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21 رجب 1438

حلول جوهرية الن�صيابية اخلدمات ال�صحية
اآثار اإيجابية لنجاح الفورموال 1 ريا�سًيا و�سياحًيا... رئي�س الوزراء يوجه:

�ملنام���ة - بن���ا: وج���ه رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 
�إل���ى و�س���ع حل���ول جوهرية ب�س���كل حا�س���م وحازم 
�إد�رياً لكل ما يوؤث���ر على �سري �خلدمات يف �ملر�فق 
�ل�سحي���ة وت�سم���ن �حلماي���ة للموظف �لع���ام �أثناء 
ممار�س���ة مهنته؛ من �أج���ل �حلفاظ عل���ى �مل�ستوى 

�جليد للخدمات �لطبي���ة �ملقدمة باملر�كز �ل�سحية 
و�مل�ست�سفي���ات.  وكان �سم���وه قد تر�أ����س �جلل�سة 
�العتيادية �الأ�سبوعية ملجل����س �لوزر�ء وذلك بق�رص 
�لق�سيبي���ة �أم�س. و�أع���رب جمل�س �ل���وزر�ء عن بالغ 
فخ���ره و�عت���ز�زه بت���و�يل �لتقدير و�لتك���رمي �لذي 
يحظ���ى به �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي رئي����س �لوزر�ء 

من �لدول و�ملنظمات �الإقليمي���ة و�لدولية �حرت�ماً 
و�عرت�فاً بدور �سموه يف �ملجال �لتنموي. ويف �سياق 
�آخ���ر، �أ�ساد �ساح���ب �ل�سمو �مللكي رئي����س �لوزر�ء 
بالنج���اح �لكبري �لذي حققت���ه �سباقات �لفورموال 1 

�إعد�د�ً وتنظيماً وباآثارها �الإيجابية ريا�سياً 
و�سياحياً.

بدء �صرف املبالغ الأ�صحاب االأعمال املتعرثين 

الفورموال 1 يدعم الفنادق بـ 3.7 مليون دينار 

جلن���ة  يف  �الإعالم���ي  �ملمث���ل  ك�س���ف 
�أ�سحاب �الأعمال يو�سف ب���ن �أحمد بوخما�س 
�أن �ملحفظ���ة �ملالي���ة �مل�سرتك���ة بني غرفة 
�سناعة وجت���ارة �لبحرين ومتكني بد�أت منذ 
يوم �أم�س �الأول ب�رصف �ملبالغ لرجال �الأعمال 

�ملتعرثين.
وتبلغ قيمة �ملحفظة �لتي �أطلقت �أخري� 

300 �ألف دينار.
وق���ال بوخما����س ل���� “�لب���الد” �إن جلنة 
�أ�سحاب �الأعمال ت�سعر باالرتياح �لكبري بعد 
�أن لقيت دعوته���ا الإن�ساء �ملحفظة ��ستجابة 
�رصيعة من جان���ب �لغرفة و”متكني”، موؤكد� 
�أن �تخ���اذ ه���ذ� �لقر�ر م���ن �ساأن���ه �أن ينع�س 
قطاعات و��سعة يف �القت�ساد �ملحلي ويحيي 

�الآم���ال يف �خلروج م���ن �لركود �لذي 
�سهدته �أعمالهم يف �لفرتة �الأخرية.

�ملنامة - هيئة �ل�سياحة: ز�دت �إير�د�ت 
�لفن����ادق يف �لبحري����ن يف �أي����ام ��ست�ساف����ة 
�سب����اق �لفورموال 1 لت�س����ل �إلى 3.7 مليون 
دينار، فيم����ا �رتفع �إجم����ايل مبيعات �لغرف 
لت�س����ل �إلى �أكرث من 12 �ألف غرفة فندقية، 
كم����ا �سعدت ن�سب����ة �إ�سغ����ال �لفن����ادق من 
%، وذل����ك  فئ����ة �خلم�����س جن����وم �إل����ى 89 
بح�س����ب �إح�ساء�ت هيئة �لبحري����ن لل�سياحة 

و�ملعار�س.

للهيئ����ة  �لتنفي����ذي  �لرئي�����س  وق����ال 
�ل�سي����خ خالد ب����ن حم����ود �آل خليف����ة “تركز 
�إ�سرت�تيجيتن����ا عل����ى �لتعزي����ز م����ن مكان����ة 
�لبحري����ن كوجهة قادرة على ��ست�سافة �أبرز 
�الأح����د�ث �لعاملية، وتثبت ه����ذه �ل�سباقات 
�إمكان����ات �ململك����ة وبنيته����ا �لتحتي����ة، كما 
تر�سخ ثقة �مل�ستثمرين فيها، لذلك ت�سعى 
�لهيئة لتوظيف ه����ذه �الأحد�ث على �أف�سل 

11نحو”.
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�نتق���دت م�سادر ببلدي���ة �ملنطق���ة �جلنوبية ل���� “�لبالد” 
لة  تاأخ���ر توريد هيئة �لكهرب���اء و�ملاء �لر�سوم �لبلدي���ة �مُلح�سَّ

بالفو�تري للبلديات �الأربع.
وقدرت �مل�سادر حجم �ملديونية باأنه ي�سل �لى قر�بة 40 

مليون دينار للبلديات �الأربع.
وقالت �إن بلدية �ملحرق تنفرد بوقف �رصف �أكيا�س �لقمامة 
�ل�س���ود�ء للمو�طن���ني �ملتخلف���ني عن ت�سوي���ة فو�تريهم دون 
�س���دور قر�ر من وزي���ر �الأ�سغال و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطيط 
�لعمر�ين. وذكرت �مل�س���ادر �أن بلدية �جلنوبية مل توقف �رصف 
�الأكيا����س، وذلك رد� عل���ى خطاب من رئا�س���ة �ملجل�س �لبلدي 
�جلنوب���ي ملدير ع���ام �لبلدي���ة، م�ستف�رص� عن وج���ود قر�ر مبنع 

توزيع �الأكيا�س يف حال وجود متاأخر�ت لر�سوم �لبلدية.

يف ذمة “الكهرباء”... 40 مليون دينار دين لـ “البلديات”

• لة بالفو�تري للبلديات	 م�سادر بلدية تنتقد تاأخر توريد هيئة �لكهرباء و�ملاء �لر�سوم �لبلدية �مُلح�سَّ

• �لرئي�س �لرتكي يلقي كلمة �أمام ح�سود من �أن�ساره من على درج �لق�رص �لرئا�سي يف �أنقرة	

توّجه الإن�صاء اإدارة لتح�صيل االإيرادات البلديةمعاقبة حمالت ب�صبب خ�صومات بطاقات االئتمان

قال مدير �إد�رة حماية �مل�ستهلك يف 
وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة �سنان 
�جلابري �إن �الإد�رة ر�سدت حاالت �لفرق 
بني �لدف���ع نقد� وع���ن طري���ق �لبطاقة 

�الئتمانية يف بع�س �ملحالت. 
تعبث  �مل��ح��الت  ب��ع�����س  �أن  وب����نيَّ 
لل�رصكة  لدفعها   %  3 ن�سبة  وحت�سل 
�لبطاقة  ط��ري��ق  ع��ن  �خل��دم��ة  م��ق��دم��ة 

ه��ذه  ح��ظ��ر  �مل�����رصع  �أن  �إال  �الئ��ت��م��ان��ي��ة، 
يحظر  وز�ري  ق��ر�ر  وه��ن��اك  �ملمار�سة، 
�لبطاقة  ��ستخد�م  عند  مبالغ  حت�سيل 
�الئتمانية، و�تخذت �الإجر�ء�ت �لقانونية 

حيال عدد من �ملخالفات.
وق�����ال: ن��ر���س��د ب�����س��ك��ل �أ���س��ب��وع��ي 
بطرح  �ملتعلقة  و�مل��وؤ���رص�ت  �ملعطيات 
و�ل��دو�ج��ن  كاللحوم  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

ومنتجات  و�الأل���ب���ان  و�ل��ب��ي�����س 
�ملخابز.

ك�س���ف �ملدير �لع���ام لبلدي���ة �ل�سمالية 
يو�س���ف �لغت���م ع���ن توج���ه وز�رة �الأ�سغ���ال 
�لعم���ر�ين  �لبلدي���ات و�لتخطي���ط  و�س���وؤون 
لت�سكي���ل �إد�رة خمت�سة بتح�سيل �الإير�د�ت 

ومتابعة �ال�ستثمار�ت.
وق���ال �إن �لبلدي���ة ال تعاين م���ن م�سكلة 
يف مو�س���وع زي���ادة �لر�سوم �لبلدي���ة، و�إمنا 
�ل�سعوب���ة تكم���ن يف متابع���ة �ملديوني���ات 

وت�سجي���ل �لر�س���وم على �لعق���ار�ت، �إ�سافة 
�إلى �إعادة در��سة �لر�سوم.

من جهتها، �أكدت مدير �خلدمات �لفنية 
بالبلدي���ة ملي���اء �لف�سال���ة، يف رّده���ا عل���ى 
��ستف�س���ار �ملجل����س �لبل���دي ع���ن معوقات 
حتدي���ث �لر�سوم �لبلدية ب�س���كل �سنوي، �أن 
ق�سم �الإي���ر�د�ت يف �لبلدي���ة بحاجة �إلى ملء 
�ل�سو�غر �لوظيفية يف �لق�سم؛ ملا للمو�سوع 

م���ن �أهمية يف �إجن���از �لعم���ل ب�سكل 
�ن�سيابي وبوقت �أ�رصع.
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• خالل �جلمعية �لعمومية )ت�سوير: ر�سول �حلجريي(	

“قـ�صـــوة” الــر�صـــوم تــوحـــد الــتــجـــار
        اأمل احلامد من ال�سناب�س

رك���زت �جلمعي���ة �لعمومي���ة لغرف���ة جت���ارة 
و�سناع���ة �لبحرين، و�لتي �ت�سم���ت بالهدوء، على 
عدد م���ن �ملو�سوع���ات، �أبرزه���ا زي���ادة �لر�سوم 
ودع���م  و�ل�رص�ئ���ب،  �لتج���ار،  عل���ى  �ملفرو�س���ة 
�ملوؤ�س�س���ات �ل�سغ���رية و�ملتو�سط���ة، وخل�س���ت 
�لعمومي���ة �إل���ى خماطبة �جله���ات �ملعنية بفر�س 

�لر�سوم و�ل�رص�ئب.
وق���ال رئي�س �لغرفة خالد �ملوؤيد �إن �الجتماع 
�الأول للجمعي���ة �لعمومية يعت���ر �سحيًحا بح�سور 
200 ع�سو �أو 10 % من عدد �الأع�ساء �مل�سجلني 
يف �لغرف���ة و�مل�سددي���ن ال�سرت�كاته���م �ل�سنوية 
�أيهما �أقل، وبلغ عدد �الأع�ساء �حلا�رصين لالجتماع 
398 ع�س���ًو� م���ن جمم���وع �الأع�س���اء �مل�سددي���ن 

ال�سرت�كاته���م �ل�سنوية وبن�ساب قانوين 
11بلغ 2.61 %.
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اأردوغان للمراقبني:
الزموا حدودكم

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة جمل�س �لوزر�ء �أم�س	

برميل “اأبو�سعفة” يعاود االرتفاع
 اإلى 53.6 دوالر

�سلوى اجلرا�س: انتهيت من “طفا�س”
 و�ساأغيب يف رم�سان!

نزيل يف “جو” ي�ستغل اأمه بالتبني 
الثمانينية جللب “احل�سي�س”

درع الدوري.. بني الن�سر االأهالوي 
والرهيب النجماوي

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت
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 املحرر االقت�سادي

جمل����س �لوزر�ء: تكرمي خليف���ة بن �سلمان �عرت�ف دويل ب���دوره يف �ملجال �لتنموي

ليلى مال اهلل �سيد علي املحافظة

را�سد الغائب

امتحانات  “الرتبية” تلغي 
امللحق للطلبة الغائبني

�أ�س���درت وز�رة �لرتبية و�لتعليم تعميما ين�س 
عل���ى �إلغ���اء �متحانات �مللح���ق للغائب���ني للمرحلة 

�البتد�ئية و�الإعد�دية بدء� من �لعام 2017. 
و�أ�س���ارت �لوز�رة، يف تعمي���م ح�سلت “�لبالد” 
عل���ى ن�سخة منه، �إل���ى �أن قر�ر �الإلغاء ج���اء بناء على 

�جتماع قط���اع �لتعلي���م و�إد�رة �المتحانات 
بوز�رة �لرتبية و�لتعليم.

مروة خمي�س 

4

لت�صغيل  مزايدات   4
قنوات اإذاعية يف 2017

�ملنامة - بن���ا: �أعلن وزير �س���وؤون �الإعالم 
عل���ي �لرميحي ع���ن توجه �ل���وز�رة �إلى طرح 4 
مز�ي���د�ت عام���ة يف �لعام �جل���اري عر جمل�س 
�ملناق�سات و�ملز�ي���د�ت �أمام �لقطاع �خلا�س 
الإد�رة وت�سغي���ل 4 قن���و�ت �إذ�عي���ة ومل���دة 5 
�سن���و�ت، يف �إط���ار حر�س �ل���وز�رة على تعزيز 

�حلكوم���ي  �لقطاع���ني  ب���ني  �ل�رص�ك���ة 
و�خلا�س يف تطوير �لعمل �الإعالمي.
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حلول جوهرية حا�صمة الن�صيابية اخلدمات ال�صحية وحماية املوظفني
جمل�س الوزراء يعرب عن فخره بتوايل تكرميات املنظمات ل�شموه... رئي�س الوزراء يوجه:

تراأ�س رئي�����س الوزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي 
اآل خليف����ة اجلل�ش����ة  ب����ن �شلم����ان  االأم����ر خليف����ة 
االعتيادية االأ�شبوعي����ة ملجل�س الوزراء وذلك بق�رص 
الق�شيبي����ة اأم�س، وعقب اجلل�شة اأدلى االأمني العام 

ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص بالت�رصيح التايل:
رح����ب �شاحب ال�شم����و امللكي رئي�����س الوزراء 
بنتائج املباحثات التي اأجراها عاهل البالد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة مع رئي�س 
دول����ة فل�شطني حمم����ود عبا�س ورئي�����س جمهورية 
ال�شودان عم����ر الب�شر، ورئي�����س جمهورية الفلبني 
رودريغو دوترتي، منوها �شموه باأهمية االتفاقات 
ومذكرات التفاهم والربامج التنفيذية التي وقعت 
خالل زي����ارات روؤ�شاء هذه ال����دول ململكة البحرين 
وانعكا�شاته����ا االإيجابية عل����ى �شعيد تو�شيع نطاق 
العالقات والتعاون الثنائي يف املجاالت املختلفة. 
واأعرب جمل�س ال����وزراء عن بالغ فخره واعتزازه 
بت����وايل التقدير والتكرمي ال����ذي يحظى به �شاحب 
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء من الدول واملنظمات 
االإقليمية والدولية احرتاماً واعرتافاً بدور �شموه يف 

املجال التنموي.
ويف ه����ذا ال�ش����دد، رف����ع نائب رئي�����س جمل�س 
ال����وزراء �شم����و ال�شيخ حممد ب����ن مب����ارك اآل خليفة 
نياب����ة ع����ن املجل�����س التهاين اإل����ى �شاح����ب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء؛ مبنا�شبة منح �شموه �شهادة 
الدكت����وراه الفخري����ة من جامعة القد�����س املفتوحة 
تقديراً ملواقف �شموه االإن�شانية والتنموية واإقراراً 
باإ�شهاماته جت����اه اأمته العربي����ة واالإ�شالمية ودعمه 

لل�شعب الفل�شطيني.
كم����ا هن����اأ �شموه مب����ا اأ�شافته حفي����دة �شاحب 
ال�شم����و امللكي رئي�س ال����وزراء ال�شيخة عائ�شة بنت 
را�شد اآل خليفة اإلى �شل�شلة االإجنازات التي حققتها 
امل����راأة البحرينية بقدرتها على العمل واالنخراط يف 
خمتلف املج����االت بتخرجها كاأول بحرينية من كلية 

�شانت هر�شت الع�شكرية. 
وع����رب �شاحب ال�شم����و امللكي رئي�����س الوزراء 
عن االعتزاز والفخ����ر للم�شاعر الطيب����ة التي اأبداها 

امل�شوؤولون واملواطنون جتاه تكرمي �شموه وتخرج 
حفيدته معترباً �شموه هذا التكرمي و�شام �رصف على 
ما قام����ت به مملك����ة البحرين يف ظل قي����ادة عاهل 
الب����الد �شاح����ب اجلاللة املل����ك حمد ب����ن عي�شى اآل 
خليفة من اإجنازات تنموي����ة ودعم لق�شايا ال�شعب 
العرب����ي وم����ا حتق����ق عل����ى �شعي����د متك����ني املراأة 

البحرينية. 
بعده����ا اأح����اط �ساح����ب ال�سمو امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء املجل�س باملباحث����ات الت����ي اأجراها �شموه 
مع رئي�ش����ة وزراء اململكة املتحدة تريزا ماي، حيث 
رحب املجل�س مبا مت يف ه����ذا اللقاء وباأهميته على 
�شعيد دع����م العالق����ات الثنائية وتعزي����ز التعاون 

البحريني الربيطاين امل�شرتك. 
بع����د ذلك اأ�شاد �شاح����ب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال����وزراء بالنج����اح الكب����ر ال����ذي حققت����ه �شباقات 
الفورم����وال 1 اإعداداً وتنظيم����اً وباآثاره����ا االإيجابية 

ريا�شياً و�شياحياً.
واأثنى �شاح����ب ال�شمو امللك����ي رئي�س الوزراء 
عل����ى دور ويل العه����د نائب القائ����د االأعلى النائب 
ال�شم����و  �شاح����ب  ال����وزراء  لرئي�����س جمل�����س  االأول 
امللك����ي االأمر �شلم����ان بن حم����د اآل خليفة يف دقة 
االإعداد وج����ودة التنظيم وا�شتقطاب هذه الفعالية 
والفعالي����ات  ت�شكل����ه  وم����ا  العاملي����ة  الريا�شي����ة 
امل�شاحب����ة له����ا م����ن اأهمي����ة ريا�شي����ة و�شياحي����ة 
وجتاري����ة اإ�شاف����ة اإلى ال�ش����دى العامل����ي لقدرات 
مملك����ة البحري����ن على تنظي����م واحت�ش����ان كربيات 

امل�شابقات الدولية. 
من جه����ة اأخرى، وج����ه �شاحب ال�شم����و امللكي 
رئي�����س ال����وزراء اإلى و�ش����ع حلول جوهري����ة ب�شكل 
حا�شم وحازم اإدارياً لكل ما يوؤثر على �شر اخلدمات 
يف املراف����ق ال�شحي����ة وت�شم����ن احلماي����ة للموظف 
العام اأثن����اء ممار�شة مهنته؛ من اأج����ل احلفاظ على 
امل�شتوى اجليد للخدمات الطبية املقدمة باملراكز 

ال�شحية وامل�شت�شفيات. 
ث����م نظر املجل�����س يف املذك����رات املدرجة على 

جدول اأعماله، واتخذ ب�شاأنها من القرارات ما يلي:

اأوالً: واف����ق جمل�س الوزراء عل����ى توقيع مملكة 
البحرين على مذكرة التفاهم بني وزارات وهيئات 
االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية والدينية بدول جمل�س 
التع����اون لدول اخللي����ج العربية يف جم����ال االأوقاف 
بح�شب التو�شية املرفوع����ة بهذا ال�شاأن من اللجنة 

الوزارية لل�شوؤون القانونية. 
ثانياً: وافق جمل�س الوزراء على ان�شمام مملكة 
البحرين اإل����ى 5 اتفاقيات ومعاه����دات دولية ذات 
ال�شل����ة بالف�شاء، والتي اعتمدته����ا اجلمعية العامة 
لالأم����م املتح����دة ومنها معاه����دة الف�ش����اء اخلارجي 
واتف����اق انق����اذ املالح����ني الف�شائي����ني، واتفاقية 
امل�شوؤولي����ة الدولي����ة ع����ن االأ�����رصار الت����ي حتدثها 
االأج�ش����ام الف�شائي����ة، واتفاقي����ة ت�شجي����ل االأج�شام 
املطلق����ة يف الف�ش����اء، واالتف����اق املنظ����م الأن�شطة 
الدول على �شطح القمر واالأجرام ال�شماوية االأخرى. 
ثالثاً: وافق جمل�س الوزراء على ان�شمام مملكة 
البحري����ن اإلى ع�شوي����ة البنك االآ�شي����وي لال�شتثمار 
يف البني����ة التحتي����ة وكل����ف املجل�����س وزارة املالية 
بالتن�شي����ق م����ع ال����وزارات واجله����ات ذات العالقة 
باتخاذ االإج����راءات الالزمة يف هذا ال�شاأن، وذلك بعد 
االطالع عل����ى املذكرة املرفوعة له����ذا الغر�س من 
نائب رئي�س جمل�س ال����وزراء رئي�س اللجنة الوزارية 

لل�شوؤون املالية و�شبط االإنفاق.
رابع����اً: بحث جمل�����س الوزراء برناجم����اً تنفيذياً 
ب����ني املجل�����س االأعل����ى للبيئ����ة واجله����ات املعنية 
بالوالي����ات املتح����دة االأمركي����ة وال����ذي ت�شمنت����ه 
املذك����رة املرفوعة به����ذا ال�شاأن من وزي����ر �شوؤون 
جمل�����س الوزراء، وق����رر املجل�س اإحالت����ه اإلى اللجنة 

الوزارية لل�شوؤون القانونية. 
خام�ش����اً: واف����ق جمل�س ال����وزراء عل����ى التوقيع 
ب����ني حكوم����ة مملك����ة  تفاه����م  مذك����رات   3 عل����ى 
البحري����ن وحكومة مملكة تايلن����د ال�شديقة، االأولى 
ب�ش����اأن التعاون يف املج����االت ال�شبابية والريا�شية، 
والثانية تتعلق مبجال التعاون الرتبوي، اأما الثالثة 
فه����ي ب�شاأن مذك����رة تفاهم ب����ني جامع����ة البحرين 
وجامع����ة االأمر �شونكال، والت����ي ت�شمنتها املذكرة 

املرفوع����ة لهذا الغر�س من وزي����ر اخلارجية، وذلك 
بعد ا�شتكمال درا�شة جوانبه����ا القانونية يف اللجنة 

الوزارية لل�شئون القانونية. 
�شاد�ش����اً: اأح����ال جمل�����س ال����وزراء اإل����ى اللجنة 
الوزاري����ة لل�ش����وؤون القانوني����ة التقري����ر املرف����وع 
من اللجن����ة الوطنية ب�ش����اأن حظر ا�شتخ����دام واإنتاج 
وتخزين وا�شتعمال االأ�شلحة الكيماوية وتدمر تلك 
االأ�شلحة ويتعلق التقري����ر مبتابعة التزامات مملكة 
البحرين جتاه اتفاقيات ومعاه����دات اأ�شلحة الدمار 
ال�شام����ل، والذي ت�شمنته املذك����رة املرفوعة لهذا 

الغر�س من وزير اخلارجية. 
�شابع����اً: واف����ق جمل�����س ال����وزراء عل����ى مذكرة 
تفاهم بني مملكة البحرين وجمهورية م�رص العربية 
ال�شقيق����ة للتعاون يف جم����االت الكهرب����اء والطاقة 
املتج����ددة وذلك يف �شوء املذك����رة املرفوعة بهذا 

اخل�شو�س من وزير �شوؤون الكهرباء واملاء. 
ثامناً: تابع جمل�س ال����وزراء امل�شاريع التنموية 
اجل����اري تنفيذها به����دف توفر بني����ة حتتية ذات 
معاير اجل����ودة العالية واملوؤمنة للنمو االقت�شادي 
امل�شت����دام وامللبي����ة الحتياجات البحري����ن احلالية 
وامل�شتقبلي����ة يف قط����اع الطرق واملب����اين وال�رصف 
ال�شحي من خالل 43 مناق�شة مت طرحها وتر�شيتها 
يف الرب����ع االأول م����ن الع����ام 2017 وذل����ك من خالل 
املذكرة املرفوع����ة لهذا الغر�س من وزير االأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين. 
تا�شع����اً: واف����ق جمل�����س ال����وزراء عل����ى مذكرة 
تفاه����م ب����ني وزارة ال�شناع����ة والتج����ارة وال�شياحة 
و�رصك����ة �ش����رمي قا�����س الدولي����ة مباليزي����ا، وذلك 
بعد مراجع����ة جوانبها القانوني����ة يف اللجنة الوزارية 

لل�شوؤون القانونية. 
عا�رصاً: اأح����ال جمل�س الوزراء اإلى جمل�س النواب 
�ش����وء  يف  �شياغتهم����ا  مت����ت  بقان����ون  م�رصوع����ني 
اقرتاح����ني بقانون����ني مقدمني من جمل�����س النواب 
واأ�شفعهما املجل�س مبذكرة براأي احلكومة حولهما، 
االأول ب�ش����اأن التاأم����ني ال�شح����ي عل����ى املواطن����ني 

املتقاعدين، والثاين ب�شاأن التاأمني ال�شحي. 

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شا جل�شة جمل�س الوزراء اأم�س	

ال���ن���ج���اح ال��ك��ب��ر ل���ل���ف���ورم���وال 1 اإع��������دادا وت��ن��ظ��ي��م��ا ل��ه��ا اآث����اره����ا االإي���ج���اب���ي���ة ري��ا���ش��ي��ا و���ش��ي��اح��ي��ا

ن���ع���ت���ز ب���امل�������ش���اع���ر ال���ط���ي���ب���ة ال����ك����ب����رة جت������اه ت���ك���رمي���ن���ا وت����خ����رج ح��ف��ي��دت��ن��ا
زي��������ارات ال����روؤ�����ش����اء ال���ث���الث���ة ل��ل��ب��ح��ري��ن ت���و����ش���ع ن���ط���اق ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي�س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة بن 
�شلم���ان ال خليف���ة برقية �شك���ر جوابية من 
عاه���ل اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة خادم 
احلرم���ني ال�رصيف���ني امللك �شلم���ان بن عبد 
ا عل���ى برقية التعزية  العزي���ز اآل �شعود، ردًّ
واملوا�ش���اة الت���ي بع���ث بها �شم���وه اإليه يف 
وف���اة املغف���ور له ب���اإذن اهلل تعالى �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمر �شعد ب���ن في�شل بن 
عبدالعزيز ال �شعود، �شّمنها خادم احلرمني 
ال�رصيفني خال�س �شك���ره وتقديره ل�شاحب 
ال�شمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء على م�شاعر 
���ا ل�شم���وه  �شم���وه االأخوي���ة الكرمي���ة، متمنيًّ
واف���ر ال�شح���ة وال�شعادة. كم���ا تلقى رئي�س 
ال���وزراء برقيتي �شك���ر جوابيتني مماثلتني 
م���ن ويل العهد نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية باململك���ة العربية ال�شعودية  
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر حممد بن نايف 
ب���ن عبدالعزيز اآل �شع���ود، وويل ويل العهد 
النائ���ب الثاين لرئي�س جمل����س الوزراء وزير 
الدف���اع باململكة العربية ال�شعودية �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمر حممد ب���ن �شلمان بن 
عبد العزيز اآل �شع���ود اأعربا �شموهما فيهما 
ع���ن خال����س �شكرهما وتقديرهم���ا ل�شاحب 
ال�شمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء على م�شاعر 
�شم���وه االأخوي���ة النبيل���ة، متمنَي���ني ل�شموه 

موفور ال�شحة وال�شعادة.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي�س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة برقية �شك���ر جوابية من 
رئي�س جمهورية م�رص العربية ال�شقيقة اأخيه 
عبدالفتاح ال�شي�ش���ي؛ وذلك رداً على برقية 
التعزية واملوا�شاة التي بعث بها �شموه اإ ليه 
يف �شحايا التفجرين االإرهابيني بكني�شتي 
مارمرق�س باالإ�شكندرية ومارجرج�س بطنطا، 
اأع���رب فيها ع���ن خال����س �شك���ره وتقديره 
ل�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء 
عل���ى م�شاعر �شموه االأخوي���ة الطيبة، متمنياً 
ل�شم���وه موفور ال�شح���ة وال�شعادة واأن ينعم 
�شعب مملك���ة البحرين باملزي���د من التقدم 

واالزدهار واالأمن واال�شتقرار. 

املنام���ة - بنا: تلق���ى ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان 
بن حمد اآل خليف���ة، برقيات تهنئة مبنا�شبة 
جناح مملكة البحري���ن يف ا�شت�شافة وتنظيم 
�شب���اق جائ���زة البحري���ن الك���ربى لط���ران 
اخللي���ج للفورم���وال واح���د 2017 م���ن عدد 
من ال���وزراء وامل�شوؤولني الذي���ن رفعوا اإلى 
�شموه خال����س التهنئة والتربيكات باالإجناز 
الوطني ال���ذي ي�شاف اإلى م�شرة االجنازات 
التنموي���ة واحل�شارية الرائدة التي ت�شهدها 
مملكتنا الغالية يف ظل التوجيهات ال�شديدة 
والرعاي���ة الكرمي���ة م���ن ل���دن عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة. فق���د تلقى �شم���وه برقي���ة من كل 
م���ن: رئي�س احلر�س الوطن���ي الفريق الركن 
�شمو ال�شي���خ حممد بن عي�شى بن �شلمان اآل 
خليف���ة، م�شت�شار جاللة املل���ك �شمو ال�شيخ 
خالد بن حمم���د بن �شلمان اآل خليفة، رئي�س 
جمل�س ال�شورى علي ال�شالح، وزيرة ال�شحة 
فائقة ال�شالح، وزير �شوؤون الكهرباء واملاء 
عبداحل�ش���ني مرزا، وزي���ر �ش���وؤون ال�شباب 
والريا�شة ه�شام اجلودر، حمافظة ال�شمالية 
علي الع�شفور، رئي�س غرفة جتارة و�شناعة 
البحري���ن خال���د املوؤيد، الرئي����س التنفيذي 
خال���د  البحري���ن  و�شناع���ة  جت���ارة  لغرف���ة 

الرويحي وطالل فوؤاد كانو.

رئي�س الوزراء يتلقى 
�شكر القيادة ال�شعودية

... و�شموه  يتلقى 
�شكر ال�شي�شي

ويل العهد يتلقى تهاين 
الوزراء وامل�شوؤولني

�صوابط حلماية الكوادر الطبية اأثناء العمل
توجيهات رئي�س الوزراء حمل تقدير واعتزاز... رئي�س “االأعلى لل�شحة” 

املنام���ة – املجل����س االأعل���ى لل�شحة: 
اأ�ش���اد رئي����س املجل����س االأعل���ى لل�شح���ة 
الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل 
خليفة بالتوجيه الكرمي ال�شادر من رئي�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة 
ب���ن �شلم���ان اآل خليفة ب�ش���اأن و�شع حلول 
جوهري���ة ب�شكل حا�شم وح���ازم اإدارياً لكل 
م���ا يوؤثر عل���ى �شر اخلدم���ات يف املرافق 
ال�شحية وت�شم���ن احلماية للموظف العام 
اأثناء ممار�شة مهنته؛ من اأجل احلفاظ على 
امل�شتوى اجليد للخدمات الطبية املقدمة 

باملراكز ال�شحية وامل�شت�شفيات.
واأك���د اأّن توجيهات رئي�س الوزراء هي 
حمل تقدير واعتزاز من منت�شبي اخلدمات 
ال�شحية يف اململكة كاف���ة، والتي تعك�س 
احلر�س الكبر والدائم الذي يوليه �شموه 
لتق���دمي اأف�شل اخلدمات ال�شحية للجميع 
يف اإطار من الراحة والطماأنينة ووفق اأعلى 

معاير اجلودة.
ويف هذا ال�شياق، اأعرب املجل�س االأعلى 
لل�شحة عن اأ�شفه لتعر�س طبيب  ال عتداء 
يف مرك���ز اأمرا����س ال���دم الوراثي���ة مبجمع 

ال�شلماني���ة الطب���ي من بع����س املر�شى، 
يف ح���ني اأكد املجل�س اأّن ه���ذه االعتداءات 
ال متث���ل ظاه���رة، لكنه���ا مرفو�ش���ة ولن 
يدخر املجل�س االأعل���ى لل�شحة جهداً ملنع 
ال�شح���ة  وزارة  م���ع  بالتن�شي���ق  تكراره���ا 
وجمعي���ة  ال�شحي���ة  اخلدم���ات  ومقدم���ي 

االأطباء البحرينية.
لل�شح���ة  االأعل���ى  املجل����س  اأّن  واأك���د 
تعزي���ز  املقب���ل  اجتماع���ه  يف  �شيبح���ث 
ال�شوابط الكفيلة حلماية �شالمة منت�شبي 

•الكوادر الطبية اأثناء تاأدية واجبهم.  ال�شيخ حممد بن عبداهلل	
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رئي�س الوزراء يتلقى تهنئة وزير اخلارجية الكويتي

... و�سموه يتلقى تهنئة م�ساعد وزير اخلارجية الكويتي

اإعفاء البحرينيني من تاأ�سرية ال�رشق الرو�سي

اإجناز ال�سيخة عائ�سة بف�سل رعاية رئي�س الوزراء

املراأة البحرينية تتبواأ اأعلى املراتب العلمية

تفوق ال�سيخة عائ�سة فخر لكل مواطن

رعاية �سموه اأثمرت الإجناز العلمي والع�سكري

“الإ�سكان” توزع دفعات جديدة من وحدات “دم�ستان”

وزير �شوؤون الديوان امللكي:

هناأ رئي�س الوزراء بتخرج حفيدة �شموه... �شلمان بن عبداهلل:

بف�شل دعم رئي�س الوزراء... �شمو ال�شيخة ثاجبة:

يف برقية تهنئة لرئي�س الوزراء... العنود بنت حممد: 

دون اأدنى معوقات اأو تاأخري

تلق���ى رئي����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي 
الأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة برقي���ة تهنئة 
من وزي���ر �شوؤون الديوان امللك���ي �شمو ال�شيخ علي 
ب���ن عي�شى اآل خليفة؛ مبنا�شبة تخ���رج حفيدة �شموه 
ال�شيخة عائ�ش���ة بنت را�شد اآل خليف���ة من اأكادميية 
�شان���ت هري�ش���ت الع�شكري���ة امللكي���ة يف العا�شمة 

الربيطانية لندن.

وفيما يلي ن�س الربقية:
�شاحب ال�شمو امللكي العم العزيز الأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة حفظه اهلل رئي�س الوزراء املوقر

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ي�شع���دين اأن اأبع���ث اإل���ى �شموك���م حفظكم اهلل 
تخ���رج  مبنا�شب���ة  والتربي���كات  الته���اين  باأخل����س 
حفيدتك���م ال�شيخ���ة عائ�ش���ة بن���ت را�ش���د اآل خليفة 
م���ن اكادميية �شان���ت هري�شت الع�شكري���ة امللكية 
وح�شوله���ا على ه���ذه املرتبة املرموق���ة كاأول فتاة 
بحريني���ة تتخ���رج م���ن ه���ذه الأكادميي���ة الع�شكرية 

العريقة، وذلك بف�شل الرعاية الكرمية التي تلقتها 
من �شموكم الك���رمي، والتي اأثمرت ع���ن هذا الإجناز 
العلمي والع�شكري املميز راجيا من اهلل العلي القدير 
اأن يوفقه���ا خلدمة البحرين وحم���ل اأمانة امل�شوؤولية 

مع اأبناء هذا الوط���ن العزيز، مع اأطيب التمنيات لها 
مبوا�شلة النجاح والتوفيق يف حياتها القادمة.

حف���ظ اهلل �شموك���م واأدام عليكم نعم���ة ال�شحة 
والعافية، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة من رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري 
ال�شي���خ �شلمان بن عبداهلل اآل خليفة؛ مبنا�شبة تخرج 
حفي���دة �شموه ال�شيخة عائ�شة بن���ت را�شد اآل خليفة 
من اأكادميية �شان���ت هري�شت الع�شكرية امللكية يف 

العا�شمة الربيطانية لندن.
وفيما يلي ن�س برقية التهنئة:

 �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س الوزراء املوقر

 ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ي�رشفني اأن اأتق���دم اإلى �شموكم الكرمي ب�شادق 
الته���اين والتربيكات مبنا�شبة تخرج حفيدة �شموكم 
ال�شيخ���ة عائ�شة بنت را�ش���د اآل خليفة، من اأكادميية 

�شان���ت هري�ش���ت الع�شكري���ة كاأول فت���اة بحريني���ة 
تتخرج من هذه الأكادميية الع�شكرية العريقة.

وبه���ذه املنا�شب���ة ي����رشين اأن اأ�شي���د مب���ا بذلته 
ال�شيخ���ة عائ�شة م���ن جهد وتف���اِن خ���الل درا�شتها، 
والتي نالت بف�شلها هذه الدرجة الع�شكرية العلمية 
الهام���ة، والتي اأت���ت بف�شل دع���م �شموكم حفظكم 
اهلل ورعاك���م للمراأة البحرينية من اأجل اأن تتبواأ اأعلى 
املرات���ب العلمي���ة وتقلده���ا املنا�ش���ب التنفيذية 
العليا لت�شه���م يف عجلة التنمية، متمن���ن مزيداً من 
التوفيق والنجاح، داعن املولى عز وجل اأن يبقيكم 
حفظكم اهلل ذخ���راً و�شنداً لهذا الوط���ن العزيز، واأن 

يدمي عليكم نعمة ال�شحة والعافية وطول العمر.
وتف�شلوا �شموكم حفظك���م اهلل ورعاكم بقبول 

وافر الحرتام والتقدير.

تلق���ى رئي����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي 
الأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة برقي���ة تهنئة 
م���ن �شم���و ال�شيخ���ة ثاجبة بن���ت �شلم���ان اآل خليفة؛ 
وذل���ك مبنا�شبة تخرج حفيدة �شم���وه ال�شيخة عائ�شة 
بن���ت را�شد اآل خليفة م���ن اأكادميية �شانت هري�شت 

الع�شكرية امللكية يف العا�شمة الربيطانية لندن.
وفيما يلي ن�س برقية التهنئة:

�شاحب ال�شمو امللكي الأخ العزيز الأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة حفظه اهلل رئي�س الوزراء املوقر

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ي�رشفن���ي اأن اأرفع ملق���ام �شموكم الكرمي اأ�شمى 
اآي���ات الته���اين والتربي���كات مبنا�شبة تخ���رج ابنتنا 

العزي���زة ال�شيخ���ة عائ�ش���ة بنت را�ش���د اآل خليفة من 
اأكادميي���ة �شان���ت هري�ش���ت الع�شكري���ة امللكية يف 
العا�شم���ة الربيطاني���ة لن���دن، كاأول فت���اة بحرينية 

تتخرج من هذه الأكادميية الع�شكرية العريقة.
اإن م���ا حققت���ه ال�شيخة عائ�شة م���ن تفوق وعزم 
واإ�رشار وبلوغ اأعلى املراتب العلمية والعملية يف هذه 
الأكادميي���ة املرموقة، اإمنا هو م�ش���در فخر واعتزاز 
لكل مواطن بحريني، وه���و دليل جديد على ما متتع 
ب���ه امل���راأة البحريني���ة من دع���م وم�شان���دة من لدن 
�شموكم وحكومتكم الر�شي���دة ، مكنها من اأن حتقق 
خمتل���ف تطلعاتها والو�شول اإل���ى اأعلى املراتب يف 

كافة املواقع وامليادين.

كم���ا ياأتي اهتم���ام �شموكم حفظك���م اهلل بدعم 
اخلريج���ن واملتفوق���ن واحلر�س عل���ى تكرميهم، 
اإميان���اً منكم باأهمي���ة العلم واملعرف���ة يف خلق وطن 
متقدم ُمزدهر، مبعث فخرهم واعتزازهم، ودوافعهم 
الأ�شم���ى يف الو�ش���ول اإلى اأعلى درج���ات التفوق يف 

م�شريتهم العلمية والعملية.
نك���رر الته���اين والتربي���كات، متمن���ن لالأبن���ة 
ال�شيخة عائ�شة بنت را�ش���د اآل خليفة دوام التوفيق 
والنج���اح، داعن املولى عز وج���ل اأن يحفظ �شموكم 
ويرعاك���م وميتعكم مبوف���ور ال�شح���ة والعافية واأن 
ي�شدد على طريق اخلري خطاك���م ويجعلكم دوماً عزاً 

وذخراً لوطننا الغايل.

املنامة -  بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة برقية 
تهنئ���ة من حرم �شمو ال�شيخ عل���ي بن عي�شى ال خليفه 
�شمو ال�شيخة العنود بن���ت حممد بن �شلمان اآل خليفة، 
مبنا�شبة تخرج حفيدة �شموه ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد 
اآل خليف���ة م���ن اأكادميي���ة �شانت هري�ش���ت الع�شكرية 

امللكية يف العا�شمة الربيطانية )لندن(.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاح���ب ال�شمو امللكي الع���م العزيز المري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة حفظه اهلل رئي�س الوزراء املوقر

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�شع���دين اأن اأبع���ث اإل���ى �شموك���م حفظك���م اهلل 
باأخل�س التهاين والتربيكات مبنا�شبة تخرج حفيدتكم 
ال�شيخ���ة عائ�شة بن���ت را�ش���د اآل خليفة م���ن اأكادميية 
�شانت هري�شت الع�شكرية امللكية وح�شولها على هذه 
املرتب���ة املرموقة كاأول فت���اة بحرينية تتخرج من هذه 

الأكادميية الع�شكرية العريق���ة، وذلك بف�شل الرعاية 
الكرمية التي تلقتها من �شموكم الكرمي، والتي اأثمرت 
عن هذا الإجناز العلمي والع�شكري املميز راجيا من اهلل 
العل���ي القدير ان يوفقها خلدم���ة البحرين وحمل امانة 
امل�شوؤولي���ة م���ع ابن���اء هذا الوط���ن العزيز، م���ع اطيب 
التمني���ات لها مبوا�شل���ة النجاح والتوفي���ق يف حياتها 
القادمة. حفظ اهلل �شموك���م واأدام عليكم نعمة ال�شحة 

والعافية، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املنامة - بنا: تنفيذاً لأمر ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، وا�شلت 
وزارة الإ�شكان توزيع وحدات م�رشوع دم�شتان الإ�شكاين 
عل���ى دفعات جدي���دة م���ن املواطن���ن امل�شتفيدين، 

�شمن برنامج توزيع 4200 وحدة �شكنية.
وقال الوكي���ل امل�شاع���د لل�شيا�ش���ات واخلدمات 
الإ�شكاني���ة خالد احلي���دان “اإنَّ اإج���راءات توزيع م�رشوع 
ا�شتح�ش���ان  و�ش���ط  �شل�ش���ة  ب�ش���ورة  تت���م  دم�شت���ان 
املواطن���ن وم���ن دون اأدن���ى معوق���ات اأو تاأخري، بعد 

اأن حر�ش���ت الوزارة عل���ى اأن تتم عملي���ة التوزيع على 
دفعات لت�شتمر حتى غدا )الأربعاء(، وقامت بالتوا�شل 

م���ع املواطنن من اأجل احل�ش���ور باملوعد املحدد وفق 
الربنام���ج الزمني ال���ذي و�شعته لتوزي���ع 4200 وحدة 

�شكنية على خمتلف املحافظات.
وتاب���ع احلي���دان اأنَّ “الإ�ش���كان” حري�ش���ة عل���ى 
النتهاء من تنفيذ برنام���ج توزيع 4200 وحدة �شكنية 
ح�شبما هو خمطط ل���ه، موؤكًدا حر�شها عل���ى ال�شتمرار 
بذات الوترية من الفاعلية واللتزام التي مت بها تنفيذ 
املرحلت���ن ال�شابقتن بتوزيع 6200 وح���دة �شكنية، 
التي اأمر �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء بتوزيعها.

• •�شمو رئي�س الوزراء	 �شمو ال�شيخ علي بن عي�شى	

• ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل	

املنامة - بن���ا: تلقى رئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ري خليفة 
ب���ن �شلمان اآل خليف���ة برقية تهنئة من 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء، 
الكوي���ت  بدول���ة  اخلارجي���ة  ووزي���ر 
ال�شقيق���ة ال�شي���خ �شب���اح خال���د احلمد 
ال�شباح؛ مبنا�شبة تخ���رج حفيدة �شموه 
ال�شيخ���ة عائ�ش���ة بنت را�ش���د اآل خليفة 
من اأكادميية �شانت هري�شت الع�شكرية 

امللكية يف العا�شمة الربيطانية لندن.
وفيما يلي ن�س برقية التهنئة:

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 
اهلل  اآل خليف���ة حفظك���م  �شلم���ان  ب���ن 
رئي�س جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين 

ال�شقيقة
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

 
ي�رشفن���ي اأن اأرف���ع ملق���ام �شموكم 
الكرمي اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
الغالي���ة  حفيدتك���م  تخ���رج  مبنا�شب���ة 
ال�شيخ���ة عائ�شة بنت را�ش���د اآل خليفة، 

�شان���ت  اأكادميي���ة  م���ن  اهلل،  حفظه���ا 
هري�شت الع�شكرية امللكية يف العا�شمة 

الربيطانية لندن.
اإن م���ا حققت���ه ال�شيخ���ة عائ�شة من 
تفوق وعزم واإ�رشار وبلوغ اأعلى املراتب 
العلمي���ة والعملي���ة يف ه���ذه الأكادميية 
املرموقة، اإمنا هو م�ش���در فخر واعتزاز 
ململك���ة البحري���ن ولكاف���ة دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية، �شائلن 
اهلل جل���ت قدرته اأن ميد ال�شيخة عائ�شة 
بن���ت را�ش���د اآل خليفة مبوف���ور ال�شحة 
والنج���اح،  التف���وق  ودوام  والعافي���ة 
داع���ن املول���ى عز وج���ل اأن يدمي على 
�شموك���م حفظك���م اهلل ورعاك���م موفور 
ال�شحة والعافية، وعلى مملكة البحرين 
ال�شقيق���ة و�شعبه���ا العزيز واف���ر الأمن 
والع���ز والرخاء، حتت القي���ادة احلكيمة 
جلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 
و�شمو ويل العهد الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة، حفظهما اهلل ورعاهما.
وتف�شل���وا بقب���ول فائ���ق الحرتام 

والتقدير.

