِرين. 
لَِنفِسِه  الشَخص  َنظرُة  الثانِي:  المحوُر  ا  أمَّ
ُمَتَميزاً،  َكياناً  ُيؤلُِّف  بَِكونِه  اإلحساس  َمَع 

قائِماً بِذاتِه. 
الَفردِيَّة،  االهتِماَمات  َتحِوي  الَنظَرُة  َفهذِه 
الَتعبِيِرَعِن  وأسلوب  الَتصوَرات،  األفكار، 
الَظواِهر،  َتفِسيِر  َمنَهِجيَِّة  إلى  إضافة  الَرأي 
فِي  أثراً  َسيترُك  َجيِّد  أو  َسيِّئ  َحدٍث  َفُكل 

َشخصيِة الَفرد. 
الَشخِصيَِّة  ــوِن  َك َعــْن  َنسَتغفُِل  َوال 
الرؤَيِة  فِي  األكَبَر  الَمَجاَل  َتَتِخُذ  َماتَها  َوُمَقوِّ
الَشخِصيَِّة،  مَِن  ِجزٌء  ِهي  التي  الُكونِيَِّة 
َوالدِياَنِة  والَثقاَفِة  األعمار  َفاختاِلُف 
بِأْن  َكفِيلٌة  هذِه  ُكلُّ  الَتعلِيمِي  َوالُمستوى 
ُهم ِخالُف  ْن  َعمَّ ُمخَتلَِفًة  َكونِيًَّة  َنظَرًة  َتخلَق 
َوالصحِة  َوالَتجُرَبة  لِلخْبَرِة  إَضاَفة  َذلِك، 

الَنفِسيَّة. 
َوَتجاِرَبُهم  اآلَخِريَن  آراَء  َفإنَّ  َوبِالذِكِر 
الخبَرِة،  مَِن  َشيئاً  الَكونِيَّة  لِنظَرتَنا  ُتِضيُف 
َتُشوُبَها  ال  َكونِيًَّة  ُرؤَيًة  ُن  ُتَكوِّ َفالَمعِرَفة 
مَِن  َوَقدٍرَعاٍل  َوعٍي  إلى  َيحتاُج  أمٌر  شائَِبة، 

الَثَقاَفِة. َفُكُل َفرد َيمُلُك َنظَرًة َكونِيَّة. 
يارا خلف

أمي... هل أبي سيدخل الجنة؟
] إنه يوم الجمعة. وهو يومه المفضل في 
النوم الطويل حيث يجلس من نومته متأخراً 
يسميها،  كما  الممتعة،  الطويلة  سهرته  بعد 
مع أصدقاء السوء، منذ أن فصلوه من عمله. 
وقد  المهترئ  غرفته  باب  فتح  في  ترّددت 
الواحدة  الساعة  على  الحائط  ساعة  قاربت 
يخرج  أن  خفُت  لكنني  أزعجه،  ال  كي  ظهراً، 
»إلى  بابه  خلف  متلبسة  ويضبطني  فجأة 
فيه  شيء  كل  نعم...  يخفيك«؟  الدرجة  هذه 
سلمان«  »أم  ظله.  إلى  صوته  من  يخيفني، 
جارتها وصديقتها تتساءل، وقد اعتادت على 
حينما  الليالي،  أنصاف  في  صراخها  سماع 
ما  الصيف،  مكيفات  الناس  أصوات  تخرس 
الكالب، وهي تفتش  القطط ونباح  خال مواء 
في أكياس القمامة كما يفتش موظف الجمارك 
بحقائب المسافرين. فجأة طل بوجه من غرفته 
ورائحة الدخان والمنكر تفوح من فمه، سألني 
عن طبيخ اليوم، أجبته وكيف أطبخ وليس 

لدي شيء!
في  مترنحاً  غرفتة  من  خرج  هنيئة  بعد 
مشيته، وكان وجهه ُيقابل وجهي من مسافة 
ليست ببعيدة. وكأنه في الستينات من العمر، 
مرتديا قميصاً أزرق ملفوفاً بروب حمام أحمر 
ممزق الجوانب، أّما البنطلون فلونه أقرب إلى 
لون أغطية سرير مرضى األمراض النفسية 
األزرق الداكن. في يده محفظة بنية مهترئة، 
لم  كبيرة...  عليه مسحة حزن  تطفو  ووجهه 
إذ  المرة،  هذه  إال  ضعيفاً  حزيناً  عليه  أعتد 
كان كاألسد يزأر بصوته. عندما اقترب مّني، 
شراب  بقايا  من  كريهة  رائحة  منه  تسّربت 
التي  الرائحة  نفس  وهي  واألرجيلة،  المنكر 
بادر  ألنه  أسأله  لم  المجاري.  من  تنبعث 
بصرخة وصلت إلى دار جارتي »أم سلمان«، 
وجهاً  له  استدرت  مني!  راح  شيء  كل  قائالً 
لوجه والغبنة تسبق كلماتي: ما الذي خسرته 
هذه المرة من لعب القمار؟ لكنه لم يرد بقدر 

ما خرجت من فمه كلمة ممزوجة ببحة صوت 
رهنته  حسن  أم  بيتي،  نعم،  بيتي.  خفيفة: 
هذه  في  البارحة.  خسارتي  من  ألصحابي 
األثناء وكأننا في مشهد تمثيلي كئيب. حضر 
مدرسته  من  عشرة  الثانية  ذو  حسن  ابني 
يعدو فرحاً مسروراً بنجاحه. بابا لقد نجحت 
أن  يطيق  عاد  ما  ابني حسن  الجائزة؟  فأين 
يقترب منه بسبب رائحته النتنة. لكنه لشدة 
لكنني  منه.  الجائزة  طلب  بنجاحه  فرحه 
عن  عوضاً  بحرارة  إلي  فاحتضنته  سبقته 
حضن أبيه النتن. وقد فهم مادار بيننا لكثرة 
خالفاتنا. فاستسلمت لتساؤالته البريئة: ماما، 
لماذا كلما أدخل  البيت أجدكما تتعاركان؟ ولم 
ولو  اليوم؟  هذا  مريض  وكأنه  ضعيف  أبي 
قال  الدين  فمدرس  الجنة؟  سيدخل  هل  مات 
لنا لن يدخل الجنة تارك للصالة، قاطع رحمه، 

ومهين لزوجته!

مهدي خليل

البيت اآليل مقيد بمخالفة نتيجة تسقيفه بمواد 
قابلة لالشتعال وتشكل خطرًا على ساكنيه

] تعقيباً على الشكوى المنشورة في صحيفة »الوسط« في العدد 
)5224( بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون األول العام 2016 والتي تحمل عنوان 
»بيت آيل للسقوط ينتظر من 2009 إعادة بنائه وساكنوه يرجون أمانة 
العاصمة تسريع إجراءات ترميمه«، نود إفادتكم بأن المختصين في 
قسم الرقابة والتفتيش قاموا بالكشف على الموقع، حيث تبين وجود 
مخالفات إنشائية في عقار صاحب الشكوى، وهي عبارة عن تسقيف 
المبنى بمواد قابلة لالشتعال وتسبب خطراً على ساكنيه، فيتوجب 

إزالة تلك المخالفات فوراً لضمان سالمة القاطنين فيه. 
قسم العالقات العامة واإلعالم 
أمانة العاصمة

 تم تحديد موعد المتحان الطالبة
بسبب ظرفها الطارئ

»الوسط«  صحيفة  في  المنشورة  المالحظة  إلى  باإلشارة   [
المنتصف  درجة  من  تحرم  ابتدائي  رابع  »طفلة  عنوان  تحت 
وبعد  لديها«،  الوفاة  حالة  عذر  المديرة  قبول  رفض  بسبب 
مع  التواصل  تم  بأنه  علمًا  نفيدكم  المعنية،  لإلدارة  العودة 
إدارة  حددت  وقد  للطالبة،  االمتحان  لتقديم  المدرسية  اإلدارة 
ظرفها  بسبب  للطالبة  تعويضي  المتحان  موعداً  المدرسة 

الطارئ.  

إدارة العالقات العامة واإلعالم
وزارة التربية والتعليم
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تضخم األوهام... فيدرالية الضفة والقطاع
وهناك اجتماعات تعقد في موسكو، برعاية روسية، بين فصائل فلسطينية، 
سياسية  أرضية  إلى  والتوصل  وحماس،  فتح  بين  االنقسام  إنهاء  بهدف 
الموقف  لتحشيد  الصحيح،  الطريق  في  خطوة  يمثل  ذلك  باعتبار  مشتركة، 

الدولي، لتأييد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
الرئيس  وبحضور  لفلسطين،  سفارة  مرة،  ألول  افتتحت  الفاتيكان  وفي 
ثقاًل  تضيف  أنها  الكثيرون  يرى  خطوة  في  عباس،  محمود  الفلسطيني، 
الفاتيكان  بابا  به  الذي يضطلع  الدور  الفلسطينية، بسبب  للقضية  اعتبارياً 

لدى المؤمنين، من أتباع الديانة المسيحية. 
يأتي ذلك، وسط ضغوط من فصائل سياسية، إلعادة تركيب هيكلية منظمة 
التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
ويقترح في هذا السياق، ضم حركتي المقاومة اإلسالمية »حماس«، والجهاد 
اإلسالمي، للمنظمة ودعوتهما للمشاركة في الدورة القادمة المرتقبة، للمجلس 

الوطني الفلسطيني.
للمؤتمر  األخيرة  الدورة  أثناء  له  خطاب  في  دعا  أبومازن،  الرئيس  وكان 
العام لحركة فتح للتسريع بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وتحدث 
بينه وبين رئيس حركة حماس خالد مشعل، على  تفاهمات  في خطابه، عن 
استعادة وحدة الضفة والقطاع، وحل الخالف بين فتح وحماس، على أساس 
القول فيها  الفلسطيني، يكون  التشريعي  العودة النتخابات جديدة للمجلس 

لصناديق االقتراع.
المصالحة  لتحقيق  بالتسريع  تدفع  الوجيهة  األسباب  من  جملة  إن 
بشكل  المستوطنات،  بناء  في  »إسرائيلي«،  تسعير  أوالً  فهناك  الفلسطينية. 
جنوني غير مسبوق، بحيث تشير جل التقديرات، إلى أن ما تآكل من األراضي 
الفلسطينية التي جرى احتاللها في حرب يونيو/ حزيران 1967، قد تجاوز الـ 
وأن  العازلة،  والجدران  والمعابر،  المستوطنات  بناء  المئة، من خالل  في   55
معظم مساحات المدينة المقدسة باتت في قائمة المصروفات. ذلك يعني أنه 
لم يعد للفلسطينيين ما يتفاوضون عليه سوى مساحة ال تتجاوز الـ 45 في 
المئة، من األراضي المحتلة. هذا إذا توصل المتفاوضون إلى تسوية في هذه 
اللحظة. أما مع التأجيل والتسويف، وسياسة فرض األمر الواقع التي تمارسها 
حكومة اليمين »اإلسرائيلي«، فإن المساحات المتبقية، معرضة لتآكل أوسع. 
استراتيجية  الجهود، لصياغة  لتضافر  كاٍف  األمر وحده هو سبب  هذا  إن 
كفاحية موحدة، لوقف بناء المستوطنات، وإنهاء االحتالل الصهيوني للضفة 

والقطاع، وإقامة الدولة المستقلة.
هذه  في  قصوى،  مهمة  المصالحة  تحقيق  من  يجعل  الذي  اآلخر،  األمر 
تعد  لم  التي  الفلسطينية  القضية  إزاء  الرسمي،  العربي  الصمت  هو  الفترة، 
البلدان صودرت  العربية. فبعض هذه  الدول  أجندات  قائمة  األولوية في  لها 
وبعضها  األهلية.  الحروب  من  يقترب  بما  اآلن  ومنشغلة  وكياناتها،  هويتها 
اآلخر، مشغول بهمومه االقتصادية، وباتساع دائرة الفروق بين الغنى والفقر. 
وبعض ثالث، يخوض حرباً شرسة ضد اإلرهاب. والبقية تائهة في لجة البحر، 

يخشى من الطوفان الذي يحاصره، من كل مكان، ويبذل ما في طاقته، للنأي 
عما يجري من حوله. 

وعلى الصعيد الدولي، هناك تجاهل تام من قبل األسرة الدولية، لالنتهاكات 
رئيس  وهناك  القدس.  تهويد  في  والتسريع  الدولي،  للقانون  الصهيونية، 
ويبشر  الشهر،  هذا  من  العشرين  في  األبيض  البيت  في  موقعه  سيتسلم 
للكيان  األبدية  العاصمة  المقدسة، باعتبارها  المدينة  إلى  بنقل سفارة بالده 

الغاصب. 
تراجع القضية المركزية للعرب جميعاً، للخلف بشكل درامي ومريع، كاٍف 
شتاتهم،  يلملموا  بأن  السلطة،  وهم  على  المتصارعين  الفلسطينيين  لدفع 
ويحشدوا جهودهم، كي يعيدوا االعتبار لقضيتهم، من أجل أال تضيع حقوقهم 

بالتقادم، ويلفها النسيان. 
قطاع  في  المتنفذين  بعض  لدى  تشفع  لم  األسباب،  هذه  كل  أن  المفاجأة 
فإن  نظر هؤالء  فمن وجهة  تاريخية.  تحقيق مصالحة  بأهمية  للتسليم  غزة 
حل الصراع بين الشطرين ليس مسألة بسيطة يمكن حلها بالنوايا الحسنة. 
إنه من التعقيد، بحيث تجعل األسباب التي ذكرناها، غير كافية، لكي يتسامى 
الحفاظ  يضمن  حل  إلى  ويتوصلون  صراعاتهم،  فوق  الفلسطينيون  الفرقاء 

على البقية الباقية من الحقوق الفلسطينية المهدورة.
بعضهم رأى الحل في استعارة فيدرالية بول برايمر التي طبقت في العراق، 
السبب  وكانت  وقهراً.  دماً  بغداد  سقوط  منذ  العراقيون،  ثمنها  دفع  والتي 
الطائفية، ومصادرة  الميليشيات  اإلرهاب، وتضخم دور  الرئيسي في تغول 

الدولة، كياناً وهوية.
الذي  المحتل،  مع  الصراع  من  أعنف  هو  هؤالء  نظر  وجهة  من  الصراع 
يغتصب، األرض ويقلع الزرع، وينتهك األعراض. وليس له من حل سوى إقامة 
فيدراليتين، واحدة في الضفة الغربية، وأخرى في قطاع غزة، تنظم العالقة 
بين الشطرين، وتضمن تفرد حماس على السلطة بالقطاع، وفتح على الضفة 

الغربية.
التي  فالمسألة  الخلف.  إلى  هروب  وهو  األساس،  من  ساقط  كهذا  اقتراح 
السياسية  القوى  هي  من  وال  السلطة،  ليست  اآلن  تكون حاضرة  أن  ينبغي 
التي تحكم في الشطرين، بل إيقاف االستيطان وطرد االحتالل، والتأكيد على 
ديارهم  إلى  العودة  في  الفلسطينيين  الالجئين  القدس، وضمان حق  عروبة 
للعرب،  مركزية  كقضية  ولفلسطين  الفلسطيني،  للحضور  االعتبار  وإعادة 
وتنشيط ذاكرة من يتربعون فوق منابر الشرعية الدولية، بأن هناك قضية 

منسية، هي قضية فلسطين.
الذين  الفلسطينيون  واألسرى  الشباب  وحدهم 
»اإلسرائيلية«،  السجون  في  االحتالل،  يواجهون 
بأمعائهم الخاوية، وأولئك الذين ينتفضون في وجه 
يدركون  الفلسطينية،  األراضي  عموم  في  االحتالل 

هذه المعادلة.

كاتب سعودي

maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

ُأستاذ...!
] ما أجمل هذه المرتبة من العلم، وما أحلى 
أن يّتصف بها المرء، كلمة راقية تخرج من الّناس 
تجاه من تزّود بالعلم وارتقى، أستاذ...، هي دليل 

على منزلة وعلى احترام المحيطين بك.
أصبح  األستاذية  على  حصل  من  كل  هل 
أم  الجميع؟  على  اللّقب  هذا  نطلق  هل  أستاًذا؟ 
على  وأخذ  المسئولية،  تحّمل  من  على  نطلقه 
نضع  نحن  بالّطبع  وتعليمه؟  العلم  حب  عاتقه 
منزلة »األستاذ« الذي تعلّم وُيعلّم بشكل مختلف 
ويتصّرف  عادي،  غير  إنسان  فهو  الباقين،  عن 
بشكل غير عادي، وال يريد أن يكون عاديًا أصاًل، 
البصمة لآلخرين حّتى ال  تلك  بل يريد أن يضع 

ينسوا علمه الذي علّمهم في يوم من األيام.
ما زال أهل البحرين على سبيل المثال يتذّكرون 
وأيضًا  القوز،  يعقوب  »األستاذ«  األّول  معلّمهم 
العرّيض،  إبراهيم  »األستاذ«  الشاعر  يتذّكرون 
ومازالوا يتذّكرون كذلك »األستاذ« كتمتو رحمهم 
محّمد  الفاضل  الوالد  نتذّكر  عندما  وأيضًا  اهلل، 
العيد، فإّننا ال يمكننا إاّل أن نضع صفة »األستاذ« 
مجال  في  والخبرة  العلم  من  لديه  لما  بجانبه، 

التربية والتعليم، حفظه اهلل من كل شر.
أسرارها،  واحفظوا  جّيداً  تمّعنوها  »أستاذ«! 
فُتغّير  األشخاص،  على  ُتطلق  عميقة  كلمة  فهي 
فضائنا،  في  نجومًا  وتجعلهم  وإلى،  من  حياتهم 
أبناء  تعليم  أجل  من  المسئولية  تحّملهم  كما 

المستقبل.
مهاًل،  سهاًل  يأتي  ال  المستقبل  أبناء  تعليم 
فأنت  وجهد،  وعمل  ومعاناة  ثمرة شقاء  هو  بل 
الطبيب  إلى  تتوّجه  هل  الفكر  تغيير  تريد  عندما 
)األستاذ(؟  المرّبي  الى  تتوّجه  أم  المهندس  أو 
يغرس  الذي  األستاذ  المرّبي  إلى  نتوّجه  نعم 
والمسئولية  الطّيبة  والثقافة  اإليجابي  الفكر  فينا 

وغيرها من األمور.
أيضا »أستاذ« هي كلمة في غير محلّها عندما 
نلصقها باإلّمعة الذين ليس لهم أهداف في الدنيا، 
يعطي  ال  الذي  المرّبي  إلى  ُنضيفها  عندما  أو 
العلم وال ُيثمر، فشّتان بين من يوصل المعلومة 
من  وبين  اآلخرين،  يعلّم  حّتى  بنفسه  ويبدأها 
يعلّم اآلخرين من أجل األجر فقط، وهو ال يعي 

أهّمية كلمة »أستاذ« بجانب اسمه.
عندما تخرج حروف كلمة »أستاذ« من الوالدين 
لنا،  فإّنها وسام شرف  ابنهما،  إلى  أحد  أي  قبل 
احترام،  دليل  فهي  أسمائنا  إلى  ُتضاف  وعندما 
ُتغني  وعندما نفقدها بالمعنى فهي ال ُتسمن وال 

من  فلينتبه  جوع،  من 
من  الصفة  هذه  عنده 
أن يكون عالما ُيعلّم، ال 
خروفًا يمشي من دون 
وجمعة  عمل!  وال  علم 

مباركة.

