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 ا�ضتطالعات لو�ضع 
النموذج املروري 2040

�ملنام����ة - وز�رة �الأ�سغ����ال و�س����وؤون �لبلدي����ات 
و�لتخطي����ط �لعم����ر�ين: �أعل����ن مدي����ر �د�رة �الت�سال 
ب����وز�رة �ال�سغ����ال و�س����وؤون �لبلدي����ات و�لتخطي����ط 
�لعم����ر�ين فه����د بوع����اي �أن �ل����وز�رة ب����د�أت �إج����ر�ء 
��ستطاعات �لر�أي و�مل�سوحات �مليد�نية و�ملقابات 
�ل�سخ�سي����ة مل�ستخدم����ي �لطري����ق لتاأ�سي�����س قاعدة 
بيانات عن معلومات �لرحات وعاقتها باخل�سائ�س 
�لدميوغر�في����ة و�عتماده����ا كاأ�سا�����س لو�سع منوذج 

�لنقل �ملروري حتى �لعام 2040.

اال�ضتمالكات ت�ضتنفد 1.5 مليون دينار �سنوًيا
انخف�ض عددها من 17 يف 2014 اإىل 13 يف العام املا�ضي... خلف:

�لبلدي���ات  و�س���وؤون  �الأ�سغ���ال  وزي���ر  ق���ال 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ع�س���ام خل���ف �إن �مليز�ني���ة 
�ل�سنوي���ة لا�ستماك يف �ل���وز�رة تبلغ مليونا و500 
�أل���ف دينار، وت�ستنفد بالكام���ل، علماً باأن لكل جهة 

ميز�نية خا�سة باال�ستماكات.
و�أو�سح خلف يف رد على �سوؤ�ل برملاين للنائب 
حم�س���ن �لبك���ري، ح�سلت علي���ه “�لب���اد”، �أن عدد 
ق���ر�ر�ت �ال�ستم���اك �لتي مت���ت بناًء عل���ى طلبات 
�ملجال�س �لبلدية بلغت 17 قر�ر� يف �لعامني 2014، 
و2015، بينم���ا بل���غ ع���دد �ال�ستم���اكات يف �لع���ام 
2016 نحو 13 قر�ًر� موزعة على حمافظات �ململكة. 
و�أ�س���ار �إلى �أن عدد �لق���ر�ر�ت �لت���ي مت �ال�ستغناء 
عنها يف �لفرتة م���ن �لعام 2014 حتى 2016 بلغت 
قر�رين ل�سالح م�رصوعات �لتنمية �حل�رصية.  و�أ�ساف 

�أن���ه مل ي�سبق لل���وز�رة تعوي�س �ملاك عن 
�لعقار�ت بعد �ال�ستغناء عنها حتى تاريخه.

تكــريــم رئيــ�س الــوزراء 

يوم ا�ستثنائي يف تاريخ العروبة
�ملنام���ة - بن���ا: �هتمت �ل�سح���ف وو�سائل 
�الإعام و�ملو�قع �الإلكرتونية �مل�رصية و�خلليجية 
و�لعربية باالحتفالية �لتي �أقامتها جامعة �لدول 
�لعربية �أم�س �الأول �الأربعاء؛ مبنا�سبة منح رئي�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة بن 
�سلمان �آل خليفة “درع �جلامعة �لعربية للريادة 
يف جم���ال �لعم���ل �لتنم���وي �لعرب���ي” تقدي���ر� 
الإ�سهام���ات �سموه يف جمال �لتنمي���ة و�لتحديث 
و�لنه�سة �حل�سارية، ودور �سموه يف دعم �لعمل 
�لعربي �مل�سرتك، حيث �أفردت م�ساحات كبرية، 
ون����رصت �لعديد من �ل�س���ور ومقاطع “�لفيديو” 

لتغطية وقائع �الحتفالية.
وركزت و�سائ���ل �الإع���ام �مل�رصية مبختلف 
�أنو�عه���ا عل���ى �لتاأكي���د �أن تكرمي �سم���وه ياأتي 
تقدي���ر� للجهود �لكب���رية و�ملتميزة �لتي بذلها 
على مد�ر �لعقود �ملا�سية يف دفع عجلة �لتنمية 

مبختلف جو�نبها يف مملكة �لبحرين. 

و�عتربت �أن تكرمي �سموه هو يوم ��ستثنائي 
يف تاريخ �لعروبة، كما �أن �سموه �لرجل �لقوي يف 
�خلليج �لذي ت�س���دى لاأطماع �الإير�نية يف باده 

��ستطاع بناء دول���ة ع�رصية تخلو من 
3�الأمية. 2

 

عو��س���م � وكاالت: �أعلن���ت مندوبة و��سنطن 
لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايلي �أن �سيا�سة �إير�ن 
يف ال����رق الأو�شط ون�شاط “ح���زب �هلل” �للبناين 
يج���ب �أن ي�سبح���ا م�ساأل���ة ذ�ت �أولوي���ة يف جدول 

�الأعمال �الإقليمي ملجل�س �الأمن �لدويل.
وقالت هايلي يف كلم���ة �ألقتها باملناق�سات 
ع���ن م�شاأل���ة ال����رق الأو�ش���ط يف جمل����س الأم���ن 
�ل���دويل: “�إن �لق�سية �لفل�سطيني���ة �الإ�رص�ئيلية 
مهم���ة وت�ستح���ق �الهتم���ام، وه���ي، بالتاأكيد، ال 
تغفل هنا )يف جمل����س الأمن(. لكن طبيعة ن�شاط 
�إير�ن وحزب �هلل �ملدمرة للغاية تتطلب �الهتمام 

�الأك���رب بكثري، ويج���ب �أن ت�سبح �أولوية 
لدى �ملجل�س �الأمن يف �ملنطقة”.

 وا�سنطن تدعو جمل�س الأمن للنظر يف ن�ساط اإيران

• مندوبة و��سنطن لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايلي	

الفيحاين يخلف اأبل مبوؤ�س�سة “احلقوق” ا�ستحداث �سندوق م�سرتك للأمن املائي والغذائي

موقوف يهرب لإيران ويعيده “الإنرتبول” من تايلند

ف�سل معلم �سرب طالبا على راأ�سه بالهاتف

علمت “�لباد” �أن جمل�س �ملفو�سني 
اجلديد للموؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان 
�سيعق���د �جتماع���ه �الأول الختي���ار �لرئي�س 

ونائبه وروؤ�ساء �للجان �الأحد �ملقبل.
وذك���رت �مل�س���ادر �أن �الجتماع �الأول 
�سيعقد برئا�سة �سعي���د �لفيحاين ب�سفته 
�لع�س���و �الأكرب �سن���ا وفق م���ا ين�س عليه 

قانون �ملوؤ�س�سة.

وحتدث���ت �مل�سادر عن بل���ورة تو�فق 
�أويل الختي���ار �لفيحاين رئي�س���ا للموؤ�س�سة 
بالدورة �جلديدة خلفا لل�سوري عبد�لعزيز 
�أب���ل، فيما �سيجري جتدي���د تزكية عبد�هلل 

�لدر�زي لنيابة �لرئا�سة لوالية جديدة.
ووفق���ا للقان���ون �جلدي���د للموؤ�س�سة، 
فاإن �رتق���اء رئا�سة �ملجل����س تنح�رص على 
�الأع�س���اء �ملتفرغني، وعدده���م 4، وهم: 

�لفيحاين، �لدر�زي، عائ�سة مبارك، 
وماريا خوري.

متخ����س ملتق���ى هو�ج����س �أم���ن �لغذ�ء 
و�ملاء لدول جمل�س �لتع���اون �خلليجي �أم�س 
عن 56 تو�سية، 25 منه���ا فيما يتعلق باأمن 

�لغذ�ء و31 تو�سية تتعلق باأمن �ملاء.
ومن اأبرز التو�شيات ا�شتحداث �شندوق 
م�س���رتك لاأم���ن �ملائ���ي و�لغذ�ئ���ي مهمت���ه 
متوي���ل و�إع���د�د وتنفي���ذ خمطط���ات �الأم���ن 
�ملائ���ي و�لغذ�ئي للخلي���ج، وتفعيل مبادرة 

�ل�رص�ء �خلليجي �ملوحد لل�سلع.
و�أكد �أ�ست���اذ �ملو�رد �ملائي���ة يف جامعة 
�خلليج �لعربي وليد زباري �أن نحو 22 % من 
�ملياه �لت���ي حتلل يف �لبحري���ن تت�رصب �أثناء 
مروره���ا من �مل�سدر �إلى �مل�ستهلك، وت�سل 
�لن�سب���ة يف بع�س �لدول �خلليجية �إلى 30 % 

و40 %.
وق���ال ع�سو جمل�س �ل�س���ورى �ل�سعودي 
�سعود �لرويل���ي �إن 60 % من �ملياه �ملحاة 

يف �لعامل تنتجها دول �خلليج �لعربي.

قب�شت ال�رطة الدولية )الإنرتبول( على اأحد 
�ملتهم���ني �ملحبو�س �حتياطًي���ا على ذمة ق�سايا 
�إرهابي���ة يف توقيف �حلو�س �جل���اف بعدما متكن 
من �لهروب من �لتوقيف. وجاء يف �لتفا�سيل �أنه 
بعد مرور م���دة من �ختباء �ملوق���وف بعد هروبه، 

و�سل �إلى �حلدود �الإير�نية �لبحرية مع موقوفني 
�آخري���ن و�سّلم جميع من يف �لق���ارب �أنف�سهم �إلى 
زورق خف���ر ال�شواحل الإيراني���ة، وقالوا لهم اإنهم 

من مملكة �لبحرين ومناه�سون لل�سلطات فيها.
مل يكت���ف �ملتهم بعد هروب���ه �إلى دول عدة، 

بل ق���رر �ل�سفر �إلى تايلن���د، �لتي كانت 
�آخر حمطاته خارج �أ�سو�ر �ل�سجن.

�ملنام���ة - بنا: قالت وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�لنعيم���ي  ماج���د  و�لتعلي���م  �لرتبي���ة  وزي���ر  �إن 
توجيهات���ه بت�سكيل جلنة حتقي���ق يف �سوء ما مت 
تد�ول���ه يف و�سائ���ل �لتو��س���ل �الجتماع���ي ب�ساأن 
�عتد�ء �أحد �ملعلمني على طالب، ب�رصبه بالهاتف 

�ملحمول على ر�أ�سه.

و�أ�ساف���ت �لوز�رة �أن �للجنة حققت مع جميع 
�الأطر�ف ذ�ت �لعاقة، ورفعت تو�سيتها بف�سل 
�ملعلم نهائياً م���ن �خلدمة.  و�أفادت باأنها رفعت 
�الأم���ر �إل���ى �ملجل����س �لتاأديب���ي بدي���و�ن �خلدمة 
�ملدني���ة، التخاذ �ل���ازم بهذ� �خل�سو����س، وفقاً 

لقانون �خلدمة �ملدنية والئحته �لتنفيذية.
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• الزميل مهند �شليمان النعيمي حلظة ت�شويره احلادث	

مقتل �سرطي باإطلق نار يف  باري�س... وجناة النعيمي
باري�س - رويت���زر: قتل �رصطي و�أ�سيب �آخر 
بجروح يف حادث اإطالق ن���ار بجادة ال�شانزيليزيه 
يف باري�س، ح�سبما �أفادت وكالة »رويرتز«، م�ساء 

�خلمي�س.
و�أ�سافت �لوكالة نقا عن م�سدر يف �ل�رصطة 

�أن �ملهاجم قتل بر�سا�س رجال �الأمن.
ويف وق���ت �ساب���ق قال���ت قن���اة تلفزيوني���ة 
فرن�شية اإن اإطالق النار اأ�شفر عن اإ�شابة �رطيني 
بج���روح خط���رة بطلقات ناري���ة، فيم���ا اأو�شت 
�ل�رصط���ة �ملو�طنني باالمتناع ع���ن �لو�سول �إلى 

منطقة �ل�سانزيليزيه.
�إلى ذلك، جنا �لقائم باأعمال مدير عام وكالة 
اأنب���اء البحرين )بنا( مهن���د �شليمان النعيمي من 
احل���ادث، حيث كان موجوًدا عل���ى بعد اأمتار من 

موقع �لهجوم.

• وزير �الأ�سغال: مل ي�سبق للوز�رة تعوي�س �ملاك عن �لعقار�ت بعد �ال�ستغناء عنها	

البنزين يف فنزويال “الأرخ�ض” يف 

العامل... وال�ضعودية ثانيا

حممد علي عبداهلل.. م�ضرية الُيتم 

والُغربة واملر�ض

خالد بن عبداهلل: اإ�ضهامات الباحثني البحرينيني 

اإ�ضافة حقيقية للمكتبة الوطنية 

احتاد اليد يقدم مدرب املنتخب الأول 

الآي�ضلندي جودن�ضون

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت
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را�شد الغائب  �شيد علي املحافظة

عبا�س اإبراهيم

مروة خمي�س

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

�ضحف م�ضرية وعربية:



2local@albiladpress.com بالدنا الجمعة 21 أبريل 2017 
24 رجب 1438

العدد 3111 

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

ب��اق��ت��دار  ال�شاملة  والتنمية  االق��ت�����ش��اد  ���ش��دة  اأدار  اأن���ه  ل�شموه  ال��ت��اري��خ  �شي�شهد 

تكرمي رئي�س الوزراء يوم ا�ستثنائي يف تاريخ العروبة 
�شموه ت�شدى لالأطماع االإيرانية وبنى دولة ع�رصية... �شحف م�رصية وعربية:

املنام���ة - بنا: اهتمت ال�شحف وو�شائل االإعالم 
واملواقع االإلكرتونية امل�رصي���ة واخلليجية والعربية 
باالحتفالي���ة الت���ي اأقامته���ا جامعة ال���دول العربية 
اأم����س االأول االأربع���اء؛ مبنا�شبة منح رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة ب���ن �شلمان 
اآل خليف���ة “درع اجلامع���ة العربي���ة للريادة يف جمال 
العمل التنموي العربي” تقديرا الإ�شهامات �شموه يف 
جمال التنمية والتحديث والنه�شة احل�شارية، ودور 
�شموه يف دعم العمل العربي امل�شرتك، حيث اأفردت 
م�شاحات كب���رة، ون�رصت العديد من ال�شور ومقاطع 

“الفيديو” لتغطية وقائع االحتفالية.
االإع���الم امل�رصي���ة مبختل���ف  ورك���زت و�شائ���ل 
اأنواعها على التاأكيد عل���ى اأن تكرمي �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء ياأتي تقديرا للجهود الكبرة 
واملتميزة الت���ي بذلها على مدار العق���ود املا�شية 
يف دف���ع عجلة التنمي���ة مبختلف جوانبه���ا ال�شيا�شية 
واالقت�شادي���ة واالجتماعية يف مملك���ة البحرين، كما 
اأب���رزت يف عناوينه���ا اأن �شم���وه ه���و اأول قائد عربي 
يح�شل على ه���ذه اجلائزة الت���ي ا�شتحدثتها جامعة 

الدول العربية هذا العام.
ونوهت ال�شحف امل�رصي���ة ومن بينها “االأهرام، 
واجلمهوري���ة، واالأخب���ار، الي���وم ال�شاب���ع، والوط���ن، 
وال�رصوق، والد�شتور، و�شدى البلد، والفجر، واالأهرام 
امل�شائ���ي، واملوج���ز، وفيت���و، والنه���ار”، وكذل���ك 
املواقع االإلكرتونية امل�رصي���ة، ومنها “البوابة نيوز، 
وانفراد، وبواب���ة الغد، وموقع اأخب���ارك، وموقع اأهل 
م�رص، وموقع حمي���ط” اإلى احتفالي���ة تكرمي �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء وما متي���زت به من 
ح�شور ع���دد كبر من امل�شوؤول���ني والدبلوما�شيني 
ومندوبي اجلامعة العربي���ة وال�شخ�شيات العامة من 
م�رص والدول العربية. ون�رصت و�شائل االإعالم امل�رصية 
مقتطفات م���ن الت�رصيحات والكلم���ات التي األقيت 
خالل االحتفالية، ال�شيما ت�رصيح نائب رئي�س الوزراء 
�شم���و ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة، حيث اأ�شارت 
يف عناوينه���ا اإلى تاأكيد اأحمد اأبو الغيط باأن “تكرمي 
رئي�س وزراء البحرين ياأتي تقديرا لروؤيته التنموية”، 
وكذل���ك تاأكيد عمرو مو�شى على اأن درع اجلامعة هو 
تك���رمي م�شتحق لالأمر خليفة ب���ن �شلمان اآل خليفة، 
واأن �شم���وه من ال�شخ�شي���ات العربية املحرتمة التي 
عملت الكثر لوطنها وحماية م�شاحله وله دور مهم 

البد اأن ي�شجل يف التاريخ.
اأم���ا على �شعيد مق���االت ال���راأي، وحتت عنوان 
“خليف���ة.. ووف���اء العروب���ة”، قال “ه���اين فاروق يف 
مق���ال مبوقع “بوابة �شدى البلد” امل�رصي اإن تكرمي 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء ه���و يوم 
ا�شتثنائي يف تاريخ العروبة، فهو يوم تكرمي للرجل 
املعطاء الذي ق���دم لوطنه البحري���ن ولوطنه االأكرب 
العرب���ي الكثر م���ن االإجن���ازات، م�شيف���ا: “اأن هذا 
العطاء يج�شد م�شرة ذل���ك الرجل الذي يكرمه عنها 
بيت العرب، والذي يعد التكرمي االأول على م�شتوى 
اجلامع���ة لالحتف���اء برجل دولة م���ن الط���راز الرفيع 
و�شخ�شي���ة عربي���ة ودولي���ة مرموقة قدم���ت جتربة 
ناجحة ومنوذجا ملهما يف جم���ال التنمية امل�شتدامة، 
ومتثل قدوة ومثاال رائ���ًدا اإقليميا ودوليا؛ لتح�شني 
م�شت���وى اخلدم���ات احلكومي���ة، واالرتق���اء التنموي 

ال�شامل كنهج حياة متكامل”.
واأ�شار الكات���ب اإلى اأن م�شوار �شم���وه االإن�شاين 
النبي���ل ب���داأه من���ذ الطفول���ة بف�ش���ل رعاي���ة والده 
املغف���ور له ال�شيخ �شلمان بن حم���د اآل خليفة حاكم 
البحرين االأ�شب���ق الذي قام باإعداد �شموه منذ نعومة 
اأظف���اره لال�شط���الع بامل�شوؤولي���ة وحتم���ل االأمان���ة، 

ومل�شرة م�شهودة بالعط���اء والريادة، و�شجل حافل 
باالإجن���ازات النوعي���ة الوطنية واالإقليمي���ة والدولية 
ب�شه���ادة املحافل العاملي���ة والتقاري���ر واملوؤ�رصات 
الدولية املتخ�ش�شة التي و�شعت مملكة البحرين يف 

م�شاف الدول املتقدمة.
وق���ال: “اإن احلديث عن خليفة بن �شلمان، ذلك 
الرجل املحنك، اأمر �شعب للغاية؛ الأننا لن نفيه حقه 
يف ه���ذه ال�شط���ور، فمن���ذ اأن كان يف �ش���ن مبكرة بداأ 
يحت���ك مب�شكالت املواطن���ني واهتماماتهم لتنطلق 
م�شرت���ه يف �شناعة حا�رص وم�شتقبل وطنه بالعمل يف 
دي���وان والده، وال ينكر التاريخ اأن خليفة بن �شلمان 
هو قائد نه�ش���ة البحرين التعليمي���ة، كما اأن �شموه 
اإميان���ا بقدرات���ه التنموية اأ�شهم يف و�ش���ع ال�شيا�شة 
اخلدمية املنا�شب���ة يف قطاعات الكهرباء واملاء وحل 
م�شكالت موظفي الدولة، وا�شتطاع التاأثر عميقا يف 
م�شرة التنمية البحرينية وو�شع االأ�ش�س التي قامت 
عليه���ا نه�شة بالده االقت�شادي���ة واملالية، وكان له 

الف�شل يف اإ�شدار عملة وطنية بحرينية”.
واأك���د اأن �شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمر خليفة 
ب���ن �شلمان �شي�شه���د له تاري���خ البحرين باأن���ه اأدار 
�شدة االقت�ش���اد والتنمية ال�شامل���ة باقتدار واأر�شى 

قواعد التنمية الب�رصي���ة واحل�رصية، وعمل على تعزيز 
�شورة اأف�ش���ل ململك���ة البحرين لالأجي���ال القادمة، 
وارتقى بجوانب احلياة فيه���ا التي اأ�شبحت منوذجا 
يحت���ذى به لدى دول اأخرى كثرة، منوها اإلى اأن هذا 
التك���رمي امل�شتحق ل�شموه  يتزام���ن مع اإعالن تقرير 
التنمية الب�رصي���ة العاملي للع���ام 2016 ال�شادر عن 
برنام���ج االأمم املتح���دة االإمنائي، وال���ذي اأو�شح اأن 
مملك���ة البحرين ت�شهد م�شتوي���ات متزايدة يف موؤ�رص 
التنمي���ة الب�رصية، وحتافظ على مركزها �شمن الدول 
ذات التنمية الب�رصية املرتفعة جًدا، وجناحها بتحقيق 

اأهداف العام 2030 للتنمية امل�شتدامة.
بجري���دة  مق���ال  يف  عج���اج”  “اأ�شام���ة  واأ�ش���اد 
“االأخب���ار” امل�رصي���ة بتكرمي �شاح���ب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء من االأم���ني العام للجامع���ة العربية 
اأحم���د اأبو الغي���ط يف ح�شور رم���وز م�رصي���ة وعربية، 
قائ���ال: “لقد كان يل �رصف االلتقاء مع �شموه اأكرث من 
م���رة، ومتابعة االإجن���ازات واالإ�شهامات التي قام بها 
عل���ى مدى تاريخه يف اململك���ة، وهو تكرمي م�شتحق، 
فهو �شاحب جتربة تنموي���ة رائدة ب�شهادة املحافل 
الدولي���ة والتقاري���ر واملوؤ����رصات الت���ي ك�شف عنها 
تقرير التنمية الب�رصية العاملي للعام 2016 ال�شادر 

عن برنام���ج االأم���م املتح���دة االإمنائي، ال���ذي ر�شد 
املراكز املتقدمة ململكة البحرين يف جماالت التنمية 

امل�شتدامة كافة”.
�شحيف���ة  يف  البابل���ي”  “�شي���د  كت���ب  كم���ا 
“اجلمهوري���ة” امل�رصي���ة، قائ���ال: “اإن االأم���ر خليفة 
ب���ن �شلم���ان اآل خليفة رئي����س وزراء مملكة البحرين 
هو ق�ش���ة من ق�ش�س النج���اح التي تعك����س الروؤية 
ال�شليمة والق���درة علي التوظيف اجلي���د لالإمكانات 
الب�رصي���ة واملادي���ة”، واأ�ش���اف: “اإن الرجل القوي يف 
اخللي���ج خليفة ب���ن �شلمان ال���ذي ت�ش���دى لالأطماع 
االإيراني���ة يف ب���الده ا�شتطاع بناء دول���ة ع�رصية تخلو 
متام���اً م���ن االأمي���ة وفتح الب���اب اأم���ام اال�شتثمارات 
االأجنبي���ة تعمل يف بالده يف اإطار م���ن التزام القانون 

الذي يطبق على اجلميع دون ا�شتثناء اأو متييز.
واأك���د البابل���ي اأن �شموه ا�شتط���اع اأن يجعل من 
مملكة البحرين مرك���زاً اقت�شادياً وجتارياً وبنكياً يف 
املنطقة اخلليجية بحي���ث اأ�شبحت العا�شمة املنامة 
حتت�ش���ن معظ���م املوؤ�ش�ش���ات امل�رصفي���ة والبنكية 
العاملي���ة، قائال: “اإن اأف�شل ما يح�شب لالأمر خليفة 
هو اهتمامه بالتنمية الب�رصية، حيث التعليم وال�شحة 
واالإ�ش���كان، هي التزام من احلكوم���ة جتاه املواطن، 
وكله���ا خدم���ات جماني���ة، اأو تدعمه���ا احلكومة، كما 
اأن االأم���ر خليفة بن �شلم���ان واحد من حكماء اخلليج 
وم���ن العا�شقني مل�رص و�شعبه���ا ودورها ومن الذين 

ي�شتحقون دائماً التكرمي علي اأر�شها”.
اأما على �شعيد و�شائل االإعالم اخلليجية العربية، 
فق���د اأب���رزت وكال���ة االأنب���اء ال�شعودي���ة و�شحيف���ة 
“اخلليج” االإماراتية و�شحيفة “ال�شيا�شة الكويتية” 
ومواق���ع “�ش���دى العرب، وعي���ون اخللي���ج، والندى 
نيوز، ومك���ة نيوز، وم���دار ال�شاع���ة االأردين، واليمن 
اليوم” تكرمي جامعة ال���دول العربية �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء يف احتفالية ك���ربى، ومنح 
�شموه “درع اجلامعة العربية للريادة يف جمال العمل 
التنم���وي العربي”، ونقلت ه���ذه املواقع مقتطفات 
م���ن الكلمات التي األقيت خ���الل االحتفالية، وركزت 
يف عناوينه���ا عل���ى تاأكي���د االأم���ني الع���ام للجامع���ة 
العربية اأحم���د اأبو الغيط اأن �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة عرب بالبحرين رغم 

املعوقات املحلية والتهديدات االإقليمية.

• •و�شائل االإعالم امل�رصية ن�رصت الت�رصيحات والكلمات التي األقيت خالل االحتفالية	 �شمو رئي�س الوزراء	

تك���رمي �شم���وه م�شتحق فه���و �شاحب جترب���ة تنموي���ة رائدة ب�شه���ادة املحاف���ل الدولية  

رج���ل معط���اء ق���دم للبحري���ن ولوطن���ه العرب���ي الكث���ر م���ن االإجن���ازات واملكت�شب���ات

ال�سفري املغربي: رئي�س الوزراء رمز عربي

الطيب: رئي�س الوزراء �سخ�سية ا�ستثنائية 

“الدرع” م�سدر فخر واعتزاز جلميع اأع�ساء احلكومة

اإ�سافة جديدة لل�سجل احلافل بالأعمال اجلليلة ل�سموه

هناأ رئي�س الوزراء بتكرميه من اجلامعة العربية... خالد بن عبداهلل: 

يف برقية تهنئة لرئي�س الوزراء ب� “الدرع التنموي”... عبداهلل بن اأحمد: 

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي����س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
برقية تهنئة م���ن نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ 
خال���د بن عبداهلل اآل خليفة؛ مبنا�شبة منح �شموه درع 
العمل التنموي من قبل جامعة الدول العربية. وفيما 

يلي ن�س الربقية:
�شيدي �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة حفظكم اهلل رئي�س الوزراء املوقر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد...

فاإن���ه لي�رصفن���ي اأن اأرف���ع اإل���ى مق���ام �شموك���م 
الكرمي اأ�شم���ى اآيات التهاين والتربي���كات مبنا�شبة 
من���ح �شموكم درع العمل التنموي م���ن جامعة الدول 
العربية كاأول زعيم عرب���ي يح�شل على هذه اجلائزة 
املرموق���ة. اإن هذا االع���رتاف والتقدي���ر الإ�شهامات 
�شموكم - لي�س عل���ى امل�شتوى املحلي فح�شب، بل 

على امل�شتويني االإقليمي والدويل - لهو خر �شاهد 
عل���ى الدور الكبر الذي كنتم وال تزالون ت�شطلعون 
به حفظك���م اهلل يف �شبيل حتقيق التنمية امل�شتدامة 
منذ تاأ�شي�س دولة البحرين احلديثة على يد املغفور 
ل���ه باإذن اهلل تعالى �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن 
�شلم���ان اآل خليفة، اأمر البالد الراحل طيب اهلل ثراه، 
ويف العهد الزاه���ر حل�رصة �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه.
اإن من���ح �شموكم ه���ذا ال���درع كاأول زعيم عربي 
لهو م�ش���در فخر واعت���زاز جلميع اأع�ش���اء حكومتكم 
املوق���رة التي تت����رصف برئا�شة �شموك���م، وللبحرين 
واأهله���ا الكرام الذين يرون فيكم رمزاً وطنياً �شاخماً 
ويكنون لك���م كل معاين ال���ود والتقدي���ر والعرفان 
واالحرتام ملا تبذلونه من جهود م�شهودة يف خمتلف 

امليادين خدمة للوطن واملواطنني.
كم���ا اأن ه���ذا التك���رمي الرفي���ع ما ه���و اإال دافع 
وحمفز لنا جميعاً على ب���ذل املزيد من اجلهود التي 
م���ن �شاأنها اأن ت�شاهم يف اإعالء راية الوطن يف خمتلف 

املحافل العربية والعاملية.
ختام���اً، فاإنن���ي ا�ش���األ املول���ى - جل���ت قدرته 
- اأن يحف���ظ �شموك���م ويرعاك���م، واأن ميتعكم دوماً 
مبوفور ال�شحة والعافي���ة، واأن يبقيكم ذخراً و�شنداً 
للوطن واأبنائه املخل�شني االأوفياء. ودمتم �شاملني 

موفقني.
وتف�ش���وا �شيدي بقب���ول اأ�شمى اآي���ات التقدير 

واالحرتام...
املطيع ل�شموكم

خالد بن عبداهلل اآل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي����س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
برقي���ة تهنئة من رئي�س جمل����س اأمناء مركز البحرين 
للدرا�ش���ات اال�شرتاتيجية والدولي���ة والطاقة وكيل 
وزارة اخلارجية لل�ش���وؤون الدولية ال�شيخ عبداهلل بن 
اأحم���د اآل خليف���ة؛ مبنا�شب���ة منح �شم���وه درع العمل 
التنم���وي من قبل جامعة ال���دول العربية. وفيما يلي 

ن�س الربقية: 
�شاحب ال�شم���و امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة حفظكم اهلل ورعاكم
رئي�س جمل�س الوزراء املوقر

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ببال���غ الفخر واالعت���زاز، ي�رصفن���ي وي�شعدين اأن 
اأرف���ع اإلى مقام �شموكم الكرمي حفظكم اهلل ورعاكم 
اأ�شم���ى اآي���ات الته���اين والتربي���كات، مبنا�شبة منح 

�شموكم “درع جامعة الدول العربية للريادة يف العمل 
التنم���وي العرب���ي”، عرفان���ا وتقدي���ًرا الإ�شهاماتكم 
يف جم���ال التنمي���ة امل�شتدام���ة، ودورك���م الرائد يف 
التحديث ال�شام���ل والنه�شة احل�شارية على خمتلف 

االأ�شعدة.
لق���د ت�رصف هذا التكرمي بكم ي���ا �شاحب ال�شمو 
امللكي، والذي ميثل اإ�شافة جديدة ل�شجلكم احلافل 
واملتمي���ز باالأعم���ال اجلليل���ة واالإجن���ازات العظيمة 
لوطنكم واأمتكم يف م�شرة تنموية وح�شارية مباركة 
الق���ت تقدير واإعجاب العامل اأجم���ع، وو�شعت مملكة 
البحرين يف م�ش���اف الدول املتقدمة، بعد اأن حققت 
والزالت مكت�شب���ات واإجنازات نوعي���ة ومتوا�شلة يف 
العه���د الزاهر بقي���ادة ح�رصة �شاح���ب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه. 

اإن روؤية �شموكم الثاقبة وتوجيهاتكم ال�شديدة 
متثل نربا�شا ملهما ومنوذجا ناجحا ت�شرت�شد به االأمة 
العربية لالرتقاء نحو تعزي���ز البناء والرخاء والتقدم، 
و�شط���رت مواق���ف فارق���ة وخالدة يف �شبي���ل تطوير 

العمل العربي امل�شرتك.
وال ي�شعن���ي يف ه���ذا املق���ام اإال اأن اأدعو املولى 
“عزوج���ل” اأن يحفظ �شموكم وي�ش���دد خطاكم، واأن 
ي�شبغ عليك���م موفور ال�شح���ة وال�شع���ادة اإنه �شميع 

جميب. 
وتقبل���وا يا �شاحب ال�شم���و امللكي حفظكم اهلل 

تعالى فائق التحية واالعتبار.
د. عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة

رئي�س جمل����س اأمناء مركز البحري���ن للدرا�شات 
اال�شرتاتيجية والدولية والطاقة

وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون الدولية 

تلقى رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن �شلم���ان اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة من �شفر اململكة 
املغربي���ة ل���دى مملك���ة البحري���ن اأحمد 
خطابي؛ وذلك مبنا�شبة منح �شموه درع 
العم���ل التنموي من قب���ل جامعة الدول 

العربية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة 
بن �شلم���ان اآل خليفة حفظه اهلل رئي�س 

جمل�س الوزراء املوقر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

يل عظي���م ال����رصف اأن اأرفع ل�شموكم 
الكرمي اأ�شم���ى اآيات الته���اين وخال�س 
التربيكات مبنا�شبة منح �شموكم “درع 
العمل التنموي” م���ن قبل جامعة الدول 
العربي���ة، تقديرا منها جله���ود �شموكم 
املو�شولة يف جمال التنمية امل�شتدامة، 

ودورك���م الرائ���د يف التحدي���ث ال�شامل 
والنه�شة احل�شارية.

كم���ا يع���د ه���ذا التك���رمي اعرتاف���ا 
ل�شجل �شموكم احلافل يف م�شرة العطاء 
واالإجناز على امل�شتوى املحلي والعربي 
والعاملي، وتاأكيد اأن �شموكم يعد رمزا 
عربي���ا و�شاح���ب اإ�شهام���ات متميزة يف 

العمل التنموي.
اأن  القدي���ر  العل���ي  اهلل  واأرج���و 
ينع���م عليك���م ب���رداء ال�شح���ة وميدكم 
مبوف���ور العافي���ة ملوا�شل���ة جهودك���م 
ة م���ن اأج���ل رفعة  واإ�شهاماتك���م اخل���ررّ
ورخ���اء مملكة البحري���ن ال�شقيقة واالأمة 

العربية واالإ�شالمية.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأحمد ر�شيد خطابي
�شفر اململكة املغربية لدى مملكة 

البحرين

اأ�ش���اد رئي����س جمل����س اإدارة جمعية 
احلقوقيني امل�شت�شار عبداجلبار الطيب 
مبنح جامعة ال���دول العربية درع الريادة 
يف العم���ل التنم���وي العرب���ي ل�شاح���ب 
ال�شم���و امللكي رئي����س ال���وزراء تقديًرا 
الإ�شهام���ات �شم���وه يف املج���ال التنموي 
ال�شام���ل  التحدي���ث  يف  الرائ���د  ودوره 

والنه�شة احل�شارية. 
د  وقال الطي���ب “دائًما م���ا كان يردرّ
�شمو رئي�س الوزراء مقولة )فلرنكز على 
تنمي���ة الوطن واملواط���ن(، وكان �شغله 
ال�شاغل حتقيق التنمية امل�شتدامة وربط 
برنامج احلكومة باأه���داف االأمم املتحدة 
التنموي���ة، كم���ا اأن جه���ود �شموه حققت 
تطبيًقا ملمو�ًشا )للحق يف التنمية( الذي 

يع���د اأحد اأهم احلق���وق اجلماعية لالأفراد 
واملجتمع���ات وال���وارد يف العدي���د م���ن 

االتفاقيات الدولية. 
واأ�شاف “اأن تك���رمي �شموه من قبل 
جامع���ة ال���دول العربية يعك����س االإجماع 
العرب���ي على ك���ون �شموه ي���د �شخ�شية 
ا�شتثنائية بجميع املقايي�س، واأن ما بذله 
�شموه من عمل جاد وخمطط ومنظم اأثمر 
اأف�ش���ل املنجزات التي وبه���ذا التكرمي 

علمها القا�شي والداين”. 
وق���ال “االآن وكم���ا كان يف ال�شاب���ق 
ح���ق لنا الفخ���ر باأن احلكوم���ة قد حققت 
براجمه���ا  حتقي���ق  يف  باه���رة  جناح���ات 
وخططه���ا وه���و م���ا كان بدع���م وتوجيه 

ومتابعة �شمو رئي�س الوزراء”.
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” “�أميٌّ ف��ي��ه��ا  ي���وج���د  ال  ب���ل���د�  �ل���ب���ح���ري���ن  مم��ل��ك��ة  ج���ع���ل  يف  ب����اإجن����از�ت����ه  ����س���اه���م 
م����ث����ال ت��ت��ع��ل��م م���ن���ه �الأج�����ي�����ال يف ك��ي��ف��ي��ة �ل���ع���م���ل م����ن �أج�������ل خ����دم����ة �ل���وط���ن

رئي�س الوزراء اأثرى العمل التنموي و�شاهم يف حتديث �شامل للمملكة
�لدرع تكرمي للدور �لبحريني �لر�ئد يف �لعمل �لتنموي... �سخ�سيات عربية: 

�لقاه���رة - بن���ا: �أجم���ع ع���دد م���ن �ل�سخ�سيات 
�لعربية على �أن تكرمي رئي�س �لوزر�ء مبملكة �لبحرين 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليف���ة بن �سلمان �آل 
خليف���ة، ومنح���ه “درع �لري���ادة يف �لعم���ل �لتنموي” 
من جامعة �ل���دول �لعربية هو تكرمي م�ستحق ويوؤكد 
تفرد �سخ�سي���ة �سموه باإجناز�تها �ملتميزة يف �لعمل 
�لتنموي وجهوده �لر�ئدة يف حتقيق �لتقدم للمملكة 

يف �ملجاالت كافة.
وقال���و� يف ت�رصيحات على هام����س �حلفل �لذي 
�أقي���م لتكرمي �ساحب �ل�سم���و �مللكي رئي�س �لوزر�ء 
يف مقر �جلامعة �لعربية بالقاهرة �أم�س �الأول �الأربعاء، 
�إن جامع���ة �لدول �لعربية حني تك���رم �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة وتختاره 
كاأول قائ���د عربي ين���ال هذ� �لدرع �لتنم���وي، فاإمنا 
تكرم مملكة �لبحرين لدورها �لر�ئد وجهود قيادتها 

يف �لعمل �لتنموي، ودعم �لعمل �لعربي �مل�سرتك.
وق���ال �الأم���ني �لع���ام �مل�ساعد جلامع���ة �لدول 
�لعربي���ة ح�سام زكي �إن تكرمي �ساحب �ل�سمو رئي�س 
وزر�ء مملكة �لبحرين كاأول �ل�سخ�سيات �لعربية �لتي 
ب���د�أت جامعة �لدول �لعربي���ة يف تكرميها مل ياأت من 
فر�غ، و�إمنا تقدير الإ�سهامات �سموه �لكثرية ل�سالح 

تنمية وطنه، و�لنهو�س بالعمل �لعربي �مل�سرتك.
و�أك���د �أن �الإ�سهام���ات و�الإجن���از�ت �لتي حققها 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليف���ة بن �سلمان �آل 
خليفة هي �إجناز�ت كبرية �أ�سهمت علي مدى �سنو�ت 
طويل���ة يف حتديث مملكة �لبحرين يف �ملجاالت كافة 
مما جعلها يف م�ساف �لدول �ملتقدمة ومنطقة جذب 
مايل للأ�سو�ق �ملالية �لعاملية، منوها �إلى �أن تكرمي 
�سموه جاء ليج�سد منوذجا يحتذي به على �مل�ستويني 
�ملحل���ي و�لعربي يف جمال �لعم���ل �لتنموي، و�لعمل 

�لعربي �مل�سرتك.
و�أكد �ملمث���ل �الإقليمي ل���دول �خلليج بربنامج 
�الأم���م �ملتحدة �الإمنائي “�ملوئل” ط���ارق �ل�سيخ �أن 
تكرمي �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء مبملكة 
�لبحرين هو تكرمي للعم���ل �ملتميز و�لعمل �لتنموي 
يف �ململك���ة، وتك���رمي للنم���اذج �ملتف���ردة �لر�ئ���دة 
للتع���اون م���ع �ملوؤ�س�س���ات �لدولي���ة �لت���ي ت�سطلع 

للعمل مع �لقياد�ت �لعربية �لنابهة.
و�أ�س���اد باإ�سهام���ات �سم���وه يف دع���م �جله���ود 
�لتنموية �لدولية وتر�سي���خ �لتعاون مع �ملوؤ�س�سات 

�لدولي���ة �ملعني���ة به���ذ� �ملج���ال، وق���ال “�سخ�سية 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان 
علي ر�أ�س هذه �ل�سخ�سي���ات �لتي �ساهمت معنا من 
�أجل �إث���ر�ء �لعمل �لتنموي م���ع �ملوؤ�س�سات �لدولية، 
وتكرميه �ليوم هو تكرمي للمملكة ودورها �لر�ئد يف 
هذ� �ملجال �لذي جعلها دولة يف م�ساف �لدول �لتي 
ُي�رصب بها �ملث���ل يف �لتحديث �ل�سام���ل و�حل�ساري 
يف �لعم���ل �لتنم���وي و�لتع���اون �الإقليم���ي و�لدويل، 
فتحية ل�ساحب �ل�سمو �مللكي، وحتية جلامعة �لدول 
�لعربي���ة �لتي �أقامت ه���ذ� �الحتف���ال �لباهر تكرميا 
ل�سم���وه، وتقدير� الإ�سهامات���ه �ملتميزة يف �ملجاالت 

كافة يف �ململكة”.
و�أ�س���ار �الأمني �لعام �مل�ساع���د للجامعة �لعربية 
ل�س���وؤون �الأمن لقوم���ي �لعربي خليل �ل���ذو�دي �إلى 
�أن تكرمي �ساحب �ل�سم���و �مللكي رئي�س �لوزر�ء هو 
تك���رمي ململكة �لبحرين وقيادته���ا �حلكيمة برئا�سة 
�ساح���ب �جللل���ة �مللك حمد ب���ن عي�س���ي �آل خليفة، 
وتقدير� للجهود �لتي بذلها ويبذلها �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة، وعرفانا 

مل���ا قدمه من �إ�سهام���ات لتحديث �ململك���ة، ودوره 
�لر�ئد يف جم���ال �لعمل �لتنموي وو�س���ع �لبحرين يف 

مر�كز متقدمة يف �لعامل ي�سار �إليها بالبنان.
من جانبه، عرب �لقان���وين ووزير �سوؤون جمل�سي 
�ل�سعب و�ل�س���وري �الأ�سبق بجمهوري���ة م�رص �لعربية 
مفي���د �لفقيه ع���ن ت�رصف���ه بح�سور تك���رمي �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي رئي�س �لوزر�ء يف مق���ر جامعة �لدول 
�لعربي���ة ك�سخ�سية �أثرت �لعم���ل �لتنموي يف مملكة 
�لبحرين، و�ساهمت باإجناز�ته���ا �لعظيمة يف حتديث 

�ململكة �ل�سامل يف �ملجاالت كافة.
و�أع���رب ع���ن تقدي���ره ململك���ة �لبحري���ن مل���كا 
وحكوم���ة و�سعب���ا، معت���رب� �أنها مبثابة بل���ده �لثاين، 
وقال “يكفي حينما نذكر ��سم مملكة �لبحرين نذكر 
�ل�س���رية �لعط���رة لهذه �لعائل���ة �لتي �أجنب���ت �الأمري 
�لر�حل �ل�سيخ عي�سي بن �سلمان �آل خليفة وما حققه 
من نه�سة متميزة للبلد، وماز�لت �مل�سرية تتو��سل 
يف عه���د عاهل �لبلد �ساحب �جللل���ة �مللك حمد بن 
عي�س���ى �آل خليفة بكل حب وتقدي���ر لبلده وتطلعه 
لو�سعه���ا يف م�س���اف �ل���دول �ملتقدم���ة، وكذل���ك 

رئي����س �لوزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة 
بن �سلم���ان �آل خليفة �ل���ذي نكرمه �لي���وم، و�إن جاء 
�لتك���رمي متاأخر�، �إال �أنه جاء ليوؤك���د تفرد �سخ�سيته 
يف �لعمل �لتنموي �ل���ذي �ساهم باإجناز�ته يف حتقيق 
�لتحديث �ل�سامل لب���لده يف كل �ملجاالت وجلهوده 

�لر�ئدة يف حتقيق �لتقدم للمملكة”.
و�أ�س����اف �أن جامع����ة �لدول �لعربي����ة حني تكرم 
�ساح����ب �ل�سم����و �مللك����ي رئي�����س �ل����وزر�ء مبملكة 
�لبحري����ن ومتنحه ه����ذ� �ل����درع، �إمنا تك����رم �ململكة 
لدوره����ا �لر�ئد وجهود قيادته����ا �لر�سيدة يف �لعمل 
�لعربي �لتنم����وي و�لعمل �لعرب����ي �مل�سرتك، معربا 
عن تقديره �لبالغ الإ�سهامات �ساحب �ل�سمو �مللكي 
رئي�س �لوزر�ء ولقيادة �ململكة و�سعبها �الأبي �لذي 

ي�ساهم مع قيادته يف رفعة �ساأن �ململكة.
من ناحيته، �أكد وزي����ر �خلارجية �الأ�سبق وع�سو 
جلنة �لعلقات �خلارجي����ة مبجل�س �لنو�ب بجمهورية 
م�����رص �لعربية �ل�سفري حممد �لعر�ب����ي �أنه حني تكرم 
جامعة �لدول �لعربي����ة �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
خليف����ة بن �سلم����ان �آل خليفة جله����وده �ملتميزة يف 

�لعم����ل �لتنم����وي �إمنا تك����رم �ململك����ة يف �سخ�سية 
�سم����وه، معربا عن تقديره ل�ساحب �ل�سمو ملا �أ�سهم 
به من �إجن����از�ت يف �لعمل �لتنموي جعلت من مملكة 
�لبحرين بلد� متاألقا يف �سيا�ساته يف �ملجاالت كافة، 
وحقق �لتقدم و�الزدهار بف�س����ل قيادته �لر�سيدة، 
وعلى ر�أ�سها جللة �مللك، و�الأمري خليفة بن �سلمان.
و�أ�ساد مبا حتققه مملك����ة �لبحرين من �إجناز�ت 
عل����ى �مل�ست����وى �ملحل����ي و�لعربي ولدوره����ا �لر�ئد 
يف �لعم����ل �لتنموي و�لعربي، م�س����ري� �إلى �أن تكرمي 
�ساح����ب �ل�سمو رئي�س �لوزر�ء م����ن �جلامعة �لعربية 
يع����د دليل على �أن ما قدمه م����ن �إ�سهامات يف جمال 
�لعم����ل �لتنم����وي جعلت �ململكة يف مقدم����ة �لبلد�ن 
يف �ملنطق����ة، ومثل يحتذي ب����ه يف �لتحديث �ل�سامل 

و�حل�ساري.
وق����ال “حتي����ة و�إج����لال ل�ساحب �ل�سم����و يف هذ� 
�ليوم �خلا�س بتكرميه، ويكفي �أنه �أول �ل�سخ�سيات 
�لعربي����ة �لت����ي فك����رت جامع����ة �ل����دول �لعربي����ة يف 
تكرمي����ه، وهو �إن دل، فاإمنا يدل على مكانة �ساحب 
�ل�سم����و وعمل����ه �لتنم����وي �ملتميز لنه�س����ة �ململكة 

و�سعبها”.
للدر��س����ات  �خللي����ج  مرك����ز  رئي�����س  وحت����دث 
�الإ�سرت�تيجي����ة، وموؤل����ف كتاب “خليف����ة بن �سلمان 
.. زعام����ة له����ا تاري����خ” عم����ر �حل�سن ع����ن �سخ�سية 
�ساحب �ل�سمو وتتبع م�سريته يف جمال خدمته لبلده 
وتعاون����ه مع �جلميع؛ من �أجل �إث����ر�ء �ململكة بالعمل 
�جل����اد وحتديثه����ا �ل�سام����ل يف �ملج����االت كافة، ويف 
�ملقدمة �الهتمام بالتعليم، وكيف �أن �سموه �ساهم 
باإجناز�ته يف جعل مملكة �لبحرين بلد� ال يوجد فيها 
” . و�أك����د �حل�س����ن �أن �إ�سد�ر كت����اب “خليفة  “�أم����يٌّ
ب����ن �سلم����ان .. زعامة له����ا تاريخ”، هو �س����يء قليل 
مقارنة مبا حققه �سموه يف خدمة �ململكة و�ملو�طن 
�لبحريني �لذي يك����ن ل�سموه كل �لتقدير و�العتز�ز، 
معت����رب� �أن �لكتاب ه����و حتية �إعز�ز و�إج����لل ل�سموه 
و�سرية ذ�تية تتعلم منه����ا �الأجيال يف كيفية �لعمل 
�لوطني من �أجل خدمة �لوطن، منوها �إلى �أن تد�سني 
�لكتاب بالتز�من مع تكرمي �سموه مبنحه درع �لعمل 
�لتنموي من جامعة �لدول �لعربية د�خل بيت �لعرب 
له����و م�س����در فخ����ر و�إ�سه����ام ب�سيط يف ح����ق �سموه 
وتقدير ملا يقدمه للملكة م����ن �إجناز�ت و�إ�سهامات 

جعلتها يف م�ساف دول �لعامل �ملتقدمة.