كم���ا تلق���ى �شاحب ال�شم���و امللكي 
رئي����س الوزراء برقي���ة تهنئة مماثلة من 
م�شاع���د وزي���ر اخلارجية ل�ش���وؤون مكتب 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
ووزير اخلارجية بدولة الكويت ال�شقيقة 
ال�شيخ اأحمد نا�رش املحم���د ال�شباح، هذا 

ن�شها:

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 
اهلل  حفظك���م  خليف���ة  اآل  �شلم���ان  ب���ن 
رئي����س جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين 
ال�شقيق���ة ال�ش���الم عليك���م ورحم���ة اهلل 

وبركاته...
يطيب يل وببالغ الفخر والعتزاز اأن 
اأرفع اإلى �شموكم الكرمي خال�س التهاين 
والتربي���كات مبنا�شبة تخ���رج حفيدتكم 
ال�شيخ���ة عائ�شة بنت را�شد اآل خليفة من 
اأكادميي���ة �شان���ت هري�ش���ت الع�شكرية 

امللكية يف العا�شم���ة الربيطانية لندن، 
للجه���ود  التقدي���ر  كام���ل  ع���ن  معرب���اً 
الت���ي بذلته���ا للتخ���رج من ه���ذه الكلية 
يع���د  وال���ذي  العريق���ة،  الع�شكري���ة 
مدع���اة فخر واعت���زاز للم���راأة البحرينية، 
واخلليجية، والعربي���ة، متمنياً لها مزيداً 
من التف���وق والنجاح، �شائ���اًل اهلل تعالى 
اأن يحف���ظ �شموكم العزيز ذخ���راً و�شنداً 
للجميع، داعن املولى عز وجل اأن يدمي 
على �شموكم حفظكم اهلل ورعاكم موفور 
ال�شحة والعافي���ة، وعلى مملكة البحرين 
ال�شقيق���ة و�شعبه���ا العزيز واف���ر الأمن 
والع���ز والرخ���اء، حتت القي���ادة احلكيمة 
جلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل خليفة، 
و�شم���و ويل العهد الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة، حفظهما اهلل ورعاهما.
وتف�شل���وا بقب���ول فائ���ق الح���رتام 

والتقدير.

مو�شكو - �شكاي نيوز: اأعلن رئي�س 
ال���وزراء الرو�ش���ي دم���رتي مدفيدي���ف، 
الثنن املا�شي عن اإعفاء ال�شياح ورجال 
الأعم���ال من 18 بلدا بينهم البحرين، من 
تاأ�شرية الدخول اإلى اأق�شى �رشق رو�شيا.
واأو�ش���ح ميدفيدي���ف، اأن���ه �ش���دق 
على الق���رار ب�شورة ر�شمي���ة، قائال “اإن 
الراغبن يف زيارة اأق�شى �رشق رو�شيا، لن 
يحتاجوا من الآن ف�شاعدا اإلى ا�شت�شدار 
تاأ�ش���ريات، اإذ �شيكون بو�شعهم الدخول 
بعد م���لء ا�شتمارة بيان���ات ب�شيطة على 
النرتنت”، ح�شبما ذكرت وكالة “تا�س” 

الرو�شية.

وت�شمل الدول املعفية من التاأ�شرية 
اإل���ى ����رشق رو�شي���ا ع���دة بل���دان عربية؛ 
هي الإم���ارات والبحرين وقط���ر وتون�س 
واملغ���رب واجلزائ���ر وال�شعودية وعمان 

والكويت.
وت�شم القائمة كال من بروناي واإيران 
والهن���د وكوري���ا ال�شمالي���ة واملك�شيك 

و�شنغافورة وتركيا واليابان.
وتراهن رو�شيا من خالل قرارها على 
جلب املزي���د من ال�شياح اإل���ى منطقتها 
ال�رشقي���ة، اأما الدخول اإلى مو�شكو وباقي 
املناط���ق الرو�شية في�شتل���زم التاأ�شرية 

املعتادة.

• جانب من ت�شيلم الوحدات	

املطوع:  خريجو “تطوير القيادات” حمركون للمنظومة احلكومية

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزي���ر �شوؤون 
جمل�س ال���وزراء حممد املطوع اأن خريجي 
الربنام���ج الوطن���ي لتطوي���ر القي���ادات 
اأ�شا�شي���ون  حمرك���ون  ه���م  احلكومي���ة 
ملنظوم���ة العم���ل احلكوم���ي خ�شو�ش���ا 
خريجو برنامج اإعداد القيادات التنفيذية 
“قي���ادات”، اإذ تعت���رب فئ���ة املديري���ن 
القاعدة الأ�شا�شي���ة للعمل ال�شرتاتيجي 
احلكوم���ي والفك���ر الري���ادي يف القطاع 
الع���ام لتطبي���ق روؤى القي���ادة احلكيمة 

وحتقيق تطلعات املواطنن.
ج���اء ذلك ل���دى اجتماعه م���ع املدير 
العام ملعه���د الإدارة العامة “بيبا” رائد 

بن �شم�س.
الجتم���اع  اأثن���اء  املط���وع  و�ش���ّدد 
عل���ى اأهمي���ة الربنامج الوطن���ي لتطوير 

القي���ادات احلكومي���ة يف بن���اء منظوم���ة 
حكومية تدع���م الرتقاء بالأداء احلكومي 
ورفع الإنتاجية واجلودة والتمّيز، م�شيًدا 
بال�شرتاتيجي���ة التي يعم���ل بها املعهد 
والت���ي تتف���ق م���ع ال�شيا�ش���ات العام���ة 
للحكومة وخطة عملها وتطلعاتها لتوفري 
اأف�ش���ل اخلدم���ات للمواطن���ن، وهو ما 
اأك���د عليه اأي�ًش���ا برنامج عم���ل احلكومة 
لل�شنوات 2015/2018 وروؤية البحرين 

القت�شادية 2030.
واأ�ش���اد املط���وع اأثن���اء اطالعه على 
نتائ���ج درا�ش���ة ع���ن خمرج���ات برنام���ج 
للمديري���ن  الكب���ري  بالوع���ي  قي���ادات 
يف القط���اع الع���ام لدوره���م يف تنفي���ذ 
ومبادراته���م  احلكوم���ة،  عم���ل  برنام���ج 

ال�شرتاتيجية.
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العرب بين الناقة والطاقة
 

ل���ن يفيد �حل���ل �لأمني ب���ا �أمن ثق���ايف، وكي يكون 
هناك �أمن ثق���ايف لبد من زرع قنادي���ل فل�سفية بعقول 
�ملجتم���ع، زر�ع���ة م�سابي���ح معرفية باجلام���ع و�جلامعة، 
وكذل���ك يف د�خ���ل �ل���وز�ر�ت، وكل موؤ�س�س���ات �لدول���ة 

و�ملجتمع �ملدين. 
ل���ن يك���ون هناك ح���ل م���ا مل منار����س )�ملنتينن�س( 
�لثقايف د�خل �لكتب �ل�سيا�سية �ملليئة بالطحالب وكتب 
�لدر��س���ة و�جلامع���ات، �لتي يبتلعها �أطفالن���ا، و�سبابنا، 

و�لتي تركز على قاع �لتاريخ �ملح�سوة بالغبار. 
لن يزح���ف �لن���ور و�ل�سج���ون �لأيديولوجي���ة قائمة. 
و�إن ه���دم هذه �ل�سج���ون لن يكون �إل )ببل���دوزر( فكري 
ثقايف نقدي، يقوم على حف���ر �لأعمدة �ل�سمنتية مبنهج 

�ريكولوجي فل�سفي يهز �لأعمدة. 
و�لبد�ية تك���ون بخلق وز�رة بلدي���ة )�ب�ستمولوجية( 
تكن�س كل �خلر�فات من �لعقل �لعربي، فعقول �ملجتمع 
�لإ�سام���ي خم�سي���ة بالتاري���خ وبع����س �سخ�سياته �لتي 
ما فتئ���ت تخ�سي عقل���ه كلما حاول �لت�سال���ح مع جمال 

�حلياة، و�لتعرف على �إله �ل�سام و�ملحبة. 
نحن نعي�س �نتفاخا حد�ثويا مت�سخما يف �ل�سكليات، 
و�آلت �حلد�ث���ة، و�أجه���زة �حل�سارة، و�سم���ور� يف �لفكر، 
و�لأفكار، و�لت�سالح م���ع �لفل�سفة �حلد�ثوية، حيث لاآن 
ن�س���األ عن ديانة ومذه���ب �لفرد، ول ن�س���األ عن �إبد�عه، 
ومنتوج���ه �لإن�ساين يف خدمة �لب�رشي���ة، وهنيئا لكل عائلة 
قائم���ة على ديانة �أب تختلف عن ديانة �لأم، فهم �سمام 
�أم���ان لكل وحدة وطنية. نتله���ى بقمامة ح�سارة �لغرب، 
حيث ل���كل ح�سارة جو�هر وطن، نا�س���ن �أن �لغرب هو 

عرين �حل�سارة.
نرك���ز عل���ى روؤ�س���اء �ل���دول �لغربي���ة )�لفامباي���رز( 
م�سا�سي �لدماء، ونبتعد عن �لتنقيب يف كنوز فل�سفتها 

�حل�سارية. 
كيف نخ���رج من ع����رش �لناقة �إل���ى �إلطاق���ة، ومازلنا 
نر����س ماء �ل���ورد على �لعملي���ات �لإرهابي���ة، وكل زيت 
�لعن���ف �ملوزع على �سو�طئ حياتن���ا، كل طائفة تتفاخر 
مبيل�سياته���ا �خلائبة، �لتي ماز�ل���ت حتكم حياتنا بلحاها 

�لتي يخرج منها غبار �لتاريخ. 
لن يكون ح���ل، وذهنية �لر�أي �لع���ام ماز�لت متاأثرة 
بالتح���رمي �لديني، حي���ث �لتفا�سري �لديني���ة بحاجة �إلى 

�لغ�سل باملاء و�ل�سابون. 
�سنبق���ى يف ع�رش �لناقة ل �لطاقة م���ا دمنا حتى �لآن 
نعي�س فوبيا �لنقد لهذه �لتفا�سري �ملتكل�سة، ول منار�س 
�للي���زر �لنق���دي حلف���ر حج���ارة �لتف�سري و�إخ���ر�ج جو�هر 
�ملعاين �لعقانية �لتنويري���ة، و�لأحجار �لكرمية من قيم 
ومثل ومبادئ �لأدي���ان، كل �لأديان لنحظى )بكوكتيل( 
ح�س���اري، كوؤو�س���ه مزينة بجو�هر �لأف���كار، لنعي�س حياة 
�سعيدة با �كتئاب ديني ب�رشي من �سناعة كهنة �لن�س. 
�لثقافة �ملتطرفة مت�رشبة يف �أغلب مز�ريب �لأديان، 
فكل ميل�سي���ات فيها من �لعنف ما فيها، بع�سها مركز، 
وبع�سه���ا )لي���ت(. وقدرتن���ا يف و�س���ع )فل���ر( �أملاين 

)نيت�سوي( ل �سيني )ماوي( يزيل كل �لأتربة.
بالتنوي���ر لن نكره �إل �لكر�هي���ة، ولن نحب �إل �حلب. 
وبه���ا �سننت�س���ي بالديني���ة �لو�سطي���ة، �لت���ي تربي يف 
�سي�ستم علماين، ولي�س �إحلاديا، فهناك فرق بن �لإحلاد 
�ل�سوفيت���ي �ل�سيوع���ي �لذي ح���ارب �لدي���ن، و�لعلماين 
�لفرن�س���ي �ل���ذي يحر�س دور �لعب���ادة، وي�سع ما هلل هلل، 

وما لقي�رش لقي�رش. 
م�سكل���ة �لع���امل �ل�سامي ل���اآن ل مييز ب���ن جمال 
�لعلماني���ة يف �إد�رة �حلك���م وقر�قو�سي���ة وتخلف �لإحلاد 

�خلائب.
�أن�س���ح �ل�سب���اب، قر�ءة كتب حمم���د �أركون، وكتاب 
علي عبد�لر�زق يف كتابه �لعظيم �لإ�سام و�أ�سول �حلكم، 
�ل���ذي يف�س���ل بن �لدي���ن و�ل�سيا�س���ة، �أو كتب �ملفكر 
�لتون�س���ي حمم���د �لطالب���ي، �أو ترجمات وكت���ب �ملفكر 
�ل�سوري ها�سم �سال���ح يف عاجه للعنة ربيع رجال �لدين 
)�لربي���ع �لعربي(، �أق�سد )�لبعري �لعربي( كما هو عنو�ن 
كتاب���ي �لذي يف طريق���ه للن�رش، �أو ق���ر�ءة فكر �ل�سعودي 
�إبر�هي���م �لبليهي، ه���ذ� �لأيقونة �لفكري���ة �ملنبثقة من 

�لق�سيم.
بن زمن �لطاقة و�لناقة م�سافة ل ميكن فك �سفرتها 
�إل �إذ� �بتد�أن���ا م����رشوع �لأمن �لثقايف، �ل���ذي �خرق �أمننا 
�لثقايف مبتفجر�ته �لفكري���ة �ملغلقة، و�أحزمته �لثقافية 
�لقرو�سطية �لنا�سفة، فاأ�ساك �لنقد، وكامر�ت �لتنوير، 
و�سم�سمة �لب�ستمولوجيا هي �حل�سانة من �خر�ق عقلنا 

�لكوين وقريتنا �لكونية �لو�حدة. 
يف �لب���دء تك���ون �لثقاف���ة، فبه���ا يتح���دد �سلوكن���ا 
�لثقايف، و�أفعالنا، ونظرتن���ا للحياة، و�لإن�سان، و�جلمال، 
و�لإن�ساني���ة، فبحج���م �لعق���ل نق���ر�أ حجم �لن����س، و�لآية 
و�حلدي���ث، و�لتاري���خ، وطبيعة �لعاقة ب���ن �لب�رش، وهنا 
نفه���م �لوط���ن و�ملو�طن���ة و�حلك���م و�لعد�ل���ة، فالعقل 
�ل�سيق يق���ر�أ �حلياة �سيق���ة، و�لكبري و�ملفت���وح ير�ها 

مفتوحة وكبرية.  
كن �إن�سان���ا �ستقر�أ �لق���ر�آن �لكرمي ق���ر�ءة �إن�سانية، 
و�ستن���زع وت�سحب فتائل َقناِبل �لب����رش �لتي خباأوها بن 
ثناي���ا ن�سو�س �آيات �لق���ر�آن �لك���رمي و�أحاديث ر�سولنا 

�لكرمي ))�س((. كن �إن�سانا وكفى.

سيد ضياء 
الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

ن�شعى لبناء قدرات ال�شباب واإعدادهم للم�شاركة يف بناء الوطن
رئي�س �لوزر�ء يرعى ملتقى “�أثر �لقيادة و�لتطوع يف تنمية �ل�سباب”... �سمو �ل�سيخة زين: 

برعاي���ة كرمية م���ن لدن رئي����س �لوزر�ء 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �لأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان �آل خليفة، تنظم “�ملربة �خلليفية” 
و�لري���ادة  �لقي���ادة  “�أث���ر  �لأول  �مللتق���ى 
و�لتط���وع يف تنمية �ل�سب���اب” يوم 22 �أبريل 
�جل���اري يف مركز �ملوؤمتر�ت يف فندق �خلليج 
حتت �سع���ار “�ح�سل عل���ى �ملعرفة.. حافظ 
عليه���ا.. ق���م بتطبيقه���ا”، بح�س���ور رئي�س 
جمل�س �أمناء “�ملربة �خلليفية” �سمو �ل�سيخة 
زين بنت خال���د �آل خليفة، وع�سو�ت جمل�س 
�إد�رة �مل���ربة، وكبار �مل�سوؤول���ن، و�ل�سباب 

�لبحريني.
وكان���ت �سم���و �ل�سيخة زين ق���د �أعلنت 
يق���ام  �مللتق���ى  �أن  �سح���ايف،  موؤمت���ر  يف 
بدع���م متو��س���ل من لدن �سم���و �لأب �لقائد 
لدع���م ��ستمر�ري���ة �أعمال و�أه���د�ف “�ملربة 
�خلليفي���ة”، لتكون �رشح���ا وطنيا قادر� على 
�إحد�ث �أثر �جتماع���ي �يجابي وموؤثر يف جمال 
�لتعلي���م ل���دى �ل�سب���اب و�لنا�سئة، ومتكن 
�ل�سب���اب للو�س���ول بقدر�ته���م �إل���ى �أف�سل 
�مل�ستويات، من خ���ال تزويدهم باملهار�ت 
و�خل���رب�ت، ليع���ود هذ� باخلري عل���ى �لوطن 

�لغايل باأف�سل �لنتائج.

خلق التأثير اإليجابي 
و�أو�سح���ت �سموها �أن ر�سال���ة �مللتقى 
تتمثل يف خلق �لتاأثري �ليجابي لدى �ل�سباب 
وقادة �مل�ستقبل، وذلك من خال ��ست�سافة 
لتحفيزه���م  �ل�سي���ت  ذ�ئع���ة  �سخ�سي���ات 
ليكون���و� �أف���ر�د� يتمتع���ون بق���در و�فر من 
�أن �مللتق���ى  و�لكف���اءة، مردف���ة  �لفاعلي���ة 
�سيك���ون من�س���ة متكن جمي���ع �ملعنين من 
�للقاء ملناق�سة �لق�سايا �ملتعلقة مبو�سوع 
و�لتط���وع  و�لري���ادة  كالقي���ادة  �مللتق���ى 
من خ���ال �لعدي���د م���ن �لن�سط���ة �ملختلفة 
كاخلطاب���ات و�ملناق�س���ات وور����س �لعم���ل 

و�للقاء�ت.
وبين���ت �سم���و �ل�سيخ���ة زي���ن �أن �ملربة 
تلع���ب دوًر� مهًما يف �ملجتم���ع، مردفة “نحن 
نعم���ل على تعزي���ز ما نبذله م���ن جهود لبناء 
�لقدر�ت �لب�رشية �ل�سابة من �بنائنا، ونهيئهم 
وندربهم على و�سع حل���وٍل تقهر �لتحديات 
�لت���ي يو�جهونه���ا”، ويحدون���ا �لأم���ل د�ئما 
يف �أن يو��س���ل طابن���ا �لتحل���ي بالبتكار يف 
در��ستهم و�مل�ساهمة يف �لنهو�س بوطننا يف 

كافة �ملجالت �حلياتية و�لعلمية و�لعملية.

دعوة 
ودعت �سموها جميع �لقطاعات للم�ساركة 
يف دع���م �مل�ساري���ع �لت���ي ت�س���ب يف متكن 
وتطلعاته���م،  مهار�ته���م  وتنمي���ة  �ل�سب���اب 
مردفة �سموها، وه���ذ� �إن دل على �سيء، �إمنا 
يدل عل���ى �أن بناء �ملجتمعات ل���ن يتحقق �إل 

من خال عقد مثل هذه �رش�كات �ليجابية.  
و�أ�س���ارت �سم���و �ل�سيخ���ة زي���ن �إل���ى �أن 
�مللتق���ى �سينطل���ق يف 22 �أبري���ل �جلاري يف 
قاعة �ملوؤمتر�ت يف فندق �خلليج، مو�سحة �أن 
�مللتق���ى �سيكون من�سة ت�س���ارك فيها جميع 
�لطر�ف ذ�ت �ل�سلة م���ن �لهيئات �حلكومية 
و�ملنظم���ات غ���ري �حلكومي���ة و�ملوؤ�س�س���ات 
�خلا�س���ة حت���ت �سق���ف و�حد م���ن �أج���ل منح 
�ل�سباب �لبحريني فر�سة للتحدث �إلى مناذج 
ملهمة ومناق�سة حماور �مللتقى �لثاث، وهي 
�لقي���ادة، و�لري���ادة، وخدم���ة �ملجتم���ع، ومبا 
يتو�فق م���ع روؤية موؤ�س�سة “�ملربة �خلليفية” 
خللق جيل بحريني مبادر، مثمنة �جلهود �لتي 
يق���وم بها فري���ق �لعمل بالتنظي���م و�لعد�د 

للملتقى، ولنطاقه باأف�سل �سورة.

أهداف الملتقى 
ويه���دف �مللتق���ى �إل���ى تعزي���ز مفهوم 
�لقي���ادة و�لري���ادة و�لعم���ل �لتطوع���ي بن 
�ل�سب���اب �لبحرين���ي، وت�سلي���ط �ل�س���وء على 
�جناز�ت �ملربة وعر����س �أهد�فها �لتطويرية 
و�لتعليمية، و�أب���ر�ز �أهمية �ل�رش�كة �ملجتمعية 
ب���ن �ملوؤ�س�سات غري �حلكومي���ة وموؤ�س�سات 
�لقط���اع �حلكوم���ي و�خلا����س، وغر����س ح�س 
�ل�سب���اب  ل���دى  �لجتماعي���ة  �مل�سوؤولي���ة 
�لعم���ل  يف  �مل�سارك���ة  عل���ى  وت�سجيعه���م 
�لتطوع���ي، وخ�سو�س���ا �أن���ه �سيك���ون من�سة 
لتحفيز �ل�سب���اب على �لبت���كار و�لإبد�ع، من 
خال �إتاح���ة �لفر�سة لهم للتعرف على بع�س 
�لقادة �ل�سب���اب �ملوؤثرين، �إل���ى جانب غر�س 
روح �مل�سوؤولي���ة �لجتماعي���ة ل���دى �ل�سب���اب 
�لبحريني وت�سجيعهم على �مل�ساركة بالعمل، 
بالإ�سافة �إلى عر�س قدر�ت ومهار�ت �لطلبة 

�ملنتمن للموؤ�س�سة.

مبادرة غير مسبوقة 
غ����ري  مب����ادرة  ويف  �مللتق����ى،  و�سي�س����م 
م�سبوق����ة باملوؤمتر�ت و�مللتقي����ات �لتي يتم 
تنظيمه����ا بالبحري����ن، خط����ة �سامل����ة ملختل����ف 
�لن�سطة على م����د�ر �ليوم وحتت مظلة و�حدة، 
معار�س وور�س عمل ومنطقة �لبتكار، ومنطقة 
احلوار، وم�شاحة الن�ش����اط واملقابالت، ون�شاط 
لل�����رشكات،  �لجتماعي����ة  بامل�سوؤولي����ة  خا�����س 

وتكرمي للرعاة.

وتعتزم “�مل����ربة �خلليفي����ة” خلق من�سة 
جلميع �لأط����ر�ف ذ�ت �ل�سلة حتت �سقف و�حد 
من �لهيئات �حلكومي����ة و�ملنظمات و�جلهات 
غ����ري �حلكومي����ة بالإ�ساف����ة �إل����ى �ملوؤ�س�سات 
�خلا�سة، مع حر�سها على م�ساركة �أو�سع �رشيحة 
ممكن����ة م����ن �ل�سب����اب �لبحرين����ي، ف�سي�سارك 
بامللتق����ى 600 طالب، ويتحدث من خاله 11 
متخ�س�س، و�أك����ر من 200 �سيف من خمتلف 
�لهيئات �حلكومية و�ملنظمات غري �حلكومية.

متحدثين  
و�سيح����دث يف �مللتق����ى �لأول ل�”�مل����ربة 
�خلليفي����ة” �لعدي����د من �ل�سخ�سي����ات �لبارزة، 
و�لذي����ن �سيناق�سون �ملحاور �لثاث �لرئي�سية 
للملتق����ى و�لتي ته����دف جميعه����ا �إلى تقدمي 

جتربة ثرية ومناذج يحتذي بها �ل�سباب.
ومن بن �ملتحدثن �لرئي�سن يف �مللتقى 
وزير �خلارجية �ل�سيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة، 
ونائب �ملدير �لعام للخدمات �لتنموية يف بنك 
�لبحري����ن للتنمي����ة �ل�سيخ ه�سام ب����ن حممد �آل 
خليفة، ووزير �سوؤون �ل�سباب و�لريا�سة ه�سام 
�جلودر، ووزيرة �لتنمي����ة و�ل�سوؤون �لجتماعية 
�ل�سابقة، �لرئي�����س �لتنفيذي ل�رشكة “كبا�ستي 
حللول �لتوظيف” فاطمة �لبلو�سي، و�لإعامي 
و�لنا�سط �لجتماع����ي �لإمار�تي خالد �لعامري، 
للم�سوؤولي����ة  �لبحريني����ة  �جلمعي����ة  ورئي�����س 
�لجتماعية خالد �لقعود، و�ملوؤ�س�س و�لرئي�س 
�لتنفيذي ل�رشك����ة “غلو كروب” ومدير �ل�رش�كة 
�لجتماعية �أحمد جناح����ي، و�لإعامية و�ملدربة 
و�ط����اق  و�لتحفي����ز  �لقي����ادة  يف  �ملحرف����ة 
�لقدر�ت �أ�سو�ق بوعلي، ور�ئدة �لعمال �سهد 
�لز�ك����ي، ورئي�����س �د�رة �مل�ساري����ع يف جمعية 

�أيادي �لغاثية نورة علي.
و�أك����د �ملنظم����ون �أن �مللتق����ى �سي�سه����د 
�مل����ربة  �لطلب����ة وطلب����ة  م����ن  و��سع����ا  �إقب����ال 
للم�ساركة و�ل�ستفادة من فعالياته �ملتعددة 

و�ملتنوعة. 

• وزير �خلارجية 	

• نائب �ملدير �لعام ببنك �لتنمية	

• وزير �سوؤون �ل�سباب و�لريا�سة	

• �لرئي�س �لتنفيذي ل� “كبا�ستي حللول �لتوظيف”	

�مللتق���ى تنظم���ه “�مل���ربة �خلليفي���ة” وينطلق �ل�سب���ت مب�سارك���ة 600 طالب
بدور املالكي

4 مزايدات لت�شغيل قنوات اإذاعية يف 2017

ال�شيخة مي: للإمارات دوٌر بارز يف الرتويج الفعلي للثقافة

دعا �ل�رشكات �لر�غبة يف �ملناف�سة لتجهيز �لعرو�س... وزير �لإعام:

ور�سةٌ تفاعلية جمعت ممثلي “�إك�سبو” وقياد�ت �لأعمال يف �لبحرين

�ملنام���ة - بن���ا: �أعلن وزي���ر �سوؤون 
توج���ه  ع���ن  �لرميح���ي  عل���ي  �لإع���ام 
�ل���وز�رة �إلى طرح 4 مز�ي���د�ت عامة يف 
�لعام �جلاري عرب جمل����س �ملناق�سات 
و�ملز�يد�ت �أمام �لقطاع �خلا�س لإد�رة 
وت�سغي���ل 4 قن���و�ت �إذ�عي���ة وملدة 5 

�سن���و�ت، يف �إطار حر�س �ل���وز�رة على 
تعزيز �ل�رش�كة بن �لقطاعن �حلكومي 

و�خلا�س يف تطوير �لعمل �لإعامي.
و�أك���د �لرميحي �أن �ل���وز�رة ب�سدد 
�لنته���اء م���ن ط���رح �ملز�ي���دة �لعام���ة 
�ملتعلق���ة ب���اإد�رة وت�سغي���ل �أول تردد 

كخط���وة �أولى تتبعها ط���رح 3 تردد�ت 
عل���ى  �لع���ام  ه���ذ�  �أخ���رى يف غ�س���ون 
�لوطني���ة، د�عًي���ا  �لإذ�عي���ة  �ملوج���ات 
�ل����رشكات �لر�غب���ة يف �ملناف�س���ة عل���ى 
تاأج���ري رخ�سة �لبث �لإذ�عي �إلى جتهيز 
عرو�سه���ا و�لتق���دم به���ا �إل���ى جمل�س 

�ملناق�س���ات و�ملز�يد�ت ف���ور طرحها 
لا�ستف���ادة م���ن �حلي���ز�ت �لرددي���ة، 
�لت���ي  و�لتقني���ة  �لفني���ة  و�لإمكان���ات 
توفره���ا �لوز�رة م���ن ��ستديو ومعد�ت 
فني���ة متط���ورة، وخدم���ات وت�سهيات 

�إد�رية وتقنية.

�ملنام���ة - بن���ا:  بالتع���اون مع ممثلي 
�إك�سبو 2020 دب���ي، نّظمت هيئة �لبحرين 
للثقاف���ة و�لآث���ار �أم����س، ور�س���ًة تفاعلية 
بح�س���ور رئي�سة هيئ���ة �لبحري���ن للثقافة 
و�لآث���ار و�ملفّو����س �لعام جلن���اح �لبحرين 
يف �إك�سب���و دبي �ل�سيخ���ة مي بنت حممد �ل 
خليف���ة، وم�سارك���ة جمموع���ة م���ن قياد�ت 
�لأعمال مبملك���ة �لبحرين، مبتحف �لبحرين 

�لوطني.
و�أكدت رئي�سة هيئة �لبحرين للثقافة 
و�لآث���ار �ل�سيخة مي بن���ت حممد �ل خليفة؛ 
و�ملفّو����س �لعام جلناح �لبحرين يف �إك�سبو 
دب���ي، �أهمي���ة هذه �للق���اء�ت مل���ا لها من 
دور �أ�سا�سي يف توعي���ة خمتلف �لقطاعات 
للفر�س �لتجارية و�لقت�سادية و�لثقافية 

�لدولي���ة،  �لحتفالي���ة  ه���ذه  يف  �ملتاح���ة 
و�سك���رت معاليها �لقّيمن عل���ى �لإك�سبو 
منوهًة مب�ستوى �لتح�س���ري�ت �ملقامة من 
�أج���ل �إجناح ه���ذ� �للقاء �ل���دويل على �أر�س 

�خلليج. 
كم���ا و�أ�س���ارت �ل�سيخ���ة م���ي �إلى دور 
جمل�س �لتع���اون �خلليجي، ودولة �لإمار�ت 
�لعربّي���ة بالتحدي���د، يف �لروي���ج �لفعل���ي 

للثقافة �لعربّية و�خلليجّية وقيم �لنفتاح 
و�لتعاي����س و�حر�م �لخت���اف �لتي تتمّيز 

بها بلد�ننا. 
كذلك قال���ت �إن �مل�سارك���ة يف �ك�سبو 
2020 فر�س���ة ل���كل �لعامل���ن بهّم���ة من 
و�أ�ساف���ت:  �أوطانه���م.  �س���اأن  رف���ع  �أج���ل 
م���رة يف  لأول  �لبحري���ن  �سارك���ت مملك���ة 
�ك�سب���و �سنغه���اي ث���م يف �ك�سب���و ميانو، 
حيث ح�سلت عل���ى �مليد�لية �لف�سية عن 
�لت�سميم، و�سوف ت�سارك يف �إك�سبو 2020 
دبي تز�مًنا مع �كتمال م�رشوع طريق �للوؤلوؤ 
�ملمت���د لنحو ثاث���ة كيلوم���ر�ت ون�سف، 
ل�ستقب���ال �سياحٍة نوعية و�لرويج ململكة 
�لبحرين وتاريخه���ا �لعريق �لذي يزيد عن 

خم�سة �آلف عام.



الثالثاء 18 أبريل 2017 
21 رجب 1438

العدد 3108  5 بالدنا local@albiladpress.com

مملكة البحرين

وزارة الرتبية والتعليم

إدارة الخدمات

قسم الحدائق واإلرشاد الزراعي

تعلن إدارة الخدمات – قسم الحدائق واإلرشاد الزراعي عن طرح املناقصة التالية:

إعالن مناقصة 

فعىل الراغبني يف الدخول يف هذه املناقصة من الرشكات املؤهلة ملشاريع تنسيق وصيانة الحدائق لهذا النوع من األعامل 
املذكورة أعاله مراعاة ما ييل:

1.  االتصال مبكتب قسم الحدائق واإلرشاد الزراعي هاتف رقم: 17873303 بوزارة الرتبية والتعليم مبدينة عييس من الساعة 
8:00 صباحاً إىل الساعة 12:00 ظهراً، للحصول عىل املستندات اعتبارا من يوم االربعاء19/4/2017 إىل يوم االثنني24/4/2017.
2.  يجب إن يكون العطاء صالحاً ملدة 180 يوماً من تاريخ األقفال ومصحوباً مببلغ الضامن االبتدايئ املشار إليه أعاله أو 1% 
من قيمة العطاء أيهام أقل )ويف جميع األحوال يجب أال تقل قيمة الضامن االبتدايئ عن -/100 دينار بحريني( وذلك يف صورة 
شيك مصدق أو نقداً أو خطاب ضامن مصدق أو بوليصة تأمني من إحدى املؤسسات املالية أو رشكة التامني املحلية، عىل أن 

يكون هذا الضامن ساري املفعول طوال مدة رسيان العطاء املنصوص عليها يف وثائق املناقصات.
3.  تودع العطاءات يف الصندوق املخصص لذلك مبكتب تقديم العطاءات بإدارة املواد والتجهيزات الدور األول قبل موعد 

قفل العطاءات املحدد أعاله.
واملشرتيات  واملزايدات  املناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لسنة   )36( رقم  بقانون  املرسوم  ألحكام  املناقصة  هذه  تخضع    .4

واملبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة باملرسوم رقم )37( لسنة 2002م.
5.  كام يجب مراعاة الرشوط التالية:

• أن ترفق نسخة من السجل التجاري سارية املفعول عىل إن تكون مشتملة عىل نشاط موضوع املناقصة.
• أن تدون األسعار اإلجاملية وأسعار الوحدات

• أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.
الجهة مقدمة  أو  أو املؤسسة  العطاءات بختم الرشكة  • رضورة ختم جميع املستندات )األصلية واملصورة( املقدمة ضمن 

العطاء.
6. موعد الزيارة امليدانية يف تاريخ 25ابريل 2017م الساعة 9 وسيتم تحديد التفاصيل يف مستندات املناقصة، وحضور الزيارة 

جزء من اشرتاطات املناقصة.
7. سريفض أي عطاء ال تنطبق عليه الرشوط أعاله باإلضافة للرشوط املحددة يف وثائق املناقصات.

8. يعترب هذا اإلعالن مكمال لوثائق املناقصات.

موضوع املناقصة
رقم 

املناقصة

فئة 

املقاولني

قيمة املستند

)دينار(

قالتامني 

االبتدايئ

)دينار(

املوعد النهايئ لتقديم 

العطاءات

الوقتاليوم  التاريخ

صيانة املناطق الزراعية بالشارع 

الرئييس بحدائق مجمع الوزارة مبدينة 

عيىس )مناقصة زمنية ملدة سنتان(

S16-2017-5050016/5/2017
 1:00

PM

تجنيس أبناء البحرينية
يناق����ش الربمل���ان ت�رشيعا مهم���ا اليوم  

���د الطري���ق نح���و قونن���ة جتني����ش اأبناء  هِّ يمُ
البحرينية املتزوجة من اأجنبي.

وا�صتغ���رب تو�صي���ة اللجن���ة النيابي���ة 
املخت�صة رف�ش اقرتاح القانون رغم اأهميته 

وما �صدر من وعود بعبوره.
كال�صيكي���ات  م���ن  املو�ص���وع  ه���ذا 
مطالبات االحتاد الن�صائي وجمعياته. واأعتب 
عليهن افتقادهن اأبجديات ت�صكيل “لوبي” 
لتب����رش املطال���ب الن���ور. لق���د ق���راأ االحتاد 
تو�صي���ة اللجن���ة النيابي���ة يف �صحاف���ة يوم 
ال�صب���ت املا�ص���ي. وردت قياديات االحتاد 
بت�رشيح���ات نارية يف موؤمتر �صح���ايف. وماذا 
بعد؟ ال �ص���يء. �صيتفرج االحت���اد على قرار 

الربملان ثم يمُعلِّق ناقدا ونائحا.
لقد ا�صتجابت احلكومة يف العام 2014 
ملق���ررات ح���وار التوافق الوطن���ي، واأحالت 
للربملان تعديال ت�رشيعي���ا بقانون اجلن�صية، 
يجي���ز منح اجل���واز االأحم���ر الأبن���اء البحرينية 
املتزوج���ة م���ن اأجنب���ي وفق �صواب���ط.  ومن 
اأهم هذه ال�صواب���ط، التي اقرتحها املجل�ش 
الأعلى للم���راأة، �اأ�ؤيدها، ا�شرتاط اإقامة ابن 
املواطن���ة �صنوات طويلة بالبحرين والتخلي 

عن جن�صية االأب اأو طالق الوالدين.
م����رشوع قان���ون 2014 ت���اه يف دهالي���ز 
الربمل���ان. وج���اء االق���رتاح بقان���ون اجلديد 

ليحرِّك مياه راكدة.
ثم���ة مفارقة تق���ود للغ���ن. ا�صتحقاق 
جمه���ول االأب للجن�صية اإذا ولد الأم بحرينية. 
بينم���ا اب���ن الوال���د املعل���وم يعي����ش عدمي 
اجلن�صية. لقد كف���ل جاللة امللك واحلكومة، 
بقي���ادة �شمو رئي����س الوزراء، ح���ق التعليم 
وال�صك���ن والطباب���ة الأبن���اء املواطن���ة، وفق 
قانون �ص���در بالع���ام 2009، اإال اأن قرابة 4 
اآالف متفوق حمرومون من االبتعاث؛ ب�صبب 

قراءة متع�شفة من �زارة الرتبية للقانون.
باالأم���م  االأع�ص���اء  ال���دول  م���ن   %  86
املتح���دة ت�شطف مع حق امل���راأة يف جتني�س 
اأبنائه���ا. وتفوقت م�رش عربي���ا، بتقرير منح 
اجلن�صية، ملن يولد الأب م�رشي اأو اأم م�رشية، 
وف���ق الد�صت���ور اجلدي���د ال�ص���ادر بالع���ام 
2014.  اإن املوافق���ة عل���ى الت�رشيع ت�شب 
لتعزيز مل���ف البحرين احلقوقي، �ت�شتجيب 
لتو�صي���ات جمل�ش حق���وق االإن�ص���ان وجلنة 

متابعة تنفيذ اتفاقية “�صيداو”.
�اأكتب للربمل���ان �املعطلني للت�رشيع: 

كفاكم تاأخريا اأو تربيرا.

تيار
“كن خمل�ش���ا يف الأ�شياء ال�شغرية لأن 

قوتك تكمن فيها”.
االأم تريزا

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

يف ذمة “الكهرباء”... 40 مليون دينار دين لـ “البلديات”

مـ�سـدر الـزواحـف مــن خــارج مــدر�ســة عــراد

اإلغاء امللحق للطلبة الغائبني و�سمهم للدور الثاين

10 اآالف كلفة اأكيا�ش القمامة ب� “اجلنوبية”... م�صادر “$”:

بعد اكت�صاف اأفعى داخل اأروقتها... “الرتبية”:

بدءا من العام 2017... “الرتبية”:

انتقدت م�صادر ببلدية املنطقة اجلنوبية 
ل���� “البالد” تاأخر توريد هيئ���ة الكهرباء واملاء 
لة بالفواتري للبلديات  الر�صوم البلدية املمُح�صَّ
الأربع. �قدرت امل�ش���ادر حجم املديونية باأنه 
ي�صل الى قراب���ة 40 مليون دين���ار للبلديات 
الأربع. �قال���ت اأن بلدية املحرق تنفرد بوقف 
����رشف اأكيا�س القمام���ة ال�ش���وداء للمواطنني 
املتخلف���ني عن ت�شوية فواتريهم د�ن �شد�ر 
ق���رار من وزي���ر االأ�صغ���ال و�ص���وؤون البلديات 

والتخطيط العمراين.
وذكرت امل�ص���ادر اأن بلدي���ة اجلنوبية مل 
توقف �رشف الأكيا����س، �ذلك ردا على خطاب 
م���ن رئا�صة املجل����ش البل���دي اجلنوبي ملدير 
ع���ام البلدي���ة، م�شتف�رشا عن �ج���ود قرار مبنع 
توزيع الأكيا�س يف حال �جود متاأخرات لر�شوم 
البلدية. وبين���ت امل�ص���ادر اأن االأكيا�ش تنفذ 

ب�رشعة كبرية يف بلدية املنطقة اجلنوبية �ذلك 
ب�شبب  �جود تخوف م���ن املواطنني من �قف 

�رشفها اأ�شوة مبا يجري يف بلدية املحرق.
وا�صت���دل عل���ى اأن البلدية وف���رت يف يوم 

اخلمي����س املا�ش���ي كمية كبرية م���ن الأكيا�س 
ولكنه���ا نف���دت بوق���ت قيا�صي بحل���ول يوم 

االأحد.
وق���ال اأن كلفة االأكيا�ش تف���وق 10 اآالف 

دينار بينم���ا البلدية ال ت�صرتد كلفتها حتى يف 
حال عدم �شداد الفاتورة اأ� اللتزامات.

واأو�صح���ت اإح�ص���اءات ع���ن الع���ام 2015 
ن�رشته���ا ال�صحافة املحلي���ة اأن بلدية ال�صمالية 
م���ن  رزم���ة  و750  األف���اً   365 وزع���ت قراب���ة 
الأكيا����س، �تبل���غ كلفة الرزم���ة الواحدة 546 
فل�ش���اً، فيما بلغ عدد الأكيا����س اإجمالً نحو 10 

ماليني �972 األفاً و500 كي�ش.
واأظه���رت االإح�ص���اءات اأن بلدي���ة املحرق 
وزع���ت نح���و 129 األف���اً و649 رزم���ة اأكيا�ش 
قمام���ة، فيما بل���غ اإجم���ايل ما �زع من���ذ مطلع 
العام 2016، وحتى �صهر يونيو قرابة 73 األفاً 

و565 رزمة.
فاأو�ص���ح  اجلنوبي���ة،  املحافظ���ة  يف  اأم���ا 
فوزعت �صنوّي���اً قرابة 202 األ���ف �800 رزمة 
اأكيا����س قمامة مبا يع���ادل 6 ماليني �84 األف 
كي����ش، وتوزع البلدية �صهرّي���اً 16 األفاً و900 

رزمة على املواطنني القاطنني يف املنازل.

املنام���ة - بن���ا:  يف �صوء م���ا مت تداوله يف 
مواق���ع التوا�شل الجتماع���ي �بع�س ال�شحف 
املحلية ب�ش���اأن اكت�شاف اأفع���ى مبدر�شة عراد 
البتدائية للبنني، ق���ام فريق من املخت�شني 
ب���وزارة الرتبية �التعليم بزي���ارة تفقدية اإلى 
املدر�شة املذك���ورة؛ للتاأكد من �شالمة البيئة 
املدر�شي���ة فيه���ا، حيث تب���ني اأن م�شدر مثل 
ه���ذه الز�احف �احل�رشات من خ���ارج املدر�شة، 
�علي���ه بداأت ال���وزارة يف التن�شيق مع اجلهات 
ذات العالق���ة التخ���اذ االإج���راءات الالزمة بهذا 
ال�ش���اأن، مبا يف ذلك تنظيف املنطقة املجا�رة 

للمدر�صة.
اأم���ا بخ�صو����ش م���ا اأ�ص���ارت اإلي���ه ع�ص���و 

جمل�ش بلدي املحرق �صباح الدو�رشي يف اإحدى 
ال�شحف املحلي���ة ب�شاأن التن�شي���ق مع الوزارة 
بخ�شو����س ��ش���ع ه���ذه املدر�ش���ة، فاأفادت 
اإدارة العالق���ات العامة �الإع���الم بالوزارة باأن 
التوا�ش���ل م���ع الع�شو به���ذا ال�ش���اأن م�شتمر، 
حي���ث �شب���ق لها عق���د اجتماعات م���ع ممثلني 
ع���ن اإدارت���ي اخلدم���ات �التخطيط بال���وزارة، 
كان اآخ���ر اجتم���اع منه���ا يف نوفم���رب املا�صي، 
اإ�شاف���ًة اإلى اأن الوزارة ممثلة بعدد من مديري 
اإداراتها يف املجال����ش التن�صيقية للمحافظات 
الأربع، لتدار�س كاف���ة املو�شوعات املت�شلة 
باخلدم���ات التعليمي���ة التي تقدمه���ا الوزارة 

�صمن نطاق كل حمافظة.

اأ�ش���درت �زارة الرتبي���ة �التعليم تعميما 
ين����ش على اإلغ���اء امتحانات امللح���ق للمرحلة 

االبتدائية واالإعدادية بدءا من العام 2017.
�اأ�ش���ارت الوزارة اإلى اأن ق���رار الإلغاء جاء 
بناء على اجتماع من قبل قطاع التعليم �اإدارة 
المتحانات ب���وزارة الرتبي���ة �التعليم لتنفيذ 
الق���رار ال�ص���ادر م���ن اجتم���اع اللجن���ة العلي���ا 
لالمتحانات املركزية املنعقدة برئا�شة �كيل 

الوزارة ل�شوؤ�ن التعليم �املناهج.

واأ�ص���ار التعمي���م، الذي ح�صل���ت “البالد” 
العلي���ا  اللجن���ة  اأن  اإل���ى  من���ه،  ن�صخ���ة  عل���ى 
لالمتحان���ات املركزية اتفقت عل���ى اأن ت�رشف 
اإدارة التعلي���م البتدائي على امتحانات الد�ر 

الثاين ملادة الريا�شيات بدءا من هذا العام.
مدي���ري  اإل���ى  ال�ص���ادر  التعمي���م  ون���وه 
املدار�ش االإعدادية واالبتدائية العمل بالقرار 
ال�صادر باإلغ���اء امتحانات امللح���ق هذا العام، 
��قع���ت على التعمي���م مدي���رة اإدارة التعليم 

االإعدادي جنود الدو�رشي.
التعمي���م  خت���ام  يف  الدو����رشي،  ودع���ت 

ال�ش���ادر، جمي���ع اإدارات املدار����س الإعدادية 
واالبتدائي���ة الإب���الغ الط���الب واأولي���اء اأمورهم 
بخ�صو�ش اإلغاء امتحانات امللحق بدءا من هذا 
الع���ام، و�صيكون امتحان ال���دور الثاين للطلبة 

الرا�شبني �الغائبني اأي�شاً.
�من املزمع اأن يخ�شع الطالب ح�شب دليل 
االمتحان���ات والعطالت املدر�صي���ة المتحانات 
الدرا�شي���ة  املراح���ل  جلمي���ع  الث���اين  ال���د�ر 
االبتدائي���ة واالإعدادي���ة والثانوي���ة والتعلي���م 
الثانوي املوازي مبنت�شف يونيو �ت�شتمر اإلى 

20 يونيو من العام احلايل.

•  اأكيا�ش القمامة ال�صوداء	

• �شورة �شوئية للقرار	

را�سد الغائب

مروة خمي�س 

انطالق ت�سفيات جائزة البحرين الكربى للقراآن الكرمي 

“متكني” ت�سيف جمموعة �سهادات احرتافية 

برعاية ملكية �صامية

  ” يف “احلو�صبة ال�صحابية” بال�رشاكة مع “اأمازون

املنامة - بنا: حتت رعاي���ة عاهل البالد �صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، وبتنظيم من 
�زارة العدل �ال�شوؤ�ن الإ�شالمية �الأ�قاف بالتعا�ن 
مع املجل�س الأعلى لل�شوؤ�ن الإ�شالمية، تنطلق اليوم 
)الثالثاء( ت�شفيات جائ���زة البحرين الكربى الثانية 

والع�رشين للقراآن الكرمي.
�تقام الي���وم ت�شفيات م�شابق���ة اأجران )لذ�ي 
الإعاق���ة الذهنية الب�شيطة( مبرك���ز التاأهيل املهني 
واالأكادي���ي، فيم���ا �صتق���ام الت�صفي���ات النهائية 
لطلب���ة املراك���ز �احللق���ات القراآنية للذك���ور بجامع 

الف���احت الإ�شالم���ي، �لالإناث بجامع املل���ك خالد يوم 
22 اأبريل اجلاري، اأما ت�شفيات م�شابقة بيان )لطلبة 
املدار�س( ف�شتقام يف 23 اأبريل بقاعة معهد ال�صيخ 

خليفة للتكنولوجيا.
يذك���ر اأن امل�صابقة تقام للعام الثاين والع�رشين 
عل���ى الت���وايل من���ذ انطالقته���ا يف عه���د املغفور له 
ال�صي���خ عي�صى بن �صلمان اآل خليفة يف العام 1996، 
�حتظ���ى برعاية كرمي���ة من عاهل الب���الد، منذ تويل 

جاللته مقاليد احلكم.
وحمل���ت امل�صابق���ة من���ذ انطالقته���ا ع���دداً من 

االأه���داف الرئي�ص���ة، وتاأت���ي يف مقدمته���ا الرغبة يف 
خدم���ة كتاب اهلل عز وج���ل والعناية به حفظ���اً وعلماً 
�عم���اًل، �حث النا�شئة على حف���ظ كتاب اهلل عز �جل 
ومدار�صت���ه والعناية ب���ه، اإ�صافة اإل���ى تربية الن�شء 
على حقائق الكت���اب العزيز �ال�شنة املطهرة، �على 

مبادئ االإ�صالم و�رشائعه ال�صمحة.
كما ته���دف امل�صابق���ة ب�صكل مبا����رش اإلى تبني 
نوعي���ة متمي���زة م���ن حفظ���ة كت���اب اهلل �اإعداده���م 
ليكون���وا دع���اة خ���ري �عام���ل اإ�ش���الح يف جمتمعه���م 

واأمتهم.