هل تصّح المراهنات على ترامب؟

إلى  ترامب  دونالد  وصول  في  مشكلًة  يجدوا  لم  العرب  من  كثيرون   [
تدّخل  من  عنه  الحديث  يتّم  بما  أيضاً  وال  المتحدة،  الواليات  رئاسة  منصب 
روسي في االنتخابات األميركية، بل اعتبر البعض أّن ترامب رغم كل سلبياته 
كلينتون،  هيالري  فوز  وهو  متاحاً،  كان  الذي  اآلخر  الخيار  من  أفضل  يبقى 

وفق معيار التفضيل بين السيِّئ واألسوأ!
ولقد كان هذا المنطق هو أيضاً حال الكثير من العرب في أميركا وخارجها، 
خالل االنتخابات الرئاسية األميركية في العام 2000، حينما كان الخيار بين 
كإفراز  يأتي  الجدد«  »المحافظين  بحكم  فإذا  غور،  وآل  االبن  بوش  جورج 
أميركا  عاشت  حيث  االنتخابات،  في  بوش  ساندت  التي  للقوى  طبيعي 
الظروف  أسوأ  اإلسالمي،  والعالم  العربية  المنطقة  دول  وخاّصة  والعالم، 
مفتوح  دعٍم  من  رافقهما  وما  وأفغانستان،  العراق  على  للحرب  كنتيجة 
الفلسطينية ولبنان، وعلى مقّر وقيادة  األراضي  إلسرائيل في حروبها على 

منظّمة التحرير الفلسطينية في رام اهلل.
العربية، بل هي  القضايا  تجاه  طبعاً سجّل هيالري كلينتون ليس مشّرفاً 
ساهمت إلى حدٍّ كبير، من خالل منصبها كوزيرة للخارجية، في استمرار تنفيذ 
ما كان معّداً من سياسات لمنطقة »الشرق األوسط« خالل حقبة بوش االبن، 
ومن تشجيٍع لوصول جماعة »األخوان المسلمين« للحكم في عّدة دول عربية، 
بوش  السابق  الرئيس  بها  أشاد  التي  تركيا  في  اإلسالمية  بالتجربة  تيّمناً 

واعتبرها نموذجاً لكّل العالم اإلسالمي! 
لها  ممكناً  كان  ما  األبيض«  »البيت  إلى  كلينتون  هيالري  وصلت  لو  لكن 
التحّوالت  بعد  الديمقراطي«،  »الحزب  لسياسة  العام  السياق  عن  تخرج  أن 
الكبرى التي حدثت فيه خالل السنوات الثماني الماضية، والتي عّبرت عنها 
ظاهرة بيرني ساندرز، وتّياره الكبير وسط الحزب، إضافًة إلى التنّوع اإلثني 
تّيار  بروز  مع  مقارنًة  الديمقراطي«  »الحزب  اآلن  عليه  يقوم  الذي  والديني 
المتمّيز  الحزب  وهو  الجمهوري«،  »الحزب  داخل  والديني  العرقي  التعّصب 

أصاًل بدعم الشركات النفطية ومصانع األسلحة لمرّشحيه.
أصبحت  كلينتون  وعائلة  الحوادث،  اآلن  تجاوزته  أمٌر  هذا  حال،  أّي  على 
معنى  عن  الحديث  لكن  والمستقبل،  الحاضر  في  السياسي  الحساب  خارج 
انتخاب ترامب ال يجب وقفه. ففوز ترامب باالنتخابات الرئاسية كان العامل 
األساس فيه ليس شخصه، وال طبعاً مؤّهالته أو خبراته المعدومة في الحكم 
والسياسة، بل كان العامل األساس هو الصراع الدفين الحاصل في المجتمع 
األميركي بين المتمّسكين بأميركا األصولية القديمة، التي قامت على الرجل 
الحديثة  أميركا  وبين  أحياناً،  والعنصري  البروتستانتي  األبيض  األوروبي 
»التقّدمية« التي أصبح أكثر من ثلث عدد سّكانها من المهاجرين من إفريقيا 
وآسيا وأميركا الالتينية، والتي فيها التسامح الديني والثقافي واالجتماعي، 
عن  النظر  بغّض  األميركيين  بين  بالمساواة  وأقّرت  العبودية  أنهت  والتي 
ابن  أوباما  حسين  باراك  أوصلت  والتي  والجنس،  والعرق  والدين  اللون 
وقد  المتحدة.  الواليات  في  منصب  أعلى  إلى  اإلفريقي  المسلم  المهاجر 
األبيض« حّتى  »البيت  إلى  ترامب  إيصال  في  القديمة«  »أميركا  نجحت قوى 
حملته  قيام  بسبب  الجمهوري«  »الحزب  من  آخرين  مرّشحين  حساب  على 

االنتخابية على مفاهيم ومعتقدات هذه القوى األميركية »الرجعية«.    
وهي  القديمة«،  »أميركا  لجماعات  األخيرة  المعركة  هي  هذه  كانت  رّبما 
وقف  تستطيع  لن  فإّنها  للرئاسة،  ترامب  إيصال  في  اآلن  نجحت  وإن 
التغيير  التقّدم األميركي نحو مستقبل مختلف عن معتقداتها، بسبب طبيعة 
الجيل  معظم  قبول  ولعدم  األميركي،  المجتمع  داخل  الحاصل  الديمغرافي 

األميركي الجديد بالمفاهيم والممارسات العنصرية.
الكبرى  الشركات  »شيطان«  مع  أيضاً  تحالف  ترامب  فإّن  تقديري،  وفي 
تستطع  لم  وحيث  العالمية،  الصينية  المنافسة  من  تتضّرر  التي  األميركية 
هذه الشركات في العقود القليلة الماضية حّتى من وقف المنافسة مع الصين 

واليابان في السوق األميركية، فكيف بأسواق العالم كّله؟. ورّبما كانت هذه 
لتركيز  سعي  من  أوباما  حكم  فترة  في  شهدناه  ما  وراء  االقتصادية  القوى 
االهتمام األميركي على منطقة شرق آسيا، حيث تجاوبت إدارة أوباما إلى حدٍّ 
ما مع ضغوطات هذه القوى دون الوصول إلى مرحلة القطيعة مع الصين أو 
اعتبارها الخصم األول ألميركا، وأيضاً دون تهميش الخالفات مع روسيا كما 

يحاول اآلن ترامب.
من  االبن  بوش  فعله  ما  القادمة  إدارته  تركيبة  في  سيكّرر  ترامب  دونالد 
 – الجدد«  »المحافظين  رؤى  مع  منسجمين  غير  اإلدارة  في  أشخاص  وضع 
كحالة وزير الخارجية كولن باول- لكن لم يساهموا عملياً في صنع القرار. 
اختاره  الذي  ماتيس  جيمس  الجنرال  على  اآلن  حّتى  ينطبق  ما  هذا  ورّبما 
ترامب كوزير للدفاع، والذي شاهدناه في لجنة الكونغرس يتحّدث بمضمون 
إيران، وعن  مع  الدولية  واالتفاقية  تجاه روسيا،  ترامب  مواقف  مختلف عن 
المستوطنات اإلسرائيلية، بينما سنجد ريكس تيليرسون )وزير الخارجية( 
والجنرال مايكل فلين )مستشار األمن القومي( ومايك بومبيو )مدير سي. آي. 
هم  كوشنر،  جاريد  ترامب  ابنة  وزوج  العدل(  )وزير  سيشنيز  وجيف  إي.( 

األكثر تأثيراً وتعبيراً عن نهج اإلدارة األميركية المقبلة.
في  لتغييرات  األميركية  والمؤّسسات  اإلدارات  من  الكثير  وستخضع 
القوة  مستقباًل:  الفاعلتين  القوتين  مع  تنسجم  لكي  فيها؛  المهّمة  المناصب 
االقتصادية  والقوة  القديمة«،  »أميركا  لجماعات  واالجتماعية  السياسية 

لتحالف الشركات والمصانع الكبرى.
معسكر  بين  الباردة  الحرب  حقبة  في  كان  كما  ليس  اليوم  العالم  إّن 
شيوعي وآخر رأسمالي. فعالم اليوم يقوم على المنافسة بين القوى الكبرى 
هذا  تفّوق  يضمن  وبما  أوالً  اقتصادية  لمصالح  تبعاً  تّتفق  أو  تختلف  التي 
الطرف أو ذاك. أّما في داخل مجتمعات هذه القوى، فإّن عوامل كثيرة ُتشّجع 
الكثير منها.  وال أجد مصلحًة عربية  العنصرية في  التّيارات  نمّو  اآلن على 
وشعوب  دول  مصائر  على  المهيمن  األميركي  الغد  عالم  من  قادٌم  هو  فيما 
الوقت مقابل  لفترة من  إدارة ترامب ستهادن موسكو  فإذا كانت  ومعاهدات. 
معاكس  بشكل  المتحدة  الواليات  فعلت  كما  الصيني،  الخصم  على  التركيز 
الباردة مع روسيا الشيوعية، فإن  مع الصين الشيوعية خالل فترة الحرب 
موسكو  مصالح  مع  سيتناقض  كثيرة  دولية  قضايا  في  الترامبي«  »النهج 
أيضاً. فأين ستقف موسكو تجاه موقف ترامب الرافض للمعاهدة الدولية مع 
إيران؟ وأين ستقف موسكو في تأييد ترامب لنقل السفارة األميركية للقدس 
توتير  من  موسكو  ستقف  وأين  فقط؟  إلسرائيل  كعاصمة  بها  واالعتراف 
األجواء العسكرية واالقتصادية مع الصين، وفي منطقة شرق آسيا المجاورة 
االقتصادية  مصالحها  وقف  في  مصلحة  لروسيا  وهل  الروسية؟  لألراضي 

والتجارية مع الصين وإيران؟
ثّم أليس ترامب متبّنياً لسياسة نتنياهو القائمة على رفض حّل الدولتين، 
وعلى تكثيف االستيطان، وعلى تهميش القضية الفلسطينية، وعلى مساواة 
الطائفية  الصراعات  لتسعير  السعي  وعلى  باإلرهاب،  لالحتالل  المقاومة 
والمذهبية في العالم اإلسالمي، وعلى إشعال الحروب العسكرية بين دوله؟

األميركية  الشركات  قوى  من  لترامب  الداعمين  تخطيط  في  سيكون  رّبما 
مع  حدثت  كالتي  معها،  باردة  حرب  وبدء  الصين  على  التركيز  أّن  الكبرى 
الروسي  االقتصاد  أنهك  كما  الصيني  االقتصاد  سينهك  السوفياتي،  االتحاد 
وتجارية  مالية  قّوة  هي  الصين  أّن  التخطيط  هذا  عن  سيغيب  لكن  سابقاً، 
االقتصاد  إضعاف  فإّن  وبالتالي  نفسه،  األميركي  االقتصاد  داخل  مؤّثرة 

الصيني سيضّر أيضاً باالقتصاد األميركي.
فترة  في  وموسكو  واشنطن  بين  توّتر وخالفات  من  ويحدث  ما حدث  إّن 
البلدين.  بين  ما  العالقات  بعدها  تصفو  عابرة  بغيمة  ليس  أوباما،  إدارة 
تعود  المشاكل  إّن جذور  بل  فقط،  أوباما  إدارة  مع  تكن مشكلة موسكو  فلم 
لفترة إدارة بوش االبن، حيث وقف الرئيس بوتين في مؤتمر ميونخ لألمن 
آنذاك.  سائدة  كانت  التي  األميركية  السياسة  على  محتّجاً   2007 العام  في 
في  المباشرة  حدودها  وأمن  الداخلي،  أمنها  هي  كانت  روسيا  فأولويات 
سياسياً  لتطويقها  أو  لعزلها  محاولة  أّية  مواجهة  على  وإصرارها  أوروبا، 
الخليج  منطقة  في  األميركي  العسكري  الوجود  أّن  أدركت  وموسكو  وأمنياً. 
العربي وفي أفغانستان وفي العراق وفي جمهوريات آسيوية إسالمية، هو 
في  »الناتو«  حلف  تمّدد  مع  يتكامل  الروسي،  لألمن  شامل  تطويق  بمثاّبة 
كانت  الصاروخي. وهذه  الدرع  الشرقية ومع محاولة نشر منظومة  أوروبا 

سياسة الدولة األميركية، ولم تكن فقط سياسة حاكٍم في »البيت األبيض«!

مدير مركز الحوار العربي في واشنطن

] برز من جديد االهتمام بالقضية الفلسطينية، على الصعيد 
باريس،  الفرنسية،  العاصمة  في  عقد  مؤتمر  فهناك  العالمي. 
سياسي  حل  إلى  للتوصل  محاولة  في  دولة،  سبعين  ضم 
للصراع الفلسطيني »اإلسرائيلي«، على قاعدة التسليم بوجود 
دولتين، فوق فلسطين التاريخية، واالعتراف بدولة فلسطينية 

مستقلة على أراضي الضفة الغربية والقطاع.
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مفكر بحريني

التمثيلية األميركية ال تخص العرب
الكيان الصهيوني الحليف مقدماً على كل حليف عربي آخر،  1 -  سيبقى 
وستستمر  الكيان،  ذلك  جرائم  كل  عن  مغمضة  األميركية  العين  وستبقى 
بالزخم  الدبلوماسية  والسياسية  والعلمية  والمالية  العسكرية  المساعدات 

نفسه، وسيظُل الطفل الشيطان مالكاً في عين أمه.
2 - ومن أجل إرضاء ذلك الحب المريض لن تسمح أميركا بوجود جيش 
بقيام  وال  للتطبيع،  ورافض  مقاوم  حكم  نظام  بوجود  وال  قادر،  قوي  عربي 
ديمقراطي  حكم  نظام  بقيام  وال  وعاجزة،  كسيحة  غير  فلسطينية  سلطة 

مستقل عن إرادتها وخدمة مصالحها.
البترول  ثروات  على  الهيمنة  استراتيجية  عن  أميركا  تتراجع  ولن   -  3
والتحكم في كل السياسات المتعلقة بتلك الثروة، وغض الطرف عن الجنون 
الجهادي التكفيري طالما بقي محصوراً في أرض العرب، وطالما أن عنفه ال 
الداخلية  الشئون  اليومي في  يتهدده، والتدُخل  الصهيوني وال  الكيان  يزعج 
لكل قطر عربي، حتى ال يخرج عن الخطوط الحمر للسياسة األميركية، وأخيراً 

التأكد من عدم توُجه العرب نحو أية وحدة قومية من أي نوع.
الرؤساء.  بتغُير  للتغيير  قابلة  ليست  االستراتيجيات  تلك  وستكون 
فسيقوم  السياسة،  لتلك  الكامل  التبني  في  األميركية  الرئاسة  فشلت  وإذا 
الصهيوني،  اللوبي  ويتدخل  النواب،  مجلس  ويهُب  األميركي،  الكونغرس 
ذلك  كل  واإلعالم، سيفعلون  المال  حقلي  في  الصهيونية  المصالح  وتضغط 

لتصحيح مسار الرئاسة.
اللغط  في  المضحك  االندماج  ليس  نفعله  أن  العرب،  نحن  نحتاج  ما 
لوجودنا  اهتمام  أي  تعطي  ال  األصل  في  التي  األميركية،  المتغيرات  بشأن 
وطموحاتنا وحقوقنا، وإنما، بدالً من ذلك، أن نطرح األسئلة بشأن بناء الندية 

العربية تجاه الندية األميركية.
هنا مربط الفرس، وهنا نقطة االنطالق في التعامل مع السياسات األميركية 
المصالح األميركية، والتي  إال  العرب، والتي ال يهمها  المذلة تجاه  المتخبطة 

تتميز باألخذ الكثير والعطاء القليل.
والواقع أن بناء تلك الندية تجاه أميركا هو بناء الندية في وجه الكثيرين 
بالطريقة  قضايانا  مع  تتعامل  التي  األوروبية  الدول  بعض  سواء  اآلخرين، 
االنحيازية األميركية نفسها، وأحياناً بطريقة أشد وأسوأ، أو بالنسبة لبعض 
العربية  الساحة  هذه  في  رئيسياً  بعضها العباً  أصبح  التي  اإلقليمية  الدول 
التي  اليومية  والتركية  اإليرانية  التدُخالت  عن  للحديث  حاجة  وال  تلك.  أو 
أصبحت تهزأ بالوجود العربي، وتتعامل معه كجسم مريض عاجز. وإال هل 
بينما  الدولية،  النقاشات  كل  في  العرب  تمثالن  أصبحتا  الدولتين  أن  يعقل 
يتفرجون  وهم  الزاوية  في  المشلولة  العربية  وجامعتهم  العرب  دول  تقبع 

ويتلعثمون وينتظرون الفرج؟
 - العربي  الًتشاحن  أجواء  في  بناؤها  يمكن  ال  العربية  الندية  تلك  لكن 

العربي.
الكبير ال تنطفئ في مكان  العربي  المغرب  البينية في  العربية  فالخالفات 
حتى تتجدد في مكان آخر، والصراعات العربية البينية في المشرق العربي 
اإلعالمية  والمماحكات  واليمن،  وليبيا  والعراق  سورية  في  يحدث  ما  بشأن 
التي ما إن يهدأ أوارها هنا، حتى تشتعل نيرانها هناك والتي يزيد في بالءاتها 
وفواجعها سفه بعض اإلعالميين وصبيانيتهم، كل تلك الخالفات والمشاحنات 

ال يمكن أن تؤدي إلى بناء الندية التي نتحدث عنها.
فإذا أضيف إلى ذلك الجهات الداخلية والخارجية التي تعمل من وراء أقنعة، 
من مثل أجهزة االستخبارات وبعض األحزاب االنتهازية وبعض المؤسسات 
أو تآمراً، فإن المشهد  المدنية العربية المرتبطة بالخارج بالدة أو اضطراراً 
كل  في  الالعبون  وأصبح  الكلمة،  معنى  بكل  سريالياً  أصبح  قد  العربي 
موضوع يعدُّون بالعشرات. ولعل المشهد السوري هو أوضح مثال على ذلك.