• نيابة عن �سمو رئي�س �لوزر�ء، �سمو �ل�سيخ علي بن خليفة ت�سلم “درع �لريادة يف �لعمل �لتنموي” �أم�س �الأول	

م�شرية رئي�س الوزراء عامرة بالإجنازات املتنوعة
�سيل تهاين برملانية ل�سموه بعد تكرمي “بيت �لعرب”... نو�ب:

هناأت جمموعة من �أع�ساء جمل�س �لنو�ب 
رئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
خليفة بن �سلمان �آل خليفة؛ مبنا�سبة ح�سوله 
عل���ى جائزة �لري���ادة يف �لعم���ل �لتنموي عن 

جد�رة من جامعة �لدول �لعربية.
وق���ال �لن���و�ب �إن �سم���و رئي����س �لوزر�ء 
ي�ستح���ق هذ� �لتك���رمي �لعربي بج���د�رة؛ الأنه 
ميثل رجل دولة �أد�ر �سوؤون �حلكومة باقتد�ر 
وكف���اءة وحنكة عالية مبا �أ�سه���م يف �الرتقاء 
و�الجتماع���ي  �القت�س���ادي  �لبحري���ن  ب���اأد�ء 
للعم���ل  متين���ا  مناخ���ا  و�أ�س����س  و�لتنم���وي، 

�لوطني.
م���ن جهت���ه، ق���ال �لنائ���ب عبد�لرحم���ن 
بوجميد ل� “�لبلد” �إن هذ� �لتكرمي �ملهم من 
“بيت �لعرب” ميثل تكرميا من �الأمة �لعربية 

ل�سمو رئي�س �لوزر�ء.
و�أك���د �أن كل �لبحري���ن مبتهجة و�سعيدة 
وفخ���ورة به���ذ� �لتكرمي �لذي ميث���ل �سهادة 
�لهيئ���ات  خمتل���ف  م���ن  متج���ددة  تقدي���ر 
و�ملنظم���ات و�ل���دول بال���دور �لكب���ري �لذي 
ي�سطل���ع ب���ه �سمو رئي����س �لوزر�ء؛ م���ن �أجل 
�لعربي���ة  �أمت���ه  ق�ساي���ا  وخدم���ة  �لبحري���ن 

و�ال�سلمية.
و�أ�س���اد �لنائب ج���لل كاظم ب���دور �سمو 
رئي�س �لوزر�ء يف بناء وتطوير مملكة �لبحرين 
�حلديث���ة، موؤك���د� �أن ح�س���ول �لبحري���ن على 
م�ستوي���ات وت�سنيفات مرتفعة يف �ملوؤ�رص�ت 
و�لتقارير �لدولية �ملتعلقة بالتنمية �لب�رصية 
تعود باالأ�سا�س �إلى جهود �سموه و�إ�سهاماته 

يف هذ� �ملجال.

ون���وه كاظ���م بال���دور �لكب���ري و�جله���ود 
�لو��سح���ة ل�سم���و رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء يف 
خدم���ة �لوط���ن و�ملو�طن���ني ع���رب م�سريت���ه 

�لوطنية �لعامرة باالإجاز�ت.
و�أ�ساد �لنائب �أحمد قر�طة بجهود رئي�س 

�ل���وزر�ء يف �لتنمية �مل�ستد�م���ة، وهو ما توج 
مبن���ح �سموه درع �لري���ادة يف �لعمل �لتنموي 

من جامعة �لدول �لعربية.
وثمن قر�طة �جلهود �لت���ي يبذلها �سمو 
رئي����س �ل���وزر�ء لتنمي���ة وحتدي���ث مملك���ة 

�لبحري���ن من���ذ ع����رص�ت �ل�سن���ني، موؤك���د� �أن 
�ملنظم���ات �لدولي���ة و�القليمية مث���ل �الأمم 
�ملتح���دة وجامع���ة �ل���دول �لعربي���ة تتمت���ع 
بامل�سد�قي���ة، ولديه���ا موؤ����رص�ت ومقايي�س 
علمية عندما متنح مثل ه���ذه �جلو�ئز، منوها 

�إلى �أن �سموه فخر للوطن و�ملو�طنني.
فيم���ا ����رصح �لنائب جم���ال بوح�س���ن باأن 
ح�سول �ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة 
ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة عل���ى درع �جلامع���ه 
�لعربي���ة للري���ادة يف جم���ال �لعم���ل �لتنموي 
�لع���رب  كل  م���ن  تقدي���ر�  يعت���رب  �لعرب���ي 
الإ�سهام���ات �سموه يف �ست���ي �ملجاالت وعلى 
�الأ�سعده كافة، وهو تك���رمي ي�ستحقه �سموه 
ب���كل �قتد�ر. و�أ�ساف �لنائ���ب جمال بوح�سن 
�أن �سم���و رئي�س �لوزر�ء ه���و �أول قائد عربي 
يح�سل عل���ى هذه �جلائزة �لت���ي ت�ساف �إلى 
�سج���ل �سم���وه �حلاف���ل ب���كل �أن���و�ع �جلو�ئز 
و�ل�سه���اد�ت �لتقديري���ة عل���ى �مل�ستوي���ات 

كافة �سو�ء �ملحلية �أو �الإقليمية �أو �لعاملية.
و�أردف �أن �جلامع���ة �لعربي���ة تق���در بكل 
�عت���ز�ز و�فتخار �إ�سهامات �سمو �الأمري خليفة 
ب���ن �سلم���ان يف نه�س���ة �لبحري���ن �حل�سارية 
ورقي �سعبه���ا، وكل من يعي�س على �أر�سها، 
�لق�ساي���ا  يف  �سم���وه  �إ�سهام���ات  وكذل���ك 

�الإ�سرت�تيجية و�لتنموية يف �لوطن �لعربي.
و�أك���د �أن �ختي���ار وتك���رمي �سم���و رئي�س 
�لوزر�ء �إمنا هو تكرمي من كل �لعرب ململكة 

�لبحرين يف �سخ�س �سموه،
و�أثني و�أ�سكر بكل �عتز�ز وتقدير مبادرة 
�جلامع���ة �لعربية على �ختي���ار �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأم���ري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 

لهذه �جلائزة.

• •عبد�لرحمن بوجميد	 جلل �ملحفوظ	

• •�أحمد قر�طة	 جمال بوح�سن	

تق���دم �لرئي����س �لتنفيذي لبن���ك �الإبد�ع 
للتمويل متناهي �ل�سغر خالد �لغز�وي باأطيب 
�لتهاين و�لتربيكات لرئي����س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان �آل 
خليف���ة؛ مبنا�سب���ة من���ح �سم���وه درع �لعم���ل 
�لتنم���وي من جان���ب �جلامعة �لعربي���ة، كاأول 
�سخ�سي���ة تت�سلم ه���ذ� �لدرع. و�أك���د �لغز�وي 
�أن ه���ذ� �لتكرمي ميث���ل �عرت�ف���ا عربيا رفيع 
�مل�ستوى باأهمية �جلهود �لتي يبذلها �ساحب 
�ل�سمو �مللكي رئي�س �ل���وزر�ء يف توفري �أعلى 
مع���دالت �لتنمية ونق���ل مملك���ة �لبحرين �إلى 
م�س���اف �ل���دول �ملتقدم���ة، و�إط���لق م�سرية 
تنموية مبارك���ة القت تقدي���ر و�إعجاب �لعامل 
�أجمع. وقال �إن هذ� �لتكرمي ياأتي �أي�سا عرفانا 
وتقدي���ًر� الإ�سهامات �سم���وه يف جمال �لتنمية 
�مل�ستد�م���ة، ودور �سم���وه �لر�ئد يف �لتحديث 
�ل�سام���ل و�لنه�س���ة �حل�ساري���ة للبحرين على 

خمتلف �الأ�سعدة. 
و�أ�س���اف “م���ن ح���ق �جلمي���ع يف �ململكة 
ميث���ل  و�ل���ذي  �لتك���رمي،  به���ذ�  يفخ���ر  �أن 
�إ�ساف���ة جديدة ل�سجل رئي����س �لوز�رء �حلافل 
باالإجن���از�ت �لكب���رية، ويوؤكد م���رة �أخرى على 
�ملكان���ة �لرفيعة �لتي يحظى بها �سموه لي�س 
يف مملك���ة �لبحرين فح�سب، ب���ل لدى �سعوب 
�الأم���ة �لعربي���ة وعل���ى خمتل���ف �مل�ستوي���ات 
�ملحلي���ة  �ملحاف���ل  يف  ب���ارزة  ك�سخ�سي���ة 

و�الإقليمية و�لدولية”. 
و�أ�سار �لغز�وي �إلى �لدور �لتاريخي �لذي 
ينه�س به �ساحب �ل�سمو �مللكي على �سعيد 
تعزي���ز �لعلقات �لعربية �لبيني���ة �مل�سرتكة، 
وق���ال �إن ه���ذ� �لتك���رمي �مل�ستح���ق �لذي جاء 
نتيج���ة دعم �سموه �ملتو��س���ل للعمل �لعربي 
�مل�سرتك وم�ساريع �لتنمية هو تكرمي ململكة 

�لبحرين وللأمة �لعربية جمعاء.

�لغز�وي: �سموه نقل �لبحرين 
مل�ساف �لدول �ملتقدمة

حمرر ال�شوؤون الربملانية
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اململكة متيزت عرب تاريخها باحت�ضان كل الديانات واملذاهب 

رجـال “الدفـاع” يت�ضمـون بالب�ضـالـة الكبيـرة

“الروبوتات” فر�ض جناحه بامل�ضاركة املتميزة للطالب

اإ�ضهامات الباحثني البحرينيني اإ�ضافة حقيقية للمكتبة الوطنية 

مد ج�سور التوا�سل والتعاون لتعزيز ثقافة ال�سالم والتعاي�ش... ويل العهد: 

متيزوا يف الذود عن الوطن برا وجوا وبحرا... القائد العام: 

�سموه هناأ الفرق الفائزة واأ�ساد بالتنظيم املميز... خالد بن حمد: 

اأهدوه موؤلفاتهم واآخر اإ�سداراتهم يف خمتلف املجاالت... خالد بن عبداهلل: 

املنام���ة - بنا: اأك���د ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����ش جمل����ش ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة اأن ما يوليه عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة 
املل���ك الوالد حمد بن عي�سى اآل خليفة من رعاية 
وحر����ش على تاأ�سيل نه���ج التعاي�ش واملحبة يف 
املجتم���ع البحرين���ي، حافظ على موق���ع البحرين 
احل�ساري الذي متي���زت به اململكة عرب تاريخها 

يف احت�س���ان كل الديان���ات واملذاه���ب وثقاف���ة 
التنوع.

وقال �سموه “اإن مبادئ التعددية واالنفتاح 
واالح���رام املتب���ادل، هي م���ن اأه���م عنا�رص قوة 
الهوي���ة البحريني���ة اجلامعة”، م�سيًف���ا �سموه اأن 
مملك���ة البحري���ن جعلت من وع���ي اأبن���اء �سعبها 
ومت�سكهم ب���روح االأ�رصة الواح���دة مكت�سباً يدعم 
اأ�س����ش اأمنه���ا وا�ستقرارها ، وراف���داً يعزز جهود 

التقدم والتطور يف م�سرية التنمية ال�ساملة التي 
يقودها عاهل البالد.

ج���اء ذل���ك لدى لق���اء �سموه يف ق����رص الرفاع 
ام����ش الق����ش جوين م���ور بح�س���ور وزي���ر العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان، اإذ رحب 
�سموه بزيارته اإلى مملكة البحرين واأكد اأهمية مد 
ج�سور التوا�س���ل والتعاون لتعزيز ثقافة ال�سالم 
والتعاي����ش واالإع���الء م���ن قيم���ة ه���ذه املفاهيم 

للت�سدي ملظاهر التطرف كافة.
م���ن جهته، �سك���ر الق�ش جوين م���ور �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء على فر�سة 
اللق���اء، م�سي���ًدا مبا تتمي���ز به البحري���ن من دور 
ريادي يف احلفاظ على نه���ج التعاي�ش واالحرام 
املتب���ادل، موؤك���ًدا اأهمي���ة دعم جه���ود البحرين 

والنموذج االإيجابي الذي تقدمه يف هذا املجال.

املنام���ة - بنا: قام القائ���د العام لقوة دفاع 
البحري���ن امل�سري الركن ال�سي���خ خليفة بن اأحمد 
اآل خليفة بزيارة ميدانية تفقدية الإحدى وحدات 
ق���وة دفاع البحرين، حيث كان يف ا�ستقباله قائد 

الوحدة وعدد من كبارال�ضباط.
واطل���ع القائ���د العام لق���وة دف���اع البحرين 
اأثن���اء الزي���ارة عل���ى الوحدة وتفق���د التجهيزات 
الع�سكري���ة فيه���ا وم���دى جهوزيته���ا القتالي���ة 
واالإدارية ومواكبتها ملتطلبات العمل الع�سكري 
امل�س���رك، كما ا�ستمع اإلى اإيجاز حول التطورات 
الت���ي �سهدتها الوح���دة على خمتل���ف االأ�سعدة 

الفنية منها والب�رصية بالفرة املا�سية.
واأ�س���اد القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحرين 

بتط���ور امل�ضت���وى التدريب���ي والقت���ايل ل�ضباط 
و�ضباط �ضف واأفراد هذه الوحدة �ضاأنهم يف ذلك 

�س���اأن اإخوانهم م���ن الع�سكريني يف جميع وحدات 
واأ�سلحة قوة دفاع البحرين.

واأعرب عن �سعادته بالروح املعنوية العالية 
والب�سال���ة الكب���رية الت���ي مل�سها يف رج���ال هذه 
الوحدة والتي من �ساأنها االرتقاء مب�ستوى نتائج 
االأداء للواجب���ات وامله���ام املوكل���ه له���م.  واأكد 
متيز رجال قوة دف���اع البحرين بالبذل، والعطاء، 
والتفاين الدائم للذود عن الوطن براً وجواً وبحراً 

يف خمتلف الظروف ويف جميع االأوقات.
و�سدد على اأن���ه بف�سل التوجيهات امللكية 
لعاه���ل الب���الد القائد االأعل���ى يتوا�س���ل العمل 
البحري���ن  دف���اع  ق���وة  يف  الع�سك���ري  الوطن���ي 
باالإخال����ش واالإق���دام نحو اآفاق اأرح���ب، ويتج�سد 
ذلك باالإجنازات امل�رصفة التي حتققتها قوة دفاع 

البحرين، على خمتلف االأ�سعدة وامل�ستويات. 

هن���اأ النائ���ب االأول لرئي����ش املجل����ش االأعل���ى 
لل�سباب والريا�سة، رئي�ش االحتاد البحريني الألعاب 
الق���وى �سمو ال�سيخ خالد ب���ن حمد اآل خليفة، الفرق 
الفائ���زة يف الن�سخة ال�سابعة من اأوملبياد الروبوتات 
العامل���ي، وتاأهلها للم�سارك���ة يف نهائيات اأوملبياد 
الع���امل الروبوتات املق���رر اإقامت���ه بكو�ستاركا هذا 
الع���ام، م�سي���دا مب���ا حظي���ت الفعالية م���ن م�ساركة 
متمي���زة م���ن جان���ب ط���الب وطالب���ات املدار����ش 
احلكومي���ة واخلا�س���ة، الذين تناف�س���وا على تقدمي 
اأف�س���ل االخراعات التي تنعك����ش على م�ستوياتهم 
الدرا�سي���ة مب���ا يحق���ق التطوي���ر والتق���دم للحركة 

التعليمية مبملكة البحرين. 
واأ�س���اد �سموه باجله���ود التي تبذله���ا مدر�سة 
AMA، بالتعاون مع وزارة الربية والتعليم، وهيئة 
البحري���ن لل�سياح���ة واملعار����ش، يف تنظيم احلدث 
العلم���ي الفري���د ال���ذي الق���ى جناحا كب���ريا و�سدى 
وا�سع���ا على امل�ست���وى الدويل، موؤك���دا اأن ا�ستمرار 
اإقامة اأوملبي���ات الروبوتات العامل���ي للعام ال�سابع 
عل���ى التوايل، يعك�ش ما و�سل���ت اإليه هذه الفعالية 
من جناحات كبرية فر�ست نف�سها بقوة على م�ستوى 

الفعالي���ات التعليمية، والت���ي تتنا�سب وتوجيهات 
القيادة الر�سيدة يف دف���ع الطلبة وطالبات مبختلف 
املراحل الدرا�سية نحو #التفكري_االإبداع_االبتكار، 
وتق���دمي امل�ساري���ع التعليمي���ة واالبتكاري���ة الت���ي 
ميكن م���ن خاللها اأن ترفع من امل�ست���وى التعليمي 
وت�ساهم يف موا�سلة اجلهود الرامية لتنمية وتطوير 

احلرك���ة التعليمي���ة باململك���ة. واأ�س���اف �سم���وه اأن 
اإطالق هذه الفعالية جاءت تنفيذا لروؤى وتوجيهات 
القيادة بدف���ع عجلة التقدم بالتعلي���م يف البحرين، 
وه���ي خطوة اتخذه���ا �سموه كواحدة م���ن املبادرات 
التعليمي���ة الت���ي ت�ساهم يف منح ال�سب���اب البحريني 
الفر�س���ة؛ الإط���الق طاقاته���م واإداعاته���م الفكرية 

والعلمي���ة والتكنولوجية، مبا ي�سه���م يف ظهور بروز 
املواه���ب والطاقات ال�سبابية الق���ادرة على االإبداع 
واالبت���كار، والذي يحق���ق اأعلى مع���دالت النجاح يف 
القطاع التعليمي، م�سريا اإلى اأن اجلهود �ستتوا�سل 
من اأجل رعاية ودع���م ال�سباب يف املجال العلمي مبا 
يحقق التطلعات واالأهداف الرامية لتطوير خمرجات 
التعلي���م لتواكب احلداث���ة والتط���ور، والتي و�سل 
اإليها املجتم���ع الدويل مبخلت���ف القطاعات، والذي 

ينعك�ش على تقدم وازدهار وطننا العزيز.
واأُ�س���دل ال�ستار اأم�ش عل���ى مناف�سات اأوملبياد 
الروبوت���ات العاملي ال�سابع، والذي �سارك فيه 278 

طالبا وطالبة من مدار�ش مملكة البحرين. 
وح�س���ل 15 فريقا مكّون م���ن 54 طالبا وطالبة 
عل���ى املرك���ز االأول يف 4 م�ستوي���ات له���ذه الن�سخة 
م���ن االأوملبياد وه���ي: م�ستوى العم���وم، وامل�ستوى 
املفتوح، وم�ستوى اجلامعات، وم�ستوى كرة القدم، 
والت���ي منحتهم بطاق���ة العبور ملوندي���ال روبوتات 
الع���امل، وذلك بعد اأن حازت عل���ى العالمات الكاملة 
م���ن جلنة التحكيم، بعد مناف�سة قوية وحما�سية بني 

الفرق امل�ساركة التي و�سل عددها 86 فريقا.

املنامة - بنا: اأ�ساد نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
ال�سي����خ خالد ب����ن عب����داهلل اآل خليف����ة باإ�سهامات 
الفكري����ة يف  البحريني����ني ونتاجاته����م  الباحث����ني 
خمتلف املجاالت، وما ت�سكله اإ�سداراتهم من قيمة 
حقيقي����ة ت�ساف اإلى ما تزخر ب����ه املكتبة الوطنية 

من مراجع وموؤلفات علمية مرموقة.
وكان ال�سيخ خال����د بن عبداهلل قد ا�ستقبل يف 
مكتبه بق�����رص الق�سيبية اأم�ش ع����ددا من الباحثني 
واآخ����ر  موؤلفاته����م  اأه����دوه  الذي����ن  البحريني����ني 
اإ�سداراته����م يف خمتل����ف املجاالت، وه����م الكاتب 
ال�سح����ايف اأ�سام����ة املاجد ال����ذي اأه����داه ن�سخة من 

موؤلفه بعن����وان “االأمري خليفة ب����ن �سلمان.. ق�سة 
قائ����د ووط����ن”، والباح����ث �س����الح اجل����ودر موؤلف 
كت����اب “م�ساجد املحرق.. تاري����خ واآثار”، والباحث 
ح�س����ن علي البنفالح موؤلف كتاب “العظات والعرب 
يف حياة االأنبي����اء والر�س����ل”، والباحث كمال حممد 
بوكم����ال موؤلف كت����اب “مدينة االأح����الم وذكريات 
�س����الح  والباحث����ني  عي�س����ى”،  مدين����ة  االأي����ام.. 
البنجا�سم ون����زار معروف موؤلفي كتاب “ثغرات يف 
اجل����دار”، والباحث �سامل م�سيفر الذي اأهداه ن�سخة 
من الدرا�سة التي اأجراها لنيل درجة املاج�ستري من 

اجلامعة االأهلية.

•  �سمو ويل العهد م�ستقبال الق�ش جوين مور بح�سور وزير العمل	

بع���ث عاهل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة ورئي����ش الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة وويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�ش جمل�ش ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي���ات تهنئ���ة اإل���ى ملكة اململك���ة املتحدة 
الكومنول���ث  ورئي�س���ة  ال�سمالي���ة  وايرلن���دا 
اليزابي���ث الثانية؛ وذل���ك مبنا�سبة ذكرى عيد 
مي���الد جاللتها، اأعربوا جاللت���ه فيها عن اأطيب 
تهانيه���م ومتنياته���م له���ا مبوف���ور ال�سح���ة 

وال�سعادة بهذه املنا�سبة.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العه���د نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ش جمل�ش 
ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللك���ي االأمري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة برقيات تهنئ���ة مبنا�سبة 
جن���اح مملك���ة البحرين يف ا�ست�ساف���ة وتنظيم 
�سباق جائزة البحري���ن الكربى لطريان اخلليج 
للفورم���وال 1 2017 م���ن ع���دد م���ن ال���وزراء 
وامل�سوؤول���ني وع���دد م���ن املواطن���ني الذين 
رفعوا اإل���ى �سموه خال�ش التهنئة والتربيكات 
باالجن���از الوطن���ي ال���ذي ي�ساف اإل���ى م�سرية 
االجن���ازات التنموية واحل�ساري���ة الرائدة التي 
ت�سهده���ا مملكتنا الغالي���ة يف ظل التوجيهات 
ال�سدي���دة والرعاي���ة الكرمي���ة من ل���دن عاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى 
اآل خليف���ة. فق���د تلق���ى �سموه برقي���ة من كل 
م���ن: وزي���ر �س���وؤون الدف���اع الفري���ق الرك���ن 
يو�سف اجلالهمة، وزير الربية والتعليم ماجد 
النعيم���ي، وزير االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�س���ام خل���ف، وزي���رة 
ال�سحة فائقة ال�سال���ح، وزير �سوؤون الكهرباء 
وامل���اء عب���د احل�س���ني م���ريزا، وزي���ر �س���وؤون 
ال�سب���اب والريا�س���ة ه�س���ام اجل���ودر، رئي����ش 
غرف���ة جتارة و�سناع���ة البحرين خال���د املوؤيد، 
حماف���ظ ال�سمالي���ة عل���ي الع�سف���ور، الرئي�ش 
التنفيذي لغرفة جتارة و�سناعة البحرين خالد 
الرويح���ي، ط���الل ف���وؤاد كانو، رئي����ش جمل�ش 
اإدارة ن���ادي املحرق ال�سيخ اأحم���د بن علي بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة، �سف���ري مملك���ة البحري���ن 
لدى رو�سيا االحتادي���ة اأحمد ال�ساعاتي، �سفري 
دولة االإم���ارات لدى مملكة البحرين عبدالر�سا 
اخل���وري، املدي���ر العام مبعه���د االإدارة العامة 
رائ���د بن �سم�ش، الرئي����ش التنفيذي مبجموعة 
اآركابيت���ا اال�ستثمارية نا�رص العري�ش، الرئي�ش 
واحلكوم���ة  املعلوم���ات  بهيئ���ة  التنفي���ذي 
االإلكرونية حممد القائ���د، مديرة اإدارة حماية 
امل�ستهلك بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
�سنان اجلابري، مالكة مدر�سة الروابي اخلا�سة 
والهيئ���ة االإداري���ة التعليمي���ة عواطف ر�سى، 
رئي����ش جمل����ش اإدارة جمعية االإ�س���الح ال�سيخ 
عبداللطيف ال�سيخ وجمي���ع منت�سبيها، االأمني 
العام بجمعي���ة البحرين اخلريي���ة ح�سن كمال، 
رئي����ش جمل����ش اإدارة �رصك���ة البحرين ملطاحن 
الدقي���ق عب���د اللطي���ف العوج���ان، �رصك���ة عبد 
الك���رمي اجلهرمي واأوالده، رئي�ش جمل�ش اإدارة 
ن���ادي احت���اد الريف عب���د اهلل ر�س���ى، القائم 
باأعم���ال املدي���ر التنفي���ذي مبعه���د البحرين 
للتنمي���ة ال�سيا�سي���ة اأنور اأحم���د، رئي�ش نادي 
الب�سيت���ني،  ن���ادي  اإدارة  جمل����ش  واأع�س���اء 
الوكي���ل امل�ساعد لل�س���وؤون املالية والفنية – 
وزارة ال�سح���ة حممود العني����ش، رئي�ش جمعية 
ال�سيادي���ن املحرفني وحي���د الدو�رصي، مدير 
املي���اه  وم�س���ادر  الزراعي���ة  الهند�س���ة  اإدارة 
-البدي���ع �سوق���ي املناعي، مدير ع���ام �سوؤون 
النف���ط والغاز – الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
جا�سم ال�سرياوي، وكي���ل وزارة ال�سحة عائ�سة 
بوعنق، عبد الوهاب احلواج، خالد الغزاوي ببنك 
االإبداع، اأم���ني عام هيئة التخطي���ط والتطوير 
العمراين ب�سوؤون البلديات وائل املبارك، مدير 
عام جمموعة الرقاب���ة املالية والتخطيط ببنك 
البحري���ن والكويت حممد عي�س���ى، نقابة عمال 
ط���ريان اخللي���ج، �ساح���ب موؤ�س�س���ة النفاي�ش 
للتجارة واخلدمات واال�ست�س���ارات والعقارات 
عبدال���رزاق زين العابدي���ن، مدير عام جمموعة 
غرناطة العقارية ح�سن م�سيمع، ورئي�ش جمعية 

ال�سباب والتكنولوجيا علي جناحي.

البحرين تهنئ اإليزابيث 
الثانية بعيد ميالدها

ويل العهد يتلقى مزيدا من 
التهاين بنجاح الفورموال 1

تلق���ى ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�ش جمل�ش ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
برقية �سك���ر وتقدير من ال���وزراء امل�سوؤولني 
عن ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف بدول جمل�ش 
التع���اون ل���دول اخلليج العربي���ة، رفعوا فيها 
اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير ل�سمو ويل العهد 
ملا لق���وه من ح�س���ن ا�ستقبال وك���رم �سيافة 
مبنا�سب���ة عقد اجتماعهم الرابع يف املنامة يوم 
االأربع���اء 19 اأبريل، متمنني ململك���ة البحرين 

حكومة و�سعبا كل التقدم واالزدهار.

... و�سموه يتلقى �سكر 
وزراء ال�سوؤون االإ�سالمية

• القائد العام يف زيارة الإحدى وحدات قوة دفاع 	

• جانب من مناف�سات اليوم االأخري من الفعالية	

• نائب رئي�ش الوزراء م�ستقبال الزميل اأ�سامة املاجد	
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لماذا كرَّم العرب 
خليفة بن سلمان؟

 
احتف����ى العرب يوم الأربع����اء املا�ضي 
بنم����وذج ملهم وقدوة للقي����ادات الواعدة. 
و�ضهد الحتف����ال الكبري حت����ت قبة جامعة 
ال����دول العربي����ة؛ تكرمي����ا لإجن����ازات وطن 
حتمل ب�ضم����ة رئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو 
امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة.

ولي�س غريبا اأن يزدحم بريد ال�ضحيفة 
مبئ����ات الر�ضائ����ل الإلكرتوني����ة املبتهج����ة 
بهذا التكرمي الأول من نوعه ببيت العرب، 
وال����ذي قرره اأم����ن عام اجلامع����ة اأحمد اأبو 
الغي����ط تقلي����دا �ضنويا لتك����رمي م�ضوؤولن 
لديه����م اإ�ضهام����ات جليل����ة مبج����ال العم����ل 

التنموي.
ح�ض����ول �ضم����و رئي�����س ال����وزراء الدرع 
الأول جلامعة الدول العربية للريادة مبجال 
العمل التنموي العربي تكرمي لنجاح منهج 
�ضموه بالتنمية والعمران ب����الإدارة العامة، 
وال����ذي جتني البحرين الي����وم ثمار ما بذره 
�ضموه اأم�����س، ومن بن املوؤ�����رات املهمة 

لنجاح برنامج عمل احلكومة:
- ارتف����اع اإجمايل ال�ضادرات غري النفطية 

بن�ضبة 290 %.
- تعزي����ز الأم����ن وال�ضتق����رار، وتر�ضي����خ 

اقت�ضاد متنوع ونظام مايل م�ضتقر.
- النتهاء من تنفيذ ن�ضبة كبرية من 700 

م�روع حكومي وارد بربنامج العمل.
- قفزت ن�ضبة تنفيذ امل�ضاريع العامة اإلى 

.% 77
عل����ى  يح�ضل����ون  م����ن  ن�ضب����ة  ارتف����اع   -
رات����ب 500 دين����ار فاأك����ر، وتقلي�س عدد 
م����ن يتقا�ض����ون راتب����ا دون 250 دين����ارا، 

ون�ضبتهم ل جتاوز 9 %.
- تطوير واإعادة تنظيم القطاع ال�ضحي.

- �����روع “تراكت����ورات” البن����اء يف تنفيذ 
حزمة من امل�ضاريع الإ�ضكانية.

- تطوي����ر خدم����ات احلكوم����ة الإلكرتونية 
بحي����ث تب����واأت املرك����ز الأول عربي����ا وفق 

تقارير الأمم املتحدة.
ال�ضبابي����ة  املن�ض����اآت  ع����دد  م�ضاعف����ة   -
والريا�ضي����ة، وبل����غ عددها اأك����ر من 125 

ناديا ومركزا و�ضالة.
للبطال����ة،  للت�ض����دي  برام����ج  اإط����اق   -
وا�ضتف����ادة اأك����ر م����ن 62 األ����ف اأ�����رة من 

برنامج التاأمن �ضد التعطل.
والعت����زاز  الفخ����ر  عل����ى  يبع����ث  وم����ا 
امل�ضوؤول����ن  لكب����ار  الوا�ض����ع  احل�ض����ور 
واملفكرين والربملاني����ن العرب باحتفال 
بيت الع����رب، وهو ما اعت����ربه نائب رئي�س 
جمل�����س الوزراء �ضمو ال�ضيخ علي بن خليفة 
اآل خليف����ة دليل حمبة وتقدير ل�ضمو رئي�س 
ال����وزراء ل����دوره التنم����وي، ومواقفه خلدمة 
وطن����ه، والدفاع ع����ن ق�ضايا اأمت����ه العربية 

والإ�ضامية.

تيار
“قلدتني امللوك م����ن لوؤلوؤ البحرين/ 
اآلءها وم����ن مرجانه/ نخلة ل تزال يف ال�رق 

معنى/ من بداوته ومن عمرانه”.
�أحمد �شوقي

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

�جتماع �الأحد الختيار حامل مفاتيح رئا�شة “موؤ�ش�شة �حلقوق”

�لبحرين ت�شت�شيف ختام “MIT” الأف�شل �ل�رشكات �لنا�شئة

الفيحاين يخلف اأبل... والتجديد للدرازي نائبا... م�ضادر “$”:

3 فرق بحرينية من اأ�ضل 74 فريقا عربيا اإلى ن�ضف النهائي 

علمت »الب���اد« اأن جمل�س املفو�ضن اجلديد 
للموؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان �ضيعقد اجتماعه 
الأول لختي���ار الرئي�س ونائب���ه وروؤ�ضاء اللجان يوم 

الأحد املقبل.
وذكرت امل�ض���ادر اأن الجتم���اع الأول �ضيعقد 
برئا�ضة �ضعيد الفيحاين ب�ضفته الع�ضو الأكرب �ضنا 

وفق ما ين�س عليه قانون املوؤ�ض�ضة.
وحتدث���ت امل�ض���ادر ع���ن بل���ورة تواف���ق اأويل 
لختي���ار الفيح���اين حلم���ل مفاتي���ح مكت���ب رئا�ضة 
لل�ض���وري  خلف���ا  اجلدي���دة  بال���دورة  املوؤ�ض�ض���ة 
عبدالعزيز اأبل، فيما �ضيجري جتديد تزكية عبداهلل 

الدرازي لنيابة الرئا�ضة لولية جديدة.
ولفتت امل�ضادر اإلى ات�ضالت جارية وم�ضتمرة 
فيما بن اأب���رز الأع�ضاء للت�ضاور ح���ول تاأليف وجه 
قي���ادة املوؤ�ض�ضة باملرحلة املقبلة وما يتطلبه ذلك 
من ن�شاط اأكرث متيزا ليعك�س ثقال قانونيا وازنا بعد 

تو�ضيع اخت�ضا�ضات »بيت احلقوق« مبوجب ت�ريع 
�ضدر بالعطلة الربملانية الأخرية.

ووفق���ا للقانون اجلديد للموؤ�ض�ضة، فاإن ارتقاء 
رئا�ض���ة املجل�س تنح�ر على الأع�ض���اء املتفرغن، 
وعدده���م 4، وه���م: الفيح���اين، ال���درازي، عائ�ض���ة 

مبارك، وماريا خوري.
جمل����س  يعق���د  اأن  عل���ى  القان���ون  وين����س 
املفو�ض���ن اأول اجتم���اع له برئا�ضة اأك���رب الأع�ضاء 
احلا�ري���ن �ضن���اً، لينتخب من بينهم رئي�ض���اً ونائباً 
للرئي�س على اأن يكونا من بن الأع�ضاء املتفرغن، 

ملث���ل مدة تعيينهم، وذلك بالغالبية الن�ضبية لعدد 
الأع�ض���اء احلا�رين، فاإن ت�ض���اوى اأكر من واحد يف 
احل�ضول عل���ى هذه الغالبية اأُج���ري الختيار بينهم 
بالقرع���ة، واإن مل يتق���دم اأحد للرت�ضي���ح غري العدد 

املطلوب اأُعلن انتخاب املر�ضحن بالتزكية.
واأ�ضف���ر الأم���ر امللك���ي بتعين جمل����س جديد 
للمفو�ض���ن باملوؤ�ض�ضة الوطنية حلق���وق الإن�ضان 

عن دخول 6 اأع�ضاء جدد عتبة املجل�س لأول مرة.
وحافظ الأمر امللكي على عدد الأع�ضاء بتعين 
11 �ضخ�ضي���ة وذلك وف���ق ما ين�س علي���ه القانون 

اجلديد للموؤ�ض�ضة.
وجرى جتدي���د ع�ضوي���ة 5 اأع�ضاء، ه���م: نائب 
الرئي����س ال�ضابق عب���داهلل ال���درازي، وماريا خوري، 
وبدر حممد، وحميد اليماين، والنائب خالد ال�ضاعر. 

الأع�ض���اء ال�ضت���ة اجل���دد مبجل����س املفو�ضن 
هم: احلقوق���ي �ضعيد الفيحاين، وال�ضورية ال�ضابقة 
عائ�ض���ة مب���ارك، واملحامي���ة دينا اللظ���ي، ورو�ضة 

العرادي، ووداد املو�ضوي، وال�ضوري اأحمد احلداد.

تتوجه الأنظ���ار اإلى البحرين الت���ي ت�ضت�ضيف 
ي���وم 27 اأبري���ل اجل���اري احلفل اخلتام���ي مل�ضابقة 
يف  النا�ضئ���ة  العربي���ة  ال����ركات  لأف�ض���ل   MIT
ن�ضختها العا�رة، الذي ينظمه منتدى MIT لريادة 
الأعم���ال يف الع���امل العرب���ي بال�راك���ة م���ع “جمتمع 
جميل”، املوؤ�ض�ضة الجتماعية التي تدير العديد من 
املبادرات؛ من اأجل اإحداث تغيري اإيجابي يف املجتمع 
وحتقيق ال�ضتدامة القت�ضادية، وجمموعة “زين”، 

ومع ال�ريك الإ�ضرتاتيجي لهذا العام )متكن(.
و�ضيق���ام احلف���ل اخلتام���ي يف حلب���ة البحرين 
الدولية، ومن املق���رر اأن تخ�ضع الفرق ال� 74 التي 
تاأهل���ت اإل���ى نهائيات امل�ضابقة جلول���ة جديدة من 
التدري���ب، كما �ضيقومون بعر����س م�ضاريعهم على 
م���دى 3 اأي���ام من 25 اأبريل اإل���ى 27 منه، اأمام جلنة 
حتكي���م موؤلف���ة من نخبة م���ن امل�ضتثمري���ن ورجال 

الأعمال الريادين يف املنطقة.

وتكت�ضب م�ضابقة ه���ذا العام اأهمية خا�ضة، اإذ 
يحتف���ي املنتدى مب���رور 10 �ضنوات عل���ى اإطاقه 
لهذا الن�شاط الإقليم���ي الذي �شهد على الكثري من 
ق�ض����س جن���اح ريادة الأعم���ال والبت���كار يف العامل 
العرب���ي، م�ضاهًم���ا يف دعم الأجي���ال العربية ال�ضابة 
والأف���كار املبدعة والريادي���ة.  وتاأهلت 3 فرق من 
مملكة البحري���ن اإلى املرحلة ن�ضف النهائية، وهي: 

اأكات���ي يف م�ض���ار ال����ركات النا�ضئة، وه���و تطبيق 
متميز طوره رائد الأعم���ال عبداهلل الرا�ضي، والذي 
يتيح اإم���كان توريد الطعام للحف���ات والفعاليات 
با�ضتخ���دام اأي جه���از ذك���ي، و�ركة ال���راوي ميديا 
يف م�ض���ار الري���ادة الجتماعي���ة، والت���ي اأ�ض�ضها كل 
من هال���ة �ضليمان واأم���رية حممد وحمم���د اإبراهيم، 
التي متثل متجًرا مبتكًرا للكت���ب امل�ضموعة باللغة 

العربي���ة، اإ�ضاف���ة اإلى �رك���ة اأبولو جري���ن يف م�ضار 
الأف���كار، والت���ي اأ�ض�ضها كل من ح�ض���ن اجلعفري 
وعلي خلي���ل، وعادل �ضفي���ق وف���ادي رزق، الذين 
جنحوا يف تطوير مفه���وم دفيئة م�ضتدامة وموؤمتتة 
بالكام���ل وتتمتع بالكتف���اء الذاتي. وتتخطى قيمة 
جوائ���ز امل�ضابق���ة املالية ال���� 160 األ���ف دولر، اإذ 

�ضيتم اختيار 3 فائزين يف املرحلة النهائية.

املنام���ة - بنا: �رح الوكيل امل�ضاعد 
للجن�ضي���ة واجل���وازات والإقام���ة ال�ضي���خ 
اأحم���د بن عي�ض���ى اآل خليفة ب���اأن املنافذ 
الر�ضمية ململك���ة البحرين �ضهدت كثافة 
كب���رية يف حرك���ة امل�ضافرين اأي���ام �ضباق 
جائ���زة البحري���ن الك���ربى “الفورمول 1” 
ه���ذا الع���ام، اإذ بل���غ جمم���وع امل�ضافرين 
674645 ع���رب منف���ذي ج����ر امللك فهد 

ومطار البحرين الدويل.
واأ�ضاف اأن ن�ضبة تاأ�ضريات الفورمول 
1 له���ذا العام زادت 24 % عنها يف العام 
املا�ض���ي، مم���ا يوؤك���د جن���اح اململكة يف 
ا�ضت�ضافة مثل ه���ذه الفعاليات العاملية 
الكربى وجناح هذا املو�ضم 2017 م�ضيدا 
باخلطط املو�ضوعة واجلهود املبذولة من 
قبل منت�ضبي الإدارة لإجن���اح هذا ال�ضباق 
عرب ت�ضهيل اإجراءات امل�ضافرين وطالبي 

التاأ�ضريات على حد �ضواء.

24 % ن�ضبة الزيادة يف 
تاأ�ضريات الفورمول 1

ر��شد �لغائب

• •�ضعيد الفيحاين	 دينا اللظي	

��شتخد�م وكاالت �الأنباء ت�شنيفات طائفية �أمر مقيت
البحرين تقرتح عقد ندوة ملحاربة الظاهرة... “اليون�ضكو”:

باري����س - بن���ا: اأك���د املدي���ر الع���ام امل�ضاعد 
ل�ض���وؤون الت�ض���ال والإعام مبنظم���ة الأمم املتحدة 
للرتبي���ة والتعلي���م والثقاف���ة )اليون�ضك���و( فرانك 
لرو “اأن ا�ضتخ���دام بع����س ال���وكالت لت�ضنيف���ات 
وم�ضطلح���ات يف اأخباره���ا عل���ى اأ�ضا����س الطائف���ة 
والعرق يعد اأمرا عن�ريا، ول ن�ضجعه؛ كونه ل يخدم 

اخلرب واجلمهور”. 
ورح���ب مبق���رتح وكال���ة البحرين لعق���د ندوة 
حواري���ة ت�ضت�ضيفها اليوني�ضك���و مب�ضاركة وكالت 
الأنباء العاملية وبالتن�ضيق مع الأمانة العامة لحتاد 
وكالت الأنب���اء العربية )فان���ا( ملناق�ضة �ضبل احلد 
م���ن ا�ضتخ���دام الت�ضنيفات الت���ي ت�ضاهم يف زيادة 
خط���اب الكراهي���ة”. جاء ذلك ل���دى ا�ضتقباله نائب 
رئي�س احتاد وكالت الأنباء العربية والقائم باأعمال 
املدير الع���ام لوكالة اأنباء البحري���ن مهند �ضليمان 
النعيم���ي، بالعا�ضم���ة الفرن�ضي���ة )باري����س( اأم�س 
�ضم���ن وفد احت���اد وكالت الأنباء العربي���ة، والذي 
ي�ضارك فيه الأمن العام لاحت���اد وروؤ�ضاء ومديرو 

وكالت الأنباء العربية. وردا على �ضوؤال لوكالة اأنباء 
البحري���ن )بنا( ع���ن موقف اليوني�ضكو جت���اه اإ�رار 
بع����س وكالت الأنباء العاملي���ة وال�ضحف العاملية 
عل���ى بث الأخب���ار والت�ضنيف���ات الطائفية املقيتة 
عل���ى اأ�ضا����س مذهبي اأو عرق���ي يف تناوله���ا لأخبار 
الع���امل العربي، وعدم ا�ضتخدامها يف الأخبار الغربية 

والعاملية، قال لرو اإن “تعريف الأفراد �ضواء عرقيا 
اأو ديني���ا اأو ب���اأي طائف���ة يف دين ينتم���ون اإليه غري 
�روري، وهذا �ضكل م���ن اأ�ضكال التمييز، والف�ضل 
ب���ن الأف���راد )تق�ضي���م(، ل���ذا اأعتق���د اأن الو�ضيلة 
املحاي���دة للتعام���ل م���ع املعلوم���ات ه���ي التحدث 
ع���ن الأح���داث واحلقائق والأ�ضخا����س وموقعهم يف 

هي���كل ال�ضلطة، ولكن لي�س بال����رورة بذكر الأمور 
ال�ضخ�ضي���ة مثل املعتق���دات الدينية اأو املعلومات 
العرقية اأو الثقافية”. واأ�ضاف “ن�ضيحتي لوكالت 
الأنب���اء هي اأ�ضا�ض���ا البحث ع���ن املو�ضوعية، وهذا 
�ضيء نحن جميعا نحاول احل�ضول عليه، والنظر اإلى 

الأحداث يف حد ذاتها”.

• •م�ضوؤول باليون�ضكو يف لقاء مع القائم باأعمال املدير العام لوكالة اأنباء البحرين	 جانب من اللقاء	

• الفرق املتاأهلة	

�لبحرين جنحت يف ��شتقطاب خرب�ء طب �الأ�شنان
فر�ضة ممتازة لتبادل اخلربات والأفكار... حممد بن عبداهلل:

بدور �ملالكي من �ل�شناب�س

انطلقت اأم����س فعاليات “موؤمت���ر حياة طبيب 
الأ�ضن���ان” برعاي���ة رئي�س املجل����س الأعلى لل�ضحة 
الفري���ق الطبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 
وح�ضور م�ضوؤولن يف قطاع ال�ضحة، اإ�ضافة اإلى 22 

متحدثا من 5 دول. 
وجت���ول ال�ضيخ حممد بن عب���داهلل يف املعر�س 
امل�ضاح���ب للموؤمت���ر وتفقد اأجنحت���ه املختلفة وما 
عر�ضته من جديد بطب الأ�ضنان مب�ضاركة من داخل 

البحرين وخارجها.
بع���د ذلك عق���دت اأول جل�ضة حواري���ة للموؤمتر 
�ض���ارك فيها م�ضاه���ري الرعاية ال�ضحي���ة من بينهم 
طبيب جتميل ال�ضنان الأول يف ال�رق الو�ضط جمد 
ناجي، وم�ضاركة الطبيب ال�ضت�ضاري من ال�ضعودية 
حممود ع�ضي وكابنت بناء اجل�ضم العاملي البحريني 

�ضامي حداد.
ويدي���ر جل�ضات املوؤمت���ر متخ�ض�ضون دوليون 
يف الط���ب وط���ب الأ�ضن���ان، �ضيتناولون ع���ددا من 
املحا����رات واللق���اءات وور����س العم���ل على مدي 
يوم���ن كل ما يتعلق بهذا املج���ال احليوي واأحدث 

تطوراته.

