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أللذ شاي باحلليب
أستعمل حليب مازا السائلأستعمل حليب مازا السائل

We’re devoted to the classic. 

But reject the status quo. We 

keep the best of the past. The 

best watchmaking practices, 

the best designs. And push the 

boundaries of what’s new. Born 

for a purpose. Field-tested to 

the extreme. For those who

 are up for anything. Those who 

face their fears. Those who re-

invent themselves every day. 

A TUDOR is #BornToDare 

BLACK BAY S&G

اإجنازات حقوقية كبرية يف عهد جاللة امللك ملتزمون ب�صون احلريات واحرتام التعددية
اإقرار النظام االأ�سا�سي للهيئة الق�سائية االقت�سادية اخلليجية... �سمو رئي�س الوزراء: بحث اأ�س�س ومهمات مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س... جاللة امللك:

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا، بح�سور �سمو ويل �لعهد، جل�سة جمل�س �لوزر�ء	 • 3جاللة �مللك م�ستقبالً رئي�س و�أمني و�أع�ساء جمل�س �أمناء مركز �مللك حمد �لعاملي للتعاي�س �ل�سلمي	 2

افتتاح املقر اجلديد ل�سفارة 
البحرين يف اأبوظبي

�ملنامة - وز�رة �خلارجية: �أكد وزير �خلارجية �ل�سيخ 
خال���د بن �أحمد بن حممد �آل خليف���ة �أن �لعالقات �الأخوية 
�لتاريخي���ة �لوثيق���ة �لت���ي تربط ب���ني مملك���ة �لبحرين 
و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة متتد جذورها لقرون طويلة، 
و�أر�س���ى قو�عده���ا �ل�سلبة �لق���ادة و�الآب���اء �الأولون. جاء 
ذلك، خالل �فتتاح �ل�سيخ خالد بن �أحمد مبعية �أخيه وزير 
�خلارجية و�لتع���اون �لدويل باالإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة 

�سم���و �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�ي���د �آل نهيان �ملقر 
8�جلديد ل�سفارة مملكة �لبحرين يف �أبوظبي.
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املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
وويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �شاح���ب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري �شلمان ب���ن حمد 
اآل خليف���ة برقيات �شك���ر جوابية من ملك 
اململك���ة املغربية �شاح���ب اجلاللة امللك 
حممد ال�شاد����س؛ رًدا عل���ى برقية جاللته 
املهنئ���ة بنج���اح العملية اجلراحي���ة التي 
اأجري���ت جلاللت���ه اأخ���ريا. واأع���رب العاهل 
املغربي عن بالغ �شكره وتقديره للقيادة 
عل���ى م�شاعره���م االأخوية النبيل���ة، �شائال 
اهلل ع���ز وجل اأن ميتعه���م مبوفور ال�شحة 
وال�شع���ادة وي���دمي على �شع���ب البحرين 

املزيد من التقدم واالزدهار.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
ال���وزراء  االأول لرئي����س جمل����س  النائ���ب 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ري �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة برقيات تهنئ���ة اإلى 
رئي����س اجلمهورية التون�شية الباجي قائد 
ال�شب�ش���ي؛ مبنا�شب���ة الذك���رى ال�شنوي���ة 
ال�شتقالل بالده، اأعرب���وا فيها عن اأ�شدق 
الته���اين واأطي���ب التمنيات ل���ه بال�شحة 
الوطني���ة،  املنا�شب���ة  به���ذه  وال�شع���ادة 
التون�شية  وحلكومة و�شع���ب اجلمهوري���ة 

ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
كم���ا بع���ث �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي�س ال���وزراء برقية تهنئ���ة مماثلة اإلى 
رئي����س الوزراء التون�ش���ي يو�شف ال�شاهد 
عرب �شم���وه فيها عن �شادق تهانيه بهذه 

املنا�شبة الوطنية.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
ال���وزراء  االأول لرئي����س جمل����س  النائ���ب 
�شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليف���ة برقيات تهنئة اإلى رئي�س 
جمهوري���ة رو�شي���ا االحتادي���ة فالدمي���ري 
بوت���ن؛ مبنا�شب���ة اإع���ادة انتخاب���ه لفرتة 
رئا�شية جدي���دة، اإذ اأعرب���وا يف الربقيات 
ع���ن خال����س تهانيه���م ومتنياته���م لفه 
بالتوفي���ق وال�شداد يف مهام���ه الرئا�شية 
لتحقيق طموح���ات وتطلعات �شعب بالده 

ال�شديق يف املزيد من التقدم والتطور.

الريا����س - بن���ا: تفّقد رئي����س هيئة 
االأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب النعيم���ي 
جمموع���ة القت���ال لق���وة دف���اع البحري���ن 
“درع  امل�ش���رتك  التمري���ن  يف  امل�شارك���ة 
اخللي���ج/ 1” ال���ذي تنظم���ه وزارة الدفاع 
يف اململك���ة العربية ال�شعودية يف املنطقة 
ال�رشقي���ة مب�شارك���ة ق���وات ع�شكري���ة م���ن 
23 دول���ة �شقيقة و�شديق���ة. وي�شتهدف 
التماري���ن  اأ�شخ���م  يع���د  ال���ذي  التمري���ن 
الع�شكري���ة يف املنطقة على االإطالق، �شواء 
من حيث عدد القوات والدول امل�شاركة، اأو 

من ناحية تنوع خرباتها ونوعية اأ�شلحتها.

املنامة - بن���ا: اأعلنت القيادة العامة 
لقوة دف���اع البحرين باأن���ه �شتجرى رماية 
بالذخرية احلية، يق���وم بها �شالح البحرية 
امللك���ي البحريني مبنطق���ة هري�شتية من 
ال�شاع���ة التا�شعة �شباًح���ا ولغاية ال�شاعة 
الرابع���ة م�شاء اليوم )الثالثاء(. لذا، يرجى 
مم���ن يهمهم االأمر جتن���ب منطقة الرماية 

املذكورة اأعاله حفاًظا على �شالمتهم.

القيادة تتلقى برقيات 
�شكر من العاهل املغربي

... وتهنئ الرئي�س التون�شي 
بذكرى اال�شتقالل

... وتهنئ بوتن 
مبنا�شبة اإعادة انتخابه

رفع اجلاهزية الع�شكرية 
للم�شاركن يف “درع اخلليج”

رماية بالذخرية احلية 
يف هري�شتية اليوم

البحرين ملتزمة ب�صون احلريات واحرتام التعددية الدينية والفكرية 

العالقات البحرينية االإماراتية تزداد ر�صوخا يف كل املجاالت

بحث اأ�ش�س ومهمات مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي... جاللة امللك:

منح ال�شفري اخلوري و�شام البحرين من الدرجة االأولى تقديرا جلهوده... جاللة امللك: 

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل عاه���ل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رش 
ال�شافرية اأم�س، رئي����س جمل�س اأمناء مركز امللك 
حم���د العاملي للتعاي�س ال�شلم���ي ال�شيخ خالد بن 
خليفة بن دعيج اآل خليفة، واالأمن العام للمجل�س 
دان���ة الزي���اين، واأع�شاء جمل����س االأمن���اء مبنا�شبة 
�ش���دور االأمر امللك���ي ال�شام���ي بت�شكيل املجل�س 

وتعيينهم. 
وهناأ جاللة امللك اجلمي���ع، م�شيًدا بكفاءتهم 
وخربتهم واإ�شهاماتهم يف تو�شيح موقف البحرين 
الرا�ش���خ جت���اه حماي���ة احلريات الديني���ة واحرتام 

التنوع الفكري والثقايف.
وخ���الل اللق���اء، اأك���د جالل���ة املل���ك اأن اإن�شاء 
مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي يتّوج 
الدور الرائد الذي متي���زت به مملكة البحرين عرب 
تاريخه���ا العريق يف ن�رش قي���م التعاي�س والت�شامح 
و�شعيه���ا الدائ���م ملد ج�ش���ور التوا�ش���ل وتعزيز 

احلوار بن خمتلف الثقافات واالأديان.
واأ�ش���ار جاللته اإل���ى اأن هذا املرك���ز �شي�شهم 
يف تر�شي���خ مكانة مملكة البحري���ن على امل�شتوى 
ال���دويل كمرك���ز عامل���ي ال�شت�شاف���ة املوؤمترات 
واملحا����رشات الهادف���ة لتعزي���ز ثقاف���ة ال�ش���الم 
واالنفت���اح والتعاي����س بن الثقاف���ات املختلف، 
متطلًعا اأن يكون ال���دور الذي �شي�شطلع به مركز 
املل���ك حم���د العامل���ي للتعاي�س ال�شلم���ي م�شدر 
اإلهام لباق���ي االأمم وال�شعوب مل���ا متثله اململكة 
و�شعبها من منوذج ناج���ح يج�ّشد احت�شان مبادئ 

ال�شداقة واالحرتام والتقارب االإن�شاين.
واأك���د جاللة املل���ك اأن البحرين ما�شية بعون 
اهلل تعال���ى يف املحافظة على ثوابته���ا وركائزها 
القائمة عل���ى �شون احلريات واح���رتام التعددية 

الدينية والفكرية والثقافية.
كما مت خ���الل اللق���اء بحث االأ�ش����س واملهام 

املطلوب���ة الت���ي �شيوؤديه���ا مرك���ز املل���ك حم���د 
العاملي للتعاي�س ال�شلمي، متمنيًّا جاللته لرئي�س 
واأع�شاء جمل�س اأمناء املركز كل التوفيق والنجاح 

يف اأداء ر�شالة املركز واأهدافه النبيلة.

وم���ن جانبه، رف���ع ال�شيخ خالد ب���ن خليفة بن 
دعي���ج اآل خليف���ة اأ�شم���ى اآيات ال�شك���ر والتقدير 
واالمتن���ان اإلى املق���ام ال�شام���ي ل�شاحب اجلاللة 
املل���ك، معرًب���ا ع���ن بال���غ اعت���زازه به���ذه الثق���ة 

امللكي���ة ال�شامية الكرمية وعلى توجيهات جاللته 
ال�شدي���دة، �شائ���اًل اهلل ع���ّز وج���ّل اأن يحفظ جاللة 
امللك واأن يوفقه يف تاأدية هذه املهمة على الوجه 

االأكمل.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، يف ق�رش 
ال�شافري���ة اأم����س، �شف���ري دول���ة االإم���ارات العربية 
املتح���دة ال�شقيقة ل���دى مملكة البحري���ن عبدالر�شا 
اخلوري ترافق���ه ال�شيدة حرمه، لل�ش���الم على جاللته 
الدبلوما�ش���ي يف  انته���اء مهم���ات عمل���ه  مبنا�شب���ة 

اململكة.
وخ���الل اللقاء، اأع���رب جاللة امللك ع���ن اعتزازه 
بعمق العالقات الت���ي تربط بن البحرين واالإمارات، 
والت���ي ت���زداد ر�شوخ���اً يف املجاالت كاف���ة مبا يخدم 
امل�شال���ح امل�شرتك���ة ويلب���ي تطلع���ات ال�شعب���ن 
ال�شقيق���ن، م�شيداً باملكانة الرفيع���ة التي تتبواأها 
دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�شقيق���ة عل���ى 
امل�شتوي���ن االإقليم���ي والعامل���ي، وم���ا حققته من 
اإجنازات ونه�شة �شاملة على خمتلف االأ�شعدة، حتت 
قيادة رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة �شاحب 
ال�شم���و ال�شي���خ خليف���ة بن زاي���د اآل نهي���ان، ونائب 
رئي�س االإمارات رئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، وويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة �شاحب ال�شمو 
ال�شي���خ حممد بن زاي���د اآل نهيان، داعي���اً جاللته اهلل 
�شبحان���ه وتعالى اأن يحف���ظ دولة االإم���ارات العربية 
املتح���دة و�شعبه���ا ال�شقي���ق واأن ي���دمي عليها نعمة 

االأمن واالأمان واال�شتقرار. 
وتقديراً من جاللت���ه للجهود الطيبة التي بذلها 
ال�شفري االإماراتي يف تعزيز وتطوير العالقات االأخوية 
الوثيق���ة ب���ن البلدي���ن، فقد تف�ش���ل جاللته مبنحه 
و�ش���ام البحري���ن من الدرج���ة االأولى، متمنًي���ا له كل 

التوفيق وال�شداد يف مهامه امل�شتقبلية.
وب���دوره، اأعرب �شف���ري دولة االإم���ارات العربية 
املتحدة لدى مملك���ة البحرين عبدالر�شا اخلوري عن 
فخ���ره واعتزازه بو�ش���ام البحرين م���ن الدرجة االأولى 
ال���ذي منحه اإي���اه عاهل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة، واأكد اأن هذا ال�رشف الكبري 
يعت���رب ترجم���ة حقيقية لطبيع���ة العالق���ات االأخوية 

واملتميزة القائمة بن البلدين ال�شقيقن.
وقال ال�شفري اخلوري، بهذه املنا�شبة الكرمية: 
“اأ�شتح����رش واأنا يف انته���اء فرتة عملي ك�شفري لدولة 

االإم���ارات العربي���ة املتح���دة ل���دى مملك���ة البحرين 
ال�شقيق���ة عق���ودا طويلة م���ن العالق���ات التاريخية 
والثواب���ت وال���روؤى امل�شرتك���ة ف�ش���ال ع���ن و�شائج 
القربى وال�شالت احلميمة والروابط املتينة والتعاون 
منقط���ع النظري بن بلدين يتمتع���ان بثقل �شيا�شي 
وموق���ع جغ���رايف وا�شرتاتيج���ي مميز وت�ش���رتكان يف 
�شيا�شة خارجية تت�شم باحلكمة والعقالنية واالتزان، 
وقد بات وهج العالقات االإماراتية البحرينية �شاطًعا 
بف�ش���ل حكم���ة قيادت���ي البلدي���ن وا�شبح���ت ه���ذه 
العالق���ات منوذج���ا فري���دا يف التعاون ب���ن الدول. 
وما ه���ي اإال قب�س ي�شتمد نوره م���ن النظرة ال�شديدة 
ل�شاح���ب ال�شم���و ال�شي���خ خليفة بن زاي���د اآل نهيان 
رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة - حفظه اهلل- 
واأخيه ح�رشة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل مملكة البحرين املفدى”. 
وا�ش���اف “لق���د غمرين ح����رشة �شاح���ب اجلاللة 
املل���ك املف���دى -حفظ���ه اهلل ورعاه - من���ذ قدومي 
ململك���ة البحرين وتويل مهام متثيل بالدي يف بالدي 
بفي����س من الود واملحب���ة، وكان جاللت���ه يعرب كلما 

قابلته عن �شادق م�شاعره النبيلة جتاه دولة االإمارات 
العربي���ة املتحدة، وكان جاللة املل���ك املفدى يثني 
على الدوام على حكم���ة واملبادرات اخلرية ملوؤ�ش�س 
الدول���ة وباين نه�شة االإم���ارات املغفور له باإذن اهلل 
ال�شي���خ زاي���د ب���ن �شلط���ان اآل نهيان، وق���د مل�شت 
ذلك ع���ن كثب ويف العديد م���ن املنا�شبات، وخا�شة 
عند ح�ش���وري احتف���االت مملكة البحري���ن ال�شقيقة 
باأعياده���ا الوطني���ة، ولكم متلكتن���ي م�شاعر الغبطة 
وال�رشور عندم���ا كان مينحني عاهل البالد املفدى اأنا 
واأبنائ���ي ال�شغار �رشف ال�شالم على جاللته يف م�شمار 
�شباق���ات اخلي���ل عن���د ح�ش���وري ملناف�ش���ات كاأ�س 
جاللت���ه للخيل العربية االأ�شيل���ة”. ويف اخلتام، اأ�شاد 
ال�شفري بالقي���ادة احلكيمة جلاللة امللك، واالجنازات 
والنه�ش���ة التنموية ال�شامل���ة التي عاي�شها عن قرب 
وحققته���ا مملك���ة البحري���ن ال�شقيق���ة يف ظل عهده 
اال�شالح���ي الزاه���ر، حيث ر�شخ جاللت���ه معاين احلب 
والت�شامح واالنفتاح والتعاي����س ال�شلمي والتوا�شل 
مع اأبناء �شعبه، ووفر لهم كل �شبل الرفاهية والراحة 

واالأمن واالأمان والطماأنينة واال�شتقرار.

• جاللة امللك م�شتقبال ال�شفري االإماراتي	

• جاللة امللك م�شتقبالً رئي�س واأمن واأع�شاء جمل�س اأمناء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي	
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توفري اأجواء الرتفيه للمواطن وا�ستقطاب مزيد من ال�سياح

التعاون ل���دول  االقت�صادية  الق�صائية  للهيئة  االأ���ص��ا���ص��ي  النظام  على  الت�صديق 

اإجن���ازات حقوقية كبرية يف عه���د جاللة امللك
املوافقة على جتنب االزدواج ال�رسيبي بني البحرين واالحتاد ال�صوي�رسي... �صمو رئي�س الوزراء: 

دور بارز للم�صاريع يف تعزيز املكانة التجارية... �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س رئي�س ال���وزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي االأم���ر خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة، 
وبح�ص���ور ويل العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائب 
االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
االأمر �صلمان بن حم���د اآل خليفة، اجلل�صة االعتيادية 
االأ�صبوعي���ة ملجل�س الوزراء، بق����رس الق�صيبية �صباح 
اأم�س. واأدلى االأمني العام ملجل�س الوزراء يا�رس النا�رس 

عقب اجلل�صة بالت�رسيح التايل:
العرب���ي حلق���وق  بالي���وم  االحتف���ال  مبنا�صب���ة 
االإن�ص���ان، اأ�صاد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
باملنجزات الكبرة واملكا�صب الكثرة التي حتققت 
حقوقًي���ا يف ظل العهد الزاهر ل�صاحب اجلاللة امللك، 
واأك���د �صم���وه اأن احلكوم���ة ما�صي���ة يف تعزي���ز ه���ذه 
املكا�ص���ب والبن���اء عليه���ا م���ن خالل اح���رام حقوق 

االإن�ص���ان و�صون كرامت���ه و�صمان حريت���ه، م�صتذكًرا 
�صم���وه بالتقدير واالعتزاز مب���ادرات �صاحب اجلاللة 
املل���ك يف جمال حق���وق االإن�صان وم���ن اأبرزها مبادرة 
جاللت���ه باإن�صاء املحكمة العربية حلقوق االن�صان التي 

حظيت بتاأييد عربي واإ�صادة دولية وا�صعة.
بعد ذل���ك بحث املجل����س املو�صوعات املدرجة 

على جدول اأعماله على النحو التايل:
اأواًل: واف���ق جمل�س الوزراء عل���ى الت�صديق على 
النظ���ام االأ�صا�ص���ي للهيئ���ة الق�صائي���ة االقت�صادية 
الذي اعتمده املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون، والتي 
جاءت �صمن روؤية عاهل اململك���ة العربية ال�صعودية 
خادم احلرمني ال�رسيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
اآل �صع���ود، واأح���ال جمل����س ال���وزراء م����رسوع قان���ون 
بالت�صدي���ق على النظام االأ�صا�صي للهيئة الق�صائية 

االقت�صادي���ة اإل���ى ال�صلطة الت�رسيعي���ة، وتتولى هذه 
الهيئ���ة النظر يف الدع���اوى النا�صئة عن تنفيذ اأحكام 
االتفاقية االقت�صادية املوحدة اأو القرارات ال�صادرة 

تطبيًقا الأحكامها.
ثانًيا: وافق جمل�س ال���وزراء على م�رسوع اتفاقية 
ب���ني حكوم���ة مملك���ة البحري���ن واالحت���اد الفيدرايل 
ال�صوي�رسي ب�ص���اأن جتن���ب االزدواج ال�رسيبي بالن�صبة 
لل�رسائب على الدخ���ل وراأ�س املال ومنع التهرب من 
ال�رسائب والربوتوكول املرفق بها، وفو�س املجل�س 
وزير املالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن مملكة 
البحرين؛ متهيًدا التخاذ باقي االإجراءات الد�صتورية.

ثالًث���ا: وافق جمل�س الوزراء عل���ى مذكرة تفاهم 
ب���ني وزارة ال�صح���ة مبملكة البحري���ن ووزارة ال�صحة 
ورعاي���ة االأ����رسة بجمهوري���ة الهند ب�ص���اأن التعاون يف 

جمال الرعاية ال�صحية وفو�س املجل�س وزيرة ال�صحة 
بالتوقيع عليها.

رابًعا: بحث جمل�س ال���وزراء اإعادة تنظيم �صوؤون 
اجلمارك ب���وزارة الداخلية واأح���ال املذكرة املرفوعة 

له���ذا الغر�س من وزير الداخلي���ة اإلى جمل�س اخلدمة 
املدنية.

خام�ًصا: واف���ق جمل�س الوزراء عل���ى رد احلكومة 
بخ�صو����س اقراح برغب���ة مقدم من جمل����س النواب 
ب�ص���اأن عالج ال�صاكنني يف احلجي���ات مبركز حمد كانو 

ال�صحي يف الرفاع ال�رسقي.
ويف بن���د التقاري���ر الوزارية اطل���ع املجل�س على 
تقرير م���ن وزير الربية والتعليم ع���ن ت�صليم جائزة 
اليوني�صك���و - امللك حم���د الذي اأقي���م مبقر منظمة 
االأمم املتحدة للربية والعلوم والثقافة )اليون�صكو( 
بباري�س اأخرا، فيما اأخذ املجل�س علًما بنتائج اجتماع 
جمل�س اإدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد بجنيف 
موؤخ���ًرا من خ���الل التقرير املرفوع له���ذا الغر�س من 

وزير العمل والتنمية االجتماعية.

املنام����ة - بن����ا: ا�صتقبل رئي�����س الوزراء 
�صاح����ب ال�صم����و امللك����ي االأم����ر خليف����ة بن 
�صلم����ان اآل خليف����ة ويل العهد نائ����ب القائد 
االأعل����ى النائب االأول لرئي�����س جمل�س الوزراء 
�صاحب ال�صمو امللكي االأمر �صلمان بن حمد 

اآل خليفة وذلك اأم�س بق�رس الق�صيبية.
وخ����الل اللق����اء اأك����د �صموهم����ا ا�صتمرار 
احلكوم����ة يف تبن����ي امل�صاري����ع الت����ي تدع����م 
الت����ي ت�صتهدف  ال�صياحي����ة  اإ�صراتيجيته����ا 
من خالله����ا توفر اأج����واء الرفي����ه للمواطن 
وا�صتقط����اب املزي����د م����ن ال����زوار وال�صياح، 
م�صري����ن �صموهم����ا اإل����ى اأهمي����ة امل�صاري����ع 
الت����ي تع����زز م����ن مكان����ة البحري����ن التجارية 

واالقت�صادية وال�صياحي����ة والثقافية، ومنها 
تل����ك التي ُتعنى ب�صناعة املعار�س وجتعلها 
اأح����د العنا�����رس املهم����ة يف رف����د االقت�ص����اد 

الوطني.
وا�صتعر�س �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال����وزراء و�صاحب ال�صمو امللك����ي ويل العهد 
نائ����ب القائد االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�س 
جمل�س ال����وزراء جمل����ة من امل�رسوع����ات التي 
تدع����م االقت�صاد، وت�صته����دف اأحداث نقالت 
نوعي����ة يف تطوي����ر مناطق البحري����ن بال�صكل 
ال����ذي يلب����ي تطلع����ات املواطن����ني، واإيجاد 
املزي����د م����ن امل�صاح����ات العام����ة واملما�صي 

والواجهات البحرية؛ لتكون متنف�صا لهم.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال �صمو ويل العهد	

• �صمو رئي�س الوزراء مرئ�صا، بح�صور �صمو ويل العهد، جل�صة جمل�س الوزراء	

• يا�رس النا�رس	
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امل�ساريع املعرو�سة على �سمو رئي�س الوزراء جاءت بعد عمل مكثف
تنفيذها يعد اأولى اأولويات عمل املحافظة... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي: 

املنام���ة - بنا: عبرّ حماف���ظ املحافظة اجلنوبية 
�شم���و ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة عن 
ت�رشرّف �شم���وه بلقاء �شاح���ب ال�شم���و امللكي رئي�س 
جمل����س ال���وزراء، خ���ال تروؤ����س �شم���وه وف���ًدا جمع 
املحافظة و�رشطة مديرية املحافظة اجلنوبية وبلدية 
املنطق���ة اجلنوبي���ة، وعدًدا م���ن اجله���ات املعنية، 
ه خ���ال اللقاء �شمو رئي����س الوزراء ب�رشعة  والذي وجرّ
تنفيذ م�شاري���ع خدمية كبى تخ���دم اأهايل حمافظة 

اجلنوبية.
وقال �شمو حماف���ظ اجلنوبية اإن امل�شاريع التي 
عر�شها �شم���وه على �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء ج���اءت بع���د �شل�شلة م���ن لق���اءات وزيارات 
ميداني���ة قام���ت بها املحافظ���ة اجلنوبية م���ع اأهايل 
املحافظ���ة لتلم�س احتياجاتهم، واإن امل�شاريع تخدم 
�شت���ى املجاالت ال�شحية والبنية التحتية والتاريخية 
واالجتماعية، واإن املحافظة اجلنوبية بحاجة اإلى مثل 
هذه اخلدمات، االأمر ال���ذي جعلها من اأولى اأولويات 
عم���ل املحافظ���ة. واأك���د �شم���وه اأن اأه���م امل�شاري���ع 
ال�شحي���ة، اإن�شاء مركز �شحي مبدين���ة خليفة ليخدم 
اأه���ايل ع�شكر وجو والدور، وقال �شموه اإن املحافظة 
نقلت ����رشورة اإن�ش���اء مركز �شح���ي يف مدينة خليفة 
ل�شم���و رئي�س ال���وزراء، وبعد احل�ش���ول على مباركة 
�شموه مت تكليف وزارة ال�شحة واالأ�شغال بالتن�شيق 
املبا�رش مع املحافظة لو�شع اخلطوات االأولى للم�رشوع 
ال�شحي املهم بعد �شنوات من التاأخري، وبعد مبادرة 

من قبل املحافظة اجلنوبية الإن�شاء املركز. 
واأك���د �شم���وه اأن اكتم���ال م�رشوع مرك���ز غ�شيل 
الكل���ى يف احلنينية �شيكون يف �شهر �شبتمب املقبل 
وم�رشوع مرك���ز حممد بن خليف���ة التخ�ش�شي للقلب 

مبنطقة العوايل خال �شيف هذا العام.
د �شمو حمافظ اجلنوبية على �رشورة تنفيذ  و�شدرّ
امل�شاري���ع لتخ���دم املجتم���ع، ومن �شم���ن امل�شاريع 
اإن�شاء مركز ريا�شي و�شبابي يف الزالق من قبل وزارة 

ال�شب���اب، والتي اأك���دت املحافظة ����رشورة تنفيذها 
وتتابعها مع ال���وزارة املعنية، كما اأكد �شموه توجيه 
�شم���و رئي�س ال���وزراء ب�رشورة تطوي���ر ملعب ومركز 
ريا�شي يف ع�شكر وا�شتخدام���ه يكون لاأهايل بعدما 
نقل �شموه ����رشورة تطوير هذه املن�ش���اة الريا�شية 
املهم���ة ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء، واأكد 
�شم���وه عن توجيه �شمو رئي�س ال���وزراء الإن�شاء �شالة 
اجتماعي���ه يف “ال���دور” بعدما عر����س �شمو املحافظ 
ذلك عل���ى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء بعد 

رفع هذا االأمر من قبل االأهايل.
واأك���د �شم���و ال�شي���خ خليفة بن عل���ي اأن تطوير 
�ش���وق الرف���اع املرك���زي من �شم���ن اأه���م امل�شاريع 
والتي تعطلت �شن���وات على ح�شاب مناطق اأخرى يف 
ه البلدية  البحري���ن، واأكد اأن �شمو رئي�س ال���وزراء وجرّ
ا، وكذلك  ا مهمًّ لتطوي���ر ال�شوق ليكون مرك���ًزا جتاريًّ

تطوير وتكييف و�شيانة �شوق مدينة عي�شى.
كما اأكد �شموه اأن املحافظة بالتن�شيق مع �رشطة 
املحافظة قامت برتكيب كام���ريات اأمنية يف الرفاع 
ال�رشقي للحف���اظ على �شامة املواطنني، ومت عر�س 
هذه املب���ادرة على �شاح���ب ال�شم���و امللكي رئي�س 

الوزراء الأخذ مباركة �شموه.
واأعرب �شمو حمافظ اجلنوبية عن اعتزازه وفخره 
العميقني يف تبن���ي وتوجيه رئي�س ال���وزراء ملبادرة 
املحافظة اجلنوبي���ة مل�رشوع اإبراز املع���امل وال�رشوح 
التاريخي���ة واالأثري���ة خا�ش���ة توثي���ق تاري���خ االأ�رشة 
احلاكمة يف مدينة الرفاع والتي تعود ملئات ال�شنني، 
داعًيا �شم���وه يف الوقت نف�شه اجله���ات املعنية اإلى 
�رشورة االلتف���ات واالهتمام مبدينة الرفاع واأن تنال 
ن�شيبها التاريخي العظيم الذي حتتله، وجعل مدينة 
الرف���اع اأولوي���ة يف تطوير واالرتقاء مب���ا تزخر به من 
�شواه���د ومكت�شبات تاريخيه، م�ش���رًيا �شموه اإلى اأن 
املحافظ���ة ت����رش يف تبني املب���ادرات للحف���اظ على 
التاريخ العريق ملدين���ة الرفاع واملحافظة اجلنوبية 

ب�شكل عام، م�شرًيا �شموه اإلى املبادرة ال�شباقة التي 
تعمل عليها املحافظة اجلنوبية والتي �شتحدث نقلة 
نوعيه �شخمة ذات اأبعاد اإيجابية كبرية واملتمثل يف 
م�رشوع تطوير حديقة البوكوارة اإلى مركز ثقايف يخلد 

ا من تاريخ البحرين احلديث. جزًءا تاريخيًّا مهمًّ
واأك���د �شم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة اأهمي���ة مراحل 

التطوير ملتنزه ع���ني احلنينية، وفق ما يتما�شى مع 
االأهمي���ة التاريخي���ة للعني، وكذلك اإب���راز املورثات 
التي تزخر بها املنطقة لتكون مق�شًدا بارًزا للرتفيه 
اله���ادف وم�ش���در ج���ذب لل�شياح، ميكن م���ن خاله 
التعري���ف بالهوية العربية البحريني���ة االأ�شلية التي 

تزخر بها املحافظة اجلنوبية ومدينة الرفاع خا�شة.

واأك���د �شموه اأن حزمة امل�شاري���ع التنموية التي 
بادرت املحافظة اجلنوبية يف تبنيها �شت�شكل بداية 
انطاق���ة قوية لنه�شة تنموي���ة �شاملة تلبي وحتقق 
احتياج���ات وتطلعات املواطن���ني واالأهايل يف خطوة 
�شباقة عل���ى �شعي���د املحافظات لتحقي���ق التنمية 

ال�شاملة التي احتوت خمتلف القطاعات.

• �شمو رئي�س الوزراء و�شمو حمافظ اجلنوبية خال عر�س امل�شاريع )اأر�شيفية(	

ال�سعودية بلد اخلري و�ساحبة ال�سبق يف خدمة الإن�سانية
منوها مببادرات “حممد بن فهد بن عبدالعزيز”... �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي: 

املنامة - بنا: ا�شتقب���ل �شمو ال�شيخ عي�شى بن 
علي ب���ن خليفة اآل خليف���ة اأم�س وفدا م���ن موؤ�ش�شة 
االأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية االإن�شانية 
يتقدمهم االأمني العام للموؤ�ش�شة عي�شى االأن�شاري، 
اإذ ا�شتعر�س �شموه مع الوفد جملة من املو�شوعات 
املت�شلة بالعمل التطوع���ي وكيفية توجيهه خلدمة 
االإن�شاني���ة، اإ�شاف���ة اإلى جم���االت التع���اون املمكن 
تد�شينها مع املوؤ�ش�شة فيما يتعلق بالعمل التطوعي 

واالأن�شطة التي تدعم التنمية االإن�شانية.
وخ����ال اللقاء رحب �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي 
اآل خليف����ة بوف����د موؤ�ش�شة االأمري حمم����د بن فهد بن 
عبدالعزيز للتنمية االإن�شاني����ة، منوها �شموه بالدور 
ال����ذي ت�شطلع ب����ه املوؤ�ش�شة على �شعي����د اململكة 
ال�شعي����د  وعل����ى  ال�شقيق����ة  ال�شعودي����ة  العربي����ة 

اخلارجي.
واأك���د �شم���وه اأن “اململكة العربي���ة ال�شعودية 
بقي���ادة عاه���ل اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة خادم 

احلرم���ني ال�رشيف���ني املل���ك �شلمان ب���ن عبدالعزيز 
اآل �شعود وم���وؤازرة ويل العهد نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء وزير الدف���اع �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري 
حمم���د بن �شلمان اآل �شعود بلد خري و�شاحب ال�شبق 
واملب���ادرات اخلاق���ة يف خدم���ة االإن�شاني���ة، منوه���ا 
�شموه مبب���ادرات موؤ�ش�شة االأم���ري حممد بن فهد بن 
عبدالعزيز للتنمية االإن�شاني���ة يف تبني البامج التي 
تنم���ي امل�شاريع الت���ي ت�شتهدف االرتق���اء بالو�شع 

احلياتي للفئات واملجتمعات التي ت�شتهدفها”. 
و�ش���دد �شم���وه احلر����س عل���ى اال�شتف���ادة من 
خ���بات املوؤ�ش�ش���ة يف جم���االت العم���ل التطوع���ي 

واالإن�شاين يف مملكة البحرين.
واأ�ش���اد وف���د املوؤ�ش�شة بجه���ود �شم���و ال�شيخ 
عي�شى ب���ن علي اآل خليفة يف خدم���ة العمل االإن�شاين 
على ال�شعيدين املحل���ي واالإقليمي وباأهمية جائزة 
�شم���و ال�شيخ عي�شى بن علي للعمل التطوعي يف هذا 

اجلانب.

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة م�شتقبا وفدا من موؤ�ش�شة االأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية االإن�شانية	

اإن�ش������اء مرك���ز �شح����ي مبدين���ة خليف����ة 
ليخ�����دم اأهال�����ي ع�شك����ر وج�����و وال���دور

اكتم���ال م�ش���روع مرك��ز غ�شي����ل الكل�����ى 
ف�������ي احلنيني�������ة �شبتمب��������ر املقب��������ل
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الموضوع: التجديد السنوي لترخيص 
أنشطة النقل العام

بجميع  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  تهيب 
النقل  قطاع  في  العاملة  والمؤسسات  الشركات 
السنوي  الترخيص  تجديد  إلى  بالمسارعة  البري 
لنشاط النقل العام، ذلك أن عدم تجديد الترخيص 
سيما  ال  العام  النقل  وأنظمة  لقوانين  مخالف  يعد 
القرار الوزاري رقم )11( لسنة 2015 بإصدار 
لوزارة  العام  النقل  أنشطة  تراخيص  الئحة 
المواصالت واالتصاالت والذي يترتب في حالة 

الممانعة سحب والغاء الترخيص.
للتواصل واالستفسار يرجى مراجعة إدارة  تنظيم 

النقل البري بالوزارة )هاتف – 17337878(

إدارة تنظيم النقل البري

منح املزارع البحريني الأولوية يف الدعم والتدريب والت�أهيل
افتتحت �سوق املزارعني الدائم بهورة عايل... �سمو الأمرية �سبيكة:

املنام���ة - بن���ا: تف�سل���ت قرينة عاه���ل البالد، 
رئي�س���ة املجل����س ال�ست�س���اري للمب���ادرة الوطني���ة 
لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي �ساحب���ة ال�سم���و امللكي 
الأم���رية �سبيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة ف�سملت 
برعايتها الكرمية ع�رص اأم�س افتتاح �سوق املزارعني 

الدائم بهورة عايل بح�سور عدد من امل�سوؤولني.
وبه���ذه املنا�سبة، اأكدت �ساحب���ة ال�سمو قرينة 
عاه���ل الب���الد اأن املب���ادرة الوطني���ة حر�س���ت منذ 
تاأ�سي�سه���ا على ب���ذل كافة اجلهود م���ع املوؤ�س�سات 
املعني���ة بالقط���اع الزراع���ي لتوحيد وتكام���ل اأوجه 
التع���اون فيم���ا بينها م���ن اأجل الرتق���اء بالزراعة يف 
مملك���ة البحرين، والتغلب على كافة التحديات التي 
حتول دون زيادة رقعة امل�ساحات اخل�رصاء مع اإعطاء 
امل���زارع البحرين���ي الأولوية من خ���الل تقدمي الدعم 
والتدري���ب والتاأهي���ل، وت�سجيع���ه عل���ى ال�ستثمار 
يف ه���ذا املجال به���دف ت�سويق املنتج���ات الزراعية 
الوطنية، مو�سح���ة �سموها اأن جناح �سوق املزارعني 
املو�سم���ي يف املحافظة ال�سمالي���ة، وما نتج عنه من 
اإقب���ال كبري م���ن قب���ل املواطن���ني واملقيمني، قد 

اأ�سهم ب�س���كل مبا�رص يف ال�سعي م���ع اجلهات املعنية 
بالعمل على تاأ�سي�س �سوق دائم للمزارعني كمن�سة 

نوعية لت�سجيع وترويج املنتجات املحلية.
واعت���رت �سموها ه���ذا ال�سوق مبثاب���ة ملتقى 
يجتم���ع في���ه املزارع���ون كاف���ة لتب���ادل اخل���رات 
والتج���ارب لتطوي���ر املنت���ج املحل���ي ق���در الإمكان 
ليك���ون مناف�ساً حقيقياً للمنتج���ات الجنبية، ويوؤمن 

للبحري���ن جزء من اأمنه���ا الغذائي خا�سة يف ظل متيز 
املنت���ج البحريني باجل���ودة العالي���ة، منوهة يف هذا 
ال�س���دد بجه���ود كل من املب���ادرة الوطني���ة لتنمية 
القط���اع الزراع���ي، وزارة الأ�سغال، و�س���وؤون الزراعة 
وال���روة البحرية، يف الوقوف عل���ى هذا امل�رصوع منذ 
بدايات���ه الأول���ى واحل�سول عل���ى الدع���م والتمويل 
م���ن قبل متك���ني وبن���ك البحري���ن للتنمي���ة لتنفيذ 

ه���ذا امل�رصوع الرائد، وتقدمي املن���ح الالزمة ل�سمان 
ا�ستمرارية وتطوير امل�ساريع الزراعية.

ودعت قرينة عاهل البالد لإيجاد احللول الالزمة 
ل�ستدام���ة ت�سويق املنتج���ات الزراعية الوطنية، مبا 
ي�سمن جناح امل�ساريع الزراعية يف �سد حاجة ال�سوق 

املحلي وفتح الآفاق للت�سدير اخلارجي.
وجتول���ت �سموه���ا يف اأرجاء ال�س���وق الذي ي�سم 

مناف���ذ لبيع منتج���ات امل�ساريع الزراعي���ة البحرينية 
والتي ت�سمل اخل�رصوات والفواكه والتمور وال�ستالت 
الزراعية بالإ�سافة ال���ى الورود والزهور، وا�ستمعت 
ل�رصح موجز حول نظام العمل يف ال�سوق، والإمكانيات 
املتوف���رة لنقل وحف���ظ وتريد وتخزي���ن املنتجات 

الزراعية بالطرق احلديثة ومبا ي�سمن �سالمتها.
اجلدي���ر بالذكر، اإنه مت اإ�سهار املبادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي يف عام 2010 مبباركة �سامية 
م���ن لدن جالل���ة املل���ك وبقرار م���ن �ساحب���ة ال�سمو 
امللك���ي الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة حيث 
حتر����س املبادرة على اإيج���اد التوازن املطلوب بني 
الأرا�سي الزراعي���ة والعمرانية، اإميان���اً منها باأهمية 
ذلك ل�سحة ال�سكان ول�سمان الأمن الغذائي املحلي، 
وعدم العتماد الكلي على امل�سادر اخلارجية لإطعام 
ال�سكان، وبالتايل، املحافظة عل���ى م�ساهمة القطاع 
الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل، وت�سعى املبادرة 
اإل���ى توحيد ودعم جهود اجله���ات املهتمة واملعنية 
بالقط���اع الزراع���ي من اأجل الرتقاء ب���ه ومتكينه من 

حتقيق اأهدافها القت�سادية والجتماعية والبيئية.

• �سمو الأمرية �سبيكة يف جولة ب�سوق املزارعني يف هورة عايل	

اآلي�ت ت�سويقية للمنتج الزراعي البحريني
بتوجيهات من �سمو الأمرية �سبيكة... خليفة بن عي�سى:

املنام���ة - وكالة الزراع���ة والروة 
البحري���ة: اأك���د وكيل الزراع���ة والروة 
البحري���ة ال�سي���خ خليفة ب���ن عي�سى اآل 
خليفة اأن الوكالة و�سعت اآليات ونظم 
زراعي���ة حديث���ة �سم���ن ا�سرتاتيجيتها 
الزراع���ي  القط���اع  للتنمي���ة  الوطني���ة 
تق�سي ب�رصورة حتقيق اإنتاج وت�سويق 
زراعي متكامل يرتبط اأول بالحتياجات 
الغذائي���ة الزراعية لالأ�س���واق املحلية، 
ون�سب���ة عالية من العتم���اد على الذات 
يف الأم���ن الغذائ���ي وتكام���ل ع���ال مع 
القطاع���ات القت�سادية الأخرى وقدرة 

متنامية على مواجهة املعوقات.
وق���ال ال�سي���خ خليف���ة ب���ن عي�سى 
اإن اخلط���وة ج���اءت اإنف���اًذا لتوجيهات 
قرين���ة عاهل الب���الد رئي�س���ة املجل�س 
ال�ست�ساري للمب���ادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي �ساحبة ال�سمو امللكي 
الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، 
ل�ستدام���ة  الالزم���ة  احلل���ول  باإيج���اد 
ت�سوي���ق املنتجات الزراعي���ة الوطنية، 
مب���ا ي�سمن جناح امل�ساريع الزراعية يف 
�سد حاج���ة ال�سوق املحلي وفتح الآفاق 

للت�سدير اخلارجي.
وك�س���ف ع���ن اأن���ه مت ا�سته���داف ا�ستدامة 
واملحافظ���ة  وتطويره���ا  الزراعي���ة  امل���وارد 
عل���ى التن���وع احلي���وي النباتي وحت�س���ني بيئة 
ال�ستثمار يف القط���اع الزراعي وتعزيز التكامل 
ب���ني الإنتاج���ني احلي���واين والنبات���ي وتطوير 
البح���ث العلم���ي والإر�ساد الزراع���ي وا�ستخدام 
التكنولوجي���ا احلديث���ة يف الزراع���ة وحت�س���ني 
تناف�سية املنتجات الزراعية النوعية وال�سعرية.
واأو�سح وكيل الزراعة اأن���ه مت ربط الإنتاج 

الزراع���ي بالحتياجات ال�سوقية املحلية وو�سع 
اأوف���ق علمي���ة للت�سدي���ر اخلارجي ف�س���اًل عن 
تنويع الأ�سواق الزراعية وتعزيز ارتباط الإنتاج 
بالحتياج���ات الغذائي���ة لالأ�س���واق امل�ستهدفة 
وحماي���ة ال�س���وق املحل���ي م���ن امل�ست���وردات 
ال�سارة، وزيادة دخول املزارعني، ودعم الأمن 
الغذائ���ي، وزي���ادة م�ساهمة امل���راأة يف التنمية 

الزراعية.
ولفت وكيل الزراعة والروة البحرية اإلى اأن 
روؤية قرينة عاهل البالد واأهداف ال�سرتاتيجية 

الوطني���ة الزراعي���ة �ستتحقق من خالل 
امل�ساري���ع والإج���راءات الإدارية املزمع 

تنفيذها على مدار ال�سنوات املقبلة.
وهن���اأ ال�سي���خ خليف���ة ب���ن عي�سى 
امللك���ي  ال�سم���و  �ساحب���ة  خليف���ة  اآل 
قرين���ة عاهل الب���الد مبنا�سب���ة افتتاح 
�س���وق املزارع���ني الدائ���م، لفًت���ا اإلى 
اأن م����رصوع �س���وق املزارع���ني الذي بداأ 
من���ذ 5 �سن���وات بتوجي���ه م���ن �ساحبة 
ال�سمو لقي ا�ستح�سان زائريه كافة من 
خمتل���ف املناط���ق وال���دول، وا�ستطاع 
اإيج���اد اآليات ت�سوي���ق للمنتج الزراعي 
البحريني فاقت كل التوقعات، م�سدًدا 
على اأن ال�سوق �سوف ي�ستكمل طريقه 
نح���و النهو����س بالعملي���ة الت�سويقية 

للمنتج الزراعي البحريني.
وق���ال وكيل الزراعة اإل���ى اأن حملة 
اإنف���اًذا  ج���اءت  الت���ي  اأول”  “منتجن���ا 
لتوجيهات قرينة عاه���ل البالد حققت 
انت�س���ارا وا�سعا كونه���ا تركز على دعم 
حقيقي���ة  كمب���ادرة  املحل���ي  املنت���ج 
لتحقي���ق الأمن الغذائ���ي من املنتجات 
املحلي���ة والتي ت�سه���د طفرة كبرية يف 
حج���م الإنتاج وم�ست���وى اجلودة والق���درة على 
املناف�س���ة مما دفع ����رصكات امل���واد الغذائية 
بالتفاو����س مع املزارعني البحرينيني؛ من اأجل 
احل�س���ول عل���ى مزروعاتهم املتنوع���ة، معتًرا 
اأن تطبي���ق الزراع���ة التعاقدية عل���ى املنتجات 
الزراعي���ة املحلية خطوة مهمة تتطلبها املرحلة 
املقبلة؛ لكونها دافعا رئي�سا للمزارع البحريني 
لبذل مزيد م���ن اجلهد لتنمية البيئ���ة الزراعية 
وتنوي���ع زراعت���ه مبختل���ف اأ�سن���اف اخل�رصوات 

والفاكهة.