إذا كانت القيادات العربية تعتقد بأن الزمن كفيل ببناء تلك الندية العربية، 
فإنها ترتكب جريمة تاريخية مفجعة وخطرة. وإذا كانت تعتقد بأن انشغاالتها 
الصغيرة ستقود إلى حلول كبرى فإنها تعبث بمصير هذه األمة. وإذا كانت 
المؤسسات المدنية العربية في مجتمعات العرب المنهكة ستظل هي األخرى 
تراقب وتنتظر، فإنها هي األخرى تساهم في خروج العرب من التاريخ. وإذا 
فإنهم  ترمب  دونالد  الرئيس  أمثال  أيدي  على  الفرج  سينتظرون  الكل  كان 

سينتظرون طوياًل.
أم  وليبرمان  نتنياهو  صعد  أوباما،  أو  بوش  أو  ريغان  أو  ترامب  جاء 

الحل  فإن  والجنسية،  المالية  فضائحهم  في  غطسوا 
يقبع في أرض العرب وال غير وطن العرب.

اليوم الجمعة هو، يوم تنصيب الرئيس الجديد، لن 
يكون أكثر من يوم تمثيلية مضحكة ومبكية بالنسبة 
للعرب؛ ال بأس أن يستمتعوا بمشاهدتها، ولكن عليهم 

أن ال يعيشوها، فهي تخص غيرهم.

إلى  بحاجةٍ  أننا  أخرى،  بعد  مرًة  يثبت  بالدنا  في  يحدث  ما   [
ثقافة  ونشر  االنغالق،  وليس  واالنفتاح  التنافر،  وليس  التفاهم 
ومشاعر  األحقاد  تأجيج  وليس  المواطنة  حقوق  واحترام  التآخي 

الكراهية. 
اهلل خلقنا مختلفين، وعلينا أن نتعايش مع هذه الحقيقة الربانية، 
وليس  والسياسي،  والفكري  الثقافي  والتنوع  االختالف  ونحترم 
هناك من يطالب اآلخرين بالذوبان فيه أو االنصياع لكل ما يريد، 
ولو طلب ُحكٌم أو حزٌب أو شخٌص مثل ذلك، لما استجاب له أحد. 
فعلينا أن نتمسك بمبدأ قبول اآلخر، والتعايش معه كشريٍك حقيقي 

في الوطن، كمخرج لما نحن فيه من أزمةٍ وتردٍ واحتقانات.
طوال  ألِفناها  التي  والحدود  للدول،  حدوٌد  هناك  تعد  لم  اليوم، 
نصف قرن، بدأت باالنهيار، المادي والمعنوي، والدول التي كانت 
العراق  في  اآلن  نراه  ما  إلى  انتهت  أنفاسهم،  مواطنيها  على  تعد 
وسورية، وليبيا ومصر، واليمن وتونس. وال يمكن ألحد أن يّدعي 
أنها في منأى عن كل هذه التحوالت، فهذا هو زمن العولمة بمعناها 

السياسي واالقتصادي والثقافي، وحتى الفني والرياضي. 
تطرحه  وما  التقنية  فإن  جانبًا،  المؤامرة  نظرية  تركنا  لو  حتى 
تقضي  كم  نفسك:  فاسأل  حياتنا.  في  تتحكم  باتت  منتجات  من 
لتكتب  »تويتر« و«فيسبوك« و«انستغرام«  من ساعات على موقع 
رسائل  قراءة  في  تمضيها  ساعًة  وكم  لهم؟  تقرأ  أو  لآلخرين 

»الواتس أب« كل أسبوع؟ 
اليوم، لم يعد ممكنًا أن تتحّكم في اإلعالم، بعدما فقدت الدولة 
المطر:  شالل  مثل  األسواق  غزا  صغيٍر  منتٍج  في  التحكم  آلية 
كان  الذي  النقال  الهاتف  أن  يتخّيل  كان  من  النقال«.  »الهاتف 
سيتحّول  عامًا،  عشر  خمسة  قبل  يمتلكه  كان  لمن  »برستيجًا« 
أن هذه األجهزة  يتخّيل  اليوم؟ ومن كان  أطفالنا  بأيدي  لعبةٍ  إلى 
منافسًا  أعوام، ستكون  يزيد عمرها عن عشرة  ال  التي  الصغيرة 
شرسًا لمؤسسة عريقة كالصحافة عمرها أكثر من أربعمئة عام؟ 
بالزوال بسبب  مهّددًة  الصناعة ستكون  أن هذه  أحد  تخّيل  وهل 

هذه »األلواح الذكية«؟ 
الكاميرا  الثانوية، كنا نأخذ أفالم  المدرسة  أيام  في السبعينات، 
المناطق،  بأغلب  استوديوهات  توجد  تكن  لم  حيث  المنامة،  إلى 
ويستغرق تحميضها وتظهيرها أسبوعًا كاماًل، أما اليوم فكل طفل 
يشاء،  لمن  ويرسله  يشاء،  ما  بها  يصّور  هاتفه،  في  عدسة  يملك 
معرض  أكبر  في  بيوتهم  داخل  يستعرضون  الناس  بات  حتى 
عالمي مفتوح للصور. من هنا لم يعد ممكنًا وال عمليًا وال عصريًا، 
الزمان، فكيف بصحيفة  أو تمنع صورًة في هذا  أن تحجب خبراً 

رسمية ملتزمة بحذافير القانون؟ 
السطح  إلى  الورقي  السطح  من  بسرعة  تنتقل  اليوم  الصحافة 
المكتبي، ولن يطول بالنسخة الورقية العمر ألكثر من بضع سنين. 
المئة من محتوياتها  في   30 من  أقل  إال  تنشر  ال  بالمناسبة  وهي 
لنقرات  طريقها  فتأخذ  الباقية  المئة  في  الـ70  أما  الورق،  على 
تمنع  أن  يمكن  عليكم  باهلل  فكيف  الذكية،  األجهزة  على  األصابع 

األخبار والمعلومات أو تحجر على اآلراء في هذا الزمان؟
البد أن نفهم العصر الذي نعيشه، حيث لم يعد مجديًا أن تمنع 
صحيفًة ورقية، أو تحجب موقعها االلكتروني، ألنها نشرت مقااًل 

عن  تختلف  بصيغةٍ  خبراً  أو  يعجبك،  ال 
زاوية رؤيتك. علمًا بأن المنع والحجب إّنما 
يزيدان من ثقة الرأي العام، محليًا وعالميًا، 
بالمنَتج الممنوع، ويتخذه العالم دلياًل على 
استقالليته وموضوعيته، ونزاهته ومهنيته.

الحاجة إلى انفتاح أكبر  

kassim.hussain@alwasatnews.com

باحث بحريني

رحيل َشخصية نادرة

نادي  في  االجتماعي  العمل  لفريق  موجعة  ُتمثل ضربة  كبيرة  َخسارة   [
العمل  في  كوادره  ألبرز  المفاجئ  بالرحيل  والرياضي،  الثقافي  باربار 
في  السابق  العضو  الثاني2017  كانون  يناير/   13 الجمعة  فجر  االجتماعي، 
النادي،  في  االجتماعية  للجنة  األسبق  والرئيس  باربار،  نادي  إدارة  مجلس 
والناشط االجتماعي المعروف بحيويته والتزامه المسئول في مساهماته في 
شخصية  رفاقه  يعده  الذي  عياد(  مهدي  محمد  )الفقيد  االجتماعية،  األنشطة 
التنظيمي  العمل  وقيادة  اإلداري،  العمل  في منظومة  حيوياً  نادرة، وعنصراً 
التنفيذي للمشاريع االجتماعية والخدمية والتنموية  في إنجاز خطط العمل 
والبيئية التي يتبناها نادي باربار، وُيعد من أهم العناصر المفعمة بالنشاط 
المهام،  إنجاز  في  المسئول  وااللتزام  العالية،  باألخالق  ويتميز  والحيوية، 

وتولي المسئوليات التنفيذية في الخطط واألنشطة الميدانية.
وفي  من عرفوه وخبروا عالقاته،  بها  التي يصفه  المميزة  األخالق  مكارم 
هذا السياق يتحدث عن صفاته صديق الطفولة محمد أحمد العليوات ويصف 
القرآن مع  الصغر، كنا نتعلم  )أبوعلي( منذ  بالقول »زاملت  قيمته األخالقية 
بعض، ورافقني في الدراسة في مدرسة أبوصيبع، كان شخصا ذكيا ومؤدبا 
على  أحدا  يكره  وال  وقت،  كل  في  واألصدقاء  األهل  عن  ويسأل  وخلوقا، 
اإلطالق«. ويصفه جاره الشاب ماجد حسن شبر الوداعي بأنه »إنسان عالي 
األخالق والقيم اإلنسانية ويتميز بصفات نادرة«، إذ يقول: »عرفت فيه طيبة 
قلبه وبأنه إنسان ال يعرف كلمة المستحيل، وإذا كنت تعيش حالة اإلحباط 
عالقات  وبناء  التواصل،  في  الشديد  بحرصه  يتميز  كما  األمل،  فيك  يصنع 
متينة مع الجيران بشكل خاص وكافة أفراد المجتمع في قريته باربار بشكل 
عام، ومسألة الوحدة االجتماعية َهم وثقافة متأصلة في ذاته، ويحرص على 
في  القائد  عنه  وقال  باربار«.  في  االجتماعي  المكون  وحدة  في  المساهمة 
جوالة نادي المالكية مهدي علي حبيب في رسالة موجهة إلى كوادر الجوالة 
في صباح يوم رحيله: »إنه إنسان على خلق عظيم، كان يخص الجوالة بجل 

الجوالة بالسالم في مشاركاتنا مع  الذي يخص  الوحيد  الرجل  إنه  احترامه، 
نادي باربار، ويحبهم ويستبشر بوجودهم ويبتسم في وجوههم«، ويصف 
في  الناصر  رضا  محمد  باربار  نادي  إدارة  لمجلس  األسبق  الرئيس  ِطباعه 
المعاني، إذ يشير  أنها تحمل في جوهرها دالالت بعيدة  كلمات بسيطة، بيد 
إلى أن »أهم ما يميز الفقيد األخالق واإلخالص في العمل والمبادرة والمثابرة 

في تحقيق اإلنجاز«.
الراحل يتميز بسجل حافل في تاريخ مسيرة حياته وبمبادراته ومساهماته 
منذ  عنه  ُعرف  إذ  والخيري،  والثقافي  االجتماعي  النشاط  في  المتميزة 
األنشطة  في  بمساهماته  الماضي  القرن  سبعينات  في  المبكر  شبابه  أيام 
وساهم  القرية،  منازل  بعض  بناء  في  )بالفزعة(  يعرف  كان  بما  التطوعية، 
بشكل فاعل مع رفاق دربه في الحراك االجتماعي المطالب ببناء مدرسة في 
باربار، كما عمل ضمن مجموعة العمل الخيري واألنشطة االجتماعية لشباب 
فريق الكوكب الرياضي، الذي استمر نشاطه حتى صيف العام 1976، وكان 
يضم في صفوفه خيرة شباب باربار، وتبنى مبادرات اجتماعية مهمة َعادت 
الفعلية  مساهماته  للفقيد  وكان  باربار،  في  المحلي  المجتمع  على  بالنفِع 
اإليجابي  أثرها  والمشاركات  المواقف  لتلك  وكان  الشبابي،  الحراك  هذا  في 
أثره  ذلك  ترك  كما  االجتماعي،  العمل  وقيادة  تنظيم  في  قدراته  بناء  في 
اإليجابي في مسيرة نشاطه الطالبي، عندما كان يدرس في مدينة خاركوف 
بأوكرانيا، وكان يصفه الطلبة العرب )بالعمدة( لما كان يتميز به من عالقات 
زيارتنا  أثناء  ذلك  ولمسنا  العربي،  الطالبي  الحراك  في  متميزة  ومبادرات 
خريج  الموقف  ذلك  ويصف  الماضي،  القرن  ثمانينيات  في  خاركوف  مدينة 
معهد كييف للتكنولوجيا المهندس وحيد زينل في التعزية التي سجلها على 
قال:  إذ  الروسية  باللغة  المتحدثين  لجمعية  االجتماعي  التواصل  مجموعة 
الدراسة فى  »اهلل يرحم بوعلي. فعاًل خبر مفجع! كان زميل وصديق ورفيق 
من  الجميع  عند  األخالق  ومكارم  بطيب  يتصف  وكان  أوكرانيا.  خاركوف/ 

الطلبة العرب واألجانب«.
الفكري،  بنائه  قيمة روحية وإنسانية متأصلة في  االجتماعية  المسئولية 
مسيرة  في  خبرناه  ما  ذلك  االجتماعي،  ونشاطه  مواقفه  في  مؤشرا  وُتمثل 
باربار،  نادي  التي نظمها  والبيئية  والخدمية  والثقافية  االجتماعية  األنشطة 
وتميز  والبيئية،  الخدمية  األنشطة  إدارة  المهني  تخصصه  بحكم  َتصدر  إذ 
في  الصحي  الصرف  شبكة  وبناء  الطرق،  تعبيد  مشاريع  تنفيذ  بمتابعته 
األسبق  الرئيس  حضور  سياق  وفي  الساحل،  بتطوير  واالهتمام  باربار، 
للمجلس البلدي في المحافظة الشمالية يوسف البوري مجلس العزاء المقام 

على روح الفقيد، تذكر مواقفه وحرصه وإلحاحه ومتابعاته المستمرة إلنجاز 
أهالي  من  الكثير  إليها  يشير  المواقف  وتلك  باربار،  في  الخدمية  المشاريع 
المواقع  التنظيف في  المبادرين في تنظيم حمالت  إذ كان في مقدمة  باربار، 
مع  بالتعاون  النادي  نظمها  التي  األنشطة  وخصوصا  باربار،  في  المهمة 
الساحلي  الشريط  وتأهيل  والمخلفات،  األنقاض  إلزالة  األهلية  المؤسسات 

في القرية.
الكوادر المسئولة في التزاماتها والمجردة من األنا وحب الذات، صارت من 
النوادر في أنشطة التطوع المدني في عصرنا الحديث، والفقيد َيشهد له نشاطه 
وممارساته وأقوال رفاقه في العمل المدني، بأنه من الكوادر النادرة في نشاطها 
وفعلها التي تتميز بنكران للذات، ويتفق الجميع بأن هذا النوع من الكوادر ُتمثل 
الوطنية، ونجزم  المشاريع  بناء وتنفيذ  في  عليها  االعتماد  يمكن  التي  القوة 
باالرتكاز على خبراتنا في العمل المدني البيئي إنها تمثل معادلة مهمة ومطلبا 
إستراتيجيا في منظومة اإلبداع واإلنتاج واإلنجاز، في مقومات إنجاز خريطة 
عمل  بمنظومة  يخل  وفقدانها  المستدامة،  التنمية  ألهداف  الوطنية  الطريق 
تلك المعادلة، ذلك ما أدركه ولمسه فريق العمل االجتماعي والثقافي في نادي 
باربار، الذي يحضر لبناء وتنفيذ مشروع تنموي متداخل األهداف والمحاور 
منظومة  في  رئيساً  »أبوعلي« عنصراً  والبيئية ويمثل  والثقافية  االجتماعية 
العمل اإلداري لذلك المشروع، وان رحيله المفاجئ يشكل خسارة استراتيجية 
للمشروع التنموي الطموح لفريق العمل االجتماعي والثقافي في نادي باربار.

اآلخرين  وهفوات  أخطاء  ويتجاوز  متسامح  إنسان  الفقيد  ان  نقول  يبقى 
وإساءات البعض، وقال لنا في سياق جلساتنا قبل رحيله بأيام قليلة، علينا 
تقييم أخطاء الغير بوعي وواقعية وتجاوزها بحكمة لمصلحة العمل، وعلى 
رغم ما يتميز به من حكمة وأخالق، إال أنه ال يسمح بتجاوز الخطوط الحمر 
ورفاق  والديه  في  والمتمثلة  حديثه،  سياق  في  عليها  التأكيد  يحرص  التي 
دربه الذين يعتبرهم مدرسته التي تربى في كنفها، ونهل من معارفها الفكرية، 

وقيم  ومبادئ  اإلنسانية  العالقة  أسس  فيها  وتعلم 
عالقتنا  مسيرة  طوال  عنه  عرفنا  ما  وذلك  األخالق، 
في  مختلفة  حياتية  محطات  في  بشخصه  التاريخية 

العمل االجتماعي.
رحمك اهلل يا »أبا علي« الصديق الصدوق، إنك خالد 
في  ومخلداً  ومحبيك  دربك  رفاق  وذاكرة  ذاكرتنا  في 

أفعالك النزيهة ومكارم أخالقك.

] هذا اللغط العربي بشأن ما سيأتي به الرئيس األميركي 
العربية هو جهد ضائع،  الجديد من مفاجآت تجاه األوضاع 
بل وثرثرة سياسية إعالمية لن تفصح عن شيء جديد. ولقد 
آن لنا، نحن العرب، أن نقتنع بأن ثوابت السياسية األميركية 
ذاك.  أو  الرئيس  هذا  بمجيء  ل  تتبدَّ لن  العربية  األمة  تجاه 
فلم  المغادر  األميركي  الرئيس  من  الكثير  انتظرنا  ومثلما 
نحصل إال على القليل، فكذلك سيكون األمر مع الوجه الجديد.

لن تتغير الثوابت االستراتيجية األميركية التالية قيد أنملة. 
وهي استراتيجية ال يزيدها مرور السنين إال رسوخًا، وتفنُّنًا 
الماليين  بعذابات  وتلُذذاً  العربي،  الوطن  بأقدار  التالعب  في 

من ساكنيه.
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ــل  ــســجــي ــت ال بـــــدء   *

الربيع  عطلة  ــات  ــرح ل

للعراق   يومية  رحــات   *

الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 

لمشهد   يومية  رحــات   *

الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 

البوسنه   / تركيا  رحات   *

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   ــات 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  رحات 

– 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

بـنــايــة للـبـيــع حملة المرتضى  

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

رايت موتور 
للسيارات

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

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

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

  2016 كيا ريــــــو         
2016 بــكــانــتــو        كيا 

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

تبليغ بالحضور
رقم الدعوى: 25/2016/01525/1

لجنة المنازعات االيجارية

المدعي: علي عبداهلل محمد االحمدي
وكيله المحامي: زياد روفان قيومجي

المدعى عليه: حسين علي سعد أحمد المداوي
صفة الدعوى: مدعى عليه

لذا تعلن لجنة المنازعات االيجارية المدعى عليه بأنه اذا لم يحضر 
أو يعين وكياًل عنه بالحضور لجلسة 2017/1/31 فأنها سوف تسيير 

اللجنة في إجراءات الدعوى فليعلم.