م���ن جهت���ه، اأو�ض���ح رئي����س اللجن���ة املنظمة 
للموؤمت���ر الث���اين حمم���د �ضه���دا اأن فك���رة املوؤمتر 
جدي���دة من نوعها من خال دم���ج املجتمع مع اأطباء 
ال�ضن���ان واأن املوؤمت���ر ل يرك���ز عل���ى اأوراق العمل 
الت���ي �ضيطرحه���ا الأطباء ول على الأبح���اث العلمية 
فقط، بل على اجلوان���ب احلياتية لطبيب ال�ضنان، 

وعلى �ضبيل املثال، �ضحته، وغذاوؤه، وطريقه لب�ضه 
وتعامله مع املري�س ومع الأعام.

اأ�ض���اف اأن هن���اك ور����س عم���ل عل���ى هام����س 
املوؤمت���ر ي�ض���ارك فيه���ا متحدثون م���ن دول العامل 
والدول العربي���ة من بينهم م�ضاه���ري طب ال�ضنان 
من الوليات ملتحدة الأمريكية واإ�ضبانيا ومب�ضاركة 
جمعي���ة اأطباء ال�ضن���ان ال�ضعودية، منوه���اً باأن هذا 
املوؤمت���ر يعت���رب جتمع���ا خليجيا لأطب���اء ال�ضنان يف 

مملكة البحرين.
واأ�ضار �ضهدا باأن عدد الزوار امل�ضجلن لزيارة 
املوؤمتر له���ذه ال�ضنة بلغ نح���و 500 زائر، مع توقع 
ارتف���اع عددهم لنح���و 800 زائر يف ف���رتة املوؤمتر، 
م�ضريا اإلى اأن 60 % من عدد الزوار من ال�ضعودية، 
وم�ضيف���ا اي�ضا ان الع���دد �ضيت�ضاعف يف ال�ضنوات 
املقبلة مع تنوع م�ضارك���ة متحدثن يزورون ال�رق 

الو�ضط لأول مرة.

• من افتتاح فعاليات “موؤمتر حياة طبيب الأ�ضنان” 	
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1.5 مليون دينار �سنويا ميزانية اال�ستمالكات وت�ستنفد بالكامل
ا على البكري: انخف�ض عددها من 17 العام 2014 اإلى 13 يف 2016... خلف ردًّ

ق���ال وزير الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات 
اإن  خل���ف  ع�ش���ام  العم���راين  والتخطي���ط 
امليزاني���ة ال�شن�ية لا�شتم���اك يف ال�زارة 
األ���ف دين���ار، ويت���م  تبل���غ ملي����ن و500 
ا�شتنفاده���ا بالكام���ل، علماً ب���اأن لكل جهة 

ميزانية خا�شة بال�شتماكات.
واأو�شح خلف يف رد على �ش�ؤال برملاين 
للنائ���ب حم�ش���ن البك���ري، ح�شل���ت علي���ه 
“الب���اد”، اأن عدد قرارات ال�شتماك التي 
متت بن���اًء على طلب���ات املجال����ض البلدية 
بلغت 17 قرارا يف العامني 2014، و2015، 
بينم���ا بل���غ ع���دد ال�شتم���اكات يف الع���ام 
2016 نح� 13 قرارا م�زعة على حمافظات 

اململكة.
وفيم���ا ياأت���ي اأ�شئل���ة النائ���ب البكري 

واإجابات ال�زير خلف:
 

إجراءات لالستمالك
ما اإلجراءات التي تتبعها 

الوزارة حال رغبتها أو 
رغبة جهة حكومية أخرى 

الستمالك عقار ما؟
- اإن الإج���راءات املتبع���ة يف ا�شتم���اك 
العقارات تتمثل يف ا�شتام اإدارة ال�شتماك 
والتع�ي����ض بال����زارة طلب���ات لا�شتماك 
من اجله���ة الطالب���ة لا�شتم���اك مرفقة به 
امل����روع املطل����ب لا�شتماك م���ن اأجله، 
وبي���ان للعقار م��ش����ع ال�شتماك، ور�شم 

تخطيط مل�قع العقار وم�شاحته.
وبع���د احل�ش�ل عل���ى م�افق���ة جمل�ض 
ال�زراء عل���ى ال�روع يف اإجراءات لا�شتماك 
ا�شتن���اداً للطل���ب ي�شدر ال�زي���ر املخت�ض 
ب�ش�ؤون البلدي���ات قرارا لا�شتماك، م�شبباً 
بعد التحق���ق من توافر ����روط لال�ستمالك 

والعتماد املايل املخ�ش�ض لا�شتماك.
ثم تخط���ر اإدارة ال�شتماك والتع�ي�ض 
مبجرد �شدور قرار لا�شتماك، مالك العقار 
م��ش�ع ال�شتماك ب�ش�رة من القرار خال 
14 ي�ماً من تاريخ �شدوره بخطاب م��شى 
عليه بعل���م ال��ش�ل، اإع���ان القرار يف مقر 
البلدية الكائ���ن يف دائرتها العقار يف ل�حة 
اإعان���ات تخ�ش�ض لهذا الغر����ض، و�ش�رة 

من القرار على العقار.
ين����ر القرار لا�شتماك خ���ال 30 ي�ماً 
م���ن تاري���خ �ش���دوره، ويعترب امل���اك قد 
علم�ا بالقرار مبجرد ن�ره واإعانه بالكيفية 
امل�سار اإليه���ا �سلفاً، ولهم احل���ق لإبداء ما 

يرون���ه من بيان���ات وماحظات ب�ش���اأن قرار 
لا�شتماك خال 60 ي�ماً من تاريخ ن�ره اأو 

الإخطار به اأيهما يك�ن لحقاً.
وحت���رر اإدارة ال�شتم���اك والتع�ي����ض 
حم�راً تبني في���ه اأو�شاف العق���ار واأ�شماء 
امل���اك واأ�شحاب احلق�ق وم���ا ورد اإليهما 
من ماحظ���ات اأو بيان���ات اأو م�شتندات من 
املاك اأو من ذوي ال�ش���اأن، وحتيل املح�ر 
اإل���ى جلن���ة تاأم���ني العق���ارات امل�شتملكة 
للمنفعة العامة مرفقاً به امل�شتندات كافة 
وم�شف�ع���اً بال���راأي الإداري لتق����م اللجنة 

بتقدير قيمته.
- تق�م اإدارة لا�شتم���اك والتع�ي�ض 
مبخاطبة اجلهة الطالبة لا�شتماك واملاك 
بقرار جلنة التثم���ني، وهي القيمة املقدرة 

للعقار املطل�ب ا�شتماكه.
ي�رف التع�ي�ض عن العقار امل�شتملك 
خ���ال م���دة لتتج���اوز 90 ي�ما م���ن تاريخ 
انق�ش���اء امليعاد املح���دد للتظلم من قرار 
جلن���ة التثم���ني، ويف ح���ال اعرتا�ض املاك 
على ق���رار جلن���ة التثمني يعر����ض الطلب 
على جلنة التظلمات من قرارات لا�شتماك 

والتثمني.
تق����م اإدارة ال�شتماك باإحالة ما يقدم 
اإليه���ا م���ن تظلمات اإل���ى جلن���ة التظلمات 
خ���ال 7 اأيام على الأك���ر من تاريخ تقدمي 

املتظلم.
تق�م جلنة التظلمات بالبت يف الطلبات 
املحال���ة اإليه���ا خ���ال 30 ي�ما م���ن تاريخ 
ا�شتامه���ا الطلب، وعليه���ا اإخطار املتظلم 
بقرار اللجنة خال 7 اأيام من تاريخ �شدوره، 
وللمتظل���م احل���ق يف الطعن اأم���ام املحكمة 
املخت�شة على القرار ال�شادر ب�شاأن تظلمه 
خ���ال 60 ي�م���اً م���ن تاري���خ اإخط���اره بهذا 
القرار، اأو من تاريخ انق�شاء املدة املحددة 

للبت يف التظلم دون �شدور قرار فيه.

ميزانية لالستمالك
كم تبلغ ميزانية االستمالكات 

ومدى كفايتها لمتطلبات 
االستمالكات المختلفة، 
وكيف تحدد األولويات؟

- اإن امليزاني���ة ال�شن�ي���ة لا�شتم���اك يف 
ال����زارة تبل���غ ملي����ن و500 األف دين���ار، يتم 
ا�شتنفادها بالكامل، علماً باأن لكل جهة ميزانية 
خا�شة بال�شتم���اكات، ويتم حتدي���د الأول�ية 
املطل�ب���ة  وال�ش�اب���ط  ال�شرتاط���ات  ح�ش���ب 
مل�شاريع النفع العام املذك�رة يف قان�ن )39( 
ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتماك العقارات للمنفعة 

العامة.
ويت���م فيها اأي�ش���اً مراعاة اأهمي���ة امل�روع 
ومدة احلاج���ة لا�شتماك م���ن اأجل���ه، واأقدمية 

الطلب لا�شتماك.
 

عدد االستمالكات
كم  عقارًا تم استمالكه بناء 
على طلبات المجالس البلدية 
التي تمت في السنوات الثالث 

الماضية في كل محافظة 
على حدة؟

- اإن ع���دد قرارات ال�شتم���اك التي متت 
بناًء عل���ى طلبات املجال����ض البلدية بلغت 17 
ق���رارا يف الع���ام 2014، والرقم نف�شه يف العام 
2015، بينم���ا بل���غ ع���دد العق���ارات يف العام 
2016 نح���� 13 قرارا، م�زع���ة على حمافظات 

اململكة.
 

تعويض عقارات
هل تم استمالك عقارات 

وإرجاعها، وما السبب والسند 
القانوني لإلرجاع وهل تم 

التعويض؟
- اإن ا�شتم���اك العق���ارات يت���م بناء على 
طل���ب من اجلهة الطالب���ة لال�ستمالك؛ لتحقيق 
العام���ة يف امل���ادة )3(  اأوج���ه املنفع���ة  اأح���د 
م���ن القان����ن رق���م )39( ل�شن���ة 2009 ب�شاأن 
ا�شتم���اك العق���ارات للمنفع���ة العام���ة، ويتم 
اإرجاعه���ا ملاكه���ا بن���اء على طلب م���ن اجلهة 
امل�شتملكة لعدم لزومه لأي من اأعمال املنفعة 
العام���ة ا�شتناداً للفقرة )1( م���ن املادة )31( 
ال����اردة يف القان����ن، والت���ي تن�ض عل���ى اأنه: 
“يج����ز مل���ن مت ا�شتم���اك عق���اره اأن ي�شرتد 

ه���ذا العقار اإذا ق���رر امل�شتملك لعتب���ارات اأو 
ظروف يقدره���ا، ال�شتغناء عن تنفيذ امل�روع 
الذي مت لا�شتم���اك من اأجله، ذلك ما مل يقرر 
جمل����ض ال����زراء بتخ�شي����ض العق���ار م��ش�ع 
ال�شتم���اك لأي م���ن اأعم���ال املنفع���ة العام���ة 
الأخ���رى املن�ش��ض عليها يف امل���ادة )3( من 

القان�ن نف�شه.
كم���ا تن�ض الفق���رة )ب( من امل���ادة )31( 
على اأنه: “مع مراعاة حكم الفقرة ال�سابقة، وحق 
من مت ا�شتم���اك عقاره التظل���م والطعن على 
قرار جمل�ض ال����زراء مب�جب املادتني 16و17 
من هذا القان�ن، ويج���ب على امل�شتملك الذي 
يق���رر ال�شتغناء عن العقار م��ش�ع ال�شتماك 
اأن يخطر من مت ا�شتماك عقاره بال�شتغناء عن 
العقار وعدم لزومه لأي من اأعمال املنفعة العامة 
بخطاب م��شى علي���ه بعلم ال��ش�ل، واأن ين�ر 
قرار ال�شتغناء ع���ن العقار م��ش�ع ال�شتماك 
يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني ي�ميتني 
حمليتني ت�سدران باللغة العربية، ويعلق قرار 

ال�شتغناء يف مق���ر البلدية ال�اقع العقار �شمن 
دائ���رة اخت�شا�شه���ا، على اأن يح���دد له مهلة ل 
تقل عن 60 ي�ماً للتقدم بطلب ل�شرتداد هذا 
العق���ار، واإعادة مبلغ التع�ي����ض الذي ا�شتلمه 
ع���ن قيمة العقار اأو قيمته ال�ش�قية اأيهما اأقل، 
و�سداد قيمة العقار ي�سقط احلق يف ال�سرتداد، 
ويك����ن للم�شتمل���ك الت�رف يف العق���ار باأن�اع 

الت�رفات كافة.
واإن ال���وزارة فيما يتعلق باإج���راءات اإرجاع 
العق���ارات التي �سب���ق ا�ستمالكه���ا لال�ستغناء 
عنها ملتزمة اإلى جانب اأحكام قان�ن رقم )39( 
ل�شنة 2003 ب�شاأن ا�شتماك العقارات للمنفعة 
العامة باأحكام و�ش�ابط الدليل املايل امل�حد.

ون����د اأن ن�شري اإلى اأن عدد القرارات التي 
مت ال�شتغناء عنه���ا يف الفرتة من العام 2014 
حت���ى 2016 بلغ���ت قرارين ل�شال���ح م�شاريع 
التنمي���ة احل�رية، علماً باأن���ه مل ي�سبق للوزارة 
تع�ي����ض املاك عن العق���ارات بعد ال�شتغناء 

عنها حتى تاريخه.

• حم�شن البكري	

مروة خمي�س

االستغناء عن عقارين فقط بعد استمالكهما 

لم يتم تعويض مالك عن عقارات استغني عنها

• وزير الأ�شغال	

حمالت حديقة �سافرة �ستنتقل من “البلدية” لـ “الداخلية”
�شتفتح قريبا بعد حت�يل تبعيتها... نا�ر بن عبدالرحمن للبكري:

ق����ال وكي����ل وزارة الداخلي����ة ال�شيخ 
اإن  خليف����ة  اآل  عبدالرحم����ن  ب����ن  نا�����ر 
املح����ات التجاري����ة الكائن����ة يف منطق����ة 

�شاف����رة �شتفتح قريباً ف�����ر النتهاء من 
نقل تبعيتها ل�زارة الداخلية.

واأو�ش����ح يف ر�شال����ة م�جه����ة للنائب 
حم�ش����ن البك����ري ح�����ل حم����ات حديق����ة 
�شاف����رة ب����اأن املحات التجاري����ة مازالت 

تتبع بلدية املحافظة اجلن�بية.
يذكر اأن كلف����ة حديقة �شافرة بلغت 
520 األ����ف دين����ار، وتق����ع عل����ى م�شاحة 

12600 مرت مربع. 
ومت تخ�شي�����ض مم�ش����ى بط�ل 750 

م����رتا، ويحت����وي امل�����روع عل����ى مناطق 
كمنطق����ة  ال�شتخدام����ات  متع����ددة 
ومنطق����ة  الريا�شي����ة،  للتمرين����ات 
للخدمات، وم�اق����ف لل�شيارات ت�شمل 3 

مداخل.
• وكيل وزارة الداخلية	

حمرر ال�سوؤون املحلية

“االأ�سغال” تبداأ ا�ستطالعات لو�سع منوذج النقل املروري 2040
جلمع قاعدة بيانات ميدانية تتيح و�شع روؤية م�شتقبلية... ب�عاي:

املنامة – وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطيط العم����راين: اأعلن مدير ادارة الت�شال 
ب�����زارة ال�شغال و�ش�ؤون البلدي����ات والتخطيط 
العم����راين فهد ب�ع����اي اأن ال�زارة ب����داأت اإجراء 
امليداني����ة  وامل�ش�ح����ات  ال����راأي  اإ�شتطاع����ات 
واملقاب����الت ال�سخ�سي����ة مل�ستخدم����ي الطري����ق 
لتاأ�شي�ض قاعدة بيانات ح�ل معل�مات الرحات 
وعاقتها باخل�شائ�ض الدمي�غرافية واعتمادها 
كاأ�شا�����ض ل��شع من�����ذج النقل امل����روري حتى 
عام 2040 وال����ذي �شيعك�ض الروؤية امل�شتقبلية 
للمملكة مل�اكب����ة التغريات والتط�رات ال�ريعة 
حيث �شيك�ن مبثابة مرجعية مل�روعات التط�ير 
امل�شتقبلي����ة لنظ����ام النق����ل ال����ربي بن����اّء عل����ى 
جمم�عة م����ن ال�شيا�شات املرتبط����ة باإحتياجات 

النقل الربي لاأفراد والب�شائع.
واملقيم����ني  امل�اطن����ني  ب�ع����اي  واأه����اب 
بالتع����اون مع فريق العمل خالل اجراء املقابالت 
م����ن اجل م�شتقب����ل اف�ش����ل، حيث �شيت����م اإجراء 
مقاب����ات مع 3000 اأ�����رة يف منازلهم ومقابات 
مع 100 األ����ف من قائدي املركب����ات على جانب 
الطريق عن����د 65 م�قعاً و20 نقطة جذب واأكر 
م����ن 3500 مقابلة من م�شتخدم����ي النقل الربي 
الع����ام لتق�شي رح����ات الأفراد، حي����ث �شيق�م 
فري����ق مدّرب من قراب����ة 200 �شخ�ض معني من 
قب����ل ال�رك����ة ال�شت�شاري����ة العاملي����ة الفرن�شية 
)اإيجي�ض( باإجراء امل�ش�حات لعينات من خمتلف 

�رائح املجتمع.
واأو�شح اأنه �شيتم ا�شتخدام اأحدث الأ�شاليب 

البحثية لتط�ير هذا النم�ذج يف ن�شخته اجلديدة 
وق����ال “�شتتن�����ع ال�شالي����ب الح�شائي����ة بدون 
تعطي����ل م�ستخدم����ي الطري����ق و�ست�ستمر فرتة 
ال�شتطاع خال �شهري اأبريل وماي� هذا العام.

وروع����ي يف اختيار م�شتطلعي الراأي اإملامهم 
باللغ����ات للتمك����ن م����ن ا�شتط����اع م�شتخدم����ي 
الطري����ق بكاف����ة �رائح����ه حي����ث راع����ت ال�رك����ة 
الفرن�شي����ة مط����ّ�رة امل�روع �شم����ان جميع الآراء 

وال�شتطاعات ب�ش�رة �شحيحة.
ويغط����ي فري����ق ا�ستطالع����ات ال����راأي كامل 
�شبكة الطرق يف البحرين عرب 65 م�قعاً،  وياأتي 
ه����ذا النم�����ذج امل����روري اإنطاقاً م����ن الأهداف 
ململك����ة  العام����ة  لل�شيا�ش����ات  ال�شرتاتيجي����ة 
البحري����ن والتي تهدف اإلى اإحداث تط�ير جذري 

يف جم����ال ح����ل امل�ش����كات املروري����ة وا�شتغال 
الإمكانات املوؤثرة ب�سكل فّعال لتحقيق التنمية 

ال�شاملة.
وا�ش����ار ب�ع����اي اإل����ى اأن����ه مت ت�شكيل جلنة 
م�شرتكة م����ن اجلهات املعنية مك�نة من كٍل من 
�ش�ؤوؤن الطرق والإدارة العامة للتخطيط العمراين 
)وكاهما م����ن وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 
التخطيط العمراين( ووزارة امل�ا�شات والإدارة 
العام����ة للم����رور ل��ش����ع من�����ذج م�ح����د للنق����ل 
وخمط����ط النق����ل ال�شرتاتيجي يعتم����د عليه يف 
ر�شم جمي����ع �شيا�شات البني����ة التحتية  للمملكة 
حت����ى ما بعد الع����ام 2040 والت����ي ت�شهد طفرة 
تنم�ية جلميع القطاع����ات القت�شادية والبيئية 

•والجتماعية والعمرانية. فهد ب�عاي	



توطني اال�ضتثمار اأف�ضل حل ملواجهة الزراعة يف اخلارج
اإماراتية: برملانية  باملياه...  اخلليج  دول  ملد  الأنهار  في�ضانات  من  ال�ضتفادة 

الوطن���ي  املجل����س  ع�ض���و  اأي���دت 
الحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة 
ناعمة ال�رشهان م���ا ذهب له ع�ضو جمل�س 
ال�ضورى البحرين���ي اأحمد احلداد من راأي 
ح���ول خط���ورة ال�ضتثم���ارات الزراعي���ة 
اخلارجية، املرتبطة ب�ضكل اأ�ضا�س مبدى 

ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي لتلك البلدان.
وراأت اأن الأف�ض���ل ل���دول اخلليج اأن 
تتج���ه لال�ضتثم���ار الزراع���ي داخ���ل دول 

اخللي���ج؛ تفاديا له���ذه املخاطر، وهو ما 
اجتهت دولة الإمارات اإلى تطبيقه.

ولفت���ت يف ردها عل���ى مداخلة اأخرى 
اإل���ى وجود فك���رة ل�ضتثم���ار في�ضانات 
كم���ورد  املج���اورة،  ال���دول  يف  الأنه���ار 
للمياه، ومنها �ضتتخل�س تلك الدول من 

اأ�رشار تلك الفي�ضانات. 
وذك���رت يف كلمته���ا خ���الل امللتقى 
اأنه وفقا لتقارير الأم���م املتحدة اإلى اأنه 

بحل���ول الع���ام 2030 �ضيعي����س ن�ض���ف 
�ضكان العامل يف مناط���ق �ضحيحة للمياه، 
و�ضي���وؤدي اإلى نزوح ما ب���ن 24 مليون 

اإلى 700 مليون ن�ضمة.
جمل����س  دول  م�ضاح���ة  اأن  وبين���ت 
التعاون تبل���غ نحو 14 ملي���ون كيلومرت 
مربع، يف حن متث���ل امل�ضاحات اخل�رشاء 
منه���ا نح���و 3.4 % فق���ط م���ن اإجم���ايل 

م�ضاحتها.
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• املال وال�ضالح لدى ح�ضورهما ملتقى هواج�س اأمن 	
الغذاء واملاء

22 % من مياه التحلية يف البحرين ...“فر�ص �ضائعة”

دول اخلليج تنتج 60 % من مياه التحلية يف العامل

الطلــــب على امليـــاه والغــــذاء �ضيت�ضاعــــفانخفا�ص ن�ضيب الفرد من املياه بحلول 2030

جهود حكومية للحد من الت�رشبات... زباري:

التقلبات ال�ضيا�ضية اأبرز التحديات ... برملاين �ضعودي:

اأك���د اأ�ضت���اذ املوارد املائي���ة يف جامعة 
اخللي���ج العربي وليد زب���اري اأن نحو 22 % 
م���ن املي���اه التي يت���م حتليته���ا يف مملكة 
البحري���ن تت�رشب اأثن���اء مرورها من امل�ضدر 

اإلى امل�ضتهلك.
واأ�ض���اف اأن الن�ضب���ة يف بع����س ال���دول 
اخلليجي���ة ت�ضل اإلى 30 % و40 % ، معربا 
عنها ب� “الفر�س ال�ضائعة”، خ�ضو�ضا اأنها 

ذات قيمة مالية عالية.
ولف���ت يف حديثه اإلى “الب���الد” اإلى اأن 
دول املجل����س تبذل جه���ودا حثيثة لتقليل 
ن�ض���ب الت����رشب العالية الت���ي تتعر�س لها 

متديدات مياه التحلية.

وطم���اأن الزب���اري على الو�ض���ع املائي 
العم���ل  مت  ح���ال  يف  اخلليج���ي  والغذائ���ي 
ل���دول  املوح���دة  الإ�ضرتاتيجي���ة  باأه���داف 
اخللي���ج العربي���ة التي اأق���رت يف قمة دول 

جمل�س التعاون اخلليجي العام املا�ضي.
واأ�ض���ار اإل���ى اأن فريق العم���ل اخلليجي 
ال���ذي �ض���ارك يف و�ضع ه���ذه الإ�ضرتاتيجية 
ات�ضم���ت مقرتحات���ه واأطروحات���ه بال�رشاحة 
واجل���راأة، كو�ض���ع تعرف���ة عل���ى املواط���ن 
اإ�ضاف���ة  ال�ضح���ي،  ال����رشف  ا�ضتخ���دام  يف 
اإل���ى توطن ����رشكات التحلي���ة، وغريها من 
الأهداف التي اإذا ما عمل بها �ضتتمكن دول 

اخلليج من جتاوز هذا التحدي.

قال ع�ضو جمل�س ال�ضورى ال�ضعودي 
�ضعود الرويلي اإن اخل���وف من التقلبات 
ال�ضيا�ضي���ة وتاأمن خ���ط ال�ضترياد تعد 
اأب���رز الأ�ضباب الت���ي تدفعنا للتخوف من 
ال�ضتثم���ار الزراع���ي اخلارج���ي، حيث اإن 

امل�ضكلة لي�ضت يف املوارد املالية.
% م���ن املي���اه   60 اأن  اإل���ى  ولف���ت 
املح���الة يف الع���امل تنتجه���ا دول اخلليج 
العربي، واأن اململك���ة العربية ال�ضعودية 
تنت���ج ما يقارب 17 % من املياه املحالة 

يف العامل.
وذكر اأن املي���اه كافة امل�ضتخدمة يف 

مكة املكرمة هي مياه حمالة.

دف���ع  ال���ذي  الأم���ر  اأن  اإل���ى  واأ�ض���ار 
ال�ضعودي���ة لتخاذ املي���اه املحالة كخيار 
اإ�ضرتاتيجي هو ا�ضتهالك القطاع الزراعي 

لن�ضبة 85 % من املياه اجلوفية، مما اأدى 
اإلى ه���در تلك املي���اه، واإح���داث الأ�رشار 

ال�ضلبية على املوارد املائية.

قال مدير اإدارة الأمن الغذائي 
باملنظمة العربية للتنمية الزراعية 
�ضالح عبدالقادر اإن����ه من املتوقع 
اأن ينخف�س متو�ضط ن�ضيب الفرد 
من املياه يف العام 2030 اإلى 149 

مرتا مكعبا، يف ح����ن اأن خط الفقر 
املائ����ي يبل����غ 1000 م����رت مكع����ب 

للفرد.
م����ن جهته، اأ�ض����ار ع�ضو جمل�س 
ال�ضورى القطري را�ضد املع�ضادي 

اإل����ى اإن امل����وارد الطبيعي����ة تع����د 
ال����روة احلقيقية لالأم����ة، وبالرغم 
م����ن وف����رة النف����ط والغ����از ب����دول 
اخللي����ج العرب����ي، اإل اأنه����ا تواج����ه 

حتديا يف ندرة املاء والغذاء.

قال رئي�س جمل����س النواب اأحمد املال اإن 
الدرا�ضات بينت اأن الطلب على املياه والغذاء 
�ضي���زداد بن�ضبة 50 %، الأمر الذي يدعونا لأن 
ن�ض���ع اإ�ضرتاتيجية خليجية موح���دة؛ ملواجهة 
هواج����س اأمن الغذاء واملاء، واحلاجة اإلى حلول 

ذكية لتحديات ا�ضتثنائية غري تقليدية.
واأ�ض���اف يف كلمت���ه الفتتاحي���ة مللتقى 
هواج����س اأم���ن الغ���ذاء وامل���اء ب���دول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي اأن احلدي���ث الي���وم ب���ات 
وا�ضح���ا يف البح���ث عن م�ضادر اأخ���رى للطاقة 

النفطي���ة، يف ظ���ل التحدي���ات القت�ضادي���ة، 
والتط���ورات ال�ضيا�ضية؛ لذا كان من ال�رشوري 
جدا املحافظة على اأمن الغذاء واملاء، بو�ضفه 
اأح���د اأبرز التحدي���ات الإ�ضرتاتيجي���ة اخلليجية 

امل�ضتقبلية.

إنذار مبكر
ا�ضتحداث �ضندوق م�ضرتك للأمن املائي والغذائي

56 تو�ضية ح�ضيلة “ملتقى الهواج�س”

متخ�س ملتقى هواج�س اأمن الغذاء واملاء لدول 
جمل�س التعاون اخلليج���ي اأم�س عن 56 تو�ضية، 25 
منه���ا فيما يتعلق باأمن الغ���ذاء و31 تو�ضية تتعلق 

باأمن املاء، واأبرزها التايل:
ال�ضل���ع  م���ن  اإ�ضرتاتيج���ي  خم���زون  توف���ري   -

الأ�ضا�ضية ومن اأهمها القمح يف اأماكن ماأمونة.
- اإن�ض���اء نظ���ام اإقليم���ي لالإنذار املبك���ر ب�ضاأن 

الأغذية والأعالف.
- اإن�ضاء نظ���ام اإنذار مبكر واتخ���اذ تدابري ملنع 

التلوث البحري بجميع اأنواعه.
- تفعيل مبادرة ال�رشاء اخلليجي املوحد لل�ضلع.

- ا�ضتح���داث �ضن���دوق م�ضرتك لالأم���ن املائي 

والغذائ���ي مهمته متويل واإع���داد وتنفيذ خمططات 
الأمن املائي والغذائي للخليج.

- اإع���ادة تقيي���م اأنظم���ة �رشائح ت�ضع���ري املياه 
بحي���ث ت�ضم���ح باأ�ضعار رمزي���ة ل�رشيح���ة الحتياجات 
ال�رشورية وت���زداد ت�ضعرية ال�رشائ���ح الأخرى بوترية 
ت�ضاعدية حتى ت�ضل ملا يغطي �ضعر التكلفة واأكر 

لل�رشيحة امل�رشفة ب�ضكل كبري. 
ق���درات  لتطوي���ر  تدريبي���ة  دورات  عق���د   -
املزارعن واإطالعهم على اأحدث طرق اإدارة املزارع 

واملياه الزراعية. 
- التعجي���ل مب����رشوع الرب���ط املائ���ي بن دول 

اخلليج العربية اأ�ضوة مب�رشوع الربط الكهربائي.

�ضيد علي املحافظة

• احل�ضور اأثناء عزف ال�ضالم الوطني	

• ناعمة ال�رشهان	

• وليد زباري	

• من�ضة املنتدى	

التنفي����ذي  املدي����ر  دع����ا 
مبعه����د  املي����اه  اأبح����اث  ملرك����ز 
الكوي����ت لالأبح����اث العلمية حممد 
الرا�ض����د اإلى النفت����اح على املياه 
امل�ضتوردة بعد التاأكد من جدواها 
باملي����اه  مقارن����ة  القت�ضادي����ة 

املحالة.
وبننَّ اأن اأ�ضع����ار �رشائح املياه 
يف دول اخللي����ج قليلة جدا مقارنة 

بالتكلفة الفعلية لها.
واأ�ض����ار اإل����ى اأن دول اخللي����ج 
ل متتل����ك مياًه����ا طبيعي����ة ميكن 
العتماد عليه����ا ب�ضكل كامل، واأن 

التحلية هي قدرنا.

قال الأم���ن العام امل�ضاعد 
والقانونية  الت�رشيعية  لل�ضوؤون 
اخلليج���ي  التع���اون  مبجل����س 
حمد امل���ري اإن ملتقى هواج�س 
الأمن والغ���ذاء ج���اء ا�ضت�ضعارا 
الت�رشيعية  املجال�س  روؤ�ضاء  من 
مل���ا متثله موارد الغ���ذاء واملاء 
م���ن م�ض���در قل���ق لل���دول يف 
ظ���ل زي���ادة الع���دد ال�ض���كاين 
للمنطق���ة، و����رشورة البحث عن 
م���وارد داخلي���ة اأخ���رى؛ لوقف 
ال�ضتن���زاف القت�ضادي للدول 
وللمواط���ن اخلليج���ي، ولتكون 
الغذاء  البديل ل�ضت���رياد  احلل 

من اخلارج.

ال�ضيا�ض���ات  م�ض���وؤول  ق���ال 
الزراعي���ة مبنظمة الأغذي���ة والزراعة 
بالأمم املتحدة حممد اأحمد اإن زيادة 
التغذي���ة من الأم���ور الت���ي تعانيها 
دول جمل�س التعاون ب�ضكل اأدى اإلى 

ارتفاع معدلت ال�ضمنة.
وذك���ر اأن الياب���ان متكن���ت من 
حتقيق الأمن الغذائي وذلك من خالل 
ال�ضتثم���ار الناج���ح يف ال�ضتثمارات 
الزراعي���ة اخلارجي���ة، وه���ي مقارب���ة 
لو�ض���ع دول اخلليج العرب���ي، وتعد 
منوذج���ا جيدا لالحتذاء به���ا، اإ�ضافة 
اإلى �ضنغافورة التي ت�ضتورد غذاءها 

من 160 دولة حول العامل.
دول  ت�ضتخ���دم  ب���األ  ون�ض���ح  
اخللي���ج املي���اه اجلوفي���ة لالأغرا�س 

الزراعية.

قالت ع�ض���و جمل�س النواب 
موؤمت���ر  اإن  ال�ضم���اك  جميل���ة 
والغ���ذاء  امل���اء  اأم���ن  هواج����س 
ج���اء م���ن اأج���ل اأن ي�ض���ع خط���ة 
اإ�ضرتاتيجية وا�ضحة موحدة بن 
دول املجل����س ت�ضمن ا�ضتدامة 

املاء والغذاء فيها.
ولفتت اإلى اأن حتقيق ذلك 
يتم من خ���الل و�ضع الت�رشيعات 
الالزم���ة، ومقارنة م���ا هو مطبق 
منها يف دول املجل�س، اإلى جانب 
دور اأوراق العم���ل الت���ي �ضيتم 
تناوله���ا يف امللتقى يف ت�ضليط 

ال�ضوء على اأبرز الثغرات.

م�ضدر قلق املياه امل�ضتوردة

لوقف اجلوفية 
خطة موحدة
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7 �شنوات ملتهم حاز 3 كيلوجرامات ح�شي�ًشا 

تاأخروا عن املجيء ف�رسب ال�رسطة و�رسق الإ�شعافال�شجن 10 �شنوات لـ 3 باك�شتانيني اغت�شبوا تايلندية  

حتقن مالزًما باإبرة خمدرات املحكمة تعاقب “�شّماء” 

نزيل يريد توفري طعام اأكرث ومالب�س وا�شعة

بعد تقدمي بالغ بانتحار �شقيقه

�حلب�س �شنة ون�شف وغر�مة مبلغ 3000 دينار مببد�أ �لر�أفة

�لقا�شي ��شتجاب للطلب

حب�ش���ت �ملحكم���ة �لك���رى �جلنائي���ة �خلام�شة 
برئا�ش���ة �لقا�شي �إبر�هيم �لز�ي���د، وع�شوية كل من 
�لقا�شيني حم�شن م���روك، ومعتز �أبو�لعز و�أمانة �رس 
يو�شف بوحرد�ن، متهم حزين لوفاة �شقيقه �ملنتحر 
�شنًقا خلالفات بينه وولده، وذلك ملدة عامني فقط، 
بعد �أن هاجم �أفر�د �ل�رسطة و�رسبهم و�أ�شهر ناحيتهم 
�شكينا، مدعًيا �أنهم �ل�شبب يف وفاته بعد تاأخرهم يف 
تلبية �لبالغ، عقب تعر�شه حلالة من �لغ�شب �ل�شديد 
حال كون���ه متعاطيا للمخدر�ت، ق���ام خاللها بقيادة 
�شي���ارة �لإ�شع���اف �لتابع���ة للم�شت�شف���ى �لع�شكري 
ملحاولة �لفر�ر م���ن م�شكنه و��شطدم ب�شيارتني بها 

ما �أدى لإتالفها.
وذك���رت �ملحكمة يف حيثي���ات حكمها �أنه ونظًر� 
لظروف �لدع���وى ومالب�شاتها، فاإنه���ا �أخذت �ملتهم 
بق�ش���ط م���ن �لر�أف���ة عم���اًل بامل���ادة 72 م���ن قانون 

�لعقوبات.
وتع���ود �لتفا�شي���ل �إل���ى �أن و�لد �ملته���م �أبلغ 
عن �نتح���ار �بنه بد�خ���ل غرفته �شنًقا ع���ر �ملروحة، 
فا�شتج���اب �أف���ر�د �ل�رسط���ة للبالغ، وتوجه���و� برفقة 
�شي���ارة �إ�شعاف تابع���ة للم�شت�شف���ى �لع�شكري، �إلى 

منزل �ملبّلغ.
وبج���و�ر �ملنزل �لتق���ى �أفر�د �ل�رسط���ة باملتهم 
“23 عاًم���ا”، و�ل���ذي كان قد دخل بحال���ة ه�شتريية 
م���ن �لغ�شب �ل�شدي���د، فما كان منه���م �إل �أن حاولو� 
�حتو�ءه وتهدئته، وعندها قال لهم �إن �شقيقه �نتحر 

لوجود خالف بينه وو�لدهما.
و����رسح �ملتهم لل�رسطة طريق���ة �نتحاره، �إذ دخل 
�ملتوفى �إل���ى غرفته و�أغلق �لباب على نف�شه، وعّلق 
�حلبل عل���ى رقبته وربطه باملروح���ة، ومن ثم �نتحر، 

مبيًنا �أنه حاول �إنقاذه بقطع �حلبل.
ويف ذل���ك �لوق���ت كان �مل�شعف���ون يعاين���ون 
�ملتوف���ى، وم���ا �إن �أبلغ���و� �ل�رسط���ة �أن���ه ت���ويَف حتى 
�نتاب���ت �ملتهم حالة ه�شتريي���ة، توجه خاللها لإحدى 
غرف �ملنزل و�أح����رس �شكيًنا، هاجم بها �أفر�د �ل�رسطة 
و�مل�شعفني، و�لذي���ن لذو� بالفر�ر من غرفة �ملنزل 
بالطاب���ق �لأول قا�شدين خارج �ملنزل، �إل �أن �ملتهم 
حلق به���م ما اأدى اإلى �سقوط اأح���د اأفراد ال�رشطة من 
�أعل���ى �ل�شلم و�إ�شابته يف ي���ده ورجله، فتم نقله �إلى 

�لدورية �لأمنية مب�شاعدة �شائقها و�مل�شعفني.
و�أثن���اء ذل���ك طلب���ت �لدوري���ة �إ�شن���اد �أفر�دها 

بدوري���ة ثاني���ة، و�لت���ي بح�شوره���ا ح���اول �أفر�دها 
�ل�شيط���رة عل���ى �ملته���م، �إل �أنهم تفاج���اأو� به يقفز 
�إل���ى �شيارة �لإ�شع���اف عقب �إت���الف زجاجها �خللفي 
ويقوده���ا هارًبا من �مل���كان، فا�شطدم ب�شيارة كان 

ي�شتاأجرها و�لده من �أحد مكاتب تاأجري �ل�شيار�ت. 
ومبالحق���ة �ملته���م م���ن جان���ب دوري���ة �ل�رسطة 
�مل�شاندة ملحاولة �ل�شيط���رة عليه، �عرت�س طريقها 
و��شط���دم به���ا، م���ا �أدى لإ�شابة �رسط���ني باإ�شابات 
متفرق���ة، وعندها �أطل���ق �أفر�دها طلقة غ���از م�شيل 
للدم���وع حتذيرية جتاه �ملتهم، و�ل���ذي ترك �شيارة 
�لإ�شعاف متوجًها ملبنى قريب، و�لذي متت حما�رسته 

فيه و�لإم�شاك به.
وخ���الل �لتحقيق مع �ملجني عليهم، قال �أحدهم 
�إن �شي���ارة �لإ�شع���اف ودوري���ة �ل�رسط���ة و�شلت���ا يف 
�لتوقي���ت نف�ش���ه، �إل �أن �ملتهم �تهمه���م بالتاأخري، 
و�أنهم و�شلو� عقب وفاة �شقيقه، وقد �عتدى عليهم 

بالطريقة �شالفة �لبيان.
و�أو�شح �ل�رسطي �أن �لبالغ �لو�رد لل�رسطة هو عن 
وجود حالة �نتحار �شاب يف منزله مبنطقة مدينة حمد، 

�إل �أن �ملتهم قطع �حلبل.

عاقب���ت �ملحكم���ة �لك���رى �جلنائي���ة �خلام�شة 
برئا�ش���ة �لقا�شي �إبر�هيم �لز�ي���د، وع�شوية كل من 
�لقا�شيني حم�ش���ن مروك، ومعتز �أب���و �لعز، و�أمانة 
�رس يو�شف بوح���رد�ن، �شابة )21 عاًما( �شّماء وُمد�نة 
�شابًقا بق�شايا جن�شية، باحلب�س ملدة �شنة و6 �أ�شهر 
وتغرميه���ا مبل���غ 3000 دين���ار؛ لإد�نته���ا بالعتد�ء 
على �شابط حاولت وخزه باإب���رة كانت ت�شتعملها يف 
تعاطي �ملخدر�ت خالل تو�جدها يف مبنى �لتحقيقات 
�جلنائي���ة؛ للتحقي���ق معها بق�شي���ة �أخ���رى، و�أمرت 

مب�شادرة �مل�شبوطات.
وقال���ت �ملحكم���ة �إن���ه نظ���ًر� لظ���روف �لدعوى 
ومالب�شاته���ا وك���ون �ملتهم���ة م���ن ذوي �لحتياجات 
�خلا�ش���ة، وعمالً بامل���ادة 72 من قان���ون �لعقوبات، 

فاإنه���ا تاأخذ �ملتهمة بق�شط م���ن �لر�أفة باحلد �لو�رد 
مبنطوق �حلك���م �شالف �لبيان. وكان���ت �ملحكمة قد 
ت�شلم���ت يف جل�شة �شابق���ة تقرير �لطبي���ب �لنف�شي 
�لذي عر�شت عليه �ملتهمة باأمر ق�شائي، و�لذي �أكد 
فيه �أن �ملتهم���ة م�شوؤولة متاًما عن كامل ت�رسفاتها. 
وتع���ود وقائع �لدعوى �إلى �أن �مل���الزم �ملجني عليه 
�أبل���غ ب���اأن �ملتهمة تهجم���ت علي���ه م�شتخدم���ًة �إبرة 
�شغ���رية خباأته���ا يف يده���ا، و�أن �لعت���د�ء ت�شبب له 
بخدو�س يف يدي���ه. وذكرت �ملتهمة خ���الل �لتحقيق 
يف �لنيابة �لعامة معها �أنها وعندما كنت متو�جدة يف 
�إد�رة �لتحقيقات برفقة �ملالزم �ملجني عليه، و�لذي 
�شب���ق و�أن ��شتدعاها �أكرث من م���رة  يف ق�شايا عدة، 
وكان ي�شاألها عن �إحدى تلك �لق�شايا �ملتهمة فيها، 

وهو ما مل تتقبله  لدرجة �أنها فكرت يف قتله.
وخ���الل ذل���ك �لوق���ت ومز�جه���ا �ملنزع���ج م���ن 
�ل�شابط فتح���ت حقيبتها و��شتخرج���ت حقنة طبية، 
دون �أن ير�ه���ا �أحد �حلا�رسون، وو�شعت يدها بد�خل 
�لعباية �لت���ي ترتديها، و�نتظ���رت �لفر�شة لت�شفي 
غليله���ا م���ن �ل�شاب���ط، وبالفعل م���ا �إن �قرتب منها 
حت���ى هجمت علي���ه بو��شطة تل���ك “�لإب���رة”، و�لتي 
�أ�ش���اًل بحوزتها 4 حقن �أُخ���ر، وح�شلت عليها من عند 

�شديقتها �رسيكتها يف تعاطي �ملخدر�ت.
لك���ن �ملجن���ي علي���ه متكن م���ن �ش���د هجومها 
ومل ت�شتطع �أك���رث من خد�شه بيديه���ا وتلك �حلقنة، 
وعندما �أم�شك يديها ركلته برجليها يف بطنه، �إلى �أن 

ح�رست �أفر�د �ل�رسطة �لن�شائية و�أبعدوها عنه.

�لإ�ش���الح  �إد�رة  ن���زلء  �أح���د  حمام���ي  تق���دم 
و�لتاأهيل لقا�ش���ي تنفيذ �لعقاب، بطلب جاء فيه 
�شك���وى موكله ما يعانيه من ع���دم تو�فر �ملالب�س 
�لد�خلي���ة �لت���ي تنا�شب مقا����س ج�ش���ده �لبدين، 
ف�شالً عن �أن وجبات �لطعام �ملقدمة �إليه ل تكفي 
ل�ش���د حاجت���ه للطعام، ف���ال ي�شبع مم���ا يتناوله من 

طعامه �لقليل.
و�أو�شح مق���دم �لطلب �أن موكله حمكوم عليه 
باحلب�س مل���دة �شنتني م���ع �لنفاذ، و�أن���ه ��شتاأنف 
�حلك���م �ل�ش���ادر �شده، وبع���د �أن مت نقل���ه لإد�رة 

�لإ�ش���الح و�لتاأهي���ل “�شج���ن جو” لتنفي���ذ عقوبة 
�حلب����س �ملحكوم علي���ه بها، تبني له ع���دم تو�فر 
�ملقا����س �ملنا�شب جل�شده م���ن �ملالب�س �لد�خلية 
�ملتوفرة بال�شجن، كما �أن �إد�رة �لإ�شالح و�لتاأهيل 
ترف����س �ل�شماح باإدخ���ال �أية مالب�س ل���ه من خارج 
�ل�شج���ن، فاملالب�س �لتي وفرتها ل���ه �إد�رة �ل�شجن 
�شيق���ة جًد� وت�شبب �آلًما وت�شلخات له، مما يخ�شى 
مع���ه موكله م���ن �لإ�شاب���ة بالأمر�����س ب�شبب عدم 

قدرته على ��شتبد�ل مالب�شه لفرتة طويلة.
و�أ�ش���اف وكي���ل �لنزي���ل �أن وجب���ات �لطعام 

�لت���ي ت�رسفه���ا �لإد�رة ملوكل���ه قليل���ة ول تكفيه 
حلد �ل�شع���ور �ل�شبع، كما �أنه مل ُي�شم���ح له باإدخال 
�لطعام من خارج �لإد�رة، طالًبا من �لقا�شي �لنظر 

يف حالته �لإن�شانية، وو�شع حد �رسيع ملعاناته.
وهو م���ا ��شتجاب ل���ه قا�شي تنفي���ذ �لعقاب 
�إبر�هيم �لز�يد، و�ل���ذي وجه يف قر�ره �ملر�شل �إلى 
�إد�رة �لإ�ش���الح و�لتاأهيل “�ملوؤ�ش�ش���ة �لعقابية”، 
باتخ���اذ �شوؤونها �لالزمة بحق �لنزي���ل �مل�شار �إليه 
ومو�فاته مب���ا �شيتم �تخاذه بهذ� �خل�شو�س، وهو 

ما يعني مو�فقة �لقا�شي على طلب �لنزيل.

حكم���ت �ملحكم���ة �لك���رى �جلنائية 
�لأول���ى برئا�ش���ة �لقا�ش���ي �ل�شيخ حمد 
ب���ن �شلم���ان �آل خليف���ة، وع�شوي���ة كل 
م���ن �لقا�شي���ني �شياء هري���دي، وحممد 
جمال، عو����س و�أمانة ����رس عبد�هلل حممد، 
مبعاقبة مته���م كان بحوزت���ه قر�بة 3.5 
كيلوجر�مات م���ن “�حل�شي�س” مل يق�شد 
بيعه���ا �أو تعاطيه���ا، بال�شج���ن مل���دة 7 
�شن���و�ت، و�أمرت بتغرمي���ه مبلًغا وقدره 

5000 دينار ومب�شادرة �مل�شبوطات.
وتتمث���ل تفا�شي���ل �لقب����س عل���ى 
�ملته���م يف �أن �لتحري���ات �ل�رسي���ة �لت���ي 
�أجر�ها مالزم ب���اإد�رة مكافحة �ملخدر�ت، 
�أف���ادت باأن �ملته���م يحوز ويح���رز مو�د 
خم���درة يف غ���ري �لأح���و�ل �ملرخ����س بها 
قانوًنا. ونفاًذ� لالإذن �ل�شادر من �لنيابة 
وتفتي����س  وتفتي�ش���ه  ب�شبط���ه  �لعام���ة 
م�شكن���ه، فق���د �نتقل���ت قوة م���ن �أفر�د 
�ل�رسطة �إل���ى م�شكن �ملته���م، و�لذي مت 

�لقب�س عليه حال عودته �إلى مك�شنه.
وعرثو� يف �ل�شيارة �لتي كان يقودها 
وتعود ملكيتها �إل���ى �شقيقه، على عدد 
3 قط���ع كب���رية �حلجم ملفوف���ني بورق 
نايل���ون، وع���دد 5 قط���ع �أخ���رى خمتلفة 
�لأحجام، ثبت �أنها كله���ا مادة �حل�شي�س 
�ملخ���درة، ف�شالً عن فتات، و3 �شكاكني 

ملوثني باملادة ذ�تها.
كما حرثو� على ميز�ن ح�شا�س وورق 
ل���ف “كاغ���د”، وكي����س نايل���ون �شفاف 

وكرتون ملوث باآثار للمخدر �ملذكور.
وثب���ت من وز�ن �لكمي���ة �مل�شبوطة 
بحوزت���ه �أنها  ت�شل �إل���ى 3 كيلوجر�مات 

و454 جر�ما و8 �شنتيغر�مات.
وثب���ت للمحكمة �أن �ملتهم بتاريخ 9 
�أكتوب���ر 2016، حاز بغ���ري ق�شد �لإجتار 
�أو �لتعاط���ي �أو �ل�شتعم���ال �ل�شخ�ش���ي 
مادة �لقن���ب “�حل�شي�س” يف غري �لأحو�ل 

�مل�رسح بها قانوًنا.