• وكيل الزراعة والروة البحرية	

م�ساع لإنتاج زراعي مت�ساعف 
واأف���ق ت�سدي���ري���ة خارجي����ة
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توظيف الروبوت يف اأنظمة الطاقة ال�سم�سية

تعزيز التعاون البيئي مع رو�سيا

خطة لربط التعليم والتدريب باحتياجات �سوق العمل

“اخلدمات االجتماعية باملراكز ال�سحية” يحتفل باليوم العاملي 

اليوم نا�رص بن حمد يرعى تد�سني “دانات اللوزي” 

اإ�سهار 70 جمل�س اإدارة للمنتفعني مب�ساريع �سقق التمليك

افتتاح وحدة املوؤيد لعالج وتاأهيل مدمني الكحول واملخدرات

اإيذاًنا بانطالق باكورة التعاون امل�شرتك بني “العام” و “اخلا�ص”

اأكد اأن تاأ�شي�ص الحتاد اأحد مكت�شبات اخلطة الإ�شكانية... احلمر: 

بدعم من عائلة يو�شف املوؤيد

عوايل - املكت���ب الإعالمي ل�شم���و ال�شيخ نا�رص 
ب���ن حمد: حت���ت رعاية ممث���ل جاللة املل���ك لالأعمال 
اخلريية و�شوؤون ال�شب���اب �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليفة، يتم اليوم )الثالثاء( تد�شني م�رصوع دانات 
الل���وزي، اإيذاًن���ا باإنطالق باكورة التع���اون امل�شرتك 
بني القط���اع الع���ام واخلا�ص يف املج���ال الإ�شكاين، 
واملهتم���ني  وامل�شتثمري���ن  امل�شوؤول���ني  بح�ش���ور 

بال�شاأن الإ�شكاين والعقاري يف اململكة. 
و�رصح وزي���ر الإ�شكان رئي�ص جمل����ص اإدارة بنك 
الإ�ش���كان با�ش���م احلمر ب���اأن “م�رصوع دان���ات اللوزي 
ياأت���ي يف اإط���ار �شيا�ش���ة الرتويج مل�شاري���ع ال�شكن 
الجتماعي الت���ي يقوم بنك الإ�ش���كان بت�شييدها يف 
خمتل���ف حمافظات اململك���ة، باعتب���ار ان البنك يعد 
�رصيًكا رئي�شا يف خطط وبرامج وزارة الإ�شكان الرامية 
اإلى تنويع اخليارات اأم���ام املواطنني للح�شول على 

اخلدمة الإ�شكانية املنا�شبة وباأ�رصع وقت ممكن”.
كم���ا اأ�ش���ار الوزي���ر اإلى اأن���ه ومن خ���الل الروؤية 
امل�شرتكة ب���ني الوزارة والبن���ك، لإيجاد احللول غري 
التقليدي���ة، لالإ����رصاع بوترية اأكرب لتوف���ري امل�شاريع 
الإ�شكاني���ة الت���ي تخ���دم �رصيح���ة كبرية م���ن طلبات 
املواطن���ني املدرجة على قوائم النتظار، الأمر الذي 
ي�شه���م يف خف�ص مدة الأنتظ���ار الإ�شكانية بالتوازي 

مع جهود الوزارة.
واأو�ش���ح الوزير اأن اجت���اه التعاون م���ع القطاع 
اخلا����ص يعت���رب توجًه���ا اإ�شرتاتيجًي���ا بعي���د املدى 
وخمرجات���ه ته���دف اإل���ى تن���وع اخلي���ارات واحللول 
الإ�شكاني���ة ل�شمان ح�شول املواط���ن على امل�شكن 
الالئق ذي الكلفة املنا�شبة لالأ�رص البحرينية ويف اأقل 
ف���رتة زمنية ممكن���ة، من خالل �رصكة دان���ات اللوزي، 

التي تعد �رصكة ذات غر�ص خا�ص.

املنام���ة - بن���ا: ك�شف���ت الإح�ش���اءات الأخ���رية 
التابعة ل���وزارة الإ�شكان عن اإ�شه���ار نحو 70 جمل�ص 
اإدارة احت���اد للمنتفع���ني، مبختل���ف م�شاري���ع �شقق 
التملي���ك باملحافظ���ات كاف���ة كم����رصوع العم���ارات 
ال�شكنية ب�شلماب���اد والربهامة واأم احل�شم واللوزي، 
وم�رصوع���ْي �شقق و�شط املحرق وتوبل���ي، وذلك منذ 
البدء يف تفعيل الحتاد يف العام 2014 حتى تاريخه، 
باإجراء انتخ���اب جمال�ص اإدارات احتاد املنتفعني من 
اأ�شح���اب ال�شق���ق ال�شكني���ة؛ للقي���ام بدورهم الذي 
حدده قرار الوزير رق���م 188 للعام 2010 لتاأ�شي�ص 

احتاد املنتفعني واآليات عمله.
ويف ه���ذا ال�شاأن، اأكد وزير الإ�شكان با�شم احلمر 
اأن تاأ�شي����ص احت���اد املنتفعني يعد اأح���د مكت�شبات 
اخلطة الإ�شكانية التي ا�شتطاعت وزارة الإ�شكان اأن 
حتققه���ا على مدار الأع���وام الثالثة الأخرية، وبح�شب 
اآلي���ة العم���ل املقرتحة لتنظيم العالق���ة بني الوزارة 
والحت���ادات املنتخب���ة، م�ش���رًيا اإلى اأنه م���ن املقرر 
م�شتقبالً اأن يتم ت�شكي���ل مكتب تن�شيقي لحتادات 
املنتفعني مبقر الوزارة، يكون مهمته الإ�رصاف العام 
والرقاب���ة والتن�شي���ق عل���ى عمل احت���ادات منتفعي 
�شق���ق الإ�ش���كان، وحفظ مل���ف لكل احت���اد، وتلقي 
ال�ش���كاوى م���ن جمال����ص الإدارات، وا�شت���الم تقارير 

دوري���ة ع���ن ن�ض���اط كل �حت���اد، �إ�ضافة �إل���ى ح�ضور 
اجتماعات اجلمعيات العمومية ب�شفة مراقب.

وتابع احلمر اأن خطوة تاأ�شي�ص احتاد للمنتفعني 
يف كل عمارة تهدف اإلى تنظيم حقوق القاطنني بناًء 
عل���ى الأطر القانوني���ة التي حددها الق���رار الوزاري، 
واأن ه���ذا التوجه يعزز مبداأ التع���اون والتن�شيق بني 
ال���وزارة واملنتفعني؛ للمحافظة على �شقق التمليك 
و�شيانته���ا وفًقا لآلي���ات قانونية واإداري���ة مبتكرة 
ي�ش���ارك فيه���ا اأ�شح���اب ال�شقق اأنف�شه���م من خالل 
جمال����ص اإدارة وجلان منتخبة، حي���ث تتكون ع�شوية 

الحتاد من جمي���ع املنتفعني املخ�ش�شة لهم �شقًقا 
بالعم���ارة ال�شكنية وقت التوقيع على نظام الحتاد، 
وكما يكت�شب ع�شوية هذا الحتاد كل من توؤول اإليه 
منفعة �شق���ة يف املبنى وذلك م���ن تاريخ تخ�شي�ص 

املنفعة، والتوقيع على النظام.
واأ�شاف الوزي���ر اأن مهمة هذا الحتاد اإجمال هي 
اإدارة الأجزاء امل�شرتكة ب���ني املنتفعني بال�شقق يف 
العمارة ال�شكنية، وي�شمل ذلك الأر�ص وهيكل البناء 
واأج���زاءه وملحقاته غري املع���دة لال�شتعمال اخلا�ص 
والأفني���ة واملم���رات اخلارجي���ة  باأح���د املنتفع���ني 
واحلدائ���ق وال�شالمل ومواقف ال�شي���ارات، واأ�شا�شات 
البن���اء والأ�شقف والأعمدة املع���دة حلملها واجلدران 
الرئي�ش���ة، واملداخل واملم���رات الداخلي���ة وال�شالمل 
وامل�شاع���د، والأماكن املخ�ش�ش���ة للحرا�ص وغريهم 
مم���ن يكونون يف خدم���ة البناء والأماك���ن املخ�ش�شة 
للخدمات امل�شرتكة، وكل اأن���واع الأنابيب والأجهزة، 
اإل م���ا كان منه���ا داخل اأحد الأج���زاء املفرزة وتقت�رص 
منفعت���ه على املنتفع، كما ميت���د دور الحتاد لإدارة 
الأج���زاء امل�شرتكة ب���ني بع�ص املنتفع���ني مع بيان 
الوحدات التي تتبعها هذه الأجزاء واأ�شماء املنتفعني 
بها، خ�شو�شا احلواجز الفا�شلة بني جزاأين من اأجزاء 

الطبقة اأو ال�شقة.

املنامة - بنا: افتتحت الوكيل امل�شاعد للموارد 
واخلدمات، رئي�شة جلنة دعم املجتمع بوزارة ال�شحة 
فاطم���ة الأحمد وح���دة املوؤيد لع���الج وتاأهيل مدمني 
الكح���ول واملخ���درات مب�شت�شف���ى الط���ب النف�شي 
بع���د �شيانتها، بح�شور كل م���ن رئي�شة جلنة يو�شف 
وعائ�ش���ة املوؤي���د لالأعم���ال اخلريية �شل���وى املوؤيد، 
وليلى املوؤيد، ومدير اإدارة اخلدمات امل�شاندة نائب 
رئي�ص جلنة دعم املجتمع �شيما زيل، ورئي�ص خدمات 
م�شت�شفى الطب النف�ش���ي �شارلوت كامل وعدد من 
امل�شوؤول���ني بال���وزارة. وياأتي افتت���اح وحدة املوؤيد 
بعد النته���اء من اإجناز اأعم���ال �شيانتها وتطويرها، 

والتي قامت بدعمها عائلة يو�شف املوؤيد.
ويف م�شتهل حفل الفتتاح، األقت فاطمة الأحمد 
كلم���ة رحب���ت خاللها باحل�ش���ور، وقال���ت اإن افتتاح 
الوح���دة بعد التطوي���ر يعترب اإ�شاف���ة نوعية جديدة 
�شت�شاه���م يف تعزي���ز م�شت���وى اخلدم���ات ال�شحي���ة 
املقدم���ة للمواطن���ني واملقيمني والرتق���اء بجودة 
وكف���اءة اخلدمات العالجي���ة والوقائي���ة والتاأهيلية 
املقدم���ة عموم���ا، وذل���ك من خ���الل الهتم���ام بدعم 
الربام���ج وامل�شاري���ع ال�شحية التي ته���دف بالدرجة 
ال�شحي���ة  رف���ع وحت�ش���ني اخلدم���ات  اإل���ى  الأول���ى 
باملجتمع وتاأمني احلماية الالزمة لأفراده، وتاأهيلهم 

لتج���اوز العديد م���ن املخاطر الت���ي تت�شمن الإدمان 
على الكحول واملخدرات.

واأكدت اأن وحدة املوؤي���د لعالج وتاأهيل مدمني 
الكح���ول واملخ���درات الت���ي تاأ�ش�شت الع���ام 1987 
تعت���رب اإح���دى الوح���دات املهمة مب�شت�شف���ى الطب 
النف�ش���ي، فه���ي الأولى من نوعه���ا يف البحرين التي 
كان���ت توؤدي دورا مهما وفعال يف م�شاعدة املدمنني 
على الإقالع عن التعاطي، والتخل�ص من هذه الآفة يف 
�شبيل اإعادة تاأهيلهم للرج���وع اإلى ممار�شة حياتهم 
الطبيعية، وجت���اوز املراحل ال�شعبة م���ن العالج من 

خالل تق���دمي ر�شالة نبيلة ت�شعى ب�ش���كل فعلي اإلى 
متكني املدمنني من العي�ص جمددا باأمان وا�شتقرار 
و�ش���ط اأ�رصه���م وجمتمعه���م. وم���ن جهته���ا، اأك���دت 
�شل���وى املوؤيد الأهداف النبيلة واملهمة التي مت من 
اأجله���ا تاأ�شي�ص وحدة املوؤيد لع���الج وتاأهيل مدمني 
الكح���ول واملخ���درات، والت���ي تاأتي تخلي���دا لذكرى 
املرح���وم حممد بن يو�ش���ف املوؤيد، م�شي���دة بالدور 
ال���ذي �شاهمت فيه ول تزال الوح���دة يف خدمة اأفراد 
املجتم���ع، وتغي���ري م�شار العديد م���ن املتعافني من 

الإدمان، وحت�شني حياتهم.

وزي���ر  ا�شتقب���ل  بن���ا:   - املنام���ة 
�ش���وؤون الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�ش���ني 
م���ريزا مبكتبه وفًدا م���ن ائتالف �رصكات 
اأندر�ش���ون. وخ���الل اللقاء رح���ب الوزير 
اإط���الع �شعادت���ه عل���ى  باحل�ش���ور ومت 
التقني���ات احلديث���ة الت���ي تق���وم به���ا 
ال�رصكة يف ا�شتخ���دام وتوظيف الروبوت 

يف اأنظمة الطاقة ال�شم�شية.
واأ�ش���اد الوزير به���ذه التقنية التي 
من �شاأنها اأن ت�شاهم يف تطوير تقنيات 

وا�شتخداماته���ا  املتج���ددة  الطاق���ة 
وحت�شني كف���اءة الطاق���ة، ورحب مريزا 
بفت���ح جم���ال للتع���اون م���ع ال�رصك���ة يف 
بح�ش���ب  املتج���ددة  الطاق���ة  جم���الت 
ع���رب  جانب���ه،  م���ن  املتاح���ة.  الفر����ص 
احل�شور ع���ن بالغ �شكره���م وتقديرهم 
للوزي���ر م���ريزا عل���ى ح�ش���ن ال�شتقبال 
واحلفاوة والرتحيب بفتح اآفاق التعاون 
ب���ني املوؤ�ش�ش���ات وال����رصكات املحلي���ة 

والعاملية يف جمالت الطاقة املتجددة.

املنامة - بنا: ا�شتقبل نائب رئي�ص 
املجل����ص الأعل���ى للبيئ���ة �شم���و ال�شيخ 
في�ش���ل ب���ن را�ش���د اآل خليف���ة مبكتبه 
اأم�ص، �شفري جمهورية رو�شيا الحتادية 
لدى مملك���ة البحرين فاجي���ف جارايف. 
ال�شف���ري  �شم���وه  هن���اأ  اللق���اء،  وخ���الل 
الرو�ش���ي مبنا�شب���ة جن���اح النتخاب���ات 
الرئا�شية يف ب���الده، والتي انتهت بفوز 
بوت���ني  الرو�ش���ي فالدمي���ري  الرئي����ص 
بالولية الرابعة له بن�شبة 76،67 % من 
الأ�ش���وات، م�شيًدا بالعالق���ات الثنائية 
التي تربط بني مملكة البحرين ورو�شيا 

الحتادي���ة، وما ت�شهده م���ن منو وتطور 
يف خمتل���ف املج���الت ل �شيم���ا املجال 
البيئي، متمنيًّا �شموه املزيد من التقدم 
والزده���ار مل���ا في���ه م�شلح���ة البلدين 

وال�شعبني ال�شديقني.
من جانبه، عربرّ ال�شفري الرو�شي عن 
خال����ص �شك���ره وتقديره ل�شم���و ال�شيخ 
في�ش���ل بن را�ش���د اآل خليفة على ح�شن 
ال�شتقب���ال، مثمًنا دعم �شم���وه لتعزيز 
العالق���ات بني البلدي���ن، م�شيًدا بالدور 
ب���ه املجل����ص يف �شبي���ل  ال���ذي يق���وم 

ا. املحافظة على البيئة حمليًّا ودوليًّ

العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة الجتماعي���ة: بحث���ت اللجن���ة 
الوطني���ة لالإر�ش���اد والتوجي���ه املهني، 
برئا�ش���ة وكي���ل وزارة العم���ل والتنمية 
اأم����ص  الدو����رصي،  �شب���اح  الجتماعي���ة 
الثن���ني مببن���ى ال���وزارة، و�ش���ع خط���ة 
متكامل���ة لالإر�ش���اد والتوجي���ه املهن���ي 
على م�شت���وى مملكة البحري���ن، ت�شتمل 
على برنامج عمل ع���ام وبرامج تنفيذية 
لكل جهة من اجلهات ذات الخت�شا�ص، 
مبا يف ذلك ت�شم���ني الإر�شاد والتوجيه 
املهن���ي املناهج التعليمي���ة يف خمتلف 
املراح���ل الدرا�شي���ة، مب���ا ينعك�ص على 
ربط خمرجات التعليم باحتياجات �شوق 
العمل من الكف���اءات والكوادر الوطنية 

املوؤهل���ة. وياأت���ي ه���ذا الجتم���اع للجنة 
بع���د اأن اأ�ش���در وزي���ر العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة جميل حمي���دان، القرار رقم 
ت�شكي���ل  ب�ش���اأن  2018م،  ل�شن���ة   )3(
والتوجي���ه  لالإر�ش���اد  الوطني���ة  اللجن���ة 
املهني وحتدي���د اخت�شا�شاتها برئا�شة 
وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 
ال���وزارات  ع���ن  ممثل���ني  وع�شوي���ة 
والهيئات احلكومية ومنظمات املجتمع 

املدين املعنية.
واأكد الدو����رصي اأن اللجن���ة �شت�شع 
�شم���ن اأولوياته���ا مقرتح���ات للنهو�ص 
بربام���ج الإر�ش���اد والتوجي���ه املهن���ي، 
وربطه���ا ب�شيا�شات التعليم واحتياجات 

�شوق العمل.

���م ق�شم اخلدمات  املنامة - بنا: نظرّ
الجتماعي���ة بالرعاي���ة ال�شحي���ة الأولية 
احتف���الً مبنا�شبة اليوم العاملي للخدمة 
الجتماعية، حتت �شعار “الخت�شا�شيون 
الجتماعيون قادة.. مدافعون.. اأبطال”، 
الذي ي�شادف 17 مار�ص من كل عام، يف 
جمعية احلكم���ة للمتقاعدين، ومب�شاركة 
جميع اأق�شام اخلدم���ة الجتماعية يف كل 
م���ن جمم���ع ال�شلماني���ة الطب���ي والطب 

النف�شي واملراكز ال�شحية.
وبداأ احلف���ل بكلمة األقته���ا رئي�شة 
ق�ش���م اخلدم���ات الجتماعي���ة باملراك���ز 
ال�شحي���ة عائ�شة النعيم���ي، تالها عر�ص 
لأمين الغ�شبان ت�شمن اإح�شاءات ق�شم 
اخلدمات الجتماعية يف املراكز ال�شحية 
للعام 2017م، وال���ذي اأبرز حجم العمل 

الذي اأجنزه الق�شم خالل العام املن�رصم، 
ومقارنت���ه مبتو�شط حجم العمل لالأعوام 
ال�شابق���ة، وا�شتعرا�ص لأه���م اخلدمات 
والربام���ج املنج���زة وانعكا�شه���ا عل���ى 
تاأكيد الدور الإيجابي للباحث الجتماعي 
كجزء فعال من الفريق الطبي يف املركز 

ال�شحي.
ا تدريبيًّا  وت�شمنت الحتفالية عر�شً
لرئي����ص ف���رع البحرين لالحت���اد الدويل 
للكوت�شين���ج �شلم���ان الف���ردان بعنوان 
الإر�شادية”، وتطرق  الأه���داف  “حتديد 
في���ه اإلى مهارات توظي���ف الكوت�شينغ، 
ا لت�شهيل  وهو نوع من احلوار اخلا�ص جدًّ
الو�شول اإلى امل�شكلة من خالل الأ�شئلة 
واإعط���اء التغذية الراجعة بطريقة خا�شة 

ا يف جل�شات الإر�شاد الجتماعي. جدًّ

• �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد	

• با�شم احلمر	

• اأثناء الفتتاح	

31 مايو يوم وطني لالمتناع عن التدخني
الوطني���ة  اللجن���ة  بن���ا: عق���دت  املنام���ة - 
ملكافح���ة التدخ���ني والتب���غ باأنواع���ه ومنتجات���ه 
اجتماعها برئا�شة وزي���رة ال�شحة فائقة ال�شالح، 
مببنى وزارة ال�شح���ة يف اجلفري، بح�شور ممثلني 

الوزارات والهيئات الر�شمية يف اللجنة.
ويف م�شته���ل الجتماع رحب���ت وزيرة ال�شحة 
باحل�ش���ور م���ن اأع�شاء اللجن���ة، ث���م ا�شتعر�شت 
جدول الأعمال ومت اإق���راره، كما مت اعتماد حم�رص 

الجتماع ال�شابق.
تو�شي���ات  مناق�ش���ة  مت  الجتم���اع،  وخ���الل 

وق���رارات اآخ���ر اجتم���اع للجنة الوطني���ة ملكافحة 
التدخني والتبغ باأنواعه ومنتجاته وما مت التو�شل 
اإلي���ه ب�شاأنها، اإذ مت تاأكيد اعتماد اخلطة الوطنية 
ملكافحة التبغ يف مملكة البحرين التي مت و�شعها 
مب�شارك���ة جميع اأع�ش���اء اللجنة الوطني���ة، والتي 

تتما�شى مع اخلطة اخلليجية ملكافحة التبغ.
كذل����ك مت مناق�ش����ة تخ�شي�ص ي����وم وطني 
حت����ت عن����وان “ل للتدخ����ني” يف الي����وم العاملي 
لالمتن����اع عن التب����غ املوافق 31 ماي����و، وتنظيم 
ن����دوة تثقيفي����ة توعوي����ة ت�شتعر�����ص التج����ارب 

الناجح����ة يف المتن����اع ع����ن التدخ����ني والعوائ����د 
ال�شحي����ة والنف�شي����ة منه����ا مب����ا ي�شته����دف حث 
ا  املدخنني على التوقف ع����ن التدخني، خ�شو�شً
اأن الي����وم العاملي لالمتناع عن التدخني �شيكون 
ه����ذا الع����ام خالل �شه����ر رم�شان املب����ارك، وهي 
فر�ش����ة عظيمة ت�شاعد الراغب����ني يف التوقف عن 
التدخ����ني يف حتقيق هذا اله����دف، كما مت تاأكيد 
تنفيذ مقاطع توعوي����ة للمجتمع باأهمية وفاعلية 
فر�����ص ال�رصيبة النتقائية عل����ى املنتجات التي 

ت�رص بال�شحة ومت ن�رصها عرب و�شائل الإعالم.
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93 خمالفة اإ�شغال طريق ح�شيلة اإزاالت بلدية “ال�شمالية”

التخلي�ص امل�شبق يحقق امل�شلحة التنموية والطموحات االأمنية

بال�سوك: ال�سوارع حتولت لب�سطات

بدء املرحلة الثانية لال�سرتاتيجية الثالثية... “اجلمارك”: 

ق���ال رئي����ش ق�س���م الرقاب���ة والتفتي�ش 
ببلدي���ة املنطقة ال�سمالية عبد العزيز الوادي 
اإن البلدي���ة اأ�سدرت يف اإط���ار جهودها لإزالة 
اإ�سغالت الط���رق 163 اإخطاًرا، مت على اإثرها 
اإزال���ة 93 اإ�سغالً للطري���ق يف خمتلف مناطق 
املحافظ���ة. وبينّ اأن 58 من ه���ذه الإ�سغالت 
مت ر�سدها من خ���الل مفت�سي مقر البلدية يف 
البديع، فبينما ر�سدت البلدية عرب مقرها يف 
مدين���ة حمد 100 خمالفة، واأخرًيا 5 حالت مت 

ر�سدها عرب مفت�سي مقر البلدية يف عايل.
ولف���ت اإل���ى اأن 84 % م���ن الإ�سغ���الت 
ا�ستج���اب اأ�سحابه���ا اإل���ى اإخط���ارات البلدية 

وقاموا باإزالتها.
واأ�س���ار اإل���ى اأن ما مت اإجن���ازه يف املرحلة 
الأولى من حملة اإزال���ة اإ�سغالت الطرق، التي 
�سمل���ت الكبائن كان فوق املتوق���ع؛ مقارنة 
بحجم الكوادر والآليات التي متتلكها البلدية.
وذك���ر اأن املرحل���ة الثانية �سمل���ت اإزالة 

املظالت يف جميع الت�سنيفات.
م���ن جهت���ه، راأى البلدي حمم���د بال�سوك 
اأن الته���اون يف تطبي���ق القان���ون اأدى اإل���ى 
مت���ادي املواطن���ي يف ارت���كاب املخالفات، 

وق���ال “البع�ش ياأتي وي�س���ع كرا�سي ويعمل 
ب�سط���ات ويقي���م احتف���الت، لأن م���ا ي�سوف 

�رصامة يف تطبيق القانون عليه”.
وت�س���اءل البل���دي طه اجلنيد ح���ول حاجة 
البلدي���ة لقرار م���ن الوزير ب�س���اأن اإزالة بع�ش 
الإ�سغ���الت، يف ظ���ل وجود ق���رار نافذ يف هذا 

ال�ساأن.
الفني���ة يف  واأو�سح���ت مدي���ر اخلدم���ات 
البلدي���ة ال�سمالية ملي���اء الف�سالة اأن البلدية 
تعمل على اإزال���ة املخالفات ب�سكل تدريجي، 
حي���ث تب���داأ باإزال���ة الإ�سغ���الت واملخالفات 

الأك���ر خط���ورة، ثم تنتق���ل اإل���ى املخالفات 
الأقل خطورة.

واأ�ساف���ت اأن البلدي���ة يف الوق���ت نف�سه 
تنتظ���ر اعتم���اد الآلي���ات اجلدي���دة املتعلقة 

باإ�سغالت الطرق من قبل الوزير.
اإل���ى ذل���ك، فق���د ا�ستعر����ش البلدي طه 
اجلني���د خالل اجتماع املجل�ش العتيادي اأم�ش 
م�ستج���دات حريق بوري، ال���ذي اأبدى خماوفه 

من ا�ستغالل ميزانية الرتميم ال�سحيحة. 
وانتق���د البلدي عب���داهلل الدو�رصي التلكوؤ 
يف عملية اإ�س���الح الأ�رصار الناجمة عن احلريق. 
وتاب���ع : لو كان ه���ذا احلري���ق يف منطقة اأحد 
امل�سوؤولي فهل �سيتم التعامل معهم بنف�ش 
الطريقة؟ من هو امل�س���وؤول عن تعوي�سهم ؟ 

وملاذا البطء يف عملية الإجناز؟.
ومن جهت���ه، وافق املجل����ش على مقرتح 
تخ�سي����ش  اأو  قائم���ة  حديق���ة  تخ�سي����ش 
موق���ع لإقام���ة حديقة للتدوير م���ن النفايات 

واملخلفات.
ويه���دف املق���رتح اإل���ى احلد م���ن الآثار 
ال�سلبي���ة الناجم���ة من النفاي���ات، ون�رص ثقافة 
التدوير، اإلى جان���ب ال�ستفادة من النفايات 
يف اإع���ادة تدويره���ا ب�س���كل �سحي ب���دلً من 

حرقها.

املنام���ة - بن���ا: تب���داأ �س���وؤون اجلمارك 
املرحل���ة الثانية م���ن ال�سرتاتيجية الثالثية 
2019-2017 باإع���ادة هيكلة الإدارات غري 
املرتبط���ة بالعم���ل اجلمرك���ي مبا����رصة، مبا 
يواك���ب التطور الذي ينظم العمل اجلمركي 
املبا�رص، ويف هذا ال�سدد �ستتم اإعادة هيكلة 
امل���وارد  �س���وؤون  واإدارة  املالي���ة،  الإدارة 
الب�رصية، واإدارة تقني���ة املعلومات لالرتقاء 

اإلى م�ستوى الطموحات التنموية والأمنية.
وق���ال رئي�ش �س���وؤون اجلم���ارك ال�سيخ 
اأحمد بن حممد اآل خليفة اإن �سوؤون اجلمارك 
�ستطرح مناق�س���ة املرحلة الثانية من نظام 
“اأف���ق” للتخلي����ش اجلمرك���ي ه���ذا العام، 
والذي �سينتقل بالعمل اإلى املرحلة الثانية 
لتاأم���ي مزيد م���ن التطوي���ر والتحديث يف 
العم���ل اجلمرك���ي، بالإ�ساف���ة اإل���ى تكثيف 
التدري���ب، واأفاد ب���اأن التخلي����ش امل�سبق 
يخدم التنمي���ة والأمن واملجتمع مًعا، م�سرًيا 
اإلى اأن �س���وؤون اجلمارك �ستطرح املناق�سة 
اخلا�س���ة بنظ���ام النافذة الواح���دة منت�سف 
ه���ذا العام وال���ذي جنح���ت يف اإر�سائه خالل 

�سنتي.
ج���اء ذلك، يف حوار اأجرت���ه جملة “الأمن” 
مع ال�سيخ اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة، وذلك 
بعد انتهاء مرا�س���م الحتفال بيوم اجلمارك 
العامل���ي ال���ذي اأقي���م حت���ت رعاي���ة وزي���ر 
الداخلي���ة الفري���ق الركن ال�سي���خ را�سد بن 
عبداهلل اآل خليف���ة وح�سوره احلفل والقيام 

بتقدمي ال�سهادات للمكرمي.

عين على 2018
واأو�س���ح اأن احلدي���ث ع���ن الإجن���ازات 
املتوقع اإحرازها يقودنا تلقائيًّا ل�رصد اأهم 

الأعمال التي خططن���ا لتنفيذها هذا العام 
2018، وبال �سك تتبًعا للمراحل املت�سمنة 
يف ال�سرتاتيجية الت���ي م�سى على طرحها 
عام ملا يتعينّ اأن نقوم به لتطوير هياكل 
العم���ل، وا�سع���ي بع���ي العتب���ار ثق���ل 
امل�سوؤولي���ة امللقاة على كاهلن���ا لت�سيري 

الأمور بدقة وباإيقاع منتظم اخلطوات.
واأ�س���ار اإل���ى اأن التدريب ياأخ���ذ موقًعا 
ب���ارًزا يف ا�سرتاتيجية التطوير، واأن براجمه 
�ستك���ون ب�س���ورة اأك���ر كثافة خ���الل عام 
العامل���ي لرف���ع  2018، وت�سم���ل كاف���ة 
م�ستوياته���م وزي���ادة قدراته���م، واأ�ساف 
اأن اجلدي���د يف مرحل���ة “اأف���ق” الثانية هو 
متك���ي املتعاملي من اإج���راء معامالتهم 
من خ���الل مكاتبهم واخلا�س���ة بال�سترياد 
والت�سدي���ر ودفع الر�سوم لها اأو للخدمات 
الأخرى العديدة دون النتقال اإلى اأي مبنى 

حكومي اآخر )مكاتب �سوؤون اجلمارك(.

فوائد التخليص المسبق
وقال اإن هذا الإج���راء يتطلب اأن يقدم 
البيانات املتعلق���ة بالب�ساعة  امل�ست���ورد 
ودف���ع الر�س���وم ال�رصيبية له���ذه الب�ساعة 
اأو تل���ك قب���ل و�سوله���ا م���ا يوف���ر الوقت 
ال���ذي يبداأ منذ و�س���ول الب�ساعة، ثم يبداأ 
ولن����رصب  البيان���ات،  باإع���داد  املخل����ش 
مثالً ع���ن املنفذ الربي فاإن ه���ذه العملية 
ت�ستغ���رق اأك���ر من �ساعتي بع���د و�سول 
ال�ساحنة، بالإ�سافة اإلى تقدمي املعلومات 
والفوات���ري.. ولكن اإذا وفرنا هذا الوقت يف 
املنفذ ال���ربي وكذلك يف املنف���ذ البحري 
ا، وهو  فبال �س���ك يحقق نتائج اإيجابي���ة جدًّ
ما ينبث���ق عنه اأهمية التخلي����ش امل�سبق.. 
واأم���ا من الناحية الأمنية فه���ذا يعزز الأمن 
وال�سبب ه���و اأن نظام املخاطر املعتمد يف 

نظام “اأفق”.

النافذة الواحدة
وجرى خالل احل���وار احلديث عن تطبيق 
نظام النافذة الواحدة يف التخلي�ش اجلمركي 
الت���ي مت الإع���الن عنها ما ط���رح ت�ساوؤلً عن 
�سب���ب تاأخري حتويل الفك���رة اإلى واقع رمبا 
تاأخر تلم�س���ه، ولك���ن كان لرئي�ش اجلمارك 
راأي مغاير يدح����ش ما نراه تاأخرًيا يف تنفيذ 
امل�رصوع، موؤك���ًدا اأن العمل ج���اٍر يف امل�رصوع 

على قدم و�ساق وفق م�ساره ال�سحيح.
ا�س����رتايل  خب����ري  مبقول����ة  وا�ست�سه����د 
ا�ستعان����ت ب����ه �س����وؤون اجلمارك ب����اأن دولً 
تق�س����ي 8 �سن����وات لإر�ساء نظ����ام النافذة 

الواحدة قبل تنفيذه.

• من�سة الرئا�سة	

• رئي�ش �سوؤون اجلمارك	

مديريات ال�رشطة حتتفل بيوم ال�رشاكة املجتمعية

“كارنرت”: االإعالم العربي �شاهم يف ت�شتت االأمة العربية

متديد الت�شجيل يف “الذهبية اخلليجية” للعالقات العامة

ذت عدد من  املنامة - وزارة الداخلية: نفنّ
مديري���ات ال�رصطة، فعالي���ات متنوعة، احتفالً 
بي���وم ال�رصاكة املجتمعية والذي يوافق الثامن 
ع����رص من مار�ش من كل عام، حيث قامت �رصطة 
خدم���ة املجتم���ع مبديري���ة �رصط���ة املحافظ���ة 
اجلنوبية بزيارة ملدر�سة حوار الدولية وقدمت 
حما�رصات توعوية للطلبة، كما نظمت املديرية 
ع���دًدا من احلمالت التوعوي���ة يف جممع الإمناء، 
وحديق���ة خليف���ة بن �سلم���ان الك���ربى قامت 
م���ن خالله���ا بتوزي���ع املطوي���ات والكتيب���ات 
التوعوي���ة، بالإ�سافة لقي���ام عدد من منت�سبي 
املديرية بزي���ارة للم�ست�سفى الع�سكري حيث 
قدموا ال���ورود للمر�سى من خمتل���ف الأعمار. 
م���ت مديرية �رصط���ة املحافظة  م���ن جهتها، نظنّ
ال�سمالي���ة عدًدا من الفعاليات املختلفة، منها 

فعالي���ة ترفيهي���ة لالأطف���ال يف حديقة �ساحل 
البدي���ع، كم���ا �سارك���ت يف يوم ال�رصاك���ة الذي 
نظمت���ه املحافظ���ة ال�سمالية مبدر�س���ة مدينة 
حم���د الثانوي���ة للبنات، بالإ�ساف���ة لقيام عدد 
م���ن منت�سب���ي املديرية بزيارة ملرك���ز الأماين 
للرتبي���ة اخلا�س���ة. كم���ا ا�ستقبل مرك���ز �رصطة 
البدي���ع ، ك�ساف���ة مدر�س���ة ال���دراز الإعدادية 
للبني، والذي���ن اطلعوا على اخلدمات الأمنية 
املقدم���ة، والأق�س���ام واآلية �س���ري العمل، كما 
ال�سمالي���ة حما����رصة  نظم���ت مديري���ة �رصط���ة 
ملنت�سبيه���ا، وكان م���ن اأب���رز حماوره���ا تعزيز 
ال�رصاك���ة املجتمعي���ة عل���ى اأر����ش الواقع بي 
وزارة الداخلي���ة وموؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين 
واأف���راد املجتم���ع، م���ن اأج���ل توحي���د اجلهود 

وت�سافرها للوقاية من اجلرمية ومكافحتها.

دع���ا رئي����ش جمل����ش العالق���ات العربية 
الدولي���ة )كارنرت( ورئي����ش اجلمعية العربية 
لل�سحاف���ة وحرية الإع���الم )اآرابر����ش( طارق 
اآل �سيخ���ان القائمي عل���ى الأجهزة الإعالمية 
العربي���ة اإل���ى “تركي���ز جهوده���م لت�سم���ي 
الهوي���ة القومي���ة العربية، مبا فيه���ا الوحدة 
العربي���ة والعت���زاز بقيم ومب���ادئ احل�سارة 
العربي���ة، يف ر�سائله���م ومواده���م الإعالمي���ة 
املوجه���ة لل�سارع العربي؛ م���ن اأجل الت�سدي 
حلمالت التغريب وال�سعوبية، التي ت�ستهدف 
خلخل���ة هوية املجتمع العربي ون�رص ثقافات ل 
تتفق م���ع الإطار العربي القوم���ي”. وقال اآل 
�سيخ���ان يف ت�رصيح �سحايف ل� “الب���الد”: “اإن 
م���ا يعانيه مع الأ�سف الع���امل العربي كمجتمع 
وتفرق���ة  ت�ست���ت  حال���ة  م���ن  وكموؤ�س�س���ات 
وخالفات، هو نتيج���ة حتمية لغياب مرتكزات 
وقيم ومب���ادئ الهوية والثقاف���ة العربية من 
قامو����ش امل���واد الإعالمي���ة والر�سائ���ل التي 

تبثه���ا وتن�رصه���ا خمتل���ف و�سائ���ل واأجه���زة 
الإع���الم العربي اإل���ى املوؤ�س�س���ات واملجتمع 
العربي مبختل���ف �رصائحه، واحتواء هذه املواد 
الإعالمي���ة م���ع الأ�س���ف ويف بع����ش الأحي���ان، 
عل���ى ت�سويق هويات واأجن���دات دول حميطة 
بالع���امل العرب���ي، ت�سعى ب���كل الو�سائل اإلى 
حتطيم الهوية واملعنويات والثقافة العربية 

وت�سغري مفهوم الوحدة القومية العربية”. 

املنام���ة - بن���ا: اأعلنت جمعي���ة العالقات 
العام���ة البحريني���ة ع���ن ب���دء تلقيه���ا طلبات 
�س���ح للمناف�س���ة عل���ى اجلائ���زة الذهبي���ة  الرترَّ
للعالقات العام���ة اخلليجية، ومتديدها لفرتة 
التق���دم للم�سارك���ة يف اجلائ���زة اإل���ى نهاي���ة 
�سه���ر مار�ش اجل���اري. وذلك يف اإط���ار �سعيها 
اإلى تاأط���ري وتطوي���ر مهنة العالق���ات العامة 
والإع���الم باملنطق���ة، والرتق���اء مبمار�ساتها 
و�سول اإلى املعايري العاملية يف ذلك. وقالت 
نائب رئي����ش اجلمعية لولوة بودلمة: »قررت 

اجلمعية تد�س���ي هذه اجلائزة الت���ي �سُتمنح 
اإل���ى املوؤ�س�س���ات املتمي���زة يف ه���ذا املجال 
�س���واء من القطاع الع���ام اأو القطاع اخلا�ش اأو 
القط���اع الأهل���ي، وذلك وْفًق���ا ملعايري دولية 
مترَّ و�سعه���ا بعناي���ة، ومن خالل جلن���ة تقييم 
حمرتفة وم�ستقلة وحماي���دة«، حيث �ست�سمل 
جلن���ة التحكيم كال م���ن �سلط���ان البازعي من 
اململكة العربي���ة ال�سعودي���ة، وخالد بومطيع 
م���ن مملكة البحري���ن، وعبدالكرمي الزياين من 

دولة ليبيا. 