العم���ل  اأعل���ن �صن���دوق  املنام���ة - بن���ا: 
“متكني” ع���ن اإدراج جمموعة م���ن ال�صهادات 
االحرتافية املتخ�ص�صة يف احلو�صبة ال�صحابية، 
يف اإط���ار ال�رشاك���ة ال�شرتاتيجي���ة م���ع خدم���ات 

“اأمازون ويب” الرائدة يف املجال الإلكرت�ين.
واأك���د الرئي����ش التنفي���ذي ل���� “متك���ني” 
اإبراهي���م جناح���ي اأهمي���ة مواكبة م�ص���ار تقنية 
املعلوم���ات واالت�ص���االت يف اململك���ة. وقال: 
“نعم���ل يف )متك���ني( �ب�ش���كل م�شتم���ر عل���ى 

االط���الع عل���ى النماذج املتقدم���ة يف العامل، يف 
اإط���ار �صعين���ا للم�صاهم���ة يف حتوي���ل البحرين 
لتك���ون الوجه���ة االأول���ى للتقني���ة يف ال����رشق 

االأو�صط”.
واأ�ص���اف: “عمل���ت )متكني( عل���ى اعتماد 
ودعم عدد م���ن ال�صهادات االحرتافية يف جمال 
بناء، وتطوير االأنظمة ال�صحابية والتي تتما�صى 
مع احتياجات �شوق العمل دائمة التغري؛ �ذلك 
به���دف �صق���ل مه���ارات املواط���ن البحريني، 

�تز�يده بالأد�ات الالزمة جلعله اخليار الأمثل 
للتوظيف”.

يذكر اأن “متكني” اأعلن���ت العام املا�صي 
ع���ن اإدخال تقنية “احلو�صب���ة ال�صحابية” للمرة 
الأ�ل���ى يف ال�رشق الأ��ش���ط بال�رشاكة مع خدمات 
“اأم���ازون وي���ب” التي متلك اأك���ر من 45 % 
من البنية التحتي���ة لقواعد البيانات يف ال�صوق 
العامل���ي، وه���و م���ا يف���وق ح�ص���ة “غوغل” و 

“مايكرو�صوف” و “اآي بي اأم” جمتمعة.
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سلطة المستهلك

مجلس 
المحافظ

• مدير اإدارة حماية امل�صتهلك يف وزارة ال�صناعة 	
والتجارة وال�صياحة �صنان اجلابري

�سبهة اإ�سالمية يف اإنفاق املبالغ الكبرية على الأرقام املميزة
حمرقيون يطالبون بالت�صدق للفقراء... وينتقدون املزاد 

ت�ص���در مو�صوع بيع اأرقام ال�صيارات املميزة يف مزاد علني حديث الأهايل 
يف جمل�س حمافظ املحرق �صلمان بن هندي اأم�س الإثنني.

واعترب بع�س احل�صور ال�رشاء بهذه املبالغ ال�صخمة اأمرا م�صبوها.
وت�ص���اءل الأهايل عن اله���دف من ����رشاء الأرقام املميزة لل�صي���ارات بهذه 

املبالغ املرتفعة.
وق���ال اأحد احل�ص���ور يف املجل�س اإن من ا�صرتى ه���ذه الأرقام بهذه املبالغ 

الكبرية اإذا جاءه فقريا ي�صاأله كم �صيعطيه. اأم اإنه لن يت�صدق عليه ب�صيء؟
واأك���د اأن هذا الفعل غري مقبول يف ال�رشيع���ة الإ�صالمية، ويجب احلجر عليه 
خ�صو�ص���ا انه ا�صتخدم املال يف غري حمل���ه، واأن اهلل �صبحانه وتعالى �صي�صاأله 

عن هذا املال كيف اكت�صبه؟ واأين اأنفقه؟

ل�ستثمار دنانري املزاد مب�ساريع اإن�سانية
جتار يتهربون من عمل اخلري... بن هندي:

اأك���د حمافظ املح���رق �صلمان ب���ن هندي اأن 
كثريا من الأهايل اأو�صلوا له همومهم بخ�صو�س 
م���زاد بي���ع الأرق���ام املمي���زة، والت���ي يج���ب اأن 
ت�ص���ل اإلى م�صام���ع امل�صوؤولني. وتاب���ع اإذا كان 
امل�صوؤولون ما�صني يف مثل هذه املزادات يجب 
األ تدخ���ل العائدات منها يف موازن���ة الدولة، بل 
يجب اأن ت�صتغ���ل يف امل�صاريع الإن�صانية كما هو 
الأمر يف كثري من الدول. ويف ال�صياق ذاته بني بن 
هندي اأن “بع�س التجار ندعوهم لتنفيذ الأعمال 
اخلريي���ة، وندعوه���م لها، اإل اأنه���م يتهربون من 
هذه امل�صوؤولية الجتماعية، ول ينفقون منها يف 

ال�صالح العام”.

ليلى مال اهلل

اإغالق خمازن اأغذية خمالفة

جتار املحرق دعموا الفورمول

ر�سد اأ�سبوعي ل�ستهالك اللحوم والدواجن

10 اآلف دينار غرامة خمالفات “امل�ستهلك”

معاقبة حمالت ب�سبب خ�سومات البطاقات

رفع تقارير عن الأرز والطحني وال�صكر

اإحالة ق�صايا للنيابة وغلق حمالت اإدارًيا 

بع�صها ت�صيف 3 %  على فاتورة امل�صرتي

ق���ال مدي���ر اإدارة حماية امل�صتهل���ك يف وزارة ال�صناعة 
والتجارة وال�صياحة �صنان اجلاب���ري اإن ال�صتعدادات ل�صهر 
رم�ص���ان ت�صبق ال�صه���ر الف�صيل، وتت�صم���ن الوقوف على 
احتياج���ات ال�صوق املحلية والتاأكد م���ن وجود خمزون كاف 
يف���ي بحاج���ة امل�صتهلك���ني لف���رتات ل تقل ع���ن 3 اأ�صهر، 

وت�صل يف متو�صطها اإلى 8 اأ�صهر.
وب���ني اأن “ق�صي���ة املخ���زون الغذائ���ي له���ا اأولوي���ة 
واإ�صرتاتيجي���ة قومي���ة وطني���ة مهم���ة خا�ص���ة واأنن���ا دول���ة 
م�صتهلك���ة يجب اأن نتاأكد من توافر ال�صلع بال�صعر املقبول 

الذي يراعي القدرات ال�رشائية للمواطن”.
وق���ال “الأم���ر يك���ون بامل�صاواة م���ع القط���اع اخلا�س 

لرنى م���دى ال�صتعداد امل�صب���ق لتوفري امل���واد التموينية 
خ�صو�ص���ا، واأن بع�س ال�صلع  ي���زداد الإقبال عليها يف �صهر 
رم�ص���ان اأكرث م���ن الأ�صهر الأخ���رى”. واأ�ص���اف اأن “الإدارة 
تتابع �رشكات الأغذية من حيث املعرو�س واملخزون وخطط 
عر�صه���ا يف الأ�صواق،  م�صجعني القطاع اخلا�س على توفري 
ال�صلع باأ�صعار تتنا�صب م���ع اإمكانات املواطنني وقدراتهم 
ال�رشائي���ة”.  وتابع “ناأخذ بالعتبار التزامات الأ�رش مبا يتعلق 
مبيزانية ال�صهر الف�صيل وبعده العيد والعودة للمدار�س”.  
واأو�ص���ح “نقوم بالتن�صيق م���ع القطاع اخلا�س، ونلقى 
جتاوب���ا منه���م، ونالح���ظ اأن���ه تط���رح يف بع����س الواجه���ات 
التجاري���ة بع�س املب���ادرات للبي���ع ب�صعر التكلف���ة لبع�س 

ال�صل���ع التي يزيد الإقب���ال عليها يف �صه���ر رم�صان”، لفتا 
اإلى اأن “ال�صتعدادات تتم ب�صورة متواترة، ونر�صد ب�صكل 
اأ�صبوع���ي ه���ذه املعطيات واملوؤ����رشات فيم���ا يخ�س بطرح 
ال�صل���ع الأ�صا�صي���ة كاللح���وم والدواجن والبي����س والألبان 
ومنتج���ات املخاب���ز”.  واأ�صاف “نر�صد  اأك���رث من 70 �صلعة 
اإ�صرتاتيجية مهم���ة مثل الأرز وال�صك���ر والطحني واحلليب، 

وغريها وترفع تقارير الر�صد لالإدارة العليا واملعنيني”.
ووا�ص���ل “نر�ص���د مع���دلت ال�صته���الك ونقي�س مدة 
املخ���زون، ف�صال عن الحتف���اظ بهام�س جيد م���ن املخزون 
يكف���ي كاإ�صرتاتيجي���ة وطني���ة ن�صتطيع اأن نبن���ي عليها يف 

مواجهة اأي طارئ لأي ظرف”.

ق���ال مدي���ر اإدارة حماية امل�صتهل���ك يف وزارة 
ال�صناعة والتج���ارة وال�صياحة �صن���ان اجلابري اإن 
قان���ون حماي���ة امل�صتهلك رق���م 35 ل�صنة 2012 

املع���زز بالئح���ة تنفيذي���ة بالقرار رق���م 66 ل�صنة 
2014، واأو�ص���ح بح�ص���ب القوان���ني، ف���اإن هناك 
عقوب���ات وغرام���ات مالية ترتاوح ب���ني 5 اإلى 10 

اآلف دين���ار للمتجاوزي���ن، واإن هن���اك  كث���ريا من 
الق�صايا حتال اإلى النياب���ة العامة، وهناك حالت 

غلق اإداري.

ا�صتو�ص����ح اأحد ح�ص����ور جمل�س حمافظ����ة املحرق عن 
املبل����غ الإ�ص����ايف ال����ذي يحت�صب يف حال الدف����ع عن طريق 
بطاقة الئتمان يف بع�س املحالت. وبنينَّ مدير اإدارة حماية 
امل�صتهل����ك يف وزارة ال�صناعة والتج����ارة وال�صياحة �صنان 

اجلابري اأن الإدارة ر�ص����دت حالت الفرق بني الدفع نقدا 
وع����ن طريق البطاقة الئتمانية يف بع�����س املحالت.  وبنينَّ 
اأن بع�صه����ا يعب����ث ويح�صل 3 % للدف����ع لل�رشكة املقدمة 
للخدم����ة عن طريق البطاقة الئتماني����ة، اإل اأن امل�رشع حظر 

ه����ذه املمار�ص����ة، وهن����اك ق����رارا وزاري مت تعمي����ه يحظر 
حت�صي����ل مبالغ عند ا�صتخدام البطاق����ة الئتمانية، وهناك 
عقوب����ة ملثل هذه احل����الت مت �صبطها واتخ����اذ الإجراءات 

القانونية بحقها.

اأك���د مدي���ر اإدارة حماي���ة امل�صتهل���ك يف وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة 
وال�صياحة �صن���ان اجلابري اأن هناك كثريا م���ن القوانني حتمي امل�صتهلك 

تت�صارك فيها جهات عدة. 
وتاب���ع اأن وزارة ال�صح���ة متتلك ق�صم مراقبة الأغذي���ة، ويطبق قانون 

ال�صحة العامة الذي ينظم الكثري مثل ظروف التخزين.
وق���ال اإن اإدارة حماي���ة امل�صتهلك تبداأ م�صوؤوليته���ا منذ دخول ال�صلع 
اجلم���ارك واأحيانا قب���ل الإف�صاح له���ا بالدخول، وقد يت���م رف�صها يف حال 

التاأكد من عدم �صالحيتها. 
وتابع من �صم���ن املهام الو�صول للمخازن، واأخ���ذ العينات منها قبل 
اأن ت�ص���ل الأ�صواق؛ للتاأكد من مدى �صالحيتها، وهناك خمازن مت �صبطها 
واإحالة ق�صاياها للنياب���ة العامة، كما مت اإغالق خمازن خمالفة ل�صرتاطات 

التخزين.
وب���نينَّ اأن امل�صوؤولي���ة م�صرتك���ة ل تق���ف على عات���ق اأحد، ب���ل عملية 

متكاملة لنكون منظومة حماية امل�صتهلك.

رفع حمافظ املح���رق �صلمان بن هندي اأ�صمى اآي���ات التهاين للقيادة 
الر�صي���دة مبنا�صبة النج���اح الكبري الذي حققته مملك���ة البحرين يف تنظيم 
واإقام���ة �صباق جائ���زة البحرين الك���ربى لبطولة الع���امل ل�صباقات فورمول 

واحد.
وق���دم املحافظ �صكره للجميع لنج���اح احلدث الكبري الذي احتلت فيه 
البحرين مركز ال�صدارة خالل اأيام الفعالية العاملية الذي تابعها املاليني 

عرب العامل، ف�صال عن احل�صور يف احللبة. 
واأك���د اأن احل���دث املهم ل يق���ام يف بلد مزعزع الأم���ن والنظام، بل اإن 
الفعالية اأكدت الأمن وال�صتقرار يف البلد والنظام العام، وحتقيق ال�صالمة 

العامة للمواطنني واملقيمني وال�صيوف.
ولف���ت املحافظ اإل���ى فعالية اأهايل املحرق به���ذه املنا�صبة ال�صعيدة 
الت���ي اأقيم���ت يف �صوق املحرق بدعم م���ن التجار، مقدم���ا ال�صكر لهم على 
دوره���م الوطني، موؤكدا يف مثل هذه الأح���داث يجب اأن تعم الفرحة يف كل 

مناطق البحرين.

• بن هندي متو�صطاً �صدر املجل�س	

• جانب من نقا�صات احل�صور باملجل�س	



ال فراغ ت�رشيعي بر�سوم ا�ستخراج الرمال البحرية
رف�������س ع�����س��وي��ة امل��ج��ل�����س يف ت��ظ��ل��م��ات ال���ر����س���وم ال���ب���ل���دي���ة... خ��ل��ف:

اأك���د وزي���ر الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين ع�سام خل���ف عدم وجود 
ف���راغ ت�رشيعي فيم���ا يتعلق بر�س���وم ا�ستخراج 
الرم���ال البحري���ة، حيث اأن امل�رشع اأف���رد قانوًنا 
ا ونّظم من خالله عملي���ة ا�ستخراج الرمال  خا�سًّ

وبيعها.
ورف�س مقرتًح���ا بع�سوية املجل�س يف جلنة 
التظلم���ات م���ن الر�س���وم البلدية، عل���ى اعتبار 
اأن اللجن���ة ذات طبيعة فني���ة ويرى الإبقاء على 

ت�سكيلها احلايل.
وعرب م���ن جان���ب اآخر ع���ن اعرتا�س���ه على 

ت�سكي���ل جلنة حل���ل املخالف���ات البلدي���ة قبل 
اإحالتها للق�ساء؛ لحتم���ال تعار�سها مع الآلية 

املتبعة يف التعامل مع خمالفات البناء.
وعل���ق البلدي عب���داهلل عا�س���ور اأن مقرتح 
ت�سكي���ل جلن���ة للحل���ول الودي���ة قب���ل اإحال���ة 
املخالفات البلدية للق�س���اء جاءت �سمن خطة 

اجلهاز التنفيذي يف الأ�سا�س.
وراأى رئي����س وح���دة ال�س���وؤون القانوني���ة 
بالبلدي���ة ح�س���ن اجلم���ري اأن البلدي���ة تف�ّسل 
الإ����رشار على املقرتح، واعًدا بدرا�سة رد الوزير 

من الناحية القانونية والرد عليه كتابيًّا.

بلدي 
الشمالية
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• ع�سو جمل�س بلدي ال�سمالية البلدي طه اجلنيد	

نظام اإلكرتوين لتحديث العقود 

توحيد معاملة زوايا الق�سائم ال�سكنية 

تقاذف م�سوؤولية �سيانة مرافق امل�ساريع االإ�سكانية
اجتماع لتحديد اجلهة امل�سوؤولة عنها

انتق���د البل���دي طه اجلني���د التق�س���ر احلا�سل 
امل�ساري���ع  يف  العام���ة  املرفق���ات  �سيان���ة  بع���دم 
الإ�سكاني���ة، بال�سكل الذي يحاف���ظ عليها مع الزمن، 
وي�سم���ن بقاءه���ا �سليم���ة ومتما�سكة ط���وال عمرها 
الفرتا�س���ي. ولف���ت اإل���ى تقاذف عدد م���ن اجلهات 
الر�سمي���ة م�سوؤولية ال�سيانة فيما بينها، حيث اتفق 
اأع�س���اء املجل�س على ����رشورة التن�سي���ق لجتماع مع 
جميع اجلهات املعني���ة لتحديد اجلهة امل�سوؤولة عن 

ال�سيانة وحثها على القيام باأعمال ال�سيانة.
وقّرر املجل�س بناًء عل���ى طلب مرتئ�س الجتماع 
البل���دي اأحم���د الكوهج���ي، ت�سكي���ل جلن���ة م�سغ���رة 
ملتابع���ة الرتتي���ب لجتم���اع حت����رشه وزارة الإ�سكان 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  ووزارة 
العم���راين واجله���از التنفي���ذي، ملناق�س���ة مو�س���وع 

�سيانة املرافق العامة يف امل�ساريع الإ�سكانية.

وعلق مدير عام بلدية املنطقة ال�سمالية يو�سف 
الغتم اأن البلدية ل ت�ستلم امل�ساريع التي تقع �سمن 
اخت�سا�سه���ا م���ن وزارة الإ�سكان كاحلدائ���ق اإل بعد 

النتهاء من اإن�سائها.

واأ�س���اف اأن البلدي���ة حاول���ت �سيان���ة بع����س 
املن�س���اآت دون اأن ت�ستل���م �سوؤونه���ا ب�س���كل فعلي، 
م�سًرا اإلى اأن البلدي���ة �ست�سعى ل�سيانة وتعديل ما 

ميكن �سيانته وتعديله.

انتق���د البل���دي طه اجلنيد ع���دم وجود 
نظام اإلكرتوين خم�س����س لتحديث العقود 
البلدي���ة، كبدي���ل منا�س���ب وع����رشي حل���ل 
م�سكل���ة نق�س الكوادر، بع���د ال�ستغناء عن 

متدربات )متكن( يف البلديات.
واأك���د البل���دي اأحم���د الكوهج���ي دع���م 
املجل�س للجهاز التنفيذي يف اأي خطوة واأي 

م�سع���ى لتنمية اإي���رادات البلدية، وحت�سن 
اآلية حت�سي���ل الإيرادات، ع���رب التحول اإلى 

النظام الإلكرتوين يف حت�سيلها.
واأو�س���ى املجل����س مب���لء ال�سواغ���ر يف 
ق�س���م الإي���رادات عل���ى اأن تك���ون الأولوية 
ملوظفات )متك���ن( الالت���ي مت ال�ستغناء 

عن خدماتهن.

م���ّرر جمل����س بل���دي ال�سمالي���ة مقرتًح���ا 
يق�س���ي بتوحي���د معامل���ة زواي���ا الق�سائ���م 
ال�سكني���ة التابع���ة لوزارة الإ�س���كان مع جميع 
الق�سائ���م ال�سكني���ة باملناطق غ���ر امل�سجلة 

كم�ساريع اإ�سكانية.
وبّرر املجل����س مقرتحه عل���ى اأ�سا�س اأن 

الق�سائ���م ال�سكني���ة التي توّزعه���ا الوزارة يف 
املدن واملناط���ق الإ�سكانية يتم منح الزوايا 
لأ�سحابه���ا جماًنا كمكرمة ملكي���ة، بينما يتم 
بي���ع الزوايا على اأ�سح���اب الق�سائم ال�سكنية 
التي توزعها الوزارة يف خمتلف قرى ومناطق 

اململكة الأخرى.

العقود البلدية
توّجه الإن�ساء اإدارة لتح�سيل االإيرادات البلدية

�سواغر وظيفية بالق�سم ... الغتم:

اأكدت مدي���ر اخلدمات الفني���ة ببلدية املنطقة 
ال�سمالي���ة ملي���اء الف�سالة، يف رّدها عل���ى ا�ستف�سار 
املجل����س البل���دي حول معوق���ات حتدي���ث الر�سوم 
البلدية ب�سكل �سنوي، اأن ق�سم الإيرادات يف البلدية 
بحاج���ة اإلى م���لء ال�سواغر الوظيفي���ة يف الق�سم؛ ملا 
للمو�سوع من اأهمية يف اإجناز العمل ب�سكل ان�سيابي 

وبوقت اأ�رشع.
من جهت���ه، اأ�سار مدير ع���ام البلدي���ة ال�سمالية 
يو�س���ف الغتم اإل���ى اأن البلدية ل تع���اين من م�سكلة 
يف مو�س���وع زيادة الر�سوم البلدي���ة، واإمنا ال�سعوبة 
تكمن يف متابعة املديونيات وت�سجيل الر�سوم على 

العقارات، اإ�سافة اإلى اإعادة درا�سة الر�سوم.

ولفت اإلى اأنه ل يوجد تطلعات من قبل الوزارة 
مللء الفراغ احلا�سل يف املوظفن، م�سًرا يف الوقت 
ذات���ه اإلى وجود توج���ه لدى ال���وزارة لت�سكيل اإدارة 

خمت�سة بتح�سيل الإيرادات ومتابعة ال�ستثمارات.

وذك���ر اأن جمي���ع العق���ود اليوم يت���م ت�سجيلها 
وتوثيقه���ا يف البلدي���ة ويف وزارة الع���دل وال�سوؤون 
الإ�سالمي���ة والأوقاف، واأن هذا الأم���ر معمول به منذ 

حوايل عام.

�سيد علي املحافظة

• يو�سف الغتم واأحمد الكوهجي	

• •عبداهلل عا�سور	 عبداهلل الدو�رشي	

• اأحمد الكوهجي	

ا عظيًما طرح وتر�سية 43 مناق�سة خالل الربع االأول بن هندي: االأجداد تركوا لنا اإرًثا اأدبيًّ
بقيمة 8.2 مالين دينار ... خلف: 

و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطيط العم���راين: ك�سف وزير 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال 
العمراين ع�سام خلف ب���اأن عدد املناق�سات 
الت���ي متت تر�سيته���ا خالل الرب���ع الأول من 
الع���ام احلايل 23 مناق�س���ة وبتكلفة اإجمالية 

قدرها 8،248،511.819 ديناًرا. 
و�رشح الوزي���ر باأن عجلة التنمية م�ستمرة 
يف مملك���ة البحرين بدعم وتوجيهات القيادة 
الر�سيدة يف ظل التط���ور العمراين املت�سارع 
ال���ذي ت�سه���ده اململكة، لفًتا اإل���ى اأن العام 
احلايل �سي�سه���د البدء بتنفي���ذ واإجناز حزمة 
م���ن م�ساريع البني���ة التحتية �سم���ن برنامج 
عمل احلكومية والذي تهدف اإلى توفر بنية 
حتتي���ة ذات معاير اجلودة العالية واملوؤمنة 
وامللبي���ة  امل�ست���دام  القت�س���ادي  للنم���و 
لحتياج���ات البحري���ن احلالي���ة وامل�ستقبلية 
عل���ى كاف���ة الأ�سع���دة واملكمل���ة مل�ساريع 

حكومية اأخرى.  
اإل���ى اأن م���ن ب���ن تل���ك  واأف���اد خل���ف 
امل�ساري���ع التي مت���ت تر�سيته���ا 6 م�ساريع 
تبل���غ  اجمالي���ة  بتكلف���ة  الط���رق  يف قط���اع 
قط���اع  يف  و3  دين���اًرا،   6،008،454.621

تبل���غ  اإجمالي���ة  بتكلف���ة  ال�سح���ي  ال����رشف 
و)12( م�رشوًع���ا  دين���اًرا،   1،118،484.965
اإجمالي���ة تبل���غ  يف قط���اع املب���اين بتكلف���ة 
1،098،943.173 دين���اًرا، بالإ�ساف���ة اإل���ى 
م�رشوع���ن �سم���ن امل�ساريع الأخ���رى بتكلفة 

اإجمالية تبلغ 22،629.060 دينار.
ومن اأبرز تلك امل�ساريع يف قطاع الطرق 
متثل���ت يف م����رشوع تو�سع���ة �س���ارع املح���رق 
الدائري )من تقاطع احلد اإلى تقاطع اأمواج( 
دين���ار.   1،847،300.000 تبل���غ  بتكلف���ة 
ويه���دف اإل���ى زي���ادة الطاق���ة ال�ستيعابية 
لل�س���ارع حل���ل م�سكل���ة الزدحام���ات علي���ه 
و�سمان ان�سيابية وزي���ادة الكثافة املرورية 
���ا باملنطقة، حيث  عليه كون���ه �رشيان رئي�سيًّ
يت�سم���ن تطوي���ر وتو�سع���ة �س���ارع املحرق 
الدائ���ري يف اجل���زء املمتد م���ن مدخل جزيرة 
اأمواج اإلى مدخل احلد من م�سارين اإلى ثالثة 

م�سارات يف كل اجتاه.   

املحرق - حمافظة املحرق:  ا�ستقبل 
حمافظ املحرق �سلمان بن هندي مبكتبه 
عبدالرحمن املناعي، حيث اأهدى املحافظ 
ن�سخة من الكتاب الذي حمل عنوان “مثل 
ومعن���ى” وهو من تاألي���ف قرينته فاطمة 
ال�سليطي والتي ت�رشد م���ن خالله الأمثال 
ال�سعبي���ة وم���ا حتوي���ه م���ن مع���ان وحكم 

ومواعظ.
وخ���الل اللق���اء، اأع���رب املناع���ي عن 

للمحاف���ظ،  وتقدي���ره  �سك���ره  خال����س 
مثمًن���ا اهتمامات���ه مبثل ه���ذه املوؤلفات 

واإ�سهاماته يف حفظ الرتاث. 
م���ن جانبه، اأ�س���اد املحافظ باجلهود 
املبذول���ة يف هذا الكتاب املمي���ز، منّوًها 
يف الوق���ت ذات���ه “اإل���ى اأهمي���ة تاأريخ ما 
ترك���ه لنا الآب���اء والأجداد م���ن اإرث اأدبي 
عظيم نحمله اإل���ى اجليل احلايل والأجيال 

القادمة”.

• ع�سام خلف	
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بدء درا�صة مقرتح اإ�صدار ق�نون موّحد لالأ�رسة البحرينية
وفق ما ت�شمنته املذاهب الفقهية يف اإطار امل�شرتكات اجلامعة... وزير العدل:

املنامة - بنا : اأكد وزير العدل وال�ش�ؤون 
الإ�شالمية والأوق���اف ال�شيخ خالد بن علي 
اآل خليف���ة الرتحيب والدعم لكل امل�شاعي 
الهادف���ة اإل���ى اإيجاد قان����ن م�ّحد لأحكام 
الأ����رة والرامية اإلى حتقيق مب���داأ فاعلية 
املنظ�م���ة الت�ريعي���ة والق�شائي���ة ومب���ا 
ي�شهم يف تر�شيخ ا�شتقرار الأ�رة البحرينية 
واحلف���اظ عل���ى كيانه���ا وتعزي���ز مكانتها 
يف املجتم���ع البحريني بتن�ع���ه وتعدديته 
ودوره���ا املح�ري يف التنمي���ة امل�شتدامة، 
وحفظ احلق����ق ومراعاة ال�اجبات الأ�رية، 
وفق م���ا ت�شمنت���ه املذاه���ب الفقهية يف 
اإط���ار امل�ش���رتكات اجلامع���ة، م���ع مراع���اة 

اخل�ش��شيات املذهبية.
واأ�شار وزير الع���دل اإلى بدء ال�زارة يف 
درا�ش���ة الق���رتاح بقان�ن باإ�ش���دار قان�ن 
م�ّحد لالأ�رة البحرينية، الذي رفعه جمل�س 

ال�ش����رى للحك�م���ة، يف �ش����ء الدرا�ش���ات 
املع���دة بهذا اخل�ش�����س وامل�شتندة على 
ال�اقع من حيث الإ�ش���كالت والحتياجات 
الفعلي���ة يف اإط���ار الت�ش���اور م���ع املجل����س 

الأعلى للق�شاء.

واأك���د التطل���ع للتع���اون امل�شتم���ر مع 
ال�شلط���ة الت�ريعية للدفع قدًم���ا باإ�شدار 
القان�ن امل�ح���د لالأ�رة اتفاًق���ا مع اأحكام 
الد�شت����ر الذي يقّرر يف مادت���ه الثانية اأن 
دين الدولة الإ�ش���الم، وال�ريعة الإ�شالمية 
م�ش���در رئي�شي للت�ريع، ويق���ّرر يف مادته 
املجتم���ع،  اأ�شا����س  الأ����رة  اأن  اخلام�ش���ة 
ق�امه���ا الدي���ن والأخ���الق وح���ب ال�طن، 
يحف���ظ القان����ن كيانها ال�رع���ي، ويق�ي 
اأوا�رها وقيمه���ا، ويحمي يف ظلها الأم�مة 
والطف�ل���ة، كم���ا تكف���ل الدول���ة الت�فيق 
ب���ن واجبات املراأة نح���� الأ�رة وعملها يف 
املجتم���ع، وم�شاواتها بالرج���ال يف ميادين 
ال�شيا�شي���ة والجتماعية والثقافية  احلياة 
والقت�شادية دون اإخ���الل باأحكام ال�ريعة 

الإ�شالمية.

املنام���ة - بن���ا: ����رح وكي���ل وزارة 
الداخلي���ة ال�شي���خ نا�ر ب���ن عبدالرحمن 
اآل خليفة، باأنه تنفي���ذا لت�جيهات وزير 
الداخلي���ة بتفعي���ل الربنام���ج التدريبي 
ال�شام���ل للعامل���ن ب�ش���كل مبا����ر م���ع 
الن���زلء واملحب��ش���ن يف مراكز الإ�شالح 
والتاأهي���ل واحلب����س الحتياط���ي، بداأت 
ام����س اأعم���ال الربنام���ج، ب�ر�ش���ة عم���ل 
تعق���د يف الف���رتة من 17 اإل���ى 20 اأبريل 
اجل���اري، يت���م خالله���ا مناق�ش���ة اأف�شل 
الط���رق والأ�شاليب للتعامل م���ع النزلء 
واملحب��ش���ن وف���ق الأنظم���ة واملعايري 

الدولي���ة املطبق���ة يف العدي���د من دول 
الع���امل. وي�شارك يف ال�ر�ش���ة التي تاأتي 
�شم���ن برنام���ج تدريب���ي، يت���م تنظيمه 
بالتعاون م���ع اللجنة الدولي���ة لل�شليب 
الأحمر، عدد من منت�شبي املراكز التابعة 
لالإدارة العام���ة لالإ�شالح والتاأهيل وعدد 
م���ن اأع�ش���اء اللجن���ة الدولي���ة لل�شليب 
مب�شت����ى  الرتق���اء  به���دف  الأحم���ر، 
اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا الإدارة العامة 
لالإ�شالح والتاأهيل يف التعامل مع النزلء 
وتط�ي���ر ال���كادر الب�ري ورف���ع كفاءته 

العلمية والعملية.

• ال�شيخ خالد بن علي	

 إعداد: عباس إبراهيممحاكم

نزيل يف “جو” ي�صتغل اأمه ب�لتبني الثم�نينية جللب “احل�صي�ش” 

اإح�لة طبيبة جته�ش احلوامل مببلغ م�يل اإلى احلب�ش

املحكمة اأيدت حب�شه 6 اأ�شهر وتغرميه 500 دينار

عرث على كمية من العقاقري الطبية ومبالغ نقدية 

رف�ش���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة الثانية 
)ب�شفته���ا ال�شتئنافي���ة( برئا�ش���ة القا�ش���ي بدر 
العبداهلل وع�ش�ية كل من القا�شين وجيه ال�شاعر 
وعم���ر ال�شعيدي واأمانة �ر اإميان د�شمال، ا�شتئناف 
ُم���دان “32 عاًما”، حاول اإدخ���ال “احل�شي�س” لإدارة 
الإ�ش���الح والتاأهيل “�شجن ج�” ع���ن طريق والدته 
-بالتبن���ي- البالغ���ة م���ن العم���ر 80 عاًم���ا، واأيدت 
معاقبته باحلب�س ملدة 6 اأ�شهر وبتغرميه مبلغ 500 

دينار؛ وذلك للتقرير به بعد امليعاد القان�ين.
وتتمث���ل وقائع الق�شي���ة يف اأنه وبع���د ح�ش�ر 

اأم امل�شتاأنف -بالتبني- اإل���ى مبنى اإدارة الإ�شالح 
والتاأهي���ل، لزي���ارة امل�شتاأن���ف النزي���ل يف الإدارة، 
مت تفتي�سه���ا ذاتًيا، فتمكن اأف���راد ال�رشط الن�سائية 
م���ن �شبط عدد 4 كرات تب���ن احت�ائهم على مادة 

“احل�شي�س”، كانت تخفيهم حتت مالب�شها.
فتم اإيقاف الأم و�ش�ؤالها عن �شبب ت�اجد هذه 
املادة املخدرة بح�زتها، فاأ�شارت اإلى اأنها ل تعلم 
اأنها مادة خمدرة، بل اعتقدت اأنها تراب كان ين�ي 

ابنها �شنع م�شباح به ي�شتعمله داخل ال�شجن.
واأو�شح���ت الأم اأن ابنه���ا ات�شل به���ا وه� من 

طل���ب منها جلب ه���ذه الك���رات امل�ج����دة يف اأحد 
الأدراج بغرفته، م�شدًدا عليها باإح�شارها اإليه.

وبالفعل اع���رتف امل�شتاأنف مبا قررته والدته، 
واأن���ه ل عالقة له���ا بتلك امل����اد املخ���درة، م�شرًيا 
اإل���ى اأنها طيبة ول تعرف �شيًئ���ا عن ما يتعاطاه من 
خمدرات، ف�ش���اًل عن اأن نظرها �شديد ال�شعف، كما 
اأنه���ا جلبت تلك امل�اد اإليه دون اأن تناق�شه؛ وذلك 

لأنها حتبه حًبا �شديًدا.
وثب���ت ملحكمة اأول درج���ة اأن امل�شتاأنف وحال 
ك�ن���ه عائ���ًدا ح���از واأح���رز بق�ش���د التعاط���ي مادة 

“احل�شي����س” املخدرة يف غري الأح����ال امل�رح بها 
قان�ًنا.

اجلدي���ر بالذك���ر اأن ك�شف ال�شتع���الم اجلنائي 
اخلا�س بامل�شتاأنف ي�شري اإلى وج�د 29 بالًغا �شده 
متن�عن ما بن تعاطي املخدرات وال�رقة واإتالف 
ممتل���كات الغري والعتداء عل���ى العر�س، ف�شالً عن 
اإب���اغ اأبوي���ه بالتبني �س���ده بعد اإزعاج���ه لهما ومت 
حب�سه مل���دة اأ�سبوعني ب�سبب ه���ذا الباغ، ويف حالة 
اأخ���رى �رق من منزلهم جه���از تلفزي�ن وحكم عليه 

باحلب�س 3 اأ�شهر.

املنام���ة - النيابة العامة: ����رح املحامي 
ال����زارات مم���دوح املع���اودة  الع���ام لنياب���ة 
واجله���ات العامة باأن النيابة العامة قد اأجنزت 
حتقيقاته���ا يف الق�شي���ة اخلا�ش���ة بعملي���ات 
الإجها�س املتهمة فيها طبيبة اآ�شي�ية باإحدى 
امل�شت�شفيات اخلا�شة، واأمرت باإحالة املتهمة 

“حمب��ش���ة” اإلى املحكم���ة ال�شغرى اجلنائية، 
وحتدد لنظر الدع�ى جل�شة اخلمي�س املقبل. 

وكانت النيابة العام���ة قد تلقت بالغاً من 
الهيئ���ة ال�طني���ة لتنظيم امله���ن واخلدمات 
ال�شحي���ة مف���اده ورود معل�مات م���ن الإدارة 
العام���ة للمباح���ث والأدل���ة اجلنائي���ة بقي���ام 

املتهم���ة مببا����رة عملي���ات اإجها����س للن�شاء 
احل�ام���ل مقابل مبل���غ مايل، وبن���اء على طلب 
م���ن الهيئ���ة باتخاذ الإج���راءات �شده���ا، فقد 
با�رت النيابة التحقي���ق يف ال�اقعة واأ�شدرت 
اإذن���اً بتفتي����س الغرف���ة املخ�ش�ش���ة للطبيبة 
بامل�شت�شف���ى وكذلك تفتي�س م�شكنها ل�شبط 

ما بح�زته���ا م���ن اأدوات وم�اد مم���ا ت�شتخدم 
يف ن�شاطه���ا امل�ؤثم، حيث ع���رث على كمية من 
العقاق���ري الطبي���ة واملبالغ النقدي���ة خمتلفة 
العمات، كم���ا مت ا�ستج���واب املتهمة واأمرت 
النيابة بحب�شها احتياطي���اً وباإحالتها حمب��شة 

اإلى املحكمة.

تنظ���ر املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة اخلام�شة 
برئا�ش���ة القا�شي اإبراهيم الزايد وع�ش�ية كل من 
القا�شي���ن حم�شن مربوك ومعتز اأب���� العز واأمانة 
�ر ي��ش���ف ب�ح���ردان، يف ق�شية م�اط���ن -يعمل 
م�ؤذًن���ا- ا�شتغله اآخر يف احل�ش����ل على مبلغ مايل 
من���ه، مدعًيا م�شاعدت���ه يف ا�شتخراج تقرير طبي له 
يثبت اإ�شابته يف حادث �شيارة �شامالً اأجر الق�شية، 
وال���ذي تعّرف عليه عن طريق اأحد معارفه، يف حن 
مل يجلب له �ش�ى تقرير مزور مل ي�شدر من اللجان 

الطبية.
وق���ررت املحكمة ي����م اأم�س وللم���رة الرابعة 
ا�شتدع���اء �شاهدة الإثبات، واأم���رت بتغرميها مبلغ 
50 دينارا والقب�س عليها، بعد اأن طلب ح�ش�رها 
لأكرث من 3 م���رات لال�شتماع اإل���ى �شهادتها ح�ل 
ال�اقع���ة، واأرج���اأت النظر يف الق�شي���ة حتى جل�شة 
3 ماي���� املقبل، واأمرت با�شتمرار حب�س املتهمن 

الثالثة يف الق�شية.
ب���داأت الق�شية تت�ش���كل بعدما �ش���ّك م�ظف 
�رك���ة التاأم���ن الت���ي تق���دم ملطالبته���ا امل�ؤذن 
املت�رر م���ن احلادث بالتع�ي����س، يف تقرير جلبه 
املذك����ر من�ش�ب �ش���دوره للجنة الطبي���ة ب�زارة 
ال�شح���ة يفيد باأنه اأ�شيب بعاه���ة م�شتدمية تقدر 
بن�شبة 35 %؛ وذلك بعد اأن ت�شببت �شيارة م�ؤمنة 
لديه���م تق�دها فتاة يف ح���ادث مروري يف اإ�شابته 

بعدة اإ�شابات �شببته له اآلم يف ج�شده.
اإذ اأن امل�ظ���ف امل�شار اإلي���ه لحظ اأن التقرير 
ت�جد ب���ه الكثري من الأخط���اء الإمالئية، ف�شالً عن 
اأن���ه ل يدل عل���ى اأن كاتب التقرير طبي���ب اأ�شالً، 
فت�ا�ش���ل مع الإدارة، والت���ي بدورها اأبلغت مركز 
ال�رطة ب���اأن التقرير مزّور. وبالقب�س على امل�ؤذن 
ق���رر اأثناء التحقيق معه اأنه يعمل م�ؤذًنا، ول يعرف 
الق���راءة والكتابة، كما مل يعر����س على جلنة طبية 

بع���د تعر�شه حل���ادث مروري من ت�شبب���ت به فتاة 
يف منطق���ة الب�شيتن، اإذ تعّر����س لآلم �شديدة يف 
ج�ش���ده. وبعدما ثبت لأفراد �رطة املرور اأن اخلطاأ 
يف احلادث �شببه الفت���اة �شائقة املركبة، طلب اأن 
يتم عر�شه على جلنة طبية لتقدمي دع�ى يطالب 
فيه���ا مببلغ تع�ي�ش���ي عما حلق به م���ن اإ�شابات، 
فت���م اإبالغه ب�رورة مراجع���ة اللجان الطبية ب�زارة 

ال�شحة ل�شتخراج التقرير.
وبعد عدة اأي���ام التقى باملته���م الثالث وه� 
اأح���د معارف���ه، فاأخ���ربه مب���ا حدث ل���ه واأن���ه يريد 
ا�شتخ���راج تقرير طبي لتع�ي�شه عن الإ�شابات، اإذ 
كان يعمل الأخري منظًف���ا يف وزارة ال�شحة، فطلب 
من���ه املتهم  الثالث الت�ا�شل م���ع املتهم الثاين، 
وال���ذي يعم���ل خمل����س معام���الت ف�شالً ع���ن اأنه 
م�ظ���ف �شابق يف وزارة ال�شح���ة. وبالفعل ت�ا�شل 
امل����ؤذن املت�رر م���ن احلادث مع املته���م الثاين، 
واأبلغ���ه بالأمر، فقال له املخّل����س اأن تكاليف هذا 
التقري���ر تكلفه مبلغ وق���دره 1650 ديناًرا، متثل 
مقابل الأ�شعة والفح��شات الطبية وكذلك اأتعاب 
املحاماة، ف�شالً عن اأتعابه ه�. واأ�شار املتهم الأول 
“امل�ؤذن” اإلى اأنه �شّلم املتهم الثاين “املخّل�س” 
املبل���غ املتفق علي���ه، وبعد فرتة جل���ب له الأخري 
التقري���ر ال���ذي ت�ج���ه به مبا����رًة ل�رك���ة التاأمن 
للمطالب���ة بتع�ي�شه عما حلق به م���ن اأ�رار ب�شبب 
احلادث امل���روري، م��شًح���ا اأنه ل يعل���م مبحت�ى 

التقرير؛ وذلك لأنه ل يعرف القراءة ول الكتابة.
ومبطالعة اأوراق الق�شية ثبت يف خطاب وارد 
للنياب���ة العامة م���ن نائ���ب رئي�س اللجن���ة الطبية 
ب����زارة ال�شح���ة، اأن التقري���ر املن�ش����ب �شدوره 

لل�زارة غري �شحيح.
ثبت بتقرير خبري التزييف والتزوير اأن ت�قيع 

الطبيب على التقرير مزور اأي�ًشا.

نظرت ي�م اأم�س املحكم���ة الكربى املدنية 
الأولى )الدائرة الإدارية( يف ثاين جل�شات دع�ى 
حل جمعية العمل ال�طن���ي الدميقراطي “وعد” 
املرف�عة من وزير الع���دل وال�ش�ؤون الإ�شالمية، 
اإذ تقدم���ت اجلمعي���ة مبذكرة بال���رد على لئحة 
دع����ى ال�زير طالب���ت يف ختامها قب���ل الف�شل 
يف الدع����ى ب�شم دع�ى �شابق���ة لهذه الق�شية، 
وبقب����ل الدفع بعدم د�شت�رية املادة )23( من 
القان�ن رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن اجلمعيات 
ال�شيا�شي���ة، ويف امل��ش����ع برف�س الدع�ى ويف 
جمي���ع الأح����ال باإل���زام ال�زير بر�ش����م الدع�ى 
وم�روفاته���ا، فيم���ا طالب ممثل جه���از ق�شايا 

الدولة وم�شت�شار ال�زير باحلكم يف الدع�ى.
اإلى ذلك قررت املحكم���ة برئا�شة القا�شي 
جمعة امل��شى وع�ش�ي���ة كل من الق�شاة حممد 
ت�فيق وط���ارق عبدال�شك�ر وحمم���د الد�ش�قي 
واأمان���ة ����ر عب���د اهلل اإبراهي���م، تاأجي���ل الدع�ى 
للمرافع���ة اخلتامي���ة، حت���ى جل�ش���ة 30 اأبري���ل 

اجلاري.
ويطال���ب املدع���ي -ال�زي���ر- يف الدع����ى 
م���ن املحكمة ح���ل اجلمعية املذك����رة وت�شفية 
اأم�الها واأيل�لتها خلزانة الدولة، ك�نها ارتكبت 
عدة خمالف���ات ج�شيمة، بتمجيده���ا لالإرهابين 
واعتباره���م “�شه���داء” واأنها طعن���ت يف �رعية 
الد�شت�ر وحّر�شت على عدم احرتامه، ف�شالً عن 
تعري�شه���ا على اأحكام الق�ش���اء وو�شفها باأنها 
غ���ري عادلة بطريق غري مبا����ر، ح�شب ما ورد يف 
لئحة الدع����ى التي قدمته���ا للمحكمة، وه� ما 

رف�شت القب�ل به اجلمعية املدعى عليها.
وجاء يف اأ�شباب رفع الدع�ى ح�شب ما ذكره 
ال�زير يف لئحة دع�اه اأن اجلمعية املدعى عليها 
حّبذت العنف واأي���دت الإرهاب والتحري�س على 

حت�شن اجلرائم واخلروج على ال�رعية.
اجلدير بالذك���ر اأن وزارة الع���دل وال�ش�ؤون 
الإ�شالمي���ة والأوقاف، �رحت يف وقت �شابق عن 
قيامها برفع دع����ى ق�شائية بطلب حل جمعية 
العمل ال�طن���ي الدميقراطي )وع���د(، وذلك يف 
�ش�ء ما ارتكبته اجلمعية املذك�رة من خمالفات 
ج�شيم���ة ت�شتهدف مب���داأ احرتام حك���م القان�ن، 
ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خالل متجيدها 
حمك�من يف ق�شايا ارهاب بالتفجري وا�شتخدام 
الأ�شلحة والقت���ل نتج عنها ا�شت�شه���اد واإ�شابة 
عدًدا م���ن رجال الأمن، وتاأييده���ا جهات اأُدينت 
ق�شائي���ا بالتحري�س عل���ى العن���ف وممار�شته، 
والرتويج وحتبي���ذ تغيري النظ���ام ال�شيا�شي يف 

البالد بالق�ة.
وقال���ت وزارة الع���دل اإن ه���ذه املخالفات 
امل�شتم���رة �شكل���ت يف جمملها خروج���ا كليا عن 
مب���ادئ العم���ل ال�شيا�شي امل����روع يف ظل مبداأ 
حرية ت�شكيل اجلمعيات ال�شيا�شية اأو الن�شمام 
لأي منه���ا باعتباره���ا تنظيمات وطني���ة �شعبية 
دميقراطي���ة تعم���ل عل���ى تنظي���م امل�اطن���ن 
ومتثيله���م يف اإطار من ال�حدة ال�طنية وال�شالم 
الجتماع���ي والدميقراطي���ة على النح���� املبن 

بالد�شت�ر وميثاق العمل ال�طني.
واأكدت احلر�س على اأول�ية ت�شحيح امل�شار 
ال�شيا�ش���ي، وامل�ش���ي قدًم���ا يف جه����د مكافحة 
الإره���اب والعن���ف والتط���رف، بجمي���ع اأ�شكاله 
واأ�شاليب���ه ومظاه���ره و�ش����ر دعمه وم���ا ميثله 
ذلك من تهديد لأمن امل�اطن وا�شتقرار ال�طن 
وتعري����س اأرواح الأبري���اء للخط���ر وا�شته���داف 
ا يف  املكت�شبات التاريخي���ة وال�طنية، وخ�ش��شً
ظل تزامن ذلك مع ما تتعر�س له مملكة البحرين 

من اأعمال اإرهابية وتخريبية.