�شجن���ت �ملحكمة �لك���رى �جلنائية 
�خلام�ش���ة برئا�ش���ة �لقا�ش���ي �إبر�هي���م 
�لز�ي���د، وع�شوي���ة كل م���ن �لقا�شيني 
حم�شن مروك، ومعتز �أب���و �لعز، و�أمانة 
����رس يو�ش���ف بوح���رد�ن، 3 متهم���ني من 
�جلن�شي���ة �لباك�شتانية، �أُدينو� بالعتد�ء 
عل���ى عر�س ومو�قع���ة �شاب���ة تايلندية 
�جلن�شي���ة مبنطقة �جلف���ري؛ وذلك ملدة 
�لأول، وبال�شجن  10 �شن���و�ت للمته���م 
ملدة 5 �شنو�ت لالآخَرين، و�أمرت باإبعاد 
�ملتهمني جميًع���ا نهائًيا عن �لبالد بعد 

تنفيذهم للعقوبة.
وتتح�ش���ل و�قع���ة �لق�شي���ة يف �أن 
�ملجني عليها تقدم���ت ببالغ لدى مركز 
�ل�رسطة، �أفادت فيه �أنها تعر�شت فجًر� 
عقب خروجها م���ن ملهى ليلي، تناولت 
فيه �مل�شكر�ت حلد �ل�شكر، لالغت�شاب 
م���ن قب���ل 3 �أ�شخا����س، و�ل���ذي تناوبو� 
على مو�قعتها دون ر�شاها، وكان ذلك 
�لعت���د�ء قد وقع خلف �أح���د �لفنادق يف 

منطقة �جلفري بد�خل �شيارتهم.
وقال���ت �أي�ًشا �إن �ملته���م �لأول هو 

م���ن �أم�شكه���ا م���ن يديه���ا و�شحبها من 
�ملقه���ى “ك���ويف �ش���وب” �ل���ذي كانت 
جتل����س في���ه بانتظ���ار �شي���ارة �لأجرة، 
وتعر����س �إليه���ا بال�رسب قب���ل �لعتد�ء 
عل���ى عر�شه���ا، وبع���د �نتهائه���م م���ن 
�رت���كاب جرميتهم �أعطاه���ا رقم هاتفه 

�لنقال ولذو� بالفر�ر.
وثبت للمحكمة �أن �ملتهمني �لثالثة 
بتاري���خ 5 �أغ�شط�س 2016، �أولً: و�قعو� 
�ملجن���ي عليها بغري ر�شاه���ا باأن �أخذها 
�ملتهم �لأول رفق���ة �شخ�س جمهول يف 
�شيارة �إلى مكان خال من �ملارة، وهناك 
�عتدى عليه���ا بال�رسب عل���ى نحو �أحلق 
به���ا �لإ�شاب���ات �ملو�شوف���ة بالتقري���ر 
�لطب���ي، و�شل مقاومته���ا ثم تعاقب مع 
بقي���ة �ملتهمني عل���ى مو�قعتها، ثانًيا: 
��شتعمل���و� �شي���ارة مملوك���ة للغري دون 

�إذن �شاحبها.
فيما �أُدي���ن �ملتهم �لأول �أي�ًشا باأنه 
�عتدى على عر����س �ملجني عليها بغري 
ر�شاها باأن �عتدى عليها بال�رسب، وح�رس 

عنها مالب�شها و�عتدى على عر�شها.

هرب من التوقيف لإيران واأعاده “الإنرتبول” من تايلند
��شتقبله “�حلر�س �لثوري” ثم توجه �إلى �لعر�ق ولبنان

نادى �أح���د �ملتهمني �ملحبو����س �حتياطًيا على 
ذم���ة ق�شاي���ا �إرهابية بتوقيف �حلو����س �جلاف على 
�ل�رسط���ة �ملوجودي���ن يف �لإد�رة، فلب���ى ن���د�ءه �أح���د 
�حلّر�����س، و�لذي توجه �إليه و�شاأل���ه عن �شبب ند�ئه، 
فاأجاب���ه �أنه بحاج���ة للذهاب �إل���ى دورة �ملياه؛ كونه 
يع���اين مر����س �ل�شك���ري. فا�شتج���اب �ل�رسط���ي �إلى 
طل���ب �ملوقوف، و�أخرج���ه من زنز�نت���ه، لكنه فوجئ 
باملوق���وف ي�شحبه �إل���ى د�خل �لزنز�ن���ة ولف ج�شده 
بقطعة من �للحاف �خلا�س ب���ه مب�شاعدة من �ملتهم 
�لثاين، كما ربطا يديه وكمما فمه و�شحب منه �ملتهم 

�لأول جمموعة �ملفاتيح �خلا�شة بالعنر.
وعم���د �ملتهمان �إل���ى �إح���د�ث �لفو�شى بد�خل 
مبن���ى �لتوقي���ف، �إذ فتح���ا �لعن���ر ليتمك���ن باق���ي 
�ملتهم���ني م���ن �لف���ر�ر و�خل���روج معهم���ا، ورغم �أن 
�لفر�شة كانت متاحة للجميع، �إل �أنه مل ي�شتجب لهم 

�أي من �ملوقوفني ما عد� �ملتهم �لثالث.
وبع���د خروجهم ��شتعم���ل �ملته���م �لأول قاطع 
يدوي )ك���رت( كان يخبئ���ه يف جيبه يف قط���ع �ل�شياج 
�حلديد، وقفزو� من فوق �شور �ل�شجن ولذو� بالفر�ر 
بو��شط���ة �شيارة مركون���ة بجانب م�شن���ع لالإ�شمنت، 
مت جلبه���ا خ�شي�ًش���ا لالأول لتنفيذ مهم���ة �لفر�ر من 

�لتوقيف؛ كونه حمكوم عليه بال�شجن �ملوؤبد، �إ�شافة 
�إل���ى �حلب�س 3 �شن���و�ت، ومتكنو� م���ن �لهرب جميًعا 

بو��شطتها.
وعقب مرور مدة من �لزمن و�لختباء عن �ل�رسطة، 
متكن �ملته���م �لأول من ترتيب ق���ارب ي�شتطيع به 
�لو�ش���ول �إلى �إير�ن، وهو ما ح���دث فعالً بعد خروجه 

من �شاطئ منطقة �شند.
ومبجرد �أن و�شل �ملذكور �إلى �حلدود �لإير�نية 
�لبحري���ة �شّلم جميع من كان يف �لقارب �أنف�شهم �إلى 
زورق خف���ر �ل�شو�ح���ل �لإير�ني���ة، وقالو� له���م �إنهم 
من مملك���ة �لبحري���ن ومناه�شون لل�شلط���ات فيها، 
متو��شل���ني معه���م بكلم���ات قليل���ة منه���ا “بحرين 

�نقالب”.
و�ع���رتف �ملته���م عق���ب �لقب����س علي���ه �أنه مت 
�إيقافه���م مل���دة 3 �أي���ام يف مر�ك���ز مبنطق���ة “بن���در 
عبا�س”، �إل���ى �أن ح�رس عدد من �أفر�د �حلر�س �لثوري 
�لإي���ر�ين و�أخرجوه���م، وتوجه �إلى م���دن �إير�نية عدة، 

�إلى �أن خرج متوجًها �إلى �لعر�ق، ومنه �إلى لبنان.
مل يكت���ف �ملته���م بعد هروب���ه �إل���ى دول عدة، 
ب���ل ق���رر �ل�شفر �إل���ى مملك���ة تايلند، و�لت���ي كانت 
�آخ���ر حمطاته خارج �أ�شو�ر �ل�شج���ن، حيث مت توقيفه 
مبجرد و�شوله �إلى مطار بانكوك من جانب �ل�شلطات 
�ملحلية يف تايلند؛ وذلك ل�شدور مذكرة قب�س بحقه 

من قبل �ل�رسطة �لدولية “�لإنرتبول”، و�لذي �أعادوه 
�إلى �ململكة لتنفيذ �لعقوبات �ل�شادرة بحقه.

و�أو�ش���ح �ملته���م �أن���ه �لعق���ل �ملدب���ر لعملي���ة 
�لهروب ومن ق���ام بالتخطيط لها، و�أنه هو من طلب 
من �إد�رة �لتوقيف توفري �للحاف �إليه، و�لذي قّطعه 
وحّوله �إلى حب���ل ��شتعمله يف تقييد �ل�رسطي �ملجني 

عليه وتكميم فمه.

و�أ�ش���ار �إل���ى �أن �ملتهم �لثاين هو م���ن تو��شل 
مع �أ�شخا����س خارج �ل�شجن، بو��شط���ة هاتف مهّرب، 
طالًب���ا منه���م توف���ري �ل�شي���ارة �لتي كان���ت جمهزة 
�إليهم ومركونة بالقرب من �إد�رة �لتوقيف وبد�خلها 

�ملفتاح.
وثب���ت للمحكمة �لتي نظرت �لق�شية �أن �ملتهم 
�لأول يف غ�ش���ون �لعام 2014، غ���ادر �أر��شي مملكة 

�لبحرين بغري �إذن من موظف �جلو�ز�ت �ملخت�س.
وثبت �أن �ملتهم���ني �لأول و�لثاين: �عتديا على 
�شالم���ة ج�شم �أح���د منت�شبي قو�ت �لأم���ن �لعام، ومل 
يف�س �لعتد�ء �إلى عجزه ع���ن �أد�ء �أعماله �ل�شخ�شية 
م���دة تزيد ع���ن 20 يوًم���ا، وكان ذلك �أثن���اء وب�شبب 
تاأديت���ه وظيفته بني���ة حمله بغري حق عل���ى �لمتناع 
ع���ن �أد�ء عمل من �أعمال وظيفت���ه، و�رسقا �ملنقولت 
�ملبينة ب���الأور�ق و�ململوكة لوز�رة �لد�خلية بطريق 
�لإكر�ه �لو�ق���ع على �ملجني علي���ه با�شتعمال �لقوة 
حال كونهما �شخ�شني باأن قاما بتقييده و�شل حركته 
و�رسقة �ملفاتيح ومتكنا بتل���ك �لو�شيلة �لق�رسية من 
�شل مقاومته و�إمتام �ل�رسقة، و�شاعد� �ملتهم �لثالث 
على �لهرب من مركز �لتوقيف و�حلب�س �لحتياطي.

فيما ثب���ت �أن �ملتهم���ني �لثالث���ة، �أولً: �أتلفو� 
عمًد� �أمو�ل ثابت���ة ومنقولة مملوكة لوز�رة �لد�خلية، 
ثانًي���ا: هربو� بع���د �لقب�س عليه���م قانوًنا وذلك من 

مركز �لتوقيف.
وعاقب���ت �ملحكمة �لك���رى �جلنائي���ة �خلام�شة 
برئا�ش���ة �لقا�شي �إبر�هيم �لز�ي���د، وع�شوية كل من 
�لقا�شيني حم�ش���ن مروك، ومعتز �أب���و �لعز، و�أمانة 
����رس يو�شف بوحرد�ن، �ملته���م �لأول بال�شجن ملدة 7 
�شن���و�ت، وبحب����س �ملتهمني �لآخري���ن ملدة �شنتني 

فقط.

عبا�س اإبراهيم
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@gmail.com

لمحات

�أ�شابيع قليل���ة تف�شلنا عن �شهر 
رم�ش���ان �ملب���ارك، ومل ن�شم���ع عن �أي 
عم���ل در�مي تلفزيوين بحريني معلن، 
و�لأ�شباب معروف���ة ومربرة. لكن رغم 
كل �لعقب���ات �لت���ي تو�ج���ه �لدر�م���ا 
يف �لوط���ن �لعرب���ي، و�أهمه���ا �لعقب���ة 
�لإنتاجية، �إل �أن هذه �لأعمال ل ميكننا 
�أب���د�ً �إغفال م���دى �أهميتها �لكربى يف 
ن�رش �لوعي وتثقي���ف �ملجتمعات، هذ� 
�إذ� كن���ا )حذرين جد�ً ودقيقني( فيما 

نقدمه �إلى �مل�شاهدين. 
ذكرنا يف وقت �شابق �أن �ل�رش�كات 
يف �لعملي���ة �لإنتاجي���ة �لدر�مية مهمة 
ج���د�ً لتقلي���ل ع���بء �لتكالي���ف على 
جمي���ع �لأط���ر�ف، و�شمان ب���ث �لعمل 
عل���ى �أكرث من قن���اة ف�شائية و�ت�شاع 
�نت�شاره. نثم���ن �جلهود �ملبذولة رغم 
عظ���م �لتحدي���ات، و�جله���ود �لأخ���رى 
�لت���ي كانت حم���ط �إعج���اب �جلميع يف 
�خللي���ج �لعرب���ي، و�أ�ش�ش���ت ل�شمع���ة 
�لدر�م���ا �لبحرينية وجناحه���ا، لكن �أن 
تق���ف عجلتن���ا يف بع�ض �لأع���و�م دون 
تق���دمي �أي عم���ل در�مي يذك���ر فهذ� 
يوؤثر بطبيعة �حلال ب�شكل �شلبي على 
م�شتويات �خل���ربة، وينتج عنه �شعف 
�مل�شاركة �لعام���ة يف �لإنتاج �لدر�مي، 
وبالت���ايل �لرت�جع و�حتم���الت تقدمي 

جودة �أقل مما �عتدنا عليها �شابقاً.
�لت���ي  �لق�ش���وى  �لفائ���دة  �إن 
جتنيها �ملجتمعات من �لدر�ما و�أعني 
)�لدر�ما �لهادفة فقط( يف جميع �أنحاء 
�لعامل لهي حم���ل �هتمام �لعامل �أجمع؛ 
فالدر�ما تدخل كل �لبيوت، ويتفاعل 

معها �ل�شغري و�لكبري. 
بالن�شب���ة لن���ا ف���اإن مو�شم���اً مثل 
مو�ش���م �شهر رم�شان �ملب���ارك، �لذي 
�أن ننك���ر م���دى تفاع���ل  ل ن�شتطي���ع 
�مل�شاهدي���ن في���ه م���ع ك���م �لأعم���ال 
�لدر�مي���ة �ملقدمة يف جمي���ع �لقنو�ت 
�أن  خالل���ه  م���ن  ميكنن���ا  �لف�شائي���ة، 
نحقق �لكثري م���ن �لأهد�ف �لتي نرنو� 
�إليه���ا دون �رشف �لباه���ظ من �لأمو�ل 
عل���ى بر�م���ج �أخ���رى، ومنه���ا �أه���د�ف 
�لتوعي���ة �لجتماعي���ة، و�إحي���اء تر�ثنا 
�ل���ذي ل يعرفه �لكث���ريون من �جليل 
�حلايل، ومعاجلة ومناق�شة �لعديد من 
�مل�شكالت �لت���ي تو�جهنا، كما ميكننا 
كذل���ك تغي���ر العدي���د م���ن الأمناط 
ال�سلبي���ة ال�سائ���دة اأو تعزي���ز الأمناط 
جمتمعاتن���ا  يف  �ملحبب���ة  �لإيجابي���ة 

ب�شهولة وُي�رش.
�إن كنا فعالً نري���د �إر�شال وتعزيز 
ر�شائلن���ا �لهادف���ة ب�شكل غ���ري مبا�رش 
ومن خ���الل ق�ش�ض توعوية وتثقيفية 
وتعليمي���ة وما اإلى ذل���ك من جمالت 
و�أهد�ف فاإنه ل���ن مير علينا عام و�حد 
دون �أن نق���دم �شيئ���اً يخ�شن���ا نح���ن 

كبحرينيني خليجيني.

الدراما التلفزيونية 
البحرينية

اليوم العالمي 
للكتاب

يف �أبري���ل م���ن كل ع���ام حتتف���ل منظم���ة 
�ليون�شك���و بالي���وم �لعامل���ي للكت���اب وحقوق 
�ملوؤل���ف، ويتز�من هذ� �ليوم مع رحيل عدد من 
�لأدب���اء يف ع���ام 1616م. ومت �ختيار هذ� �ليوم 
يف موؤمت���ر �ليون�شك���و �مُلنعق���د يف باري�ض عام 
1995م تقدي���ًرا وتكرمًيا لأولئ���ك الأدباء وكل 
�ملوؤلف���ني، و�ختارت منظم���ة �ليون�شكو مدينة 
)كوناكري( بجمهورية غيني���ا لتكون �لعا�شمة 
�لعاملي���ة للِكتاب لع���ام 2017م، وذل���ك نظًرا 
جلودة ومتيز بر�جمه���ا، خ�شو�شا �لرب�مج �لتي 
ركزت على �لت�شارك �ملجتمعي و�ل�شباب وحمو 

�لأمية. 
ومت تخ�شي�ض �حتفالية �لِكتاب لهذ� �لعام 

لالحتف���ال بالأ�شخا�ض �ملكفوف���ني �أو �شعاف 
�لب����رش �لذي���ن يو�جهون �شعوبة ق���ر�ءة �لكتب 
واملطبوع���ات الأخرى، وذلك ب�سب���ب انخفا�ض 
�لكت���ب �ملتوفرة بطريقة “بري���ل” و�لتي تبلغ 
�أقل من 10 % ويف بع�ض �لبلد�ن 1 %. وذكرت 
�ملدي���رة �لعام���ة لليون�شك���و يف ر�شالتها بهذه 
�ملنا�شب���ة )�ن �ليوم �لعامل���ي للكتاب وحقوق 
�ملوؤل���ف ُيعت���رب فر�ش���ة لت�شلي���ط �ل�شوء على 
قدرة �لكت���ب على حتقيق روؤيتن���ا للمجتمعات 
�لتي ناأم���ل �أن تكون �شاملة ومتعددة ومن�شفة 
ومفتوح���ة وت�شمح مب�شاركة جميع �ملو�طنني(، 
وه���ي روؤية تتو�فق مع �تفاقي���ة �لأمم �ملتحدة 
بحق���وق �لأ�شخا����ض ذوي �لإعاق���ة، ومع مبادئ 

�ليون�شك���و �لد�عية لإحقاق حق���وق و�حتياجات 
�لأ�شخا�ض ذوي �لإعاق���ة وتكييف �لتكنولوجيا 

لتتالءم مع �حتياجاتهم �لإن�شانية.
وبه���ذه �ملنا�شب���ة �أطلق���ت وز�رة �لرتبي���ة 
و�لتعلي���م ووز�رة �شوؤون �ل�شباب ومركز عي�شى 
�لثقايف م�رشوع )�قر�أ( �لذي يتز�من مع �حتفالت 
الي���وم العاملي للكتاب، وذل���ك بهدف تر�سيخ 
مهار�ت �لبحث وت�شجي���ع �ملجتمع على �لقر�ءة 
و�لطالع و�قتناء �لكتب �لورقية و�لإلكرتونية. 
�ملد�ر����ض  طلب���ة  ت�شته���دف  مب���ادرة  وه���ي 
و�لأطفال من �أجل ت�شجيعهم على �لقر�ءة �لتي 
ت���رتك �أثًر� على �شخ�شيته���م �لنا�شئة وت�شاهم 

يف تنمية مو�هبهم و�شقلها. 

عبدعلي الغسرة
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نجاة 
المضحكي

ما ه���و بال�شب���ط دور �ملجال�ض 
�لبلدية؟ وما �خلدمات �لتي تقدمها 
للمو�طن���ني؟ وم���ا �خلدم���ات �لتي 
يعج���ز �ملو�ط���ن ع���ن �لقي���ام به���ا 
فيقدمها له �ملجل����ض �لبلدي؟ هل 
ه���ي نظاف���ة �ملناط���ق؟ بالتاأكي���د 
�لبلدي���ة  �ملجال����ض  فاأع�ش���اء  ل، 
يقولون �إنها من �خت�شا�ض �شوؤون 
�لبلدي���ات؟ هل ه���م م�شوؤولون عن 
�لأر��شي �ملهج���ورة �لتي تتكد�ض 
فيها خملف���ات �لهدم حيث �شارت 
مرتعاً للزو�ح���ف؟ بالتاأكيد ل، فكل 
هذه �لأم���ور يقوم عليه���ا �ملو�طن 
بالت�ش���ال باجله���ات �مل�شوؤولة يف 
�ش���وؤون �لبلدي���ات �أو وز�رة �ل�شحة 
لتقوم باملهمة بعد �أن يطلب منها؟ 
لن نتح���دث �ليوم ع���ن �لق�شور يف 
�ش���وؤون �لبلدي���ات فه���ذ� مو�شوع 
يحت���اج ل���ه كت���اب وح�ش���اب، ب���ل 
�مل�شكلة �لآن هي �ملجال�ض �لبلدية، 
حيث يخرج علين���ا �أع�شاوؤها �لذين 
ل هم لبع�شه���م �إل توزيع �لر�شائل 
�لت���ي حتتوي  “�لو�ت�ش���اب”  عل���ى 
�شورهم بالغرتة و�لعقال و�لب�شت، 
ويتحدث���ون فيه���ا ع���ن رعايته���م 
�لفعاليات، و�أع�شاء �آخرون يحملون 
�مل�شوؤولي���ة كل م���ا ط���ر�أت حادثة 
ويوزعون �لته���م جز�فاً على بع�ض 
�لوز�ر�ت دون وع���ي منهم و�إدر�ك 

مل�شوؤولية كل وز�رة.
هناك م���ن حم���ل وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م م�شوؤولية دخ���ول “حية” 
مدر�شة عر�د للبنني، وكاأن �لوز�رة 
م�شوؤول���ة عن نظافة �ملنطقة و�إز�لة 
�أو كاأن عل���ى �ل���وز�رة  �ملخلف���ات، 
�أن توج���ه حملة تفتي����ض كل �شباح 
للتاأك���د م���ن خل���و �ملد�ر����ض م���ن 
م�ش���در  �إن  و�لزو�ح���ف،  �حل����رش�ت 
“�حلية” هي �لأر�ض �ملهجورة �لتي 
تتكد����ض فيها �ملخلف���ات �أو ركام 
�حلج���ارة، وهي م�شوؤولي���ة �ملجل�ض 
�لبلدي �لذي عليه �أن يتابع �لأماكن 
و�لأر��ش���ي �ملهج���ورة �لتي ت�شبح 
�أو تك���ون  �لبن���اء  مكب���ا ملخلف���ات 
مكانا حلاوي���ات �لقمام���ة، كما هي 
م�شوؤولية �إد�رة �ملدر�شة �لتي يجب 
�أن تتاأك���د م���ن خلو �ملبن���ى من �أي 
خطر، وتبلغ عنه �جلهات �ملخت�شة، 
يج���ب �أن يتاأك���د ع�ش���و �ملجل����ض 
�لبلدي و�أن يوج���ه �للوم �إلى �جلهة 

�لوز�رية �مل�شوؤولة.
يف �حلقيقة مل ي�شتفد �ملو�طن 
من �ملجال�ض �لبلدي���ة، بل �أ�شبحت 
عبئ���ا عل���ى �ملو�ط���ن، كم���ا عل���ى 
ميز�نية �لدول���ة، كما �أ�شبحت �شبباً 
يف �شناع���ة �لبلبل���ة، كم���ا �أن بع�ض 
�أع�شائه���ا يتخي���ل نف�ش���ه فار����ض 

�لفر�شان عنرتة بن �شد�د.

عندما يتخيل عضو المجلس 
البلدي نفسه عنترة بن شداد

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

لقد و�شع �شيدي �شاح���ب �ل�شمو �مللكي 
�لأم���ري خليف���ة ب���ن �شلم���ان �آل خليف���ة رئي�ض 
�ل���وزر�ء �ملوق���ر حفظه �هلل ورع���اه �لبحرين يف 
م�ش���اف �ل���دول �ملتقدمة يف جمي���ع �ملجالت 
ب�ش���كل مده�ض وجعلها مو�شع �حرت�م و�هتمام 
وقدوة ومنوذجا يف املجال التنموي والتحديث 
و�لتط���ور و�لنماء، وياأتي تك���رمي �شموه حفظه 
�هلل من جامع���ة �لدول �لعربي���ة “بيت �لعرب” 
مبنح���ه درع �لري���ادة تقدير� من �لأم���ة �لعربية 
قاطب���ة لل���دور �لطليع���ي و�لر�ئ���د ل�شم���وه يف 
جم���الت �لتنمي���ة باختالف م�شار�ته���ا وتاأثريه 
يب���ذل  كقائ���د  �لب�رشي���ة  م�ش���رية  يف  �لعمي���ق 
�جله���د و�لعطاء من �أجل تعزي���ز �ل�شالم و�لأمن 

و�ل�شتقر�ر. 

وكم���ا قال �شي���دي �شمو �ل�شي���خ علي بن 
خليف���ة �آل خليف���ة نائب رئي�ض �ل���وزر�ء خالل 
حفل �لتكرمي �إن هذ� �لحتفاء ب�شاحب �ل�شمو 
�مللك���ي رئي����ض �ل���وزر�ء و�حل�ش���ور �لو��شع 
لكبار �مل�شوؤول���ني و�ملفكرين هو دليل حمبة 
وتقدي���ر ل���دور �شم���وه �لتنم���وي ومو�قفه يف 
خدمة وطنه و�لدف���اع عن ق�شايا �أمته �لعربية 

و�لإ�شالمية.
من���ذ �أن �نطلقت م�شرية �لنه�شة �حلديثة 
�ملبارك���ة يف �لبحري���ن و�ملر�ك���ز �لأول���ى هي 
�لعن���و�ن �لأبرز، فالنج���اح و�لبحري���ن �شيئان 
متالزم���ان يف خمتل���ف �ملو�ق���ف و�لتط���ور�ت 
واإذا اأردن���ا تلخي�ض كل ذل���ك يف كلمة واحدة 
�لنه�ش���ة وقائ���د  ب���اين  �شتك���ون... بف�ش���ل 

�لأم���ري  �مللك���ي  �ل�شم���و  �شاح���ب  �مل�ش���رية 
خليفة ب���ن �شلمان �ل���ذي يقتب����ض �لعامل من 
نهجه وحكم���ه ومتابعته بكل دق���ة �ملو��شيع 
�ملتعلق���ة بالتق���دم وتطوير �ملجتم���ع ولهذ� 
نرى �ملحاف���ل �لدولية تت�شابق لتكرمي �شموه 
وتزين كل �شفحة من �شفحاتها با�شمه حفظه 
�هلل و�لأ�ش����ض و�ملفاهي���م �لت���ي ي�شري عليها 
وهي مفاهيم و�أ�ش����ض ت�شعى �إلى جعل �لعامل 

يعي�ض باأمن و�أمان و��شتقر�ر.
�إن مملك���ة �لبحرين ت�شاهم �لي���وم ب�شكل 
فاع���ل يف م�ش���رية �لب�رشية و�لأم���ن و�ل�شتقر�ر 
وكل م���ا يعود بالنف���ع و�لفائدة عل���ى �لبلد�ن 
و�ل�شعوب قاطبة، وحتظ���ى �شيا�شتها بتقدير 
و�ح���رت�م ل مثي���ل له وهذه �ل�شم���ات �لو��شحة 

مل ت���اأت هك���ذا من ف���راغ واإمنا بف�س���ل الرائد 
و�ملعلم �لذي ير�شم لنا خارطة �لنجاح وحمفزنا 
للعمل وحتقيق �لقفز�ت �لر�ئدة يف كل م�شمار 
�شيدي �شمو رئي�ض �ل���وزر�ء حفظه �هلل ورعاه، 

قائد دفة �لبناء و�لنه�شة و�لتطوير. 
نبارك ل�شموكم هذ� �لتكرمي �لعربي �لكبري 
وحلظ���ة �ل�شعادة �حلقيقية لك���م بالفعل وكما 
تقول���ون لنا د�ئم���ا يف جمل�شكم �لعام���ر... “�ن 
�أي تكرمي لكم هو تك���رمي للبحرين و�شعبها”. 
فع�ش���ى �هلل �أن يبقيكم ذخر� و�شند� يا �شاحب 
�ل�شم���و  لهذ� �لبلد وميدكم بال�شحة و�لعافية، 
فالبحرين هي �لأمري خليفة بن �شلمان، وخليفة 
ب���ن �شلمان هو �لبحرين، و�إلى مزيد من �لرفعة 

و�لنماء يف ظل �شموكم حفظكم �هلل.

التكريم 
العربي الكبير

يح���اول �لبع�ض عبثا جتمي���ل �لوجه �لب�شع 
لنظ���ام �مل���اليل يف �إير�ن بامل�شاحي���ق من �أجل 
تقبل���ه عامليا و�ل�شعي لإدماجه و�لتعاي�ض معه 
�شمن �ملجتمع �لدويل، وهذه �ملحاولت جتري 
من���ذ �أع���و�م طويل���ة حي���ث د�أب �لبع�ض على 
تق���دمي ت�شهيالت ب���ل تنازلت له���ذ� �لنظام 
من �أجل دفع���ه باجتاه �لتاأقل���م و�لتعاي�ض مع 
�ملجتم���ع �لدويل ولكن م���ن دون جدوى بل �ن 
�ملث���ري لل�شخري���ة �أن نظام �مل���اليل ل يتحرك 
خط���وة اإيجابية باجتاه ذل���ك البع�ض واملجتمع 
 �ل���دويل وي�ش���ري بالجت���اه �ملعاك����ض متام���ا!
هذ� �لنظام �ملتخلف و�مل�شتبد ي�شعى لفر�ض 
�أف���كار ومفاهي���م قروو�شطائي���ة على خمتلف 
�رش�ئ���ح �ل�شعب �لإي���ر�ين، ولعل �ش���ن قو�نني 
مهينة للم���ر�أة �لإير�نية من قب���ل حكومة �ملال 

روح���اين �لتي تزعم �أنه���ا معتدل���ة و�إ�شالحية 
م���ن �لأدلة �لنا�شع���ة على رف�ض ه���ذ� �لنظام 
�لتخل���ي ع���ن �أف���كاره وممار�شات���ه، �إذ �إن���ه يف 
�لوق���ت �ل���ذي حت�شل فيه �مل���ر�أة على حقوق 
ومكت�شبات و�متياز�ت يف دول �لعامل �ملختلفة 
وتخطو باجت���اه �مل�شاو�ة مع �لرج���ل، فاإن هذ� 
�لنظ���ام يق���وم باإ�ش���د�ر قو�نني يحظ���ر فيها 
على �مل���ر�أة مو��شل���ة حت�شيالته���ا �لدر��شية 
يف ع���دد م���ن �ملج���الت كم���ا مينعه���ا �أي�ش���ا 
 م���ن مز�ول���ة �لعديد م���ن �ملهن كونه���ا �مر�أة.

جتاهل �ملجتمع �ل���دويل يف �لكثري من �لأحيان 
�ملمار�ش���ات و�لأعم���ال �لال�إن�شانية �لتي يقوم 
بها ه���ذ� �لنظ���ام، ي�شجعه �أكرث عل���ى �مل�شي 
قدم���ا يف �ل���درب �ملع���ادي لالإن�شاني���ة �ل���ذي 
�ختاره لنف�ش���ه، ولعل ما قام به ي���وم �لأربعاء 

12 �أبري���ل بح���ق ثالثة من �ل�شب���ان �لإير�نيني 
يف مدينة دهل���ران منوذجا اآخر م���ن انتهاكاته 
�لإن�ش���ان  حق���وق  مب���ادئ  لأب�ش���ط  �ل�شارخ���ة 
و�شخ�شيت���ه  �لإن�ش���ان  بكر�م���ة  و��شتخفاف���ه 
�لعتبارية، �إذ قام باإجبار هوؤلء �ل�شبان �لثالثة 
على �لطو�ف ب�شورة مهينة يف �ملدينة وتدلت 
م���ن �أعناقه���م �أباري���ق، وهكذ� �أ�شل���وب يحط 
م���ن �شخ�شية �لإن�ش���ان، هو �شم���ن �لأ�شاليب 
�ملتع���ارف عليه���ا لدى ه���ذ� �لنظ���ام وهدفه 
 د�ئم���ا ه���و خلق �أج���و�ء م���ن �لرع���ب و�خلوف.
�مللفت للنظ���ر، �أن هوؤلء �ل�شبان �لثالثة كانو� 
ق���د ��شتبكو� م���ع �لق���و�ت �لقمعي���ة للنظام، 
ولك���ي يلتف عل���ى معاين �ملقاوم���ة و�لرف�ض 
مل���ا ب���در منهم فاإن���ه جلاأ �ل���ى هك���ذ� �أ�شلوب 
حتقريي مرفو����ض �إن�شانيا و�أخالقيا وقانونيا، 

وه���ذ� �لنظام �لذي يق���وم قادت���ه وم�شوؤولوه 
بعمليات �رشقة ونهب لرثو�ت �ل�شعب �لإير�ين 
مبخالف���ات  قيامه���م  وكذل���ك  بامللي���ارات 
و�نته���اكات �شارخة ف���اإن �لنظ���ام يتجاهلهم 
لكن���ه ي�ش���دد �لعقوبة م���ع �ش���ارق رغيف خبز 
اإل���ى ذل���ك بداف���ع اجل���وع!  لإن�س���ان ا�سط���ر 
هوؤلء �لذين يدعون �إدم���اج هذ� �لنظام �شمن 
�ملجتمع �لدويل و�إعادة تاأهيله، مطلوب منهم 
�أن يو�شحو� للع���امل كله كيف ميكن بعد مرور 
�أع���و�م طويلة من �لت�ش���الت و�ملحادثات مع 
ه���ذ� �لنظام به���دف تطبيع �لأو�ش���اع معه، �أن 
يبادر �لى هكذ� ممار�ش���ات مهينة من خمتلف 
�لأوج���ه، وه���ل حق���ا ميك���ن �إدماج نظ���ام ي�رش 
على �أف���كاره �لقروو�شطائية مع عامل �ليوم؟!. 

“�حلو�ر �ملتمدن”.

بهكذا منطق يريد ماللي إيران 
فالح هادي الجنابي االندماج مع العالم



“برنت” يرتفع �إلى 
53.4 دوالر للربميل

لن���دن - روي���رتز: ��سرتدت �أ�سع���ار �لنفط 
بع����س عافيته���ا �أم����س بع���د خ�سائر ح���ادة يف 
�جلل�س���ة �ل�سابق���ة بفع���ل تلميح���ات �سعودية 
وكويتي���ة لتمديد �تفاق خف����س �الإنتاج �سمن 
منظم���ة “�أوب���ك”. وز�د خام �لقيا����س �لعاملي 
مزي���ج برن���ت يف �لعق���ود �الآجل���ة 52 �سنتا �إلى 

53.45 دوالر للربميل.
و�رتف���ع �خلام �الأمريك���ي يف �لعقود �الآجلة 

45 �سنتا �إلى 50.89 دوالر للربميل.
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اقتصاد
�لبحرين �ملركزي: �لت�سهيالت �مل�رصفية 

تنخف�س ل� 591 مليون دينار
�لقاه���رة - مبا�رص: �أظه���رت بيانات م����رصف �لبحرين �ملركزي تر�جع �س���ايف �لت�سهيالت 
�مل�رصفية �إلى 590.85 مليون دينار يوم �أم�س �الول، مقابل نحو 595.76 مليون دينار يوم 
�لثالث���اء �ملا�سي. و�أو�سح �مل����رصف يف بيان �أم�س �خلمي�س، �أن قيم���ة �لت�سهيالت لالإقر��س 
ليلة و�حدة بلغت 165.1 مليون دينار �أم�س �الول، فيما بلغت �لود�ئع الأجل �أ�سبوع نحو 97.8 

مليون دينار.
و�أ�ساف �لبيان �أن �إجمايل �لود�ئع الأجل �سهر بلغت 308.5 مليون دينار، فيما مت �إ�سد�ر 

�سكوك الأجل �أ�سبوع بقيمة 19.5 مليون دينار.
و�لت�سهي���الت �مل�رصفي���ة هي عب���ارة عن جمموع���ة م���ن �أدو�ت �الإي���د�ع و�الإقر��س �لتي 
ت�ستطيع م�سارف �لتجزئة �حل�سول عليها لتلبية �حتياجاتها �إلى �ل�سيولة بالدينار �لبحريني.

“بـابـكــو”: 4 مـاليـيــن ديـنــار لـ�شــر�ء �أنـابــيــب
“�ملجل�س” يفتح 22 مناق�سة تتبع 12 جهة حكومية

فتح جمل�س �ملناق�سات و�ملز�يد�ت يف جل�سته 
�الأ�سبوعية يوم �أم�����س 22 مناق�سة، عامة وحمدودة، 

تابعة �إلى 12 جهة حكومية.
ووفًق����ا الأح����دث بيان����ات ن�����رصت عل����ى موق����ع 
�ملجل�����س، ف����اإن �أب����رز �ملناق�س����ات تابع����ة �إل����ى 5 
ل�رصكة نف����ط �لبحري����ن )بابكو(، �أولها ل�����رص�ء 8 حزم 
�أنابي����ب ملربد�ت �له����و�ء �لبخاري لوح����دة �لتك�سري 
�لهيدروجين����ي تق����دم لها عط����اء و�ح����د بنحو 4.07 
مليون دين����ار ومت تعليق����ه، و�لثاني����ة الإن�ساء نظام 
حتكم منافذ د�ئمة لفن����اء �سرتة رقم 1 تقدم لها 3 
عطاء�ت، �أ�سغرها بنحو 75.14 �ألف دينار، و�لثالثة 
لتوف����ري �ملوظف����ن الإد�رة �مل�سرتي����ات تقدم لها 
5 عط����اء�ت، �أ�سغره����ا بنح����و 189.52 �أل����ف دينار، 
و�ملناق�س����ة �لر�بع����ة التفاقي����ة �رص�ء طويل����ة �الأجل 
لالأث����اث ال�ستخد�مها يف عو�يل تقدم لها 3 عطاء�ت، 
�أ�سغرها بقيمة 228.06 �ألف دينار، و�الأخرية لطلب 
�����رص�ء م����و�د مكافحة �لت�����رصب �لنفطي تق����دم لها 3 

عطاء�ت، �أ�سغرها بقيمة 62 �ألف دينار.
كم����ا فت����ح �ملجل�����س مناق�س����ة لهيئ����ة تنظيم 
�الت�ساالت؛ من �أجل �حل�سول على خدمات تطويرية 
لت�سمي����م وتنفيذ نظ����ام معلوم����ات و�إد�رة �لطيف 
�ل����رتددي تق����دم له����ا 3 عط����اء�ت، �أ�سغره����ا بنحو 
115.27 �أل����ف دوالر م����ا يع����ادل 43.5 �ألف دينار، 
و�أكربه����ا بقيم����ة 499.85 �أل����ف دوالر م����ا يع����ادل 

188.4 �ألف دينار.
وكانت �إد�رة �لرت�خي�س �لال�سلكية و�لرتدد�ت 

و�لرقاب����ة بهيئة �ملعلوم����ات و�حلكومة �الإلكرتونية 
�أ�س����درت �خلطة �لوطنية لل����رتدد�ت، و�لتي تغطي 
خاللها نطاق����ات �لطيف �ل����رتددي مبملكة �لبحرين 
�لبي����اين  �إ�سد�ره����ا �ملخط����ط  �إل����ى جان����ب  كاف����ة، 
�لتو�سيحي �لتاب����ع لها، وتوزيعها على �أع�ساء جلنة 
�إ�سرت�تيجي����ة وتن�سيق �لطي����ف �لرتددي و�ملعنين 
م����ن وزر�ء وم�سوؤولن حكومين، مل����ا متثله �خلطة 
م����ن �أهمية بالغة يف و�سع �لركائ����ز �الأ�سا�سية الإد�رة 
�لطي����ف �ل����رتددي، وحتقي����ق ��ستخ����د�م �لرتدد�ت 
�حلالي����ة  �الحتياج����ات  لتلبي����ة  فاعل����ة؛  ب�س����ورة 
و�مل�ستقبلية، مبا ير�عي �الأنظمة و�للو�ئح �لدولية، 
و�ال�ستخ����د�م �الأمث����ل و�حتياج����ات وخط����ط خمتلف 
�لقطاع����ات مبا فيها �جله����ات �مل�سوؤولة عن �لدفاع 

و�الأمن �لوطني.
ياأتي هذ� �الإ�سد�ر �إدر�ًكا الأهمية �لدور �ملحوري 
لتخطي����ط �لطيف �لرتددي بدعم قط����اع �الت�ساالت 
باململك����ة، ومتا�سًي����ا مع تو�سيات �خلط����ة �لوطنية 
�لر�بعة لالت�س����االت، حيث تعد �خلط����ة �أد�ة رئي�سة 
����ا الإد�رة �لطي����ف �لرتددي عرب  ومرجًع����ا ��سرت�ساديًّ
توفري �ملعلومات عن خدمات �الت�ساالت �لر�ديوية 
�مل�سموح بها يف جمي����ع �لنطاقات �لرتددية مبملكة 

�لبحرين.
وبلغ �إجمايل �لعطاء�ت �ملقدمة 92 عطاء، وكان 
جمم����وع �أقله����ا نح����و 7.13 ملي����ون دين����ار، فيما مت 

تعليق 4 عطاء�ت تابعة �إلى 4 جهات.
وفت����ح �ملجل�س مناق�ست����ن ل����وز�رة �الأ�سغال 
و�س����وؤون �لبلدي����ات و�لتخطي����ط �لعم����ر�ين، �أولهما 
للبلدي����ات  �لقمام����ة  �أكيا�����س  وتو�سي����ل  لتزوي����د 

تق����دم له����ا 4 عط����اء�ت، �أ�سغرها بنح����و 1.1 مليون 
دين����ار، يف حن �أكربها بقيم����ة 31.74 مليون دينار 
ملدة عام����ن، و�لثانية م����ن �أجل بناء طاب����ق �إ�سايف 
ملركز جدحف�����س �الجتماعي �لتابع ل����وز�رة �لتنمية 
�الجتماعي����ة يف جدحف�����س تق����دم له����ا 5 عط����اء�ت، 

�أ�سغرها بقيمة 325.33 �ألف دينار.
ونظ����ر �ملجل�����س يف مناق�ستن ل�رصك����ة تطوير 
للبرتول، �أولهما لتقدمي خدمات جمع �لقمامة ومياه 
�ل�����رصف �ل�سحي تق����دم له����ا 4 عط����اء�ت، �أ�سغرها 
بقيم����ة 59.28 �ألف دين����ار ملدة �سنت����ن، و�لثانية 
 Corrosion Inhibitor CRW من �أجل توري����د
9229 تق����دم لها عطاء و�حد بقيمة 390 �ألف دوالر 

ما يعادل 147.03 دينار ومت تعليقه.

كما نظ����ر �ملجل�س يف مناق�ست����ن ل�رصكة مطار 
�لبحري����ن، �أولهم����ا لتوفري م����و�د كيميائية ملعاجلة 
�ملياه تقدم لها 3 عطاء�ت، �أ�سغرها بنحو 131.25 
�ألف دينار، و�لثانية من �أجل توفري �أجهزة �لكمبيوتر 
لل�رصك����ة تقدم له����ا 6 عط����اء�ت، مت تعلي����ق �أحدها، 

و�أ�سغر عطاء بقيمة 73.276 �ألف دينار.
وفت����ح �ملجل�����س مناق�ست����ن الإد�رة �ملخ����ازن 
�ملركزي����ة، �أولهما لتوفري قو�ط����ع كهربائية، تقدم 
لها عط����اء�ن، �أ�سغرهما بقيمة تتج����اوز 29.79 �ألف 
دين����ار، و�لثانية من �أجل تزويد �أمتار مياه تقدم لها 
عطاء و�حد بنحو 294.5 �أل����ف دينار و�أكربها بقيمة 

874.9 �ألف دينار.
و�أي�ًسا فتح �ملجل�س مناق�ستن لوز�رة �ل�سحة 

لتزوي����د �أدوي����ة، �أولهم����ا، تق����دم له����ا 6 عط����اء�ت، 
�أ�سغره����ا بقيمة 5 �آالف دين����ار، و�أكربها بنحو 1.07 
مليون دينار، و�لثانية تقدم لها 4 عطاء�ت، �أ�سغرها 
بنح����و 32.7 �ألف دين����ار، و�أكربها بقر�ب����ة 533.17 
�أل����ف دين����ار. وكذلك نظ����ر �ملجل�����س يف مناق�ستن 
لهيئة �لكهرب����اء و�ملاء، �أولهم����ا ال�ستئجار مركبات 
خفيف����ة مل����دة 4 �سن����و�ت، تق����دم لها 6 عط����اء�ت، 
�أ�سغرها بقيمة 20.64 �أل����ف دينار، يف حن �أكربها 
بنحو 2.48 مليون دين����ار، و�لثانية من �أجل تنظيف 
وفح�س �الأ�سطح �لد�خلية الأنابيب تزويد �لغاز لكل 
م����ن �لغالية رقم 2 ووحدة خف�����س �ل�سغط للمرحلة 
�لثانية و�لتوربن �لغازي رقم 5 و�لغالية �مل�ساعدة 
مبحطة �سرتة، تقدم لها 5 عطاء�ت، �أ�سغرها بقر�بة 

23.25 �ألف دينار.
�إ�ساف����ة �إل����ى �لنظر يف مناق�س����ة و�حدة جلهات 
ع����دة، وه����ي: مناق�س����ة ل����وز�رة �س����وؤون �ل�سب����اب 
و�لريا�س����ة حلفل ختام جائزة نا�رص بن حمد �لعاملية 
عط����اء�ت،   3 له����ا  تق����دم  لالإبد�ع �ل�سبابي 
�أ�سغرها بنح����و 43.9 �ألف دين����ار، ومناق�سة لوز�رة 
�لرتبي����ة و�لتعلي����م لطباعة �لكتب ملرحل����ة �لتعليم 
�لثانوي مل����دة �أربع �سنو�ت، تق����دم لها 8 عطاء�ت، 
�أ�سغرها بقيمة 50.1 �أل����ف دينار، ومناق�سة لوز�رة 
�لد�خلية من �أج����ل توفري �الأدوية للوز�رة، تقدم لها 
12 عط����اء، مت تعلي����ق �أحده����ا، و�أ�سغر عط����اء بنحو 
38.4 �ألف دينار، و�أكربها بقر�بة 596.7 �ألف دينار، 
ومناق�سة لهيئة �لبحرين للثقافة و�الآثار ال�ستئجار 
�سي����ار�ت ال�ستخد�م �لهيئة، تق����دم لها 4 عطاء�ت، 

�أ�سغرها بنحو 50.9 �ألف دينار.