• طه اجلنيد	 • ملياء الف�سالة	 • حممد بال�سوك	

الدو�رصي يبحث مع 
امل�سوؤول تعوي�ش 

مت�رصري حريق بوري

املجل�ش البلدي 
ميرنّر مقرتح حديقة 

لتدوير النفايات

�شيد علي املحافظة

 

لماذا ال نرى طالًقا ناجًحا؟!
تقود م�ساه���د الفجور باخل�سومة لعدد من املطلقي حديثا ملقول���ة اأحدهم: نكران الع�رصة 
بهذه احلالت كمن ي�سغط زررَّي »كونرتول« و »دليت« على لوح احلا�سوب مل�سح كل املعلومات 

ا كانت. املوجودة على ال�سفحة، اأيًّ
وي�سرتخ����ش بع�ش املطلقي احلياة الزوجية ال�سابقة بب�ساطة متناهية، متخطي اليوميات 
التي جمعتهم واملواقف والدموع والثقة واحلب والأطفال، والذين بلوروا ثمرة كل هذه اللحظات 

الفريدة.
وت�ضاع���د الظ���روف القت�ضادي���ة ال�ضاغط���ة، وجو الكتئ���اب الع���ام، والإحب���اط الوظيفي، 
والإفال�ش املبكر، والتخاذل بالرتبية، وتدخالت الأقارب، واأ�سدقاء ال�سوء، والزواج املبكر، لعدم 

ا�ستمرارية كثري من العالقات الزوجية، والتعجيل بانهيارها.
و�سجعت هذه الظ���روف لنكفاء كل طرف عن حتمل الآخر، وتر�سيخ اأنانية التعامل، واجلهل 
بالنظ���ر لالأولويات، والق�سور بالتواجد مع اأفراد الأ�رصة، واأي�سا النحدار امللحوظ، باحرتام حقوق 

الآخر، وبغياب ثقافة احلوار، والنقا�ش العادل.
فاأثم���ر ذلك كله، اإلى ما ن�ساهده ون�سمعه، من �رصاعات، ومناطحات �رص�سة بدهاليز املحاكم، 

ومن م�ساجرات دامية مبراكز ال�رصطة، واأروقة النيابة، وغريها.
ويتج���ه الطرف احلا�سن لالأطفال -اأحيانا- لبتزاز �رصيكه ال�سابق باأحقية الروؤية، وبتحري�ش 

الأطفال بفاتورة انتقام، ال�سغار اأول من يدفع �رصيبتها.
اإ�س���كالت كثرية تواجهها الأ�رصة البحرينية اليوم، والأزواج حديثي العهد حتديًدا، اإ�سكالت 
تتطلب احللول العميقة، واحلا�سمة بو�سع اإ�سرتاتيجية حكومية جادة، ومتكاملة تكون بها وزارة 

العدل، واملجل�ش الوطني، واجلهات املعنية الأخرى طرفا فاعال بها.
اإن اإهم���ال ه���ذه الظاهرة املفتت���ة لالأ�رصة، �سيقود املجتم���ع لنتائج كارثي���ة، وواقٍع م�سوه، 

د؛ لأنه ن�ضاأ على تغذية الكراهية، وبيئة انف�ضال الأبوين.  ومفكك وبجيل جديد خمتلف ومعقَّ

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• طارق اآل �سيخان	
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تخفي�ض تذاكر “طريان اخلليج” ملنت�سبي “الرتبية”

ال�سماح للعاملني يف “اخلا�ض” ب�رشاء �سنوات خدمة

“بريت�ض كاون�سل” يدرب معلمي الإجنليزية

جامعة البحرين: “التطبيقي” موؤهلة لتدريب الأكادمييني

افتتاح “اأ�سبوع املهن” يف “البحرين للتدريب ” 

نهاية �سعبان اآخر موعد لت�سجيل احلجاج لدى احلمالت  

عدم ا�ستفادة مزدوجي اجلن�سية من الدعم يحتاج ت�رشيًعا

توجيهات خليفة بن �سلمان الأبوية اأثلجت �سدورنا جميًعا

اأي اإجراء بعد هذا التاريخ يعد خمالفة اإدارية... “العليا للحج”: 

اللجنة الفنية تعتمد احت�ساب دخل رب الأ�رسة معياًرا... فخرو: 

بعد ا�ستجابة �سموه ال�رسيعة يف حل معاناة “الفتاتني املعاقتني” ... الع�سومي: 

املنامة - بنا: اأك���دت اللجنة العليا ل�سوؤون احلج 
والعم���رة يف ت�سكيلتها اجلدي���دة اأهمية التزام حمالت 
احلج املرخ�س���ة كافة باأنظمة وا�سرتاطات وزارة احلج 
بال�سعودي���ة، لفتة اإلى اأن بعثة البحرين للحج ملتزمة 
مبواعيد بيانات ت�سجيل احلجاج يف امل�سار الإلكرتوين 

ال�سعودي يف نهاية �سعبان املقبل.
ج���اء ذل���ك يف اجتم���اع اللجن���ة العلي���ا ل�س���وؤون 
احل���ج والعمرة موؤخ���ًرا برئا�سة وزير الع���دل وال�سوؤون 
الإ�سالمي���ة والأوقاف رئي�س اللجنة العليا ال�سيخ خالد 
ب���ن عل���ي اآل خليفة، حي���ث ثمن الأع�ساء م���ا ت�سطلع 
ب���ه حكومة خادم احلرمني ال�رسيف���ني من جهود كبرية 
لتطوير احلرمني ال�رسيفني من خالل م�ساريع تو�سعية 
ه���ي الأ�سخم من���ذ اأكرث من األ���ف واأربعة اأع���وام، كما 
اأثنى الأع�ساء على حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة 
للحجيج يف جميع امل�ساعر وخ�سو�سا اجلهود املبذولة 
من جانب وزارة احلج والعمرة ال�سعودية واملوؤ�س�سات 
الأهلي���ة. واأعلنت اللجنة العلي���ا خالل اجتماعها اأن اآخر 
موع���د لالنتهاء من اإجراءات ت�سجيل احلجاج عن طريق 

امل�س���ار الإلكرتوين ه���و نهاية �سهر �سعب���ان املقبل 
بح�سب حم�رس اتفاقية وزارة احل���ج ال�سعودية، والذي 
مت توقيع���ه بني كل م���ن بعثة مملك���ة البحرين للحج 

ووزارة احلج والعمرة بال�سقيقة ال�سعودية.
كم���ا اأك���دت اأن اأي اإج���راء بعد ه���ذا التاريخ يعد 
خمالفة اإدارية، وعليه، فاإن اللجنة العليا ل�سوؤون احلج 
والعم���رة تهيب باملواطنني الك���رام الراغبني يف اأداء 
منا�سك ح���ج هذا العام �رسع���ة الت�سجيل لدى احلمالت 
املرخ�سة؛ تفادًيا لأي تعطيل اأو اإلغاء يطالهم ب�سبب 
اللت���زام مبواعي���د انتهاء فرتة الت�سجي���ل الإلكرتوين 
املق���ررة م���ن جان���ب وزارة احل���ج ال�سعودي���ة. وفيما 
يتعلق بنظام احلج ال�سادر عن وزارة احلج ال�سعودية، 
وال���ذي يق�سي باإلزام جمي���ع اأع�ساء البعث���ة والكادر 
الإداري املرافق للحمالت باإرفاق تاأ�سريات وت�ساريح 
خا�س���ة يف جوازات �سفرهم، اأك���دت اللجنة اأنه �سيمنع 
اأي �سخ����س يلب����س رداء الإحرام من دخ���ول الأرا�سي 
ال�سعودي���ة ما مل يح�سل على ترخي����س معتمد �سادر 
من النظام الإلك���رتوين ال�سعودي وذلك طوال مو�سم 

احلج، وق���ررت عدم اإمكان من���ح تراخي�س حج جديدة 
بن���اء على حمدودي���ة اأع���داد احلجاج له���ذا العام. ويف 
الوقت ال���ذي قررت في���ه اللجنة العلي���ا اإيقاف حملة 
واإن���ذار وتنبيه عدد من احلم���الت التي ر�سدت عليها 
جمل���ة من املخالفات الإدارية والأمنية والفنية، اأكدت 
�رسورة التزام احلمالت املرخ�سة بالأنظمة والتعليمات 
ال�س���ادرة كافة من وزارة احل���ج والعمرة ال�سعودية اأو 
م���ن بعثة احلج البحرينية، كما قررت تقدمي �سهادات 
�سك���ر وتقدي���ر لع���دد 12 حمل���ة ملتزم���ة باللوائ���ح 
والتعليم���ات، والت���ي مل ير�سد عليها اأي���ة خمالفات. 
ونزول عند رغبة العدي���د من احلمالت، توا�سل اللجنة 
ا�ستثنائها بالندم���اج املوؤقت ملو�سم حج هذا العام؛ 
بغر����س ت�سهيل الإج���راءات مع ����رسورة التاأكيد على 
اللت���زام بتق���دمي اأف�س���ل اخلدمات حلج���اج بيت اهلل 
احل���رام ومراعاة اأ�سع���ار احلج؛ ليتمكنوا م���ن اأداء هذا 
الرك���ن العظي���م، حم���ذرة يف الوق���ت ذات���ه م���ن �سوء 
ا�ستخ���دام الرتخي�س لأي اأغرا����س اأخرى �سوى التوجه 

لأداء منا�سك احلج وزيارة امل�سجد النبوي ال�رسيف.

املنامة - بنا: عقدت اللجنة الفنية املنبثقة من 
اللجنة امل�سرتكة امل�سكلة من اأع�ساء هيئة املكتب 
مبجل�س����ي ال�سورى والن����واب لدرا�سة اإع����ادة هيكلة 
الدعم احلكومي مل�ستحقيه، اجتماعها اأم�س برئا�سة 
النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س ال�س����ورى جمال فخرو، 

وبح�سور اأع�ساء اللجنة.
وق����ال فخ����رو اإن اللجنة الفني����ة الفرعية لإعادة 
هيكل����ة الدع����م احلكومي مل�ستحقيه بحث����ت مبداأين 
ومت�سكت بهم����ا، وهما: املبداأ احل����ادي ع�رس والثاين 
ع�رس، م�س����ريا اإلى اأن املبداأ احلادي ع�����رس يت�سمن األ 
ي�ستفيد م����ن الدعم احلكوم����ي املواطنني مزدوجي 
اجلن�سي����ة الذي����ن ي�ستفيدون من دع����م دولة اأخرى، 
فيم����ا يتعلق املب����داأ الثاين ع�رس ب����اأن ي�ستحق الدعم 
احلكومي النقدي كل بحريني اكت�سب اجلن�سية قبل 

5 �سنوات من تاريخ طلب احل�سول على الدعم.
واأو�سح اأن اللجن����ة طلبت من اجلانب احلكومي 

امل�س����ي قدم����ا يف درا�س����ة تاأث����ري تطبي����ق املبادئ 
الع�����رسة الأخ����رى م����ن دون املبداأي����ن احل����ادي ع�����رس 
والثاين ع�����رس؛ لأنهما يحتاجان تعدي����ال ت�رسيعيا بعد 

الطمئنان اإل����ى �سالمته الد�ستوري����ة وبالتوافق مع 
احلكوم����ة، موؤكدا اأن تطبيق املبداأي����ن، احلادي ع�رس 
والث����اين ع�رس، �سيكون يف احل����الت التي تلي �سدور 
القان����ون اأو التعدي����ل اجلديد، ولن مي�����س من طبق 
عليه القانون، وهذا متوافق عليه، وهو عدم تطبيق 
القان����ون باأث����ر رجعي. واأ�س����اف فخ����رو اأن اللجنة يف 
الجتم����اع ذات����ه اعتم����دت مب����داأ احت�س����اب دخل رب 
الأ�رسة معي����ارا للدعم، وبحيث يكون احلد الأدنى هو 
و�سي����ط دخل الأ�����رسة، موؤكدا اأن احل����د الأدنى لدخل 
املواط����ن؛ لتوف����ري حياة كرمية له ه����و و�سيط دخل 
الأ�رسة البحريني����ة، ويحدد مبلغ الدعم بناء على دخل 
رب الأ�����رسة، كما توافق����ت اللجنة عل����ى اأن متو�سط 
عدد الأفراد يف الأ�����رسة الواحدة هو 4 اأ�سخا�س، على 
اأن يك����ون احل����د الأدنى للدخل ه����و ن�سبة 50 % من 
و�سيط دخ����ل الأ�رسة، واحت�ساب احل����د الأعلى بن�سبة 

150 % من و�سيط دخل الأ�رسة.

الق�سيبي����ة - جمل�س الن����واب: اأ�ساد النائب 
ع����ادل الع�سوم����ي باللفت����ة الإن�ساني����ة لرئي�����س 
الوزراء �ساحب ال�سم����و امللكي الأمري خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليفة  حلل معاناة املواطن اإبراهيم 
عل����ي اأحمد، وه����و والد لبنتني م����ن ذوي الإعاقة 
اخلط����رة، والتي ت�سكل تهدي����ًدا حلياتهم وحياة 
اأ�رستهم مما ا�سطره اإلى و�سع اإحداهما يف قف�س 
حديدي ملمار�ستها العنف مع جميع اأفراد الأ�رسة.
واأو�سح اأن ه����ذه التوجيهات قد جاءت بعد 
اأن مت ن�����رس فيديو ك�سف عن معاناة اأب ملدة 30 
عاًم����ا، وقد ذكر الأب باأنه ق����د �ساقت به ال�سبل 
يف اإيجاد ح����ل مل�سكلته مع وزارة الإ�سكان، حيث 
اأقرت ل����ه منزلً من ثالثة طواب����ق، رغم اأنه طلب 
من ال����وزارة وحدة �سكني����ة خم�س�سة للمعاقني 
تتك����ون من طاب����ق واحد بع����د معاين����ة موظفي 
الوزارة ملنزله ولظ����روف اأ�رسته، وكان قد نا�سد 

�ساحب ال�سمو امللك����ي الأمري خليفة بن �سلمان 
مل�ساعدته بحل م�سكلته.

وق����ال نائ����ب رئي�س الربمل����ان العربي: “اإن 

توجيهات خليفة بن �سلمان الأبوية الإن�سانية قد 
اأثلجت �سدورنا جميًعا، واإن هذه اللفتة الإن�سانية 
لي�ست بغريبة على �سموه، فهو حري�س دوًما عل 
تتبع اأخبار املواطنني ور�سد طلباتهم والوقوف 
على احتياجاتهم وحل معاناتهم وفك اأزماتهم”. 
مبيًن����ا: “لقد ع����رف �سموه بني �سع����ب البحرين 
ب�ساحب الأيادي البي�س����اء ملبادراته الدائمة يف 
ح����ل ق�سايا املواطنني م����ع وزارة الدولة ب�سكل 
خا�����س، فقد كان ل�سم����وه وقف����ات ل تن�سى مع 
املر�سى واملحتاجني من �سعب البحرين”. واأكد 
الع�سوم����ي اأن تفاع����ل �سمو رئي�س ال����وزراء بعد 
دقائ����ق معدودات م����ن ن�رس الفيدي����و، الذي بنينّ 
ج����زًءا من واقع األيم تعي�سه اأ�����رسة بحرينية عانت 
من����ه على م����دار 30 عاًم����ا، بني ق����رب �سموه من 
ال�س����ارع البحريني واهتمامه بجمي����ع املواطنني 

على حد �سواء. 

ق���ررت وزارة الرتبية والتعليم تخفي�س 
تذاكر �سفر “طريان اخلليج” ملنت�سبي وزارة 

الرتبية والتعليم.
وج���اء يف التعمي���م ال�س���ادر ع���ن وكيل 

ال���وزارة للم���وارد واخلدم���ات مب���ارك جمع���ة 
اأن���ه مبوج���ب التفاقية املربمة ب���ني الوزارة 
وال�رسكة للعام 2018، �سيمنح جميع منت�سبي 
الوزارة تخفي�سا باأ�سع���ار التذاكر بن�سبة 17 
% عل���ى درجة رج���ال الأعمال وعل���ى الدرجة 

ال�سياحية )حتى 31 دي�سمرب 2018(. 

الق�سيبي���ة – جمل�س ال�س���ورى:  ناق�ست 
جلنة اخلدمات مبجل�س ال�سورى خالل اجتماعها 
املنعق���د اأم�س برئا�سة جه���اد الفا�سل م�رسوع 
قان���ون باإ�سافة م���ادة برقم )36( مك���رًرا اإلى 
قانون التاأمني الجتماعي، ال�سادر باملر�سوم 
بقانون رقم )24( ل�سنة 1976 )املعد يف �سوء 
القرتاح بقانون ب�سيغته املعدلة املقدم من 
جمل�س النواب(، حيث خل�ست اللجنة اإلى تبني 
تو�سية باملوافقة على م�رسوع القانون، واإحالة 

تقريرها بذلك لهيئة مكتب املجل�س.

وكان���ت اللجن���ة ق���د ا�ستعر�س���ت خ���الل 
الجتم���اع مرئي���ات الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ني 
الجتماع���ي يف �س���وء اأهداف م����رسوع القانون، 
والت���ي تت�سمن منح املوؤمن عليهم يف القطاع 
اخلا�س ميزة �رساء �سنوات اخلدمة الفرتا�سية 
مبا ل يتجاوز خم�س �سن���وات، والآثار املرتتبة 
عل���ى تطبيقه على اأر����س الواق���ع، اإلى جانب 
ردود ممثل���ي الهيئة عل���ى الت�س���اوؤلت التي 
�سبق واأن طرحها اأع�ساء اللجنة خالل الجتماع 

ال�سابق.

الرتبي���ة  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
والتعلي���م: اجتم���ع وكي���ل وزارة الرتبية 
والتعلي���م ل�س���وؤون امل���وارد واخلدم���ات 
حمم���د جمعة م���ع املدير الع���ام للمجل�س 
 )British Council( الثقايف الربيطاين
ريت�س���ارد روز، حي���ث مت خ���الل الجتماع 

بح���ث جم���الت التع���اون ب���ني ال���وزارة 
واملعه���د، وخ�سو�س���ا املتعلق���ة منه���ا 
بتدريب معلمي اللغة الإجنليزية بالوزارة 

لرفع كفاءتهم يف عملية التدري�س. 
امل�ساع���د  الوكي���ل  الجتم���اع  ح����رس 

للموارد الب�رسية كوثر املعاودة.

املنام���ة - بن���ا: قام���ت كلي���ة التعلي���م 
التطبيق���ي بجامع���ة البحرين، بتاأهي���ل اأع�ساء 
هيئ���ة التدري�س يف الربام���ج التقنية، والذين 
اجت���ازوا موؤخ���ًرا المتحان���ات الدولي���ة الت���ي 
توؤهلهم لتدريب املدرب���ني يف جمال �سبكات 
احلا�س���وب اإقليميًّا. وقال عميد الكلية �سادق 
العلوي: “بهذه امل�ساعي، تخطو الكلية خطوة 
جديدة نح���و العاملية؛ بكونها مرك���ًزا اإقليميًّا 

لأكادميي���ة “�سي�سكو” الدولية، مم���ا يوؤهلها 
لتدريب اأع�ساء هيئ���ة التدري�س يف اجلامعات 
واملعاهد املحلية والإقليمي���ة”. واأ�ساف “اأن 
ه���ذه اخلط���وة تن�سجم م���ع ا�سرتاتيجية جامعة 
البحرين يف حمور التحول الرقمي وبناء �رساكات 
دولية وحملية. كما ت�سهم يف رفد �سوق العمل 
بخريجني اأكفاء، وتنمية العنا�رس الب�رسية �سمن 

روؤية البحرين القت�سادية 2030”.

املنام���ة -بن���ا: يفتت���ح معه���د البحرين 
للتدريب اليوم الثالثاء معر�س اأ�سبوع املهن 
2018 برعاي���ة وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد 
النعيم���ي، ومب�سارك���ة 25 جه���ة م���ن خمتلف 
ال����رسكات واملوؤ�س�س���ات، وي�ستم���ر من -20

22 مار�س، م���ن التا�سعة �سباًحا حتى الثانية 
ظهًرا، مببنى الهند�سة رقم 20 مبقر املعهد.
ويوجه معهد البحري���ن للتدريب الدعوة 

للجمه���ور للم�ساركة يف فعالي���ات املعر�س، 
اإذ يع���د فر�س���ة �سانح���ة اأم���ام الباحثني عن 
العم���ل؛ لالط���الع عل���ى الفر����س الوظيفي���ة 
املتاح���ة ملختل���ف التخ�س�س���ات املهنية يف 
املوؤ�س�س���ات امل�ساركة، كم���ا ي�سهم يف اإطالع 
طلب���ة اجلامع���ات واملدار����س الثانوي���ة على 
الحتياجات امللحة ل�سوق العمل؛ مل�ساعدتهم 

على حتديد وجهتهم املهنية امل�ستقبلية.

• جمال فخرو	

• عادل الع�سومي	

مروة خمي�ض

العالقات مع الإمارات متتد جذورها لقرون طويلة
افتتاح املقر اجلديد ل�سفارة البحرين يف اأبوظبي... وزير اخلارجية:

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأك���د وزير اخلارجية 
ال�سي���خ خال���د ب���ن اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة اأن 
العالقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بني 
مملك���ة البحرين والإم���ارات العربي���ة املتحدة متتد 
جذوره���ا لقرون طويل���ة، واأر�سى قواعده���ا ال�سلبة 
الق���ادة والآباء الأولون، وبناها وعززها املغفور لهما 
باإذن اهلل تعالى الأمري الراحل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
عي�س���ى بن �سلمان اآل خليفة طي���ب اهلل ثراه، و�سمو 
ال�سي���خ زايد ب���ن �سلطان اآل نهي���ان طيب اهلل ثراه، 
ووا�سل نهجهما احلكي���م عاهل البالد ح�رسة �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة، ورئي�س 
الإم���ارات العربية املتح���دة ال�سيخ خليف���ة بن زايد 
اآل نهي���ان. جاء ذل���ك، خالل افتت���اح ال�سيخ خالد بن 
اأحم���د مبعية اأخي���ه وزير اخلارجي���ة والتعاون الدويل 
بالإم���ارات العربي���ة املتح���دة �سمو ال�سي���خ عبداهلل 
ب���ن زايد اآل نهي���ان للمق���ر اجلديد ل�سف���ارة مملكة 
البحري���ن يف اأبوظب���ي، وذل���ك بح�س���ور العدي���د من 
ال�سي���وخ وال���وزراء وكبار ال�سخ�سيات م���ن البلدين، 
وكبار امل�سوؤولني بوزارتي خارجية البلدين وروؤ�ساء 

البعث���ات الدبلوما�سي���ة املعتمدي���ن ل���دى الإمارات 
العربي���ة املتح���دة ال�سقيقة. واأع���رب وزير اخلارجية 
عن عمي���ق �سك���ره وامتنان���ه للقيادة عل���ى دعمهم 
الالحمدود ل���وزارة اخلارجي���ة وتوجيهاتهم الكرمية 

الت���ي ت�س���ب دائًم���ا يف �سالح املواطن���ني وتهدف 
اإلى توف���ري اأف�سل اخلدمات املقدمة لهم يف الداخل 
واخل���ارج، موؤكًدا اأن وزارة اخلارجي���ة �ستظل ما�سية 
يف �سيا�سته���ا ويف تنفي���ذ خطتها باإن�س���اء �سفارات 

ململكة البحرين يف اخل���ارج جنًبا اإلى جنب مع تطوير 
مباين البعثات الدبلوما�سي���ة باخلارج، لتظل واجهة 
م�رسفة تعك�س ما ت�سه���ده مملكة البحرين من نه�سة 
وازده���ار يف خمتلف املجالت ومبا يعزز من مكانتها 

عل���ى ال�سعيدي���ن الإقليم���ي وال���دويل، معرًب���ا عن 
خال����س ال�سكر والتقدير لالإم���ارات العربية املتحدة 
وم���ا تقدمه من اهتمام ورعاي���ة وت�سهيالت لتمكني 

�سفارة مملكة البحرين من اأداء كافة مهامها.

• وزير اخلارجية ونظريه الإماراتي اأثناء افتتاح مقر �سفارة البحرين يف اأبوظبي	
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“التمييز” ترف�ض وقف تنفيذ حكم حل “وعد”

املحكمة تطلب عر�ض قاتل والده على الطب النف�سي

اأكدت اأن اجلمعية انحرفت يف ممار�سة ن�ساطها ال�سيا�سي

مع ا�ستمرار احلب�س للجل�سة املقبلة

رف�س���ت حمكمة التمييز طلباًا م�ستعجلاً بوقف 
تنفيذ حكم حل جمعية العمل الوطني الدميقراطي 
)وعد( وت�سفية اأموالها واأيلولتها خلزانة الدولة، 
واأمرت باإع���ادة امللف اإلى املكت���ب الفني لإيداع 
مذكرة براأيه���م القانونية ع���ن الطعن املقدم من 

وكيل اجلمعية.
وكان���ت حمكم���ة ال�ستئن���اف العلي���ا املدنية 
الثاني���ة قد اأيدت يف وقت �سابق احلكم امل�ستاأنف 
القا�سي بحل اجلمعية املذكورة وت�سفية اأموالها 

واأيلولتها خلزانة الدولة.
يذك���ر اأن وزارة الع���دل وال�س���وؤون الإ�سلمية 
والأوق���اف �رصح���ت عق���ب �س���دور حك���م حمكم���ة 
ال�ستئن���اف ب���اأن املحكم���ة املذك���ورة اأك���دت يف 
حكمها اأن املخالفات التي ارتكبتها جمعية “وعد” 
تع���د م���ن اجل�سامة مب���كان؛ بالنظر اإل���ى الظروف 
الت���ي ارتكب���ت فيها والت���ي تهدد اأم���ن املجتمع 
وا�ستق���راره، وهو ما يغدو مع���ه طلب حل اجلمعية 

ا على �سنده وه���و ما يتعني معه  امل�ستاأنف���ة قائماً
الق�س���اء بحلها وت�سفي���ة اأمواله���ا واأيلولتها اإلى 

خزينة الدولة”.
كم���ا جاء يف احلك���م �سالف البي���ان اأن املدعى 
عليه���ا قام���ت عرب ح�سابه���ا الر�سمي عل���ي �سبكة 
النرتنت باإطلق و�سف “�سهداء الوطن” على جناة 
�سدر يف �ساأنهم حكم بات بالإعدام بعد ا�ستهدافهم 
ق���وات ال�رصطة بعب���وة متفجرة جن���م عنها مقتل 3 
من رج���ال ال�رصطة، وه���و ما ي�س���كل خمالفة لن�س 
املادة )6( من قانون اجلمعيات ال�سيا�سية، والتي 
توجب علي اجلمعية املدعى عليها املحافظة على 
ا�ستقلل واأم���ن اململكة، و�سون الوحدة الوطنية، 
ونب���ذ العنف بجميع اأ�سكال���ه.  وتابعت، اأن “وعد” 
اأك���دت وقوفه���ا وت�سامنه���ا مع جمعي���ة “الوفاق 
الوطن���ي الإ�سلمية”، وهي جمعي���ة منحلة مبوجب 
حك���م ق�سائي اأدانه���ا بالطعن يف �رصعي���ة د�ستور 
مملك���ة البحري���ن، والنحراف يف ممار�س���ة ن�ساطها 

ال�سيا�س���ي اإلى حد التحري�س على العنف وت�سجيع 
امل�سريات والعت�سامات اجلماهريية مبا قد يوؤدى 
اإل���ى اإحداث فتن���ة طائفية يف الب���لد، وهو ما يعد 

ا خمالفة من قبل املدعى عليها لن�س املادة  اأي�ساً
)4( فق���رة )7(، �سالفة الذكر، والتي حتظر عليها 
�الرتب���اط �أو �لتعاون مع �أية ق���وى �سيا�سية تقوم 

على مع���اداة اأو مناه�س���ة املب���ادئ اأو القواعد اأو 
الأحكام املن�سو�س عليها يف الد�ستور اأو الثوابت 
الوطني���ة التي يقوم عليه���ا نظام احلكم يف مملكة 
البحرين، ف�سلاً عن ت�سامن اجلمعية املذكورة مع 
جمعي���ات اأخرى “رف�سها لد�ستور 2002 واعتباره 
���ا واأن���ه د�ستور غ���ري �رصع���ي...”، وهو ما مل  �ساقطاً
تنكره اأو تدح�سه اجلمعية، مما ي�سري اإلى انحرافها 
يف ممار�سة ن�ساطها ال�سيا�سي بت�رصيحات وبيانات 
�سادرة عنها، من �ساأنها الإ�رصار بامل�سالح العامة 
للدول���ة وزعزعة اأم���ن وا�ستقرار املجتم���ع، ف�سلاً 
عن ع���دم اعرتافها بد�ستور اململكة ورف�سها اإياه 
بعب���ارات حتمل معن���ى الإهان���ة والتجريح مبا يعد 
تطاوالاً عل���ى موؤ�س�سات �لدول���ة �ملنوط بها و�سع 

واإعداد الد�ستور.
وخل�س���ت املحكم���ة اإل���ى اأن م���ا ن�س���ب اإل���ى 
ا منها  اجلمعية املدعى عليها اإمنا يعد اإخللاً ج�سيماً

باأحكام قانون اجلمعيات ال�سيا�سية.

اأرج���اأت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الأولى 
���ا - ميكانيكي( قتل  حماكم���ة �س���اب )31 عاماً
ا للمواد  ���ا(، حال كون���ه متعاطياً والده )59 عاماً
املخدرة، بعدما طعنه مرتني با�ستعمال �سكني 
يف منزل���ه مبنطق���ة قليل، حتى جل�س���ة 8 اأبريل 
املقب���ل؛ لعر����س املتهم على الط���ب النف�سي 
لبي���ان عم���ا اإذا كان م�سوؤولاً ع���ن ت�رصفاته من 
عدمه، م���ع الأمر بجلب ن�سخة م���ن ملفه املودع 
لدى امل�ست�سف���ى، كما اأم���رت با�ستمرار حب�سه 
حل���ني اجلل�سة املقبلة، وت�سلي���م الدفاع ن�سخة 

من اأرواق الدعوى.
وكان���ت النياب���ة العامة قد اأحال���ت ال�ساب 
للمحاكمة بعدما اأ�سن���دت اإليه تهمة انه بتاريخ 
ا املجني عليه  : قتل عمداً 21 نوفمرب 2017، اأولاً
ا  )والده( باأن وجه له طعنتني يف ج�سده، قا�سداً
من ذل���ك اإزهاق روح���ه، فاأحدث ب���ه الإ�سابات 
املو�سوفة بالتقرير الطبي التي اأودت بحياته.
���ا: ح���از واأح���رز بق�سد التعاط���ي مادة  ثانياً

“الكوداي���ني” املخدرة وكذل���ك موؤثرعقلي يف 
ا. غري الأحوال املرخ�س بها قانوناً

وتع���ود التفا�سي���ل اإلى ما اأبلغ���ت به ابنة 
املجن���ي عليه ال�رصطة، والتي قالت اإن �سقيقها 
ووالده���ا ت�ساج���را يف املن���زل، واأن امل�ساج���رة 
انته���ت بعدما قام �سقيقه���ا بتوجيه طعنة اإلى 
�س���در والده���ا، واأن���ه بعدم���ا طلب���ت الإ�سعاف 
لوالدها ملداركته بالعلج اللزم يف امل�ست�سفى 
اإل اأنه وخلل �ساع���ة واحدة من و�سوله تويف يف 

امل�ست�سفى.
وثبت من خلل تقري���ر الطبيب ال�رصعي اأن 
الطعنة الت���ي تلقاها الأب املجني عليه، نفذت 
اإلى اأ�سفل اأحد الأ�سلع وا�ستقرت يف رئته، مما 

ت�سببت بنزيف داخلي اأدى اإلى وفاته.
وبالتحقي���ق م���ع الب���ن اجلاين اع���رتف مبا 
ن�س���ب اإليه، وق���رر اأنه وح���ال كون���ه بحالة غري 
طبيعية، اإذ اإنه مدمن على مادة “ال�ستوب” من 
قرابة خم�س �سنوات، اإل اأنه مل يكن يق�سد قتل 

وال���ده، اإ�سافة اإلى اأن���ه يتعالج من اإدمانه على 
هذه املادة يف الط���ب النف�سي، كما وت�رصف له 

الأدوية اللزمة ملعاجلته من الإدمان عليها.
ا اأنه يف يوم الواقعة ونتيجةاً اإلى  وق���رر اأي�ساً
ا لتلك املادة املخدرة املذكورة،  كونه متعاطياً
ا على �سماع ل���وم والده له  فاإن���ه مل يكن ق���ادراً
بعدم���ا خرج من غرفته وه���و يف حالة تخدير من 
تل���ك امل���ادة، كما اأن���ه ادعى اأن وال���ده وجه له 
���ا ل يقبلها ك���ون اأن املجني عليه كان يف  األفاظاً

حالة �سكر بذلك احلني.
واأ�س���اف اأن �سقيقه كان يق���ف وراء والده 
وي�ستف���زه بوا�سط���ة ابت�ساماته واإخ���راج ل�سانه 
علي���ه، وحينها فقد ال�سيطرة على اأفعاله ودفع 
وال���ده فما كان من �سقيقه اإل اأن تدخل للدفاع 

عن والدهما.
واأفاد باأنه وعقب ذل���ك املوقف توجه اإلى 
املطب���خ ليجل���ب علبة فلف���ل مطح���ون خا�سة 
بالطب���خ، والت���ي رماه���ا ناحي���ة وال���ده اإل اأنها 

ا للمطب���خ لكن���ه عاد  مل ت�سب���ه، فرج���ع جم���دداً
ه���ذه املرة وه���و يحمل اثنتني م���ن ال�سكاكني 
�سغ���رية احلجم خم�س�ست���ني لتقطيع الفواكه 
واخل�رصوات، واأم�سكهما بيد واحدة حيث كانت 
اإحداهم���ا متقدمة على الأخ���رى، فلحق ب�سقيقه 
ال���ذي ا�ستفزه وهو يل���وح بتل���ك ال�سكينتني، 
اإل اأن وال���ده اعرت����س طريق���ه وتفاج���اأ باأنهما 
انغر�ستا يف �سدر وال���ده ف�سحبهما على الفور، 
ا �سقيقه  كما وجه م���رةاً اأخرى �رصبة ثانية قا�سداً
ا اإل اأن من تعر�س عليها ثانيةاً هو والده  جم���دداً
ولكنها كانت يف ظهره هذه املرة، وعرب ال�ساب 
عن ندم���ه عما اقرتفت���ه يداه، واأن���ه يطلب من 

عائلته اأن ت�ساحمه.
يذكر اأن وكيل النائ���ب العام بنيابة الأ�رصة 
والطفل حمد القلف، ����رصح يف وقت �سابق من 
�سهر اأكتوبر 2017، ب���اأن النيابة العامة تلقت 
اإخط���اراًا من مرك���ز �رصطة �سماهيج ب���ورود بلغ 
لغرفة العمليات الرئي�سة، مفاده قيام �سخ�س 

)31 �سن���ة( بالعت���داء عل���ى وال���ده )59 �سنة( 
بوا�سطة �سكني، مما �سبب له طعنتني اإحداهما 
يف ال�سدر والأخرى يف الظهر، واأنه فارق احلياة 

بعد اأن مت نقله اإلى م�ست�سفى امللك حمد.
وعليه، ب���ادرت النيابة العامة فوراًا مببا�رصة 
التحقي���ق يف الواقعة بالنتق���ال اإلى م�ست�سفى 
املل���ك حم���د ومعاين���ة جث���ة املتوف���ى وندبت 
الطبيب ال�رصعي للك�سف على اجلثة لبيان �سبب 
الوف���اة، والذي انتهى اإلى اأن �سبب الوفاة جرح 
ناف���ذ يف ال�س���در، ومن ث���م انتقل���ت اإلى م�رصح 
اجلرمي���ة وانتدبت خ���رباء الأدل���ة املادية لرفع 

الآثار التي تفيد التحقيق. 
وا�ستكمل���ت النياب���ة العام���ة التحقيق���ات 
ب�سم���اع اأق���وال ال�سه���ود وا�ستج���واب املتهم 
والذي اع���رتف بقيامه بت�سدي���د الطعنات اإلى 
املجني عليه وعمل الدللة الت�سويرية اخلا�سة 
بالواقع���ة رفق���ة املته���م، ووجهت ل���ه النيابة 

العامة تهمة القتل العمد.

”SIA“ اإلزام �رشكة بدفع 119 األف دوالر ملوظفة اأوروبيةبدء حماكمة اأفراد ع�سابة
بعد ف�سلها تع�سفيا والمتناع عن �سداد اأجورهاتاأجيل الق�سية اإلى 9 اأبريل

ا املحكمة يف ق�سية ت�سكيل جماعة  تنظ���ر حالياً
اإرهابي���ة، ت�سم 10 متهم���ني، اأعمارهم ترتاوح ما 
���ا، اأطلقوا عل���ى جماعتهم ا�سم  ب���ني 15 و22 عاماً
“هيئ���ة املخاب���رات ال�رصي���ة للث���ورة البحريني���ة” 
)SIA(، ارتكبوا بوا�سط���ة اأفرادها جرائم اخلطف 
والتعذي���ب وحجز احلرية ملن ت�س���ل اأيديهم اإليه 
من الأ�سخا����س ممن ي�سنون اأنه���م يتعاونون مع 

�أفر�د و�سباط يف وز�رة �لد�خلية.
وق���ررت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة الرابعة 
تاأجيل حماكمة املتهم���ني املقبو�س عليهم حتى 
جل�س���ة 9 اأبريل املقبل؛ للطلع عل���ى الأوراق مع 
الت�رصيح ب�س���ورة منها لوكلء املتهمني، مع الأمر 

بجلب املتهمني الثاين وال�سابع من حمب�سهما.
ا كان قد ورد  وت�سري اأوراق الق�سية اإلى اأن بلغاً
للنياب���ة العامة مفاده اأن اأف���راد التنظيم املذكور 
قد بداأوا ن�ساطهم الإرهاب���ي من خلل اختطافهم 
ل�س���اب ل يتجاوز عم���ره 18، واأنه���م اعتدوا عليه 
بال�رصب وت�سويره اأثن���اء تلوته لعرتافات يقول 
فيها اإنه يتعاون مع اأفراد ال�رصطة التابعني لوزارة 

الداخلية.
وتو�سلت التحريات التي اأجراها �سابط البحث 
والتح���ري املكل���ف بالق�سي���ة اإل���ى اأن املتهمني 
الأول والثاين قد خططا واتفقا على خطف املجني 
عليه امل�سار اإلي���ه؛ بغر�س ا�ستجوابه حول تعاونه 
مع الأجه���زة الأمني���ة، ولتفتي�س هواتف���ه النقالة 
وت�سوير اعرتافات���ه؛ وذلك به���دف اإر�سالها اإلى 

قادتهم الهاربني خارج اململكة.
وبالفعل وبناء على هذا التفاق قاما بتكليف 
عدد 6 من العنا�رص للن�سمام للع�سابة الإرهابية، 
كما كلف���وا اأحدهم با�ست���دراج املجني عليه كونه 
�سديقه، واأنهما توا�سل مع قرابة 10 من العنا�رص 

الإرهابية مبنطقة عايل لذات الأمر.
ومتك���ن العن����رص �سدي���ق املجن���ي علي���ه من 
ا�ستدراج الأخري اإلى اإح���دى الربادات بالقرب من 

مق���ر م�سكن���ه، ومبج���رد و�سوله اأبلغ باق���ي اأفراد 
اجلماع���ة الإرهابي���ة، والذي���ن ح����رصوا واختطفوه 
بالق���وة والإكراه منتحلني �سف���ة رجال الأمن، كما 

احتجزوه بالقرب من مزرعة تقع مبنطقة بوري.
ويف املزرع���ة ربط���وا يديه بح���زام بل�ستيكي، 
واعت���دوا عليه بال����رصب، واأجربوه عل���ى العرتاف 
بتعاون���ه م���ع الداخلي���ة وقام���وا بت�سوي���ر ذل���ك 
الع���رتاف بوا�سطة هاتف خا����س باأحد املتهمني، 

ومن ثم اأرجعوه اإلى مكان قريب من منزله.
وكانت احالت النيابة العامة املتهمني الع�رصة، 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار اأنه���م بتاري���خ 4 �سبتمرب 

:2017
: املتهمون من الأول وحتى ال�ساد�س: اأولاً

ا باملجني عليه  ا �سدي���داً ا ج�سدياً 1. اأحلق���وا اأملاً
بالتعدي عليه بال�رصب والذي كان حمتجزاًا لديهم 
وحتت �سيطرتهم بغر�س احل�سول على معلومات 
عن عمل ي�ستبه اأنه قام به بق�سد تخويفه واإكراهه 
عل���ى الإدلء باملعلومات، ونتج عن ذلك التعذيب 

الإ�سابات املو�سوفة بتقارير الطب ال�رصعي.
2. قب�سوا على املجني عليه وحجزوه وحرموه 
من حريته وذلك باأن انتحلوا �سفة عامة وا�ستعملوا 
ا لغر�س اإرهابي،  ا منه وتنفي���ذاً القوة مع���ه انتقاماً
باأن قام���وا بتقييده بوا�سطة القي���د البل�ستيكي 
واأركب���وه ال�سيارة بزع���م اأنها دوري���ة �رصطة حتى 
ا�ستقروا باأح���د املزارع وقام���وا با�ستعمال القوة 
مع���ه فاأحلق���وا به الإ�ساب���ات املو�سوف���ة بتقرير 

الطب ال�رصعي.
3. خطفوا املجني عليه باأن اجتهوا اإليه مبكان 
تواجده مبنطقة بوري واقتادوه اإلى ال�سيارة التي 

ي�ستقلونها.
ا: املتهمون من ال�سابع وحتى العا�رص:  ثانياً

ا�سرتك���وا واآخ���رون جمهولون م���ع املتهمني 
م���ن الأول وحت���ى ال�ساد�س يف اجلرائ���م املرتكبة 

. املذكورة بالبند اأولاً

األزم���ت املحكمة الك���ربى العمالية الأولى اإح���دى ال�رصكات 
الأجنبي���ة العامل���ة يف مملكة البحرين باأن تدف���ع ل�سالح موظفة 
ا وامتنعت عن �سداد بع�س  اأوروبية كانت ق���د ف�سلتها تع�سفياً

ا وقدره 119 األف دولر. اأجورها املتاأخرة، مبلغاً
وذك���رت املحكم���ة يف حكمه���ا اأن املدعية رفع���ت دعواها 
للمطالبة فيه���ا باإلزام ال�رصكة الأجنبية التي كانت تعمل لديها، 
اأن تدفع لها الأجور املتاأخرة عن الفرتة من يوليو 2015 وحتى 
فرباي���ر 2016، بقيمة 80 األ���ف دولر، والتعوي�س عن التاأخري 
يف �سداد الأجور اإ�سافة اإل���ى البدلت الأخرى كالأخطار والإجازة 
ومكاف���اأة نهاي���ة اخلدمة، كم���ا طالبت بتعوي�سها ع���ن الف�سل 
التع�سفي، وتوفري �سهادة اخلدمة، وتذكرة ال�سفر ومب�رصوفات 

الدعوى.
واأ�ساف���ت اأن املدعية ذكرت يف لئح���ة دعواها اأنها كانت 
تعم���ل لدى ال�رصكة ع���ن طريق عقد غري حمدد امل���دة نظري اأجر 
�سهري وقدره 10000 دولر اأمريكي، ويف مطلع العام 2016 مل 
ا، ومل توؤِدّ  حت�سل على الأجر املتفق عليه، مما يعد ف�سلاً تع�سفياً
اإليه���ا ال�رصكة املدعى عليها م�ستحقاته���ا، مو�سحةاً اأن املدعية 
قدم���ت ما يثبت ادعائها، عملاً بقان���ون الثبات والوارد فيه اأنه 

على الدائن اإثبات اللتزام، وعلى املدين اإثبات التخل�س منه.
ا للمادة  واأ�سارت املحكمة يف حيثيات حكمه���ا اإلى اأنه طبقاً
40/4 من قانون العمل فاإذا انتهت علقة العمل يوؤدى للعامل 
ا، اإل اإذا كان العامل قد  اأج���ره وجميع املبالغ امل�ستحقة له ف���وراً
ت���رك العمل من تلقاء نف�سه فيج���ب على �ساحب العمل يف هذه 
احلال���ة اأداء اأجر العامل وجمي���ع م�ستحقاته خلل مدة ل جتاوز 7 
اأيام من تاريخ ترك العمل، ول تربوؤ ذمة �ساحب العمل من الأجر 
اإل اإذا وَق���ع العامل على ما يفيد ت�سلم���ه الأجر يف ال�سجل املعد 

لذلك اأو يف ك�سوف الأجور.
ولفت���ت اإلى اأنه عن طلب املدعية الأج���ر املتاأخر، فاإنه من 
���ا عملاً باملادة الأولى من قان���ون الإثبات على اأنه  املقرر قانوناً
على الدائن اإثبات اللت���زام، وعلى املدين اإثبات التخل�س منه، 
كم���ا اأنه م���ن املقرر عملاً باملادة 46 من قان���ون العمل على اأنه 
ل ت���ربوؤ ذمة �ساحب العمل من الأج���ر اإل اإذا وَقع العامل على ما 
يفي���د ت�سلمه الأجر يف ال�سج���ل املعد لذلك اأو يف ك�سوف الأجور، 
اأو عل���ى اإي�سال خا�س يعد لهذا الغر�س، اأو باإمتام حتويل اأجره 

اإلى ح�ساب باأحد البنوك بناءاً على طلب العامل.
ا باإثب���ات �سدادها  ومل���ا كان���ت ال�رصكة هي املكلف���ة قانوناً
لأج���ر العامل ومل تقدم ما يفيد ا�ستلم املدعي لأجره عن املدة 
املطالب بها ومن ث���م تكون ذمتها م�سغول���ة بالأجور املتاأخرة 

وهو ما تقدره املحكمة مببلغ 80 األف دولر. 
اأم���ا عن طل���ب املدعي���ة مكافاأة نهاي���ة اخلدم���ة فلما كان 
الثاب���ت م���ن الأوراق اأن املدعية ه���ي من قامت باإنه���اء العقد 
بتاري���خ 1 مار����س 2016 وكان���ت ب���داأت خدمته���ا يف 1 يونيو 
2011 ومن ثم تكون مده خدمتها 4 �سنوات و9 اأ�سهر ت�ستحق 
���ا، مبا يوازي مبلغ 25  مكاف���اأة نهاي���ة اخلدمة بواقع اأجر 79 يوماً
األفا و866 دولرا، باعتب���ار الأجر الأ�سا�سي 8000 دولر ح�سبما 
ورد بال�سورة ال�سوئية لعقد العمل وهو ما تق�سي به املحكمة.