اأدانت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 
برئا�شة القا�شي ال�شيخ حمد بن �شلمان اآل 
خليف���ة وع�ش�ية كل م���ن القا�شين �شياء 
هري���دي وحمم���د جم���ال ع�����س واأمان���ة �ر 
عب���داهلل حممد، 8 متهم���ن، م�ق�فن على 
ذم���ة ق�شاي���ا اإرهابي���ة يف احل�����س اجلاف، 
اأحدهم خليج���ي اجلن�شية، متكن�ا من الفرار 
م���ن الت�قيف عق���ب اعتدائهم عل���ى اأفراد 
ال�رطة املكلفن بحرا�شة املبنى، ب�ا�شطة 
قطعة حديدية؛ وذلك ب�شجن اخلليجي واآخر 
مل���دة 5 �شن����ات، وملدة 3 �شن����ات لل�شتة 
الباقن، كما اأمرت باإبعاد املتهم اخلليجي 
نهائًي���ا عن الب���الد بع���د تنفي���ذه للعق�بة 
تفا�شي���ل  وتع����د  به���ا.  علي���ه  املحك����م 
الثماني���ة  امل�ق�ف���ن  اأن  اإل���ى  الق�شي���ة 
اتفق�ا فيما بينهم على الهرب من ت�قيف 
احل��س اجل���اف، ونفاًذا لهذا التفاق اأعدوا 
خطًة، يك�ن وق���ت تنفيذها ال�شاعة 10:00 
�شباًح���ا. ويف ال�ق���ت املتف���ق علي���ه فت���ح 
اأحدهم ب���اب العنرب بالق�ة، وت�جه�ا جميًعا 
نح� الب�ابة الرئي�شي���ة، وهناك اعتدوا على 
اأفراد ال�رطة بال����رب، اإذ اعرت�س املجني 
عليهم طريقهم ومنع�هم من الهرب. ونتج 
ع���ن حماولة امُلدانن اله���رب من الت�قيف 

تعر�س املجني عليهم لإ�شابات متفرقة.
واأفاد اأحد اأفراد ال�رطة املجني عليهم 
يف اأق�اله لدى النيابة العامة اأنه �شمع �ش�ت 
����راخ و�ش���ا هد جمم�ع���ة م���ن املحب��شن 
احتياطًي���ا يجرون باجت���اه الب�ابة الرئي�شية 
للمرك���ز، وعندما حلق بهم متك���ن بع�شهم 
من الهرب خ���ارج املركز، فيما متكن اأفراد 
ال�رطة املرتبن على الب�ابة الرئي�شية من 
الإم�ش���اك باآخري���ن، م�شرًيا اإل���ى اأن املتهم 
الأول مت القب����ض علي���ه عق���ب خروج���ه من 
مركز احلب�س الحتياطي وو�ش�له للر�شيف 

الفا�شل بن ال�شارع املقابل للمركز.
وق���ال �رط���ي اآخر اأن���ه تفاج���اأ بدخ�ل 
املته���م الث���اين للمكت���ب ال���ذي كان فيه، 
وكان يتحدث مع باق���ي امُلدانن ليقرتب�ا 
من الب���اب، واأنه �شاهدهم ي�رب����ن �رطًيا 
ثال���ث، فح���اول م�شاعدة الأخ���ري وتخلي�شه 
منهم اإل اأنهم اعتدوا عليه بال�رب ب�ا�شطة 
قطع���ة حديدي���ة، فيم���ا متك���ن م�ق�ف من 
ال�شتيالء على مفتاح الب�ابة، ولذوا بالفرار 
من املبنى. وثب���ت للمحكمة اأن امل�ق�فن 
اأولً:   ،12/3/2015 بتاري���خ  امُلدان���ن 
اعت���دوا واآخري���ن جمه�ل���ن عل���ى �شالم���ة 
ج�شم 7 اأع�شاء من ق����ات الأمن العام اأثناء 
وب�شبب ومبنا�شبة تاأديتهم ل�ظيفتهم ومل 
يف�ش���ي العتداء اإل���ى عجزهم ع���ن عملهم 
مل���دة تزيد ع���ن 20 ي�ًما، ثانًي���ا: هرب�ا من 
مرك���ز الت�قيف واحلب����س الحتياطي وذلك 
بع���د القب����س عليه���م قان�ًن���ا با�شتعم���ال 
اأدان���ت  كم���ا  الأ�شخا����س.   عل���ى  العن���ف 
املتهمان الأول والثاين “اخلليجي”، باأنهما 
ا�شتعم���ال واآخرين جمه�ل���ن الق�ة والعنف 
م���ع رجال ال�رطة بنية حملهم بغري حق على 
المتن���اع عن اأداء عمل من اأعمال وظيفتهما 
وه� القب�س عليهم فاأحدث�ا بهم الإ�شابات 
امل��ش�فة بالتقارير الطبية ومل يبلغ�ا من 
ذلك مق�شدهما حيث متكن املجني عليهم 

من الم�شاك بهم.

ال�شجن 3 و5 �شن�ات مل�ق�فن 
هرب�ا من “احل��س اجلاف” 

ت�ل يت�صبب بتحويل “موؤذن” اإلى “مزور” لِّ�ش” محُ ت�أجيل دعوى حل جمعية “وعد” اإلى 30 اأبريل “محُ



هناك ف���رق بني الرج���ال العقالء 
الذي���ن يزنون الأمور مبي���زان �صحيح 
ويفكرون يف م�صلح���ة الأمة ويعرفون 
م�صوؤولياته���م وي���وؤدون واجبهم نحو 
اهلل والوط���ن، وب���ني الباحث���ني ع���ن 
الإث���ارة والباحثني ع���ن دور اأو زعامة. 
يف زم���ن الفتن���ة ال���ذي نعي����ش في���ه 
الآن، اأ�صبحت اأمان���ة الكلمة اأمرا مهما 
ل�ص���الح هذه الأم���ة وبقائها على قيد 
اإذا كان �صاحبه���ا  احلي���اة خ�صو�ص���ا 
من �صي���وخ الدين الذين ي�صري النا�ش 
خلفهم وي�صتندون يف مواقفهم التي 

يتبنونها اإلى ما يراه هوؤلء ال�صيوخ.
هناك كلمة يطلقها �صيخ تت�صبب 
يف قت���ل املئ���ات ورمب���ا الآلف ورمبا 
ت�صع���ل حربا ل يع���رف اأح���د نهايتها، 
وهناك كلمة ميك���ن اأن متنع ا�صتعال 

احلرائق وحتقن دماء الب�رش.
لذلك ح�صم ديننا احلنيف امل�صاألة 
بقول ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
اإن امل���رء يتحدث بالكلمة ل يلقي لها 
ب���ال فيه���وي به���ا يف جهن���م اأربعني 
خريف���ا. وه���ذا تو�صيح م���ن الر�صول 
�صلى اهلل عليه و�صلم خلطورة الكلمة 
الت���ي ينطق به���ا الإن�ص���ان خ�صو�صا 
اإذا كان ه���ذا الإن�صان م���ن قادة الراأي 
الذين ي�صري خلفهم املئات من الب�رش.

و�صت���ان ما ب���ني خطب���ة اأو در�ش 
ي�ص���يء اإلى �صاحبه، ب���ل للدولة التي 
يعي�ش عل���ى اأر�صه���ا اخلطيب، وبني 
خطب���ة ترف���ع �صاحبها وتق���دم الوجه 
امل����رشق للدول���ة الت���ي ينتم���ي اإليها 

اخلطيب.
الدكت���ور  الفا�ص���ل،  الرج���ل 
عبدالرحم���ن الفا�صل، ق���دم ال�صورة 
امل�رشق���ة للبحرين، الدول���ة امل�صاملة 
التي ترف����ش الإرهاب والعنف وتعف 
عن التدخل يف �صوؤون غريها من الدول 
عندما خ�ص�ش خطب���ة اجلمعة بكاملها 
للحدي���ث ع���ن حمن���ة دول���ة �صقيق���ة 
هي م�رش، ن���دد فيه���ا بالإرهاب الذي 
تعر�صت ل���ه الكنائ����ش وراح �صحيته 
وم�صلم���ون،  م�صيحي���ون  مواطن���ون 
وحتدث عن ف�صل م����رش الذي ورد يف 
الكتاب وال�صنة ودعا للوقوف بجانبها 

يف هذه املحنة.
ولنتخي���ل العك����ش، فل���و اأن هذا 
ال�صي���خ ق���ام يف خطبته ه���ذه بتكفري 
امل�صيحيني وتكفري ال�صابط امل�رشي 
الإرهاب���ي  احت�ص���ن  ال���ذي  امل�صل���م 
ليحم���ي بني وطنه ويق���دم روحه ثمنا 
لذل���ك، م���اذا �صيك���ون تاأث���ري فتواه 
واحرتام  عل���ى  النا�ش؟ حتية تقدي���ر 
للدكتور عبدالرحم���ن الفا�صل الرجل 
ال���ذي عرب ع���ن نف�صه وع���ن بلده خري 
ال�صحيح���ة  ال�ص���ورة  وق���دم  تعب���ري 
الت���ي  الراقي���ة  الر�صي���دة  للبحري���ن 

تتحمل م�صوؤوليتها يف اأوقات املحن.

الشيخ عبدالرحمن الفاضل... 
هكذا يتحدث العقالء

اإلرهاب ال يختلف 
مع تغير المكان

اأو  البحري����ن  يف  كان  �ص����واء  الإره����اب 
ال�صعودي����ة، يف م�رش اأو �صوري����ا اأو اليمن، اأو يف 
تركي����ا اأو باري�����ش ولن����دن وا�صتوكهلم، اأو يف 
اأي قطر عرب����ي اأو اأجنبي ه����و الإرهاب، يتغري 
مكان الفعل والفعُل واحد ل يتغري، ي�صتهدف 
الآمنني من املواطنني �صواء كانوا َمدنيني اأو 
ع�صكري����ني، اأو ال�صياح الزائرين، وُكلما ارتفع 
ع����دد ال�صحاي����ا توه����م امُلنف����ذون اأن اأهداف 
فعلتهم حتقق����ت. فالإره����اب والقتل يتجدد 
كل ي����وم يف كل م����كان، و�صحاياه ميوتون من 
غ����ري �صبب، ول����ن تنته����ي قائمة ال����دم بدون 
فعل جاد وهادف لجتثاث الإرهاب وتخلي�ش 

النا�ش من �رشه. 
ل تختلف اأهداف الإرهابيني يف ا�صتوكهلم 
اأو يف كني�صة الإ�صكندرية وطنطا اأو يف اأملانيا، 
فالإره����اب اأ�صبح �رشًا دولًي����ا، وُمنفذوه لي�صوا 
م����ن جن�صية واحدة بل م����ن جن�صيات متعددة، 

ل يجمعه����م وط����ن ول دي����ن ول مذهب، �صوى 
الرغبة يف ممار�صة القتل، �صواء من مواطنيهم 
اأو م����ن بل����دان اأخ����رى، ل يهمهم م����ن يق�صي 
نحب����ه يف فعلتهم بق����در ما يهمه����م مقدار ما 
ُيدفع لهم م����ن النقود لق����اء تنفيذها. كثرية 
هي التفاقيات والقوانني الوطنية والدولية 
التي حت����ارب الإرهاب، وكث����رية هي الإدانات 
الدولية وبرقيات التعازي لكن مازال الإرهاب 
ُم�صتمًرا، ول اأحد ي�صمن �صالمة الب�رش ل يف بالده 
ول يف البل����دان الأخرى. غ����ري الأ�رشار اجل�صيمة 

التي تطال م�صالح وقيم املجتمع الدويل.
اأهداف الإرهاب لي�صت كلها �صيا�صية بل 
منها الطائفي����ة والعرقية كما هي التفجريات 
التي حت����دث يف املاآمت وامل�صاج����د والكنائ�ش 
وخ�صو�صا ح����ني يتم تنفيذ العملية الإرهابية 
يف وق����ت تاأدي����ة ال�صعائ����ر الديني����ة. اأه����داف 
الإرهاب تخالف الأه����داف ال�صماوية والأعراف 

الإن�صاني����ة ول تتوافق م����ع القوانني الدولية، 
كونها �ص����د الب�رش واحلجر والأدي����ان، وتخالف 
اأخالقيات احلروب واملعارك الوطنية النبيلة. 
وم����ا ذنب اأولئك ال�صحايا �صوى اأنهم كانوا يف 

مكان العمل الإرهابي!
ول����و كان ه����وؤلء الإرهابي����ون يتمتع����ون 
بقليل من الدين للتزموا ب�صوابط ر�صول اهلل 
�صل����ى اهلل عليه واآله و�صلم ح����ني قال لأفراد 
جي�صه “اغدوا عل����ى بركة اهلل، ل تقتلوا �صيًخا 
ول �صغ����رًيا ول ام����راأة، ول عاب����ًدا يف �صومعته 
ول تهدم����وا بناء، ول تقطع����وا �صجرة”، كونها 
ب����ل جمي����ع  الإ�ص����الم،  �صلوكي����ات يرف�صه����ا 
الأدي����ان. وعل����ى كل معتنق لدي����ن اأن يتثقف 
مبب����ادئ دين����ه، والرتبية ال�صحيح����ة �صواء يف 
املن����زل اأو املدر�ص����ة هي م����ن ال�صوابط التي 
حتك����م �صل����وك الإن�ص����ان يف جمتمع����ه وحياته 

وتعامله مع الآخرين.

عبدعلي الغسرة
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ما وراء الحقيقة

الإيراين  الحت����الل  لقد �ص����كل 
للج����زر العربي����ة، طن����ب ال�صغرى 
دلي����ال  مو�ص����ى،  واأب����و  والك����ربى 
وا�صحا عل����ى مدى ال�صعي الإيراين 
لتكري�ش احتالل الأرا�صي العربية، 
لإع����ادة  الدع����وات  كل  ورف�����ش 
احل����ق العربي لأ�صحاب����ه، وحماولة 
اإلى طاول����ة املفاو�صات  اجللو�ش 
وح����ل امل�ص����اكل العالق����ة. ولك����ن 
من اأين ياأتي ه����ذا من بلد ينتهك 
اأدنى الأعراف الدبلوما�صية، عندما 
حر�����ش احلر�����ش الث����وري الإيراين 
عبيده لحتالل ال�صفارات وحرقها؟
كم����ا ل يزال الحت����الل الإيراين 
لإمارة عرب�صت����ان العربية و�صمها 
غدرا اإل����ى اأرا�ص����ي اإي����ران مبثابة 
و�صم����ة ع����ار بجب����ني الأم����ة الت����ي 
تخاذلت بذلك الوقت عن الوقوف 
�صد ه����ذا الحتالل الإيراين لالإمارة 
العربي����ة. وم����ازال �صعبن����ا العربي 
يف امارة عرب�صت����ان املحتلة يعاين 
والتنكي����ل  والتعذي����ب  القت����ل 
وحماول����ة طم�ش هويت����ه وثقافته 
العربي����ة، تنفيذا لأوام����ر و�صيا�صة 
مر�صد ميار�����ش كل �صيا�صة متجد 
ال�صا�صانيني وثقافتهم ويت�صدى 

للهوية والثقافة العربية.
الدين����ي  بنظامه����ا  اإي����ران  اإن 
واآيديولوجيته����ا  وال�صيا�ص����ي 
اإع����ادة  عل����ى  املبني����ة  العرقي����ة 
اأجم����اد المرباطوري����ة ال�صا�صانية، 
عل����ى  ين�����ش  ال����ذي  ود�صتوره����ا 
التدخل ب�صوؤون ال����دول الإ�صالمية 
حتت م�صمى دع����م امل�صت�صعفني 
لأم����ن  خط����ريا  تهدي����دا  ي�ص����كل 
وا�صتق����رار �صعب اخلليج وال�صعب 
العرب����ي، كم����ا اأن احت����الل اإي����ران 
للع����راق و�صوريا وحماول����ة العبث 
بوا�صط����ة  واليم����ن  لبن����ان  باأم����ن 
العم����الء “ح����زب اهلل وم����ا ي�صم����ى 
بجماعة احلوثي” اأمور متثل احتالل 
�صا�صاني����ا لبالد الع����رب، وحماولة 
اأجم����اد المرباطورية  اأولية لإعادة 
ال�صا�صانية التي اأطفاأ نارها العرب 

امل�صلمون.
م����رارا  التذك����ري  م����ن  ولب����د 
باأن التف����اق الن����ووي الإيراين مع 
وا�صنط����ن كان مكاف����اأة م����ن اإدارة 
اأوبام����ا مل����ا قام����ت ب����ه اإي����ران من 
العربية،  بالأم����ة  العب����ث  حماولت 
اإث����ر ه����ذه املح����اولت  ومت عل����ى 
الإيراين،  النظ����ام  ا�صتنزاف موارد 
اإدارة  م����ن  ا�صتوج����ب دعم����ا  مم����ا 
اأوبام����ا لطه����ران لتخفيف ال�صغط 

القت�صادي.

“االحتالالت اإليرانية”

اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأعتب كثريا عل���ى “عالمة” عربي رف�ش 
الدخ���ول يف مناظ���رة م���ع ع���امل غرب���ي حول 
م�صائ���ل فل�صفي���ة تتعل���ق بالك���ون وم�صري 
الإن�ص���ان، ل ل�ص���يء، اإل لأن���ه يرف�ش املثول 
اأمام �صخ�ش.. ملحد قد يقنعه وقد ل يقنعه!

نقول لهذا “العالم���ة” اإن الفكر الغربي 
ول���د من خ���الل مناظرات طويل���ة معمقة، مع 
جميع مدار�ش الفكر وعلى مر الع�صور، فتمثل 
ما �صاء اأن يتمثل، ورف�ش ما �صاء اأن يرف�ش 
بكل جراأة وب�صال���ة ودون اأن يح�ش بالهزمية 
اأمام �ص���ور الفكر احل�صاري، فالفكر الفاعل 
فع���ال حقيقي���ا يف م�صرية التاري���خ، والعن�رش 
املول���د لأكرب ق�صايا الإن�ص���ان املتح�رش، هو 
ذلك الفكر الذي ينطوي على مفاهيم وقيم 

ومث���ل ومواق���ف، توؤل���ف جميعه���ا يف �صمري 
املجتم���ع قرارا م�صتقرا وا�صح���ا اإزاء م�صالك 
املجتم���ع وت�صته���دف غاياته���ا ومراميه���ا، 
وبهذا املعيار وحده يقا�ش عمق احل�صارات، 
وارتفاعه���ا، فح�صارة اأم���ريكا الراهنة، طبقا 
لذل���ك ل ميك���ن اأن تعت���رب م���ن احل�صارات 
الك���ربى يف التاري���خ الإن�ص���اين، لأنها تفتقر 
اإلى تلك املفاهيم والقيم واملثل واملواقف 
الت���ي ميك���ن اأن توؤل���ف يف �صم���ري املجتمع 
الأمريكي ق���رارا م�صتقرا اإزاء الإن�صان ومكان 
الإن�صان من العامل ودور الإن�صان يف التاريخ. 
لق���د عرب بع����ش كتاب اأم���ريكا، م���ن اأمثال 
اأرن�صت همنغواي عن ه���ذا الفتقار، فكتبوا 
تلك الآث���ار التي عربت عن معن���ى ال�صياع، 

والقل���ق، وحتول���ت مواقفه���م يف احلياة الى 
التعبري عن معان رخي�صة يف النجاح اليومي. 
فعندما اأراد همنغواي اأن يوؤكد عظمة احلياة 
الإن�صاني���ة، مل ي�صتط���ع اأن يتخذ موقفا اأكرب 
م���ن اأن يرى يف بط���ل مالكمة ق���وة من قوى 
دميومة احلياة الب�رشية وقدرتها على الإجناز.
وبهذا املعيار ذاته، ميكن اأن نتاأكد �صمو 
احل�ص���ارة الهندي���ة القدمية، لأنه���ا تنطوي 
عل���ى قرار م�صتقر مطمئن م���ن الإن�صان ومن 
مكان الإن�ص���ان يف العامل وارتباطه يف الكون. 
وطبقا لهذا املعيار اأي�صا، ميكن اأن ن�صتنتج 
اخل�صائ����ش الذاتية لفكرن���ا العربي، ومدى 
ق���درة هذا الفكر على تق���دمي تلك املواقف 
والقي���م واملث���ل الت���ي ميك���ن اأن توؤلف يف 

�صمرين���ا ق���رارا م�صتق���را ثابت���ا مطمئنا من 
الإن�صان ومن العامل.

اأعل���ى �صوره���ا  العربي���ة، يف  اإن ذاتن���ا 
وحالتها، وبقرارها الذي اتخذته على اأ�صا�ش 
م���ن قيمها ومثله���ا ومواقفه���ا وارتباطاتها 
بالع���امل والإن�صان، كان���ت متلك القدرة على 
التح�صن �صد الغزوات لرتد على جميع تلك 
القوى الغازية التي تعر�صت لها يف تاريخها 
اأكرث من مرة، ولي�صت ذاتنا العربية بدعا قي 
ذل���ك، فال�صع���وب الك���ربى ذات احل�صارات 
العظيم���ة متتل���ك جميعها مثل ه���ذه الذات 
املتح�صن���ة الت���ي متكنه���ا م���ن خو����ش كل 
معرك���ة لرف����ش التل���وث ال���ذي ميك���ن اأن 

ي�صيب نقاءها.

الذات العربية والقدرة 
على التحصن ضد الغزوات

النه�صة احل�صارية يف البحرين مل تكن 
ولي���دة فك���رة ع�صوائية اأو جترب���ة خواطر، 
بل ه���ي نه�صة قام���ت على اأ�ص���ول ثابتة 
نابع���ة من ذهن متوقد األهم���ه اهلل احلكمة 
والر�ص���اد، وهاهو خليفة بن �صلمان ي�رشب 
الأمث���ال فيه���ا عندم���ا ا�صتط���اع اأن يبني 
ح�صارة البحرين، �صيدها و�صدها واأقامها، 
حتى حتول���ت البحرين من بيوت الرب�صتي 
املب���اين  عالي���ة  اأر����ش  اإل���ى  والعري����ش، 
وم�صان���ع من اأكرب امل�صان���ع على م�صتوى 
ال����رشق الأو�ص���ط واخلليج العرب���ي ومركزا 
اقت�صاديا مرموقا توجهت اإليه اأنظار كبار 
امل�صتثمرين، و�رشكة طريان كانت عمالقة، 
هي الأولى يف اخلليج، وعم على يده الرخاء 
يف البحري���ن واأ�صبح���ت مرك���زا اقت�صادياً 
مهماً �صبق دول اخلليج التي اقتب�صت منه، 

فال يوج���د م�رشوع اقت�ص���ادي ناجح اإل كان 
انطالقه من البحري���ن، كل هذا ح�صل على 
يد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 
�صلم���ان حفظه اهلل واأطال يف عمره، وهاهو 
اليوم يت�صلم “درع العمل التنموي” لدوره 
الرائ���د يف التحدي���ث ال�صام���ل والنه�ص���ة 
احل�صارية، والعمل التنم���وي الذي يعتمد 
عل���ى ا�صرتاتيجية متع���ددة ل ينح�رش فقط 
عل���ى بناء اقت�صاد ناج���ح، بل منو ح�صاري 
�صام���ل منفت���ح عل���ى الع���امل، ويف جمي���ع 
املجالت من ا�صتثمارات، وبيئة اجتماعية 
ي�صتوع���ب  وا�صتق���رار  واأم���ن  منا�صب���ة 
التخطي���ط التنموي احلا����رش وامل�صتقبلي، 
اأي�صاً العم���ل التنموي الإن�صاين الذي قطع 
في���ه خليفة ب���ن �صلمان �صوط���ا كبريا من 
توفري املقومات الأ�صا�صية حلياة املواطن 

واحرتام حقوق الآخرين، اإنها �صل�صلة كبرية 
من العمل التنم���وي ال�صامل الذي ل ميكن 
اأن نح�رش في���ه دور خليفة بن �صلمان بيده 
الكرمي���ة يف كل م���كان يف البحرين وخارج 
البحري���ن، بفكره الفذ وحكمت���ه التي قلما 

كان لها مثيل.
خليف���ة ب���ن �صلمان ال���ذي مل يتع�صب 
لفكره ومل يفر�ش راأيه، بل جل�ش وا�صتمع 
وقدم م�صلحة البحرين على نف�صه، فكانت 
البحري���ن بخ���ري اقت�صادياً واأمني���اً، وذلك 
عندما ع���زز القت�ص���اد ل ب�رشائ���ب تهلك 
التج���ار ول باأف���كار ت����رشف عليه���ا طائل 
الأم���وال، ب���ل كان���ت ال���رثوات تبن���ى بها 
م�صان���ع وت�صيد بها مدار�ش، وتوؤ�ص�ش بها 
����رشكات وطني���ة، كانت الأم���وال ت�رشف يف 
مكانها ل على فعالي���ات ورعاية موؤمترات 

وحفالت، ول على دورات �صكلية ودرا�صات 
ل م���ردود له���ا، فكان القت�ص���اد مبفهوم 
القت�ص���اد العاملي، وه���و القت�صاد الذي 
جعل للبحرين مكان���ة عاملية، و�صنع دولة 
تنموي���ة خرجت من الرب�صت���ي اإلى املباين 
ال�صاهق���ة، النم���و ممتد منذ عق���ود طويلة 
نتج���ت عنه م�صاري���ع وطني���ة وربحية تعم 
جمي���ع اأفراد ال�صعب ل ل�صخ�ش اأو موؤ�ص�صة 
ال�صتثماري���ة  امل�صاري���ع  اإنه���ا  بعينه���ا، 
الوطني���ة، �رشكات وطني���ة عمالقة، كبابكو 
واألبا وبناغ���از وطريان اخلليج، من اأ�ص�صها 
وبناها، اإنه خليفة بن �صلمان الذي ا�صتحق 
اإنه���ا البحري���ن  “درع العم���ل التنم���وي”، 
الداخ���ل  يف  الفاعل���ة  احلا����رشة  التنموي���ة 
واخل���ارج قاعدته���ا وارتفاعه���ا خليفة بن 

�صلمان.

نجاة المضحكيالبحرين من البرستي إلى دولة تنموية عمالقة

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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تغطية �سكوك �إ�سالمية 
بن�سبة 142 %

�لدبلوما�سي���ة - �مل�رصف �ملرك���زي: �أعلن 
م�رصف �لبحرين �ملركزي �أنه مت تغطية �لإ�سد�ر 
�لإ�سالمي���ة  �ل�سل���م  �سك���وك  م���ن   192 رق���م 
�حلكومية ق�سرية �لأجل �لتي ي�سدرها �مل�رصف 
نياب���ة عن �حلكوم���ة. وتبلغ قيم���ة �لإ�سد�ر 43 
مليون دين���ار لفرتة ��ستحقاق 91 يوًما تبد�أ يف 
19 �أبري���ل 2017 �إلى 19 يوليو 2017. ويبلغ 
�لعائد �ملتوقع لهذه �ل�سكوك 2.23 % م�ساوًيا 
لالإ�سد�ر �ل�سابق بتاريخ 22 مار�س2017، علًما 

باأنه قد متت تغطية �لإ�سد�ر بن�سبة 142 %.

عدنان يو�سف رئي�سا ل� “م�سارف �لبحرين” بالتزكية
 

�ملنام����ة - جمعي����ة �مل�سارف: زك����ى جمل�����س �إد�رة جمعية 
م�س����ارف �لبحرين �جلديد، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �لربكة 
�مل�رصفية، عدنان �أحمد يو�سف رئي�سا ملجل�س �لإد�رة، و�لرئي�س 
�لتنفي����ذي لبنك �لأثمار �أحمد عبد�لرحيم نائبا للرئي�س، وخليل 
�إبر�هيم ن����ور �لدين )�ل�رصيك �لإد�ري ملعه����د �لعلوم �ملالية- 

كابيتل نولج( كاأمني مايل. 
و�سكل �ملجل�س يف �أول �جتماعاته �للجان �لد�ئمة للجمعية، 
حيث تقرر ت�سكيل جل����ان �إد�رة �ملخاطر، �ملنتجات �مل�رصفية، 

�لأجور و�ملو�رد �لب�رصية، �لتنمية �مل�ستد�مة و�مل�سوؤلية �لجتماعية، تقنية �ملعلومات، 
�لأمتتة و�لأمن �ل�سيرب�ين، �ل�سريف����ة �لإ�سالمية، �ملعايري �لدولية، �ل�سوؤون �لقانونية 

و�لرقابية، �إد�رة �لأ�سول.
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•اقتصاد عدنان يو�سف	

برميل “�أبو�سعفة” يعاود �الرتفاع �إلى 53.6 دوالر
�سعد بو�قع 4 دولر�ت يف �أ�سبوعني 

�سه���د متو�س���ط �سع���ر برمي���ل حق���ل �أبو�سعفة 
�رتفاًع���ا يف �لأ�س���و�ق �لعاملية مبق���د�ر 4 دولر�ت، 
م���ا ن�سبته 8.1 % يف �أول �أ�سبوع���ني من �سهر �أبريل 
�جل���اري؛ لي�سل �إل���ى 53.6 دولر قيا�ًس���ا ب�سعره يف 
�لأ�سب���وع �لأخري من �سهر مار����س �ملا�سي �لذي بلغ 

49.6 دولر.
و�أظه���رت �أحدث بيان���ات ر�سمية ح�سلت عليها 
“�لبالد” �أن متو�سط �سعر �لربميل عاود تخطي حاجز 
ا  �ل�50 دولًر� يف �أبريل �جلاري بعد �أن �سهد �نخفا�سً
طفيًفا يف �سهر مار�س �ملا�سي �إلى نحو 49.3 دولر.

و�أ�سارت �لبيانات �إلى �أن متو�سط �سعر �لربميل 
يف مطل���ع �أبري���ل �جل���اري �أي يف �لفرتة م���ن 3 �إلى 7 
�أبريل بلغ 51.8 دولر، مرتفًعا مبقد�ر 2.2 دولر، ما 
ن�سبت���ه 4.4 % مقابل 49.6 دولر يف �لأ�سبوع �لأخري 
م���ن �سهر مار�س �ملا�س���ي يف �لفرتة من 27 �إلى 31 

مار�س.
كم���ا �سهد متو�س���ط �سعر �لربمي���ل يف �لأ�سبوع 

�ملا�س���ي يف �لفرتة م���ن 10 �إل���ى 14 �أبري���ل زيادة 
مبق���د�ر 1.8 دولر، م���ا ن�سبت���ه 3.5 %، ليبلغ 53.6 
دولر، قيا�ًس���ا ملتو�س���ط �سع���ره يف �لأ�سب���وع قب���ل 

�ملا�سي.
ا  وكان متو�سط �سعر �لربميل قد �سهد �نخفا�سً
يف �سه���ر مار�س �ملا�سي، مبق���د�ر 4.7 دولر�ت، ما 
ن�سبت���ه 8.7 %، و�نخف����س مبق���د�ر 0.9 دولر م���ا 
ن�سبت���ه 1.69 %، وكذلك �نخف�س مبقد�ر 0.9 دولر 

يف �سهر يناير �ملا�سي.
يذكر �أن �لبحري���ن ت�ستورد من �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية 270 �ألف برمي���ل من �لنفط �خلام، ويبلغ 
�إنت���اج �لبحرين من حقل �أبو�سعف���ة 150 �ألف برميل 

يوميا، و45 �ألف برميل يوميا من حقل �لبحرين.
وو�سلت ح�سة �لبحرين من �لنفط �خلام �ملنتج 
م���ن حقل �أبو �سعف���ة 2016 �إل���ى 56 مليون برميل، 
فيم���ا ي�سل عدد بر�ميل �لنفط �مل�ستخرجة من حقل 
�لبحرين �إلى 16.3 مليون برميل، كما بلغت عائد�ت 
�لبحرين م���ن �لنفط و�لغاز يف �لعام �ملا�سي 8.106 
مليار�ت دولر بن�سبة �نخفا�س ت�سل �إلى نحو 50 % 

ع���ن �لعائد�ت �لتي حققتها يف 2014 و�لتي و�سلت 
�إل���ى 16.097 ملي���ار دولر، وفق���ا ل���رد وزير �لنفط 
�ل�سيخ حممد بن خليفة �آل خليفة على �سوؤ�ل نيابي.

�إل���ى ذلك، �أو�سحت �لبيان���ات �أن متو�سط �سعر 

برمي���ل دبي بل���غ 52.5 دولر يف �لأ�سب���وع �ملا�سي، 
بارتف���اع قدره 1.8 دولر، م���ا ن�سبته 3.4 %، مقابل 

54.3 دولر يف �لأ�سبوع قبل �ملا�سي.
وبل���غ متو�س���ط �سع���ر خ���ام برن���ت يف �لأ�سبوع 

�ملا�س���ي 54.9 دولر، بارتفاع ق���دره 1.6 دولر، ما 
ن�سبت���ه 3 %، مقاب���ل 53.3 دولر يف �لأ�سب���وع قبل 

�ملا�سي.
كما بلغ متو�سط �سعر �خلام �لأمريكي �لقيا�سي 
�ملعروف بخام غرب تك�سا�س 51.3 دولر يف �لأ�سبوع 
�ملا�سي، بارتفاع قدره 1.9 دولر، ما ن�سبته 3.7 %، 

مقابل 53.2 دولر يف �لأ�سبوع قبل �ملا�سي.
وكان���ت وكال���ة روي���رتز ذك���رت ي���وم �جلمع���ة 
�ملا�س���ي �أن �سوق �لنفط تتج���ه �إلى �لعودة للتو�زن 
يف �لأج���ل �لقري���ب و�أن �لطل���ب �سينم���و يف �لأج���ل 
�لطوي���ل، وفًقا لت�رصي���ح �لرئي�س �لتنفي���ذي ل�رصكة 
�أر�مك���و �ل�سعودي���ة �أم���ني �لنا�رص خالل قم���ة جامعة 

كولومبيا للطاقة.
وبح�س���ب �لوكال���ة، فقد ب���د�أت �أ�سع���ار �لنفط 
ترتف���ع من موجة هبوط ا�ستمرت عامني مع تخفي�ض 
منظمة �لبل���د�ن �مل�سدرة للب���رتول )�أوبك( �إنتاجها 
ه���ذ� �لعام بعد �تفاق يف نوفمرب يهدف �إلى تقلي�س 
�لفائ����س يف �ملخزونات. وما ز�لت �ملخ���اوف ب�ساأن 

�لإنتاج �لأمريكي ت�سغط على �ل�سوق.

�أمل �حلامد

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي

�أقف���ل “موؤ�رص �لبحرين �لع���ام” يوم �أم�س 
عند م�ست���وى 1.346.49 بارتفاع قدره 1.79 
نقط���ة ما ن�سبته 0.13 % مقارنة باإقفاله يوم 
�أم�س �لأول. وتد�ول �مل�ستثمرون يف “بور�سة 
�لبحري���ن” 2.53 مليون �سهم، بقيمة �إجمالية 
قدره���ا 841.15 �أل���ف دين���ار، مت تنفيذه���ا 
من خ���الل 75 �سفق���ة، �إذ رك���ز �مل�ستثمرون 
تعامالته���م على �أ�سهم قط���اع �خلدمات �لتي 
 425.28 �ملتد�ول���ة  �أ�سهم���ه  قيم���ة  بلغ���ت 
�أل���ف دينار، �أي م���ا ن�سبته 51 % م���ن �لقيمة 
�لإجمالي���ة للتد�ول وبكمي���ة قدرها 869.12 

�ألف �سهم، مت تنفيذها من خالل 32 �سفقة.
وج���اءت �رصكة جمم���ع �لبحري���ن لالأ�سو�ق 
قيم���ة  بلغ���ت  �إذ  �لأول،  �ملرك���ز  يف  �حل���رة 

�أ�سهمه���ا �ملتد�ولة 351.90 �أل���ف دينار، �أي 
م���ا ن�سبته 41.84 % من �إجمايل قيمة �لأ�سهم 
�ملتد�ولة، وبكمية قدرها 460 �ألف �سهم، مت 

تنفيذها من خالل 15 �سفقة.
�أما �ملركز �لثاين فكان لأملنيوم �لبحرين 
)�ألب���ا( بقيمة قدره���ا 212.18 �ألف دينار، �أي 
م���ا ن�سبته 25.23 % من �إجمايل قيمة �لأ�سهم 
�ملتد�ولة، وبكمية قدرها 494 �ألف �سهم، مت 

تنفيذها من خالل 17 �سفقة.
ثم جاء �لبنك �لأهلي �ملتحد بقيمة قدرها 
96.65 �أل���ف دينار، �أي م���ا ن�سبته 11.49 % 
م���ن �إجمايل قيمة �لأ�سه���م �ملتد�ولة، وبكمية 
قدرها 355 �ألف �سهم، مت تنفيذها من خالل 

5 �سفقات.

�أمت م�ساهم���ون رئي�سون يف بنك �لبحرين 
و�لكوي���ت �سفقات عدة ل�رص�ء 200 �ألف �سهم 
من �أ�سهم �لبنك �مل�سنفة �أ�سهم خزينة بقيمة 

�إجمالية جتاوزت 78.67 �ألف دينار.
ووفًقا للبيان �ملن�سور على موقع بور�سة 
�لبحرين �أم�س فاإن �ل�سفقات متت يوم �لأحد، 
�إذ قام �مل�ساهمون ب�رص�ء 20 �ألف �سهم ب�سعر 
0.390 دين���ار لل�سه���م �لو�حد، كم���ا مت �رص�ء 
22.823 �سه���م ب�سع���ر 0.392 دينار لل�سهم 
�لو�ح���د، وكذل���ك مت ����رص�ء 157.177 �سه���م 

ب�سعر 0.394 دينار لل�سهم �لو�حد.

ق���د  �لبور�س���ة  يف  �مل�ستثم���رون  وكان 
2.08 ملي���ون �سه���م،  �لأح���د  تد�ول���و� ي���وم 
بقيم���ة �إجمالي���ة قدره���ا 449.29 �ألف دينار، 
مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 78 �سفق���ة، �إذ ركز 
�مل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى �أ�سهم قطاع 

�لبنوك �لتجارية.
�لبحري���ن  بن���ك  �أ�سه���م  قيم���ة  وبلغ���ت 
و�لكوي���ت �ملتد�ول���ة 99.65 �أل���ف دينار، �أي 
م���ا ن�سبته 22.18 % من �إجمايل قيمة �لأ�سهم 
�ملتد�ولة وبكمية قدرها 254.04 �ألف �سهم، 

مت تنفيذها من خالل 8 �سفقات.

نف���ذ م�ساه���م رئي����س يف �رصك���ة عقار�ت 
�ل�سيف �سفق���ة لبيع 100 �أل���ف �سهم بقيمة 
�إجمالية بلغت 23 �ألف دينار وتعود تفا�سيل 
�ل�سفقة �لتي متت يوم �لأربعاء �إلى قيام �أحد 
�لأ�سخا����س �لرئي�س���ني بال�رصكة ببي���ع �ل�سهم 

�لو�حد ب�سعر 0.230 دينار.
ق���د  �لبور�س���ة  يف  �مل�ستثم���رون  وكان 
تد�ول���و� ي���وم �لأربع���اء 4.37 ملي���ون �سهم، 

بقيم���ة �إجمالية قدره���ا 1.27 ملي���ون دينار، 
مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 82 �سفق���ة، �إذ ركز 
�مل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى �أ�سهم قطاع 
�لبن���وك �لتجارية �لت���ي بلغت قيم���ة �أ�سهمه 
�ملتد�ول���ة 844.88 �ألف دين���ار، �أي ما ن�سبته 
66 % من �لقيمة �لإجمالية للتد�ول، وبكمية 
قدره���ا 2.91 مليون �سه���م، مت تنفيذها من 

خالل 34 �سفقة.

مؤشر البورصة يكسب 1.8 نقطة

“البحرين والكويت”: صفقات لتبادل ملكية 200 ألف سهم

مساهم يتداول 100 ألف سهم لـ “عقارات السيف”

615 مليون دوالر �إجمايل �أ�سول “�حتياطي �الأجيال” يف 2016

درة �لبحرين ت�سّلم �آخر دفعة من فلل “�لفريوز 800”

حمقًقا عو�ئد على متو�سط �ل�ستثمار�ت بن�سبة 5.3 %

�لدبلوما�سي���ة - وز�رة �ملالي���ة: بل���غ �إجم���ايل 
�أ�سول �سندوق �حتياطي �لأجيال �لقادمة يف نهاية 
�لعام �ملا�سي حو�يل 615 مليون دولر، فيما حقق 

عائًد� على متو�سط �ل�ستثمار�ت بن�سبة 5.3 %.
ق���ال وكيل وز�رة �ملالي���ة نائب رئي�س جمل�س 
�حتياط���ي �لأجي���ال �لقادمة ع���ارف �سالح خمي�س، 
�إن ه���ذه �لنتائج تتما�سى متاًما م���ع ن�سب �لعو�ئد 
�لتي يطم���ح �إليها �لحتياطي ويعك�س جناح �إد�رته 
يف مو�جه���ة كاف���ة �لتحدي���ات �لقائم���ة م���ن خالل 

��سرت�تيجية ناجحة و�إد�رة متزنة للمخاطر. 
و�أك���د �أن �لع���ام 2016 هو �لع���ام �لعا�رص على 
�لتو�يل �لذي يحقق فيه �ل�سن���دوق عائًد� �إيجابيًّا، 
مو�سًح���ا �أن �ل�سيا�س���ات و�لتد�ب���ري �لت���ي با�رصها 
�جلهاز �لفني و�لإد�ري لالحتياطي على مد�ر �لعام 
�ملا�س���ي كان م���ن �ساأنه���ا تثبيت مكانت���ه كوعاء 
��ستثم���اري مو�كب لأحدث �ملعاي���ري و�ملمار�سات 
كم���ا  و�ل�ستثم���ار،  �لأعم���ال  قط���اع  يف  �لعاملي���ة 
�أتاح���ت حتقي���ق �أد�ء ��ستثماري م�ستق���ر جمع بني 
�لتحف���ظ �لالزم حلماية �أ�سوله م���ن تبعات �لدخول 
يف ��ستثم���ار�ت عالي���ة �ملخاط���ر، وتنويع حمفظته 
�ل�ستثماري���ة بحيث �أ�سبحت تغطي نطاًقا جغر�فيًّا 
و��سًع���ا عرب خمتلف �أنحاء �لعامل، مع �لو�سول بهذه 
�ل�ستثم���ار�ت �إلى درجة �أعل���ى من �حلرفية �سملت 
�ل�ستثم���ار يف م�ساري���ع ك���ربى للبني���ة �لأ�سا�سية 
و�لتطوي���ر �لعق���اري عل���ى �ل�ساحت���ني �لإقليمي���ة 

و�لدولية. 
�لعا����رص  �لع���ام  ه���و   2016 �لع���ام  �أن  و�أك���د 

عل���ى �لتو�يل �ل���ذي يحقق في���ه �ل�سن���دوق عائًد� 
���ا، حيث بلغ �إجمايل �لأ�س���ول يف نهاية �لعام  �إيجابيًّ
ح���و�يل 615 مليون دولر، ومت حتقي���ق عائد على 
متو�س���ط �ل�ستثمار�ت بن�سب���ة 5.3 %، �لأمر �لذي 
يتما�س���ى متاًما مع ن�سب �لعو�ئد �لتي يطمح �إليها 
�لحتياط���ي ويعك�س جناح �إد�رت���ه يف مو�جهة كافة 
�لتحدي���ات �لقائمة من خ���الل ��سرت�تيجي���ة ناجحة 

و�إد�رة متزنة للمخاطر. 
و�أ�ساف خمي����س �أن �حتياطي �لأجيال �لقادمة 
�أظه���ر ق���درة فائق���ة على �لتكي���ف م���ع �لتقلبات 
�جلاري���ة يف �لأ�س���و�ق �ملالية �لعاملي���ة، وذلك من 
خالل �ملحافظ���ة على حمفظ���ة ��ستثمارية متو�زنة 
ومتعددة �لأ�س���ول، و�ل�ستثمار بحكم���ة يف �أدو�ت 
��ستثماري���ة متع���ددة غري مرتك���زة �ملخاطر وينجم 

عنها قيمة م�سافة عالية على �ملدى �لطويل، مثل 
�لعقار�ت و�لبنية �لتحتية.

وب���نينّ �أنه بف�س���ل هذه �حلزمة م���ن �سيا�سات 
وخي���ار�ت �ل�ستثم���ار �ملتو�زنة و�لإبق���اء على قدر 
��سرت�تيجي من �ل�سيولة، فقد متكن �ل�سندوق من 
�لوفاء باللتز�مات �ملالية ل�ستثمار�ته على �لرغم 
من �لرت�جع �مل�ستمر يف �أ�سعار �لنفط منذ منت�سف 

عام 2014.
و�أك���د �أهمي���ة خطوة �أخرى متثل���ت يف �لتوقيع 
عل���ى عق���ود �لت�سميم �ملعم���اري لل���ربج �لإد�ري 
و�ل�ستثم���اري لحتياطي �لأجي���ال �لقادمة �ملقرر 
ت�سيي���ده عل���ى �لو�جه���ة �لبحري���ة مبنطق���ة خليج 
�لبحري���ن »بحرين باي«، حيث وق���ع �لختيار - �إثر 
مناق�س���ة �سارك���ت فيه���ا جمموع���ة م���ن كربيات 
�ل�رصكات �لعاملية - عل���ى �إحدى �ل�رصكات �لوطنية 
�مل�سهود له���ا بالكف���اءة لكي تك���ون �ل�ست�ساري 

�لرئي�سي لأعمال �لت�سميم �ملعماري. 
و�أو�س���ح خمي�س �أن �لت�سمي���م �خلا�س بالربج 
قد ��ستكمل ب�سورة نهائية، و�ملجل�س �لآن يف طور 
��ستيفاء �إج���ر�ء�ت �ملناق�سات �خلا�س���ة بالأعمال 
�لإن�سائي���ة، م�سرًي� �إلى �أن �لروؤي���ة �لأ�سا�سية حيال 
�مل����رصوع قو�مها �أن ميثل مع تد�سينه يف مطلع عام 
2020 معلًم���ا ورمًز� جديًد� من رموز �لقطاع �ملايل 
و�مل�رصيف وقطاع �لأعم���ال يف �ململكة ويف �ملنطقة 
بوجه ع���ام، بالإ�ساف���ة �إلى تعزيز �جله���ود �لر�مية 
�إلى ��ستقط���اب �ملزيد من �ل�ستثم���ار�ت �ملحلية 

و�لعاملية وزيادة تناف�سية �لقت�ساد �لوطني.