 �أمل �حلامد

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي

�أقفل “موؤ�رص �لبحري����ن �لعام” يوم �أم�س 
عن����د م�ست����وى 1.334.42 بانخفا�����س قدره 
نقط����ة م����ا ن�سبت����ه 0.38 % مقارن����ة   5.14

باإقفاله يوم �أم�س �الأول.
“بور�س����ة  يف  �مل�ستثم����رون  وت����د�ول 
�لبحرين” 3.71 مليون �سهم، بقيمة �إجمالية 
قدره����ا 775.08 �أل����ف دين����ار، مت تنفيذها 
م����ن خ����الل 84 �سفقة، �إذ رك����ز �مل�ستثمرون 
تعامالتهم على �أ�سهم قطاع �لبنوك �لتجارية 
�لتي بلغت قيمة �أ�سهمه �ملتد�ولة 606.26 
�ألف دين����ار، �أي ما ن�سبت����ه 78 % من �لقيمة 
�الإجمالي����ة للت����د�ول، وبكمي����ة قدرها 3.19 
ملي����ون �سه����م، مت تنفيذه����ا م����ن خ����الل 59 
�سفقة. وجاء �لبنك �الأهلي �ملتحد يف �ملركز 
�الأول، �إذ بلغ����ت قيم����ة �أ�سهم����ه �ملتد�ول����ة 
252.95 �ألف دينار، �أي ما ن�سبته 32.64 % 
من �إجمايل قيم����ة �الأ�سهم �ملتد�ولة، وبكمية 

قدره����ا 949.61 �ألف �سهم، مت تنفيذها من 
خالل 10 �سفقات.

للم�����رصف  ف����كان  �لث����اين  �ملرك����ز  �أم����ا 
�خلليج����ي �لتج����اري بقيمة قدره����ا 222.11 
�أل����ف دين����ار، �أي م����ا ن�سبت����ه 28.66 % م����ن 
�إجم����ايل قيم����ة �الأ�سه����م �ملتد�ول����ة، وبكمية 
قدرها 1.85 مليون �سه����م، مت تنفيذها من 

خالل 32 �سفقة.
ث����م جاء بن����ك �لبحرين و�لكوي����ت بقيمة 
قدره����ا 98.08 �أل����ف دين����ار، �أي م����ا ن�سبت����ه 
�الأ�سه����م  قيم����ة  �إجم����ايل  م����ن   %  12.65
�ملتد�ول����ة، وبكمية قدره����ا 250 �ألف �سهم، 

مت تنفيذها من خالل 8 �سفقات.
ومت يوم �أم�س ت����د�ول �أ�سهم 17 �رصكة، 
�رتفع����ت �أ�سع����ار �أ�سهم 5 �����رصكات، يف حن 
�نخف�ست �أ�سعار �أ�سهم 6 �رصكات، وحافظت 
بقية �ل�رصكات على �أ�سعار �قفاالتها �ل�سابقة.

E - )ااعت �رصكة ��ستري�د �ال�ستثمارية 
TERAD(، �ملدرجة ببور�سة �لبحرين، جزء�ً 
من ح�ستها يف �رصكة جممع �لبحرين لالأ�سو�ق 
�حلرة )DUTYF(، لت�سب����ح ح�ستها 7.44 

.%
عل����ى  بي����ان  يف  �لبور�س����ة  و�أ�ساف����ت 
موقعها �لر�سمي �أم�س �خلمي�س، �أن ��ستري�د 
�ال�ستثماري����ة باعت 200 �أل����ف �سهم، ب�سعر 
765 فل�س����اً، و770 فل�س����اً، بقيم����ة �إجمالية 

153.25 �ألف دينار.
وتع����د ��ستري�د �ال�ستثماري����ة ثاين �أكرب 
�مل�ساهمن يف جممع �لبحرين لالأ�سو�ق �حلرة، 
بعد �أن ��ستحوذت �لعاملية �إك�سربي�س لنقل 

�لب�سائع على �ل�سد�رة بن�سبة 8.09 %.
وقامت �رصكة ��ست����ري�د يف نهاية مار�س 
�ملا�س����ي باآخر �سفقة لبيع ج����زء من ح�ستها 

باالأ�سو�ق �حلرة لت�سبح ملكيتها 7.69 %.
ُيذك����ر �أن ��ست����ري�د �ال�ستثمارية قامت 
ب�سفق����ة �����رص�ء عل����ى 350 �أل����ف �سه����م م����ن 
�لبحري����ن لالأ�س����و�ق �حل����رة، بقيم����ة �إجمالية 
294.8 �أل����ف دين����ار، لتت�س����در �مل�ساهمن 
بنح����و 8.13 %.، وبعده����ا باع����ت 300 �أل����ف 

�سهم، لتتقل�س ح�ستها ل� 7.9 %
وباع����ت �ل�رصك����ة �أي�ساً ل����� 50 �ألف �سهم 
م����ن ح�ستها بقيم����ة 42 �ألف دين����ار، لت�سل 
�لبحري����ن  جمم����ع  يف   %  7.86 ل�����  ح�سته����ا 
لالأ�سو�ق �حلرة، ث����م خف�ست ح�ستها لتكون 
7.85 %، ث����م قامت ب�سفقة بيع �أخرى حتى 

�أ�سبحت ح�ستها 7.74 %.
ويبلغ ر�أ�سمال جمم����ع �لبحرين لالأ�سو�ق 
�حل����رة ح����و�يل 14.23 مليون دين����ار، موزعاً 
عل����ى 142.27 مليون �سه����م، بقيمة ��سمية 

0.1 دينار لل�سهم �لو�حد.
وي�ساهم مبجمع �لبحرين لالأ�سو�ق �حلرة، 
�لعاملية  �آخري����ن، يت�سدره����م  12 م�ساهم����اً 
�إك�سربي�����س لنقل �لب�سائ����ع بن�سبة 8.09 %، 
ومتج����ر روب����ن 6.51 %، ويو�س����ف عبد�هلل 
�آم����ن 6.01 %، وعب����د�هلل ح�س����ن 1.93 %، 
وحمم����د بن عل����ي 1.50 %، و�لهيئ����ة �لعامة 

للتاأمن �الجتماعي 0.66 %.
�أرباحاً  �ال�ستثماري����ة  ��ست����ري�د  وحققت 
�سنوي����ة تقدر ب� 806.36 �ألف دينار يف �لعام 
2016، مقاب����ل �أرباح بقيم����ة 1.155 مليون 

دينار يف �لعام 2015.
 ABC أعلن جمل�س �إد�رة جمموعة بنك�
)�ملوؤ�س�س���ة �لعربية �مل�رصفي���ة( �أنه �سوف 
يعق���د �جتماعه يوم �الأحد �ملو�فق 14 مايو 
�ملقبل بدالً من �الثن���ن 15 مايو وذلك يف 

متام �ل�ساعة 1 ظهَرً�.
مقت�س���ب  بي���ان  يف  �لبن���ك  و�أو�س���ح 
ن����رص عل���ى موق���ع بور�س���ة �لبحري���ن �أم�س 
�أن �لغر����س من �الجتم���اع مناق�س���ة و�إقر�ر 
�لبيان���ات �ملالية للف���رتة �ملنتهية يف 31 

مار�س �ملا�سي.
وكانت �ملجموعة �أعلنت عن �أن �الأرباح 
�ل�سافية �ملوح���دة �لعائدة �إل���ى م�ساهمي 
�ل�رصكة �الأم بالعام 2016 بلغت 183 مليون 
دوالر، مرتفع���ة بن�سب���ة 2 % مقارنة باأرباح 
�سافي���ة موح���دة بلغ���ت 180 مليون دوالر 
بالع���ام 2015. ويعترب �أد�ء �ملجموعة جيد�ً 
عموم���ا يف ظ���ل �لتحدي���ات �خلارجي���ة �لتي 
تو�جه �أعمالها يف �ل�رصق �الأو�سط و�لرب�زيل.

�أمت م�ساه���م رئي����س يف �رصك���ة جمم���ع 
�لبحرين لالأ�سو�ق �حل���رة �سفقة لبيع 100 
�ألف �سهم بقيم���ة �إجمالية بلغت 76.5 �ألف 

دينار.

وتع���ود تفا�سيل �ل�سفق���ة �لتي متت 
ي���وم �لثالث���اء �إل���ى قي���ام �أح���د �الأ�سخا�س 
�لرئي�س���ن ببي���ع �ل�سه���م �لو�ح���د ب�سع���ر 

0.765 دينار.

“استيراد” تقلص حصتها باألسواق الحرة لـ 7.44 %مؤشر البحرين ينهي أسبوعه على تراجع 

مجلس إدارة “العربية المصرفية” يجتمع  14 مايو

“األسواق الحرة”: مساهم يتداول 100 ألف سهم

“السالم”: مساهم يشتري       
20 ألف سهم

�أج���رى �أح���د �مل�ساهمن �لرئي�س���ن يف م�رصف 
�ل�س���الم - �لبحري���ن �سفقة ل����رص�ء 20 �أل���ف �سهم 
م�سنف���ة �أ�سهم خزينة بقيم���ة �إجمالية بلغت 2.04 
�أل���ف دينار. وتع���ود تفا�سي���ل �ل�سفقة �لتي متت 
ي���وم �لثالث���اء �إلى قي���ام م�ساهم رئي����س بامل�رصف 

ب�رص�ء �ل�سهم �لو�حد ب�سعر 0.102 دينار.

استئناف تداول أسهم       
“BMB” األحد 

�أ�ستاأنف���ت بور�س���ة �لبحري���ن �أم����س عملي���ات 
�لتد�ول على �أ�سهم بن���ك �لبحرين و�ل�رصق �الأو�سط 
)BMB( �عتبار� من �الأح���د �ملقبل، بعد ��ستكمال 
�ن  �إي���ه  �رصك���ة  م���ن  علي���ه  �ال�ستح���و�ذ  �إج���ر�ء�ت 

�نف�ستنمت.
و�أعل���ن �لبن���ك يف 17 �بريل �جل���اري عن �إغالق 

�لعر�س �ملقدم �إل �مل�ساهمن بالبنك.
ووفًقا للبيانات �ملن�سورة على موقع �لبور�سة 
يوم �الأربعاء، متت �لثالثاء �سفقة للعر�س �لطوعي 
�ملق���دم من “�يه �ن �نف�ستمن���ت” لال�ستحو�ذ على 
�أ�سه���م �لبنك بع���دد �إجم���ايل 61.091.823 �سهم 
بقيم���ة �إجمالية مقد�رها3 مالي���ن و54 �ألفا و591 
دين���ار� و150 فل�س���ا. وتع���ود تفا�سي���ل �ل�سفقة 
�إل���ى �رص�ء “�ي���ه �ن �نف�ستمن���ت” �الأ�سهم ب�سعر 50 
فل�س���ا لل�سهم. و�أ�سبحت ملكي���ة �مل�ساهم “�يه �ن 
�نف�ستمنت” يف �أ�سه���م �لبنك بعد تنفيذ �ل�سفقة: 
165 مليون���ا و91 �ألفا و823 �سهما، �أي ما يعادل 

68.22 % من ر�أ�س �ملال.

• بابكو تطرح مناق�سة لتوفري موظفن الإد�رة �مل�سرتيات	
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البنزين يف فنزويال “الأرخ�ص” يف العامل... وال�سعودية ثانيا
البحرين تغيب عن القائمة

نيوي���ورك - بلومب���رغ: احتل���ت فنزوي���ا 
�سدارة دول الع���امل يف انخفا�ض �سعر البنزين، 
اإذ ي�سج���ل نحو “�سنت” واحد لل���ر بينما جاءت 
ال�سعودية يف املركز الثاين تلتها اإيران ثن م�رص 

فالكويت.
وغاب���ت البحري���ن ع���ن قائمة ال���دول الع�رص 
الأرخ�ض �سعرا للبنزين بع���د اأن رفعت اأ�سعاره 
الع���ام املا�سي بن�سبة و�سلت اإلى 60 % للنوع 

املمتاز وحوايل 56 % للجيد.
وكانت اأ�سعار البنزين ارتفعت يف 12 يناير 
2016، من 100 فل�ض للر الواحد للممتاز اإلى 
160 فل�س���ا)0.42 دولر( وم���ن 80 فل�سا للر 
الواحد من اجليد اإلى 125 فل�سا) 0.33 دولر( .
وعند ماحظة الأ�سعار يف البحرين ومقارنتها 
م���ع قائم���ة بلومب���رغ، فاإنها ت�س���ع اململكة يف 
الرتي���ب الثالث عن���د احت�ساب �سع���ر البنزين 
ال�ساد����ض فيم���ا يتعل���ق  اجلي���د، وبالرتي���ب 
باملمت���از. لك���ن الوكال���ة اعتم���دت 3 قيا�سات 
اقت�سادي���ة لتحدي���د اأرخ�ض واأغل���ى البلدان يف 
�سعر البنزين، وهي ال�سعر وم�ستواه وقدر املال 
ال���ذي ينفقه الفرد من دخله عل���ى الوقود، مما 

يبعد البحرين عن القائمة، بح�سب بلومبرغ.
ويف املقابل �سجلت هوجن كوجن اأعلى �سعر 
للبنزي���ن عامليا بواق���ع 1.91 دولر للر وحلت 
الرنويج يف املركز الثاين )1.84 دولر للر( ثم 

اإيطاليا والدمنارك وال�سويد.
وج���اءت الإم���ارات بح�س���ب تقري���ر لوكالة 
خمتل���ف  يف  البنزي���ن  اأ�سع���ار  ع���ن  بلومب���رغ 
اأنح���اء العامل يف الرب���ع الأول من الع���ام 2017، 
ورو�سي���ا  املتح���دة  والولي���ات  واإندوني�سي���ا 
وباك�ست���ان باملراك���ز من الثام���ن وحتى الثاين 

ع�رص.
و�سه���دت اأ�سع���ار البنزين يف اأنح���اء العامل 
ارتفاع���ا طفيف���ا بن�سب���ة 1.4 % يف املتو�س���ط 
بال�سه���ور الثاثة الأخ���رة، لكن خل���ف الزيادة 
املتوا�سعة تظهر اختاف���ات كبرة يف الأ�سعار 

املحلية من بلد لآخر.
و�سنف���ت “بلومب���رغ” 61 دولة م���ن اأنحاء 
متفرق���ة �سمل���ت جمي���ع الق���ارات واعتمدت يف 
الت�سنيف على 3 قيا�س���ات اقت�سادية لتحديد 
اأرخ�ض واأغل���ى البلدان يف �سع���ر البنزين، وهي 
ال�سع���ر وم�ستواه وقدر املال الذي ينفقه الفرد 

من دخله على الوقود.
وكان م���ن الاف���ت احتال فنزوي���ا املركز 
الأول على املعاير الثاثة، فاإلى جانب اأرخ�ض 
�سع���ر للبنزي���ن يف الع���امل اأو�س���ح التقري���ر اأن 
الوقود ياأخ���ذ 0.01 % فقط من الدخل اليومي 
للف���رد يف فنزويا الذي يبل���غ متو�سطه 14.17 

دولر.
وعلى نف����ض القيا�ض اخلا����ض ب�سعر اللر 

اإل���ى الدخل اليوم���ي احتل���ت ال�سعودية املركز 
الث���اين عامليا حيث ي���وازي �سعر الل���ر الواحد 
0.42 % من الدخل اليومي الذي يبلغ متو�سطه 

نحو 58 دولرا.

و�س���م معي���ار الل���ر اإل���ى الدخ���ل اليومي 
الولي���ات املتح���دة يف املرك���ز الثال���ث )اللر 
ي�ساوي 0.42 % من الدخ���ل اليومي الذي يبلغ 
متو�سطه 162 دولرا( تلتها الكويت والإمارات 

و�سوي�رصا واأ�سراليا وكندا.
ويف املقاب���ل يحت���اج الف���رد يف الهن���د اإلى 
تخ�سي�ض 21.29 % من دخله اليومي ل�رصاء لر 
واحد من البنزين رغ���م اقت�سار متو�سط الدخل 
اليوم���ي عل���ى 5.36 دولر فقط وه���ي الن�سبة 
الأعل���ى يف الع���امل تلتها باك�ست���ان )15 % من 
الدخ���ل اليومي ل����رصاء لر بنزين( ث���م الفلبني 

بواقع 10.39 %. 
وارتبط املعيار الثالث بال�ستهاك والدخل 
ال�سن���وي، اإذ قال التقري���ر اإن الفرد يف فنزويا 
ي�ستهل���ك 502 ل���ر �سنوي���ا يف املتو�سط لكن 
هذه الكمية الكبرة ل حتتاج �سوى 0.02 % من 

دخله ال�سنوي.
وبعد فنزوي���ا حلت ال�س���ني وهوجن كوجن 
وفرن�س���ا وبلجي���كا وتركي���ا يف املراك���ز التالية 
وج���اءت م����رص باملرك���ز 16 عامليا به���ذه الفئة 
بت�سجي���ل ا�ستهاك الفرد 85 لرا يف املتو�سط 

كل عام مقابل 0.98 % من الدخل ال�سنوي.
ويف نف�ض الفئ���ة اأي�سا �سغل���ت ال�سعودية 
املرك���ز 23 مبا ي�س���ل اإلى 977 ل���را يف العام 
مقاب���ل 1.11 % م���ن الدخل ال�سن���وي، واحتلت 
الإمارات املركز الأربع���ني )1069 لرا/ 1.39 
% من الدخل �سنويا( وحلت الكويت بالرتيب 
31 )1033 لرا يف العام/ 1.24 % من الدخل 

ال�سنوي(.

السعر بالدوالر/ لتر البلد الترتيب

0.01 فنزويال 1

0.24 السعودية 2

0.33 إيران 3

0.34 مصر 4

0.34 الكويت 5

0.46 نيجيريا 6

0.52 ماليزيا 7

0.52 اإلمارات 8

0.62 إندونيسيا 9

0.68 الواليات المتحدة 10

0.68 روسيا 11
• امل�سدر: بلومبرغ	 اأرخ�ض اأ�سعار البنزين يف العامل بح�سب دخل الفرد وحجم اإنفاقه على البنزين  

العام املا�سي ال�سباغ: ح�سة �سام�سوجن بال�سوق تقفز 41.3 % 

“ديار املحرق”: ت�سليم دفعة من بيوت الديار

اإطاق s8 و +s8 يف البحرين 28 اأبريل

املرحلة الثانية ت�سمل 196 وحدة

املعلوم����ات  جمموع����ة  ق�س����م  رئي�����ض  �����رصح 
والهوات����ف النقالة �سام�سوجن اخلليج طارق ال�سباغ 
باأن هوات����ف �سام�سوجن حقق����ت يف 2016 قفزة يف 
ح�سته����ا بال�س����وق و�سل����ت اإل����ى 41.3 %، وذل����ك 
بزيادة 5 نق����اط عن مناف�سيه����ا يف �سوق الهواتف 

النقالة.
هات����ف  اإط����اق  حف����ل  يف  ال�سب����اغ  واأو�س����ح 
�سام�سوجن اجلدي����د S8 و+S8 اأن اجله����از �سيتوفر 
يف البحري����ن ودول اخللي����ج يف 28 ال�سه����ر اجل����اري 
بكمي����ات ت�س����ل 3 اأ�سع����اف هات����ف S7، ومنطق����ة 
اخلليج تعترب املحط����ة الأولى لتد�سني اجلهاز بعد 

اإطاقه يف كوريا واأمركا.
كم����ا اأكد ال�سباغ اأن كل جهاز ل�رصكة �سام�سوجن 
ل����ه تركيبة وت�سني����ع يختلف عن غ����ره، لذلك فاإن 
امل�سكل����ة التي حدثت لهاتف ن����وت 7 قد انح�رصت 
يف ه����ذا اجلهاز فقط، ومت التحقي����ق فيها والتزمنا 
الأمان����ة وامل�سداقية مع العم����اء والزبائن لذلك مل 

تهتز مبيعات �سام�سوجن عموما.
واأ�س����اف ال�سباغ اأن الهوات����ف النقالة جميعها 
تلت����زم ب����� 5 مراحل فح�����ض ل�سمان ج����ودة املنتج، 
وهذه هي املعاير العاملية، اأما يف اأجهزة �سام�سوجن 
فنحن نلتزم بثماين مراحل للفح�ض لتفادي اأي خطاأ 
ممكن اأن يكون حمتما حدوث����ه، وهذا بالطبع يرجع 
اإلى اأهمية امل�ستهلك ل����دى �رصكة �سام�سوجن؛ كونه 

اأهم بكثر من حتقيق اأرباح لل�رصكة.
وب�س����وؤال ال�سب����اغ عن نوعي����ة امل�ستهلكني يف 
دول اخلليج لهاتف �سام�سوجن اأو�سح اأن الدرا�سات 
اأثبت����ت اأن 70 % م����ن م�ستهلك����ي الهواتف النقالة 
بدول اخلليج ي�ستخدمونها ملطالعة الأفام، ولذلك 
فاإقب����ال اخلليجيني على اجلهاز +S8 �سيكون اأكرث 

بالطبع. 

املنام���ة - ديار املح���رق: اأعلن���ت �رصكة ديار 
املح���رق ت�سليمه���ا الدفع���ة الأول���ى م���ن املرحلة 

الثانية من بيوت الديار مُلاكها.
وت�سم���ل املرحل���ة الثاني���ة من بي���وت الديار 
196 وح���دة �سكنية تتميز بتن���وع ت�ساميمها ذات 
الطاب���ع البحريني وا�ستيح���اء ديكوراتها الداخلية 
م���ن ال���راث العرب���ي الأ�سي���ل مما انعك����ض على 
م�سمياته���ا كاجلوري وال�رصاع واملط���ر واليا�سمني 

والقمر وال�سماء.
وهناأ رئي�س جمل�س الإدارة عبداحلكيم اخلياط 
اأ�سح���اب امل�ساك���ن، موؤك���دا اأن امل����رصوع �سم���م 

لي�سبح مدينة متكاملة”.
م���ن جهت���ه، ق���ال الرئي����ض التنفي���ذي ماهر 
ال�ساعر “ُيع���د ا�ستام املاك وحداته���م ال�سكنية 
�ساه���داً على م���دى �رصعة اإجناز امل����رصوع وجتهيزه 
على اأكمل وجه؛ لُي�سهل من عملية انتقال ال�سكان 

اإليه باأ�رصع وقت”.

وجت�سد ديار املحرق منوذج املدينة املتكاملة 
امل�سممة مبزيج م���ن الأ�سالة واحلداثة والرفاهية 
املطلق���ة. ويت�سم املخطط الرئي�ض للمدينة بتنوع 
وحدات���ه ال�سكني���ة ومرافقه اخلدمي���ة والرفيهية 
الفاخرة التي تنفذ وفق اأرقى موا�سفات ومعاير 

اجل���ودة العاملي���ة. وتت�سم���ن املدين���ة خمططات 
�سكنية وجتارية تزود املاك وامل�ستثمرين ب�ستى 
اخليارات الت���ي من �ساأنها اإحال جتربة ا�ستثنائية 
ومن���ط معي�س���ة مغاي���ر يلب���ي الحتياج���ات كافة، 

وير�سي جميع الأذواق.

• طارق ال�سباغ متحدثا لل�سحافيني 	

• اخلياط ي�سلم املفتاح لأحد امل�ستفيدين	

مريزا والرميحي ي�ستعر�سان اأن�سطة “الطاقة امل�ستدامة”

“التجارة” ت�سطب �سجال جتاريا يعمل من دون ترخي�ص 

املنام����ة - بن����ا: بح����ث وزي����ر �سوؤون 
م����رزا  عبداحل�س����ن  وامل����اء  الكهرب����اء 
والرئي�����ض التنفي����ذي ملجل�����ض التنمي����ة 
اخلط����ة  الرميح����ي  خال����د  القت�سادي����ة 
امل�ستقبلية للعم����ل امل�سرك بني وحدة 
الطاق����ة امل�ستدام����ة وع����دد م����ن اجلهات 
احلكومي����ة ذات العالق����ة. وت�سمن اللقاء 
�����رصح تفا�سيل اإن�ساء الوح����دة والت�سل�سل 

التاريخي للخطوات املتبعة خال ذلك.
وقدم فريق وحدة الطاقة امل�ستدامة 
عر�س����ا مرئي����ا ح����ول الوح����دة واأهدافه����ا 
وخطتها والأنظم����ة والت�رصيعات املتعلقة 
بها ودور جمل�����ض التنمية القت�سادية يف 

الهيكل التنظيمي يف هذه الوحدة.
ووحدة الطاقة امل�ستدامة مت اإن�ساوؤها 

يف نوفم����رب 2014 بال�سراك بني حكومة 
البحري����ن ممثلة يف �سوؤون الكهرباء واملاء 
وب����ني برنام����ج الأم����م املتح����دة المنائي 
UNDP وتتبع مبا�رصة الوزير الذي يرفع 
تقاريره����ا اإل����ى اللجن����ة العلي����ا للرثوات 
الت����ي  القت�س����ادي  والأم����ن  الطبيعي����ة 
يراأ�سه����ا �ساح����ب ال�سمو امللك����ي الأمر 
�سلم����ان ب����ن حم����د اآل خليف����ة ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ض 
جمل�����ض ال����وزراء، وته����دف الوح����دة اإل����ى 
ت�سجي����ع ال�ستثمار يف الطاق����ة املتجددة 
ا�ستخداماته����ا  تعزي����ز  خط����وات  ودف����ع 
ورف����ع كفاءة ا�ستخ����دام الطاقة يف مملكة 
البحرين، خ�سو�سا اأن تلك الوحدة مدرجة 

�سمن مبادرة برنامج عمل احلكومة.

والتج���ارة:  ال�سناع���ة  وزارة   - املنام���ة 
قام���ت وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياحة 
ب�سط���ب قيد مطعم ومقه���ى؛ ب�سبب مزاولته 
اأن�سطة تقدمي خدم���ات الأطعمة وامل�رصوبات 
وال�سي�س���ة من دون ح�سول���ه على الراخي�ض 
املطلوب���ة به���ذا ال�س���اأن، كما قام���ت باإغاق 
قائم���ة  ال�سج���ل يف  اأ�سح���اب  واإدراج  مق���ره 
املتحفظ عليهم، ف�ساً عن حتويل املو�سوع 

للنيابة العامة، و�سطب قيد ال�رصكة اإدارياً. 
وحتذر ال���وزارة م���ن مزاول���ة اأي اأن�سطة 
جتاري���ة م���ن دون احل�سول عل���ى املوافقات 
الر�سمية م���ن اجلهات الر�سمي���ة، كما اأكدت 
عدم ج���واز قيام اأ�سح���اب ال�سجات التجارية 
دون  ن�س���ط  )�سج���ل  حالته���ا  تك���ون  الت���ي 
ترخي����ض( مبزاول���ة اأي اأن�سط���ة جتاري���ة اإل 
بع���د ح�سولها على املوافق���ات النهائية من 

اجله���ات ذات العاقة، حي���ث �سيرتب على 
خمالفة ذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية 

والإدارية جتاههم.

هبة حم�سن
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ال�صحيف����ة  �صينم����ون”،  “رودون����غ  وذك����رت 
الر�صمية حلزب العمال احلاكم يف كوريا ال�صمالية: 
“يف حال توجيه �رضبتنا الوقائية املهولة فلن متحو 
فقط القوات الغازي����ة الإمربيالية الأمريكية متاما 
وعل����ى الفور يف كوريا اجلنوبية واملناطق املحيطة 
بها، بل يف الأرا�صي الأمريكية ذاتها، وحتولها اإلى 

رماد”.
ودائم����ا م����ا ته����دد كوري����ا ال�صمالي����ة بتدمري 
الياب����ان وكوريا اجلنوبية والولي����ات املتحدة، ومل 
تب����د اأي تراج����ع يف عدائها بع����د جترب����ة �صاروخية 
فا�صل����ة يوم الأحد املا�صي، تباه����ت فيها بامتالك 
عدد كب����ري من ال�صواريخ خ����الل عر�ض ع�صكري يف 

العا�صمة بيونغ يانغ.
وقال تيلر�صون يف موؤمتر �صحفي يف وا�صنطن: 
“نح����ن نراجع حالة كوري����ا ال�صمالي����ة برمتها �صواء 
فيم����ا يتعلق بكونها دولة راعي����ة لالإرهاب، واأي�صا 
ال�صب����ل الأخ����رى التي متكنن����ا من ممار�ص����ة �صغط 
على النظام هناك، ليعود للتوا�صل معنا لكن على 

اأ�صا�ض خمتلف عن املحادثات ال�صابقة”.
وكان نائب الرئي�ض الأمريكي مايك بن�ض الذي 
يقوم بجولة يف دول اآ�صيوية حليفة لوا�صنطن، قال 
م����رارا اإن “عهد ال�ص����رب الإ�صرتاتيج����ي” مع كوريا 

ال�صمالية انتهى.
يف تطور مت�صل، اأظهرت مقاطع فيديو ن�رضت، 
اخلمي�ض، 3 قطارات حتمل معدات ع�صكرية رو�صية 
متجه����ة اإل����ى احلدود م����ع كوري����ا ال�صمالي����ة، التي 

توترت عالقتها مع وا�صنطن يف الأ�صابيع الأخرية.
وبح�ص����ب م����ا اأوردت �صحيف����ة “ديل����ي ميل” 
املع����دات  حمل����ت  القط����ارات  ف����اإن  الربيطاني����ة، 
املكونة من مدرعات ودباب����ات وقطع مدفعية اإلى 

منطقة برميور�صك����ي املتاخمة للح����دود مع كوريا 
ال�صمالية.

ولدى رو�صيا وكوريا ال�صمالية حدود م�صرتكة 
�صغرية ل تتج����اوز 19 كيلومرتا، لكنها قد تتحول 
اإلى كابو�ض بالن�صبة اإلى الرئي�ض الرو�صي فالدميري 
بوتني يف ح����ال �صنت اأمريكا �رضب����ة ا�صتباقية �صد 

بيونغ يانغ.
وج����اءت اخلطوة الرو�صية بع����د اأيام من خطوة 
�صيني����ة مماثلة، حيث اأر�صلت بكني 15 األف جندي 
اإلى حدوده����ا اجلنوبية حت�صبا من انتقال التوتر يف 
�صب����ه اجلزي����رة الكورية اإلى حرب مدم����رة قد تدفع 

مباليني الالجئني ال�صماليني �صوب ال�صني.
وقال����ت ال�صحيف����ة الربيطاني����ة اإن الأمر الذي 
يقلق بوت����ني هو اندفاع موجة �صخمة من الالجئني 

اإلى رو�صيا يف حال اندلع حرب.

واأ�ص����ارت اإل����ى خم����اوف اأخرى تنت����اب بوتني، 
وه����ي احتمال و�صول تل����وث اإ�صعاعي اإلى بالده يف 
وقوع �رضبة اأمريكي����ة ت�صتهدف من�صاآت بيونغ يانغ 

النووية.
وقب����ل انت�ص����ار الفيديو، لحظ �ص����كان منطقة 
برميور�صك����ي احلدودي����ة خ����الل الأ�صب����وع الأخرية 

و�صول معدات ع�صكرية قتالية منطقتهم.
وقال الع�صكري الرو�صي ال�صابق، �صتاني�صالف 
�صينيت�ص����ني، اإن ن�����رض الق����وات الع�صكري����ة يف هذه 

املنطقة يتعلق بالأزمة يف �صبه اجلزيرة الكورية.
وتاب����ع: “ه����ذا يعن����ي اأن ال�صلط����ات يف بالدنا 
تراقب الو�صع عن كثب وتتخذ التدابري املنا�صبة”، 
معت����ربا اأن هذا التح����رك طبيعي ففي ح����ال اندلع 
النزاع����ات يف اأي دول����ة ف����اإن جريانه����ا ت�ص����ارع اإلى 

التاأهب على احلدود.
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هيومن رايت�ض: احلوثيون ي�صتخدمون األغاًما حمظورة
نيويورك  � اف ب: اتهمت منظمة دولية، اأم�ض اخلمي�ض، املتمردين احلوثيني وحلفاءهم 
من اأن�صار الرئي�ض ال�صابق علي عبداهلل �صالح با�صتخدام األغام حمظورة يف اليمن مما ت�صبب 

مبقتل وت�صويه مئات املدنيني واإعاقة عودة نازحني اإلى منازلهم.
وذك���رت منظم���ة “هيومن رايت����ض ووت�ض” يف تقري���ر اأن املتمردين والق���وات املوالية 
ل�صال���ح ا�صتخدم���وا األغام���ا اأر�صية م�صادة لالأف���راد يف 6 حمافظات على الأق���ل، منذ اأن بداأ 

التحالف العربي بقيادة ال�صعودية عملياته يف اليمن يف مار�ض 2015.
واأو�صح���ت اأن اليمن حظر “الألغ���ام امل�صادة لالأفراد منذ قرابة عقدين من الزمن”، لكن 
املتمردي���ن خرقوا هذا احلظر وت�صببوا “يف قتل وت�صوي���ه مئات املدنيني”، وتعطيل احلياة 
املدنية يف املناطق املت�رضرة، واإعاقة “العودة الآمنة” لآلف املدنيني النازحني اإلى منازلهم.
واعت���ربت املنظم���ة اأن ا�صتخ���دام احلوثيني وقوات �صال���ح لالألغ���ام الأر�صية امل�صادة 

لالأفراد “ينتهك قوانني احلرب، واأن الأفراد املتورطني يرتكبون جرائم حرب”.
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واشنطن ـ رويترز:

 قال م�صوؤول كبري بالإدارة الأمريكية 
اإن الرئي����ض دونال���د ترام���ب ق���د ي�صيف 
زي���ارة اإل���ى ال�صعودية جلول���ة اأوروبية يف 
مايو فيما قد تكون اأول رحلة خارجية منذ 
اأن تول���ى الرئا�صة. وق���ال امل�صوؤول الذي 
طل���ب عدم ن�رض ا�صم���ه اإن مثل هذه الرحلة 
“نوق�صت”. ويعتزم ترامب بالفعل ح�صور 
قمة حللف �صمال الأطل�صي يف بروك�صل يف 
25 مايو وال�صفر اإلى �صقلية حل�صور قمة 
قادة جمموعة ال�صبع املقررة يف الفرتة من 
26 اإلى 28 مايو. وزار وزير الدفاع جيم�ض 
ماتي�ض الريا�ض ي���وم الأربعاء ويجتمع مع 
كب���ار امل�صوؤولني ال�صعودي���ني. وقال اإنه 
يتطلع اإل���ى اأن تفت���ح زيارته الب���اب اإلى 

زيارة ترامب لل�صعودية.
واجتم���ع ويل ويل العه���د ال�صع���ودي 
برتام���ب يف  �صلم���ان  ب���ن  الأم���ري حمم���د 
وا�صنط���ن يف مار�ض خالل زي���ارة و�صفها 
اأحد كب���ار امل�صت�صارين ال�صعوديني باأنها 
تاريخي���ة” يف العالق���ات  “نقط���ة حت���ول 

الأمريكية ال�صعودية.

اسالم اباد ـ أ ف ب: 

امرت املحكمة العليا يف باك�صتان 
اأم�ض اخلمي�ض باجراء حتقيقات او�صع 
بالف�ص���اد ت�صتهدف  اتهام���ات  حول 
رئي����ض الوزراء ن���واز �رضيف وك�صفت 
يف اطار ف�صيح���ة “اوراق بنما”، لكن 

دون ان تطلب اقالته.
اآ�ص���ف �صعيد  القا�ص���ي  وق���ال 
خو�ص���ا عن���د اعالنه الق���رار املرتقب 
ان���ه “م���ن ال����رضوري اج���راء حتقيق 
معم���ق”. واتخذ القرار بعد ا�صهر من 
الجراءات التي بداأت العام املا�صي 
م���ع ن�رض وثائ���ق تتحدث ع���ن امتالك 

ابناء �رضيف �رضكات “اوف�صور”.
بت�صكي���ل  املحكم���ة  وام���رت 
جلن���ة حتقي���ق م�صرتك���ة يف غ�ص���ون 
باخل�صو����ض  ت�ص���م  اي���ام،  �صبع���ة 
ممثلني عن مكت���ب مكافحة الف�صاد 
وال�صتخب���ارات الع�صكري���ة. ويتعني 
ان تنهي اللجنة حتقيقها يف غ�صون 

�صتني يوما.
ومل ي�ص���ف ال اثنان م���ن ق�صاة 
املحكم���ة اخلم�ص���ة �رضي���ف بانه “غري 

نزيه” وطلبا اقالته لهذا ال�صبب.

اربيل ـ اف ب:

 انتق���د رئي�ض كرد�صت���ان العراق 
م�صع���ود الب���ارزاين معار�ص���ي اإج���راء 
ا�صتفت���اء على م�ص���ري الإقليم، وذلك 
بعد ي���وم من حتذي���ر رئي����ض الوزراء 
العراق���ي حي���در العب���ادي م���ن ه���ذا 
الإج���راء. وو�صف الب���ارزاين معار�صي 
ال�صتفت���اء دون اأن ي�صميه���م بع���دم 
فه���م الو�صع ب�صكل جي���د، وقال -يف 
موؤمت���ر �صحف���ي م���ع وزي���ر اخلارجية 
الأملاين زيغمار غابرييل يف اأربيل- اإن 

الإقليم ما�ض يف اإجرائه.
واأو�ص���ح اأن ال�صتفت���اء “ل يعني 
اأنن���ا اخرتنا قرار النزاع، بل نحن نختار 

طريق ال�صالم والتفاو�ض”.
وج���اء ه���ذا الت�رضيح رغ���م حتذير 
العبادي م���ن اأن توقيت اإعالن الأكراد 
�صيث���ري  ال�صعب���ي  ال�صتفت���اء  اإج���راء 
حفيظ���ة الكث���ري م���ن ال���دول، خا�صة 

املجاورة للعراق.
موؤمت���ر  -يف  العب���ادي  واأ�ص���اف 
اأن  بغ���داد-  يف  عق���ده  �صحف���ي 
ال�صتعج���ال يف تقري���ر امل�ص���ري ق���د 
ينجم عنه تراجع يف كل ال�صتحقاقات 
والنجاح���ات الت���ي حققه���ا الإقلي���م، 
م�ص���ددا يف الوقت ذاته على اأن طموح 
الأكراد باإجراء ا�صتفتاء حق ل ي�صتطيع 

اأي �صخ�ض اأن مينعه.

صوفيا ـ اف ب: 

ق���ال جهاز الأمن البلغ���اري، اأم�ض 
اخلمي����ض، اإن ال�صلط���ات احتج���زت 5 
مواطن���ني اأمل���ان لال�صتباه ب���اأن لهم 
�صالت مبنظمة مت�صددة بعد اأن دخلوا 
الدول���ة الواقعة يف منطقة البلقان من 
روماني���ا. وطردت ال�صلط���ات 4، فيما 
ترع���ى هيئ���ة للم�صاع���دة الجتماعية 
اخلام����ض، وهو قا�رض، حل���ني ت�صليمه 

لعائلته يف اأملانيا.             
وق���ال جه���از الأم���ن يف بي���ان اإن 
اخلم�صة كانوا ي�صتقلون قطارا متجها 
اإلى تركي���ا عندما جرى احتجازهم عند 
اأندريف���و احلدودية  نقط���ة كابيت���ان 

للتفتي�ض.
وا�صتبه جهاز الأمن يف اأن 4 منهم 
يدعم���ون منظمة مت�ص���ددة تن�صط يف 
�صوريا والع���راق، وكان من املفرت�ض 
اأن ي�صل القا�رض اإلى �صوريا لالن�صمام 
اإلى م���ا و�صف���ه جهاز الأم���ن مبنظمة 

اإرهابية مل يذكر ا�صمها.
اأجنبي���ا   22 بلغاري���ا  وط���ردت 
اأن�صط���ة  يف  ب�صلوعه���م  لال�صتب���اه 

اإرهابية العام املا�صي.

رام اهلل ـ اف ب:

اجلي����ض  ب���ني  مواجه���ات  اندلع���ت   
عن���د  فل�صطيني���ني  و�صب���ان  الإ�رضائيل���ي 
بواب���ة �صجن عوف���ر الإ�رضائيل���ي غرب رام 
اهلل يف ال�صف���ة الغربي���ة، اأم����ض اخلمي�ض، 
بع���د و�صول م�صرية دع���ت لها حركة فتح 
وف�صائ���ل العمل الوطن���ي. تاأتي امل�صرية 
دعم���ا واإ�صنادا لالأ����رضى يف �صجون اإ�رضائيل 
امل�رضبني ع���ن الطعام للي���وم الرابع على 
الت���وايل، ا�صتجابة لدع���وة ال�صجني البارز 
م���روان الربغوثي. وق���ال فل�صطينيون اإن 
الإ����رضاب املفتوح احتجاج���ا على الظروف 
ال�صيئة، و�صيا�صة الحتج���از دون حماكمة 
الت���ي تطبقه���ا اإ�رضائيل عل���ى الآلف منذ 

ثمانينيات القرن املا�صي.
وذك���رت اإ�رضائيل اأن خط���وة ال�صجناء، 
وكث���ري منه���م اأدين���وا ب�ص���ن هجم���ات اأو 
التخطيط ل�صن هجمات ت�صتهدف اإ�رضائيل، 

لها دوافع �صيا�صية.

الجزائر ـ رويترز: 

ذك���ر م�ص���در اأمن���ي اأم����ض اخلمي����ض 
اأن الق���وات امل�صلح���ة اجلزائري���ة اأحبطت 
حماولة هجوم انتحاري يف مدينة ق�صنطينة 
ب�صمال �رضق البالد فقتلت اأحد املهاجمني 
واألقت القب�ض على اآخ���ر. وجاءت العملية 
الع�صكري���ة الت���ي نفذه���ا اجلي����ض م�ص���اء 
الأربع���اء بع���د اأ�صابي���ع قليل���ة فق���ط من 
مقتل اأبو الهمام، القيادي بالفرع املحلي 
لداع����ض، اأي�ص���ا يف ق�صنطين���ة ثالث اأكرب 
م���دن اجلزائر. ونفذ مت�ص���ددون اأو حاولوا 
تنفي���ذ العديد من الهجم���ات على اأهداف 
اأمني���ة يف ق�صنطين���ة يف ال�صه���ور القليلة 
املا�صي���ة منها اإطالق ثالثة م�صلحني النار 

على �رضطي يف مقهى يف اأكتوبر 2016.
وحاول مفجر انتح���اري مهاجمة مركز 
لل�رشطة يف ق�شنطينة يف فرباير �شباط لكن 
الق���وات اأطلقت النار عليه قبل اأن يتمكن 

من دخول املبنى.

بيروت ـ دب أ: 

اعتقلت قوات الأمن اللبنانية اأم�ض 
اخلمي�ض اأحد املواطنني بتهمة التعامل 
مع اإ�رضائيل، ويتم التحقيق معه باإ�رضاف 
الق�ص���اء املخت����ض. واأف���ادت الوكال���ة 
الوطنية لالإع���الم باأن دورية من مديرية 
ب���ريوت الإقليمي���ة يف املديري���ة العامة 
لأمن الدولة، متكنت من توقيف اللبناين 
“اأ.د”، و�صيت���م ت�صليم���ه، ف���ور انته���اء 
التحقيق، اإلى الق�صاء الع�صكري بح�صب 
ال�صالحي���ة”. ويف وق���ت �صابق، ك�صفت 
ق���وات الأم���ن اللبنانية ع���ن خلية تعمل 
ل�صال���ح جه���از ال�صتخب���ارات اخلارجي 
الإ�رضائيل���ي، املو�ص���اد، يف لبنان، ت�صم 
لبنانيني ونيباليتني ولجئا فل�صطينيا.

وق���د اع���رتف املتهم���ون بالته���م 
املن�صوب���ة اإليهم، واأق���روا باأنهم “اأجروا 
تابع���ة  باأرق���ام  هاتفي���ة  ات�ص���الت 
العم���ل  به���دف  اإ�رضائي���ل،  ل�صف���ارات 

ل�صاحلها وتزويدها مبعلومات”.

 ترامب قد يزور 
ال�صعودية يف مايو

باكستان 

 العراق

 بلغاريا 

املحكمة العليا �صتحقق 
مع نواز �رضيف 

البارزاين ي�رض على 
ا�صتفتاء النف�صال

احتجاز 5 اأملان 
ل�صالتهم مبت�صددين

 مواجهات اأمام �صجن 
عوفر الإ�رضائيلي 

 اجلي�ض اجلزائري 
يحبط هجوًما انتحارًيا 

اعتقال لبناين بتهمة 
التخابر مع اإ�رضائيل
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ارتفاع وترية االتهامات بني الواليات املتحدة واإيران

االأمم املتحدة: 5 ماليني �صوري “حتت احل�صار”

بيونغ يانغ تهدد بتحويل الواليات املتحدة اإلى “رماد”

هايلي: على جمل�ض الأمن النظر يف اأن�صطة طهران وحزب اهلل

وا�صنطن تقاطع اجتماع مي�صتورا وم�صوؤولني رو�ض

رو�صيا حت�صد “قوات” قرب حدود كوريا ال�صمالية

وارتفعت وت���رية التهامات املتبادلة بدعم 
الإره���اب بني الولي���ات املتحدة واإي���ران؛ فقد 
راأى وزي���ر اخلارجية الإي���راين حممد جواد ظريف 
اأن التهامات الأمريكية لبالده بدعم “الإرهاب” 
وزعزع���ة ال�صتق���رار يف املنطقة جم���رد دعاية ل 

اأ�صا�ض لها من ال�صحة.
واأ�صاف ظريف اأنه يجب على اأمريكا اأن تنفذ 
تعهداتها ب�صاأن التف���اق النووي قبل مراجعته، 
موؤك���دا اأن اتهام اإيران بدع���م الإرهاب لن ي�صرت 
تن�ص���ل وا�صنطن من اللتزام به���ذه التعهدات. 
وقبل ذل���ك، اتهم وزير الدف���اع الإيراين ح�صني 
دهق���ان الولي���ات املتح���دة بدع���م “الإرهاب”، 
مبينا اأن من و�صفه���م “بالإرهابيني” يف العراق 

و�صوريا يقاتلون باأ�صلحة اأمريكية.
واأ�صاف دهقان اأن التهام الأمريكي لبالده 
قلٌب للحقائق، م�صددا على اأن وا�صنطن هي من 

تدعم من و�صفهم “بالتكفرييني”.
واأ�ص���ار امل�ص���وؤول الإي���راين اإل���ى اأن عل���ى 
وا�صنطن الإدراك باأن ع�رض “الكاوبوي” والتدخل 
القائم على التهام واختالق امللفات الزائفة قد 
ولى. جاء ذلك ردا على ت�رضيحات وزير اخلارجية 
الأمريك���ي ريك����ض تيلر�صون الأربع���اء التي اأكد 
فيه���ا اأن طه���ران دول���ة “داعم���ة لالإرهاب” يف 
الع���امل، واأنه���ا تقو����ض امل�صال���ح الأمريكي���ة، 
واتهمه���ا بالتحري�ض على زعزعة ال�صتقرار عرب 
زرع ملي�صياتها يف عدد من دول ال�رضق الأو�صط.

واأك���د تيلر�صون اأن طهران م�صتمرة يف دعم 
“النظ���ام الدموي يف �صوريا واإطالة اأمد النزاع”، 
كما راأى اأن طموحاته���ا النووية خطر على العامل 

واأمنه، وو�صفها بالدولة غري املن�صبطة، موؤكدا 
اأنها قد تتحول اإلى امل�ص���ار نف�صه الذي �صلكته 

كوريا ال�صمالية اإذا مل يتم ردعها.
كم���ا راأى الوزي���ر الأمريك���ي اأن الختبارات 
ال�صاروخي���ة البال�صتية الإيراني���ة متثل انتهاكا 
لقرارات جمل����ض الأمن، واأك���د اأن طهران �صنت 
هجم���ات اإلكرتوني���ة �ص���د الولي���ات املتح���دة 
وحلفائها.  بدوره، �صارك وزير الدفاع الأمريكي 
جيم����ض ماتي�ض يف انتقاد طهران، وقال الربعاء 
زعزع���ة  الت�ص���دي مل�صاعيه���ا يف  يتع���ني  اإن���ه 

ا�صتقرار اليمن.

