


املنامة - بنا: د�سن كل من معهد الدرا�سات 
الق�سائية والقانونية، واملجل����س الأعلى للمراأة، 
واملوؤ�س�س���ة الوطني���ة حلق���وق الن�س���ان، ومعهد 
البحرين للتنمية ال�سيا�سية، برنامج “حقوقي 2” 
لل�سنة الثانية على التوايل، خالل حفل ا�ست�سافه 

املعهد.
وخ���الل التد�سني، األقى وكي���ل وزارة العدل 
وال�س���وؤون الإ�سالمي���ة ل�سوؤون الع���دل امل�ست�سار 
وائل بوعالي كلمة اأكد فيها اأن امل�رشوع الإ�سالحي 
جلاللة امللك، حر�س على غر�س املبادئ ال�سامنة 
للتطور احلقوق���ي والد�ست���وري ل�رشائح املجتمع 
كاف���ة، كما حر�س عل���ى اإيج���اد املوؤ�س�سات التي 
تق���ف عل���ى �سيانة وخدمة ه���ذه املب���ادئ، الأمر 
ال���ذي ت�سم���ن اإن�س���اء موؤ�س�سات وطني���ة متنوعة 
تخدم جميعها هذا الهدف الوطني ال�سامي ب�سكل 

تكاملي ومن زوايا وجمالت خمتلفة ومتعددة.

واأ�ساف اأن م�ساركة املجل�س الأعلى للمراأة يف 
الن�سخة الثانية �سي�سهم يف اإثراء حمتوى الربنامج 
التوعوي فيم���ا يتعلق ب�سوؤون املراأة يف املجتمع، 

والعم���ل عل���ى متكينها م���ن اأداء دورها يف احلياة 
العامة، واإدماج جهودها يف برامج التنمية 

ال�ساملة. 
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التعاون مع اجلهات املعنية عالج الق�ضاياال�ضلح البحري �ضامن للأمن التجاري
التكرمي يدفع للعطاء والبذل... �سمو حمافظ اجلنوبية:ح�سر طابور عر�ض القائد بالبحرية الربيطانية... �سمو ويل العهد:

لن����دن - بنا: تف�س����ل ويل العهد 
نائ����ب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول 
�ساح����ب  ال����وزراء  جمل�����س  لرئي�����س 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة بح�سور حفل تخريج طابور 
ملر�سح����ي  البح����ري  القائ����د  عر�����س 
امللكي����ة  البحري����ة  الكلي����ة  �ضب����اط 
اأم�����س  اأقي����م  وال����ذي  الربيطاني����ة، 
مبقر الكلي����ة يف منطقة دارمتوث يف 

اململكة املتحدة.
به���ذه  كلم���ة  يف  �سم���وه  وق���ال 
املنا�سب���ة “نح���ن يف مملك���ة البحرين 
لدين���ا عالقات م���ع البحري���ة امللكية 
تتج���اوز املئتي عام ونح���ن نعتز مبا 
و�سل���ت اإلي���ه م���ن م�ست���وى متقدم 
اكت�سب ف�سال جديدا موؤخرا مع افتتاح 
من�س���اأة الإ�سناد البح���ري الربيطاين، 
وه���ي الأولى الت���ي تفتتحها البحرية 

امللكية خ���ارج املي���اه الإقليمية منذ 
50 عاما”.

واأ�ساف �سموه “اإن ال�سالح البحري 
ي�سكل مكون���ا اأ�سا�سي���ا �سمن البنية 
الأمني���ة لأي دولة، فمن خالل ما يقوم 
به م���ن مراقبة ودوري���ات يتمكن من 
التهدي���دات وحتييدها  التعرف على 
و�سمان اأن تبقى امل�سارات التجارية 

مفتوحة واآمنة”.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبية: كرم 
حمافظ اجلنوبية �سم���و ال�سيخ خليفة بن 
علي بن خليف���ة اآل خليفة �ضباط مديرية 
�رشط���ة املحافظ���ة اجلنوبي���ة يتقدمه���م 
املدي���ر الع���ام ل�رشطة املحافظ���ة العميد 
امللكي���ة  الأكادميي���ة  يف  امل���ري،  حم���د 
لل�رشطة بح�ضور عدد غفري من كبار �ضباط 
ومنت�سب���ي وزارة الداخلي���ة.  وياأت���ي هذا 
التكرمي تقدي���ًرا وعرفاًنا م���ن املحافظة 

والتع���اون  الكب���رية  للجه���ود  اجلنوبي���ة 
امل�ستم���ر بني املحافظ���ة ومديرية �رشطة 
حقق���ت  والت���ي  اجلنوبي���ة،  املحافظ���ة 
اإجنازات اأمنية اأ�سهمت يف تر�سيخ دعائم 
الأم���ن باملحافظة اجلنوبي���ة. واأ�سار �سمو 
ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 
يف كلمت���ه اإل���ى اأن التوجيه���ات والدع���م 
الالحمدود من قبل وزير الداخلية الفريق 
الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

مثلت اأ�سا�س نهج التوا�سل والتعاون مع 
رجال الأمن لتنفي���ذ امل�سوؤوليات الأمنية 
باملحافظة، واأن ثم���ار التعاون امل�سرتك 
ب���ني املحافظة اجلنوبي���ة ومديرية �رشطة 
بالنج���اح  تكلل���ت  اجلنوبي���ة  املحافظ���ة 
يف ف���رتة وجي���زة بالعدي���د م���ن احلل���ول 
والتو�سي���ات الت���ي عاجل���ت الكث���ري من 

م����رشوع  اأبرزه���ا  الق�ساي���ا 
تثبيت الكامريات الأمنية. 

 

ق���ال رئي�س جلنة برملاني���ة ل� “البالد” 
اإن ل���دى احلكوم���ة اأ�سهما ب�رشك���ة “بتلكو” 

الأم.
ويعني ذلك حجز احلكومة ح�سة مماثلة 
بال�رشكة اجلديدة؛ لإدارة الكابالت الأر�سية 
بع���د تفكيك �رشكة “بتلك���و” الأم لكيانني 
منف�سلني، اأحدهما لإدارة الكابالت، والآخر 

للبيع بالتجزئة.
وا�ستبعد رئي�س جلن���ة املرافق العامة 
والبيئ���ة مبجل����س ال�س���ورى حمم���د عل���ي 
ح�سن يف حوار مع من���دوب ال�سحيفة وجود 
حماب���اة بني ال�رشكتني املنبثقتني من رحم 

“بتلكو”، وبخا�سة ب���ني �رشكة اإدارة البنية 
التحتية و�رشكة البيع بالتجزئة.

�سيج���ري  اأن���ه  املوؤك���د  م���ن  وق���ال: 
و�س���ع اأنظم���ة وقواع���د للعمل ل���دى �رشكة 
الكاب���الت الأر�سية للتعامل مع كل �رشكات 
�ستك���ون  ال�سواب���ط  وه���ذه  الت�س���الت، 
معلنة ومعروف���ة، وخا�سعة لرقابة ومتابعة 

اجلهات الر�سمية املعنية.
وراأى ع���دم ت�سكيل موؤ�س�س���ة حكومية 
لإدارة البنية التحتي���ة؛ لأن هذه املوؤ�س�سة 
قد ينطب���ق عليها قواع���د العمل احلكومي 
وعوام���ل �سيا�سية و�سواب���ط ت�رشيعية، لذا 
قد يكون من املرونة لهذا املو�سوع اإ�سناد 

هذه املهمة اإلى القطاع اخلا�س. 

رئي�ض “مرافق ال�سورى” لـ “$”:

اأ�ضهم للحكومة ب�ضركة الكابلت الأر�ضية اجلديدة

• حممد ح�سن	

املنامة يك�ضب الأهلي بالنزال الأول لنهائي “ال�ضلة”

احتف���ظ حامل اللق���ب فريق املنام���ة بع�سا 
ال�سب���ق وقطع اخلطوة الأولى نحو درع دوري زين 
الدرج���ة الأولى لك���رة ال�سلة، حينم���ا ك�سب نزال 
اجلولة الأول���ى اأمام غرميه فري���ق الأهلي بتغلبه 
علي���ه بنتيج���ة )86/79(، يف اللق���اء ال���ذي اأقيم 

بينهما م�س���اء اأم�س )اخلمي�س(، على �سالة مدينة 
خليف���ة الريا�سي���ة مبدين���ة عي�سى، �سم���ن اإطار 
اجلولة الأولى من الدور النهائي لبطولة الدوري، 

و�سط ح�سور جماهريي كبري.
وج���اء رئي�س جمل����س اإدارة الحتاد البحريني 

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة اآل 
16خليفة يف مقدمة احل�سور خالل اللقاء.

• جانب من فعالية “حقوقي 2”	

تد�ضني برنامج “حقوقي 2” مب�ضاركة 4 جهات وطنية

• •�سمو ويل العهد لدى ح�سوره عر�س القائد البحري بالبحرية الربيطانية	 �ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي اآل خليفة لدى تكرميه �ضباط �رشطة املحافظة اجلنوبية	

�سادرات النفط البحرينية تقفز 38 % 
لتبلغ 3.2 مليار دوالر

احلكم على 25 متهًما بتاأ�سي�ض جماعة 
اإرهابية

 �سفري رو�سي �سابق: قطر والقر�ساوي قادا 
حتري�سية” “حربا 
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القفا�ض: عطر الروح جتربة ا�ستثنائية 
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تفوز بجائزة ال�ضحافة العربية 
فئة "ال�سحافة اال�ستق�سائية" 
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حممد الدرازي

را�شد الغائب

•     �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يتقدم ح�سور مباراة ال�سلة بني املنامة والأهلي	
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ال�ضالح البحري ي�ضكل مكونا اأ�ضا�ضيا �ضمن البنية الأمنية لأي دولة
ح�رض طابور عر�س القائد بالكلية البحرية امللكية الربيطانية... �شمو ويل العهد:

لن����دن - بن����ا: تف�شل ويل العه����د نائب القائد 
االأعل����ى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم����و امللك����ي االأمري �شلم����ان بن حم����د اآل خليفة 
بح�ش����ور حف����ل تخريج طابور عر�����س القائد البحري 
ملر�ضحي �ضباط الكلية البحرية امللكية الربيطانية، 
والذي اأقيم اأم�س مبق����ر الكلية يف منطقة دارمتوث 

يف اململكة املتحدة.
فلدى و�ش����ول �شم����وه كان يف اال�شتقب����ال اآمر 
الكلية البحرية امللكية الربيطانية الكابنت جوليان 
وودورد الذي رحب ب�شموه وبح�شوره هذا االحتفال.

ويف م�شته����ل احلف����ل، تف�ش����ل �شاح����ب ال�شمو 
امللك����ي ويل العه����د نائب القائ����د االأعل����ى النائب 
االأول لرئي�����س جمل�س الوزراء بالتفتي�س على طابور 
مر�ضحي �ضب����اط الكلية البحرية امللكية الربيطانية 

يرافقه الكابنت وودورد.
بعد ذلك، ا�شت����اأذن قائد طابور العر�س �شموه 
بب����دء اال�شتعرا�س الع�شكري، وبع����د انتهاء العر�س 
تف�ش����ل �شاح����ب ال�شم����و امللك����ي ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

بتكرمي اخلريجني املتميزين.
بعده����ا، األق����ى ويل العهد نائ����ب القائد االأعلى 
النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك����ي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة كلمة بهذه 
املنا�شب����ة اأعرب فيها عن تهاني����ه لكافة اخلريجني 
واأولياء اأمورهم على ما حققوه من اإجناز، م�شيدا مبا 
بذل����وه من جهد ومثابرة خ����الل م�شريتهم التعليمية 
يف الكلي����ة وبا�شتحقاقهم هذا النج����اح، متمنيا لهم 
كل التوفي����ق والتقدم والنج����اح يف املرحلة املقبلة 

من حياتهم املهنية.

واأ�شار �شموه اإل����ى التاريخ العريق الذي تتمتع 
ب����ه البحرية امللكي����ة، والتي كان له����ا ح�شور دويل 
وا�شع يت�شق مع دور اململكة املتحدة ملا يزيد على 
االأربعة قرون، منوها �شموه بعالقات مملكة البحرين 
مع البحرية امللكية التي تتجاوز املئتي عام، والتي 
تعت����ز مبا و�شل����ت اإليه من م�شت����وى متقدم، والذي 
اكت�ش����ب ف�ش����الً جدي����داً موؤخراً م����ع افتت����اح من�شاأة 
االإ�شن����اد البحري الربيط����اين، كاأول من�شاأة تفتتحها 
البحري����ة امللكية خارج املياه االإقليمية منذ خم�شني 

عاماً.
وفيما يلي ن�س الكلمة:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اإن����ه ل�����رضف يل اأن اأقف اأمامكم، ممث����الً ل�شاحبة 
اجلالل����ة امللك����ة اإليزابيث الثاني����ة، يف حفل التخرج 
ه����ذا الذي يعترب يوما ممي����زا لهذه الكلية ولكل من 

تدربوا فيها.
واأق����ول جلمي����ع ال�ضب����اط اجل����دد، اإنك����م اأثبتم 
قدراتك����م عل����ى امل�شتويني الب����دين والذهني خالل 
الثالث����ني اأ�شبوعا املا�شية. فمن �شاحة العر�س اإلى 
قاعات الدرا�شة ومن اأحرا�س دارمتوث واإلى امتداد 
البح����ر املفت����وح، لبيت����م متطلبات التحدي����ات التي 
واجهتك����م مما يجب اأن يبعث فيكم ال�شعور باالإجناز 

والر�شا.
اأقدم التهاين لكم جميعا

تنتقلون االآن اإلى املرحلة القادمة من تدريبكم، 
وم����ن ثم تن�شمون لل�شلك املهني يف قوات بلدانكم 
البحري����ة. �شتك����ون التحدي����ات الت����ي �شتواجهونها 
ولكنك����م  معق����دة،  �شتك����ون  م����ا  وغالب����ا  متنوع����ة 
�ضتكت�ضب����ون الكثري حني جتاوزه����ا. وك�ضباط، فاإن 

م�شوؤوليتك����م على من �شيكونون حت����ت اإمرتكم لها 
االأهمية الكربى.

اإن القوات امل�شلحة تتطلب روحا قيادية تت�شم 
بالقوة والوعي

�شتج����دون اأنف�شك����م يف مواق����ف حتت����م عليكم 
اتخ����اذ ق����رارات �شعب����ة يف حينه����ا، واأن حتفزوا من 
يكونون حتت قيادتكم يف جميع االأوقات. و�شيتطلع 
اإليكم م����ن هم حتت عنايتكم على ال����دوام للتوجيه 

واالإر�شاد.
و�ش����وف تعتمد عليك����م الق����وات البحرية التي 
تخدم����ون فيها للتطوي����ر اجلماع����ي، والتاأكيد على 
اأن املوهب����ة والق����درة موقع تقدير واإث����راء. و�شوف 
تتطلب منكم القيادة اأن ت�ضعوا ثقتكم يف ال�ضباط 
اأ�شح����اب االخت�شا�س، واأن متكنوه����م مع �شمان اأن 

اجلميع يوؤدون واجباتهم بال�شكل االأمثل.
الكاب����نت وودورد وجمي����ع الطاق����م الع�شك����ري 
واالأكادمي����ي يف الكلي����ة، الذي����ن قام����وا بتوجيهكم 
وتدريبك����م وتعليمك����م، �شك����راً لكم عل����ى جهودكم 
الهائل����ة ودعمك����م الطالب الع�شكري����ني خالل فرتة 

التحاقهم بدارمتوث.
واالأ�شدق����اء  واالأ�����رض  االأم����ور  اأولي����اء  جلمي����ع 

املتواجدي����ن هنا الي����وم اأقول لكم اإنن����ي اأعي جيدا 
م����ا يغمركم م����ن م�شاعر الفخر. لقد تخ����رج ابني من 
دارمت����وث يف 2015، وكن����ت يف مكانك����م اأ�شاه����د 
االحتف����ال وال�شعادة تغمرين. اإن ما حققوه من اإجناز 

هنا له �شاأن كبري للغاية ولن ين�شى اأبدا.
اإن للبحري����ة امللكي����ة تاريخاً عريق����اً، فهي من 
اأقدم الق����وات البحرية، وقد كان له����ا ح�شور دويل 
وا�شع يت�شق مع دور اململكة املتحدة ملا يزيد على 

االأربعة قرون.
اإن لل�شالح البحري ات�ش����اال مبا�رضا مع ال�شيا�شة 
اخلارجية للمملكة املتحدة وتعاونها الدويل، يتزايد 

مع تزايد التطورات على �شعيد ال�شوؤون الدولية.
و�ش����وف ت�ش����كل حامالته����ا اجلدي����دة االأ�شا�س 
مل�شتقب����ل اإمكان����ات الق����وات امل�شلح����ة للمملك����ة 
املتح����دة، واأعتقد اأن هذا �شيك����ون يف �شالح جميع 

الدول التي ت�شعى لال�شتقرار وال�شالم واالزدهار.
اإن اختيارك����م احل�شول على التدريب يف الكلية 
البحرية امللكي����ة الربيطانية موؤ�رض على التميز الذي 
تت�ش����م به البحرية امللكية، واأنا مدرك ملدى فخركم 

بالتدرب يف هذه الكلية.
البد م����ن التنويه باأن هناك اأك����ر من 20 دولة 

ممثل����ة، فهناك مر�ضحون �ضب����اط يف طابور العر�ض 
من مملك����ة البحرين واألبانيا وم�����رض والعراق ولبنان 
و�شنغاف����ورة و�رضيالن����كا ومن بني ال����� 152 �شابطا 
جديدا، فهناك �ضباط من اململكة العربية ال�ضعودية 
وفيجي وغانا والكويت ومالطا وبنغالدي�س وماليزيا 

وغويانا والباهاما�س.
ال�ش����ك يف اأنكم كونت����م العالقات م����ع بع�شكم 
البع�����س ويف البحري����ة امللكي����ة مم����ا �شي�شتمر خالل 

حياتكم املهنية.
نحن يف مملكة البحرين لدينا عالقات مع البحرية 
امللكية تتج����اوز املئتي عام ونحن نعتز مبا و�شلت 
اإليه من م�شتوى متقدم اكت�شب ف�شال جديدا موؤخرا 
مع افتتاح من�ش����اأة االإ�شناد البحري الربيطاين، وهي 
االأولى التي تفتتحها البحري����ة امللكية خارج املياه 

االإقليمية منذ خم�شني عاماً.
اإن ال�ش����الح البح����ري ي�ش����كل مكون����ا اأ�شا�شي����ا 
�شم����ن البنية االأمنية الأي دول����ة، فمن خالل ما يقوم 
به م����ن مراقبة ودوري����ات يتمكن م����ن التعرف على 
التهديدات وحتييده����ا و�شمان اأن تبقى امل�شارات 
التجارية مفتوحة واآمنة. كما هو على اأهبة اال�شتعداد 

للتجاوب ال�رضيع مع املهام العملياتية واالإن�شانية.
اإن ه����ذه التحدي����ات حقيقي����ة، وبالطب����ع ف����اإن 

ت�شميمكم اأهٌل لها، وحان الوقت الأن تثبتوا ذلك.
�ضكراً لك����م جميعاً، ونهن����ئ ال�ضباط احلديثني 
م����رة اأخ����رى. وبالتوفي����ق لك����م يف مهنك����م املقبلة 

بالقوات البحرية.
وح�رض �شاحب ال�شم����و امللكي ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
حف����ل اال�شتقبال ال����ذي اأقام����ه اآمر الكلي����ة البحرية 
امللكي����ة الربيطانية الكاب����نت جوليان وودورد على 
�����رضف �شم����و ويل العهد، حي����ث التقى �شم����وه خالله 
جمموع����ة من اخلريجني املميزين وعدد من مر�شحي 
ال�ضباط ال�ضباب، واأ�ضاد بامل�ضتوى العايل خلريجي 
الكلية وبالربام����ج واالإمكانات العلمي����ة والتدريبية 
التي تقدمها الكلية البحرية امللكية، كما هناأ �شموه 
اخلريجني �شاكرا له����م جهودهم التي توجوها بهذا 

النجاح، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وزير الديوان امللكي: البحرينية اأثبتت كفاءتها
وزير الديوان امللكي ي�ضتقبل جمبل

جنودنا يبذلون جهودا طيبة يف ميادين البذل والعطاء

مبنا�شبة ح�شوله على الدكتوراه

تفقد مراحل تطوير عددا من الوحدات الع�شكرية... القائد العام:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل وزير الدي���وان امللكي 
ال�شي���خ خالد بن اأحم���د اآل خليفة مبكتب���ه بالديوان 
امللكي اأم����س نائب رئي����س هيئة الت�رضي���ع واالإفتاء 
القان���وين امل�شت�شار حممد جمب���ل؛ مبنا�شبة ح�شوله 
عل���ى �شهادة الدكتوراه يف القانون من كلية احلقوق 
بجامع���ة القاه���رة، اإذ ت����رضف باإه���داء الوزي���ر ن�شخة 
من اأطروح���ة الدكت���وراه بعنوان “طع���ون انتخابات 
املجال����س الت�رضيعي���ة يف النظام���ني الد�شتوري���ني 
امل����رضي والبحريني”. وهن���اأ وزير الدي���وان امللكي 
جمب���ل على اجله���د املثمر الذي بذل���ه يف اإعداد هذه 
الر�شال���ة وم���ا ا�شتملت علي���ه من اأطروح���ات علمية 
قيم���ة ته���دف لتعزي���ز العم���ل القان���وين، متمنًيا له 
دوام التوفي���ق والنج���اح عل���ى امل�شتوي���ني العملي 

واالأكادمي���ي. واأ�ش���اد باجله���ود التي ي���وايل بذلها 
�شب���اب البحري���ن و�شعيه���م ال���دوؤوب يف ا�شتثم���ار 

الدرا�ش���ات العلمي���ة لتطوي���ر عمله���م يف خمتل���ف 
املجاالت خدمًة لوطنهم.

الرفاع - قوة الدفاع: تفقد القائد العام لقوة 
دف���اع البحري���ن امل�شري الرك���ن ال�شي���خ خليفة بن 
اأحم���د اآل خليفة �شباح اأم�س ع���ددا من وحدات قوة 
الدفاع، وا�شتمع اإلى اإيجاز عن مراحل التطوير التي 
ت�شهده���ا تلك الوح���دات، واطلع عل���ى مراحل �شري 
العمل فيها. واأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
اأن���ه انطالًقا من التوجيه���ات ال�شامية لعاهل البالد 

القائد االأعلى �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة فاإن قوة دف���اع البحرين ت�شخر اإمكاناتها 
كافة لتجهي���ز اأ�شلحتها ووحداتها وفق املنظومات 
الع�شكري���ة املتط���ورة، وبرامج االإع���داد والتدريب 
املتقدم���ة، منوًها اإل���ى اأن قوة الدف���اع مبا متتلكه 
اليوم م���ن اإمكان���ات ب�رضية بف�شل عط���اء واإخال�س 
رجالها من ال�ضباط و�ضباط ال�ضف والأفراد، الذين 

اأثبت���وا دائًم���ا على حتم���ل مقت�شي���ات امل�شوؤولية 
الوطنية من خالل االرتكاز على كفاءتهم وبراعتهم 
يف خمتلف التخ�ش�ش���ات الع�شكرية والعلمية، وهم 
كم���ا نعهده���م دائًما خري م���ن يقوم به���ذا الواجب 
املقد����س، اإذ نذروا اأنف�شهم ف���داًء للوطن وعليهم 
دائًما ال�شري على هذا النهج الذي اختطته قوة دفاع 
البحري���ن منذ مراح���ل التاأ�شي�س االأول���ى. ويف ختام 

الزيارة دعا القائد العام لقوة دفاع البحرين اجلميع 
ال���ى بذل كل ما يف و�شعهم م���ن جهد وعطاء خلدمة 
الوطن العزيز يف ظل القيادة احلكيمة بقيادة عاهل 
الب���الد القائد االأعلى �شاحب اجلالل���ة امللك، معرًبا 

عن خال�س تقديره للجهود الطيبة وامللمو�شة التي 
يبذله���ا رجال قوة دفاع البحري���ن يف خمتلف مواقع 
وميادي���ن الب���ذل املخل����س والت�شحي���ة ال�شادقة 

داخل وخارج البالد.

• وزير الديوان امللكي م�شتقبال حممد جمبل	

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل وزي���ر الديوان 
امللكي ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة مبكتبه 
اأم����س بالديوان امللكي ع���ددا من املوظفات 
بالدي���وان امللكي، وهن ال�شيخ���ة منرية بنت 
عب���داهلل فار����س اآل خليف���ة، ون���ورة جناح���ي، 
ونور الهدى اجلال�س، وهي���ا الدو�رضي، الالتي 
ت�رضفن باإهدائه ن�شخا م���ن ر�شائل املاج�شتري 

احلا�شالت عليها من عدد من اجلامعات. 
وهناأ وزي���ر الديوان امللك���ي املوظفات 

مبنا�شب���ة ح�شوله���ن عل���ى ه���ذه الدرج���ات 
العلمي���ة، ونوه باجلهود الطيب���ة التي بذلنها 
يف اإع���داد هذه الر�شائل االأكادميية يف خمتلف 
املجاالت، متمنًيا لهن دوام التوفيق والنجاح. 
واأك���د اأن امل���راأة البحريني���ة اأثبت���ت كفاءتها 
وجدارته���ا يف ميادين العمل كافة، م�شيًدا مبا 
تقدمه من اإ�شهامات اإيجابية وما تقوم به من 
دور فاعل وموؤثر يف م�ش���رية التنمية الوطنية 

ال�شاملة.
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توطيد اآفاق التعاون الثنائي مع الهند

“توثيق الطعام ثقافة 3” م�ساحة يتجدد فيها الإبداع

النعيمي يطلع على م�رشوعات “ابتدائية مرمي بنت عمران”

البحرين جنحت يف تنمية ال�سناعات النا�سئة بف�سل روؤية 2030

�شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

مبادرة روائع تبهر احلوا�س اخلم�س... هال اآل خليفة:

يف جمال التعلم الإلكرتوين والعمل التطوعي

 يف فعاليات املوؤمتر العاملي لريادة الأعمال... وكيل اخلارجية:

املنامة - بنا: ا�شتقبل نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شمو ال�شيخ علي ب���ن خليفة اآل خليفة 
مبكتبه يف ق�رص الق�شيبية اأم�س �شفري جمهورية 
الهن���د ال�شديق���ة ل���دى مملكة البحري���ن األوك 

كومار.
ورحب �شم���و نائب رئي�س جمل����س الوزراء 
بال�شف���ري الهن���دي، م�شي���ًدا مبتان���ة عالق���ات 
ال�شداق���ة الت���ي ترب���ط ب���ن مملك���ة البحرين 

وجمهورية الهند وما �شلت اإليه هذه العالقات 
من تق���دم وتطور يف خمتلف املج���الت، منوًها 
�شم���وه مب���ا يبذله �شف���ري جمهوري���ة الهند من 
جه���ود كب���رية ت�شهم يف توطيد اآف���اق التعاون 

الثنائي بن البلدين ال�شديقن.
ومت خ���الل اللق���اء ا�شتعرا����س العالق���ات 
الثنائي���ة بن البلدي���ن ال�شديقن وبحث عدد 

من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والأثار: 
اأقام���ت هيئة البحرين للثقاف���ة والأثار م�شاء اأم�س 
الأول فعالي���ة “توثي���ق الطعام ثقاف���ة 3”، اإذ مت 
عر�س فيلم يوث���ق التجربة، اإ�شاف���ة اإلى تد�شن 
كتاب خا�س بها، وذلك بح�شور مدير عام الثقافة 
والفنون بالهيئة ال�شيخة هال بنت حممد اآل خليفة، 
والفنانن والطه���اة امل�شاركن، اإ�شافة اإلى عدد 

من املهتمن بال�شاأن الثقايف يف البحرين.
ورحبت ال�شيخة ه���ال اآل خليفة باحل�شور، كما 
توجهت بال�شكر للفنانن والطهاة امل�شاركن يف 
هذه الن�شخة من الطعام الثقافة، م�شيدًة مبخرجات 
هذه املبادرة ال�شتثنائية باعتبارها م�شاحة يتجدد 

فيها الإبداع بن عنا�رص الفن املختلفة.
ُيذك���ر اأن الن�شخ���ة الثالث���ة للطع���ام ثقاف���ة 

�شهدت م�شارك���ة عدد من الفنان���ن وهم الفنانة 
فائقة احل�ش���ن، الفنانة وداد البكر، الفنان حممود 

ال�رصق���اوي، الفنانة هيا اآل خليف���ة، والفنان جعفر 
العريبي، كما �ش���ارك جمموعة من الطهاة: ال�شيف 

ي���ان برينارد ليج���ارد “مطعم بلمز بفن���دق الريتز 
كارلتون البحري���ن، ال�شيف كو�شتا����س ماجول�س 
من “ميلك اأند مور”، ال�شيف ب�شام العلوي “مقهى 
دار�شن”، وال�شيف �شني���ة عبدالعال “بريفكتلي 

بري�شد”، وال�شيف فاطمة جمال مطعم “لزت”.
وانطلق���ت فعالية الطع���ام ثقاف���ة لأول مرة 
العام 2016، وه���ي مبادرة �شنوية تقام بالتزامن 
معر�س البحرين ال�شنوي للفنون الت�شكيلية؛ لتمد 
ج�شور الإبداع بن الفنانن والطهاة، اإذ يجتمعون 
يف ف���رق عم���ل مكونة م���ن ثنائيات )فن���ان وطاه( 
يعم���الن مًعا لتدبري روائع تبه���ر احلوا�س اخلم�س، 
ويحظى اجلمهور يف نهاية التجربة بفر�شة التعرف 
على ما ينتج عن تداخل فن الت�شكيل وفن الطهي 

بعيًدا عما هو ماألوف.

مدين���ة عي�شى - وزارة الرتبي���ة والتعليم: زار 
وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د النعيم���ي مدر�شة 
مرمي بن���ت عم���ران البتدائية للبن���ات، حيث اطلع 
على عدد من م�رصوعاته���ا الرتبوية يف جمال التعلم 
الإلك���رتوين ون����رص قي���م العم���ل التطوع���ي وخدمة 
املجتم���ع يف الف�ش���اء املدر�ش���ي. فل���دى زيارت���ه 
لل�شف الإلكرتوين، �شارك الوزير يف ح�شة درا�شية 
مت نقله���ا مبا����رصة م���ن اأح���د الف�ش���ول بوا�شط���ة 
التكنولوجي���ا الرقمي���ة، اإذ ا�شتم���ع اإلى ����رصٍح لأحد 
الدرو�س من قب���ل عدد من الطالب���ات امل�شاركات 
�شمن م����رصوع )املعلمة ال�شغرية(. ثم قدم الفريق 
الطالبي امل�شارك يف م�رصوع “لآلئ اخلري - مًعا نبني 
ا عن امل�رصوع الذي يهدف اإلى تر�شيخ  الوطن” عر�شً
قي���م التط���وع والتعاون والعم���ل اجلماعي واحرتام 
الآخري���ن ل���دى الطالبات، م���ن خالل اأن�شط���ة عدة، 

من اأهمه���ا م�شابقة “فرا�شات النظاف���ة”، ومبادرة 
“املزارعة ال�شغرية”، للم�شاهمة يف حت�شن البيئة 
املدر�شي���ة، اإ�شاف���ًة اإل���ى فعالية “مقه���ى اخلري” 
لن����رص ثقافة الغ���ذاء ال�شح���ي. كما اطل���ع النعيمي 
على جهود املدر�ش���ة يف تزويد الطالبات مبهارات 
ت�شمي���م الروب���وت املتح���رك، لتطوي���ر مه���ارات 
التفك���ري العلي���ا لديه���ن، ث���م زار مرك���ز اللياق���ة 
باملدر�ش���ة، وال���ذي ت����رصف جمموعة م���ن الطالبات 
على تق���دمي خدماته الريا�شية لزميالتهن، باإ�رصاف 
من املعلمات املخت�شات. وبه���ذه املنا�شبة، اأ�شاد 
الوزير باجلهود املتميزة للمدر�شة لتطوير العملية 
الرتبوي���ة والتعليمية، موؤك���ًدا اعتزاز “الرتبية” مبا 
تقدمه املدار�س احلكومية من اإ�شهامات ومبادرات 
تربوي���ة فاعل���ة، واحلر�س عل���ى ال�شتف���ادة منها 

وتعميمها على بقية املدار�س.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: �ش���ارك وكي���ل 
وزارة اخلارجي���ة لل�شوؤون الدولي���ة رئي�س جمل�س 
اأمن���اء مرك���ز البحري���ن للدرا�ش���ات ال�شرتاتيجية 
والدولي���ة والطاق���ة “درا�ش���ات” ال�شي���خ عبداهلل 
ب���ن اأحمد اآل خليفة يف فعالي���ات املوؤمتر العاملي 
لريادة الأعمال، �شمن وفد مملكة البحرين، والذي 
اختتمت اأعماله اأم�س مبدينة ا�شطنبول بجمهورية 
تركيا، بح�شور وفود وممثلي اأكرث من 170 دولة.
واأكد ال�شي���خ عبداهلل بن اأحمد خالل فعاليات 
عاه���ل  بقي���ادة  البحري���ن  مملك���ة  اأن  املوؤمت���ر، 
البالد جنح���ت يف تر�شي���خ ثقافة ري���ادة الأعمال، 
وتنمي���ة ال�شناعات النا�شئ���ة، وتذليل املعوقات 
كاف���ة؛ لتعزي���ز مكان���ة اململك���ة دول���ًة رائدة يف 

املج���الت القت�شادية اجلدي���دة، ومركزا متقدما 
لري���ادة الأعمال والبتكار، بف�ش���ل روؤية البحرين 
القت�شادي���ة 2030، ويف اإط���ار من���وذج تنم���وي 
حديث ومتط���ور، يت�شم بال�شتدام���ة والتناف�شية 

والعدالة.
واأ�شار وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون الدولية 
رئي�س جمل�س الأمناء اإلى اأن ما مييز جتربة مملكة 
البحري���ن يف ه���ذا املج���ال ه���و الروؤي���ة امللكي���ة 
ال�شامية باأهمية تنويع م�شادر الدخل وفق اأف�شل 
مردود اقت�ش���ادي يخدم املواطنن ول�شيما فئة 
ال�شب���اب، اإل���ى جانب توف���ري ح�شان���ات حقيقية 
للمقوم���ات الأ�شا�شي���ة لريادة الأعم���ال من خالل 
تق���دمي التمويل ال���الزم، وبيئة اإج���راءات مثالية، 

واط���الق املب���ادرات، وتطوير امله���ارات، وبرامج 
التدري���ب، واحلماية الفكرية، مب���ا يحقق الكفاءة 

واجلودة وفق اأعلى املعايري.
واأو�ش���ح اأن ه���ذه امل�شارك���ة تاأت���ي يف اإطار 
ا�شتعدادات مملكة البحري���ن ل�شت�شافة املوؤمتر 
العامل���ي لريادة الأعم���ال يف العام املقبل 2019، 
وال���ذي ميث���ل فر�شة مهم���ة ل�شتعرا����س جتربة 
اململك���ة املميزة كوجهة مالئم���ة لالأعمال، ومركز 
عامل���ي يف جم���ال الري���ادة والبت���كار، واخلدمات 
املالي���ة والتكنولوجي���ة واللوج�شتي���ة، ف�شال عن 
توف���ري عنا�رص اجلذب والتحفيز لل�رصكات الدولية، 
الأعم���ال، يف  وال�شتثم���ارات اخلارجي���ة، ورج���ال 

املجالت القت�شادية والتقنية اجلديدة.

•  �شمو ال�شيخ علي بن خليفة ي�شتقبل ال�شفري الهندي 	

• ال�شيخة هال بنت حممد خالل فعالية “توثيق الطعام ثقافة 3”	

• ماجد النعيمي خالل زيارته مدر�شة مرمي بنت عمران البتدائية للبنات	

• وكيل اخلارجية	

 - الرف���اع 
الدف���اع:  ق���وة 
رئي�س  �ش���ارك 
الأركان  هيئ���ة 
الركن  الفريق 
النعيمي  ذياب 
موؤمت���ر  يف 
الأركان  روؤ�شاء 

ل���دول  التع���اون  جمل����س  ب���دول 
اخللي���ج العربية، والذي عقد اأم�س 
يف اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة 
الأردني���ة  اململك���ة  مب�شارك���ة 
الها�شمية وجمهورية م�رص العربية 

والوليات املتحدة الأمريكية.
وخ���الل املوؤمت���ر ج���رى بح���ث 
عدد من املو�شوعات التي ت�شهم 
والتن�شي���ق  التع���اون  تعزي���ز  يف 
لتقوي���ة  امل�ش���رتك،  الع�شك���ري 
جه���ود مكافحة الإره���اب يف حفظ 

الأمن الإقليمي والدويل.

عاه���ل  بع���ث  املنامة-بن���ا: 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة ورئي����س 
ال�شم���و امللكي  ال���وزراء �شاحب 
اآل  �شلم���ان  ب���ن  خليف���ة  الأم���ري 
خليفة وويل العه���د نائب القائد 
لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى 
جمل����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليف���ة برقيات تعزي���ة وموا�شاة 
اإل���ى اأخيه���م اأمري دول���ة الكويت 
ال�شيخ  ال�شمو  ال�شقيقة �شاح���ب 
�شب���اح الحم���د اجلاب���ر ال�شباح، 
اأعرب���وا فيها عن خال�س تعازيهم 
بوف���اة  موا�شاته���م  و�ش���ادق 
املغف���ور ل���ه ب���اإذن اهلل تعال���ى 
ال�شي���خ فا�ش���ل دعي���ج ال�شلمان 
ال�شب���اح، داعن املول���ى العلي 
القدي���ر اأن يتغمد الفقيد بوا�شع 
رحمت���ه ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح 

جناته.
كم���ا بع���ث �شاح���ب ال�شم���و 
ال���وزراء و�شاحب  امللكي رئي�س 
ال�شمو امللك���ي ويل العهد نائب 
الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء برقيتي 
الى  تعزي���ة وموا�ش���اة مماثلتن 
كل م���ن اخيهم���ا ويل العهد �شمو 
اجلاب���ر  الحم���د  ن���واف  ال�شي���خ 
ال�شباح  واخيهم���ا رئي�س جمل�س 
الوزراء �شمو ال�شيخ جابر املبارك 
احلم���د ال�شباح ، اأع���رب �شموهما 
تعازي���ه  �ش���ادق  ع���ن  فيهم���ا 

وموا�شاته بوفاة الفقيد الراحل.

النعيمي ي�شارك يف 
موؤمتر روؤ�شاء الأركان

البحرين تعزي 
الكويت بوفاة ال�شيخ 

فا�شل ال�شباح

• ذياب النعيمي	

املنامة - بنا: ا�شتقبل وكيل 
وزارة �ش���وؤون الإعالم عبدالرحمن 
بح���ر يف مكتب���ه اأم����س م�شت�ش���ار 
التع���اون والعمل الثقايف ب�شفارة 
ل���دى  الفرن�شي���ة  اجلمهوري���ة 
مملكة البحرين دومينيك فيليب 

�شا�شرت.
ا�شتعرا�س  اللق���اء  ومت خالل 
�شب���ل تعزي���ز عالق���ات ال�شداقة 
وتفعي���ل  امل�ش���رتك  والتع���اون 
التفاق���ات ومذك���رات التفاه���م 
البلدي���ن، ول�شيما  املوقعة بن 
يف املج���ال الإعالمي، وبحث اآفاق 
التع���اون يف قطاع���ات التدري���ب 
واملعلوم���ات،  الأخب���ار  وتب���ادل 

ونقل اخلربات الفنية والتقنية.