تقدم إلينا السيد المعلن ادناه بطلب اسم تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اعتراض  
 قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن   بكتاب   مرفقاً  

 به   ما   يعزز   اعتراضه:
 اسم   التاجر :   محمد علي أحمد جمعة

االسم   التجاري   الحالي :   نور الوديعة للمقاوالت
االسم   التجاري   المطلوب :  الوديعة لبيع رسم أو على أساس العقد

األنشطة المطلوبة:
- تركيب وتجميع لوحات اإلعالنات

- األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة
- البيع نظير رسم أو على أساسا عقد

  CR2016=7-10245  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

84466-6279046 1046

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بإنه قد تقدم إليها السادة/ عبر العالم 
العمري  غانك  حسين  غانم  ولصاحبها  واألجهزة  والمعدات  اآلالت  وتشغيل  لتأجير 
والمسجلة تحت القيد رقم 105391 طالبين تغيير الوضع القانوني إلىتحويل جميع 

الفروع )1( و)2( إلى شركة ذات مسئولية محدودة.
مملوكة لكل من:

1-  السيدة/ غانم حسين غانم العمري بحريني الجنسية.
2- السيدة SUBASH PUTHIYATTIL هندي الجنسية.

برأسمال وقدره 20,000 دينار بحريني )عشرون ألف دينار بحريني(.
فعلى من لديه إعتراض التقدم برعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعاً 
من  يوماً   )15( عشر  خمسة  أقصاها  مدة  خالل  لذلك  والمبررة  المؤيدة  بالمستندات 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

السادة/ مؤسسة العالم لتأجير وتشغيل اآلآلت والمعدات واألجهزة
التلفون: 33470547 )973+(

مملكة البحرين

إعالن رقم )111( لسنة 2017
 بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة   

زان  السادة/  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  مركز  إلى  تقدم 
لتخليص المعامالت ش.ش.و التجاري بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 

األول.
من: زان لتخليص المعامالت ش.ش.و

ZAN DOCUMENT CLEARANCE S.P.C
إلى: خدمات زان ش.ش.و

ZAN SERVICES S.P.C
المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن 
 بشأن   تغيير   اسم   تجاري   

تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اسم  بطلب  أدناه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
 اعتراض   قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن  

 بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز   اعتراضه:
 اسم   التاجر :   ليلى حاجي حسين غلوم

االسم   التجاري   الحالي :  فلزين عراد
االسم   التجاري   الجديد :  مطعم 7 سبايسيس

النشاط:
1- أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

  CR2017-6954  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

45245-409184233 242

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اعتراض   قانوني   التقدم  
 إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن   بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز   اعتراضه:

 اسم   التاجر :   الياس محمد أحمد علي عبدالحسين
االسم   التجاري   الحالي :   كافتيريا شو لذيذ

االسم   التجاري   الجديد :  مشويات نوح
النشاط :  

1- أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

  CR2017-7998  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

1-920882062-1550 815

34362261موبايل

تقدم إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

مؤسسة مندي األحساء لمالكها ثامر بن حسن محمد البحراني والمسجلة 

شركة  إلى  الفردية  المؤسسة  تحويل  بطلب   100906 رقم  القيد  بموجب 

ذات مسئولية محدودة وبرأسمال وقدره 1000 )ألف( دينار بحريني وذلك 

بإدخال علي جعفر علي جاسم الحايكي كشريك معه في السجل.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن.

إعالن بشأن تحويل
 مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة  

تقدم  إلينا السيد  المعلن  أدناه بطلب اسم تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اعتراض  

 قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن   بكتاب   مرفقاً  

 به   ما   يعزز   اعتراضه:

 اسم   التاجر :   عادل فردان مكي جواد

االسم   التجاري   الحالي :  تسليم بوتيك

االسم   التجاري الجديد :  جرين لفيز لالتصاالت

  CR2017-11627  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

رقم القيد

35836-4



advert@alwasatnews.com21

Fr iday 20 January 2017,  Issue No.  5249 العدد 5249 الجمعة 20 يناير 2017 الموافق 22 ربيع اآلخر 1438هـ



22worldnews@alwasatnews.com

العدد 5249 الجمعة 20 يناير 2017 الموافق 22 ربيع اآلخر 1438هـ

Fr iday 20 January 2017,  Issue No.  5249

»االستئناف الكويتية« تؤيد
أحكامًا بسجن ثالثة أفراد من آل الصباح

§الكويت - أ ف ب

كانون  يناير/   19( الخميس  أمس  الكويتية  االستئناف  محكمة  أيدت   [
أشخاص  خمسة  بحق  سنوات  خمس  لمدة  بالسجن  أحكاماً   )2017 الثاني 
أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة بتهمة اإلساءة لقضاة كبار  بينهم ثالثة 

عبر وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت.
لمدة سنة بحق شخص سادس إضافة  بالسجن  المحكمة حكماً  أيدت  كما 
إلى حكم بإطالق سراح ستة أشخاص آخرين على ذمة القضية نفسها، بينما 

لم تنظر في حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على شخص يحاكم غيابياً.
الفهد الصباح، ابن اخ األمير والرئيس  ومن المحكوم عليهم الشيخ عذبي 
السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق األصغر لعضو اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الدولي لكرة القدم الشيخ أحمد فهد األحمد الصباح، إضافة إلى رئيس تحرير 
واللتين  الصباح،  علي  خليفة  الشيخ  لها،  التابعة  والقناة  »الوطن«  صحيفة 

أغلقتا بسبب مخالفتها الشروط المالية لقانون الشركات.
رئيس  إلى  اإلساءة  بتهمة  الماضي  أيار  مايو/  نهاية  في  المتهمون  ودين 
موقع  عبر  وذلك  رشى،  بتلقي  واتهامهما  وسلفه،  األعلى  القضاء  مجلس 

عبر  الفورية  للمحادثة  »واتساب«  وتطبيق  االجتماعي  للتواصل  »تويتر« 
الهواتف الذكية.

وينتظر المحكوم عليهم قرار محكمة التمييز التي تعد أحكامها نهائية. وال 
ينفذ المحكومون األحكام حتى تصبح نهائية.

بسبب  األشخاص  عشرات  والحقت  أوقفت  أن  الكويتية  للسلطات  وسبق 
تعليقات أدلوا بها عبر وسائل التواصل االجتماعي، خصوصاً »تويتر«. 

للجرائم  الجديد  القانون  السنة  مطلع  الدولية  العفو  منظمة  وانتقدت 
اإللكترونية في الكويت، معتبرة أنه يقيد حرية التعبير عبر اإلنترنت.
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ترامب يتسلم رئاسة الواليات المتحدة األميركية اليوم
§واشنطن - أ ف ب

ترامب  دونالد  المنتخب  األميركي  الرئيس  وصل   [
إلى   )2017 الثاني  كانون  يناير/   19( الخميس  أمس 
قاعدة  في  هبطت  حكومية  طائرة  متن  على  واشنطن 
أندروز الجوية قبل 24 ساعة من تنصيبه الرئيس الـ 45 

للواليات المتحدة للسنوات األربع المقبلة.
السلطة  انتقال  لفترة  تتويجاً  ترامب  وصول  ويعتبر 
منذ فوزه في االنتخابات في الثامن من نوفمبر/ تشرين 

الثاني على منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون.
ترامب،  برج  مغادرته  قبل  تغريدة  في  ترامب  وقال 
مكان إقامته في مانهاتن »الرحلة بدأت، وسأعمل بكل جد 

لجعل هذه الرحلة عظيمة للشعب األميركي«.
 70 العمر  من  البالغ  الملياردير  توجه  وصوله  وفور 
من  ليوم  واشنطن  العاصمة  إلى  ميالنيا  وزوجته  عاماً 

االحتفاالت التي تسبق تنصيبه.
قبل  عظيم  يوم  »إنه  بنس  مايك  الرئيس  نائب  وقال 
وسط  منطقة  استعدت  حين  في  التاريخي«،  اليوم 
الذين  األميركيين  آالف  مئات  الستقبال  واشنطن 

سيتجمعون لحضور تنصيب ترامب.
مقبرة  على  الزهور  من  إكلياًل  ترامب  وسيضع 
أرلينغون الوطنية عند الساعة 3,30 مساًء )20,30 ت غ(، 
قبل أن يعبر نهر بوتوماك ليدلي بتصريحات عند نصب 
التي  لالحتفاالت  رئيسياً  الذي سيكون مسرحاً  لينكولن 

تسبق تنصيبه وتتخللها ألعاب نارية وحفل موسيقي.
وسيؤدي ترامب اليمين في الهواء الطلق بالكونغرس 
اللذين  والساعة  الموعد  في  غ(  ت   17,00( الجمعة  ظهر 
حددهما الدستور في مراسم ستبثها كل شاشات العالم. 

ويتوقع هطول أمطار.
مؤيدين  من  األميركيين  من  اآلالف  مئات  وبــدأ 
ومحتجين، التدفق على العاصمة الفيدرالية قبل المراسم 
الشخصيات  من  كبير  عدد  سيحضرها  التي  التقليدية 
وخصوصاً منافسته التي هزمها هيالري كلينتون وثالثة 

رؤساء سابقين.
والحاكم  المحافظ  المسيحي  عاماً(   57( بنس  وقال 
لدخول  جداً  »متشوق  ترامب  إن  إنديانا  لوالية  السابق 
البيت األبيض والبدء في العمل لصالح الشعب األميركي«.

يفتقر  والذي  بالسياسة  العهد  حديث  ترامب  انتخب 
للخبرة العسكرية ألسباب من بينها تصريحاته القاسية، 
أرادوا  شعبية  طبقات  إلى  ينتمون  الذين  ناخبيه  أن  إذ 
أوباما  عهد  لطي  الفيدرالية  السلطة  قلب  إلى  إيصاله 
ونسف الوضع السياسي القائم. وقد تعهد قطب العقارات 

على تحقيق ذلك وبسرعة كبيرة.

من كينيدي إلى ريغان 
خمسة  أو  أربعة  الجمهوري  ترامب  يوقع  أن  يتوقع 
أهمية  أكثر  ثم دفعة أخرى  الجمعة،  من  اعتباراً  مراسيم 
اعتباراً من االثنين لتفكيك كل ما يستطيع القيام به بدون 
وقانون  والطاقة  والبيئة  الهجرة  الكونغرس:  انتظار 

العمل.
الذي  التنصيب  خطاب  كتابة  استكمال  عليه  وبقي 

سيلقيه الجمعة. وقد أعلن في ديسمبر/ كانون األول في 
األبيض  »بيته  فلوريدا  في  يملكه  الذي  مارا-الغو  نادي 
الصيفي«، إنه يريد أن يستلهم من جون كينيدي ورونالد 

ريغان.
بعض  برجه  في  تحصن  ــذي  ال ترامب  استشار 
المؤرخين واستمع لخطب الرؤساء السابقين ويساعده 

أقرب مستشاريه.
لكن المتحدث باسمه شون سبنسر حرص على التأكيد 
وكلمة مخلصة حول  الخطاب »سيكون شخصي جداً  أن 

رؤيته للبالد«.
ما سيكون  بقدر  أجندة  يكون  لن  أنه  »أعتقد  وأضاف 
المناسب  والدور  البالد  لمستقبل  ورؤية  فلسفية  وثيقة 

للحكومة وللمواطنين«.
أما المدة المتوقعة للخطاب فهي حوالى عشرين دقيقة 
في  أوباما  خطاب  استغرقه  ما  وهو  سبنسر،  قال  كما 

 1961 في  تنصيبه  خطاب  خصص  كيندي  كان   .2009
عبارته  أطلق  حيث  الباردة  الحرب  وسط  العالم  لحالة 
بل  بالدكم،  تعطيكم  أن  يمكن  ماذا  تسألوا  »ال  الشهيرة 

اسألوا ماذا يمكن أن تعطوا لبالدكم«.
الحل  ليست  »الحكومة   1981 في  أعلن  فقد  ريغان  أما 

لمشاكلنا، الحكومة هي مشكلتنا«.

استكمال مرشحي اإلدارة الجديدة
الرئيس  إلى  تحذيراً  واليته  المنتهية  الرئيس  وجه 
المنتخب األربعاء. وكرر أوباما البالغ من العمر 55 عاماً 
وإن  اليومية  السياسية  اللعبة  في  التدخل  ينوي  ال  أنه 
كان لن يلزم الصمت إذا تم تجاوز بعض الخطوط الحمر.
وستنظم المعارضة الديمقراطية صفوفها بدون أوباما.

التنصيب  حفل  الديمقراطيين  النواب  ثلث  وسيقاطع 
الديمقراطيون  سيعرقل  الشيوخ  مجلس  وفي  الجمعة. 
عمل وزراء إدارة ترامب الذين لن يحصل سوى قلة منهم 
الجمهوريون  كان  بينما  تعيينهم  تثبيت  على  الجمعة 

يأملون في تثبيت سبعة منهم من اليوم األول.
وقد  إدارته.  تشكيل  في  وقتاً  أوباما  خلف  واستغرق 
الخميس آخر أعضائها وهو حاكم جورجيا سوني  عين 
بيردو وزيراً للزراعة في حين تبقى مناصب من الدرجة 

الثانية شاغرة في عدد من الوزارات.
سبعة  مع  الحكومة  يشكلون  وزيراً   15 ويتساوى 
يشغلون مناصب أخرى. ومن أصل 21 تم تعينيهم حتى 

اآلن، هناك أربع نساء ورجل أسود.
إن  المنتخب  الرئيس  باسم  المتحدث  قال  ذلك،  إلى 
ضد  الدولي  التحالف  لدى  أوباما  الرئيس  مبعوث 

اإلرهابيين بريت ماكغورك سيبقى في حكومة ترامب.
 50 أكثر من  المنتخب من  الرئيس  »لقد طلب  وأضاف 
وهو  ماكغورك،  وبينهم  الحكومة«،  في  بالبقاء  شخصاً 

دبلوماسي متخصص في الشرق األوسط.
من  أي مسئول  ترامب  إدارة  مرشحي  بين  من  وليس 

أصل أميركي التيني، في أول مرة منذ ريغان.
ودافع سبنسر عن ترامب الذي اتهم بأن إدارته ستضم 
البيض منذ سنوات وقال »األمر ال  الرجال  أكبر عدد من 

يتعلق فقط بلون البشرة والخلفية الثقافية«.

ترامب  وزوجته ميالنيا يصالن على متن طائرة للقوات الجوية األميركية إلى واشنطن

القضاء األميركي ينظر في االنتهاكات 
التي تلت اعتداءات »11 سبتمبر«

§واشنطن - أ ف ب
] نظرت المحكمة العليا األميركية أمس الخميس )19 
يناير/ كانون الثاني 2017( في إمكانية مالحقة مسئولين 
حكوميين كبار سابقين لعمليات اعتقال تعسفية جرت 

بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وتشمل القضية خصوصاً وزير العدل السابق، جون 
أشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
)إف بي آي( روبرت مولر اللذين يؤكدان مثل مسئولين 
أنهما  بوش،  جورج  األسبق  الرئيس  إدارة  في  آخرين 

يتمتعان بحصانة.
هجمات  بعد  أوقفت  األميركية  السلطات  وكانت 
واحتجزتهم  مهاجراً   750 أكثر من  واشنطن ونيويورك، 
استناداً في بعض األحيان إلى مجرد شكوى تقدم بها فرد 
إلى الشرطة. ويؤكد بعض المدعين أنهم استهدفوا ألنهم 
وجيه.  سبب  أي  بدون  عربية  أصول  من  أو  مسلمون 
وذكروا أنهم وضعوا في زنزانة انفرادية صغيرة فرض 
وتعرضوا  يومياً  ساعة   23 من  أكثر  فيها  البقاء  عليهم 
وحرموا  حراس  ارتكبها  جسدية  وتجاوزات  لشتائم 
من النوم. واحتجز هؤالء الذين أوقفوا لمشكلة بسيطة 
غير  شبهات  من  تبرئتهم  بانتظار  أو  باإلقامة  تتعلق 

محددة، لفترات تتراوح بين ثالثة وثمانية أشهر.
وقال القاضي التقدمي ستيفن براير  »يمكنني أن اتفهم 
أودت  التي  االعتداءات  بعد  السلطات  فعل  رد  يكون  أن 
بحياة حوالى ثالثة آالف شخص، هو توقيف أي شخص 
يمكن أن يكون متورطاً«. وتساءل »لكن ثمانية أشهر؟«، 
معبراً عن »قلقه البالغ« لبقاء أشخاص في السجن طوال 

هذه الفترة.

وتبدو إدارة الرئيس باراك أوباما في موقع الدفاع عن 
إدارة بوش في هذه القضية. وقال ممثل الحكومة إيان 
غريشنغورن إن وزير العدل السابق جون أشكروفت قرر 
توقيف األشخاص »في مواجهة وضع صعب«. وأضاف 
»كانت لديه الئحة لم تخضع لعمليات تدقيق كاملة. هناك 
أشخاص على الالئحة مرتبطون باإلرهاب أو ربما كانت 

لهم صالت باإلرهاب، وآخرون لم يكونوا كذلك«.
لكن ريتشل ميروبول، وهي محامية معتقلين سابقين 
تلعبه  أن  يجب  تاريخياً  دوراً  المحكمة  »لهذه  إن  قالت 
لضمان عدم تحول العرق أو الديانة إلى أساس قانوني 
للشبهات، ولردع مسئولين فيدراليين في المستقبل عن 

تبني سياسات تؤدي إلى العمل بهذه الطريقة«.

القاضي ستيفن براير 

رئيسة الوزراء البريطانية: 
الخروج من االتحاد األوروبي تغّير مهم

§دافوس )سويسرا( - رويترز
ــوزراء  ــ ال رئــيــســة  ــت  ــال ق  [
البريطانية، تيريزا ماي أمام المنتدى 
االقتصادي العالمي في دافوس أمس 
الثاني  كانون  يناير/   19( الخميس 
فترة  تواجه  بالدها  إن   )2017
باالنسحاب  قرارها  بعد  مهمة  تغّير 
بحاجة  وإنها  األوروبي  االتحاد  من 

لصياغة دور جديد لها في العالم.
بعد  بريطانيا  أن  ماي  وأضافت 
ــي  األوروب االتحاد  من  خروجها 
ستخطو لألمام نحو االضطالع بدور 
لألعمال  قوي  كمناصر  جديد  قيادي 
الحرة  والتجارة  الحرة  ولألسواق 
إن  سابق  وقت  في  قالت  أن  بعد 
اتفاق  إلبــرام  حاجة  في  بريطانيا 
االتحاد  مع  تجارة »جريء وطموح« 

األوروبي لدى خروجها منه.
شأن  من  نقلل  ال  »دعونا  وقالت 
هذا القرار. إن على بريطانيا مواجهة 
أنه  يعني  ما  وهو  مهمة  تغّير  فترة 
مفاوضات  نخوض  أن  علينا  ينبغي 
ألنفسنا  جديداً  صعبة ونصيغ دوراً 
بأن  القبول  يعني  وهذا  العالم...  في 

ال  ربما  فيها  نسير  الذي  الطريق 
يكون واضحاً في بعض األحيان«.

بدأت  بريطانيا  أن  وأضافت 

التجارية  عالقاتها  مستقبل  مناقشة 
مع عدد من الدول من بينها نيوزيلندا 

وأستراليا والهند.