وق����ال دي مي�صت����ورا لل�صحفي����ني: “الجتماع 
الثالث����ي الذي كان احتم����ال مطروحا كم����ا تعلمون 
اأرج����ئ ول����ن يعقد ي����وم الثنني. �صيك����ون اجتماعا 
ثنائيا. لك����ن الجتماع الثالثي مازال مطروحا، فقط 

تاأجل”.
ورد دي مي�صت����ورا على �ص����وؤال عن نية الإدارة 
الأمريكي����ة امل�صارك����ة قائ����ال: “هناك ني����ة وا�صحة 
لالإبقاء على هذه املناق�صات الثالثية وا�صتئنافها، 
لكن املوع����د والظروف غ����ري مالئم����ة لعقدها يوم 
الثنني”. الى ذل����ك، قال م�صت�ص����ار الأمم املتحدة 
لل�صوؤون الإن�صانية اخلا�ض ب�صوريا يان اإيغالند، اإن 
هناك ما يقرب من 5 ماليني �صوري يعي�صون حتت 

احل�صار اأو يف مناطق ي�صعب الو�صول اإليها.
واأ�ص����ار اإيغالن����د يف ت�رضيحات �صحفي����ة، اأم�ض 
اخلمي�����ض، اإل����ى اأن وكالت الإغاث����ة متكن����ت م����ن 
الو�ص����ول اإل����ى 564 األف �صخ�ض فق����ط هذا العام 
من بني املالي����ني اخلم�صة، وهو ع����دد اأقل مقارنة 
بنف�ض الفرتة من الع����ام املا�صي. واأو�صح اإيغالند 

اأن “اخلطوط الأمامية تغريت لكن معاناة املدنيني 
ل ت����زال كما هي” يف ع����ام 2017. ولفت امل�صوؤول 
الدويل النتباه ب�صكل خا�����ض اإلى احلالة الإن�صانية 
ال�صعب����ة يف الغوطة ال�رضقية، الت����ي ت�صيطر عليها 

املعار�صة وحتا�رضها القوات احلكومية يف �صواحي 
العا�صمة دم�صق، وبها نحو 400 األف مدين.

كما مل تتمكن وكالت الإغاثة من الو�صول اإلى 
دوم����ا، وهي اأكرب مدينة داخ����ل املنطقة املحا�رضة، 

خ����الل ن�صف عام. وق����ال اإيغالن����د اإن نق�ض املواد 
الغذائي����ة وال�صلع الأ�صا�صية الأخرى رفعت الأ�صعار 
“ب�صكل مبالغ فيه”، م�صيفا: “تاأتينا تقارير تفيد 

باأنه ل يوجد خبز اأو قمح يف ال�صوق على الإطالق”.
وكان احل�ص����ار دعام����ة لإ�صرتاتيجي����ة القوات 
احلكومي����ة �ص����د خ�صومها خالل احل����رب امل�صتمرة 
من����ذ 6 �صن����وات، من خ����الل التقييد ال�ص����ارم على 

اإي�صال الغذاء والإغاثة الطبية.
وتط����رق اإيغالن����د اأي�صا اإلى عملي����ات التهجري 
التي تت����م يف بع�ض املدن ال�صوري����ة، وقال اإنه “ل 
ينبغي اإجب����ار ال�صوريني على اخل����روج من ديارهم 

بتجويعهم اأو ح�صارهم”.
واملعار�ص����ة  ال�صوري����ة  احلكوم����ة  وت�صم����ح 
امل�صلح����ة حالي����ا مل����ا ي�صل اإل����ى 30 األ����ف �صخ�ض 
مبغ����ادرة املناطق املحا�رضة، عل����ى اأن ي�صتمر ذلك 
ملدة �صهرين، يف اتفاق يقول املنتقدون اإنه يرقى 
اإل����ى حالة م����ن اإع����ادة الرتتيب الدميوغ����رايف وفقا 

لأ�ص�ض طائفية و�صيا�صية.

• مندوبة وا�صنطن لدى الأمم املتحدة نيكي هايلي	

•  �صكان مهجرون يف �صمال �صوريا يت�صلمون ح�ص�صا من اخلبز	

•  اأن�صطة كوريا ال�صمالية الع�صكرية تقلق وا�صنطن .	

عواصم ـ وكاالت:

 اأعلنت مندوبة وا�سنطن لدى الأمم املتحدة نيكي هايلي اأن �سيا�سة اإيران يف ال�سرق الأو�سط 

الإقليمي  الأعمال  اأولوية يف جدول  ذات  ي�سبحا م�ساألة  اأن  “حزب اهلل” اللبناين يجب  ون�ساط 

ملجل�س الأمن الدويل.

وقالت هايلي يف كلمة األقتها خالل املناق�سات حول م�ساألة ال�سرق الأو�سط يف جمل�س الأمن 

الدويل: “اإن الق�سية الفل�سطينية الإ�سرائيلية هامة وت�ستحق الهتمام، وهي، بالتاأكيد، ل تغفل 

الهتمام  تتطلب  للغاية  املدمرة  اهلل  وح��زب  اإي��ران  ن�ساط  لكن طبيعة  الأم���ن(.  هنا )يف جمل�س 

الأكرب بكثري، ويجب اأن ت�سبح اأولوية لدى املجل�س الأمن يف املنطقة”.

عواصم ـ وكاالت:

 رف�ست الوليات املتحدة امل�ساركة يف اجتماع مبعوث الأمم املتحدة اإىل �سوريا �ستافان دي 

مي�ستورا مع اجلانب الرو�سي يف جنيف، الثنني املقبل.

وقال دي مي�ستورا، اأم�س اخلمي�س، اإنه �سيجري حمادثات مع نائب وزير اخلارجية الرو�سي 

غينادي غاتيلوف يف جنيف، م�سيفا اأن الوليات املتحدة رف�ست امل�ساركة يف اأي اجتماع ثالثي 

يف الوقت الراهن.

عواصم ـ وكاالت: 

حذرت و�سائل اإعالم كورية �سمالية ر�سمية الأمريكيني من “�سربة وقائية مهولة” وحتويل 

اأمريكا اإىل رماد، يف حني قال وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�سون اإن بالده تدر�س خيارات 

لل�سغط على بيونغ يانغ ب�ساأن برناجمها النووي.

واتخذ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب موقفا مت�سددا من زعيم كوريا ال�سمالية كيم جونغ 

اأون الذي رف�س حتذيرات ال�سني حليفته الرئي�سية الوحيدة، وم�سى يف تطوير الربامج النووية 

وال�ساروخية يف حتد لقرارات جمل�س الأمن.

موسكو ـ رويترز:

 ق���ال الرئي����ض الرو�ص���ي فالدميري 
بوتني اإن ال�صعب الرو�صي وحده هو من 
�صيختار خليفته عرب العملية النتخابية.

اجتم���اع  خ���الل  بوت���ني  واأو�ص���ح 
بالكرمل���ني “ال�صع���ب الرو�ص���ي وح���ده 
ه���و م���ن �صيخت���ار خليف���ة الرئي�ض عرب 
انتخابات دميقراطي���ة”، وفق ما اأوردت 

“رويرتز”.
و�صتج���ري رو�صيا انتخابات رئا�صية 
يف مار����ض الع���ام املقب���ل. ومل يف�ص���ح 
بوتني عما اإذا كان �صيخو�ض النتخابات 
اأم ل لكن م���ن املتوقع على نطاق وا�صع 

اأن ي�صعى للح�صول على ولية جديدة.
وتولى بوتني من�صب رئي�ض رو�صيا 
ع���اد  ث���م   ،)1999-2009( لفرتت���ني 
اإليه بع���د انتخابات ع���ام 2012، ب�صبب 
الد�صتور الذي مينع تويل الرئا�صة لأكرث 

من فرتتني متتاليتني.
ويحم���ل بوت���ني )65 عام���ا( درج���ة 
الدكت���وراة يف فل�صف���ة القت�صاد وعمل 
�شابط���ا يف ال�شتخب���ارات  قب���ل �شقوط 
لرئي�ض  ال�صوفيتي، وم�صاع���دا  الحت���اد 
جامعة، كما تولى من�صب رئي�ض الوزراء 

لثالث �صنوات )2009-2012(.

 بوتني: ال�صعب �صيختار 
خليفتي بطريقة دميقراطية

اإيران اأعدمت 44 نا�صطا عربًيا وكردًيا خالل عام
دب���ي � العربية.ن���ت: قال���ت منظم���ة 
حق���وق الإن�ص���ان الإيراني���ة يف تقريره���ا 
ال�صن���وي التا�ص���ع اإن الإح�صائيات ت�صري 
اإلى اأن اإيران اأعدمت خالل العام املا�صي 
حوايل 530 �صخ�صاً من بينهم 44 نا�صطاً 
من عرب الأهواز والأك���راد بتهم “حماربة 

اهلل” و”الف�صاد يف الأر�ض” و”البغي”.
تهم���ة  اأن  اإل���ى  املنظم���ة  واأ�ص���ارت 

تهم���ة  “احلراب���ة”  اأي  اهلل”،  “حمارب���ة 
ف�صفا�صة تطلقها املحاكم الثورية على 
النا�صط���ني ال�صيا�صيني، من دون تف�صري 

وا�صح وحمدد لها.
وبح�صب التقرير، ت�صتخدم ال�صلطات 
ه���ذه التهمة �صد كل من له �صلة باأحزاب 
وتنظيمات معار�صة للنظام الإيراين حتى 

واإن كان ن�صاطه ب�صكل �صلمي.

القاهرة ـ وكاالت:

 اأك���د وزي���ر الدف���اع الأمريك���ي، جيم����ض 
ماتي����ض، ال���ذي ي���زور القاهرة للم���رة الأولى 
التع���اون  من���ذ تولي���ه من�صب���ه، عل���ى ق���وة 
الع�صكري القائم بني م�رض والوليات املتحدة 
والعالقات اخلا�صة، الت���ي تربط بني وزارتي 

الدفاع امل�رضية والأمريكية.
و�ص���دد الوزي���ر الأمريك���ي خ���الل لق���اءه 
الرئي�ض امل�رضي عبدالفت���اح ال�صي�صي ووزير 
الدف���اع امل����رضي �صدق���ي �صبح���ي على دعم 
الولي���ات املتح���دة الكامل للجه���ود امل�رضية 
يف مكافح���ة الرهاب.  وق���ال املتحدث با�صم 
الرئا�صة امل�رضية، عالء يو�صف، اإن وزير الدفاع 
الأمريكي اأك���د تطلع ب���الده لتعزيز العالقات 
الثنائي���ة م���ع م�رض خ���الل املرحل���ة املقبلة يف 
خمتل���ف املجالت، مب���ا ميك���ن الدولتني من 
جمابه���ة التحديات غري امل�صبوق���ة، التي متر 
به���ا منطقة ال�رضق الأو�ص���ط والعامل.  واأ�صاف 
اأن اللقاء ا�صتعر�ض” اأوجه التعاون الع�صكري 

والأمني ب���ني البلدين، ومناق�صة �صبل تعزيزه 
وتطوي���ره خ���الل الف���رتة املقبل���ة، �صيم���ا يف 
�صوء الو�صع الإقليم���ي املتاأزم الذي يتطلب 
ت�صاف���ر اجلهود الدولي���ة من اأج���ل ا�صتعادة 
الأم���ن وال�صتق���رار، كم���ا مت اأي�ص���ا التباحث 
حول التحديات الإقليمي���ة والدولية، وخا�صة 
مكافح���ة الإرهاب”. واأكد الرئي����ض ال�صي�صي، 
خالل اللق���اء �رضورة تكثيف اجله���ود الدولية 
لتجفيف منابع الإرهاب وتوجيه ر�صالة حا�صمة 

اإلى الدول التي تدعم الإرهاب ب�رضورة اإيقاف 
متويل التنظيمات الإرهابية اأو مدها بال�صالح 

واملقاتلني.
يف غ�صون ذلك، اأعلن املتحدث الع�صكري 
للجي����ض امل����رضي، اأم�ض اخلمي����ض، مقتل 19 
�صخ�ص���ا م���ن العنا����رض املت�ص���ددة “�صديدي 
اخلط���ورة”، من بينهم قي���ادي بارز يف تنظيم 
“اأن�صار بيت املقد�ض” خالل عمليات �صاركت 
فيها القوات اجلوية يف �صمال وو�صط �صيناء.

واشنطن تدعم جهود مصر لمكافحة اإلرهاب

نق���ل خبري اأمني ب�صحيفة معاري���ف الإ�رضائيلية يو�صي ميلمان عن �صابط كب���ري يف اجلي�ض الإ�رضائيلي 
اأن توق���ف احلرب الدائرة يف �صوريا ما زال م�صتبعدا، واأرجع ذل���ك اإلى �صعف التوقعات بالتو�صل اإلى حل 
�صيا�ص���ي، مم���ا يعني اأن احلرب مر�صحة لال�صتم���رار يف امل�صتقبل. واأكد ال�صاب���ط -الذي مل يك�صف اخلبري 
ا�صمه- اأن اإ�رضائيل تبذل جهودا لإعادة القوات الدولية التابعة لالأمم املتحدة ملواقعها يف اجلانب ال�صوري 
م���ن ه�صب���ة اجلولن، واأن تل اأبيب تتبادل من خالل هذه القوات الر�صائل مع النظام ال�صوري للحفاظ على 
اله���دوء يف هذه املنطق���ة احلدودية. واأو�صح اخلبري بناء على اإفادات ال�صاب���ط اأن املعطيات ال�صتخبارية 
املتوفرة لدى اإ�رضائيل ت�صري اإلى اأنه مازال لدى �صوريا قدرات كيميائية، واأن هناك �صعوبة يف اأن ي�صدق 

اأن الرئي����ض ال�صوري ب�صار الأ�صد مل يكن على علم بالهجوم الكيميائي 
الأخري يف بالده، لأن التعليمات با�صتخدام غاز ال�صارين ال�صهر املا�صي 

مبدينة اإدلب ال�صورية جاءت من م�صوؤولني �صوريني كبار.

توقف احلرب يف �صوريا م�صتبعد

�صيناء.. مقتل عنا�رض “�صديدة اخلطورة” بينهم قيادي بارز

• الرئي�ض امل�رضي خالل لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي	

اإ�رضائيل: �صوريا لديها 3 اأطنان من الكيماوي
القد����ض املحتلة � رويرتز: قال جي�ض 
الأحتالل  اإنه يعتق���د اأن القوات ال�صورية 
م���ا زالت متلك ع���دة اأطنان م���ن الأ�صلحة 
الكيماوي���ة، بع���د م���رور اأ�صبوع���ني على 
حادثة خ���ان �صيخ���ون الت���ي اأ�صفرت عن 

مقتل نحو 90 �صخ�صا.
باجلي����ض  كب���ري  �صاب���ط  وق���ال 
الإ�رضائيلي يف اإفادة لل�صحافيني “ل تزال 
ب�صعة اأطنان م���ن الأ�صلحة الكيماوية” يف 
اأيدي الق���وات ال�صورية، وف���ق ما اأوردت 

“رويرتز” اأم�ض اخلمي�ض.
يذك���ر  ال���ذي مل  ال�صاب���ط  واأ�ص���اف 
ا�صمه متا�صي���ا مع الإجراءات الع�صكرية يف 

اإ�رضائيل اأن الكمية ت�صل اإلى 3 اأطنان. 
الأ�صلح���ة  حظ���ر  منظم���ة  وكان���ت 
الكيميائية قالت، الأربعاء اإن ال�رضبة التي 
وقعت مبحافظ���ة اإدلب يف ال� 4 كم اأبريل 
كان���ت بغاز ال�صارين اأو غ���از �صام حمظور 
عل���ى �صاكلته، وهو م���ا يتطابق مع نتائج 

اختبارات يف تركيا وبريطانيا.

الخرطوم ـ وكاالت:

 اتفق���ت كل من م�رض وال�ص���ودان، اخلمي�ض، 
عل���ي �صبط اخلط���اب الإعالم���ي، وميث���اق �رضف 
�صح���ايف، م���ن �صاأن���ه اإيق���اف التن���اول ال�صلب���ي 
للق�صاي���ا امل�صرتكة، وذلك يف خت���ام اجتماعات 

جلنة الت�صاور ال�صيا�صي بني البلدين.
وق���ال وزي���ر اخلارجي���ة ال�ص���وداين اإبراهيم 
غن���دور اإن ب���الده وافق���ت عل���ى مق���رتح م�رضي 
بتفعيل التعاون الثالثي بني القاهرة واخلرطوم 

واأدي�ض اأبابا، مبا يحقق م�صلحة البلدان الثالثة.
بدوره ق���ال وزير اخلارجية امل����رضي �صامح 
�صك���ري اإن م����رض حري�صة على تطوي���ر عالقاتها 
م���ع ال�ص���ودان، م�ص���ريا اإل���ى اأهمي���ة امل�صاورات 
ال�صيا�صي���ة لتب���ادل وجه���ات النظ���ر والتن�صيق 

امل�صرتك يف الق�صايا الدولية.
واأ�ص���اف اأن البلدين �صيعم���الن علي جتاوز 
الق�صايا العالقة خا�صة من���ع املنتجات امل�رضية 
من دخ���ول ال�صودان، معلنا حل م�صكلة ممتلكات 
املعدن���ني ال�صودانيني بو�ص���ول معداتهم اإلى 

معرب اأرقني احلدودي بني البلدين.

ميثاق �رضف اإعالمي بني 
م�رض وال�صودان 



محمد الدرازي

وقع االتحاد البحريني لكرة اليد رسميا 
م��ع املدرب اآليس��لندي جودنس��ون؛ 
لقي��ادة منتخبنا األول بعق��د يبدأ من 

شهر أغسطس املقبل.
جاء ذلك ع��ى هامش املؤمتر الصحايف 
الذي عق��ده االتحاد أمس األول مبقره؛ 
الفني��ة  واألجه��زة  امل��درب  لتقدي��م 
الناش��ئني واألش��بال، وحرضه  ملنتخبي 
رئي��س االتح��اد عيل عي��ى، والنائب 
األول ل��ه خالد الحيدان، والنائب الثاين 

صالح خلفان.
واس��تعرض رئي��س االتح��اد تش��كيل 
األجهزة، إذ تقرر أن يكون الوطني عيل 
العنزور مساعدا للمدرب اآليسلندي يف 
املنتخ��ب األول، يف وقت عني الوطني 
إبراهيم عباس مدربا ملنتخب الناشئني، 

والوطني يرسي جواد لألشبال.

شكر جزيل

ويف بداية حديثه يف املؤمتر، تقدم عيل 
عيى بالشكر الجزيل لرئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة لتوجيهاته الكرمية 
ودعم��ه الكبري لالتح��اد؛ للتعاقد مع 
النتائ��ج األيرة  مدرب عاملي ي��وازي 

التي حققها املنتخب.
دامئ��ا  متاب��ع  س��موه  أن  وأوض��ح 
ملنتخب��ات اليد ويح��رص عى توفري 

دعم استثنايئ لها.

أهداف متعددة

وقال عيى إن التعاقد مع جودنسون 
جاء به��دف التطوير وتحقي��ق نتائج 
أفض��ل، خصوصا م��ع س��ريته الذاتية 

املميزة وخربته العالية.
واس��تعرض عيى أهداف متعددة من 
التعاق��د مع اآليس��لندي ومنها قصرية 
املدى وهي متعلق��ة بتصفيات 2018 
املؤهلة ل��كأس العامل املقبل��ة، إضافة 
إىل إىل اله��دف طويل امل��دى املرتبط 

بالتأهل ألوملبياد طوكيو 2020.

مرحلة تقييم

وبني أن العقد بشكل مبديئ يستمر إىل 

7 أش��هر، عى أن تك��ون هناك مرحلة 
تقييم ما بعد التصفيات املؤهلة لكأس 

آسيا.
وقال إن االتفاق ب��ني االتحاد واملدرب 
تم ليكون عى مدى 3 س��نوات، مبينا 
أنه يبدأ من أغسطس املقبل، ثم عملية 

التقييم بعد 7 أشهر.

صعوبة التجديد

وقال عيى إنه م��ن الصعب التجديد 
بش��كل كبري يف عن��ارص املنتخب؛ نظرا 

لقلة املواهب املميزة.
وبني أن اختيار عنارص املنتخب سيكون 
بق��رار املدرب وحده، مؤك��دا تفضيله 
لوج��ود عن��ارص ش��ابة لالس��تدامة يف 
املنتخب، لكن دون أن يكون ذلك عى 

حساب قوة املنتخب.

ولف��ت إىل أن املدرب س��يقوم باختيار 
العن��ارص األفض��ل، كام س��يكون عى 
تواص��ل مع مدرب منتخب الناش��ئني، 
واالس��تعانة بأرشطة “الفيديو” لالطالع 
عى مباريات الناشئني خصوصا يف كأس 

العامل بجورجيا.

برنامج متكامل

وأوض��ح عيى أن املدرب جودنس��ون 
قدم برنامجا متكام��ال لعمل املنتخب 

باملرحلة املقبلة.
ولفت إىل أن الربنامج يتضمن عددا من 
املباريات، لكنه أوضح أن ذلك مرهون 
بروزنامة االحاد اآلسيوي وموعد إقامة 

بطولة األندية.
وق��ال إن اإلع��داد س��يبدأ منتص��ف 
أغس��طس، وس��يكون ع��ى تجمعات 

عدي��دة، عى أن يك��ون اإلعداد األخري 
يف األس��بوع الثاين من ديس��مرب وحتى 

موعد التصفيات يف يناير 2018.
وب��ني أن لجن��ة املس��ابقات اجتمعت 
م��ع لجنة املنتخب��ات بحضور املدرب؛ 
لعدم التعارض بني روزنامة املسابقات 

املحلية وإعداد املنتخب.
وأك��د أن تواجد املدرب لن يكون دامئا 
يف البحري��ن، عى أن يك��ون متواجدا 

قبل فرتة كافية من أي إعداد.

جوانب بدنية

ب��دوره، قال امل��درب جودنس��ون إنه 
س��ريكز كثريا عى الجوان��ب البدنية يف 

بداية اإلعداد للمنتب.
وأوض��ح أهمي��ة الرتكي��ز ع��ى ه��ذا 
الجانب، مبينا أنه حلل بعض مباريات 

املنتخ��ب ووج��د فرص��ة واحتاملي��ة 
كبريتني للتطوير يف مستوى األداء.

واس��تبعد فرصة جلب م��درب خاص 
وأجنب��ي للياق��ة البدنية، مؤك��دا أنه 
س��يقوم بهذا الدور إىل جانب مساعد 
املدرب عيل العنزور، ومشريا إىل إمكان 
االس��تفادة من أي تقنيات خارجية يف 

حال تطلب األمر ذلك.

تحد جديد

واعت��رب التعاقد مع اتح��اد اليد تحديا 
جديدا بالنسبة له يف مشواره التدريبي 
ال��ذي ميتد ألك��ر م��ن 27 عاما درب 
فيه��ا يف ع��دة دول كآيس��لندا وأملانيا 

والدامنارك.
وق��ال إن تدري��ب البحرين س��يكون 
فرص��ة للتعرف ع��ى ثقاف��ة جديدة، 
مؤكدا وجود الضغوطات عليه بحسب 

ما هو طبيعي ألي مدرب.

22 العبا

للمنتخ��ب  األول  التجم��ع  إن  وق��ال 
سيتضمن 22 العبا بحد أقىص، ومؤكدا 
أن ب��اب املنتخ��ب س��يكون مفتوح��ا 
لجمي��ع الالعب��ني، وللمدرب��ني أيض��ا 
لحض��ور الحصص التدريبي��ة واالطالع 

عى آلية العمل.

اتحاد اليد يقدم مدرب المنتخب األول اآليسلندي جودنسون
باتفاقية 3 سنوات... والتقييم بعد 7 أشهر

أحمد مهدي
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تفتتح اليوم منافس��ات الجولة 16 من 
دوري “فيف��ا” ألندي��ة الدرجة األوىل 
لكرة القدم، بإقامة لقاءين عى اس��تاد 

مدينة خليفة الرياضية.
يلعب الرفاع الرشقي مع البحرين عند 
5:35 مس��اء، في��ام يلع��ب األهيل مع 

املنامة عند 7:50 مساء.
وترتيب الدوري حاليا يشري إىل صدارة 
املالكي��ة برصيد 29 نقط��ة، ثم املنامة 
الرف��اع  نقط��ة،   26 برصي��د  وصيف��ا 
واملح��رق 25، الح��د 22، األه��يل 19، 
النجمة 15، البحري��ن والرفاع الرشقي 
13، وأخ��ريا الحال��ة 12 نقطة، علام أن 
جميع الفرق لعبت 15 مباراة فيام عدا 

املحرق والحد لعبا 14.
مواجه��ات ه��ذه الجول��ة مهمة جدا، 
خصوصا يف األمتار األخرية تسعى الفرق 
ب��كل قوتها لحصد النقاط؛ للمنافس��ة 
س��واء عى اللق��ب واملراك��ز األمامية، 
أو االبتع��اد عن ش��بح الهبوط لدوري 

الدرجة الثانية.
يف املواجهة األوىل، يس��عى كال الطرفني 
لتحقيق فوز مثني، خصوص��ا أن الفائز 
سيخطو خطوة مهمة نحو البقاء ضمن 

مصاف األندية الكبار.
ويرشف ع��ى تدريب الرف��اع الرشقي 
املدرب عيى الس��عدون، فيام يرشف 

عى البحرين املدرب الرصيب دراجان.
ويعول الرشق��ي عى مجموعة متميزة 
من الالعبني املحليني كسامي الحسيني، 
عبدالله يوسف، فيصل بودهوم، عباس 
عياد، ع��يل العنزي والح��ارس محمود 

العجيمي، عالوة عى املحرتفني كجواو 
ومايكون.

أما البحرين فيعتمد عى عنارص ش��ابة 

وحيوي��ة كمحمد خالد، ن��ادر فتحي، 
عي��ى جه��اد، الحارس س��لامن عمر، 

باإلضافة إىل املحرتفني برونو وروين.

ويف املواجه��ة الثانية، ال تق��ل املباراة 
أهمي��ة عن س��ابقتها، خصوصا املنامة 
املتع��ر يف الجولة املاضي��ة أمام الرفاع 

الرشق��ي، إذ ال يريد فق��دان مزيد من 
النقاط وخس��ارة فرص��ة اللحاق بفرق 

املقدمة واملنافسة عى اللقب.

يف املقابل، فإن األهيل يريد تحقيق فوز 
ابتعد عنه بالج��والت الفائتة، خصوصا 
بعدما خطف تعادال مثينا أمام املالكية 

متصدر الرتتيب يف الجولة املاضية.
ويع��ول األهيل ع��ى الح��ارس أحمد 
مش��يمع، والالعب��ني كاملداف��ع املتألق 
سيد مهدي باقر، والعب الوسط مهدي 
طرادة، ع��يل العصفور، ضياء س��لامن 
وعبدالله جناح��ي، واملحرتفني: محمد 

األمني وفويف ومحمد عيل.
أما املنامة فيعتمد عى تواجد الحارس 
املمي��ز أرشف وحيد، ومجموعة محلية 
ممي��زة ه��ي األخرى كعي��ى موىس، 
عيل حرم، محم��د عادل، عيى غالب، 
واملحرتفني: تياغو، إيفرتون، لويس وون 

جاي يل.

مواجهة القاع بين الشرقي والبحرين... والمنامة يالقي األهلي
ال���ك���روي “ف���ي���ف���ا”  ل������دوري   16 ال���ج���ول���ة  اف���ت���ت���اح 
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فريق األهليفريق المنامة

يسدل الستار اليوم )الجمعة( عى دوري االتحاد البحريني لكرة السلة لفئة األشبال، يف اللقاء الختامي بني املنامة واملحرق، يف متام الساعة السابعة مساء 
عى صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم. وتسبق املباراة النهائية لقاء تحديد املركزين الثالث والرابع بني سرتة وسامهيج، وذلك يف الساعة 5:30 مساء.

ومل يواجه املنامة واملحرق صعوبة يف تخطي عقبتي سرتة وسامهيج يف الدور نصف النهايئ الذي أقيم بنظام األفضلية من 3 مباريات، إذ حققا الفوز 
بنتيجة )2/0( واستحقا التأهل إىل املباراة النهائية. ويقود تدريب فريق املنامة املدرب الوطني فاضل ميالد ويعاونه عيل رجب، ويضم الفريق مجموعة 

من الالعبني املميزين أمثال مصطفى حسني وراشد ومزمل أمري ويوسف العنزور وعيل سلامن وعيل الشيخ. أما فريق املحرق فيدربه كل من مرتىض 
محمد ويساعده إبراهيم الخباز، ويضم الفريق العبني مميزين أمثال محمود محمد وعبدالله الكعبي وعبدالله البناء وسجاد وبقية الالعبني الصغار 

املميزين. وتعترب هذه املباراة قمة دوري األشبال؛ كونها تجمع بني أفضل فريقني يف الدوري، إذ يبدو الدرع أقرب إىل املنامة الذي يسعى هذه الليلة إىل 
املحافظة عى لقبه وتحقيق البطولة للمرة الخامسة عى التوايل تحت قيادة املدرب فاضل ميالد.

يف املقابل، يسعى املحرق إىل كرس احتكار املنامة لهذه البطولة وحصد اللقب متسلًحا بروح العزمية واإلرصار.

درع أشبال السلة بين المنامة والمحرق

نادي المالكية يحتفي باإلعالميين

اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي

الشيخ أحمد بن عيسى

جانب من االجتماع

محمد المقلة سمير بن شمام

  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(

رئيس اتحاد الكرة يشهد االجتماع األول المقلة مدربا لمنتخب الشباب... والبوعينين مديرا
للجنة االستثمار والتسويق

رجحت خ��ربة الحارس تيس��ري 
محس��ن كفة فريقه أم الحصم 
يف الف��وز عى نظ��ريه البحرين 
)38/35( ع��رب تصدي��ه لرميات 
الجزاء يف املباراة التي جمعتهام 
أمس الخميس لحس��اب الدور 
التمهيدي ملسابقة كاس االتحاد 

البحريني لكرة اليد. 
وكان الشوط األصيل للقاء انتهى 
بالتعادل 22/22 ليلجأ الفريقان 
ألربعة أش��واط إضافية، وبذلك 
وص��ل أم الحص��م لل��دور ربع 
النهايئ ليواجه فريق باربار يوم 

األحد املقبل. 
ع��ودة للق��اء، ش��هد الش��وط 
األول تكاف��ؤ تام ب��ني العبي أم 
انتهى  الحصم والبحرين والذي 
بالتعادل 11/11. الفريقان سارا 
بتقارب كب��ري يف األداء والنتيجة 
وغل��ب علي��ه ك��رة العقوبات 
عى العب��ي الطرفني. ام الحصم 
عول عى مجه��ودات عيل امُلال 
واحمد عيل يف التسجيل املبارش 
او رمي��ات الج��زاء وبجانبه��م 
العب الدائرة عيى مش��اخيل. 
يف الجهة األخرى للبحرين، متيز 
العبه حسني مدن وطالب مريزا.
ويفيِ الش��وط الثاين استمر الحال 
ع��ى ما ه��و عليه م��ن حيث 
والنتيج��ة  األداء  يف  التق��ارب 
الت��ي كان يتقدم بها ام الحصم 
بفارق هدف��ني ويعود البحرين 

ليس��تمر  ملعادلته��ا من جديد 
ذل��ك حت��ى الدقائ��ق الخمس 
االخرية التي اشتدت فيها اإلثارة 
م��ع ب��روز حارس��ا الفريقني يف 
التص��دي وإضاع��ة الفرص من 
كال الجانب��ني، ليدخل الفريقان 
ويضي��ع  األخ��رية  الدقيق��ة  يف 
خالد دليم فرصة التقدم واألمر 
نفس��ه للبحرين لينتهي الشوط 
بالتع��ادل 22/22. لجأ الفريقان 
األربع��ة،  اإلضافي��ة  لألش��واط 
واس��تمر التع��ادل بينهام أيضا، 
ليدخ��ال املرحلة الحاس��مة عرب 

رميات الجزاء. 

رميات الجزاء 

يف الرميات الخمس األوىل سجل 
ألم الحص��م كل من ع��يل امُلال، 
خال��د دلي��م، أحمد ع��يل فيام 

أضاع س��عود وعيى مشاخيل. 
البحرين س��جل له طالب مريزا 
س��يد محم��د فيص��ل، حمي��د 
النشيط فيام أضاع حسني مدن 

وجاسم محمد. 
الرميات الخمس الثانية، س��جل 
ألم الحص��م أحم��د ع��يل، عيل 
امُلال، خال��د دليم، فيام البحرين 
أضاع كل من سيد محمد فيصل 
وحميد النش��يط وطالب مريزا 

لينتهي اللقاء.

التضامن يفوز

يف اللق��اء الث��اين حق��ق فريق 
الدير نتيجة الفوز عى التضامن 
س��يصطدم  وبذل��ك   .)22/28(
بوصيف الدوري األهيل يف ربع 

النهايئ.

ص��دارة  النجم��ة  خط��ف 
كأس  مبسابقة  األوىل  املجموعة 
س��مو ويل العهد للكرة الطائرة 
بعدما فاز ع��ى املحرق بثالثة 
يف  ش��وطني  مقاب��ل  أش��واط 
الطرفني  التي جمعت  املواجهة 
مساء أمس الخميس عى صالة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
مبدينة عيى الرياضية يف إطار 
منافس��ات الجول��ة الثالثة من 
 “ ملس��ابقة  املجموع��ات  دور 

أغى الكؤوس”.
األول  بالش��وطني  املحرق  وفاز 
والث��اين 18/25، 14/25، قب��ل 
ان يقل��ب النجمة الطاولة عى 
منافسه ويفوز باألشواط الثالثة 
23/25، 26/28، 8/15، ليتصدر 
النجمة املجموعة األوىل بعدما 
حصد يف رصيده 8 نقاط ويحتل 
املحرق املركز الثاين يف املجموعة 

بعدما حصد 7 نقاط.
وكان النجمة واملحرق قد ضمنا 
بلوغ الدور قب��ل النهايئ لكأس 
س��مو ويل العه��د  وينتظ��ران 
الثانية  املجموعة  تحديد مراكز 
ب��ني داركليب واأله��يل، حيث 
املجموعة  اول  النجمة  سيلتقي 
األوىل مع ثاين املجموعة الثانية، 
وسيلتقي املحرق ثاين املجموعة 
األوىل مع اول املجموعة الثانية.
ف��از  الثاني��ة  املواجه��ة  ويف 
البسيتني عى النبيه صالح بثالثة 

اشواط مقابل شوط، حيث فاز 
البس��يتني 15/25، 15/25، قبل 
ان يفوز ابن��اء الجزيرة بالثالث 
25/27، ليعود البس��يتني للفوز 

بالرابع 21/25.
وتستمر منافس��ات كأس سمو 
ويل العهد عندما يلتقي األهيل 
وداركليب الس��اعة 5:30 مساء 
بينام يلتق��ي يف املباراة األخرى 
النرص واتحاد الريف عى نفس 

الصالة.
يف املواجهة األوىل يتطلع األهيل 

ترتي��ب  لص��دارة  وداركلي��ب 
املجموعة الثاني��ة بعدما ضمنا 
النهايئ،  قب��ل  لل��دور  التأه��ل 
الفريقان س��يتجدد  ب��أن  علام 
املرب��ع  موعده��ام كذل��ك يف 

الذهبي ملسابقة الدوري.
وبالنس��بة ملباراة النرص واتحاد 
الري��ف فإنها ال تش��كل أهمية 
كبرية بعدما فقدا التأهل للدور 
الثاين، وس��تكون مب��اراة اليوم 
ه��ي الظهور األخ��ري لهام هذا 

املوسم.

داركليب يواجه االهلي اليومفي كاس االتحاد لكرة اليد 

أم الحصـــــم والديـــــــر
يتأهـــالن إلى دور ربــــع النهائــي 

النجمة يخطف صدارة المجموعة 
األولى بكأس ولي العهد

البالد سبورتعلي مجيد 

من لقاء ام الحصم والبحرين )تصوير: خليل ابراهيم( 

اللجنة اإلعالمية

حقق مركز شباب القادسية تعادالً 
بطعم الفوز أمام مركز شباب 
دمستان بهدفني ملثلهام ضمن 

دوري املراكز الشبابية لكرة القدم 
)#دورينا( الذي تنظمه وزارة شؤون 

الشباب والرياضة.
سجل هديف مركز شباب دمستان 

عيل حبيب )3( وجعفر حسن )41(، 
وسجل ملركز شباب القادسية نبيل 

إبراهيم )40( وزهري درويش )85(.
وكان مركز شباب دمستان األفضل 

يف منتصف الشوط األول ووصل 
للمرمى كثرياً وعابه الوقوع يف 

مصيدة التسلل عن طريق العبه 
عيل حبيب، وأضاع العبوه أكر 

من فرصة أمام مرمى مركز شباب 
القادسية الذي اعتمد عى الكرات 
الطويلة وكانت غالبتها مقطوعة، 

ثم نّوع العبو مركز شباب القادسية 
ولجأ الفريق إىل التمريرات القصرية 

للوصول إىل مرمى الحارس أحمد 
الفردان.

الهدف األول ملركز شباب دمستان 
جاء من متريرة جعفر حسن إىل 

زميله عيل حبيب، والهدف الثاين 
رّد الثاين الدين لصاحبه ومرر له 

كرة الهدف الثاين، ويف الشوط الثاين 

انخفض أداء مركز شباب دمستان 
واندفع منافسه وكّثف هجومه عن 

طريق زهري درويش يف اليسار ونبيل 
إبراهيم يف اليمني والبديل أحمد 

حسني يف العمق.
وضغط العبو مركز شباب القادسية 

لتحقيق التعادل مقابل تراجع العبي 
مركز شباب دمستان، وقّلل األول 

نسبة األخطاء رغم ضيق املساحات 

ومحاولة مركز شباب دمستان 
اللعب عى األطراف.

وسعى العبو الفريقني إىل التسجيل 
يف اللقاء األول قبل موعد مباراة 

اإلياب، لكن مل يستطع العبو مركز 
شباب القادسية التسجيل لُحسن 
التنظيم لدى فريق مركز شباب 

دمستان، وعاب العبو مركز شباب 
القادسية من تباعد الخطوط 

وانقطاع التمريرات، إال أن هذا 
الوضع تغرّي يف الشوط الثاين.

وتقام اليوم الجمعة مباراتان، إذ 
يلتقي يف الساعة الخامسة مركز 
شباب كرانة ومركز شباب صدد، 

ويف اللقاء الثاين يلعب مركز شباب 
الهملة ومركز شباب الديه يف 

الساعة السابعة مساء عى ملعب 
نادي سار.

شباب القادسية يقتنص التعادل من دمستان بدوري المراكز

اعتمد االتح��اد البحريني لكرة 
القدم تش��كيل رؤساء األجهزة 
ملنتخب��ي  واإلداري��ة  الفني��ة 
األوملب��ي والش��باب للمرحل��ة 

املقبلة.
وجاء إق��رار األطق��م املذكورة 
إدارة  مجل��س  اط��الع  بع��د 
الذاتية  الس��ري  ع��ى  االتح��اد 
للمدرب��ني واإلداريني وخرباتهم 

كل بحسب اختصاصه.
وبحس��ب ما أقره االتحاد، فإن 
بن  س��مري  التون��ي  امل��درب 
شامم سيكون مدربا للمنتخب 
األوملب��ي، ومرشفا عى منتخب 

الشباب.
واعتمد االتحاد تسمية املدرب 

الوطن��ي محمد املقل��ة مدربا 
ملنتخب الشباب.

وفيام يخ��ص األجهزة اإلدارية، 
فقد قرر االتحاد تعيني الش��يخ 
أحم��د ب��ن عي��ى آل خليفة 
مدي��را للمنتخب األوملبي، عى 
أن يكون محم��د القويت إداريا 

للمنتخب.
وأقر االتحاد تعيني عبدالله بن 
محمد البوعينني مديرا ملنتخب 

الشباب.
وأرج��أ االتح��اد تس��مية بقية 
أف��راد األجه��زة املذك��ورة إىل 
إذ  الك��روي،  املوس��م  نهاي��ة 
بقي��ة  ع��ن  الكش��ف  س��يتم 
واإلداري��ة  الفني��ة  املناص��ب 

والش��باب،  األوملبي  ملنتخب��ي 
عى أن يفصح أيضا عن أعضاء 
واإلداري  الفن��ي  الجهازي��ن 
العمري��ة  الفئ��ات  ملنتخب��ات 

املتبقية.
وسيقيم االتحاد مؤمترا صحافيا 
موسعا ملدريب املنتخبات بالفرتة 
القليلة املقبلة؛ لكش��ف برامج 
املنتخبات وتوضيحها لوس��ائل 
اإلع��الم والرأي الع��ام، عى أن 
يك��ون اللق��اء اإلعالم��ي أيضا 
فرصة للرد عى االستفس��ارات 
املنتخب��ات  بعم��ل  املتعلق��ة 
بالفرتة املقبل��ة، والتي تتضمن 
ع��ددا م��ن االس��تحقاقات يف 

مختلف األصعدة.

اتح��اد الكرة - املرك��ز اإلعالمي: 
ش��هد رئيس االتح��اد البحريني 
لك��رة الق��دم الش��يخ ع��يل بن 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليفة، 
االجتامع األول للجنة االس��تثامر 
وذل��ك  باالتح��اد،  والتس��ويق 
بحض��ور نائ��ب رئي��س االتحاد 
للش��ؤون الفنية الشيخ خالد بن 
س��لامن آل خليفة واألمني العام 

املساعد إبراهيم البوعينني.
وي��رتأس اللجن��ة عض��و مجلس 
إدارة االتح��اد محم��د الحامدي 
ونائبه عضو مجلس اإلدارة يارس 
الرميث��ي، وتض��م يف عضويته��ا 
كال م��ن: رئي��س مجل��س إدارة 
"حف��رية" واألم��ني امل��ايل لغرفة 
البحرين عيى  تجارة وصناع��ة 
اللجنة(،  )مستش��ار  عبدالرحيم 

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
اإلدارة لبن��ك الربك��ة اإلس��المي 
محمد عي��ى املطاوعة، العضو 
املنتدب ملجموعة السيف أحمد 
يوس��ف، الرئي��س التنفي��ذي ل� 
"تضامن كابيتال" أحمد سلطان، 
رئيس جمعية الرشكات الصغرية 
واملتوسطة أحمد السلوم، ورئيس 
مجل��س إدارة واحة بيتك/ بيت 
التمويل الكويتي أسامة الخاجة. 
ويف االجتامع، رحب رئيس اتحاد 
اللجنة، مش��يدا  بأعض��اء  الكرة 
والكب��رية  املرتاكم��ة  بالخ��ربات 
الت��ي يتمتعون به��ا يف املجالني 
االس��تثامري والتس��ويقي. وقال 
إن تواجد هذه الش��خصيات يف 
اللجنة يعد فرصة مثالية لالتحاد؛ 
لالس��تفادة من خ��ربة أعضائها، 

منوها بالدور الكبري الذي يلعبه 
االس��تثامر والتس��ويق يف تسيري 
ومس��ابقات  أنش��طة  وتروي��ج 
اتحاد  رئي��س  وناقش  االتح��اد. 
الك��رة مع أعض��اء اللجنة فرص 
االس��تثامر، إضافة إىل آلية وضع 
خط��ط طويلة األمد لالس��تثامر 

والتسويق.
كام ناقشت اللجنة بحضور رئيس 
االتحاد أشكال الرعاية املختلفة، 
إضافة إىل أوجه الرصف يف موارد 

مختلفة.
وح��ددت اللجنة اجتامع��ا ثانيا 
لتس��لم عرض متكام��ل من قبل 
االتح��اد يتضم��ن االحتياج��ات 
املطلوب��ة كاف��ة؛ لوض��ع خطة 
اس��رتاتيجية تضمن موارد مالية 

مستمرة لالتحاد.

 شــــمــــام مـــــدربـــــا لـــأولـــمـــبـــي 
ومـــشـــرفـــا لــمــنــتــخــب الــشــبــاب

كرم نادي املالكية اإلعالميني امليدانيني املتواجدين يف املالعب 
املحلية؛ لتغطية منافسات كرة القدم. وأقام نادي املالكية حفال يف 

قاعة املركز اإلعالمي باالستاد الوطني بالجولة املاضية من دوري 
"فيفا" ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم. وقام رئيس النادي جاسم 

عبدالعال بتكريم ممثيل وسائل اإلعالم املحلية من الصحف ووسائل 
التواصل االجتامعي، كام كرم املحرر الصحايف يف "البالد" أحمد 

مهدي. وتعترب البادرة التي قام بها نادي املالكية مميزة يف االحتفاء 
بالزمالء اإلعالميني، وتعترب ضمن الخطوات الالفتة واملتنوعة التي 

يقوم بها النادي عى مختلف األصعدة. وجاءت هذه الخطوة لتؤكد 
الرشاكة املميزة بني الجانبني، إذ يويل املركز اإلعالمي بنادي اهتامما 

تكريم الزميل أحمد مهديصورة جماعية للمكرمينكبريا بالشؤون اإلعالمية والتعامل مع وسائل اإلعالم املختلفة.

جانب من الحضور من المؤتمر الصحافي )تصوير: أيمن يعقوب(



اللجنة االستش��ارية لدورة  عقدت 
ن��ارص بن حم��د الثالث��ة لأللعاب 
الرياضي��ة “ن��ارص10” اجتامعه��ا 
املس��اعد  الع��ام  األم��ن  برئاس��ة 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة 
أمن عام اللجنة األوملبية البحرينية 
عبدالرحمن عس��كر بحضور رئيس 
اللجنة املنظمة العليا للدورة توفيق 
الصالح��ي ونائ��ب رئي��س اللجنة 
املنظم��ة العليا حس��ن إس��امعيل 
ومدي��ر البطولة عيل املاجد؛ وذلك 
بهدف متابعة اإلج��راءات اإلدارية 
والتنظيمي��ة النط��اق منافس��ات 
البطوالت التي ستنظمها االتحادات 

الرياضية ضمن فعاليات الدورة.
ويف بداية اللقاء رحب رئيس اللجنة 
االستشارية للدورة بالحضور مقدراً 
الجهود الكبرية التي يقومون بها يف 
س��بيل تأمن جميع وسائل النجاح 
والتمي��ز ل��دورة نارص ب��ن حمد، 

التي يشارك فيها نخبة من الشباب 
البحرين��ي يف مختل��ف األلع��اب 
الرياضية، أمًا يف تحقيق املساندة 
واالتح��ادات  الوطني��ة  لألندي��ة 
الرياضي��ة عىل اكتش��اف املواهب 
يف األلع��اب الجامعية، مش��رياً إىل 
أهمية مواصلة العمل بذات النسق 

املتميز واإلعداد والتحضري النطاق 
البطوالت التي ستنظمها االتحادات 

الرياضية.
وأكد عس��كر أن دعم ممثل جالة 
املل��ك لألع��امل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 

األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة للدورة 
ساهم يف نجاح فعاليتها ومسابقاتها 
وصوالً إىل محطتها العارشة، مشرياً 
إىل أن اللجنة االستش��ارية واللجنة 
املنظمة العليا لل��دورة تعمل عىل 
تأم��ن عوام��ل النج��اح املتمي��ز؛ 

إلخراج ال��دورة بحلة زاهية ترتقي 
إىل املكان��ة املرموق��ة الت��ي باتت 

تحتلها.
من جانبه، أش��اد توفيق الصالحي 
أب��داه  ال��ذي  الكب��ري  بالتع��اون 
أعضاء اللجنة االستش��ارية، والذين 
عمل��وا بج��د م��ن أج��ل التحضري 

النطاقة املسابقات التي ستنظمها 
االتحادات الرياضية، مش��رياً إىل أن 
جهود االتح��ادات الرياضية مقدرة 
يف اإلعداد إلقامة املس��ابقات، الفتاً 
إىل أهمي��ة تحوي��ل الخط��ط من 
نظري��ة إىل تطبيقي��ة مب��ا يضمن 

الوصول إىل أهداف إقامة الدورة.
البنود  ناقش��وا  املجتمع��ون  وكان 
املدرجة عىل جدول األعامل، إذ تم 
التي  الرياضية  االتح��ادات  اعتامد 
ستش��ارك يف ال��دورة والفعالي��ات 
التي ستنظمها، إضافة إىل املواعيد 

املقرتحة لتنظيم هذه الفعاليات.
كام ت��م باالجت��امع االتف��اق عىل 
إعان أس��امء االتحادات الرياضية 
واملس��ابقات التي س��تنظمها بعد 
االنته��اء م��ن اإلج��راءات اإلدارية 
الخاص��ة  الج��داول  واعت��امد 

بالفعاليات.