تعزيز التعاون الإعالمي 
مع ال�شفارة الفرن�شية  
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ال������وزراء و���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ن��ه��ج��ا لعملنا ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك و���س��م��و رئ��ي�����س 

دع����م وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة اأ����س���ا����س ل��ن��ه��ج ال���ت���وا����س���ل وال���ت���ع���اون م���ع رج�����ال الأم����ن 

الأم���������ن رك�����ي�����زة اأ����س���ا����س���ي���ة وحم�������ور ل��ل��ت��ن��م��ي��ة والزده�������������ار يف امل���ح���اف���ظ���ة

�شمو حمافظ اجلنوبية يكرم �شبــــــــــاط مـديرية �شـرطـة املـحـافظـة 
تقديرا وعرفانا بدورهم يف تر�سيخ دعائم الأمن

عوايل - املحافظة اجلنوبية: كرم حمافظ اجلنوبية �سمو 
�ل�ض���يخ خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة �ض���باط مديرية 
�رشط���ة �ملحافظة �جلنوبي���ة يتقدمهم �ملدير �لع���ام ل�رشطة 
�ملحافظة �لعميد حمد �ملري، يف �لأكادميية �مللكية لل�رشطة 
بح�ضور عدد غفري من كبار �ضباط ومنت�ضبي وز�رة �لد�خلية. 
وياأت���ي ه���ذ� �لتك���رمي تقدي���ًر� وعرفاًنا م���ن �ملحافظة 
�جلنوبية للجهود �لكبرية و�لتعاون �مل�ضتمر بني �ملحافظة 
ومديرية �رشطة �ملحافظة �جلنوبية و�لتي �ضاهمت يف حتقيق 
اإجنازات اأمنية �س���اهمت يف تر�سيخ دعائم الأمن باملحافظة 

اجلنوبية.
و��ض���تهل �حلف���ل بتالوة عط���رة من �لذك���ر �حلكيم، ثم 
تف�ض���ل �ض���مو �ل�ض���يخ خليفة بن علي بن خليف���ة �آل خليفة 
باإلقاء كلمة �أكد من خاللها �ض���موه �أن توجيهات عاهل �لبالد 
�ض���احب �جلالل���ة �مللك حمد بن عي�ض���ى �آل خليف���ة ورئي�س 
�لوزر�ء �ض���احب �ل�ض���مو �مللك���ي �لأمري خليفة بن �ض���لمان 
�آل خليف���ة وويل �لعه���د نائ���ب �لقائد �لأعل���ى �لنائب �لأول 
لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ض���احب �ل�ضمو �مللكي �لأمري �ضلمان 
بن حمد �آل خليفة “�أ�ض���ا�س ونهج �لعم���ل �لذي نقتدي فيه 
ون�س���تمد من تلك التوجيهات القوة والع���زم لتحقيق كافة 
�جلو�نب ذ�ت �ل�ض���لة بالأمن و�لأمان ك�رشورة ملحة و�أولوية 
ق�ض���وى لقناعتنا �لر��ض���خة و�إدر�كنا �لتام باأن �لأمن ركيزة 
اأ�سا�س���ية وحمور التنمية والزدهار يف املحافظة اجلنوبية”. 
و�أ�ضار �ض���مو �ل�ضيخ خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة �إلى 
�أن �لتوجيه���ات و�لدع���م �لالحمدود من قب���ل وزير �لد�خلية 
�لفريق �لركن �ل�ض���يخ ر��ض���د ب���ن عب���د�هلل �آل خليفة مثلت 
�أ�ض���ا�س نهج �لتو��ض���ل و�لتع���اون مع رجال �لأم���ن لتنفيذ 
م�ض���وؤوليات �ملحافظة �لأمنية، و�أن ثمار �لتعاون �مل�ض���رك 
بني �ملحافظ���ة �جلنوبية ومديرية �رشطة �ملحافظة �جلنوبية 
تكلل���ت بالنج���اح يف ف���رة وجي���زة بالعدي���د م���ن �حلل���ول 
و�لتو�ضيات �لتي عاجلت �لكثري من �لق�ضايا �أبرزها م�رشوع 

تثبيت �لكامري�ت �لأمنية.
بعد ذلك �ألق���ى �لنقيب �إبر�هيم �لكعبي كلمة نيابة عن 
�ض���باط مديرية �رشطة �ملحافظة �جلنوبي���ة، �أعرب فيها عن 
عظي���م �لمتنان و�لعرف���ان على هذه �للفت���ة �لكرمية �لتي 
ب���ادرت فيها �ملحافظة �جلنوبية، و�لت���ي متثل لهم �لد�فع 
و�حلافز لبذل �ملزيد من �جلهد و�لعطاء يف تقدمي �خلدمات 
�لأمنية ب�ض���ورة ممي���زة ترتقي مل�ض���توى �لتطلعات خلدمة 

اأهايل املحافظة اجلنوبية.
ث���م �ألقى �ل�ض���اعر فهمي �لتام ق�ض���يدة �ض���عرية بهذه 
�ملنا�ض���بة، تل���ى ذل���ك عر�س لفيلم يو�ض���ح جه���ود و�أوجه 
�لتعاون و�لتن�ضيق �مل�ضرك �لقائم بني �ملحافظة �جلنوبية 
ومديرية �رشطة �ملحافظة �جلنوبية و�لإجناز�ت �لتي حتققت 
يف منا�ضبات وفعاليات عدة �ضاهمت يف حفظ ورفع �مل�ضتوى 

�لأمني باملحافظة.
ويف ختام �حلفل تف�ضل حمافظ �جلنوبية بتقدمي هدية 
تذكارية �إلى �آمر �لأكادميية �مللكية لل�رشطة �لعميد �إبر�هيم 

�ل�ضيب بهذه �ملنا�ضبة.
كم���ا ق���دم �مل���ري هدي���ة تذكارية �إل���ى �ض���مو حمافظ 

�ملحافظة �جلنوبية �ضكًر� وتقديًر� من مديرية �ملحافظة

تكريم مشكور ومقدر
�ضهدت �لأكادميية �مللكية لل�رشطة 
�ضباح يوم �أم�س، عر�ًضا وطنية، ودرو�ًضا 
م�ضتفادة يف �أ�ضا�ضيات �حلكم �خلليفي 
�لر�ض���يد، �ملمتدة لأكرث م���ن 200 عام 
بالإجناز، و�لو�ضل �لكرمي مع �ملو�طن، 

وفتح كل �لأبو�ب له، ولأبنائه.
�ملحاف���ظ �ل�ض���اب، �ض���مو �ل�ض���يخ 
خليفة بن علي �آل خليفة، يقف باعتد�د 
ورث���ة من ج���ده، موؤ�ض����س �لدولة وباين 
نه�ضتها �ض���احب �ل�ضمو �مللكي �لأمري 
خليفة بن �ض���لمان �آل خليف���ة، وبرحابة 
وب�ضا�ض���ة كرمي���ة ورثه���ا م���ن و�ل���ده 
�لأغر �ض���مو �ل�ض���يخ علي ب���ن خليفة �آل 
خليف���ة، وهو ي�ض���افح �ض���باط مديرية 
�أم���ن �ملحافظ���ة �جلنوبي���ة، ويكرمهم، 
ويقدره���م، ويتب���ادل �حلديث �لبا�ض���م 
معه���م بح���دث ��ض���تثنائي، وفريد من 
نوع���ه، �أثل���ج �ل�ض���دور، و�أ�ض���فى لهم 
�ملق���در�ت،  حلماي���ة  جدي���دة،  حاف���ًز� 
ولأهله���ا  للبحري���ن،  و�ملكت�ض���بات، 

�لطيبني.
�إ����رش�ر جميل،  �ل�ض���اب،  للمحاف���ظ 
تد�ر�ض���ها  �لت���ي  �لقي���م  كل  بنق���ل 
مبجل�س �ملوؤ�ض����س، �ضمو رئي�س �لوزر�ء 
�ملوق���ر؛ لتكون عالم���ات فارق���ة ببناء 
منظومة حي���اة كاملة للنا�س، �أ�ضا�ض���ها 
�لأول �لو�ض���ل فيما بينهم، و�ل�ض���وؤ�ل، 
و�لهتمام، و�لت�ضجيع على خدمة �لبلد، 
وت�رشي���ف �ملن�ض���ب، �أي كان م�ض���تو�ه، 
و�لأه���م �لولء، وتثبي���ت �أركانه، و�لذي 

عليه تقوم كل �لأمور �لأخرى تباًعا.
تك���رمي �ض���مو �ل�ض���يخ خليف���ة بن 
عل���ي �آل خليف���ة لل�ض���باط، ه���و تكرمي 
للبحري���ن، ول�ض���عب �لبحري���ن، تك���رمي 
ميثل و�ضلة حمبة و�هتمام بالغني، ملن 
يقدمون �لت�ض���حيات �ملعلنة و�ملخفية 
����رًش�، نتاجه���ا �لأول و�لأخ���ري، وطن �آمن 
وم�ضتقر، ف�ضكًر� ل�ض���موه، و�ضكًر� لكل 

من يذود عن تر�ب �لوطن، وحيا�ضه.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
ال�شيخ خليفة بن اأحمد: اهتمام �شمو 

املحافظ برجال الأمن اأمر م�شهود

العميد اإبراهيم ال�شيب: تكرمي 
�شموه و�شام فخر على �شدورنا

مكرمون: بادرة طيبة وحافز لرجال الأمن على موا�شلة العطاء 

ال�شيخة خولة بنت خليفة: تقدير �شمو 
املحافظ لل�رشطة ي�شجعهم لتقدمي املزيد

العميد حمد املري: نقدر توا�شل 
�شموه مع املواطنني واهتمامه بهم

قال نائ���ب �ملفت�س �لعام �ل�ض���يخ خليفة 
ب���ن �أحمد �آل خليف���ة �إن “هذ� ي���وم فخر ل�رشطة 
ل���وز�رة  تك���رمي  ه���و  وتكرميه���م  �جلنوبي���ة، 
�لد�خلي���ة كلها، وه���وؤلء �لرج���ال عملت معهم 
لف���رة طويلة، ي���د� بيد، و�حلم���د هلل �أنا م�رشور 
لتو�ج���دي بينه���م، وكلي فخر و�أن���ا �أرى �لرجل 
�لأول باملحافظة، �ضمو حمافظ �جلنوبية �ل�ضيخ 
خليفة بن علي وهو يكرمهم ويقدرهم، وي�ضكر 

لهم ت�ضحياتهم”.
و�أ�ض���اف �ل�ض���يخ خليفة “�هتمام �ض���موه 

بالإجر�ء�ت �لأمني���ة باملحافظة، وبرجال �لأمن، 
�أم���ر م�ض���هود ل�ض���موه ومق���در، من���ذ و�ض���وله 
ملن�ض���ب �ملحافظ، وهذ� �أمر كرمي يح�ضب له، 
و�ملفر�س �أن �ض���موه من يج���ب �أن يكرم بهذ� 
�ملحفل، تقدير�ً وعرفان���اً لكل ما قدمه لأهايل 
�ملحافظ���ة �جلنوبي���ة به���ذه �لف���رة �لوجيزة، 

و�خل�ضبة بالإجناز�ت، وتقدير �ملو�طنني”.
وتاب���ع “ه���و ي���وم حاف���ل و�أغر لل�ض���باط، 
ويقدم لهم �لد�فع �لعميق للعطاء ولال�ضتمر�ر 
يف ذل���ك، ف�ض���كر�ً ل�ض���مو �ملحافظ عل���ى هذه 
�للفت���ة �لكرمية من���ه، ومتنياتي ل�ض���موه بكل 

�لتوفيق و�لنجاح”.

�لقانوني���ة  �ل�ض���وؤون  وح���دة  رئي����س  ق���ال 
باملحافظ���ة �جلنوبي���ة �ملق���دم �إيهاب �حل�ض���يني 
ل��”�لبالد” اإن “تكرمي �ض���موه لل�ضباط بادرة طيبة 
و��ض���تثنائية، وحمل �عت���ز�ز وتقدي���ر بالغني، من 

جميع �ل�ضباط، و�ضباط �ل�ضف، و�لأفر�د.
وتابع �حل�ض���يني “كم���ا ت�رشفنا بال�ض���الم على 
�ض���موه وتبادل �طر�ف �حلديث معه �أثناء �لتكرمي، 
حي���ث ��ضت�ض���عرنا �ح���ر�م �ض���موه وتقدي���ره لنا، 
و�در�ك �ض���موه �لعميق لطبيعة عم���ل رجال �لأمن، 

و�مل�ضقات �لتي تو�جههم”.  
عبد�لرحم���ن  �لنقي���ب  و�ض���ف  جهت���ه،  م���ن 
�لهاج���ري من مرك���ز مدينة عي�ض���ى لل�رشطة تكرمي 
�ض���مو �ملحافظ ل�ض���باط مديرية �رشط���ة �ملحافظة 

�جلنوبية، باملحفل �لوطني، معرب�ً بذ�ت �ل�ض���ياق، 
عن �ض���كره ل�ض���موه على هذ� �لتكرمي، و�لذي �أثلج 
�ض���دور �جلميع، بال ��ض���تثناء. وقال “�أثمن �أي�ض���اً 
ل�ض���موه تعاونه �ملت���ني معنا يف مو�ض���م �لرب، وهو 
�لتعاون �لذي �أ�ض���هم لأن يكون مو�ضم هذ� �لعام، 
�أح���د �أجنح مو��ض���م �لرب على �لأط���الق، وعلى كافة 
�مل�ض���تويات، وكان ل�ض���د�ه �لإيجاب���ي عظيم �لأثر 
بنفو�س �ملو�طنني، و�لذين �رتادو� �لرب هذ� �لعام 
باأريحي���ة تامة، وخدمات مميزة، ومتابعة دوؤوبة من 

�جلهات �ملخت�ضة بوز�رة �لد�خلية”.
وزاد “�أعرب عن خال�س �ضكري وتقديري ملدير 
عام �رشط���ة �ملحافظة �جلنوبية عل���ى جهوده معنا، 
و�للو�ء �ل�ض���يخ خليفة بن �أحم���د �آل خليفة، و�للو�ء 

عبد�هلل �لز�يد”. و�أعرب �لنقيب حممد �لعطوي من 
�ملحافظة �جلنوبية، عن �ض���كره وتقديره �لبالغني 
ل�ض���مو �ل�ض���يخ خليفة بن علي �آل خليفة، م�ض���يفاً 
“جهود �ضموه و��ضحة يف �ملحافظة ككل، وهو من 
�أكرب �لد�عمني لنا، ولعملنا، لكي نوؤديه على �أكمل 
وجه”. وتابع �لعطوي “ه���ذ� �لتكرمي �لطيب �لذي 
�ضهدناه �ليوم، ميثل حافز�ً كبري�ً لنا جميعاً، ولقد 
كن���ت �ض���عيد�ً و�أنا �أرى �لغبطة عل���ى وجوه زمالئي 
وه���م يكرم���ون من �ض���موه �لكرمي، وه���و يبادرهم 
عبار�ت �لرحيب و�لثناء، ف�ضكر�ً ل�ضموه”. وعربت 
�ملكرم���ة �مل���الزم منى مفتاح ن�ض���يب م���ن مركز 
�رشطة �لرفاع �ل�رشقي عن خال�س �ضكرها وتقديرها 
لتكرمي �ضمو �ملحافظ لها، جنباً �لى بقية زمالئها، 

مو�ضحة �أن لفتة �ضموه �لكرمية، بتقدير �ل�ضيد�ت 
�لعام���الت بال�ض���لك �لأمن���ي، نابع م���ن دماثة خلق 
�ضموه، للدور �ملهم �لذي تقوم به �ملر�أة �لبحرينية 
يف خدمة وطنها، يف �ض���تى مو�ق���ع �لعمل، جنباً �إلى 
جنب مع �لرجل. و�أكدت ن�ض���يب �أن ح�ضور �ضموه، 
ولقاءه م���ع �ملكرمني من �ض���باط وز�رة �لد�خلية، 
ولقائ���ه �ي�ض���اَ مع جم���ع غفري �آخ���ر من �ل�ض���باط، 
و�ض���باط �ل�ض���ف، و�لأفر�د �لذين ح�رشو� �حتفائية 
�لتكرمي، منهاج �أ�ضيل ل�ضيا�ضة �لأبو�ب �ملفتوحة 
لآل خليفة �لكر�م، عرب �همية �لتو��ضل مع �لنا�س، 
ب�ض���تى مو�قعهم، ووظائفهم، و�لإن�ض���ات �ليهم، 
�أ�ضا�ض���يات �حلك���م  وتقديره���م، و�عتباره���ا م���ن 

�لر�ضيد.

ق���ال �آمر �لأكادميية �مللكية لل�رشطة �لعميد 
�إبر�هيم �ل�ضيب �إن �ضمو حمافظ �جلنوبية خليفة 
ب���ن عل���ي �آل خليفة فاجاأ �جلميع به���ذ� �لتكرمي، 
م�ض���يفاً “هذ� �ض���بق مل يح�ض���ل من قبل، ونحن 
نعجز عن �ض���كر �ض���موه على تقديره لرجل �لأمن 
يف عمله، وبتكرمي نر�ه و�ض���ام فخر على �ضدورنا 

جميعاً”.
و�أ�ض���اف “هذه �ملبادرة لي�ضت تقدير فقط 
لرج���ال �لأمن باجلنوبية، بل ل���كل رجال �لأمن يف 

�لبحري���ن، م���ن �ضخ�ض���يات كبرية ت�ض���اند وز�رة 
�لد�خلي���ة، وتق���در عمل رج���ل �لأم���ن، وجهوده، 

وت�ضحياته �ليومية”.
وو��ض���ل �ل�ضيب “كل �ض���كر وثناء ياأتي لنا 
من وزير �لد�خلية، ورئي�س �لأمن �لعام، يقدمان 
لنا �حلافز لال�ض���تمر�ر و�لتطوير بالعمل، وميثل 
تقدير �ض���مو �ملحافظ وح�ضوره �ل�ضخ�ضي عامالً 
خمتلف���اً، وملحم���ة نفخ���ر به���ا، ون�ض���عد جميعاً، 

وباأجو�ء فرح غمرتنا جميعا �ليوم.

�أكدت �مل����الزم �أول �ل�ض����يخة خولة بنت 
خليف����ة �آل خليف����ة م����ن مركز �رشط����ة �لرفاع 
�لغربي باملحافظة �جلنوبية �أن “ما �ضهدناه 
�لي����وم م����ن تك����رمي رج����ل ك����رمي، ل�ض����باط 
�ملحافظ����ة �جلنوبية، خري تعبري من �ض����موه، 
وم����ن �لقيادة �ل�ضيا�ض����ية ل����دور رجل �لأمن، 
وت�ض����حياته �مل�ض����تمرة، يف خدم����ة �لبحرين، 
و�ض����عب �لبحرين، ف�ض����كر�ً ل�ض����مو �ملحافظ، 
و�ل����ذي ميث����ل مك�ض����باً حقيقياً ل����كل �أهايل 

املحافظة اجلنوبية”.
وقالت “تقدير �ملحافظ لل�رشطة، ي�ضجع 
�جلمي����ع على تق����دمي �ملزي����د، وي����زرع بهم 

�لثق����ة، و�لطماأنين����ة، و�لتي متثل �لأر�ض����ية 
�خل�ض����بة لتقدمي �ملزيد له����ذ� �لبلد �لغايل 

علينا جميعاً”.
وبحديثه����ا ع����ن و�لدها، قالت �ل�ض����يخة 
خول����ة “ع����الوة عل����ى �ملحب����ة �لكب����رية �لتي 
يكنها رجال �لأمن لو�لدي، حتى مع و�ض����وله 
ملن�ض����ب نائ����ب �ملفت�����س �لع����ام، �إل �أنن����ي 
وكابنت����ه �لوحي����دة لن �أن�ض����ى �أب����د�ً ما قدمه 
يل، م����ن تربية كرمية، زرع����ت بي �لثقة على 
�ملقدرة على �لإجناز، وحمب����ة �لنا�س جميعاً، 
وكل �لذي و�ض����لت له �ليوم هو بف�ضل �هلل، 

ثم م�ساندته الدائمة يل”.

ثمن مدير عام مديرية �رشطة �ملحافظة �جلنوبية 
�لعمي���د حمد ب���ن حويل �ملري يف ت�رشي���ح ل� “�لبالد” 
�ملبادرة �لكرمية من حمافظ �جلنوبية �ض���مو �ل�ض���يخ 
خليف���ة ب���ن علي �آل خليف���ة بتكرمي عدد من �ض���باط 
�ملحافظة، مو�ض���حاً �أن “تقدير �ضموه جلهود رجالت 
�ملديرية ي�ضفي عليهم �ملزيد من �لثقة و�لتقدير يف 
ممار�ضة عملهم �مل�ض���وؤول جتاه �لوطن و�ملو�طنني. 
وبني �مل���ري �أن �ملب���ادرة �لكرمية ل�ض���مو �ملحافظ، 
جت���اه �أبن���اء �ملحافظ���ة �جلنوبي���ة جميع���اً، وزيار�ته 

�مل�ض���تمرة لهم، و�ض���وؤ�له عنه���م، وتو��ض���له �لد�ئم 
معه���م ع���رب �ملجال����س، دللة و��ض���حة عل���ى �هتمام 
�ضموه، باأن يحدث وثبة خدماتية �ضاملة يف �ملحافظة 
�جلنوبي���ة، ترتكز على �لتو��ض���ل م���ع �ملو�طنني من 
جانب، و�مل�ضوؤولني بالوز�ر�ت و�جلهات �خلدمية من 
جانب �آخر. وق���ال �إن “رجال �لأمن م�ض���تمرون بتلبية 
ند�ء �لوطن، من خالل ممار�ض���تهم �ملخل�ضة و�لوفية 
لأعمالهم، ومن خمتلف مو�قعهم، ومبا ي�ض���في �لأمن 

و�ل�ضتقر�ر لربوع �لبحرين”.

 اإبراهيم النهام



الجمعة 20 أبريل 2018 
4 شعبان 1439
6local@albiladpress.comالعدد 3475 بالدنا

�إ���س��ن��اد �ل��ك��اب��ات ل��ل��ق��ط��اع �خل���ا����ص �أك����ر م���رون���ة م���ن �إن�����س��اء م��وؤ���س�����س��ة حكومية

اأ�ضهم للحكومـة ب�رشكـة الكابـالت الأر�ضيـة اجلديـدة
��ستبعد �ملحاباة بني �رشكَتي “بتلكو”... رئي�ص “مر�فق �ل�سورى” ل� “$”:

ق����ال رئي�ص جلنة برملانية ل� “�لباد” �إن لدى �حلكومة �أ�سهما 
ب�رشكة “بتلكو” �لأم.

ويعني ذل����ك حجز �حلكومة ح�س����ة مماثلة بال�رشك����ة �جلديدة، 
لإد�رة �لكاب����ات �لأر�سية بعد تفكيك �رشكة “بتلكو” �لأم لكيانني 

منف�سلني، �أحدهما لإد�رة �لكابات، و�لآخر للبيع بالتجزئة.
و��ستبعد رئي�ص جلنة �ملر�فق �لعامة و�لبيئة مبجل�ص �ل�سورى 
حمم����د علي ح�سن يف حو�ر مع من����دوب �ل�سحيفة وجود حماباة بني 
�ل�رشكتني �ملنبثقتني من رحم “بتلكو”، وبخا�سة بني �رشكة �إد�رة 

�لبنية �لتحتية و�رشكة �لبيع بالتجزئة.
وق����ال: من �ملوؤكد �أن����ه �سيجري و�سع �أنظم����ة وقو�عد للعمل 
لدى �رشك����ة �لكابات �لأر�سية للتعامل مع كل �رشكات �لت�سالت، 
وهذه �ل�سو�بط �ستكون معلنة ومعروفة، وخا�سعة لرقابة ومتابعة 

�جلهات �لر�سمية �ملعنية.
ور�أى عدم ت�سكيل موؤ�س�سة حكومية لإد�رة �لبنية �لتحتية؛ لأن 
ه����ذه �ملوؤ�س�سة قد ينطبق عليها قو�ع����د �لعمل �حلكومي وعو�مل 
�سيا�سي����ة و�سو�ب����ط ت�رشيعي����ة، ل����ذ� قد يك����ون من �ملرون����ة لهذ� 
�ملو�س����وع �إ�سناد ه����ذه �ملهمة لدى �لقطاع �خلا�����ص. وفيما ياأتي 

ن�ص �حلو�ر:
  

مستقلتان

بعد فصل شركة “بتلكو” لشركتين، األولى 
للكابالت األرضية، واألخرى للبيع بالتجزئة، سيحتفظ 
مالك الشركة األم بأسهم بالشركتين بعد الفصل، 

أال توجد مخاوف من المحاباة بين شركة بتلكو 
للكابالت األرضية مع شركة البيع بالتجزئة مقارنة 

ببقية الشركات المنافسة؟

- �أ�ستبعد وج����ود حماباة من هذ� �لن����وع. �ل�رشكتان �ستكونان 
م�ستقلتان ولهما �إد�رت����ان م�ستقلتان وخمتلفتان. من �ملوؤكد �أنه 
�سيج����ري و�سع �أنظمة وقو�عد للعمل لدى �رشكة �لكابات �لأر�سية 
للتعامل مع كل �رشكات �لت�سالت، وهذه �ل�سو�بط �ستكون معلنة 

ومعروفة، وخا�سعة لرقابة ومتابعة �جلهات �لر�سمية �ملعنية. 
�أم����ا فيما يتعلق بفر�سي����ة �ملحاباة لوج����ود �أ�سهم لدى ماك 

�ل�رشكت����ني بعد ف�س����ل �ل�رشك����ة �لأم فذلك ل يخالف م����ا يجري من 
ت�سابه وجود �مل�ستثمرين مب�رشوعات جتارية ذ�ت �هتمام م�سرتك، 
مثلما يك����ون لدى �سخ�ص �أو جهة معينة �أ�سه����م بالبنك )�أ(، ومثل 
هذ� �ل�سخ�����ص �أو �جلهة لديه �أ�سهم بالبن����ك )ب( �ملناف�ص للبنك 

)�أ(.
   

كبيرة

لماذا لم تلجأ الحكومة لتولي مسؤولية إدارة 
البنية التحتية مباشرة أو إنشاء شركة لذلك 

وتكون مسؤولة عن الكابالت األرضية بدال من فصل 
شركة “بتلكو”؟

- وز�رة �ملو��س����ات و�لت�سالت هي �لأعلم عن �سبب �للجوء 

خلي����ار ف�سل �ل�رشكة ب����دل �إن�ساء �رشكة حكومي����ة. و�أرى �أن �سيا�سة 
�حلكومة �لأخرية �إن�ساء �رشكات تتملك بها �أ�سهما كبرية.

وحتليلي لعدم ت�سكيل موؤ�س�سة حكومية لإد�رة �لبنية �لتحتية 
لأن ه����ذه �ملوؤ�س�س����ة ق����د تنطبق عليه����ا قو�عد �لعم����ل �حلكومي 
وعو�م����ل �سيا�سية و�سو�ب����ط ت�رشيعية، لذ� قد تك����ون من �ملرونة 

لهذ� �ملو�سوع �إ�سناد هذه �ملهمة لدى �لقطاع �خلا�ص. 
 

األم

هل توجد لدى الحكومة أسهم بالشركة الجديدة 
للكابالت األرضية؟

- لدى �حلكومة �أ�سهم ب�رشكة “بتلكو” �لأم. 

 لم يناقش

مع بدء شركة “بتلكو” األم في االنفصال لشركتين، 
هل تتوقع تقديم عروض للتقاعد المبكر أو موجة 

تسريحات بالفترة المقبلة؟

- ل معلوم���ات دقيقة لدي ب�ساأن ذل���ك، و�لتعديل �لت�رشيعي 
بقان���ون �ملو��س���ات، �ملرتب���ط بف�س���ل �رشكة “بتلك���و” لكيانني 
منف�سلني، مل يناق�ص هذه �لتفا�سيل؛ لأن هذه �لأمور لها قنو�تها 

�لتنفيذية و�لإد�رية.
�ملو�س���وع �لأهم �ل���ذي يبتغى من ف�سل �ل�رشك���ة لكيانني هو 
تنفي���ذ �سيا�س���ة �حلكوم���ة ب�ساأن قط���اع �لت�س���الت و�ملن�سو�ص 
عليها يف �خلطة �لوطنية �لر�بعة لات�سالت وتعزيز مكانة �ململكة 

يف جمال �لت�سالت وتكنولوجيا �ملعلومات.

• جدول يو�سح �أ�سماء ماك �رشكة “بتلكو” وح�س�سهم	

• �ل�سوري حممد ح�سن	

را�ضد الغائب

�لت�سالت  للتعامل مع كل �رشكات  �لكابات  ب�رشكة  �أنظمة  و�سع 

كبرية �أ�سهم  بها  تتملك  �رشكات  �إن�ساء  �لأخرية  �حلكومة  �سيا�سة 

ل م���ع���ل���وم���ات دق���ي���ق���ة ع����ن ت����ق����دمي ع����رو�����ص ل��ل��ت��ق��اع��د

بحث م�رشوع تو�ضعة حمطة توبلي لل�رشف ال�ضحي
ممثل �ل�سندوق �ل�سعودي للتنمية ي�سيد بالتعاون مع “�لأ�سغال”

�ملنام���ة - وز�رة �لأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعم���ر�ين: �جتمع وكيل �سوؤون �لأ�سغال 
ب���وز�رة �لأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطي���ط 
العم���راين اأحم���د اخلي���اط مبمثل���ن م���ن ال�صندوق 
�ل�سع���ودي للتنمية؛ ملتابعة م����رشوع تو�سعة حمطة 
توبلي لل����رشف �ل�سحي �ملمول من منحة �ل�سعودية 
�سمن برنام���ج تنمية دول جمل����ص �لتعاون ململكة 

�لبحرين.
ويف بداي���ة اللقاء، اأ�صاد اخلي���اط بالدعم الذي 
يحظ���ى ب���ه ع���دد م���ن م�ساري���ع وز�رة �لأ�سغ���ال يف 
جمالت �لط���رق و�ل�رشف �ل�سح���ي و�لبنية �لتحتية، 
منوًها مبتانة �لعاقات �لأخوي���ة �لطيبة �لتي تربط 

بني �لريا�ص و�ملنامة يف خمتلف جمالت �لتعاون.
و��ستعر�ص �لوكيل �خلط���ة �لتمويلية �ملتفق 
و�ل�سن���دوق  �ل�سع���ودي  �ل�سن���دوق  م���ع  عليه���ا 
�لكويتي للتنمي���ة، م�سري� �إل���ى دور هذه �ملنحة يف 
رفع م�ست���وى خدمات �ل�رشف �ل�سح���ي، �إذ �سيحقق 
ه���ذ� �مل����رشوع �ل�سرت�تيجي قف���زة نوعي���ة يف �أد�ء 
وعم���ل مركز توبل���ي ملعاجلة مياه �ل����رشف �ل�سحي 
و�سي�سه���م يف حت�س���ني �لو�س���ع �لبيئ���ي و�حلي���اة 

�لفطري���ة يف �ملنطق���ة، وخلي���ج توبل���ي خ�سو�سا، 
�إ�ساف���ة �إل���ى �لإد�رة �مل�ستد�م���ة ملخلف���ات �حلماأة 
بالط���رق �ملثلى، �لأمر �ل���ذي �سينعك�ص �إيجابا على 
�لتنمي���ة �مل�ستد�مة يف �ململك���ة.  ويف �سياق م�رشوع 
تو�سعة حمطة توبلي، وهو بتمويل �سعودي كويتي 
م�س���رتك، �أ�سار وكيل �سوؤون �لأ�سغال �إلى �أن �لعمل 
يت�سم���ن كذل���ك �إن�ساء 4 مب���اين بتموي���ل من قبل 
�ل�سن���دوق �ل�سعودي، و�أ�ساف �أن���ه مت �لنتهاء من 
�إعد�د �لت�سامي���م �لنهائية ووثائ���ق �ملناق�سة من 

قب���ل �إد�رت���ي م�ساريع �لبن���اء وهند�س���ة �لتكاليف، 
ومت �حل�س���ول عل���ى �ملو�فقة �مل�سبق���ة من جمل�ص 
�ملناق�س���ات و�ملز�ي���د�ت، �إذ مت ط���رح �ملناق�سة 
يوم 7 فرب�ير 2018 ومن �ملتوقع �إغاق �ملناق�سة 
قريًب���ا ومت تكلي���ف �إد�رة �سيانة �ملب���اين بالبدء يف 
تنفي���ذ �لأعم���ال �لتح�سريية مثل �ل�س���ور �خلارجي 
و�للوح���ة �خلارجية مل�رشوع �ملبن���ى �لإد�ري وتقدمي 
طلب �إج���ازة �لبناء للمباين �لأخرى. ويف هذ� �ل�سدد، 
�أ�س���اد ممث���ل �ل�سن���دوق �ل�سع���ودي للتنمية حممد 

�حل�سني بالتع���اون �لقائم بني �ل�سندوق و�لوز�رة، 
وبامل�ست���وى �لفن���ي و�لتقن���ي يف تنفي���ذ م�ساريع 
�لوز�رة من حيث �جل���ودة و�رشعة �لإجناز، منوًها �إلى 
�لإ����رش�ع يف توقيع �لعقود و�ملبا�رشة يف �أعمال تنفيذ 
�لتو�سعة �لر�بع���ة ملحطة توبلي. و�أب���دى ��ستعد�د 
�ل�سن���دوق �ل�سع���ودي للتنمية بتق���دمي كل �لعون 
و�مل�ساعدة يف تنفيذ هذ� �مل�رشوع �حليوي للبحرين، 
وتذلي���ل �أي �سعوبات �أثناء �أعمال �لتنفيذ؛ ل�سمان 

�سري �لعمل وفق �خلطة �لزمنية للم�رشوع.

بدور املالكي من �ضاحية ال�ضيف

قال���ت �لرئي����ص �لتنفي���ذي للهيئ���ة �لوطني���ة 
لتنظي���م �مله���ن و�خلدم���ات �ل�سحية “نه���ر�” مرمي 
�جلاهم���ة �إن �لإعان���ات �ل�سحي���ة يج���ب �أن تك���ون 
مطابق���ة لرت�خي����ص �ملن�س���اأة �ل�سحي���ة، ومطابق���ة 
للمعاي���ري و�لقو�ن���ني و�لرت�خي����ص �ملمنوح���ة لها، 
م�س���رية �إلى �أنه ل يجوز لأي من�س���اأة �سحية �ن تقوم 
بالإعان �أو �لرتوي���ج لأي خدمة �سحية ما مل ت�ستوف 

ال�رشوط القانونية لرتخي�ص اخلدمة. 
و�أو�سح���ت �جلاهم���ة، يف �لور�س���ة �لأولى �لتي 
عق���دت �أم�ص ح���ول “�لدلي���ل �لر�س���ادي لاإعانات 

�ل�سحي���ة”، �أن �لدلي���ل ي�س���ع قو�ع���د عام���ة للمادة 
�ملعلن عنها مب���ا ل يتعار����ص و�لت�سويق و�لرتويج 
للخدم���ات ومب���ا يحفظ ح���ق �مل�ستفيد م���ن �خلدمة 
�لطبي���ة مبعرفة �ملعلومات ب�س���كل �سحيح ودقيق، 
م�س���ددة عل���ى �أن �لدليل ي�س���ب يف �سيا�سة يتم من 
خاله���ا تطوير نظم �خلدمات و�لرعاية �ل�سحية �لتي 

تخدم �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لبحرين.
و�أ�سارت �إلى �ن �ملادة 18 من �ملر�سوم بقانون 
رق���م 21 يحظر عل���ى �ملوؤ�س�س���ة �ل�سحي���ة �خلا�سة 
�لدعاية لنف�سها عن طريق و�سائل �لعام �و �لدعاية 
باملخالفة للقو�ن���ني و�للو�ئح مبا يحط من كر�مة �أو 

تقاليد �ملهن و�خلدمات �ل�سحية. 

�لهيئ���ة  �ن  �لتنفي���ذي  �لرئي����ص  و�أ�ساف���ت 
��ستعان���ت مبوؤ�س�س���ة حملي���ة متخ�س�س���ة لتنظي���م 
ور����ص عمل �ستقام 4 مر�ت �سنوي���ا لت�سليط �ل�سوء 
على م���ا ورد يف �لدليل للقائمني عل���ى �ملوؤ�س�سات 
�ل�سحي���ة يف �لبحري���ن و�لبالغ عدده���ا 761 موؤ�س�سة 
مبعدل 25 موؤ�س�سة خا�سة لكل ور�سة كمرحلة �أولى، 
و�إطاعه���م على �أه���م �لخطاء يف �لعان���ات �ل�سحية 
وتفادي �رتكابها، م�سرية �لى �ن �لهدف من �لدليل 
ه���و تنظي���م عملية ن����رش �ملعلوم���ات ع���ن �خلدمات 
و�ملنتج���ات و�ملعلوم���ة �ل�سحيحة �ي���ا كانت �جلهة 
�مل�سوؤول���ة عن ن�رشها �سو�ء كان���ت حكومية �و خا�سة 
�و �ف���ر�د� وممار�سني مرخ�س���ني يف �لرعاية �ل�سحية 

على تخ�س�ساتهم �و حتى �ملوؤ�س�سات �لعانية �لتي 
تروج للخدمات �لطبية 

و�أعلنت �أن �لهيئة ر�سدت عدد� من �ملخالفات 
�ل�سحي���ة، كان م���ن �برزه���ا و�أخطره���ا �لع���ان عن 
�دوية غ���ري مرخ�سة �و بيعه���ا دون ترخي�ص، كذلك 
�لعان عن طبيب م�ست���و�ه �لطبي دون �ملعلن عنه، 
م�س���رية �لى �ن بع����ص �لعانات �ملخالف���ة للقانون 
يت���م �لتو��سل م���ع �ملوؤ�س�سة �ل�سحي���ة و�لتي تقوم 
باإز�لته���ا ف���ور�، بينم���ا مت  حتويل بع�سه���ا للجر�ئم 
�للكرتوني���ة متمثل���ة يف �مته���ان �ل�سيدل���ة ب���دون 
موؤهل، وبيع �لدوية ب���دون ترخي�ص، م�سرية �لى �أن 

بع�ص �لق�سايا حتولت للنيابة �لعامة.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: ��ستقبلت 
�لفرق���ة �ملو�سيقي���ة لل�رشط���ة وف���ًد� م���ن 
�لفرق���ة �جلبلي���ة �ملو�سيقي���ة �لأمريكي���ة، 
و�لتي تقوم بزيار�ت لعدد من دول �لعامل. 
وتاأتي �لزي���ارة يف �إطار تبادل �خلرب�ت بني 
�لفرقت���ني و�لط���اع على �أ�س����ص �لتدريب 
�ملتبع���ة يف �لفرق���ة �ملو�سيقي���ة لل�رشط���ة، 
�إذ قام���ت �لفرقتان باإج���ر�ء عزف مو�سيقي 
م�س���رتك. و�طل���ع �لوف���د �لز�ئر عل���ى نبذة 
تاريخي���ة ع���ن ن�س���اأة �لفرق���ة �ملو�سيقي���ة 
لل�رشط���ة و�لت���ي يرج���ع تاريخها �إل���ى �لعام 
1929. كما �طلع على معر�ص يحوي �سوًر� 
�لعدي���د  يف  �لفرق���ة  مل�س���اركات  و�أخب���اًر� 
م���ن �ملهرجان���ات �لعاملي���ة و�لت���ي �أثبتت 
ح�سوره���ا ومتيزها مب���ا تقدمه م���ن فنون 
يف �لعدي���د من �ملهرجان���ات �لعاملية.  كما 
ق���ام �أع�ساء �لفرقة بتق���دمي ��ستعر��سات 
مو�سيقي���ة متنوعة للوفد �لز�ئ���ر، �متزجت 
فيه���ا �ملو�سيق���ى �لعاملي���ة و�لع�سكري���ة 

باملو�سيقى �ل�سعبية �لبحرينية �لأ�سيلة.

“�ملو�سيقية لل�رشطة” 
ت�ستقبل وفد� من �لفرقة 

�جلبلية �لأمريكية

761 مـوؤ�ضـ�ضـة �ضـحـيـة تـخـ�ضـع لـرقـابـة “نـهـرا”
خال ور�سة “�لدليل �لر�سادي لاإعانات �ل�سحية”... �جلاهمة:

• مرمي �جلاهمة	
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“اخلدمة املدنية” ي�شارك يف موؤمتر املوارد الب�رشية بالإمارات 

“تن�شيقية احلج الطبية” تناق�ش تو�شيات املو�شم املا�شي

يفوز مبقعد يف جمل�ش منظمة العمل العربية ع�شو نقابة “جيبك” 

“اجلعفرية” توفر 200 كر�شي متحرك لذوي الإعاقة وكبار ال�شن

خلف يكرم الع�شفور بجائزة “لنجعلها خ�رشاء”

مدار�ش “احلقيبة التوعوية” تنظم فعالية “اأ�رشة م�شتقرة”

جواهري: فخورون بوجود عنا�رش ال�رشكة يف املنظمة الإقليمية الرائدة

حميدان: املبادرة تعك�س تطبيق البحرين مبادئ التكافل الجتماعي 

تقديرا لتعاونها مع املجل�س البلدي وال�رشاكة املجتمعية

بالتعاون مع “الأعلى للمراأة”

ف���از اأمني ال�رش العام لالحتاد احلر لنقابات عمال 
البحري���ن ع�صو نقابة عم���ال �رشكة اخللي���ج ل�صناعة 
البرتوكيماوي���ات “جيبك” اأ�صام���ة �صلمان مبقعد يف 
جمل����س اإدارة منظم���ة العمل العربي���ة للفرتة 2018 
- 2020، خ���الل النتخاب���ات التي مت���ت خالل اأعمال 
ال���دورة 45 ملوؤمتر العم���ل العربي الت���ي عقدت يف 

القاهرة، خالل الفرتة 8 اإلى 15 اأبريل اجلاري.
وبه���ذه املنا�صبة، اأعرب رئي����س �رشكة “جيبك” 
عبدالرحمن جواه���ري عن بالغ فخره واعتزازه بكوادر 
ال�رشك���ة م���ن البحريني���ني الذي���ن ا�صتطاع���وا اإثبات 
اأهليتهم وقدراتهم الكبرية لي�س على �صعيد العمل 
املهن���ي فح�ص���ب، ولكن كذلك يف املج���الت الأخرى 
املرتبط���ة بطبيعة العمل بال�رشكة. كم���ا اأ�صاد رئي�س 
ال�رشك���ة ب�صلمان الذي يقود بكل كف���اءة مع الرئي�س 
التنفي���ذي لالحت���اد احلر لنقاب���ات عم���ال البحرين، 
رئي�س نقابة عمال “جيبك” يعقوب يو�صف، واللذين 
اأ�صهم���ا يف الرتقاء باآلية عم���ل نقابة عمال “جيبك”، 
اإذ تفخ���ر به ال�رشكة باعتباره اأحد اأبنائها الذين �رشبوا 
اأروع الأمثلة يف اأ�صعب الأوقات واأثبتوا مراًرا وتكراًرا 
ولئهم للعم���ل والعط���اء ولل�رشكة الت���ي اأ�صهموا يف 
بنائه���ا.  وامت���دح جواه���ري يف ه���ذا ال�ص���دد جهود 
يو�صف يف قي���ادة العمل النقاب���ي بال�رشكة وفق اأُطر 
�صامي���ة، ومب���ادئ راقي���ة اأ�صهمت - ول ت���زال - يف 
�صم���ان التوافق ب���ني اأطراف الإنت���اج لتطوير الأداء 
وحت�صني الإنتاجية، وحتقيق الر�صا الوظيفي، وهي 

معادل���ة اأج���ادت نقابة عم���ال “جيب���ك” يف تطبيقها 
بف�ص���ل مت�صكها مب�صلحة العمل، م���ع اللتزام اجلاد 
بتعهداتها للعمال، وموا�صلة ال�صعي لتحقيق مزيًدا 
م���ن الت�صهيالت واملزايا له���ذه الفئة التي تعتربها 
اإدارة ال�رشكة باأنها الرثوة احلقيقية للبرتوكيماويات.