�ملنامة - درة �لبحرين: �أعلنت درة �لبحرين 
عن �لب���دء يف ت�سليم �آخر دفعة من فلل �ملرحلة 
�لثالثة من �مل����رصوع �ملتمثلة يف فلل “�لفريوز 

800”،و�ملقامة على جرية �لفريوز 4.
وقال �لرئي�س �لتنفيذي �ملهند�س حممود 
�أحم���د عبد�لرحم���ن “ي�سعدنا يف ه���ذه �لأيام �أن 
ن�ستقبل مالًكا جدًد� لين�سمو� لأ�رصة منتجع درة 

�لبحري���ن، لي�سعدو� باأوقات فري���دة من نوعها 
ومليئة بال�سرتخاء و�حليويه، وليتمتعو� بحياة 

ع�رصية باأ�سلوب �أهل �جلزر”.
ون���وه �إلى قرب �لإعالن عن �ملرحلة �لر�بعة 
م���ن م����رصوع درة �لبحري���ن و�لتي �ستق���ام على 

جزيرة �ملرجان 5.
يذك���ر �أن درة �لبحري���ن ق���د طرحت م�رصوع 

 4 �لف���ريوز  عل���ى جزيرت���ي   ”800 “�لف���ريوز 
و5 يف �سه���ر فرب�ي���ر م���ن ع���ام 2014، حي���ث 
�سه���د �مل����رصوع �إقبالً كبرًي� م���ن خمتلف �رص�ئح 
ا م���ن �ملهتمني بالعقار، ومت  �ملجتمع خ�سو�سً
بيع �أك���ر من 95 % من �لفل���ل. و�لآن ت�ستعد 
لطرح �ملرحلة �جلديدة م���ن �مل�رصوع يف �ل�سوق 

�لعقاري.

• عارف �سالح خمي�س	
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نظام ت�سغيلي جديد للب�سائع يف ميناء خليفة بن �سلمان 
�لفورموال 1 يرفع �إير�د�ت �لفنادق �إلى 3.7 مليون دينار 

تبد�آن ب�رصف �ملبالغ للمتعرثين  و“متكني”  بوخما�س: “�لغرفة” 

حجز 12 األف غرفة خالل فرتة ال�سباق 

املنام���ة - هيئ���ة ال�سياح���ة: زادت اإيرادات 
الفن���ادق يف البحرين خالل اأيام ا�ست�سافة �سباق 
الفورم���وال1 لت�سل اإل���ى 3.7 مليون دينار، فيما 
ارتفع اإجمايل مبيعات الغرف لت�سل اإلى اأكرث من 
12 األف غرفة فندقية، كما �سعدت ن�سبة اإ�سغال 
الفنادق من فئة اخلم�س جنوم لت�سل اإلى 89 %، 
وذلك بح�س���ب اإح�ساءات هيئة البحرين لل�سياحة 
واملعار����س. وق���ال الرئي�س التنفي���ذي للهيئة 
ال�سيخ خالد بن حمود اآل خليفة “ي�سعدنا النتائج 
االإيجابي���ة الذي حققه القطاع ال�سياحي بالتزامن 
مع مو�سم �سباق الفورموال واحد، وناأمل اأن حتقق 
املوا�س���م املقبلة املزيد من النجاح والتطور مبا 
يظهر �سورة البحرين االإيجابية يف جميع املحافل 

الدولية، وي�سهم يف تنمية اقت�سادها”.
واأ�ساف “ترك���ز اإ�سرتاتيجيتنا على التعزيز 
من مكانة البحرين كوجهة قادرة على ا�ست�سافة 
اأبرز االأح���داث العاملية، وتثبت ه���ذه ال�سباقات 

اإمكان���ات اململكة وبنيتها التحتي���ة، كما تر�سخ 
ثق���ة امل�ستثمرين فيه���ا، لذلك ت�سع���ى الهيئة 

لتوظيف هذه االأحداث على اأف�سل نحو”.
و�سعت هيئ���ة البحرين لل�سياحة واملعار�س 
م�ساع���ي  الإجن���اح  اجله���ود  تكام���ل  بدوره���ا يف 

اململكة لتعزيز اإيرادات هذا القطاع احليوي من 
خ���الل حر�سها على دعوة اأك���رث من 25 ممثالً من 
مكاتبها التمثيلية؛ للتعرف على اإمكانات مملكة 
البحري���ن يف ا�ست�ساف���ة ه���ذا احل���دث العاملي، 
والذي يجت���ذب اجلماهري املحبة لهذه الريا�سية 
احلما�سي���ة والعائ���الت التي تزور حلب���ة البحرين 
الرتفيهي���ة  بالفعالي���ات  لال�ستمت���اع  الدولي���ة 

امل�ساحبة.
كما نظمت الهيئ���ة مهرجان احلرف اليدوية 
التقليدي���ة “حرفن���ا” يف ب���اب البحري���ن ب�س���وق 
املنامة بالتزامن مع مو�سم �سباقات الفورموال1 
والذي �سي�ستمر لغاية 18 اأبريل اجلاري، ويقدم 
املهرجان للمقيمني والزوار فر�سة التعرف على 
احلرف اليدوي���ة التي متتاز به���ا اململكة، ومنح 
احلرفي���ني املحلي���ني من�س���ة لبي���ع منتوجاتهم 
املمي���زة وا�ستعرا�سه���ا اأمام قاع���دة جماهريية 

اأو�سع.

احل����د - مين����اء خليف����ة: با�����رشت �رشك����ة اي ب����ي ام 
تريمينال����ز البحري����ن، امل�سغلة مليناء خليف����ة بن �سلمان، 
اإج����راءات حتويل خدماتها اإل����ى النظام الرقم����ي باعتماد 
نظام ت�سغيلي جديد لل�سحن العام )GC-TOS( يتطلع 

لتح�سني الكفاءة الت�سغيلية واإثراء جتربة العمالء. 
و�سرتكز مرحلة التنفيذ االأولية على رقمنة اخلدمات 
البحرية يف امليناء، وبعد ذلك تطوير نظم الب�سائع العامة 
والفوات����ري لتعزي����ز �سفافي����ة االأعمال و�رشع����ة اال�ستجابة 
لالأوام����ر، وحت�س����ني حرك����ة وكف����اءة عملي����ات ال�سحن يف 

امليناء.
وتعت����ر خطة اأعم����ال تطوي����ر نظم املين����اء اخلطوة 
االأول����ى يف م�سرية التحول الرقم����ي لل�رشكة، وذلك بهدف 
حت�س����ن اإدارة البيان����ات وكيفي����ة تبادلها ب����ن خطوط 
ال�سح����ن البح����ري واملين����اء ووكالء �سفن �سح����ن الب�سائع 

العامة وجميع اجلهات املعنية. 
وت�سم����ل اخلط����ة م�����رشوع تطوي����ر بواب����ة معلوم����ات 
اإلكرتوني����ة مركزية لتعزي����ز اآليات التخطي����ط يف امليناء، 
حي����ث �ستتيح خدم����ات عديدة مث����ل حج����ز مواعيد �سفن 
ال�سح����ن ومعلوم����ات عن خطوط ال�سح����ن، واإ�سعارات قبل 

و�س����ول احلاويات واملزيد من اخليارات التي �سرتفع من 
جودة وكفاءة اخلدمات املقدمة للعمالء بامليناء.

وق����ال املدي����ر التنفي����ذي لل�رشكة م����ارك هاردميان 
“تتطلب وترية التطورات الت����ي ي�سهدها قطاع املوانئ 
واملالح����ة البحرية موؤخ����ًرا ا�ستثم����ارات �سخمة وتغيريات 
جذرية يف طريقة اأعمال املين����اء واحللول اللوج�ستية كي 
ن�ستطيع تلبي����ة متطلبات العمالء ونق����ل كميات احلمولة 
والب�سائ����ع وال�سح����ن املتزايدة. و�ست�سه����م عملية اإدخال 
احلل����ول الرقمية يف اأعمالنا يف ت�سهي����ل وتي�سري التعاون 
والتن�سي����ق م����ع عمالئن����ا كم����ا �ست�ساعدن����ا يف اإدارة كافة 

عمليات امليناء”.
اجلدي����د  النظ����ام  اأن  ذل����ك  م����ن  “االأه����م  واأ�س����اف 
�سي�ساعدن����ا يف حتقي����ق اأق�س����ى قدر من الكف����اءة يف كل 
نقط����ة عر �سل�سل����ة االإم����داد و�سيمن����ح العم����الء �سهولة 
الو�س����ول ملعلوم����ات فورية تع����ّزز �سفافي����ة وموثوقية 
اأعمالن����ا وت�ساعده����م يف اأعماله����م. وت�س����ري خط����ة اأعمال 
تطوي����ر امليناء بخطى ثابتة نحو تعزيز القدرة التناف�سية 
وحتقيق روؤي����ة املين����اء الطموحة لي�سبح املين����اء الرائد 

واالأكرث تقدًما يف منطقة اخلليج”.

• ال�سيخ خالد بن حمود	

“ق�سوة” �لر�سوم توحد �لتجار يف عمومية “�لغرفة”
الن�ساب اكتمل بح�سور 398 ع�سًوا يف اجتماع هادئ

�أمل �حلامد من �ل�سناب�س

ركزت اجلمعية العمومية لغرفة جتارة و�سناعة 
البحري���ن، والت���ي ات�سم���ت بالهدوء، عل���ى عدد من 
املو�سوع���ات، اأبرزه���ا زي���ادة الر�س���وم املفرو�سة 
على التجار، وال�رشائب، ودعم املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة، وخل�ست العمومية اإلى خماطبة اجلهات 

املعنية بفر�س الر�سوم وال�رشائب.
وقال رئي����س الغرفة خالد املوؤي���د اإن االجتماع 
االأول للجمعي���ة العمومي���ة يعت���ر �سحيًح���ا بح�سور 
200 ع�س���و اأو 10 % من ع���دد االأع�ساء امل�سجلني 
يف الغرف���ة وامل�سددين ال�سرتاكاتهم ال�سنوية اأيهما 
اأق���ل، وبلغ ع���دد االأع�ساء احلا�رشي���ن لالجتماع 398 
ع�س���ًوا من جمموع االأع�ساء امل�سددين ال�سرتاكاتهم 

ال�سنوية وبن�ساب قانوين بلغ 2.61 %.
وعلى هام�س االجتماع، علق نائب رئي�س جمل�س 
االإدارة خالد الزياين على الر�سوم املفرو�سة، بالقول 
اإنه���ا اأقل مما هي علي���ه يف االأ�س���واق اخلليجية، كما 
اأنه���ا مل تتغري منذ العام 1960 حت���ى العام 2017، 
م�س���رًيا اإلى اأننا كم�سنعني يف ال�سوق ال�سعودي فاإن 
الر�سوم هناك اأعلى مما هي عليه يف ال�سوق املحلي.

واأ�سار الع�سو اأحمد القراطة اإلى رفع العديد من 
الوزارات ر�سومها على التجار يف الفرتة االأخرية ومن 
�سمنها الر�سوم املفرو�سة على االأرا�سي ال�سناعية 
م���ن وزارة ال�سناع���ة والتجارة وال�سياح���ة، داعًيا الأن 
يك���ون للغرفة دور حازم يف ظل وجود جلان م�سرتكة 

بني الغرفة واجلهات.
لل���وزارة  الغرف���ة  خماطب���ة  املوؤي���د  واأك���د 
وامل�سوؤول���ني يف احلكوم���ة والن����رش بال�سح���ف اإال اأن 
احلكوم���ة اتخ���ذت اإج���راءات لرف���ع الدع���م وزي���ادة 
الر�س���وم، وقد تظلم���ت الغرفة من ه���ذه االإجراءات 

مرات عدة اإال اأن �سيئا مل يحدث.
واأ�سار اإل���ى اأن الر�سوم فر�ست يف العام 2017 
اإال اأن التقري���ر ال�سنوي للع���ام 2016 ولذلك �سيتم 

مناق�سة هذا االأمر يف التقرير ال�سنوي للعام 2017.
بدوره، قال الع�سو فوؤاد اأبل اإن غالبية الر�سوم 

فر�س���ت يف العام 2016، ودور الغرفة متابعة االأمور 
مع اجله���ات املعنية، ونرغ���ب يف معرفة دور الغرفة 

يف هذا اجلانب.
واأ�س���ار املوؤيد اإلى اجتم���اع الغرفة مع الوزارات 
املختلف���ة وتق���دمي اعرتا�سه���ا على ه���ذه الر�سوم، 
اإال اأن ال���دول اخلليجية رفع���ت ر�سومها، والو�سع يف 
البل���د ال ي�سمح باال�ستمرار بالر�سوم ال�سابقة، م�سرًيا 
اإل���ى اأن الغرفة تعرت�س عل���ى القرارات التي ت�سكل 

ظلًما لفئات معينة من التجار.
وطل���ب الع�س���و نا����رش االأهلي مبراجع���ة �ساملة 
لقان���ون الغرف���ة الإعادة النظ���ر يف اإلزامي���ة ع�سوية 
�سغ���ار التج���ار يف ظ���ل فر����س ر�س���وم عليه���م من 
الوزارات، وتقييم عمل اللجان والرتكيز على اللجان 
التي له���ا مردود اقت�سادي وتدع���م التجار، وكذلك 
مراجعة عم���ل اللجان امل�سرتك���ة اإذ اإن البع�س منها 

لي�س له مردود على م�ستوى دول اخلليج.

ودع���ت اإح���دى الع�س���وات الإيجاد ح���ل مل�سكلة 
اإغ���الق املتاجر يف منطقة ال���دراز، ومع دفعهم جميع 
االلتزام���ات املالية املرتتبة عل���ى فتح هذه املتاجر 
مما اأدى اإلى نفاد راأ�س مال امل�رشوع، حيث رد عليها 
املوؤي���د باأن الغرفة “لديها جلن���ة للتجار املتعرثين 
لدرا�سة ق�ساياه���م، وهذه اللجنة مل تنته من درا�سة 
الطلب���ات املقدم���ة، و�سوف يت���م تقيي���د طلبك يف 

املح�رش ومتابعته”.
وق���ال الرئي�س التنفيذي للغرفة خالد الرويحي 
“اإنن���ا �سنعقد لقاء مبا�رشا مع التج���ار املت�رشرين يف 

الدراز و�سرنفع مقرتحاتهم اإلى اجلهات املعنية”.
وتطرق اأحد االأع�ساء ب����رشورة تفعيل التوا�سل 
ا اأن ه���ذه املعلومات  بني اللج���ان والتجار، خ�سو�سً
ال ت�س���ل اإل���ى التجار، م�سيًفا اأن التج���ار يعانون من 
م�س���اكل م���ن بينه���ا فر�س ر�س���وم وغريه���ا، حمبًذا 
تخ�سي����س جلنة للنظ���ر يف ه���ذه االأم���ور واإي�سالها 

للمت�رشري���ن.  كم���ا تطرقت اإحدى الع�س���وات با�سم 
جلنة اأ�سحاب االأعمال اإلى اأن امل�ساكل التي يواجهها 
اأ�سح���اب االأعمال وت���وؤدي اإلى اإغ���الق متاجرهم مثل 
فر�س الر�سوم لدى بع����س اجلهات وفتح ا�ستخراج 
بع����س اأن�سطة ال�سج���الت التجارية عل���ى م�رشاعيها، 
داعي���ة لتدخ���ل القي���ادة و�سناع الق���رار لوقف هذه 
ال�رشائ���ب ومراعاته���ا ب�س���كل متناغ���م مث���ل ر�سوم 
ال�سج���ل وف�س���ل االأن�سط���ة وارتف���اع ر�س���وم امل���اء 

والكهرباء وقوانني العمالة وغريها.
و�س���األ الع�سو م���ازن ال�سهابي ع���ن خطة هدم 
املبن���ى الق���دمي واإع���ادة بنائ���ه، واالأم���ر االآخ���ر هو 
انخفا�س �سايف اإيرادات املبنى اجلديد اإلى 27 األف 
دينار التي متثل اأقل من 0.2 % من تكلفة ت�سييده 
الت���ي بلغت نحو 12 مليون دينار، يف حني اأن املبنى 

القدمي اإيراداته نحو 179 األف دينار.
وق���ال املوؤي���د “اإننا على و�سك الب���دء يف مرحلة 

هدم املبن���ى القدمي واإعادة بنائه، وذلك بعد انتهاء 
اخلرائ���ط الت���ي �سارفت عل���ى االإجن���از”، مو�سًحا اأن 
انخفا����س املدخ���ول عائد اإلى ك���رثة امل�ساحات غري 
امل�ستاأج���رة يف املبن���ى اجلدي���د بع���د خ���روج وزارة 

ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.
واأ�ساف الرئي����س التنفيذي خال���د الرويحي اأن 
“وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة كانت م�ستاأجرة 
لطوابق عدة يف املبن���ى اجلديد وبعد خروجها زادت 
امل�ساح���ة غ���ري املوؤج���رة، اإ�ساف���ة اإل���ى اتخ���اذ قرار 
بتخفي����س االإيجارات الإع���ادة اال�ستثمار لوجود خطة 
ا�ستثماري���ة للمبن���ى يف الع���ام 2017 ول���ن نبداأ يف 
تق���دمي اخلطة قبل حتوي���ل املبنى اإل���ى مبنى ذكي 
وحتدي���ث البنية االأ�سا�سي���ة للمبن���ى. وبالن�سبة اإلى 
املبن���ى الق���دمي فق���د مت االنته���اء من و�س���ع خطة 

تطويره وطرحت مناق�سة بهذا اخل�سو�س”.
�سج���الت  بحرن���ة  ل����رشورة  مداخل���ة  وتطرق���ت 
املوؤ�س�س���ات ال�سغرية واملتو�سط���ة بن�سبة 100 % 
مع فتح املجال للم�ستثمرين االأجانب يف املوؤ�س�سات 
الكبرية. وقال الع�سو اأحم���د قراطة اإن هناك اإجماعا 
على مو�س���وع ال�رشائب املفرو�سة من احلكومة على 
التجار، ففي دول���ة الكويت قبل �سهرين اتفق جتار 
�س���وق املباركي���ة على اإغ���الق متاجرهم لي���وم واحد 
بع���د رفع اأ�سعار اإيجارات املتاج���ر وبالتايل تراجعت 

احلكومة الكويتية عن هذا القرار.
ودع���ا رج���ل االأعم���ال ع�س���و جمل����س ال�س���ورى 
دروي�س املناعي ل�رشورة تفعيل بع�س االأق�سام غري 

الن�سطة مثل ق�سم البحوث والدرا�سات .
وانخف�س اإجم���ايل اإيرادات الغرفة يف ميزانيتها 
للع���ام املا�سي اإلى 3.38 ماليني دينار، مقابل اأكرث 

من 3.8 ماليني دينار يف العام 2015. 
وبلغ جمموع امل�رشوفات نحو 3.25 ماليني دينار 
يف العام 2016 مقارنة بقرابة 3.44 ماليني دينار يف 
الع���ام 2015. وكان فائ����س ال�سن���ة 126.916 األف 

دينار مقابل 404.02 اآالف دينار يف العام 2015.

• خالل اجلمعية العمومية )ت�سوير: ر�سول احلجريي(	

ك�س���ف املمث���ل االإعالم���ي يف جلن���ة اأ�سح���اب 
االأعم���ال يو�س���ف بن اأحم���د بوخما�س اأن���ه مت البدء 
ي���وم اأم����س االأول يف �رشف املبالغ لع���دد من رجال 
االأعم���ال املتعرثي���ن كدفع���ة اأول���ى، وذل���ك م���ن 
املحفظة املالي���ة امل�سرتكة الت���ي اأطلقتها غرفة 
جتارة و�سناعة البحرين ومتكني االأ�سبوع املا�سي، 

والبالغ قيمتها 300 األف دينار.
وقال بوخما����س ل� “الب���الد” اإن جلنة اأ�سحاب 
االأعم���ال ت�سع���ر باالرتي���اح الكب���ري بع���د اأن لقيت 

الإن�س���اء  دعوته���ا 
ا�ستجاب���ة  املحفظ���ة 
جان���ب  م���ن  �رشيع���ة 
و”متك���ني”،  الغرف���ة 
اتخ���اذ هذا  اأن  موؤك���دا 
الق���رار م���ن �ساأن���ه اأن 
ينع�س قطاعات وا�سعة 
يف االقت�س���اد املحل���ي 
ويحيي اآمال اأ�سحاب االأعمال يف اخلروج من الركود 

الذي �سهدته اأعمالهم يف الفرتة االأخرية.

وكانت جلنة اأ�سحاب االأعمال عقدت اجتماعها 
الت�ساوري االأول منت�سف مار�س املا�سي، وخرجت 
بع���دد م���ن التو�سي���ات كان اأبرزها ����رشورة اإن�ساء 
حمفظة مالية لدعم املتعرثين من اأ�سحاب االأعمال 

يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
وثم���ن بوخما�س جهود الغرفة يف التو�سل اإلى 
القرار ال�سجاع وخ�سو�س���ا اأنه يخدم �رشيحة وا�سعة 
من اأ�سحاب االأعمال الذين �ساقت بهم كل ال�سبل، 
وتكب���دوا خ�سائ���ر فادح���ة ب�سبب تداعي���ات هبوط 

اأ�سعار النفط.

وقال اإن جله���ود رئي�س الغرف���ة خالد املوؤيد 
واالأم���ني املايل عي�س���ى عبدالرحي���م ورئي�س جلنة 
املب���ادرات اأحمد ب���ن هندي كان له���ا بالغ االأثر يف 
“امل�ساهم���ة يف تد�س���ني املحفظ���ة املالي���ة، حيث 
كان���ا حري�سني عل���ى التوا�سل مع اأع�س���اء اللجنة 
با�ستمرار وتفقد احتياجاته���م وتلم�س م�سكالتهم 

كاأ�سحاب اأعمال”. 
كم���ا اأ�ساد ع�سو اللجن���ة بجهود متكني ممثلة 
برئي�سها اإبراهيم جناح���ي يف دعم اأ�سحاب االأعمال 
املتعرثي���ن، موؤك���دا اأن املحفظ���ة املالية �ستكون 

حاف���زا كبريا لهم يف اإحداث انطالقة كبرية و�ساملة 
للنهو�س باالقت�ساد املحلي بف�سل الدعم ال�سخي 
ال���ذي يلقاه م���ن احلكوم���ة ممثلة برئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة.
ولف���ت اإل���ى اأن اللجنة على توا�س���ل دائم مع 
اأع�ساء الغرفة؛ من اأجل رفع مطالبهم واحتياجاتهم 
اأوال ب���اأول، واأنه���م يق���درون عالي���ا م�ساهماته���م 
االإيجابي���ة الإنعا����س قط���اع املوؤ�س�س���ات ال�سغرية 

واملتو�سطة.

 �ملحرر �القت�سادي

• يو�سف بوخما�س	

احلل منلك  ال  و“الغرفة”:  ك��اه��ل��ن��ا...  اأثقلت  ال��ر���س��وم  ال��ت��ج��ار: 
رف����ع م��رئ��ي��ات ال��ت��ج��ار امل��ت�����رشري��ن اإل�����ى اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة
ال������ق������دمي ق���ري���ب���ا امل����ب����ن����ى  م����رح����ل����ة ه��������دم  ال������ب������دء يف 



بناء على قرار  مالكي شركة بشرى للبنية التحتية ذ.م.م.)شركة ذات مسؤولية محدودة( 
سجل جتاري رقم 99002 فقد تقرر  تصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / محمود 

يوسف يحيى رحمه مصفيا للشركة.
 

بهذا يعلن املصفي أن سلطة مجلس اإلدارة قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات  التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 ، وعمال بنص 

املادة رقم 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني
الشركة إلى تقدمي مطالبتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وذلك على العنوان التالي:
 التلفون: 973-39163626+

mahmood.rahma911@gmail.com:البريد اإللكتروني

التاريخ :12/04/2017 - سجل رقم 99002
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن  بحل و تصفية

املدعي :راجي عثمان راجي ابو بكر
وكيلته :احملامية مي حامد السيد جالل

املدعى عليه الثاني :فاضل منير عبد اهلل عبد الرحمن
العنوان مجهول

صفة الدعوى /ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الثامنة للمدعي عليه املذكور اعالن باحلضور بنفسه او 

بوكيل عنه   جللسة 2017/17/5

وزارة العدل والشئون اإلسالمية وإدارة احملاكم
رقم الدعوى 02/2016/11033/5
CS3000777416 : رقم الكتاب

التاريخ :11-04-2017
احملكمة الكبرى املدنية الثامنة

تبليغ  باحلضور 
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واأعل���ن هوان���غ، ال���ذي ي�ش���غل كذل���ك 
من�ش���ب رئي�س البالد بالوكالة، عن االتفاق 
على ن�رش منظومة الدرع االأمريكية املتطورة 
امل�شادة لل�شواريخ، خ���الل موؤمتر �شحفي 
م�شرتك مع بن�س الذي يزور كوريا اجلنوبية 

يف اإطار جولة اآ�شيوية.
ووج���ه بن�س، من جانب���ه، حتذيرا لكوريا 
ال�شمالية من اأن الوالي���ات املتحدة وكوريا 
اجلنوبي���ة لن تتهاونا مع اأي جتربة نووية اأو 
�شاروخي���ة جديدة جتريها بيونغ يانغ، قائال 
اإن الهجوم االأمريكي هذا ال�شهر على قاعدة 
للنظ���ام ال�ش���وري، اأظه���ر باأ����س الوالي���ات 

املتحدة.
وكان بن�س زار، يف وقت �شابق، املنطقة 
املنزوعة ال�شالح الفا�شلة بني الكوريتني، 
وق���ال م���ن قري���ة بامنوجن���وم احلدودي���ة، 
اإّن الوالي���ات املتح���دة ال ت�شتبع���د اأي خيار 
ملعاجلة م�شكلة الربامج البال�شتية والنووية 

لكوريا ال�شمالية.
وقال بن�س يف قرية بامنوجنوم احلدودية 
حيث مت توقي���ع اتفاق وقف اإطالق النار يف 
1953، اإن وا�شنطن تريد حتقيق االأمن “من 
خالل و�شائ���ل �شلمية ع���رب التفاو�س. لكن 

كل اخليارات مطروحة على الطاولة، ونبقى 
اإلى جانب الكوريني اجلنوبيني”.

وتاأتي زي���ارة نائب الرئي����س االأمريكي 
غ���داة جترية فا�شلة الإط���الق �شاروخ قامت 
به���ا كوري���ا ال�شمالية، التي �رشع���ت اإلى حد 
كبري منذ عام تطوير براجمها التي حظرتها 

االأ�رشة الدولية.
م���ن جانبه���ا، اأر�شلت ال�ش���ني ورو�شيا 
�شف���ن جت�ش����س ملرافق���ة حامل���ة طائ���رات 

الكوري���ة  املي���اه  اإل���ى  متجه���ة  اأمريكي���ة 
ب���ني  التوت���ر  ت�شاع���د  و�ش���ط  ال�شمالي���ة، 
برنام���ج  ب�ش���اأن  يان���غ  وبيون���غ  وا�شنط���ن 
االأ�شلح���ة النووية لالأخ���رية. ونقلت �شحيفة 
“التلغ���راف الربيطاني���ة”، اأم����س االثن���ني، 
ع���ن و�شائل اإعالم ياباني���ة، قولها اإن بكني 
طلبت م�شاع���دة مو�شكو لتفادي وقوع اأزمة 
م���ع كوري���ا ال�شمالي���ة، مع تزاي���د املخاوف 
بال�ش���ني من اأن الرئي����س االأمريكي دونالد 

ترامب ي�شعى ملواجهة بيونغ يانغ.
واأر�ش���ل الرئي����س االأمريكي قب���ل اأيام 
فرق���ة بحرية على منت حاملة الطائرات “يو 
اأ�س اأ�س كارل فين�شون” باجتاه مياه كوريا 
ال�شمالية، يف ر�شالة على ما يبدو اإلى زعيمها 
ك���م جون���غ اأون الطامح اإل���ى تطوير قدرات 
ب���الده النووية، والذي ال ينف���ك عن تهديد 
“يومي���وري  �شحيف���ة  ونقل���ت  وا�شنط���ن. 
�شيمب���ون” الياباني���ة عن م�ش���ادر حكومية 
ع���دة قوله���ا، اإن ال�شني ورو�شي���ا “اأر�شلتا 
�شفن���ا جلمع املعلوم���ات اال�شتخباراتية عن 
حاملة الطائرات االأمريكية يو اأ�س اأ�س كارل 
فين�شون”. وذك���رت �شحيفة “جابان نيوز” 
الياباني���ة، وه���ي اأكرب �شحيف���ة يابانية، اأن 
اإر�شال ال�شفن “يزيد من املخاطر يف املياه 
ويرفع درجة التحذير يف املجال اجلوي حول 

املنطقة”.
وعل���ى الرغم من ف�شل جتربة �شاروخية 
لكوريا ال�شمالية قب���ل اأيام، فاإن اخلرباء يف 
اآ�شي���ا يعتق���دون اأن ترام���ب ال ميلك جماال 
كافي���ا للمناورة م���ع بيونغ يان���غ، نظرا الأن 
نظام الردع الع�شك���ري موجود حتت ت�رشف 

الزعيم الكوري ال�شمايل.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

معركة االأمعاء اخلاوية تنطلق يف يوم االأ�شري الفل�شطيني
القد�����س املحتل����ة � وكاالت: اأحيا الفل�شطينيون ام�س االثنني ذك����رى “يوم االأ�شري الفل�شطيني”، 
وال����ذي بداأ فيه اآالف املعتقل����ني الفل�شطينيني القابعني يف ال�شجون االإ�رشائيلي����ة اإ�رشابا مفتوحا عن 

الطعام، للمطالبة بتح�شني ظروف اعتقالهم.
ونظ����م الفل�شطينيون م�شريات يف خمتلف اأنحاء ال�شفة الغربي����ة املحتلة للفت النظر اإلى ق�شية 

املعتقلني.
واأعربت م�ش����ادر اأمنية اإ�رشائيلية عن خ�شيتها من تدهور االأو�ش����اع االأمنية ميدانيا ب�شبب اإ�رشاب 

االأ�رشى الفل�شطينيني عن الطعام.
واأ�ش����در وزير االأمن الداخلي باحلكومة االإ�رشائيلية جلعاد اأردان، تعليمات باإقامة م�شفى ع�شكري 

ميداين قبالة �شجن النقب ال�شحراوي، ل�شمان عدم نقل االأ�رشى امل�رشبني اإلى امل�شايف املدنية.
واأو�شح نادي االأ�شري الفل�شطيني، يف بيان �شابق، اأن االإ�رشاب يهدف اإلى “حتقيق عدد من حقوق 

االأ�رشى اأبرزها اإنهاء �شيا�شة العزل و�شيا�شة االعتقال االإداري”.
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دبي ـ العربية نت: 

حق���ق اجلي����س الوطن���ي اليمن���ي 
مدعوم���اً بالتحال���ف العرب���ي، تقدم���اً 
ملحوظ���اً عل���ى اجلبهت���ني اجلنوبي���ة 
وال�رشقي���ة ملع�شك���ر خالد ب���ن الوليد 
وب���ات  تع���ز،  غ���رب  اال�شرتاتيج���ي 
قريبا م���ن ال�شيط���رة عل���ى املع�شكر 

اال�شرتاتيجي.
وكان اجلي����س متكن خ���الل االأيام 
القليل���ة املا�شية م���ن ال�شيطرة على 
واأج���زاء  للمع�شك���ر  الغربي���ة  البواب���ة 

وا�شعة منه.
اإلى ذلك، �شنت مقاتالت التحالف 
�شل�شلة غاراٍت �شد مواقِع امليل�شيات 

�رشق و�شمال �رشِق املع�شكر.
ويعت���رب مع�شكر خالد ب���ن الوليد 
اأهم واأقوى حت�شينات االنقالبيني يف 
تعز، وب�شقوطه �شتنهار امليلي�شيات 
ب�شكل كلي يف املدينة، كما اأنه ي�شكل 
نقط���ة انط���الق هامة للب���دء بعمليات 
بح�ش���ب  احلدي���دة،  مدين���ة  حتري���ر 

مهتمني بال�شاأن اليمني.

سيول ـ أ ف ب:

 اعلن مدعون عامون توجيه االتهامات 
ر�شمي���ا اأم�س االثنني بالر�شى وغريها اإلى 
رئي�ش���ة كوري���ا اجلنوبي���ة املقال���ة بارك 
غيون-هي���ي اث���ر ف�شيح���ة ف�ش���اد هزت 

البالد.
وق���ال املدع���ون الذي���ن يحققون يف 
الف�شيح���ة اإن ب���ارك، الت���ي ثبت���ت اأعلى 
حمكم���ة كورية جنوبي���ة ال�شه���ر املا�شي 
ق���رار اإقالتها بعد اأ�شه���ر من التحقيقات، 
وا�شتغ���الل  بالر�ش���ى  اتهام���ات  تواج���ه 

ال�شلطة وت�رشيب اأ�رشار الدولة.
مدع���ون  وج���ه  ذات���ه،  ال�شي���اق  ويف 
اتهام���ات ال���ى رئي����س جمموع���ة جت���ارة 
التجزئ���ة العمالق���ة “لوت غ���روب”، �شني 
دون���غ بن، بتق���دمي ر�ش���ى قيمتها حوايل 
7 ماليني دوالر لب���ارك و�شديقتها �شوي 
�شون-�شي���ل. وترتك���ز ف�شيح���ة الف�شاد 
عل���ى �شوي الت���ي ي�شتبه بانه���ا ا�شتغلت 
عالقته���ا بب���ارك الجبار ال����رشكات املحلية 
عل���ى “الت���ربع” بنح���و 70 ملي���ون دوالر 
ملوؤ�ش�ش���ات غ���ري ربحي���ة يفرت����س انه���ا 

ا�شتخدمتها لتحقيق مكا�شب خا�شة.
اأن  بع���د  ال�شج���ن  ب���ارك  اي���داع  ومت 
اأمرت حمكم���ة بالقب�س عليه���ا الرتباطها 
بق�شي���ة الف�ش���اد التي ت�شبب���ت يف خروج 
ماليني الكوريني الى ال�ش���وارع للمطالبة 

مبحاكمتها.

واشنطن ـ اف ب:

 ق���ال م�شت�شار االأم���ن القومي للبيت 
االأبي����س اإت����س.اآر ماكما�ش���رت اإن الوق���ت 
حان الإج���راء حمادث���ات حازمة م���ع رو�شيا 
ب�شاأن دعمها للحكوم���ة ال�شورية واأعمالها 

“التخريبية” يف اأوروبا.
واأ�ش���اف ماكما�ش���رت يف مقابل���ة م���ع 
اإن دع���م رو�شي���ا  )اإيه.بي.�ش���ي(  حمط���ة 
حلكوم���ة ب�شار االأ�ش���د اأدى اإل���ى ا�شتمرار 
ح���رب اأهلية وت�شبب يف اأزم���ة متفاقمة يف 

العراق ودول جماورة واأوروبا.
واأ�ش���اف “ولذل���ك فاإن دع���م رو�شيا 
له���ذا النوع من النظ���ام الرهيب الذي هو 
ط���رف يف ذلك الن���وع من ال����رشاع اأمر البد 
واأن يك���ون حم���ل ت�ش���اوؤل باالإ�شاف���ة اإلى 

االأعمال التخريبية لرو�شيا يف اأوروبا.
“ولذل���ك فاإنن���ي اأعتق���د اأن الوق���ت 
ح���ان االآن الإجراء تلك املباحث���ات احلازمة 
م���ع رو�شي���ا.” واأ�ش���ار تقري���ر للمخابرات 
االأمريكية، يف يناير ب�شاأن تدخل رو�شيا يف 
انتخاب���ات الرئا�شة التي جرت يف الواليات 
املتح���دة يف 2016، اإل���ى اأن رو�شيا �شعت 
اأي�شا اإل���ى التاأثري على انتخابات يف �شتى 

اأنحاء اأوروبا.

 موسكو ـ دب أ: 

الف���درايل  االأم���ن  جه���از  اأعل���ن 
الرو�شي اأن���ه األقى القب����س على اأحد 
التفج���ري  تدب���ري  يف  به���م  امل�شتب���ه 
الدامي الذي ا�شته���دف مرتو االأنفاق 

يف مدينة �شان بطر�شبورغ.
“اإنرتفاك����س”  وكال���ة  ونقل���ت 
الرو�شي���ة عن مركز العالق���ات العامة 
اإط���ار  “يف  قول���ه:  للجه���از  التاب���ع 
التحقيق اجلنائي الذي فتحته النيابة 
العامة الرو�شية بعد التفجري االإرهابي 
يف ال�3 من اأبريل يف مرتو اأنفاق مدينة 
�ش���ان بطر�شبورغ، األق���ى  جهاز االأمن 
الفدرايل الرو�ش���ي القب�س يف منطقة 
اأودينت�شوفا ب�شواح���ي مو�شكو، على 
اأح���د مدبري التفجري وينحدر من اآ�شيا 

الو�شطى”.
واأ�ش���اف املرك���ز اأن امل�شتب���ه به 
يدعى “اأبرار اأزميوف” من اإحدى دول 
االحت���اد ال�شوفييت���ي ال�شاب���ق، ومن 
مواليد ع���ام 1990. واأكد اأن املعتقل 
كان ق���د جه���ز منف���ذ هج���وم �ش���ان 

بطر�شبورغ اأكربجان جليلوف.

الناصرية ـ أ ف ب:

م���ن  تدري���ب  طائ���رة   حتطم���ت 
ط���راز “ال�شتا 95” وا�شي���ب طياراها 
بجروح ب�شبب خلل فن���ي بعد اقالعها 
م���ن قاع���دة االم���ام عل���ي اجلوي���ة يف 
جنوب العراق ، ح�شبما ذكرت م�شادر 
ع�شكرية وطبي���ة لوكالة فران�س بر�س 

اأم�س االثنني.
وقال �شابط برتبة عقيد يف قاعدة 
االم���ام علي ان “طائ���رة تدريب طراز 
ال�شتا 95 ، حتطم���ت ام�س االحد، بعد 
االق���الع ب�شبب خلل فني م���ا ادى الى 
ا�شاب���ة طاقمها املك���ون من طيارين 

اثنني بجروح”.
و”ال�شت���ا 95” ال�رشبي���ة ال�شن���ع 
اح���دى طائ���رات التدري���ب يف الق���وة 
اجلوي���ة العراقي���ة الت���ي تلع���ب دورا 
ب���ارزا يف احلرب �شد تنظيم داع�س يف 

البالد.

مانيال ـ اف ب: 

امت���دح رئي�س الفلب���ني رودريغو 
دوتريت���ي الرئي����س االأمريكي دونالد 
الواقعي  “باملفك���ر  ترامب وو�شف���ه 
والرباغمات���ي” واأنه ل���و كان غبيا ملا 

جمع هذه الرثوة ال�شخمة.
ونقل���ت �شحيفة “فلب���ني �شتار” 
ع���ن الرئي�س قول���ه:” ترام���ب اإن�شان 
حكي���م” و�ش���دد على اأن ه���ذا هو وجه 

ال�شبه بينه وبني نظريه االأمريكي.
ومن املعروف اأن دوتريتي طاملا 
انهال عل���ى ب���اراك اأوبام���ا باالنتقاد 
ال���الذع واالإهانة اجلارح���ة عندما �شغل 
االأخ���ري البي���ت االأبي�س وق���ال مرات 
عديدة حينذاك:” حان وقت الوداع مع 
الواليات املتحدة” ولكنه الحقا خفف 
من حدة خطابه و�شدد على اأن بالده ال 
ت�شتطيع قطع العالقات مع وا�شنطن.

ق���ال  ترام���ب  انتخ���اب  وبع���د 
دوتريتي:”معه ميكن العمل”. 

لشبونة ـ اب: 

قالت خدمة الط���وارئ الربتغالية 
اإن طائ���رة �شغ���رية حتطم���ت بج���وار 
متجر ق���رب ل�شبون���ة، مم���ا اأ�شفر عن 
مقت���ل اأربع���ة اأ�شخا����س كان���وا عل���ى 
متنه���ا باالإ�شاف���ة اإل���ى خام����س كان 
على االأر����س. و�رشح قائ���د العمليات 
ميغيل ك���روز لالأ�شو�شيت���د بر�س باأن 
القتلى هم: طيار �شوي�رشي، و3  ركاب 
فرن�شي���ني كانوا على م���نت الطائرة، 

ف�شال عن �شائق �شاحنة.
اإن  الهات���ف  ع���رب  ك���روز  وق���ال 
الطائ���رة امل�شجلة يف �شوي�رشا حتطمت 
بعيد اإقالعها، اأم�س االثنني، من مطار 
تريي�س، على مبعدة نحو 20 كيلومرتا 

غرب العا�شمة الربتغالية.
يف���رغ  ال�شاحن���ة  �شائ���ق  وكان 
حمولتها خارج املتجر، عندما حتطمت 

الطائرة بالقرب منه.

 تقدم مبحيط مع�شكر 
خالد يف تعز

كوريا الجنوبية 

 الواليات المتحدة

روسيا 

 توجيه االتهام ر�شميا 
اإلى الرئي�شة املقالة

اآن االأوان ملحادثات 
“حازمة” مع رو�شيا

اعتقال اأحد مدبري 
تفجري بطر�شبورغ

 حتطم طائرة تدريب 
جنوب العراق

 رئي�س الفليبني: 
ترامب لي�س غبيا

 حتطم طائرة يف الربتغال 
ومقتل ركابها
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مراقبو ا�ستفتاء تركيا ينتقدون... واأردوغان: الزموا حدودكم

رو�سيا تخطط الجتماع “دبلوما�سي” جديد ب�ساأن �سوريا

خطر االأزمة الكورية يت�ساعد.. حترك �ساروخي اأمريكي وتذكري ب�سوريا

    ت�شعيد اأوروبي �شد اأنقرة... ودعوات لوقف مفاو�شات االن�شمام

اإنزال جوي جديد للتحالف بدير الزور.. و “داع�س” ير�شل تعزيزاته

وح���ذرت كل من باري�س وبرل���ني من االنق�شام 
داخ���ل املجتم���ع الرتك���ي، الذي ت���دل علي���ه نتائج 
ا�شتفتاء التعدي���الت الد�شتورية، ودعت فيينا الى 
وق���ف مفاو�ش���ات ان�شم���ام انقرة ال���ى اوروبا بعد 
اال�شتفتاء. يف حني طالب نائب رئي�س حزب ال�شعب 
اجلمهوري الرتكي املعار�س، اأم�س االثنني، باإبطال 
نتائج اال�شتفتاء على تعزيز �شلطات الرئي�س، قائال 
اإن���ه �شيطع���ن يف العملي���ة اأمام املحكم���ة االأوروبية 

حلقوق االإن�شان اإذا اقت�شى االأمر.
وذك���ر بولنت تزجان، اأكرب اأح���زاب املعار�شة، 
اأن احل���زب تلقى �شكاوى م���ن عدة مناطق، عن عدم 
متكن الناخبني م���ن الت�شويت يف �رشية، م�شيفا اأن 

بع�س عمليات الفرز متت يف ال�رش.
واأعترب ق���رار جلنة االنتخاب���ات العليا القا�شي 
بقب���ول بطاقات اقرتاع غري خمتومة، مبثابة خمالفة 

�رشيحة للقانون، وفق ما نقلت رويرتز.
واأورد يف موؤمت���ر �شح���ايف “يف تل���ك اللحظ���ة، 
ي�شب���ح حتديد عدد االأ�ش���وات م�شتحيال، ف�شال عن 
�شعوبة معرفة ع���دد اأوراق االقرتاع التي ُختمت يف 
وقت الحق... لذا فاإن الق���رار الوحيد الذي �شينهي 
اجل���دل ب�ش���اأن �رشعي���ة الت�شوي���ت وتهدئة خماوف 
النا����س القانوني���ة ه���و اأن تبطل جلن���ة االنتخابات 
هذه االنتخابات”. واأك���د اأن احلزب �شيقدم �شكوى 
ل�شلط���ات االنتخاب���ات البلدية وجلن���ة االنتخابات، 
وبح�ش���ب نتيجة ال�ش���كاوى، �شيتوج���ه اإلى املحكمة 
الد�شتوري���ة واملحكم���ة االأوروبية حلق���وق االإن�شان 

وغريها من اجلهات املعنية.
وانتق���د مراقبون دولي���ون، اأم�س، ظروف اإجراء 
اال�شتفتاء يف تركيا، قائل���ني اإن الفر�س يف احلملة 
التي �شبق���ت الت�شوي���ت على تو�شي���ع �شالحيات 
الرئي����س “مل تك���ن متكافئ���ة” كم���ا اأن عملية فرز 
اال�ش���وات �شابته���ا عملي���ة تغي���ري لالإج���راءات يف 
اللحظ���ة االأخرية. وذك���ر �شيزر فلوري���ن بريدا، من 
اللجن���ة امل�شرتكة ملكتب منظمة االأمن والتعاون يف 
اأوروبا للموؤ�ش�شات الدميوقراطية وحقوق االن�شان، 
واجلمعي���ة الربملاني���ة ملجل����س اأوروب���ا اأن “حمل���ة 
اال�شتفتاء جرت ب�شكل غري متكافئ كما اأن الفر�س 
مل تك���ن مت�شاوية للطرفني”. واأ�ش���ار بريدا اإلى اأن 

“التغيريات التي جرت يف مرحلة متاأخرة من عملية 
ف���رز االأ�شوات األغت �شوابط مهم���ة” يف اإ�شارة اإلى 
ق���رار املجل�س االنتخابي ال�شماح باحت�شاب بطاقات 
االق���رتاع الت���ي ال حتم���ل ختم���ا ر�شمي���ا”، وف���ق ما 
نقلت روي���رتز. من ناحيتها، قال���ت تانا دي زوليتا 
من منظمة االأمن والتع���اون يف اأوروبا، اإن االإجراءات 

الرتكية “مل ت�شتوف” املعايري الدولية.
واأ�ش���ارت منظم���ة املراقب���ة اإل���ى �شل�شل���ة من 
املخالفات التي �شاب���ت اال�شتفتاء، من بينها حملة 
ت�شويه م�شبقة للح�شد والت�شويت “بنعم”، وترويع 
اأ�شح���اب حملة الت�شوي���ت “بال” وفك���رة اأن �شوؤال 

اال�شتفتاء مل يكن موجودا يف اأوراق االقرتاع.
وك�شف���ت نتائ���ج غ���ري ر�شمي���ة ف���وزا �شئيال 
للموؤيدي���ن للتعدي���الت الد�شتوري���ة الت���ي تو�شع 

�شالحيات الرئي�س بن�شبة 51.5 %.
م���ن جانب���ه، ق���ال مكت���ب الرئي����س الفرن�شي 

فران�ش���وا هوالند اأم�س اإن الفارق ال�شئيل يف نتيجة 
اال�شتفتاء يك�شف عن انق�شامات عميقة يف املجتمع 
الرتك���ي. وق���ال مكت���ب هوالن���د يف بي���ان اإن االأمر 
“يتوقف عل���ى االأتراك وحدهم التخ���اذ قرار ب�شاأن 
كيفية تنظي���م موؤ�ش�شاتهم ال�شيا�شية لكن النتائج 
املن�شورة تظه���ر اأن املجتمع الرتكي منق�شم ب�شاأن 

االإ�شالحات الوا�شعة املقررة”.
وحث���ت اخلارجي���ة الفرن�شية يف بي���ان منف�شل 
احلكوم���ة الرتكية على اح���رتام امليث���اق االأوروبي 

حلقوق االإن�شان وحظره لعقوبة االإعدام.
من جانبها، دعت امل�شت�ش���ارة االأملانية، اأنغيال 
مريكل، اأم����س، الرئي�س اأردوغان الإجراء “حوار قائم 
على االح���رتام”، وذلك بعد نتائ���ج اال�شتفتاء التي 
اأي���دت -بف���ارق �شئي���ل- تغي���ري نظ���ام احلكم يف 
تركي���ا من برملاين اإلى رئا�ش���ي. وقالت مريكل، يف 
بي���ان مقت�شب م�شرتك مع وزي���ر اخلارجية �شيغمار 

غابرييل، اإن “احلكومة االأملانية تنتظر من احلكومة 
الرتكية بعد حملة انتخابية �شاقة، ال�شعي اإلى حوار 
قائ���م على االح���رتام مع كل الق���وى ال�شيا�شية ويف 
املجتم���ع”. واعتربا اأن نتيج���ة اال�شتفتاء املتقاربة 
“تظهر عم���ق االنق�شام يف املجتمع الرتكي، وتعني 
اأن القيادة الرتكية عليه���ا وعلى الرئي�س اأردوغان 

ذاته م�شوؤولية كبرية”.
م���ن جانب���ه، ق���ال وزي���ر اخلارجي���ة النم�شاوي 
�شيبا�شتي���ان ك���ورز، اأم�س، اإن اال�شتفت���اء الرتكي، 
يج���ب اأن يقود االحتاد االأوروبي للتعامل “ب�رشاحة” 
مع هذه امل�شاأل���ة، ووقف مفاو�شات ان�شمام تركيا 
لالحت���اد. واأ�ش���اف: “علين���ا اأن نوق���ف مفاو�شات 
االن�شم���ام اإلى االحتاد االأوروب���ي والعمل بدل ذلك 
عل���ى توقيع اتفاق )ح�شن( ج���وار مع تركيا”. وكان 
ك���ورز قد اعترب االأحد اأن نتيج���ة اال�شتفتاء اأظهرت 

�شورة “بلد منق�شم”.