كم���ا قررت اأنه وع���ن طلب املدعية بدل الإج���ازة ال�سنوية، 
فحيث اإن ال�رصكة مل تقدم ما يدل على ا�ستنفاذ املدعية لر�سيد 
اإجازتها ال�سنوية اأو ح�سولها على البدل النقدي، وملا كان ذلك 
وكان���ت املدعية قد التحق���ت بالعمل يف 1 يونيو 2011 حتى 1 
مار�س 2016 ومن ثم ت�ستحق بدل الإجازة عن مده العمل بواقع 
ا و866 دولرا، وهو  52 ي���وم اأجر تقريباًا مبا يوازي مبلغ 13 األفاً

ما تق�سي به املحكمة.
كم���ا اأك���دت املحكم���ة يف حكمه���ا اأن العامل غ���ري اخلا�سع 
لأحكام قانون التاأم���ني الجتماعي ي�ستحق عند اإنهاء عقد عمله 
مكاف���اأة بواقع اأجر ن�سف �سهر ع���ن كل �سنة من �سنوات العمل 
الث���لث الأولى، واأج���ر �سهر عن كل �سنة م���ن ال�سنوات اللحقة 
عليها، وي�ستحق العامل املكافاأة عن ك�سور ال�سنة بن�سبة املدة 
التي ق�ساها يف اخلدمة لدى �ساحب العمل، كما ي�ستحق العامل 
ال���ذي اأم�س���ى يف خدم���ة �ساحب العمل م���دة �سن���ة واحدة على 
���ا مدفوعة الأجر مبعدل  الأق���ل اإج���ازة �سنوية ل تقل عن 30 يوماً
يومني ون�سف عن كل �سهر ول يجوز للعامل النزول عن حقه يف 
ا حلكم الفقرة  ا طبقاً الإج���ازة، وله اأن يتقا�سى عنها مقابلاً نقدياً
)ب( م���ن املادة )59( من القانون املذك���ور. وانتهت املحكمة 
اإلى القول ب�ساأن طلب املدعية تذكرة ال�سفر، فاإن القانون األزم 
�ساحب العمل الذي ا�ستق���دم العامل الأجنبي مب�ساريف اإعادة 
ا كان  ه���ذا العامل الأجنبي اإلى بل���ده بعد انتهاء عق���د العمل اأياً

�سبب انتهائه، ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اآخر.

إع��داد: عب��اس إبراهي��م



43 مليون دينار لتغطية 
�صكوك �صلم ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 203 املرك���زي اأنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم
BH0001H651F6( م���ن �صك���وك ال�صلم الإ�صالمية 
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 43 مليون 
دين���ار لف���رة ا�صتحقاق 91 يوم���اً تب���داأ يف 21 مار�س 
2018 اإل���ى 20 يوني���و 2018. ويبل���غ العائد املتوقع 
 %  3.13 % مقارن���ة ب�صع���ر   3.17 ال�صك���وك  له���ذه 
لالإ�ص���دار ال�صابق بتاريخ 21 فرباي���ر 2018، علما اأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

“زين البحرين” �رصيك الت�صالت ل�“كوميك كون” 
املنام���ة - زين: �صاركت “زين البحرين”، ب�صفته���ا �رصيك الت�صالت ملعر�س “كوميك 
ك���ون” الذي اأقيم يوم���ي 16 و17 مار�س يف حلبة البحرين الدولي���ة. ووفرت “زين البحرين” 
خدم���ة الت�ص���ال بالإنرنت “زي���ن واي فاي” جلمي���ع احلا�رصين يف املعر����س و�صمن منطقة 
الألعاب، بالإ�صافة اإلى تقدمي العديد من اجلوائز يف امل�صابقات التي اأقيمت خالل املعر�س. 
كما عر�صت ال�رصكة يف جناحها خالل يومي املعر�س خدمة ات�صالت النطاق العري�س، واأتاحت 

الفر�صة اأمام احلا�رصين لختبار جتارب الواقع الفرا�صي.
ويعت���رب معر�س “كوميك كون” الأول من نوعه يف البحرين، وح�رصه العديد من امل�صاهري 
املحلين والعاملي���ن. وت�صمن املعر�س م�صابقات لالأزياء التنكري���ة اإلى جانب العديد من 
الفعالي���ات والأن�صط���ة الرفيهي���ة الأخرى، وقد جمع حت���ت مظلته خرباء وع�ص���اق الق�ص�س 
امل�ص���ورة، وال�صينم���ا، والتلفزيون، واألع���اب الفيديو، ور�صوم النيم���ي املتحركة، واخليال 

العلمي وهواة الفن.
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السنة العاشرة - العدد 3444 
الثالثاء

20 مارس 2018 
3 رجب 1439

business@albiladpress.com

10

اقتصاد
1.8 مليار دينار اإيرادات البحرين النفطية يف 2018

توقع ارتفاع النفقات العامة اإلى 3.7 مليار... تقرير:

توق����ع تقري����ر اأن ت�صل الإي����رادات النفطية يف 
البحرين العام اجلاري نحو 1.8 مليار دينار، لت�صكل 

75 % من اإيرادات الدولة.
واأو�صح التقرير الذي اأ�صدرته جمموعة كامكو 
اأن م�صت����وى العجز املايل �صيراجع هام�صيا يف العام 
2018 لي�ص����ل اإل����ى 1.2 ملي����ار دينار، م����ع ازدياد 
النفق����ات العام����ة بن�صب����ة 3 % عل����ى اأ�صا�س �صنوي 

لت�صل اإلى 3.69 مليار دينار.
 وب����ن اأن الإي����رادات العامة �صتتح�ص����ن بن�صبة

 6 % لت�صل اإلى 2.37 مليار دينار.
وم����ن املتوق����ع اأن يبل����غ عجز موازن����ة اململكة، 
بح�صب التقرير 1.34 ملي����ار دينار يف العام 2017، 
وذلك ل�صتمرار ارتف����اع النفقات العامة وازديادها 
بن�صب����ة 1 %  لت�صل اإل����ى 3.58 ملي����ار دينار، على 
الرغم من منو الإي����رادات بن�صبة 18 % على اأ�صا�س 

�صنوي حيث بلغت 2.24 مليار دينار. 
ميزاني����ة  يف  اململك����ة  اإي����رادات  وق����درت 
2017/2018 مببل����غ 4.5 مليار دين����ار، منها 2.2 
ملي����ار دينار لل�صنة املالي����ة 2017، ونحو 2.3 مليار 
دين����ار لل�صنة املالي����ة 2018، حيث �صمل����ت اأ�ص�س 
تقديرات الإيرادات النفطية تقدير �صعر بيع النفط 

بقيمة 55 دولًرا للربميل.
واعت����ربت امليزانية اإنت����اج حق����ل البحرين من 
����ا لل�صنة املالية 2017  النف����ط 47 األف برميل يوميًّ
����ا لل�صنة املالي����ة 2018،  و45.6 األ����ف برمي����ل يوميًّ
واإنت����اج حقل اأبو �صعفة عن����د 150 األف برميل يوميًّا 

لكل من ال�صنتن املاليتن 2017 و2018.
كم����ا مت تقدير اإيرادات بيع الغ����از على اأ�صا�س 

�صع����ر 3.03 دولر للوحدة احلرارية ابتداًء من ال�صنة 
املالي����ة 2017، و�صعر 3.29 دولر ابتداًء من ال�صنة 
املالي����ة 2018، وتقدير الإنت����اج ال�صنوي للغاز عند 
516.8 مليار قدم مكعب و535.4 مليار قدم مكعب 

لل�صنتن املاليتن 2017 و2018 على التوايل.
وعل����ى �صعيد الإي����رادات غ����ري النفطية )دون 
الإعان����ات(، فق����د مت تقديره����ا مببل����غ 475 مليون 
دين����ار لل�صن����ة املالي����ة 2017، ونح����و 537 ملي����ون 
دينار لل�صنة املالي����ة 2018، وذلك اأخًذا يف العتبار 
الأثر املايل ج����راء تنفيذ مب����ادرات تنمية الإيرادات 
غ����ري النفطية الت����ي اأ�صدرتها احلكوم����ة قبل مترير 
امليزانية، بينما مت تقدي����ر اإيرادات الإعانات مببلغ 
28 مليون دينار لكل من ال�صنتن املاليتن 2017 

و2018.
اأم����ا امل�رصوفات العام����ة، فت����م تقديرها مببلغ 
7 ملي����ارات دينار، بواق����ع 3.5 مليار دينار لكل من 
ال�صنتن املاليتن 2017 و2018، حيث مت تقدير 
اإجم����ايل امل�رصوف����ات املتك����ررة )دون فوائد الدين 
احلكوم����ي( مببلغ 2.7 مليار دينار لكل من ال�صنتن 
املاليت����ن 2017 و2018، وذل����ك بانخفا�س قدره 
و2018   2017 املاليت����ن  ال�صنت����ن  يف   %  3.2
مقارن����ة باعتم����اد امل�رصوف����ات املتك����ررة يف قانون 
اعتماد ميزانية ال�صنتن املاليتن 2015 – 2016.
وللو�ص����ول اإلى الت����وازن ف����اإن البحرين حتتاج 
اإل����ى بيع برميل النفط يف 2017 بحوايل 119 دولًرا 

و114 دولًرا يف 2018. 
وتوق����ع م�����رصوع امليزاني����ة عج����ز الع����ام 2017 
ح����وايل 1.3 مليار دين����ار وهو ي�ص����كل 10.9 % من 
الن����اجت املحل����ي الإجم����ايل، ويف الع����ام 2018 قرابة 
ال�����1.2 مليار دينار بواقع 9.9 % من الناجت املحلي 

الإجمايل.
وتوق����ع تقرير “الأداء القت�صادي لدول جمل�س 
التع����اون اخلليجي الرب����ع �صن����وي” اأن يبلغ م�صتوى 
العج����ز امل����ايل امل�صج����ل يف موازن����ات دول جمل�����س 
التعاون اخلليجي جمتمع����ة 51 مليار دولر يف العام 

2018، مراجعا 
بن�صب����ة 52 % مقارن����ة مبوازن����ات العام 2017 
والبالغ����ة 107 مليارات دولر وذلك وفقا لتحليالت 
للتقدي����رات العام����ة للموازن����ة املالي����ة احلكومي����ة 

ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل.
واعت����رب التقري����ر مب����ادرات حت�ص����ن و�صب����ط 
النفق����ات من العوام����ل الرئي�ص����ة لتقلي�س فجوات 
العج����ز يف املوازن����ة، يف ح����ن يتوق����ع اأن ت�صاه����م 
ال�صعودي����ة مبا ن�صبته 63 % م����ن العجز امل�صجل يف 
موازن����ات املنطقة على الرغم من تخفي�س نفقاتها 

بن�صبة 14.3  % على اأ�صا�س �صنوي. 
اإل اأنه عل����ى الرغم من ذلك، نتوق����ع اأن يراجع 
م�صتوى عج����ز املوازنة اإلى اأقل من ذلك على خلفية 
توق����ع ارتف����اع الإي����رادات يف ح����ال حافظ����ت اأ�صعار 
النفط على ا�صتقرارها حتى نهاية العام وظلت عند 
نف�����س م�صتويات الربع الأول من العام 2018 )فوق 

60 دولر للربميل(.
كم����ا يتوقع اأن تبداأ اأر�ص����دة احل�صابات اجلارية 
لدول جمل�����س التعاون اخلليج����ي يف حتقيق فائ�س 
يف الفرة املمتدة ما ب����ن الأعوام 2017 – 2019، 
واإن كان هام�صي����ا، حي����ث يتوق����ع اأن يبل����غ متو�صط 
الفائ�����س ن�صبة 0.3 % من الن����اجت املحلي الإجمايل 

لتلك الفرة.
وتاب����ع التقري����ر “نتوقع اأن ت�صتم����ر املبادرات 
املوجه����ة لتعزيز القت�ص����اد غري النفط����ي يف دول 

جمل�����س التع����اون اخلليج����ي، اإل اأنها �صتك����ون اأقل 
تزامن����ا مقارنة بال�صنوات القليل����ة ال�صابقة والفرة 
املا�صي����ة نظراً لتوق����ع اجتاه دول جمل�����س التعاون 
اخلليج����ي ل�صتخ����دام اأدوات مالي����ة خمتلف����ة لدعم 

مواردها املالية.
واأح����د الأمثلة عل����ى ذلك اإدخال �رصيب����ة القيمة 
امل�صاف����ة يف الإمارات وال�صعودي����ة، يف حن مل تقم 
الدول اخلليجي����ة الأخرى بتطبيقها عل����ى الرغم من 
تقدي����رات �صندوق النق����د الدويل لتحقي����ق �رصيبة 
القيمة امل�صافة يف الإم����ارات وال�صعودية لإيرادات 
اإ�صافي����ة يف ح����دود ن�صب م����ن 1.5 % اإلى 3 % من 

الناجت املحلي الإجمايل النفطي للمنطقة. 
وت�صم����ل الإج����راءات امل�صتقل����ة الت����ي تطبقها 
بع�����س ال����دول اخلليجي����ة لتولي����د الإي����رادات قيام 
الإم����ارات وال�صعودي����ة يف 2017 بتطبي����ق ال�رصيبة 
النتقائي����ة واجت����اه ال�صعودي����ة نح����و رف����ع ر�ص����وم 
الأرا�ص����ي  عل����ى  وال�رصائ����ب  احلكومي����ة  اخلدم����ات 
لإدخ����ال  اأخ����رى  ح����ن ت�صتع����د دول  ال�صاغ����رة، يف 

اإ�صالحات �رصيبية على اأرباح ال�رصكات.
ه����ذا ول ت����زال املوؤ�����رصات الرئي�ص����ة لقت�صاد 
غ����ري النفطي للع����ام 2018 جيدة م����ن وجهة نظرنا، 
حي����ث ل تزال موؤ�رصات مدي����ري امل�صريات اخلا�صة 
بال�صعودي����ة والإمارات تظهر تقدم����اً، يف حن يقدر 
�صن����دوق النق����د ال����دويل اأن يبل����غ الن����اجت املحلي 
الإجمايل احلقيق����ي غري النفطي ن�صبة 2.4 % للعام 

احلايل.
ونرى من وجهة نظرنا اأن و�صع احلدود الزمنية 
واملبادرات اجلديدة �صيعتم����د على الإ�صارات التي 
تر�صله����ا اأ�صعار النفط نتيجة خلف�����س اإنتاج الأوبك 

بعد دي�صمرب 2018.

• ت�صعى اململكة اإلى تنويع م�صادر الدخل بعيدا عن النفط، الأمر الذي يح�صن من حجم الإيرادات. )اأر�صيفية(	

ال�صغ����رية:  لتنمي����ة  البحري����ن   - املنام����ة 
ت�صت�صي����ف البحرين “موؤمت����ر حا�صنات وم�رصعات 
 20 الثالث����اء  الي����وم  الأول”  اخلليج����ي  الأعم����ال 
مار�����س 2018 بفن����دق الريجن�ص����ي، بتنظي����م من 
جمعي����ة البحري����ن لتنمي����ة املوؤ�ص�ص����ات ال�صغرية 
واملتو�صطة، وحتت رعاية وزير ال�صناعة والتجارة 
وال�صياحة، زايد الزياين، �صندوق العمل “متكن” 
و�رصكة اخلليج ل�صناعة البروكيماويات “جيبك”.

و�صيت����م خالل املوؤمتر ال����ذي يعترب الأول من 
نوع����ه على م�صت����وى اخللي����ج العرب����ي ا�صت�صافة 
حا�صنات وم�رصعات اأعمال من خمتلف دول جمل�س 
التع����اون )الإمارات، اململكة العربي����ة ال�صعودية، 
�صلطن����ة عمان والكوي����ت( وعلى راأ�صه����ا موؤ�ص�صة 
حمم����د ب����ن را�ص����د لتنمي����ة امل�صاري����ع ال�صغ����رية 
واملتو�صط����ة، اإل����ى جان����ب تواجد كب����ري مل�رصعات 

وحا�صنات الأعمال البحرينية.
ويب����داأ املوؤمت����ر يف ال�صاعة التا�صع����ة �صباحا 
بالت�صجي����ل وكلم����ات للح�ص����ور، و �صيعق����د عل����ى 

هام�صه معر�ص����ا للحا�صنات وامل�رصعات امل�صاركة 
ل�صتعرا�س  اأبرز اإجنازاته����م وخدماتهم املقدمة، 
وق�ص�س النجاح التي �صاهموا بفاعلية يف �صنعها 

وتقدميها للمجتمع القت�صادي اخلليجي. 
وقال الرئي�س الفخري جلمعية البحرين لتنمية 
ااملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة، فاروق املوؤيد 
“تهدف اجلمعية من خ����الل هذا املوؤمتر اخلليجي 
الرائد اإلى ت�صلي����ط ال�صوء على الدور الذي تلعبه 
حا�صن����ات الأعمال يف توفري مقوم����ات منو وجناح 
املوؤ�ص�ص����ات ال�صغ����رية واملتو�صط����ة، احلا�صنات 
تلع����ب دورا مهما للغاية يف �صبي����ل تاأهيل �صغار 
التج����ار لل�ص����وق وتوفري بيئة منا�صب����ة لنطالقهم 
وخا�صة يف مراحل التاأ�صي�س الأولى التي يحتاجون 
فيها اإل����ى الدعم وامل�صاعدة والن�ص����ح والإر�صاد، 
حيث تعد حا�صنات الأعمال ركيزة اأ�صا�صية لدعم 
اأ�صحاب امل�صاريع النا�صئ����ة واملتو�صطة وحتويل 

الأفكار املبتكرة اإلى م�صاريع جتارية ناجحة”.
م����ن جهته ق����ال رئي�����س اجلمعية،اأحمد �صباح 

ال�صلوم، اإن اجلمعية حري�صة على تنظيم مثل هذه 
النوعي����ة من الفعاليات انطالق����اً من حر�صها على 
تطبيق الروؤية القت�صادي����ة للبحرين 2030 التي 
نطم����ح بها اإل����ى النتقال من اقت�ص����اد قائم على 
ال����روة النفطية فقط، اإلى اقت�ص����اد منتج متنوع 

قادر على املناف�صة عاملياً.
مهم����ة  خط����وة  املوؤمت����ر  اأن  ال�صل����وم  واأك����د 
وفر�ص����ة �صانحة لتبادل  الأف����كار يف �صبيل تطوير 
املوؤ�ص�ص����ات ال�صغ����رية واملتو�صط����ة م����ن خ����الل 
قطاع احلا�صن����ات و الت�صجيع على ري����ادة الأعمال 

خلل����ق فر�س حقيقية اأمام النم����و التجاري وتنمية 
القت�صاد الوطني. وقال ال�صلوم “يهدف املوؤمتر 
ب�ص����كل �رصيح اإلى ت�صليط ال�ص����وء على دور وزارة 
ال�صناعة والتجارة وال�صياح����ة يف النهو�س بقطاع 
حا�صن����ات وم�رصعات الأعم����ال من �ص����ن ت�رصيعات 
وتعدي����ل قوان����ن لت�صخ����ري ه����ذا القط����اع وجعله 
يف متن����اول اجلميع مل����ا له من دور فع����ال يف دعم 

القت�صاد الوطني”. 
وتاب����ع “ م����ن ب����ن الأه����داف اأي�ص����ا، عر�س 
من����اذج حلا�صنات وم�رصع����ات الأعم����ال يف خمتلف 
التخ�ص�ص����ات عل����ى م�صت����وى البحري����ن واخللي����ج 
العرب����ي، وعر�س مناذج وق�ص�����س جناح مل�صاريع 
وموؤ�ص�ص����ات ل����دى احلا�صن����ات، وكذل����ك عر�����س 
من����اذج وق�ص�����س مل�صاري����ع وموؤ�ص�ص����ات متعرة 
جلاأت حلا�صنات وم�رصعات الأعمال اأو خرجت منها، 
به����دف التع����رف على ق�ص�����س النج����اح والف�صل، 
لال�صتفادة م����ن الأولى وتطبيقه����ا، والبتعاد عن 

الأ�صباب التي اأدت اإلى ف�صل الثانية”.

انطالق موؤمتر حا�ضنات وم�رسعات الأعمال اخلليجي اليوم
الأول من نوعه وبرعاية “متكن” و“جيبك”

• اأحمد ال�صلوم	 • فاروق املوؤيد	

مازن الن�ضور

“ترافكو” تبني خمازن مواد غذائية بـ 880 األف دينار“ملتقى الكويت لال�ضتثمار” ي�ضتعر�ض �ضفقات بـ 100 مليار دولر 
اأق���ر جمل����س اإدارة جمموع���ة ترافكو م�رصوع 
بن���اء خمازن جدي���دة للم���واد الغذائي���ة اجلافة 
�صمن م����رصوع بوابة ال�صتثمار البحرين مبنطقة 

�رصق احلد.
وذك���رت املجموع���ة يف بي���ان اأن امل����رصوع 
اأر����س )ق�صيمت���ن(  �صيق���ام عل���ى قطعت���ي 
مملوكت���ن له���ا م�صاحتهم���ا الإجمالي���ة حوايل 
23 األف قدم مرب���ع، والتي ا�صرتهما يف العام 

2017 بحوايل 437 األف دينار.
ياأت���ي  امل����رصوع  اأن  البي���ان  واأو�ص���ح 
�صم���ن حر����س املجموع���ة على زي���ادة طاقتها 
التخزينية للم���واد الغذائية والرتقاء بخدماتها 
للم�صتهلك���ن متا�صياً مع توجه���ات الدولة يف 
الأم���ن الغذائي والتو�ص���ع يف املخزون الغذائي 

للمملك.

وقال رئي�س جمل����س الإدارة اإبراهيم زينل، 
اإن املجل����س قرر البدء يف بن���اء املخازن اجلافة 
واملكيف���ة كخط���وة اأول���ى حي���ث مت تفوي����س 
“املعم���اري  الهند�ص���ي  ال�صت�ص���اري  مكت���ب 

احلديث” لإع���داد اخلرائط الهند�صية ومت طرح 
امل����رصوع يف مناق�صة عامة تق���دم لها 7 �رصكات 
مقاولت وبعد فرز العرو�س املقدمة وحتليلها 
مت اإر�ص���اء العق���د النهائ���ي على �رصك���ة املوؤيد 
لالإن�صاء التي قدمت اأقل عر�س بواقع 880 األف 
دينار، ومت توقيع العقد على اأن يبداأ العمل مع 
بداية من �صه���ر اأبريل املقبل ينتهي عقب 12 

�صهرا.
ي�ص���ار اإلى اأن املجموع���ة كانت قد ا�صرت 
اأرا�ص���ي(  6 ق�صائ���م )قط���ع   2014 يف الع���ام 
�صم���ن م����رصوع بواب���ة ال�صتثم���ار البحري���ن يف 
منطقة ����رصق احلد م�صاحتها نح���و 74 األف قدم 
مرب���ع، بحوايل 1.4 مليون دينار، وهناك درا�صة 
لإن�صاء خمازن اإ�صافية لل�صلع الغذائية املجمدة 
وامل���ربدة، وامل����رصوع حالي���ا قي���د البح���ث مع 
مكت���ب ال�صت�صاري الهند�ص���ي املكلف لإعداد 

الدرا�صات واخلرائط الهند�صية الالزمة.

الكويت -kif.kdipa.gov.kw: تنطلق 
يف مدين���ة الكويت اليوم فعالي���ات “ملتقى 
الكويت لال�صتثمار 2018” على مدى يومن، 
وهو احل���دث الدويل ال�صتثماري الرائد الذي 
يه���دف اإل���ى ت�صلي���ط ال�صوء على م���ا توفره 
دول���ة الكويت من فر����س ا�صتثمارية فريدة 
ت�ص���ل قيمتها اإلى 100 ملي���ار دولر وتعود 
بعائدات جمزي���ة وطويلة الأمد للم�صتثمرين. 
اإط���ار ال����رصاكات  وتاأت���ي ه���ذه الفر����س يف 
ال�صراتيجي���ة  وال�صفق���ات  ال�صتثماري���ة 
الت���ي تطلقه���ا دول���ة الكوي���ت يف قطاعات 
تكنولوجي���ا املعلومات والت�ص���الت، النفط 
والغ���از، الطاقة املتج���ددة، الكهرباء واملاء، 
التنمية احل�رصية والإ�صكان، الرعاية ال�صحية، 
التعلي���م، النقل، ال�صياحة، اإ�صافة اإلى م�رصوع 
منطق���ة “ال�صمال”.  وينعق���د احلدث بتنظيم 
م�صرك من هيئة ت�صجي���ع ال�صتثمار املبا�رص 

وغرفة جت���ارة و�صناعة الكويت يف ق�رص بيان 
ومركز جابر الأحمد الثقايف.  ويهدف امللتقى 
اإل���ى البناء على الزخ���م الإيجابي القوي الذي 
حققته دولة الكويت على امل�صتوى العاملي 
 2035 الكوي���ت  روؤي���ة  اإط���الق  اأعق���اب  يف 
الرامية اإل���ى الرتقاء بامل�صه���د القت�صادي 
يف دولة الكويت ودفعها قدماً لت�صبح مركزاً 
مالي���اً وجتاري���اً عامل���ي امل�صت���وى. وتتمت���ع 
دول���ة الكوي���ت ب�صوق حيوية اآمن���ة ومفتوحة 
ترح���ب بال�صتثمارات املبا����رصة الواردة لبناء 
����رصاكات تكّم���ل ا�صتثماراته���ا اخلارجي���ة يف 
عدة بل���دان حول الع���امل بقي���ادة �صندوقها 
ال�صي���ادي ال�صخ���م امل�صه���ور عل���ى م�صتوى 
العامل، وبح�صورها العامل���ي القوي يف قطاع 
النفط والغاز عرب موؤ�ص�صة البرول الكويتية 
و�رصكاته���ا، اإ�صاف���ة اإل���ى القط���اع اخلا����س 

النا�صط فيها.

• اإبراهيم زينل	

املحرر القت�ضادي



الثالثاء 20 مارس 2018 
3 رجب 1439
العدد 3444 11 business@albiladpress.comاقتصاد

حم������ات ال����ذه����ب ع���ر����ص���ت اأح��������دث ال���ت�������ص���ام���ي���م م����ن احل����ل����ي وامل����ج����وه����رات

جت��������������ار: امل�����ن�����ا������ص�����ب�����ة ف������ر�������ص������ة ل�����ت�����ع�����وي�����������ض ك�������������ص������اد ال�����������ص�����وق
ال���ع���ادي���ة ب�����الأي�����ام  % م���ق���ارن���ة   60 ب��ن�����ص��ب��ة  ال��������ورود  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب  ارت����ف����اع   

عيد “�ست احلبايب” ي�سعل اأ�سواق الهدايا والورود يف البحرين
الذهب والعطور على راأ�ض قائمة الطلب للتعبري عن احلب لاأم

عيد الأم يقرتب، فهو يوم يعرب فيه جميع الأبناء والبنات عن حبهم 

تليق  التي  الهدايا  اأب��رز  لتقدمي  ويت�سابقون  “�ست احلبايب” الوالدة،  ل� 

مبقامها الرفيع احتفاًء بر�سالة الأمومة التي اأقرتها الديانات والأعراف، 

الأفكار  من  الكثري  لعر�ض  والهدايا  ال��ورود  بيع  حمالت  ت�ستعد  ولذلك 

الأذواق  اخ��ت��الف  ف��ل��ول  اجل��م��ي��ع،  اأذواق  تر�سي  ال��ت��ي  وامل��م��ي��زة  املبتكرة 

لبارت ال�سلع. ويف جولة قامت بها “البالد” اإىل حمالت الذهب والورود 

اأجل هذه املنا�سبة ال�سنوية )21 مار�ض  لوحظ تزايد عدد الزبائن، فمن 

من كل عام(، حيث عر�ست حمالت الذهب اأحدث الت�ساميم من احللي 

واملجوهرات على ح�ساباتهم يف مواقع التوا�سل الجتماعي. اأما حمالت 

باقات  اأجمل  تنفيذ  تت�سابق يف  اإذ  بينها،  �سر�سة   ال��ورود، فهناك مناف�سة 

ال���ورد وتو�سيلها حتى ب��اب امل��ن��زل ن دون اأي��ة ر���س��وم، ف��ال��ورود ه��ي اأك��ر 

الهدايا املنت�سرة يف املنا�سبات.

اإىل ذل���ك، اأك���د ���س��اح��ب حم��ل ليليا ل��ل��ورود وال�����س��وك��ولت��ة يف ���س��ارع 

% مقارنة   60 بن�سبة  ال��ورود  الطلب على  ارتفاع  جدعلي، ح�سن اخلباز، 

بالأيام العادية ونفاد الكميات املوجودة يف ال�سوق قبل اأ�سبوع من يوم عيد 

الأم. واأ�ساف اأنه مت زيادة كميات الورد التي يطلبها املحل 4 اأ�سعاف مقارنة 

بالأيام العادية مع ثبات ال�سعر على امل�ستهلك ومن املوردين اأي�سا، مبيًنا 

اأكر الكميات من كينيا والإك��وادور، كما يتم ال�سترياد  اأنه يتم ا�سترياد 

من �سنغافورة والهند. 

الورد  م��وردي  اإىل  يذهب  املا�سيني،  اليومني  اأن��ه ظل خالل  واأو�سح 

ل�سراء كميات منه ملحله، اإل اأنه يجد الورد قد نفد ب�سرعة كبرية لريجع 

دون احل�سول على اأي كمية لتغطية الطلبات.

زينب العكري

ي�صتحوذ اجتم���اع جمموعة ال�20 املنعقد 
يف مدين���ة بيون����ض اإير����ض الأرجنتينية على 
ال�صائك���ة  للق�صاي���ا  نظ���راً  اأهمي���ة خا�ص���ة، 
املطروحة على ال�صاحة القت�صادية العاملية 
والتي ه���ي مو�صع للنقا����ض، وذلك بح�صور 
روؤ�ص���اء البن���وك املركزي���ة ووزراء املالي���ة، 
تزامناً مع خماوف اندلع حرب جتارية عاملية.
الآن خم���اوف متعلق���ة  الع���امل  وي�صه���د 
بالق�صاي���ا التجاري���ة ب�صبب الإج���راءات التي 
اتخذه���ا الرئي����ض الأمريكي دونال���د ترامب، 
حي���ث طبقت ب���اده تعريف���ات جمركية على 
وارداته���ا م���ن ال�صل���ب والأملوني���وم بنح���و 
25 % و10 % عل���ى الرتتي���ب. وكان ق���ادة 
جمموع���ة ال����20 اأظه���روا اهتمام���اً مبحارب���ة 
احلمائية التجارية مب���ا فيها كل املمار�صات 

غري العادلة يف اجتماع يوليو املا�صي.
ويح���ذر �صن���دوق النق���د ال���دويل من اأن 
ال�صيا�ص���ات الداخلي���ة قد ت���وؤدي اإلى تغذية 
احلمائي���ة والإ����رار بالنم���و، “فف�ص���ل النمو 
الأك���ر �صم���ولً ل ميك���ن اأن يع���وق الإ�صاح 
الداخل���ي فق���ط، ولك���ن يقو����ض التكام���ل 
العاملي ويعي���ق التج���ارة وال�صتثمار”. كما 
حذر م���ن ت�صاعد التوت���رات ووقود احلمائية 
العاملي���ة، وتعطيل �صا�صل التوريد يف جميع 
اأنح���اء الع���امل والتاأث���ري عل���ى الإنتاجية على 
امل���دى الطوي���ل مع ظهور قي���ود جتارية من 

جانب واحد.

وتاب���ع ال�صن���دوق “املناف�ص���ة ال�ريبية 
هي م�صدر اآخر خلطر النم���و مع تاأثريها على 

املالية العامة”.
وبالرغ���م اأن الع���امل ي�صه���د حال���ة من���و 
اقت�صادي وا�صعة يعو����ض بها الركود الذي 
عانى من���ه مطلع العقد اجلاري، فاإن �صندوق 

النقد الدويل حذر من تباطوؤ هذا النمو.
ويق���ول ال�صن���دوق اإن الزخ���م الإيجابي 
املتوق���ع للعام اجل���اري و2019 من املتوقع 
اأن يتباط���اأ يف النهاية، مم���ا يفر�ض حتديات 

متو�صطة الأجل لكثري من الباد.
وكان �صن���دوق النق���د ال���دويل ق���د رفع 
توقعات���ه للنم���و الع���ايل يف الع���ام اجل���اري 
و2019 اإل���ى 3.9 %، بزي���ادة قدرها 0.2 % 

عن تقديرات اأكتوبر املا�صي.
اأن  ويق���دم ال�صن���دوق حجت���ه يف ذل���ك 
اأ�صعار الفائ���دة يف ال�صوق تتجه نحو الرتفاع 
ومن املرجح اأن تتناق�ض الظروف املالية مع 

تطبيع ال�صيا�صة النقدية.
اإن الإ�ص���اح ال�ريبي الأمريكي من �صاأنه 
اأن ُينه���ي الزْخ���م بانته���اء �صاحي���ة حواف���ز 
ال�صتثم���ار، كما اأن انتعا����ض ال�صتثمار على 
الرغ���م من اأنه قد ي�صاه���م باإ�صافة اإلى النمو 
املحتم���ل، ف���اإن �صيخوخ���ة ال�ص���كان وعوامل 

اأخرى قد توؤدي اإلى اإبطاء منو الإنتاجية.
واأ�صار ال�صندوق اإل���ى اأن توقعات النمو 
على املدى املتو�صط ل تزال منخف�صة ن�صبة 
اإلى امل�صتويات التي مت التو�صل اإليها خال 
العقد قبل الأزم���ة العاملية، وخا�صة بالن�صبة 

لاقت�صادات املتقدمة.
وت�ص���ري التقدي���رات يف الوق���ت الراهن 
اإلى ح���دوث انخفا�ض يف من���و الناجت املحلي 
الإجم���ايل عل���ى امل���دى املتو�ص���ط بالن�صب���ة 
ملعظ���م القت�ص���ادات املتقدم���ة ملجموع���ة 

الع�رين.
اأن م�صاأل���ة العم���ات الإلكرتوني���ة  كم���ا 
حتظ���ى باهتم���ام خا�ض يف القم���ة، مع تنامي 
املخ���اوف املتعلقة بغ�صيل الأموال والتهرب 

ال�ريبي با�صتخدام البيتكوين ونظرياتها.
ويقول �صندوق النقد ال���دويل اإن هناك 
حاج���ة لو�ص���ع اللم�صات الأخ���رية على جدول 
الأعمال لاإ�صاح التنظيم���ي واملايل، م�صرياً 
اإل���ى ����رورة تعزي���ز جه���ود غ�ص���ل الأم���وال 
عرب احل���دود للكفاح �صد اجلرمي���ة املنظمة 
والإره���اب. و�ص���دد ال�صن���دوق عل���ى �رورة 

حت�ص���ن الق���درة املالي���ة، ع���رب احل���د م���ن 
الرافع���ات املالي���ة العالي���ة واحت���واء خماطر 

ال�صوق املالية.
اإ�ص���اح  ا�صتم���رار  اأن���ه يج���ب  واأ�ص���اف 
الأ�ص���واق  مراقب���ة  م���ع  العام���ة،  املوازن���ات 
النا�صئة عمليات التعر�ض للديون بالعمات 
الأجنبية، مع �رورة كبح ال�صن منو الئتمان 

ومعاجلة املخاطر املالية.
وت�صعى ال�صن للحد من م�صكلة الئتمان 
لديها، ويف فرباير املا�صي، هبطت القرو�ض 
اجلدي���دة يف ال�صن اإل���ى 839.3 مليار يوان 
)132.4 ملي���ار دولر(، مقابل 2.9 تريليون 

يوان يف يناير.
التقلب���ات  م���ن  ال�صن���دوق  ح���ذر  كم���ا 
املفاجئ���ة، ويق���ول اإن الت�صحي���ح الأخري يف 
الأ�ص���واق وال���ذي اأدى اإلى تقلب���ات يف �صوق 

الأ�صهم الذي ات�صم باله���دوء الظاهري، اأبرز 
مامح هذا التقلب املفاجئ.

واأو�ص���ح اأن التدفق���ات القوي���ة داخ���ل 
الأ�ص���واق النا�صئة قد تن�ص���ب، كما اأن زيادة 
قيم���ة ال���دولر ق���د ترف���ع القيم���ة املحلي���ة 

للديون بالعملة الأجنبية.
واأث���ارت الخت���الت العاملي���ة الزائ���دة 
خماوف ال�صندوق خا�صة يف الدول املتقدمة، 
حيث ي���رى اأنها من املمك���ن اأن تزداد، حيث 
اإن املوق���ف امل���ايل التو�صع���ي يف الوليات 
املتحدة قد يك���ون له اأثر اإيجابي على املدى 
الق�ص���ري على ال����ركاء التجاري���ن لكنه قد 

يوؤدي اإلى تو�صيع الختالت العاملية.
ويف كوري���ا اجلنوبي���ة ق���د ت���وؤدي �صبط 
الإنف���اق  تقلي����ض  اإل���ى  امل���ايل  النف����ض 
الجتماع���ي، وم���ن �صاأن ا�صتم���رار الختالت 
اخلارجي���ة اأن ت�صتمر يف ال�صغ���ط على مراكز 
ال�صتثم���ار الأجنب���ي ال�ص���ايف ال���ذي يع���اين 
م���ن ال�ضغ���وط بالفع���ل، ف�ضالً ع���ن �ضغوط 

احلمائية.
وللتوت���رات ال�صيا�صي���ة وتغ���ري املن���اخ 
واملخاط���ر ال�صيرباني���ة تواج���د يف ح�صاب���ات 
�صندوق النقد، حي���ث اإن التوترات “ل�صيما 
تنفي���ذ  تعط���ل  ق���د  الأو�ص���ط”،  ال����رق  يف 
الإ�صاحات املطلوبة. اأما على نطاق تطورات 
الطق����ض الأخ���رية، فريى ال�صن���دوق اأنها قد 
تفر�ض تكاليف اإن�صانية واقت�صادية كبرية، 
فيما تفر����ض خماطر الأم���ن ال�صيرباين عدم 

ا�صتقرار يف النظام املايل العاملي.

املمار�سات احلمائية تهيمن على قمة وزراء مالية الع�رشين بالأرجنتني
تزامناً مع خماوف اندلع حرب جتارية عاملية

واأ�ص���ار اإل اأن اأب���رز جتهي���زات املح���ل 
تتمثل يف كتابة ا�صم “الأم” على الورود اأو 
ورق التغليف وبع�ض الإك�ص�صوارات، ويتم 
كتابة عبارات منا�صبة لهذا اليوم، مبيًنا اأن 
اأكر الهدايا يتم جلبه���ا من جانب الزبائن 
اأنف�صه���م لتغليفها تغليف���ا جميا وغالبية 

الهدايا تكون اإما قطع ذهب اأو عطور.
من جهته���ا، قال���ت فاطمة عل���ي التي 
كانت تتفقد معرو�صات اأحد املحات التي 
تبيع ال�صاعات “اإنني اأ�صتعد لهذه املنا�صبة 
قب���ل فرتة وجيزة من تاري���خ 21 مار�ض، اإذ 
اإن اأم���ي حتب ال�صاعات كث���ريا؛ لذا اأحر�ض 
عل���ى �راء ما ينا�صبها م���ن ال�صاعات، فاأمي 
لديها نظام معن يف �صكل ولون ال�صاعات 
وا�صرتي له���ا �صنويا من ال�صاع���ات؛ لأنني 

اأ�صمن اأن الهدية �صتعجبها”.
واأ�صاف���ت اأن الحتف���ال بي���وم الأم هو 
ي���وم رم���زي يح���دث �صنوي���ا، ونح���اول من 
خاله اأن نع���رب عن حبنا للوالدة التي تعبت 
يف تربيتن���ا وتعليمن���ا، فلولها مل���ا و�صلنا 
اإل���ى ما نحن علي���ه الآن، لفتة اإل���ى اأن الأم 
وعاقته���ا م���ع اأبنائه���ا ل تخت����ر يف عي���د 
رمزي، ولك���ن هذه العاق���ة م�صتمرة، وهي 
�رمدي���ة طوال احلي���اة، والأم لي�صت بحاجة 

اإلى يوم واحد حتى يتذكر اأولدها اأف�صالها 
عليهم، فمهما فعلنا لها يظل عطاوؤها غري 
حمدود، ومهما ح�صلت على الهدايا املادية 

اأو املعنوية، فهي ت�صتحق اأكر من ذلك”.
من جانبها، اأو�صح���ت اأ�صماء مهدي، اأم 
لثاثة اأولد، اأن ه���ذه املنا�صبة يحتفل بها 
اجلميع بي���وم الأم وتعت���رب منا�صبة �صنوية 
لإيفاء الأمهات حقهن من جانب الكبار قبل 

ال�صغار حتى ارت�صمت على وجهها ابت�صامة 
خجول���ة وهي تنظر ملع�ص���م يدها واأ�صارت 
على �ص���وار ح�صل���ت عليه الع���ام املا�صي 
م���ن اأولده���ا، وقال���ت: “لقد جم���ع الأولد 
مدخراته���م لي�صتطيعوا �راء ه���ذه الهدية 
الب�صيط���ة، ولكنه���ا كب���رية بنظ���ري وله���ا 
معنى عمي���ق يف قلبي، واملعن���ى من هدية 
اأبن���اء ل تتجاوز اأعمارهم العا�رة، هو تغذية 

الإح�صا�ض اجلميل الذي ل ت�صعر به اإل الأم”.
فيم���ا قالت �صفاء جا�ص���م اإن الحتفال 
مبنا�صب���ة عي���د الأم ي�صعل احل���ب واملودة 
بينن���ا والتوا�صل مع الأمه���ات يف مثل هذه 
املنا�صب���ات مينحهن �صعوًرا جميا باحلياة، 
حي���ث اإنه���ن بحاجة له���ذا ال�صع���ور ب�صكل 
دائم كج���زء من اإدام���ة الرواب���ط العاطفية 

وتقويتها، بعيدا عن م�صاغل احلياة.

• بع�ض الأعمال اخلا�صة مبنا�صبة عيد الأم	

املحرر القت�سادي



قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها اصحاب شركة مركز اعالنات النسور واملسجلة مبوجب 
فردية  مؤسسة  إلى  الشركة  حتويل  طالبني   ،3-1823 رقم  القيد 
لتصبح بإسم السيد علي محمد امني اخلاجه وتعيني السادة علي 

محمد امني اخلاجة للقيام باجراءات التحويل.

التاريخ: 13/03/2018
القيد: 3-1823

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل 

إعالن رقم )----( لسنة 2017 
بشأن حتويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

مسئولية  ذات  شركة  للمقاوالت  براتو  شركة  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء   
وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،98015-1 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  محدودة 

السادة / أمل علي جمعة حسن الغواص -  مصفياً للشركة   
قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  ان  املصفي  يعلن  بهذا   
وعمال   2001 لعام   21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
الى تقدمي  دائني الشركة  335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع  املادة  بنص 
االعالن  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة خالل  باملستندات  اليه مدعومة  مطالباتهم 

وذلك على العنوان التالي :
املصفي : امل علي جمعة حسن الغواص

الهاتف :33900387 )973+( 
RAMM82@LIVE.COM

الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن بحل وتصفية شركة
سجل جتاري رقم 98015-1

براتو للمقاوالت شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  املسجلة مبوجب  ذ.م.م  فودز  السادة اصحاب شركة سوسي سبيشلتي 

رقم 82684 طالبني تغيير االسم التجاري للشركة:
Sosi Specialty Foods W.L.L  من: سوسي سبيشلتي فودز ذ.م.م

STEINMETZ W.L.L  إلى: ستاينمتز ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 13/3/2018 - القيد: 82684
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )39205( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة سوسي سبيشلتي فودز ذ.م.م إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

شركة إليت سنو ماوننت للعقارات ش.ش.و واملسجلة حتت قيد رقم 58967 بطلب 
تغيير االسم التجاري:

من: شركة إليت سنو ماوننت للعقارات ش.ش.و
ELITE SNOW MOUNTAIN REAL ESTATE S.P.C

لتصبح: شركة إليت سنو ماوننت أنتربرايسز ش.ش.و
)ملالكتها شركة ستون ش.ش.و( 

Elite Snow Mountain Enterprises S.P.C )owned by Stone Company )S.P.C.(
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 12/3/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن بشأن تغيير االسم التجاري

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة لكجري سنو ماوننت للعقارات ش.ش.و واملسجلة مبوجب 

قيد رقم 58964 طالبني تغيير االسم التجاري:
من: شركة لكجري سنو ماوننت للعقارات ش.ش.و

إلى: شركة لكجري سنو ماوننت أنتربرايسز ش.ش.و
)ملالكتها شركة ستون ش.ش.و(

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 12/3/2018  -  القيد: 58964
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة لكجري سنو ماوننت للعقارات ش.ش.و.