واختت���م جواهري تعليقه بالإع���راب عن اأمنياته 
بالتوفي���ق والنج���اح ملجل����س اإدارة منظم���ة العم���ل 
العربية يف دورته اجلدي���دة؛ من اأجل حتقيق اأهدافه 
وامل�صي يف تقدمي املعونة الفنية يف ميادين العمل 
اإلى اأطراف الإنتاج الثالثة يف الدول الأع�صاء وكذلك 
تطوير ت�رشيع���ات العمل يف ال���دول الأع�صاء والعمل 

على توحيدها.
من جهته، قدم �صلمان ال�صكر والتقدير لرئي�س 
“جيبك” على م�صاعره الطيبة، موؤكًدا فخره بالنتماء 

لهذه ال�رشكة الرائدة التي قدمت له الكثري واأ�صهمت 
يف بن���اء �صخ�صيت���ه ودعم توجه���ه للعم���ل النقابي، 
ووفرت له الكثري من الفر�س لتعزيز قدراته يف هذا 
اجلان���ب، وتعريف���ه باأ�صول العم���ل النقابي، وفنون 
التعام���ل مع الإدارة كما ق���دم ال�صكر لأع�صاء جمل�س 
اإدارة منظم���ة العم���ل العربية عل���ى ثقتهم يف مملكة 
البحرين وكوادرها، معرًبا عن اعتزازه بالثقة الغالية 
الت���ي ح�ص���ل عليها م���ن قب���ل اأع�صاء جمل����س اإدارة 

املنظمة.
واأ�ص���اف اأن���ه �صيعم���ل على ت�صخ���ري جتربته يف 
العم���ل النقابي خلدمة اأه���داف املنظم���ة، والرتقاء 
بالدور املهم الذي تقوم به لقطاع العمال يف الوطن 
العرب���ي الكب���ري خ�صو�ص���ا م���ا يتعلق منه���ا بتنمية 

و�صيانة احلقوق واحلريات النقابية.

والتنمي����ة  العم����ل  وزارة   - عي�ص����ى  مدين����ة 
الجتماعي����ة: حت����ت رعاي����ة وزي����ر العم����ل والتنمية 
الجتماعي����ة جميل حمي����دان، نظم����ت اإدارة الأوقاف 
اجلعفري����ة مبادرة ت�صامن )1(، لذوي الإعاقة )ذوي 
العزمية( وكبار ال�ص����ن، يف مركز البحرين للمعار�س 
واملوؤمت����رات اأم�����س، بح�صور رئي�����س اإدارة الأوقاف 
اجلعفرية حم�ص����ن اآل ع�صف����ور، ومب�صاركة عدد من 
روؤ�صاء واأع�صاء املنظم����ات الأهلية املعنية ب�صوؤون 

ذوي الإعاقة.
وتاأتي مبادرة الت�صامن هذه يف اإطار املبادرات 
الإن�صانية اخلرية التي تع����رب عن ال�رشاكة املجتمعية 
ب����ني اأط����راف املجتم����ع وب����ني اجله����ات الر�صمي����ة 
والأهلي����ة، حي����ث ب����ادرت اإدارة الأوق����اف اجلعفرية 
بتوف����ري 200 كر�ص����ي متحرك مبوا�صف����ات تنا�صب 
احتياج����ات فئ����ة الأ�صخا�����س ذوي الإعاق����ة، وفئ����ة 
كب����ار ال�صن؛ به����دف الإ�صهام يف تغطي����ة جانب من 
احتياجاتهم واإعانتهم على ممار�صة حياتهم ب�صورة 

اأكرث �صهولة وي�رش.
ويف كلمة خالل احلفل، اأ�صاد حميدان باملبادرة 
الإن�صاني����ة واملجتمعي����ة م����ن جان����ب اإدارة الأوقاف 

اجلعفرية، بتوفري وتخ�صي�����س الكرا�صي املتحركة 
للم�صتفيدي����ن منه����ا، والت����ي متثل دعم����ا وم�صاندة 
للعم����ل الجتماع����ي واخل����ريي، وترجم����ة لتوجيهات 
القي����ادة احلكيم����ة الهداف����ة اإل����ى الرتق����اء بج����ودة 
اخلدمات املقدمة، وتزويد ذوي الإعاقة وكبار ال�صن 
باملعينات الت����ي ت�صهم يف ت�صهيل حياتهم اليومية 

واإدماجهم يف املجتمع.
واأ�ص����ار الوزي����ر اإل����ى اأن املب����ادرة تعك�س مدى 
احلر�����س عل����ى تفعيل مب����ادئ ال�رشاك����ة املجتمعية، 

وتقدمي �صورة م�رشفة عن امل�صوؤولية الوطنية لتلبية 
احتياج����ات الأف����راد واملجتم����ع، موؤك����دا اأن املبادرة 
اأت����ت لتع����زز منظوم����ة امل�صوؤولي����ة الجتماعية بني 
املوؤ�ص�صات احلكومية والأهلية واخلا�صة، وا�صتنادا 
اإل����ى مب����ادئ ال�رشيع����ة، والتي تدع����و اإل����ى التكافل 
الجتماع����ي، واإلى مب����ادئ حقوق الإن�ص����ان، الواردة 
يف ميث����اق الأمم املتحدة والتفاق����ات املتخ�ص�صة، 
ل�صيم����ا التفاقية الدولية حلق����وق الأ�صخا�س ذوي 

الإعاقة.

املنام����ة - وزارة ال�صغ����ال و�ص����وؤون البلديات 
والتخطي����ط العم����راين: يف حف����ل جائ����زة “لنجعله����ا 
خ�رشاء” لرئي�س جمل�����س اجلنوبية البلدي الذي اأقيم 
اأم�����س حتت رعاية وزير الأ�صغ����ال و�صوؤون البلديات 
والتخطي����ط العمراين ع�صام خل����ف، وبح�صور الأمني 
الع����ام للمب����ادرة الوطني����ة لتنمية القط����اع الزراعي 
واملن�ص����ق العام ملعر�س البحري����ن الدويل للحدائق 
ال�صيخ����ة م����رام بن����ت عي�ص����ى اآل خليف����ة، ووكي����ل 
�صوؤون الأ�صغال ب����وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطي����ط العم����راين اأحمد اخلي����اط، واملدير العام 
لبلدي����ة املنطق����ة اجلنوبية عا�ص����م عبداللطيف، مت 
تك����رمي مدي����رة حمل����ة “لن����زرع البحرين مًع����ا” روان 
الع�صفور؛ تقدي����را للجهود والتع����اون مع املجل�س 

البلدي وال�رشاكة املجتمعية.
وبهذه املنا�صبة، ع����ربت الع�صفور عن �صكرها 

وتقديره����ا للوزي����ر خل����ف وال�صيخة م����رام اآل خليفة 
عل����ى التكرمي املفاج����ئ الذي يعك�س م����دى حر�س 
واملب����ادرة  والبلدي����ات،  الأ�صغ����ال  وزارة  م����ن  كل 

الوطنية لتنمية القط����اع الزراعي، واملجل�س البلدي 
باملنطق����ة اجلنوبي����ة على دع����م ال�صب����اب والأعمال 
الأهلي����ة التطوعي����ة وت�صجيعه����ا، م�صيف����ة اأن “هذا 
التك����رمي لي�����س يل ك�صخ�����س اإمنا جلمي����ع منت�صبي 
احلملة، واأخ�س بالذكر املكتب التنفيذي للجمعيات 
ال�صبابية والتطوعية واملتطوعني امل�صاركني، واأن 
ه����ذا التكرمي يزيد من عزميتن����ا واإ�رشارنا على بلوغ 

اأهداف احلملة”.
واأك����دت الع�صفور اأن مب����ادرة املجل�س البلدي 
باإط����الق جائ����زة �صنوي����ة لأف�صل حديق����ة منزلية هو 
دليل دامغ على اجلهد البلدي والزراعي الذي يبذله 
رئي�س واأع�ص����اء املجل�س البلدي باملنطقة اجلنوبية 
ون�صكره����م ون�صيد بجهودهم يف ه����ذا املجال وناأمل 
تعمي����م هذه التجرب����ة املميزة على باق����ي املجال�س 

البلدية.

الأعل����ى للم����راأة: نظم����ت  الرف����اع - املجل�����س 
املدار�����س العدادي����ة العام����ة واخلا�ص����ة امل�صاركة 
يف تطبي����ق احلقيب����ة التوعوي����ة املدر�صي����ة اخلا�صة 
باملجل�����س العلى للمراأة فعالية بعن����وان “اأ�رشة اآمنة 
وم�صتق����رة”، يف مدر�ص����ة الن����ور العاملي����ة مب�صاركة 
مدر�ص����ي وطالب املدار�س وممثل����ني عن موؤ�ص�صات 

املجتمع املدين واملراكز الجتماعية.
وتاأتي فعالية “اأ�رشة اآمن����ة وم�صتقرة” لت�صليط 
ال�ص����وء عل����ى “ال�صتق����رار الأ�رشي” كاأح����د جمالت 

اخلطة الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية، اإذ تتناول 
العدي����د من اخلطط والربامج املوجهة حلماية املراأة 
والأ�رشة من خمتلف اأ�صكال العنف الأ�رشي، ومن بينها 
اتخ����اذ التداب����ري الت�رشيعي����ة والتنفيذي����ة املتعلقة 
وال�صت�ص����ارات  واخلدم����ات  الأ�����رشي  بال�صتق����رار 
املقدم����ة والتكامل م����ع اجلهات املعني����ة يف تنفيذ 

برامج التوعية والتدريب يف هذا الإطار.
وت�صمن����ت الفعالية تقدمي ع����دد من الفقرات 
التي تتناول ال�صتق����رار الأ�رشي وكذلك امل�صابقات 

التثقيفي����ة ومعر�����س لالأن�صط����ة الطالبي����ة يف اإطار 
تطبي����ق مفاهيم احلقيبة والتي من خاللها مت تاأكيد 
اأن مفه����وم ال�صتق����رار الأ�����رشي ل يعن����ي اأ�رشة دون 
م�ص����كالت، ولكن اأ�رشة لديها الق����درة على التعاطي 
ال�صليم مع هذه امل�ص����كالت حللها والو�صول بجميع 

اأفرادها اإلى بر الأمان. 
هذا وجرى خالل الفعالية تكرمي الطالبة فاطمة 
فالح من مدر�ص����ة �صناب�س الإعدادي����ة للبنات لتميز 

ان�صطتها يف اإطار تطبيق مفاهيم احلقيبة.

• يعقوب يو�صف	 • •عبدالرحمن جواهري	 املنام���ة - وزارة �ص���وؤون الكهرباء اأ�صامة �صلمان	
واملاء: ا�صتقبل وزير �ص���وؤون الكهرباء 
مبكتب���ه  م���ريزا  عبداحل�ص���ني  وامل���اء 
كو�صتي �صيفري املدير الإقليمي ل�رشكة 
ACE–ALMOAYED Co -“

املتخ�ص�ص���ة   ”sulting Engineers
والهند�ص���ة  الت�صامي���م  جم���ال  يف 
املعماري���ة والإن�صاء، ي�صاحبه جو �صالل 
مدير تطوي���ر اأعمال ال�رشك���ة، وبح�صور 
نائ���ب الرئي����س التنفي���ذي للتوزيعات 
وخدم���ات امل�صرتكني بهيئ���ة الكهرباء 

واملاء عدنان فخرو.
رح���ب  الجتم���اع،  بداي���ة  ويف 
الوزي���ر باحل�ص���ور، م�صي���ًدا بامل�صاريع 
ACE–“ ل�رشك���ة  الك���ربى  الإن�صائي���ة 
ALMOAYED” عل���ى ال�صعيدي���ن 
املحل���ي والإقليم���ي، اإذ تعت���رب ال�رشكة 
�صليعة يف اإيجاد احللول وال�صت�صارات 

املعماري���ة  الهند�صي���ة  جم���الت  يف 
والت�صميم وعلى م���دى اأكرث من ن�صف 
ق���رن، وتتناول اخلدم���ات والحتياجات 
احلقيقي���ة للعمالء يف كل من القطاعني 
الع���ام واخلا����س لتحق���ق امل�صاريع يف 

موازنة مع البيئة.
وا�صتعر����س م���ريزا م���ع ال�رشكة اآخر 
امل�رشوعات يف قطاع حتلية املياه واإنتاج 
امل�صتدامة  الطاق���ة  الكهرباء وم�صاريع 
ورفع كفاءة الطاقة، كما ا�صتمع اإلى اآخر 
اأن�صطة ال�رشكة يف مملكة البحرين ودول 
املنطقة والفر����س املتاحة للتعاون يف 

املجالت املذكورة.
ويف خت���ام اللق���اء تق���دم �صيف���ري 
الوزي���ر  اإل���ى  والتقدي���ر  بال�صك���ر 
وامل�صوؤول���ني عل���ى ح�ص���ن ال�صتقبال 
يف  بالتع���اون  والرتحي���ب  واحلف���اوة 

املجالت ذات الهتمام امل�صرتك. 

اجلف���ري - ديوان اخلدم���ة املدنية: 
�ص���ارك وفد من دي���وان اخلدمة املدنية 
برئا�ص���ة رئي�س دي���وان اخلدمة املدنية 
اأحم���د الزايد يف فعاليات الدورة الثامنة 
م���ن موؤمتر املوارد الب�رشي���ة حتت �صعار 
الب�رشية يبداأ اليوم”،  “م�صتقبل املوارد 
وال���ذي اأقي���م يف فن���دق جم���ريا اأب���راج 
املوؤمترات على مدى يومني حتت رعاية 
ويل عه���د دبي �صمو ال�صي���خ حمدان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، مب�صاركة 20 
متحدًث���ا وخبرًيا دولًي���ا، وبح�صور قرابة 
500 خب���ري وخمت�س يف جم���ال املوارد 

الب�رشية.
واأو�ص���ح الزاي���د اأن املوؤمت���ر يع���د 

من�ص���ة رائ���دة لتب���ادل اخل���ربات كونه 
ي�صل���ط ال�ص���وء عل���ى اأف�ص���ل احلل���ول 
واخل���ربات العاملي���ة الناجح���ة يف جمال 
امل���وارد الب�رشي���ة، اإذ يتمحور ح���ول اأثر 
التكنلوجيا على التغيري يف هذا املجال، 
واأف�ص���ل املمار�ص���ات العاملية للموارد 
الب�رشي���ة، وامله���ارات املطلوب���ة ل�صوق 
العم���ل، كذلك كيفية معاجل���ة الق�صايا 
املهمة للحكوم���ات وموؤ�ص�صات الدولة، 
ومعاي���ري تطبيق���ات امل���وارد الب�رشي���ة 
الذكي���ة، كما ق���دم املتحدثني واخلرباء 
خالل���ه حما�رشات متنوعة ب�ص���اأن التناغم 
الوظيف���ي وتنمية امله���ارات القيادية، 
واأبرز التحديات خالل ال�صنوات املقبلة.

اللجن���ة  عق���دت  بن���ا:   - املنام���ة 
التن�صيقي���ة لأعمال بعثة احل���ج الطبية 
الأول  اجتماعه���ا  ال�صح���ة  ب���وزارة 
برئا�صة اإبراهيم عبي���د، اإذ مت التن�صيق 
خمتل���ف  م���ن  الالزم���ة  لال�صتع���دادات 
اجلوان���ب الطبية والإداري���ة؛ ا�صتعدادا 
ملو�ص���م ح���ج ه���ذا الع���ام 1439ه���� - 

2018م.
واأ�ص���اد رئي����س اللجن���ة التن�صيقية 
بال���وزارة  امل�صوؤول���ني  جمي���ع  ب���دور 
وخمتل���ف الإدارات والأق�صام والوحدات 
الطبي���ة الت���ي �صاهمت ب�ص���كل كبري يف 
جناح مو�صم حج العام املا�صي، وكذلك 
اأع�ص���اء اللجن���ة الطبي���ة ببعث���ة مملكة 
البحرين للحج عل���ى اجلهد الكبري الذي 
بذلوه من اأج���ل تقدمي اأف�صل اخلدمات 
مملك���ة  حلج���اج  والعالجي���ة  ال�صحي���ة 

البحري���ن، ومن اأجل رف���ع �صمعة مملكة 
البحرين يف الديار املقد�صة.

ومت خ���الل الجتماع مراجع���ة جميع 
اأعم���ال اللجن���ة التن�صيقي���ة مبو�صم حج 
الع���ام املا�صي، ومناق�ص���ة املقرتحات 
تقري���ر  يف  ال���واردة  والتو�صي���ات 
والطبي���ة  التن�صيقي���ة  اللجن���ة  رئي����س 
2017م، و�ص���وف  1438ه���� -  للع���ام 
تعم���ل اللجن���ة التن�صيقية عل���ى تنفيذ 
تل���ك املقرتح���ات والتو�صي���ات، التي 
�صتنعك����س اإيجاًبا عل���ى اخلدمات التي 
ُتق���دم حج���اج بيت اهلل احل���رام، كما مت 
التط���رق اإلى برام���ج التوعي���ة ال�صحية 
ملو�ص���م ه���ذا الع���ام وم���ا تلزم���ه م���ن 
مطبوعات ال�صحية وغريها لن�رش التوعية 
ال�صحي���ة للراغب���ني يف تاأدي���ة منا�صك 

احلج.
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ظلَّ 19 �شهًرا دون �رصف رواتبه

تد�شني برنامج “حقوقي 2” مب�شاركة 4 جهات وطنية
لل�شنة الثانية على التوايل

املنام���ة - بنا: د�شن كل من معه���د الدرا�شات 
الق�شائي���ة والقانوني���ة، واملجل����س الأعل���ى للمراأة، 
ومعه���د  الن�ش���ان،  حلق���وق  الوطني���ة  واملوؤ�ش�ش���ة 
البحري���ن للتنمي���ة ال�شيا�شية، برنام���ج “حقوقي 2” 
لل�شن���ة الثاني���ة على التوايل، خالل حف���ل ا�شت�شافه 

املعهد.
وخ���الل التد�ش���ن، األق���ى وكي���ل وزارة العدل 
وال�شوؤون الإ�شالمي���ة ل�شوؤون العدل امل�شت�شار وائل 
بوع���الي كلمة اأكد فيها اأن امل�رصوع الإ�شالحي جلاللة 
امللك، حر�س على غر�س املب���ادئ ال�شامنة للتطور 
احلقوق���ي والد�شت���وري لكافة �رصائ���ح املجتمع، كما 
حر�س على اإيجاد املوؤ�ش�شات التي تقف على �شيانة 
وخدم���ة ه���ذه املب���ادئ، الأمر ال���ذي ت�شم���ن اإن�شاء 
موؤ�ش�ش���ات وطنية متنوعة تخدم جميعها هذا الهدف 
الوطن���ي ال�شامي ب�شكل تكاملي ومن زوايا وجمالت 

خمتلفة ومتعددة.
واأ�ش���اف اأن م�شاركة املجل����س الأعلى للمراأة يف 
الن�شخ���ة الثانية �شي�شهم يف اإث���راء حمتوى الربنامج 

التوع���وي فيما يتعلق ب�ش���وؤون امل���راأة يف املجتمع، 
والعم���ل عل���ى متكينه���ا م���ن اأداء دوره���ا يف احلياة 

العامة، واإدماج جهودها يف برامج التنمية ال�شاملة. 
م���ن جانب���ه، اأكد مدي���ر ع���ام ال�ش���وؤون الإدارية 
والإعالمية يف املجل�س الأعلى للمراأة عزالدين املوؤيد، 
حر�س املجل�س على اأن يكون �رصيك يف هذه الن�شخة؛ 
بهدف تكثي���ف برامج التوعية باحلق���وق والواجبات 
الد�شتوري���ة والت�رصيعات املتعلقة باملركز القانوين 
للم���راأة يف خمتلف املجالت، ومواكب���ة ح�شور املراأة 
البحريني���ة يف املجال الت�رصيعي والعم���ل البلدي وما 
حققته من اإجنازات على هذا ال�شعيد، منذ م�شاركتها 
يف جلنة اإعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.
اإط���ار  يف  ياأت���ي  الربنام���ج  ه���ذا  اأن  واأ�ش���اف 
امل���راأة  لي���وم  امل�شاحب���ة  والأن�شط���ة  الفعالي���ات 
البحرينية الذي خ�ش�س هذا العام لالحتفاء مب�شاركة 
امل���راأة يف املجال الت�رصيع���ي والعمل البلدي مببادرة 
كرمية م���ن رئي�شة املجل����س الأعلى للم���راأة �شاحبة 
ال�شم���و امللك���ي الأم���رة �شبيك���ة بن���ت اإبراهيم اآل 

خليفة، حيث ت�شكلت مالمح م�شاركة املراأة البحرينية 
الأول���ى �شمن اأول انتخابات بلدية �شهدتها البحرين 
يف منت�ش���ف الع�رصين���ات، وياأتي اختي���ار هذا املجال 
تزامن���ا م���ع م���رور م���ا يق���ارب 20 عاماً عل���ى دخول 
امل���راأة البحريني���ة ملجل����س ال�شورى املع���ن، و15 

عاماً على دخول املراأة للمجال�س الت�رصيعية والبلدية 
)املنتخب���ة(، و�ش���ولً اإلى الع���ام 2001 الذي يعترب 
النطالقة الأ�شا�شية حل�شول امل���راأة البحرينية على 

كافة حقوقها يف امل�شاركة ال�شيا�شية.
واأك����د ع�ش����و جمل�س ال�ش����ورى، وجمل�����س اأمناء 

معهد البحري����ن للتنمي����ة ال�شيا�شي����ة ال�شفر اأحمد 
احلداد اأن م�شاركة املعهد يف الربنامج تاأتي لتوعية 
اأف����راد املجتمع بحقوقه����م التي كفله����ا الد�شتور، 
ون�����رص ثقاف����ة املواطن����ة والعمل على دم����ج خمتلف 
فئ����ات املجتم����ع يف العملي����ة الدميقراطي����ة الت����ي 
د�شنها جاللة امللك. واأ�شار اإلى اأن املعهد قام خالل 
“حقوق����ي 1” بتدري����ب 202 �شخ�س م����ن موظفي 
القط����اع الع����ام وموؤ�ش�ش����ات املجتمع امل����دين، وزار 
حما�����رصو املعهد، املجال�س يف خمتلف املناطق لن�رص 
الوعي يف املجتمع وتاأهيله����م للم�شاركة الفاعلة يف 

العملية الدميقراطية.
نائب رئي�س املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان 
عب���داهلل الدرازي، اأ�ش���ار ال���ى اأن املوؤ�ش�شة الوطنية 
حلقوق الإن�ش���ان تهتم بامل�شارك���ة يف هذا الربنامج 
بن�شختيه وذلك ا�شتكمالً ل���دور اجلهات امل�شاركة؛ 
لتعزي���ز وحماي���ة حق���وق الإن�شان، ون����رص الوعي لدى 
موظف���ي القطاع العام وموؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين 

باأهمية حقوقهم.

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

C4 املوؤبد لثالثة ُمدانني بال�رشوع يف قتل �رشطي بقنبلة

احلكـم عـلى  25متهـما بتـاأ�شـي�س جمـاعــة اإرهـابــيــة

فيما اأ�شقطت اجلن�شية البحرينية عن اثنن منهم

ت�سمن اإ�سقاط اجلن�سية عن 24 منهم 

عاقب���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية الرابع���ة ثالثة 
�شّب���ان ت���راوح اأعمارهم ما ب���ن 18 و20 عاًم���ا بال�شجن 
امل�ؤب���د وباإ�سق���اط اجلن�سية البحرينية ع���ن اثنني منهم؛ 
C4- لإدانته���م بتفج���ر قنبل���ة حملي���ة ال�شنع من ن���وع
RDX م���ا ت�شب���ب يف اإ�شابة �رصطي وت����رصر دورية اأمنية 
و�شيارة مدنية ونوافذ اأح���د امل�شاجد الواقعة على �شارع 
البدي���ع الع���ام مبنطق���ة اأبو�شيب���ع، كما اأم���رت املحكمة 

مب�شادرة امل�شبوطات اخلا�شة بالق�شية.
وقالت املحكمة اإن تفا�شيل الواقعة تتح�شل يف اأن 
املتهمن الثالثة كانوا قد عقدوا العزم وبيتوا النية على 
قت���ل اأيٍّ من اأفراد ال�رصط���ة على �شارع البديع بالقرب من 
منطقة اأبو�شيبع عن طري���ق ا�شتهدافهم اإحدى دوريات 

ال�رصطة بعبوة متفجرة.
واأو�شح���ت اأن املته���م الأول ق���ام بالتوا�ش���ل م���ع 
�شخ����س جمه���ول ي�شم���ي نف�ش���ه يف برنام���ج التوا�ش���ل 
الجتماع���ي “التيلغ���رام” با�ش���م “جندي احلج���ة”، حيث 
طلب الأخر م���ن املتهم الأول ا�شته���داف ال�رصطة بعبوة 
متفجرة، وهو ما وافق علي���ه املتهم الأول، وبالفعل قام 
م�شتخ���دم احل�شاب امل�شار اإليه بتدريب املتهم الأول عن 
طري���ق برنامج اآخر على كيفية �شناعة العبوات املتفجرة 

وتفجره���ا وتفكيكه���ا. واأ�شافت اأن املته���م الأول اأبلغ 
كالاًّ من املتهم���ن الثاين والثالث برغبت���ه يف ا�شتهداف 
رجال الأم���ن بعبوة متفج���رة بنية قتله���م، فوافقوا على 
امل�شارك���ة يف ذلك، وقام املته���م الأول بتدريب املتهم 
الثال���ث على كيفية �شناعة العبوات املتفجرة، كما كّلف 
املته���م الثاين بر�شد حت���ركات ال�رصط���ة يف منطقتي اأبو 

�شيبع والَقَدم.
وقرر امُلدان���ن زراعة عبوت���ن وهميتن واحدة يف 
منطقة اأبو�شيبع بالقرب من العب���وة املتفجرة، والثانية 
يف منطقة القدم؛ ل�شتدراج ال�رصطة، وقد توا�شل املتهم 
الأول مع املجهول م�شتخدم احل�شاب املذكور، وطلب منه 
توفر العبوة املتفج���رة واجل�شمن الوهمين. وتابعت، 
اأن���ه بالفع���ل مت توفر تلك الطلب���ات للمتهم الأول، ويف 
ي���وم الواقعة توج���ه املتهم���ون جميًعا بوا�شط���ة �شيارة 
املته���م الثاين اإل���ى منطقة الق���دم، وق���ام الأول بزراعة 
العبوة الوهمية الأولى، ث���م انتقلوا اإلى منطقة اأبو�شيبع 
وزرع املته���م الأول القنبلة الوهمي���ة الثانية، وبعدها مت 
تو�شي���ل العب���وة املتفجرة بالقرب من اأح���د امل�شاجد يف 
�شارع البديع مبنطقة اأب���و �شيبع. وطلب املتهمان الأول 
والث���اين من املته���م الثالث البتع���اد واملراقب���ة واإبالغ 

املته���م الأول يف حال م���رور دوريات لل�رصط���ة من عدمه، 
وبع���د نحو 10 دقائ���ق قام املتهم الث���اين باإبالغ املتهم 
الأول اأن الدوري���ات الأمنية تع���دَّت دوار جنو�شان باجتاه 
دوار اأب���و �شيب���ع. وما اإن �شاهد املته���م الأول الدوريات 
تق���رب من مكان و�شع القنبلة حت���ى قام بال�شغط على 
زر التفج���ر، مم���ا اأدى لنفجار العب���وة، واأن ق�شدهم من 
ذل���ك كان ا�شته���داف دوري���ة ال�رصطة وبني���ة قتل عنا�رص 
الأمن العام املتواجدين فيها، اإل اأنه قد خاب اأثر اجلرمية 
ل�شب���ب ل دخ���ل لإرادته���م فيه، وه���و نق���ل ال�رصطي اأول 
املجن���ي عليه للم�شت�شفى ليتلقى الع���الج الالزم. وتبن 
بعد و�ش���ول طاقم م����رصح اجلرمية اأن النفج���ار نتج عنه 
ت����رصر �شيارة ال�رصطة و�شيارة مدني���ة، كما ت�رصرت نوافذ 
امل�شج���د القري���ب م���ن م���كان التفجر. ودل���ت حتريات 
امل���الزم اأول عل���ى ارت���كاب املتهم���ن �شالف���ي الذك���ر 
للواقعة تنفي���ًذا لغر�ٍس اإرهابي؛ وذلك ل�شتهداف رجال 

الأمن بق�شد اإزهاق اأرواحهم واإحلاق اأكرب �رصٍر بهم.
واأفاد املالزم امل�شار اإليه اأنه بعد تاأكده من حترياته 
اأ�ش���در اأوام���ره بالقب����س عل���ى املتهمن وفًق���ا لقانون 
حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، ومتكنوا من القب�س 
عل���ى املتهم الثاين، فيما مت ا�شتدعاء املتهم الأول؛ لأنه 

كان موقوًف���ا على ذمة ق�شية اأخرى. وثبت بتقرير خمترب 
البح���ث اجلنائي مل����رصح اجلرمي���ة اأن الأ����رصار الناجتة يف 
ال�شيارات ونوافذ امل�شجد كان نتيجة لتفجر عبوة حملية 
ال�شن���ع حتتوي على م���ادة C4-RDX متت زراعتها يف 
الر�شي���ف الفا�ش���ل ب���ن الجتاه���ن، ومت التحك���م بها 
عن بع���د. كما ثبت بتقري���ر فح�س العين���ات وجود خاليا 
ب�رصي���ة تعود للمتهم الثاين عل���ى اجل�شم املحاكي ل�شكل 

املتفجرات “العبوة الوهمية”.
بتاري���خ  املتهم���ن  اأن  يقيًن���ا  للمحكم���ة  وثب���ت 

24/2/2017
اأولً: املتهمون جميًعا:

1 - �رصع���وا يف قت���ل ال�رصط���ي اأول املجني عليه واأي 
م���ن قوات الأمن الع���ام عمًدا مع �شبق ال����رصار والر�شد 
اأثناء وب�شبب تاأديتهم وظيفتهم باأن بيتوا النية وعقدوا 
العزم على ا�شته���داف اأع�شاء قوات الأمن العام وقتلهم 
وا له���ذا الغر�س عب���وات مفرقعة وترب�ش���وا لهم،  واأع���دُّ
وقام���وا بو�ش���ع قنبلة حملي���ة ال�شنع على �ش���ارع البديع 
العام بالق���رب من منطق���ة اأبو�شيبع وعند م���رور دورية 
ال�رصط���ة قاموا بتفجر القنبلة بق�ش���د قتل اأع�شاء قوات 
الأمن العام تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي، وقد خاب اأثر اجلرمية 

ل�شبب ل دخ���ل لإرادتهم فيه، وهو نقل ال�رصطي املذكور 
اإلى امل�شت�شفى ملداركته بالعالج الالزم.

2 - اأحدثوا تفجًرا بق�شد ترويع الآمنن.
3 - �شنع���وا وحازوا مفرقع���ات C4-RDX وذلك 
م���ن غر ترخي�س من وزير الداخلية وذلك تنفيًذا لغر�ٍس 

اإرهابي.
4 - و�شع���وا مناذج حماكية لأ�شكال املتفجرات يف 

الطريق العام.
5 - اأتلف���وا عم���ًدا اأمالك عامة وترت���ب عليها جعل 
حياة النا����س واأمنهم يف خطر وذلك بق�شد اإحداث الرعب 

بن النا�س، واإ�شاعة الفو�شى تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.
6 - اأتلف���وا عم���ًدا ال�شيارة املبين���ة النوع والو�شف 
واململوكة للمجني عليه الثاين وزجاج نوافذ اأحد امل�شاجد 
التابعة لإدارة الأوقاف اجلعفرية تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.

ثانًيا: املتهمان الأول والثاين: تدربا على ا�شتعمال 
املفرقع���ات بق�ش���د ارتكاب جرائ���م اإرهابي���ة يف مملكة 

البحرين.
ثالث���ا: املته���م الأول: درَّب املته���م الث���اين عل���ى 
ا�شتعم���ال املفرقع���ات بق�شد ال�شتعانة ب���ه يف ارتكاب 

اجلرائم الإرهابية يف مملكة البحرين.

املنام���ة - بن���ا: ����رصح رئي����س نياب���ة اجلرائ���م 
الإرهابية املحامي العام اأحمد احلمادي باأن املحكمة 
الك���ربى اجلنائي���ة الرابعة اأ�شدرت حكم���اً يوم اأم�س 
الأول الأربع���اء 18 /04 /2018م عل���ى 25 متهم���ا 
يف واقع���ة تاأ�شي����س والن�شمام اإلى جماع���ة اإرهابية 
واإح���داث تفج���ر وال����رصوع يف القتل والت���درب على 
ا�شتعم���ال الأ�شلح���ة واملتفج���رات وحي���ازة واإح���راز 
و�شناع���ة واإ�شتعم���ال امل���واد املفرقع���ة والأ�شلحة 
الناري���ة بغ���ر ترخي����س ومتوي���ل جماع���ة اإرهابي���ة 
واإت���الف اأموال مملوك���ة جلهة حكومي���ة مبعاقبة 10 
متهم���ن بال�شجن املوؤبد وال�شجن 10 �شنوات لع�رصة 
متهمن وال�شجن 5 �شنوات لثالثة متهمن واحلب�س 

3 �سن����ات ملتهم واإ�سق���اط اجلن�سية عن 24 متهما 
وبراءة متهم مما ا�شند اإليه وم�شادرة امل�شبوطات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغاً من الإدارة 
العام���ة للمباحث اجلنائية ع���ن ت�شكيل خلية اإرهابية 
داخل مملكة البحرين بقيام بع�س قيادات ما ي�شمى 
�رصايا ال�شر الإرهابي والهاربن واملتواجدين خارج 
مملكة البحرين مب�ا�سلة ن�ساط وخمططات التنظيم 
الإرهابي داخ���ل مملكة البحرين من خالل جتنيد عدد 
م���ن العنا�رص داخ���ل البحرين لت�شكيل خلي���ة اإرهابية 
جديدة بالب���الد وتاأهيلهم وتدريبهم ع�شكرياً باإيران 
والعراق عل���ى ا�شتخ���دام الأ�شلحة وكيفي���ة ت�شنيع 
املتفج���رات وكيفية ر�شد حت���ركات مركبات قوات 

الأم���ن و�شخ�شي���ات قيادية واأماك���ن حيوية مبملكة 
البحري���ن واإعداد املخ���ازن وامل�شتودع���ات مبختلف 
واملتفج���رات  الأ�شلح���ة  لإخف���اء  البحري���ن  مناط���ق 
الت���ي �شيتم تهريبه���ا من خارج الب���الد اإلى البحرين 
ل�شتخدامه���ا يف خمططات التنظي���م الإرهابي وذلك 
حت���ى يك���ون اأع�ش���اء تل���ك اخللية لديه���م اخلربات 
والق���درات الكافية على تنفيذ خمطط���ات التنظيم 
الرام���ي اإل���ى ا�شته���داف العدي���د م���ن ال�شخ�شيات 
القيادي���ة والأمني���ة باململك���ة وا�شته���داف القوات 
الأمني���ة ومركباتها وا�شته���داف العديد من املواقع 
التابع���ة جلهات اأجنبية بالبالد، واإحداث تفجرات يف 
العديد من املناطق بغر�س اإ�شاعة الفو�شى والذعر 

ب���ن الأ�شخا�س ومن���ع القوات الأمنية م���ن ممار�شة 
اأعمالها، وقد اأمدوا تل���ك العنا�رص باملواد والعبوات 
لتنفي���ذ  الالزم���ة  والأم���وال  والأ�شلح���ة  املتفج���رة 

جرائمهم الإرهابية.
وبن���اء عل���ى طل���ب النياب���ة اأجري���ت التحريات 
الأمنية وتو�شلت اإلى ا�شراك خم�شة وع�رصين متهًما 
ومت القب����س عل���ى اأربعة ع�رص متهًم���ا والتعميم على 
الآخري���ن، واأق���ر املتهمون تاأ�شي����س والن�شمام اإلى 
جماع���ة اإرهابي���ة واإح���داث تفجر وال����رصوع يف القتل 
والت���درب عل���ى ا�شتعم���ال الأ�شلح���ة واملتفج���رات 
وحي���ازة واإحراز و�شناعة وا�شتعمال املواد املفرقعة 
والأ�شلح���ة الناري���ة بغ���ر ترخي�س ومتوي���ل جماعة 

اإرهابية واإتالف اأموال مملوكة جلهة حكومية.
وق���د مت �شب���ط م���واد متفج���رة وم���واد تدخل 
يف ت�شنيعه���ا مب�شاك���ن بع����س املتهم���ن واأماكن 
يتخذونها لإخف���اء اأدوات ومواد ت�شتخدم يف ارتكاب 

جرائمهم.
وقد ارتكنت النياب���ة العامة يف حتقيقاتها على 
�شهادة املجني عليهم وجمرى التحريات والقائمن 
عل���ى القب����س و�شب���ط امل�شبوط���ات واعراف���ات 
املتهمن وكذل���ك نتائج التقاري���ر الفنية والطبية 
واإجراء الدلل���ة الت�شويرية مع عدد من املتهمن يف 
كيفية ارتكاب الوقائع امل�شندة اإليهم والتي تتفق 

مع اعرافاتهم.

اإلزام “البلديات” بدفـع 43 األف دينـار ملوظـف لديهـا
األزم���ت املحكمة الك���ربى املدنية الأول���ى )الدائرة 
الإدارية( وزارة �شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، اأن 
تدف���ع ل�شالح اأحد موظفيها رواتبه التي امتنعت الوزارة 
ع���ن �رصفها منذ العام 2016 وحت���ى تاريخ رفع الدعوى، 
والبال���غ مقدارها 43 األف دين���ار، ورف�شت تعوي�شه عن 
الأ�رصار الناجتة عن ذل���ك؛ لأن اإلغاءها القرار ال�شلبي جاء 
مع م���ا يرتب عليه من اآثار، كم���ا رف�شت تعديل و�شعه 
الوظيف���ي؛ لأن املوظ���ف مل يق���دم اأية م�شتن���دات تثبت 

اأحقيته بهذا الطلب.
وقال���ت املحكم���ة اإن وقائ���ع الدعوى تتمث���ل يف اأن 
املدع���ي هو اأحد العامل���ن لدى وزارة �ش���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين، واأن الوزارة امتنعت عن �رصف راتبه 
ال�شه���ري اعتباًرا من �شه���ر يوليو 2016 حتى تاريخ رفع 

الدعوى؛ دون اإبداء الأ�شباب املربرة لذلك.

وقد تقدم املدعي بتظلمن اإلى جهة الإدارة، ولكن 
دون ج���دوى، فرع دعواه مطالًبا اإلزام الوزارة اأن تدفع له 
مبلًغ���ا وقدره 50 األف دينار، قيمة الرواتب امل�شتحقة له 
يف الفرة من يولي���و 2016 حتى يناير 2018، مع فائدة 
قدره���ا 10 % من تاريخ ال�شتحق���اق حتى متام ال�شداد، 

وكذلك بتعديل و�شعه الوظيفي.
وبّينت املحكم���ة يف حيثيات حكمها اأنه عن مو�شوع 
الطلب الأول للمدعي باإلغاء قرار املدعى عليهما ال�شلبي 
بالمتن���اع عن ����رصف راتب���ه يف الفرة م���ن يوليو 2016 
حتى يناي���ر 2018، فاإنه من امل�شتق���ر اأن قواعد الإثبات 
مبني���ة على اأن تك���ون البينة على من ادع���ى، اإل اأن الأخذ 
بهذا الأ�شل عل���ى اإطالقه ل ي�شتقيم يف �شائر املنازعات 
وب�شف���ة خا�شة يف املنازعات الإدارية، خا�شًة مع احتفاظ 
اجله���ة الإداري���ة ب���الأوراق والوثائق وامل�شتن���دات ذات 

الأث���ر احلا�شم يف املنازعات، يف ح���ن يقف الطرف الآخر، 
وه���و املدعي اأع���َزل من ه���ذه الأدلة، الأمر ال���ذي يفتقد 
مع���ه التوازن والتكاف���وؤ املفر�س بن اأط���راف الدعوى 

الإدارية.
كما اأن عبء الإثبات يف الدعاوى الإدارية ينتقل اإلى 
املدعى علي���ه، وهي اجلهة الإدارية، فب���ات عليها اإثبات 
عدم �شح���ة الوقائع ال���واردة بالئحة الدع���وى اأو الطعن، 

بينما يكتفي املدعي بالقول بوجودها وتاأكيدها.
ومل���ا كان ذل���ك، وكان الثاب���ت اأن اجله���ة الإدارية 
املدع���ى عليه���ا تقاع�شت ع���ن بيان �شب���ب امتناعها عن 
����رصف رات���ب املدعي يف الف���رة من يولي���و 2016 حتى 
يناير 2018، رغم قيام املدعي بالتظلم من ذلك مبوجب 
 ،25/10/2017  ،9/8/2017 املوؤرخ���ن  التظلم���ن 
ورغم تكليف املحكمة لها ببي���ان �شبب عدم �رصف راتب 

املدع���ي يف الف���رة املذك���ورة، وم���ن ث���م يغ���دو القرار 
املطع���ون علي���ه بالمتناع عن �رصف رات���ب املدعي خالل 

الفرة ي�شوبه البطالن.
وتابع���ت، اأن���ه يتع���ن ب�شبب ذل���ك اإجاب���ة املدعي 
لطلب���ه والق�شاء ل�شاحله باإلغ���اء القرار املطعون فيه مع 
م���ا يرتب عليه من اآث���ار، اأخ�شها اإل���زام املدعى عليهما 
ب���اأن يوؤديا للمدع���ي م�شتحقات���ه من الرات���ب خالل هذه 
الف���رة املق���درة ب� 19 �شه���ًرا، ومل���ا كان راتب املدعي 
وفًقا لك�شف الراتب املرفق مبلف الدعوى 2263 ديناًرا 
و870 فل�ًش���ا، وم���ن ثم يكون م�شتحقه م���ن الراتب خالل 

الفرة، املذكورة 43 األًفا و13 ديناًرا و530 فل�ًشا.
واأ�شاف���ت اأنه فيما يتعلق بالفوائ���د القانونية، فال 

موجب لها من القانون ومن ثم تلتفت عنها املحكمة.
وحيث اإنه عن طلب املدعي تعديل و�شعه الوظيفي 

واحت�ش���اب جميع الع���الوات )ع���الوة املوا�شالت وتعديل 
ع���الوة الهات���ف( والرقيات التي مل حتت�ش���ب يف الفرة 
م���ن 2012 حتى تاريخه، فقد خلت الأوراق من بيان �شند 
ذل���ك، ومل يق���دم املدعي ثمة دليل عل���ى اأحقيته يف هذا 
الطل���ب، مبا يغدو معه ذلك الطل���ب قائًما على غر �شند 

من القانون جديًرا بالرف�س.
اأما ب�شاأن طلب املدعي للتعوي�س، فقالت املحكمة 
اإن���ه املقرر اأن اإلغاء الق���رار الإداري غر امل�رصوع فيه جرب 
لأية اأ�رصار مادية اأو اأدبية تكون قد حلقت �شاحب ال�شاأن 
باعتب���ار اأن التعوي����س، واإن كان الأ�ش���ل في���ه اأن يكون 
تعوي�ًشا نقدًيا، اإل اأنه من امل�شلَّم به اأن التعوي�س مبعناه 
الوا�شع، اإما اأن يكون تعوي�ًشا عينًيا وهو التنفيذ العيني، 
واإما اأن يكون تعوي�ًشا مبقابل، والتعوي�س مبقابل اإما اأن 

يكون تعوي�ًشا غر نقدي اأو تعوي�ًشا نقدًيا.
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اأعط����ى قبل اأي����ام الرئي�س الأمريكي، 
با�سته����داف  اأوام����ره  ترام����ب،  دونال����د 
يف  �سوري����ا  يف  الكيماوي����ة  الأ�سلح����ة 
عملي����ة م�سرتك����ة م����ع الق����وات امل�سلحة 
الفرن�سي����ة والربيطانية ردا على هجمات 
كيماوية قام ب�سنه����ا النظام ال�سوري يف 
مدينة دوم����ا بالغوط����ة ال�رشقية، متعهداً 
باإزال����ة الأ�سلح����ة الكيماوي����ة ال�سوري����ة، 
وا�ستهدف����ت الهجمات موقع����ا ع�سكريا 

بالق����رب من مدين����ة حم�س، يعتق����د اأنه 
يح����وي م����واد اأولي����ة لأ�سلح����ة كيماوية، 
ومرك����ز الأبح����اث العلمي����ة يف العا�سمة، 
اأخ����رى. ع�سكري����ة  مواق����ع  جان����ب   اإل����ى 
نحيي كل املواق����ف العربية على دعمها 
هذه ال�رشب����ة، فعلى ما اأعتق����د اأننا بداأنا 
نخطو خطوات �سجاعة، فاإلى متى ال�سمت 
عن قت����ل الآلف م����ن الأبري����اء يف العراق 
و�سوريا واأفغان�ستان وال�سومال وغريها 

 خ����ارج القانون بحج����ة �سماع����ة الإرهاب!
يجب توحي����د الكلمة وال�سف وال�ستمرار 
يف مواجه����ة بط�����س ب�س����ار وزمرته ووقف 
جرائمه����م ب�ست����ى �سوره����ا، يج����ب وقف 
كل طام����ع يف التم����دد كاإي����ران ووق����ف 
ا�ستغالله����ا الأبرياء، يج����ب منع ب�سار من 
ا�ستخ����دام الأ�سلح����ة الكيميائية وغريها، 
حماية لآلف الأبرياء املغلوب على اأمرهم 

الذين ل ميكلون من اأمرهم �سيئاً.