تيريزا ماي تتحدث أمام المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس 

مقتل ما ال يقل عن 20 رجل 
إطفاء في انهيار مبنى بطهران

§طهران - رويترز
رئيس  عن  نقاًل  اإليراني  الرسمي  التلفزيون  قال   [
قتلوا  اإلطفاء  رجال  من  األقل  على   20 إن  طهران  بلدية 
في  طابقاً   17 من  تجاري  مبنى  عليهم  انهار  عندما 
حريق  إخماد  يحاولون  كانوا  بينما  اإليرانية  العاصمة 

أمس الخميس )19 يناير/ كانون الثاني 2017(.
الضحايا حيث  عدد  بشأن  االرتباك  من  حالة  ثمة  لكن 
انهيار  من  قليل  بعد  اإلطفاء  إدارة  باسم  متحدث  قال 

المبنى إنه ال تزال هناك فرصة للعثور عليهم أحياء.
اإلنقاذ  وعمال  البوليسية  والكالب  الجنود  وراح 
بعدما  بالسكو  مبنى  أنقاض  وسط  ناجين  عن  يبحثون 
شاهد  ووصف  الغبار.  من  ضخمة  سحابة  وسط  سقط 

فيلم  من  »مشهد  بأنه  طابقاً   17 من  المكون  البرج  انهيار 
رعب«.

يقل  ال  »ما  قاليباف  باقر  محمد  البلدية  رئيس  وقال 
الذين حوصروا تحت األنقاض  20 من رجال اإلطفاء  عن 
محاولتهم  لدى  أرواحهم  فقدوا  شهداء.  إنهم  حتفهم.  لقوا 

مساعدة الناس«.
من   25 نحو  أن  سابق  وقت  في  ذكر  قاليباف  وكان 
التلفزيون  المبنى. وذكر  رجال اإلطفاء محاصرون داخل 

الحكومي أن عدد القتلى مرشح للزيادة.
جالل  طهران،  في  اإلطفاء  إدارة  باسم  المتحدث  لكن 
 20 نحو  مقتل  تأكيد  أستطيع  »ال  للتلفزيون  قال  مالكي 
رجل إطفاء... عملية اإلنقاذ ال تزال جارية. ربما ال يزالون 

أحياء«. عمال اإلنقاذ  أمام مبنى بالسكو بعد انهياره في طهران
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مصر تحيل 304 أشخاص للمحاكمة لالشتباه 
بصلتهم بهجمات نسبت لإلخوان

§القاهرة - أ ف ب
] أحالت النيابة العامة في مصر 304 مشبوهين 
بينهم قادة في تنظيم اإلخوان المسلمين المحظور 
بتهمة  عسكرية  محكمة  إلى  تركيا  في  متواجدون 
القاهرة  في  هجمات  عدة  تبنت  جماعات  تنظيم 

العام الماضي.
والقضية هي األكبر التي تربط هجمات مسلحة 
المسلمين  اإلخــوان  بتنظيم  البالد  في  حصلت 
الذي ينتمى إليه الرئيس اإلسالمي السابق محمد 

مرسي الذي أطاح به الجيش العام 2013.
وذكر بيان أن النائب العام أمر األربعاء بإحالة 
304 من أعضاء »حركة حسم اإلرهابية إلى القضاء 

العسكري لتورطهم في 14 جريمة«.
وأضاف أن المشتبه بهم الذين يعيش عدد منهم 
في الخارج أسسوا حركة )حسم( التي تبنت عدة 

اغتياالت وهجمات في القاهرة ودلتا النيل.
ضبط  عقب  »المتهمين  أن  النيابة  بيان  وذكر 
على  اتفقوا  اإلخوان  جماعة  قيادات  من  الكثير 
التضييق  بعد  للتنظيم  المسلح  العمل  إحياء 

األمني عليهم«.
عليه  يطلق  آخر  تنظيم  بتشكيل  اتهمهم  كما 
عدة  وتبنى  الماضي  العام  ظهر  الثورة«  »لواء 
هجمات في القاهرة بينها اغتيال عميد في الجيش 

في أكتوبر/ تشرين األول.
قادة  بهم  المشتبه  بين  من  أن  البيان  وأضاف 
حملة  من  فروا  ــوان  اإلخ تنظيم  في  وعناصر 

االعتقاالت إلى تركيا.
هجمات  عدة  الثورة  ولواء  حسم  تبني  ورغم 
وتفجيرات استهدفت ضباطاً في الشرطة وقضاة، 
إال أن أياً من الجماعتين لم تعلن صلتها باإلخوان.
ولكن جماعة لواء الثورة ذكرت في البيان الذي 

لمقتل  الثأر  أن  الجيش  عميد  اغتيال  فيه  تبنت 
القائد اإلخواني محمد كمال كان من ضمن أهداف 
النيابة بتأسيس  الذي تتهمه  العملية. وقتل كمال 
المسلحتين في مداهمة للشرطة في  المجموعتين 

أكتوبر الماضي.

عضو من قوات األمن خارج محكمة في القاهرة

»طالبان« تسعى لطمأنة اإلمارات بأنها 
ليست وراء هجوم في أفغانستان

§بيشاور )باكستان( - رويترز
حركة  من  بارز  مسئول  قال   [
الخميس  أمس  األفغانية  طالبان 
إن   )2017 الثاني  كانون  يناير/   19(
الحركة سعت لطمأنة دولة اإلمارات 
هجوم  وراء  تكن  لم  بأنها  العربية 
قتل  الجنوبية  قندهار  مدينة  في 
إماراتيين  دبلوماسيين  خمسة  فيه 
السلطات  وألقت  السفير.  وأصيب 
حركة  على  فيه  باللوم  األفغانية 

طالبان والمخابرات الباكستانية.
عن  مسئوليتها  نفت  طالبان  لكن 
مخابرات  »دوائر  واتهمت  الهجوم 
بتنفيذه  الحكومة  من  مقربة  سرية« 
حكومة  مع  »ودية«  عالقة  لتدمير 
عربية. ولم تعلن أية جهة مسئوليتها 

عن الهجوم.
المتشددون  استهدف  ما  وكثيراً 
لكن  األفغانية  الحكومة  مسئولي 
دولة  من  دبلوماسيين  على  الهجوم 
إسالمية كانت تربطها عالقات طيبة 
صدمة  كان  السابق  في  طالبان  مع 
كبيرة مما دفع الحركة المتشددة إلى 

السعي لطمأنة اإلمارات.
 ويقيم عدد من األعضاء البارزين 
حيث  قطر  في  طالبان  حركة  في 
في  سياسياً  مكتباً  الحركة  افتتحت 
أعضاء  أن  ويعتقد   .2013 العام 

آخرين يقيمون في اإلمارات.

وقال عضو بارز في طالبان يقيم 
في قطر إن الحركة تعتزم إرسال وفد 
وتوضيح  الدبلوماسيين  في  للعزاء 

أنها لم تكن وراء الهجوم.
ودية  عالقات  »تربطنا  وأضاف 
العالم  في  الدول  بعض  مع  للغاية 
نرغب  وال  اإلمارات  ومنها  اإلسالمي 

على اإلطالق في استهدافها«.
من  عدداً  »استهدفنا  قوله  وتابع 
األجنبية  والبعثات  الدبلوماسيين 
عدة  لنا  وأتيحت  أفغانستان  في 
من  دبلوماسيين  لمهاجمة  فرص 
ألنهم  نفعل  لم  لكننا  إسالمية  دول 

أصدقاؤنا«.
من  ــوري  ف تعليق  يصدر  ولــم 

مسئولين إماراتيين.
السلطات  تواصل  قندهار  وفي 
التحقيق في الهجوم الذي أصيب فيه 

حاكم اإلقليم وقتل نائبه.
الجنرال  قائد شرطة قندهار  وقال 
القادة  ــد  أح ــو  وه ــرازق  الـ عبد 
والذي  لطالبان  بشدة  المناهضين 
نجا هو نفسه من الهجوم إن نحو 20 
منهم  الستجوابهم  احتجزوا  شخصاً 
بينهم  حكوميون  وموظفون  عمال 

طباخ وحراس.
إماراتياً  تحقيق  فريق  إن  وقال 
يضم خبراء من بريطانيا زار قندهار 

لكنه غادر المدينة.

نقيب المحامين األتراك: نظام أردوغان الرئاسي سيصبح »سلطنة«
§أنقرة - د ب أ، رويترز

] حّذر نقيب المحامين األتراك، 
متين فايز أوغلو من أن الدستور 
الجديد الذي يعمل الرئيس رجب 
في  تمريره  على  أردوغان  طيب 
البالد بشكل  يحول  تركيا سوف 
يعني  ما  »سلطنة«  إلى  فعلي 
فايز  وقال  الديمقراطية.  نهاية 
العاصمة  في  للصحافيين  أوغلو 
لدينا  كتبنا  »في  أنقرة:  التركية 
مصطلح خاص لهذا وهذا يسمى 
كان  فيما  حديثه  وجاء  سلطنة«. 
مواد  عدة  سريعاً  يقر  البرلمان 
لتعزيز  الدستور  في  جديدة 
الرئاسة في دستور البالد. وحتى 
على  مــادة  الـــ18  حصلت  اآلن 
المطلوبة  أخماس  الثالثة  غالبية 
في الجولة األولى من التصويت.

هذه  أن  من  أوغلو  فايز  وحذر 
انتخابات  »آخر  تكون  أن  يمكن 
بالفعل  تركيا  وتخضع  حرة«. 
االنقالب  منذ  الطوارئ  لحالة 
الفاشل في يوليو/ تموز 2016، ما 
يقيد بعض الحريات. وسجن أكثر 
محاولة  منذ  ألف شخص   40 من 
إن  المنتقدون  ويقول  االنقالب 
امتدت  الصارمة  اإلجراءات  حملة 
إلى مجموعة واسعة من منتقدي 
أردوغــان  ويقول  الحكومة. 
والتنمية  العدالة  حزب  وقيادة 
إن حزمة اإلصالحات الدستورية 
تنفيذية  رئاسة  ستنشئ  التي 
جلب  على  تساعد  سوف  قوية، 
فايز  وقال  لتركيا.  االستقرار 
للقضاء  المرء  »سيسعى  أوغلو: 
كلياً على فصل السلطات« مضيفاً 
أن النظام الجديد يمكن أن يؤدي 

وفوضى«.  استقرار  »عدم  إلى 
االستفتاء  أن  في  شكك  أنه  غير 

سوف يمر.
المواد  التركي  البرلمان  أقر  و 
السبع األولى في جولة ثانية من 
على  الماضية  الليلة  التصويت 
دستورية  إصالحات  مشروع 
رجب  الرئيس  صالحيات  يوسع 
يمهد  ما  وهو  ــان  أردوغ طيب 
استفتاء  في  لطرحها  الطريق 

خالل الربيع.
ويقول أكبر حزبين معارضين 
التعديالت  إن مشروع  بالبرلمان 
أن  ويمكن  مادة   18 يشمل  الذي 
البالد  بحكم  ألردوغــان  يسمح 
الحكم  سيعمق   2029 العام  حتى 
العضو  تركيا  في  السلطوي 
بحلف شمال األطلسي والمرشحة 

لعضوية االتحاد األوروبي.

التي  السبع  المواد  وشملت 
النواب  عدد  زيادة  إقرارها  تم 
الحد  وخفض   600 إلى   550 من 
األدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 
برلمانية  انتخابات  وإجراء  عاماً 

ورئاسية كل خمسة أعوام.
السابعة  الــمــادة  وتسمح 
في  عضواً  يكون  بأن  للرئيس 
التصويت  وبعد  سياسي.  حزب 
 18 إجمالي  من  مــادة  كل  على 
تصويتاً  النواب  يجري  مــادة 
اإلصالحات  على مجموعة  نهائياً 
استكمال  المتوقع  ومن  بالكامل. 

التصويت ليل الجمعة.
الــبــرلــمــان  ــى  ــط أع وإذا 
مجموعة  على  النهائية  موافقته 
اإلصالحات فستطرح في استفتاء 

يتوقع أن يجري في الربيع.

النائبة المستقلة أيلين نازليكا خالل مناظرة لالحتجاج على التعديالت الدستورية المقترحة في البرلمان التركي

المبعوث األميركي يحّذر من المبالغة في 
الثقة بالمعارضة المسلحة بالسودان

§واشنطن - رويترز
للسودان  األميركي  المبعوث  حث   [
على  الدولي  المجتمع  السودان  وجنوب 
جماعات  مع  التعامل  في  الحذر  توخي 
التي  المسلحة  السودانية  المعارضة 
فوق  السياسية  مطامحها  تضع  إنها  قال 

مصلحة الشعب.
األول  أمس  بوث  دونالد  المبعوث  وقال 
)األربعاء( قبل يوم واحد من تركه منصبه 
باراك  إدارة  والية  فترة  انتهاء  مع  تزامناً 
مع  األخيرة  اآلونة  في  تحدث  إنه  أوباما 
السودان-قطاع  لتحرير  الشعبية  الحركة 
لتوزيع  أميركي  مقترح  بشأن  الشمال 
التي  الصراع  مناطق  على  والدواء  الغذاء 
تسيطر عليها هذه الجماعة المسلحة لكنها 

رفضت العرض.
من  أسبوع  بعد  التصريحات  وتأتي 
تجاري  حظر  لرفع  أوباما  إدارة  تحرك 
عقوبات  وتخفيف  عاماً   20 منذ  مستمر 
حكومته  إن  قائلة  السودان  على  مالية 
»داعش«  لتنظيم  التصدي  في  تعاونت 

وغيره من الجماعات المتشددة.
واشنطن  في  مؤتمر  في  بوث  وقــال 
المعارضة  زعماء  بعض  أن  ــدت  »وج
على  منها-  المسلحة  -خاصة  السودانية 
ومنافع  مصالح  لتجاهل  االستعداد  أتم 
مطامحهم  أجــل  من  العادي  المواطن 

السياسية الطويلة«.
أال  على  نحرص  أن  »ينبغي  وأضاف 
نضعهم في مكانة رفيعة ليست محل شك. 
من المهم أن نتوخى الحذر تجاه من نتعامل 
األجنبية  الحكومات  إلى  مشيراً  معه« 

والجماعات التي تدعم المعارضة.
رفض  إن  األميركي  المبعوث  وقــال 
السودان-قطاع  لتحرير  الشعبية  الحركة 

الشمال العرض األميركي بتقديم مساعدات 
كان  باريس  في  اجتماع  خالل  إنسانية 
في  تقدم  إلحداث  كبيرة  لفرصة  »إهداراً 
الذين  الناس  ومساعدة  السالم  مفاوضات 

يزعمون أنهم يقدمون لهم يد العون«.
الحكومة  نطالب  ونحن  »حتى  وتابع 
علينا  السالم،  إزاء  بالتزاماتها  بالوفاء 
تنحي  بأن  المعارضة  نطالب  أن  أيضاً 
جانباً  الشخصية  السياسية  المطامح 

وتعطي األولوية لشعبها«.
متشددين  هناك  أن  »كما  بوث  وقال 
يتمسكون  السودانية  الحكومة  داخــل 
نصر  تحقيق  يمكن  بأنه  خاطئة  بأفكار 
الجماعات  زعماء  أيضاً  هناك  عسكري... 
الصواب  من  أن  يعتقدون  الذين  المسلحة 
التكلفة  كانت  مهما  القتال  يواصلوا  أن 

بالنسبة لشعبهم«.

المبعوث األميركي للسودان دونالد بوث 

آالف الفلسطينيين يتظاهرون في الضفة الغربية ضد ترامب
§رام اهلل - د ب أ

الضفة  في  الفلسطينيين  تظاهر آالف   [
كانون  يناير/   19( الخميس  أمس  الغربية 
األميركي  الرئيس  ضد   )2017 الثاني 
المنتخب دونالد ترامب وذلك قبل يوم واحد 

من تسلمه مهامه رسمياً.
واحتج هؤالء خالل تظاهرات في كل من 
ترامب  نية  على  والخليل  اهلل  ورام  نابلس 
نقل السفارة األميركية لدى إسرائيل من تل 

أبيب إلى مدينة القدس.
الفلسطينية  األعالم  المتظاهرون  ورفع 
وشعارات مناهضة لترامب وأخرى تطالبه 

بعدم تنفيذ نقل السفارة األميركية.
من  مشتركة  بدعوى  التظاهرة  وجرت 

الفصائل الفلسطينية.
لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  وقال 
فتح، محمود العالول التي يتزعمها الرئيس 
نقل  احتمال  إن  عباس،  محمود  الفلسطيني 
سيعني  القدس  إلى  األميركية  السفارة 
الموقعة  المعاهدات  جميع  إلغاء  فلسطينياً 

مع إسرائيل.
ال  الفلسطينيين  أن  العالول  وأضاف 
يمكنهم القبول بغير القدس الشرقية عاصمة 
سياسية  ردوداً  لهم  وسيكون  لدولتهم 

وميدانية حال نقل السفارة األميركية.
العربية  الدول  تحرك  إلى  العالول  ودعا 
األميركية  السفارة  نقل  لمنع  واإلسالمية 
للخطوة  خطيرة  تداعيات  من  وصفه  وما 
بتكريس االحتالل اإلسرائيلي والقضاء كلياً 

على فرص إقامة دولة فلسطينية.
احتمال  إن  يومين  قبل  قال  عباس  وكان 
إلى  إسرائيل  لدى  األميركية  السفارة  نقل 
المستقبل  في  تقدم  أي  »سيعطل  القدس 

ويعطل عملية السالم«.
مدينة  في  للصحافيين  عباس،  وأضاف 
رام اهلل، إن خطوة كهذه »ليس أمراً استفزازياً 
وستسيء  استفزازي  من  أكثر  إنما  فقط، 
لعملية السالم ككل«، داعياً ترامب إلى عدم 

تنفيذ ذلك.
وتتوقع إسرائيل أن يتم اإلعالن عن نقل 

األسبوع  القدس  إلى  األميركية  السفارة 
العامة  اإلسرائيلية  اإلذاعة  بحسب  المقبل 
مؤخراً  تفقد  أميركيا  طاقماً  أن  ذكرت  التي 
الموقع المخصص إلقامة مبنى السفارة في 

المدينة.
عبوة  مجهولون  فجر  آخر،  تطور  وفي 
فتح  حركة  في  مسئول  منزل  أمام  ناسفة 
في شرق مدينة غزة بينما استهدفت عبوة 
أن  بدون  غزة  قطاع  وسط  سيارة  أخرى 
يسفر االنفجاران عن وقوع إصابات، بحسب 

مصادر فلسطينية.
منزل  بوابة  األول  االنفجار  واستهدف 
نايف  غزة  شرق  في  فتح  حركة  سر  أمين 
الخميس  األربعاء  ليل  منتصف  خويطر 
بدون أن يسفر عن إصابات، بحسب شهود 