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  العقاري  لالستثمار  أثير  شركة  اصحاب  السادة 

رقم 66927 طالبني تغيير االسم التجاري:
من: شركة أثير لالستثمار العقاري ذ.م.م

إلى: شركة أثير انتربرايسز ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 12/3/2018  -  القيد: 66927
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )1( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة
شركة أثير لالستثمار العقاري ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مبوجب  واملسجلة  ش.ش.و  العقاري  لالستثمار  أكنان  شركة  اصحاب  السادة 

القيد رقم 66675 طالبني تغيير االسم التجاري:
من: شركة أكنان لالستثمار العقاري ش.ش.و

إلى: أكنان أنتربرايسز ش.ش.و )ملالكتها شركة ستون فينشرز ش.ش.و(

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 12/3/2018  -  القيد: 66675
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )1( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة
تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السادة / اصحاب شركة بيارق أكنان لالستثمار العقاري ش.ش.و

احملرق لالستثمار ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 1:
من: شركة بيارق احملرق لالستثمار ذ.م.م

BAYARIQ AL MUHARRAQ INVESTMENT COMPANY W.L.L
إلى: شركة بيارق احملرق انتربرايسز ذ.م.م 
Bayariq Al Muharraq Enterprises W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 15/3/2018
CR2018-43325 :رقم الطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / اصحاب شركة ---- املسجلة مبوجب القيد رقم 110779 طالبني تغيير 

االسم التجاري:
الشيخ  حسني  محمد  جعفر  ملالكها  )ش.ش.و(  الشيخ  جعفر  شركة  من: 

يوسف يعقوب
جعفر  ملالكها  ش.ش.و  السياحية  للخدمات  البحرين  سكاي  شركة  إلى: 

محمد حسني الشيخ يوسف يعقوب

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 18/3/2018  -  القيد: 110779
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جعفر الشيخ )ش.ش.و(

ملالكها جعفر محمد حسني الشيخ يوسف يعقوب

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
املسجلة مبوجب  ذ.م.م  للعقارات  تروفي  اصحاب شركة   / السادة  إليها 

القيد 85160 طالبني تغيير االسم التجاري:

من: شركة تروفي للعقارات ذ.م.م
إلى: شركة تروفي انتربرايسز ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 18/3/2018  -  القيد: 85160
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

إعالن رقم )43095( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة تروفي للعقارات ذ.م.م
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جدحفص  و  السيف  لمكاتبنا فرعي ضاحية  الجديد  الدوام  أوقات 
من الساعة :8 صباحاً إلى 4 مساًء

للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

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

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

أرض في توبلي - رقم التعريف: L003444 - المساحة بالمتر: 392  
RB  - 117,000 :سعر القدم: 27.720 - السعر الكلي 

أرض في توبلي - رقم التعريف: L002343 - المساحة بالمتر: 421.7 
RA  - 102,131 :سعر القدم: 22.5 - السعر الكلي 

أرض في المالكية - رقم التعريف: L003452 - المساحة بالمتر: 561  
B3  - 114,733 :سعر القدم: 19 - السعر الكلي

أرض في توبلي - رقم التعريف: L003456 - المساحة بالمتر: 382.1 
RB  - 102,823 :سعر القدم: 25 - السعر الكلي 

أرض في سند - رقم التعريف: L003422 - المساحة بالمتر:617  
COM  - 464,897 :سعر القدم: 70 - السعر الكلي 

أرض في العكر - رقم التعريف: L003421 - المساحة بالمتر:599 
RB  - 128,952 :سعر القدم: 20 - السعر الكلي 

أراضي مختلفة التصانيف

مبنى للبيع 
في سترة

يتكون من:
 6شقق

جميع الشقق حتوي
 غرفتني , حمامني 

 مطبخ وصالة
املدخول الشهري :

1,400 دينار
 BD/ 200,000

B001231 

مبنى للبيع 
في جد علي

يتكون من: 7شقق
جميع الشقق حتوي
 غرفتني و حمامني

مطبخ وصالة
 BD/ 350,000

B001226 

مبنى للبيع 
في سلماباد
يتكون من: 

 5 أدوار , 16شقة
3 شقق 

حتوي غرفة 
13 شقة 

حتوي غرفتني 
 BD/ 480,000

B000164 

مبنى للبيع 
في توبلي

يتكون من:
 11شقة

شقتني حتوي غرفة
املدخول الشهري:

 2,250 دينار
BD/ 380,000

B000167 

مباني مختلفة 

للبيع فيال في المالكية
 دورين , صالتين,5غرف 

 7حمامات ,  مطبخ , موقفين
  BD/137,000  

V003848  

للبيع فيال في شهركان
دورين , صالتين , 4غرف , 5حمامات
مطبخ , غرفة طعام , مطبخ خارجي 

 3مواقف , حديقة
  BD/139,000  

V003864  

للبيع فيال في سند
3أدوار , صالة , 4غرف 

 4حمامات , مطبخين , موقفين
مطبخ خارجي , غرفة طعام 

 BD/195,000   
V001642  

للبيع فيال في مدينة زايد
دورين, صالتين , 5 غرف
3 حمامات , مطبخ, موقفين

  BD/ 190,000  
V003849  

للبيع فيال في  مدينة عيسى
دورين , 3صاالت ,  6غرف

 4حمامات , مطبخين,غرفة طعام
مطبخ خارجي , موقف
  BD/120,000   

V002829  

فلل متنوعة

للبيع فيال في سترة
دورين , 7 غرف , 6حمامات 
 صالتين , مطبخين , موقفين

حديقة , غرفة طام  , مطبخ خارجي 
 جم , نصف فرش , حديقة

  BD/170,000
V003865

للبيع فيال في مدينة حمد 
دورين , صالة , 3غرف 

5حمامات, مطبخ , غرفة طعام
مطبخ خارجي , موقف

 BD/165,000 
V003858  

للبيع فيال في دمستان
 دورين , صالتين , 5غرف 

 5حمامات , مطبخين , موقفين
غرفة طعام  , مطبخ خارحي , حديقة

  BD/135,000  
V003859  

للبيع فيال في عالي
دورين , 3صاالت, 5غرف

 6حمامات , مطبخين, مطبخ خارجي
موقفين , حديقة كبيرة , بركة سباحة

  BD/305,000  
V001749  

علوي  هاشم  السيد   / احملامي  وكيله  التجارية،  للتسهيالت  البحرين  شركة  املستأنف 
JACK BICO GUEVARRA :الوداعي، ضد املستأنف عليه األول

شقة 62 - مبنى 843 - طريق 5118 - مجمع 351 املنامة.
 MA RHODELYN BUENO BAGTAS :املستأنف ضده الثاني

العنوان: شقة13 - مبنى 1516 - طريق -3345 مجمع 433 جبلة حبشي
وإصدار  الفوائد  رفض  احلكم في جانب  إليه  انتهى  ما  بإلغاء  احلكم   -1 االستئناف:  طلبات 
حكم يقضي بإلزام املستأنف ضدهما بدفع الفوائد القانونية املطالب بها في الئحة الدعوى.
2- احلكم بإلزام املستأنف ضدهما بالرسوم واملصروفات شامل أتعاب احملاماة عن درجتي التقاضي.

لذا تعلن احملكمة املستأنف ضده األول بأن يحضر شخصياً أو يحضر من ميثله قانوناً جلسة 
2018/04/03م وإال ستسير احملكمة في حقه حضورياً، ليعلم.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001165856 :رقم االستئناف: 03/2017/02817/6  -  رقم الكتاب

التاريخ: 14-3-2018
احملكمة: االستئناف العليا املدنية 3

رقم الدعوى: 02/2017/2512/9
املستأنف: هيئة الكهرباء واملاء، وكيلها احملامي / السيد هاشم علوي هاشم الوداعي، ضد 

املستأنف عليه: عبداهلل خلف فخرو
مبنى 645  طريق 1333 مجمع 213 احملرق

طلبات االستئناف: أوالً: قبول االستئناف شكالً لقيده موعده املقرر له قانوناً مستوفياً كافة 
شروطه وأوضاعه الشكلية.

ثانياً: إلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بإلزام املستأنف ضده أن يدفع 
للمستأنفة مبلغ 71090900 دينار مع شمول احلكم بالنفاذ املعجل.

ثالثاً: إلزام املستأنف ضده الرسوم واملصاريف ومقابل أتعاب احملاماة عن درجتي التقاضي.
جلسة  قانوناً  ميثله  من  يحضر  أو  شخصياً  يحضر  بأن  ضده  املستأنف  احملكمة  تعلن  لذا 

2018/03/27م وإال ستسير احملكمة في حقه حضورياً، ليعلم.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001153440 :رقم االستئناف: 03/2017/04669/7  -  رقم الكتاب

التاريخ: 07-03-2018
احملكمة: االستئناف العليا املدنية 3

رقم الدعوى: 02/2016/14828/6
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“نزاهة”: 595 مراقًبا ملتابعة االنتخابات امل�رصية
اأعل���ن ائتالف “نزاهة ملتابعة االنتخابات الرئا�شية امل�رصية 2018” عن م�شاركة 560 مراقًبا حملًيا 
و35 مراقًب���ا دولًي���ا من جن�شي���ات خمتلفة ملتابعة االنتخاب���ات الرئا�شية، الت���ي �شتنطلق داخل م�رص يف 

الفرتة من 26 اإلى 28 مار�س اجلاري.
وكان ائت���الف نزاه���ة الذي تاأ�ش����س بدعوة من منظم���ات “متطوعون بال حدود” )لبن���ان(، املنظمة 
امل�شكوني���ة حلقوق االإن�ش���ان والتنمية بجني���ف )�شوي����رصا(، وموؤ�ش�شة ماعت لل�ش���الم والتنمية وحقوق 
االإن�ش���ان )م�رص(، ق���د ح�شل على موافق���ة الهيئة الوطني���ة لالنتخابات، وميثل امل�شارك���ون الدوليون 

املنظمات العربية واالإفريقية واالأوروبية.
وقال املتحدث الر�شمي با�شم االئتالف اأمين عقيل اإن عددا من امل�شاركني قد و�شل اإلى القاهرة. 
واأو�ش���ح اأن االئت���الف ح�شل عل���ى الت�شاري���ح الكاملة وت�شلم بطاق���ات ال�شادرة م���ن الهيئة الوطنية 
لالنتخاب���ات، و�شيتم توزيع املتابعني على 14 حمافظ���ة م�رصية هي التي �شيتم تغطيتها من االئتالف، 

بواقع 50 % تقريًبا من اإجمايل املحافظات.
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القاهرة ـ سكاي نيوز عربية: 

با�ش���م  الع�شك���ري  املتح���دث  ق���ال 
اجلي����س امل�رصي، اأم����س االثن���ني، اإن 30 
م�شلح���ا قتل���وا يف تبادل الإط���الق النار مع 
قوة املداهمات مبناطق العمليات ب�شمال 
وو�شط �شيناء وجرى العثور بحوزتهم على 

اأ�شلحة نارية واأجهزة ات�شال ال�شلكية.
واأ�شاف املتحدث، يف البيان ال�شاد�س 
ع�رص عن نتائج العميلة الع�شكرية ال�شاملة 
 ”2018 �شين���اء  االإرهابي���ني”  ملالحق���ة 
خالل االأي���ام اخلم�شة املا�شية، اأن القوات 
متكنت م���ن الق�ش���اء على خلي���ة اإرهابية 
مكون���ة من �شتة م�شلحني ل���دى اختبائهم 
باأح���د املن���ازل املهج���ورة بدائ���رة ق�ش���م 
اأول العري����س ب�شمال �شين���اء، خالل تبادل 
الإط���الق الن���ار مع ق���وات ال�رصط���ة و�شبط 
بحوزتهم على 3 بنادق اآلية وعبوة نا�شفة 
مع���دة للتفج���ر. وقال البي���ان اإن �شابطا 
و3 جن���ود قتلوا واأ�شيب 3 �سباط وخم�سة 

جمندين خالل االأعمال القتالية اجلارية.

عدن ـ وكاالت: 
قتل قيادي يف تنظيم القاعدة، م�شاء 
االثن���ني، يف غ���ارة جوية اأمركي���ة لطائرة 
م���ن دون طيار يف منطق���ة احل�شون، �رصق 
مدينة ماأرب اليمني���ة. واأكد م�شوؤول اأمني 
اأن الغ���ارة االأمركي���ة ا�شتهدف���ت �شيارة 
ي�شتقلها قيادي يف القاعدة، مما اأدى اإلى 
مقتله يف احلال. ونفذت طائرات اأمركية 
م���ن دون طي���ار غ���ارات ع���دة ا�شتهدفت 

اأع�شاء التنظيم يف البي�شاء وماأرب.
من جانب اآخ���ر، اأعلن التحالف العربي 
الداعم لل�رصعية يف اليمن، االثنني، انت�شار 
ق���وات احلزام االأمن���ي يف حمافظة ال�شالع 
جنوبي اليمن، حيث ت�شع���ى ل�شبط االأمن 

بالتعاون مع ال�رصطة يف املنطقة.
وبا�رصت الق���وات مهامها يف حمافظة 
ال�شال���ع بع���د تلقيه���ا دورات ع�شكري���ة 
واأمني���ة وثقافية باإ�رصاف قي���ادة التحالف 

العربي يف عدن.

تونس ـ أ ف ب:
قالت وزارة الداخلية التون�شية، اأم�س 
االثن���ني، اإن م�شتبه���ا به مط���اردا من قبل 

االأمن “فجر نف�شه” يف جنوب البالد.
وقال الناط���ق الر�شم���ي با�شم وزارة 
الداخلية خليفة ال�شيباين يف ت�رصيح لقناة 
ن�شم���ة اخلا�شة اإن ق���وات االأمن “طاردت 
م�شتبه���ني اثن���ني يف منطقة ب���ن قردان، 
وفج���ر اأحدهم���ا نف�ش���ه ب���دون اأن يح���دث 

اإ�شابات يف �شفوف االأمنيني”.
وذكرت و�شائل اإع���الم حملية اأن اأحد 
االإرهابي���ني ق���ام بتفج���ر نف�ش���ه بقنبلة 
يدوية بعدما متكنت فرق احلر�س الوطني 
التون�شي م���ن حما�رصته ورفيق له وتبادل 

اإطالق النار معهما.
اأعل���ن  اجل���اري،  ال�شه���ر  بداي���ة  ويف 
الرئي�س التون�شي، الباجي قايد ال�شب�شي، 
متدي���د العم���ل بحالة الطوارئ ل����7 اأ�شهر 
اإ�شافية، بعد الت�شاور مع رئي�شي احلكومة 

و الربملان.

باريس ـ اف ب:
قال���ت �شحيفة لوفيف���ارو الفرن�شية 
اأن موظف���ا يعم���ل يف القن�شلية الفرن�شية 
يف القد����س اع���رتف باأنه قام خ���الل ثالثة 
يف  االأ�شلح���ة  ع����رصات  بتهري���ب  اأ�شه���ر 
�شي���ارات دبلوما�شية من قط���اع غزة اإلى 

ال�شفة الغربية.
روم���ان فران���ك، هو مواط���ن فرن�شي 
يعم���ل موظفا يف القن�شلي���ة الفرن�شية يف 
القد����س ، قام بتهري���ب اأ�شلحة من قطاع 
غ���زة اإل���ى ال�شف���ة الغربية ع���دة مرات يف 

االأ�شهر االأخرة ح�شبما اأعلنت اإ�رصائيل.
اإع���الم  و�شائ���ل  نقلت���ه  م���ا  ووف���ق 
اإ�رصائيلي���ة ف���ان” روم���ان فران���ك”  نق���ل 
االأ�شلح���ة عرب مع���رب “اإيري���ز”، حيث نفذ 
خم�س عمليات نق���ل لالأ�شلحة عرب املعرب، 

نقل خاللها نحو 70 م�شد�شا وبندقيتني.
وبح�ش���ب وكال���ة اأنب���اء “مع���ا” جرى 
اعتق���ال ت�شع���ة م���ن امل�شتب���ه به���م حتى 
االآن. وم���ن بني املعتقل���ني �شخ�س مقيم 
يف القد����س ال�رصقية يعم���ل حار�س اأمن يف 

القن�شلية الفرن�شية يف القد�س.

مقتل ع�رصات االإرهابيني 
يف مواجهات �شيناء

م�رصع قيادي يف القاعدة 
مباأرب بغارة لدرون

م�شبوه “يفجر نف�شه” 
يف جنوب تون�س

اإ�رصائيل تعتقل فرن�شيا 
“يهّرب” ال�شالح 

ويل العهد ال�صعودي ي�صل اأمريكا لبحث اأزمات املنطقة مع ترامب
اجلبر: قطر اأمر �شغر جدا ولدينا ملفات اأهم منها

م�شلح���ة  يف  املطروح���ة  امللف���ات  وت�ش���ب 
البلدين، من االتفاق على مواجهة اإيران وتدخالتها 
يف املنطق���ة، اإلى تعدي���ل االتفاق الن���ووي واإيجاد 
خم���رج لالأزمة ال�شورية، واإجب���ار ميلي�شيات احلوثي 
عل���ى القب���ول باملفاو�ش���ات يف اليم���ن وحتري���ك 

العملية ال�شلمية بني الفل�شطينيني واإ�رصائيل.
 و�شتك���ون زيارة االأمر حممد ب���ن �شلمان اإلى 
اأم���ركا �شامل���ة، ول���ن تقت�رص عل���ى لق���اء الرئي�س 
الكونغر����س  يف  امل�شوؤول���ني  وكب���ار  االأمرك���ي، 
ومراك���ز الفكر، بل �شرتكز اأي�شاً على حتقيق روؤيته 
)2030( واال�شتثم���ارات االأمركية، حيث �شيلتقي 
مديري اأك���رب ال�رصكات يف ال�شليك���ون فايل ومدينة 
�شيات���ل. كما �شي���زور كالً من نيوي���ورك وبو�شطن 
وهيو�شنت. وا�شتبق���ت ال�شحافة االأمركية الزيارة 
باحلديث عن االإ�شالح���ات االقت�شادية واالجتماعية 
التي يقودها االأم���ر ال�شاب، والدور الذي يلعبه يف 
حتديث اململك���ة ومتكني ال�شب���اب، واإيجاد بدائل 

للنفط كم�شدر اأ�شا�شي للدخل.
وق���ال وزير اخلارجية ال�شع���ودي عادل اجلبر، 
اإن زي���ارة ويل العهد اإلى اأم���ركا ت�شتمر اأ�شبوعني، 

يزور خاللها 7 مدن اأمركية.
وق���ال اجلب���ر، لل�شحافيني يف وا�شنط���ن، اأنه 
�شتت���م، خ���الل الزي���ارة، مناق�ش���ة ملف���ات كثرة، 
من بينه���ا اإيران واليم���ن و�شوريا والع���راق وليبيا 
ومواجهة االٍره���اب، م�شيفا اأن االأزمة القطرية “اأمر 

�شغ���ر ج���دا ولدينا ملف���ات اأهم منه���ا لنبحثها مع 
اجلانب االأمركي”.

واأ�شار اإلى اأن الدول الداعية ملكافحة االإرهاب 
طلب���ت “منهم وق���ف دع���م االٍره���اب، ووقف دعم 
التطرف والتدخ���ل يف الدول االأخرى، قلنا لهم ذلك 

عام 2013 ومل يتوقفوا حتى االآن”.
واأردف اجلب���ر قائ���ال “ماذا فعل���وا حتى االآن.. 
وقعوا مذك���رة تفاهم مع الواليات املتحدة ملحاربة 
االٍره���اب، هذه خطوة جيدة لكنه���ا لي�شت كافية”، 
موؤك���دا اأن “الغرب يتعامل مع اجلانب اللماع لقطر، 

ودول املنطقة نتعامل مع اجلانب املظلم”.
وكم���ا تط���رق الوزي���ر ال�شع���ودي اإل���ى امللف 
االإيراين، وقال اإن “االتفاق النووي مل يعالج �شلوك 
اإيران وال مينعها من امتالك قنبلة نووية”، يف اإ�شارة 
اإل���ى اتف���اق دول اأوروبية واأمركا مع اإي���ران ب�شاأن 

برناجمها النووي عام 2015.
واأ�ش���اف اجلب���ر اأن يف “املنطق���ة روؤيت���ان”، 
االأول���ى روؤي���ة للحياة تقوده���ا ال�شعودي���ة و”روؤية 
ظالمية تقوده���ا اإيران” تعمل منذ �شنوات على ن�رص 

الفو�شى والطائفية عرب اأذرعها. 

و�ش���دد عل���ى اأنه من غ���ر املقب���ول دعم قطر 
للقاعدة وجبهة الن�رصة باملال، كما من غر املقبول 

احت�شان الدوحة ملن�شات تن�رص الكراهية.
وفيم���ا يتعلق باليمن، قال وزي���ر اخلارجية اإن 
“احلرب يف اليمن فر�شت علينا ومل نبداأها”، م�شر 
اإل���ى “تراجع احلوثيني عن ع�رصات االتفاقات”، قبل 

االنقالب على ال�رصعية يف البالد.
وق���ال اإن احلوثي���ني “ي�شتخدم���ون ال���زوارق 
امللغمة يف باب املندب”، واأ�شاف: “ال اأرى اأن حرب 
اليم���ن م�شتنقع، فنح���ن نقدم ملي���ارات الدوالرات 

م�شاعدات لل�شعب اليمني”.
واأو�ش���ح اجلب���ر اأن ل���د اململكة اآلي���ة لتقييم 
احل���وادث يف اليمن، قائال اإن “االأخط���اء تقع يف كل 
احل���روب”، م�سريا يف الوقت ذات���ه اإلى اآالف النقاط 
التي مل ت�شتهدفها ق���وات التحالف العربي لتجنب 

وقوع اإ�شابات يف �شفوف املدنيني.
وتاأتي زي���ارة االمر حممد بن �شلمان للواليات 
املتح���دة االمريكي���ة بعد جول���ة اأجراه���ا ويل العهد 
ال�شع���ودي يف الراب���ع من مار�س اجل���اري، ا�شتهلها 
مب�رص، حي���ث التق���ى الرئي�س امل�رصي عب���د الفتاح 

ال�شي�شي.
ويف املحطة الثانية من اجلولة، حل االأمر حممد 
بن �شلمان، يف لن���دن، حيث التقى امللكة اإليزابيث 
ورئي�ش���ة الوزراء الربيطانية تري���زا ماي كما اأجرى 

مباحثات مع وزير الدفاع غافني وليام�شتون.

الرياض ـ وكاالت:

و�شل ويل العهد ال�شعودي الأمري حممد بن �شلمان، اإىل العا�شمة الأمريكية وا�شنطن، حيث من 

املقرر اأن يلتقي الرئي�س دونالد ترامب، يف البيت الأبي�س. وذكرت وكالة الأنباء ال�شعودية “وا�س”، 

عبدالعزيز”،  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  توجيهات خادم احلرمني  على  “بناء  اأنه  الثنني،  اأم�س 

غادر الأمري حممد بن �شلمان يف زيارة ر�شمية للوليات املتحدة، يلتقي خاللها برتامب، وعدد من 

امل�شوؤولني”. من جانبه، اأعلن البيت الأبي�س ر�شمياً عن زيارة ويل العهد ال�شعودي، قبل اأيام، معرباً 

عن رغبة وا�شنطن يف تعزيز عالقة ا�شرتاتيجية مع الريا�س.

باالن�صحاب عفرين وتطالب “القوات الغازية”  دم�صق تدين “احتالل” 
 عواصم ـ وكاالت:

 قال���ت وزارة اخلارجي���ة ال�شوري���ة، اإن اإع���الن 
الرئي����س الرتك���ي رجب طي���ب اأردوغ���ان “�شيطرة 
قوات���ه الغازية عل���ى مدينة عفري���ن ال�شورية، عمل 
غر م����رصوع ويتناق�س مع مب���ادئ ومقا�شد ميثاق 

االأمم املتحدة والقانون الدويل”.
وقالت اخلارجية يف ر�شالتني اإلى االأمني العام 
لالأمم املتحدة ورئي�س جمل�س االأمن: “�شوريا تدين 
االحت���الل الرتك���ي لعفرين وما يقرتف���ه من جرائم، 
وتطال���ب الق���وات الغازي���ة باالن�شح���اب ف���ورا من 
االأرا�ش���ي ال�شورية التي احتلته���ا”، وفق ما ذكرت 

وكالة �شانا ال�شورية.
“املمار�ش���ات  اأن  اخلارجي���ة  واأو�شح���ت 
واالعت���داءات الرتكي���ة ال ته���دد حي���اة املواطنني 
ووح���دة اأر�س و�شعب �شوريا فح�شب، بل تطيل اأمد 
احل���رب على �شوريا خدمة لالإرهاب وداعميه وتهدد 

االأمن وال�شلم يف املنطقة والعامل”.

واأ�شافت ال���وزارة “يف الوقت الذي تدين فيه 
اجلمهوري���ة العربية ال�شورية ه���ذا االحتالل الرتكي 
وم���ا يقرتفه من جرائ���م وتطالب الق���وات الرتكية 
الغازية باالن�شحاب فورا من االأرا�شي ال�شورية التي 

احتلتها فاإنه���ا تتوجه مرة اأخرى اإل���ى جمل�س االأمن 
لتحمل م�شوؤولياته يف وقف هذه االعتداءات والعمل 
على ان�شحاب القوات الرتكية الفوري من االأرا�شي 
ال�شورية وتقدمي امل�شاعدات االن�شانية العاجلة اإلى 

املواطن���ني ال�شوري���ني الذين كان���وا �شحية لهذه 
ال�شيا�شات العدوانية الرتكية”.

وكانت الق���وات التي تقودها تركيا قد جنحت 
يف ال�شيطرة على مركز مدينة عفرين، يف اإطار عملية 
بداأت منذ نح���و �شهرين �شد وحدات حماية ال�شعب 
الكردي���ة، اأ�سفرت عن �سق���وط قتلى من املدنيني 

من جراء الق�شف الرتكي.
وق���ال الرئي����س الرتكي رجب طي���ب اإردوغان 
اأم����س اإن العملي���ات الع�شكرية الرتكي���ة يف �شوريا 
�شت�شتمر اإلى ال�رصق حتى يجري تطهر بلدات متتد 
ملئات الكيلوم���رتات �شوب احل���دود العراقية من 

امل�شلحني.
ويف كلم���ة باأنق���رة، ق���ال اإردوغ���ان اإن تركي���ا 
�شت�شتهدف اأي�ش���ا مناطق حول منب���ج والقام�شلي 
وع���ني الع���رب وراأ����س الع���ني. واأ�ش���اف اأن تركيا 
�شتنفذ هجوما �شد م�شلحني اأكراد يف �شمال العراق 

اإذا مل تطهر بغداد املنطقة منهم.

دبي ـ العربية.نت: 

يف ت�شعي���د غ���ر م�شبوق عل���ى �شعيد �رصاع 
اأجنح���ة احلكم يف اإي���ران، ك�شف الرئي����س االإيراين 
ال�شاب���ق، حمم���ود اأحم���دي جن���اد، عن حج���م ثروة 
املر�ش���د االأعلى للنظ���ام االإيراين، عل���ي خامنئي، 
والت���ي قدره���ا ب� 800 األ���ف مليار توم���ان، اأي ما 
يعادل 190 ملي���ار دوالر اأمركي تقريبا، واتهمه 
بنهب اأموال املواطنني وموا�شلة القمع الإ�شكات 

املنتقدين.
ون����رص موق���ع “دول���ت به���ار” املق���رب م���ن 
اأحمدي جن���اد ر�شالتني مطولتني منه، يوم االأحد، 
موجهتني اإلى خامنئي، ينتق���د خاللهما ا�شتحواذ 
موؤ�ش�ش���ات املر�شد على ح���وايل 190 مليار دوالر 
اأمركي بط���رق غر م�رصوعة ال تخ�ش���ع الأية رقابة 

مالية.
وبح�ش���ب اأحمدي جناد، مت توزيع هذه املبالغ 
على موؤ�ش�شات تتبع مكتب املر�شد مبا�رصة، وهي 
كل م���ن موؤ�ش�ش���ة “بنياد 15 خ���رداد”، وموؤ�ش�شة 
“بني���اد م�شت�شعف���ان”، ومرك���ز “�شت���اد اجرايي 
فرمان ام���ام”، وتعاونية احلر�س الث���وري “بنياد 

تع���اون �شب���اه”، وتعاونية اجلي����س “بنياد تعاون 
ارت�س”، وتعاونية البا�شيج “نياد تعاون ب�شيج”، 
وتعاوني���ة وزارة الدف���اع “بني���اد تع���اون وزارت 
دفاع” وجلنة اخلميني اخلرية “كميته امداد امام 

خميني”.
وق���ال الرئي����س االإي���راين ال�شاب���ق يف اإحدى 

الر�شالت���ني اإن اال�شتي���اء ال�شعبي الع���ام من اأداء 
النظ���ام �شديد وخط���ر ويت�شع ب�رصع���ة، مت�شائال: 
“كي���ف ميك���ن اأن ن�شك���ت عندم���ا ن���رى تعر�س 
النا����س وال�شباب للظلم والقم���ع من قبل االأجهزة 
الق�شائية واالأمنية ملجرد االنتقاد اأو االحتجاج؟”.
وراأى اأحم���دي جن���اد اأنه “على م���دى العقود 

املا�شي���ة، اأدت ثالث �شيا�شات اإلى جانب العديد 
م���ن االإخفاق���ات اإلى تراك���م امل�ش���اكل واالأزمات 
واال�شتي���اء العام، وهي القم���ع واالأجواء االأمنية يف 
البالد والثانية الزعم باأن اأو�شاع كل البلدان اأ�شواأ 
م���ن اإيران فيج���ب على اجلمي���ع اأن ي�شمت واأن ال 
ينتق���د، والثالث���ة هي ع���دم ال�شفافي���ة يف االأمور 
الهامة واإخفاء الق�شايا االأ�شا�شية لل�شعب”، على 

حد تعبره.
رئي����س  جن���اد  اأحم���دي  اأن�ش���ار  ويته���م 
ال�شلط���ة الق�شائي���ة االإيراني���ة، اآي���ة اهلل �ش���ادق 
اآمل���ي الريج���اين، املقرب م���ن املر�ش���د واأ�شقائه 
املتنفذي���ن يف النظ���ام بال�رصق���ة والف�شاد ونهب 
املال العام، وو�شفوا الق�شاء االإيراين ب�”الظامل” 

و”املنحرف”.
وكان اأحم���دي جناد قد طالب يف ر�شالة اأخرى 
خلامنئ���ي باإج���راء انتخابات مبك���رة واإقالة رئي�س 
الق�شاء واالإفراج عن معتقلي االحتجاجات للخروج 
م���ن االأزم���ة ال�شيا�شي���ة يف البالد، ما ح���دا بالتيار 

املت�شدد ب�شجنه اأو و�شعه حتت االإقامة اجلربية.

أحمدي نجاد يتهم خامنئي بنهب 190 مليار دوالر

• االأمر حممد بن �شلمان يف لقاء �شابق مع ترامب.	

• جتمع جلنود اأتراك يف عفرين. 	

•  اأحمدي جناد مع املر�شد خامنئي يف �شورة ار�شيفية	
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سوالف

وجدن���ا �أنف�سن���ا �أم���ام مقايي�س ال 
تتفق م���ع عاد�تن���ا وتقاليدنا يف عامل 
�الجتماعي، و�نحرف  �لتو��سل  و�سائل 
�لبع����س ع���ن ��ستخد�م لغ���ة �حلديث 
�لعادية و�لتعب���ر�ت �ل�سائعة و�أخالق 
�أه���ل �لبحرين، و�سهدنا م���ع كل �أ�سف 
وقائع غريبة بتدف���ق �الإ�ساء�ت و�إثارة 
�لفنت وتفريغ �سحنات �الأحقاد يف هذه 
�لو�سائل، مما جعل �ملجتمع �لبحريني 
ي�ست�سع���ر  طو�ئف���ه  وب���كل  برمت���ه 
ه���ذ� �خلطر ويق���ف �سفا و�ح���د� �سد 
�لكتاب���ات و�حل�ساب���ات �مل�سيئة �لتي 
ال تلت���زم باأي و�زع ديني و�أخالقي و�أي 
خي���ط م���ن �مل�سد�قي���ة، ويف جمل�س���ه 

�لعامر ي���وم �الأحد �لفائت جدد �سيدي 
�ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي �الأمر خليفة 
بن �سلم���ان �آل خليفة رئي����س �لوزر�ء 
�ملوق���ر حفظ���ه �هلل ورع���اه )�لتاأكي���د 
عل���ى �أهمية �أن تن���اأى مو�قع �لتو��سل 
�الجتماع���ي بنف�سه���ا ع���ن كل م���ا من 
�ساأنه �أن يث���ر �لفرقة د�خل �ملجتمع، 
و�أن تك���ون ه���ذه �ملو�ق���ع م�سدر خر 
وتق���دم، وقال �سم���وه: “على �ملجتمع 
�أن يت�سدى لكل من يعمل �سد �إر�دته، 
و�أن يرف����س كل �سل���وك مغاير لذلك، 
�لتو��س���ل  من�س���ات  ت�ستخ���دم  و�أن 
�الجتماع���ي يف تاأكي���د �للحمة �لوطنية 

وفيما ينفع �لوطن(.

�إن �ملحافظة على �أم���ن و��ستقر�ر 
�ملجتم���ع لي�س���ت مهمة ط���رف و�حد، 
�إمنا م�سوؤولية جماعية �ساملة، بدء� من 
�ملو�طن �لذي يجب �أن يتحلى بالوعي 
و�مل�سوؤولية وي�سهم �إيجابيا يف خمتلف 
و�سائ���ل �لتو��س���ل �الجتماعي ويكون 
قدوة لالآخرين وميثل �جلانب �الأ�سيل 
وي���رز �ل�س���ورة �لنا�سع���ة لالإن�س���ان 
�لبحريني، �إلى �جلهات �ملخت�سة �لتي 
يج���ب �أن تت�سدى للح�سابات �مل�سيئة 
بكل حزم وتقطع �أنفا�سها �رسيعا وعدم 
تركها ترف���رف ب�سكل غريب مريب يف 
�لف�س���اء �ملفتوح حفاظ���ا على �لوطن 
و�للحم���ة �لوطني���ة و�ل�س���الم و�الأم���ن 

و�ال�ستقر�ر و�لرت�بط �لوثيق بني �أهل 
�لبحرين. 

�إن م���ا يكت���ب وين�رس ع���ر و�سائل 
“توي���رت،  �الجتماع���ي  �لتو��س���ل 
�إلخ،  يوتيوب..  �إن�ستغر�م، في�سب���وك، 
م���ن �ل�سهول���ة �لتقاط���ه يف كل �أنح���اء 
�لعامل، فهي ناف���ذة مفتوحة يفرت�س 
�أن تك���ون من�س���ة لطرح �حل���و�ر �لبناء 
وكل ما يفي���د �لنا�س، ولي�س �لعك�س، 
ومنطق �حلياة �الإن�ساني���ة يوؤكد د�ئما 
و�أب���د� مبا ال يقبل �جلدل �نت�سار �حلق 
و�خلر على �ل�رس، وبقاء �حلقيقة وزو�ل 
�لكذب و�لبهتان، فنحن �أمام م�سوؤولية 

وطنية بالدرجة �الأولى.

وسائل التواصل االجتماعي... 
مسؤولية وطنية بالدرجة األولى

�مل�رسي���ون  ب���ه  ق���ام  م���ا 
م���ن  م����رس  خ���ارج  �ملقيم���ون 
تز�ح���م �أم���ام �ل�سف���ار�ت لالإدالء 
باأ�سو�ته���م يف �نتخاب���ات رئا�سة 
حق���ا،  ر�ئ���ع  �س���يء  �جلمهوري���ة 
وهو يق���دم �أف�س���ل دعاية مل�رس 
يف �خل���ارج يف ه���ذه �ملرحلة، وال 
�أنكر �أنني �سخ�سيا �نده�ست مما 
ر�أيته من ح�س���ور مكثف، وكنت 
�أت�س���ور �أن �الإقب���ال ل���ن يك���ون 
بهذ� �لكم �لكبر، فهذه �لظاهرة 
تلفت �الأنظار وت�ستحق �لدر��سة 

بالفعل.
م���ا حدث يع���د ب���دون مبالغة 
�أف�س���ل �س���ورة قدم���ت مل�رس يف 
�خلارج خالل �لف���رتة �حلالية، وال 
�أبال���غ �إذ� قل���ت �إن �مل�رسيني يف 
�خل���ارج جنح���و� فيما ف�س���ل فيه 
�الإعالم �مل�رسي على مد�ر �الأ�سهر 
�ملا�سي���ة، حيث قدمو� رد� بليغا 
وعملي���ا عل���ى �لدعاي���ة �ل�سلبية 
�لو��سع���ة �لت���ي يت���م متويله���ا 
و�إد�رتها �سد م�رس ب�سكل و��سح 
و�لت���ي تهدف �إل���ى �لت�سكيك يف 
�أي���ة �إجن���از�ت مت���ت خ���الل حكم 

�لرئي�س �ل�سي�سي.
ه���ذه �حلمالت �لتي تد�ر كان 
هدفه���ا تو�سي���ل �مل�رسيني �إلى 
االإحب���اط التام حت���ى ال يتوجهوا 
�إلى �النتخابات �لرئا�سية، فلماذ� 
ح���دث �لعك����س؟ وما �ل���ذي دفع 
ه���وؤالء �ملقيم���ني خ���ارج بالدهم 
�إل���ى �إنف���اق �مل���ال و�لوقت من 
�أجل �لذهاب �إلى مقار �ل�سفار�ت 
لالإدالء باأ�سو�تهم بال�سكل �لذي 
ر�آه �لعامل؟ لو كان هذ� �لتز�حم يف 
�لد�خل لقال �لبع�س �إنه �أمر مدبر 
و�إن ه���وؤالء رج���ال �أم���ن يرتدون 
�ل���زي �ملدين ويقوم���ون بتمثيل 
دور معني خلدم���ة �لرئي�س، لكن 
ه���وؤالء �أنا�س مقيم���ون يف �خلارج 
نعرفهم ويعرفوننا، فلماذ� حدث 
ذلك؟ ومل���اذ� ج���اءت �لرياح مبا 
ال ت�سته���ي �سفن قن���اة �جلزيرة 

و�أخو�تها؟
�لذي ح���دث هو �أن �مل�رسيني 
بذكائهم �لفطري �أدركو� خطورة 
�للحظ���ة �لت���ي متر به���ا بالدهم 
وعرفو� جيد� ما �لذي ير�د مل�رس، 
فاخت���ارو� �مل�ستقب���ل و�خت���ارو� 
�ال�ستقر�ر �لذي ي�سمن لهم هذ� 
�مل�ستقب���ل، �مل�رسي���ون فهم���و� 
الدر�س وعرفوا اأن طريق االإحباط 
�لذي يريد �أن ير�سمه لهم �لبع�س 
لن يوؤدي �إال �إلى �خلر�ب و�لدمار، 
فقامو� مبا ينبغي �لقيام به جتاه 
�حلف���اظ عل���ى ��ستق���ر�ر بلدهم 

وتقدمه.
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زبدة القول

بني عام 2009 وعام 2018، 
مرت �إي���ر�ن بالكثر من �الأحد�ث 
�لت���ي  �ملختلف���ة  و�لتط���ور�ت 
تد�ع���ت عنها متغر�ت �سيا�سية 
و�قت�سادي���ة و�جتماعي���ة و�أمنية 
غر عادية ودفعت هذ� �لبلد نحو 
مفرتق ح�سا����س ميكن �لقول �إن 

�أغلب طرقه م�سدودة.
عام 2009، �سه���د �نتفا�سة 
كب���رة بوج���ه نظ���ام �جلمهورية 
وعل���ى  �الإير�ني���ة،  �الإ�سالمي���ة 
�لرغم م���ن �أن �سب���ب �النتفا�سة 
كان جر�ء عملي���ات �لتزوير �لتي 
�لرئا�سية  �النتخاب���ات  ج���رت يف 
حينها، لكنها �رسع���ان ما �تخذت 
بعد� �سيا�سيا و��سحا عندما ردد 
�ملحتجون �ملنتف�سون �سعار�ت 
تنادي بامل���وت خلامنئي ونظام 
والي���ة �لفقي���ه، وقام���و� باإحر�ق 
ومتزيق �سوره �إلى جانب ترديد 
�سع���ار�ت معار�س���ة للتدخ���الت 
ولئ���ن  �ملنطق���ة،  بل���د�ن  يف 
متكنت �الأجه���زة �الأمنية الأ�سباب 
متباين���ة �أبرزه���ا �ملوق���ف غ���ر 
�مل�سوؤول للمجتمع �لدويل عموما 
جتاهها،  خ�سو�س���ا  و�الأمرك���ي 
لكن وعلى �لرغم من ذلك فاإنها 
�أث���رت  “�أي ه���ذه �النتفا�س���ة”، 
على هيبة ومكان���ة �لويل �لفقيه 
وحطمت حاجز وهالة �لرهبة �لتي 
كان���ت حتيط ب���ه، �إل���ى حد طرح 
اإيرانية مو�ضوع تغيريه،  اأو�ضاط 
مب���ا يوح���ي �أن �ملر�س���د �الأعلى 

للنظام �نتهت �سالحيته! 
ويف   2017 ع���ام  �أو�خ���ر  يف 
بد�يات عام 2018، �سهدت �إير�ن 
�نتفا�س���ة عارمة �أخ���رى �ندلعت 
�ملقد�س���ة  م�سه���د  مدين���ة  يف 
و�نتقلت �إلى 142 مدينة �أخرى، 
وم���ع �أن �ل�سب���ب �لرئي�سي لهذه 
لك���ن  �قت�س���ادي،  �النتفا�س���ة 
�رسع���ان م���ا �نقلبت ه���ي �الأخرى 
ر�أ�س���ا على عق���ب ولب�س���ت حلة 
�سيا�سي���ة عندما ب���د�أ �ملحتجون 
يف �سائ���ر �أنح���اء �إي���ر�ن يهتفون 
“�مل���وت للديكتات���ور”  ب�سع���ار 
�أي خامنئ���ي، �إل���ى جان���ب �سعار 
“�مل���وت لروح���اين” و�سع���ار�ت 
يف  للتدخ���الت  مناوئ���ة  �أخ���رى 
�ملنطق���ة و�أخرى ر�ف�س���ة للبعد 
�لدين���ي للنظ���ام، وعل���ى �لرغم 
�الإير�ني���ة  �ل�سلط���ات  �أن  م���ن 
�آالف �ملحتجني  قامت باعتق���ال 
من �سائ���ر �أرجاء �إي���ر�ن، وق�سى 
قر�ب���ة 16 من �ملعتقلني نحبهم 
حتت �لتعذيب بح�سب ما �أفادت 
اأو�ض���اط حقوقي���ة م���ع مالحظ���ة 
�أن �ل�سلط���ات �الإير�ني���ة زعم���ت 
�أن �لبع����س �نتح���رو�، وه���و زعم 
رف�ضته اأو�ضاط �ضيا�ضية اإيرانية 
و�أكدت ��ستحالة قيام �أي �سجني 
يف �إير�ن باالنتح���ار، فاإن مظاهر 
�الحتجاج���ات بقي���ت �سائ���دة يف 
باع���رت�ف  �إي���ر�ن  �أرج���اء  �سائ���ر 

م�سوؤولني �إير�نيني.
هات���ني  ب���ني  �إي���ر�ن 
�النتفا�ست���ني، عا�س���ت وتعي�س 
��ستثنائي���ة  وتط���ور�ت  �أحد�ث���ا 
باملعن���ى �لو�قع���ي للكلمة، الأن 
�لنظام  ف�سحت���ا  �النتفا�ست���ني 
وك�سفت���اه على حقيق���ة �أمره بل 
لعبت���ا دور� ب���ارز� وموؤثر� يف نزع 
�لغ�ساوة �لتي كان���ت على �أعني 
�ل�سارع���ني �لعرب���ي و�الإ�سالمي، 
حي���ث ب���د�أت مظاه���ر �لرف����س 
الأعم���ال  و�الإد�ن���ة  و�ل�سج���ب 
وممار�سات هذ� �لنظام يف هذين 
�ل�سارعني �إلى جانب �أن �حل�سور 
�لعرب���ي و�الإ�سالم���ي يف جتمعات 
�لوطن���ي  �ملجل����س  وموؤمت���ر�ت 
للمقاومة �الإير�ني���ة بد�أت تزد�د 

ب�سكل ملفت للنظر. “�إيالف”.