نجاة المضحكي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

التدري�س عم���ل فني خالق بحاجة 
اإلى ابتكار واإبداع، وداأب وا�ستمرار، 
لأن املعلم���ن يواجه���ون كل ي���وم 
وكل �سنة م�ساكل حتتاج اإلى تفكري 
خ���الق واأ�سال���ة يف تق���دمي احلل���ول 
املنا�سبة له���ذه امل�ساكل، خ�سو�سا 
وه���م يتعاملون مع ط���الب خمتلفي 
والبيئ���ات،  واملواه���ب  الق���درات 
ومناذج خمتلف���ة من اأولي���اء الأمور، 
وميكنن���ي الق���ول اإن املدر�سن يف 
البحري���ن احلكومي���ة دون  مدار����س 
ا�ستثناء يتميزون باخلربات الثقافية 
وكل ما من �ساأنه اأن يرفع من م�ستوى 
عملي���ة التعليم والتعل���م ويزيد من 
الطاق���ات الإنتاجي���ة، واأق���ول ه���ذا 

الكالم من واقع خربة كويل اأمر اأتابع 
واأر�سد تعامل املدر�سن مع اأبنائي 
يف خمتلف املراحل التعليمية، ولبد 
من ت�سجي���ل كلمة �سكر وعرفان اإلى 
كل املدر�سن واملدر�سات يف وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م الذي���ن يقومون 
بجه���ود جب���ارة متوا�سل���ة لتحقي���ق 
والتعليمي���ة  الرتبوي���ة  الأه���داف 
وفل�سفته���ا لأبنائن���ا، واأ�ستح�رش هنا 
ما قال���ه �سيدي جاللة امللك املفدى 
رعايت���ه  خ���الل  ورع���اه  اهلل  حفظ���ه 
مهرجان البحرين اأول قبل نحو �سهر، 
)م���ن منطل���ق تقديرنا مل���ا يزخر به 
املي���دان الرتب���وي م���ن جه���د لفت 
وعط���اء خمل����س، فق���د وجهن���ا اإلى 

تخ�سي����س جائزة الرتب���وي املتميز 
اأ�ساتذتن���ا املوقرين، نظري  لتكرمي 
اإ�سهاماته���م اجلليل���ة ومبادراته���م 
الطموح���ة يف احلف���اظ عل���ى ري���ادة 
البحرين التعليمية ومكانتها العلمية 

والثقافية التي نعتز بها(. 
ق���د تك���ون مهن���ة املدر����س من 
اأ�سعب واأعق���د املهن على الإطالق، 
فهذا املربي الفا�س���ل مطلوب منه 
اأن يكون يف كل احللقات واحل�س�س 
والإيق���اع  الأداء  بنف����س  الدرا�سي���ة 
ووجه���ه ينب�س باحلن���ان والبت�سامة 
رغم تنهيدات التعب والإرهاق التي 
يخفيه���ا ويدفنها، مطل���وب منه اأن 
يوم�س وهج العلم والرتبية لأبنائنا 

ويق���دم لهم ب�سخ���اء امل���اء والهواء 
والغذاء املعريف ويزيد من طاقاتهم 
ويتجه بهم اإلى القمة ليختاروا فيما 
بع���د املهنة التي يع�سقونها اختيارا 
مبنيا على قواع���د �سليمة، ل اأت�سور 
اأن هناك قلوب���ا عميقة كعمق البحار 
مثل قلوب املدر�س���ن الذين مهما 
كتبن���ا عنه���م �سنبق���ى مق�رشين يف 
حقهم ولن ي�ستطيع اأي كاتب منا اأن 
العجيب���ة امل�سنوعة  اجلواهر  ي�سف 
م���ن العلم والرتبية الت���ي يقلدونها 
لأبنائن���ا، فقبل���ة مني عل���ى جبينكم 
اأيها املربون فاأنتم حقيقة كالنجوم 

يف �سماء فاتنة الربيق.

شكرا لكل المدرسين والمدرسات... 
فأنتم جواهر عجيبة من العلم والتربية

نب����داأ من ت�رشي����ح مازن العم����ران نائب 
رئي�����س جمل�س اأمان����ة العا�سم����ة: “اإن قرار 
ا�سرتداد تكلف����ة البنية التحتي����ة اأدى اإلى 
تراج����ع يف طلب����ات تراخي�س البن����اء بن�سبة 
50 % للم�ساري����ع ال�ستثماري����ة، والكث����ري 
م����ن امل�ساريع توقفت ب�سبب ه����ذا الأمر”، 
وال�س����وؤال هنا: م����ا فائدة ه����ذا القرار حن 
يكون �رشره اأكرب من نفعه، وهل �ست�ساهم 
ال�رشيب����ة يف خل����ق ا�ستثم����ار يح����ل م����كان 
قطاع الإن�س����اء، هل �ستفتح �����رشكات توفر 
فر�����س عم����ل للمواطن����ن، وه����ل �ستقوم 
هذه املوؤ�س�سة بتق����دمي حياة اأف�سل لأبناء 

املواطن الذي قيدت����ه من ال�سعي يف طلب 
ال����رزق، بالتاأكيد ل، لأنه ل ميكن اأن ت�سبح 
املب����اين اآثارا وتع����ود البي����وت “عر�سان”، 

ويعود املواطن اإلى “حايل حال”!
واهلل نعج����ب م����ن اأن الق����رارات عندما 
تتخ����ذ ل يع����اد فيه����ا النظ����ر رغ����م ارتفاع 
اأ�س����وات املت�رشرين من اأ�سح����اب الأعمال 
الذي����ن ل حيل����ة له����م اإل ال�ست�س����الم حتى 
تنتابه����م حالة الكتئاب ث����م املر�س حتى 
يتوفاه����م اهلل ويف قلبه����م غ�س����ة ووج����ع، 
وذل����ك ب�سب����ب و�سول بع�����س امل�سوؤولن 
اإلى اأق�سى حالت التعايل والتم�سك بالراأي 

والقرار.
ال�رشائ����ب  ارتف����اع  تدارك����ت  دب����ي 
احلكومي����ة، حي����ث وج����ه ال�سي����خ حممد بن 
را�سد الدوائر احلكومية اإلى خف�سها حيث 
ق����ال “عل����ى الدوائ����ر احلكومي����ة اأن تعيد 
النظ����ر يف قراراتها اخلاطئ����ة ال�سابقة بعد 
اأن ثب����ت للجميع اأن زي����ادة الر�سوم مل تكن 
خياراً �سحيحاً ومل ت�سب يف م�سلحة الإمارة 
واأن املبال����غ التي جمعته����ا كل دائرة على 
ح����دة باعتقادها اأنها متث����ل اأرباحا، ات�سح 
اأنه����ا مل تك����ن كذلك بل �رشع����ان ما ت�سببت 
يف خ�س����ارة كبرية على م�ست����وى القت�ساد 

ال�سام����ل واأثرت �سلب����اً يف اقت�ساد املدينة 
وجاذبيتها”.

وها ه����و “ترام����ب” يعل����ن اأن “جمل�س 
ال�سي����وخ الأمريك����ي �سيتبن����ى اأكرب خف�س 
واإ�س����الح لل�رشائ����ب”، كتخفي�����س ال�رشيبة 
العقاري����ة الت����ي ت�س����ب ح�س����ب التقري����ر 
ل�سالح رجال الأعمال الأمريكين، وخف�س 
ال�رشائ����ب عل����ى ال�����رشكات م����ن 35 % اإلى 
15 %، وذل����ك من اأجل حتفي����ز القت�ساد 
وتعزي����ز التنمي����ة مب�ساركة رج����ال الأعمال 
واملواطن����ن الذين هم اأ�سا�س التنمية. اإن 
�س����م الأذن عن امل�ستثمري����ن واملواطنن 

وامل�س����ي يف قرارات وكاأنها فري�سة منزلة 
م����ن ال�سماء لن ياأتي بخ����ري، فالراأي الواحد 

ل ي�سلح.
املوؤ�س�س����ات  م�س����وؤويل  م����ن  نتمن����ى 
اجلراأة بالعدول عن الق����رارات التي اأ�رشت 
رج����ال  ب�سه����ادة  واملواط����ن،  القت�س����اد 
الأعمال، كم����ا نتمنى من اجلهات احلكومية 
ذات العالق����ة وكب����ار امل�سوؤول����ن النظ����ر 
يف ه����ذا الق����رار الذي ك����در �سف����و العي�س 
للمواط����ن وامل�ستثم����ر، ه����ذا الق����رار الذي 
ظهرت اآث����اره �رشيعاً و�ستكون اآث����اره اأ�سواأ 

م�ستقبالً اإذا مل يتم تداركه.

رسوم البنية التحتية وتراجع طلبات تراخيص البناء إلى 50 %

استهداف األسلحة 
 fatin.hamza الكيماوية

@gmail.com
فاتن حمزة

يبدو اأن ر�سا خرم طو�سي م�ست�سار 
قائد اجلي�س الإيراين فقد �سوابه وراح 
يهذي مبفردات وتعبريات غري مهذبة 
عن اململك����ة العربية ال�سعودية، وكاأن 
ال�سعودية هي التي وجهت لهم ال�رشبة 

التي تعر�سوا لها يف �سوريا! 
فبدل م����ن اأن يخربن����ا ال�سيد خرم 
طائراته����م  �ستق����وم  مت����ى  طو�س����ي 
و�سواريخه����م ب����دك ح�س����ون اإ�رشائيل 
التي قتلت جنودهم ودمرت قاعدتهم 
تهديدات����ه  يوج����ه  راح  �سوري����ا،  يف 
لل�سعودي����ة، ويق����ول اإن ال�سعودية لن 
ت�ستغرق معنا ٤٨ �ساعة يف اأية مواجهة 

ع�سكرية! 
عام����ا  ثالث����ن  م����ن  اأك����ر  من����ذ 
والإيراني����ون يتكلم����ون ع����ن قدراتهم 
وعنرتياته����م الت����ي �ستدم����ر اإ�رشائيل، 
و�سدقهم كث����ريون هنا وهناك، ولكن 
�سيئ����ا مل يحدث ومل ت�ستب����ك اإيران مع 
اإ�رشائي����ل مبا�����رشة ومل تطل����ق ر�سا�سة 
على تل اأبي����ب، لكنها فق����ط اعتمدت 
عل����ى مناو�س����ات ح����زب اهلل ال����ذي جر 

اخلراب على لبنان يف عام ٢٠٠٦.
لك����ن اللحظ����ة جاءت، فق����د قامت 
اإ�رشائي����ل مبهاجم����ة اجلي�����س الإي����راين 
ب�س����كل مبا�رش داخل الأرا�سي ال�سورية، 
فمت����ى �س����رتد اإي����ران عل����ى اإ�رشائي����ل 
بعد اأك����ر من رب����ع قرن م����ن الكذب؟ 
اإنن����ا ننتظر يا �سيد خ����رم طو�سي متى 
�ستقوم����ون بالنتق����ام جلنودك����م بدل 
من التط����اول عل����ى ال�سعودي����ة، فهل 

�ستفعلونها هذه املرة؟.

رضا خرم طوسي 
يتطاول على 

السعودية

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

    رؤية مغايرة

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

نظ����ام  ا�ستح����دم  حينم����ا 
الأ�سلح����ة  الأ�س����د  ب�س����ار 
اجلماعات  �س����د  الكيماوي����ة 
فل����ول  ومنه����ا  الإرهابي����ة، 
الن�رشة وجي�س الإ�سالم، كان 
من �سمن ال�سحايا الع�رشات 
والأطف����ال  املدني����ن  م����ن 
والن�ساء، الذين ا�ستخدمتهم 
ه����ذه اجلماعات دروعا ب�رشية 
وم����ع  مبا�����رش،  غ����ري  ب�س����كل 
الأ�س����ف ف����اإن ه����ذا النظ����ام 
التفري����ق  معن����ى  يع����رف  ل 
الإرهابي����ة  اجلماع����ات  ب����ن 
ال�س����وء  لك����ن  واملدني����ن، 
اإعط����اوؤه  مت  ال����ذي  الأخ�����رش 
لب�سار بعد قمة اأنقرة الأخرية 
الت����ي جمعت اإي����ران وتركيا 
ر�سالة  واأر�سل����ت  ورو�سي����ا، 
غ����ري مبا�رشة له باأن كل �سيء 
حالل لديه، طامل����ا اأن اإيران 
ت�����رشح ومترح بحج����ة حماربة 
الإره����اب، وتركي����ا تتمرك����ز 
يف ال�سم����ال ال�س����وري بحج����ة 
ورو�سيا  الإره����اب،  حمارب����ة 
تق�س����ف ب����ال ه����وادة بحج����ة 

حماربة الإرهاب!  
باأن  اإدارة ترامب  ت�سع����ر 
الأمريكي����ة،  المرباطوري����ة 
من����ذ اإدارة اأوباما، ت�سري نحو 
بداية الهاوية ب�سكل وا�سح، 
و�س����ول  بع����د  خ�سو�س����ا 
البح����ر  مي����اه  اإل����ى  الرو�����س 
املتو�س����ط وا�ستقراره����م يف 
دولة عربية، حي����ث �ستكون 
اأبدي����ة ومنطلقا  لهم قاعدة 
يه����دد م�سال����ح وا�سنطن يف 
تعت����رب  وكان����ت  املنطق����ة، 
الولي����ات  نف����وذ  �سم����ن 
املتحدة، م����ع اقتناع ترامب 
ي�ستطي����ع  ل����ن  باأن����ه  طبع����ا 
اإخراجه����م منه����ا لالأبد، ل هو 
ول اإدارة اأي رئي�����س ق����ادم، 
اأن  اإل����ى  بالإ�ساف����ة  ه����ذا 
بالتمركز  �ست�ستم����ر  تركي����ا 
يف ال�سم����ال ال�سوري، ناهيك 
طبع����ا ع����ن الروؤي����ة الإيرانية 
الع����راق  م����ن  تري����د  الت����ي 
و�سوري����ا ولبن����ان اأن تك����ون 
اخلمين����ي،  لله����الل  وق����ودا 
وكل هذه الدول الثالث هي 
الدول التي تقا�سمت �سوريا 
واحتلته����ا وثبت����ت اأقدامها، 
كعك����ة  قطع����ة  اأي����ة  ملن����ع 
�سورية قد تق�سمها اإدارات 

وا�سنطن ولندن.

تقاسم النفوذ 
الثالثي



رو�ضيا تطالب بتعوي�ضات 
عن ر�ضوم ال�ضلب الأمريكية

جنيف -رويرتز: اأظهر بي���ان رو�ضي ن�رشته منظمة 
التج���ارة العاملي���ة اأم�س اخلمي����س اأن رو�ضي���ا تطالب 
بتعوي�ضات م���ن الوليات املتحدة ع���ن قرارها فر�س 

ر�ضوم على واردات ال�ضلب والأملنيوم.
وتق���ول الولي���ات املتح���دة اإن الر�ض���وم ت�ضتن���د 
اإل���ى خماوف تتعلق بالأم���ن القومي، واإنه���ا تقع خارج 
اخت�ضا�س قواعد منظمة التجارة، لكن رو�ضيا وال�ضني 
والهند والحت���اد الأوروبي اعرت�ضوا على ذلك قائلني 
اإن الر�ضوم هي “اإج���راءات حماية” مما ي�ضتلزم تقدمي 

تعوي�ضات لكربى الدول امل�ضدرة.

“اأبوظبي ال�ضناعية” جتذب ا�ضتثمارات �ضينية مبليار دولر
اأبوظب���ي -رويرتز: ق���ال م�ضوؤولون اأم�س اخلمي����س اإن ال�ضتثمارات الأجنبي���ة املبا�رشة من �رشكات 
�ضيني���ة يف املنطقة ال�ضناعية احلرة باأبوظبي و�ضلت اإلى مليار دولر خالل اأقل من عام، ومن املتوقع 
اأن تزي���د بع���د بدء تطبيق قانون ال�ضتثم���ار الإماراتي اجلديد. تقتن�س ال����رشكات ال�ضينية الفر�س يف 
اخللي���ج يف اإط���ار �ضعي ثاين اأكرب اقت�ضاد يف العامل لتو�ضيع نفوذه اخلارجي، وحتقيق طموح اإعادة بناء 
طري���ق احلري���ر التجاري. ويف العام املا�ضي ب���داأت خم�س �رشكات �ضينية من اإقلي���م جيانغ�ضو تاأ�ضي�س 
قواعد لها يف منطقة خليفة ال�ضناعية يف اأبوظبي )كيزاد(؛ لبناء �ضناعات متنوعة با�ضتثمارات مبدئية 
قيمته���ا 300 مليون دولر. ووقعت ثالث �رشكات جديدة اتفاق���ات يف قطاعات الكيماويات والت�ضييد 

والنفط اأم�س اخلمي�س لال�ضتثمار وتاأ�ضي�س م�رشوعات يف كيزاد.
وق���ال امللحق القت�ضادي والتجاري ب�ضفارة ال�ضني لدى الإمارات، كه �ضونغ، اإن من املتوقع بدء 
تطبي���ق قانون ال�ضتثمار اجلديد قبل نهاية العام اجلاري، وال���ذي مينح ال�رشكات الأجنبية حق امللكية 

الكاملة خارج املناطق احلرة يف الإمارات مما �ضي�ضجع املزيد من ال�رشكات ال�ضينية على ال�ضتثمار.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم القت�ضاد: 17111455(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
�صادرات النفط البحرينية تقفز 38 % لتبلغ 3.2 مليار دوالر

حت�ضن اأ�ضعاره يف 2017 ي�ضيف 876 مليون دينار

ارتفع���ت قيمة �ض���ادرات البحرين النفطية 
يف الع���ام 2017 بن�ضب���ة 38 % مقارنة مع العام 
ال�ضاب���ق ل���ه مدفوعة بتح�ض���ن اأ�ضع���ار النفط يف 
الأ�ض���واق العاملي���ة، يف الوقت ال���ذي يتوقع اأن 
تزيد عائ���دات البحرين من الذه���ب الأ�ضود هذا 
الع���ام م���ع بل���وغ ال�ضع���ار م�ضتوي���ات ال�ضبعني 

دولراً.
واأظهرت بيان���ات ر�ضمية اأولي���ة حديثة، اأن 
�ض���ادرات البحرين النفطية يف 2017 بلغت نحو 
3.16 مليار دين���ار مقارنة مع 2.28 مليار دولر 
يف الع���ام 2016، وم���ن �ضاأن ذل���ك خف�س قيمة 
العجز امل���ايل املقدرة يف املوازن���ة ، اإذ اعتمدت 
اململك���ة �ضع���ر 55 دولر يف موازنت���ي العامني 
2017 و2018 وه���و �ضعر اأق���ل من امل�ضتويات 

احلالية.
ورغ���م حت�ض���ن �ض���ادرات النف���ط البحرينية 
التي ت�ضكل العم���ود الفقري لالقت�ضاد الوطني 
واملوازنة العامة للدولة، اإل اأنها ل زالت اأقل من 
م�ضتوي���ات العام 2014 والت���ي بلغت فيها 8.8 

مليار دينار.
ومني���ت البحرين يف الأع���وام املا�ضية بعجز 
مايل ب�ضب���ب تراجع اأ�ضعار النف���ط ومن املتوقع 

اأن تبل���غ ن�ضب���ة العجز نح���و 10 % و11 % خالل 
العام���ني 2017 و2016، مم���ا اأدى  اإلى التو�ضع 
يف ال�ضتدان���ة م���ن ال�ض���وق الدولي���ة ليبلغ حجم 
الدي���ن العام م�ضتويات غ���ري م�ضبوقة تفوق 10 
ملي���ارات دينار وهو ما ي�ض���كل قرابة 90 % من 

الناجت املحلي الإجمايل للبالد.
وته���دف اململك���ة اإل���ى تعزي���ز �ضادراته���ا 
النفطية اإث���ر اكت�ضاف نفطي جديد باحتياطيات 
�ضخم���ة ت�ضل اإلى نح���و 80 مليار برمي���ل، اأعلن 
عنها هذا ال�ضهر، الأمر الذي قد يرفع قدرة البالد 
الت�ضديرية يف غ�ض���ون اخلم�س �ضنوات املقبلة، 

كما اأعلن عن ذلك م�ضوؤولون.
ت�ضنيفه���ا  حت�ض���ني  يف  البحري���ن  وتاأم���ل 
الئتم���اين م���ع اكت�ض���اف حق���ل النف���ط اجلديد، 
اإذ يتوق���ع اأن يغ���ري ذل���ك وكالت الت�ضني���ف 
الرئي�ضية يف رفع درجة اجلدارة الئتمانية للبالد 
والت���ي انخف�ض���ت يف ال�ضنوات املا�ضي���ة لتبلغ 
درج���ات دون ال�ضتثمارية مع رفع ن�ضبة الفوائد 
التي تتكبدها احلكومة عند ال�ضتدانة من ال�ضوق 

الدولية.
وتنت���ج اململكة نح���و 47 األف برمي���ل يومياً 
م���ن حقل البحرين يف حني حت�ضل على نحو 150 
األف برميل يومي���ا يف ح�ضتها من حقل اأبو�ضعفة 
النفطي امل�ضرتك مع اململكة العربية ال�ضعودية.

علي الفردان

• ي�ضاهم النفط يف غالبية العائدات املالية للبحرين	

قيمة ال�ضادرات النفطية ل زالت اأقل بن�ضبة 42 % من م�ضتويات 2014

املنامة - بي ج���ي �ضي بروكرز: اأطلقت �رشكة 
 BGC Brokers( بي ج���ي �ضي بروكرز البحري���ن
L P (، الرائ���دة يف قطاع الو�ضاطة والتي تعمل يف 
الأ�ض���واق املالية والعقارية يف جمي���ع اأنحاء العامل، 
برنامج لتدريب اخلريجني يف البحرين، وذلك خالل 
فعالي���ة ح�رشها عدد م���ن اخلريج���ني البحرينيني. 
و�ض���ارك اخلريجون يف الفعالي���ة التي جرى خاللها 
التعريف بخدمات الو�ضاطة اللكرتونية وال�ضوتية 
والتي اأقيمت يف فن���دق الدبلومات رادي�ضون بلو. 
�ضيلتح���ق املر�ضحون الناجح���ون يف الربنامج الذي 
ي�ضتمر مل���دة عام كام���ل، والذي يت�ضم���ن تدريباً 
وتوجيهاً فني���اً �ضامالً يف مكات���ب ال�رشكة يف لندن، 
ومن بعدها ا�ضتكمال عملية التدريب والتخ�ض�س 
يف فرع البحرين ب�ضكل اأو�ضع. و�ضين�ضب املتدرب 

من بعد ذلك بالوظيفة والتي هي و�ضيط مبتدئ.
ب���داأت �رشكة ب���ي جي �ض���ي بروك���رز البحرين 
عملياته���ا يف اململك���ة يف �ضبتم���رب 2017. ويوؤكد 

اإط���الق برنام���ج التدريب عل���ى الت���زام ال�رشكة يف 
البحري���ن يف توفري الفر�س وتطوير القوى العاملة 

املحلية يف قطاع اخلدمات املالية.
َ املدير التنفي���ذي لل�رشكة،اأنتوين وارنر،  وعربرّ
ع���ن �ضع���ادة ال�رشكة باإط���الق برنامج ب���ي جي �ضي 
لتدريب اخلريجني البحرينيني ال�ضاعني للح�ضول 

على وظائ���ف يف قط���اع اخلدمات املالي���ة، وقال: 
“يوج���د يف البحري���ن الكثري من ال�ضب���اب اأ�ضحاب 
املواه���ب الرفيع���ة، وندرك يف �رشك���ة بي جي �ضي 
بارت���رز اأهمي���ة اأن يحظ���ى املوظف���ون ال�ضب���اب 

بانطالقة قوية يف بداية م�ضريتهم املهنية”.
بدوره، ق���ال املدير التنفيذي ب���اإدارة تطوير 

الأعم���ال - اخلدم���ات املالي���ة يف جمل����س التنمية 
القت�ضادي���ة بالبحرين، ديفيد باركر، اإن الربنامج 
�ضي�ضاهم يف تعزيز عملية تطور اخلريجني و�ضمان 
ح�ضولهم على املوارد الالزمة لكت�ضاب املهارات 
واحلف���اظ على ميزتهم التناف�ضي���ة يف هذا القطاع 
ال�رشي���ع التط���ور. واأ�ض���اف “يربه���ن ه���ذا الإعالن 

عل���ى الت���زام ال�رشك���ة بتطوير ه���ذا القط���اع الذي 
ميث���ل البحرينيون فيه م���ا ن�ضبته 60 % من القوة 

العاملة”.
ه���ذا التدري���ب املتع���دد امل�ضتوي���ات يع���د 
املوظف���ني ال�ضباب ويوؤهلهم خلو�س غمار م�ضرية 
مهني���ة ناجحة يف واحد من اأك���ر القطاعات حيوية 
واإث���ارة يف الأ�ضواق املالي���ة العاملية. بعد النتهاء 
من التعليم الفني املبدئي الذي يتمكن اخلريجون 
م���ن خالله الطالع على فئات متعددة من الأ�ضول، 
�ضيوا�ض���ل املتدربون تدريبه���م يف بيئة املكتب، 
و�ضيعملون على م�ضاعدة فريق الو�ضاطة من خالل 
احت�ض���اب الأ�ضع���ار، وت�ضجيل عملي���ات الو�ضاطة، 
والتفاع���ل مع العمالء، وح�ض���ور اجتماعات الفريق 
وامل�ضاهم���ة فيه���ا. وب�ضفتهم اأع�ض���اًء قيمني يف 
املكت���ب، �ضتت���اح للمتدرب���ني فر�ض���ة تاأ�ضي����س 
عالقات مع العمالء احلاليني واجلدد يف جميع اأنحاء 

العامل.

“بي جي �صي بروكرز البحرين” تطلق “الو�صاطة االلكرتونية وال�صوتية” للتدريب
اأكر من 40 خريجا جامعيا يح�رشون حفل تد�ضني الربنامج

• م�ضاركون يف الفعالية	

3 مليارات دوالر حجم التبادل التجاري بني البحرين واأمريكا
“الغرفة” تبحث تطوير ال�رشاكة مع ال�ضفري ج�ضنت �ضيربيل

ال�ضناب����س - الغرفة: اأ�ض���اد رئي�س غرفة جتارة 
و�ضناع���ة البحرين، �ضمري نا����س، بحجم ال�ضتثمارات 
والتبادلت التجارية القائمة بني اململكة والوليات 
املتحدة الأمريكية، والتي جت���اوزت يف العام 2017 
اأك���ر من 3 مليارات دولر ح�ض���ب اإح�ضاءات التجارة 
اخلارجية ل���دى اجلهاز املرك���زي للمعلومات، موؤكداً 
عل���ى ال�ضع���ي والهتم���ام امل�ضتم���ر لرج���ال الأعمال 
البحريني���ني بتنمية العالق���ات التجاري���ة البحرينية 
الأمريكي���ة امل�ضرتك���ة من خالل فتح قن���وات جديدة 
لال�ضتثم���ار ل�ضيم���ا واأن الفر����س املتاح���ة عدي���دة 
ومتنوع���ة يف البلدي���ن، داعي���اً اإل���ى ت�ضجي���ع توافد 
القطاع���ات  خمتل���ف  وممثل���ي  الأعم���ال  اأ�ضح���اب 
التجارية وال�ضناعية الأمريكية للقدوم اإلى البحرين 
وال�ضتثم���ار فيها، كم���ا اقرتح جان���ب الغرفة اإقامة 
فعالي���ات اقت�ضادي���ة م�ضرتك���ة يف جمي���ع املجالت 
خا�ضة يف قطاع املوؤ�ض�ض���ات ال�ضغرية واملتو�ضطة، 
كم���ا نوه اجلانب���ني باملزاي���ا العديدة الت���ي تتيحها 
اتفاقي���ة التج���ارة احُل���رة ال���� )FTA( للم�ضتثمرين 
البحريني���ني ونظرائهم الأمريكي���ني والتي �ضاهمت 

بفاعلية يف تعزيز العالقات القت�ضادية بينهما.
 ج���اء ذلك ل���دى لقاء نا����س  �ضب���اح اأم�س ببيت 

التج���ار مع ال�ضف���ري الأمريكي ل���دى البحرين ج�ضنت 
هيك����س �ضيربي���ل.اذ هن���اأ رئي����س الغرف���ة ال�ضفري 
�ضيربي���ل مبنا�ضبة الذكرى ال� 242 ل�ضتقالل بالده، 
كم���ا اأ�ضاد مبا يربط البلدين ال�ضديقني من عالقات 
وطيدة يعززها التعاون امل�ضرتك يف �ضتى املجالت 

خ�ضو�ضا يف املجالت القت�ضادية وال�ضتثمارية.
م���ن جانبه اأ�ض���اد ال�ضفري الأمريك���ي بالعالقات 
الت���ي جتم���ع  ال�ضيا�ضي���ة والقت�ضادي���ة املتمي���زة 
متها بنود  الولي���ات املتح���دة باململك���ة  والت���ي دعرّ
عة بني الطرفني، معرباً  اتفاقية التجارة احُلرة املوقرّ
عن تطلعه اإل���ى تنمية وتدعيم خمتلف اأوجه التعاون 

القت�ض���ادي مع البحري���ن، مبدياً حر����س بالده على 
تنمية قط���اع ال�ضتثمار بني البلدين من خالل تعزيز 
اآلي���ات التع���اون بني غرفة جت���ارة و�ضناعة البحرين 
والغ���رف التجارية وال�ضناعية الأمريكية لتحقيق كل 
ما يخدم تطور امل�ضالح القت�ضادية امل�ضرتكة، كما 
اأكد على اأهمية تبادل الزيارات بني الوفود التجارية 
خا�ض���ة القطاعي���ة املتخ�ض�ض���ة، موؤك���داً ا�ضتع���داد 
ال�ضفارة الأمريكية دوماً للتن�ضيق مع الغرفة يف كافة 
الفعالي���ات ذات الهتم���ام امل�ض���رتك، والعمل على 
تذليل خمتل���ف ال�ضعوبات والتحدي���ات التي تواجه 

امل�ضتثمرين البحرينيني.

• جانب من لقاء “الغرفة” مع ال�ضفري الأمريكي	

البحرين تعلن ا�صتعداداتها ال�صت�صافة “العاملي لريادة االأعمال” 
املنامة - متكني: اأكد الرئي�س التنفيذي 
ل�ضندوق العمل “متكني” اإبراهيم جناحي اأن 
ا�ضت�ضافة البحري���ن للموؤمتر العاملي لريادة 
الأعم���ال يف الع���ام املقب���ل ياأت���ي بالتما�ضي 
م���ع توجه���ات اململكة يف تو�ضي���ع ال�ضتثمار 
يف ري���ادة الأعم���ال ع���رب تق���دمي الت�ضهيالت 
واملب���ادرات التي من �ضاأنها دعم منو وتطور 
البيئ���ة الريادية. ج���اء ذلك �ضم���ن فعاليات 
املوؤمتر العامل���ي لريادة الأعمال الذي جتري 
اأعمال���ه يف اأ�ضطنبول، حيث اأقيم حفل ت�ضمن 
اجلل�ض���ة النتقالي���ة التي مت خالله���ا ت�ضليط 
ل�ضت�ضاف���ة  ال�ضتع���دادات  عل���ى  ال�ض���وء 
واملزم���ع  املوؤمت���ر  م���ن  القادم���ة  الن�ضخ���ة 
اإقامته���ا يف البحري���ن يف 2019، بالإ�ضاف���ة 
اإل���ى الت�ضهيالت التي تقدمها اململكة لرواد 
الأعمال مبا يدعم التن���وع والبتكار وي�ضاهم 
يف بن���اء اقت�ض���اد حي���وي وم�ضت���دام. وق���ال 
جناحي “ لقد �ضهدنا يف البحرين على العديد 
من النماذج الريادية الناجحة والتي �ضاهمت 
يف تعزي���ز مكان���ة اململك���ة كوجه���ة مثالي���ة 
جلمي���ع املبدعني لإط���الق اأعمالهم واتخاذها 
من�ضة لهم لالنط���الق والتو�ضع نحو الأ�ضواق 
الأخ���رى يف املنطق���ة”.  و�ض���ارك يف اجلل�ض���ة 

ممثل���ون عن اجلهات املمثل���ة لوفد البحرين 
بالإ�ضافة اإلى “متكني”، وهي اجلهة امل�رشفة 
على تنفيذ احل���دث، ووزارة اخلارجية ووزارة 
التجارة وال�ضناعة وال�ضياحة، وهيئة البحرين 
لل�ضياح���ة واملعار����س، بالإ�ضافة اإلى جمل�س 
التنمي���ة القت�ضادي���ة. وتط���رق املتحدثون 
اإلى واقع ريادة الأعم���ال يف البحرين والتنوع 
يف امل�ضهد القت�ضادي املدع���وم بالإنتاجية 
والبت���كار، اإ�ضافة اإلى الت�رشيع���ات والأنظمة 
القت�ضادية والتي ت�ضه���ل على املوؤ�ض�ضات 
النا�ضئ���ة اإط���الق اأعماله���ا والتو�ض���ع فيه���ا 
وحتقيق ال�ضتدام���ة التي تعترب اإحدى ركائز 

الروؤية القت�ضادية للمملكة 2030.
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9.38 مليون دينار لأعمال م�صفاة “بابكو” الإن�صائية ور�صيف امليناء
30 مناق�صة ومزايدة تعود لـ 13 جهة حكومية

طرحــــت �رشكة نفط البحرين “بابكو” يف اجلل�صة 
الأ�صبوعيــــة ملجل�س املناق�صــــات واملزايدات اأم�س 
مناق�صة للأعمال املدنيــــة والإن�صائية يف امل�صفاة، 
خزانــــات ومناطق �صرتة، ور�صيــــف امليناء، وغريها 
من مناطق ال�رشكة تقدم اإليها 11 عطاء، علق اأحدها، 
واأقل عطاء بنحو 9.38 مليون دينار، يف حني اأكربها 

بنحو 20.59 مليون دينار.
املدنيــــة  الهند�صــــة  العمــــل  نطــــاق  وي�صمــــل 
والأعمــــال الإن�صائيــــة يف م�صفاة ال�رشكــــة، ور�صيف 
املينــــاء، وخزانــــات ومناطــــق �صــــرتة، مبــــا يف ذلك 
علــــى �صبيــــل املثــــال ل احل�ــــرش الأنــــواع التالية من 
الأعمــــال: ترقية غرف التحكــــم واحلمامات واملباين 
ال�صغــــرية الأخــــرى القائمــــة اأو مباين جديــــدة، نقل 
وتركيــــب القواطــــع واملداخل والبوابــــات والنوافذ 
داخل املباين القائمة، اإ�صلح الأر�صيات واجلدران 
وال�صقف والت�صطيبــــات والهيكل، جتديد وتركيب 
التجهيــــزات ال�صحيــــة والأنابيب وال�ــــرشف ال�صحي 
اإعــــادة الت�صميم داخلًيا وخارجًيــــا للهياكل القائمة 

واملجددة.
كمــــا طرحت ال�رشكة مناق�صــــني، اأولهما لتوفري 
خدمــــات م�صــــح الأرا�صي تقــــدم اإليهــــا 7 عطاءات، 
علــــق اثنــــان منهــــا، واأقل عطــــاء بنحــــو 230.3 األف 
دينار، والثانيــــة ل�رشاء وحــــدات اإي اإم �صي للتخزين 
الحتياطــــي للبيانات، تقدم اإليها 4 عطاءات، اأقلها 

بقيمة 224 األف دينار.
و فتــــح املجل�ــــس، 30 مناق�صة ومزايــــدة تابعة 
لـــــ 13 جهــــة حكومية، وبلــــغ جمموع اأقــــل العطاءات 
املقدمة نحــــو 16.37 مليون دينــــار، وهي تت�صمن 
124 عطاء، مت تعليق 6 عطاءات تابعة اإلى 5 جهات 

حكومية.
كما فتح املجل�س 6 مناق�صات لوزارة الأ�صغال 
و�صــــوؤون البلديــــات والتخطيــــط العمــــراين، اأولهــــا 
لإن�صــــاء اأربعة مبــــان ملحطة توبلي لل�ــــرشف ال�صحي 
�صمــــن م�رشوع املرحلة الرابعة لتو�صعة حمطة توبلي 
لل�رشف ال�صحــــي تقدم اإليها عطــــاء وحيد علق، ومل 
يتم الإف�صاح عن قيمته، والثانية لإنارة ج�رش ال�صيخ 
عي�صى بن �صلمان، تقدم اإليها عطاءان، اأقلهما بنحو 
188.8 األــــف دينار، فيمــــا تعلقــــت الثالثة بتوفري 
�صهاريــــج ل�صفط ميــــاه الأمطار واحلــــالت الطارئة، 
تقــــدم اإليها 10 عطاءات، اأقلها بـ 53.9 األف دينار، 
والرابعــــة لأعمــــال ال�صيانة الوقائيــــة ملباين متحف 
البحريــــن الوطني وم�ــــرشح البحريــــن الوطني ومركز 
قلعة البحرين الثقايف ومركز الفنون، تقدم اإليها 6 
عطاءات، اأقلها بنحــــو 287.8 األف دينار، واخلام�صة 

لإعــــادة تاأهيل مبنى بلديــــة جدحف�س تقدم اإليها 4 
عطــــاءات اأقلها بنحــــو 407.8 األف دينــــار، والأخرية 
لدرا�صة جــــدوى تو�صعة حمطة املحرق ملعاجلة مياه 
ال�ــــرشف ال�صحي تقدم اإليها 3 عطــــاءات اأقلها بنحو 

178 األف دينار.
وكذلــــك فتــــح املجل�ــــس 5 مناق�صــــات لإدارة 
املخــــازن املركزية التابعة لهيئــــة الكهرباء واملاء، 
اأولها ل�رشاء مفاتيــــح كهربائية لل�صتخدام يف �صبكة 
توزيــــع الكهرباء، تقدم اإليها عطــــاءان، اأقلهما بنحو 
23.2 األف دينار، والثانية ل�رشاء مو�صلت كهربائية 
لل�صتخــــدام يف �صبكة توزيع الكهرباء تقدم اإليها 3 
عطــــاءات اأقلها بنحــــو 90 األف دينــــار، فيما تعلقت 
الثالثــــة ب�رشاء اأقفال كهربائيــــة لل�صتخدام يف اإدارة 
توزيع الكهرباء، تقدم اإليها عطاء وحيد بنحو 23.8 
األف دينار، والرابعة ل�ــــرشاء م�صابيح لأعمدة الإنارة، 
تقــــدم اإليها 7 عطاءات، اأقلها بنحو 6.7 اآلف دينار، 
والأخرية ل�رشاء قواطــــع كهربائية مبوا�صفات معينة 
لل�صتخــــدام يف اإدارة توزيــــع الكهربــــاء، تقدم اإليها 

عطاء وحيد بنحو 36.9 األف دينار.