عيان والمتحدث باسم شرطة حماس.
وفي حادثة أخرى الخميس قام مجهولون 
مخيم  في  سيارة  في  ناسفة  عبوة  بتفجير 
النصيرات بوسط قطاع غزة بدون تسجيل 

فلسطينيون يرفعون األعالم  خالل تظاهرة في  نابلس ضد نية ترامب نقل السفارة األميركية إلى القدسإصابات.
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»النصرة« تشن هجومًا على »أحرار الشام« في إدلب... و»داعش« يعدم 12 شخصًا في تدمر

األسد: محادثات أستانا لوقف إطالق النار... والجيش السوري يحاصر وادي بردى
§دمشق - وكاالت

] أعلن الرئيس السوري بشار األسد أن االولوية في 
عاصمة  في  المقبل  االسبوع  المرتقبة  أستانا  محادثات 
كازاخستان بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة 
المجموعات  لتلك  يتيح  بما  النار،  إطالق  لوقف  هي 

تخليها عن أسلحتها والحصول على عفو حكومي.
وتجرى محادثات أستانا االثنين بحضور وفد سياسي 
وهي  المعارضة،  الفصائل  من  عسكري  وآخر  سوري 
األولى التي ستجرى برعاية روسية تركية إيرانية بعد 
حتى  طهران  ترفض  التي  لواشنطن،  دور  أي  استبعاد 

مشاركتها في المؤتمر.
قناة  مع  مقابلة  في  األسد  قال  أستانا،  مؤتمر  وبشأن 
السورية  الرئاسة  الجمعة ونشرت صفحة  تبث  يابانية 
أنه  »أعتقد  منها  مقتطفات  »فيسبوك«  على  الرسمية 
نراها،  كما  أولويته،  سيجعل  أو  البداية،  في  سيركز 
التوصل إلى وقف إطالق النار، وذلك لحماية حياة الناس 
مختلف  إلى  بالوصول  اإلنسانية  للمساعدات  والسماح 

المناطق في سورية«.
المؤتمر  هذا  كان  إذا  ما  الواضح  من  »ليس  وأضاف 

سيتناول أي حوار سياسي«.
وأكد األسد في المقابلة »حتى اآلن، نعتقد أن المؤتمر 
سيكون على شكل محادثات بين الحكومة والمجموعات 
النار  إلطالق  وقف  إلى  التوصل  أجل  من  اإلرهابية 
المصالحات  إلى  باالنضمام  المجموعات  لتلك  والسماح 
والحصول  أسلحتها  عن  تخليها  يعني  ما  سورية،  في 

على عفو من الحكومة«.
وأضاف »هذا هو الشيء الوحيد الذي نستطيع توقعه 

في هذا الوقت«.
السوري  واالئتالف  الروسية  الخارجية  وأعلنت 
سيجعل  أستانا  مؤتمر  أن  سابق  وقت  في  المعارض 

األولوية »تثبيت وقف إطالق النار«.
في  قيادي  وفق  السياسية،  العملية  تفاصيل  أما 
األمم  تأمل  التي  جنيف  لمفاوضات  فمتروكة  االئتالف، 

المتحدة استئنافها في الثامن من فبراير/ شباط.
آيرولت  مارك  جان  الفرنسي،  الخارجية  وزير  وعبر 
أمس )الخميس( عن رغبته في »إعطاء فرصة« لمحادثات 
أستانا مشدداً على أنها ليست سوى »مرحلة« قبل عملية 

تتولى األمم المتحدة رعايتها في جنيف الشهر المقبل.

األمم المتحدة ستتمثل
يشارك  للمحادثات،  الراعية  الدول  ممثلي  جانب  إلى   
مستورا  دي  ستافان  لسورية،  الخاص  األممي  المبعوث 

في لقاء أستانا.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن األمين العام لألمم 
ميستورا  دي  من  طلب  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة، 
القضايا  لتعقيد وأهمية  المحادثات »نظراً  المشاركة في 

المرجح أن تناقش في أستانا«.

حصار وادي بردى 
النظام السوري وبعد معارك مستمرة  وتمكنت قوات 
منذ شهر من محاصرة منطقة وادي بردى، الخزان الذي 

يرفد دمشق بالمياه.
وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن لوكالة 
»فرانس برس«: »بعد تقدم من الجهة الشمالية األربعاء، 
وعلى  لها  الموالون  والمسلحون  النظام  قوات  حاصرت 

رأسهم حزب اهلل اللبناني أمس منطقة وادي بردى«.
وأكد مصدر عسكري لوكالة »فرانس برس«: »حصار 

منطقة وادي بردى«.
وأوضح عبد الرحمن أن »قوات الجيش السوري عادة 
ما تلجأ إلى استراتيجية الحصار لتفضي في النهاية إلى 
المحاصرة،  المناطق  في  الفصائل  مع  تسوية  اتفاقات 

وفي  دمشق  قرب  عدة  مناطق  في  حصل  ما  غرار  على 
مدينة حلب«.

ورغم اتفاق وقف إطالق النار الساري في سورية، لم 
السوري  الجيش  قوات  بين  المستمرة  المعارك  تتوقف 
المعارضة  والفصائل  جهة  من  لها  الموالين  والمسلحين 
كانون  ديسمبر/   20 منذ  بردى  وادي  في  ثانية  من جهة 

األول.
يواصل  السوري  »الجيش  أن  عسكري  مصدر  وأكد 
في  الفيجة  عين  بلدة  مزارع  في  العسكرية  عملياته 
إلى  ذاتــه  الوقت  في  مشيراً  ــردى«،  ب وادي  منطقة 
دون  البلدة  من  المسلحين  لخروج  المساعي  »استمرار 
من  المزيد  )داخلها(  النبع  منطقة  لتجنيب  عمل عسكري 

الدمار«.
وفي تطور آخر، ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
تعرف  كانت  التي  الشام«  فتح  »جبهة  من  مقاتلين  أن 
بـ  مرتبطة  وكانت  النصرة(  )جبهة  باسم  السابق  في 

»القاعدة« هاجموا نقاط تفتيش ومواقع لجماعة »أحرار 
الشام« اإلسالمية المعارضة في محافظة إدلب السورية 

أمس )الخميس(.
على  الفور  على  الجماعتين  من  مسئولون  يرد  ولم 

رسائل من »رويترز« طلباً للتعليق.
الجماعتين  أن  الحرب  يراقب  الذي  المرصد  وأضاف 
فتح  وأن  الغربي  إدلب  ريف  في  اشتبكتا  المسلحتين 

الشام سيطرت على معبر حدودي مع تركيا. 
 من جانبه، أقدم تنظيم »داعش« على إعدام 12 شخصاً 
من  وعناصر  موظفون  أغلبهم  األثرية  تدمر  مدينة  في 

الجيش السوري الحر.
إن  )د.ب.أ(  األلمانية  األنباء  لوكالة  مصادر  وقالت 
»تنظيم داعش أعدم األربعاء 12 شخصاً في مدينة تدمر 
في  وأربعة  الروماني  المسرح  في  أربعة  أعدم  حيث 
المتحف وأربعة في القاعدة الروسية في مضمار الخيل 

جنوب شرق المدينة األثرية«.

طفل سوري يلعب قرب مبنى مدمر في مدينة دوما

القوات العراقية تطارد اإلرهابيين في آخر جيوب لهم في شرق الموصل
§الموصل )العراق( - أ ف ب

العراقية  القوات  واصلت   [
أمس الخميس )19 يناير/ كانون 
تطهير  عمليات   )2017 الثاني 
آخر  في  اإلرهابيين  ومطاردة 
الشرقي  الجانب  في  لهم  جيوب 
»تحرير«  إعالن  غداة  للموصل 
حيث  المدينة  من  الجهة  تلك 
شطرها  إلى  األنظار  توجهت 
يشهد  أن  يتوقع  الذي  الغربي 

معارك طويلة.
حيدر  الوزراء،  رئيس  وأعلن 
مكافحة  جهاز  وقائد  العبادي 
معظم  يخوض  الــذي  ــاب  اإلره
األربعاء  الموصل،  في  المعارك 
من  الشرقي  الجانب  »تحرير« 

المدينة.
العراقية  القوات  واستعادت 
القصور  أحد  )الخميس(  أمس 
أوبري  نينوى  وفندق  الرئاسية 
كانت  التي  تلكيف  وبــلــدة 
وفقاً  أسابيع،  منذ  تحاصرها 

لقيادة العمليات.
على  والقصور  الفندق  ويقع 
الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي 

يقسم مدينة الموصل.
مطلع  أعلن  العبادي  وكان 
على  القضاء  أن  الجاري  العام 
العراق  في  ــش«  »داع تنظيم 

سيتحقق خالل ثالثة أشهر.
وتعهد العبادي سابقاً بالقضاء 
العام  نهاية  في  اإلرهابيين  على 
أن  رأوا  مراقبون  لكن  الماضي، 

توقعات العبادي متفائلة جداً.

تضاريس متشعبة
اإلرهاب  مكافحة  قوات  لكن 
في  كبيرة  تحديات  واجهت 
األشهر  خالل  الشرقي  الجانب 
في  وتمكنت  الماضية،  الثالثة 
كسر  من  الماضية  القليلة  األيام 
زيادة  بعد  اإلرهابيين،  شوكة 

التنسيق والدعم الجوي من قبل 
التحالف الدولي بقيادة الواليات 

المتحدة.
االنتهاء بشكل كامل من  وعند 
تأمين الضفة الشرقية، ستتوجه 
لمهاجمة  العراقية  الــقــوات 

اإلرهابيين في الضفة الغربية.
مارتن  باتريك  قال  جانبه،  من 
وهو محلل مهتم بشئون العراق 
دراسات  معهد  لصالح  ويعمل 
الحرب، إن القادم أعظم. وأوضح 
التحالف وقوات  أنه »على قوات 
معركة  تتوقع  أن  العراقية  األمن 

سرشة في غرب الموصل«.

أكثر  »المناطق  أن  وتابع 
قديمة  واألحياء  عمرانية  كثافة 
والشوارع ضيقة ما يجعل عملية 

تطهيرها صعبة جداً«.
ــش  ــ »داع أن  وأضـــــاف 
والجماعات المتمردة لديها مراكز 
دعم قديمة في الموصل«، محذراً 
من أن القوات االتحادية المتقدمة 
في شوارع، قد تتعرض لعدوانية 
مما حصل  أكثر  السكان  قبل  من 

في الجانب الشرقي.
وما زال بحسب األمم المتحدة، 
حوالى 750 ألف شخص يعيشون 
الموصل  من  الغربي  الجانب  في 

القديمة  المدينة  يضم  الــذي 
المسجد  بينها  مهمة  ومواقع 
الذي أعلن ابو بكر البغدادي منه 
إقامة دولة »الخالفة« في يونيو/ 

حزيران 2014.
من جانبه، قال المتحدث باسم 
التحالف الدولي الكولونيل جون 
أكثر  التحالف ضرب  إن  دوريان 
أهداف  على  صــاروخ  الف  من 
الموصل،  في  »داعــش«  تنظيم 
منذ بداية العملية، مشيراً إلى أن 

المعركة ستكون صعبة.
اإلرهابيين  أن  على  أكد  لكنه 
ضعفوا بشكل كبير منذ أكتوبر/ 

تشرين األول.
»خسروا  ــان  دوري ــاف  وأض
المقاتلين والكثير من  الكثير من 
المفخخة  والسيارات  المصادر، 
خالل  واألسلحة  والمتفجرات 
المعركة«.  هذه  من  األول  الجزء 
من  محاصرة  »المدينة  إن  وقال 
قادرين  غير  وهم  الجهات  جميع 
اإلمدادات أو  على الحصول على 

تعزيز ما تبقى«.
السابقة  المعارك  ألغلب  خالفاً 
من  العراقية  المدن  الستعادة 
تنظيم »داعش«، لم تخل الموصل 

في الهجوم الحالي من سكانها.

مقتل أكثر من 80 
إرهابيًا من »داعش« 

بغارات أميركية في ليبيا
§واشنطن - أ ف ب

] أعلن وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر أمس 
أكثر  أن   )2017 الثاني  كانون  يناير/   19( الخميس 
قتلوا في ضربات  »داعش«  تنظيم  مقاتاًل من   80 من 
عدة  يشمل  بما  ليبيا  في  معسكرات  على  أميركية 
إرهابيين ضالعين في التخطيط لهجمات في أوروبا.

وقال كارتر في آخر يوم له في وزارة الدفاع »إنهم 
بالتأكيد أشخاص كانوا يدبرون عمليات في أوروبا 
ويحتمل أنهم كانوا على عالقة ببعض الهجمات التي 

وقعت في أوروبا«.
بيتر  الدفاع،  وزارة  باسم  المتحدث  قال  من جهته، 
كوك إنه »تم استخدام حوالى مئة من الذخائر« )قنابل 

أو صواريخ( في الهجوم.
معسكرين  إلى  األربعاء  ليل  الضربات  ووجهت 
لإلرهابيين على بعد 45 كلم عن سرت، المدينة التي 
طرد منها اإلرهابيون في ديسمبر/ كانون األول على 

يد قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف كوك أن واشنطن »ما زالت مستعدة لدعم 
الجهود الليبية لمواجهة التهديدات اإلرهابية، وإلحاق 

الهزيمة بتنظيم )داعش( في ليبيا«.
قصف  األميركي  الجيش  أن  البنتاغون  وأعلن 

معسكرين للتنظيم المتطرف قرب سرت.
المستهدفين  اإلرهابيين  بين  أن  كوك  وتابع 
»أشخاصاً فروا من سرت لاللتحاق بمخيمات معزولة 
بعد  صفوفهم«  تنظيم  إعادة  بغية  الصحراء  في 

هزيمتهم.
للمشير  الموالية  القوات  قالت  آخر،  جانب  من 
شرق  من  واسعة  أجزاء  على  وتسيطر  حفتر  خليفة 
مع  عنيفاً  قتاالً  تخوض  إنها  )الخميس(  أمس  ليبيا، 

اإلرهابيين في مدينة بنغازي، ثاني المدن الليبية.
إن  الليبي  الوطني  الجيش  باسم  المتحدث  وقال 
القتال وقع في حي شعبيات التيرة في منطقة قنفودة 

في األطراف الغربية من المدينة الساحلية.
وقال مراسل وكالة »فرانس برس« في بنغازي إن 
مقاتالت  ذلك قصفت  وبعد  فجراً  اندلعت  االشتباكات 

مواقع لإلرهابيين بشكل متواصل.
اشتباكات  في  قتلى  وقوع  الفور  على  يتضح  ولم 

الخميس.

جنود الجيش العراقي يبحثون عن اإلرهابيين  شمال الموصل
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»GoPro« الجديدة المزودة بتقنية F-TYPE جاكوار« تكشف عن سيارتها جاكوار«
] تواصل سيارة F-TYPE الرياضية التي 
توصف بأنها السيارة ذات القدرات الديناميكية 
األعلى في فئتها، التطور مع مظهر جديد ونظام 
وتطبيق  ومتقدم  حديث  وترفيه  معلومات 
ReRun األول من نوعه في العالم، والذي يجمع 
بين بيانات السيارة وقدرات الفيديو في تقنية 

GoPro لتعزيز تجربة القيادة.
وتوفر تشكيلة F-TYPE الجديدة مزيداً من 
وتشكيلة  السائق،  على  تركز  التي  التقنيات 
تضم  مضى،  وقت  أي  من  أوسع  طــرازات 
القياسية   F-TYPE بسيارة  بدءاً  سيارة،   28
تتمتع  والتي  الخلفي،  الدفع  بنظام  الصرفة 
 F-TYPE بقوة 340 حصاناً، وصوالً إلى سيارة
 200 سرعتها  تبلغ  التي  الدفع،  رباعية   SVR
ميل في الساعة )322 كم/ساعة( وتعد سيارة 

سوبركار 

عالية الكفاءة في مختلف األحوال الجوية.
 F-TYPE سيارت  من  طراز  كل  ويتميز 
الجديدة اآلن بنظام المعلومات والترفيه الرائد 
Touch Pro. ويتمتع هذا النظام المتطور بقدرة 
استجابة فائقة السرعة، ونظام تشغيل حدسي 
شبيه باألجهزة اللوحية، ووظائف مالحة ذكية 
مثل Share ETA وخدمات عبر اإلنترنت مثل 
حركة المرور في الوقت الحقيقي، وتقارير حالة 
الطقس، مما يجعل كل رحلة أكثر ثراًء وتميزاً 
من خالل وضع عالم واسع من المعلومات في 

متناول السائق.
الفائز   F-TYPE سيارة  تصميم  ويمتاز 
بالجوائز بأنه أكثر قوة وتركيزاً، مع مجموعة 
بفضل  وضــوحــاً  أكثر  بصرية  عناصر 
األمامية  المصدات 

مصابيح  وتعزز  السيارة.  بهذه  وخاصة 
البصرية  الجاذبية  من  الكاملة  األمامية   LED
سالمة  عوامل  تعزيز  في  وتساهم  للسيارة، 

السائق وراحته.
سيارات  تشكيلة  طرح  جعل  سياق  وفي 
F-TYPE الجديدة حدثاً مميزاً، طورت جاكوار 
 ،SPORT  400 باسم  حصرية  إطالق  نسخة 
والتي ستطرح للبيع في جميع أنحاء العالم 
على شكل طراز خاص لسنة واحدة. وتتمتع 
 V6 بمحرك  الجديدة  الحصرية  النسخة  هذه 
سوبرتشارجد سعة 3.0 لترات يقدم قوة 400 
حصان، ويكتمل أداء المحرك مع هيكل يتضمن 
نظام كبح ذات أداء فائق، وديناميكيات قابلة 
مع  بوصة،   20 قياس  وعجالت  للتعديل 
تشطيبات مميزة من الساتان الرمادي الداكن.

من  المميزة   SPORT  400 شعارات  وتوفر 
الموجودة  الداكن  والرمادي  األصفر  الساتان 

وعلى  السيارة  من  الخلفي  الجزء  على 
إضافية  بقوة  إحساساً  األمامي  السبليتر 
الصدفي،  السيارة  محرك  غطاء  تحت  تكمن 
وتزدان بخيارات ألوان إندوس فضي، وأسود 
سانتوريني ويولونغ أبيض معدني. وتشمل 
 400 الداخلي شعار عالمة  التصميم  عناصر 
SPORT في الكونسول الوسطي، وعلى عجلة 
القيادة، وعلى عتبات األبواب ومساند الرأس 
الداخلية  المقصورة  تتميز  كما  المطرزة. 