وق�شفت الوالي���ات املتح���دة يف اأوائل ال�شهر 
اجل���اري قاع���دة جوي���ة �شوري���ة بال�شواري���خ يف رد 
فع���ل على م���ا و�شفت���ه وا�شنطن بهج���وم كيماوي 
�شنت���ه القوات احلكومية ال�شوري���ة، واأدى اإلى قتل 
م���ا ال يقل عن 70 �شخ�ش���ا يف منطقة ي�شيطر عليها 

مقاتلو املعار�شة.
وح���ذرت رو�شيا، التي تدع���م الرئي�س ال�شوري 
ب�ش���ار االأ�شد، م���ن اأن ه���ذه الهجم���ات ال�شاروخية 
ميك���ن اأن يكون لها عواق���ب “وخيمة للغاية”، على 

م�شار االأزمة ال�شورية امل�شتمرة منذ مار�س 2011.
ميدانيا، متكنت القوات ال�شورية من ا�شتعادة 
ال�شيط���رة على بل���دة �شوران ق���رب مدينة حماة يف 
املنطقة الو�شطى من غرب �شوريا يف هجوم مدعوم 
ب�رشب���ات جوية رو�شية مكثف���ة، بح�شب م�شلحني يف 

املعار�شة و�شكان.
وان�شحب معظم مقاتل���ي املعار�شة من البلدة 
بع���د اأن اقتحمه���ا اجلي����س ال�ش���وري عق���ب ع�رشات 

ال�رشبات التي �شنتها طائرات يعتقد اأنها رو�شية.
وا�شتهدف���ت ال�رشب���ات اأي�ش���ا بل���دات اأخ���رى 

باملنطقة �شملت اللطامنة وكفرزيتا.
وقال م�شلح يف املعار�ش���ة “كان هناك ق�شف 

ه�شتريي ا�شتهدف البل���دة واملنطقة كلها وخا�س 
مقاتل���و املعار�ش���ة مع���ارك �رش�شة حت���ى ا�شطروا 

لالن�شحاب”.
من جان���ب اآخر، اأف���ادت تقارير �شوري���ة، اأم�س 

االثن���ني، عن عملية اإنزال ج���وي للتحالف الدويل يف 
ريف دير الزور ال�شورية.

وذكرت “�شبكة �شام” اأن اأهداف عملية االإنزال 
اجلدي���دة يف ري���ف دي���ر ال���زور ال�رشق���ي مل تت�شح 

معامله���ا. واأ�شاف���ت اأن طائ���رات مروحي���ة وحربية 
حلقت يف �شماء الريف ال�رشقي ب�شكل وا�شح.

وقال نا�شطون ل�شبكة “�شام” اإن عملية االإنزال 
يعتق���د اأنه���ا ا�شتهدفت حمطة “الت���ي تو” T2 يف 
بادية امليادي���ن بالريف ال�رشقي، واأ�ش���اروا اإلى اأن 
املحطة تعترب اإحدى نقاط الإمداد الع�سكري وحتوي 
خمازن �شالح وعددا كبريا من عنا�رش تنظيم داع�س.

باملقاب���ل ذك���ر نا�شط���ون اأن داع����س اأر�ش���ل 
تعزي���زات ع�شكري���ة اإل���ى حق���ول نف���ط الكوينك���و 
واجلفرة والتنك يف ريف دير الزور ال�رشقي، ون�شب 
الع����رشات م���ن احلواجز الطي���ارة يف م���دن امليادين 
وال�شعيطات والبوكم���ال وحميطها بعد انت�شار خرب 

االإنزال.
وتاأتي ه���ذه التطورات يف ظل تزايد املوؤ�رشات 
على اقرتاب موعد الهجوم على الرقة، معقل داع�س 
اإال اأن م�شت�ش���ار االأم���ن القومي للرئي����س االأمريكي 
هريبرت ماكما�شرت نفى اأنب���اء عن اإر�شال الواليات 
املتح���دة مزي���داً م���ن الق���وات اإلى �شوري���ا، يف ظل 
تقاري���ر تتحدث عن بحث اإدارة ترام���ب اإر�شال نحو 
50 األ���ف جندي للم�شاعدة يف طرد داع�س من الرقة 

عا�شمته املزعومة يف �شوريا.

• موؤيدو اأردوغان يحتفلون يف اإ�شطنبول بنتيجة اال�شتفتاء  )رويرتز(	

•  التحالف الدويل ينفذ عملية اإنزال جوي يف ريف دير الزور	

• حاملة الطائرات االأمريكية “يو اأ�س اأ�س كارل فين�شون”.	

عواصم ـ وكاالت: 

“يلزموا  طلب الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغ�ن من مراقبي االنتخ�ب�ت الدوليني ب�أن 

حدودهم” بعد اأن انتقدوا اال�ستفت�ء الذي منحه �سالحي�ت جديدة وا�سعة النط�ق بن�سبة 

من املوؤيدين. ويف كلمة األق�ه� حل�سود من اأن�س�ره من على درج الق�سر الرئ��سي يف   51.5
اأنقرة ق�ل اأردوغ�ن اإن الت�سويت الذي اأجري اأم�س اأنهى كل اجلدال ب�س�أن تغيري الد�ستور 

وت�أ�سي�س نظ�م رئ��سي تنفيذي. واأ�س�ف اأن تطبيق االإ�سالح�ت �سيبداأ االآن من الق�س�ء.

عواصم ـ وكاالت:

 نقلت وك�الت اأنب�ء رو�سية عن م�سوؤول رو�سي قوله، اأم�س االثنني، اإن مو�سكو تخطط لعقد 

اجتم�ع على م�ستوى الدبلوم��سيني مع الوالي�ت املتحدة واالأمم املتحدة، ب�س�أن االأزمة ال�سورية يف 

جنيف االأ�سبوع املقبل.

ت�أكيدا من  تنتظر  تزال  اأن مو�سكو ال  بوغدانوف،  وزير اخل�رجية، ميخ�ئيل  ن�ئب  واأ�س�ف   

وا�سنطن ب�س�أن عقد االجتم�ع، الذي ي�أتي بعد ت�س�عد التوتر بني مو�سكو ووا�سنطن.

عواصم ـ وكاالت:

 على وقع ت�س�عد التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية، اتفقت كوري� اجلنوبية والوالي�ت املتحدة 

بن�س،  م�يك  االأم��ريك��ي،  الرئي�س  ن�ئب  وجه  وقت  يف  “ث�د” الدف�عية،  ملنظومة  مبكر  ن�سر  على 

حتذيرا لكوري� ال�سم�لية مذكرا ب�لهجوم ال�س�روخي على �سوري�.

تعزيز  على  “اتفقن�  االثنني،  اأم�س  كيو-اهن،  هوانغ  اجلنوبي،  الكوري  ال��وزراء  رئي�س  وق���ل 

التهديدات  يتن��سب مع  املتحدة مب�  والوالي�ت  التح�لف بني جمهورية كوري� اجلنوبية  ج�هزية 

التي متثله� كوري� ال�سم�لية عرب ن�سر �سريع ل� “ث�د”.

بغ���داد � اأ ف ب: ن���زح حوال���ى ن�شف مليون 
�شخ�س جراء املعارك التي انطلقت قبل 6 ا�شهر 
ال�شتع���ادة املو�شل من قب�شة داع����س، ح�شبما 

اعلنت منظمة االمم املتحدة اأم�س االثنني.
ونق���ل بيان عن ليز غران���د من�شقة ال�شوؤون 
االن�شاني���ة لالم���م املتحدة يف الع���راق قولها ان 
“اع���داد املدنيني الذين يوا�شل���ون الهرب من 

مدينة املو�شل مذهل”.
وا�شاف���ت ان “اأ�ش���واأ فر�شي���ة عندم���ا بداأ 
القت���ال كان احتم���ال ف���رار ملي���ون �شخ�س من 
املو�ش���ل. وحاليا يبلغ ع���دد النازحني نحو 493 

الفا”.
وت�شري تقدي���رات االمم املتح���دة الى بقاء 
حوال���ى ن�ش���ف ملي���ون اخري���ن حت���ت �شيطرة 
اجلهادي���ني يف اجلان���ب الغرب���ي م���ن املو�شل. 
وكان االم���ني الع���ام لالم���م املتح���دة انطوني���و 
غوتريي����س دعا خ���الل زيارة قام به���ا الى خميم 
ق���رب املو�ش���ل يف 31 مار����س ال���ى مزي���د من 

الت�شامن الدويل الن جه���ود امل�شاعدات تعاين 
نق�شا يف املو�شل.

م���ن  بدع���م  العراقي���ة  الق���وات  ومتكن���ت 
التحالف الدويل بقي���ادة وا�شنطن خالل اال�شهر 
املا�شية م���ن ا�شتع���ادة غالبي���ة املناطق التي 

�شيطر عليها اجلهاديون يف العراق بعد هجومهم 
الوا�شع النطاق عام 2014.

وب���داأت الق���وات العراقي���ة يف 17 اكتوبر، 
عملية وا�شعة النط���اق ال�شتعادة ال�شيطرة على 
املو�ش���ل، ومتكنت مطلع العام احلايل من ب�شط 

�شيطرتها على اجلانب ال�رشقي للمدينة.
لكن الهج���وم الذي بدا يف فرباير ال�شتعادة 
اجلانب الغربي من املدينة ادى الى ارتفاع حاد 

يف اعداد النازحني.
وقال متح���دث ع�شك���ري اأم����س االثنني اإن 
الق���وات العراقي���ة حقق���ت مكا�ش���ب جديدة يف 
قتالها م���ن منزل الآخر يف احل���ي القدمي مبدينة 
املو�ش���ل فيم���ا دخل���ت احلمل���ة املدعوم���ة من 
الوالي���ات املتح���دة ال�شتع���ادة ال�شيط���رة على 

املعقل الرئي�شي لداع�س �شهرها ال�شابع.
و�شاهد مرا�شل لروي���رتز �شحابة كثيفة من 
الدخ���ان فوق احل���ي القدمي ق���رب جامع النوري 
ال���ذي اأعلن منه اأبو بكر البغ���دادي زعيم داع�س 
قي���ام دول���ة اخلالف���ة عل���ى مناطق م���ن العراق 

و�شوريا.
واأمك���ن �شماع تب���ادل كثيف الإط���الق النار 
وقذائ���ف املورت���ر من االأحي���اء املقابل���ة للحي 

القدمي عرب نهر دجلة الذي يق�شم املو�شل.

االمم المتحدة: نصف مليون نازح جراء معارك الموصل

قال���ت جمل���ة فورين بولي�شي االأمريكية اإن نتيج���ة اال�شتفتاء يف تركيا ال تعني جم���رد انت�شار للرئي�س 
رجب طيب اأردوغان، بل تعني ما هو اأعمق من ذلك، وهو اإنهاء مرحلة كاملة من تاريخ تركيا احلديث.

واأ�شاف���ت املجلة يف مقال للكات���ب �شتيفن كوك اإن نتيجة ا�شتفتاء تعني اأي�شا رف�س ال�شعب الرتكي 
للحداث���ة التي ت�شورها م�شطف���ى كمال اأتاتورك ومن���ح اأردوغان وحزبه العدالة والتنمي���ة تفوي�شا الإعادة 

تنظيم تركي���ا بالق�شاء على املبادئ التي قامت عليه���ا اجلمهورية الرتكية 
من���ذ 1921. واأ�شار ك���وك اإلى اأن اإ�شالميي تركيا ظل���وا على الدوام ميجدون 
ف���رتة االإمرباطوري���ة العثماني���ة التي �شبق���ت تاأ�شي�س اجلمهوري���ة الرتكية 
وي���رون اأن اجلمهوري���ة متثل تن���ازال ثقافيا وعلمانية قمعي���ة يف خدمة اأفكار 
اأتاتورك امل�شتغربة، واأنهم يرون اأن الو�شع الطبيعي لبالدهم لي�س يف “حلف 

الناتو”، بل يف قيادة العامل االإ�شالمي حيث تكون �رشيكاتها هي باك�شتان.

اأردوغان اأنهى جمهورية اأتاتورك

القوات العراقية تخو�س حرب �شوارع على اجلانب الغربي

• تفتي�س نازحني من املو�شل 	

نواب بريطانيون يطالبون بتجريد اأ�شماء االأ�شد من جن�شيتها 
لن���دن � اأ ف ب: دع���ا ن���واب بريطاني���ون 
حكوم���ة بالدهم اإلى �شح���ب اجلن�شية من زوجة 
رئي�س النظام ال�شوري ب�شار االأ�شد لدعمها له 

خالل احلرب التي ت�شهدها البالد.
واتهم متحدث ال�شوؤون اخلارجية عن حزب 
الدميوقراطي���ني االأح���رار النائب ت���وم بريك، 
اأ�شم���اء االأ�شد با�شتغ���الل مكانتها الدولية من 

اأجل الدفاع عن “نظام همجي”.
واأ�ش���ار بري���ك اإل���ى اأن وزي���ر اخلارجي���ة 
“بوري����س جون�ش���ون كان حث ال���دول االأخرى 
عل���ى القيام باملزيد ب�شاأن �شوريا، اإال اأنه على 
احلكوم���ة الربيطانية اأن تق���ول الأ�شماء االأ�شد 

-- اإم���ا اأن تتوقف���ي ع���ن ا�شتخ���دام مكانتك 
للدفاع ع���ن ت�رشفات بربري���ة، اأو ت�شحب منك 

اجلن�شية” الربيطانية.
وتاأت���ي الدعوات بعدما و�ش���ف جون�شون 
رئي����س النظ���ام يف مقال���ة ن�رشته���ا �شحيف���ة 
“�شنداي تلغراف” ب�”االإرهابي االكرب” داعيا 

رو�شيا اإلى التوقف عن دعمه.
تعلي���ق  اأي  الداخلي���ة  وزارة  ت�ش���در  ومل 
حول اإن كانت احلكوم���ة �شتتخذ اجراءات �شد 
اأ�شماء االأ�شد التي عملت كمحللة يف امل�رشفني 
االأمل���اين “دويت�شه بن���ك” واالمريكي “جي بي 

مورغان”.



بتوجيهات من ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
للش��باب  األعىل  املجل��س  رئيس 
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، خصصت اللجنة 
املنظم��ة العليا ل��دورة نارص بن 
حم��د الثالثة لأللع��اب الرياضية 
“ن��ارص10” مبل��غ 1000 دين��ار 
جوائز لجامهري ثالث جوالت نهايئ 
دوري زين البحرين لكرة الس��لة 
الذي س��يقام بني فريق��ي املنامة 
واملحرق اليوم )الثالثاء( عىل صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
وتنفي��ذاً لتوجيهات س��موه فقد 
خصص��ت اللجنة املنظم��ة مبلغ 
300 دين��ار جائزة كربى للجامهري 
والثاني��ة 200 دينار إضافة إىل 10 
جوائز قيمة كل منها 50 ديناراً، إذ 

سيتم الس��حب بعد نهاية املباراة 
يف حال تحديد البطل، وبغري ذلك 

سيتم التأجيل إىل املباراة املقبلة.
ودع��ت اللجن��ة املنظم��ة لدورة 
“نارص 10” الجامهري التي ستحرض 
املباراة إىل االحتفاظ بتذكرة القرعة 
التي سيتم السحب عليها يف نهايئ 
كرة الس��لة، كام أن ه��ذه التذاكر 
للدخول  أخرى  فرصة  س��تمنحهم 
يف السحب الكبري عىل جوائز دورة 
نارص بن حمد لأللعاب الرياضية، 
والذي سيقام مع نهاية البطولة يف 

شهر رمضان املبارك.
وبهذه املناسبة أعرب مدير دورة 
نارص ب��ن حمد لأللعاب الرياضية 
ع��ي املاجد عن ش��كره وتقديره 
لس��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة عىل توجيهات سموه تجاه 
الجامهري الرياضية التي س��تحرض 

واملحرق  املنام��ة  فريقي  مب��اراة 
يف نهايئ دوري الس��لة، مشرياً إىل 
أن املب��ادرة تؤك��د أن دورة نارص 
بن حمد لأللع��اب الرياضية هي 
يخدم  ري��ايض  وطن��ي  م��روع 
اململك��ة  يف  الرياض��ات  جمي��ع 
وصوالً إىل تطويره��ا واالرتقاء بها 

ألعىل املستويات.
وب��ني املاجد أن اللجن��ة املنظمة 
العلي��ا ل��دورة ن��ارص ب��ن حمد 
لأللع��اب الرياضي��ة تواصلت مع 
املعنيني يف االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة؛ من أجل تنفيذ توجيهات 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
اإلدارية  خليفة واتخاذ اإلجراءات 
املناسبة لتوزيع تلك الجوائز عىل 
الجامه��ري التي س��تحرض املباراة، 
مؤك��داً أن التع��اون والراكة بني 
اللجن��ة املنظمة ل��دورة نارص بن 

حم��د واالتح��اد البحرين��ي لكرة 
الس��لة ستس��هم يف نجاح املبادرة 

الرامي��ة إىل تش��جيع الجامه��ري 
املباري��ات  لحض��ور  البحريني��ة 
فرقه��ا  جان��ب  إىل  والوق��وف 

الرياضية.
وحث املاج��د الجامهري الرياضية 

وتش��جيع  املب��اراة  عىل حض��ور 
فريقه��م بالصورة املثالية لدفعهم 
نح��و تقدي��م أفضل املس��تويات 
الفني��ة التي تظهر م��دى التطور 
الكب��ري الذي وصل��ت إليه رياضة 
ك��رة الس��لة البحريني��ة يف ظ��ل 
رئاسة سمو الشيخ عيىس بن عي 
آل خليف��ة، والتي ش��هدت تطوراً 
تصاعدي��اً عىل املس��توى اإلداري 

والفني.

يس��عى فريق املنامة األول مساء اليوم 
)الثالثاء( لتحقيق االنتصار الثالث عىل 
التوايل وإطاحة خصم��ه املبارش فريق 
املحرق؛ يك يتّوج بدرع زين لكرة السلة، 
وذلك يف اللقاء الذي س��يجمعهام عىل 
صال��ة مدينة خليف��ة الرياضية مبدينة 
عيىس، يف الساعة السابعة مساًء، ضمن 
الجولة الثالثة من نهائيات دوري زين.

ويرتقب الجميع باهتامم نتيجة املباراة، 
خصوصا أن املنام��ة ميتلك األفضلية يف 
نتيج��ة لقاءات الدور النهايئ، إذ يتقدم 
عىل منافسه بواقع لقاءين دون مقابل، 
بع��د أن انترص يف املباراة األوىل بنتيجة 
)83/74(، وكرر تفوقه يف الثانية بنتيجة 
)63/61(، يف حني تفصله خطوة واحدة 
عن تحقيق اللقب الخامس عىل التوايل 
وال� 21 يف تاريخه، إذا ما نجح يف حسم 
املواجه��ة الثالثة الي��وم، ويف املقابل ال 
يج��د املحرق أي فرص��ة غري الفوز ليك 
يؤجل الحس��م ويبقي عىل آماله قامئة 

يف املنافسة عىل الدرع السالوي.
ويف ح��ال ف��وز املنامة يت��ّوج باللقب 
مب��ارشة، أّما يف حال ف��وز املحرق فإن 
مواجه��ات الدور النهايئ س��تتمدد إىل 
جولة رابعة ق��د يتحدد فيها البطل إذا 
م��ا نجح املنام��ة من الف��وز أو تأجيل 
لجولة خامسة إذا ما متكن املحرق من 

التعديل.

وبحس��ب معطي��ات املب��اراة األخرية 
وافتقاده��ا األداء الفن��ي الرفي��ع من 
الجانبني نتيجة الضغط الشديد والتوتر 
العصبي اللذان الزمهام طيلة األش��واط 
األربع��ة، ف��إن املنامة هو م��ن أحكم 
قبضت��ه ع��ىل مجري��ات املب��اراة منذ 
النهاية بفضل ُحس��ن  البداية وحت��ى 
تعامله الفني للمدرب اإلسباين كالروس 
والالعب��ني بأرضي��ة املي��دان والتوفيق 
ال��ذي الزمهم يف إح��راز النقاط، والتي 
وس��عت الف��ارق وأعطته��م األريحية 
يف اللع��ب، فيام عاىن املح��رق بقيادة 

مدربه جريمي��ك من قوة وصالبة دفاع 
منافس��ه املحكم، عالوة عىل أّن غالبية 
العبي��ه كان��وا خارج��ة التغطي��ة ومل 
الحقيقية، وعليه  يقدموا مس��توياتهم 
ف��إن املدرب مطالب بتحس��ني طريقة 
توظيفه لالعبني والرتكيز عىل تش��كيلة 
مثالي��ة يف املب��اراة وإيج��اد الحل��ول 
الهجومية بتش��كيل الثغ��رات يف دفاع 

املنامة.
وتع��د مواجه��ة الي��وم صعب��ة ع��ىل 
الفريقني، خصوصا أن كال منهام يطمح 
للف��وز وكل فري��ق ميتل��ك املقومات 

لحس��م  تؤهل��ه  الت��ي  واإلمكان��ات 
املواجهة، مام يجعل التوقعات يف غاية 

الصعوبة.
 ويدخ��ل املنامة معتم��دا عىل نجومه 
الكب��ار ويف مقدمته��م محمد حس��ني 
أحد أب��رز نجوم لقاءي ال��دور النهايئ 
حت��ى اآلن، وتح��ت قي��ادة اإلس��باين 
كالروس، ال��ذي نج��ح يف إعادة الربيق 
الفن��ي للزعيم، ونجح يف قيادة الفريق 
نح��و انتصارين مهمنّي قرب��اه للتتويج 
باللقب، إذ يعد املنامة الفريق الوحيد 
الذي مل يه��زم يف أي مباراة يف البطولة 

منذ املوسم الفائت.
وحتى اآلن، وع��ىل الجانب اآلخر فإن 
املحرق أيضا س��يدخل اللق��اء معتمدا 
عىل نجوم��ه البارزي��ن ويف مقدمتهم 
الالع��ب محمد حس��ن صاحب الخربة 
الكبرية وشقيقه القلب النابض للفريق 
أحمد حس��ن والعديد من اآلخرين يف 
الفريق الذي��ن اس��تطاعوا أن يقدموا 
عروض��ا جيدة ط��وال املوس��م وأيضا 
يعتم��د “الذي��ب” بش��كل كب��ري عىل 
حنكة وخ��ربة مدربه جريميك، الذي له 
دور كب��ري ومؤثر خالل املب��اراة ولديه 

اإلمكان��ات التي تس��اعده ع��ىل تغيري 
سيناريو أي مباراة بشكل كبري.

وعموما، فإن املواجهة لن تكون سهلة 
عىل الطرفني، إذ إن كل فريق يس��عى 
للف��وز، فاملنامة يبح��ث عن الفوز من 
أج��ل التتويج مب��ارشة باللقب، وعدم 
اللج��وء إىل لق��اء آخ��ر، يف ح��ني أن 
املحرق يبحث عن التمسك بفرصته يف 
املنافس��ة عىل اللقب وحسم مواجهة 
اليوم ومن ثم خوض املواجهة القادمة 
بآمال تعديل النتيجة والذهاب للجولة 

الخامسة الفاصلة.
 ورغ��م صعوبة املوقف إال أن كل يشء 
وارد الحدوث به��ذه املواجهة الصعبة 
التي من الصع��ب التكهن بنتيجتها يف 
ظل الحالة الفنية الجيدة التي ميتلكها 
كل فري��ق واإلرصار املتبادل عىل الفوز 
والتتوي��ج بلقب ال��دوري، فهل تكون 
الرضبة القاضية للمنامة أم أن للمحرق 

كلمة أخرى؟

 طاقم التحكيم

أس��ندت لجنة الحكام باتحاد الس��لة 
برئاس��ة ط��ارق الع��ريب مهم��ة إدارة 
املباراة الثالث��ة إىل طاقم تحكيم دويل 
من كازاخستان، ويتمتع الطاقم بكفاءة 
عالي��ة وس��بق ل��ه إدارة العدي��د من 

املباريات يف الدوري األورويب.

“دورة ناصر 10” تخصص 1000 دينار جوائز للجماهير 

المنامة يتطلع للضربة القاضية وحسم الدرع الـ 21

ف����ي ال����م����ب����اراة ال���ن���ه���ائ���ي���ة ال����س����اوي����ة ال���ي���وم

ف��ي نهائ��ي الس��لة الثال��ث... ال خي��ار للمح��رق إال الف��وز

تغطية               اللجنة اإلعالمية

محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن علي

علي الماجد 

السنة التاسعة - العدد 3108 

الثالثاء
18 أبريل 2017 

21 رجب 1438

sports@albiladpress.com
سبورت
16

س��يكون عش��اق لعب��ة ك��رة اليد 
الي��وم ع��ىل موعد مه��م ومرتقب 
عرب املباراة النهائي��ة لدوري أندية 
الدرجة األوىل التي تجمع الغرميني 
والنجمة  األهي  فريقي  التقليديني 
وذلك يف متام الس��اعة 7 مساًء عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
ومن املؤمل أن متأل جامهري النادي 
النجم��ة مدرجات صالة اللعبة عن 
بكرة أبيها ملؤازرة وتشجيع فريقها 
لتحقي��ق هدفها املنش��ود برؤيته 
متوج��اً باملرك��ز األول ع��ىل منصة 

التتويج.
 

النهائي الديربي

نه��ايئ بطعم الديريب، ب��كل تأكيد 
بالنس��بة  الكث��ري  ال��يء  يعن��ي 
للفريقني كالعب��ني وجامهري وأيضاً 
لعش��اق لعبة كرة اليد، كون هذه 
املب��اراة تحظى مبتابع��ة كبرية من 
ِقب��ل الجميع ملا لها من إثارة وقوة 
فني��ة كبرية بأرضية املي��دان وأيضاً 
ع��ىل املدرجات. مب��اراة يتوقع لها 

والتقلبات،  األح��داث  م��ن  الكثري 
الالعب��ني  أفض��ل  تش��هد  كونه��ا 
املتواجدي��ن يف الس��احة املحلي��ة 
منتخبنا  متثل صف��وف  وغالبيته��ا 
الوطني الذي وصل صداه للعاملية 
بفض��ل ه��ذه الس��واعد الطيب��ة. 
ك��ام أن لق��اء اليوم له حس��ابات 
ع��ىل صعيد تاريخ اللعب��ة، فإذا ما 
استطاع األهي تحقيق اللقب اليوم 
فهو س��عيد التاريخ لنقطة الصفر، 
إذ أن الف��ارق بين��ه وب��ني النجمة 
لقب واحد ملصلحة األخري 19 لقب 

مقابل 18 لألصفر.
 

األهلي والنجمة

يدخل األهي ه��ذه املباراة مدافعاً 
ع��ن لقبه بقيادة امل��درب التونيس 
رياض الصانع الذي يأمل أن يقحم 
اس��مه يف أول موسم له مع األصفر 
يف رشف س��جل األبطال، وس��يعول 
األخ��ري ع��ىل إمكان��ات وخ��ربات 
صادق عي وحس��ني فخر ومحمد 
م��ريزا وع��ي حس��ني يف إح��داث 

التغي��ري وصن��ع الف��ارق، بجانبهم 
السامهيجي  مهدي سعد وحس��ن 
وس��يد أحمد فائق وعي يوس��ف 
ومن خلف هؤالء الحارس��ان صالح 
عبدالجلي��ل وعبدالل��ه ريض. فيام 
م��درب النجم��ة ال��ذي حقق هذا 
اللقب قبل موس��مني، فهو يأمل أن 
يعود ملالمس��ته عن قرب، معتمداً 
عىل خربة ونجوم فريقه كعي مريزا 
وعي عيد وحس��ن باب��ور وكميل 
محف��وظ، باإلضاف��ة لبالل بش��ام 
ومحم��ود الون��ة وحس��ن محمود 

وع��ي فريد ومن خلفه��م الحارس 
الخربة محمد عبدالحسني.

لق��اء ورغم املعطي��ات واملؤرشات 
التي ترّجح كف��ة فريق دون اآلخر 
يف  املوج��ودة  العن��ارص  بحس��ب 
مراكزها، ف��إن التكهن بهوية الفائز 
صعب للغاية، ألن لقاءات “الديريب” 
دامئًا ما تكون مثرية ومجنونة مبعنى 
الكلم��ة وال تخضع ألية حس��ابات 
واعتب��ارات أخرى.. ليبقى الس��ؤال 
ح��ارضاً: أية خزينة س��تفتح أبوابها 

للدرع، املاحوز أم الجفري؟

درع الدوري.. بين النسر األهالوي والرهيب النجماوي
في “نهائي ديربي” كرة اليد البحرينية

علي مجيد
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فريق النجمة لكرة اليدفريق األهلي لكرة اليد

من لقاء باربار واالتفاق    )تصوير: رسول الحجيري(

تتواصل منافسات بطولة وزير الداخلية للرماية األوملبية الثانية للقوس 
والسهم، التي ينظمها االتحاد الريايض لألمن العام يف الفرتة من 16 
وحتى 23 أبريل الجاري وتشمل مسابقات رماية البندقية والشوزن 

وقوس وسهم، سيدات ورجال، وذلك مبشاركة فرق من وزارة الداخلية، 
قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، ويبلغ عدد املشاركني )80( مشاركا.
وأشاد العقيد خالد عبدالعزيز الخياط بتوجيهات وزير الداخلية ومتابعة 

رئيس األمن العام لجميع األنشطة الرياضية التي يرف عىل تنظيمها 
االتحاد الريايض لألمن العام، معرباً عن شكره لقوة دفاع البحرين 
والحرس الوطني الذين حرصا عىل تجسيد الراكة املجتمعية عرب 

املشاركة بالبطولة.

80 مشاركا في بطولة وزير الداخلية للرماية

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

حسين:
 مصالحة جماهيرنا الوفية

مناشدة “شيخ الشباب”

ميرزا: 
تتويج جهود 7 أشهر

بني العب األهي عي حسني أن 
استعدادات فريقه ملباراة اليوم عادية 
للغاية حالها كحال املباريات األخرى 
باستثناء الرتكيز عىل بعض الجزئيات 

التي من شأنها أن تحدث الفارق.
وقال حسني ل�”البالد سبورت” إن لقاء 
اليوم كونه نهايئ وله حساباته الخاصة 

فإنه “ديريب” له حسابات أخرى بني 
األهي والنجمة، واألوراق مكشوفة للطرفان يف ظل معرفتهام 

ببعضهام بعضا جيداً. مضيفاً أن الفريق الذي سيظهر بأقل 
األخطاء ويستغل الفرص الهجومية ويدافع بالشكل املطلوب 

فإنه سيحقق الفوز.
وأكد حسني أن زمالئه الالعبني عاهدوا أنفسهم من بعد إخفاق 

البطولة اآلسيوية والخليجية أن يركزوا عىل مسابقتي الدوري 
والكأس عىل الصعيد املحي، ويحققوا أفضل النتائج املمكنة 

التي تجعلهم يصالحون جامهريهم الوفية ويدخلوا الفرحة يف 
قلوبهم كام عهدوها من لعبة كرة اليد.

ناشد رئيس رابطة جامهري النادي 
األهي حسني السامهيجي عرب “البالد 

سبورت” ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب ورئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة ورئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، بالتوجيه برفع عقوبة 
االيقاف املفروضة عىل جامهري فريقه 

ودخول صالة اتحاد اليد يف مباراة اليوم.
وقال السامهيجي إنه يأمل من “شيخ الشباب” أن ينظر 

إىل مناشدة النادي األهي الذي ميتلك أكرب قاعدة جامهريية 
يف البحرين، مساندة وداعمة للمسابقات املحلية ولألندية 

واملنتخبات الوطنية يف مختلف محافلها، ويصدر سموه قراره 
الغايل واملفرح لجميع األهالوية برفع العقوبة عنها. مؤكداً يف 
الوقت ذاته أنه عىل ثقة تامة بأن سموه سيستقبل مناشدته 

برحابة صدر وسيبادر فيام هم يسعون إليه كون سموه يعترب 
الداعم الرئييس للرياضة والرياضيني.

أشار العب النجمة عي مريزا إىل أن 

فريقه يأمل بتحقيق الفوز وتحقيق 

لقب الدوري الذي سيكون تتويج 

لجهود وتضيحات قدمها طيلة 7 أشهر.

وقال مريزا ل�”البالد سبورت” استعدادنا 

بدء فور انتهائنا من املربع الذهبي، 

والحمدلله شهدت تدريباتنا االلتزام 

واالنضباط من ِقبل الالعبني وأبدوا من 

خاللها الجدية والحامس من أجل الوصول للجاهزية املطلوبة. 

مضيفاً مباراة اليوم بكل تأكيد صعبة عىل الطرفني كونها بني 

األهي والنجمة وهي “ديريب” كرة اليد البحرينية التي ال تخلوا 

من اإلثارة والندية، ونحن يف النجمة نأمل التوفيق يف تحقيق 

االنتصار والعودة لتحقيق لقب الدوري وإسعاد الجامهري 

النجاموية رغم إدراكنا بصعوبة الخصم األهالوي “حامل 

اللقب” الذي ميتلك عنارص خربة بأرضية امليدان ويتوافر عند 

مدربه خيارات عدة يف دكة البدالء.

علي حسين

حسين السماهيجي

علي ميرزا

“الرياضية 2”
أشار رئيس قناة البحرين 

الرياضية فواز شمسان 
إىل أن املباراة ستنقل 

عىل الهواء مبارشة عىل 
القناة الثانية مع وجود 
استديو تحليي لتغطية 

كافة مجريات اللقاء 
سيديره عبدالنبي أحمد. 

وبني شمسان ل� “البالد 
سبورت” أن االستديو 

سيبارش عمله قبل اللقاء 
بوجود ضيوف من 

محلي لعبة كرة اليد، وسيستمر 
التحليل حتى ما بني وانتهاء املباراة، ثم أخذ 

ترصيحات مبارشة مع الفريقني. وسيعلق عىل 
املباراة النهائية املعلق توفيق الزايك. 

فواز شمسان

البالد سبورت

حقق فريق باربار فوزاً كبرياً عىل نظريه 
وجاره االتفاق بفارق 10 أهداف وبنتيجة 
)23/33( يف مباراة تحديد املركزين الثالث 

والرابع لدوري أندية الدرجة األوىل لكرة 
اليد للموسم الجاري والتي أقيمت بينهام 

أمس االثنني.
واستطاع باربار أن ينهي الشوط األول 

متقدماً أيضاً بفارق 4 أهداف )17/13(، 
وبذلك احتل باربار املركز الثالث فيام جاء 

االتفاق رابعاً. 
وعودة للقاء، نزل االتفاق وباربار بأسامء 

عنارصهام األساسية يف إشارة ألهمية 
اللقاء لديهام وطموح تحقيق املركز 

الثالث، ليشهد الشوط األول نوع من 
التكافئ بني العبي الفريقني اللذان أخذا 

أسبقية التقدم بالنتيجة عىل مدار 20 
دقيقة األوىل، حتى استطاع البنفسج 

من توسيع الفارق وإنهاء الشوط 

لصالحه معتمداً عىل قائده الخربة جعفر 
عبدالقادر يف صناعة اللعب لزمالئه 

باإلضافة للتسجيل والذي بلغ 5 أهداف، 
بجانب شقيقه عي بالرصيد نفسه وجعفر 

عباس “عمالق الدائرة” بأربعة أهداف، 
فيام االتفاق وسط غياب نجمه حسن 

عيىس وعدم توفيق أكرب املروزق هجومياً، 
برز منه سيدعي طالب محققاً 4 أهداف 

وهدفان لكل من حسني القطريي يف 

الدائرة ومجيد حميد وعي القطريي.
يف الشوط الثاين أخذ باربار بتوسيع 

الفارق التهديفي وسط أفضلية فنية له 
عرب نجمه محمود عبدالقادر الذي زاد من 
غلته التهديفية 6 أهداف، بجانب أخويه 
جعفر وعي، ليفتعل مدربه حسني عيىس 

تغيريات واسعة بارشاكه لالعبيه البدالء 
الذي واصلوا بتأدية واجبهم حتى نهاية 

اللقاء.

يد باربار تحقق المركز الثالث

جانب من المنافسات

فريق المحرق لكرة السلةفريق المنامة لكرة السلة

قّدم مدرب كرة السلة الوطني فاضل ميالد 
مقرتًحا إلزالة أشكال العنف واإلساءات يف املالعب 

والصاالت املغلقة والحساسيات املفرطة والتوتر 
الكبري بني جامهري طريف الدور النهايئ لدوري زين 

لكرة السلة فريقي املحرق واملنامة.
وقال ميالد ل� "البالد سبورت": بإمكان فريقي 

املحرق واملنامة اليوم تقديم باقات من الورود 
للجامهري، إذ يقّدم العبو املحرق الورود إىل 

جامهري املنامة، فيام يقّدم العبو املنامة الورود إىل 
جامهري املحرق.

وأضاف ميالد "ميكن أيًضا لالعبي الفريقني أن 

يستعينا بالالعبني الصغار أو العبي القاعدة من 
الناديني، حيث يدخل كل العب من املحرق ماسًكا 

بيده العبا صغريا من نادي املنامة، ومثله العب 
املنامة يدخل أرضية الصالة ماسًكا بيده العبا من 

نادي املحرق".
وأكد ميالد أّن هذه األفكار من شأنها أن تزيل 

التوترات بني الجامهري، وتؤكد عمق العالقات بني 
الالعبني واألنصار، خصوصا بعد األحداث املؤسفة 

التي جرت داخل امللعب وخارجه يف النهايئ 
الثاين الذي أقيم األسبوع املايض وانتهى مبعركة 

جامهريية من الطرفني.

المدرب ميالد يقدم مقترحا إلزالة الحساسيات بين الجماهير

فاضل ميالد

قمبر والوطني

سجل األبطال

أسندت لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة اليد عرب رئيسها 
عبدالواحد اإلسكايف إدارة املباراة النهائية اليوم إىل الطاقم 

الدويل املكون من محمد قمرب ومعمر الوطني. ويأيت تكليف 
الطاقم املعني لهذا اللقاء بحسب ترصيح اإلسكايف ل� “البالد 

سبورت” لثقة اللجنة بإمكاناتهم وقدراتهم يف إدارة اللقاء 
بالشكل املثايل وإخراجها إىل بر األمان، باإلضافة إىل أن هذا 

الطاقم يعترب من أفضل وأبرز الحكام يف آسيا والخليج والصعيد 
املحي، وهذا ما جعلهم يعولون عىل الحكم املحي بدالً من 

انتداب حكام من الخارج.

يعترب فريق النجمة 
الحايل هو األكرث نياًل 

لهذه البطولة ب� 
)19 مرة( ولكن 
تحت مسميات 

متعددة اندمجت 
فيام بعض بعد 
سنوات متفرقة 

)السلامنية، القادسية، 
الوحدة، الهالل، النجمة( 

وكان آخرها املوسم املايض، 
فيام يأيت فريق األهي يف املركز الثاين ب� )18 

مرة( كان آخرها املوسم املايض )2016/2015(، ثم فريق 
باربار محقًقا إياها )4 مرات( وآخرها كان يف املوسم 

)2008/2009(، وأخريًا فريق الدير ملرة واحدة حققها يف 
املوسم )2010/2011(.

محمد قمبر ومعمر الوطني



يخوض ممثل اململكة فريق الحد 
الساعة 3:15 من عرص اليوم لقاء 
مهام أمام فريق الوحدة السوري، 
عييى اسييتاد صيييدا ببييروت يف 
لبنان، ضمن الجولة الخامسة من 
املجموعة الثانييية لكأس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
ذات  ميين  ثانييية  مواجهيية  ويف 
املجموعيية، يلعب فريييق القوة 
الجوييية العراقييي مييع الصفيياء 

اللبناين.
إىل  املجموعيية  ترتيييب  ويشيير 
صييدارة الفريق السييوري برصيد 
8 نقيياط، ثم الحد والقوة الجوية 
العراقي برصيييد 6 نقاط، وأخرا 
الصفيياء اللبنيياين برصيييد نقطة 

وحيدة.
وتضم قامئة مييدرب الحد محمد 
الشييمالن للمباراة 18 العبا هم: 
عيىس مصبح، عبدالله عبداملجيد، 
عبداللييه نييارص، أحمييد الختال، 
عباس أحمد، سيد محمد عدنان، 
السمهري، محمود منصور،  خالد 
راشد الحوطي، عيل سعيد، حمد 
فيصل، إبراهيم العبيديل، مسعود 
قميير، محمد ميك، األردين محمد 
الداود، والنيجريون: أوتيش، دايو 

وأوروك.
املبيياراة  يف  الفريييق  وسيييفتقد 
خدمات نجم خط الوسط الالعب 

عبدالوهاب املالود.
ويأمييل الحداويييون تحقيق فوز 

مثني يبقييي آمال التأهييل، عالوة 
عييى تعويييض خسييارة الذهاب 
أمام الفريق السييوري )-1صفر(، 
وهو يدخل املواجهة بعد فوزين 
متتاليييني يف املجموعيية، يف حني 
خيير يف الييدوري أمييام الرفاع 

بنتيجة كبرة )5-0(.
خسييارة املبيياراة اليوم سييتعني 
انتهاء آمال الرتشييح للدور الثاين 
بالنسييبة للحداويييني، يف حني أن 
الفييوز سيييعطي الفريييق فرصة 
أنه  للمجموعة، خصوصا  التصدر 
سيييلعب املواجهيية األخرة عى 
أرضه وبني جامهره أمام الفريق 

العراقي.
وسيييدير املباراة طاقم تحكيمي 

ميين قرغزسييتان ومكييون ميين 
حكييم السيياحة تيمييور فالزيون 
واملسيياعدين زامرباك شيييكوف 

وإسييامعيل خان، والحكم الرابع 
شيكرباكوف.

وسيييكون الكييوري الجنييويب يل 

سييونج مراقبا للمبيياراة، واألردين 
عوين حسونة مقّيام للحكام.

االجتامع الفني واملؤمتر الصحايف
وعقد يوم أمييس االجتامع الفني 
بحضور  وذلك  باملبيياراة،  الخاص 
ممثيل الناديني والجهات املعنية، 
وتقدمهم الوفييد الحداوي رئيس 
وفد أسييامة املاليييك، إذ تقرر يف 
االجتامع أن يلعييب الحد باللون 
األزرق، فيييام سيييلعب الفريييق 

السوري باللون الرتقايل.
كييام عقد املؤمتيير الصحايف الذي 
يسييبق املواجهة، وحرضه مدرب 
الحد محمد الشييمالن، واملحرتف 

األردين محمد الداود.

الحد يواجه الوحدة السوري في بيروت... اليوم
ي��ط��م��ح ل��ل��ف��وز واع���ت���اء ص������دارة ال��م��ج��م��وع��ة 2
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خطا ممثييل اململكة فريق املحرق 
خطييوة كبرة ومهميية نحو التأهل 
للييدور الثيياين من مسييابقة كأس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، حينام 
حقق فييوزا مثينا، أمس، عى صحم 
العامين بهدف دون رد ارتقى به إىل 
مسييتغال  الثالثة  املجموعة  صدارة 
بالتعادل  الوحييدات األردين  تعيير 

أمام النجمة اللبناين.
الفوز  بهييذا  املحرقاويون  ويدييين 
الكونغويل سيياملو  للمهاجم  الثمني 
الييذي سييجل الهييدف الوحيد يف 

الدقيقة )37( من عمر اللقاء.
فوز مثني للمحرق جعله يف وضعية 
مريحة للجولة املقبلة واألخرة من 
الييدور التمهيدي، إذ بييات يكفي 
املحرق الحصول عى نقطة وحيدة 
من اللقيياء املقبل أمييام الوحدات 
األردين، والذي سيقام يف عاّمن يوم 

الحادي من مايو املقبل.
إىل  املجموعيية  ترتيييب  ويشيير 

صييدارة املحرق برصيييد 10 نقاط، 
ثم الوحييدات 9 نقيياط، ثم صحم 

والنجمة 4 نقاط لكليهام.