مرشد إيران فاقد 
للصالحية )1(

 نزار 
جاف

ال�س����ك �أن �لدور �ل����ذي ت�سطلع ب����ه تقارير 
ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية مهم للغاية، لكن 
ماز�ل����ت �الإ�سكالي����ة تكمن يف م����دى قدرتنا على 
�ال�ستف����ادة من ه����ذه �لتقاري����ر، و�الآلية �ملجدية 
ملن����ع تفاقم وتكر�ر �ملخالفات الإ�سالح ما ميكن 

�إ�سالحه.
�ملالحظ����ات  �إحال����ة  �ملو�سوع����ي  م����ن  كان 
�الإد�رة  �إل����ى  �الأخ����ر  �ل�سن����وي  �لتقري����ر  يف 
�لعام����ة ملكافح����ة �لف�س����اد و�الأم����ن �القت�سادي 
و�الإلك����رتوين، وت�سكي����ل جلان حتقي����ق د�خلية، 
و�تخ����اذ �إج����ر�ء�ت �إد�ري����ة منا�سب����ة، وه����و ما قد 
ي�سهم يف معاجل����ة �الإ�سكالية ب�س����كل مبا�رس، هذ� 

م����ن جهة، �أما من جهة �أخ����رى، فاإن مت�سك جمل�س 
�ل�سورى برف�س �لتعديل �ل����ذي يق�سي باالإحالة 
�الإلز�مي����ة الأية خمالفة تنطوي على �سبهة جنائية 
�إلى �لنيابة �لعامة، مقنع �إلى درجة ما؛ فلو حتقق 
�لتعدي����ل �سيبتعد ديو�ن �لرقاب����ة كل �لبعد عن 
دوره �ملح����دد �سم����ن �إط����ار رباعي����ة “�لتدقيق، 

�لتفتي�س، �لفح�س و�ملر�جعة”. 
�س����وى �أننا ناأمل �أال يكون �لقلق �ل�سوري من 
�حتمالي����ة تعر�س �لديو�ن �لرقاب����ي لالنتقاد�ت 
�لت�رسيعية �أو �الإعالمي����ة، قلقاً نابعاَ من �أخطاء قد 
ت����رد يف �أي من تقاري����ره �ل�سنوية، بل قلق من �أن 
يتحم����ل دي����و�ن �لرقاب����ة م�سوؤولي����ات خارجة عن 

�سميم عمله وقدرته �جلهوزية.
الب����د من فر�س �آلية �سارم����ة لال�ستفادة من 
ه����ذه �لتقاري����ر، م����ن دون �مل�سا�����س مب�سد�قية 
ديو�ن �لرقابة؛ الأننا �أم����ام م�ساٍع �جتهادية تقبل 
�ل�سو�ب و�خلطاأ، حتى و�إن كان �لديو�ن �لرقابي 
ي�ستم����د م�سد�قيت����ه م����ن و�قع قربه م����ن �أجهزة 

�لدولة و�ل�سالحيات �ملمنوحة له. 
يبق����ى �ل�س����وؤ�ل ملح����اً، يطرح نف�س����ه يف كل 
ع����ام: م����ا احل����ل اإن مل تتع����اط االأجه����زة االإدارية 
بالدولة ب�سكل مو�سوعي و�سارم مع �ملخالفات، 
خ�سو�ساً �أنها ت�ستهدف �أمو�ل �لدولة وقو�نينها 

وقر�ر�تها؟.

ل�رسطة �ملجتمع دور ُمتميز يف حتقيق �لتنمية 
�لوطني����ة �الجتماعية و�الإن�سانية و�الأمنية، بف�سل 
ت�سلح �أفر�دها بالعتاد �لفكري ومبا ميلكون من 
قدرة تنظيمي����ة و�أد�ء متق����ن يف تنفيذ مهامهم، 
م����ا جعله����م ي����وؤدون دوًر� ر�ئًد� ال ميك����ن �إغفاله 
�أو جتاهل����ه، ودور �رسط����ة �ملجتمع يب����د�أ بالوقاية 
�أوالً، و�حلماي����ة ثانًيا، و�لتوعي����ة ثالًثا، وحت�سني 
�ملجتمع من �ملنزلقات �ل�سلبية يف �لبيت و�لعمل 
و�ل�س����ارع وكل م����كان يف �ملجتم����ع ر�بًعا، وغر�س 
ثقافة �الأم����ن و�ل�س����الم و�لت�سام����ح و�لوئام بني 

�أفر�د �ملجتمع �لو�حد خام�ًسا.
�إن حتقي����ق �أه����د�ف وبر�م����ج �رسط����ة خدم����ة 
�ملجتم����ع لي�����س م�سوؤولي����ة �إد�رته����ا ومن�سوبيها 
فقط، بل ه����ي م�سوؤولية جمتمعي����ة جامعة، وجزء 
م����ن �لتكاف����ل �الجتماعي �ل����ذي الب����د �أن يتحمل 
�ملو�طنون و�ملقيم����ون جزًء� من ِعبئه، وذلك من 

خالل تق����دمي كل �أ�س����كال �مل�ساع����دة و�لتعاون 
يف  �لفعلي����ة  �مل�سارك����ة  بجان����ب  و�القرت�ح����ات، 
خمتل����ف  يف  �ل�رسط����ة  تنظمه����ا  �لت����ي  �الأن�سط����ة 
حمافظات �لبحرين، ليكون �ملو�طن بذلك �رسيًكا 
يف حت�س����ني �لبيئ����ة �الأمنية يف ب����الده، وهو �لدور 
�ل����ذي الب����د �أن ي�سطلع به كل مو�ط����ن للت�سدي 
�إل����ى �جلرمية و�ملمار�س����ات �ملجتمعية �خلاطئة، 
و�لعم����ل �سوًيا لتكري�س �ملمار�س����ات �ملجتمعية 
�ل�سليمة �ملتو�فقة مع �الأهمي����ة �لتنموية لل�ِسلم 
و�الأم����ن �الجتماع����ي. �إن تاأ�سي�����س �رسطة �ملجتمع 
ُيعتر قف����زة نوعي����ة �أر�س����ى قو�عده����ا �مل�رسوع 
�الإ�سالحي جلالل����ة عاهل �لبالد �لذي و�سع �أ�س�س 
�ال�سرت�تيجي����ة لل�سيا�سات �لتنموية �مل�ستدمية، 

ومنها �ل�سيا�سة �الأمنية. 
ل�رسط����ة  �الأ�سا�سي����ة  �لوظيف����ة  جوه����ر  �إن 
�ملجتم����ع هو خدمة �ملو�طن، وعل����ى �ملو�طن �أن 

يتحم����ل دوره �لوطن����ي وم�سوؤوليت����ه يف حتقي����ق 
��ستق����ر�ر �ملجتم����ع، وم����ن �مل�ستحي����ل مو�جه����ة 
�جلر�ئم باجله����ود �الأمنية �مُلنف����ردة مهما كانت 
قوتها وعددها، وال يت����م �لق�ساء عليها �إال بجهد 
ت�سارك����ي ب����ني �ل�رسط����ة و�ملو�ط����ن وموؤ�س�سات 
�ملجتم����ع �مل����دين، وهو �أم����رٌ تفر�س����ه متطلبات 
�لتنمي����ة �مل�ستد�م����ة، فاأمن �ملجتم����ع �رسورة من 

�رسور�ت تطور وبقاء �ملجتمع و�زدهاره.
��ستطاع����ت �رسط����ة �ملجتم����ع �لبحريني����ة مع 
تنامي م�سوؤوليتها �الأمني����ة �أن تزيد من قدر�تها 
وتو�كب �لتط����ور�ت �لتقنية �حلديثة �لتي تدعم 
به����ا عمله����ا و�أن�سطته����ا، مما �أحدث نقل����ة نوعية 
يف دوره����ا ووظائفها �لت����ي تقدمها جلميع �أفر�د 
�ملجتم����ع و�ملقيم����ني، وه����ذ� م����ا يوؤك����د �أن ِع����ز 
�لبحري����ن و�زدهارها و�أمنه����ا و�سالمتها، حا�رسها 

وم�ستقبلها م�سوؤولية م�سرتكة علينا جميعًا. 
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اتحاد فنون القتال المختلطة         المركز اإلعالمي

أك��د رئيس االتحاد العريب لكرة الس��لة 
الل��واء إس��اعيل القرق��اوي أن رئيس 
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة س��مو 
الش��يخ عي��ى بن عيل ب��ن خليفة آل 
خليف��ة ت��رك بصم��ة عىل كرة الس��لة 
البحريني��ة، وحقق نقل��ة نوعية للعبة 
ع��ىل األصع��دة كافة بفضل م��ا يتمتع 
به س��موه من حنكة ورؤية مس��تنرية 
ق��ادت اللعب��ة إىل آف��اق رحب��ة م��ن 
التطور، كان الشاهد عليها فوز منتخب 
الش��باب بلقب البطولة الخليجية التي 
استضافتها سلطنة ُعان الشهر املايض.

وأضاف القرقاوي ل� “البالد سبورت” أن 
سمو الش��يخ عيى بن عيل آل خليفة 
قي��ادي من الطراز الرفي��ع، وقدم عمال 
ناجح��ا يف الفرتة القص��رية التي قضاها 
رئيس��ا لالتحاد البحريني لكرة الس��لة 
ليسري عىل نهج والده سمو الشيخ عيل 
ب��ن خليفة آل خليفة ال��ذي يعترب أول 

رئيس لالتحاد.
وتاب��ع القرقاوي “االتح��اد العريب لكرة 
الس��لة يفتخ��ر بس��مو الش��يخ عيى 
بن ع��يل آل خليفة بصفته قائدا ش��ابا 
اس��تطاع أن يقود االتحاد البحريني إىل 
مرحل��ة جديدة من التمي��ز، فهو رجل 
ميداين متواجد يف الحص��ص التدريبية 

واملباري��ات، وع��ىل تواص��ل دائم مع 
األندية، ولقد ملست ذلك بحكم متابعتي 
لكرة الس��لة ع��رب الصح��ف البحرينية 
وبحكم قريب من االتحاد، وبدورنا نشيد 
مبنتخب البحرين للشباب الذي استطاع 
أن يقدم صورة ناصعة عن كرة الس��لة 
البحريني��ة، وأتوقع له مس��تقبال باهرا 
ليس عىل املستوى الخليجي فقط، وإمنا 

عىل املستوى العريب أيضا..”.
وعرب رئي��س االتحاد العريب عن إعجابه 
الكبري بالدوري البحريني لكرة الس��لة، 
وال��ذي ميتاز بقوة املنافس��ة والحضور 

الجاه��ريي، مضيف��ا “م��ا يعجبني يف 
ال��دوري البحرين��ي ه��و االعتاد عىل 
املدرب املواطن بنسبة كبرية ..والدوري 
بصورة عام��ة مميز ومث��ري، والبحرين 
وحقق��ت  الص��االت،  بألع��اب  متت��از 
إنج��ازات كث��رية، ومل يتب��ق إال يف كرة 

القدم..”.
الوطيدة  بالعالق��ات  القرقاوي  وأش��اد 
التي ترب��ط االتح��اد البحريني بنظريه 
اإلمارايت، والتي تعك��س متانة الروابط 
بني البلدين الش��قيقني قيادة وحكومة 

وشعبا.

وع��ىل صعي��د آخ��ر، أش��اد القرقاوي 
بالدور الفاعل لالتح��اد البحريني لكرة 
السلة يف االتحاد العريب وتواصله الدائم 
مع األمانة العام��ة وحرصه عىل إنجاح 
مختل��ف بط��والت وأنش��طة االتحاد، 
مؤك��دا أهمية دخول دول جديدة عىل 
خط االس��تضافات، وم��ن بينها مملكة 
البحري��ن؛ حتى ال تكون االس��تضافات 

حكرا عىل دول محددة.
وأضاف “البحرين متتلك جميع مقومات 
النج��اح الالزم��ة الس��تضافة أي بطولة 
عربية، فهي متتلك املنش��آت والكوادر 

البرشي��ة والتغطية اإلعالمي��ة والتوافد 
الجاه��ريي، وبالتايل فإنن��ا ننتظر من 
البحري��ن التقدم الس��تضافة أي بطولة 
قادمة؛ ألنها متتلك خ��ربة كبرية يف هذا 
املجال، ك��ا أننا نأمل من الس��عودية 
والكويت بعد رفع الحظر أن تستضيفا 
بطوالت الس��لة العربية عىل مس��توى 
األندي��ة واملنتخبات بعدما اس��تضافت 
مرص وتونس واملغرب بطوالت عدة..”.

وأكد القرقاوي أن االتحاد العريب يسعى 
لتخطي جميع املعوق��ات والصعوبات 
التي متر به��ا كرة الس��لة العربية، ويف 

مقدمته��ا الظروف السياس��ية؛ بهدف 
االرتقاء باللعبة، ومن هذا املنطلق، فإن 
االتحاد عازم عىل تفعيل دوره بش��كل 
أك��رب خالل املرحل��ة القادمة من خالل 
واملسابقات،  والربامج  األنشطة  تكثيف 
ولكن ذل��ك ل��ن يتحق��ق إال بتكاتف 
جميع االتحادات العربية األعضاء، الفتا 
النظ��ر إىل أن الرتكيز يف الف��رتة املقبلة 
لن يقترص عىل إقامة املس��ابقات، وإمنا 
العم��ل ع��ىل إقام��ة دورات للح��كام 
واملدربني واإلداريني مبا يسهم يف تطوير 

جميع أركان اللعبة.

القرقاوي: عيسى بن علي حقق نقلة نوعية لكرة السلة البحرينية
البحرين قادرة على استضافة البطوالت العربية بنجاح

س���م���وه ق�����اد ال��ل��ع��ب��ة إل�����ى م���رح���ل���ة ج����دي����دة م����ن ال��ت��م��ي��ز
ال���م���درب ال��م��واط��ن ب���ال���دوري ال���س���اوي ي��ب��ع��ث ع��ل��ى اإلع��ج��اب
حسن علي
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أكد الشيخ س��لان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أن وحدة 
وتضامن أرسة كرة القدم اآلسيوية كان لها 
انعكاسات إيجابية عىل ترسيخ االستقرار يف 
مس��رية االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، مشريا 
إىل أهمي��ة االس��تقرار يف تحقيق نجاحات 
كبرية للكرة اآلس��يوية ع��ىل األصعدة كافة 

خالل السنوات القليلة املاضية. 
وأش��ار الش��يخ س��لان ب��ن إبراهي��م آل 
خليفة، خالل اجتاعه مع رؤساء ومسؤويل 
اتح��ادات الك��رة يف منطقة “اآلس��يان” يف 
العاصمة املاليزية كواالملبور أمس )االثنني(، 
إىل أن العائلة الكروية اآلس��يوية تس��ري يف 
مرك��ب واحد يهدف للوص��ول إىل تحقيق 
التطلعات املش��رتكة بتطوي��ر اللعبة، مبيًنا 
أن دور االتح��ادات الوطنية يعترب أساس��ًيا 
وال غنى عن��ه يف بلوغ الغايات املنش��ودة 
لالرتقاء بالبنية الكروي��ة يف مختلف أنحاء 

القارة اآلسيوية. 

واس��تعرض الشيخ س��لان بن ابراهيم آل 
خليف��ة خالل اللقاء العدي��د من املبادرات 
والربام��ج الت��ي نفذه��ا االتحاد اآلس��يوي 
خالل الفرتة املاضية والرامية إىل مس��اعدة 
االتح��ادات األهلي��ة لالرتق��اء مبنظومته��ا 
الكروية وتطوير كوادرها اإلدارية والفنية، 
الفًتا إىل حرص االتحاد اآلس��يوي عىل طرح 
املزيد م��ن الربامج واملب��ادرات التي ترثي 
مسرية الكرة اآلسيوية عىل املستويات كافة.
وأك��د رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
أن اللق��اءات املتواصل��ة م��ع االتح��ادات 
األهلي��ة تعد م��ن األمور الرضوري��ة التي 
تس��هم يف توطيد العالق��ات املتميزة التي 
ترب��ط بني أف��راد األرسة اآلس��يوية وتفتح 
املج��ال أمام لتبادل الرؤى واألفكار بش��أن 
مختلف القضايا املرتبطة مبس��رية لعبة كرة 
الق��دم عىل الس��احة القارية وس��بل فتح 
آف��اق جديدة من التعاون البناء بني جميع 

األطراف املعنية.

ومثن الش��يخ سلان بن ابراهيم آل خليفة 

الدور امله��م الذي تلعبه اتحادات الكرة يف 

منطقة “اآلسيان” عىل صعيد تطوير اللعبة 

يف بلدانه��ا، مش��يًدا مبس��اعيها املتواصل��ة 

لالرتق��اء مبنتخباته��ا الوطني��ة وكوادره��ا 

والتدري��ب  اإلدارة  مج��االت  يف  العامل��ة 

والتحكي��م، متمنًيا لها كل التوفيق والنجاح 

يف خطواتها املستقبلية.

وأشاد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

بإنج��ازات اللعب��ة يف منطق��ة اآلس��يان 

خالل الف��رتة املاضية، وخص بالذكر نجاح 

منتخ��ب فيتنام يف بلوغ املب��اراة النهائية 

لبطول��ة كأس آس��يا تح��ت 23 عام��ا يف 
الص��ني أخريا، منوها بنجاح دول اآلس��يان 
يف اس��تضافة العديد من بطوالت االتحاد 

اآلسيوي بكل كفاءة واقتدار.
من جانبهم، نوه رؤساء ومسؤولو اتحادات 
الكرة يف منطقة “اآلسيان” بسياسية الباب 
املفت��وح الت��ي ينتهجه��ا رئي��س االتحاد 
اآلس��يوي مع االتح��ادات الوطنية القارة 
اآلسيوية، مؤكدين أن هذه السياسة تعرب 
عن تقديره الكبري لتلك االتحادات وتصب 

يف خانة املصلحة العليا للكرة اآلسيوية.
وت��م خالل االجت��اع ط��رح العديد من 
األف��كار واملقرتح��ات الهادف��ة إىل تعزيز 
التعاون بني االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
“اآلس��يان” واالستثار  واتحادات منطقة 
األمثل ملبادرات وبرامج االتحاد اآلسيوي؛ 
من أج��ل مس��تقبل لعبة ك��رة القدم يف 

املنطقة.

سلمان بن إبراهيم: مرحلة االستقرار مهدت الطريق لنجاحات االتحاد 
التقى اتحادات “اآلسيان” في كوااللمبور وشدد على مضامين الوحدة اآلسيوية

كوااللمبور        مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
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انطلقت مس��اء يوم أمس األول )األحد(، 
أوىل تدريبات منتخبنا الوطني األول لكرة 
الق��دم، والذي يس��تعد لخ��وض مباراتني 

خالل فرتة أيام الفيفا الحالية.
وس��يخوض “األحمر” لقاءين يف األسبوع 
األخري من الش��هر الجاري، إذ سيستضيف 
منتخب فلسطني وديا يوم الخميس املقبل 
22 م��ارس الج��اري، قبل أن يس��تضيف 
منتخ��ب تركانس��تان يف لق��اء الجول��ة 
السادس��ة واألخرية من التصفيات املؤهلة 
لكأس آسيا 2019، إذ سيقام اللقاء يوم 27 
مارس، وكال اللقاءين عىل االستاد الوطني.

وق��اد الجه��از الفن��ي للمنتخ��ب بقيادة 
امل��درب التش��ييك مريوس��الف س��كوب 
والطاقم املعاون املران األول عىل املالعب 

الخارجية التابعة التحاد الكرة.
وزار رئي��س اتحاد الكرة الش��يخ عيل بن 
خليف��ة بن أحمد آل خليف��ة املران األول 
للمنتخ��ب، والتق��ى بالجهازي��ن الفن��ي 

واإلداري لالعب��ني حاثا إياهم عىل الظهور 
بص��ورة مرشف��ة إيجابية خ��الل اللقاءين 
املقبل��ني، بحض��ور نائب رئي��س االتحاد 
للش��ؤون الفني��ة رئيس لجن��ة املنتخبات 
الشيخ خالد بن س��لان آل خليفة، نائب 
الرئي��س للش��ؤون اإلداري��ة واملالية عيل 
البوعينني، وعض��وي مجلس اإلدارة صالح 
البل��ويش وي��ارس الرميث��ي، األم��ني العام 
البوعينني ومستش��ار  إبراهي��م  لالتح��اد 

رئيس االتحاد عباس العايل.
إىل ذلك، اس��تدعى مريوس��الف س��كوب، 
العب منتخبنا األوملب��ي عبدالعزيز خالد؛ 
لينضم إىل صف��وف األحمر خالل إعداده 
للقاءي��ن املقبل��ني، إذ انتظ��م خال��د يف 

التدريبات بدءا من أمس األول.
يش��ار إىل أن سكوب س��بق وأن أعلن عن 
قامئ��ة تض��م 26 العب��ا لفرتة أي��ام الفيفا 
الحالية، والالعب��ون املوجودون يف القامئة 

ه��م: إبراهي��م العبي��ديل، ولي��د الحيام، 
عبدالل��ه يوس��ف، جال راش��د وعيى 
موىس )املحرق(، ع��يل حرم، أحمد موىس 
وع��يل حبي��ب )املنامة(، أحم��د بوغار 
وعبدالوه��اب املال��ود )الح��د(، محم��د 
س��هوان، أحمد عبدالله، عيل مدن، س��يد 
ش��رب علوي وس��يد مهدي باقر )النجمة(، 
محمود مختار، حسني جميل وعيل عيى 
)الش��باب(، كميل األس��ود )الرفاع(، سيد 
ضياء س��عيد )الن��رص الكويت��ي(، مهدي 
عبدالجب��ار )االتح��اد(، عبدالكريم فردان 
وسيد رضا عيى )املالكية(، جاسم الشيخ 

وأحمد جمعة )األهيل(.
يش��ار إىل أن منتخبنا يحت��ل املركز األول 
يف مجموعته الخامس��ة برصيد 10 نقاط، 
وكان قد ضمن التأهل للنهائيات اآلسيوية 
التي س��تقام يف اإلمارات، إذ جمع النقاط 
الع��رش من 3 حاالت ف��وز وتعادل وحيد 

وخسارة وحيدة.

 FULL محمد عباس من الوصول إىل النزال النهايئ مبسابقة KHK BOXING نجح مقاتل الفريق البحريني
CONTACT ببطولة األندية العربية التاسعة للكيك بوكسينغ، بعد أن حقق الفوز عىل حساب املقاتل األردين 

مصعب أبوكف يف النزال الذي جمعها مبنافسات الدور قبل النهايئ من املسابقة يف وزن 75 كيلوجراما.
وقد قدم املقاتل عباس مستوى قتاال قويا استطاع من خالله أن يظفر بهذا االنتصار املهم يف مشواره بالبطولة، 

والذي سيضعه أمام خطوة واحدة للمنافسة عىل نيل لقب املسابقة.
وقد أعرب املقاتل عن سعادته بهذا الفوز الذي جاء بعد مجهود كبري ومواجهة قوية أمام املقاتل األردين، مؤكدا 

أنه يتطلع لتقديم مستوى أفضل يف النزال القادم للمنافسة عىل نيل امليدالية الذهبية، مضيفا أنه سيتجهز ذهنيا 
وفنيا للنزال الذي يتطلع أن يحقق من خالله إنجازا ململكة البحرين يف هذه املشاركة الخارجية األوىل عىل مستوى 

لعبة الكيك بوكسينغ.

رئيس االتحاد زار المران األول... واستدعاء عبدالعزيز خالد

“األحمر” يدشن إعداده لمواجهتي فلسطين 
“الودية” وتركمانستان “الرسمية”

  ”FULL CONTACT“ المقاتل عباس يطير إلى نهائي

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

من زيارة رئيس االتحاد لتدريب المنتخب

  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(

تغييرات في برنامج وديات 
األولمبي بأيام “الفيفا”

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: أكد 
نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون 

الفنية ورئيس لجنة املنتخبات الشيخ 
خالد بن سلان آل خليفة أن تغيريا 

طفيفا طرأ عىل برنامج وديات 
املنتخب األوملبي خالل تجمعه الحايل 

الذي يستمر حتى 26 مارس الجاري.
ولفت الشيخ خالد بن سلان إىل أن 

منتخبنا األوملبي كان من املقرر له أن يواجه نظريه اإلمارايت 
وديا يف مناسبتني هنا يف البحرين يومي 24 و26 مارس 
الجاري، قبل أن يعتذر اإلماراتيون عن املواجهة األوىل.

وأشار الشيخ خالد بن سلان إىل أن نائب رئيس االتحاد 
اإلمارايت لكرة القدم عبدالله نارص الجنيبي أبدى تعاونا 

كبريا يف تثبيت موعد املباراة الودية الثانية، والتي سيخوضها 
املنتخب اإلمارايت بفريق خليط من الالعبني مواليد 1997، 

إضافة إىل العبني أكرب من العمر األوملبي وبالتحديد مواليد 
العام 1995.

من جهة أخرى، أوضح نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون 
الفنية أن االتحاد يعكف حاليا عىل التواصل وإيجاد بدائل 

بعد اعتذار االتحاد اإلمارايت عن املواجهة األوىل؛ وذلك 
بهدف سري برنامج اإلعداد للمنتخب، كا وضع من جانب 

الجهازين الفني واإلداري؛ تحضريا لالستحقاقات املقبلة.

خالد بن سلمان 

الماحوز            النادي األهلي

نظ��م النادي األهيل دورة “اإلس��عافات 
األولية” ملرشيف وإداريي الفرق الرياضية 
بالن��ادي؛ يف إطار ح��رص مجلس إدارة 
النادي برئاس��ة خالد كانو عىل االهتام 
بالك��وادر اإلدارية وتهيئته��ا من جميع 

النواحي.
وأقيم��ت ال��دورة الت��ي ش��ارك فيه��ا 
ح��وايل 15 إداري��ا بالتع��اون مع فريق 
“أمل الصحي” وح��ارض فيها اختصايص 

اإلس��عافات األولية أحم��د مرزوق مبقر 
النادي مبنطقة املاحوز.

وقال عض��و مجلس إدارة النادي األهيل 
مدير الفعالية عالء الحلواجي إن تنظيم 
دورة اإلس��عافات األولية يأيت يف س��ياق 
اهتام الن��ادي بتطوير قدرات الكوادر 
اإلداري��ة للتعامل مع الح��االت الطارئة 
وانطالًقا من حرص النادي عىل تس��ليح 
ك��وادره اإلداري��ة بامله��ارات واملعارف 

النظرية والعملي��ة الالزمة للتعامل مع 
مختلف اإلصابات مبا يضمن توفري أعىل 
معاي��ري األمن والس��المة وحاية العبي 
الن��ادي إضافة إىل اس��تفادتهم من تلك 
امله��ارات للتعامل مع أي حاالت ماثلة 

يف الحياة اليومية.
وع��رب الحلواج��ي عن س��عادته الكبرية 
بنج��اح الدورة التي ش��هدت مش��اركة 
كب��رية م��ن م��رشيف وإداري��ي الف��رق 

الرياضي��ة بالن��ادي، وه��و م��ا يعكس 
حرصهم ع��ىل االس��تفادة م��ن الدورة 
وتطبي��ق ما تعلم��وه يف الواقع العميل، 
مؤكًدا أهمية اإلسعافات األولية بصفتها 
املس��تجيب األول للح��االت الطارئة يف 
املالعب وقبل وصول س��يارات اإلسعاف 
والطواق��م الطبي��ة وملا له��ا من دور يف 
املحافظ��ة ع��ىل األرواح وتقليل األرضار 

جراء اإلصابات.

األول�����ي�����ة”  “اإلس�����ع�����اف�����ات  دورة  ي���ن���ظ���م  األه�����ل�����ي 

صورة جماعية للمشاركين في الدورة

ش��كل فوز املالكية ع��ىل املحرق يف 
اللقاء املؤجل من الجولة 14 لدوري 
بنك البحرين الوطني ألندية الدرجة 
األوىل لك��رة القدم تغيريا طفيفا عىل 

مستوى املنافسة عىل اللقب.
املالكية الذي متكن من قلب الطاولة 
والف��وز )1-2( ع��ىل املح��رق، فتح 
لنفس��ه بابا من أمل املنافس��ة عىل 
اللق��ب – وإن كان صعب��ا- خصوصا 
مع الفارق الكب��ري حاليا بني املحرق 
وبين��ه، والبال��غ 11 نقط��ة مع لقاء 

مؤجل للالكية.
املحرق يتصدر الرتتيب حاليا برصيد 
38 نقطة، وبقيت له 3 مباريات. أما 
املالكية، فيملك 27 نقطة، وبقيت له 

4 مباريات.

بع��د نتيج��ة اللق��اء املؤج��ل، بات 
املح��رق بحاج��ة إىل نقطت��ني فقط 
يحصده��ا بنفس��ه، أو ينتظر تعرثا 
للالكية بالتعادل أو الخسارة يف أي 
مب��اراة من املباري��ات األربع املقبلة 

له.
أم��ا املالكي��ة حام��ل لق��ب دوري 
فإن   ،2016/2017 امل��ايض  املوس��م 
أمله يف التتوي��ج يقترص عىل حالتني 
وإن كان��ت صعبت��ني، إذ إن املالكية 
س��يتوج بلقب الدوري يف حال فوزه 
يف جميع املباريات وخس��ارة املحرق 
لجميع مبارياته، وهنا يف هذه الحالة 
يت��وج املالكية باللقب مبارشة، أو أن 
يف��وز املالكي��ة يف جمي��ع مبارياته، 
إضافة إىل خس��ارة املح��رق مباراتني 

وتعادله يف مباراة، وحينها س��يتعادل 
الطرفان بالرصيد نفس��ه من النقاط 
)39 نقطة(، وفيها سيتم حسم حامل 
لق��ب الدوري ع��ن طري��ق املباراة 

الفاصلة.
مطروحة  االحت��االت  ورقًيا، جميع 
س��واء زادت أو ضعف��ت يف نس��بة 
تحققه��ا، ولك��ن املنطق يق��ول إن 
املحرق أقرب للتتويج بلقب الدوري؛ 
كونه يحتاج تحقيق نقطتني من أصل 
9 ممكنة له، أو انتظاره لتعرث املالكية 
يف واحدة من املباريات األربع سواء 
بالتعادل أو الخس��ارة، يف حني يعلم 
فرسان الغربية صعوبة املوقف أيضا؛ 
كون املصري يف التتويج مرتبط بنتائج 
أخ��رى، لكنهم س��يحاولون من دون 

شك حتى آخر فرصة ممكنة رشيطة 
أن يك��ون الفريق بأدائ��ه اإليجايب؛ 
لتحقي��ق الفوز يف جمي��ع املباريات 
وانتظ��ار التعرث للمح��رق يف جميع 

املباريات أيًضا.
فرتة التوقف الحالية التي تش��هدها 
أي��ام  ال��دوري بس��بب  منافس��ات 
“الفيفا” س��تكون فيه��ا األندية عىل 
صفي��ح س��اخن؛ من أج��ل التحضري 
للجول��ة القادمة، والتي قد يحس��م 
فيها اللقب كحالها من حال أي جولة 

متبقية من الجوالت الثالث.
أم��ام  مباري��ات   3 املح��رق  ميل��ك 
الشباب، االتحاد واألهيل عىل التوايل. 
أم��ا املالكي��ة، فس��يواجه األه��يل، 
)تصوير: خليل إبراهيم(الشباب، الرفاع والنجمة عىل التوايل. من لقاء المالكية والمحرق المؤجل ضمن الجولة 14  

NBB المحرق تكفيه نقطتان أو تعثر المالكية للتتويج بلقب دوري
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تقرير       أحمد مهدي

محمد عباس

الدوري البحريني إثارة وتنافس شديد وحضور جماهيري غفيرالقرقاوي متحدًثا لـ “البالد سبورت”

تحت  رعاية ويل عهد أبوظبي نائب 
املس��لحة  للقوات  األع��ىل  القائ��د 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
زاي��د آل نهيان، انطلق��ت فعاليات 
التاس��عة  دورة األلع��اب اإلقليمية 
لألوملبياد الخ��اص بحضور عدد من 
املس��ؤولني الدولي��ني ومنهم  رئيس 
األوملبياد الخاص البحريني مستشار 
اإلقليمي��ة ملنطقة الرشق  الرئاس��ة 
األوس��ط وش��ال أفريقيا الش��يخ 
دعيج بن خليف��ة آل خليفة والذي 
يرأس بعثة البحرين املكونة من 50 
يتنافسون  ومتطوًعا  وإداريًّا  رياضيًّا 

يف 7 رياضات.
الخاص  األوملبي��اد  العب��و  وحق��ق 
البحرين��ي 10 ميدالي��ات ذهبي��ة 
وأخ��رى فضي��ة وبرونزي��ة خ��الل 
منافس��ات اليوم األول من البطولة 
الخاص  التاسعة لألوملبياد  اإلقليمية 
العاصم��ة  يف  املقام��ة  البحرين��ي 

أبوظبي لغاية 24 مارس 2018.
وأه��دى رئي��س األملبي��اد الخ��اص 
البحريني الش��يخ دعيج بن خليفة 
آل خليفة ه��ذه النتائج الكبرية إىل 
القيادة الرشيدة يف مملكة البحرين 
له��ذه  الس��بل  كل  هي��أت  الت��ي 
املش��اركة املرشفة ودعمت الالعبني 
والقامئ��ني عىل األوملبياد الخاص من 
أج��ل أن يعتيل الالعب��ون منصات 
التتوي��ج ممثل��ني للمملكة يف هذه 
البطول��ة الكربى التي يش��ارك فيها 

1200 ريايض من 32 دولة.
معرًبا عن تفاؤل��ه بارتفاع محصلة 
الذهب خالل منافسات اليوم الثاين 

من البطولة حيث تستمر الفرق يف 
اللعب باسم البحرين يف 7 رياضات 
والريشة  والسباحة،  الفروسية،  هي 
الطائ��رة، وك��رة الطاول��ة، وألعاب 

القوى، والبوتيش، والبولنج.

 5 الق��وى  منتخ��ب  حق��ق  وق��د 
ميداليات ذهبية يف فئة الجري 200 
م��رت، وذلك كالتايل: الالعبة عايش��ة 
الس��بيعي يف زم��ن 33:61 ثاني��ة، 
والالعب��ة س��ارة الحس��يني يف زمن 

36:36 ثانية، والالعبة نتاشا أمني يف 
زمن 40:06 ثانية، والالعب محمود 
محس��ن يف زم��ن 28:16، والالعب 

حمد نبيل يف زمن 28:95 ثانية.
كا أحرز منتخب القوى 3 ميداليات 

فضية عىل يد كل م��ن الالعبة والء 
عيل يف زم��ن 45:97 ثانية، والالعب 
محمد جواد يف زم��ن 29:01 ثانية، 
والالعب خمي��س الدورسي يف زمن 

.28:96

أما يف منافسات السباحة فقد حقق 
الذه��ب كل م��ن الالع��ب محمد 
الع��يل ملس��افة 25 م��رتًا )ظهر( يف 
زم��ن 28:14 ثاني��ة، والالعب رايض 
محم��د يف فئ��ة 25 م��رتًا )حرة( يف 
زمن 23.83 ثانية، والالعب حس��ن 
زبيل يف مس��افة 25 م��رتًا )حرة( يف 
زمن 21:25 ثانية، إضافة إىل تحقيق 
الفريق ذهبية مس��ابقة التتابع 25 
م��رتًا يف 4 وذلك يف زم��ن 1:25:88 

ثانية.
كا حق��ق الالع��ب إبراهيم العيل 
فضية مسافة 25 مرتًا )حرة( يف زمن 
23:12 ثاني��ة، ون��ال الالعب محمد 
العيل برونزية سباق 25 مرتًا )حرة( 
يف زمن 28:23 ثانية، وقد متت هذه 
اإلنجازات عىل ي��د املدرب عبدالله 

عمر.
أم��ا يف لعب��ة البولن��ج فق��د نجح 
الالع��ب عبدالل��ه مرس��ل يف إحراز 
امليدالية الفضية بجدارة واستحقاق، 
بين��ا حل زميل��ه محم��د عيل يف 
املرك��ز الرابع، ويخوضان مًعا مباراة 

الزوجي يف وقت الحق.
ويف تن��س الطاول��ة حق��ق الالعب 
يوس��ف العوامي امليدالية الربونزية 
بعد منافسات ش��ديدة مع العديد 

من الالعبني.
وتس��تمر املنافس��ات يف األلع��اب 
املذكورة إضافة إىل األلعاب األخرى، 
حيث سيتم اإلعالن عن النتائج فور 
صدورها م��ن خالل مواقع التواصل 
االجتاعي التابعة لألوملبياد الخاص 
البحريني ال سيا انستغرام وتويرت.

جانب من التتويج

دعيج بن خليفة: رعاية محمد بن زايد مؤشر نجاح وحضور هزاع يثريها
10 ذهبيات للبحرين في أول أيام إقليمية األولمبياد الخاص
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يواص��ل االتح��اد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة تحضرياته الجادة 
واملكثفة إلقامة س��باق ممثل جاللة 
الخريية وش��ؤون  لألع��ال  املل��ك 
الش��باب رئي��س املجل��س األع��ى 
اللجنة  رئي��س  والرياضة  للش��باب 
الفخري  الرئيس  البحرينية  األوملبية 
لالتحاد املليك للفروس��ية وسباقات 
القدرة اللييل سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة والذي ينطلق مساء 
ي��وم الجمعة املقبل بقرية البحرين 

الدولية للقدرة.
وبهذه املناس��بة أشاد رئيس االتحاد 
القدرة  للفروسية وس��باقات  املليك 
نائب رئيس املجل��س األعى للبيئة 
س��مو الش��يخ فيصل بن راش��د آل 
خليفة بتوجيهات سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة بإقامة س��باق 

س��موه يف الف��رة املس��ائية؛ نظراً 
الرتفاع درج��ات الح��رارة وحفاظاً 

عى سالمة الفرسان وجيادهم.
وأكد سمو الش��يخ فيصل بن راشد 
آل خليفة عى أهمية هذا السباق، 
معربا س��موه أن تنظيم بطولة سمو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
املتميزة  للبط��والت  اس��تمرارا  يأيت 
التي نظمه��ا االتح��اد املليك وعى 
ما تش��هده من منافس��ة قوية بني 
الفرسان، وأضاف س��موه بأن هذه 
البطولة م��ن البطوالت املهمة التي 
ينظمه��ا االتح��اد يف نهاية املوس��م 
وأنه يس��عى بكل إمكانياته لتنظيم 
ه��ذه البطولة بالش��كل الذي يليق 
بها تكرميا لالسم الذي تحمله حيث 
يعد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة من أك��رب الداعمني لرياضة 

القدرة وأحد األس��باب الرئيس��ة يف 
وصولها إىل املستوى والسمعة التي 

وصلت إليها إقليميا وعامليا.
وأكد سمو الش��يخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة أن الجه��ود الكب��رية يف 
س��بيل تطوي��ر رياض��ة س��باقات 
القدرة البحرينية وتنويع مس��افات 
الس��باقات لجمي��ع الفئات س��تأيت 
الفرس��ان  جمي��ع  ع��ى  مثاره��ا 
واالسطبالت، حيث س��تفتح جميع 
أب��واب املنافس��ة عى  الس��باقات 
مرصاعيها، مؤكداً يف الوقت ذاته ان 
دعم سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة س��يكون له األثر الكبري عى 
قوة املنافس��ة يف السباق، وستعطي 
حاف��زاً قوي��اً لجمي��ع االس��طبالت 
والفرسان لتقديم االفضل من خالل 

السباق.

ومع اقراب موعد السباق املرتقب 
الذي يعد ختام س��باقات املوس��م 
الج��اري، بدأت اللج��ان العاملة يف 
الس��باق بوضع ملساتها األخرية عى 
اس��تعداداتها الت��ي ب��دأت مبكرا 

بتوجيه��ات م��ن رئي��س االتح��اد 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة، 
حي��ث أك��د رئي��س لجن��ة القدرة 
الش��يخ دعيج بن سلان آل خليفة 
جاهزية اللجنة لتنظيم سباق كأس 

س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة، معرب��ا يف الوقت ذاته عن 
تفاؤل��ه بظهور الس��باق مبس��توى 
فن��ي وتنظيم��ي راق يليق بأهمية 
السباق الذي يعد من أبرز سباقات 

وبطوالت املوسم.
وأضاف الشيخ دعيج بن سلان أن 
لجنة الق��درة حرصت عى مواصلة 
العم��ل املبك��ر والج��اد م��ن أجل 
الوص��ول إىل أفض��ل جاهزية لهذا 
السباق الكبري، مشيدا يف الوقت ذاته 
بالدع��م الكبري الذي تلق��اه اللجنة 
من قبل سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة وس��مو الشيخ فيصل بن 
راش��د آل خليفة الذي يحرص عى 
تقديم التوجيهات املس��تمرة للجنة 
والت��ي كان لها األث��ر الكبري يف متيز 

مختلف سباقات املوسم.