بالتطريز األصفر المتباين.
إضافة   R-Dynamic ــراز  ط يعد  كما 
وتأتي  األساسية.  التشكيلة  على  جديدة 
بمحرك  إصدارين  مع  الطراز  هذا  مواصفات 
حصاناً   340 بقوة  األول  سوبرتشارجد،   V6
والثاني بقوة 380 حصاناً، لتوسيع الخيارات 
أمام العمالء. كما يتميز هذا الطراز بتصاميم 
متنوعة لعجالت خالئطية من قياس 19 بوصة 
سوداء  وحــواف  بوصة،  و20 

المعة لفتحات المصد األمامي. كما تم تطبيق 
على  أيضاً  الالمعة  السوداء  التشطيبات 
السبليتر األمامي، وفتحات التهوية في غطاء 

المحرك، والعتبات الجانبية والناشر الخلفي.
آلية  ركن شبه  مساعد  إدخال وظيفة  وتم 
المساعدة  أنظمة  الشاملة من  المجموعة  إلى 
 ،F-TYPE التي تركز على السائق في سيارة
لتسهيل ركن السيارات في المواقف الموازية 
حتى في أضيق المساحات بشكل أسرع. وعند 
مرور السيارة بمحاذاة مساحة ركن محتملة، 
تقوم أجهزة االستشعار الخاصة بهذا النظام 
والتي تعمل بالموجات فوق الصوتية بقياس 
طول المسافة، وإذا كانت مناسبة، يقوم النظام 
سوى  السائق  على  وما  السيارة،  بتوجيه 
الضغط على الزر الخاص بهذا النظام ووضع 
للخلف،  القيادة  وضعية  على  الحركة  ناقل 
والتحكم بدواسة الوقود والمكابح، كما يقوم 
هذا النظام أيضاً بتوجيه السيارة للخروج من 

مساحة الركن عند المغادرة.

»جينيسيس 80G« الجديدة كليًا اآلن في البحرين
والموزع  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  أعلنت   [
الحصري لسيارات جينيسيس الفارهة في مملكة البحرين، 
عن وصول سيارة جينيسيس 80G الجديدة كلياً بمملكة 
البحرين وتوفرها لجميع الراغبين بالحصول على تجربة 

قيادة استثنائية.
وتعد سيارة جينيسيس 80G الطراز الثاني المقدم من 
عالمة جينيسيس بعد طراز جينيسيس 90G، حيث يجّسد 
ذات جودة  مركبات  بتقديم  العالمة  فلسفة  الجديد  الطراز 
الجذاب،  والتصميم  العالية  اإلمكانيات  بين  تجمع  رفيعة 
إضافًة إلى أحدث التكنولوجيا التي تجعل من حياة مقتنيها 
أكثر سهولة. وتقدم شركة فيرست موتورز عروضاً متكاملة 
التميز المتالك  من  التي تضفي مزيداً  القيمة  الخدمات  من 
سيارة جينيسيس 80G المذهلة، حيث تتوفر خدمات صيانة 
مجانية كلياً تغطي كلفة قطع الغيار واأليدي العاملة لمدة 
 Genesis Global وخدمة  الحياة،  مدى  وضمان  سنوات،   5
Concierge لمدة سنتين، وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 
سيارة  وتوفر  المنزل،  إلى  المنزل  من  وخدمة  سنوات،   5
لبرنامج  الصيانة، وتحديثات مجانية  فترة  أثناء  مجانية 

.Map Care وبرنامج Genesis Connected Service
فيرست  لشركة  العام  المدير  صّرح  المناسبة  وبهذه 
أعلن  أن  جداً  »يسعدني  قائالً:  شيشتي،  إحسان  موتورز، 

البحرين،  مملكة  في   80G جينيسيس  سيارة  وصول  عن 
األوفياء  جينيسيس  عالمة  زبائن  من  كالً  ستذهل  التي 
وذلك  العالية،  واإلمكانيات  األداء  ذات  السيارات  ومحبي 
لما تتفرد به العالمة من سمات استثنائية تبرز جلياً في 
الموديل الثاني بمميزات شاملة ومفيدة«. وأضاف: »أحدثت 
عالمة جينيسيس منذ انطالقها نقلة نوعية في عالم صناعة 
أهم  أحد   80G جينيسيس  سيارة  إطالق  ويعد  السيارات، 
الخطوات التي باشرتها العالمة عبر تقديم مركبات فاخرة 
بأسعار معقولة وهو ما تلتزم به كل من عالمة جينيسيس 
بكوننا  جداً  فخورون  نحن  معاً.  موتورز  فيرست  وشركة 
جينيسيس،  كعالمة  متميزة  لعالمة  الحصري  الوكيل 
ونتطلع قدماً لرسم اإلبتسامة الدائمة على وجوه زبائننا 

.»80G الكرام عند تجربة قيادة سيارة جينيسيس
وعلى الرغم من تمتعها بإمكانيات رياضية عالية، حافظت 
والراحة  الفخامة  لمسات  على   G80 جينيسيس  سيارة 
المعهودة، إضافًة إلى سعيها لوضع معايير جديدة من التميز 
حيث يترك التصميم االنسيابي الجميل والجودة انطباعاً 
مثالية  بأبعاد  تصميمها  ويمتاز  األولى.  المرة  من  عميقاً 
أولتها عالمة  طالما  التي  التصميم  تجسد جودة  متناغمة 
جينيسيس االهتمام. ويعكس االنطباع األول، الشبك األمامي 
والثقة،  بالقوة  يوحي  الذي   Crest Grille بشكل  المصمم 

التصميم  طبيعة  تبرز  التي  الجانبية  للخطوط  إضافة 
المتناغم والمتوازن، وبمصابيح أمامية LED، ومصابيح 
ضباب LED، ومصابيح خلف المرايا الجانبية، ومصابيح 
خلفية LED، حيث تجمع السيارة بين الفخامة بمظهرها 

المتألق ومستوى السالمة والقيادة اآلمنة.
ميزات  على   G80 جينيسيس  سيارة  وحصلت 
عديدة ساهمت في تعزيز مستوى سالمة العمالء 
الذكية  القيادة  مفهوم  ويحرص  وراحتهم. 
الراحة  مقتنيها  منح  إلى   G80 جينيسيس  في 
القيادة  تقنيات  عبر  أكبر  بشكل  والسالمة 
الذاتية المستقبلية كنظام تحذير الخروج عن 
النقطة  الكشف عن  )LDWS(، ونظام  المسار 
بالسرعة  التحكم  ونظام   ،)BSD( العمياء 
الذكي )SCC(، ونظام الكبح الذاتي في حالة 

الطوارئ )AEB(، ونظام اإلضاءة األمامي 
الذكي )AFLS( والكشافات العالية الذكية 
)SHB(، ونظام الصندوق الخلفي الذكي 
ريادة  في  السيارة  هذه  يجعل  مما 

قطاع السيارات. 

الوكيل  كانو،  خليل  إبراهيم  شركة  أعلنت   [
البحرين،  مملكة  في  تويوتا  لسيارات  الحصري 
 GXR 4.6L كروزر  الند  تويوتا  موديل  توافر  عن 
بتطوير  الخاصة  تويوتا  بحزمة  والمزود   2017
من  عدًدا  تشمل  والتي   ،)TRD( السباق  سيارات 
ُتمثل  التي  الفائقة  واإلمكانات  الُمطّورة  المزايا 
خالصة خبرات تويوتا التي امتدت على مدار أكثر 
الوعرة،  الطرق  القيادة على  5 عقود في مجال  من 
لمقدمة  جرأة  أكثر  رياضية  إطاللة  جانب  إلى 

السيارة.
كانو  خليل  إبراهيم  شركة  لزبائن  ويمكن 

تعمل  التي   TRD تجهيزات  من  العديد  طلب 
الخارج  من  السيارة  مظهر  تحسين  على 

لتتمتع  األداء  تعزيز  عن  فضاًل  والداخل، 
لتكنولوجيا  الحقيقي  بالجوهر  السيارة 
التجهيزات  وتتضمن  السباق.  سيارات 
للمصد  خاصة  زخــارف  الخارجية 
للباب  وشعار  أمامية  وشبكة  الخلفي 
للرفراف  تكميلية  وأجنحة  الخلفي 

الجانبي. أما التجهيزات الداخلية فتشمل لوحة من 
اللون  أحمر  تشغيل  بدء  ومفتاح  الكربون  ألياف 
تعزيز  تجهيزات  تتضمن  كما   .TRD بشعار  ُمزّين 
 18 مقاس  المسبوك  األلمنيوم  من  عجالت  األداء 
أثناء  الثبات  من  المزيد  توفير  على  تعمل  إنش 

وكاتم  والكبح،  القيادة 
ــوت  ــ ــ صـ

ــام  ــظ ــن ل
م  د لعا ا

إضافة   ،TRD بشعار  ومزود  عالية  استجابة  ذي 
للسيارة. السفلي  للهيكل  حماية  لوح  إلى 

مدير  صرح  المناسبة،  هذه  على  وتعليًقا 
إبراهيم  بشركة  تويوتا  لسيارات  األول  التسويق 
شك  ال  »مما  قائاًل:  شحادة،  أيمن  كانو،  خليل 
 TRD حزمة  أن  فيه 
األداء  عالية 
ة  يد لجد ا

القيادة  مغامرة  عشاق  إعجاب  على  ستستحوذ 
جمالية  مزايا  ُتضفى  حيث  الوعرة،  الطرق  على 
كل  تصميم  تم  كما  السيارة،  على  لألنظار  الفتة 
قسم  بواسطة  واختبارها  وتوليفها  فيها  قطعة 
بأفضل  السائق  لينعم  السباق  سيارات  تطوير 
وخاصًة  واإلثارة،  بالحماس  مفعمة  قيادة  تجربة 

البر«. في 
وسيارة الند كروزر الخيار األمثل للقيادة داخل 
الدروب  عبر  أو  السريعة  الطرق  على  أو  المدينة 
أسطوري  بأداء  تنفرد  إذ  الصحراء،  في  الوعرة 
 V8 Dual محرك  بفضل  وذلك  استثنائية،  وكفاءة 
مذهلة  دفع  قوة  يوفر  الذي  لتر   4,6 سعة   VVT-i

سلسة. ديناميكية  قيادة  وتجربة 
 GXR 4.6L 2017 كروزر  الند  موديل  ويتوفر 
في  تويوتا  معرض  في  اآلن   TRD بحزمة  المزود 

سترة.

»إبراهيم خليل كانو« تطرح الند كروزر TRD 2017 في البحرين
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»نيسان« تحصد المراكز الثالثة األولى في نهائيات
بطولة »ريد ُبل كار بارك دِرفت 2016«

»نيسان  سيارات  سائقي  من   3 اعتلى   [
سيلفيا« الرياضية منصة التتويج في نهائيات 
بطولة »ريد ُبل كار بارك درِفت 2016«، األمر 
الذي يؤكد مجدداً على مكانة الشركة المرموقة 

في مجال رياضة السيارات.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة 
شرفان:  سمير  األوســط«،  الشرق  »نيسان 
»تتمتع نيسان بإرث عريق في مجال سباقات 
آخر  مواكبة  على  تحرص  وهي  السيارات، 
الرياضة  لهذه  العام  المشهد  في  المستجدات 
التي تشهد نمواً متواصالً. وتدرك الشركة بأن 
رياضة  في  النجاح  مستويات  أعلى  تحقيق 
االنجراف يتطلب توفير سيارة يمكن للسائق 

التحكم بها بشكل كامل«.
سائقي  من   3 فوز  »إن  شرفان  وأضــاف 
ريد  نهائيات  في  المشاركين  نيسان  سيارات 
ُبل كار بارك درِفت 2016 يشكل دليالً واضحاً 
بأننا نسير في االتجاه الصحيح، وال سيما من 
الفريدة  االحتياجات  تلبية  على  قدرتنا  حيث 
للمتنافسين سواء في مسابقات اإلنجراف أو 

سباقات التحّمل وغيرها«.
مجال  في  حافل  بسجل  »نيسان«  وتحظى 
رياضة السيارات على مدى 80 عاماً، وذلك من 
خالل مشاركاتها عبر جميع المستويات بدءاً من 
فئات الهواة ووصوالً إلى محترفي »الفورموال 
سياراتها  أن  مجدداً  الشركة  وتبرهن   .»1
بفضل  السباقات  لخوض  األمثل  الخيار  هي 
تصميمها الذكي ومستوياتها الهندسية رفيعة 
المستوى. وتواصل الشركة من خالل عالمتها 
جديدة  معايير  إرساء  »نيسمو«  التجارية 

صعيد  عــلــى 
مما  األداء، 

سياراتها  يجعل 
في  طلباً  ــر  ــث األك

رياضة  منافسات  جميع 
السيارات حول العالم.

»ريد  نهائيات  وفي 
ــت  ــار بــارك درِف ــل ك ُب
اختتمت  التي   »2016
اعتلى  ديسمبر،   9 يوم 

التتويج بالمراكز  3 سائقين ُعمانيين منصة 
الثالثة األولى، حيث تبوأ هيثم الحديدي ذو 18 
الدرفت«،  المركز األول ونال لقب »ملك  ربيعاً 
وحقق الفوز بفضل أدائه الالفت رغم أنها المرة 
األولى التي يشارك فيها ضمن بطولة تنافسية 
بهذا المستوى االحترافي. وجاء الحديدي أوالً 

برصيد 390 نقطة، وحل البطل السابق علي 
في  الشيحاني  طارق  ثم  ثانياً،  البلوشي 
المركز الثالث، وذلك في إطار بطولة ضّمت 

مجموعة واسعة من 

المواهب في منطقة الشرق األوسط.
بدوره قال المدير التنفيذي لقسم التسويق 
غصن:  فادي  األوسط«،  الشرق  »نيسان  في 
»أود تهنئة هيثم الحديدي لفوزه بالمركز األول 
درِفت  بارك  كار  ُبل  ريد  بطولة  نهائيات  في 
جوهر  تشكل  السيارات  رياضة  وألن   .2016
نفخر  لذا  األوسط،  الشرق  نيسان  عمليات 

بشراكتنا مع هذه البطولة المشوقة«. 
حافاًل  العام  هذا  »كان  غصن  وأضاف 
لـ  بالنسبة  والتشويق  بالحماس 
األداء  صعيد  على  نيسان 
االستثنائي، وال سيما 

إلى  المنطقة  في  نيسمو  طرازات  إطالق  مع 
جانب المشاركة في »ريد ُبل كار بارك درِفت 
جميع  إلى  التهاني  بخالص  ونتوجه   .»2016
السائقين الذين شاركوا في بطولة هذا العام، 

ونتطلع لمزيد من الحماس العام المقبل«.
الدفع  خلفية  »نيسان«  سيارات  وأثبتت 
ففي  اإلنجراف.  لمسابقات  األمثل  الخيار  أنها 
ديسمبر/ كانون األول 2014، سجلت »نيسان 
الشرق األوسط« رقماً قياسياً عالمياً جديداً في 
إنجراف  تجربة  ألطول  »جينيس«  موسوعة 
 »370Z »نيسان  سيارتي  خالل  من  مزدوج 
انزلقتا جنباً الى جنب على الحلبة دون توقف 
ــة  ــمــســاف ل
 2 8 , 5 2
كيلومتراً.

»الحداد موتورز« تقدم سيارات
»مرسيدس-بنز Fab 5 AMG« في البحرين

موتورز  الحداد  شركة  تقدم   [
مرسيدس-بنز  سيارات  لزبائنها 
البحرين.  مملكة  في   Fab 5 AMG
لتكون  السيارة  يتم تصميم هذه  لم 
لتمنح  بل  فقط،  وسريعة  قوية 
المشاعر  من  رائعة  تجربة  قائديها 
التعبير  يمكن  ال  التي  واألحاسيس 
الحصان  قدرة  ذكر  بمجرد  عنها 
 Fab وعزم الدوران. مرسيدس-بنز
تجمع  استثنائية  سيارة   5 AMG
سيارات  في  المتوافرة  الميزات  كل 
وفئات  أنــواع  من  مرسيدس-بنز 
 GL63 AMG، A45 AMG، GTS

.AMG، E400، CLA45 AMG
مرسيدس-بنز  سيارات  وتخلق 
في  مبيعًا  األســرع   ،Fab 5 AMG
بين  تفضياًل  واألكثر  الحالي  الوقت 
كل  في  المرسيدس  عشاق سيارات 
أنحاء البالد، حالة من اإلثارة بفضل 

عروضها المدهشة والرائعة. 
الحداد  العام لشركة  المدير  يقول 
»ليس  نيوبورت:  غرايم  موتورز، 
آالت  مجرد  لنا  بالنسبة  السيارات 
أسلوب  هي  بل  المعدن،  من  وقطع 
وحماس  بإثارة  نشعر  نحن  حياة! 
 Fab 5 سيارات  كبيرين الستضافة 

في معرض السيارات الخاص بنا«.
الرباعي  الدفع  سيارات  وتتميز 
التي  العالي  بأدائها   GL63 AMG
وتجربة  المتفوق  األداء  بين  تجمع 
من الراحة الفاخرة حيث إنها تتسع 
التفوق  بهذا  وتتميز  ركاب.  لتسعة 
بفضل المحرك AMG المطور حديثًا 
بشاحني  والمزود  لترات   5.5 سعة 
السيارة  قائد  يجعل  والذي  تيربو، 
تجربة  في  االنطالق  من  يقين  على 
الغطاء  يضمن  لها.  مثيل  ال  قيادة 
األمامي بفتحاته الواسعة تدفق هواء 
التبريد بشكل مثالي وفعال، وعالوة 
في   LED مصابيح  تمنح  ذلك،  على 
األداء  ذات  الجانبية  الهواء  فتحات 

قوية  طلة  السيارة  تصميم  العالي 
والعيون.  القلوب  تأسر  ومدهشة 
سيارات  تقدم  أخــرى،  ناحية  من 
 AMG A45 4MATIC مرسيدس-بنز
ديناميكيات  عالم  في  جديداً  بعداً 
السيارات بفضل قدرة محركها الذي 
يصل في ذروته إلى 280 كيلووات، 
المدمجة  السيارة  يجعلها  ما  وهو 
ومع  العالم.  في  وأداًء  قوة  األكثر 
الجديدة  المحدثة  السرعة  معدالت 
الهوائي،  الدقيق  الضبط  وخاصية 
يرتفع أداء هذه السيارة إلى مستوى 
في  رائــدة  مكانة  ويمنحها  جديد، 

السوق.
نعرفكم  أن  لنا  اسمحوا  واآلن، 
 AMG GT-مرسيدس سيارة  على 
أداؤها  يوصف  أن  يمكن  ال  التي   S
فئة  من  فمحركها  بالخارق!  إال 
على  أسطوانات  الثماني  ذات   AMG
مع  لترات   4 )V( سعة  شكل حرف 
قدرة  ينتج  ُمــزدوج  تيربو  شاحن 
جبارة. ويجمع تصميم هذه السيارة 
والتكنولوجيا  المتفوق  األداء  بين 
وقد  الرائعة.  واألناقة  المتطورة 
المقعدين  ذات  السيارة  هذه  شكلت 
بفضل  الرائعة  للقيادة  ــاس  األس
المبرد  وشبكة  الكوبيه،  مقدمتها 
 LED ومصابيح  األبــعــاد،  ثالثية 
تشبه  التي  األداء  عالية  األمامية 
المتناسق،  بشكلهما  »الحاجبين« 
الهيكل الخفيف المصنوع  فضاًل عن 
من األلمنيوم. كل ذلك يجعل السيارة 

السيارات  عشاق  أبصار  تخطف 
على  المتميز  بأدائها  الرياضية 

الطرق.
 E400 مرسيدس-بنز  سيارة  أما 
تحبس  مدهشة  سيارة  فهي  كوبيه 
الست  ذات  بمحركها  األنــفــاس 
 )V( حرف  شكل  على  أسطوانات 
تيربو  شاحن  مع  لترات   3 سعة 
التصميم  إلى  باإلضافة  ــزدوج،  ُم
النوافذ  بين  الحواجز  من  الخالي 
هذه  أن  كما  األربــعــة.  الجانبية 
السيارة ذات المقعدين مجهزة بناقل 
سرعات   7 به  أوتوماتيكي  حركة 
يوفر استجابة مثالية لجميع ظروف 
يتميز  ذلك،  على  وعــالوة  القيادة. 
الموديل ذات األربعة مقاعد بمساند 
سيارات  من  مستوحاة  للرأس 
جودة  ذي  بجلد  ومغطاة  السباقات 

عالية حتى يوفر األناقة والراحة.
مرسيدس-بنز  سيارة  وتجذب 
 AMG CLA45 4MATIC فئة  من 
األمامية  بواجهتها  الجميع  اهتمام 
المثيرة لإلعجاب وشبكة المبرد من 
نوع AMG المدهشة والمصد الخلفي، 
الذي يعمل على تحسين  الناشر  مع 
مداخن  من  واثنين  الهواء،  تدفق 
واللذين  بالكروم  المطلية  العادم 
يبرزان الشكل العام الرائع للسيارة. 
340 حصانًا  بقوة  فهو  المحرك  أما 
جميع  لك  يوفر  والذي  لتر   2 سعة 
والسرعة  والكفاءة  األداء  أشكال 

والراحة واألناقة الرياضية.