اعتماد االتحادات الرياضية المشاركة في فعاليات دورة “ناصر 10”
عسكر يترأس اجتماع اللجنة االستشارية

تغطية           اللجنة اإلعالمية

حق��ق متس��ابق البحري��ن مريي��دا 
الهوائية فينتش��نزو نيبايل  للدراجات 
املرك��ز الثالث يف املرحل��ة الثانية من 
ط��واف كرواتيا، في��ام أنهى زميله يف 
باملركز  الجول��ة  كانس��تانتن  الفريق 

السادس. 
وأقيم الس��باق وس��ط طقس سيئ، 
وع��ىل الرغم من ذل��ك طبق عنارص 
فري��ق البحري��ن مريي��دا للدراجات 
الهوائية االسرتاتيجية املعدة للطواف 
ب��كل حرفي��ة ودقة، مام س��اهم يف 

حصول نيبايل عىل املركز الثالث.
 ويعود الفض��ل يف ذلك أيضاً بالدعم 
الكبري ال��ذي حظي به نيبايل من قبل 
زمائ��ه يف الفري��ق. وش��هد الطواف 
تعرض دومن نوفاك لحادث بس��يط 
بعد م��رور 5 كلم ع��ىل الجولة التي 

فاز بها الدراج الكروايت كريس��تيجان 
دوراسيك، متسابق فريق اإلمارات.

 وق��ال نيب��ايل بعد الس��باق “كانت 
جول��ة صعب��ة، ولك��ن الفريق عمل 
بشكل جيد. هناك مس��احة للتطور، 
ولكنني أشعر بش��كل جيد يوماً بعد 
يوم. س��رى كي��ف س��تميض الجولة 

املقبلة”. 

وبدوره، قال فرانك��و بيليزويت “أدى 

جميع عن��ارص الفريق بش��كل جيد 

اليوم، ونحن سعيدون باملركز الثالث 

ال��ذي حقق��ه نيبايل. هذا س��يدفعنا 

لنؤم��ن أك��ر بتحقيق نتائ��ج أفضل 

خال اس��تعداداتنا لطواف جريو دي 

ايتاليا”. 

اتحاد الكرة - املركز اإلعامي: 
)الجمع��ة(  الي��وم  تلع��ب 
الرابع��ة  الجول��ة  منافس��ات 
لدوري االتحاد وبيت التمويل 
الكويتي لكرة ق��دم الصاالت، 
وذل��ك ع��ىل صال��ة االتح��اد 
البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة.
ويش��ري ترتيب ال��دوري حاليا 
إىل ص��دارة فريق الحد برصيد 
9 نق��اط من 3 حاالت فوز، ثم 
الشباب واملحرق ب� 6 نقاط من 
فوزين يف مباراتن، ثم قايل ب� 
3 نقاط م��ن مباراتن، منتخبنا 
تح��ت 20 عاما ب� 3 نقاط من 
3 مباريات، املالكية والتضامن 

با نقاط من 3 مبارايات.
وتلعب الي��وم 3 مباريات، يف 

وق��ت ستش��هد الجولة غياب 
الح��د؛ بس��بب نظام  فري��ق 

البطولة املتبع.

وبحس��ب ج��دول مباري��ات 

الجول��ة الربع��ة، ف��إن فريق 

الش��باب ومنتخبن��ا تحت 20 

عاما سيدش��نان الجولة عند 5 

ع��را، يف وق��ت يلتقي فريق 

املالكية مع فريق املحرق عند 

6:30، عىل أن تختتم مباريات 

الجول��ة عن��د 8 مس��اء بلقاء 

يجم��ع فري��ق التضام��ن مع 

فريق قايل.

وكانت مباريات الجولة الثالثة 

قد أسفرت عن فوز الحد عىل 

التضام��ن )0-2(، وق��ايل عىل 

املالكي��ة )2-4(، واملحرق عىل 

منتخبنا )2-1(.

“ميريدا البحرين” يفوز بالمركز 
الثالث في طواف كرواتيا

الجولة 4 لدوري االتحاد والتمويل 
الكويتي للصاالت.. اليوم

من سباق طواف كرواتيا

شعار اتحاد الكرة
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من اجتماع اللجنة االستشارية

واصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو 
تحقيق اإلنجازات، واستطاع الاعب 

محمد أبو أدريس إضافة ميدالية 
ذهبية لرصيد مملكة البحرين لوزن 

69 كيلوغراما يف بطولة أبوظبي 
العاملية ملحرتيف الجوجيتسو، التي 

تقام بالفرتة من 18 حتى 22 أبريل 
الجاري تحت رعاية ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسّلحة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان مبشاركة 
أكرث من 7 آالف العب ميثلون أكرث 
من 100 دولة، وستقام املنافسات 

عىل صالة أيبك بالعاصمة أبوظبي، 
ويرعى منتخبنا الوطني رشكة طريان 

الخليج.
وارتفعت حصيلة منتخبنا الوطني 

يف بطولة أبوظبي العاملية إىل 
ميداليتن ذهبيتن، إذ أحرز محمد 
غريب امليدالية الذهبية يوم أمس 

األول.
وقدم رئيس اتحاد البحرين للدفاع 

عن النفس أحمد الخياط التهاين 
لاعب محمد أبو أدريس، وأشاد 

باملستويات البارزة التي قدمها يف 
املنافسات حتى الصعود ملنصة 

التتويج وتقلد امليدالية الذهبية 
بكل جدارة واستحقاق، مشيداً 

بجهود الجهاز الفني بقيادة 
املستشار واملدير الفني ملنتخب 

الجوجيتسو رضا منفردي.
وأجرى نائب رئيس اتحاد البحرين 

للدفاع عن النفس أمن رس 
الجوجيتسو والكاراتيه والجودو 
عمر عبدالعزيز بوكامل اتصاالً 

هاتفياً ببعثة منتخبنا للجوجيتسو 
يف أبوظبي، إذ أشاد بوكامل 

مبستويات الاعبن ونقل لهم 
تحيات وتقدير رئيس االتحاد 

ومتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح 
يف مشوارهم املقبل.

المشوار الذهبي

كان مشوار الذهبي محمد 
أبوإدريس حافًا باملستويات 

البارزة حتى متكن من الصعود 
ملنصة التتويج والحصول عىل 
امليدالية الذهبية بكل جدارة 

واستحقاق وسط توجيهات مستمرة 
من املستشار واملدير الفني رضا 

منفردي وتشجيع كبري من زمائه 
الاعبن.

وحفر محمد أبو إدريس أسمه 
بأحرف ذهبية يف منافسات وزن 69 

كيلوغراما للحزام البنفسجي.
ومتكن أبو أدريس من الفوز يف 

بداية مشواره عىل اإلمارايت وائل 
النقبي وصعد إىل املباراة النهائية 

بكل جدارة.
ويف املباراة النهائية، تفنن أبو 
أدريس ومتكن من الفوز عىل 

الاعب الكندي جوردان برست 
ليتوزج بامليدالية الذهبية. 

منافسات أخرى

ويف منافسات أخرى، خرس العب 
منتخبنا محمد عيىس يف مباراة 
تحديد املركزين الثالث والرابع 

ضمن منافسات وزن 77 كيلوغراما، 
إذ بدأ محمد عيىس مشواره بالفوز 

عىل الاعب االيراين بارديا هونار، 
وبعدها خرس يف تحديد املركزين 

الثالث والرابع من الرازييل رومان 
سو.

فيام لعب عبدالله سينا منافسات 
وزن 62 كيلوغراما، وخرس من 

الاعب الرازييل جو سوسا.

سينا يشارك في التحكيم

شارك الحكم الدويل املخرضم سينا 
منفردي يف إدارة نزاالت بطولة 

أبوظبي العاملية ملحرتيف الجوجيتسو 
املقامة يف العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي.

ويعتر سينا منفردي من أبرز حكام 
الجوجيتسو وسبق له املشاركة يف 

إدارة العديد من البطوالت العاملية.
وأدار سينا منفردي العديد من 

النزاالت يف البطولة ،وسوف يحكم 
العديد من النزاالت يف اليومن 

املقبلن.

الخياط والحسن يشاركان في 
اجتماع المكتب التنفيذي

وصل إىل العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي رئيس اتحاد البحرين 

للدفاع عن النفس أحمد الخياط؛ 
للمشاركة يف اجتامع املكتب 

التنفيذي الذي يعقد عىل هامش 
بطولة أبوظبي العاملية ملحرتيف 

الجوجيتسو.
وسيحرض الخياط االجتامع برفقة 
أمن الرس العام باتحاد البحرين 
للدفاع عن النفس خالد الحسن.

الخياط يشيد برعاية شركة 
طيران الخليج

أشاد رئيس اتحاد البحرين للدفاع 
عن النفس أحمد الخياط بالرعاية 

التي قدمتها رشكة طريان الخليج 
ملنتخبنا الوطني للجوجيتسو للعام 
الثاين عىل التوايل يف بطولة أبوظبي 

العاملية ملحرتيف الجوجيتسو.
وأكد الخياط أن هناك تعاونا كبريا 
بن االتحاد ورشكة طريان الخليج، 

مبيناً أن تقديم رشكة طريان الخليج 
رعايتها ملنتخب الجوجيتسو يؤكد 
حرص الرشكة عىل دعم الرياضة 

البحرينية، موضحاً أن هذه الرعاية 
تساهم باالرتقاء بلعبة الجوجيتسو 

التي حققت ميداليتن ذهبيتن 
حتى اآلن يف بطولة أبوظبي العاملية 
ملحرتيف الجوجيتسو، مقدماً للرشكة 

خصوصا الرئيس التنفيذي ماهر 
املسلم كل الشكر والتقدير عىل 

تعاونهم الدائم مع االتحاد.

من تتويج أبو إدريس بالميدالية الذهبية

أبو أدريس يتوشح بالميدالية الذهبية بـ “عالمية أبوظبي” للجوجيتسو
اإلنجازات تتواصل ورصيد المملكة يرتفع إلى ذهبيتين

أبوظبي        اتحاد البحرين للدفاع عن النفس



حط��ت بطول��ة القت��ال الش��جاع 
BRAVE رحاله��ا مبدين��ة بومباي 
بجمهورية الهن��د الصديقة، والتي 
ستش��هد إقامة النس��خة الخامسة 
م��ن هذا الح��دث العامل��ي، الذي 
ينظم��ه اتح��اد القت��ال الش��جاع 
املنبث��ق من منظمة خالد بن حمد 
لفن��ون القتال املختلط��ة بالتعاون 
مع االتحاد الهن��دي لفنون القتال 
املختلط��ة وذلك عىل صالة اس��تاد 

دوم ناتشونال اوف انديا.
 وتعترب الهند املحطة العاملية الثالثة 
للبطولة، بعد أن ب��دأت انطالقتها 
الخارجية بتوجيه من النائب األول 
لرئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لفن��ون القتال املختلطة 
BMMAF ومؤسس منظمة خالد 
ب��ن حمد لفنون القت��ال املختلطة 
KHK MMA س��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، لتجوب مختلف 
التعريف  به��دف  الع��امل؛  بل��دان 
به��ذه البطولة الت��ي انطلقت من 
عاملية  كبطول��ة  البحرين  مملك��ة 
تشهد مش��اركة املقاتلني املحرتفني 
من كل أنح��اء العامل، والتي عززت 
م��ن مكانة البحرين عىل الس��احة 
الرياضية الدولية والس��يام برياضة 

فنون القتال املختلطة. 
وب��دأت أوىل محطاتها بقارة أمريكا 
الجنوبية وتحدي��دا مبدينة كورتيبا 

النس��خة  التي احتضنت  الربازيلية 
الثالث��ة، لتعود يف النس��خة الرابعة 
للقارة اآلسيوية وتحديدا بالعاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، والتي احتضنت 
أول ن��زال رئي��س يش��هد “ح��زام 
البطول��ة” وال��ذي فاز ب��ه املقاتل 
الجزائ��ري إلي��اس بوديغزديم عىل 
حس��اب املقاتل املكس��ييك ماسيو 

فولني.
 20 البطول��ة  ه��ذه  يف  ويش��ارك 
مقاتال من أق��وى وأرشس املقاتلني 
من مختل��ف بلدان الع��امل، وهم: 
طاهر ح��ديب، كارل بوث، مانجات، 
عبداملنري، جاكوب كوالويج، ألكس 
دا سيلفا، برين هول، إيرك كارلوس، 
ألخان��درو مارتني��ز، باولو س��يلفا، 
روالندو جابريي��ل، وممثل مملكة 

البحري��ن وفريق خال��د بن حمد 
لفنون القت��ال املختلطة للمحرتفني 
جافايل،  تشنتانيا  الكوهجي،  حمزة 
نيلس��ون بي��س، عزي��ز جلي��دان، 
محمد فرهاد، أحمد فارس، بهرات 
خداري، أرنان تشايسان وهارديب 

راي.
 

برنامج حافل ووصول 
المقاتلين

وتشهد هذه البطولة برنامجا حافال 
ب��دأ منذ يوم أم��س األول بوصول 
جمي��ع املقاتل��ني برفق��ة األجهزة 
الفنية واإلدارية املش��اركة يف هذه 
النسخة من البطولة، والذين أنهوا 
بتثبيت  الخاص��ة  األم��ور  جمي��ع 

تس��جيلهم النه��ايئ للمش��اركة يف 
النزاالت.

وش��هد ي��وم أم��س إقام��ة اللقاء 
اإلعالم��ي الذي يجمع بني املقاتلني 
وممث��ي وس��ائل اإلع��الم، عىل أن 
يشهد اليوم “الجمعة” إجراء ورشة 
العمل الخاص��ة بالتعريف بجميع 

لوائ��ح وأنظمة البطول��ة، يليه يوم 
الس��بت إقام��ة الفحص الرس��مي 
وإقامة  الطب��ي،  والفحص  لل��وزن 
فح��ص ال��وزن الع��ام ومواجه��ة 
املقاتلني، عىل أن تقام املنافس��ات 
الرس��مية ي��وم األح��د املوافق 23 
أبريل الجاري، إذ تشهد املنافسات 

الرئي��س الذي يجمع  النزال  إقامة 

بني املقاتل��ني اإلنجليزي كارل بوث 

والجزائ��ري طاهر ح��ديب، عىل أن 

يجم��ع الن��زال الرئي��س الثاين بني 

املقاتلني الكندي مانجات والهندي 

عبداملنري.

 بطول������ة BRAVE تح��ط رحاله��ا ف��ي الهن��د
العالمي��ة” البحريني��ة  “التجرب��ة  بلهف��ة  تحتض��ن  الفاره��ة  مومب��اي 

تق��ام تح��ت ش��عار “الذه��اب للمجد” وتش��هد برنامج��ا حافال
م��ع��رك��ة إن��ج��ل��ي��زي��ة ع��رب��ي��ة ف���ي ن�����زال ب����وث وح��دب��ي

برنامج البطولة

الرفاع           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
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ينظم نادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل يف الثالثة من بعد ظهر 

اليوم “الجمعة” السباق ال� 24 
لهذا املوسم، الذي سيقام عىل 

كؤوس مركز البحرين للمجوهرات 
وكؤوس سيارات البورشه وكأس 

رشكة شيفرون وذلك عىل مضامر 
سباق النادي مبنطقة الرفة 

بالصخري. 
وسيشهد السباق مشاركة 55 

جواداً يف األشواط السبعة وسط 
توقعات مبنافسات قوية للفوز 
بالكؤوس خصوصاً مع مشاركة 

مجموعة من الجياد البارزة للنتاج 
املحي واملستورد والجياد العربية 

وذلك بدءا من الشوط األول 
الذي سيقام عىل كأس البورشه 

الفيض لجياد سباق التوازن “نتاج 
محي” مسافة 2400 مرت مستقيم 
والجائزة 2000 دينار ومبشاركة 6 

جياد ويتوقع ان تكون املنافسة 
بني الحصان “براكودا” السطبل 

املالح وبقيادة أندرو ايليوت 
والحصان “هوب نوب” ملك 

عبدالله غلوم جندول وبقيادة 
حسن الصفار، والفرس “فلفلة” 

ملك فرأس سامي هاشم وبقيادة 
ماركو؛ وذلك لتقارب مستويات 

هذه الجياد والتي جاءت 
مستوياتها ونتائجها متفاوتة هذا 

املوسم. 

كأس البورشه البرونزي

الشوط الثاين يقام عىل كأس 

البورشه الربونزي لجياد جميع 

الدرجات واملبتدئات )نتاج محي( 

مسافة 2000 مرت والجائزة 2000 

دينار ومبشاركة 6 جياد يربز منها 

الفرس “صابرة” ملك عبدالله 

فوزي ناس وبقيادة حسني ميك؛ 

نظرا لتفوق مستوى الفرس عىل 

بقية جياد الشوط وسبق لها 

تحقيق املركزين األول والثاين ويف 

مسافات املتوسطة والطويلة. 

كأس شيفرون

الشوط الثالث يقام عىل كأس 

شيفرون لجياد الدرجة الثالثة 

والرابعة واملبتدئات من خيل 

البحرين العربية األصيلة “الواهو” 

مسافة 1400 مرت والجائزة 2000 

دينار ومبشاركة 5 جياد. 

وينتظر أن يشهد الشوط منافسة 

قوية بني الجياد “كحيالن عافص 

1675” السطبل وبقيادة الربتو 

سانا و”الجاليب 1544” ملك حمد 

املرييس وبقيادة عبدالله فيصل، 

والفرس “الطويسة 1642” السطبل 

الصخري وبقيادة حسن الصفار، 

وذلك بناء عىل مستويات والنتائج 

الجيدة لهذه الجياد أمام أبرز 

الجياد العربية يف سباقات املوسم 

الجاري.

كأس مركز البحرين 
للمجوهرات

الشوط الرابع يقام عىل كأس 

مركز البحرين للمجوهرات 

لجياد الدرجات الثانية والثالثة 

والرابعة واملبتدئات “نتاج محي” 

مسافة 1400 مرت والجائزة 

2000 دينار ومبشاركة 7 جياد، 

وتدور الرتشيحات حول الجياد 

الثالثة السطبل النارصية وهي 

“بنلوبيبتستوب، غريس كي، بلو 

فرن”، التي تتفوق عىل بقية جياد 

الشوط وحققت انتصارات ومراكز 

متقدمة يف مشاركاتها هذا املوسم 

ويتوقع أن تسيطر عىل املراكز 

الثالثة األوىل.

الشوط الخامس

 الشوط الخامس يقام عىل كأس 

مركز البحرين للمجوهرات 

لجياد الدرجتني الثالثة والرابعة 

واملبتدئات “مستورد” مسافة 

1400 مرت والجائزة 2000 دينار 

ومبشاركة 12 جوادا، ويتوقع أن 

يشهد منافسة قوية ومثرية يف ظل 

تقارب مستويات مجموعة من 

الجياد، التي يربز منها الحصان 

“دون مرياج” ملك سمو الشيخ 

سلطان الدين بن محمد بن 

سلامن آل خليفة، إذ يسعى إىل 

الفوز الذي غاب عنه يف مشاركاته 

األخرية ولديه الفرصة؛ نظرا 

ألفضلية مستواه، فيام ستكون 

املنافسة من جانب الحصان اآلخر 

لنفس اإلسطبل “مسرت بوسو” 

بقيادة بريت دويل خصوصا بعد 

ظهوره الجيد يف مشاركته األخرية، 

وكذلك الحصان “ساكادا” السطبل 

العفو وبقيادة سليم غالم والذي 

ظهر بصورة قوية يف مشاركاته 

األخرية وحقق مراكز متقدمة، 

والحصان “بنك” ملك عبدالله 

فوزي ناس. 

الصراع الذهبي

الشوط السادس يقام عىل كاس 

البورشه الذهبي لجياد سباق 

التوازن “مستورد” مسافة 1000 

مرت مستقيم والجائزة 2000 دينار 

ومبشاركة 10 جياد، ويعترب من 

األشواط القوية املثرية يف السباق 

يف ظل مشاركة عدد من الجياد 

القوية والتي سبق لها التنافس 

فيام بينها يف مشاركات عدة، ويربز 

منها الفرس “لوال فينسس” ال 

إسطبل أوال وبقيادة الربتو سانا 

والفرس “كريتن كول” ملك سمو 

الشيخ خالد بن عي بن عيىس آل 

خليفة وبقيادة الفارس املتمرن 

عبدالرحيم جاسم والتي حققت 

مراكز متقدمة وتجيد املسافات 

القصرية، والحصان “نرس” إلسطبل 

العفو وبقيادة سليم غالم الذي 

ظهر بصورة قوية وخطف فوزه 

األول. 

من يخطف المجوهرات

الشوط السابع واألخري يقام عىل 

كأس مركز البحرين للمجوهرات 

لجياد سباق التوازن “مستورد” 

مسافة 2200 مرت والجائزة 2000 

دينار ومبشاركة 9 جياد، ويتوقع 

أن يشهد رصاعا مثريا وتكتيكيا 

يف ظل املسافة الطويلة للشوط، 

والرتشيحات تتجه حول مجموعة 

من الجياد أبرزها “فيد ذي غوتر، 

مدينة جمرية، جمرية غلوري”، 

وذلك بناء عىل مستوياتها ونتائجها 

يف مشاركاتها هذا املوسم. 

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

صراع قوي على كؤوس مجوهرات البحرين والبورشه وشيفرون
اليوم في السباق ال� 24 للخيل

الصخير             نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
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وكاالت: تحّدث مدرب نادي يوفنتوس 
اإليطايل اإليطايل ماس��يمليانو أليجري، 
لوس��ائل اإلعالم بعد تأهل فريقه أمام 
برش��لونة لنص��ف نه��ايئ دوري أبطال 
أوروبا، مس��اء األربعاء من قلب معقل 

برشلونة الكامب نو.
وق��ال أليج��ري يف ترصيح��ات نقلتها 
صحيف��ة "كوري��ري ديل��و س��بورت" 
اإليطالي��ة: "الالعب��ون أكمل��وا عملهم 
الي��وم، أود أن أهنئهم ع��ى ما فعلوه 
اليوم وحتى اآلن يف هذا املوس��م، لقد 
كان لدين��ا بعض الفرص مل نس��تغلها، 
لكننا نستحق التأهل، إنها مجرد خطوة 

نحو التأهل لكارديف".
وأض��اف "الفري��ق م��ازال لديه فرصة 
للتحس��ن خاصة يف التعامل مع الكرة، 
اآلن اجعلونا نس��تمتع به��ذه الخطوة 
الت��ي حققناها اليوم، نح��ن يف لحظة 

حاسمة من املوسم".
وعن احتفال الفريق بالتأهل قال "رمبا 
مجرد وليمة عشاء، مازال علينا التفكري 
في��ا ه��و مقبل يف املوس��م، يجب أال 
نتخ��ى ع��ن أي يشء، الالعبون لديهم 

روح املسؤولية".
واختتم "يوفنتوس تغرّي كثريًا منذ عامني 
منذ أن وصلن��ا لنهايئ برلني، لقد عملنا 
بش��كل جيد وجلبنا العبني ذوي جودة 

عالية ملساعدتنا".
وأقر مدافع يوفنتوس اإليطايل الربازييل 

داين ألفي��س أن تأهل��ه لل��دور نصف 
النهايئ ب��دوري األبطال عى حس��اب 
اإلس��باين  برش��لونة  الس��ابق  فريق��ه 
"ش��عور غري��ب بعض ال��يء"، وهو 
األم��ر الذي يعطي "مذاق��ا حلوا ومرا" 
للعبور بالنسبة له. وفشل البلوغرانا يف 
تعويض خسارة الذهاب بثالثية نظيفة 
األسبوع املايض عى ملعب "يوفنتوس 
أرينا"، وس��قط يف فخ التعادل السلبي 
يف مواجه��ة اإلياب ليمنح بطل إيطاليا 

بطاقة العبور للمربع الذهبي.
وقال ألفيس يف ترصيحات بعد املباراة 
"مش��اهدة أصدقائك به��ذا الحزن أمر 

مؤمل للغاية".
وكشف ألفيس عن الحوار القصري الذي 
جمعه مبواطنه والعب البارسا، نيار دا 
س��يلفا، عقب اللقاء، "ال��يء الوحيد 
ال��ذي قلته له ه��و أال يأخذ األمر عى 
أن��ه هزمية، ولكن درس يتعلم منه ليك 
ينه��ض يف مثل ه��ذه املواقف ومييض 
قدم��ا". وأت��م الالع��ب، ال��ذي ارتدى 
قميص الربس��ا ل�8 مواسم حصد خاللها 
26 لقب��ا، ترصيحات��ه "عندم��ا تنتابك 
مش��اعر متضاربة، يكون األمر صعب، 
ولكن هذه ه��ي كرة الق��دم، ويجب 
تنحية املش��اعر جانب��ا، وتأدية عملك، 
والدفاع عن أل��وان فريقك برشف. إذا 
حدث العكس، سيش��عروا هم بالحزن 

من أجيل، هذا أمر مؤكد".

وكاالت: وعد م��درب موناكو ليوناردو 
جاردي��م ب��أن يظ��ل فريقه متمس��كا 
بطريقت��ه الهجومي��ة يف ال��دور قب��ل 
النهايئ لدوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء 
بوروس��يا دورمتوند إث��ر أداء هجومي 

رائع يوم األربعاء.
وتغلب موناك��و 3/1 عى دورمتوند يف 
إي��اب دور الثانية ليتأهل بالفوز 6/3 
يف مجموع املباراتني، بعد أن س��جل 3 
أهداف عى األقل للمرة الخامسة عى 

التوايل يف البطولة األوروبية.
وق��ال امل��درب الربتغ��ايل يف املؤمت��ر 
الصح��ايف "كان ميكن أن تكون النتيجة 
5/3 أو 6/3 ألن الفريقني أهدرا العديد 

من الفرص".
ونجح متصدر ال��دوري الفرنيس، الذي 

أصبح أول فريق يبلغ الدور قبل النهايئ 
يف دوري األبط��ال بع��د خوض دورين 
متهيديني، يف ض��ان التأهل عندما هز 
الشباك مرتني مبكرا عرب الشاب كيليان 
مب��ايب، واملهاج��م الكولومب��ي رادامل 

فالكاو.
وق��ال جارديم "كنا نعل��م أن املنافس 
س��يمنحنا مس��احات كبرية ونجحنا يف 
اس��تغالل ذلك. اآلن بغ��ض النظر عن 
الفريق الذي س��نواجهه فإننا سنلعب 

ضد فريق ميلك خربة كبرية للغاية".
لك��ن موناكو لن يغري طريقته يف الدور 
قبل النهايئ، إذ سيواجه ريال مدريد، أو 

يوفنتوس، أو أتلتيكو مدريد.
وقال جارديم "قدمنا أداًء قويا، وسيطرنا 
عى املب��اراة، لكن أظهرنا طموحنا. كنا 

نبحث دامئا عن هدف آخر وهذه هي 
طريقتنا. املنافسون سرييدون مواجهتنا 
)القرع��ة يوم الجمع��ة( لكن طموحنا 
هو االس��تمتاع باألمر ومواصلة اللعب 

بطريقتنا الهجومية".
ويح��ل موناك��و ضيف��ا ع��ى أوملبيك 
ليون ي��وم األحد يف ال��دوري الفرنيس 
وس��يحاول الفوز للحفاظ عى تقدمه 
ب���3 نقاط ع��ن باريس س��ان جريمان 
حام��ل اللقب. وق��دم موناكو، العديد 
من املواهب يف مشواره بدوري أبطال 
أوروبا هذا املوس��م، حت��ى وصوله إىل 
الدور قبل النهايئ للبطولة بصحبة ريال 
مدري��د حامل اللقب، وج��اره أتلتيكو 

مدريد، ويوفنتوس اإليطايل.
وسلطت شبكة "أوبتا" الضوء عى تألق 

توماس لي��ار جناح أي��ر موناكو يف 
مباراة بوروس��يا دورمتوند، ونجاحه يف 
صناعة هدفني لزميليه رادميل فالكاو، 
وفال��ريي جريمان، ليق��ود فريقه للفوز 

بنتيج��ة 3/1، وتأكيد تفوقه بعد الفوز 
ذهاًب��ا بنتيجة 3/2 مبلعب "س��يجنال 

إيدونا بارك" معقل الفريق األملاين.
وأش��ارت "أوبتا" إىل أن ليار بات أول 

الع��ب يصن��ع أه��داف يف 4 مباريات 
متتالي��ة ب��األدوار اإلقصائي��ة ل��دوري 
أبط��ال أوروب��ا؛ ليع��ادل الرق��م الذي 
حقق��ه أندريس إنييس��تا نج��م وقائد 
برش��لونة اإلس��باين الذي وصل لنفس 

اإلنجاز يف مايو 2011.
وحق��ق ليار هذا اإلنج��از الرقمي يف 
مب��ارايت مانشس��ر س��يتي اإلنجليزي 
ب��دور ال� 16 ل��دوري األبطال ثم لقايئ 

دورمتوند يف دور الثانية.
ويف إحصائية أخرى، بات فالريي جريمان 
مهاجم وقائد موناك��و الفرنيس، أرسع 
بديل يه��ز الش��باك يف دوري األبطال 
هذا املوسم، حيث أحرز الهدف الثالث 
ملوناكو بعد مش��اركته ب�22 ثانية فقط 

يف أواخر الشوط الثاين.

مجـرد خطـوة نحـو الهـدف

“عـاصـفـة” مـونـاكـو 

وكاالت: بات حارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي 
بوفون، أكرث رابع حارس مرمى يف تاريخ دوري 

أبطال أوروبا، يحافظ عى نظافة شباكه.
وحافظ بوفون عى شباكه نظيفة للمباراة الثانية 

عى التوايل أمام برشلونة، حيث أّمن مرماه 
يف الفوز 3/0 يف ذهاب الدور ربع النهايئ، ويف 

التعادل سلبيا مبباراة اإلياب، يوم األربعاء.
ورغم محاوالت برشلونة العديدة للتسجيل يف 

شباك بوفون، إالَّ أنَّ تسديدة واحدة فقط كانت 
بني الخشبات الثالث وكان لها الحارس املخرضم 

باملرصاد.
ووصل بوفون إىل 46 مباراة بشباك نظيفة يف 

البطولة القارية، ومل يسبقه يف هذا األمر سوى 
3 حراس عرب التاريخ، هم التشييك بير تشيك 
)47(، والهولندي فان دير سار )50(، واإلسباين 

إيكر كاسياس )54(.

وميكن لبوفون أن يعادل رقم تشيك إذا حافظ 
عى شباكه يف مباراة ذهاب الدور نصف النهايئ 

من املوسم الجاري، وسيتخطاه إذا كرر األمر 
نفسه يف مباراة اإلياب.

يذكر أن تشيك سيضطر لالنتظار إىل املوسم 
املقبل عى األقل لزيادة رصيده من املباريات 
بشباك نظيفة، إذ خرج فريقه أرسنال عى يد 

بايرن ميونيخ بنتيجة 2/10 من دور ال�16.

وكاالت: أخفق برشلونة اإلسباين يف مهمة 
"رميونتادا" جديدة األربعاء، أمام ضيفه يوفنتوس 

يف إياب ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا ليودع 
املسابقة بعد خسارته ذهاباً 3/0 وتعادله سلباً يف 

لقاء اإلياب.
وسيطرت كلات خيبة األمل، عى أبرز عناوين 

الصحافة الكتالونية واإلسبانية بعد خروج برشلونة 
من البطولة ليبقى للبلد ُممثالن يف نصف النهايئ 

ها ناديا العاصمة.

وعنونت صحيفة سبورت الكتالونية، بالقول "آمال 
برشلونة تصطدم بجدار يوفنتوس".

وأكملت يف وصف املباراة: "يف مباراة كهربائية.. 
حاول البلوجرانا عن طريق البحر والرب والجو.. 

لكنَّه يف النهاية ودَّع األبطال".
بينا عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية 

األخرى بالقول: "برشلونة من دون سحر.. من 
دون تسجيل أي هدف، وداعاً أوروبا".

وتابعت يف الوصف "برشلونة عجز عن تحقيق 

إعجاٍز جديد يف كامب نو يف ليلٍة أكدَّ فيها 
يوفنتوس أنَّه أقوى بكثري من سان جريمان".

بينا عى الجانب اآلخر، قالت "ماركا": "ليس 
ُهناك أي عالمة عى معجزة يف كامب نو".
وأضافت يف وصفها: "برشلونة تحطم ضد 

يوفنتوس وُيقىص من دوري األبطال".
وأخرياً مع صحيفة آس اإلسبانية التي عنونت 

بالخط العريض: "برشلونة ارتطم بجدار 
يوفنتوس".

بوفون 46

برشلونة من دون سحر

وكاالت: أك��د اإلس��باين لويس إنرييك 
املدير الفني لنادي برشلونة اإلسباين، 
أن الش��وط األول من مباراة الذهاب 
يف إيطاليا، هو س��بب خروج برشلونة 
أم��ام  أوروب��ا  أبط��ال  دوري  م��ن 

يوفنتوس.
وق��ال إنري��يك يف ترصيحات��ه بع��د 
"أس"اإلس��بانية:  املباراة عرب صحيفة 
"كنا نش��عر بالح��زن، ولكن من دون 
أي ش��كوك، لقد حاولنا حتى النهاية 
وحاربنا م��ن أجل كل الف��رص، لقد 

حاولنا بكل ما أوتينا من قوة".
وأض��اف "كنا نكافح من أجل تحقيق 
كل يشء، رمب��ا س��دننا الكرة 14 مرة، 
لكن مرة واح��دة كانت عى بوفون، 
لق��د كن��ا يف موقف جي��د، لقد كان 

عرًضا ممتازًا اليوم".
وتابع إنرييك "ال أستطيع إال أن أتذكر 
ما فعلناه يف الشوط األول يف تورينو، 
قدمن��ا ش��وًطا ضعيًف��ا للغاية وهذا 
ما كلفن��ا كثريًا، أنا أتذك��ر الكثري من 

التفاصيل يف هذا الشوط".
واختتم "اآلن علينا العودة للمنافسة 
يف الدوري، أنا س��عيد للعمل يف هذا 
الن��ادي حيث يرغ��ب الجميع الفوز 
بكل يشء يف كل عام، إنها ليلة ليست 
جيدة ملحبي برش��لونة، ولكننا سوف 

نقاتل حتى النهاية".

مداف��ع  بيكي��ه،  ج��ريارد  واع��رف 
برشلونة اإلسباين، بأفضلية يوفنتوس، 
بع��د تأهل الفري��ق اإليطايل لنصف 
نهايئ دوري أبطال أوروبا عى حساب 

فريقه.
وانتهت مباراة إياب الدور ربع النهايئ 
ب��ني الفريقني ي��وم، األربع��اء، عى 
ملعب "كامب نو" بالتعادل السلبي، 
ليتأهل فريق السيدة العجوز بفضل 

فوزه ذهابا عى أرضه بنتيجة 3/0.
وق��ال بيكي��ه، يف ترصيح��ات عقب 
اللقاء، نرشتها صحيفة "أس" اإلسبانية، 
"إنها خسارة قاسية بالنسبة لنا، لكن 
ما ح��دث من الجمهور يس��تحق أن 
نتذكره، أنا فخ��ور برؤية الكامب نو 

بهذا الشكل".

وأضاف "يوفنتوس فريق كبري، وكانوا 
أفضل منا، أمتنى له��م التوفيق حتى 
النهايئ، وأعتقد أنهم ميكنهم الحصول 
عى اللق��ب، قدموا مب��اراة معقدة، 
وكان م��ن الصع��ب رف��ع نتيجتن��ا 
أمامهم، إنهم إيطاليون ودافعوا حتى 

النهاية وحققوا هدفهم".
واختتم "ش��ئ ما س��يؤثر علينا، يوم 
األحد لدينا مباراة كبرية أخرى، علينا 
املنافس��ة والفوز بها، نحن لس��نا يف 
أفضل حال يف املوسم، ولكننا سنفوز".
ويواجه برش��لونة غرميه ريال مدريد 
يف قم��ة ال��دوري اإلس��باين، علا أن 
البارس��ا يحتل املركز الثاين برصيد 72 
نقطة، بف��ارق 3 نقاط ع��ن الفريق 

املليك، الذي ميلك مباراة مؤجلة.

“كابوس” انريكي
وكاالت: يشارك مدرب املنتخب 

الربازييل لكرة القدم تيتي، 
واملدربان املخرضمان األرجنتيني 

مارسيلو بييلسا واإليطايل فابيو 
كابيلو، يف النسخة الثانية من 
ندوة "نحن كرة القدم" التي 

ستعقد يف ريو دي جانريو بني 8 
و11 مايو.

وأفاد االتحاد الربازييل لكرة القدم 
يف بيان بثه مساء األربعاء أنه 

طوال 4 أيام سيشارك إجايل 27 
محارضا يف الندوة ل� "الرويج 

للمناقشات الساخنة حول 
مستقبل الرياضة األكرث شعبية 

يف البالد ومدى تطورها يف جميع 
أنحاء األرض".

وسيحظى املؤمتر أيضا مبشاركة 
املدرب السابق ملنتخبي األرجنتني 

وتشييل بييلسا، والذي سيتوىل 
بدءا من املوسم املقبل قيادة ليل 

الفرنيس، إضافة لكابيلو، مدرب 
منتخبي إنجلرا وروسيا السابق، 

والذي يحظى مبسرية ضخمة 
مع األندية شملت ريال مدريد 

وميالن.
كا سيشارك أيضا مؤسس الدوري 

اإلنجليزي، ديفيد دين، ومدير 
إدارة كرة القدم بأرسنال، ريتشارد 

لو، ومنسق منتخبات االتحاد 
الربازييل، إدو جاسبار.

“نحن كرة القدم”



الأعم����ال  اأ�صح����اب  م����ن  كن����ت  اإذا 
املكتبي����ة وتظ����ن اأن دقائ����ق قليلة من 
امل�ص����ي اأ�صبوعيا تكف����ي حلمايتك من 
خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب، فعليك 
اإعادة النظر يف ه����ذا الأمر، وتخ�صي�ض 
م�صاح����ة اأكرب ملمار�ص����ة ريا�صة امل�صي 
يوميا، وب�صعة دقائق بني احلني والآخر 
للوقوف خ����ال �صاع����ات العم����ل املكتبي، 

وذلك من اأجل حماية قلبك.
حيث حتدثت درا�صة جديدة من اململكة املتحدة 
ان اأ�صح����اب الأعمال املكتبية يحتاجون لل�صري لأكرث من 15 األف خطوة يومية من اأجل 
وقاي����ة اأنف�شهم من الإ�شابة باأمرا�ض القلب. الباحث����ون در�شوا تاأثري الن�شاط احلركي 
وامل�ص����ي عل����ى 111 عامل بريد ا�شكتلن����دي ملدة اأ�شبوع حيث قام����وا بتق�شيمهم اإلى 
جمموعتني، وقاموا باإعطاء املجموعة الأولى عمل مكتبي بينما قاموا باإعطاء املجموعة 

الثانية اأعمال تت�شمن ن�شاط حركي مثل تو�شيل اخلطابات.

المشي يوميا

تفاحة 

لكل م���ن يرغ���ب يف حت�ص���ني املزاج 
اخلا����ض به �صنقدم له احلل اليوم. فدائما 
ما نعاين من التقلب���ات املزاجية من وقت 
لآخر ودائما م���ا يكون لدينا �صعور بالقلق 
والتوتر ولعل ذلك يرجع اإلى �صوء التغذية 
وعدم اتباع نظام غذائي �شليم ولكن يجب 
اأن ن�ش���ع بالعتب���ار اأن امل���زاج اإمنا يرجع 
لطبيع���ة الأطعم���ة الت���ي تتناوله���ا بقدر 
كبري، وه���ذه اأه���م الأطعمة الت���ي ت�شاعد 
على حت�ص���ني املزاج ومنع ال�صعور بالقلق 

والتوتر والأرق وال�صطراب: 

 1 - التوت: 
الت���وت يعترب من اأه���م الأطعمة التي 
ت�صاع���د على ع���اج الكتئاب وه���ذا يرجع 
لحتوائ���ه عل���ى ن�شب���ة عالي���ة م���ن املواد 
يح�ش���ن  اأن���ه  كم���ا  للأك�ش���دة،  امل�ش���ادة 
م���ن الوظائ���ف الإدراكية ويحف���ز الطاقة 
الإيجابي���ة ويعمل عل���ى اإف���راز الأنزميات 
املخ�شو�ش���ة بذل���ك، كم���ا اأن���ه يق���ي من 
الإ�شاب���ة ببع����ض اأنواع ال�رسط���ان، ولذلك 
ين�ص���ح با�صتب���دال الف�ص���ار اأو امل�صليات 
الأخ���رى الت���ي تتناوله���ا عن���د م�شاه���دة 
التلفاز مثل بالتوت، وتن���اول التوت عند 

ال�صعور باحلزن.

 2 - الشكوالتة: 
اإن ال�شكولت���ة لي�شت طعاما ذا مذاق 
لذيذ فقط، ولكنها لها العديد من الفوائد 
املهمة، اإذ حت�شن من وظائف الإدراك كما 
اأنها متنع ظهور مر�ض الزهامير واخلرف، 
وه���ي ت�صاعد عل���ى حت�صني امل���زاج خال 
دقائ���ق، كم���ا اأن ال�صكولتة 

تعم���ل  الداكن���ة 

عل���ى تبط���يء هرم���ون الإجه���اد وتقليل 
م�شتوي���ات القلق وبالإ�شاف���ة لذلك يعزز 
م���ن م�شت���وى ال�شريوتون���ن مم���ا يخل���ق 
�صعورا من الرفاهية ي�صتمر لعدة �صاعات.

 3 - الشاي األخضر: 
يحت���وي ال�ش���اي الأخ�رس عل���ى ن�شبة 
عالية من م�صادات الأك�صدة، والأحما�ض 
الأميني���ة الت���ي ت�صاع���د عل���ى احلد من 
التوت���ر والقل���ق، وعن���د تن���اول ال�شاي 
الأخ����رس ب�ش���كل منتظم يعط���ي اإح�شا�شا 
بالرتي���اح وال�شع���ادة، كما اأن���ه يحتوي 
على م���ادة L-theanine التي ت�صاعد 
عل���ى زي���ادة الرتكي���ز وتقوي���ة الذاكرة 
وحت�ص���ني الق���درة الإدراكي���ة ويو�صي 
الأطباء بتناول كوب م���ن ال�شاي الأخ�رس 

يوميا.

 4 - الموز: 
يحتوي املوز عل���ى كميات عالية من 
الفيتامين���ات واملع���ادن ويحت���وي ذل���ك 
عل���ى الرتبتوفان ال���ذي يعم���ل على رفع 
م�شت���وى ال�شريوتونن من خلل فيتامن 
ب6، فالرتبتوف���ان ي�شتخدم ي كل اأدوية 
ع���اج القلق والأرق والكتئ���اب، وميكنك 
اإ�شافة اللنب اإلى املوز اأو تناوله مبا�رستا. 
املوز يعترب علجا جي���د جدا للكتئاب اإذا 

ا�شتهلك ب�شكل �شحيح.

 5 - السردين: 
الأ�صخا����ض  اأن  الدرا�ص���ات  ك�صف���ت 
الذي���ن يعان���ون م���ن نق����ض يف الأحما�ض 
الدهنية اأوميجا 3 واأوميجا 6 يكونوا عر�شة 
للقل���ق والكتئ���اب اأك���رث م���ن الأ�صخا�ض 
الذين لديه���م م�شتويات طبيعية من هذه 
الأحما�ض الدهنية، وال�رسدين غني جدا 
بحم����ض اأوميجا 3، ويعمل على تعزيز 
املزاج وحت�صينة واحلفاظ على �صحة 

املخ، اإذ اإنها جتعل خلياه مرنة.

 6 - األفوكادو: 
يحتوي الأفوكادوا عل���ى ن�شبة عالية 
م���ن الدوبام���ن ويعم���ل على رف���ع ن�شبة 
الندورف���ن، ولذل���ك هو ي�شاع���دك على 

حت�صني مزاجك ب�صكل كبري.
 7 - الدواجن: حتتوي الدواجن مثل 
املوز عل���ى ن�شبة م���ن الرتبتوف���ان الذي 

يعمل على رفع م�شتوي���ات ال�شريوتونن 
يف ال���دم، كم���ا اأن الدج���اج يحت���وي عل���ى 
ن�شب���ة عالية م���ن التريو�شن اله���ام لبناء 
النورابينف���رن والدوبام���ن، وهي ناقلت 
ع�صبي���ة هامة جدا وت�صاع���د على حت�صني 
الإ�صاب���ة  ومن���ع  كب���ري  ب�ص���كل  امل���زاج 

بالكتئاب على املدى الطويل.

  8 - الخضراوات 
ذات األوراق الخضراء: 

ت�صاع���د كذل���ك على حت�ص���ني املزاج 
ومن���ع الكتئ���اب لحتوائه���ا عل���ى حم�ض 
الفولي���ك، وعل���ى �شبيل املث���ال ال�شبانخ 
واخل�ض ي�صاعدان عل���ى حت�صني الوظائف 
الع�شبي���ة والناق���لت الع�شبي���ة باجل�شم، 
واأظه���رت الدرا�شات احلديثة اأن انخفا�ض 
م�صتوي���ات املغن�صي���وم ميك���ن اأن ي�صبب 
ال�شريوتون���ن،  م�شت���وى  يف  انخفا����ض 

وبالتايل ي�صبب الكتئاب.

 9 - البيض:  
مهم ج���دا، خ�شو�شا �شف���ار البي�ض، 
ملقاوم���ة الإ�صاب���ة بالكتئ���اب والقل���ق، 
وه���و غن���ي ج���دا بفيتام���ني د وك�صف���ت 
الدرا�شات اأنه فيتامن د ميكنه اأن يخفف 
م���ن ا�شطرابات امل���زاج لأنه يحف���ز اإنتاج 
ال�شريوتون���ن يف املخ، ويو�ش���ي الأطباء 
ب����رسورة احلر����ض على تن���اول البي�ض يف 
ال�صت���اء، لتجنب م���ا ي�صمى بكاآب���ة ال�صتاء 
الت���ي حت���دث نتيج���ة التغ���ريات البيئية 
واملكاني���ة، ولذلك جتن���ب ا�شابة بها من 

خلل تناول البي�ض ب�شكل منتظم.