الشوط األول

كان املحييرق الطييرف األفضييل يف 
الحصة األوىل ميين اللقاء، خصوصا 
إسييامعيل  عييى  االعتييامد  عيير 
عبداللطيييف والهولندي نيلسييون 
باألطييراف، وتبادلهام لهييذا الدور 

سواء ميينا أو شامال.
ولعب عبدالله عبييدو كرة عرضية 
هيأهييا دوريييس سيياملو ملهييدي 
عبداللطيف، لكن الكرة املسييددة 
من األخر جيياءت ضعيفة وخارج 

امللعب )14(.
وبذل نيلسون مجهودا رائعا ولعب 
كرة عرضية لسيياملو، والييذي قابل 
عبدالله  الحييارس سييليامن  مرمى 
وسييدد كرة نجح عبدالله يف الذود 

عن مرماه براعة )26(.

وجيياءت الفرصة األخطيير واألبرز 
للعامنيييني، بعدمييا سييدد محمد 
الغسيياين كرة من خييارج املنطقة 
اعتلييت مرمييى حييارس املحييرق 

عبدالله الكعبي قليال )30(.
وحاول إسييامعيل عبداللطيف عر 
خيار التسييديد من خارج املنطقة، 
فسدد كرة أمسكها الحارس العامين 

عى دفعتني )34(.
البشييارة   )37( الدقيقة  وحملييت 
للمحييرق، بعدما توغل إسييامعيل 
داخييل املنطقة مبهييارة ولعب كرة 
عرضية تابعها سيياملو بنجاح يسار 
الحييارس؛ لتعانييق الكرة الشييباك 

الزرقاء معلنة هدفا أوال.
وحاول املحييرق مضاعفة النتيجة، 
فلعب املدافييع األمين محمد البناء 
كييرة عرضييية متقنة عييى القائم 
الثاين تابعها نيلسييون برأسييه، إال 
أن الحييارس منعهييا من هدف ثان 

محقق )44(.

الشوط الثاني

تراجع املحرق كثرا يف هذا الشوط، 
خصوصييا مييع الرغبيية الكبرة يف 

املحافظة عى التقدم.
ولعب العب صحم محسن جوهر 
تغالييط  أن  كادت  عرضييية  كييرة 
الكعبييي وتدخل املرمييى، إال أنها 

مرت بجانب القائم األمين )52(.
وبييذل محييرتف املحرق نيلسييون 
مجهودا فرديييا رائعا وتقدم بالكرة 
إىل األمييام، قبييل أن يعرقييل عى 
مشييارف منطقيية الجييزاء فتقدم 
جييامل راشييد وسييدد كييرة قوية 
ورائعة من الرضبيية الثابتة، إال أن 
القائم األمين منييع الفريق األحمر 

من مضاعفة النتيجة )62(.
واسييتغل صحييم تراجييع املحرق، 
وسيينحت له فرصتييان، األوىل عر 
تسديدة من محسن جوهر، إال أن 
الكرة جيياورت القائم األير )67(، 
والثانية تسييديدة أرضية ليوسييف 
عبداللييه أمسييك كرتهييا الحييارس 

الكعبي )70(.
بدوره، أجرى مدرب املحرق تبديلني 
بدخول هشييام منصييور وفيلبينهو 
عبداللطيييف  إسييامعيل  مييكان 
ومهييدي عبداللطيييف، وهو األمر 
الييذي أحييدث فجييوة كبييرة يف 
منطقة الوسييط؛ ليضطر إىل سحب 
نيلسييون وإرشاك العب  الهولندي 
الوسط الشاب محمد الحردان مع 

تبقي 10 دقائق عى نهاية اللقاء.
أدار اللقاء الحكم الكوري الجنويب 
كيم، وعاونه مواطناه بانق وسونق، 
والحكم الرابع اإلمارايت عادل عيل.

المحرق يقترب من التأهل للدور الثاني بكأس االتحاد اآلسيوي
المجموعة لصدارة  وارتقى  العماني  صحم  تخطى 

ن��ق��ط��ة ت��ك��ف��ي م��م��ث��ل ال��م��م��ل��ك��ة ل��ض��م��ان ال����ري����ادة وال��ت��أه��ل

جانب من اللقاء

أحمد مهدي

أكييد املدرب األمليياين لفريييق املحرق، 
جاسرت، أن الفوز جاء بعد لقاء صعب 

يوم أمس.
وأوضح خييالل املؤمتر الصحييايف الذي 
أعقييب اللقاء أن فريقه لعب بشييكل 
جيد خصوصا يف الشييوط األول، مشرا 
إىل أن صعوبة املباراة زادت يف الشوط 
الثيياين مع رغبيية العامنيييني الكبرة يف 

تسجيل هدف التعادل.
وقييال إنييه تحييدث بعد الخسييارة يف 
الجولة األوىل أمام صحم عن أن فريقه 
قادر عييى العودة يف املجموعة وارتقاء 
الصييدارة، وهو األمر الذي حدث اليوم 

بالفعل.
وأعرب عيين فخره بصييدارة املجموعة 

والفوز يييوم أمس، مؤكييدا أن النتيجة 
سييتدخل الفريق بأريحييية أكر خالل 
لقاء الوحدات؛ وللرتكيز بشكل كبر عل 

الدوري أيضا.
وعن سبب التبديالت التي أجراها، قال 
إن إدخال هشييام منصييور جاء لتقوية 
الجانب األير ومسيياندة جامل راشد 
خصوصا بعد الضعف يف هذا الجانب، 
مشييرا إىل أن إرشاك فيلبينهييو جيياء 
بهدف استغالل أي هجامت مرتدة قد 
تحدث مع تقدم الفريق العامين لألمام.

الحيام:فوز مهم

بييدوره، قال أفضل العييب يف املباراة، 
وليييد الحيييام إن الفوز مهييم جدا يف 

مشوار تأهل الفريق للدور الثاين من 
البطولة. ولفت إىل أن الفريق العامين 
قييدم لقاء جيدا هو اآلخر، مشييرا إىل 
أن زمالئه يف املحييرق كانوا يف املوعد 
وحققييوا فوزا مثينا ومهييام، عى رغم 
انخفاض مستوة األداء قليال يف الشوط 

الثاين.
وأوضييح أن صفحيية الفوز سييتطوى 
رسيعييا؛ للرتكيز عى مييا هو قادم من 
منافسات سييواء يف الدوري أو الجولة 

األخرة للبطولة اآلسيوية.

مدرب صحم:ضياع الفرص 
كلفنا الخسارة

أكد مييدرب فريييق صحييم العامين، 

يعقييوب إسييامعيل أن فريقييه قدم 
لقيياء جيييدا رغم الخسييارة، خصوصا 
يف الشييوط الثاين. وذكر خالل املؤمتر 
الصحييايف أن فريقييه حصل عى 3 إىل 
4 فرص محققيية للتهديف يف الحصة 
الثانية من املواجهة، لكنها مل تستثمر 

بالشكل املطلوب.
ولفييت إىل أن ضياع الفرص السييهلة، 
ووجييود أخطيياء دفاعية يف الشييوط 
األول كلييف الفريق العييامين الخروج 

بالخسارة من املباراة.
وبني أن فريقه اسييتحوذ عييى الكرة 
بشييكل جيد يف الشييوط الثيياين، لكن 

دون نتيجة إيجابية.

في المؤتمر الصحافي

جاسبرت:تصدرنا كما تحدثت بعد خسارة صحم

المؤتمر الصحافي لفريق صحم المؤتمر الصحافي لفريق المحرق

أفراح محرقاوية بالصدارة

احتفل العبو املحرق مع جامهرهم القليلة التي حرضت 
مللعب املباراة يوم أمس بعد صافرة الحكم.

وعاش الالعبون أجواء الفرحة خصوصا بعد ارتقاء الفريق إىل 
صدارة املجموعة، واقرتابه بشكل كبر من الرتشح للدور الثاين 

من املسابقة القارية.
وسجل املحرق بفوز يوم أمس الحالة الثالثة عى التوايل، إذ أن 
الفريق تخطى النجمة اللبناين ذهابا وإيابا يف الجولتني 3 و4، 

قبل أن يحقق الفوز أمس أيضا.

فرحة محرقاوية بالهدف الثمين



تأهل املح��رق والنجمة إىل الدور 
قبل النهايئ ملسابقة كأس سمو ويل 
العه��د للكرة الطائرة بعد فوزهام 
عىل النبيه صالح و البسيتني أمس 
)االثنني( ضمن الجولة الثانية من 
دور املجموعات التي اقيمت عىل 
صال��ة االتح��اد البحرين��ي للكرة 

الطائرة مبدينة عيىس الرياضية.
املحرق فاز عىل النبيه صالح بثالثة 
أش��واط نظيف��ة دون رد انته��ت 
أش��واطها كالتايل 25/18، 25/16، 
30/28 بإدارة طاقم الحكام الدويل 
املكون من الحكم األول منري ميك 

والحكم الثاين عبدالله حبيب.
ويعترب ه��ذا الفوز رف��ع املحرق 
رصيده إىل  نق��اط كاملة ليضمن 
التأه��ل لل��دور قب��ل النهايئ من 
الكؤوس”، حيث  مس��ابقة “أغىل 
املدرب  بقي��ادة  الفري��ق  متك��ن 
املرباط��ي من  الوطن��ي محم��د 
ج��دارة  ب��كل  الف��وز  تحقي��ق 
واس��تحقاق يف ظل تفوق الفريق 
يف الش��ق الهجوم��ي حي��ث برز 
األمرييك “جايسون” من  املحرتف 
مركز4، وع��ي ابراهيم من مركز2 
باإلضاف��ة إىل عبدالل��ه النج��دي 
وتأل��ق محم��د حبي��ب وعي��ىس 
الش��ومي يف االرت��كاز س��واء عن 
طري��ق نص��ب حوائ��ط الصد أو 

تنفيذ الكرات الرسيعة.
س��الح  املح��رق  اس��تخدم  ك��ام 
اإلرس��االت القوي��ة الت��ي نفذها 
كال من املحرتف جايس��ون وصانع 
األلع��اب محمود العافية يف ارباك 
اس��تقبال الكرة األوىل لدى النبيه 
صال��ح وال��ذي ع��اىن كث��ريا عىل 

الفاعلية  مستوى االستقبال وعدم 
الهجومية.

وقدم النبيه صالح أفضل مستوياته 
مس��تغال  الثال��ث  الش��وط  يف 
التي أجراه��ا املدرب  التغي��ريات 
محم��د املرباطي بإدخ��ال أحمد 
م��رف بدال م��ن ع��ي ابراهيم 
وعامد عبدالله ب��دال من محمود 
العافية ليقلص الفارق الطويل ايل 
وصل إىل 8 نقاط ومن ثم التعادل 
23/23 حت��ى دخ��ل الفريقان يف 
النبيه  واعتم��د  التعادل  سلس��لة 
صالح ع��ىل كرات لوبيز الهجومية 
قبل أن يحس��م املح��رق النتيجة 

لصالحه.
وغ��اب عن التش��كيلة األساس��ية 
لن��ادي املحرق يف املب��اراة ضارب 
مركز 3 األسايس السيد عي محمد 
كاظ��م رغ��م تواجده ع��ىل دكة 

البدالء.

النجمة يجتاز البسيتين

النجمة فاز عىل البس��يتني بثالثة 
أنه��ى  بعدم��ا  نظيف��ة  أش��واط 
األش��واط الثالثة بنتيج��ة 25/15، 
طاق��م  ب��إدارة   25/18  ،25/19
الح��كام الدويل املكون من الحكم 
األول خالد الشومي والثاين حسني 

الكعبي.
ورفع النجم��ة رصيده إىل 6 نقاط 
من فوزي��ن، ليضم��ن التأهل إىل 

الدور قبل النهايئ.
ومتكن النجمة م��ن الفوز بفضل 
الضاربة واملتمثلة  الهجومية  قوته 
يف الربازي��ي “ليلس��ون” وتأل��ق 
جاس��م النبهان يف األط��راف، مع 

الت��ي أربكت  اإلرس��االت املركزة 
استقبال العبي البسيتني.

وق��دم النجم��ة أدائ��ه املعروف 
عىل مدار األش��واط الثالثة ونجح 
صانع األلعاب حس��ني الحاييك يف 
توزي��ع كراته بكل أريحية س��واء 
ليوس��ف خال��د املرتمك��ز يف 4 أو 
حس��ني الجيش وحس��ن جعفر يف 
مركز3 مع تعدد أخطاء البس��يتني 
يف اس��تقبال الكرة األوىل والهجوم 
لتنته��ي املب��اراة لصال��ح النجمة 

بثالثية نظيفة.

 مواجهات اليوم

تس��تمر اليوم الثالثاء منافس��ات 
الجول��ة الثانية لكأس س��مو ويل 
العهد عندما يلتق��ي األهي أمام 

اتحاد الريف الساعة 5:30 مساء، 
تعقبه��ا مب��ارشة مواجه��ة النرص 
وداركلي��ب ع��ىل صال��ة االتحاد 
وذلك ضمن منافس��ات املجموعة 

الثانية.
ويحتاج األه��ي وداركليب للفوز 
ليضمن��ا التأهل للدور قبل النهايئ 
م��ن املنافس��ة، حي��ث يتس��اوى 
نق��اط(   3( بالنق��اط  الفريق��ان 
بعد فوز األول ع��ىل النرص بثالثة 
أش��واط مقابل ش��وط، بينام فاز 
داركليب عىل اتحاد الريف بثالثة 

أشواط نظيفة.
وتعترب مب��اراة الن��رص وداركليب 
هي األق��وى يف مواجه��ات اليوم 
حي��ث أن الخس��ارة تعني خروج 
النرص خايل الوفاض هذا املوس��م 
بعدم��ا فش��ل يف بل��وغ املرب��ع 

الذهبي ملسابقة الدوري.

المحرق والنجمة إلى الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد
بعد تفوقهما على النبيه صالح والبسيتين

األهلي وداركليب يتربصان باتحاد الريف والنصر اليوم
حسن علي

الثالثاء 18 أبريل 2017 
21 رجب 1438

العدد 3108  19 sports@albiladpress.comرياضة

 المحرق فاز على النبيه صالح وتأهل لدور األربعة النجمة تخطى البسيتين وبلغ الدور قبل النهائي بجدارة

البحري��ن لهويك  يس��تعد نادي 
الجلي��د للمش��اركة يف بطول��ة 
الجلي��د  له��ويك  الدولي��ة  ديب 
املقرر إقامتها يف دولة اإلمارات 
الش��قيقة، وذل��ك بالف��رتة من 
أبري��ل 2017،   22 ولغاي��ة   19
مبش��اركة 23 فريق من مختلف 

الدول الخليجية واألوروبية. 
ويلع��ب ن��ادي البحرين ضمن 
ه��ذه  يف  الثالث��ة  املجموع��ة 
البطولة، التي تحتوي عىل فرق 
من سويرسا وجمهورية التشيك 

وروسيا واإلمارات.
وس��عى العبو الن��ادي إىل رفع 
مس��تواهم الفني؛ مل��ا تتميز به 
ه��ذه البطولة من ق��وة وتحد 

عىل الصعيدي��ن الفني والبدين، 
إذ إنه��ا تحظى مبش��اركة نخبة 
متميزة م��ن الفرق القوية ذات 
خربات كبرية يف ه��ذه الرياضة 

املميزة.
تواض��ع  م��ن  الرغ��م  وع��ىل 
اإلدارة  مجلس  اإلمكانات سعى 
للمشاركة يف هذه البطولة للمرة 
الرابعة، رغب��ة يف الحصول عىل 
مراكز متقدمة لرفع راية مملكة 
املج��ال  يف  الرائ��دة  البحري��ن 
الري��ايض وما وصل��ت إليه من 

إنجازات بالسنوات السابقة.
ويطمح النادي يف هذه الس��نة 
ألن يكون أحد الفرق املنافس��ة 
ع��ىل املراك��ز األوىل، إذ تعت��رب 

هذه البطولة واح��دة من أهم 
مش��اركات النادي السنوية التي 
بدوره��ا تعطي الالعبني الفرصة 
لالحت��كاك مع ف��رق قوية مام 
املنافس��ة  روح  لديه��م  يع��زز 

واكتس��اب الخربة يف مثل هذه 
األجواء التنافسية.

وتق��دم رئي��س مجل��س إدارة 
الجليد  له��ويك  البحرين  ن��ادي 
عبدالله القاسمي بجزيل الشكر 

ش��ؤون  وزارة  إىل  والتقدي��ر 
الش��باب والرياضة؛ ملس��اندتها 
ودعمه��ا الدائ��م للن��ادي منذ 
تأسيس��ه يف العام 2009، وعىل 
الالعب��ني  إج��راءات  تس��هيل 
للمش��اركة يف البطول��ة، وخص 
بالش��كر إدارة مركز أرض املرح 
ع��ىل تعاونهم الدائم وتس��هيل 
الفريق، واصال ش��كره  متاري��ن 
لجمي��ع أعض��اء مجل��س إدارة 
الن��ادي وجمي��ع الالعب��ني عىل 
ما بذلوه من مجه��ودات كبرية 
اس��تعداًدا  الس��ابقة  باألي��ام 
للمشاركة يف هذه البطولة ورفع 
اسم مملكة البحرين يف املحافل 

الدولية.

“هوكي الجليد” يشارك في بطولة دبي 

فريق نادي البحرين لهوكي الجليد

نجحت البحرين يف استضافة سباق 
جائزة البحرين الكربى لبطولة العامل 

للفورموال 1 عىل حلبة البحرين 
الدولية بكل جدارة واقتدار للعام 

الثالث عر عىل التوايل؛ ليضاف ذلك 
إىل رصيدها الزاخر بالنجاحات يف 

استضافة السباق.
يف كل عام نقرأ عن أرقام ضخمة من 
العوائد املالية الناتجة عن استضافة 

السباق، والسؤال الذي يردده الناس: 
ما الذي يجنيه املواطن من استضافة 

الفورموال 1؟
فاملواطن يرغب يف أن يجني 

مكاسب مبارشة من هذا الحدث 
العاملي، وهناك تقصري يف التوعية 
بتلك االنعكاسات اإليجابية لهذا 

السباق عىل الكثري من القطاعات 
التجارية التي تتكسب منها آالف 

األرس البحرينية، وليس من الرضورة 
أن يشعر كل مواطن بتلك املنافع 

بصورة مبارشة.
سباق الفورموال 1 الذي يقام 

سنوياً عىل أرض اململكة يحرك 
عجلة االقتصاد وينشط الكثري من 
القطاعات التجارية نتيجة لتدفق 
األعداد الهائلة من السياح ملتابعة 

السباق، حيث تزداد نسبة اإلشغال 
الفندقي بنسبة 80 - 90 % يف فرتة 

السباق خصوصا بفنادق الخمس 
واألربع نجوم، وتزداد مبيعات 
املطاعم واملقاهي واملجمعات 

واألسواق الشعبية ومحالت تأجري 
السيارات، ورشكات االتصاالت، 

وسيارات التاكيس، وقطاعات أخرى 
تسهم يف الدفع بعجلة التنمية 

االقتصادية وتحقيق العديد من 
العوائد املالية القتصاد اململكة، 

وتعزيز السياحة فيها وجذب أكرب 
عدد من السياح مستقبال.

واألهم من ذلك أن سباق الفورموال 
1 مبا يجتذبه من كبار رجال األعامل 
والتجار فإنه يتيح الفرصة للتعريف 

مبملكة البحرين ومبا تقدمه من 
تسهيالت لالستثامر فيها واستقطاب 

رؤوس األموال الكبرية التي تسهم 
يف إنشاء رشكات ومؤسسات 

ومصانع عىل أرضها تخلق فرص 
عمل للبحرينيني، كام تخلق فرص 

استثامرية ورشاكات وعقود مع عدد 
من الركات البحرينية املحلية.

كام أن حلبة البحرين الدولية ذاتها 
خلقت فرص عمل للمواطنني، 

وأبرمت العديد من العقود مع 
رشكات وطنية استفادت من هذا 

املروع.
ومبعادلة حسابية بسيطة، لو افرتضنا 

مثال أن عدد السياح األجانب يف 
فرتة السباق بلغ ألفا، وأنفق كل 

منهم 100 دوالر )37 دينارا بحريني 
تقريبا( يف اليوم الواحد، فإن ذلك 

سيضخ 37 ألف دينار، مع أن عدد 
السياح بالطبع أكرث من ذلك، كام أن 
معدل اإلنفاق بحسب وزارة التجارة 

والصناعة يبلغ 88 ديناراً يف اليوم 
وفقا لدراسة أجريت ورمبا أكرث؛ ألن 
متابعي الفورموال 1 هم من الطبقة 
امليسورة والدليل عىل ذلك إقامتهم 
بفنادق الخمس نجوم، عالوة عىل 

أن الكثري منهم يزورون البحرين قبل 
السباق بفرتة وميكثون بعده فرتة.

مكاسب رياضية وإعالمية وثقافية 
كثرية جنتها البحرين من استضافة 

سباق الفورموال 1 عىل مدى 13 
عاماً، وينبغي أن يكون هناك توعية 

وتقديم أرقام واقعية تعكس مدى 
أهمية هذا املروع عىل االقتصاد 

الوطني، عرب الوصول إىل أكرب رشيحة 
من املواطنني بخطة إعالمية متقنة 
تتضمن أرقاما وإحصاءات وبيانات 

دقيقة؛ لبيان اآلثار اإليجابية من 
استضافة هذا الحدث الوطني.

ماذا استفاد المواطن 
من الفورموال 1؟

حسن علي

بروح 
رياضية

brnsport
@gmail.com

@hassanaltaliani

عق��دت رابطت��ا الناديني األهي 
والن��رص أم��س اجتامعاً رس��مياً 
يف مق��ر الن��ادي األول باملاحوز 
بحضور رؤساء وأعضاء الرابطتني، 
لتلطيف األجواء بينهام جراء ما 
حدث حدث يف مباراة الفريقني 
ضمن منافس��ات كأس سمو ويل 
العهد للكرة الطائرة يوم السبت 

املايض.
وأمثر االجتامع الذي ُعقد بحضور 
أمني ال��رس بالنادي األهي فريد 
ط��ه بالخ��روج بنتائ��ج إيجابية 

للغاي��ة، أهمه��ا حلحلة الخالف 
الذي ح��دث ومصالحة األطراف 
واالتف��اق  األم��ر،  يف  الرئيس��ة 
عىل التح��ي بال��روح واألخالق 
الن��زاالت  كل  يف  الرياضي��ة 
املس��تقبلية وعدم االنجرار وراء 
أي أمور قد تشوه وتلطخ سمعة 
النادي��ني وجامهريهام، خصوصاً 
أنه��ام من أعرق وأك��رب القواعد 

الجامهريية يف البحرين.
رئي��س  م��ن  كل  واتف��ق 
رابط��ة الن��ادي األهي حس��ني 

السامهيجي ورابطة نادي النرص 
ميث��م عبدالله ع��رب ترصيحهام 
ل� “البالد س��بورت” ع��ىل أن ما 
ح��دث يعترب “س��حابة صيف”، 
وصفحة طويت مب��ا حدث فيها 
بع��د االجت��امع األخ��وي الذي 
تكلل بالنجاح، وهذا إن دل فهو 
يدل ع��ىل وعي وثقاف��ة إداريت 
ورابطتي الناديني الذين جلس��وا 
رسيعاً وخرج��وا بكل حب وود، 
ليربهن��وا للجميع أنهم “س��من 

عىل عسل”.

جماهير األهلي والنصر “سمن على عسل”
علي مجيد 

لقطة تجمع رؤساء وأعضاء رابطتي الناديين

اجتماع رسمي مثمر بين الرابطتين



أش��اد النائب األول لرئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة الرئيس 
الفخري لالتح��اد البحريني لرياضة 
فن��ون القت��ال املختلطة مؤس��س 
منظمة خالد بن حمد لفنون القتال 
س��مو   KHK MMA املختلط��ة 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة، 
بالعالق��ات التاريخي��ة املتينة التي 
تربط مملك��ة البحرين بجمهورية 
الهن��د الصديق��ة، والقامئ��ة ع��ى 
االحرتام والتعاون الكبري والتنس��يق 
املش��رتك مبختلف املجاالت، وذلك 
بفضل إدراك قيادة البلدين بأهمية 
تعميق أوارص العالقة املشرتكة التي 
متت��د تطور ومتيزت ع��ر عقود من 

الزمن. 
ج��اء ذلك، لدى اس��تقبال س��موه 
مبكتب��ه بالرف��اع س��فري جمهورية 
الهن��د الصديقة مبملك��ة البحرين 

ألوك كومار.
 ورح��ب س��مو الش��يخ خال��د بن 

حم��د آل خليفة بالس��فري الهندي، 
الوثيقة  العالقات  معه  واس��تعرض 
البحري��ن  مملك��ة  ترب��ط  الت��ي 
وجمهورية الهند، والس��بل الرامية 
لتعزيزها مبا يخدم مصلحة البلدين 
الصديقني، مضيفا سموه  والشعبني 
أن البلدي��ن حرصا منذ تلك األعوام 
الطويلة عى مواصلة بناء جس��ور 
املجاالت  املشرتك مبختلف  التعاون 
يخدم  والذي  االقتصادي،  والس��يام 
تل��ك  وتطوي��ر  تنمي��ة  اس��تمرار 

العالقات. 
وبحث سموه مع الس��فري الهندي 
السبل الكفيلة لتعزيز العالقات بني 
البلدين يف املجال الريايض خصوصا 
يف رياض��ة فنون القت��ال املختلطة، 
مشيدا سموه مبا وصلت إليه رياضة 
فنون القت��ال املختلطة الهندية من 
تطور ملح��وظ، والذي س��اهم يف 
تحقيقه��ا العديد م��ن النجاحات، 
والتي أصبحت م��ن خاللها إحدى 

الدول اآلسيوية التي فرضت نفسها 
بنجاح يف هذه الرياضة. 

وقال س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة “إن اختيارنا للهند دولة 
حاضن��ة لبطول��ة القتال الش��جاع 
BRAVE للمقاتل��ني املحرتفني جاء 
عن قناعة كبرية؛ بفضل ما تتمتع به 
من مقومات ناجحة أبرزها االنتشار 

القت��ال  فن��ون  لرياض��ة  الواس��ع 
الجامهريية  املختلط��ة، والقاع��دة 
الكبرية الت��ي متتلكها هذه الرياضة 
يف ه��ذا البل��د، والتي س��تنعكس 
النس��خة  إب��راز  ع��ى  بالتأكي��د 
هدفنا  ودع��م  للبطولة  الخامس��ة 
األساس بنرشها حول مختلف بلدان 
الع��امل”، متطلعا س��موه أن تحقق 

هذه النسخة املزيد من النجاحات، 
الت��ي تعزز ما حققته هذه البطولة 
العاملية من نتائج متقدمة ساهمت 
يف دعمه��ا ملكان��ة البحري��ن عى 

املستوى الدويل. 
من جانبه، أش��اد س��فري جمهورية 
الهن��د الصديقة بالجه��ود املتميزة 
التي يبذلها س��مو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة يف القطاع الريايض، 
مام أكسب مملكة البحرين سمعة 
طيبة ومكانة رفيعة عى املس��توى 
الدويل الس��يام برياضة فنون القتال 
املختلط��ة، مؤك��دا أن الهند تتجه 
لفتح آف��اق م��ن التع��اون املثمر 
م��ع صديقته��ا مملك��ة البحري��ن 
بهذا املجال، والذي س��يكون داعام 
كب��ريا نح��و تط��ور وارتق��اء هذه 
الرياض��ة ع��ى املس��توى القاري، 
مضيفا أن جمهوري��ة الهند ترحب 
باحتضان التجربة البحرينية بطولة 
اس��تطاعت  والت��ي   ،”BRAVE“
بفضل رعاية ودعم سموه أن تحقق 
النجاح الذي يخدم تطلعات سموه 
يف أن تكون الوجهة األوىل للمقاتلني 

عى املستوى العاملي. 
التنفيذي  الرئي��س  املقابل��ة  حرض 
ملنظمة خالد بن حمد لفنون القتال 
املختلط��ة KHK MMA محم��د 

شاهد.

خالد بن حمد: احتضان الهند “BRAVE” مكسب جديد
الرفاع                المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

يدخل دوري أندية الدرجة الثانية 
لك��رة القدم منعطف��ا مهام اليوم 
تلعب منافسات  )الثالثاء(، حينام 

الجولة 16 من املسابقة.
وتق��ام جميع املباريات عند 6:30 
مساء، فيام سيكون فريق التضامن 

الغائب عن هذه الجولة.
ويلع��ب املتصدر فريق الش��باب 
الذي ضم��ن الصعود رس��ميا إىل 
الدرج��ة األوىل أم��ام س��رتة عى 
ملعب الرفاع، فيام يلعب الوصيف 
فريق االتحاد مع قاليل عى ملعب 
النجمة، يف حني يلعب االتفاق مع 
مدينة عيىس ع��ى ملعب مدينة 
حمد، ويلعب البديع مع البسيتني 

عى استاد النادي األهيل.
ويش��ري ترتيب الدوري يشري حاليا 
إىل الش��باب يف الص��دارة برصيد 
33 نقطة م��ن 13 مباراة، االتحاد 
27 نقطة من 13 مب��اراة، البديع 
22 من 13، البس��يتني 15 من 13، 
مدين��ة عيىس 15 من 14، االتفاق 

14 من 14، سرتة 13 من 13، قاليل 
12 م��ن 13، وأخ��ريا التضامن 12 

من 14 مباراة.
وتتمثل أهمية الجولة يف كونها قد 
تحدد املالمح بشكل نهايئ بالنسبة 
للبطل وبالنس��بة لهوي��ة الفريق 

الثاين الصاعد أيضا.

فرصة للتتويج

أمام��ه فرص��ة  الش��باب  فري��ق 
للتتويج رسميا بلقب البطولة بعد 
ضامن��ه الصعود للدرج��ة األوىل، 
إذ إن فوز الش��باب الي��وم وتعرث 
الخس��ارة  أو  بالتع��ادل  االتح��اد 
يضمن له اللق��ب، وكذلك الحال 
يف حال تعادل الش��باب وخسارة 
االتحاد، ف��إن ذلك يعن��ي تتويج 

الفريق املاروين أيضا.
وبال ش��ك ف��إن الش��باب بقيادة 
الس��وري هيث��م جطل  امل��درب 
يس��عى للتتويج وتأكيد األفضلية 
يف ال��دوري، وذل��ك حينام يلتقي 

أمام س��رتة بقيادة املدرب سلامن 
إبراهيم.

حلم الصعود

فريق االتحاد س��ينتظر وعى أحر 
من الجمر حل��م الصعود للدرجة 
األوىل، إذ توجد لديه فرصة مثالية 

لتحقيق ذلك بهذه الجولة.
االتح��اد يف ح��ال ف��وزه وتع��رث 
البديع بالتعادل أو الخس��ارة أمام 

البسيتني، فإنه س��يضمن الصعود 
للدرجة األوىل.

كرامي  إس��امعيل  املدرب  ويؤمل 
يف تحقي��ق ذلك م��ع االتحاديني، 
خصوصا مع املوس��م الجيد الذي 
قدم��ه الفريق، إذ س��يلتقي أمام 
قاليل الي��وم بقيادة املدرب موىس 

مبارك.

مباريات أخرى

ويف لقاءات أخرى، يس��عى البديع 
بقيادة املدرب عبداملنعم الدخيل 
إلبقاء حظوظه يف التأهل للدرجة 
األوىل، لكن��ه لن يكون أمام موعد 
س��هل، خصوص��ا أن��ه س��يواجه 
البس��يتني بقيادة امل��درب خليفة 

الزياين.
بقيادة  وس��يلعب مدينة عي��ىس 
املدرب جاسم محمد أمام االتفاق 
بقي��ادة املدرب ص��الح حبيب يف 
مواجهة يهدف الفائز فيها للتقدم 

إىل األمام أكرث عى سلم الرتتيب.

الش��باب  ش��ؤون  وزارة  تنظ��م 
والرياضة دوري املراكز الش��بابية 
برامجه��ا  الق��دم ضم��ن  لك��رة 
زي��ادة  إىل  الرامي��ة  وأنش��طتها 
حجم األنش��طة والرامج املقدمة 
إىل املراكز الش��بابية، حيث يعتر 
األول م��ن نوعه ال��ذي يقام عى 

املالعب املكشوفة.
وسيشارك يف الدوري الذي سيقام 
عى ملعب نادي س��ار 20 مركزا 
ش��بابيا ه��ي: ال��زالق، أبوق��وة، 
كرانة،  حم��د،  مدينة  دمس��تان، 
الهملة، كرزكان، سافرة، سلامباد، 
الس��هلة الش��املية، جدحف��ص، 
القادسية، السهلة الجنوبية، صدد، 
الدي��ه، القرية، أبوصيبع، س��ند، 

الحورة والقضيبية، والشاخورة. 
قال  ال��دوري  انطالق  ومبناس��بة 
وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر “إن الدوري يجسد 
اهتامم وحرص الوزارة عى إنجاح 
الهادف��ة  الرياضي��ة  الفعالي��ات 
إىل احتض��ان الش��باب البحريني 
واملس��اهمة يف إبراز مواهبهم مبا 
ينعكس إيجابا عى مسرية الحركة 
الرياضي��ة والش��بابية يف مملكتنا 
الغالي��ة، التي قطع��ت خطوات 

هائلة عى طريق التطور والنامء؛ 
بفض��ل الرعاي��ة الفائق��ة الت��ي 
تحظى بها م��ن لدن القيادة عى 
األصعدة كافة، مام كان له أطيب 
األث��ر يف تعزيز مكان��ة البحرين 
عى الخارطة الرياضية العاملية”.

وأوضح الجودر أن “إقامة الدوري 
تنس��جم م��ع توجيه��ات ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريية 
املجلس  الش��باب رئيس  وشؤون 
األعى للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
الرامية إىل االرتقاء مبسرية املراكز 
وتعزي��ز  اململك��ة  يف  الش��بابية 
القط��اع  تطوي��ر  يف  إس��هاماتها 
الش��بايب عر اس��تقطاب الشباب 
وتوجيه طاقاتهم التوجيه السليم 
وتنظي��م األنش��طة والفعالي��ات 
التي تلبي ميوله��م واهتامماتهم 

املتنوع”. 
وأض��اف “ميث��ل ال��دوري فرصة 
كبرية الكتشاف املواهب الكروية 
يف فرق املراكز الش��بابية والعمل 
عى صقلها ورفد األندية الوطنية 
بالعديد من الالعبني الذين مل تتح 
لهم فرص��ة االنضامم إىل األندية، 

كام أن الفرصة مواتية أمام مدريب 
األندية ملتابعة ال��دوري ومراقبة 
أداء الالعب��ني املش��اركني؛ متهيدا 
الختيار األب��رز منهم وضمهم إىل 
األندية للمساهمة يف تطوير كرة 

القدم البحرينية”.
ولف��ت وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
والرياضة إىل حرص وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة عى التحضري 
واإلع��داد لتنظي��م ال��دوري عر 
تشكيل اللجنة املنظمة التي تضم 
الش��باب املتطوعني من منتسبي 
إضاف��ة إىل اللج��ان العاملة التي 

للدوري،  النجاح  س��تأمن عوامل 
مثمن��ا يف ذات الوقت املش��اركة 
الكبرية والواسعة من قبل املراكز 
املوص��ول  وحرصه��م  الش��بابية 
عى تعظيم دوره��م يف احتضان 
يف  طاقاته��م  وتنمي��ة  الش��باب 
مختلف املجاالت مبا فيها الجانب 

الريايض. 
وكان مدير إدارة املراكز الشبابية 
نوار عبدالله املطوع قد اجتمع يف 
وقت س��ابق مع املراكز الشبابية 
املش��اركة يف الدوري وقام برشح 
اإلج��راءات اإلداري��ة والتنظيمية 
للدوري عالوة عى القوانني التي 
املباريات وعرض جدول  ستحكم 
إىل  إضاف��ة  ال��دوري  مباري��ات 
االس��تامع إىل آراء وأفكار املراكز 
الت��ي تس��اهم يف تحقيق النجاح 

له.  
ومثن��ت وزارة ش��ؤون الش��باب 
الجه��ات  تع��اون  والرياض��ة 
ال��دوري، وهي  املختلفة إلنجاح 
وزارة الداخلي��ة ووزارة الصح��ة 
ووزارة اإلعالم واالتحاد البحريني 
لكرة القدم إضافة إىل نادي سار، 
الذي ستقام عى ملعبه مباريات 

الدوري. 

دوري “الظل” الكروي يدخل منعطفا مهما

فرصة لتتويج الشبابيين... وأخرى لصعود االتحاديين

“الشباب والرياضة” تنظم أول دوري للمراكز لكرة القدم

أحمد مهدي

ضاحية السيف                وزارة شؤون الشباب والرياضة

هشام الجودر

سمو الشيخ خالد بن حمد مستقبال السفير الهندي
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 منتخب الكاراتيه يشارك 
في بطولة تايلند الدولية

اعتماد تشكيل األجهزة الفنية 
واإلدارية لمنتخبات اليد

الرفاع - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: حرص رئيس اتحاد 
البحرين للدفاع عن النفس أحمد عبدالعزيز الخياط، عى االلتقاء 
مبنتخبنا الوطني للكاراتيه الذي سيغادر اليوم الثالثاء إىل العاصمة 

التايلندية بانكوك للمشاركة يف بطولة تايلند الدولية املفتوحة، التي 
تقام بالفرتة من 20 حتى 24 أبريل الحايل مبشاركة العديد من الدول.

وزار الخياط تدريبات منتخبنا الوطني للكاراتيه برفقة نائب رئيس 
االتحاد أمني رس الكاراتيه والجوجيتسو والجودو عمر عبدالعزيز 

بوكامل وأمني الرس العام خالد الحسن، حيث التقوا باملنتخب واملدير 
الفني نبل سليامن الذي قدم الرنامج الخاص الذي سار عليه املنتخب 
بالفرتة السابقة ومدى استعداد املنتخب للمشاركة يف البطولة، وأبدى 

االستعداد التام للمشاركة والتطلع لتحقيق نتائج إيجابية.
وسيغادر املنتخب اليوم إىل تايلند، إذ يضم الوفد املدير الفني نبيل 

سليامن واإلداري صالح سنجار و5 العبني هم ماهر صالح، يفيَ خليفة، 
عبدالرحمن خليفة، عيىس أحمد، ومجد صالح.

ويسعى منتخبنا لتحقيق أفضل النتائج يف البطولة والعودة محملني 
بامليداليات امللونة.

ووضعت اللجنة املنظمة جوائز للفائزين باملراكز الثالثة األوىل 
ومبالغ مالية. وعى هامش الزيارة، حث رئيس اتحاد البحرين 

للدفاع عن النفس العبي املنتخب الوطني للكاراتيه لتقديم الصورة 
الجيدة يف البطولة والظهور باملستوى الفني املرتفع الذي عرف عن 
لعبة الكاراتيه يف البحرين وحققت العديد من اإلنجازات يف الفرتة 

السابقة، مشرياً إىل أن املنتخب ميتلك العبني مميزين سبق لهم تحقيق 
إنجازات، وأن املنتخب قادر عى الظهور املرشف.

اعتمد االتحاد البحريني لكرة اليد 
األجهزة اإلدارية والفنية للمنتخبات 

الوطنية املقبلة، االجتامع الذي 
عقده مساء األحد املايض يف مقر 

االتحاد بأم الحصم، وذلك بعد 
االطالع عى السري الذاتية للمدربني 

واإلداريني والخرات العملية يف 
مجال عملها.

وبحسب ما أقره مجلس اإلدراة سيكون املدرب 
اآليسلندي جودنسون مدرباً للمنتخب األول ويساعده 

املدرب الوطني عيل العنزور، واملدرب الوطني أحمد 
منصور مدرباً للحراس وأحمد الناجم إدارياً للمنتخب.

وبالنسبة اىل منتخب الناشئني فسيكون املدرب الوطني 
إبراهيم عباس مدرباً للمنتخب، ويساعده املدرب 

الوطني السيد رضا املوسوي، واملدرب الوطني حسن 
النشيط مدرباً للحراس، وعيل ريض إدارياً للمنتخب، 

وشاكر العشريي اختصاصيا للعالج الطبيعي.
أما منتخب األشبال فيدربه املدرب الوطني يرسي جواد، 

ويساعده املدرب الوطني أحمد املدوب، ورضا حسني 
إدارياً للمنتخب.

وسرتافق األجهزة الفنية واإلدارية منتخباتها يف املناسبات 
املقبلة وأبرزها التصفيات اآلسيوية للرجال والتي ستقام 

مطلع شهر يناير من العام املقبل واملؤهلة لنهائيات كأس 
العامل يف أملانيا والدمنارك، وكذلك نهائيات كأس العامل 

للناشئني والتي ستقام يف شهر يوليو املقبل يف العاصمة 
الجورجية تبلييس، فيام سيشارك منتخب األشبال يف 

بطولة مجلس التعاون الخليجي يف النصف الثاين من 
شهر أغسطس يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
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فيال بالرفاع فيوز وشقتان بجزر أمواج وسبائك ذهب وجوائز نقدية يومية

بنك البحرين الوطني يعيد طرح 
برنامج “ادخار” 2017 

اأعل���ن بن���ك البحري���ن الوطني ع���ن اإعادة 
ط���رح حملت���ه الرتوجي���ة حل�شاب���ات االدخ���ار 
“برنامج ادخ���ار الوطني” يف ن�شخته اجلديدة 
للع���ام 2017، وال���ذي يحم���ل العدي���د م���ن 
املزاي���ا واجلوائز القيم���ة. وتاأتي هذه احلملة 
البن���ك  اإ�شرتاتيجي���ة  م���ن  ج���زءا  الرتويجي���ة 
املتمثلة يف ا�شتمرار تعزيز منتجاته امل�رصفية 

وخدماته وتقدمي اأف�شل احللول امل�رصفية. 
و�شتتي���ح احلمل���ة له���ذه ال�شن���ة فر����س 
عدي���دة للف���وز بباقة م���ن اجلوائ���ز املطّورة، 
والتي جاءت لتلبي توقعات وطموحات زبائن 

البن���ك. والإ�شف���اء املزيد م���ن الت�شويق على 
جوائ���ز الوطني لهذا العام، قام البنك بتعزيز 
باقة جوائ���زه وتدعيمها لت�شم فيال فاخرة يف 
الرفاع فيوز، و�شقتني فخمتني يف جزر اأمواج، 
و�شبائك ذهب، اإ�شافة اإل���ى اجلوائز النقدية 

اليومية. 
وبه���ذه املنا�شب���ة ����رصح املدي���ر الع���ام 
للمجموع���ة امل�رصفية املحلي���ة ببنك البحرين 
الوطني عبدالعزيز عبداهلل االأحمد قائالً “نحن 
يف بنك البحرين الوطني ن�شعى دائماً ملواكبة 
اآخ���ر التط���ورات وتعزيز منتجاتن���ا وخدماتنا؛ 

لكي تتنا�شب مع متطلب���ات وتطلعات زبائن 
البن���ك الكرام. كما يهدف الربنامج اإلى غر�س 
وت�شجي���ع ثقافة االدخار ل���دى اأفراد املجتمع 
ملا له���ذه العادة من خ���ر ومنفعة تعم جميع 
اأفراد املجتم���ع املحلي. ويعترب برنامج ادخار 
الوطن���ي من بني املب���ادرات العدي���دة التي 
قمن���ا بها لتحقيق ه���ذا الهدف ال���ذي ن�شبو 
اإلي���ه. واإ�شافة اإل���ى النجاح ال���ذي حققه هذا 
الربنام���ج، ف���اإن تخ�شي�شن���ا له���ذه اجلوائز 
يبعث فينا ال�رصور والغبطة؛ ملا له من دور يف 

حتقيق اأحالم الفائزين”.

“توفيقي لالستشارات الهندسية” يطلق الهوية الجديدة

مهندسات “جيبك” يحضرن مؤتمر القمة العالمي للسالمة في األردن

محمود عبدالرزاق ينال شهادة معتمدة في “التغذية الرياضية”

اأق���ام مكت���ب �شي���اء توفيق���ي لال�شت�شارات 
الهند�شي���ة )DTEB( اأخ���را حف���ل ا�شتقبال يف 
فن���دق روتان���ا داون تاون؛ وذلك الإط���الق الهوية 

اجلديدة للمكتب. 
ح����رص االحتف���ال حماف���ظ حمافظ���ة العا�شمة 
ال�شيخ ه�شام ب���ن عبدالرحمن اآل خليفة وعدد من 
الوجه���اء واالأعيان وامل�شوؤول���ني يف الدولة وكبار 
املهند�شني واملهتمني بامل�شاريع الهند�شية يف 

اململكة.
الرئي����س  اأو�ش���ح  باحلف���ل،  ل���ه  كلم���ة  ويف 
التنفي���ذي واملوؤ�ش����س �شياء توفيق���ي اأن “هذا 
االحتفال ياأتي للتعبر عن تقديرنا لكل من وقف 
بجان���ب املكتب من���ذ تاأ�شي�شه يف الع���ام 2003، 
االأمر الذي هو بالتاأكيد حمل تقديرنا واعتزازنا”، 
اأن اإط���الق الهوي���ة اجلدي���دة للمكت���ب  م�شيف���اً 
يتزامن مع توف���ر املكتب ملجموعة من اخلدمات 
الهند�شي���ة املتعلقة مبج���االت جديدة مثل البنية 
االأ�شا�شية وحمط���ات الكهرباء واملوا�شالت وغر 
ذل���ك م���ن اخلدم���ات؛ به���دف مواكب���ة احتياجات 
ومتطلب���ات ال�ش���وق يف اململك���ة وال���دول االأخرى 

ال�شقيقة.
وم���ن منطلق امل�شوؤولية االجتماعية للمكتب، 

مت اأثناء احلف���ل توقيع مذكرة تفاه���م مع جمعية 
املهند�شني البحريني���ة، اإذ يقوم املكتب بتوفر 
حما�رصي���ن عل���ى نفقت���ه لتق���دمي ور����س عم���ل 
للمهند�شني حديثي التخرج يف موا�شيع هند�شية 
املهند�ش���ني  تدري���ب  يف  كم�شاهم���ة  خمتلف���ة 

البحرينيني. 
اجلدي���ر ذك���ره اأن مكت���ب �شي���اء توفيق���ي 
لال�شت�شارات الهند�شية )DTEB( يفخر بتنفيذه 
العدي���د م���ن امل�شاري���ع االإ�شرتاتيجي���ة الناجح���ة 

التجارية  التعليمي���ة واملجمع���ات  كاملوؤ�ش�ش���ات 
وم�شاريع املطارات واالأبنية وامل�شانع وغر ذلك. 
ه���ذا واأعرب املهند����س �شي���اء توفيقي عن 
�شك���ره وتقديره لكل من �شارك بح�شور االحتفال 
واأ�شهم بدعم املكتب ب�شكل اأو باآخر منذ تاأ�شي�شه 
وحت���ى يومنا احلا����رص، منوهاً بال���دور املهم الذي 
يق���وم ب���ه املكت���ب من���ذ �شن���وات يف امل�شاهم���ة 
بدعم عجل���ة التقدم يف جمال امل�شاريع الهند�شية 

والتنموية يف مملكة البحرين.