شاحنات مرسيدس-بنز تطرح إصدارًا خاصًا من شاحنة »أكتروس« لالحتفال بالذكرى السنوية الـ 20 للطراز
الشرق  مرسيدس-بنز  شاحنات  طرحت   [
شركة  مع  بالتعاون  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
اإلمارات للسيارات )EMC(، وكيلها المعتمد في 
لشاحنة  خاصاً  إصداراً  أبوظبي،  إمارة 
احتفاالتها  إطــار  في  »أكــتــروس« 
للطراز.   20 الـ  السنوية  بالذكرى 
في  اإلعالمي  اإلطالق  حفل  وتخلل 
لطراز  حياً  عرضاً  القدرة  مدينة 
أكتروس  مقصورة-الجرارات 
S 6x4 3844، وتجهيزاتها المميزة 
فيها،  المبتكرة  السالمة  وأنظمة 
متخصصون  مــدّربــون  قّدمه 
ألمانيا،  من  لمرسيدس-بنز 
وإدارة  التدريب  وفريق 
المنتجات لشركة 
دايملر للمركبات 
ــة  ــاري ــج ــت ال
الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا.

وبمحرك قوي وعالي الكفاءة الستهالك الوقود 
بست إسطوانات، يوّلد قوة قدرها 435 حصاناً 
تقدم  ــدوران،  ال عزم  من  متر  نيوتن  و2,100 
الشاحنة ذات األداء الثقيل أداًء عظيماً بفضل نقل 
التروس  ناقل  عبر  الخلفيين  للمحورين  القوة 
األوتوماتيكي  التروس  وصندوق  المزدوج، 
الموثوق والفّعال »باورشيفت« من مرسيدس-
بـ 16 سرعة. ويوفر صندوق »مرسيدس  بنز 
تدعم  للقيادة  محددة  وضعيات  باورشيفت« 
السائق من خالل التحكم بالقيادة بإتقان تام في 
جميع الظروف بسهولة وراحة، وبالتالي تعزيز 

مستويات التركيز للسائق.
من  الوقاية  على  البلوتوث  راديو  ويساعد 
الهاتف  استخدام  إتاحة  خالل  من  الحوادث 
نظام  أما  القيادة.  أثناء  اليدين  بدون  المتحّرك 
بالشاحنة،   ®FleetBoard والمعلومات  االتصال 
مسار  وتسجيل  المركبة،  تتّبع  ميزة  فيوفر 
احترافية،  بصورة  األسطول  وإدارة  الرحالت 
ألداء  متواصالً  وتقييماً  تحليالً  يقدم  وأيضاً 

التميز  من  يحّسن  مما  والشاحنة،  السائق 
التشغيلي للشاحنة.

التبريد  نظام  اإلضافية  المواصفات  وتشمل 
التهوية  ومنافذ  الحركة،  وناقل  للمحرك  القوي 
ومنّظف  للمقصورة،  العلوي  الجانب  على 
هوائي جانبي يوفر متانة وموثوقية استثنائية، 
بمنطقة  الشديدة  الجوية  الظروف  تحت  حتى 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ويضم إصدار 
»أكتروس 20 عاماً« أيضاً وحدة فائقة ومعززة 
نظام  عن  عبارة  وهي  الهيدروليكي،  للتثبيط 
أداء  مستويات  أعلى  يضمن  إضافي  فرملة 

الفرملة دون تآكل الفرامل أو بطاناتها.
إصدار  في  الرئيسية  السمات  أبرز  ولعل 
»أكتروس 20 عاماً« هي مزايا السالمة المتطورة 
والعديدة، حيث توفر أقصى مستوى من السالمة 
فيه  استأثرت  مجال  وهو  والذاتية،  النشطة 
مرسيدس-بنز بمكانة ريادية في القطاع ألكثر 
من 50 سنة. فإلى جانب نظام التحكم اإللكتروني 
القياسي بالفرامل Telligent® مع نظام الفرملة 

المضاد للقفل )ABS(، ومتحّكم التسارع اإلنزالقي 
بالمساعد  أيضاً  الشاحنة  تجهيز  يتم   ،)ASR(
النشط للفرملة بصورة اختيارية. ويعمل نظام 
المساعد النشط للفرملة مع ثالث حزم رادارية، 
تقوم باستمرار بتفّحص مساحة تتراوح من 1 
يؤدي كشف  وقد  الشاحنة.  أمام  متر   200 إلى 
الرادار ألي مخاطر أو إمكانية االصطدام بجسم 
تنبيهات  السائق  إعطاء  إلى  األمام  في  متحّرك 
مرئية وصوتية بواسطة النظام. واعتماداً على 
خطورة الوضع، يتفاعل النظام من خالل مناورة 
جزئية للفرملة، وعند الضرورة، يقوم بتفعيل 
الفرملة الطارئة حتى التوقف الكامل. لهذا، يساهم 
المساعد النشط للفرملة في تجّنب االصطدامات 
الخطيرة من الخلف، مثالً عند نهاية أي اختناق 
مروري، كما يقلل من التأثير على الركاب في حال 

كان االصطدام أمراً حتمياً ال مفر منه.
ويضم إصدار »أكتروس 20 عاماً« مزيداً من 
أنظمة السالمة، مثل الوسادة الهوائية للسائق، 

،®Telligent ومتحّكم قرب المسافة

»أوبل« تطلق »موكا إكس« الجديدة 
في أسواق اإلمارات العربية المتحدة

أسواق  إلى  حديثًا  وصلت   [
اإلمارات واحدة من أكثر السيارات 
االستعماالت  المتعددة  الرياضية 
معها  حاملة  ــا،  أوروب في  مبيعًا 
واسمًا  وشكاًل  حديثة  تكنولوجيا 
جديدين. هذه السيارة، التي أثبتت 
 600 بلغت  حضورها مع مبيعات 
ألف سيارة عالميًا والتي هي من 
طراز  من  أوبل  إصــدارات  آخر 
موكا  باسم  اليوم  تعرف  موكا، 

.MOKKA X إكس
هي  المضافة  ــس«  »إكـ إن 
للسيارات  عالمي  تعريفي  رمز 
االستعماالت  متعددة  الرياضة 
التي  أوفر  الكروس  ولسيارات 
المبتكرة  العالمة  هذه  ستصدرها 
في  رؤيتها  المستقبل. وستتم  في 
اإلصدار األول على اإلطالق لطراز 
سيتم  الــذي  إكس  الند  كــروس 
2017 كجزء من  العام  إطالقه في 
استراتيجية تعزيز المنتجات التي 
والتي  األلماني،  المصّنع  يتبعها 
طرازات  خمسة  وصول  ستشهد 
االثنى  خالل  المنطقة  إلى  حديثة 

عشر شهراً المقبلة.
الموجهة  ــس،  إك سيارة  إن 
عن  يبحثون  الذين  للسائقين 
للعائلة  مخصصة  آمنة،  سيارة 
وقوية، تجمع بين المزايا العملية، 
والتكنولوجيا  االتصال،  وقدرات 

واألمان  السالمة  وتجهيزات 
لقد  التحكم.  باقة سهلة  في 
السيارة  هــذه  صممت 
ومدمجة  مريحة  لتكون 

في آن معًا بقياس 4.28 أمتار من 
الصادم إلى الصادم.

للركاب  يمكن  ــداخــل،  ال في 
من  استثنائية  براحة  االستمتاع 
تم  الموضع  عملية  المقاعد  خالل 
قبل  من  مستقل  بشكل  اعتمادها 
الظهر.  لصحة  آر  آيه جي  خبراء 
إن الفرش الداخلي تم منحه شكاًل 
حيويًا، كما تم دمج هيكل الواجهة 
آسترا  بسيارة  الخاص  األمامية 
الجديدة من أوبل بشكل انسيابي 

لمظهر وشعور عصريين.
ميزات  الئحة  رأس  وعلى 
الجديدة،  االتصال في موكا إكس 
إن  كــاربــالي.  آبــل  تقنية  تبرز 
تمكن  هذه،  الهاتف  عرض  تقنية 
عرض  من  اآليفون  مستخدمي 
واالستخدامات  التطبيقات  بعض 
في هواتفهم على نظام المعلومات 
الدمج  إن  السيارة.  في  والترفيه 
والسيارة  الهاتف  بين  السهل 
التحكم  على  القدرة  للركاب  يمنح 
هواتفهم  ومزايا  بتطبيقات  السهل 
عبر شاشة اللمس الخاصة بنظام 
السيارة،  في  والترفيه  المعلومات 

أو من خالل األوامر الصوتية.
ــن  أمـــــــا م

رج،  لخا ا

تعتبر  التي  المميزات  أبرز  فإن 
الطراز  عن  واضــحــًا  انفصااًل 
السابق، كانت االنتقال إلى تركيبة 
تجمع  جديدة  أمامية  مصابيح 
النهارية  اإلضاءة  مصابيح  بين 
أوبل  وتعتبر   .LED وتكنولوجيا 
المجال،  هذا  في  ــدة  رائ عالمة 
تلك  من  إكــس  موكا  وتستفيد 
الريادة لتزويد المالكين بتجهيزات 
تضمن سالمتهم لياًل نهاراً وعلى 
الطراز  ويحافظ  الساعة.  مدار 
الميكانيكية  العناصر  على  الجديد 
السابق،  للطراز  والقوية  الصلبة 
ناقل  استخدام  يواصل  حيث 
الفّعال  األوتوماتيكي  الحركة 
محرك  مع  سرعات،  الست  ذات 
بأربع  تشارجد  تيربو   ECOTEC
ويولّد  لتر.   1.4 سعة  أسطوانات 
هذا المحرك قوة تبلغ 103 كيلوواط 
في  دورة  آالف  و6   4.900 بين 
بين  متر  نيوتن  و200  الدقيقة، 
الدقيقة.  1.850 و4.900 دورة في 
أما من حيث التسارع، فهي قادرة 
على االنطالق من 0 إلى 100 كيلو 
 10.7 بغضون  الساعة  في  متر 
ثواٍن، مع سرعة قصوى تبلغ 191 

كيلومتراً في الساعة.
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برادلي )تشيلسي( مانينغ

األول  أمس  »ويكيليكس«،  موقع  أعلن   [
األربعاء )18 يناير 2017(، أن مؤسسه جوليان 
المتحدة  للواليات  نفسه  لتسليم  مستعد  أسانج 
أميركية،  بنشر وثائق سرية  تهمًا  يواجه  حيث 

شرط ضمان حقوقه.
وكتب الموقع على »تويتر« إثر قرار الرئيس 
السابق  الجندي  عقوبة  تخفيض  أوباما  باراك 
برادلي مانينغ الذي حكم عليه في 2013 بالسجن 
ألف   700 من  بأكثر  الموقع  لتزويده  عامًا   35
وثيقة سرية، أن »أسانج مستعد للحضور إلى 

الواليات المتحدة شرط ضمان حقوقه«.
أن  »ويكيليكس«  أعلن  الماضي،  واألسبوع 
أسانج يوافق على تسليمه للواليات المتحدة إذا 
مانينغ.  حيال  تسامحًا  األميركي  الرئيس  أظهر 
 17( الثلثاء  يوم  أصدر  أوباما  الرئيس  وكان 
والية  انتهاء  من  أيام  ثالثة  وقبل   )2017 يناير 
ضد  الصادر  الحكم  بتخفيف  أمراً  رئاسته، 

مانينغ، على أن ُيطلق سراحه في مايو المقبل.
أميركيًا،  جنديًا  عامًا(   29( مانينغ  وكانت 
بتحميل آالف  قام  عندما  برادلي،  باسم  ُيعرف 
رئيسية  كمبيوتر  أجهزة  من  السرية  الوثائق 
خاصة بالجيش. وتحول مانينغ الحقًا إلى امرأة 

بعد أن طلب ذلك.
 17 في  مانينغ  )تشيلسي(  برادلي  ُولد   -
أوكالهوما  بمدينة كرسينت في والية  ديسمبر 

األميركية.
في  كان  بأنه  اإلعــالم  وسائل  وصفته   -
مرحلة الدراسة ذكيًا وغريب األطوار ومهووسًا 

بأجهزة الكمبيوتر.
- في العام 2007، انضم في صفوف الجيش 
إلى  إرساله  تم   ،2009 العام  وفي  األميركي، 

العراق.
إمكانية  لديه  كانت  العراق  في  عمله  أثناء   -
حكومة  تستخدمها  بيانات  قواعد  على  االطالع 

الواليات المتحدة في تخزين معلومات سرية. 
بعد  عليه  القبض  ألقي   ،2010 مايو  في   -
حواسيب،  مخترق  وهو  المو،  أدريان  قام  أن 
قال  بأنه  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  بإخبار 

خالل محادثات على اإلنترنت بتنزيله مواد من 
قواعد البيانات المشار إليها ومررها إلى موقع 
اآلالف  عشرات  بنشر  قام  الذي  »ويكيليكس« 

منها.
- في مارس 2011، وجه الجيش األميركي له 
22 تهمة، تتعلق بحيازة غير قانونية ألكثر من 
سريةٍ  وعسكريةٍ  دبلوماسيةٍ  وثيقةٍ  ألف   720

وتوزيعها.
- تمت محاكمته عسكريًا، وأقر أثناء محاكمته 

بذنبه واعتذر عن تصرفه.
نفسي  طبيٌب  أقر   ،2013 أغسطس  في   -
بسبب  داخليًا  صراعًا  يعاني  بأنه  عسكري 

رغبته في التحول من رجل إلى امرأة.
- حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة 

35 عامًا. 
أن  في  يرغب  إنه  قال  عليه،  الحكم  بعد   -
منذ  بأنوثةٍ  يشعر  وأنه  كامرأة،  حياته  يعيش 

الطفولة.
حول  الجيش  مع  صراعًا  بعدها  خاض   -
حاول  كما  للجنس،  تحويل  لعملية  خضوعه 

االنتحار.
- في العام 2014، وافقت المحكمة العسكرية 
برادلي  من  اسمه  وتغيير  جنسه  تحويل  على 

إلى تشيلسي.
لعدم  مجدداً  االنتحار  حاول   ،2016 في   -
الجيش  ووافق  له،  جنس  تغيير  عملية  إجراء 
باسم  امرأة  ليصبح  لعملية  إجرائه  على  بعدها 

»تشيلسي«.

] لماذا ال تقوم المراكز الشبابية بعمل برامج مخصصة للطلبة 
في عطلة الربيع، وذلك أسوة بالبرامج التي تتم في العطلة الصيفية؟

] إن االعتقاد بأن هناك صداقة رجولية بين الرئيس األميركي 
المنتخب )دونالد ترامب( والرئيس الروسي فالديمير بوتين واهم 
تمامًا... بوتين بحاجة إلى عدو خارجي ليحشد شعبه خلفه، وذلك 

في ضوء تردي الوضع االقتصادي في بالده.

رئيس مؤتمر ميونيخ األمني فولفجانج إيشنجر
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ترامب يحل مكان 
أوباما في متحف مدام توسو

] قبل يومين من تولي الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب مهماته في البيت 
الشهير  توسو  مدام  متحف  في  أوباما...  باراك  مكان  اآلن  من  األخير  هذا  حل  األبيض، 
أبيض وربطة عنق حمراء وقد  التمثال بزة كحلية وقميصاً  للشمع في لندن. ويرتدي 
نصب أمام نسخة عن المكتب البيضوي في البيت األبيض. وقد وضعت شارة بألوان 
العلم األميركي على سترة البزة فيما التمثال يظهر ترامب الذي يصبح، اليوم )الجمعة(، 

الرئيس الخامس واألربعين للواليات المتحدة، واقفاً مع يديه على الحزام.
نوع  وهو  القطاس  استخدموا صوف  الخبراء  أن  المتحف  في  المسئولون  وأوضح   
من المجترات المتواجدة في جبال الهماليا لتقليد شعر الملياردير األشقر الشهير وقاموا 

العمل على تمثال ترامب  بتجارب عدة من أجل التوصل إلى اللون المناسب.

حفل الفنانة ياسمين حمدان

ضمن فعاليات األسبوع الفرنسي...

ياسمين حمدان تصدح في »الصالة الثقافية«
§الوسط - محمد سلمان

] أحيت الفنانة اللبنانية ياسمين حمدان حفاًل غنائياً، مساء أمس الخميس )19 
ضمن  وذلك  المنامة،  بالعاصمة  الثقافية  الصالة  في  الثاني2017(،  كانون  يناير/ 

مشاركتها في فعاليات األسبوع الفرنسي.
مسيرتها  بدأت  الثقافة،  تعشق  غنائية  وكاتبة  ممثلة  أيضاً  هي  حمدان  ياسمين 
أواسط  زيد حمدان  مع  تأسيسها  في  اشتركت  التي   »Soap Kills« فرقة  مع  الفنية 

التسعينيات.
 »Mirwais« انتقلت إلى اإلقامة في باريس منذ العام 2009. وسجلت باالشتراك مع

أسطوانة بعنوان »Arabology«، وأصدرت ألبومها »يا ناس« في مايو/ أيار 2013.