فيصل بن راشد يحث الفرسان على تقديم األفضل 
مع اقتراب انطالق سباق ناصر بن حمد للقدرة الليلي

تغطية             اللجنة اإلعالمية

اس��تكمل مط��ار البحرين ال��دويل كافة 
بالتدفقات  للرحيب  الالزمة  التحضريات 
الكب��رية م��ن ال��زوار الدولي��ني املتوقع 
توافدها عى نسخة هذا العام من سباق 
جائ��زة البحرين الكربى لط��ريان الخليج 
للفورم��وال 1، وذلك وفًقا ملا أعلنته رشكة 
مط��ار البحري��ن، الجهة املس��ؤولة عن 

إدارة وتشغيل مطار البحرين الدويل. 
إذ ُيشكل هذا السباق أحد أهم فعاليات 
قام يف  العام وأضخمها يف اململكة، وس��يُ
الفرة من 6 إىل 8 أبريل يف حلبة البحرين 
الدولية. ويس��تقطب هذا الحدث سنوًيا 
العدي��د من كبار النج��وم العامليني، كا 
يض��خ املالي��ني لصالح االقتص��اد املحيل 
ويضع مملكة البحري��ن يف دائرة الضوء 
العاملية. ويأيت هذا اإلعالن عقب اجتاع 
اللجن��ة التنس��يقية ال��ذي عقدته رشكة 
مط��ار البحرين مع رشكائها، ونوقش��ت 
خالله كافة التحض��ريات الالزمة ملواكبة 
وفود ال��زوار والفرق والحم��والت التي 
سيستقبلها مطار البحرين أثناء الفعالية.
وبهذه املناس��بة، رصح الرئيس التنفيذي 
للعملي��ات مبطار البحرين الدويل مايكل 

هوهينربجر بأن أنظار العامل تتجه صوب 
مملكة البحري��ن أثناء فعاليات س��باق 
الفورم��وال 1، لذا فإنه م��ن املهم للغاية 
ضان اس��تكال العمليات اللوجس��تية 
كافة مبنتهى السالسة، مضيًفا أن الهدف 
الرئيس هو الحفاظ عى املستوى نفسه 
من التعاون الوثيق مع الرشكاء عى غرار 
األعوام الس��ابقة، مؤك��ًدا أنه يف كل عام 
تعد الرشكة الرتيبات الالزمة كافة لخدمة 
األع��داد الكبرية من ال��زوار والحموالت 

الت��ي يس��تقبلها املط��ار بالتزام��ن مع 
الفعالية، س��واء ع��ن طري��ق الرحالت 
االعتيادي��ة أو اإلضافي��ة أو ع��ى م��ن 
الطائرات الخاصة. كا يس��اعد التنسيق 
الت��ام بني القطاعني الع��ام والخاص عى 
اس��تيعاب املتطلبات الضخمة ملثل هذه 

الفعالية رفيعة املستوى.
وميك��ن لزوار اململكة من 115 جنس��ية 
مح��ددة التق��دم بطل��ب الحصول عى 
تأش��رية الفورموال 1 عرب اإلنرنت، وهي 

خدم��ة ممي��زة طرحته��ا إدارة ش��ؤون 
الجنس��ية والج��وازات واإلقامة خصيًصا 
للراغب��ني يف حض��ور فعاليات الس��باق 
يف مملك��ة البحري��ن. وأع��دت اإلدارة 
مخصص��ة  ومس��ارات  مم��رات  أيًض��ا 
إلنه��اء إج��راءات الهج��رة والج��وازات 
املتعلق��ة بس��باق الفورم��وال 1 برسعة، 
كا ميك��ن للمس��افرين الحص��ول عى 
التأش��رية عن طري��ق بواب��ة اإلدارة عرب 
الراب��ط الت��ايل: visa.gov.bh، أو عن��د 
وصوله��م إىل البحري��ن. أما ال��زوار من 
التقدم  فيمكنه��م  األخرى،  الجنس��يات 
بطلب الحصول عى التأش��رية من خالل 

اإلجراءات املعتادة عرب الرابط نفسه.
ومن ضمن املواه��ب والنجوم العامليني 
املنتظ��ر وصوله��م إىل اململك��ة لويس 
هاميلت��ون وفالتريي بوتاس وسبس��تيان 
فيتيل وكيمي رايكونني وفرناندو ألونسو 
ودانيل ريكاردو وماكس فريس��تابني. كا 
أنه م��ن املتوق��ع أن يش��اهد فعاليات 
السباق أكرث من نصف مليار مشجع من 

مختلف أنحاء العامل.

الستقبال زوار سباق جائزة البحرين الكبرى للفورموال 1

مطار البحرين الدولي ينهي الترتيبات كافة

جانب من االجتماع 

دعيج بن سلمانسمو الشيخ فيصل بن راشد 

انطالق التجارب الرسمية 
لبطولة الفورموال 2

الصخري- حلبة البحرين الدولية: تستعد حلبة البحرين الدولية 
“موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط” النطالق التجارب 

الرسمية لبطولة الفورموال 2 وذلك قبل أسابيع قليلة من 
انطالق جولتها االفتتاحية والتي ستنطلق كسباق مساند لسباق 

ال�FORMULA 1 -جائزة البحرين الكربى لطريان الخليج 
2018 الذي سيقام يف الفرة من 6 إىل 8 أبريل املقبل. 

وتنطلق تجارب بطولة الفورموال 2 والتي كانت تسمى بطولة 
الجي يب 2 سابقا عى مضار الحلبة من يوم األربعاء حتى 

الجمعة املوافق من 21 حتى 23 مارس الجاري، وتعترب هذه 
التجارب الرسمية الثانية بعد انطالق األوىل يف فرنسا مؤخرا.
وتنطلق البطولة هذا املوسم ب� 20 سائق و10 فرق، وهذا 

العام هو الذكرى ال� 14 للبطولة والتي كان آخر سباق لها يف 
جائزة البحرين الكربى2017، وبعد أن تنطلق جولتها االفتتاحية 

يف جائزة البحرين الكربى يف مطلع أبريل تتوجه البطولة 
للجولة الثانية يف أذربيجان خالل 29-27 أبريل، وبعدها 

برشلونة يف 11 حتى 13 مايو، وبعدها مونتي كارلو يف 24 حتى 
26 مايو وتنطلق بعدها البطولة لفرنسا يف 24 يونيو.

وخالل شهر يوليو ستكون هناك 3 جوالت يف سبيلبريغ النمسا 
من 1 يوليو وبعدها سيلفرستون من 6 حتى 8 يوليو، ثم 
تنطلق يف بودابست يف الجولة الثامنة وذلك أواخر يوليو. 

الجولة التاسعة يف 26 أغسطس يف بلجيكا وبعدها مبارشة يف 
إيطاليا، ونهاية سبتمرب يف حلبة سويش يف روسيا، بينا تنطلق 

الجولة الختامية يف ياس مرينا يف 23 حتى 25 نوفمرب.

تح��ت رعاي��ة وحض��ور رئي��س 
االتح��اد البحرين��ي لك��رة القدم 
الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة، ت��وج فري��ق ن��ادي 
الشباب بطال لدوري ماكدونالدز 
الجاري  الريايض  للموسم  للرباعم 
2018-2017، وذل��ك بع��د فوزه 
يف املب��اراة النهائي��ة ع��ى فريق 
نادي البس��يتني بنتيجة )3-4( يف 
املواجه��ة التي جمعتها مس��اء 
أم��س ع��ى املالع��ب الخارجية 

التابعة التحاد الكرة.
وحصل فريق ن��ادي النجمة عى 

املرك��ز الثال��ث يف ال��دوري بعد 
ب��ركالت  الحالة  ن��ادي  تخطي��ه 
الرجيح يف لق��اء تحديد املركزين 
الثالث والراب��ع إثر انتهاء الوقت 

األصيل بالتعادل )3-3(.
وبعد ختام املب��اراة النهائية، قام 
الفرق  بتتوي��ج  رئي��س االتح��اد 
الفائزة باملراكز الثالثة األوىل، إذ تم 
تقليد العبي الش��باب امليداليات 
الذهبية وتسليمهم درع الدوري، 
إضافة إىل تقليد العبي البس��يتني 
والعب��ي  الفضي��ة،  بامليدالي��ات 
الربونزية،  بامليدالي��ات  النجم��ة 

كا تم تكريم الحكام املش��اركني 
يف إدارة املباريات لليوم الختامي 

للدوري.
وش��هدت املباراة النهائية حضور 
نائ��ب رئي��س االتحاد للش��ؤون 
البوعينني،  اإلدارية واملالية ع��يل 
وع��دد من أعض��اء مجلس إدارة 
االتحاد: عارف العبايس، عبدالرضا 
حقيق��ي، صالح البل��ويش ويارس 
الرميث��ي، األم��ني الع��ام لالتحاد 
إبراهي��م البوعين��ني ومستش��ار 

رئيس االتحاد عباس العايل.

البحرين  فريق  متس��ابق  اس��تطاع 
للتحمل 13 تريينزو بوزون أن يحقق 
ثال��ث لقب ل��ه يف بطول��ة الرجل 
الحديدي خالل ثالثة أس��ابيع وذلك 
بعد انتص��اره يف بطول��ة كامبيتيش 
للرجل الحديدي وذلك بفضل أدائه 
ال��ذي عكس ما يتمتع به من مهارة 

وقدرة فائقة.
وكان املتس��ابق األس��رايل ق��د بدأ 
سلس��لة انتصاراته بف��وزه يف بطولة 
الحديدي، محطًا  للرجل  نيوزيلندا 
الرقم القيايس املس��جل عى مضار 

هذا السباق.
بطول��ة  انتص��اره يف  ذل��ك  وت��ال   
باريلوتيش للرج��ل الحديدي 70.3. 
وبأس��لوب مذهل، اس��تطاع بوزون 
أن يتف��وق ع��ى نفس��ه يف بطولة 
السباق  منهياً  باألرجنتني،  كامبيتيش 
يف 3:49:40 ثاني��ة، مقاب��ل الزم��ن 
ال��ذي حققه يف بطول��ة باريلوتيش 

وهو 3:59:57. 
وجاء هذا االنتص��ار عى الرغم من 
إنهاء بوزون سباق السباحة متخلفاً 
بزمن وق��دره 20 ثانية عن متصدر 
الس��باق، إال إن أدائ��ه املذه��ل يف 
سباق الدراجات والجري منحه هذا 

الفوز املستحق. 

وبع��د نهاية الس��باق، أك��د بوزون 
س��عادته الكب��رية بتحقيق��ه لقب��ه 

الثالث خالل ثالثة أسابيع.
من جهته��ا، اس��تطاعت زميلته يف 
الفري��ق أش��ليغ جينتي��يل يف إنهاء 
انفاتيشونال  رييل  ميكس��د  بطولة 
باملرك��ز الثالث، حيث ش��اركت يف 
الس��باق م��ع زمالئها غالي��ات باك 

هاوس، ريال بي��يل ودانيل كوملان. 
إىل ذل��ك، م��ن املقرر أن يش��ارك 
متسابق فريق البحرين للتحمل 13 
برينت مكاهون يف النسخة األوىل 
من بطولة داف��او للرجل الحديدي 
مكاه��ون  وأج��رى  الفلب��ني.  يف 
تحضرياته يف ماوي، استعداداً لهذه 

البطولة. 

تتويج الشباب بطاًل لدوري 
ماكدونالدز للبراعم

“البحرين للتحمل 13” يصنع 
التاريخ في “كامبيتشي” 

من تتويج فريق الشباب بلقب الدوري

 تيرينزو بوزون 

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي



رف��ع س��لطان الغانم رئي��س اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا لبطولة غرب آس��يا 
الخامس��ة لرفع األثقال النائب األول 
لرئيس اتحاد غرب آس��يا نائب رئيس 
االتحاد البحريني لرفع األثقال مساعد 
رئي��س االتحاد العريب أجم��ل التهاين 
الرش��يدة  القيادة  ملق��ام  والتربيكات 
وسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ممث��ل جاللة امللك لألع��ال الخريية 
وشئون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبي��ة البحرينية مبناس��بة تحقيق 
املنتخب��ات الوطني��ة لرف��ع األثق��ال 
لالنجاز امل��رف بحصده 84 ميدالية 
ملون��ة ) 38 ذهبي��ة، 36 فضية و10 
برونزية( ضمن منافسات بطولة غرب 
آس��يا لرفع األثقال للرجال والسيدات 
التي احتضنته��ا اململكة يف الفرتة من 
15 وحتى 20 من شهر مارس الجاري 
والنجاح الكب��ري الذي حققته البطولة 

عىل املستوى التنظيمي والفني. 
 وسيطر منتخبنا الوطني للاسرتز عىل 
منافسات اليوم األخري ليحلق باللقب 
يف أول بطول��ة تنطلق ضمن بطوالت 
غرب آسيا لفئة املاسرتز لتؤكد اململكة 
مكانته��ا املرموق��ة يف الري��ادة وأنها 
سباقة يف اطالق البطوالت واملسابقات 

الرياضية املختلفة.
حي��ث كانت الذهبيات يف هذه الفئة 
من نصيب كل من الالعبني البحرينيني 
عيل يوسف يحيى، نارص األسد، وهيب 
فارس، حسن املرزوق، خالد إبراهيم، 
عادل األسد، بدر عبدالغفار، عبدالرضا 
عبدالله، جابر العرادي ورياض حسن.
 منتخبن��ا يحق��ق لق��ب أول بطولة 

ماسرتز بغرب آسيا
وبهذه النتيجة يحقق منتخبنا الوطني 
لقب أول بطولة ماس��رتز لغرب آسيا 
لرفع األثق��ال، حيث كانت س��يدات 
املنتخ��ب الوطني ع��ىل الوعد عندما 

حققن لقب البطولة عىل مستوى فئة 
الناشئني والشباب.

 الترتيب العام للفرق 
المشاركة

ويف الرتتي��ب العام للفرق املش��اركة 
أحرز املنتخب العراق��ي لقب بطولة 
غرب آسيا عىل مس��توى الرجال لفئة 
العموم، املركز الثاين السعودية واملركز 
الثالث عان، فئة الناشئني املركز األول 
الس��عودية واملركز الثال��ث البحرين، 
فئة الش��باب املركز األول السعودية، 
املركز الثاين البحري��ن واملركز الثالث 
العراق، ويف بطولة الس��يدات وضمن 
الرتتيب العام للفرق املش��اركة أحرز 
املركز  للس��يدات  العراقي  املنتخ��ب 
األول للكب��ار، املركز الث��اين البحرين 
واملرك��ز الثال��ث االم��ارات، عىل فئة 
الناشئني البحرين املركز األول، العراق 
املركز الثاين واالم��ارات املركز الثالث، 

وعىل مس��توى فئة الش��باب أحرزت 
سيدات البحرين املركز األول، العراق 

الثاين واالمارات ثالثاً.

 نجاح كبير

وحققت البطولة نجاح كبري ش��هد له 
الجمي��ع يف وال��ذي يحتضنها االتحاد 
للمرة األوىل ويف نس��ختها الخامس��ة، 
ومثن الغانم دعم س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد ومبادراته املس��تمرة يف فع 
الش��باب والرياضي��ني نح��و تحقيق 
املزي��د م��ن االنجازات واملكتس��بات 
للبالد عىل املستوى الشبايب والريايض 
ودعمه املستمر والالمحدود للرياضة 
البحرينية عموماً ورياضة رفع األثقال 

خصوصاً.

 األولمبية ودعم المحدود

وأشاد الغانم بالدعم الكبري واملتواصل 
من قب��ل اللجنة األوملبي��ة البحرينية 

التح��اد املبارزة ومنتخبات��ه الوطنية، 
حيث يجس��د هذا التعاون والتنسيق 
والدع��م املس��تمر توجه��ات القيادة 
الرش��يدة وتطلعاتها يف بن��اء القاعدة 
القوية والراس��خة للرياضة البحرينية 

ويعزز من منجزاتها ومكتسباتها.

 سنواصل العطاء

ووع��د الغان��م مبواصل��ة العط��اء يف 
املزي��د  وتحقي��ق  املب��ارزة  رياض��ة 
م��ن النتائج لس��جل اململك��ة الزاخر 
الرياضي��ة املرفة، وبعد  باالنجازات 
ما حققته البطولة من نجاح كبري عىل 
جميع األصعدة وج��ذب العديد من 
املش��اركني واملش��اركات يف البطوالت 

الرياضية القادمة. 

 نتائج منافسات اليوم الثالث 
الفترة الثانية 

 105 فئ��ة  وزن  منافس��ات  ويف 

كيلوغرامات والتي ش��هدت منافسة 
قوية ب��ني الس��عودية والعراق، فقد 
متكن عىل مستوى فئة الكبار العراقي 
عبدالحس��ني محم��د م��ن تحقي��ق 
املركز األول يف الخطف والس��عودي 
ع��يل أحم��د املرك��ز األول يف الن��رت 
واملجم��وع، املركز الث��اين يف الخطف 
الس��عودي عيل أحمد، واملركز الثاين 
يف الن��رت واملجموع لالع��ب العراقي 
عبدالحس��ني محمد واملرك��ز الثالث 
يف الخطف األردين رائد خلف، وعىل 
مستوى الناشئني أحرز املركز األول يف 
العراقي عبدالحسني محمد  الخطف 
الن��رت واملجم��وع  واملرك��ز األول يف 
الس��عودي ع��يل أحم��د، ويف املركز 
الث��اين يف الخط��ف الس��عودي عيل 
أحمد واملركز الث��اين للنرت واملجموع 
العراقي عبدالحس��ني محمد، واملركز 
الثالث يف الخط��ف والنرت واملجموع 

العراقي كرار عيل.

الغانم يرفع اإلنجاز للقيادة ويثمن دعم ناصر بن حمد
ماسترز البحرين يحققون لقب بطولة غرب آسيا لرفع األثقال

خ���ت���ام ن���اج���ح ل���ب���ط���ول���ة وح���ص���ي���ل���ة وف����ي����رة م����ن ال���ذه���ب
ي��ح��ص��ده��ا الع��ب��و والع���ب���ات “األح���م���ر” 38 م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة 
أم الحصم         اتحاد رفع األثقال
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الح��اج  االثن��ني  أم��س  امل��وت  غي��ب 
عبدالواحد يوس��ف أحد أقدم مشجعي 
نادي داركليب بشكل خاص ولعبة الكرة 
الطائرة بشكل عام بعد رصاع مع املرض 
دام حوايل سنتني ليفارق احبابه وارسته.

الحاج عبدالواحد املعروف بأيب “يوسف” 
يعد وجها مألوفا بني أرسة الكرة الطائرة 
وقرية داركليب عىل وجه الخصوص، فهو 
متواج��د بصورة دامئ��ة يف صالة االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة ملتابعة مباريات 
الدوري وحتى مسابقات الفئات السنية 
ويحظى باحرتام وتقدي��ر الجميع، وهو 

مبثابة األب الروحي لطائرة داركليب.
ويعرف عن الحاج عبدالواحد تش��جيعه 
ألبنائه عىل مارس��ة لعبة الكرة الطائرة 
ليش��كل ارسة رياضي��ة م��ا ب��ني العبني 
ومدرب��ني، فإبن��ه األكرب يوس��ف يعمل 
مدربا للكرة الطائ��رة بنادي النجمة، أما 
فؤاد فإن��ه كان العبا س��ابقا باملنتخبات 
الوطني��ة ون��ادي النجم��ة واآلن يعمل 
مدربا للفري��ق األول بن��ادي داركليب، 
أم��ا محم��ود فإن��ه ميثل الفري��ق األول 
لداركليب وهو الع��ب باملنتخب األول، 
وابنه الرابع عيل سبق وأن مثل داركليب 

ولعب يف املوس��م املايض مع نادي النبيه 
صالح.

وس��بق التح��اد الك��رة الطائ��رة أن قام 
بتكريم الح��اج عبدالواحد نظري تواجده 
الدائ��م يف الصالة لتش��جيع ناديه وكافة 
املنتخب��ات الوطني��ة، لكن��ه غ��اب عن 
متابع��ة منافس��ات اللعبة خ��الل الفرتة 
األخ��رية بداعي امل��رض، وبوف��اة الحاج 
عبدالواح��د ف��إن ارسة الك��رة الطائ��رة 
فقدت أحد أبرز منتس��بي ومحبة اللعبة 
بفض��ل جه��وده الب��ارزه يف غرس حب 
اللعبة بداخل ابنائه الذين استفادت من 

خدماتهم األندية واملنتخبات الوطنية.
ونع��ى أه��ايل ومحب��و ن��ادي داركليب 
يف وس��ائل التواص��ل االجتاع��ي الحاج 
عبدالواح��د املع��روف بحب��ه وإخالصه 
لناديه وطيبته وأخالقه العالية، كا خيم 
الحزن بداخ��ل النادي ومنطقة داركليب 
ملا يحظى به عبدالواحد من مكانة كبرية 

يف أوساط القرية.
وسيش��يع الح��اج عبدالواح��د الس��اعة 
السابعة والنصف صباح اليوم من مقربة 
داركليب وس��تقام مراس��م العزاء مبأتم 

اإلمام الصادق ابتداء من اليوم.

داركليب تودع الحاج “عبدالواحد” أقدم مشجعي الكرة الطائرة 
بعد صراع مع المرض

حسن علي

اعتمد االتحاد البحريني أللعاب القوى 
القامئة النهائي��ة للعدائني والعداءات 
لبطول��ة العامل لنص��ف ماراثون التي 
ستقام مبدينة فالنسيا اإلسبانية بتاريخ 

24 مارس الجاري.
وأك��د نائب رئي��س االتح��اد محمد 
عبداللطي��ف ب��ن ج��الل أن القامئة 
س��تضم 5 عدائ��ني هم أل��ربت روب، 
أوي��ي أويالي��و، ابراه��ام ش��ريوبن، 
الحسن العبايس، وشومي ديشازا، و5 
ع��داءات هن دليل��ة عبدالقادر، روز 
شيلمو، ايونيس جومبا، شيتاي اشيت، 

ودييس جيسا.
وأوض��ح بن ج��الل أن اتح��اد ألعاب 
القوى يخوض منافسات بطولة العامل 
لنصف ماراثون بطموح اعتالء منصة 
التتوي��ج وحص��د إح��دى امليداليات 
امللونة يف ظل دع��م ومتابعة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا 
أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، والذي مل يدخر جهدا 
يف سبيل تقديم مختلف اشكال الدعم 

واملساندة للعدائني والعداءات.
وأش��ار إىل أن االتح��اد يع��ول ع��ىل 
العدائ��ني الع��رة من كال الجنس��ني 
لتحقيق نتيجة إيجابية تعكس املكانة 
الطيبة  الدولي��ة  والس��معة  املرموقة 
التي اكتسبتها ألعاب القوى البحرينية 
عىل مدار الس��نوات املاضية خصوصا 
يف عهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة، إذ خضع املنتخب إىل برنامج 
متكامل ش��مل معس��كرات  تدريبي 
خارجية عدة وس��ط متابعة واهتام 
من مجل��س إدارة االتح��اد والطاقم 

الفن��ي واإلداري مب��ا يكف��ل وص��ول 
العدائني إىل أعىل مراحل الجهوزية.

وأضاف “ندرك متاما صعوبة املنافسة 
يف واحدة من أقوى بطوالت العامل يف 
مسابقة نصف ماراثون التي سيشارك 
فيه��ا ع��دد كب��ري م��ن أب��رز عدايئ 
وعداءات العامل، ولكننا سندخل بقوة 
من أجل املنافسة وحصد مركز متقدم 
إذا م��ا خدمتنا الظروف لثقتنا الكبرية 
بق��درة عدائين��ا عىل مزاحم��ة باقي 
ال��دول عىل منص��ة التتويج خصوصا 
بعد النتائج اإليجابية التي تحققت يف 

العديد من امللتقيات والبطوالت التي 
خاضوها خالل الف��رتة املاضية والتي 
عكست تطور ألعاب القوى البحرينية 

يف سباقات املسافات الطويلة”.
وذك��ر بن ج��الل أن هذه املش��اركة 
تع��د الثاني��ة ملنتخب ألع��اب القوى 
يف بطولة الع��امل لنصف ماراثون ولذا 
فإن االتح��اد يتطلع لرتك بصمة بارزة 
وتحقيق إنج��از تاريخ��ي، متمنًيا أن 
يحالف الحظ منتخبن��ا وأن يوفق يف 
تريف سمعة أم األلعاب البحرينية 

يف املعرتك العاملي.

“ألعاب القوى” يعتمد القائمة النهائية لبطولة العالم لنصف الماراثون
بن جالل يؤكد استعداد عدائينا للمعترك العالمي

الرفاع           االتحاد البحريني أللعاب القوى

محمد عبداللطيف



أع��رب رئيس الجامعة األهلي��ة عبدالله 
الح��واج عن س��عادته الكب��رة بالنتيجة 
املتمي��زة الت��ي حققها فري��ق الجامعة 
لك��رة الق��دم الص��االت، بحصول��ه عىل 
املركز األول مبسابقة كرة القدم الصاالت 
ب��دوري ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخرية وشؤون الشباب، رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة، واملخصص للجامعات، 
وال��ذي أس��دل الس��تار عىل منافس��اته 
يوم أمس األول، مؤك��دا أن هذا اإلنجاز 
ه��و مثرة الجه��ود التي بذله��ا الجهازان 
الفن��ي واإلداري واملس��توى الرائع الذي 
قدمه الالعب��ون طوال منافس��ات هذه 
املس��ابقة، والتي وصل��وا من خالل ذلك 
للمب��اراة النهائية واس��تحقوا الفوز بهذا 
اللقب، مسجلني اس��م الفريق يف الئحة 
أبطال ه��ذا الدوري يف نس��خته األوىل، 
مضيف��ا أن الجامع��ة ستس��عى جاهدة 
لوضع خطة مس��تقبلية تساهم يف دفع 
الفري��ق للمواصل��ة؛ من أج��ل التحضر 
األمثل ملنافسات النسخة القادمة، موجها 
الش��كر والتقدير والعرفان لسمو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة ع��ىل بادرته 
الطيب��ة إلقامة هذا الحدث، الذي ش��هد 
ثالث ألعاب جامعية س��اهمت يف صقل 
قدرات الطالب والطالبات الذين شاركوا 
يف املنافس��ات، ومنحتهم أج��واء مالمئة 
ملامرس��ة هواياته��م الرياضية، ودفعتهم 
نحو التح��ي باإلرصار والق��وة والعزمية 
للمنافسة عىل تحقيق النتيجة، وهذا ما 
ساهم يف ظهور العبني والعبات مميزين 
س��يكون لهم مس��تقبل ري��ايض مميز، 
مقدرا يف الوقت ذاته جهود وزارة شؤون 
الشباب والرياضة برئاسة هشام الجودر 

يف تنفيذ الربام��ج والفعاليات كافة التي 
تس��اهم يف مواصلة البناء والتطوير عىل 
مستوى القطاع الشبايب والرياضة، والذي 
يؤك��د التوج��ه الحكومي نحو اس��تمرار 
التنموي��ة يف ه��ذا القط��اع  الدميوم��ة 

الحيوي.

الجودر: جامعة البحرين كانت 
رقًما صعًبا

أك��د عمي��د ش��ؤون الطلب��ة بجامع��ة 
البحرين أس��امة الجودر أن مبادرة سمو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة تجاه 
ط��الب وطالبات الجامع��ات يف اململكة 
نجح��ت باملقايي��س كاف��ة؛ كونه��ا من 
املب��ادرات الفريدة م��ن نوعها، وتحمل 
ب��ني طياتها أهدافا إيجابية عىل مس��رة 
الحركة الرياضية والش��بابية يف اململكة، 
أن  مؤك��دا  الجامع��ات،  دور  وتعظي��م 
املشاركة الواسعة من جانب  الجامعات 
واهتاممها بتشكيل فرقها الرياضية كانت 

األساس املتني لهذا النجاح.
وأع��رب الج��ودر عن س��عادته بتحقيق 

فريق جامعة البحري��ن للمركز األول يف 
مسابقة كرة السلة للطالبات بعد تقديم 
الالعب��ات مس��تويات مثالي��ة ومتميزة 
ال��دوري؛ األم��ر الذي  ط��وال مباريات 
س��اهم يف وصولهن إىل املب��اراة النهائية 
وتتويج جهودهن باملرك��ز األول، مؤكدا 
أن ف��رق جامع��ة البحري��ن كانت رقام 
صعبا يف دوري نارص بن حمد للجامعات 

مبختلف مسابقاته.
وأش��اد الج��ودر بالدور الواض��ح لوزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة يف تنظي��م 
ال��دوري، وإب��رازه بص��ورة متميزة من 
النواحي كافة؛ األمر الذي القى استحسان 
الجامع��ات، متمنيا للجامع��ات التوفيق 

والنجاح يف النسخة الثانية من الدوري.
 أحمد: نهديها لروح الحريري

قال العب فريق الجامعة األهلية محمد 
أحم��د: “بداية، نهنئ أنفس��نا بتحقيقنا 
ه��ذه النتيجة، فرغم أنن��ا واجهنا خصام 

عني��دا إال أن الفريق لع��ب بكل إرصار 
وعزمي��ة؛ م��ن أج��ل تحقي��ق االنتصار 
ومعانقة الكأس الغالية، التي نهديها لروح 
فقيدنا الغايل املرحوم حس��ن الحريري”، 
مضيف��ا أن الفريق ق��دم مب��اراة كبرة 
يف نهايئ مس��ابقة كرة الق��دم الصاالت، 
واس��تطاع أن يحول خسارته بهدف لفوز 
بهدف��ني، مش��را إىل أن الالعب��ني كان��وا 
عىل ق��در كبر من املس��ؤولية، ونجحوا 
يف تطبي��ق خطة الجه��از الفني، موجها 
شكره وتقديره للجهازين الفني واإلداري 
وزمالئه الالعبني عىل الجهود التي بذلوها 
والعمل بروح الفري��ق الواحد؛ من أجل 

إحراز املركز األول يف هذه املسابقة.

 حجي: تغمرنا فرحة الفوز 
باللقب

قالت نجم��ة فري��ق جامع��ة البحرين 

الطبية مريم حجي: “فرحة الفوز بلقب 
مس��ابقة كرة القدم الص��االت للطالبات 
فرح��ة ال توصف، فقد تكل��ل مجهودنا 
يف هذا ال��دوري بالنجاح وبحصولنا عىل 
امليدالي��ات الذهبي��ة وال��كأس الغالية، 
فس��عداء جدا مب��ا حققناه م��ن نتيجة 
طيب��ة، تضعن��ا ع��ىل الئح��ة الرشف يف 
س��جالت ه��ذا ال��دوري، ال��ذي نتمنى 
استمراره بعد النجاح الكبر الذي حققته 
النس��خة األوىل، والذي جاء بفضل دعم 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
والتنظي��م املميز الذي قام��ت به وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة، فشكر خاص 
لسموه عىل التوجيه بإقامة هذا الحدث، 
ال��ذي يعترب واحدا م��ن األفكار والربامج 
واملبادرات اإليجابية التي تخدم الشباب 
وتصقل موهبته وتساهم يف إبرازها عىل 
الش��كل الذي مينح الفرصة لهم ليكونوا 
قادري��ن عىل العطاء واملنافس��ة، والذي 

ينعك��س ب��دوره ع��ىل ظه��ور الالعبني 
املميزين، والذين شهدهم هذا الدوري، 
ش��اكرة ومقدرة جه��ود جمي��ع أعضاء 
الفريق، والتي تكلل��ت النجاح ومعانقة 

الكأس.

  أفضل العبة: بطولة قوية 
للغاية

أعربت العب��ة فريق العل��وم التطبيقية 
فاطم��ة عبدالرضا بع��د تحقيقها جائزة 
أفضل العبة عن س��عادتها بتحقيق هذا 
اإلنج��از املتمي��ز يف النس��خة األوىل من 
دوري نارص بن حمد للجامعات، مشرة 
إىل أن الدوري ومنافس��ات كرة الس��لة 
كان��ت قوية ج��دا، ومتيزت مبس��تويات 
فنية عالية وتحقي��ق جائزة أفضل العبه 
هي مبثابة تتويج للجهود التي بذلتها يف 

الدوري.

توج فري��ق املدرس��ة الربيطانية بلقب 
مس��ابقة كرة القدم للمرحلة االبتدائية 
النس��خة  منافس��ات  ضم��ن  للبن��ات، 
الخامس��ة من األوملبياد امل��دريس الذي 
تنظم��ه اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم حتى 

22 مارس الجاري.
وأقيم��ت يوم أم��س األول منافس��ات 
املرحل��ة االبتدائية لك��رة القدم للبنات، 
عىل املالعب الخارجي��ة التابعة لالتحاد 
البحرين��ي لكرة القدم، بنظ��ام الدوري 
مبش��اركة 5 فرق ميثلون 5 مدارس هي: 
املدرس��ة الربيطاني��ة، مدرس��ة ح��وار، 
النس��يم  مدرس��ة  الهندي��ة،  املدرس��ة 

ومدرسة الحكمة.
وأسفرت نتائج الدوري عن فوز املدرسة 
الربيطانية عىل مدرسة حوار بنتيجة )-7
0(، تعادل املدرس��ة الهندية مع مدرسة 
النس��يم س��لبيا، فوز مدرس��ة الحكمة 
عىل مدرس��ة حوار بنتيج��ة )0-3(، فوز 
املدرس��ة الربيطانية عىل مدرسة النسيم 
)1-5(، فوز مدرسة الحكمة عىل املدرسة 
الهندي��ة بنتيج��ة )0-1(، فوز مدرس��ة 
النس��يم عىل مدرس��ة حوار )0-1(، فوز 
املدرسة الربيطانية عىل املدرسة الهندية 
)0-5(، فوز مدرسة الحكمة عىل مدرسة 
النس��يم )1-2(، تعادل املدرسة الهندية 
مع مدرس��ة حوار س��لبيا، وفوز املدرسة 

الربيطانية عىل مدرسة الحكمة )5-0(.
وأسفر ترتيب الدوري عن اآليت: املدرسة 
بج��دارة  األول  املرك��ز  يف  الربيطاني��ة 
واس��تحقاق بعد ع��دم خس��ارته وفوز 
يف جمي��ع مبارياته بحص��ده 12 نقطة 
متك��ن من خاللها الحصول عىل امليدالية 

الذهبية، مدرسة الحكمة برصيد 9 نقاط 
يف املرك��ز الث��اين وحصل ع��ىل امليدالية 
الفضي��ة، فيام ذهبت امليدالية الربونزية 
ملدرسة النسيم التي حصلت 4 نقاط يف 

املركز الثالث.
وبعد نهاية املنافس��ات، قامت رئيس��ة 
البحريني  باالتح��اد  النس��ائية  اللجن��ة 
لكرة القدم الش��يخة حص��ة بنت خالد 
آل خليفة، ومدي��رة مكتب األمني العام 
للجن��ة األوملبية م��ي البنخليل، ورئيس 
اللجن��ة الفنية لألوملبي��اد املدريس مادن 
الون��اس، ونائ��ب رئيس اللجن��ة الفنية 
ف��ادي حميدان، بتتوي��ج الفرق الفائزة، 
إذ أقي��م حفل التتوي��ج يف صالة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة.

14 ميدالية للمدرسة 
البريطانية في السباحة

انطلق��ت يوم أم��س األول منافس��ات 
السباحة يف املسبح التابع التحاد اللعبة 

يف مدينة عيىس، بإقامة منافسات البنني، 
مبشاركة نحو 90 طالبا مثلوا 28 مدرسة.
وتألقت املدرسة الربيطانية يف منافسات 
الس��باحة للبنني، محقق��ة 14 ميدالية 

ملونة )ذهبية و7 فضة و6 برونز(.
وأس��فرت النتائ��ج للمرحل��ة االبتدائية 
ع��ن التايل: يف فئة “25 م��رتا حرة” فوز 
الالعب فارس صالح من مدرس��ة سانت 
كريس��توفر باملرك��ز األول بزم��ن قدره 
 Oliver Glin-Conway ،14.90 ثاني��ة
يف املركز الثاين من املدرسة نفسها بزمن 
ق��دره 16.05 ثانية، وSiska Tibor من 
املدرس��ة الربيطاني��ة يف املرك��ز الثالث 

بزمن قدره 16.26 ثانية.
ويف فئ��ة “25 مرتا ص��در”، فاز الالعب 
نارص الق��ويت من مدرس��ة ابن خلدون 
الدولية باملركز األول بزمن قدره 19.67 
ثانية، والالعب عبدالحسني من مدرسة 
األلفي��ة الجديدة يف املرك��ز الثاين بزمن 
 O’Neill Joshua قدره 21.95 ثانية، ثم

من ذات املدرسة يف املركز الثالث بزمن 
قدره 24.54.

ويف فئ��ة “25 م��رتا ظه��ر”، ف��از نارص 
القويت من مدرس��ة ابن خلدون الدولية 
باملركز األول بزمن ق��دره 18.41 ثانية، 
ثم Tohami Fares من مدرسة املدرسة 
الربيطاني��ة يف املركز الث��اين بزمن قدره 
18.98، ث��م Markes Aidan من ذات 
مدرس��ة س��انت كريس��توفر يف املركز 

الثالث بزمن قدره 20.65 ثانية.
ويف فئ��ة “50 م��رتا ح��رة”، ف��از نارص 
القويت من مدرس��ة ابن خلدون الدولية 
باملركز األول بزمن ق��دره 32.91 ثانية، 
ثم حبيب س��لامن من مدرسة املنار يف 
املركز الثاين بزمن قدره 33.10، ثم صالح 
فارس من مدرس��ة سانت كريستوفر يف 

املركز الثالث وبزمن قدره 33.28.
ويف فئة “25 مرتا فراش��ة”، فاز الالعب 
س��لامن حبيب من مدرسة املنار باملركز 
األول بزمن قدره 16.09 ثانية، ثم نارص 

القويت من مدرس��ة ابن خل��دون بزمن 
 Markes قدره 16.15، ويف املركز الثالث
Aidan من مدرسة س��انت كريستوفر 

بزمن قدره 17.17.
ويف فئ��ة “4 × 25 م��رتا ح��رة”، فازت 
املدرس��ة الربيطانية باملركز األول بزمن 
قدره 1:11.72 دقيقة، ثم مدرسة سانت 
كريس��توفر يف املركز الث��اين بزمن قدره 

.1:41.44
أم��ا نتائج املرحل��ة اإلعدادية، ففي فئة 
“25 مرتا حرة”، فاز الالعب عي العلوي 
من مدرسة القلب املقدس باملركز األول 
بزم��ن ق��دره 12.41 ثانية، ث��م محمد 
راشد من املدرس��ة الربيطانية يف املركز 
الث��اين بزم��ن ق��دره 12.76، ويف املركز 
الثالث أدهم حس��ام من ذات املدرسة 

وبزمن قدره 12.90 ثانية.
ويف فئ��ة “25 مرتا ظهر”، ف��از الالعب 
األلفي��ة  مدرس��ة  م��ن   Sean, Sean
الجدي��دة باملرك��ز األول بزم��ن ق��دره 

Achab Ka- 15.50 ثانية، ث��م الالعب
rem م��ن املدرس��ة الربيطانية يف املركز 
 Sweeting الثاين بزمن قدره 17.67، ثم
Rayan من املدرس��ة نفس��ها يف املركز 

الثالث بزمن قدره 17.68.
ويف فئ��ة “25 مرتا ص��در”، فاز الالعب 
Rushton Diqby من مدرس��ة سانت 
كريس��توفر باملرك��ز األول بزم��ن قدره 
16.33 ثاني��ة، ثم Marshall Liam من 
املدرسة الربيطانية يف املركز الثاين بزمن 
ق��دره 17.33، ثم Sean Sean يف املركز 
الثال��ث من مدرس��ة األلفي��ة الجديدة 

وبزمن قدره 17.42.
ويف فئة “50 مرتا حرة”، فاز عي العلوي 
من مدرسة القلب املقدس باملركز األول 
بزم��ن ق��دره 26.95 ثانية، ث��م أدهم 
حس��ام من املدرسة الربيطانية يف املركز 
الث��اين بزم��ن ق��دره 27.51، ويف املركز 
الثالث محمد راش��د من املدرسة ذاتها 

بزمن قدره 27.52.
ويف فئ��ة “25 م��رتا فراش��ة”، فاز عي 
العل��وي من مدرس��ة القل��ب املقدس 
باملركز األول بزم��ن قدره 13.25 ثانية، 
ث��م Marshall Liam م��ن املدرس��ة 
الربيطاني��ة يف املركز الث��اين بزمن قدره 
13.41، ويف املركز الثالث محمد راش��د 
من املدرسة نفسها بزمن قدره 14.03.

ويف فئ��ة “4 × 25 م��رتا ح��رة”، فازت 
مدرسة س��انت كريستوفر باملركز األول 
بزم��ن قدره 53.55 ثانية، ثم املدرس��ة 
الربيطاني��ة يف املركز الث��اين بزمن قدره 
األلفي��ة  مدرس��ة  ث��م  ثاني��ة،   55.65
الجدي��دة يف املركز الثال��ث بزمن قدره 

.1:06.82

عبداهلل الحواج: شكًرا لناصر بن حمد.. وسعداء بإنجاز الجامعة األهلية

المدرسة البريطانية تحرز لقب كرة القدم للمرحلة االبتدائية للبنات

دوري ناصر بن حمد للجامعات بتنظيم “الشباب والرياضة”

في األولمبياد المدرسي الخامس

تغطية        اللجنة اإلعالمية

اللجنة األولمبية         اللجنة اإلعالمية

أسامة الجودر

مريم حجي تتسلم جائزة أفضل العبة في الدوري

جانب من منافسات السباحة حصة بنت خالد تتوج إحدى العبات المدرسة البريطانية
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فورد إكسبيديشن 2018 تندفع بقوة نحو الشرق األوسط

“مونتريال” تدعو لالستفادة من عرض “اربح سيارة مجانا”

تندفع فورد اإك�شبيدي�شن 2018 من 
اجلي���ل اجلديد بقوة نحو ال�رشق االأو�شط 
يف مو�ش���م اخلري���ف هذا، وتع���د باإعادة 
حتديد معايري فئة ال�شيارات الريا�شية 
SUV باحلجم  متع���ددة اال�شتعم���االت 
الكامل من خالل ت�شميم جديد كلياً من 
الداخل واخل���ارج، والتكنولوجيا الذكية 
الفري���دة، وتاأم���ن املزي���د م���ن القوة 
لل�شائقن، واملزيد م���ن قدرة ال�شحب 
مقارن���ًة باأي �شي���ارة ريا�شي���ة متعددة 
الكامل.  SUV باحلج���م  اال�شتعم���االت 
وُتعت���ر �شي���ارة ف���ورد اإك�شبيدي�ش���ن 
2018 م���ن اجليل اجلدي���د االأكرث ذكاًء 

وقدرًة وقابليًة للتكيف على االإطالق.
املدي���ر  ق���ال  ال�ش���دد،  ه���ذا  ويف 
لل�شي���ارات  املوؤي���د  ل�رشك���ة  الع���ام 
ماري���و ديكو�شت���ا: “عندم���ا مت اإط���الق 
اإك�شبيدي�ش���ن من���ذ 20 عام���ا، ح���ددت 

م�شت���وى املعاي���ري للعائ���الت الن�شطة 
التي كانت بحاجة اإل���ى �شيارة ريا�شية 

متع���ددة اال�شتعم���االت SUV كب���رية 
وقوي���ة للتنقل عل���ى متنه���ا. وتابعت 

فورد االرتقاء يف املعايري اإلى م�شتويات 
اأعل���ى وجدي���دة، مرتك���زًة عل���ى اإرثه���ا 

الري���ادي يف فئة ال�شي���ارات الريا�شية 
.”SUV املتعددة اال�شتعماالت

دعت �رشكة مونرتي����ال لل�شيارات يف 
حملته����ا الت�شويقية اإلى زيارة املعر�س، 
م�ش����رية اإل����ى فر�ش����ة ربح �شي����ارة جماًنا 
بجمي����ع ف����روع ال�رشك����ة، داعي����ة عمالئها 
لال�شتف����ادة م����ن العر�����س الق����وي ال����ى 
جان����ب عرو�س الت�شفي����ات احلالية على 
مودي����الت خمتلفة من جمي����ع ال�شيارات. 
وكان����ت ال�رشكة ق����د اأطلق����ت مطلع هذا 
ال�شه����ر عر�شها املميز احتف����االً بافتتاح 

فرعها اخلام�س مبنطقة الرفاع.
وت�شمل احلملة ح�شول جميع الزائرين 
لكل فروع ال�رشكة على كوبونات ال�شحب 
املجاني����ة على �شي����ارة جدي����دة، موؤكدًة 

عدم وجود اي ا�شرتاطات للح�شول على 
كوبون����ات ال�شحب، “فق����ط كل ما عليك 
ه����و زيارة احد فروع ال�رشك����ة املنت�رشة يف 
البحرين و�شتح�شل على كوبون ال�شحب 

املجاين”.
وذك����رت ال�رشكة اأن حملة ال�شحب هي 
اح����د عرو�����س ال�رشكة احلالي����ة الى جانب 
عرو�س الت�شفيات القوية التي تقدمها 
ال�رشكة على مودي����الت خمتلفة من جميع 
ال�شي����ارات  خا�ش����ة  ال�شي����ارات،  فئ����ات 
االقت�شادي����ة التي ا�شبحت من احد اكر 
ال�����رشاء احلالي����ة.  التوجه����ات يف عملي����ة 
واع����رب مال����ك ال�رشك����ة ابراهي����م ال�شيخ 

عن �شك����ره جلمي����ع العمالء الذي����ن زاروا 
املعر�س حتى االآن.