واأي�ًصــــا فتــــح املجل�ــــس 3 مناق�صــــات لهيئــــة 
البحريــــن للثقافة والآثار، اأولها للإعلنات والرتويج 
للجنــــة الــــرتاث العاملي 42، تقــــدم اإليهــــا عطاءان 
اأقلهمــــا بـــــ 67.7 األــــف دينــــار، والثانيــــة لتوفــــري 
موا�صــــلت لجتماعات جلنــــة الــــرتاث العاملي 42، 
تقــــدم اإليها 3 عطاءات، اأقلهــــا ب 29.6 األف دينار، 
والأخــــرية لتوفري تذاكر �صفر للجنة الرتاث العاملي 
42، تقــــدم اإليها عطاءان، اأقلهمــــا بنحو 72.7 األف 

دينار.
ونظــــر املجل�س يف 3 مزايــــدات لبلدية املنطقة 
ال�صماليــــة، اأولها لتاأجري 21 موقًعــــا اإعلنًيا من نوع 
ميجاكــــوم املجموعة A )مبحافظــــة ال�صمالية( بنحو 
513.2 األــــف دينار، وكان قد تقــــدم اإليها عطاءان، 
والثانيــــة لتاأجــــري 265 موقًعــــا اإعلنًيا علــــى اأعمدة 
الإنــــارة يف البلديــــة �صمــــن املجموعــــة B بنحو 1.6 
مليــــون دينــــار، وكان قد تقــــدم اإليهــــا 4 عطاءات، 
والأخــــرية لتاأجــــري 188 موقًعــــا اإعلنًيا علــــى اأعمدة 
الإنارة يف البلدية، املنطقة �صمن املجموعة A، بنحو 

1.4 مليون دينار، وكان قد تقدم اإليها عطاءان.

كما نظر املجل�ــــس يف مناق�صتني ل�رشكة تطوير 
اأولهمــــا لرتاخي�ــــس وتطبيقــــات نظــــام  للبــــرتول، 
تقــــدم   ،)NETBACKUP APPLIANCES(
اإليهــــا 3 عطــــاءات، اأقلهــــا بنحــــو 80.6 األــــف دينار، 
والثانيــــة لتوريد وتركيــــب و�صيانــــة اأنظمة قيا�س 
ال�صغط ودرجة احلــــرارة حتت ال�صطحية، ذات درجة 
احلرارة العالية، تقــــدم اإليها 4 عطاءات اأقلها بنحو 

974.6 األف دولر )ما يعادل 366.4 األف دينار(.
وكذلــــك نظــــر املجل�ــــس يف مناق�صتــــني لهيئة 
الكهربــــاء واملــــاء، اأولهمــــا لتاأهيــــل م�صنعــــي مادة 
 )MDPE & HDPE Pipes and Fittings(
امل�صتخدمــــة باإدارة توزيــــع املياه تقــــدم اإليها 12 
عطاء دون اأن يتم الإف�صاح عن قيمة اأي عطاء منها، 
والثانيــــة لتزويــــد 10 �صمامات نــــوع فرا�صة )قطر 
800 ملم( تعمل بالت�صغيل اليدوي، تقدم اإليها 13 
عطاء علق اأحدها، واأقل عطاء بنحو 26.2 األف دينار.
علوة على ذلك، فتــــح املجل�س مناق�صة ل�رشكة 
مطــــار البحريــــن لتجديــــد اتفاقيــــة مايكرو�صوفــــت 
للم�صاريع اخلا�صة بال�رشكــــة، تقدم اإليها 3 عطاءات 

اأقلهــــا بنحــــو 366.7 األــــف دينــــار، ومناق�صة ل�رشكة 
طريان اخلليج لتقدمي اخلدمات التموينية وتقدمي 
الطعــــام للم�صافرين على منت ال�رشكــــة ملطار الدار 
البي�صاء، تقدم اإليهــــا عطاءان، اأقلهما بنحو 249.1 
األف دينار، ومناق�صة ملجموعة بنك البحرين للتنمية 
لتقــــدمي حلــــول الربجميــــات لت�صنيــــف الئتمــــان 
الداخلــــي، وتقييم احل�صابــــات املالية تقدم اإليها 4 
عطــــاءات اأقلها بنحو 42 األف دولر )ما يعادل 15.8 

األف دينار(.
اإ�صافــــة اإلــــى ذلــــك، فتــــح املجل�ــــس مناق�صــــة 
ملجل�س ال�صورى ل�صتبدال النظام الإلكرتوين لقاعة 
جل�صــــات املجل�س تقدم اإليها 3 عطاءات اأقلها بنحو 
186.5 األــــف دينار، ومزايدة لبلدية املحرق لتاأجري 
مواقــــع يف منتزه الـمري خليفة بــــن �صلمان اآل خليفة 
مبنطقة املحرق، تقدم اإليها عطاء وحيد بقيمة 500 
دينار ومت تعليقه، ومناق�صة حللبة البحرين الدولية 
لت�صنيــــع و�ــــرشاء وحــــدات مطابــــخ جاهــــزة ومتنقلة 
للحلبة، تقــــدم اإليها عطاءان، اأقلهمــــا بنحو 200.4 

األف دينار.

• اأبرز املناق�صات املطروحة	

أقل عطاء بالديناراأمل احلامد الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

9,379,900.00  DOWNTOWN GROUP W.L.L 11 األعمال المدنية واإلنشائية في المصفاة، وسترة، ورصيف الميناء وغيرها من 
مناطق الشركة بابكو

177,990.75  MWH Khonji 3 دراسة جدوى توسعة محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي

287,798.00األشغال والبلديات  ALMOAYYED AIR CONDITIONING 6 أعمال الصيانة الوقائية لمباني متحف البحرين الوطني ومسرح البحرين 
الوطني ومركز قلعة البحرين الثقافي ومركز الفنون

407,750.00  Saraya Contractors Co. WLL. 4 إعادة تأهيل مبنى بلدية جد حفص

1,412,109.46  Group Plus for Advertising WLL 2 تأجير مواقع إعالنية على أعمدة اإلنارة في بلدية المنطقة الشمالية - 
A المجموعة

بلدية  المنطقة 
الشمالية

1,648,596.46  Group Plus for Advertising WLL 4 تأجير مواقع إعالنية على أعمدة اإلنارة في بلدية المنطقة الشمالية - 
B المجموعة

ــــ�ــــرشف الــ�ــصــحــي درا�ـــــصـــــة جـــــــدوى تـــو�ـــصـــعـــة حمـــطـــة املــــحــــرق ملـــعـــاجلـــة مــــيــــاه ال
“بلـــديـــة ال�صمــــاليـــــــة”: تــــاأجيـــــر 474 مـــوقـــعــــا اإعــــلنيـــــا بـ 3.6 مليــــــــون دينـــــــــار

“البور�صة”: تداول 3.7 مليون �صهم بـ 747.8 األف دينار
ي�صيدون باملناخ القت�صادي يف البحرين م�صتثمرون بـ“التنني” 

ملا تقدمه اململكة من ت�صهيلت.. والتعامل الراقي للمواطنني

املحــــرق - ديار املحرق: اأ�صــــادت جمموعة من 
امل�صتثمرين ال�صينيني من الذين ميتلكون حملت 
يف املجمــــع التجاري اخلا�س مبدينة التنني البحرين 
مبا تقدمــــه اململكة مــــن ت�صهيــــلت للم�صتثمرين، 
منوهــــني مبدى “رقي” �صعــــب البحرين يف التعامل 
�صواء علــــى امل�صتوى ال�صخ�صــــي اأو التجاري. واأكد 
امل�صتثمــــرون علــــى الفر�ــــس الفريــــدة املتوفــــرة 
بالبحرين نظــــرا ملوقعها الناب�ــــس يف قلب اخلليج 
العربي بالإ�صافــــة لكونها مركــــزا جتاريا و�صياحيا 
هامــــا يف املنطقــــة. وقالوا اإنــــه “منــــذ انطلقها يف 
دي�صمرب عام 2015، حر�صت مدينة التنني البحرين 
على ت�صجيع ال�صتثمارات الأجنبية للقدوم للمملكة 
، خ�صو�صــــا مــــن جمهورية ال�صــــني ال�صعبية. ويبلغ 
عدد امل�صتثمرين ال�صينيني املتواجدين باملدينة 
300 م�صتثمــــرا مبا ميثــــل ن�صبته 90 % من جمموع 
امل�صتاأجريــــن. وهذا يعك�س مدى جهود اإدارة مدينة 
التنــــني يف الرتويــــج للبيئــــة ال�صتثماريــــة الغنيــــة 
بالبحريــــن، والتــــي لزالــــت متوا�صلــــة ليومنــــا هذا 
بهدف امل�صاهمة يف دفع عجلة التنمية القت�صادية 

يف البلد”.
 “اجلميــــع هنــــا يف البحريــــن �صــــواء ال�صعــــب، 
ال�ــــرشكات،  يف  والعاملــــني  ال�صيــــاح  اأو  القاطنــــني 
جميعهم ودوديــــن ويتميزون باملهنية يف التعامل. 
لقــــد كانــــت جتربتــــي لهــــذه اللحظة تفــــوق جميع 
توقعاتي”، هذا كان رد �صام هنانغ مالك حمل يويو 

�صو عندما �صئل عن جتربته بالبحرين.
اأرتي�ــــس  حمــــل  مالكــــة  لديني�ــــس،  كان  وقــــد 
للإلكرتونيــــات، راأي م�صابــــه ملواطنهــــا �صام هنانغ 
عنــــد حديثهــــا عــــن جتربتهــــا اململكــــة، وقالت يف 
معر�س تعليقها حول انطباعها عن املناخ التجاري 
بالبحريــــن “يف احلقيقة كنت مرتددة يف بداية الأمر 
للقدوم وال�صتثمار هنا. مل يكن لدي اأي خلفية عن 
املكان اأو طبيعــــة الأ�صخا�س الذين كنت �صاأتعامل 
معهــــم. لكن بعــــد قليل من البحث وجــــدت اأن لدى 

البحرين فر�ــــس ا�صتثمارية فريــــدة، وخ�صو�صا اإن 
غالبية ال�صعــــب البحريني يبحث عن املنتجات ذات 
اجلودة العاليــــة وذات ال�صعر املنا�صب، لقد �صاهم 
ذلك يف ازدهار املنتجات ال�صينية يف اململكة، وقد 
لعــــب ذلــــك دورا اأ�صيا�صيا يف جناحنــــا كم�صتثمرين 

�صينيني يف مدينة التنني”. 
واأ�صــــاف مواطنهــــا بــــاول ليانــــغ، مالــــك حمل 
�صتيج ليت�ــــس “يتميز ال�صــــوق البحريني بجاذبيته 
وبانفتاحــــه ومرونتــــه للم�صتثمريــــن. كمــــا ومتتلك 
اململكــــة مقومــــات اقت�صادية فريــــدة ل تتوفر يف 
الكثري من الــــدول، خ�صو�صا للم�صتثمرين الأجانب. 
التجربــــة هنــــا تفــــوق كل التوقعــــات، �صــــواء علــــى 
ال�صعيــــد التجــــاري اأو املجتمعي، ف�صعــــب البحرين 
ودود بالدرجــــة الأولــــى ومن ال�صهــــل التعامل معه، 
حيث بالإمكان اعتباره مواطن عاملي نظرا لإمكانية 
غالبيــــة ال�صعب التحــــدث باللغــــة الإجنليزية. فهذا 

ي�صهل مهمتنا كثريا”. 
وبدوره، اأ�صــــار دار�صي ت�صو، مالك حمل ت�صني 
الدوليــــة للتجــــارة، اإلى اأنه تخلى عــــن عمله للقدوم 

وافتتــــاح حمل مبدينة التنني ب�صبب علمه بالفر�س 
الكثــــرية املتوافرة باململكــــة. واأ�صاف “كنت على 
اإطلع تام بو�صع اململكة املايل والقت�صادي عندما 
لحــــت يل الفر�صة. مل اأتــــردد، فقــــد كان حلمي اأن 
اأكون رائد اأعمال، والبحرين خيار مثايل للنطلق”.

يذكــــر اأن مدينــــة التنني هــــي اإحــــدى م�صاريع 
التطوير العقــــاري الفريدة من نوعهــــا وتتاألف من 
5 معــــامل رئي�صة وهي: جممع التنني، �صقق التنني، 
قرية املطاعم، البــــلزا بالإ�صافة مل�صاحة خم�ص�صة 
للم�صتودعات. وت�صــــم املدينة 787 وحدة جتارية، 
مما يجعلها اأكرب مركز معنــــي بتجارة البيع باجلملة 
والتجزئــــة يف اململكة. ومن موقعهــــا الإ�صرتاتيجي 
جنــــوب غرب ديار املحــــرق، اإ�صافة اإلــــى قربها من 
مطــــار البحرين الــــدويل، وميناء خليفــــة بن �صلمان، 
ومدينة املنامة، ت�صعــــى مدينة التنني خلدمة جميع 
القاطنني يف اململكة والــــزوار من الدول املجاورة. 
وجتمع املدينة ما بني الهند�صة املعمارية ال�صينية، 
والثقافة ال�صينية العريقة لتقدم منتجات �صينية 

ذات جودة عالية جلميع زبائنها.

املنامة - بور�صة البحرين: تراجعت 
تعاملت بور�صـــة البحرين خلل جل�صة 
اأم�ـــس اخلمي�س بعـــد اأن ا�صتقر الأربعاء 
عقـــب ارتفاعـــات دامـــت ملـــدة ت�صـــع 
جل�صات متتاليـــة. ودخل موؤ�رش البحرين 
العام املنطقـــة احلمـــراء لأول مرة منذ 
 1301.40 اأ�صبوعني ليـــزور امل�صتوى 
نقطة بخ�صارة 0.58 %، منخف�صا بنحو 
0.04 %، مقارنـــة مب�صتـــواه املا�صـــي 

عند 1301.98 نقطة.
وقـــد بلـــغ اإجمـــايل كميـــة الأوراق 
املاليـــة املتداولـــة يـــوم اأم�ـــس 3.73 
مليـــون �صهم ووحـــدة، بقيمـــة اإجمالية 
قدرها 747.8 األف دينار، مت تنفيذها 

من خلل 65 �صفقة. 
وتـــداول امل�صتثمـــرون يف بور�صة 
البحريـــن 3.49 مليـــون �صهـــم، بقيمة 
قدرها 722.50 األف دينار مت تنفيذها 
من خلل 63 �صفقة، وركز امل�صتثمرون 
تعاملتهم علـــى اأ�صهم قطـــاع البنوك 
التجاريـــة، والتي بلغـــت قيمة اأ�صهمها 
املتداولـــة 385.63 األف دينـــار، اأي ما 
ن�صبتـــه 51.57 % من القيمة الإجمالية 
لـــلأوراق املاليـــة املتداولـــة وبكميـــة 
قدرها 1.78 مليون �صهم، مت تنفيذها 

من خلل 22 �صفقة.
املتحـــد يف  الأهلـــي  البنـــك  وجـــاء 
املركـــز الأول، اإذ بلغت قيمـــة اأ�صهمه 
املتداولـــة 363.48 األف دينـــار، اأي ما 

ن�صبتـــه 48.61 % من القيمة الإجمالية 
لـــلأوراق املاليـــة املتداولـــة وبكميـــة 
قدرها 1.55 مليون �صهم، مت تنفيدها 

من خلل 16 �صفقة.
اأمـــا املركز الثـــاين، فـــكان ل�رشكة 
البحريـــن للت�صـــالت )بتلكـــو( بقيمة 
اأي  دينـــار،  األـــف   149.20 قدرهـــا 
القيمـــة  مـــن   %  19.95 ن�صبتـــه  مـــا 
الإجماليـــة لـــلأوراق املاليـــة املتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 699.16 األـــف �صهم، 
مت تنفيذهـــا من خـــلل 11 �صفقة. ثم 
جاءت عقـــارات ال�صيف بقيمـــة قدرها 
135.23 األـــف دينـــار، اأي مـــا ن�صبتـــه 
18.08 % من القيمة الإجمالية للأوراق 
املاليـــة املتداولة وبكمية قدرها 630 
األـــف �صهم، مت تنفيذهـــا من خلل 18 

�صفقة.
ومت يــــوم اأم�س تـــداول اأ�صهم 13 
�رشكة، ارتفعت اأ�صعار اأ�صهم 6 �رشكات، 
يف حـــني انخف�صـــت اأ�صعـــار اأ�صهـــم 3 
�رشكات، وحافظت بقيـــة ال�رشكات على 

اأ�صعار اإقفالتها ال�صابقة.
علـــى  �صفقتـــني  اإبـــرام  مت  كمـــا 
ال�صتثماريـــة  ال�صناديـــق  وحـــدات 
العقارية املدرجـــة يف بور�صة البحرين 
بقيمة قدرها 25 األف و296 دينار، اأي 
ما ن�صبته 3.38 % من القيمة الإجمالية 
لـــلأوراق املاليـــة املتداولـــة، يف حـــني 

بلغت الكمية 248 األف وحدة.

النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني(الشركة

48.61 %363,475.600البنك األهلي المتحد

19.95 %149,203.480شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو(

18.08 %135,230.000عقارات السيف



إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة / طاهرة توفيق السيد شرف العلوي باعتبارها املصفي القانوني لشركة 
القيد  ذ.م.م املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب  بينك بحرين  ثنك 
اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  97832 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )97832( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة ثنك بينك بحرين ذ.م.م

مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

وفقا للقرار الصادر من عدالة احملكمة الكبرى املدنية السادسة 
 ،07/16090/2015/02 رقم  الدعوى  في   28/2/2018 بتاريخ 
ذ.م.م.  العقارية  احملمود  شركة  وتصفية  بحل  والقاضي 
املسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة حتت القيد رقم 22378 
لها  عبداهلل مصفياً  أحمد  عبدالعزيز  انس   / السيد  وبتعيني 

لتولي جرد ما للشركة من حقوق وماعليها من التزامات.

وبناء على نص املادة )335( من قانون الشركات يتشرف املصفي 
بأن  التصفية  محل  الشركة  دائني  جميع  بدعوة  القضائي 
يتقدموا إليه مبطالباتهم معززة باملستندات الثبوتية الالزمة، 
البريد  على  االعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  واحد  شهر  خالل 

االلكتروني أو من خالل أرقام التواصل التالية:
املصفي القضائي:

السيد / أنس عبدالعزيز عبداهلل
Anas.ahmed.legal@gmail.com :البريد االلكتروني

PO BOX 61020
Mobile 973 37773357

إعالن لدعوة دائني شركة احملمود العقارية ذ.م.م
-حتت التصفية-

سجل جتاري رقم 22378

بأنه قد تقدم  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السادة / شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه 
البحرين  شمس  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  تضامن(  )شركة 
محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  واملسجلة  ذ.م.م،  األمن  أنظمة  خلدمات 
مبوجب القيد رقم 101979 ، طالبني إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة 
إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )168022( لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة شمس البحرين خلدمات انظمة األمن ذ.م.م

 التاريخ :18/4/2018
   CR2018-64043 إعالن رقم
تنازل او بيع – عن احملل التجاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه : اميان عيسى عبدالوهاب احمد التنيب  بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي الى السيد / عيسى عبداللطيف عبدالقادر االنصاري

خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

االسم التجاريرقم القيد

مغسلة ثالثة أجنحة199189-3

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
EBTESAM ABDULRAHMAN SHAIKH MO- / السيدة  إليها   تقدمت 
الستائر  وخياطة  للتنجيدات  الهناء  لـ  املالكة   HAMED HASAN
، تطلب حتويل  القيد رقم 23585  )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب 
وقدره  برأسمال  تضامن  شركة  إلى  لها  اململوكة  الفردية  املؤسسة 
5000 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

EBTESAM ABDULRAHMAN SHAIKH MOHAMED HASAN -1
RAFIK AHMED EBRAHIM ZAMANE -2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

بشان حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة تضامن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
واملسجلة  أجنبية  لشركة  فرع  العقارية  األسود  الرمل  شركة  مؤسسو  السادة 
مبوجب القيد رقم 115296 ، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 20000 دينار، بني كل من:
1- محمد ابراهيم خليل كانو
2- علي يوسف علي عبيدلي

3- محمد جاسم محمد ابراهيم الشيخ
4- سلطان بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر

5- عبداحملسن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد
6- سعد عبداهلل املقرني

التاريخ: 18/04/2018   -  القيد: 115296
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )61613( لسنة 2018 
بشان حتويل فرع شركة أجنبية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  الورثة في 
شركة الفاحت للتخليص واخلدمات ذ.م.م )شركة ذات مسؤولية محدودة( واملسجلة 
8692 ، يطلبون حتويل الشكل القانوني لهذه الشركة بجميع  مبوجب القيد رقم 

فروعها إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 145000 دينار بحريني.
كما انه سوف يتم تغيير االسم التجاري

من: شركة الفاحت للتخليص واخلدمات ذ.م.م
إلى: مجموعة الفاحت احملدودة ش.ش.و.

مشفوعاً  التسجيل  ادارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
باملستندات املؤيدة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

التاريخ: 18/04/2018 -   القيد: 8692
إعالن رقم )9914( لسنة 2018 

بشان حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد
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لك���ن و�قع �إير�ن ي�ش���ري �إلى غري ذلك حيث 
تواجه البالد اأزمات اقت�صادية يرتجمها الهبوط 
احلاد يف �ص���عر العمل���ة الإيرانية اأم���ام العمالت 

الأخرى.
ياأت���ي ه���ذا و�ص���ط خم���اوف من ان�ص���حاب 
وا�صنطن من التفاق النووي املربم بني طهران 

والقوى الدولية عام 2015.
ه���ذه الأزم���ات وغريه���ا يعزوه���ا كثريون 
اإل���ى ال�صيا�ص���ات اخلاطئ���ة للنظ���ام الإي���راين، 
ال���ذي ينفق مليارات ال���دولرات خلدمة اأجندته 
الطائفية و�صيا�ص���ة ت�صدير الثورة، اإ�صافة اإلى 
تورط طهران يف دعم امليلي�صيات الطائفية يف 

املنطقة، مما ي�صاعف متاعبها.
هذه ال�صيا�ص���ات التي كانت �صببا يف خروج 
اآلف الإيراني���ني اأخ���ريا للتنديد به���ا مطالبني 
باإ�صقاط النظام، لكن يف املقابل ل يزال النظام 
الإيراين م�رصا على نهجه بافتعال اأزمات خارجية 

متغافال حقيقة اأن اأزمته تكمن فيه.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

 �صفري رو�صي �صابق: قطر والقر�صاوي قادا “حربا حتري�صية”
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

ك�صف ال�ص���فري الرو�صي ال�ص���ابق يف الدوحة فالدميري تيتورينكو، عن الدور التحري�صي 
الذي لعبه يو�صف القر�صاوي املقيم يف قطر املدرج على قوائم الإرهاب يف عدد من الدول، 

اإبان الفرتة التي عرفت با�صم “الربيع العربي”.
وق���ال تيتورينكو يف مقابلة مع قناة “رو�ص���يا اليوم”، اإن القر�ص���اوي كان يوجه احلرب 
الإعالمية عرب قناة “اجلزيرة” القطرية، م�ص���ريا اإلى اأن الدوحة قدمت له كافة اأ�ص���كال الدعم 

اأثناء “الثورات امللونة”.
والقر�ص���اوي، الذي يعد زعيما روحيا لتنظيم الإخوان، مدرج على قوائم الإرهاب يف كل 
من ال�ص���عودية والإم���ارات والبحرين وم�رص، وطاملا تبنى لغة حتري�ص���ية خالل الأحداث التي 

�صهدها عدد من الدول العربية خالل ال�صنوات املا�صية.

السنة العاشرة - العدد 3475 
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القاهرة ـ اف ب: 
ق���ال وزي���ر اخلارجية امل�رصي �ص���امح 
�ص���كري اإن القاهرة م�صتمرة يف الدفاع عن 
م�ص���احلها، على خلفية اأزمة �ص���د النه�صة 
الذي تبنيه اإثيوبيا على اأحد الروافد املهمة 
نه���ر الني���ل. وق���ال �ص���كري يف ت�رصيحات 
تلفزيوني���ة بثت اأم����س اخلمي�س، اإن “على 
اجلمي���ع اأن يعلم اأن م�رص لن يفر�س عليها 
و�صع قائم اأو )...( فر�س اإرادة طرف على 
اآخ���ر وهذا غ���ري مقبول. احلكوم���ة امل�رصية 
�صت�ص���تمر يف مراعاة والدفاع عن م�ص���الح 
ال�صعب امل�رصي يف مياه النيل وم�صتقبلها 
بو�صائل عديدة لديها”. يف وقت �صابق من 
اأبريل اجل���اري، اجتم���ع وزراء خارجية م�رص 
واإثيوبي���ا وال�ص���ودان يف اخلرط���وم لإجراء 
حمادثات، لكنهم مل يتو�ص���لوا اإلى اتفاق 
ب�ص���اأن النزاع امل�ص���تمر منذ وق���ت طويل 
ب�ص���اأن احل�ص���ول على مي���اه النيل. ودعت 
م�رص اإلى عقد اجتماع اآخر يف القاهرة، و�صط 
خماوف اأن يوؤثر �ص���د النه�صة ب�صكل كبري 
عل���ى ح�ص���تها من مي���اه النيل. وتتم�ص���ك 
اإثيوبي���ا باأحقيته���ا يف بن���اء ال�ص���د، ال���ذي 
�ص���يكون الأك���رب والأك���ر اإنتاج���ا للطاقة 

الكهربائية يف القارة الأفريقية.

أنقرة ـ االناضول: 

 حكمت حمكمة تركية، اأم�س اخلمي�س، 
بال�ص���جن م���دى احلي���اة على 18 �صخ�ص���ا 
اأدينوا بقتل ع�صكري اعترب “بطال وطنيا” 
لقتله اأحد قادة املحاول���ة النقالبية التي 

وقعت يف يوليو 2016.
الأنا�ص���ول  اأنب���اء  وكال���ة  وذك���رت 
احلكومي���ة الرتكي���ة اأن املتهم���ني ال� 18 
اعرتف���وا “بالقت���ل العم���د” لعم���ر خال�س 
النظ���ام  اإ�ص���قاط  و”مبحاول���ة  دم���ري، 
حماول���ة  اإل���ى  اإ�ص���ارة  يف  الد�ص���توري”، 
النق���الب. ويع���د �ص���ابط ال�ص���ف خال�س 
دمري اأحد الذين متكن���وا من تغيري جمرى 
الأح���داث، ليل 15 �إل���ى 16 يوليو 2016، 
بقتل���ه اجل���رال النقالب���ي �ص���ميح ترزي 
ال���ذي كان يقود الهج���وم على مقر قيادة 
القوات اخلا�صة يف اأنقرة. واأثناء ذلك قتله 

ع�صكريون كانوا مرافقني للجرال.
وبع���د مقتله حت���ول خال�س دمري اإلى 
“بطل قومي” يف تركيا، واأ�ص���بح قربه يف 
حمافظة ناي���ده مزارا، واأطلق ا�ص���مه على 

حدائق واأماكن عامة ومدار�س.
وي���ورد الرئي�س الرتك���ي رجب طيب 
اأردوغان يف خطبه با�ص���تمرار ا�صم خال�س 

دمري، وي�صفه بالبطل و “ال�صهيد”.

هافانا ـ اف ب: 

تاريخي���ا،  تغي���ريا  كوب���ا  عا�ص���ت 
اخلمي����س، بانتخاب ميغي���ل دياز-كانيل 
رئي�ص���ا للب���الد، خلف���ا للرئي����س املنتهية 
وليته راوؤول كا�ص���رتو، مم���ا ينهي نحو 6 

عقود من حكم الأخوين كا�صرتو.
الوطني���ة  اللجن���ة  رئي�ص���ة  واأعلن���ت 
النتخابي���ة األينا بال�ص���ريو يف املجل�س اأن 
دياز-كانيل، امل���دين البالغ من العمر 57 
ال���ذي كان املر�ص���ح الوحي���د، ق���د انتخبه 
الن���واب لولي���ة م���ن 5 �ص���نوات، قابل���ة 
للتجديد “ب�603 اأ�ص���وات من اأ�صل 604، 

اأي بن�صبة %99.83 من الأ�صوات”.
وه���و  دياز-كاني���ل،  فر����س  وق���د 
امل�ص���وؤول الث���اين يف النظام من���ذ 2013، 
نف�ص���ه تدريجيا اإلى جانب راوؤول كا�صرتو 
)86 عام���ا( بعدما ت�ص���لق يف الظل مراتب 
ال�ص���لطة. ودياز-كانيل الذي كلف قيادة 
عملية انتق���ال تاريخية بع���د اأكر من 60 
عام���ا م���ن حك���م الأخوي���ن كا�ص���رتو، اأول 
رئي����س كوب���ي مل ي�ص���ارك بالث���ورة التي 

�صيطرت على احلكم عام 1959.
�ص���طر  اخلم�ص���ينيات،  ث���ورة  ومن���ذ 
الزعي���م الكاريزم���ي في���دل كا�ص���رتو مع 
�ص���قيقه تاريخ���ا فريدا من التع���اون على 
م�ص���توى القمة، وجنحا يف مقاومة ت�ص���دد 
القوة الأمريكي���ة العظمى وانهيار ال�رصيك 

ال�صوفييتي.

طهران ـ أ ف ب:
 ����رصب زل���زال قوته 5،9 درج���ة اأم�س 
اخلمي����س منطق���ة بو�ص���هر جن���وب ايران 
والتي ت�صم مفاعل الطاقة النووي الوحيد 
يف البالد، ال انه مل يت�ص���بب يف �ص���حايا او 

ا�رصارا، بح�صب العالم الر�صمي.
وذكر حممود جعف���ري مدير املفاعل 
الذي بنته رو�صيا ان “الزلزال مل يوؤثر على 
املنطقة القريبة من املفاعل” بح�ص���ب ما 
نقل���ت عن���ه قن���اة تلغ���رام يف التلفزيون 

اليراين الر�صمي.
وذك���ر مركز الزلزل يف جامعة طهران 
ان مرك���ز الزل���زال ال���ذي ����رصب ال�ص���اعة 
06،34 ت غ، كان يف منطق���ة كاك���ي غري 
املكتظة بال�ص���كان على بعد نحو 80 كلم 
م���ن مفاعل بو�ص���هر. وذك���ر مدير خدمات 
الط���وارئ اأن���ه مل يت���م ت�ص���جيل قتل���ى او 
ا�ص���ابات من جراء الزلزال، بح�صب تقارير 
العالم. وتبلغ طاقة مفاعل بو�صهر 1000 
ميغ���اواط وبن���اه الرو�س. وب���داأ العمل يف 

2011 وو�صل طاقته الكاملة يف 2012.
ال���زلزل  ح���زام  عل���ى  اي���ران  وتق���ع 
و�ص���هدت �صل�صلة من الهزات منذ نوفمرب 
2017 عندما قتل 620 �صخ�ص���ا يف زلزال 
قوت���ه 7،3 درج���ات يف منطقة كرمن�ص���اه 

غرب البالد، كما قتل 8 يف العراق.

موسكو ـ رويترز: 
نفت اخلارجية الرو�صية اأم�س اخلمي�س 
املزاعم عن تدهور احلالة ال�ص���حية لقائد 
اجلي����س الوطن���ي الليبي امل�ص���ري خليفة 
حفرت اإلى م�ص���توى حرج. وقالت املتحدثة 
با�ص���م اخلارجية الرو�ص���ية ماريا زاخاروفا 
اأثناء موؤمتر �صحايف، اإن التقارير ال�صحفية 
املت�صاربة الواردة خالل الأ�صبوع املا�صي 
عن حالة حفرت احلرجة مل تتاأكد، مو�ص���حة 
اأن م�ص���ادر ملو�ص���كو يف جه���ات ر�ص���مية 
�رصق���ي ليبيا، وخا�ص���ة يف قي���ادة اجلي�س 
الوطن���ي الليب���ي، اأكدت اأن ه���ذه املزاعم 
مبالغ فيه���ا كثريا، ومل تتحق���ق التنبوؤات 
امل�ص���تندة اإليها. واأ�ص���ارت زاخاروفا اإلى 
اأن الو�صع يف ليبيا ل يزال معقدا، م�صيفة 
اأن العملي���ة ال�صيا�ص���ية يف الب���الد ل تزال 
تتعرقل ومل يتم التو�ص���ل بعد اإلى حلول 
بخ�ص���و�س اأهم م�ص���ائل الأجندة املحلية، 
بالرغم من اجلهود املبذولة حتت الرعاية 
الأممي���ة يف �ص���بيل اإط���الق احل���وار الليبي 

الليبي ال�صامل.

باريس ـ آرتي:
ذك���ر موق���ع فرن�ص���ي متخ�ص����س يف 
التحلي���ل الع�ص���كري اأن الق���وات البحرية 
اجلزائرية �صت�ص���تلم خالل الأي���ام القليلة 
املقبلة غوا�ص���ة ع�ص���كرية مطورة رو�صية 
ال�صنع من طراز “كيلو 636”. و�صت�صاف 
الغوا�ص���ة اجلديدة وهي مزودة ب�صواريخ 
فتاك���ة اإلى الأ�ص���طول البح���ري اجلزائري 
املك���ون م���ن 4 غوا�ص���ات ذات حمركات 
الديزل م���ن الطراز نف�ص���ه. واأفاد املوقع 
ب���اأن �ص���فينتني ع�ص���كريتني جزائريتني 
غادرتا، يف 4 اأبريل اجل���اري، ميناء وهران 
يف اجتاه ميناء �ص���ان بطر�ص���بورغ لتاأمني 
ا�صتالم الغوا�صة اجلديدة ومرافقتها اإلى 
اجلزائر. ومن املخطط اأن ت�ص���تلم البحرية 
اجلزائري���ة غوا�ص���ة �صاد�ص���ة م���ن ط���راز 
“كيلو 636” ال�ص���يف القادم بعد انتهاء 
التجارب البحرية عليها. وبف�ص���ل هاتني 
الغوا�صتني، �صت�ص���بح اجلزائر واحدة من 
الدول املالكة لأقوى اأ�صطول غوا�صات يف 
منطقة البحر املتو�ص���ط بعد و�ص���ول عدد 
غوا�صاتها اإلى 6 وجميعها رو�صية ال�صنع 

من طراز “كيلو”.

أنقرة ـ األناضول: 
اأج���رى الرئي����س الرتك���ي رجب طيب 
نظ���ريه  م���ع  اأردوغ���ان مكامل���ة هاتفي���ة 
ال�ص���يني �ص���ي جني بينغ، ام�س اخلمي�س، 
�ص���دد خاللها على اأهمي���ة جتنب اأي تطور 
م���ن �ص���اأنه ت�ص���عيد التوت���ر يف �ص���وريا. 
اأردوغ���ان و�ص���ي  ب���ني  تن���اول احلدي���ث 
ق�ص���ايا ثنائي���ة واإقليمي���ة وتب���ادل الآراء 
حول التطورات الأخرية يف �صوريا، بح�صب 
اأردوغ���ان  واأ�ص���ار  “الأنا�ص���ول”.  وكال���ة 
اإل���ى اأن ب���الده كانت ترف�س من���ذ البداية 
ا�صتخدام الأ�ص���لحة الكيميائية يف �صوريا، 
موؤكدا اأهمية اإغ���الق املجال اأمام اأي تطور 
من �ص���اأنه ت�ص���عيد التوتر يف �صوريا خالل 
املرحلة القادمة.  و�ص���دد الرئي�س الرتكي 
ونظريه ال�صيني على �رصورة حماية وحدة 
الأرا�صي ال�ص���ورية، وعلى اأهمية التعاون 

يف مكافحة الإرهاب.

م�رص توجه حتذيرا لإثيوبيا 
ب�صاأن �صد النه�صة

تركيا

كوبا

إيران

املوؤبد لقتلة جندي 
“اأحبط النقالب”

رئي�س جديد ينهي 
عهد “اآل كا�صرتو” 

زلزال قوي ي�رصب 
“حمافظة نووية” 

مو�صكو تنفي تدهور حالة 
خليفة حفرت ال�صحية 

اجلزائر تعزز اأ�صطولها 
البحري بغوا�صة رو�صية

اأردوغان يدعو لتجنب 
ت�صعيد التوتر يف �صوريا
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البنتاغون: نظام الأ�شد مازال قادرا على �شن هجمات كيمياوية طارق �شالح يقود املقاومة �شد احلوثيني بال�شاحل الغربي 

اإيران.. حروب مفتعلة للهروب اإلى الأمام

مو�صكو تتهم املعار�صة بعرقلة مفت�صي الكيماوي يف دوما اأطلق عملية ع�صكرية وا�صعة بدعم التحالف

وكان����ت ق����د ا�ص����تهدفت غ����ارات نفذتها 
الولي����ات املتحدة مع فرن�ص����ا وبريطانيا مركز 
البح����وث العلمي����ة وقواع����د ومقرات ع�ص����كرية 
يف دم�ص����ق وحميطه����ا، وف����ق ما اأفاد املر�ص����د 
ال�ص����وري حلقوق الإن�ص����ان، يف وقت تردد دوي 
تفجريات �ص����خمة يف العا�ص����مة وف����ق “فران�س 

بر�س”.
وتزام����ن تنفي����ذ ه����ذه ال�رصبات م����ع اإعالن 
الرئي�����س الأمريك����ي دونالد ترامب م����ن البيت 
الأبي�����س ع����ن “عملي����ة ع�ص����كرية م�ص����رتكة مع 
فرن�ص����ا وبريطاني����ا جاري����ة” يف �ص����وريا. ووعد 
اأن تاأخ����ذ العملية “الوقت ال����ذي يلزم”، مندداً 
بالهجمات الكيمياوية “الوح�ص����ية” التي �صنها 

النظام ال�صوري على مدينة دوما قبل اأ�صبوع.
وق����ال مدي����ر املر�ص����د رامي عب����د الرحمن 
لوكال����ة فران�����س بر�����س اإن “ق�ص����ف التحال����ف 
الغربي ا�صتهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد 
ع�ص����كرية ع����دة ومق����رات للحر�����س اجلمه����وري 
والفرقة الرابعة يف دم�ص����ق وحميطه����ا”. بينما 
اكتف����ى التلفزي����ون التاب����ع للنظ����ام ال�ص����وري 
بالإ�صارة اإلى “اأنباء عن ا�صتهداف مركز البحوث 
العلمي����ة يف ب����رزة” يف �ص����مال �رصق����ي دم�ص����ق. 
ووج����ه ترامب يف كلمته حتذيراً لإيران ورو�ص����يا 
على خلفية �ص����التهما بالنظام ال�ص����وري، داعياً 
مو�صكو اإلى الكف عن “ال�صري يف طريق مظلم”. 
وقال اإن رو�ص����يا “خانت وعودها” يف ما يتعلق 

باأ�صلحة �صوريا الكيمياوية.
وقتل اأكر من 60 �صخ�ص����اً واأ�ص����يب 500 
اآخرون يف مدينة دوما قبل اأ�ص����بوع جراء ق�صف، 
قال م�ص����عفون واأطباء اإنه مت با�ص����تخدام �صالح 
كيمياوي واتهموا قوات النظام بالوقوف خلفه، 
الأم����ر الذي ينفي����ه النظام ال�ص����وري وحليفتاه 

مو�صكو وطهران.
ال����ى ذل����ك، ق����ال نائ����ب وزي����ر اخلارجي����ة 
الرو�ص����ي، ميخائيل بوغدانوف، اأم�س اخلمي�س، 
اإن مقاتلي املعار�صة ال�صورية مينعون مفت�صي 
منظمة حظر الأ�ص����لحة الكيماوية من الو�ص����ول 

اإلى مدينة دوما يف غوطة دم�صق ال�رصقية.
وياأتي حديث اخلارجية الرو�صية عن حوؤول 

املعار�ص����ة امل�ص����لحة يف الغوط����ة ال�رصقية دون 
و�ص����ول حمققي الكيماوي اإل����ى موقع الهجوم 
املفرت�س، فيما اأكد النظام ال�ص����وري، يف وقت 
�صابق، اإخراج كافة املقاتلني من املنطقة، وهو 

ما يربز تناق�صا بني روايتي دم�صق ومو�صكو.
واأكدت وكال����ة الأنباء ال�ص����ورية “�ص����انا”، 
ما و�ص����فته ب�”تطه����ري” للغوط����ة ال�رصقية من 
“العنا�����رص الإرهابي����ة”، وقال����ت اإن ال�ص����لطات 

ت�صعى اإلى اإعادة احلياة للمنطقة.
وكان����ت اخلارجية الفرن�ص����ية ق����د انتقدت 
مو�ص����كو ودم�ص����ق، يف وق����ت �ص����ابق، واتهمت 
باري�����س البلدي����ن احلليف����ني برف�����س دخ����ول 

و�ص���نت قوات املقاومة الوطني���ة اليمنية 
هجوما وا�ص���عا على مواقع ميلي�صيات احلوثي 
يف الطري���ق املوؤدية اإلى ال���ربح، والتالل التي 

تطل على اخلط الرئي�صي ومفرق موزع.
وتتزامن هذه العملية الع�ص���كرية النوعية 
م���ع ا�ص���تعدادات مكثف���ة للمقاوم���ة الوطنية، 
لتو�ص���يع حماور القتال مع ميلي�صيات احلوثي 
الإيرانية، يف مناطق اأخرى على ال�صاحل الغربي.

من جانبها �صنت مقاتالت التحالف العربي 
غ���ارات جوي���ة مكثفة عل���ى مواقع ميلي�ص���ات 
احلوثي يف مف���رق املخا وجبل ال�ص���بكة وموزع 
وال���ربح، اأ�ص���فرت ع���ن تدم���ري ع���دد كبري من 
للميلي�ص���يات،  التابع���ة  الع�ص���كرية  الآلي���ات 
و�ص���ط انهيارات مت�ص���ارعة، وم�رصع املئات يف 
�ص���فوفهم، يف ح���ني متكنت ق���وات املقاومة 
الوطنية اليمنية، من اخ���رتاق املواقع الأمامية 
للحوثي���ني يف معرك���ة ع�ص���كرية نوعية و�ص���ط 

خ�صائر فادحة يف �صفوف امليلي�صيات.
وق���ال م�ص���در يف املقاوم���ة الوطني���ة يف 
املقاتل���ني  اآلف  اإن  “وام”،  لوكال���ة  ت�رصي���ح 
املدربني من اأفراد املقاومة بداأوا تقدما كبريا 
عل���ى عدة حماور بجبهة ال�ص���احل الغربي بدعم 
من قوات التحالف وتعزيزات ع�صكرية واآليات 
ثقيلة ومدرعات ومدافع وغطاء جوي، يف عملية 
ع�ص���كرية حا�ص���مة �ص���د ميلي�ص���يات احلوث���ي 

الإيرانية يف ال�صاحل الغربي.
العملي���ة  ه���ذه  اأن  امل�ص���در،  واأ�ص���اف 
الع�ص���كرية النوعية ت�ص���تهدف حترير املناطق 
الواقعة حتت �ص���يطرة الإنقالبيني، م�صريا اإلى 
ب���دء العد التنازيل ملعرك���ة حترير ما تبقى من 
مديريات ال�ص���احل الغربي، اخلا�صعة ل�صيطرة 
ميلي�ص���يات احلوثي الإيراني���ة، ودحر امل�رصوع 
الإيراين النقالبي يف اليمن، وا�صتعادة ما تبقى 

من مناطق حتت �صيطرة احلوثيني.