ل�شناع���ة  اخللي���ج  �رصك���ة  م���ن  وف���د  �ش���ارك 
البرتوكيماوي���ات �شم عددا م���ن مهند�شات ال�رصكة 
برئا�شة عبدالرحمن جواهري يف موؤمتر القمة العاملي 
لل�شالمة، الذي نظمه االحتاد العاملي لالأ�شمدة اأخرا 

يف العا�شمة االأردنية، عّمان.
ويف ت�رصي���ح له بهذه املنا�شب���ة، امتدح جواهري 
م�شاركة نخبة م���ن مهند�شات ال�رصك���ة يف هذه القمة 
املتخ�ش�ش���ة، موؤك���داً يف هذا ال�ش���دد حر�س جمل�س 
البحريني���ة  الك���وادر  ت�شجي���ع  عل���ى  ال�رصك���ة  اإدارة 
الن�شائي���ة ال�شابة العاملة يف خمتلف املواقع بال�رصكة 
على امل�شاركة يف الور����س واملوؤمترات املتخ�ش�شة 
الت���ي من �شاأنها اأن ُت�شه���م يف تطوير مهنية وكفاءة 
املهند�ش���ات البحرينيات، كم���ا تاأتي هذه امل�شاركة 
�شمن نهج ال�رصك���ة بتمكني املراأة البحرينية العاملة 
بال�رصك���ة واإعداده���ا لت���ويل امله���ام وامل�شوؤولي���ات 
التي تتطلبه���ا طبيعة العمل ال�شناع���ي والهند�شي 

بال�رصكة.
واأثن���ى جواه���ري عل���ى اجله���ود الكب���رة التي 
تقدمها موظفات ال�رصكة يف جميع االأق�شام والدوائر، 
حي���ث اأثبتت املراأة بال�رصك���ة كفاءتها وقدرتها على 

التعام���ل والتكي���ف مع طبيع���ة العم���ل، وذلك على 
الرغم م���ن تعقيداته العملية وما يتميز به من تقنية 
عالية وما يتطلبه من مهنية خا�شة ومهارات حمددة، 
االأمر ال���ذي �شجع معظ���م ال����رصكات يف اململكة على 
ا�شتقطاب املراأة البحريني���ة التي متتلك الكثر من 
الطاق���ات املذهل���ة واالإقبال على العم���ل واالإخال�س 

فيه.
واأعرب رئي����س ال�رصكة عن بالغ فخ���ره واعتزازه 

لوجود نخبة من املهند�شات البحرينيات املتميزات 
الالتي اأثب���ن كفاءة ال مثيل له���ا يف العمل مب�شانع 
ال�رصكة وجمي���ع مرافقها، وك�شف عن اأن املهند�شات 
وجميع العام���الت بال�رصكة تلقني دورات متخ�ش�شة، 
و�شارك���ن يف العديد من ور�ش���ات العمل �شواء داخل 
اململكة اأو خارجها، اإذ مل تدخر ال�رصكة جهداً يف تزويد 
منت�شباته���ا بامله���ارات واملعلومات الت���ي تتطلبها 

طبيعة العمل بال�رصكة.

�ش���ارك املوظ���ف بدائ���رة االأمن يف �رصك���ة بابكو 
اخت�شا�شي���ي  اإع���داد  حمم���ود عبدال���رزاق يف دورة 
التغذي���ة الريا�شي���ة، والت���ي اأقيمت يوم���ي اجلمعة 
وال�شبت املوافق 14 و15 اأبريل 2017 حتت اإ�رصاف 
خب���ر التغذي���ة الريا�شية باكادميي���ة اأ�شابر بدولة 

قطر حممود عبداهلل اخلطيب. 
ويف ه���ذا ال�ش���دد، ح�شل حمم���ود عبدالرزاق يف 
ختام الدروة على �شه���ادة معتمدة من قبل املنظمة 
ال�شويدي���ة احلا�شلة عل���ى ع�شوية املنظمة ملحرتيف 
التدريب من قبل املنظمة ال�شويدية الدولية للعلوم 
والريا�ش���ة.  وتناول���ت ال���دورة حم���اور ع���دة اأهمها 
كيفي���ة اإعداد الربام���ج الغذائي���ة املتوازنة ملختلف 
االألعاب الريا�شية، والنظام الغذائي، واإدارة الوزن، 
واللياقة البدنية، وكيفية ح�شاب ال�شعرات احلرارية 
يف الوجب���ات الغذائية، اإ�شافة اإل���ى النظام الغذائي 

العالجي واملخاطر الناجمة عن تغير الوزن.
وجت���در الإ�شارة اإل���ى اأن انخ���راط املوظفني يف 
مثل ه���ذه النوعية من الدورات ل���ه اأهمية كربى مبا 

ي�شه���م يف �شقل مهاراتهم وتنمي���ة خرباتهم، ف�شالً 
عن تزويدهم مبعارف جديدة مثمرة يف �شبيل تطوير 

القدرات واالإمكانات الوظيفية. 

 فريق “هيونداي موتورسبورت” 
يفوز بجولة كورسيكا 

 “مــدينــة التنيــن” تحتفــل 
بيـــوم الصــحـــة العــالــمـــي

اأح���رز فري���ق هيون���داي موتور�شب���ورت 
الع���امل  بطول���ة  يف  االأول  ف���وزه  للرالي���ات 
للرالي���ات 2017، منهياً جول���ة كور�شيكا من 
البطول���ة يف املركزين االأول والثالث، ورافعاً 
الفري���ق اإلى املركز الث���اين يف ترتيب بطولة 

ال�شانعني.
االأول  باملرك���ز  نوفي���ل  تي���ري  وح���ّل 
بال�شي���ارة i20 كوبي���ه WRC الت���ي حتمل 
الرق���م 5، فيم���ا اأنه���ى زميل���ه داين �شوردو 
ال�شب���اق بال�شعود الأول مرة اإلى املن�شة هذا 
املو�ش���م بعدما حّل ثالثاً بف���ارق �شئيل جداً 

بلغ 1.3 ثانية عن �شاحب املركز الثاين.
واأنهى هاي���دن بادون ال�شب���اق باملركز 
ال�شاد����س، وبذل���ك جنحت طواق���م �شيارات 
حتم���ل  والت���ي  جميعه���ا،  الث���الث  الفري���ق 
�شعارات “هيون���داي - �شل موبي�س”، باإنهاء 
جول���ة ُم�شني���ة م���ن ج���والت البطول���ة الت���ي 

ينظمها االحتاد العاملي لل�شيارات.
ومتث���ل النتيج���ة الفوز الراب���ع باملجمل 
لفري���ق هيون���داي موتور�شب���ورت يف بطولة 
الع���امل للراليات، واخلام����س الذي يحقق فيه 

الفري���ق مركزين من املراك���ز الثالثة االأولى. 
كم���ا اأنه ي�ش���ع الفريق مرة اأخ���رى على �شّكة 
املناف�ش���ة يف بطول���ة 2017، بع���د اأن كّلفت 
احل���وادث ال�شائ���ق نوفيل �ش���دارة مبكرة يف 

جولتي مونتي كارلو وال�شويد.
واأبدى نوفيل حما�شة كبرة للفوز الذي 
اأح���رزه م���ع فريق���ه يف كور�شي���كا، معرباً عن 
�شعادته وثقت���ه باأن “كثراً م���ن امل�شجعني 
واملتابع���ني ي�شاركونن���ا احتفالن���ا بالف���وز، 
وق���د قّدموا الدع���م يل وجلميع اأف���راد فريق 
هيونداي موتور�شب���ورت منذ �شباَقي مونتي 

كارلو وال�شويد”. 
واأق���ّر �شائق هيون���داي مبواجهة الفريق 
بع�س ال�شعوبات يف بداية ال�شباق لكنه قال 
اإن فريق���ه متّكن من التع���اون ب�شكل منهجي 
للعودة بقّوة اإلى اأجواء املناف�شة التي ُتّوجت 
بالف���وز باملركزي���ن االأول والثالث، واأ�شاف: 
“ا�شتطعن���ا، مع جناح داين يف اإنه���اء ال�شباق 
باملركز الثالث، جم���ع نقاط مهمة من �شاأنها 
اأن ت�شاعدنا على العودة بقوة للمناف�شة على 

لقب البطولة”.

نظم���ت مدينة التن���ني بالبحرين فعالية 
خا�شة مبنا�شبة “يوم ال�شحة العاملي”، وذلك 
ي���وم اجلمعة املا�شي، اإذ �شلطت ال�شوء على 
ق�شايا ال�شحة العام���ة، ون�رص الوعي ال�شحي، 

وتعزيز اأمناط احلياة ال�شحية بني احلا�رضين.
اأه���م  اإح���دى  الفعالي���ة  ه���ذه  وتعت���رب 
مب���ادرات مدين���ة التن���ني العدي���دة لتعزي���ز 

رفاهية املجتمع وخدمته.
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يعر�ض نادي البحرين لل�سينما غدا )الأربعاء( 
الفيلم الأمريكي "مان�س�سرت على البحر".

ت���دور اأح���داث الفيلم ح���ول رج���ل يعي�ض مع 
اأحزانه املكتومة وعلي���ه اأن يعالج حزنه وانك�ساف 
ما�سي���ه بعد اأن يتم اإبالغه بوفاة �سقيقه في�سطر 

للعودة اإلى جمتمع قريته املتما�سك يف مان�س�سرت 
واأن يفع���ل ما باإمكانه لبن اأخي���ه باتريك الذي مل 
يتج���اوز ال��ساد�سة ع����رة من عم���ره، فيجد نف�سه 
جم���را على التعامل م���ع املا�سي الذي ف�سله عن 

زوجته راندي واملجتمع حيث ولد وترعرع.  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

  للتوا�سل:  )ق�سم املنوعات: 17111479(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

ل ت���رتدد يف راأب ال�سدع بينك وبني 
الزمالء يف العمل.

تقوم ب�سفر اأو مت�سي منا�سبة مهمة 
مع الأ�سدقاء، ويخّف ال�سغط.

اإذا اأردت اتخ���اذ ق���رار مه���م فليك���ن 
اليوم، ثم اترك الأيام املقبلة للحياة.

يت�سّلط ال�سوء على قدراتك الإن�سانية 
ومدى ا�ستعدادك للت�سامن.

طف���ح جلدي يف اليدي���ن والذراعني، 
لكن الأمر ل ي�ستدعي القلق.

ال�ري���ك لي����ض م�سط���راً اإل���ى حتمل 
ردود اأفعالك، فهو قدم الكثري لك.

عي���ادة  اإل���ى  التوج���ه  يف  ت���رتّدد  ل 
الطبيب اإذا كنت ت�سكو اآلماً كبرية.

ل ميكنك العمل وحيداً، وكن على 
حذر من بع�ض اأ�سحاب النّيات.

تب���دو ل���ك احلي���اة اأك���ر انق�ساع���اً، 
با�ستطاعتك التحّكم يف عواطفك.

حاذر الغ�سب، فه���و قد يجعلك غري 
قادر على اتخاذ القرارات.

ال�سطراب���ات ال�سحي���ة التي تظهر 
اليوم يجب اأخذها على حممل اجلد.

ق���د ت�سط���دم باملحي���ط، لكنك لن 
تعي�ض انفعالت �سديدة وجتارب.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

بمشاركة البحرين...

“الفن لغة التواصل” معرض تشكيلي لـ6 فنانين عرب بأتيليه القاهرة
ا ت�سكيلًيا  احت�س���ن اأتيلية القاه���رة معر�سً
“ذاك���رة  عن���وان  حت���ت  ع���رب  فنان���ني  ل����6 
للتوا�س���ل”، يف ر�سال���ة فنية تدع���و اإلى تعزيز 
الفنان���ني  ب���ني  واحل���وار  التوا�س���ل  ج�س���ور 

واملبدعني العرب.
�سم املعر�ض اإبداع���ات كل من الفنانني: 
اأحمد اجلنايني )م�ر( �سيف �رف، على املحميد 
)البحري���ن(، زه���ري ح�سي���ب )�سوري���ا(، �س���امل 
اجلنيب���ي )الأم���ارات(، زكي���ة زادة )البحرين(، 
ريه���ام ال�سامي )م�ر(، كما اأقيمت على هام�ض 
الحتفال بالعر�ض ندوة حتت عنوان “العوملة... 
واأثرها على الهوي���ة الت�سكيلية العربية” حا�ر 
فيها نهى الف���ران )لبنان(، والناقد الت�سكيلي 

خالد البغدادي )م�ر(.

عل���ي  القدي���ر  البحرين���ي  الفن���ان  واأك���د 
املحمي���د، اأهمية مث���ل هذه امللتقي���ات، التي 
ت�سم���ح للفن���ان بالنفتاح والحكت���اك بتجارب 

خمتلفة لفنان���ني ينتمون اإلى بيئات وثقافات 
متنوعة مما يري الوعاء الذهني والب�ري لدى 
الفنان، ف�ساًل اإل���ى العر�ض يف �سحبة اجلمهور 

امل�ري هو �سيء مهم لأنه جمهور نخبوي عريق 
يف عالقت���ه بالفنون وه���ذه التجرب���ة مهمة لأي 

فنان.

كما ذك���ر الفنان �س���امل اجلنيبي: “�سعيد 
ج���ًدا بهذه التجربة التي تاأتي يف رحاب اأتيليه 
القاهرة العري���ق، واأنه ل�رف يل عر�ض اأعمايل 
اأعم���ايل ح���ول الإن�س���ان  يف م����ر، وتتمح���ور 
وكيفية تعاطي���ه مع حميط���ه والإندماج معه، 
وك���ون املو�سيق���ى ه���ي لغ���ة م�سرتك���ة بني 
ال�سعوب كلها وهذا املزيج موجود يف موطني 
الأمارات اجلامع لأك���ر من مائتني هوية لكل 
منهم همومه واأحالم���ه وتطلعاته امل�ستقبلية، 
املو�سيقى هي لغة الف���رح وهي لغة ال�سجن، 
وهي التي تخاطب ال���روح، واآمل اأن اأكون من 
خ���الل اأعمايل اجلدي���دة قد توا�سل���ت ب�سكل 
مبا����ر م���ع ال�سعب امل����ري املت���ذوق للفن 

والثقافة.”

من ج���زر الهيماليا... انتقل “طفا�ض والأربعني 
حرامي” اإل���ى تون�ض اخل�راء، حي���ث دارت كامريات 
املخ���رج البحرين���ي يو�س���ف الكوهج���ي يف 5 م���دن 
تون�سية، منها “تطاوين” و”احلمامات” و”مون�ستري” 
مبعية فريق العمل ال�سينمائي، وهم “خليل الرميثي 
وعلي الغرير و�سلوى اجلرا�ض ونورة البلو�سي”، اإلى 

جانب باقة اأخرى كبرية من الوجوه ال�سابة.
وتعقيباً على امل�روع ال�سينمائي، قالت ملوقع 
“الراي” الفنانة البحريني���ة ال�سابة �سلوى اجلرا�ض: 
“انتهيت اأخرياً من ت�سوير جميع م�ساهدي، يف اجلزء 
الث���اين من الفيل���م ال�سينمائي )طفا����ض والأربعني 
حرام���ي(، متهيداً لعر�سه عل���ى ال�سا�سة العمالقة يف 
دور ال�سينما خالل اإج���ازة عيد الفطر املقبل”، لفتًة 
اإلى اأن الفيلم حقق يف جزئه الأول اأعلى الإيرادات يف 

�سباك التذاكر اخلليجية.
اجلرا�ض عّرت عن �سعادتها الغامرة بامل�ساركة 
يف ه���ذا العم���ل، ال���ذي مي���زج م���ا ب���ني الفانتازي���ا 
والكوميدي���ا، مزيح���ة اللث���ام ع���ن جت�سيده���ا لدور 

“عذاري” زوجة “طفا�ض”.

واأردف���ت: “يع���د ه���ذا الفيلم من اأه���م الأعمال 
ال�سينمائي���ة اخلليجي���ة الت���ي لقت جناح���اً كبرياً يف 
الآونة الأخرية، فبعد الأ�سداء الطيبة لفيلم “طفا�ض 
يف ج���زر الهيمالي���ا” الذي جرى ت�سوي���ره يف الهند، 

ي�سعى فريق العمل اإلى موا�سلة النجاح عر ت�سوير 
اجل���زء الثاين م���ن الفيلم، يف بيئ���ة مغايرة، هي هذه 
امل���رة تون�ض اخل�راء، وبعن���وان “طفا�ض والأربعني 

حرامي”.

م���ن جهة اأخ���رى، اأو�سحت �سل���وى اجلرا�ض اأنها 
�ستغي���ب ه���ذا العام ع���ن ماراثون الدرام���ا يف �سهر 
رم�س���ان املب���ارك، عازية الأم���ر اإلى �سي���ق الوقت 
خ�سو�س���اً بع���د ان�سغاله���ا يف ت�سوي���ر م�ساهدها يف 

“طفا�ض والأربعني حرامي”.
ُيذكر اأن م�سل�سل “باب الريح” الذي ُعر�ض على 
�سا�سة تلفزيون “ال���راي” يف �سهر رم�سان الفائت، 

هو اآخر الأعمال الدرامية للفنانة �سلوى اجلرا�ض.

يوج���د ح���ول الع���امل الكثري من 
الأطعم���ة الت���ي تعتر الأغ���رب لدى 
البع�ض، بينما يراها ممار�سوها كجزء 
مه���م واأ�سا����ض وطبيعي م���ن عادات 
وثقاف���ة املكان الذي ينتم���ون اإليه. 
ان”  ان  “�س���ي  �سبك���ة  وق���داأوردت 

بع�ض منها، وهي:

-األفعى المجلجلة
توؤكل الأفاعي املجلجلة يف غرب 
اأمريكا وجنوبها، عل���ى رغم اأنه نادراً 

ما ميكن اإيجادها يف الأ�سواق للبيع.

-خصى الثيران
ي�سته���ر طب���ق خ�س���ى الث���ريان 
املقلية يف غ���رب الوليات املتحدة، 
“حمارروك���ي  ت�سم���ى  م���ا  وغالب���اً 
الثريان  ماونت���ني.” وتعتر خ�س���ى 

م�سدر فيتامني �سي وحديد مهم.

-األرانب
ت���وؤكل الأران���ب يف بل���دان ع���دة 
ح���ول الع���امل، منه���ا م����ر ومالط���ا 
وا�سبانيا  وال�سني وقر�ض وفرن�سا 
ورو�سي���ا والرتغ���ال وفنزوي���ال. ول 
حتت���وي الأران���ب على قيم���ة غذائية 
كبرية، حتى اأنالكث���ري من املوؤرخني 
يعتق���دون اأن بع����ض امل�ستك�سفني 
بع���د  حت���ى  جوع���اً  كان���وا ميوت���ون 
ع���دم  ب�سب���ب  الأران���ب  تناوله���م 

احتوائها على عنا�ر غذائية كافية.

ميلت أو مني السمك
يوؤكل مني ال�سمك يف اليابان، اإذ 

ي�سم���ى “اأطفال بي����ض”. كما يوؤكل 
اأي�س���ا يف رو�سيابعد اأن يخلل ويقدم 

مع خبز التو�ست.

-كروش
ي�سته���ر ه���ذا الطب���ق يف ال����رق 
الأو�سط اأي�س���اً، وهو عبارة عن معدة 

اخلروف املح�سية باللحموالأرز.  
  

-أمعاء الخروف
ي�سته���ر ه���ذا الطب���ق يف ال����رق 
الأو�س���ط، وي�سم���ى يف ب���الد ال�س���ام 
ب�”الفوارغ” ويف م�رب�”املومبار”، اإذ 
حت�سى اأمعاء اخلروف باللحم املفروم 
والأرز والبهار. كما ي�ستهر هذاالطبق 
اأي�س���اً يف ا�سكتلن���دا حي���ث يعت���ر 

الطبق الوطني وي�سمى “هاغي�ض.”

-الرتيالء
انت����ر تن���اول الرتي���الء املقلية 
النا����ض  كان  عندم���ا  كمبودي���ا  يف 
يت�س���ورون جوعاً حت���ت حكم اخلمري 

احلم���ر الوح�سي يف �سبعينيات القرن 
املا�س���ي. واأ�سبح���ت الي���وم طبق���ا 
�سعبي���ا يتناول���ه النا����ض م���ع الثوم 

وي�سبه طعمه ال�سلطعون. 

-الحيتان
رغم اأنها مهددة بالنقرا�ض، اإل 
اأن���ه هناك الكثري من النا�ض الذين ل 
يزال���ون ي�سطادون احليت���ان لأكلها 

خ�سو�ساً يف الرنويج واليابان.

-لحم الحصان
ي�سته���ر حل���م احل�س���ان يف عدة 
بل���دان ح���ول الع���امل، منه���ا اإيطاليا 
وكازاخ�ست���ان  وال�سوي���د  والياب���ان 

وقرغيز�ستان.

-أقدام الدجاج
ي�ستهر طب���ق اأق���دام الدجاج يف 
اآ�سيا ومنطق���ة الكاريب���ي، وغالباً ما 
تقلى وتق���دم مع الب�س���ل و�سل�سة 

الباربيكيو.

هذه أغرب األكالت حول العالم!

“حكايات شعبية من البحرين”... وثيقة مهمة للحوطي

سلوى الجراش: انتهيت من طفاش وسأغيب في رمضان!

�س����در حديثا ع����ن جمل����ة “الثقاف����ة ال�سعبية” 
كتاب جديد بعنوان “حكايات �سعبية من البحرين... 
م����ن الأدب ال�سعبي”، يتكون من جمموعة كبرية من 
“احلزاوي” جمتعها واأعدتها فاطمة حممد احلوطي. 
ويع����د الكتاب وثيق����ة �سعبية مهمة مل����ا يحمله من 
رواي����ات �سعبي����ة بحريني����ة عل����ى ل�س����ان “اأمهاتنا 
مبختلف  وجداتنا” 

التعابري وال�سور.
يف مقدم����ة الكتاب، كتب ال�ساعر والباحث على 
عب����داهلل خليفة: بفرح واهتم����ام، مت ت�سجيع فاطمة 
على تفريغ املادة م����ن اأ�سولها ال�سمعية والتوجيه 
ب�سب����ط تدوينها ومعاجلة كل ما كان يعرت�سها من 

م�سكالت فنية. 
وي�سي����ف: م����ن بع����د التفري����غ والتدوين، مت 
عر�ض املادة عل����ى عائ�سة املحرق����ي وعبدالرحمن 
م�سام����ح لقربهم����ا من لهج����ة تلك الف����رتة، ومن ثم 
تعهدت ه����ذه احلكاي����ات مدي����ر اإدارة 
البح����وث امليدانية بالثقاف����ة ال�سعبية 
للدرا�س����ات والن�ر نور الهدى بادي�ض، 
والكل تف�سل م�سكورا باإدلء دلوه عن 

هذه الن�سو�ض.
وي�سي����د خليف����ة بجه����ود اجلم����ع، 
ومقرتحا م����ا راآه ملعاجلة م����ا يعرت�ض 
ن�رها م����ن امل�س����كالت املعروفة التي 
تعرت�ض ن�ر ن�سو�ض اللهجات العربية 

وو�سائل تو�سيل معانيها.
وق����ال اإن هذه احلكاي����ات وثيقة 
احلكاي����ة  مل�س����ار  وتاريخي����ة  اأدبي����ة 
ال�سعبي����ة يف البحري����ن وثب����ت موث����ق 
للهجة البحرين قبل 30 �سنة وهو عمل 
ي�ستحق مزيدا م����ن العناية والتنظيم، 
ف�س����ال ع����ن الدرا�سة 

والتحليل.
احلوط����ي تقول 
�سارد  التجرب����ة:  ع����ن 
احلكاي����ة يف مملكة البحرين 
الالت����ي  امل�سن����ات  الن�س����اء  ه����ن 

حفظ����ن هذا ال����رتاث ع����ر التناق����ل ع����ر الأجيال، 
وت�سم����ى احلكاية ال�سعبية عندن����ا ب� “حزاة” واجلمع 

“حزاوي”.
ولع����ل اأجمل اللحظات اللتف����ات حول اجلدة اأو 
العم����ة اأو اخلالة الت����ي لديها خمزون م����ن احلزاوي 
لالإ�سغ����اء والتمتع بال�سماع، واأهم م����ا مييز الراوية 
�سخ�سيتها الطيبة والألف����ة والإيجابية يف التعامل، 
رمبا ل�سعورها بعد كر �سنها بالوحدة واأن العتماد 

عليها لي�ض يف ال�سابق.
اأم����ا لغة الراوي����ة البحريني����ة فوا�سح����ة �سهلة 
�سل�سة، تط����رح باأ�سلوب م�سوق تن����وع فيه ىبتغري 
ن����رات ال�س����وت وفق����ا للموق����ف، فكان����ت الإثارة 
والنتق����ال ل يحدهما الزمان ول امل����كان، مما يثري 
ملك����ة اخلي����ال والتفك����ري وحتف����ز الأطف����ال عل����ى 
املتابعة والنتقال، من عامل الواقع الى عامل اخليال 
ب�سخ�سي����ات متباين����ة يف اأدوارها ب����ني اخلري وال�ر 

ومبا متلكة من القدرات غري املحدودة.

وت�سيف احلوطي: قمت بعملية اجلمع امليداين 
منت�س����ف الع����ام 1986 يف منطق����ة احلال����ة جن����وب 
املحرق، وكانت قلوب الراويات امل�سنات الطيبات 
منفتح����ة على احلياة مقبلة ب����كل اأريحية، ا�سعدتني 

بال�ستقبال وعدم ال�سوؤال والرتدد والتعاون. 
وتذك����ر اأن م�ست����وى تعليمه����ن ل يتجاوز حفظ 
القراآن الكرمي، ولعل وجود طالبات نذرن انف�سهن 
للم�ساهمة بجمع احلكايات )احلزاوي( معي ا�سهمن 
يف اثراء اجلمع لكونهن م����ن املنطقة نف�سها �ساعد 
يف اخت�سار الوق����ت، ا�سافة الى ان حمدودية رقعة 
اجلمع �سهلت عملية التنقل بامل�سي، وحمل امل�سجل 
للت�سجيل وغالبا كنت اتفرغ ع�را لن�سغايل �سباحا 

بالدوام املدر�سي.
وتق����ول احلوط����ي اإن تفري����غ “احل����زاوي” من 
ال�ري����ط يحت����اج جه����دا كبريا ج����دا لنق����ل “احلزاة” 
وكتابته����ا، فق����د �سجلت 51 “ح����زاة” لكن التي مت 
تدوينها يف الكتاب 34 فقط، نظرا لتكرار “احلزاة” 

على ل�سان اكر من راوية، ولفت انتباهي يف قراءتي 
الخرية للحكاي����ات، ان الراوية هيا على ح�سني من 
و�س����ط املح����رق تختل����ف روايتها ع����ن مثيالتها من 
جنوب املحرق الالتي ق����د يتفقن يف ا�سم “احلزاة” 
وتفا�سيل الحداث، مم����ا اثار لدي ال�سوؤال لو كنت 
انتبهت اآنذاك جلمع����ت من مناطق خمتلفة، وكانت 

حتما �سترى مادة اجلمع.
ث����م كتب����ت احلوط����ي ع����ن القي����م الجتماعية 
بالوع����د  الوف����اء  مث����ل:  احل����زاوي،  والن�ساني����ة يف 
والإخال�����ض والوف����اء لل�سدي����ق وال�سهام����ة والهمة 
ون�رة الهل وال�رف والوفاء بالنذر، ومن ثم عرجت 
على املالحظات على احل����زاوي، ومنها ال�سعر اذ ان 
الراوية ماهرة يف تنويع ط����رق ال�رد وتغيري نرات 
ال�سوت وكذلك الت�سابه واأ�سماء ال�سخ�سيات واجلن 

واخليال والوازع الديني والفتتاحية واخلتام.
بعد ذلك ينتقل القارئ اإلى “احلزاوي” ومنها، 

“حزاة �رور”، “حزاة ف�سيجره” وغريهما.

• فاطمة احلوطي	

tariq_albahhar

دنيا بطمة ترد على سؤالها 
عن “سرقة الرجال”!

رّدت الفنان���ة املغربي���ة دني���ا بطم���ة عل���ى اإح���دى 
املعجب���ات، الت���ي �ساألته���ا �س���وؤالً م�ستفزاً، ع���ن راأيها 

بالن�ساء اللواتي ي�رقَن الرجال من زوجاتهّن.
وقال���ت بطمة، التي بدت غا�سب���ة: “ما يف اأحد ياأخذ 
�سخ����ض من اآخر. يف فئة من النا�ض املتخّلفني هي التي 
تق���ول هذا”، �سائل���ًة “لي�ض ما نقول اّن���و الزوجة �سّوت 

�سيء خاّلها تتطّلق وتخ�ر ثقة زوجها؟”.
واأو�سح���ت اأّنه “اإذا قامت الزوجة ب�سيء �سيئ، يحق 
للرجل اأن ي�سوف غريه���ا”، موؤّكدًة “اأنا اإذا �سويت �سيء 
غل���ط وكب���ري وما ين�سك���ت علي���ه، يحّق لزوج���ي ي�سوف 

غريي. اأقولها باملالأ”.

ورّج���ح البع����ض اأن تك���ون دنيا وّجه���ت ر�سالة غري 
مبا����رة الى طليقة زوجها ومدي���ر اأعمالها حممد الرتك، 

منى ال�سابر.
ويف �سياق اآخر، هناأت الفنانة دنيا بطمة، عر ح�سابها 
ال�سخ�سي على موقع “اإن�ستغرام”، النجم املغربي �سعد 
ملج���رد عقب اإطالق �راحه امل����روط باإلزامه بالإقامة يف 
فرن�س���ا وارتداء �سوار اإلكرتوين ليتم تتبع حتركاته حتى 

ي�سدر احلكم النهائي يف الق�سية.
 ون�رت “دنيا”، �سورة ل� “�سعد” معلقة: “بالتوفيق 
يا ابن املغرب، اإن اهلل مع ال�سابرين، األف مروك ال�راح 

املوؤقت وعقبال الراءة”.

•  نفت �ركة "غولدن 	
لين لالإنتاج الفني" 

وجود خالفات بني 
النجمتني �سالفة معمار 

و�سكران مرجتى يف 
عمل وردة �سامية" الذي 

تقدمان البطولة فيه.

BUZZ 

مسافات

سعاد علي في مسلسل “على قد الحال”
ان�س���م م�سل�سل “على قد احلال” اإلى جمموعة 
الأعم���ال الدرامي���ة والكوميدية اخلليجي���ة املقّرر 
عر�سها يف �سهر رم�س���ان 2017، مب�ساركة النجمة 
البحرينية �سعاد علي وعدد من جنوم الكوميديا يف 
اخللي���ج، حتت اإدارة املخرج عم���ر اإبراهيم والفنان 

من�سور الفيلي املنتج املنفذ للم�سل�سل اجلديد. 
وتدور اأحداث امل�سل�س���ل الإماراتي اجلديد يف 
قالب كومي���دي م�ستوحى من اأجواء الثمانينات من 

خالل ق�سة عائلة متو�سطة احلال يتعّر�ض اأفرادها 
للعدي���د م���ن املواقف والأحداث الت���ي تك�سف عن 
الكثري من تفا�سيل احلي���اة يف تلك الفرتة بقالب 
طري���ف ير�س���م الب�سم���ة عل���ى وج���وه امل�ساهدين 
“كوميديا املوقف” لتق���دمي �سخ�سيات  معتم���داً 
امل�سل�سل اجلديد، حيث يتم ت�سوير اأغلب م�ساهد 

العمل يف منطقة “اخلالدية” باإمارة ال�سارقة.
ع���ن ه���ذا العمل تق���ول �سعاد: �ساأق���وم بدور 

اأم �سعي���د امل���راأة الت���ي عا�ست يف ظ���روف �سعبة 
لكنه���ا اأ�رّت على توفري كل �سبل الراحة لأبنائها، 
وادع���و اجلمه���ور اإلى متابعة املواق���ف التي جتمع 
ب���ني الطرف���ة واجلم���ال النابع م���ن واقعي���ة ر�سم 
ال�سخ�سيات واملواقع التي مت ت�سوير العمل فيها، 
وت�سي���ف �سعاد... اإنها ف�ّسل���ت عدم امل�ساركة يف 
اأعم���ال درامية اأخرى هذا الع���ام لرغبتها يف التفّرغ 

للم�سل�سل اجلديد وتقدمي اأف�سل ما لديها.

اأ�سامة املاجد
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اأمل ال�شدر قد ي�شري خلطر يهدد القلب
اأ�صارت درا�صة حديثة اأجريت يف بريطانيا اإلى اأن اأغلب من ي�صكون اأطبائهم اأملا يف ال�صدر للمرة 

الأولى، ل يح�صلون على فحو�صات ت�صخي�صية اإ�صافية لتحديد �صببه.
ويق����ول الباحثون اإن على الأطباء اعتبارها اإ�صارة خط����ر، اإذ اإن هذا الأمل حتى واإن مل يكن مرتبطا 
باأ�صب����اب متعلق����ة بالقل����ب، فه����وؤلء الأ�صخا�س لديهم احتم����الت اأك����ر لالإ�صابة بالأزم����ات القلبية 

وم�صكالت يف القلب على مدى اخلم�س �صنوات التالية لأول �صكوى من هذا الأمل.
وق����ال بيرت كروفت، اأحد باحثي الدرا�صة، ل� “رويرتز هيلث”: “فوجئنا اأن اأغلب من ي�صت�صريون 

طبيبهم ب�صاأن اأمل يف ال�صدر غري وا�صح ال�صبب ظلوا دون ت�صخي�س ملدة 6 اأ�صهر”.
واأ�ص����اف كروف����ت، وه����و من معه����د اأبح����اث الرعاية الأولي����ة وعل����وم ال�صحة يف جامع����ة كيل يف 
�صتافورد�صري، “تابعنا تلك املجموعة ملدة ت�صل اإلى خم�س �صنوات وخل�صنا اإلى اأن لديهم احتمالت 
�صغ����رية، لكنها موؤك����دة لالإ�صابة باأمرا�س القل����ب مقارنة مبجموعة ح�صلت عل����ى ت�صخي�س حمدد ل 
عالق����ة ل����ه باأمرا�س القلب”. واأ�ص����ار اإلى اأن 5 اأ�صخا�س من بني كل 100 م����ن املجموعة التي مل يكن 
�صب����ب اأمل ال�ص����در فيها معروفا، اأ�صيبوا مب�صكالت متعلقة بالقلب على مدى 5 �صنوات تالية مقارنة 

بثالثة اأ�صخا�س من كل 100  يف املجموعة التي حتدد فيها اأن �صببه غري متعلق ب�صحة القلب.
وق����ال كروفت اإن املر�صى ميكنهم اأن يطمئنوا على الرغم من ذلك؛ لأن الدرا�صة خل�صت اأي�صا 
اإل����ى اأن من ا�صت�صاروا اأطباءهم ب�صاأن اأمل ال�صدر ح�صل����وا على تقييم جيد عموما ب�صاأن من هو الأكرث 

عر�صة لالإ�صابة باأمرا�س القلب.

الأمري هاري يتحدث عن معاناته بعد وفاة ديانا

وتعـذيب وانتحــار  وقتـل  جن�شـي  اعتـداء  مبا�شـر”..  “في�شبـوك 
مل يك���ن موؤ�ص����س موق���ع “في�صب���وك” م���ارك 
زوكرب���ريغ يعتقد اأنه �صيق���ع يف “ورطة كبرية” بعد 
اإطالقه منذ اأكرث م���ن �صنة ميزة البث املبا�رش جلميع 
م�صرتك���ي ال�صبكة الجتماعية الذين يتجاوز عددهم 

مليار و700 ميلون م�صتخدم.
وت�صمح خدم���ة “ليف” لأي �صخ�س ببث فيديو 
مبا�رش من هاتفه الذك���ي ملتابعيه عر هذه املن�صة 

الجتماعية.

وعندم���ا اأطلق في�صبوك هذه امليزة، قال مارك 
زوكرب���ريغ “لقد بنينا ه���ذه املن�ص���ة التكنولوجية 
الكبرية؛ حتى نتمكن من دعم اأي �صخ�س والدفع به 

اإلى الأمام”.
ويقول مراقبون اإن في�صبوك جنح يف هذا الأمر، 
بالرغ���م م���ن اأن جهوده قد تب���وء بالف�صل يف حال مل 
يج���د اأدوات جدي���دة ملراقب���ة وتتب���ع م���ا يحدث يف 
الب���ث املبا�رش. وي�صي���ف املراقبون “الب���ث املبا�رش 

يف في�صب���وك كان يف اأك���رث م���ن منا�صب���ة �صاه���دا 
على ح���وادث اإطالق الن���ار والغت�ص���اب والتعذيب 
والنتح���ار.. ه���ذا اأمر يهدد ب�صكل ق���وي م�صتخدمي 
املوق���ع”. وتتلق���ى �رشك���ة “في�صب���وك” الأمريكية 
الكث���ري من ال�ص���كاوى ب�صكل يوم���ي، والتي تبلغها 
باإ�صاءة ا�صتخ���دام ميزة البث املبا����رش يف في�صبوك، 

خ�صو�صا من طرف “املراهقني”.
و�صه���د موقع في�صب���وك حوادث ع���دة م�صابهة 

تنوع���ت ب���ني العت���داء اجلن�ص���ي وجرائ���م القت���ل، 
والنتحار وكان اآخرها م���ا قام به �صتيف �صتيفن�س، 
املتهم ببث �رشيط م�صور على في�صبوك، وهو يقتل 

رجال م�صنا، الأحد.
واأدان���ت اأكر �صبك���ة للتوا�ص���ل الجتماعي يف 
الع���امل العمل الذي قام به �صتيفن�س. وقال متحدث 
با�ص���م �رشكة في�صب���وك اإن “هذه جرمي���ة ب�صعة، ول 

ن�صمح مبحتوى من هذا القبيل على في�صبوك”.

اأحدث ف�شائح “يونايتد 
اآيرلينز”

اأُُن���زل رج���ل وخطيبته ع���ن منت طائ���رة ل�رشكة 
“يونايت���د اآيرلين���ز” الأمريكية للط���ريان كانت يف 
طريقها اإلى كو�صتاري���كا، ال�صبت، يف الوقت الذي 
ل ت���زال فيه الأنظار مرك���زة على ال�رشكة بعد غ�صب 
اأث���اره �رشيط م�ص���ور الأ�صبوع املا�ص���ي لراكب كان 

يتم اإنزاله ق�رشا عن منت طائرة.
وق���ال الثن���ان، الل���ذان اأو�صحا اأنهم���ا كانا يف 
طريقهم���ا لل���زواج، اإن �صابط���ا ق���ام باإنزالهما من 
الطائرة قبل اإقالعها من هيو�صتون بولية تك�صا�س 
الأمريكية، ولكن �رشك���ة يونايتد اآيرلينز نفت ذلك 

الأحد.
وقال���ت يف بي���ان اإن���ه مل يكن هن���اك �صابط اأو 
�صلط���ات اأخرى طرفا يف هذه امل�صاأل���ة، م�صيفة اأن 
الزوج���ني “ح���اول م���رارا اجللو�س يف مقاع���د درجة 
اأعل���ى مل يدفع���ا تذاكره���ا ومل يلتزم���ا بتعليم���ات 
الطاقم بالعودة اإلى املقعدين املخ�ص�صني لهما”، 
واأ�ص���اف “موظف���و ال�رشك���ة طلبوا منهم���ا املغادرة 

وامتثال لالأمر”.

اإلقــاء مــادة حارقــة يف 
مرق�ص بربيطانيا

اأ�صي����ب 12 �صخ�ص����ا بح����روق ليل الأح����د اإلى 
الإثن����ني؛ ب�صب����ب اإقدام �صخ�س عل����ى اإلقاء حم�س 
اأعلن����ت  م����ا  بح�ص����ب  لن����دن،  يف  مرق�����س  يف  كاو 
ال�صلط����ات. ووق����ع احل����ادث يف مرق�����س “مانغل” 
يف �صم����ال �����رشق العا�صمة الريطاني����ة، حيث كان 
600 �صخ�����س ي�صهرون م�صتفيدين من عطلة عيد 
الف�ص����ح. ويرجح املحققون اأن �صج����ارا اندلع بني 
جمموعت����ني من رواد املكان جعل����ت اأحدهم يرمي 
خ�صومه باحلم�س ال����كاوي، بح�صب ما جاء يف بيان 

ل�رشطة �صكوتلند يارد.

الرك�ــص يزيــد متو�شط 
عمر الإن�شان

اأ�ص���ار اأطباء من الوليات املتحدة اأن الرك�س 
بانتظ���ام يزي���د م���ن متو�ص���ط العم���ر املتوق���ع 
ل�صنوات ع���دة. وقد ن����رشت البح���وث ذات ال�صلة 
Progress in Ca -“  هه���ذا املو�صوع يف جمل���ة

�صحيف���ة  بح�ص���ب   ،”diovascular Diseases
نيوي���ورك تاميز. ويعتق���د الباحث���ون اأن الهرولة 
الأ�صبوعي���ة مل���دة �صاعت���ني على م���دى 40 عاما 
ق���ادرة على زيادة حياة ال�صخ�س من 2.8 اإلى 3.2 
عام، مقارنة باأولئك الذين ل يولون اهتماما ملثل 
هذ� �لنوع من �لن�ضاط �لبدين. ووجد �خلرب�ء �أي�ضا 
اأن ممار�ص���ة الرك�س يقلل بن�صبة 25 - 40 % من 

خطر الوفاة املبكرة.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ه����اري  الريط����اين  الأم����ري  اأف�ص����ح 
ع����ن تفا�صي����ل حيات����ه بعد وف����اة والدته 
الأم����رية ديانا يف لق����اء ح�رشي مع �صحيفة 
“تليغ����راف” الريطانية، ك�صف فيها عن 
معاناته يف تقبل موتها جراء حادث حتطم 

�صيارتها يف باري�س قبل نحو عقدين.
وق����ال ه����اري )32 عاما( اإن����ه “اأغلق 
جمي����ع م�صاعره” ملدة عقدي����ن من الزمن 
من بعد وفاة الأمرية ديانا، رغم حماولت 
�صقيق����ه الأك����ر الأم����ري ولي����ام لإقناع����ه 
للح�صول عل����ى ا�صت�ص����ارة نف�صية. وقال 

هاري اإنه حتدث لحقا مع اخت�صا�صي حول �صحته العقلية، �صاعده على البدء بتقبل الأمر يف 
عمر ال� 28، بعد اأن �صعر اأنه على و�صك “لكم �صخ�س ما” مما اأ�صابه بالتوتر اأثناء املنا�صبات 
امللكي����ة. واأ�صاف هاري يف اللقاء اأنه جلاأ لريا�صة املالكم����ة للتنفي�س عن ال�صغط النف�صي 
ال����ذي واجهه ك�ص����اب. وو�صف هاري طريقت����ه بالتعامل مع وفاة والدت����ه، قائال: “طريقتي 
كانت بدفن راأ�صي بالرمال، ورف�س حتى التفكري باأمي الراحلة؛ لأين اعتقدت اأن التفكري يف 
الأمر لن ي�صاعدين”. وقال هاري اإن ال�رشاع النف�صي ت�صبب ب� “عامني من الفو�صى العارمة”.
يذك����ر اأن هاري كان يبلغ 12 عام����ا عندما توفيت والدته يف حادث �صيارة يف العا�صمة 

الفرن�صية باري�س العام 1997.
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�شماعات املالب�ص قد 
حتوي كامريات للتج�ش�ص

توجد يف املراك���ز التجارية واأماكن ت�صوق الألب�ص���ة، واملراحي�س، �صماعات 
لتعليق الثياب، ولكنها قد تكون اأجهزة للتج�ص�س دون اأن نعلم.

اأ�ص���درت ال�رشط���ة الأمريكي���ة جمموعة م���ن التحذي���رات املتعلق���ة ببع�س 
ال�صماعات، والتي قدم بع�س الأ�صخا�س تقريرا باحتوائها كامريات للتج�ص�س.

وميك���ن لأي �صخ�س �رشاء �صماعات التج�ص�س ع���ر الإنرتنت، مقابل اأقل من 
25 دولرا، حيث حتتوي على كامريات م�صغرة، ت�صور من خالل ثقب �صغري يف 

اجلزء العلوي من قطعة البال�صتيك.
ويف الع���ام املا�صي، حذرت ال�رشطة يف ولية فلوري���دا الأمريكية، من اإمكان 

العثور على هذه ال�صماعات على اجلدران يف 3 مراحي�س عامة حول الولية.
وقال���ت ال�رشطة، اإنه يجب عل���ى الأ�صخا�س الت�صال مبرك���ز ال�رشطة يف حال 

مالحظة اأي �صيء م�صبوه، فيما يتعلق بال�صماعات يف الأماكن العامة.
وذك���ر مكت���ب مقاطعة مون���رو، يف من�صور عل���ى في�صب���وك، اأن جميع مناذج 

الكامريات التي يتم �رشاوؤها عر الإنرتنت، تاأتي با�صم “اأجهزة اأمن الوطن”.
وت�صم���ل الأماكن التي ميكن اأن حت���وي على مثل هذه ال�صماعات، غرف خلع 

املالب�س وغرف الفنادق واحلمامات العامة.

ريهــانا يف اإطاللــة غريبــة

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س املتوقع معتدل مع 
كميات متفاوتة من ال�صحب 

وت�صاعد الأتربة يف بع�س 

املناطق اأحيانا. الرياح �صمالية غربية 
من 17 اإلى 22 عقدة وت�صل من 22 

اإلى 27 عقدة اأحيانا وتقل �رشعتها من 

  12 اإلى 17 عقدة عند امل�صاء.  ارتفاع موج البحر من قدم 
اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل، ومن 4 اإلى 6 اأقدام يف عر�س 

البحر. درجة احلرارة العظمى 30، وال�صغرى 23 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

تتزين مدينة اسطنبول التركية في هذه األيام
 بـ 10 ماليين زهرة توليب ضمن فعاليات 

مهرجان اسطنبول الدولي للتوليب.

• الأمري الريطاين هاري	

اأث����ارت املغنية ريهان����ا جدل كبريا على مواقع التوا�صل الجتماع����ي؛ ب�صبب الزي الغريب الذي 
ارتدت����ه حل�صور مهرجان “كوت�صي����ال” املو�صيقي، اإذ غطت ج�صدها ووجهه����ا بالكامل ببذلة �صيقة 
مر�صع����ة بالكري�صتال، لتتحول اإل����ى ما ي�صبه كائًنا ف�صائًيا. وظهرت ريهان����ا ببذلة �صفافة مر�صعة 
بالكري�صت����ال وغط����اء مطابق للوج����ه، من غوت�صي، وارت����دت فوقها �رشوال ق�صريا م����ن اجلينز و”تي 
�صريت” اأبي�س. وكتبت النجمة على �صفحتها على اإن�صتغرام: “ل اأ�صتطيع املغادرة الآن، مل ير عدد 

كاف من النا�س مالب�صي”.
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