وا�ش����اف ان االقب����ال كان كبريا جدا 
وغ����ري متوق����ع وان ه����ذا االقب����ال دلي����ل 
عل����ى ثقة العمالء با�ش����م �رشكة مونرتيال 
لل�شي����ارات واثباث ق����وي على منو �رشكة 

وحمافظتها على ا�شمها العريق.
واأع����رب ع����ن ترحيب����ه بجمي����ع اه����ل 
البحري����ن واملقيم����ن بها لزي����ارة فروع 
ال�رشك����ة املختلفة للح�ش����ول على فر�شة 
قيم����ة بالف����وز بال�شي����ارة اجلدي����دة وان 
الفر�ش����ة متاحة للجميع وجمانا ودون اي 

ا�شرتاطات. 

احتفاالت رائعة بالسيف بعيد “ست الحبايب”

حسين أحمد أول الفائزين بجوائز “الوافر” الكبرى 
راتب 500 دينار على 5 سنوات

يف اإطار احتفال���ه بعيد االأم، اأعلن جممع ال�شيف، 
الوجهة العائلية الرائدة للت�شوق والرتفيه يف مملكة 
البحري���ن، ع���ن ا�شت�شافت���ه ع���ددا م���ن الفعالي���ات 
املتنوع���ة من تاري���خ 21 وحتى 24 مار����س اجلاري. 
حيث �شيتم تخ�شي�س زاوي���ة معينة جلميع االأمهات 
اللتق���اط �ص���ور فورية مطبوعة م���ع �أطفالهم مبجمع 
ال�شيف – �شاحية ال�شيف قرب مقهى �شتاربك�س من 
ال�شاعة 10:00 �شباحاً وحتى 10:00 م�شاًء. و�شيمنح 
املجم���ع الزوار فر�شا للفوز بهدايا جمانية خم�ش�شة 

لالأمهات وذلك مقابل كل 30 دينارا يتم اإنفاقها.
باالإ�شافة اإلى ذلك، �شي�شت�شيف جممع ال�شيف 
– �شاحي���ة ال�شي���ف جمموعة ن�شائية م���ن نادي عبد 
الرحمن كانو االجتماعي للوالدي���ن لتناول الغداء يف 
مطع���م ن�شيف، بينما �شي�شت�شي���ف جممع ال�شيف – 
املح���رق جمموعة اأخ���رى من جمعي���ة البحرين لرعاية 
الوالدي���ن لتناول وجبة الغداء يف مطعم مادو و�شيتم 
تق���دمي بطاق���ات هداي���ا كعرب���ون �شك���ر وتقدي���ر 

مبنا�شبة عيد االأم.

وبهذه املنا�شبة، قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 
عق���ارات ال�شي���ف، اأحمد يو�ش���ف: “اإنه مل���ن دواعي 
�رشورنا ان ن�شارك االمهات فرحة االحتفال بهذا اليوم 
البهي���ج، وذلك من خ���الل ا�شت�شافة ع���دة فعاليات 
متنوعة بغر�س منحه���م جزيل �شكرنا وتقديرنا لهن 
وكذل���ك لنق���دم ه���ذه الب���ادرة املتوا�شع���ة التي ال 

ترتقي الى مكانتهم العظيمة.”
م���ن  �شل�شل���ة  ال�شت�شاف���ة  املجم���ع  وي�شع���ى 
الفعالي���ات واحلم���الت عل���ى م���دار الع���ام بغر����س 
اإع���ادة تن�شيط قط���اع التجزئة وتعزي���زه، عالوة على 
اال�شتم���رار بتطوي���ر املجمع كوجهة رائ���دة للت�شوق 

والرتفيه يف مملكة البحرين.

انطلق���ت الن�شخ���ة التا�شع���ة حل�شاب 
الوافر من امل�رشف اخلليجي التجاري، اأحد 
امل�ش���ارف االإ�شالمي���ة الرائ���دة يف مملكة 
البحري���ن، مبنح ح�شن عل���ي اأحمد داوود 
اأولى اجلوائز الك���رى وهي راتب �شهري 

بقيمة 500 دينار ملدة خم�س �شنوات. 
جرى ال�شحب على جائزة �شهر فراير 
ببواب���ة املرفاأ - مرف���اأ البحري���ن املايل، 
حتت اإ����رشاف مندوب م���ن وزارة ال�شناعة 
والتج���ارة وال�شياحة وبح�شور ممثلن من 

االإدارات املخت�شة.
 كم���ا ومت ب���ث عملي���ة ال�شح���ب على 
اله���واء مبا����رشة ع���ر قن���وات التوا�ش���ل 
االجتماع���ي للم�رشف حيث تاب���ع ال�شحب 

عدد كبري من املتابعن.
و�شل���م نائب املدير الع���ام للعمليات 
امل�شاندة مهدي عبدالنبي حممد، اجلائزة 
الكرى للفائز بالنيابة عن اإدارة امل�رشف 
بح�ش���ور كل م���ن م�شاع���د املدي���ر العام 

للخدمات امل�رشفي���ة لالأفراد مازن �شاتر، 
امل�رشفي���ة  اخلدم���ات  �شب���كات  ومدي���ر 

لالأفراد مازن القائد. 
ويف هذا ال�ش���دد، هناأ رئي�س املخاطر 
– القائ���م باأعم���ال الرئي����س التنفي���ذي 

توفي���ق  التج���اري  اخلليج���ي  للم����رشف 
الك���رى  باجلائ���زة  الفائ���ز  ب�شتك���ي، 
والفائزي���ن االآخري���ن، متمني���اً يف الوقت 
ذاته حظ���اً اأوفر للم�شرتك���ن االآخرين يف 

ح�شاب الوافر. 

مدينة التنين تشارك االحتفال بيوم األم 

مبنا�شب���ة ي���وم االأم، �شتحت�شن 
مدينة التن���ن، اأك���ر مركز جتاري 
للبي���ع باجلمل���ة والتجزئ���ة مبملكة 
البحري���ن، منا�شب���ة خا�شة �شتحظى 
من خاللها كل اأم تت�شوق يف املجمع 
عل���ى فر�شة احل�شول عل���ى واحدة 

من 200 بطاقة هدايا. 
و�شتق���ام املنا�شب���ة يف املدينة 
يف الف���رتة م���ا ب���ن 21 ولغاية 24 
مار����س اجل���اري، حي���ث خ���الل هذه 
الف���رتة �شتت���م مفاج���اأة االأمه���ات 
خ���الل  الهداي���ا  بطاق���ات  باإح���دى 
ت�شوقهن يف مدين���ة التنن، والتي 
الرك���ن  لزي���ارة  فر�ش���ة  متنحه���ن 
باالأمه���ات  لالحتف���اء  املخ�ش����س 
يف يومه���ن؛ به���دف منحه���ن جتربة 
فريدة ومفعمة باال�شرتخاء وت�شمل 
عل���ى الكثري من اخلدمات والهدايا.  
ي�شم الركن اأربعة اأق�شام، كل واحد 
منه���ا يقدم خدمات خمتلفة بغر�س 

تقدمي جتربة مميزة لالأم يف يومها. 
فالق�ش���م االأول عبارة ع���ن �شالون 
العناي���ة  خدم���ة  يوف���ر  للتجمي���ل 
باالأظافر، فيما يقدم الق�شم الثاين 
جمموع���ة م���ن العط���ور م���ن جان���ب 
رح���ال امللكي للعطور. و�شيتم منح 
االأمهات جمموعة من ال�شوكوالتة يف 
الق�ش���م الثالث، فيما �شتختتم هذه 
التجربة الفريدة باإهداء جمموعة من 

االإك�ش�شوارات لهن.  
ويف ه���ذا ال�ش���دد، ق���ال املدير 
العام ل�رشكة Chinamex البحرين 
باتريك جينج �شوا: “نحن م�رشورون 
جًدا لتنظيم هذه الفعالية مبنا�شبة 
يوم االأم التي هي عبارة عن فر�شة 
واالأحا�شي����س  امل�شاع���ر  لتب���ادل 
التقدي���ر  ع���ن  املع���رة  والهداي���ا 
العايل لدور االأم، ذلك الكيان الذي 
ميث���ل العط���اء والوف���اء واالإخال�س 

والت�شحية”.
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ب�ش���وت �شج���ي يحمل طاب���ع احلنني والف���رح بنف�س 
الوقت، واأمام عدد كبري م���ن اجلمهور املتنوع اجلن�شيات 
العربي���ة من الأفراد والعوائ���ل، اأحيا الفنان حامت العراقي 
“عندلي���ب الأغنية العراقية” اأجمل اأم�شياته الغنائية على 

م�رح فندق ق����ر ال�شلطان بوتيل هوتيل يف دبي، وتنقل 
برفق���ة فرقته املو�شيقي���ة بني عدد كبري م���ن املواويل 
والأغني���ات الت���ي مل يتوق���ف اجلمه���ور ال���ذي و�شفه���م 

العراقي باجلمهور الراقي، عن املطالبة بالأغنيات.
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1815
نابلي���ون بوناب���رت يعود 
اإل���ى باري�س من منفاه يف 
جزي���رة اإلبا، وبداأت بذلك 
ف���رتة املئ���ة ي���وم التي 
ح���اول خاللها اإع���اده بناء 

امرباطوريته.

1929
اإن�ش���اء جه���از بولي�شي 
يف  املخدرات  ملكافحة 
م����ر، وكان اأول جهاز 
ال����رق  يف  نوع���ه  م���ن 

الأو�شط.

1934
رادار  اأجه���زة  تركي���ب 
جدي���دة يف مين���اء اأملاين 
�شنعها رودولف كونولد.

1956
فرن�ش���ا متن���ح تون����س 
ما  الكامل  ال�شتق���الل 

عدا ميناء بنزرت.

1973
الق���وات العراقية تهاجم 
احلدودي  ال�شامتة  مركز 
يع���رف  فيم���ا  الكويت���ي 

بحادثة ال�شامتة.

1977
رئي�شة وزراء الهند اأنديرا 
م���ن  ت�شتقي���ل  غان���دي 
من�شبه���ا بع���د خ�شارتها 

النتخابات النيابية.

 1995
دينية  اإرهابية  جماع���ة 
يف الياب���ان تطل���ق غاز 
م���رتو  نف���ق  يف  �ش���ام 
طوكي���و  العا�شم���ة 
ي���وؤدي اإل���ى مقتل 12 
�شخ�س واإ�شابة 5000 

اآخرين.

مسافات

أسرة األدباء والكتاب تحتفي بيوم الشعر العالمي

مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شعر تقيم 
اأ����رة الدب���اء والكت���اب اأم�شي���ة �شعرية 
ي�شارك فيه���ا �شعراء من مملكة البحرين 

واململك���ة العربية ال�شعودي���ة ال�شقيقة 
وهم: من البحرين ال�شاعرة مالك لطيف، 
وال�شاع���ر القدي���ر عب���د احلمي���د القائد 

وال�شاع���ر كرمي ر�شي، وم���ن ال�شعودية 
ال�شاعر اأحمد املال وال�شاعر زكي ال�شدير.
وذلك م�شاء يوم غد الأربعاء املوافق 

21 مار�س 2018 يف متام ال�شاعة الثامنة 
ويدي���ر الأم�شي���ة ال�شاع���ر ح�ش���ني اب���و 

�شفوان.

اأكد عدد من الفنانني البحرينيني اأن معر�س 
ف���ن البحرين ع���رب احل���دود “ارت ب���اب 2018” 
يعت���رب فر�شة ممت���ازة للفنان���ني ودور العر�س 
الفني���ة من جميع اأنح���اء العامل، كون���ه يتيح اأمام 
املواه���ب البحريني���ة الفنية املتمي���زة والواعدة 
اإظهار نتاجهم اأمام اجلمه���ور املحلي والإقليمي 
والعامل���ي، ويفت���ح املج���ال اأمام تل���ك املواهب 
لالحت���كاك املبا�ر مع املجتمعات الفنية املحلية 
والعاملي���ة يف بيئ���ة مثالي���ة للتعل���م والتفاع���ل 

وتبادل الأفكار واخلربات يف القطاع الفني.
واأو�شح���ت الفنانة البحريني���ة العاملية نبيلة 
اخلري يف ت�ريح لوكال���ة انباء البحرين “بنا” اأنها 
�شاركت مبجموعة اأعمال فنية عددها ع�رة حتمل 
عنوان “�ش���وت املاء” وتعد جترب���ة جديدة لها، 
حي���ث تتحدث عن �ش���وت املاء يف جمي���ع حالته 
وانعكا�شات �شخو�س الفنان���ة فيه، والتي لقت 
ترحيبا كبريا من جمهور وزوار املعر�س خ�شو�شا 
ال�شب���اب منهم مم���ا يثب���ت ان التجربة جنحت يف 

حماكاة الع�ر اجلديد.
اخل���ري  الفنان���ة  واك���دت 
الت���ي تعم���ل يف جم���ال الفن 
من���ذ ثالث���ة عق���ود، حر�شها 
عل���ى امل�شارك���ة يف معر�س 
ف���ن البحري���ن ع���رب احلدود 
لنه يعطي للفنان الفر�شة 
الفنان���ني  عل���ى  للتع���رف 
العاملي���ني الآخرين الذين 
ي�شارك���ون يف املعر�س، ما 
ي�شيف للفن���ان البحريني 
قيم���ة كب���رية م���ن خ���الل 
واإبداعات���ه،  م�شاركت���ه 
مو�شح���ة انه���ا �شارك���ت 
�شابقاً يف معار�س حملية 
وعاملي���ة كب���رية حاولت 
من خالل لوحاتها جت�شيد 

امل���راأة البحريني���ة واب���راز مالب�شه���ا التقليدي���ة 
وزينتها وحليها.

م���ن جهتها، نوه���ت الفنان���ة البحرينية �شحر 
احم���دي والت���ي ت�ش���ارك يف املعر����س بلوحتني 
احداهما حتمل ا�ش���م “الوطن” وهي لوحة لطفل 
�ش���وري فق���د بيت���ه وعلى وجه���ه ترت�ش���م اآلف 
الأ�شئلة واللوحة الخ���رى حتمل ا�شم “ابت�شامات 
بريئة” وما حتمله البت�شامة من مفاهيم عديدة.

وا�شادت الفنانة �شحر اأحمدي، والتي تعمل يف 
جمال الفن الت�شكيلي منذ ثالثة عقود، باجلهود 
املبذولة لال�شتثمار يف الفن، والعمل على تهيئة 
املناخ املالئ���م ل�شت�شاف���ة الفعالي���ات الفنية 
الك���ربى املتمي���زة والت���ي جتمع ب���ني املدار�س 
املختلف���ة حت���ت �شقف واح���د لتب���ادل اخلربات 
وتالقي الأفكار، معربة ع���ن اعتزازها بامل�شاركة 
الكب���رية من قبل فئة ال�شب���اب المر الذي ي�شجع 

على بذل جهود اأكرب واأف�شل.
طيبة  الت�شكيلية  الفنانة  اأعربت  جانبها،  من 
عن  العربي  الفن  جم��ال  يف  تعمل  وال��ت��ي  ف��رج 
اعتزازها بامل�شاركة للمرة الثانية 
ف��ن  م����ع����ر�����س  يف 
البحرين عرب احلدود، 
حيث تاأتي م�شاركتها 
ب�شورة  املعر�س  يف 
ف�����ردي�����ة م�����ن خ���الل 
ل���وح���ت���ني وب�������ش���ورة 
ج���م���اع���ي���ة م����ن خ���الل 
جالريي  يف  واح��د  عمل 
ك�����اراف�����ان الم���ريك���ي 
وال��������ذي ي�����ش��ع��ى م��ن 
فنانني  م�شاركة  خ��الل 
ب����ح����ري����ن����ي����ني وغ�����ري 
ب��ح��ري��ن��ي��ني ب��اإي�����ش��ال 
ال�رق  بني  �شالم  ر�شالة 

والغرب.

مشروع البيت للبنى األمين

مجموعة فنانين يعيدون إحياء بيوت المحرق القديمة
يفتت���ح معر����س نت���اج ور�ش���ة عم���ل 
امل����روع الفن���ي “البي���ت 2018”، يف 22 
م���ن مار����س، يف ما يعد م�روع���ا فنيا ثالثا 
م���ن �شل�شل���ة امل�شاريع الفني���ة ملجموعة 
م���ن الفنان���ني البحريني���ني واملقيم���ني 
بع���د “م�روع ن���زل 88” يف اأبري���ل 2013 
دي�شم���رب  يف   ”1644 العم���ارة  و”م����روع 
البحرينية  الفنانة  واإدارة  2014 بتنظي���م 

لبنى الأمني.
وت�شلط هذه املجموع���ة من امل�شاريع 
الفني���ة ال�ش���وء عل���ى الأماك���ن القدمي���ة 
والتاريخي���ة يف البحري���ن، وخا�ش���ة مدينة 
الب�ري���ة  الفن���ون  ناف���ذة  ع���رب  املح���رق 
املعا�رة. كما وي�شارك يف الن�شخة الثالثة 
من م�روع “البيت 2018” اأكرث من ع�رين 
فنانا وفنانة م���ن خمتلف املدار�س الفنية 
يف حماول���ة للتفاع���ل م���ع بقايا 

املكان ب�شور واأفكار خمتلفة للتعبري عن 
فكرة مفهوم البيت عموما.

وتقام ور�شة ومعر�س “البيت 2018” 
يف بيت يو�شف بن عبدالرحمن فخرو، الذي 
يق���ع على طري���ق اللوؤل���وؤ يف املحرق، وهو 
اأحد اأه���م التجار امل�شهوري���ن يف البحرين 
واخلليج العربي. وكان يو�شف فخرو مالكاً 
لأ�شط���ول ي�ش���م ح���وايل 50 �شفينة، فقد 
كان للبي���ت مر�ش���ى خا�شاً جم���اوراً لبيته 
الوا�شع ملراقبة اإبحار وعودة اأ�شطوله عرب 
ناف���ذة حجرت���ه اخلا�شة اأو جمل�ش���ه الواقع 

بجوار ال�شاطئ.
وت���دور فك���رة امل����روع ح���ول مفهوم 
البيت م���ن الناحية الجتماعية وال�شخ�شية 
ب�ش���كل ع���ام، واإحياء م���ا تبقى م���ن بقايا 
املبن���ي الرئي�شي للبي���ت واأي�شاً من خالل 

ي���ن  ء لفنا الكبريين، حيث كان اأحدها ا

والآخ���ر  العائل���ي  خم�ش����س لال�شتخ���دام 
مفتوح جلميع الأن�شطة الجتماعية الأخرى.
وي�ش���ارك يف م����روع “البي���ت 2018” 
جمموع���ة من الفنانني وه���م لبني الأمني، 
وبثين���ة  فخ���رو،  م���رمي 
فخ���رو، عل���ي ح�شني، 
ونادر  العريبي،  جعفر 
العبا�شي، نبيله اخلري، 
فائق���ة احل�ش���ن، زهري 
ال�شعيد، جيهان �شالح، 
تق���ي،  عبدالوه���اب 
اأحم���د اإمام، وفاء الغتم، 
حم�شن مبارك، م�شطفى 
الن�شي���ط، اأحم���د طالب، 
�شلمان جنم، جياد جواد، 
ح�ش���ن  فالم���رزي،  عل���ي 
ال�شماع،  اإميان  العو�شي، 

والفنان علي مبارك.
واأك���دت �شاحبة فكرة 
البحرينية  الفنانة  امل�روع 
لبني اأن هذا امل�روع ياأتي 
م�شاري���ع  �شل�شل���ة  �شم���ن 
فنية بداأت يف اأبريل 2013 

“مب����روع نزل 88”، تالها “م�روع العمارة 
1644” يف دي�شمرب 2014.

واأو�شح���ت الأمني التي ت�شارك يف هذا 
امل����روع بعملها الفن���ي “املدب�شة” الذي 
يع���د اأحد غ���رف البي���ت با�شتخ���دام قالل 
التم���ر والتي كان���ت ت�شتخ���دم يف تخزين 
التم���ر حيث يجمع ب���ني املا�شي واحلا�ر. 
اأن الفك���رة من هذه امل�شاريع لإعادة اإحياء 
البي���وت القدمية لدى اجلمهور، واإبراز فن 

العمارة من خالل ذلك. 
كم���ا اأ�ش���ارت الفنان���ة بثين���ة فخرو ل� 
“بنا” اأنها ت�ش���ارك يف هذا امل�روع الفني 
بعمل فن���ي يحكي ذكرياته���ا القدمية يف 
ه���ذا البيت ال���ذي يعترب من اأق���دم بيوت 
املح���رق، بلوحة فني���ة كب���رية تتكون من 
قط���ع من ال�شرياميك التي ت�شكل جزءاً من 

هذا البيت.
ه���ذا  “اإن  قائل���ة:  فخ���رو  واأ�شاف���ت 
البي���ت يقع على طري���ق اللوؤلوؤ يف املحرق 
وه���و طريق ميتد ح���وايل 3.5 كيلومرت مت 
ا�شتخدامه من غوا�شي اللوؤلوؤ خالل معظم 
تاريخ البحرين حتى اأوائل ثالثينات القرن 

الع�رين”.

ن���ادر  البحرين���ي  الفن���ان  واأ�ش���اف 
العبا�شي اأنه ي�شارك يف هذا امل�روع الفني 
بعمل فني تركيبي لإع���ادة اجلزء الرئي�س 
م���ن هذا البي���ت وال���ذي كان مقر املكتب 
التج���اري ل�شاحب البي���ت، ومن خالله كان 
يتاب���ع اأعمال���ه التجارية واحلرك���ة اليومية 

لل�شفن.
واأو�ش���ح العبا�ش���ي اأن عمل���ة الفن���ي 
يتك���ون م���ن دعام���ات معدني���ة عمودي���ة 
موازي���ة للحائ���ط الرئي�ش���ي للمكتب حني 
ذاك، ويتك���ون من اأنواع خمتلفة لالأقم�شة، 
وتعط���ي ه���ذه املجموع���ة الفني���ة ف�شاء 
للفنان���ني للتجرب���ة والبتعاد ع���ن املواد 
التقليدي���ة الفني���ة والبتعاد ع���ن الطابع 

التجاري يف هذه الأعمال الفنية.
وه���ذه اجلمالي���ات والرتكيب���ة الفنية 
اأ�شافت حكاية اأخرى مل�روع طريق اللوؤلوؤ، 
لي����س لقيمة امل���كان املعماري���ة بل كونه 
منوذجاً ناجحاً و�شاه���داً ا�شتثنائياً حلكاية 
تاج���ر ال�شف���ن واخل�شب وهو بي���ت يج�شد 
مثالً فريداً من نوعه ودليالً حياً على مدى 
اأهمية وجود منفذ اإلى البحر بالن�شبة لتجار 

ال�شفن قدمياً.

    BUZZ      
أحداث

الت���زم بتعليم���ات الطبيب ول تخ�ر 
نف�شك.

ا�رت���ك يف حاجة الى رحل���ة او نزهة 
ق�شرية.

ريا�ش���ة امل�ش���ي جميل���ة ومنا�شب���ة 
ملثل �شنك. 

تذك���ر ان خط���وة الل���ف مي���ل تبدا 
بخطوة.

الب���داع والتمي���ز �شم���ة اعمال���ك يف 
اليام املقبلة.

لكل اإن�ش���ان هفوات���ه وال�شاطر من 
ي�شتفيد. 

امل�شاأل���ة ل حتت���اج اإل���ى كل ه���ذه 
الرنفزة. 

كت���اب  لق���راءة  منا�ش���ب  الي���وم 
وال�شتجمام.

ل تك���رث من اكل الده���ون خ�شو�شا 
يف الليل.

ح���دد هدفك ث���م انطل���ق بثبات ول 
تتخاذل. 

انظ���ار  حم���ط  العم���ل  يف  جناح���ك 
ا�شدقائك.

الت���زم ال�شمت اإذا كان املو�شوع ل 
يعنيك.
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• عبداحلميد القائد	

• •جعفر العريبي	 البيت 	 • لبنى الأمني 	

• مالك لطيف	 • •اأحمد املال	 زكي ال�شدير	

 معرض فن البحرين عبر الحدود 
فرصة أمام المواهب البحرينية الواعدة

• نبيلة اخلري 	

زهرة عرفات في “بدون فلتر”

مسرحية “ينانوه جليعة 2” 
في البحرين 

“فريق اإلنقاذ”.. مسرحية أطفال جديدة للسعدون

المقلة يشكر فريق “الخافي أعظم”

“تسع حيوات”
 بنادي البحرين للسينما 

انته����ى الفنان نا�����ر ال�شعدون م����ن تاأليف 
م�رحي����ة الطفال الغنائية ال�شتعرا�شية “فريق 
النق����اذ” والت����ي �شيت�ش����دى لخراجه����ا اي�شا. 
وكتب كلم����ات اغاين امل�رحي����ة ال�شاعر الغنائي 
القدي����ر ه�شام ال�روق����ي واحلان الفن����ان طارق 
اجلار وتنفيذ املو�شيقى والتوزيع الفنان جمال 

القائد. 
يجدر بالذك����ر اأن الفنان نا�ر ال�شعدون يعد 
فنان����ا متعدد املواه����ب وله ح�ش����ور يف خمتلف 
الفعالي����ات كما انه اع����د واخرج فيلم����ا وثائقيا 
ع����ن الفنان الت�شكيل����ي الراحل را�ش����د العريفي 
مت عر�ش����ه يف حفل “لقاء تقدي����ر ووفاء” مبركز 
عي�ش����ى الثق����ايف مبنا�شب����ة م����رور 40 يوما على 
رحيل الفن����ان، ومتيز ال�شع����دون يف تقدمي عدة 

اأدوار يف امل�شل�شل الإذاع����ي الكوميدي ال�شعبي 
ال�شهري “يوميات اأم �شحنون” من تاأليف اأ�شامة 

املاجد وبطولة هدى �شلطان واحمد مبارك ونخبة 
من جنوم البحرين.

ن�ر املخرج القدير اأحمد يعقوب املقلة �شورة يف ح�شابه بالن�شتغرام كتب 
حتتها.. مع هوؤلء الرائعني مت اليوم النتهاء من ت�شوير م�شل�شل اخلايف اعظم.. 
امني���ات اخلري واملحبة لكل من �شاهم يف اجن���از هذا العمل ون�شاأل اهلل التوفيق 

والنجاح.
م�شل�شل “اخلايف اأعظم” من تاأليف عبداهلل ال�شعد، وي�شارك يف بطولة العمل 
ع���دد كبري من جنوم اخلليج منهم مثل ليل���ى عبداهلل، مرام، علي كاكويل، اأحمد 
العو�ش���ي، روان العل���ي، نا�ر الدو����ري، عبدالإمام عب���داهلل واإبراهيم احلربي، 

و�شوف يعر�س العمل خالل �شهر رم�شان املبارك.

البحري���ن لل�شينما  ن���ادي  يعر�س 
عن���د  الأ�شبوعي���ة  و�شم���ن فعاليات���ه 
ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم الأربعاء 
“ت�ش���ع  الأمريك���ي  الفيل���م  املقب���ل 
حي���وات” للمخرج رودريغ���و كاري�شيا. 
تدور اأح���داث الفيلم ح���ول ت�شع ن�شاء 
تتداخ���ل حياته���ن بني احل���ني والآخر 

حي���ث تتعاملن مع اخليان���ة واخل�شارة 
والرومان�شية والأمومة فهناك مري�شة 
ال�رط���ان كاميل الت���ي تواجه �شعوبة 
يف مواجه���ة مر�شها املهدد للحياة ثم 
ال�شجين���ة �شاندرا الت���ي تتطلع بلهفة 
لروؤي���ة طفلها يف ي���وم الزيارة وكذلك 
ماغي وابنته���ا اللتني جتريان حمادثة 

م���ن القل���ب اإل���ى القل���ب يف مق���ربة 
و�شونيا ل كها اغا�شب عندما تعلم اأن 
�شديقها يرى امراأة اأخرى. حاز الفيلم 
على اأربع جوائز يف التي يتمل مهرجان 
لوكارنو ال�شينمائي الدويل مبا يف ذلك 
جائ���زة النم���ر الذهبي وجائ���زة اأف�شل 

ممثلة وجائزة جلنة حتكيم ال�شباب.

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات 

• جمال القائد	 • نا�ر ال�شعدون	 • ه�شام ال�روقي	

• املقلة مع فريق اخلايف اأعظم 	

البحريني���ة  الفنان���ة  تع���ود 
زهرة عرف���ات اإلى العمل جمددا 
م���ع الفن���ان ال�شع���ودي القدير 
عب���داهلل ال�شدح���ان وذل���ك م���ن 
“ب���دون فلرت”  خ���الل م�شل�ش���ل 
الذي �شيعر�س يف �شهر رم�شان 
املقبل عل���ى القن���اة ال�شعودية 
يف  عرف���ات  وي�ش���ارك  الأول���ى. 
العم���ل نخب���ة من النج���وم، ياأتي 
عل���ى راأ�شه���م حمم���د الطويان، 
وح�ش���ن  ال�شن���اين،  وعب���داهلل 
البالم، واأحمد العونان، واإبراهيم 

احل�ش���اوي، و�شعد خ�ر، ونريم���ني حم�شن، اإلى جانب كل م���ن ب�شري الغنيم، 
حمم���د الكنهل، ماجد مطرب ف���واز، واملمثالت ليلى �شلم���ان، ودانا ال�شامل. 
ويناق����س امل�شل�ش���ل يف حلقاته الثالث���ني ق�شايا اجتماعي���ة يف قوالب عدة، 
منها الكوميديا ال�ش���وداء، وت�شارك يف اإخراجه وتاأليفه جمموعة من املواهب 

ال�شينمائية ال�شابة.

علم���ت “الب���الد” اأن الفنان الكويت���ي “ولد الدي���رة” �شيعر�س م�رحية 
“ينان���وه جليعة 2” يف البحرين خالل عطلة عيد الفطر املقبل مب�شاركة عدد 
كب���ري من النجوم، وم���ن املنتظر ان يج�شد ولد الديرة اأح���د اأدوار البطولة يف 
امل�رحي���ة التي حتمل الطابع الكوميدي وت���دور اأحداثها يف اإطار من الرعب، 
حيث تعتمد على الإثارة والت�شويق وحتمل خطوطا من ال�شتعرا�س والإبهار.

وق���د �شبق ان �شه���دت امل�رحية يف عرو�شها الأول���ى م�شاركة كم كبري 
م���ن النجوم قبل ان يعتذر عدد منهم، م���ن اأبرزهم الفنان عبدالرحمن العقل 

واأحمد الفرج و�شعيد املال وغادة ال�شني.
يج���در بالذك���ر اأن الفن���ان ولد الدي���رة كان قد توقف ف���رتة طويلة عن 
التمثيل ب�شبب مر�شه وعالجه خارج الكويت ولكنه عاد من جديد اإلى ال�شاحة 

الفنية بعد اأن متاثل لل�شفاء وقدم اأعمال متفرقة. 

• زهرة عرفات 	



ع�صابة خمدرات: ا�صرِت كمية واح�صل على تخفي�ض
اعتقل���ت عنا�رص الأمن الإيطايل، نهاي���ة الأ�شبوع املن�رصم، ثالثة اأ�شخا�ص م���ن عائلة واحدة مبدينة 

بادوفا �شمال البالد، ب�شبب الجتار يف املخدرات.
واأث���ارت الطريق���ة التي يعتمده���ا املوقوفون )وهم �شقيق���ان وزوجة اأحدهم���ا( يف بيع املخدرات 

ا�شتغراب رجال الأمن.
وقال���ت تقارير اإعالمية اإن الع�شابة تقوم بتوزيع مطبوع���ات ترويجية و ت�شجيعية لكل من يقتني 

كميات مهمة، حيث ي�شتعملون نف�ص طرق املتاجر الكربى يف الإعالن عن “منتجاتهم”.
ون����رصت ال�رصط���ة �شوراً للمطبوع���ات التي كان اأف���راد الع�شابة يوزعونها عل���ى “الزبائن” مبدينة 

بادوفا �شمايل البالد، لدفعهم اإلى اقتناء كميات كبرية من خمدر ال�شريا وخمدر الكوكايني.
وتق���ول املن�ش���ورات “كلما كانت الكمية املقتناة كبرية كلما كان���ت الأ�شعار اأقل”. يف من�شو راآخر 

اأكرث  طرافة وردت عبارة “�شارعوا ل�شتغالل فر�شة” التخفي�شات.

اإجنلرتا يف  �صيارة  �صيمب�صون” يقود  “هومر 

�صابة تفقد حياتها بعد انفجار الهاتف يف وجهها
 قالت �شحيفة “ديلي مي���ل” الربيطانية اإن فتاة، 
تبل���غ م���ن العمر 18 عام���ا، لقي���ت حتفها، اإث���ر انفجار 

الهاتف يف وجهها حني كانت جتري مكاملة.
واأو�شح امل�شدر اأن احلادث وقع يف منزل ال�شحية، 
املتواجد يف قرية خريياكاين بولية اأودي�شا ب�رصق الهند.
واأ�ش���اف اأن الفتاة كانت تتحدث ع���رب الهاتف مع 
اأح���د اأ�شدقائها، بالرغ���م من اأن اجله���از كان مو�شول 

بال�شاحن.

واأ�شيب���ت ال�شاب���ة باإ�شابات �شدي���دة اخلطورة يف 
يدها و�شدرها ورجلها ثم فقدت الوعي، قبل اأن تلفظ 

اآخر اأنفا�شها بامل�شت�شفى.
وقال اأخوها اإن ال�شحي���ة كانت متلك هاتفا قدميا 
من ن���وع “نوكيا”، م�شيفا “يف ح���دود منت�شف النهار، 
ات�شلت ب�شديقتها، و�رصع���ت يف احلديث معها بالرغم 
م���ن اأن الهات���ف كان يف ط���ور ال�شح���ن.. وبعد حلظات 

معدودة انفجر الهاتف يف وجهها”.

حفل زفاف بالأ�صود 
والزينة جماجم

�شج���ت و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعي يف 
لبن���ان بفيديو و�شور ملا قي���ل اإنه حفل زفاف 
مري���ب داخ���ل حديق���ة عام���ة يف منطق���ة بلونة 
ك����رصوان يف و�شط لبن���ان. وقال موق���ع “رادار 
�شك���وب” ،اللبناين اإن حفل الزف���اف اأثار ريبة 
الأه���ايل يف املنطقة، حيث طغ���ى عليه اللبا�ص 
الأ�ش���ود، ومت تزيني احلديق���ة وقالب احللوى 
باجلماج���م، فيما ك�شيت اجلماج���م ب�شائل اأحمر 
اللون، يجري ب�شكل متقطع. واأ�شار املوقع اإلى 
اأن بلدي���ة ك�رصوان اأعطت الإذن لأحد الأ�شخا�ص 
لإقام���ة حف���ل، ات�ش���ح لحق���ا اأنه اأعط���ى ا�شما 
وهمي���ا، وادعى باأنه ت���زوج يف كني�شة مار زخيا 

عجلتون.
وتاب���ع املوق���ع اأن املفاج���اأة كان���ت مب���ا 
جرى داخل احلف���ل، ويف املدعوين، والطقو�ص 
الغريب���ة، الت���ي �شوه���دت م���ن خل���ف اأ�ش���وار 
احلديق���ة، خا�ش���ة واأن العرو����ص كان���ت اأي�شا 
ترتدي الأ�شود! واأكد عل���ى اأن امل�شهد اخلارج 
ع���ن املاأل���وف اأث���ار حفيظ���ة اأه���ايل املنطقة، 
وو�شلت هذه املعلومات اإلى املجل�ص البلدي، 
ف�ش���ال عن الأجه���زة الأمني���ة يف املنطقة، التي 
با�رصت على الفور يف متابعة تفا�شيل ما جرى.

اكت�صاف فوائد 
جديدة للفياغرا

اأث���ارت درا�شة جدي���دة، ن�رصته���ا �شحيفة 
“ديلي ميل” الربيطانية، معلومة غري متوقعة 
ب�ش���اأن حبوب الفياغرا، الت���ي تعالج يف الأ�شل 
ح���الت ال�شع���ف اجلن�شي عند الرج���ال. ووفق 
البح���ث اجلدي���د، فاإن���ه مت التو�ش���ل اإل���ى اأن 
الفياغرا تقلل من خطر الإ�شابة ب�رصطان الأمعاء. 
وت�ش���ري الدرا�شة اإلى اأن جرع���ة يومية �شغرية 
من هذا املنتج “يقلل ب�شكل كبري خطر �رصطان 
القول���ون”. ووجد العلم���اء اأن الفياغرا ت�شاهم 
يف تخفي����ص “خطر ت�شكل الأورام”، وهي كتلة 
غري طبيعية م���ن اخلاليا التي تتحول فيما بعد 
اإلى �رصط���ان. وذكر الدكتور داري���ن براونينغ، 
من جامعة اأوغو�شت���ا بولية جورجيا الأمريكية، 
اأن نتائ���ج الختبارات التي اأجريت كانت واعدة 
جدا. وق���ال براونينغ “تن���اول جرعات �شغرية 
من الفياغرا ب�شكل يومي ي�شاهم يف قمع تكاثر 
بع����ص اخلاليا غ���ري الطبيعية، وه���ي عبارة عن 
فطري���ات مفرط���ة تت�شب���ب يف الإ�شاب���ة بعدة 
اأمرا�ص من بينها ال�رصطان”. وظهرت الفياغرا 
يف ب���ادئ الأمر كعالج مل�شكالت القلب، قبل اأن 
يكت�ش���ف الأطباء اأنها ميك���ن اأن ت�شاعد الرجال 
يف احل�ش���ول اأو احلفاظ عل���ى النت�شاب خالل 

العملية اجلن�شية.
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كان ال�شائ���ق يعتق���د اأنه لن يت���م اإيقافه اأب���دا، اأو اأن ال�رصط���ة ل ت�شاهد “عائلة 
�شيمب�ش���ون”، اأو اأن “هوم���ر �شيمب�ش���ون” يعي����ص فعال يف ميلتون كين���ز. هذه كلها 
فر�شي���ات طرحها موقع “�شكاي نيوز” الربيطاين عق���ب العثور على رخ�شة �شياقة 

لأحد اأ�شهر ال�شخ�شيات الكارتونية.
واأوقف �شابط �رصطة من تاميز فايل )جنوب �رصق اإجنلرتا(، موؤخرا، �شائق �شيارة، 
فتفاجاأ برخ�ش���ة �شياقة لهومر �شيبم�شون، وهي �شخ�شية كارتونية وهمية تظهر يف 

م�شل�شل الر�شوم املتحركة املوّجه للكبار “عائلة �شيمب�شون”.
وال�ش���م امل�شج���ل على الرخ�شة ه���و “ه. �شيمب�شون” والعن���وان هو “28، طريق 

�شربينغفيلد، اأمريكا”.
وقالت �رصطة تاميز فايل يف تغريدة على تويرت “يف وقت �شابق من هذا الأ�شبوع، 

اأوقف ال�رصطي فيليب�ص �شائق �شيارة فلما طلب اأوراقه، تفاجاأ بال�شورة اأعاله”.
وتابع���ت اأنه مت احتجاز ال�شيارة وجرى اإب���الغ امل�شالح ب�”قيادة ال�شائق املركبة 

بالرغم من عدم حيازته تاأمني اأو رخ�شة قيادة “.

 Social
media

�صركة طريان تطرد م�صافرا 
وطفلته بطريقة مهينة

ط���ردت �رصكة طريان اأمريكي���ة رجالً وابنته ال�شغ���رية من الطائرة قب���ل اإقالعها بدقائق 
معدودة، وذلك ب�شبب خوفهما من الرحلة اجلوية، حيث اأجرب موظفو املطار امل�شافر وطفلته 

على مغادرة مقعديهما واقتادوهما اإلى خارج الطائرة.
واأقلع���ت الطائرة التابع���ة ل�رصكة “�شاوث وي�شت اإيرلين���ز” الأمريكية من مطار �شيكاغو 
اإلى اأتالنتا يف الرحلة رقم )1683( بعد اأن اأجربت الرجل وطفلته ال�شغرية على املغادرة بعد 
اأن اكت�ش���ف طاقم الطائرة اأنهم���ا يخافان من الإقالع اأو رمبا يخافان م���ن التحليق جواً ب�شكل 
كام���ل. ومتكنت الراكبة امل�شافرة عل���ى منت الطائرة األيك�زس اآرم�شرتون���غ من توثيق الواقعة 
وت�شويره���ا بهاتفه���ا النقال وم���ن ثم ن�رصها ع���رب �شفحتها على “في�شب���وك”، فيما ح�شلت 
“العربية.ن���ت” عل���ى ن�شخة م���ن الت�شجيل ال���ذي يظهر فيه اأح���د الرجال العامل���ني مع �رصكة 
الط���ريان اأو اأنه موظف يف املطار تلقى اأوامره من طاق���م الطائرة، حيث يتحدث اإلى الراكب، 
ويطل���ب من���ه ترك مكانه ومغ���ادرة الطائرة، ومن ث���م يظهر امل�شافر حام���اًل طفلته ال�شغرية 
ويغ���ادر الطائرة قبيل اإقالعها بوقت ق�شري. وكتبت اآرم�شرتوجن معلقة على ت�شجيل الفيديو 
م���ن خالل �شفحتها عل���ى �شبكة التوا�شل الجتماعي: “العار ل�رصك���ة �شاوث وي�شت اإيرلينز”، 
م�شرية اإلى اأنه ي�شود العتقاد باأنه مت طرد امل�شافر لأنه اأجل�ص طفلته ال�شغرية اخلائفة على 

ح�شنه بدلً من املكان املخ�ش�ص لها يف حماولة لتهدئتها والتقليل من خوفها.
واأ�شافت اآرم�شرتوجن: “�رصكة �شاوث وي�شت طردت رجال من الطائرة ومعه طفلته البالغة 

من العمر عامني فقط لأنها كانت خائفة من الإقالع ومل جتل�ص يف املكان املخ�ش�ص لها”.
وح�شد ت�شجيل الفيديو اأكرث من 600 األف م�شاهدة على “في�شبوك”، كما اأعيد ن�رصه على 
�شبك���ة التوا�ش���ل الجتماعي اأكرث من خم�شة اآلف مرة، وذلك خ���الل فرتة ق�شرية منذ الأربعاء 

املا�شي حتى ال�شبت.
و�ُشم���ع اأح���د اأع�شاء طاقم الطائ���رة وهو يقول: “نح���ن جميعاً بحاج���ة لأن نفهم العملية، 
ول�شوء احلظ فاإن هوؤلء الأ�شخا�ص ل ي�شاعدوننا”، وذلك يف اإ�شارة اإلى امل�شافر وابنته الطفلة 

ال�شغرية اللذين مل يلتزما باملطلوب منهما داخل الطائرة.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ص املتوقع لهذا 
اليوم �شيكون معتدلً 

بوجه عام.

الرياح �شمالية من 8 اإلى 13 عقدة 
ولكنها متقلبة الجتاه من 3 اإلى 8 

عقد خالل الليل.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 29 وال�شغرى 17 

درجة مئوية.

عادت املمثلة الأمريكية داريل هانا اإلى ال�شجادة احلمراء لكن هذه املرة كمخرجة وقالت 
اإن كل الظروف تت�شافر كي حتول دون اأن تلعب الن�شاء دورا بارزا يف �شناعة ال�شينما.

ويقوم ببطولة فيلمها الكوميدي )بارادوك�ص( وهو من الأفالم منخف�شة امليزانية، جنما 
املو�شيقى نيل يوجن وويلي نيل�شون.

وعر����ص الفيلم للم���رة الأولى ي���وم اخلمي�ص يف مهرج���ان )�شاوث باي �ش���اوث وي�شت( 
ال�شينمائي يف اأو�شنت بولية تك�شا�ص.

وقال���ت يف مقابل���ة على هام����ص املهرجان “�شنعنا ه���ذا الفيلم بروح امل���رح”. و�شيبث 
الفيلم هذا ال�شهر على �شبكة نتفليك�ص
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