وتق���وم ق���وات التحال���ف العرب���ي لدع���م 
ال�رصعي���ة يف اليم���ن بقي���ادة اململك���ة العربية 
ال�صعودية، بدور كبري يف تاأمني معظم ال�صواحل 
اليمنية ب���دء من حمافظة املهرة، و�ص���ول اإلى 
ال�ص���احل الغربي لليمن، وذلك يف ظل ا�صتمرار 

التحال���ف بتقلي����س رقعة �ص���يطرة احلوثيني 
فيما تبقى من ال�ص���احل الغربي، والإ�رصار على 
ا�صتعادته بالكامل �ص���من اإ�صرتاتيجية تاأمني 
حرك���ة املالح���ة يف البح���ر الأحمر، خ�صو�ص���ا اأن 
ميلي�ص���يات احلوث���ي الإيرانية متث���ل تهديدا 

للمالحة البحرية الدولية، والتي تتخذ من ميناء 
احلدي���دة منطلق���ا لأعمالها الإرهابي���ة، كما اأن 
ا�صتعادة ما تبقى من ال�صاحل الغربي �صيقطع 
ال�رصي���ان الإي���راين واإمداد ميلي�ص���يات احلوثي 

بال�صالح املهرب.

• حمققو الكيماوي مل ي�صتطيعوا الو�صول اإلى موقع الهجوم 	

• خامنئي يوهم الإيرانيني بوجود اأعداء خارجيني	

عواصم ـ وكاالت: 

قالت وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( ام�س اخلمي�س اإن احلكومة ال�سورية ال تزال متلك 

القدرة على �سن هجمات كيمياوية حمدودة يف امل�ستقبل رغم عدم وجود موؤ�سرات على اأنها ت�ستعد 

ل�سن مثل هذه الهجمات.

وقال اللفتنانت جرنال كينيث ماكنزي املدير بهيئة االأركان “يحتفظون بقدرة متبقية. رمبا 

منت�سرة مبواقع خمتلفة يف اأنحاء البالد”.

واأ�ساف “�ستكون لديهم القدرة على �سن هجمات حمدودة يف امل�ستقبل واأنا ال اأ�ستبعد ذلك. 

نتابعهم  اأننا  بالقلق واخل��وف من  ال�سعور  الهجمات عليهم  اآليات �سن تلك  لكن وهم يفكرون يف 

ولدينا القدرة على مهاجمتهم جمددا اإذا لزم االأمر”.   

 دبي ـ وكاالت: 

بداأت قوات املقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد الركن طارق حممد عبد اهلل �سالح، ام�س 

اخلمي�س، عملية ع�سكرية وا�سعة يف ال�ساحل الغربي لليمن باجتاه مفرق املخا ومنطقة الربح غربي 

حمافظة تعز، لل�سيطرة على مناطق جديدة من قب�سة ميلي�سيات احلوثي االإيرانية.

من  تعز  عن  احل�سار  وفك  الغربي،  ال�ساحل  وتاأمني  لتحرير  ا�ستكماال  العملية،  هذه  وتاأتي 

اجلهة الغربية، وذلك باإ�سناد من القوات امل�سلحة االإماراتية، العاملة �سمن قوات التحالف العربي، 

بقيادة اململكة العربية ال�سعودية، ودعم من املقاومة “التهامية” و “اجلنوبية”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

يحاول امل�سوؤولون االإيرانيون اإثارة الروح الوطنية بافتعال االأزمات يف اخلارج واختالق اأعداء 

وهميني، للهروب اإىل االأمام من حقيقة ما يواجهونه من �سعوبات داخلية.

واتبع الطريقة ذاتها املر�سد االإيراين علي خامنئي، الذي طلب من م�سوؤويل االأمن يف بالده 

و�سع برنامج هجومي للت�سدي ملا و�سفه باحلرب اال�ستخباراتية وهزمية من يراهم اأعداء.

خامنئي حث امل�سوؤولني االأمنيني على تكثيف العمليات اال�ستخباراتية الإيران، مو�سحا �سرورة 

يحتفل  ال�سورة،  ولتكتمل  يقول.  كما  اجل��د  حممل  العدو” على  واخ��راق  تغلغل  “ق�سية  اأخ��ذ 

به.  القيام  اعتادت طهران  ا�ستعرا�س ع�سكري  اإي��ران مبا ي�سمى عيد اجلي�س، عرب  امل�سوؤولون يف 

وو�سط هذا املوكب من اجلنود واالأ�سلحة واملعدات مترر طهران ر�سالة التهديد للمنطقة والعامل.

طهران ـ أ ف ب: 
اعتقل���ت ايران اأم�س اخلمي�س م�ص���وؤول بارزا 
يف وزارة الثقاف���ة بعد ن�رص فيدي���و على النرتنت 
ل�ص���بيان وفتي���ات يرق�ص���ون يف م���كان عام يف 
مدينة م�صهد �صمال �رصق البالد، بح�صب الق�صاء.

ونقل���ت وكالة مي���زان اللكرتوني���ة التابعة 
للق�ص���اء عن وكي���ل النائب الع���ام وحيد حيدري 
الثقاف���ة  وزارة  م�ص���وؤويل  كب���ري  اعتق���ال  “مت 
والر�صاد ال�ص���المي يف م�صهد ب�ص���بب تقوي�صه 

اأ�صول اللياقة علنا وانتهاك القوانني”.
ويحظر القانون ال�ص���المي يف ايران الرق�س 

يف العلن.
واظه���ر ت�ص���جيل الفيدي���و ال���ذي انت�رص على 
مواق���ع التوا�ص���ل الجتماع���ي �ص���بيانا وفتيات 
يرق�صون يف مركز للت�صوق بينما كان مغٍن يوؤدي 

و�صلة امام جمهور كبري. وجرى احلدث الثالثاء.

اعتقال م�صوؤول يف وزارة 
الثقافة ب�صبب الرق�س

اليمن.. قانون حوثي ل�”نهب” اأموال الزكاة

غارات عراقية “مميتة” على داع�س يف �صوريا
بغداد ـ رويترز: 

العراقية، اخلمي�س،  اأعلنت احلكوم���ة 
اأن قواته���ا اجلوي���ة �ص���نت غ���ارات جوية 
“مميت���ة” عل���ى مواق���ع لتنظي���م داع�س 

الإرهابي داخل الأرا�صي ال�صورية.
لرئي����س  الإعالم���ي  املكت���ب  واأف���اد 
ال���وزراء العراق���ي، حي���در العب���ادي ب���اأن 
ال�رصبات نفذت “من جهة حدود العراق”.

اجلي����س  با�ص���م  متح���دث  واأو�ص���ح 
العراق���ي اأن ال�رصبات اجلوية التي نفذها 
الع���راق عل���ى مواق���ع داع����س يف �ص���وريا 

نفذت بالتن�صيق مع احلكومة ال�صورية.
ونقل���ت روي���رتز ع���ن العمي���د يحيى 
العراقي���ة  اجلوي���ة  الق���وات  اإن  ر�ص���ول 
اإلى  ا�صتخدمت مقاتالت اإف16-، للعبور 

�صوريا وتنفيذ ال�رصبات.

تعمل ميلي�ص���يات احلوثي الإيرانية عل���ى تعديل قانون الزكاة، 
واإقراره عرب ما تبقى من اأع�صاء يف جمل�س النواب اخلا�صع ل�صيطرتها 
يف �صنعاء، لفر�س “زكاة اخُلم�س” ل�صاحلها ب�صكل ر�صمي يف مناطق 

نفوذها، ح�صبما ك�صفت م�صادر مينية.
ون����رص “النائ���ب” اأحمد �ص���يف حا�ص���د امل���وايل للحوثيني، على 
�ص���فحته مبوقع “في�ص���بوك”، ن�س املادة التي طرحه���ا احلوثيون 
لتعديل على قانون الزكاة، مبا ي�صمن توريد ن�صبة 20 % من اأموال 
الزكاة ل�صالح قيادة امليلي�صيات ورموزها حتت م�صمى “اخُلم�س”، 

يف خطوة ي�صعى املتمردون من خاللها نهب هذه الأموال.
ويزع���م املتم���ردون احلوثيون اأنه���م من اآل بي���ت النبي حممد، 
واأنهم اأولى باأن تدفع لهم ن�ص���بة 20 % من اأموال الزكاة، معتمدين 

على تاأويالت فقهية ومذهبية ملتوية.
وي�ص���عى املتم���ردون من خالل هذه امل���ادة اإلى اإ�ص���فاء �رصعية 
دينية وقانونية عل���ى “اجلبايات” التي يفر�ص���ونها على اليمنيني 
منذ 3 �ص���نوات، لتوفري موارد مالية لتمويل احلرب التي تخو�ص���ها 

امليلي�صيات لتثبيت النقالب وتعزيز و�صعها املايل املرتاجع.

 القدس المحتلة ـ وكاالت: 

�ص���ارك اآلف الفل�ص���طينيني اأم����س اخلمي�س 
يف “م�ص���رية العودة” بقري���ة عتليت جنوب مدينة 
حيف���ا، يف الذكرى ال�ص���بعني “للنكب���ة”، يف حني 
يحي���ي الإ�رصائيليون ذكرى قيام كيانهم بح�ص���ب 
التقومي العربي، حي���ث علقت الأعالم الإ�رصائيلية 
يف كافة اأنحاء البالد، ل �صيما يف القد�س وتل اأبيب 

وحيفا.
فق���د نظم���ت جمعي���ة الدف���اع ع���ن حق���وق 
املهجرين داخل اإ�رصائيل ام�س “م�صرية العودة” يف 
قرية عتليت جنوب مدينة حيفا يف اإطار فعاليات 
ذك���رى “النكبة”، تزامنا مع اإحياء اإ�رصائيل الذكرى 

ال�صبعني لقيامها بح�صب التقومي العربي.
ويف كل ع���ام يحي���ي الفل�ص���طينيون داخ���ل 
اإ�رصائي���ل ذك���رى “النكب���ة” مب�ص���رية مركزي���ة يف 
اإحدى القرى املهجرة تاأكيدا حلق العودة، وتنظم 
م�ص���رية اخلمي�س حت���ت عنوان “يوم ا�ص���تقاللكم 

يوم نكبتنا”.
و�صاركت فعاليات حزبية وحركات �صيا�صية 
وجلان �ص���عبية من خمتلف املدن والقرى العربية 
التظاه���رة. ورف���ع امل�ص���اركون يف امل�ص���رية  يف 
لفت���ات كت���ب عليها “ل عودة عن ح���ق العودة”، 

و�صاروا حاملني الأعالم الفل�صطينية.
و�ص���ارت عائالت باأكملها مع الأطفال، وردد 
امل�ص���اركون “من فل�ص���طني العربية عا�ص���متها 
القد�س الأبي���ة”، وهتافات تدعم غزة، واأن�ص���دوا 
اأغني���ة “موطني”. ون�ص���بت خيام و�ص���عت فيها 
�ص���ور قرى مهدمة م���ع اأ�ص���مائها. وحلق الطريان 

احلربي الإ�رصائيلي يف �صماء مدينة حيفا.
وهي امل�ص���رية 21 جلمعية الدفاع عن حقوق 

املهجرين. و�صمحت ال�رصطة الإ�رصائيلية ل� 15 األف 
�صخ�س بالتظاهر هناك بعد ظهر اخلمي�س.

وقال���ت جمعية الدفاع عن املهجرين يف بيان 
له���ا “70 عام���ا من النكب���ة امل�ص���تمرة مرت على 
�صعبنا الفل�صطيني وماليني الالجئني واملهجرين 
الفل�ص���طينيني ل يزال���ون م�ص���تتني يف خميمات 
اللجوء يف الوطن وال�صتات، حمرومني من ممار�صة 
حقهم الطبيعي يف العودة اإلى ديارهم الأ�ص���لية، 
والعي����س على اأرا�ص���يهم ويف قراه���م ومدنهم”. 
واأ�ص���افت “ب���ني ع���ام واآخ���ر، تتعر����س ق�ص���ية 
الالجئني اإلى حماولت �صتى ل�صطبها من الوجود 
�ص���واء من خالل ا�ص���رتاط اإ�رصائيل التخلي عنها يف 
املفاو�ص���ات العقيم���ة، اأو الإمع���ان يف حم���اولت 
توط���ني الالجئني يف الدول الت���ي يقيمون فيها، 
والتنك���ر حلقوقهم التي اأقره���ا القانون الدويل، 
وخ�صو�ص���ا الق���رار الأمم���ي رق���م 194”. وتق���ع 

بل���دة عتليت جن���وب مدينة حيف���ا وتبعد 12 كلم 
تقريبا عنه���ا. وهدمت عتليت العربية عام 1948 
ومل يتب���ق اأي بي���ت عربي هناك با�ص���تثناء مقربة 

اإ�صالمية.
م���ن جهة اأخ���رى، احتف���ل الإ�رصائيلي���ون ليل 
الأربع���اء واخلمي�س بذك���رى قيام دول���ة اإ�رصائيل 
الأع���الم  وعلق���ت  الع���ربي  التق���ومي  بح�ص���ب 
الإ�رصائيلي���ة الكب���رية يف كل مكان و�ص���كل العلم 
الإ�رصائيلي باإ�ص���اءات خمتلف���ة يف كافة املدن يف 

القد�س وتل اأبيب وحيفا.
ويوجد يف اإ�رصائيل نحو 250 األف عربي مهجر 
من قراهم يعي�ص���ون يف بلدات اأخرى ومل يهاجروا، 

بح�صب اجلمعية.
ويقدر عدد عرب اإ�رصائيل مبليون و400 األف 
ن�ص���مة يتحدرون من 160 األف فل�صطيني ظلوا يف 

اأرا�صيهم بعد قيام دولة اإ�رصائيل عام 1948.

م���ن جان���ب اآخ���ر، دع���ا الربمل���ان الأوروب���ي 
اإ�رصائي���ل، اأم����س اخلمي����س، اإل���ى “المتن���اع ع���ن 
ا�ص���تخدام الق���وة املميتة” مبواجه���ة متظاهرين 
فل�ص���طينيني، بع���د مواجهات عل���ى احلدود بني 
قطاع غ���زة واإ�رصائيل، اأ�ص���فرت ع���ن اأكر من 30 

�صهيدا فل�صطينياً.
ويف ق���رار اأُق���ر بغالبية �ص���احقة، دان النواب 
“�ص���قوط متظاهري���ن فل�ص���طينيني اأبرياء قتلى 
وجرحى يف قطاع غزة يف الأ�صابيع الثالثة الأخرية”.

وطلبوا “باإحلاح من قوات الدفاع الإ�رصائيلية 
المتن���اع ع���ن اأي ا�ص���تخدام للقوة املميتة �ص���د 
متظاهري���ن غري م�ص���لحني”، ودع���وا اإ�رصائيل اإلى 

احرتام “احلق الأ�صا�صي يف التظاهر ال�صلمي”.
مار����س   30 من���ذ  م�رصح���اً  احل���دود  وكان���ت 
ملواجهات عنيفة اأ�ص���فرت ع���ن 34 قتيالً ومئات 
اجلرحى الفل�صطينيني بالر�صا�س. ومل ي�صب اأي 

اإ�رصائيلي.
وطالب الأمني العام لالأمم املتحدة، اأنطونيو 
غوتريي����س، ووزي���رة خارجي���ة الحت���اد الأوروبي 
فيديريكا موغرييني باإجراء حتقيق حول ا�صتخدام 

اإ�رصائيل الر�صا�س احلي.
ويف الن����س الذي مت الت�ص���ويت علي���ه اأم�س 
اخلمي����س يف جل�ص���ة عام���ة يف �صرتا�ص���بورغ، دع���ا 
الربمل���ان الأوروبي “اإلى اأق�ص���ى درجات �ص���بط 
النف�س و�ص���دد عل���ى اأن الأولوية يج���ب اأن تكون 

احلوؤول دون اأي ت�صعيد جديد للعنف”.
وملواجه���ة الأزمة الإن�ص���انية، طلب الربملان 
الأوروب���ي “جه���وداً دولي���ة فورية وا�ص���ع النطاق 
من اأج���ل اإعادة اإعمار وتاأهيل” قطاع غزة. وطالب 
الن���واب الأوروبي���ون اأي�ص���اً ب�”رفع ف���وري وغري 

م�رصوط للح�صار على قطاع غزة واإغالقه”.

أوروبا تدين قتل إسرائيل “أبرياء” في غزة

“يوم استقاللكم يوم نكبتنا”.. مسيرة للمطالبة بحق العودة في حيفا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

بعد اأن تغلغلت يف العراق و�ص���وريا �صيا�ص���يا وع�صكريا، يبدو حلم طهران بفتح طريق يربطها بدم�صق عرب بغداد و�صول 
اإلى مياه البحر املتو�صط اأقرب اإلى احلقيقة. فقد ك�صفت م�صادر �صيا�صية عن توقيع حكومات اإيران والعراق و�صوريا م�رصوعا 
لإقامة “اأوتو�صرتاد” يربط عوا�صم الدول الثالث، مب�صافة ت�صل اإلى 1700 كيلومرت، �صتنفذه �رصكة اإيرانية على مدى عامني.
وين�س التفاق على اأن يتولى حرا�ص���ة الطريق ال�رصيع و�ص���كك احلديد فيه، عنا�رص من اجلي�س وال�رصطة يف كل من البلدان 
الثالثة، ف�صال عن اإقامة مراكز اأمنية على طول الطريق. كما �صيتم نقل الب�صائع عرب هذا اخلط اإلى موانئ البحر الأبي�س، وقد 
ميتد الطريق نحو العا�صمة اللبنانية بريوت. عالوة على ذلك، فمن املقرر ح�صب م�صوؤول اإيراين اأن تربط اإيران �صبكة ال�صكك 

احلديد الإيرانية مع العراق عرب مدينة كرمن�صاه.
وتخطو اإيران بهذا الطريق خطوات اأبعد، يف تنفيذ خمططها التو�صعي يف املنطقة لتحقيق اأجندتها اخلا�صة.

“اأوتو�شرتاد” جديد يحقق خمطط اإيران التو�شعي

• فل�صطينية حتتفظ ب�”مفتاح العودة”.	

• قوات العميد طارق �صالح جاهزة ل�”املعركة احلا�صمة”.	



اتحاد فنون القتال المختلطة                 المركز اإلعالمي

خطف حامل اللقب فريق املنامة عصا 
الس��بق وقطع الخطوة األوىل نحو درع 
دوري زين الدرجة األوىل لكرة الس��لة، 
حينام كس��ب نزال الجول��ة األوىل أمام 
غرميه فريق األهيل بتغلبه عليه بنتيجة 
)86/79(، يف اللق��اء ال��ذي أقيم بينهام 
مس��اء أم��س )الخميس(، ع��ى صالة 
مدينة خليف��ة الرياضية مبدينة عيىس، 
ضمن إط��ار الجولة األوىل م��ن الدور 
النه��ايئ لبطولة الدوري، وس��ط حضور 

جامهريي كبري.
وج��اء رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة يف مقدمة الحضور 

خالل اللقاء.
وبفوزه أمس، حقق املنامة بداية جيدة 
يف النه��ايئ منحه جرع��ة معنوية كبرية 
وتق��دم خطوة واح��دة نح��و اللقب، 
حي��ث إّن ف��وزه يف املب��اراة القادم��ة 
س��يقربه أكرث من الظفر بدرع الدوري، 
إذ ين��ص نظام النهايئ ع��ى الفوز يف 3 
مواجهات من أص��ل 5 للتويج باللقب، 
حيث ال تزال أبواب املنافس��ة مفتوحة 
عى مرصاعيها كون املرحلة النهائية يف 
جولته��ا األوىل، إذ تبقت أمام الفريقني 
4 جوالت قادمة، وبذلك س��يكون أمام 
األهيل الفرصة الكاملة للعودة ومعادلة 
النتيجة يف الجولة املقبلة التي س��تقام 

بينهام يوم األحد املقبل.
وق��ّدم الفريقان مباراة قوية ومتكافئة، 
بس��ط فيها فريق املنامة أفضليته عى 
النتيجة منذ البداية وحتى النهاية، فيام 
نجح األهيل تقريب النتيجة كلام وسع 
املنامة الفارق، غري أنه مل ينجح يف إدارك 
التعادل والتقدم وكان أقرب فارق وصل 
إليه هو نقطتني بواقع 46/44 مبنتصف 
الربع الثالث. وكان أفضل املس��جلني يف 
املنامة املحرتف األمرييك واين بتسجيله 
23 نقطة يف حني سجل محمد كويد 22 

نقطة وأضاف محمد أمري 13 نقطة.
أما أفضل املس��جلني يف صفوف األهيل 
ف��كان قائ��د الفري��ق حس��ني ش��اكر 
بتس��جيله 24 نقطة وأض��اف املحرتف 
األم��رييك لورن 22 نقط��ة وكاظم ماجد 

10 نقطة.
وجاءت نتائج الفرتات عى النحو اآليت: 
19/ 11 للمنام��ة، 22/ 20 لألهيل، 25/ 

21 للمنامة، و25/ 22 لألهيل.

الشوط األول

وبدأ املنام��ة بتش��كيلة ضمت محمد 

كويد، محمد أمري، حسن نوروز، أحمد 
عزيز واألمرييك واين تش��يزم، فيام بدء 
األهيل بتش��كيلة ضمت حس��ني شاكر، 
هش��ام رسحان، حس��ن العريب، صباح 

حسني واألمرييك لورن وودز.
وجاءت بداية األهيل يف املباراة مرتبكة 
وفقد العدي��د من الك��رات الهجومية 
وأخطأ الحلق ع��دة مرات بالتصويبات 

الثالثية الضائعة التي اس��تغلها املنامة 
للتق��دم 5/0 م��ع م��رور دقيقتني عن 

الربع األول.
ومنح األداء الجامعي القوي للمنامة يف 
الهجوم والدفاع الضاغط فرصة لتعزيز 
تقدمه منتصف الرب��ع 12/4، ليتدخل 
مدرب األهيل الق��ريص بالوقت الفني، 
قب��ل أن يدف��ع بالثاليث محمد حس��ن 

وحس��ني سلامن وحسن قرايش لتنشيط 
الهجوم الذي مل ينجح يف تسجيل سوى 
4 نقاط حتى الدقيقة السادس��ة للربع 

مقابل 14 نقطة للمنامة.
وتح��ول األه��يل لدف��اع رج��ل لرجل 
واس��تطاع تقلي��ص الفارق ل���6 نقاط 
16/10، فيام ظ��ل املنامة محافظا عى 
تقدمه وحس��م ه��ذا الرب��ع ملصلحته 

بنتيجة 19/11.
ورفع املنامة الفارق ل�10 نقاط مجدًدا 
مطلع الربع الثاين 21/11، قبل أن يرفع 
غلة النقاط بالتصويب الثاليث املركز عن 

طريق محمد كويد وواين 27/12.
وأعاد األهيل ف��ارق ال�10 نقاط رسيعا 
ثم قرب الفارق أكرث وصوال إىل 27/19، 
مس��تغال الهج��امت الضائع��ة للمنامة 

التي ترجمها لهجامت رسيعة، ودفعت 
م��درب املنام��ة الوطني عقي��ل ميالد 
للتدخ��ل بالوق��ت الفني ملن��ع اقرتاب 

منافسه أكرث.
ومنح��ت األخطاء الش��خصية املتكررة 
ع��ى املنامة فري��ق األه��يل األفضلية 
لتذلي��ل النتيج��ة إىل 27/23، غ��ري أن 
املنام��ة بثالثيت��ني م��ن األم��رييك واين 
تش��يزم أرجع فارق ال�10 نقاط 33/23 

منتصف الربع.
وتواصل سجال املد والجزر يف النتيجة، 
إذ قل��ص األه��يل الف��ارق ل���4 نقاط 
بالتح��ول الهجوم��ي الرسي��ع، غري أن 
املنام��ة حاف��ظ ع��ى تقدمه وحس��م 

الشوط األول ملصلحته بنتيجة 39/33.

الشوط الثاني

وجاء الربع الثالث رسيًعا من الفريقني 
اللذين تقاس��ام الهج��وم الرسيع عى 
الحلق��ني مس��تغلني الك��رات الكث��رية 
الضائعة م��ع أفضلية التق��دم للمنامة 

منتصف الربع 46/41.
وأش��علت ثالثية األهالوي كاظم ماجد 
فتيل اإلث��ارة بعد أن قّلص��ت النتيجة 
لفارق س��لة واحدة بواق��ع 46/44، رد 
عليها املنامة ب�7 نقاط متتالية أعاد بها 

رفع النتيجة 53/44.
وش��كلت التصويبات الثالثية املحكمة 
من جان��ب املنامة العالم��ة الفارقة يف 
هذا الربع، ونجح الزعيم من تس��جيل 
4 ثالثيات بواس��طة واين ومحمد كويد 
ومحمد حس��ني خ��الل النص��ف الثاين 
للف��رتة ليأخ��ذ بها األفضلي��ة مع نهاية 
الربع بواقع 64/54. وحافظ املنامة عى 
الفارق نفس��ه يف الدقائق الثالث األوىل 
للربع األخ��ري 59/69، وح��اول األهيل 
مبختل��ف األس��اليب الهجومية تقليص 
النتيجة، غ��ري أن إضاعة العبيه للفرص 
الس��هلة للتس��جيل من داخل املنطقة 
وغي��اب الرتكيز ع��ن التصويب الثاليث، 
مقابل مد هجومي ناجح للمنامة، منح 
األخ��ري املحافظة عى فارق ال�10 نقاط 

منتصف الربع 65/75.
وواصل االهيل ضغط��ه الهجومي عى 
منافسه واس��تطاع بقيادة قائده حسني 
ش��اكر الع��ودة م��رة أخ��رى وتقريب 
الفارق ل�4 نقاط قبل دقيقة ونصف عن 
املباراة، ليتدخل مدرب املنامة بالوقت 
الفن��ي يف مناس��بتني، ونجح يف الحفاظ 
عى هدوء وتركيز العبيه ليحسم نتيجة 

املباراة ملصلحته بواقع 86/79.

المنامة يكسب األهلي في النزال األول لنهائي دوري السلة
خط��ف الس��بق وتقدم خط��وة نح��و االحتف��اظ باللقب

جانب من اللقاء  )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد النهائي األول
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وصل رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة إىل العاصم��ة األردنية 
وذلك  )الخمي��س(  أم��س  ع��امن 
يف زي��ارة رس��مية يش��هد خالله��ا 
املباراة النهائية لبطولة كأس آس��يا 
للس��يدات 2018، والتي س��تجمع 
منتخبي اليابان وأسرتاليا عى استاد 

عامن الدويل اليوم الجمعة.
وس��يقوم رئيس االتحاد اآلس��يوي 
بتتويج املنتخب��ات الفائزة باملراكز 
الثالث��ة األوىل يف البطول��ة، إضافة 
إىل تكري��م الالعب��ات الحاص��الت 
عى الجوائز الفردي��ة يف مجريات 
املسابقة املؤهلة إىل نهائيات كأس 
الع��امل للس��يدات التي س��تقام يف 

فرنسا العام املقبل.
وأعرب الش��يخ سلامن بن إبراهيم 
يف ترصي��ح صحف��ي عن س��عادته 
بزيارة عامن، مبدي��ا تقديره البالغ 
للمملك��ة األردنية الهاش��مية عى 
حسن استضافتها منافسات بطولة 
الجاري��ة  للس��يدات  آس��يا  كأس 
منافس��اتها حاليا، مبيناً أن التنظيم 
املتميز لالس��تحقاق اآلسيوي يعزز 

متمي��زة  كوجه��ة  األردن  مكان��ة 
الحتضان األحداث الكروية الكرى. 
وأثنى الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
عى جهود اللجنة املنظمة املحلية 
لكأس آسيا للسيدات بقيادة رئيس 
االتح��اد األردين لكرة القدم س��مو 
األمري عيل بن الحس��ني عى صعيد 
توف��ري األج��واء املثالي��ة لتنظي��م 

البطولة وف��ق أعى معايري الجودة 
والتميز.

وأش��اد رئي��س االتح��اد اآلس��يوي 
لك��رة الق��دم باألجواء التنافس��ية 
املث��رية التي تش��هدها منافس��ات 
بطولة كأس آس��يا للسيدات، مشريا 
إىل أن املس��تويات القوي��ة الت��ي 
قدمتها املنتخبات املشاركة تعكس 

ارتفاع املس��توى الفني للمنتخبات 
اآلس��يوية، وت��رز وج��ود خامات 
كروي��ة س��يكون لها ش��أن كبري يف 

املستقبل القريب.
وأعرب الش��يخ سلامن بن إبراهيم 

عن أمله بأن تشكل املباراة النهائية 
لكأس آسيا للسيدات خامتة سعيدة 
ملنافسات البطولة من خالل األداء 
العايل من منتخبي أسرتاليا واليابان، 
معرب��ا عن ثقته بق��درة املنتخبني 

عى تقدي��م وجبة كروية دس��مة 
تلي��ق مبكانته��ام عى الس��احتني 
الدولي��ة والقارية وتلبي طموحات 
الجامهري الكروي��ة التواقة ملتابعة 

مباراة مثرية وقوية.

سلمان بن إبراهيم يشهد نهائي كأس آسيا للسيدات اليوم
أش��اد بالتنظيم األردني المتميز ونوه بالمستويات الفنية

عمان              مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  
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وصول الشيخ سلمان بن إبراهيم إلى االردن أمس

أرس��ل النادي األهيل خطابا رسميا إىل 
االتح��اد البحريني لكرة القدم يعرتض 
في��ه عى توقي��ت مب��اراة فريقه مع 
املح��رق ومباراة الرف��اع الرشقي أمام 
االتح��اد بالجول��ة الثامن��ة عرشة من 
دوري بن��ك البحري��ن الوطن��ي لكرة 

.)NBB( القدم
وجاء يف الخطاب املذيل بتوقيت أمني 
رس النادي فريد طه “نتقدم باعرتاضنا 
عى الجدول، ونطالب بتعديله بحيث 
تصب��ح مباراة فريقن��ا أمام املحرق يف 
تاريخ نفس��ه، وتوقي��ت مباراة فريق 
الرفاع الرشق��ي أمام فري��ق االتحاد؛  
مراعاة ملب��دأ تكافؤ الفرص، حيث إن 

نتيجة املباراتني مؤث��رة عى الطرفني؛ 
نظرا المت��الك فريق الرف��اع الرشقي 
17 نقطة وفريقن��ا 16 نقطة ونتيجة 
املباراتني ستحدد وضع كل من فريقنا 
وفري��ق الرف��اع الرشق��ي يف الدوري، 
فضال ع��ن أن نتيج��ة مب��اراة الرفاع 
الرشق��ي يف ح��ال ف��وزه )إذا أقيمت 
املباراة قبل مباراتنا( س��تجعل مباراة 
فريقنا تحصيل حاصل األمر الذي يرض 
باملنافس��ة الرشيفة يف دورينا، وعليه 
نطالب بتعديل الجدول لتقام مباراتنا 
أمام املح��رق والرشقي أم��ام االتحاد 

باليوم نفسه، والتوقيت نفسه”.
ووفق��ا للج��دول، فإن مب��اراة الرفاع 

الرشقي واالتحاد س��تقام يوم الجمعة 
الس��اعة 5:25 ع��ى اس��تاد البحرين 
الوطني، فيام س��تقام مواجهة األهيل 
واملحرق )بطل الدوري( يوم الس��بت 
اس��تاد  ع��ى  7:00 مس��اء  الس��اعة 

البحرين الوطني.
ويدل ذلك الخط��اب عى وجود ثقة 
لدى إدارة النادي األهيل بعدم تأثرهم 
بقان��ون مش��اركة الالع��ب تحت 21 
عام��ا، وخصم 3 نق��اط من رصيدهم 
لعدم اس��تكامل الالعب أحمد جعفر 
الئحة  بحس��ب  املطلوب��ة  الدقائ��ق 
املس��ابقات كام أشيع مس��بقا، حيث 
يس��عى الن��ادي جاه��دا للمنافس��ة 

وتحقي��ق النق��اط الثالث ع��ى أمل 
خس��ارة الرشقي من االتح��اد لريتقي 
إىل املركز الثامن، ويلعب مع البسيتني 
ثال��ث دوري الدرجة الثانية، ويحافظ 
ع��ى آمال��ه يف البقاء ب��دوري أندية 

الدرجة األوىل.

أك��د عض��و مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي لكرة الق��دم رئيس لجنة 
املس��ابقات عبدالرض��ا حقيقي عدم 
تعدي��ل توقي��ت مباري��ات الجولة 
الثامنة ع��رشة واألخ��رية من دوري 
بنك البحري��ن الوطني )NBB( بناء 
عى الخط��اب املرفوع م��ن النادي 
األه��يل إلقامة مبارات��ه أمام املحرق 
الرفاع الرشق��ي واالتحاد يف  ومباراة 

توقيت واحد.
وأضاف حقيقي ل� “البالد س��بورت” 
بأن التغيري سيؤثر عى جميع األندية 
التي ستخوض الجولة األخرية، حيث 
لكل ناد هدف��ه وتطلعاته، خصوصا 
األهيل والرفاع الرشقي والرفاع الذين 
يتنافس��ون عى املركز الثامن، إضافة 
إىل تطلعات الف��رق األخرى بالتأهل 

إىل كأس النخب��ة، وهو ما يس��تدعي 
إقامة خمس مباريات يف وقت واحد.
وأكد رئي��س لجنة املس��ابقات بأن 
يع��ود  األه��الوي  الطل��ب  رف��ض 
توف��ر  ع��دم  إىل  األوىل  بالدرج��ة 
التأجيل  لعملية  الالزم��ة  اإلمكانات 
مثل توفر املالع��ب والحكام، حيث 
إن إقامة خمس مباريات يف توقيت 
واحد عى س��بيل بحاجة إىل خمسة 
مالع��ب و30 حكام ومراقبا، وما هو 
متوف��ر حاليا ثالث��ة مالعب كام أن 
املباري��ات حساس��ة وينبغي تعيني 
الحكم املناس��ب للمباراة املناس��بة 
وإذا ما أقيم��ت خمس مباريات يف 
وقت واحد، فرمبا ل��ن يتحقق ذلك 

الهدف.
وذك��ر حقيق��ي بأنه لي��س مبقدور 

االتحاد أن يغري موعد مباراتني فقط، 
وهي مباراة األه��يل واملحرق ولقاء 
الرفاع الرشقي واالتحاد؛ ألنه يسعى 
إلرضاء جميع األندية عى حد سواء 
والتغيري سيرض مبصلحة أندية أخرى 
ومهام ت��م تغري الج��دول، فإنه من 
الصعوب��ة إرض��اء كل األندي��ة، وأن 
الجدول بوضعه الحايل يتناس��ب مع 

املصلحة العامة بنسبة كبرية.
وع��ى صعيد آخر، ق��ال حقيقي إن 
تحديد هوية األندية التي س��تطبق 
بحقها العقوبة؛ نظرا لعدم مش��اركة 
العبيه��ا تحت س��ن 21 عام��ا وفق 
الدقائ��ق املطلوب��ة س��يتم يف نهاية 
املوسم الريايض الحايل وذلك بالنسبة 
ألندية الدرجة األوىل والثانية، مشريا 
إىل أن��ه ال يوج��د أي ق��رار رس��مي 

بخص��وص األهيل عى س��بيل املثال 
وهبوط��ه إىل الدرج��ة الثاني��ة، وأن 
حساب الدقائق س��يكون بعد نهاية 
املوس��م، حيث إن لجن��ة االنضباط 
هي من ستتخذ القرار النهايئ، وليس 

لجنة املسابقات.

أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة رئيس العالقات العامة ببطولة البحرين الرابعة 
لفنون القتال املختلطة فواز شمسان، أن اللجنة ستسعى لإلسهام يف إنجاح فعاليات البطولة، التي ستقام تحت 

رعاية النائب األول لرئيس املجلس األعى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلطة BMMAF سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي سينظمها االتحاد البحريني لفنون القتال 

املختلطة عى صالة االتحاد البحريني للكرة الطاولة مبدينة عيىس الرياضية يف الفرتة 22 أبريل ولغاية 5 مايو املقبل.
وقال: “إن اللجنة تعمل وفق الخطة الزمنية املرسومة من جانب اللجنة املنظمة العليا برئاسة رئيس االتحاد خالد 
عبدالعزيز الخياط، ومتابعة اللجنة التنفيذية برئاسة أمني الرس العام باالتحاد وليد سيار؛ لضامن وصول الرتتيبات 
نحو الصورة املثى التي تخدم مسار البطولة ليكون ظهورها بالشكل املميز، والذي يخدم تطلعات االتحاد إلبراز 

وإنجاح هذا الحدث”. 

طالب بمبدأ تكافؤ الفرص وتعديل الجدول

قلة المالعب وتوزيع الحكام يحوالن دون التعديل... حقيقي:

األهلي يعترض على توقيت مباراة الشرقي واالتحاد

طلب األهلي مرفوض.. وتغيير الجدول سيؤثر على الجميع

شمسان: نتطلع لإلسهام في نجاح بطولة البحرين 4 لفنون القتال

حسن علي

البالد سبورت
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اليوم انطالق الجولة 18 لدوري 
بنك البحرين الوطني لكرة القدم

أحمد مهدي:

تبدأ اليوم منافسات 
الجولة 18 )األخرية( 

من دوري بنك 
البحرين الوطني 

ألندية الدرجة األوىل 
لكرة القدم، وذلك بإقامة 3 لقاءات عند 5.25 مساء.

يلعب الرفاع الرشقي مع االتحاد عى االستاد الوطني، الرفاع 
مع الشباب عى استاد مدينة خليفة الرياضية، املنامة مع الحد 

عى استاد النادي األهيل.
وتستكمل مباريات الجولة غدا )السبت( بإقامة لقاءين عى 

االستاد الوطني، يلعب النجمة مع املالكية، فيام يلعب األهيل 
مع البطل فريق املحرق.

ويشري ترتيب الدوري حاليا إىل صدارة املحرق برصيد 42 
نقطة، النجمة 29، املالكية 27، املنامة 26، الشباب والحد 21 

لكل واحد منهام، الرفاع 19، الرفاع الرشقي 17، األهيل 16 
واالتحاد 11 وقد هبطا كليهام للدرجة الثانية.

وبالعودة إىل مباريات اليوم، فإنها ستكون مهمة بالنسبة 
لتحديد صاحب املركز الثامن، خصوصا وأنه سيلعب مباراة 

امللحق مع ثالث الدرجة الثانية فريق البسيتني لتحديد الصاعد 
والهابط بعد النظام املستحدث من قبل اتحاد الكرة هذا 

املوسم.
ويسعى الرفاع لالبتعاد عن حسابات امللحق وتحقيقه فوزا 

يضمن له الهروب من املركز الثامن، فيام تعرثه بالخسارة وفوز 
الرفاع الرشقي سيعني لعب الرفاع للملحق.

بدوره، فإن فريق الرفاع الرشقي سيتشبث ببصيص األمل 
الضعيف يف االبتعاد عن املركز الثامن، وذلك مبحاولة الفوز عى 

االتحاد وانتظار تعرث الرفاع أمام الشباب الساعي للتقدم إىل 
األمام عى سلم الرتتيب.

ويف الكفة األخرى، ترز مواجهة املنامة والحد كونها من 
املباريات القوية هذه الجولة، خصوصا مع رغبة الحد يف 

تحقيق فوز يضمن له مقعدا يف كأس النخبة املستحدث هذا 
املوسم أيضا، فيام يسعى املنامة لتأكيد صحوته اإليجابية 

ومواصلة نتائجه الجيدة التي حققها حديثا يف الدوري.
جميع املؤرشات تدلل عى أن مباريات اليوم ستكون قوية 

وتنافسية من أجل االبتعاد عن مركز امللحق من جهة، ومن 
أجل ضامن مقعد يف كأس النخبة، يف حني أن مباريات غدا 

)السبت( ستجمع النجمة باملالكية لتحديد صاحبي املركزين 
الثاين والثالث، يف حني أن مواجهة األهيل باملحرق هامشية؛ 

كون الثاين حسم اللقب منذ 3 جوالت، وحتى فوز األهيل لن 
يشفع له يف جميع الحاالت؛ كونه سيخصم منه 3 نقاط لعدم 

االلتزام بقانون تحت ال� 21.

فواز شمسان

عبدالرضا حقيقي

الصخير              نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظم نادي راشد للفروسية 
وسباق الخيل يف الثالثة من 

عرص اليوم “الجمعة” السباق 
ال� 25 لهذا املوسم، والذي 

سيقام عى كؤوس مركز البحرين 
للمجوهرات وكؤوس البورش 

“برعاية بهبهاين للسيارات” وكأس 
نادي راشد للفروسية وسباق 

الخيل وذلك عى مضامر سباق 

النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
وسيشهد السباق مشاركة 48 

جوادا وسط توقعات مبنافسات 
قوية ومثرية يف ظل تقارب 

مستويات الجياد املشاركة يف 
أغلب األشواط، والتي ستتنافس 

عى الفوز بكؤوس السباق 
قبل األخري للموسم الجاري، 
وذلك بدءا من الشوط األول 

الذي سيقام عى كاس مركز 
البحرين للمجوهرات لجياد 
جميع الدرجات واملبتدئات 

“نتاج محيل” مسافة 1000 مرت 
مستقيم، والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشوط الثاين عى كأس 
البورش الرونزي لجياد جميع 

الدرجات واملبتدئات “نتاج 
محيل” مسافة 2000 مرت، 

والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشوط الثالث عى كأس 

نادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل لجياد الدرجتني الثالثة 
والرابعة واملبتدئات من خيل 

البحرين العربية األصيلة “ الواهو 
“ مسافة 1400 مرت، والجائزة 

2000 دينار.
ويقام الشوط الرابع عى كأس 

مركز البحرين للمجوهرات 
لجياد الدرجتني الثالثة والرابعة 

واملبتدئات “مستورد” مسافة 
1400 مرت، والجائزة 2000 دينار.