 10 - الجوز: 
ياأت����ي اجل����وز �شمن قائم����ة الأطعمة 
الت����ي تعمل عل����ى حت�صني امل����زاج ومنع 
ح����دوث الكتئاب وذلك نتيج����ة لحتواءه 
على ن�شبة عالية م����ن الدهون الأ�شا�شية، 
وبالإ�صاف����ة اإل����ى حت�ص����ني امل����زاج ف����اإن 
تن����اول اجلوز ب�شكل منتظم يوميا ي�شاعد 
على حت�شن ج����دار اخلليا وخف�ض ن�شبة 
الكول�صت����ريول ال�صار يف الدم، ما ي�صاعد 
على حت�ص����ني ال����دورة الدموية وحت�صني 

احلالة املزاجية.

ك�شف���ت درا�شة بريطاني���ة حديث���ة اأن الأطفال 
الذي���ن مي�شون وقت���ا للعب عل���ى الهواتف الذكية 
والأجه���زة اللوحية التي تعم���ل باللم�ض مييلون اإلى 
الن���وم لفرتة اأقل من نظرائهم الذين ل ي�شتخدمون 

تلك الأجهزة.
وللو�شول اإلى هذه النتائج، وّجه باحثون بكلية 
بريكبيك التابعة جلامعة لندن الربيطانية اأ�شئلة اإلى 
715 من اآب���اء واأمهات لديهم اأطفال تقل اأعمارهم 
عن ثلث �شنوات عن املدة التي مي�شيها اأطفالهم 
غالب���ا يف ا�شتخ���دام الهواتف الذكي���ة واحلوا�شيب 

اللوحية التي تعمل باللم�ض، وعن منط نومهم.
واأظه���رت الدرا�شة، التي ن����رست نتائجها حديثا 
يف دوري���ة “�صينتافي���ك ريبورت����ض”، اأن 75 % من 
الأطف���ال الذين �شملهم البح���ث ا�شتخدموا الأجهزة 
التي تعمل �شا�شاتها باللم�ض ب�شكل يومي، واأن 51 
% من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم ما بن 6 اإلى 

11 �شهرا ي�شتخدمونها ب�شكل غري يومي.
واأثبتت النتائ���ج اأن الأطفال الذين ي�شتخدمون 
تل���ك الأجهزة ب�ش���كل عام نام���وا ف���رتات اأقل ليل، 

واأكرث خلل النهار، كما وجدت اأن كل �شاعة مي�شيها 
الطفل يومي���ا يف ا�شتخدام مثل ه���ذه الأجهزة التي 
تعم���ل باللم�ض توؤدي لنخفا����ض فرتة نومه مبقدار 

15 دقيقة.
لك���ن يف املقاب���ل وج���دت الدرا�ش���ة اأن ه���وؤلء 
الأطف���ال الذين ي�شتخدمون ال�شا�ش���ات التي تعمل 
باللم�ض يطورون مهاراتهم احلركية الدقيقة ب�شكل 
اأ�رسع من نظرائهم الذين ل ي�شتخدمونها، الأمر الذي 

يوؤكد نتائج درا�شة �شابقة بهذا ال�شاأن.
واملهارات احلركية الدقيقة هي املهارات التي 
تنم���ي عم���ل الع�ش���لت ال�شغرية لكي ت���وؤدي عمل 
دقيقا وحركة حمددة، وتتطور تلك املهارات �شمن 
ت�شل�ش���ل زمن���ي طبيعي ومن���ط متوق���ع يف �شنوات 
الطفولة الأولى، وذلك من �صن الولدة اإلى منت�صف 

املرحلة البتدائية.
ورغ���م اأن الدرا�ش���ة ت�ش���ري اإل���ى اأن ا�شتخ���دام 
�صا�ص���ات اللم����ض قد يق���رن مب�صاكل الن���وم فاإن 
الباحث���ن قالوا اإن���ه ل يجب على الآب���اء اأن ي�شعروا 

بقلق بالغ من نتائجها.

ابتكار
ابتكرت �رسكة للتكنولوجيا احليوية علكة 

باإمكانه���ا ك�ش���ف اإن كان ال�شخ�ض م�شابا 
بال�رسط���ان، ما ق���د ي�شهل عملي���ة فح�ض 

املر�ض ب�شكل ثوري.
“فولتاي���ل  �رسك���ة  علم���اء  وابتك���ر 
اأنال�شي����ض” يف ولي���ة األبام���ا الأمريكية 

اأنواع���ا خمتلفة من العلك���ة، التي �شممت 
لك�شف عدة اأن���واع من ال�رسطان، منها �رسطان 

البانكريا�ض و�رسطان الرئة و�رسطان الثدي.
و�شتمت����ض العلك���ة بع�ض املكون���ات الكيميائية 

الت���ي يفرزها اللع���اب اأثناء اإ�شاب���ة ال�شخ�ض بال�رسط���ان، بعد عملي���ة امل�شغ ملدة 15 
دقيق���ة. ووفق���ا ل�صحيفة “ديلي ميل”، اأف���اد باحثون يف هذا املجال ب���اأن هذه العلكة 
ق���د تنهي احلاجة لفحو�شات ال���دم وعينات البول، والتي ت�شتخ���دم اليوم للك�شف عن 

ال�رسطان. وتاأمل ال�رسكة باأن تتوافر العلكة للأطباء واملر�شى بحلول العام املقبل.

تك���رث يف ف�شل ال�شي���ف الفاكهة 
التي متّد اجل�شم بالعديد من الأملح 

والألياف وعل���ى راأ�ض تلك الفاكهة 
التف���اح، الذي يعترب م���ن اأهم اأنواع 
الفاكهة التي تقوي القلب واملعدة 

املفا�ص���ل  اآلم  عل���ى  تاأث���ري  ول���ه 
والعظام وينقي الدم من ال�صموم.

واأ�ص���ار اأح���د ا�صت�صاري���ي التغذي���ة 
وع���لج ال�شمنة اإل���ى اأن فوائد التفاح ل تقف 

عند ح���ّد، فحينما ت�شعر بالغ�ش���ب متيل اإلى تناول 
احللوي���ات وال�شكري���ات، ونظراً خلطورة ذل���ك على الوزن اأن�شح دائم���اً ب�رسورة تناول 

ثمرتي تفاح.
و�شبب ذلك اأن التفاح يحتوى على �شكر الفركتوز الذى يعد اأقل من ال�شكروز يف 
اإنت���اج ال�شعرات احلرارية؛ ولذلك ي�شتخدم يف حتليه اأطعمة النظام امل�شتخدم لإنقا�ض 
ال���وزن. بالإ�شافة اإلى اإن التفاح غني بفيتامين���ات اأ، ب، ج ويحتوي على مواد �شكرية 

وبروتن ومواد دهنية وبكتينية واأحما�ض ع�شوية واأملح معدنية.

شاشات اللمس تقلص فترات نوم األطفال

ك�شف���ت درا�شة علمية حديثة، اأجراها باحثون بجامعة “ما�شات�شو�شت�ض اأمهر�شت” 
الأمريكية، اأنه من الأف�شل عدم ذهاب الإن�شان اإلى النوم بعد وقوع اإحدى امل�شكلت 
ال�شعب���ة اأو بعد �شماع اأخبار غري �شارة؛ لأن الذاكرة تخزن تلك الأفكار ال�شيئة، الأمر 
ال���ذي قد يوؤثر عل���ى �شحة الإن�شان النف�شي���ة ويدخله يف كاآبة طويل���ة ويعكر �شفو 

احلياة يف ما بعد.
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اإعداد: طارق البحار

 أطعمــة لتحسيــن 
المــزاج فــي ٥ دقائــق 10

اأو�صح خبري النوم مارك باير قي حديث 
له مع جملة “بي �صي فيل���ت” الأملانية، اأن 
القيلول���ة اأو ف���رة الراح���ة الق�صرية خال 
وقت الظه���رية لها تاأثري فع���ال يف جتديد 
الطاقة والن�ش���اط الذهني، موؤكدا اأنه ميكن 

اأن تكون حتى يف املكتب.
القيلول���ة  اأن  الن���وم  خب���ري  واأو�ص���ح 
الق�شرية من �شاأنها زيادة الرتكيز والنتباه  
مبع���دل 100 %، وينبغ���ي اأن تك���ون م���دة 
الغف���وة يف فرتة الظهرية م���ا بن 10 و30 
دقيقة، ويلزم النتباه اإلى عدم زيادة فرتة 
الغفوة عن 30 دقيقة حتى ل يدخل اجل�شم 
يف مرحلة الن���وم العمي���ق، وبعدها �صيكون 
ال�صتيقاظ غري مريح مع ال�صعور بقليل من 

النتعا�ض.
ويف�ص���ل النوم بعد تناول وجبة الغذاء 
مبا�رسة، اإذ يتثاقل اجل�شم مع الرتكيز ب�شكل 
كامل على اله�ش���م، وبالن�شبة ملكان النوم 

يف�صل اأن تكون غرفة النوم دافئة ومظلمة 
لدخول اجل�شم يف النوم ب�شكل �رسيع.

اإذا مل تتواف���ر باملكت���ب غرفة للراحة، 
فيمكن لقاع���ة الجتماعات غري امل�صتخدمة 
اأن تك���ون البديل املنا�ص���ب، وكل ما عليك 
فعل���ه اإطف���اء الإ�ش���اءة واإ�ش���دال ال�شتائ���ر 

واإغما�ض عينيك قليا.

وميكن اأي�شاً الن���وم ب�شكل مريح على 
الكر�ص���ي، اإذا كان ميك���ن تعدي���ل و�ص���ع 
�صبطه، فمن الأف�صل اإرجاعه للخلف ب�صكل 
كام���ل، لكي يتم متديد الق���دم دون احلذاء 
عل���ى الطاول���ة ب�شكل مري���ح. ويف�شل �رساء 
و�صادة مريح���ة لق�صاء قيلولة منتظمة على 

طاولة املكتب.

القيلولة مفيدة... حتى لو في المكتب

اإح���دى  اأّك���دت درا�ش���ة اأجري���ت يف 
جامع���ات بلجيكا اإل���ى اأّن “منطقة حتت 
الإبط���ن ت�شكل بيئ���ة منا�شب���ة لتكّون 
وفًق���ا  ج���ًدا”،  �ش���ارة  بكتريي���ا  اأن���واع 

للدرا�صة.  
كم���ا لفت���ت الدرا�ش���ة اإل���ى اأّن هذا 
يع���ود اإلى احت���واء العرق عل���ى اأحما�ض 
اأمينية هي م�شدر الرائحة الكريهة، واأن 
بع�ض العوامل مث���ل ر�ّض مزيلت رائحة 
الع���رق حت���دث خل���ًل يف بيئ���ة الإبطن 
البكتريي���ة وق���د تزيد احتم���ال الإ�صابة 

ب�رسطان الثدي.

مزيل رائحة العرق يزيد احتمال اإلصابة بسرطان الثدي!
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يف مف�ج����أة مدوي���ة ق���ررت اإدارة قنوات
غ���وت  "اأرب  mbc" " واملنتج���ة لربن�م���ج 
ت�لنت" )Arabs Got Talent( يف ن�سخته 
العرب���ي تقلي�ص ج�ئ���زة الف�ئز ب�للقب هذا 
الع����م اإل���ى 200 األ���ف ري�ل فقط ب���دالً من 

500 األ���ف ري�ل والت���ي ك�ن يح�سل عليهم 
الف�ئز فى املوا�سم امل��سية، ب�الإ�س�فة اإلى 
�سي�رة "كراي�سل���ر300C " التي ا�ستبدلته� 
االإدارة اإي�س�ً برحلة اإلى مدينة كواالملبور يف 

م�ليزي�. وم
ّنج
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غرا

ست
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ي�سعى اأحدهم لتوريطك يف �سفق�ت 
م�سبوهة اأو ف��سدة.

وع���ود وح���ّب م���ن النظ���رة االأول���ى، 
فتنطلق واثًق� بنف�سك.

يب���دو االرتي����ح �سّي���د املوق���ف يف 
العالقة ب�ل�رشيك، وهذا جّيد.

اح���ذر من االإف���راط يف االت���كال على 
قوتك وط�قتك.

�سعف يف احليوية يحثك على االهتم�م 
ب�لن�حية البدنية اأكرث ف�أكرث.

االرتب����ك وااللتب��ص،  تواجه بع����ص 
فيطراأ م� يوؤّدي اإلى قطيعة.

ال ت���دع هم���وم العم���ل تطغ���ى على 
حي�تك االجتم�عية، بل ح�ربه�.

تنق�سع بع�ص الغيوم الداكنة التي 
ا�ستفّزت املواقف.

�سعي���د ب�الآف�ق اجلدي���دة واللق�ءات 
الن�جحة التي قد تنتهي ب�سع�دة.

لت���دارك  ب�لتداب���ر  القي����م  يج���ب 
خم�طر جرح يف الراأ�ص اأو الوجه.

ي���وم ممي���ز يع���دك بتغي���رات على 
ال�سعيد املهني وال�سخ�سي.

عليك اأن ت�ستمع اإلى ن�س�ئح الزمالء، 
فهم اأكرث خربة منك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

بداأ مو�سم التن�ف�ص التلفزيوين على م� تعر�سه 
ال�س��س�ت العربية يف �سهر رم�س�ن الف�سيل، الذي 
�س����رف اأن يك���ون على االأب���واب، وب���داأت على اإثر 
ذل���ك القنوات اخلليجية والعربي���ة تظهر اإعالن�ته� 
ج�ذبة امل�س�هد، وم�ستعر�سة جديده�، الك�سف عن 
م�س�هدم� م�زالت قيد الت�سوير، ومل�سق�ت الأعم�ل 
ج�هزة تظه���ر على �سدارته� �س���ور اأكربالفن�نني 
والفن�ن�ت، وم���ع بداية تك�سف بع����ص التف��سيل 

املخفية
وبع���د اأن ك�ن الع�م امل��سي قد �سهد مو�سم� 
رم�س�ني� دون اأي عم���ل درامي حملي عم�ين، وبعد 
ت�أجيل م�سل�سل “بق�ي� زم�ن” ب�سبب عدم ج�هزيته 
يف رم�س����ن، ا�ستمر العمل عليه ليكون على �س��سة 

تلفزيون �سلطنة عم�ن رم�س�ن املقبل.
 “بق�ي� زم�ن” ت�أليف الك�تبة بهية ال�سكيلية، 
واإخ���راج االأردين ف�ي���ز الدعيب����ص، معكوكب���ة م���ن 
الفن�ن���ني البحريني���ني امث�ل قحط����ن القحط�ين، 
ووف����ء املك���ي، وح�س���ن حممدوم���ن وه���م: ط�لب 
حمم���د، واأمينة عبدالر�س���ول، و�سمعة حممد، وخ�لد 
احلدي���دي، وحممدالن�����رش، والفن����ن م���ن حم�فظة 
ظف�ر عب���داهلل مرع���ي، ب�الإ�س�فة اإل���ى فن�نني من 
خمتل���ف دول اخللي���ج، منه���م عب���داهلل ع�ب���د م���ن 
االإم����رات، ب�الإ�س�فة اإل���ى وجود الفن�ن���ة القديرة 
ليل���ى ال�سلم�ن، وجمموعة من النج���وم ال�سب�ب من 

الدول اخلليجية والعربية.
جمموعة من االأحداث يقدمه���� العمل الدرامي 
“بق�ي� زم����ن” الذي اأ�س�ف اإل���ى م�س�هده املخرج 
ف�يز الدعيب�ص مل�س�ت فني���ة لتقدم للعمل الفني 
�سبغة جديدة من االأعم�ل التي تعر�ص على �س��سة 
تلفزيون �سلطنة عم�ن. ومع اجتم�ع االأ�سم�ء الفنية 
من خمتلف الدول، يقدم العمل الذي يحكي ال�رشاع 
ب���ني اخل���ر وال�رش، وع���ن ال�سلطة ومب����دئ االأر�ص 
وامل�ل واجل�س���ع والطمع، وتتوالف تل���ك الق�س�ي� 
جمتمعة مع بع�سه�لتحكي ق�سة النفو�ص والتلهف 
وراءه����، يخف���ي العم���ل ب���ني طي�ت���ه جمموعة من 
املالب�س�ت التي �سيحت�ج امل�س�هد اأن يفكر وي�سرب 

اأغواره� للو�سول اإلى حبكة العمل ومن ثمنه�يته.

ومن خالل لق�ء الفن�نني امل�س�ركني يف العمل 
م���ع �سحيفة “عم����ن” العم�ني���ة يف ت�سوير العمل 
حتدثت الفن�نة �سمع���ة حممد عن دوره� يف العمل، 
فق�ل���ت: “األع���ب دور امل���راأة االر�ستقراطية التي 
تخ����ف عل���ى بيته� وولده����، وهي حت����ول بكل م� 
متلك م���ن جربوت وقوة وت�سل���ط اأن ت�ستويل على 
فكر زوجه� حت���ى ال تذهب االأموال من بني يديه�، 
رغم اأنتلك االأمالك ميك���ن اأن ميتلكه� �سخ�ص اآخر 

غره�، وهن� تبداأ احلبكة اأو “اللعبةالدرامية”.
ويف حدي���ث م���ع الفن����ن البحرين���ي قحط����ن 
القحط�ين الذي ي�س�رك يف امل�سل�سل بدور ق�ل اإنه 
يتكرر دائم�، وهو الرجل الرثي ذو ال�سلطة والقوة: 

“يعمل م���ن اأجل اأ�رشته لو�سعهم يف مك�نة حمرتمة 
يف املجتمع، رغم اأنه ق�م ببع�ص االأخط�ء يف ال�س�بق، 
ولكنه يح����ول تعوي�ص االأ�سخ�����ص الذين حرمهم 

بتقدمي العط�ء لهم”.
ويف لق�ء مع الفن�ن عبداهلل مرعي الذي حتدث 
ع���ن �سخ�سيته يف )بق�ي� زم�ن(، ق����ل: “دوري هو 
�سخ�سي���ة “حم���د”، واأن� يف م�سل�س���ل “بق�ي� زم�ن” 
العن����رش ال�رشير ال���ذي ت���دور حوله االأح���داث، هذه 
ال�سخ�سي���ة مركبة، والأول مرة اأق���وم ب�أداء دور من 
هذاالن���وع، فهو حتد ب�لن�سبة يل اأن اأقوم ب�أداء هذا 
العمل، ف�ل�سخ�سية هذه متر مبراحلعدة: من العنف 
والكره، وعنده انف�س����م يف ال�سخ�سية، ويرى م� ال 

ي���راه االآخ���رون، ويعتقد اأن���ه يكره كل م���ن حوله، 
ويك���ره اأي ذك���ر اإال ذكرى زوجته، رغ���م اأنه ال�سبب 

فيوف�ته� و�سي�ع اأطف�له“.
 

صراع وكفاح
ويف حديث ع���ن دوره يف امل�سل�سل، ق�ل ح�سن 
حممد: “دوري يف امل�سل�سل )ح�سني( ال�س�ب الذي 
يعي����ص مع اأمه فرتة �رشاع مري���ر من الداخل ب�سبب 
اأن���ه فقد وال���ده، ومل ي�أت موت وال���ده بق�س�ء اهلل 
وق���دره، ولكن عمه ه���و من قتل���ه، فيعي�ص �رشاع� 
بني رغب���ة االنتق����م ورغب���ة الكب���ت، وال �سيم� اأن 

وال���دة ح�سني فق���دت زوجه� وال تري���د فقد ابنه�، 
لهذا تزرع فيداخله ال�سرب والتحمل، ب�الإ�س�فة اإلى 

اأنه مير ب�أكرث من موقف”.
وع���ن ح�سن حمم���د عن �سخ�سي���ة ح�سني التي 
يلعب دوره� ق�ل: “�سخ�سية ح�سني �سوف تتغر، 
والكث���ر م���ن املواق���ف �ستط���راأ من خ���الل �سي�ق 
االأح���داث، وال �سيم� حني يبداأ يعم���ل يف �رشكة عمه 
االآخ���ر، وحتدث بينه وبني ابنة عم���ه – التي تلعب 
دوره���� املمثلة وف�ء مكي- جمموع���ة من االأحداث 
وه���ي ابنة عمه الق�تل فيجمعهم���� الو�سع الغريب 

الذي ي�سوده التوتر”.
وتختل���ف �سخ�سية الفن�نة ليل���ى ال�سلم�ن يف 
امل�سل�س���ل عن اأدواره� املعت����دة، اإذ ق�ل: “دوري 
يف امل�سل�سل )االأم( التي ي�سلب حقه� وحق ولده�، 
وحت����ول بقدرامل�ستط�ع اأن تك�ف���ح وجتعل ابنه� 
ي�سل بعد مع�ن�ة، وال �سيم� انه ابنه� الوحيد، الذي 
ت�سع���ى اإلى اأن ي�سل اإلى مبتغ����ه، ويحقق طموحه 
وينج���ح يف م�ستقبل���ه، ويف نف����ص الوق���ت تق���وم 
ب�لدف����ع عن حقوقه� وحق���وق ابنه�، يف هذا العمل 
األع���ب دور االأم احلنون���ة عل���ى خالف اأعم����يل التي 
اعتدت الظهور به� يف االأعم�ل الدرامية، ولكن هذه 
ال�سخ�سية حتمل ال�سرب والكف�ح والقوة، فهي متر 
ب�لكثر من الظروف ال�سعب���ة اإالاأنه� ت�ستمر بدعم 

ابنه� وال�سرب اأم�م ال�سع�ب”.

افتتح الرئي����ص التنفيذي ل�رشكة 
مرف�أ البحرين امل�يل الق�ب�سة اأجنو�ص 
ك�مب���ل، املعر����ص الفن���ي الرابع ع�رش 
م���ن �سل�سلة “ف���ن يف املرف�أ” بعنوان 
العراقي���ة  للفن�ن���ة  القم���ر”  “�س���وء 
و�س�ل الع����ين، ومت االفتت�ح االأربع�ء 
يف بهو برج املرف�أ الغربي �سمن مرف�أ 

البحرين امل�يل.
اخل���روج  الع����ين  وا�ستط�ع���ت 
عن جم����ل الف���ن التقلي���دي والتميز 
الط�ب���ع  ذي  اخل�����ص  ب�أ�سلوبه���� 
املختلف، ومتكنت من خالله الو�سول 
اإل���ى قلوب واأذه�ن جمي���ع من �س�هد 
وت�أم���ل اأعم�له���� الفني���ة واالإبداعية، 
وبداأت م�سرته� الفنية يف وقت مبكر 
من حي�ته����، وك�ن لوالده� دور كبر 

يف دعمه� وت�سجيعه�وجن�حه�.
وق����ل الع����ين: عل���ى الرغ���م من 
درا�ست���ي اجل�معي���ة، ك�ن���ت يف جم�ل 
ت�سمي���م اجلرافي���ك، ا�ستح���وذ الفن 
عل���ى اجل���زء االأك���رب م���ن اهتم�م���ي؛ 

ف�لر�س���م ثق�فة ع�ملية تخ�طب جميع 
اللغ�ت واالأجن��ص.

واأطلقت ا�سم “�سوء القمر” على 
معر�س���ي ه���ذا، وهو ا�س���م �سمفونية 
اأترج���م بر�سوم�تي  بيتهوف���ني؛ ف�أن� 
م�س�ع���ر التح���دي واالإ����رشار وتخط���ي 
ع��سه����  الت���ي  ب�لنج����ح  العقب����ت 
مبو�سيق���ى  وترجمه����  املو�سيق����ر 

عظيمة مل يتمكن من �سم�عه�.
وت�سع���ى �رشك���ة مرف����أ البحري���ن 

اإل���ى  امل����يل م���ن خ���الل املع�ر����ص 
دع���م الفن بجمي���ع اأنواع���ه ومبختلف 
اأم����م  الفر�س���ة  وتتي���ح  االأ�س�لي���ب، 
يف  اأعم�له���م  لعر����ص  الفن�ن���ني 
مبن�ه����، اإ�س�ف���ة اإل���ى عرو����ص الفن 
احلية الت���ي تقيمه���� ال�رشكة بني كل 
ف���رتة، اإلى ج�ن���ب مهرج����ن البحرين 
للت�سوي���ر الفوتوغرايف ال���ذي اأق�مته 
ال�رشك���ة موؤخ���را دعم�ً لف���ن الت�سوير 

الفوتوغرايف.

افتتاح “ضوء القمر” للعراقية وصال العاني

محمد علي عبداهلل.. مسيرة اليتم والغربة والمرض

“بقايا زمان” على شاشة تلفزيون سلطنة عمان في رمضان
بمشاركة بحرينية

فن�ن ع�س�مي جمته���د، اأمتع ع�س�ق الطرب 
يف البحرين واخلليج بروائ���ع االأحل�ن، م�ستخدم� 
اأعذب الكلم�ت والق�س�ئد.. اأخل�ص لفنه واأعط�ه 
كل وقته وط�قته، فربز جنم� تهفو القلوب اإلى 
�سم����ع �سوته ال�سجي املتمي���ز ب�لرقة، وحتيطه 

ب�حلب والوف�ء. 
عرف الغرب���ة واليتم والفقر مبكرا فم� زاده 
ذلك اإال قوة و�سالبة يف مواجهة حتدي�ت الزمن، 
انت�سل مع اأقرانه االأغنية البحرينية من التقليدية 
وال���رمت املتك���رر املم���ل اإل���ى اآف����ق احلداث���ة، 
ف��ستحق اأن ُيكرم، اأنهكت���ه ال�سنون واالأمرا�ص 
فغ����ب عن ال�س�حة الفنية، لكن ع�س�قه م� برحوا 

ي�س�ألون عنه ويدعون له ب�ل�سف�ء.
 هذه ب�خت�س�ر العن�وي���ن الرئي�سة مل�سرة 
واح���د من اأعمدة الغن�ء احلدي���ث يف البحرين، اأال 
وهو الفن����ن االإن�س�ن حممد عل���ي عبداهلل الذي 
يع����ين اليوم م���ن تف�قم مت�عب���ه ال�سحية التي 
بداأت يف الع�م 2002 بت�سلب يف �رشايني القلب 
ث���م جلطة يف الدم�غ، ف�سل���ل يف اجلزء االأي�رش من 
اجل�سم. وعل���ى الرغم من تكف���ل الدولة بعالجه 
عل���ى نفقته���� اإال اأن ح�ل���ة فن�نن� غ���ر م�ستقرة 
وت���زداد �س���وءا، وال يخف���ف اآالم���ه �س���وى حمبة 
الن�����ص له وتوا�سلهم مع���ه، اإ�س�فة اإلى وقوف 
زوجته ورفيقة دربه ابن���ة خ�لته ال�سيدة ع�ئ�سة 
ب�سرب واإمي�ن واإخال����ص اإلى ج�نبه، كع�دته� يف 
دعم���ه يف كل منعطف�ت حي�تهم���� منذ اأن تزوج� 

يف 17 ين�ير 1971.
 الكث���رون كتب���وا املق����الت ع���ن فن�نن���� 
القدي���ر اأو اأج���روا االأح�دي���ث امل�س���ورة معه يف 
�سن���وات جم���ده و�سع���وده، غ���ر اأن ال�سدي���ق 
يو�س���ف حممد ه���و اأول م���ن اأعد كت�ب���� م�سورا 
�س�م���ال عن حي�ت���ه وم�سرته ورحالت���ه العالجية 
وجمم���ل اأعم�له الطربية حت���ت عنوان موفق هو 
“عنوا على الب�ل”، وهو عنوان مقتب�ص من اأغنية 
لفن�نن���� بهذا اال�س���م من اأحل�ن���ه وكلم�ت �سيخ 
ال�سب����ب والري��سة عي�سى ب���ن را�سد اآل خليفة 
الذي تكف���ل اأي�س� بعالجه خ�رج البحرين. �سوف 
نتخذ م���ن هذا الكت�ب م�س���درا رئي�س� للحديث 
عن فن�نن� مع تطعيمه كلم� لزم االأمر مبعلوم�ت 

من م�س�در اأخرى.

الع����م  املن�م���ة يف  مي���الده مبدين���ة  ك�ن   
1948 الأب مثق���ف وع��سق للق���راءة والت�سوير 
والتدوي���ن، ك�ن يقي���م يف دب���ي ويعمل موظف� 

لدى املقيمية الربيط�نية هن�ك. 
ه���ذا احل���دث اأ�سعد وال���ده )عل���ي عبداهلل 
حممد( كث���را؛ الأنه ج�ء بعد انتظ����ر طويل دام 
12 �سنة، ومبجرد و�س���ول اأخب�ر املولود االأول 
اإلي���ه وهو يف دبي اأقر اأن يطلق عليه ا�سم حممد 
تيمن���� ب��س���م جده، علم���� ب�أن حمم���د ك�ن اأي�س� 

ا�سم� جلد والدته.
يق����ل اإن االأي����م ال�سعيدة ق�س���رة، وهذا 
م���� ح���دث ب�لفعل م���ع فن�نن����. اإذ مل يكد ينهي 
الت��سع���ة من عم���ره، مدلال حمبوب���� اإال وت�سطر 
اأ�رشت���ه للع���ودة اإل���ى البحري���ن بفع���ل ا�ستداد 
املر�ص على والده الذي �رشع�ن م� اأ�سلم الروح. 
وميكن القول اإن رحيل وال���ده مّثل اأول مت�عبه 

يف م�سوار احلي�ة. 
 التح���ق حممد علي عب���داهلل يف بداية حي�ته 
ب�”مدر�سة راأ�ص رم����ن االبتدائية” التي وا�سل 
فيه���� درا�سته حتى ال�سف ال�س�د�ص، ومل يكمل 
تعليم���ه بفع���ل ظروف���ه الع�ئلي���ة ال�سعبة. لذا 
التحق ب�لعمل لدى �رشكة نفط البحرين )ب�بكو( 
التي ق�مت بتدريب���ه وتدري�سه ومنحه مبلغ 60 
روبية راتب� �سهري����. ثم ترك العمل وظل ع�طال 
مل���دة �سنتني انتهت ب�لتح�ق���ه للعمل يف ق�سم 

الهند�سة مبين�ء �سلم�ن.
يق����ل اإن انتق�له م���ع والدته اإل���ى املحرق 
و�سكنهم���� يف فري���ج ال�سيخ حم���د، ك�ن له دور 

حم���وري يف تكوين���ه الفن���ي واملو�سيقي. وهذا 
لي����ص بغري���ب الأن هذا احل���ي ك�ن مقرا لبع�ص 
ب�إحي����ء  الن�س�ئي���ة اخل��س���ة  الغن�ئي���ة  الف���رق 
االأفراح، وم�سكن� لبع����ص املطربني ال�سعبيني 
املعروفني واحلقيقة الت���ي يعرفه� اجلميع اأن 
حممد علي عبداهلل مل يبداأ م�سواره الفني مطرب� 

واإمن� بداأه� ع�زف� على اآلة االأوك�رديون.
يف �سن���وات م� قبل مر�س���ه ك�ن حممد علي 
عب���داهلل �شعلة م���ن الن�شاط جله���ة م�شاركته يف 
احلف���الت الغن�ئي���ة ال�سنوية الت���ي ك�نت اأندية 
البحري���ن الطالبية تقيمه� يف الق�هرة والكويت 
ولن���دن والوالي����ت املتح���دة. كم���� ك�ن���ت ل���ه 
م�س�رك�ت اأخرى يف حف���الت االأعي�د الوطنية يف 
البحري���ن واالإم����رات ويف احلف���الت اخل��سة يف 
قطر واململكة العربية ال�سعودية، وحفالت عيد 

الفطر وحفالت اجل�لية الهندية ب�لبحرين
 واإذا م���� تطرقن� اإل���ى ح�سيلته الفنية جند 
اأنه ق���دم خالل م�سرت���ه م� جمموع���ه 47 اأغنية 
ع�طفي���ة، ب�الإ�س�فة اإلى ت�سع اأغ����ٍن من االأغ�ين 
الوطني���ة واأغ����ين املن��سب����ت، وابته����ل واحد 
بعن���وان “كلم���� ن����دى املن����دي” م���ن كلم�ت 

عبداملجيد مع�رج واأحل�ن الفن�ن اأحمد �سيف.
 ولئن ك�ن اجلل االأعظ���م من اأغ�نيه هو من 
اأحل�ن���ه )36 اأغنية( ومن كلم����ت ال�سيخ عي�سى 
ب���ن را�س���د اآل خليف���ة )13 اأغنية(، ف����إن حممد 
عل���ي عبداهلل غنى اأي�س� م���ن اأحل�ن جمموعة من 
زمالئ���ه امللحن���ني البحريني���ني واخلليجي���ني، 
مثل: يو�سف املهن����، عي�سى ج��سم، عبدالرزاق 

العد�س�ين، غن�م الديك�ن، وغرهم.
وعل���ى املن���وال نف�س���ه، غن���ى م���ن كلم�ت 
�سع���راء اآخرين غ���ر ال�سي���خ عي�سى ب���ن را�سد 
مثل: اإبراهيم عبدالع�ل، خ�لد العي�ف، �سليم�ن 

م�سف، ح�سن كم�ل، يو�س���ف ن��رش، مب�رك 
احلديب���ي عي�س���ى ال�سي���د، ال�سي���خ 

�سقر الق��سمي، وغرهم.
 واإذا ك�ن���ت اأغنية “كم 
�سن���ة و�سهور” الت���ي �سبق 
اإليه���� ه���ي التي  التط���رق 
خلق���ت من���ه جنم���� وا�سم���� 
معروف� على �س�حة الطرب 

احلدي���ث يف اخللي���ج، 
ف����إن االأغنية االأخرى 

لت���ي  ا

خلدته يف النفو�ص هي “اإ�سقد اأن� وله�ن” التي 
�س�غه���� ال�سيخ عي�سى بن را�س���د بدرر كلم�ته، 
ثم �سكب فيه� فن�نن� كل اإبداع�ته املو�سيقية، 
فج����ءت كلوحة فني���ة تتداخل فيه���� امل�س�هد 
التعب���رات  فيه����  ومتت���زج 
الع�طفية  واالأح��سي����ص 
لع��س���ق  املتدفق���ة 
لق�ء  متلهف على 

مع�سوقته.
  

• •عبداهلل املدين	 حممد علي عبداهلل	

tariq_albahhar

حريم بوسلطان” على تلفزيون الكويت”
يعر�ص ح�لي� عل���ى تلفزيون دولة الكويت 
ال�سقيق���ة )القن����ة االأول���ى( م�سل�س���ل “ح���رمي 
بو�سلط����ن” ملوؤلف���ه الك�ت���ب البحرين���ي حمد 
ال�سه�ب���ي الذي �سبق اأن عر����ص على 4 قنوات 
تلفزيونية يف رم�س�ن امل��سي. وك�ن قد �سنف 
امل�سل�سل ك�أف�س���ل م�سل�سل اجتم�عي كوميدي 
يف ف���رتة عر�س���ه، وامل�سل�س���ل من اإنت����ج �رشكة 
فروغي ل�س�حبه� الفن����ن ط�رق العلي وعي�سى 
العلوي و هو من بطولة الفن�ن الكويتي املتميز 
جم�ل الرده�ن والفن�نة العم�نية فخرية خمي�ص 
والفن�ن االإم�راتي �سعيد �س����مل، ب�الإ�س�فة الى 
الفن�نني اأحمد ال�سلم�ن ومرام و�سعود �سويعي 
)هب�����ص( ونخبة كبرة من الفن�ن���ني. و هو من 

اإخراج الفن�ن اخللوق ن�در احل�س�وي.

•  ب�ت يف حكم املوؤكد 	
م�س�ركة الفن�نة 

منى زكي يف برن�مج 
م�س�بق�ت تلفزيوين 

�سيقدم يف لي�يل �سهر 
رم�س�ن على اإحدى 

الف�س�ئي�ت العربية.

BUZZ 

مسافات

• •حمد ال�سه�بي	 م�سل�سل “حرمي بو�سلط�ن”	

عبداهلل املدين
اأ�ستاذ العالقات الدولية - البحرين
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش
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بيل غيت�ض يكافح االأمرا�ض اال�ستوائية
تعه����دت موؤ�ص�صة بيل وميليندا غيت�س ودول غربي����ة و�رشكات اأدوية بتقدمي دعم جديد للق�صاء 
على الأمرا�س التي ت�صبب العمى والإعاقة والت�صوه ملاليني الفقراء يف املناطق ال�صتوائية كل عام، 

ودعت مانحني جددا لالن�صمام للحرب على تلك الأمرا�س.
ويف اجتم����اع لل�رشكاء العامليني مبق����ر منظمة ال�صحة العاملية، يوم الأربعاء، تعهد غيت�س، والذي 
يدع����م ه����ذه املبادرة منذ اأكرث م����ن 10 اأعوام مبليار دولر، بتقدمي دعم اإ�ص����ايف، قيمته 335 مليون 

دولر، على مدى الأعوام ال� 4 املقبلة؛ ملوا�صلة جهود الق�صاء على داء الدودة الغينية.
ونقل����ت “رويرتز” عن غيت�س قوله: “نري����د )م�صاركة( اأو�صع واأعمق من امل�صتثمرين حتى نحقق 
بحل����ول العام 2030 ه����دف الو�صول اإلى 90 % من الأ�صخا�س الذين ه����م بحاجة اإلى عالج. اأعلم اأن 
ذل����ك ميك����ن حتقيقه”. وذكرت منظمة ال�صحة العاملية اأن نحو 1.5 ملي����ار ن�صمة يرتكزون اأ�صا�صا يف 
اآ�صي����ا واإفريقيا واأم����ركا الالتينية م�صابون مبر�س واحد على الأقل م����ن 18 مر�صا ا�صتوائيا مهمال. 

ويبلغ عدد من يتلقون العالج من هوؤلء مليار �صخ�س ن�صفهم اأطفال.
ووفق����ا ملنظم����ة ال�صحة، فاإن الأمرا�����س ال�صتوائية املهملة هي جمموع����ة اأمرا�س معدية، 
ت�صي����ب اأفقر قطاع����ات املجتمع، خ�صو�صا الفق����راء يف املناطق الريفي����ة، ول حتظى باهتمام 

اأ�صحاب القرار ال�صيا�صي.

فنــان فرن�سـي“ يفقـ�ض” 9 بي�سـات

خبــراء طــب النــوم ين�سحــون بتاأخيــر بدايــة اليــوم الدرا�ســي
ق���ال خرباء اأمركي���ون يف طب الن���وم اإن تاأخر 
الإعدادي���ة  املدار����س  الدرا�ص���ي يف  الي���وم  بداي���ة 
والثان���وي اإل���ى الثامنة والن�صف �صباح���ا على الأقل 
بدل من ال�صابعة والن�صف �صي�صاعد املراهقني على 
الو�ص���ول اإل���ى مدار�صهم منتبهني وعل���ى ا�صتعداد 

اأكرب لتح�صيل املواد الدرا�صية.
وقال ناثانيال واط�صون الذي قاد فريق درا�صة 
اأجرتها الأكادميي���ة الأمركية لط���ب النوم لرويرتز 

هيلث عرب الربيد الإلكرتوين “تو�صي الأكادميية اأن 
ترتاوح فرتة نوم املراهقني الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 13 و18 عاما، بني ثماين وع�رش �صاعات كل ليلة 

بانتظام من اأجل �صحة مثالية”.
وق���ال واط�صون وه���و خبر يف ط���ب النوم لدى 
جامع���ة وا�صنط���ن ب�صيات���ل “العوام���ل البيولوجي���ة 
ومواعيد بدء اليوم الدرا�صي رمبا كانت ال�صبب وراء 
قلة النوم لدى املراهقني. ويحدث حتول طبيعي يف 

ال�صاع���ة البيولوجية للج�صد عن���د �صن البلوغ ونتيجة 
لذلك يف�صل املراهقون النوم يف �صاعة متاأخرة”.

وكت���ب واط�صون وزم���الوؤه يف دوري���ة )جورنال 
اأوف كليني���كال �صلي���ب ميدي�ص���ن( اأن الدرا�ص���ات 
تظهر اأن قل���ة النوم لدى املراهقني مرتبطة برتاجع 
الأداء الدرا�ص���ي وال�صمنة و�صع���ف التمثيل الغذائي 
واأمرا����س القلب وزيادة اأعرا�س الكتئاب والتفكر 
يف النتحار وال�صلوكيات اخلط���رة والإ�صابات اأثناء 

ممار�صة الريا�صة.
واأ�ص���اف الباحث���ون اأن درا�ص���ات �صابق���ة ع���ن 
تاأخ���ر بداي���ة الي���وم الدرا�ص���ي اأظه���رت فوائد من 
بينه���ا النوم لفرتة اأطول وتراج���ع ال�صعور بالنعا�س 
اأثناء النه���ار وم�صاركة اأكرب يف الن�صاطات املدر�صية 
وتراج���ع الغياب اأو التاأخر يف الو�صول للمدر�صة. كما 
يرتب���ط تاأخر بداية الي���وم الدرا�صي برتاجع ال�صعور 

بالكتئاب والقلق.

خانتــه زوجته.. فقتل 

ابنته الر�سيعة انتقاما

األقى عامل م�رشي بطفلته من الطابق الثالث؛ 
ب�صب���ب خالفات مع زوجته. وتبا����رش النيابة العامة 
يف القاه���رة، التحقي���ق مع عام���ل يف العقد الثاين 
من عمره، بعد قيام���ه باإلقاء طفلته الر�صيعة من 

الطابق الثالث؛ نظراً خلالفات مع زوجته.
وكانت نيابة املرج يف القاهرة، تلقت اإخطاراً 
يفيد بقيام نور الدين )�س( عامل، باإلقاء ر�صيعته 
الت���ي تبلغ م���ن العمر م���ا يقرب م���ن 3 اأ�صهر من 
الطابق الثالث، عق���ب م�صاجرة ن�صبت مع زوجته، 
بع���د اأن اكت�ص���ف حمادثات غرامي���ة بينهما وبني 
�شخ�ص اآخر ع���ر تطبيق وات�شاب، حيث ا�شت�شاط 
غ�صباً، واأراد النتقام منها، فاألقى ر�صيعته التي 
لفظت اأنفا�صها الأخ���رة ومتت اإحالة املتهم اإلى 

النيابة العامة التي تولت التحقيق.

“عــازب  ماليــن   4.5
طفيلي”باليابان

يواجه جيل من العزاب والعوازب يف اليابان 
م�صتقبال غر م�صتقر بعد اأن ولى �صبابهم بعيدا 
اإذ يت�صاءلون كيف �صيتحملون نفقات املعي�صة 

مبجرد وفاة الآباء والأمهات.
وق���ال باحث يف املعهد الإح�صائي لالأبحاث 
والتدري���ب اإن ع���دد الياباني���ني الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 35 و54 عاما ويعي�صون مع اآبائهم 

واأمهاتهم بلغ نحو 4.5 ماليني العام املا�صي.
و�صه���دت الياب���ان قب���ل 20 عام���ا ظاهرة 
�صكانية عندما ت�ص���درت عناوين ال�صحف اأنباء 
اعتماد �صب���ان عزاب على والديه���م اقت�صاديا 
حتى يعي�ص���وا حياة خالية م���ن الهموم مما اأدى 

لو�صفهم “بالعزاب الطفيليني”.

�سارق  الإيقــاف  دعــوى 

اأغاين برن�ض

رف���ع القائمون على ترك���ة النجم الأمركي 
الراح���ل برن�س دع���وى ق�صائية �ص���د مهند�س 
ال�صوت الذي كان يعمل مع املغني، بدعوى اأنه 

�رشق جمموعة من اأغنياته.
وياأمل القائمني على تركة املغني ال�صهر 
اإ�ص���دار  باإيق���اف  اأن ت�ص���در املحكم���ة ق���رارا 
جمموع���ة جديدة من اأغنيات���ه يف الذكرى الأولى 

لوفاته يوم اجلمعة.
“اآر. الفني���ة  الت�صجي���الت  �رشك���ة  وقال���ت 
ام.اي���ه”، اإن���ه بعد وف���اة برن�س الع���ام املا�صي 
عكف اإيان بوك�صيل مهند�س ال�صوت الذي عمل 
مع���ه على ا�صتكم���ال الأحلان واإع���داد الأغنيات 

واإنتاجها على مدى العام املا�صي.
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مارين لوبان جذورها م�سرية 
قب���ل اأي���ام قليلة م���ن اجلول���ة الأول���ى لنتخابات 
الرئا�ص���ة الفرن�صية، ك�صفت مر�صح���ة اجلبهة الوطنية 
لليم���ني املت�ص���دد، مارين لوب���ان، اأن جدته���ا الكربى 
بول���ني كانت قبطية وول���دت يف م����رش، وعا�صت فيها 
معظم حياته���ا. واأعربت لوبان، خ���الل تغريداتها على 

�صفحته���ا الر�صمية يف “تويرت”، عن حزنها وت�شامنها مع اأقباط م�رص، بعد التفجريين اللذين 
ا�صتهدفا كني�صتني يف طنطا والإ�صكندرية، خالل احتفالت اأحد ال�صعف.

بعد اأن ق�صى اأ�صبوعا داخل �صخرة، واأ�صبوعني داخل متثال على �صكل دب جنح 
الفنان الفرن�صي اأبراهام بوان�صيفال يف جتربة جديد بعد اأن فق�س البي�س الذي رقد 

عليه لنحو 3 اأ�صابيع.
 وب���داأ بوان�صيفال اأحدث م�صاريعه يف اأواخر �صهر مار�س مبحاكاة دجاجة، حيث 
رق���د على نحو 10 بي�صات داخل حاوية زجاجي���ة م�صتخدما حرارة ج�صده حتى تتم 

علمية الفق�س داخل متحف بايل دو طوكيو للفن املعا�رش بباري�س.
ول���دى بدء التجربة توقع بوان�صيف���ال اأن ت�صتغرق املحاولة بني 21و26 يوما 
وفق�ص���ت اأول بي�صة يوم الثالثاء. وقالت متحدثة با�صم املتحف اأم�س اخلمي�س اإن 

9 بي�صات فق�صت، واإن الأفراخ نقلت اإلى مزرعة.
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“في�سبوك” ت�ساعد 
ال�سم على ال�سمع!

اأكدت مواقع مهتمة مبجال التكنولوجيا اأن اخلرباء يف في�صبوك يطورون طريقة 
جديدة مل�صاعدة ال�صم على �صماع الأ�صوات عن طريق اجللد!

ووفقا ملوقع TechCrunch، قال اأحد امل�صوؤولني يف ق�صم تطوير الربجميات 
يف في�صب���وك اإن “اخلرباء يف ال�رشك���ة يعملون على تطوير تقني���ة جديدة قادرة على 
م�صاعدة فاقدي ال�صمع، حيث �صتعمل على ا�صتقبال اهتزازات الأ�صوات ونقلها عن 
طري���ق اجللد اإلى الدماغ ليف�رشها دون احلاجة اإلى نقل الهتزازات عن طريق اأع�صاء 

ال�صمع يف اجل�صم”.

عر�س اأزياء لدار كري�صتيان ديور الفرن�صية مبنا�صبة افتتاح اأحدث متاجرها يف العا�صمة 
اليابانية طوكيو. 
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  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

ح�صن  اليوم  الطق�س 
م���ع ت�صاع���د الأترب���ة يف 

بع�س املناطق

 ومن املتوقع اأن يكون مغربا 
يف وقت لحق. الرياح �صمالية 

غربية من 18 اإلى 23 عقدة.

وت�صل من 25 اإلى 30 عقدة اأحيانا اأثناء 
النهار. درجة احلرارة العظمى 29 وال�صغرى 

22 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

 احتفل مئات األشخاص بذكرى 
ميالد الفنان البريطاني الراحل 

تشارلي تشابلن في سويسرا٫ 
حيث اردتوا مالبس تشابلن التي 

تميز بها في زمن السينما 
الصامتة.
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