ويقام الشوط الخامس عى كأس 
البورش الذهبي لجياد سباق 

التوازن “مستورد” مسافة 1000 
مرت مستقيم، والجائزة 2000 

دينار.

ويقام الشوط السادس عى 
كأس البورش الفيض لجياد سباق 

التوازن “نتاج محيل” مسافة 
2400 مرت، والجائزة 2000 دينار.
وسيقام الشوط السابع واألخري 

عى كأس مركز البحرين 
للمجوهرات واملخصص لجياد 

سباق التوازن “مستورد” مسافة 
2200 مرت، والجائزة 2000 دينار.

كؤوس مجوهرات البحرين والبورش ونادي راشد تشعل صراع الجياد

أكد مدرب فريق املنامة لكرة السلة الوطني عقيل ميالد أن املباراة النهائية 

األوىل جاءت قوية وصعبة عى الفريقني.

وقال ميالد يف املؤمتر الصحايف الذي عقب اللقاء، إن املباراة جاءت متكافئة 

بعد أن تقاسام الفوز يف األشواط األربع، إذ حقق املنامة الفوز يف الفرتين 

األوىل والثالثة، فيام فاز األهيل بالفرتتني الثانية واألخرية. وذكر مدرب 

املنامة أن فريقه بدء املباراة بصورة جيدة واستطاع التقدم بفارق وصل إىل 

10 نقاط، مشريًا إىل أن األهيل استغل األخطاء الهجومية ال�”ترين أوفر” يف 

الربع الثاين وعاد بالنتيجة.

وأردف ميالد أن فريقه تأثر باللعب الفردي يف الربع األخري، األمر الذي منح 

منافسه العودة مجددا وتقليص الفارق، مؤكًدا بأنهم سيقفون عى أخطاء 

املباراة لتفاديها يف املواجهة الثانية. بدوره، عزا مدرب األهيل القريص 

غافريل خسارة فريقه إىل عدم الجهوزية التامة للمباراة.

وقال غافريل إن فريقه مل يكن جاهزا ذهنيا للقاء؛ نتيجة قرص فرتة 

التحضري. وأوضح غافريل أن العبي فريقه ال زالوا متأثرين بلقاء املحرق يف 

الدور قبل النهايئ، مضيفا بأنهم قدموا مباراة جيدة وكادوا يرسقون املباراة 

يف الوقت القاتل.

وذكر مدرب األهيل أن املنامة حصل عى املساحات ومتكن من التسجيل، 

السيام التصويبات الثالثية التي نجح يف تسجيل 13 رمية من أصل 34. غافريلعقيل ميالد

بالفردية  تأثرن��ا  ميالد: 
الهجومية  واألخط��اء 

نك�ن  ل��م  غ��اف��ري��������ل: 
ج���اه�������زي���ن ذه�����ن��ي��ا

ف������ي ال����م����ؤت����م����ر ال���ص���ح���اف���ي
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دش��ن ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة بحضور النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س االتحاد البحرين��ي أللعاب 
القوى س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، برنامج )استجابة( تنفيذا 
ملا ج��اء يف املرشوع إلصالحي الذي 
يقوده عاه��ل البالد جالل��ة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة، وتطبيقا 
لرؤى ويل العهد نائب القائد األعىل 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري سلامن 
ب��ن حم��د آل خليف��ة الداعية إىل 

تطوير القطاعات الحكومية.
جاء ذل��ك لدى إعالن س��موه عن 
األول  النائ��ب  بحض��ور  الربنام��ج 
لرئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياضة رئي��س االتحاد البحريني 
أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، وعدد من أصحاب 
السمو واملعايل والسعادة والسفراء 

واملسؤولني يف اململكة.
وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
أن برنام��ج )اس��تجابة( يعت��رب من 
املب��ادرات املهم��ة الت��ي تطرح يف 
الف��رة الحالي��ة، والت��ي س��تصنع 
والرياضة  للش��باب  مسرية جديدة 
البحرينية بفضل ما تتضمنه املبادرة 
م��ن أه��داف نبيلة تنس��جم متاما 
مع الرؤية الس��ديدة لعاهل البالد 
جالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس آل 
خليفة الهادفه لدعم مسرية الحركة 
الرياضي��ة البحريني��ة وتوافقها مع 
يف  املس��تدامة  التنمي��ة  أه��داف 
استغالل كافة املوارد املتاحة، األمر 
الذي يتف��ق مع توجيه��ات رئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري 
خليفة بن سلامن آل خليفة، ورؤية 
ويل العه��د نائ��ب القائ��د األع��ىل 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري سلامن 
بن حم��د آل خليف��ة والرامية إىل 
تطوير القطاع الريايض يف اململكة، 
واستغالل موارده الكبرية؛ من أجل 

االرتقاء بشباب البحرين.
وق��ال س��موه يف ترصيح لس��موه 
لربنامج  الرس��مي  التدشني  مبناسبة 
اس��تجابة “وضعنا مس��ألة االرتقاء 
مبنظومة العمل الريايض يف اململكة 
م��ن ضم��ن األولوي��ات يف املرحلة 
املقبلة؛ كونها تشكل جزءا مهام من 
تبيان الص��ورة املرشقة عن مملكة 
البحري��ن. وقد تقدمنا بالعديد من 
املبادرات التي متهد الطريق للرؤية 

البحرينية لتس��ري بخطى  الرياضية 
ثابته نح��و اإلنجازات معتمدة عىل 
اس��تغالل امل��وارد املتاح��ة بصورة 
سليمة ومبنية عىل دراسات واقعية 
وميدانية عن الرياضة يف اململكة”.

وأض��اف س��موه “ت��ربز م��ن بني 
املب��ادرات الت��ي ت��م طرحه��ا يف 
الف��رة املاضي��ة، والت��ي نعلن عن 
ه��ي  رس��مية  بص��ورة  تدش��ينها 
مب��ادرة “اس��تجابة”، والت��ي متثل 
محطة مهمة م��ن محطات الدعم 
البحريني��ة،  للرياض��ة  واالبت��كار 
والت��ي من املؤم��ل أن تخرج مبنتج 
جدي��د يخدم الرياض��ة البحرينية، 
ويس��تغل بصورة مثالية يف استثامر 
املنش��آت الرياضية التابعة ملكيتها 
للدولة، والعمل عىل إيجاد مصادر 
دخ��ل ثابتة جديدة لتعود عائداتها 
بالنفع ع��ىل القطاع الريايض عامة، 
وتخفي��ف األعب��اء الت��ي تتحملها 

الدولة يف دعمها لهذا القطاع”.
وتابع سموه “إننا ننظر إىل الشباب 

والرياضة البحرينية بصورة عرصية 
كونها متثل يف الوقت الحايل صناعة 
مهمة، ولضامن نجاح تلك الصناعة 
وخروجه��ا مبنت��ج متمي��ز علين��ا 
إدارة واس��تغالل املوارد املتاحة يف 
الرياضة البحرينية بش��كل مدروس 
من خالل االعتامد ع��ىل ما تقدمه 
الرياضة البحرينية من فرص مهمة 
الجان��ب  وتفعي��ل  االس��تثامر  يف 
الري��ايض  املج��ال  يف  التس��ويقي 
للمنش��آت  األمث��ل  واالس��تغالل 
إىل  إضاف��ة  الحديث��ة،  الرياضي��ة 
إيجاد مصادر دخل تساهم يف دعم 

الحركة الرياضية”.
وأش��ار س��موه “إننا عىل ثقة تامة 
بأعضاء لجن��ة التنس��يق واملتابعة 
والتنفي��ذ، والتي تم تش��كيلها؛ من 
أج��ل اإلرشاف ع��ىل تنفي��ذ كامل 
أهداف الربنام��ج ومبا ميتلكونه من 
خربات وكف��اءة عالية وندعوهم يف 
الوقت ذاته إىل التواصل مع مختلف 
الجه��ات ذات العالق��ة من القطاع 

الع��ام والخاص والجه��ات االهلية؛ 
من أجل تش��كيل رشاكة تس��هم يف 
الوص��ول إىل تحقيق األهداف التي 

وجد من أجلها الربنامج”.

الصوت يجب أن يكون 
مسموعا

وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد أن 
الصوت يجب أن يكون مس��موعا، 
املجل��س  أن  إىل  س��موه  مش��ريا 
األعىل للش��باب والرياضة قد رسم 
السياس��ات واجتمع م��ع أصحاب 
الرؤي��ة والتنفيذ، مبينا س��موه أن 
الجميع مسئول ومبادرة “استجابة” 

هي تلبية لدعوة القيادة الرشيدة.
وأشار سموه أن العمل سيكون عىل 
تحرير القطاع الشبايب والريايض من 
البريوقراطي��ة برؤية جديدة تعتمد 
عىل الرسع��ة يف التنفي��ذ، واملوعد 
يف “قمة الش��باب” التي ستقام يوم 
19 نوفمرب املقبل؛ الس��تعراض أبرز 

املنجزات من هذا املرشوع الكبري.

وأكد سموه أن العمل سيكون أيضا 
عىل فتح ب��اب الراخيص الرياضية 
التجاري��ة، وم��ن الواجب االهتامم 
بهذا الشأن ورؤية سجالت رياضية 
احرافية من خالل التعاون واملبادرة 

من الرشكات واملؤسسات.

 المنح والبعثات 
الدراسية الرياضية

وأعلن س��موه دع��م الحصول عىل 
املنح والبعثات الدراس��ية الرياضية 
بالتعاون م��ع القطاع الخاص الذي 
س��يلعب دورا بارزا بإخراج كوكبة 
الرياضيني  والطالب��ات  الطالب  من 
من خالل البعثات واملنح الخارجية، 
وازدواج مسؤولية الشباب بالدراسة 

والرياضة.

 الطموح نحو 
االحتراف الرياضي

وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
أن مملكة البحرين ستشق طريقها 

نحو االحراف الريايض ليصبح واقعا 
يف اململكة الغالية، مش��ريا س��موه 
إىل أن الرؤي��ة نحو تأه��ل منتخبنا 
الوطن��ي لكرة الق��دم إىل مونديال 
كأس الع��امل 2022 ويحت��اج ه��ذا 
امل��رشوع عمال كب��ريا واجتهادا من 

الجميع.

إشهار االتحاد البحريني 
الرياضي للجامعات

وخالل حفل التدش��ني، أعلن سمو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
النقاب بإش��هار االتح��اد البحريني 
الريايض للجامع��ات، وهو مرشوع 
كبري سيكون له أثار إيجابية للغاية 

للطالب والطالبات.

 توقيع اتفاقية 
مع مؤسسة وينرز

كام أعلن سموه عن توقيع اتفاقية 
بني مملكة البحرين ومؤسسة ويرنز 
التي تتعاون مع مؤسس��ة فريست 

بونت بالواليات املتحدة األمريكية.
اختيار مواه��ب بحرينية  وس��يتم 
من الجنس��ني؛ للحصول عىل فرصة 
الدراس��ة واالح��راف يف الخ��ارج، 
حيث سيكون هذا املرشوع إحدى 
عالمات االس��تثامر يف جانب العلم 
والتعلي��م بحيث أن يكون الريايض 
يخ��وض تجربة احرافية ودراس��ية 

ويعود محرفاً إىل اململكة.

البحرين مركزا إقليميا

وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن مملكة البحرين ستكون 
مركزا إقليميا باستقطاب املؤسسات 

الدولية إىل اململكة.
وج��رى توقي��ع اتفاقي��ة مع رشكة 
YPO الت��ي تض��م أك��ر م��ن 25 
ألف عض��و من مختلف دول العامل 
بينهم أعض��اء من مملكة البحرين، 
وس��تكون البحري��ن مرك��زا له��ذا 

االقليم الكبري.
ووق��ع عىل االتفاقية وزير ش��ؤون 
الش��باب والرياضة هشام الجودر، 
والرئيس اإلقليمي للرشق األوس��ط 

وشامل إفريقيا قطب داداباي.

موعدنا في قمة الشباب

وأعل��ن س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة ع��ن موعد “قمة 
الش��باب”، حيث س��تكون يوم 19 
نوفم��رب املقبل، وحمل��ت عناوين 
االحراف  الطموح،  الشباب  أهمها: 
يف املج��االت املختلف��ة، ال��وزارات 
والقط��اع  الحكومي��ة،  والهيئ��ات 

الخاص.

برنامج “استجابة” سيصنع مسيرة جديدة للشباب والرياضة البحرينية
دشن البرنامج وأعلن عن “قمة الشباب” في نوفمبر المقبل.. ناصر بن حمد:

المكتب اإلعالمي 

سمو الشيخ ناصر بن حمد يدشن برنامج استجابة

اعترب األمني العام للمجلس األعىل 
للشباب والرياضة الشيخ سلامن 

بن إبراهيم آل خليفة برنامج 
)استجابة( الذي أطلقه ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

مبادرة نوعية تعرب عن روح 
املرشوع اإلصالحي لعاهل البالد 
جاللة امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة الهادف لدعم مسرية التنمية 
املستدامة يف اململكة، كام تواكب 

توجيهات رئيس الوزراء صاحب 
السمو املليك األمري خليفة بن 

سلامن آل خليفة، ورؤية ويل العهد 
نائب القائد األعىل النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو املليك األمري سلامن بن 

حمد آل خليفة الداعية إىل تطوير 
القطاعات الحكومية.

وأشار الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة إىل اآلثار اإليجابية لربنامج 

)استجابة( عىل صعيد االرتقاء 
مبنظومة العمل الشبايب والريايض 
يف اململكة من خالل العمل عىل 
إيجاد مصادر دخل ثابتة جديدة 

لتعود عائداتها بالنفع عىل القطاع 
الريايض عامة، وتخفيف األعباء 

التي تتحملها الدولة يف دعمها لهذا 
القطاع واستثامر املنشآت الرياضية 

التابعة ملكيتها للدولة.
وأوضح األمني العام للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة أن 

إطالق برنامج )استجابة( يرجم 
حرص سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة عىل النهوض مبختلف 
مكونات منظومة العمل الشبايب 

والريايض يف اململكة، مبينا أن هذا 
الربنامج الطموح يعترب امتدادا 
قة  لسلسلة من املبادرات الخالاّ

التي يحرص سموه عىل تبينها عىل 
امتداد السنوات املاضية؛ من أجل 

منفعة وصالح الحركة الشبابية 
والرياضية.

واكد الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة عىل االنعكاسات املستقبلية 

لربنامج )استجابة( عىل الرياضة 
البحرينية عرب تفعيل الجانب 

التسويقي واالستثامري يف املجال 
الريايض، وإيجاد مصادر دخل 

تساهم يف دعم الحركة الرياضية، 
وتحويل الرياضة إىل صناعة 

حقيقية ضامن نجاح تلك الصناعة 
وخروجها مبنتج متميز عرب إدارة 

واستغالل املوارد املتاحة يف الرياضة 
البحرينية بشكل مدروس.

وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة أهيمة تضافر مختلف 

الجهود الرسمية واألهلية؛ من 
أجل إنجاح برنامج )استجابة(، 

وترجمة أهدافه املتميزة عىل أرض 
الواقع، مشريا إىل أن األمانة العامة 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة 

ستعمل عىل تهيئة األرضية املناسبة 
لتنسيق الجهود املبذولة يف هذا 

اإلطار مبا يصب يف املصلحة العليا 
للحركة الشبابية والرياضية يف 

الشيخ سلمان بن إبراهيماململكة.

رؤية طموحة لالرتقاء بمخرجات الحركة الشبابية والرياضية
سلمان بن إبراهيم:

المنامة               األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة



ت��وج األم��ن الع��ام للجن��ة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن عس��كر فريق 
بارب��ار بطاًل ل��دوري أندي��ة الدرجة 
األوىل لكرة اليد، إثر تفوق األخري عىل 
نظ��ريه النجمة بفارق هدف )23/24( 
يف املباراة التي جمعتهام أمس وس��ط 
ِقب��ل جامهري  حض��ور كثي��ف م��ن 

الفريقن.
ويدين بارب��ار لهذا االنتص��ار الثمن 
إىل حارس��ه عيل الطويل الذي تألق يف 
تصديه للكرات يف الدقائق األخرية من 
عمر اللق��اء، وإىل العبه الخربة جعفر 
عبدالقادر الذي سجل هدف الفوز يف 
الثانية األخرية وأحرز معه الدرع الذي 
غاب عن خزائنه ملا يقارب 10 سنوات.

وعقب اللقاء، توج األمن العام للجنة 
األوملبية مبعية رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد ع��يل عيىس أصحاب املراكز 
الثالثة األوىل وهم، باربار بامليداليات 
الذهبي��ة ودرع الدوري، ث��م النجمة 
واألهيل  الفضية  بامليداليات  الوصيف 
ثال��ث الرتتيب بامليدالي��ات الربونزية 

والتي تسلمها رئيس جهاز اللعبة.

النجمة يتقدم

خطف فريق النجم��ة التقدم بنتيجة 
الش��وط األول ع��رب الدقيق��ة األخرية 
عرب س��واعد حس��ن بابور الذي امتاز 
بتسجليه لألهداف الحاسمة )13/14(.
البداي��ة كانت قوية للغاية من جانب 
بارب��ار وال��ذي وس��ع الف��ارق إىل 4 
أه��داف 3/7 بدءاً من حارس��ه عيىس 
خلف ودفاعه املحكم القوي وهجومه 
الفت��اك بقي��ادة ع��يل عبدالق��ادر يف 
املباغت واالخرتاق وبجانبه  التصويب 
شقيقه جعفر وجعفر عباس يف الدائرة 
وأحمد املقايب قبل أن يطرد، يف الوقت 
ال��ذي ترتب��ت أوراق النجم��ة بع��د 
لخبطة األوراق عنده وعدم دخوله يف 
أجواء اللقاء، ليع��ود الرهيب بتصدي 

حارس��ه محم��د عبدالحس��ن لبعض 
الك��رات وعرب س��واعد مهدي س��عد 
وبابور وعيل مريزا والجناح بالل بشام 
إىل اللق��اء وتقليص الف��ارق ومعادلة 
النتيجة عند الدقيقة 28ويأخذ التقدم 
وسط تذبذب مس��توى باربار دفاعياً 

وهجومياً.
طغى عىل الشوط كرثة االيقاقات عىل 

الفريق��ن وبصورة كب��رية للغاية كام 
ظهرت البطاقات الحمراء يف مناسبتان، 
األوىل ملحمد مريزا يف النجمة واألخرى 

ألحمد املقايب يف باربار.

باربار يفوز

ش��وط تكافئ فيه املستوى الفني بن 
الفريق��ن والنجمة يس��جل األفضلية 

يف النتيج��ة بفارق هدفن والذي عول 
عىل بابور بش��كل كبري وبالل بش��ام 
في��ام بارب��ار كان يقل��ص الفارق من 
جانبه معتم��داً عىل جعفر عبدالقادر 
ومحم��د حبيب والجناح حس��ن عيل 

الذي متيز بانطالقاته.
دخول عيل الطويل يف مرمى باربار غري 
مج��رى املباراة كثرياً بالنس��بة لفريقه 

بارب��ار ال��ذي متك��ن بفض��ل تصديه 
للكرات أن يع��ود زمالئه للنتيجة عند 
الدقيقة 26 )23/23(، وس��ط ضعف 
الجان��ب الهجوم��ي يف النجم��ة رغم 
صحوة حارس��ه محمد عبدالحسن يف 
الربوز والتصدي، إال أن الكلمة األخرية 
كانت لعيل الطويل الذي تصدى آلخر 
ك��رة نجاموية وحوله��ا للخربة جعفر 

عبدالقادر الذي سددها من خارج ال� 
9 أمتار يف ش��باك مرمى عبدالحس��ن 
وينتهي اللقاء بفوز باربار. أدار اللقاء 
الحكامن معمر الوطني ومحمد قمرب 
اللذان أش��هرا البطاقة الحمراء لالعبي 
باربار والنجم��ة أحمد املقايب ومحمد 

مريزا.

 هدافين اللقاء

ب��رز يف جان��ب بارب��ار الالع��ب عيل 
أه��داف   7 بتس��جيله  عبدالق��ادر 
وت��اله جعفر عبدالقادر وحس��ن عيل 
بتس��جيلهام 5أهداف ل��كل منهام ثم 
جعفر عباس 3 أه��داف، ويف الجانب 
النجاموي، برز حس��ن بابور بتسجيله 
9 أهداف وتاله بالل بش��ام 6 أهداف 
ومهدي سعد 4 أهداف وعيل مريزا 3 

أهداف.

ع����ذرًا ن��ج��م��اوي.. ب��ارب��ار أح���ق ب���درع ال���دوري
ع��س��ك��ر وع��ي��س��ى ت��وج��ا أص���ح���اب ال��م��راك��ز األول���ى

من تتويج فريق باربار بدرع الدوري

علي مجيد
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)وكاالت(: أبرزت تقارير صحافية، معاناة 
فريق ريال مدريد اإلس��باين عىل ملعبه 
س��انتياجو برنابيو، هذا املوسم خاصة يف 

بطولة الدوري اإلسباين.
ويف ه��ذا الصدد قال��ت صحيفة “آس” 
إن الفري��ق املليك فش��ل يف االختبارات 
الكبرية عىل أرضه هذا املوس��م، وهو ما 
قد يه��دد حلمه بالتتوي��ج بلقب دوري 
أبطال أوروبا، حيث يس��تعد املليك حاليا 
ملواجهة نارية مع العمالق األملاين بايرن 

ميونخ، يف نصف نهايئ املسابقة.
وودع ري��ال مدري��د كأس املل��ك ه��ذا 
املوسم، كام فقد األمل يف التتويج بالليجا 
لصالح الغريم برش��لونة، ومل يبق أمامه 
سوى التتويج بلقب دوري األبطال إلنقاذ 
موس��مه، والذي س��يكون اللقب الثالث 

عىل التوايل، وال�13 بشكل عام.
وخرس ريال مدري��د 17 نقطة بالربنابيو 
يف الليج��ا هذا املوس��م ب���3 هزائم و4 
تع��ادالت، حي��ث تعرض للهزمي��ة أمام 
بيتي��س، برش��لونة وفياري��ال “خس��ارة 
9 نق��اط”، بين��ام تع��ادل مع فالنس��يا، 
ليفانت��ي، أتلتيكو مدري��د وأخريا أتلتيك 

بيلباو “خسارة 8 نقاط”.
ومل يقترص األم��ر فقط عىل الليجا وامتد 
أيض��ا اىل دوري األبط��ال حي��ث تعادل 
فريق امل��درب زين الدي��ن زيدان، 1-1 

مع ضيفه توتنهام هوتس��بري اإلنجليزي 
يف دور املجموع��ات، ك��ام تلقى هزمية 
مهينة عىل ي��د يوفنتوس اإليطايل 3 � 1، 
يف إياب ربع النهايئ، رغم أن ذلك مل مينع 
الفريق األبيض من التأهل لنصف النهايئ 
مس��تفيدا من فوزه ذهاب��ا خارج الديار 

بثالثية نظيفة.
ويف نف��س الس��ياق أش��ارت صحيف��ة 
“ماركا” إىل أن خسارة ريال مدريد ل�17 
نقطة عىل أرض��ه بالليجا هي ظاهرة مل 

تحدث منذ موس��م 2007-2006، تحت 
قيادة املدرب اإليطايل فابيو كابيلو.

فاران يدافع عن بنزيما

خرج قلب دفاع ري��ال مدريد، الفرنيس 
رافائيل فاران، للدفاع عن مواطنه كريم 
بنزميا، إزاء االنتق��ادات الكثرية املوجهة 
إليه يف الف��رة املاضية، لن��درة أهدافه، 

مشريا إىل أنه يقدم الكثري للمليك.
ورصح ف��اران عق��ب التع��ادل املخيب 

لآلمال بهدف ملثله عىل ملعب سانتياجو 
برنابي��و أم��ام أتلتي��ك بيلب��او بالجولة 
ال�33 لليج��ا: “ما يقدمه )كريم( للفريق 
كثري ع��ىل مس��توى التح��ركات وجودة 
التمري��رات، ه��ذا املوس��م يع��اين أكرث 
لتس��جيل األهداف لكن هذا قد يحدث 
يف مشوار أي العب.. دامئا ما ندعمه ألننا 
نعرف الجودة الت��ي لديه، وما ميكن أن 
يقدم��ه للفريق، نعلم أن��ه العب كبري، 

دامئا ما نحفزه”.
وأض��اف: “بالطب��ع يغض��ب عندم��ا ال 
يس��جل ألنه يرغب يف هز الشباك، لكنه 
يعلم أن كرة القدم ليست فقط تسجيل 
األه��داف، هو رأس حربة، بالطبع ودامئا 
ما يرغب يف التس��جيل لكنه يفعل أيضا 
العديد م��ن األم��ور املختلف��ة.. أعتقد 
أن كري��م س��يعود رسيع��ا للتس��جيل، 
وسيس��اعدنا بشكل جيد للغاية يف نهاية 

املوسم”.
وع��ن صافرات االس��تهجان الصادرة من 
جمهور الربنابيو ض��د املهاجم الفرنيس، 
أضاف: “نتفهم األمر ألنه جمهور ينتظر 
منا الكثري ويطالب كريم بتسجيل املزيد 
من األهداف، ولكنه يلعب بش��كل جيد 
يف الكثري من األحيان ويس��اعد الفريق.. 
من الطبيعي مطالبته بتسجيل األهداف 

لكننا نعلم أنه يحتاج للدعم”. 

)وكاالت(: كش��ف اإليط��ايل بريلويجي 
كولين��ا، رئي��س لجنة الح��كام باالتحاد 
الدويل لك��رة القدم “فيفا”، خالل ندوة 
تثقيفي��ة يف إيطاليا، أنه ت��م اختيار 13 
حكام بشكل مبديئ إلدارة تقنية املقاطع 
املص��ورة “فيدي��و” املس��اعدة للحكام 

خالل بطولة كأس العامل 2018 بروسيا.
ومل يعلن كولينا عن أس��امء الحكام ال� 
13 الذين ت��م اختيارهم، ولكنه أوضح 
أن ثالث��ة منه��م يحمل��ون الجنس��ية 
أملاني��ن،  إىل  باإلضاف��ة  اإليطالي��ة، 

وهولندي وبرتغايل.
وقال كولينا: “لقد اخرنا بش��كل مبديئ 
13 مساعدا س��يعملون بشكل حرصي 
مع تقنية الفيديو خالل املونديال، كام 
س��يكون هناك حكام عادي��ن آخرين 

سيعملون مع هذه التقنية أيضا”.
ومن املق��رر أن تطبق تقنية “الفيديو” 
املس��اعدة للح��كام ألول م��رة خ��الل 

بطوالت كأس العامل يف املونديال القادم 
الذي يقام يف روسيا يف الفرة بن يومي 

14يونيو و15يوليو.

وكان الفيف��ا اختار يف وقت س��ابق 36 
حك��ام و63 مس��اعدا إلدارة مباري��ات 
كأس الع��امل 2018، ولكن��ه مل يكش��ف 
حتى اآلن عن هوية الحكام املس��ؤولن 
عن تقنية “الفيديو” خالل هذا الحدث 

الريايض الكبري.
وكان��ت الندوة التثقيفي��ة التي نظمها 
الفيفا يف مدينة فلورنسا اإليطالية هي 
إحدى سلس��لة الن��دوات األخرية التي 

ينظمها االتحاد قبل انطالق املونديال.
وقبل أيام من انطالق املونديال، سيجتمع 
الحكام واملس��اعدون واملس��ؤولون عن 
تقني��ة الفيدي��و يف العاصمة الروس��ية 
موسكو من أجل وضع اللمسات األخرية 
ع��ىل االس��تعدادات التقني��ة للع��رس 

الكروي الكبري.

من مواجهة ريال مدريد واتلتيك بلباو 

البرنابيو يهدد حلم ريال مدريد

13 حكما لتقنية الفيديو في المونديال 

)وكاالت(: اقرب برش��لونة اإلسباين، من 
إمتام صفقة جديدة، لدعم صفوفه خالل 

فرة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقالت صحيفة “س��بورت”، إن برشلونة 
تقدم برسع��ة فائقة يف محاولته للتوقيع 
ع��ىل م��ع مداف��ع إش��بيلية، كليمن��ت 
لينجليت. وتابعت الصحيفة “ تم اتخاذ 
خط��وة مهمة للغاي��ة يف طريق التعاقد 
مع لينجليت الرتداء قميص البارسا هذا 
الصيف”. وأكملت “بعد أن تم االستقرار 
عىل اسم الالعب لدعم الدفاع يف برشلونة 
قب��ل أيام، عق��د هذا األس��بوع اجتامعا 

رئيس��يا بن مديري برشلونة، مع ممثيل 
لينجليت، لوضع األس��س التي يجب أن 
تك��ون عليها االتفاقية املس��تقبلية، وتم 
التشاور حول كيفية إمتام هذه الصفقة”.
وأش��ارت الصحيفة إىل أن برشلونة يرى 
أن لينجلي��ت لديه كل الرشوط املطلوبة 
للع��ب يف قلب دفاع الفري��ق الكتالوين، 
يف ظل املوس��م املميز ال��ذي يقدمه مع 

فريقه الحايل إشبيلية.
وأكدت أن برش��لونة يري��د دعم دفاعه 
يف ظ��ل إمكانية رحيل صامويل أومتيتي 
وتق��دم س��ن ج��ريارد بيكي��ه وتوماس 

يحي��ط  ال��ذي  والغم��وض  فريمايل��ن، 
مبس��تقبل ياري مين��ا. وختمت بأن أحد 
الجوان��ب الت��ي بدأ تناوله��ا بن ممثيل 
الالعب ومس��ؤويل البارس��ا ه��و العقد 
املس��تقبيل للينجلي��ت وطريقة التعامل 
يف املفاوضات مع إش��بيلية والتي مل تبدأ 
بع��د. ويحظى الالعب الفرنيس الش��اب 

)22عام��ا(، باهت��امم عدد م��ن األندية 
األخرى عىل رأسها ريال مدريد اإلسباين.

وانض��م لينجليت لصفوف إش��بيلية يف 
يناير 2017، مقابل 7 مالين يورو، قادًما 
من نان��يس الفرنيس، وميتل��ك عقًدا مع 
فريق��ه حتى ع��ام 2021، وبرشط جزايئ 

30 مليون يورو.

كليمنت لينجليت

 بـديـــل 
اومتيتــي

بيرلويجي كولينا

)وكاالت(: أخرب يورجن كلوب مدرب 
ليفربول، العبيه - ساخرا - بأنه ميكنهم 

التدرب “عراة” وذلك قبل مواجهة 
الحسم يف ربع نهايئ دوري أبطال 
أوروبا ضد مانشسر سيتي، وذلك 
بسبب أن العيون كلها عىل نجمه 

املرصي محمد صالح.
وقال كلوب يف ترصيحات نقلتها 

صحيفة مريور “إنها مجموعة جيدة 

حقا، والجميع يحب حقا الضجة 
املحيطة بصالح، وأعتقد أن األمر ذاته 
سيتكرر خالل مواجهة روما األسبوع 

املقبل”.
وأضاف “عندما بدأنا التدرب للمباراة 

يف دوري األبطال أمام مانشسر سيتي، 
قلت للجميع، هيا، دعونا نخرج عراة 

ألنه ال أحد سيالحظ ذلك، ألنهم 
ينظرون فقط ملحمد صالح”.

وتابع “يف أي فريق ناجح، هناك دامئًا 
أجواء جيدة، ميكن للفرق األخرى أن 

يكون لديها العبن جيدين جًدا ، لكن 
ال توجد مجموعة، نحن فريق، األوالد 

جميعا معا.
وواصل “لدينا فرصة كبرية هنا لخلق 

يشء للمستقبل، هذا الفريق شاب 
وميلء باإلمكانات، انطباعي هو أنهم 
جميعا متحمسون لوجودهم يف هذه 

املجموعة”.
وسيلتقي ليفربول مع فريق صالح 

السابق روما اإليطايل، يف نصف نهايئ 
دوري أبطال أوروبا هذا املوسم.

محمد صالح

 سـحـــر صــالح 
يطغــى علـــى الجميـــع

)وكاالت(: أكد املنتخب األرجنتيني لكرة القدم، أن حالة 
سريجيو أجويرو، مهاجم مانشسر سيتي اإلنجليزي، 

“تتحسن”، بعد خضوعه لعملية جراحية يف الركبة، ومن 
املقرر أن يبدأ فرة التأهيل قريباً.

وكتب ال�)ألبيسيليستي( عرب موقع التدوينات القصرية 
توير: “حالة املهاجم األرجنتيني سريجيو أجويرو تتحسن 

بعد العملية الجراحية وسيبدأ غدا برنامجه التأهييل”.
ومل يحدد املنتخب ما إذا كان الالعب سيشارك يف كأس 

العامل املقبلة أم ال، يف ظل ضيق الوقت قبل انطالق 
البطولة، التي ستبدأ بعد أقل من شهرين.

وتعرض أجويرو )29 عاما( إلصابة يف ركبته اليرسى يوم 
11 مارس املايض خالل إحدى تدريبات فريقه، ولكنه 

شارك مع الفريق يف بعض املباريات بعدها، آخرها عندما 
حل كبديل يف “الديريب” أمام مانشسر يونايتد والتي 

خرسها السيتي )2-3(.
كام تسببت اإلصابة يف ابتعاد الالعب عن منتخب بالده 

يف آخر مباراتن وديتن أمام إيطاليا )0-2(، وإسبانيا التي 
شهدت هزمية قاسية للمنتخب الالتيني )6-1(.

وسيفتتح “راقصو التانجو” مشوار املونديال يوم 16 
يونيو أمام آيسلندا، ثم يلتقوا بعدها بخمسة أيام مع 

كرواتيا، قبل أن يختتموا دور املجموعات مبواجهة 
نيجرييا يوم 26 من نفس الشهر.

)وكاالت(: بات استمرار املدرب الفرنيس املخرضم، آرسن 
فينجر، املدير الفني آلرسنال اإلنجليزي يف منصبه، محل 

شك كبري، يف ظل تراجع نتائج الفريق هذا املوسم.
ويف هذا الصدد، نقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن 
تقارير بريطانية، أن املدرب الفرنيس، باتريك فيريا ) 41 
عاما(، مرشح لخالفة فينجر. وأضافت أن فيريا اكتسب 

بعض الخربات التدريبية من عمله كمدرب مساعد بفرق 
الشباب بنادي مانشسر سيتي اإلنجليزي، كام يحقق 
حاليا نتائج مميزة مع فريق نيويورك سيتي األمري يك. 

ولفتت إىل أن الالعب الفرنيس السابق يعد من أساطري 
آرسنال، حيث لعب بقميصه أكرث من 400 مباراة، وكان 

من أعضاء الجيل الذهبي، الذي ساهم يف آخر تتويج 
للجانرز بلقب الدوري اإلنجليزي عام 2004.

)وكاالت(: أشاد نيكو كوفاتش، املدير الفني آلينراخت 
فرانكفورت، بالعبي فريقه عقب االنتصار بهدف دون 
رد عىل شالكه، بنصف نهايئ كأس أملانيا، يوم األربعاء. 

وحسم آينراخت فرانكفورت عبوره للدور النهايئ، ليرضب 
موعًدا نارًيا ضد بايرن ميونخ، حامل لقب البوندسليجا. 

وقال كوفاتش، خالل ترصيحاته ملوقع ناديه الرسمي: 
“اليوم رأيت نادي آينراخت فرانكفورت يف سعادة غامرة 

من الرئيس مرورا مبجلس اإلدارة والفريق واملشجعن”. 
وأضاف: “ما أظهره الفريق خالل املباراة هو يشء ال 

ُيصدق، ونحن اآلن يف املباراة النهائية للمرة الثانية عىل 
التوايل، هذا الفريق يستحق جائزة نوبل”. وأتم: “بالطبع 

نعلم من سنواجه يف برلن بالنهايئ، ولكن يف الوقت الحايل 
نعيش لحظات من الفخر باالنتصار يف نصف النهايئ عىل 

ناد كبري، ونريد االستمتاع بذلك”. يذكر أن النادي البافاري 
أعلن مؤخرًا تعاقده مع كوفاتش بداية من يوليو املقبل 

لخالفة يوب هاينكس، مدرب الفريق الحايل.

)وكاالت(: طالب جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئيس نادي برشلونة، باحرام جميع الجامهري 

التي ستحرض غداً السبت نهايئ بطولة كأس 
ملك إسبانيا الذي سيخوضه فريقه أمام 

إشبيلية، كام دعا السياسين إىل إجراء حوار من 
أجل وضع حد للرصاع حول مسألة استقالل 

إقليم كتالونيا.
وقال بارتوميو: “سنذهب إىل مدريد من أجل 
املنافسة والفوز بلقب مهم، أطالب الجامهري 

باالستمتاع باملباراة ومساندة الفريق بشكل 
سلمي، لقد كنا نطالب دامئا باحرام الرموز 

بنفس الشكل الذي نرغب فيه باحرام رموزنا”.
ورغم ذلك، دافع بارتوميو عن جامهري برشلونة 

التي أطلقت صافرات االستهجان ضد النشيد 
الوطني يف إسبانيا خالل بعض املباريات.
وأكمل: “أعتقد أنه عندما تقوم أغلبية 

جامهرينا بإطالق الصافرات فإن ذلك ليس 
للتقليل من شأن الرموز ولكن لالحتجاج ضد 

بعض الترصفات التي تم انتهاجها ضد الشعب 
الكتالوين خالل السنوات األخرية”.

وشدد بارتوميو، أن ناديه سيظل دامئا مساندا 
ملا يقرره الشعب الكتالوين، مطالبا يف الوقت 

نفسه السياسين بإيجاد حل لهذه القضية.

اجويرو في خطر 

من يخلف فينجر؟

جائزة نوبل

بارتوميو يطالب باالحترام 



من منا ال يحب تن���اول الع�سل الطبيعي، نظرا 	•
لطعم���ه الطي���ب وفوائ���ده الكثرية الت���ي ال تعد وال 
حت�س���ى. منذ اق���دم االزمنة ا�سُتخ���دم الع�سل بطرق 
متع���ددة �س���واء كغ���ذاء للج�س���م اأو كمراه���م لع���اج 
احل���روق وااللتهابات وغريه���ا من االأمرا����ض، اذ ان 

االن�سان ومنذ اآالف ال�سنني.
م�س���ادر 	• م���ن  م�س���دراً  الع�س���ل  اعُت���ر 

الكربوهي���درات، اذ اأن ملعق���ة الطع���ام الكبرية منه 
متدنا مبا يقارب 64 �سعرة حرارية، 80 % من ال�سكر 
الطبيع���ي، كم���ا يعد اأحل���ى من �سكر املائ���دة، وكل 
م���ا كانت ن�سب���ة املاء اأقل يف الع�س���ل ت�سبح نوعيته 

اأف�سل، ويتكون من جمموعة معادن وفيتامينات 
وحبوب لقاح وبروتينات.

م���ن 	• كب���رية  ن�سب���ة  الع�س���ل  يحت���وي 
الثيام���ني،   ،B6 واأهمه���ا،  الفيتامين���ات 

حم����ض  الريبوفاف���ني،  النيا�س���ني، 
البانتوثنيك وبع����ض االأحما�ض االأمينية. 

ويحت���وي ن�س���ب قليل���ة م���ن املعادن 
ت�سمل: الكال�سيوم، النحا�ض، احلديد، 
الفو�سفور،  املنغني���ز،  املغني�سيوم، 
البوتا�سيوم، ال�سوديوم والزنك، كما 

يحتوي على مواد م�سادة للبكترييا.
ي�ساهم الع�سل يف �سفاء احلروق، 	•

حني يو�سع عليها، حي���ث يعمل الع�سل 
عل���ى تعقي���م وتنظي���ف م���كان احل���رق، 
وت�رسيع اإع���ادة جتديد االأن�سج���ة واخلايا 

وتخفي���ف االلته���اب، في�سفيه���ا. وتعمل 
ال�سم���ادات امُلحمل���ة بالع�س���ل ك�سم���ادات 

غ���ري ال�سق���ة، فق���د اظه���رت الدرا�س���ات اأنه 
فع���ال يف عاج جميع اأنواع اجل���روح تقريباً، مثل 

اجلروح بعد العمليات اجلراحية، وتقرحات القدم 
املزمنة، واخلراجات، واخلدو����ض، واجلروح اجللدية 

التي حت�سل يف حاالت ا�ستخراج اجللد لا�ستعماالت 
العاجي���ة، والتقرح���ات التي حت�س���ل ب�سبب مازمة 
الفرا�ض، واالنتفاخ والتقرح الذي ي�سيب اليدين اأو 

القدمني ب�سبب الرد، واحلروق.
• اي�س���اً ي�ساه���م يف تخفي���ف االأمل، وت�رسيع مدة 	

ال�سف���اء، وتختل���ف فاعلية الع�س���ل يف �سفاء اجلروح 
بح�س���ب نوع اجل���رح و�سدته، ويج���ب اأن تكون كمية 
الع�سل امل�ستخدمة عل���ى اجلرح كافية، كما يجب اأن 
ُيغطى، وتكون النتائج اأف�سل عند و�سع الع�سل على 
ال�سمادة وو�سعها على اجلرح، فهو مقاوم للبكترييا 
حي���ث وج���د له تاأث���ريات تق���اوم ح���وايل 60 نوع من 
البكتريي���ا التي ت�سمل بكتريي���ا هوائية وبكترييا ال 
هوائية، وي�ساهم يف عاج االلتهابات الفطرية، حيث 
يعم���ل الع�س���ل عل���ى منع منو 

الفطري���ات، ويعت���ر الع�س���ل عن����رس مفي���د ملر�ض 
ال�سكري، فق���د َوَجدت الدرا�س���ات اأن تناول الع�سل 
يومي���اً ُي�سبب انخفا�ساً ب�سيطاً يف م�ستوى اجللوكوز، 
والكول�س���رول، ووزن اجل�سم عند امل�سابني مبر�ض 
ال�سك���ري، كما ُيبط���ئ من ارتفاع �سكر ال���دم ُمقارنة 

ب�سكر املائدة.
• ا�ساف���ة ال���ى كل ما ُذكر، ي�ساه���م يف تخفيف 	

اآالم ال���دورة ال�سهري���ة. اذ اأُجري���ت درا�س���ات عل���ى 
حيوان���ات التجارب، بين���ت فائدة الع�س���ل يف مرحلة 
انقط���اع الطم���ث يف �س���ن الياأ����ض، مثل من���ع �سمور 

الرحم، وحت�سني كثافة العظام، ومنع زيادة الوزن.
• وم���ن ناحية ثانية، ا�ستعم���ال الع�سل مع زيت 	

الزيت���ون و�سم���ع النح���ل ُيقل���ل م���ن االأمل، والنزيف، 
واحلك���ة امل�ساحب���ة للبوا�س���ري. كم���ا اي�س���ا للع�سل 
ق���درة يف حت�س���ني ال���وزن وبع�ض االأعرا����ض االأخرى 
عند االأطفال امل�سابني ب�س���وء التغذية، فقد اثبتت 
الدرا�س���ات االأولية اأن ا�ستعمال م�ستح�رس من الع�سل 
م���دة 21 يوم���اً ُيقل���ل من احلك���ة بدرج���ات اأكر من 
مرهم اأك�سيد الزنك، ول���ه تاأثريات اإيجابية يف حاالت 
الربو. واإعتام عد�سة العني. وت�سري بع�ض الدرا�سات 
ال���ى اأن م�سغ جلد م�سنوع م���ن ع�سل املانوكا يعمل 
على تخفيف تر�سب���ات االأ�سنان قلياً، 

وُيقلل من نزيف اللثة. 
• يعط���ي 	 والع�س���ل 

واحليوي���ة  الن�س���ارة  الب����رسة 
فم���زج  لتغذيته���ا،  الازم���ة 
ملعق���ة كبرية م���ن م�سحوق 
و2  الداكن���ة،  ال�سوكوالت���ه 
ماع���ق م���ن احللي���ب م���ع 
ملعق���ة كبرية م���ن الع�سل، 
م���ن  كب���رية  وملعق���ة 
الليم���ون، حيث ي�ستخدم 
ان يجف،  ال���ى  كما�س���ك 
وتليها خطوة غ�سل الوجه 

باملاء الدافئ. 

 لطاملا حذر العلماء من ا�ستخدام 
لت�سخ���ني  البا�ستيكي���ة  االأواين 
االأغذي���ة يف املايكروي���ف الأنه م�رس 
بال�سح���ة، اإذ اأن درج���ات احل���رارة 
املرتفع���ة ت�سبب انف�سال مركبات 
كيماوية �سيئة تختلط بالغذاء.واأكد 
موق���ع “�س���ن” اأن هن���اك الكثري من 
النا�ض ي�سخن���ون بقايا الطعام يف اليوم 
الت���ايل يف اأوعي���ة الوجب���ات البا�ستيكي���ة، 
االأم���ر ال���ذي يجب التنبه ل���ه ملعرفة م���ا اإذا كانت 
اآمن���ة للمايكرويف اأم ال.واأكد العلماء اأن املواد املوج���ودة يف البا�ستيك توؤثر 
ب�سكل �سلبي يف عمل الغدد ال�سماء، ومع الوقت ت�سبب م�ساكل �سحية معقدة 
مثل اأمرا����ض املناعة الذاتية والربو والبدانة وال�سك���ري والعقم وبع�ض اأنواع 

االأمرا�ض ال�رسطانية.

 تسخين الطعام 

 وزن زوجتك   

 سرطان الكلى 
حذرت درا�سة بريطانية حديثة من اأن 

زيادة ال���وزن وال�سمنة املفرطة، ميكن 
اأن ترفع خطر االإ�سابة ب�رسطان الكلى، 

بنف�ض الن�سبة التي ي�سببها التدخني.
اأجرتها  التي  الدرا�سة  واأو�سحت 
موؤ�س�سة اأبحاث ال�رسطان يف بريطانيا، 

اأن ال�سمنة تت�سبب يف حوايل 25 % من 
اإ�ساب���ات �رسطانات الكل���ى، فيما يوؤدي 
التدخني اإلى نف�ض ن�سبة االإ�سابة اأي�ساً.

ومت احت�ساب عدد ح���االت االإ�سابة ب�رسطان 
الكل���ى الناجت���ة عن ال�سمن���ة من خال جم���ع اإح�س���اءات ال�سكان مع 

البيانات الطبية التي تك�س���ف فر�ض تطور املر�ض لدى من يعانون من زيادة 
ال���وزن. ووج���د الباحثون اأن نح���و 20 األف �سخ����ض اأ�سيبوا ب�رسط���ان الكلى يف 
بريطانيا خ���ال العقد املا�سي ب�سبب ال�سمنة املفرط���ة، التي رفعت معدالت 
االإ�ساب���ة باملر����ض بن�سبة 40 % خ���ال نف�ض الفرة ومن املتوق���ع اأن ي�ستمر 

االرتفاع م�ستقبًا. 

ك�سف���ت درا�س���ة علمية حديثة 
عن نتائ���ج غريبة ومث���رية، حيث 
اأف���ادت ب���اأن الن�س���اء اللوات���ي 
يحبنب الطعام قد ي�سكلن خطرا 

على �سحة اأزواجهن.
ووج���د الباحث���ون اأن الرجال 

الذين يتزوج���ون الن�ساء البدينات 
ه���م اأك���ر عر�س���ة لتطوي���ر مر����ض 

ال�سكر من النوع الثاين، من اأولئك الذين 
لديهم �رسيكات اأقل حجماً.

واأكدت الدرا�سة الت���ي اأجريت على اأكر من 5003 من االأزواج 
ع���ن وجود عاقة مبا�رسة بني وزن املراأة و�سحة زوجها، م�سرية اإلى اأن العك�ض 
لي�ض �سحيحاً، حيث اإن االأزواج الذين يعانون من زيادة الوزن لي�ض لهم تاأثري 

على فر�سة اإ�سابة زوجاتهم مبر�ض ال�سكر من النوع الثاين.
ووج���د الباحثون اأن وزن كل ام���راأة يف بداية الدرا�سة كان موؤ�رساً قوياً على 

فر�ض اإ�سابة زوجها بداء ال�سكر من النوع الثاين، بغ�ض النظر عن وزنه.

 اإن الفلف���ل االأ�س���ود من التوابل الغنية بالفوائد ال�سحية العديدة والتي ت�سيف طعماً مميزاً على االأطعمة. 
فهو ن���وٌع من التوابل منخف�ض ال�سعرات احلرارية وغني بالفيتامين���ات، املعادن، الدهون ال�سحية، واالألياف 
الغذائي���ة. ويف ه���ذا االإطار اأظهرت درا�س���ة اأُجريت يف ق�سم الكيمي���اء احليوية يف جامعة اأمن���االي يف الهند اأن 
الفلف���ل االأ�سود ينح���ف الأنه يوؤدي اإلى انخفا�ض يف اإجمايل االأحما�ض الدهني���ة، الدهون الفو�سفاتية، الدهون 

الثاثية، م�ستويات الكولي�سرول يف البازما والدهون ال�سحمية.
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اإعداد: طارق البحار

البقدونس..  صيدلية جسم اإلنسان

الدارسين.. لمحاربة السمنة
 اأظهرت نتائج درا�سة اأن القرفة )الدار�سني(، 
اإ�ساف���ة اإل���ى فوائده���ا ال�سحي���ة، م���ن �ساأنها اأن 
تع���زز عملية التمثي���ل الغذائي، وبالت���ايل ميكنها 
اأن ت�ساع���د يف فق���دان ال���وزن وحمارب���ة ال�سمن���ة، 
وذل���ك الحتوائه���ا على زي���وت تعم���ل مبا�رسة على 
اخلاي���ا ال�سحمية.عن���د �سماعك كلم���ة القرفة قبل 
اأن تتذكره���ا كن���وع م���ن التوابل ال�سعبي���ة، وقبل 
تذكر فوائدها الكث���رية، �ستتذكر رائحتها العطرة 
املميزة واالأج���واء ال�ستوية وامل�رسوب���ات ال�ساخنة. 
ُتع���رف القرفة باأكر من ا�س���م: الدار�سني اأو الدار 
ال�سيني اأو القرف���ة ال�سيانية، وهي حلاء ي�ستخرج 
م���ن �سجرة القرفة – ال�سجرة دائمة اخل�رسة – التي 

تزرع يف املناطق اال�ستوائية.

ماذا تأكل لخفض الكولسترول بسرعة؟

 اأك����دت درا�س����ة طبي����ة حديث����ة اأن البقدون�ض يعت����ر منجماً لواح����دة من اأقوى م�س����ادات االأك�س����دة، وهي مادة 
“االأبيجين����ني” الت����ي تعد م�سادة للح�سا�سي����ة وااللتهابات والتقل�سات، باالإ�سافة اإل����ى دورها يف حماية اجل�سم من 
االإ�ساب����ة ب����االأورام ال�رسطانية املختلف����ة. واأ�سارت الدرا�س����ة التي اأعده����ا ع�سو اجلمعية 
امل�رسي����ة للح�سا�سية واملناع����ة وا�ست�ساري االأطفال الدكت����ور جمدي بدران 
اإل����ى اأن البقدون�ض مبثاب����ة �سديق للجهاز اله�سم����ي، وميكن اعتباره 
“�سيدلية” ج�سم االإن�سان، كما اأنه يحتوي على مادة م�سكنة 

الآالم اللثة واالأ�سنان ومطهرة للفم.
واأك����دت الدرا�س����ة اأن اأب����رز فوائ����د واإيجابي����ات 
عل����ى تك�وي����ن  ي�ساع����د  اأن����ه  البقدون�����ض تتمث����ل يف 
الكوالج����ني التي تعد م�ادة التجميل الطبيعية، ويحاف�ظ 
على ن�س����ارة الب�����رسة وال�سع����ر والعي����ون، وفق����اً ل�سحيفة 
“الوط����ن” ال�سعودي����ة. ولفت����ت الدرا�س����ة اإل����ى اأن����ه ميك����ن تناول 
البقدون�����ض باأي كمية الأن����ه ال يحتوي على ده����ون اأو كول�سرول، كما 
اأن تناول����ه مع اللح����وم له اأهمية خا�سة حيث يع����ادل حمو�ستها ويحث 
على اإفراز الع�سارات الها�سمة، خا�سة الع�سارة ال�سفراوية مما ي�ساعد يف 

ه�سم الدهون التي حتتويها اللحوم.

اإذا ا�ستطع����ت خف�����ض ن�سب����ة الكول�س����رول يف اجل�س����م 
مبع����دل 5 ٪ تق����ل خماطر االإ�ساب����ة باأمرا�����ض القلب مبعدل 
يبل����غ 10 ٪. ي�شاع����د الإقالع عن التدخ����ن وممار�شة الن�شاط 

الريا�سي وامل�سي يومياً على خف�ض الكول�سرول.
ويلع����ب النظ����ام الغذائي دوراً هام����اً يف حتقيق الهدف. 
تناول هذه االأطعم����ة لت�ستطيع خف�����ض الكول�سرول ال�سار 

ب�رسعة:
*يحت����وي الثوم على م�س����ادات لاأك�سدة متن����ع تاأك�سد 
الكول�سرول ال�سار، علماً ب����اأن الكول�سرول املوؤك�سد فقط 
ه����و الذي ي�سبب تل����ف ال�رسايني االألياف. متت����زج االألياف مع 
الكول�س����رول وتق����وم باإخراجه من اجله����از اله�سمي قبل اأن 
ي�س����ل اإل����ى الدم. ل����ذا، احر�ض عل����ى تناول االأطعم����ة الغنية 
باالألي����اف مث����ل الفراول����ة )الفري����ز( والعن����ب، والرتق����ال، 
واليو�سفي، والكم����رى، وحبوب ال�سوفان، واحلبوب الكاملة 
والبقول. وتوجد مكمات غذائية م����ن االألياف اأثبتت فاعلية 

يف خف�ض الكول�سرول ب�رسعة.
*املك�����رسات والزيوت. حتتوي املك�رسات وزيت الزيتون 
والكان����وال على الكول�س����رول اجليد ال����ذي ي�ساعد على طرد 
الكول�سرول ال�سار من اجل�سم. حتث التو�سيات على تناول 

30 غراماً من املك�رسات يومياً خلف�ض الكول�سرول.
*االأ�سماك والثوم. توف����ر االأ�سماك الدهنية كمية كبرية 
م����ن الكول�س����رول اجليد الذي يط����رد الكول�س����رول ال�سار. 
ال�سلم����ون والتونة واملكاريل وال�رسدين م����ن اأ�سهر االأ�سماك 
الدهنية. ويحتوي الثوم على م�سادات لاأك�سدة متنع تاأك�سد 
الكول�سرول ال�سار، علماً ب����اأن الكول�سرول املوؤك�سد فقط 

هو الذي ي�سبب تلف ال�رسايني وع�سلة القلب.
*�سب����ط النظ����ام الغذائ����ي. اإذا كان الكول�سرول لديك 
مرتفع����اً تناول بيا�ض البي�ض فق����ط وقلياً جداً من ال�سفار، 
واحر�����ض على اأكل �سدر الدجاج والدي����ك الرومي واالأ�سماك 

بدالً من اللحوم احلمراء.

 العسل.. 
فّعال لجميع األمراض 

وشفاء الجروح
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اأ�س���ادت النجمة وف���اء عامر بتجربتها يف م�سل�س���ل “ن�رس 
ال�س���عيد” مع النجم حممد رم�س���ان، واملقرر عر�سه يف �سهر 
رم�س���ان املقبل، موؤكدة اأن العمل �س���يكون رقم 1 يف دراما 
رم�س���ان هذا العام، ب���ل تعتقد اأن جناحه �س���يفوق ما حققه 

“الأ�س���طورة” الذي قام به حممد رم�سان، وعر�ض العام قبل 
املا�س���ي. واأو�سحت وفاء اأن حممد رم�سان يقوم بعمل كبري 
يف ت�سوير امل�سل�س���ل، ويركز يف كل �سيء حتى يخرج العمل 
يف اأف�سل �سورة، خا�سة اأنه يظهر يف اأكرث من مرحلة عمرية.
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20 ابريل
 1792

 فرن�س���ا تعلن احلرب 
على النم�سا.

1854

 قيام حتالف دفاعي 
بني النم�سا وبرو�سيا 

�سد رو�سيا.

1868

تغ���ري  الياب���ان   
كيوتو  من  عا�سمتها 

اإلى اإيدو.

1871

اخلدم���ات  بداي���ة   
الربيدي���ة يف طوكيو 

وكيوتو واأو�ساكا.

1901

  افتت���اح اأول جامعة 
ن�سائية يف اليابان.

1925

 بداي���ة الربيد اجلوي 
بني طوكيو واأو�ساكا 

وفوكوكا.

1929

  اإن�ساء جهاز البولي�ض 
الدويل الإنرتبول.

1947

  عق���د اأول انتخابات 
برملانية يف اليابان.

مسافات

منح علي عبداهلل خليفة جائزة 
الشارقة الدولية للتراث الثقافي 

المطرب عبداهلل بوقيس ضيف “لهم بصمة”

 قريبا.. “فن وفلته”

معرض سينامادري “نماذج لتاريخ 
عمارة المشاهد المسرحية” 

أمسية شعرية لنبيلة 
زباري بـ”كانو الثقافي”

ك�س���فت الفنان���ة الكويتي���ة غدي���ر 
ال�سبتي اأ�س���باب توترها يف حفل زفافها 
من املخرج البحريني اأحمد الفردان، واأنها 
بكت ب�س���بب توتره���ا الزائ���د، رغم دعم 
املمثلة بثينة الرئي�س���ي له���ا، موؤكدة اأن 
وجود الفنانات ودعمه���ن لها يف زفافها 
خفف من �س���عورها بالتوتر ومنحها راحة 

نف�سية.
واأكد زوج الفنان���ة الكويتية املخرج 
اأحم���د الف���ردان، ال���ذي حل �س���يفاً معها 
عل���ى برنام���ج “عال�س���يف” اأن���ه يتقب���ل 
جمي���ع النتق���ادات الت���ي تطالهم���ا على 
مواقع التوا�س���ل، موؤكداً اأن تعبريه حلبه 
لزوجت���ه ل ين���ايف الع���ادات ول التقاليد، 
اإمنا النتقادات تاأت���ي من جمهور يفتقد 
احلب، موؤكداً اأنهما يف�سالن اخل�سو�سية 

يف حياتهم���ا، واأنهما يتعام���الن بطبيعية 
وو�سطية مع ال�سو�سيال ميديا.

طال���ْت  الت���ي  ال�س���ائعات  وح���ول 
الثنائي ب�س���اأن عمرهما، اأك���دت غدير اأن 
حقيقة عمرهما لي�س���ت من �ساأن النا�ض، 
واأنها ترف�ض تو�س���يح الرقم، لأن احلب 

يف النهاية غري مرتبط بالعمر.
ابنه���ا  ح�س���ور  اأن  غدي���ر  واأك���دت 
وابنتها حلف���ل زفافها لق���ى قبولً على 
مواق���ع التوا�س���ل، كا�س���فة ب���اأن زوجها 
اأ�س���بح فرداً من العائلة، واأنه يتعامل مع 
اأبنائها ك�س���ديق، واأن هن���اك الكثري من 

العوامل امل�سرتكة بينهم.
واأو�س���ح الف���ردان، اأن غدي���ر غيورة 
اأنه���ا ت�س���عر  ولك���ن باعت���دال، كا�س���فاً 
بال�سعادة عندما تتغزل الن�ساء بو�سامته.

هكذا تحافظ البحرينية حنان رضا على نفسها 

ك�س���فت الفنان���ة البحريني���ة حن���ان ر�س���ا، ع���رب ح�س���ابها 
ال�سخ�س���ي على موقع “اإن�س���تغرام”، عن بع�ض الن�س���ائح التي 

حتافظ بها على حياتها ال�سحية.
ون�رست “حنان” �س���وًرا لها بعد التمارين الريا�سية، معلقة 
عليه���ا: “عل���ى ال�س���حة والعافية للي ي�س���األون لي�ض ما �س���ور 
متاريني بالنادي اأنا �س���جلت ع�س���ان احافظ على �سحتي وعلى 
طبيعة ج�س���مي اإنه يحرق �سعرات وهذي نعمة من رب العاملني 
وغري ذي اأنا قاعدة اأحاول اأقوي ع�سالتي وقوة حتملي على رفع 
اأوزان ع�سان يل كربت يف العمر اأقدر اأ�سيل نف�سي واأتفادى اآلم 
الظهر واملفا�س���ل والركب.. اهلل يدمي ال�سحة والعافية يا رب 

والراحة النف�سية اإلى ا�ستمدها من الريا�سة”.
فاج���اأت الفنانة حنان ر�س���ا الفنان���ة هن���د البحرينية على 
اله���واء لتنهي معها اخلالف الطويل الذي كان واقعاً بينهما، يف 

خطوة غري متوقعة نالت ا�ستح�سان اجلمهور.
ح���دث الأمر، عندما كانت هند البحرينية �س���يفة يف برنامج 
“لي���ايل الكويت”، لتقوم حنان ر�س���ا مبفاجئته���ا على الهواء 

بطلب ال�سلح معها، م�سددة على اإنها فنانة البحرين الأولى.
وم���ن جانبها، اأكدت هند البحرينية اأمام اجلميع اإنها ل تكن 
اأي غ�سا�س���ة �سد حنان ر�سا، ول يوجد اأي �سغينة يف قلبها من 
جهتها، لتدعوها اإلى منزلها من اأجل ت�سفية القلوب قائلة لها 

على الهواء: “ل يوجد �س���يء يف قلبي �س���يء �س���دك نهائياً ول 
اأعرف يف الأ�سا�ض �سبب زعلك”.

واأ�س���افت هن���د البحريني���ة اأن امل�س���اكل الت���ي تق���ع بني 
الفنانني تكون اإما ب�سبب ال�س���حافة اأو �سخ�ض م�سرتك بينهما 
يقوم بنقل معلومة بطريقة مغلوطة، يت�سبب من خاللها باأزمة.

ومن جهتها، قالت حنان ر�س���ا: “اإنها تقدر هند البحرينية 
ب�س���دة واإنهما اأولد “ديرة واحدة”، م�س���يفة اإنه���ا بداأت الغناء 
وهي يف املدر�س���ة من خالل اأوبريت خا�سة بالأخرية لأنها كانت 
فنانة م�س���هورة حينها، فكيف ميكن اأن اأجتاهل وجودها كفنانة 

واأنا تربيت على �سوتها؟”.
ولقي ال�س���لح بني حنان ر�سا وهند البحرينية قبول وا�سع 
م���ن اجلمه���ور، الذي اأعج���ب باإنه���اء خالفهما الطوي���ل الذي مل 

تك�سف تفا�سيله ب�سكل وا�سح للعلن.
وطرح���ت الفنانة حن���ان ر�س���ا يف يوليو املا�س���ي اأغنيتها 
“�سفتي اأنا” امل�سورة على طريقة الفيديو كليب، عرب قناتها 
الر�س���مية على موق���ع الفيديوه���ات “يوتي���وب”، والأغنية من 
كلمات م�س���عب البازي، كلمات ال�ساعر م�سعب العنزي، واأحلان 
ر�س���وان الديري، وتوزي���ع جالل حم���داوي، والفيديو كليب من 

اإخراج خليل املالود.

محمد سعد: شبعت 
من اللمبي و”مش 
هعمله تاني”

يعرض في رمضان المقبل..

القفاص: عطر الروح تجربة استثنائية وستكون صادمة للجمهور

بداأ الفنان حممد �سعد جل�سات عمل فيلم 
جديد تعاقد عليه موؤخرا، ومن املقرر البدء يف 
ت�سويره قريبا، وقال �سعد: اإنه مل يتم حتديد 
ال�س���كل الذي �سيظهر فيه وتفا�سيل العمل، 
لفتا اإلى اأنه �سيتم يف الفرتة املقبلة البدء يف 
اختي���ار فريق العمل، ونفي تقدمي �سخ�س���ية 
اللمب���ي يف عم���ل فن���ي جديد قائ���ال: “قدمت 
هذه ال�سخ�سية و�سبعت منها، ول اأعتقد اأنني 

اأميل اإلى تقدميها من جديد”.

واأ�س���ار �س���عد اإل���ى اأن هن���اك الكثري من 
ال�سخ�س���يات الأخرى التي ميك���ن اأن يقدمها 
اأن كل  موؤك���دا  نف�س���ه،  يك���رر  اأن  م���ن دون 
�سخ�س���ية قدمها من���ذ بداية م�س���واره الفني 
اإل���ى الآن كان فيها تن���وع واختالف كبري عن 
ال�سخ�س���يات الأخ���رى، ف���ال ميك���ن اأن تكون 
هناك �سخ�سية �سبيهة بالأخرى �سواء يف اخلط 
الدرام���ي اخلا�ض به���ا اأو طبيع���ة انفعالتها 

الكالمية واجل�سدية.

بجامع����ة  الآداب  كلي����ة  عمي����د  رعاي����ة  حت����ت 
البحرين عبد العزيز بوليلة اأقامت اللجنة الثقافية 
والجتماعي����ة يف كلي����ة الآداب موؤخرا ح����واراً ثقافياً 
مع املخ����رج البحريني حممد القفا�����ض والذي كان 
بعنوان “القفا�ض ومالمح جتربة الإخراج احلديثة” 

حماورًة اإياه �سمر الأبيوكي. 
وقد ت�س����من احلوار حماور عدة كان من بينها 
حدي����ث القفا�����ض حول ق�س����ية عملي����ات التجميل 
بالن�س����بة للفنان����ات، والت����ي اأدت اإلى ت�س����ابههن 
واإخف����اء املالم����ح التعبريي����ة للوجه م�س����رياً اإلى اأن 
املمثل����ة بحاجة �س����ديدة لأن تظهر بو�س����وح ما اإذا 
كانت حزينة اأو �سعيدة من خالل اخلطوط التعبريية 
التي مت����ت تعبئتها يف الوقت الراه����ن بالبوتك�ض 
والفيلر ف�س����ارت عملية البحث عن ممثلة منا�سبة 

للدور �سعبة جداً. 
وع����ن بدايات����ه ق����ال باأن م�����رسح اجلامع����ة كان 
احلا�س����ن الأول لالإب����داع ومن����ه مت النط����الق اإل����ى 
الحرتاف داعياً ال�س����باب اجلامع����ي اإلى البحث عن 
نقطة انطالق لهم، حيث ان اأعمق التغيريات تكون 
من قلب اجلامعات لأن ال�س����هادة الأكادميية باتت 
مهم����ة جداً للفن����ان، خ�سو�س����ا واأن����ه بحاجة كبرية 
اإلى التعمق يف فهم ال�سخ�س����يات ودرا�س����تها حتى 

يتمكن من االنخراط يف املجتمع الفني. 
وقد طرحت البالد ت�ساوؤلً حول الن�سائح التي 
يقدمها القفا�ض لل�س����باب البحريني الذي ميتلك 

املوهب����ة الفني����ة فاأجاب قائ����الً “اأنا اأج����زم بوجود 
بحرينيني حمرتفني ذوي روؤية وطاقة رائعة جبارة، 
ولك����ن لي�����ض اجلميع مم����ن ميلك املوهب����ة ميتلك 
التحدي للتوجه الى اله����دف، ولبد اأن يثبت هوؤلء 
ال�س����باب للجهات العليا باأن هناك طاقات وعقول 
وطني����ة يج����ب اأن ت�س����تثمر، ومثال عل����ى الطاقات 
ال�س����اب اأحمد �رسي����ف، يعجبني هذا ال�س����اب كثرياً 

اعتمد على نف�سه وابداعه و�سنع لنف�سه جمهوراً. 
كم����ا اأج����اب القفا�ض عل����ى �س����وؤال كانت قد 
طرحت����ه اإحدى الطالبات حول تخ�س�����ض التاأثريات 
الإبداعية وفئات امل�سل�س����الت الأخرى مثل الرعب 
واخليال فاأجابه����ا القفا�ض “امتنى اأن يتخرج جيل 
خليجي خمت�����ض بالتاأثريات الإبداعية فنحن بحاجة 
له����ذه التقني����ات يف اأعمالن����ا، اأما بالن�س����بة للرعب 

واخليال فهي يف احلقيقة مطلوبة من قبل اجلمهور 
ولها ن�سبة متابعة كبرية لكن ميزانيتها �سخمة جداً 
فنتجه للموا�سيع املجتمعية والدراما ب�سكل اأو�سع 

ل�سهولة التنفيذ”. 
 وقد حتدث القفا�ض عن امل�سل�سل الرم�ساين 
للعام ال�سابق �س����اق البامبو، مو�سحاً اأن امل�سل�سل 
ق����د ظلم الرواية قليالً، وهذا اأمر متوقع عن حتويل 
الرواية مل�سل�س����ل، وذلك لأن القارئ قد كون روؤية 
متخيل����ه لالأحداث فمن ال�س����عب اخلروج وا�س����افة 
افكار واأحداث جدي����دة واخلروج عن حدود الرواية، 
كما قال القفا�ض باأن الإعالن كان له �س����دى كبري 
جداً، والإعالن الذي يكون اأكرب من العمل الفني هو 

مبثابة قنبلة موقوتة للعمل. 
ويف �س����ياق حديث����ه حول م�سل�س����ل عطر الروح 
الذي �سيعر�ض يف رم�سان 2018 �رسح القفا�ض اأن 
الق�سة ل ت�س����نف باأنها من الأعمال املنا�سبة للجو 
الرم�س����اين و�س����وف تكون �س����ادمة للجمهور لأنها 

خمتلفة وعن اأجواء الت�سوير قال القفا�ض “منعت 
املمثلني من الت�سوير الفردي يف مواقع الت�سوير 
ون�رسها عرب برامج التوا�سل الجتماعي مثل �سناب 
�س����ات وان�س����تغرام، ذلك اأن امل�س����اهد يجب اأن ل 
يتفاجاأ ب�س����كل ال�سخ�سية ويرى اأجواء املكان لأول 

مرة على التلفزيون لإثراء عن�رس الإدها�ض”. 
يذكر اأن عطر الروح هو م�سل�سل تدور اأحداثه 
يف اإط���ار اجتماع���ي م�س���وق، حول طبيبة نف�س���ية 
جت���د نف�س���ها يف مواجه���ة العديد من امل�س���اكل، 
واملواجه���ات ب���كل م���ن ُيحي���ط بها، خ�سو�س���ا 
ال�سخ�س���يات ذوي الرتكيب���ات الغربية، وهو من 
تاألي���ف عالء حمزة واإخراج حممد القفا�ض وبطولة 
الفنانة هدى ح�س���ني، كما ي�سم نخبة من النجوم 
اأمثال: عبدالرحمن العقل، حممد العجيمي، ح�سني 
املن�س���ور، عبداملح�س���ن النمر، اأحمد ال�س���لمان، 
خالد املفيدي، اأو�ض ال�س���طي، اأ�س���امة املزيعل، 

عبري اأحمد، واآخرون.
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حت���َل بال�س���رب ف�س���عوبات العمل لن 
تدوم طويالً

تتح�س���ن �س���ورتك وتتبدد ال�س���كوك 
حول جدارتك

 راع الظ���روف ال�س���حية الت���ي مير بها 
اأحد املقربني

�سعر باالإرهاق ب�س���بب كرثة ال�سغوط 
املحيطة بك

ب���ل  �س���حياً  ا�س���تقراراً  ت�س���هد  ل���ن 
م�ستويات خمتلفة 

ل تتجاهل اآلم معدتك وعليك مراجعة 
الطبيب 

عليك اأن تنتب���ه لالعتماد على الآخرين 
حتى تتعلم 

اجلهد ال���ذي تبذله لي�ض �س���هالً، وقد 
تكون له انعكا�سات 

النيات املبيتة عند بع�سهم لن تكون 
يف م�سلحتك

تتخل�ض من خالفات هام�سية مع بع�ض 
الزمالء

ل تكبت غ�س���بك واأحزانك بل حاول اأن 
تعرب عنها 

يتيح اأمامك هذا اليوم فر�س���ة جديدة 
لإيجاد احللول 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

ال�س����ارقة  معه����د  اختي����ار  وق����ع 
لل����رتاث وال����ذي ي�����رسف عل����ى تنظي����م 
جائزة ال�سارقة الدولية للرتاث الثقايف 
على ال�س����اعر البحريني الكبري ورئي�ض 
املنظم����ة الدولية للفن ال�س����عبي علي 
عبداهلل خليفة ليكون �سخ�س����ية العام 
ال����دورة الثاني����ة  لل����رتاث الثق����ايف يف 
2018 وذلك بناء على تو�سيات الأمانة 
العامة جلائزة ال�سارقة الدولية للرتاث 
الثق����ايف، حي����ث �س����يقام حف����ل توزيع 
اجلوائ����ز حت����ت رعاي����ة حاكم ال�س����ارقة 
�س����مو ال�سيخ �س����لطان القا�س����مي يوم 
الأحد املقب����ل 22 اأبريل مب�رسح املعهد 

بال�سارقة. 
يجدر بالذك����ر اأن جائزة ال�س����ارقة 
الدولية للرتاث الثقايف اأن�سئت لأهمية 
حماي����ة الرتاث امل����ادي وغ����ري املادي 

التاريخ����ي  املكن����وز  عل����ى  واحلف����اظ 
الذي ي�س����كل الهوية الثقافية يف اإمارة 
ال�س����ارقة و�س����بق وان ح�س����ل ال�س����اعر 
عل����ي عب����د اهلل خليفة عل����ى الكثري من 
اجلوائز الدولية تقديرا لعطائه الأدبي 
والثق����ايف ودوره الرائ����د يف املحافظ����ة 

على الرتاث. 
عب����داهلل  عل����ي  ال�س����اعر  وي�س����غل 

خليفة حالياً املنا�سب التالية:
رئي�����ض املنظم����ة الدولي����ة للف����ن 

ال�سعبي
مرك����ز  اإدارة  جمل�����ض  رئي�����ض 

عبدالرحمن كانو الثقايف
الثقافي����ة  البح����وث  اإدارة  مدي����ر 
بالديوان امللكي مبملكة البحرين، منذ 

العام 2001.
املدي����ر الع����ام لأر�س����يف الثقافة 
والن�رس،  والبحوث  للدرا�س����ات  ال�سعبية 

منذ نوفمرب 2007.
الثقاف����ة  جمل����ة  حتري����ر  رئي�����ض 

ال�سعبية.
اأمني ع����ام جائ����زة عي�س����ى خلدمة 

الإن�سانية.
رئي�����ض جمل�����ض الأمن����اء ملنت����دى 

البحرين للكتاب.

ي�ست�س����يف برنام����ج “لهم ب�س����مة” 
الذي يعده ويقدمه املذيع فايز ال�س����ادة 
عن����د ال�س����اعة اخلام�س����ة والن�س����ف م����ن 
م�س����اء يوم الثنني الق����ادم املوافق 23 
ابري����ل الفن����ان القدير عب����داهلل بوقي�ض 
اأحد الفنان����ني الكبار وم����ن رواد الأغنية 
ب�س����مات  ترك����وا  الذي����ن  البحريني����ة 
وا�س����حة وموؤثرة يف ال�س����احة وعلى مدى 
�س����نوات طويلة وذلك يف رحلة حول اأهم 
املحط����ات يف حيات����ه الفني����ة واجلوانب 
الإن�س����انية والجتماعية البعيدة عن عامل 
الف����ن، فالربنام����ج ي�س����لط ال�س����وء على 
اجلوانب غري املعروفة عن الفنان، حيث 
�س����يتعرف امل�س����تمع عل����ى الع����امل الآخر 

للفن����ان بوقي�����ض ال����ذي رمب����ا ل يعرفه 
الكثري. برنامج “لهم ب�س����مة” يعاد يوم 
الثالث����اء يف نف�����ض التوقيت و�س����بق وان 
ح�س����ل الربنام����ج عل����ى جائ����زة يف اإحدى 

املهرجانات.  يجدر بالذكر اأن ابن الفنان 
عبداهلل هو املطرب ال�ساب حمد بوقي�ض 
ال����ذي �س����ري عل����ى خط����ى وال����دة وحقق 

جناحات وا�سعة. ت�س����تمر هيئ����ة البحري����ن للثقافة 
والآث����ار يف �س����عيها الهادف اإل����ى اإبراز 
اأهمية عنا�رس الفنون املختلفة ودورها 
يف �س����ناعة امل�س����هد الثق����ايف، حي����ث 
يوا�سل معر�ض “�س����ينامادري: مناذج 
لتاري����خ عم����ارة امل�س����اهد امل�رسحي����ة” 
ا�ستقطابه للزوار من حمبي فن امل�رسح 
امل�رسح����ي  بالت�س����ميم  واملهتم����ني 
وتط����وره ع����رب التاري����خ، يومًي����ا ب����ني 
ال�ساعة 8 �سباًحا وال�ساعة 8 م�ساًء حتى 
27 مايو املقبل، يف بهو م�رسح البحرين 
الوطني. وي�س����م املعر�ض جمموعًة من 
النم����اذج الت����ي متث����ل تاريخ ت�س����ميم 
امل�س����اهد امل�رسحية، كما ي�سلط ال�سوء 
عل����ى ق�س����ة العم����ارة يف ع����امل امل�رسح 

وال�سينوغرافيا والت�سميم امل�رسحي.
وكان معر�ض “�سينامادري: مناذج 
لتاريخ عمارة امل�س����اهد امل�رسحية” قد 
افُتت����ح �س����من برنام����ج مهرج����ان ربيع 

الثقافة الثالث ع�����رس وتزامًنا مع اليوم 
العاملي للم�رسح. وهو يقام بتنظيم من 
اأكادميي����ة األبريتينا للفنون اجلميلة يف 

مدينة تورينو بجمهورية اإيطاليا.

حتيي ال�ساعرة البحرينية نبيلة زباري مبركز عبدالرحمن كانو الثقايف اأم�سية 
�س����عرية بعن����وان “حلم فوق ال�س����طور” وذلك يوم الثالث����اء املقبل املوافق 24 
ابريل، وال�ساعرة الدكتورة نبيلة زباري، اأ�ستاذة جامعية حا�سلة على املاج�ستري 
والدكتوراه يف الرتبية من بريطانيا ع�سو اأ�رسة الأدباء والكتاب البحرينية، وع�سو 
امللتقى الثقايف الأهلي وتعد من ال�س����وات ال�س����عرية املتميزة يف ال�ساحة ولها 

العديد من الدواوين ال�سعرية وتكتب ق�سيدة النرث باأ�سلوب �سفاف وجميل.

ت�س���تعد �رسك���ة العويناتي لالنت���اج الفني وموؤ�س�س���ة 
�س���هرية لالنت���اج الفن���ي لتق���دمي م�سل�س���ل عل���ى قن���اة 
اليوتي���وب بعن���وان “فن وفله” م���ن اخراج الفنان ح�س���ن 
العويناتي وتاأليف فهد مندي وه�س���ام يو�س���ف واحمد بن 

علي ومن متثيل عبداهلل القطان. 
ح�س���ني العويناتي، ه�س���ام يو�س���ف، جعفر ال�س���اري، 

وجمموعة من ال�سباب.
 املخ���رج املنف���ذ للعم���ل ح�س���ني اجلم���ري وم�س���اعد 
والت�س���وير لعبداهلل البدراين، والهند�س���ة ال�سوتية لعلي املخرج عبدالرحمن فقيهي، وال�رساف العام رمزي اجلمايل 

�سمري والتوزيع املو�سيقي تركي عبدالرحمن.

22

اأ�سامة املاجد
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غديــر السبتـي: زوجـي  غيـور جــدا

طاهرة جعفر



�دعى �أنه �إرهابي ليتخل�ص من زوجته
اأخ���ر رج���ل اأعمال تركي زوجت���ه باأنه ع�ضو يف حركة “فت���ح اهلل غولن” الإ�ضالمي���ة املعار�ضة لكي 
يح�ض���ل على الطالق منها. وفكر خريي اأوغور، رئي�س الحتاد املتو�ضطي مل�ضدري الألب�ضة اجلاهزة، يف 
طريق���ة للطالق من زوجته هيب�ضن، وقرر اإخبارها باأنه م���ن موؤيدي منظمة فتح اهلل غولن، التي تتهمها 
ال�ضلط���ات الرتكية بالتخطي���ط ملحاولة انقالب يولي���و 2016. واأكد اأوغور لزوجته اأن���ه اإذا مت اعتقاله 
بتهم���ة الإرهاب، فاإن العائلة �ضتفقد كل ممتلكاتها، يف حماولة منه لإقناعها ب�رضورة الطالق، مع العلم 

اأن ثروتهما بلغت، خالل 29 عاما من الزواج، حوايل 200 مليون لرية تركية )49 مليون دولر(.
وبع���د موافق���ة الزوجة وطالقها منه، قام رج���ل الأعمال الرتكي باإقناع طليقت���ه وطفليه بالنتقال 
اإل���ى اأورلندو يف ولية فلوري���دا الأمريكية، ك�رضورة حلمايتهم من “املالحق���ة”، وعقب �ضفرهم، تزوج 
ب���دوره من ع�ضيقته يف تركيا. وعندما ك�ضف ال����رض، رفعت زوجته ال�ضابقة هيب�ضن دعوى ق�ضائية �ضده 
متهم���ة اإياه بالتزوي���ر و�ضوء ا�ضتغالل الثقة واحل�ضول على الطالق ع���ن طريق اخلداع. وتذكر �ضحيفة 

“HaberTurk”، اأن على خريي اأوغور املثول اأمام املحكمة يف هذه الق�ضية ل حمال.

متر “حممد �صالح” �لأغلى هذ� �لعام
بريطانية ت�صرتي 

موزة” بالعامل “�أغلى 
ا�ضط���ر اأحد املتاج���ر الريطاني���ة اإلى تقدمي 
اعت���ذار لإحدى زبائنه، بعدما فوجئ���ت ب�ضعر موزة 
واحدة مدرج على فاتورة ال�رضاء بقيمة تتجاوز 930 

جنيها اإ�ضرتليني.
ووفق���ا ل�ضحيف���ة “ديلي مي���ل” الريطانية، 
ف���اإن بوبي غوردون فوجئت بفات���ورة �رضاء تلقتها 
عل���ى الريد الإلكرتوين تتج���اوز 1000 اإ�ضرتليني 

من متجر “اأ�ضدا”.
واأ�ضارت اإلى اأن البن���ك، امل�ضوؤول عن اإ�ضدار 
البطاق���ة الئتماني���ة اخلا�ض���ة بها، ق���ام بتعطيل 
املعاملة بعد جت���اوز قيمة ال�رضاء 1000 اإ�ضرتليني 

بداعي “الحتيال”.
واحت���وت فات���ورة ال����رضاء اخلا�ض���ة بغوردون 
م�ضرتي���ات ل يتج���اوز اأق�ضاه���ا حاج���ز 5 جنيهات 
اإ�ضرتليني���ة، اإل اأن املفاج���اأة كانت يف �ضعر املوزة 
الذي بلغ 930.11 اإ�ضرتليني )نحو 1320 دولرا(، 

وهي يف احلقيقة تقدر ب� 0.11 اإ�ضرتليني. 
واأو�ضح���ت غ���وردون، وهي من �ض���ريوود من 
مقاطع���ة نوتنغه���ام، اأن املتجر اعت���ذر لها ملقيا 

اللوم على خطاأ تقني يف جهاز الكمبيوتر.
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األخيرة

حرم �أمري �لريا�ص تزف 150 عرو�صا
 

ت���زف حرم اأمري منطقة الريا�س نورة بنت حممد بن �ضعود، اليوم اجلمعة، 150 عرو�ضا من فتيات 
اجلمعي���ة اخلريية لرعاي���ة الأيتام “اإن�ضان”. واأو�ضح مدير عام اجلمعية �ضال���ح بن عبداهلل اليو�ضف، اأن 
حفل الزواج هو الثالث لفتيات “اإن�ضان”، وياأتي �ضمن اهتمام اجلمعية بالرامج التنموية والتاأهيلية، 
الت���ي تنفذ لأبناء وفتيات “اإن�ضان” ب�ضكل م�ضتمر. واأ�ضار اإلى اأن اأحد فاعلي اخلري من اأع�ضاء اجلمعية، 
قد بادر بدعم هذا امل�رضوع املبارك مببلغ 3 ماليني ريال، حيث �ضيقدم لكل عرو�س طقما ذهبيا فاخرا، 

ومبلغا نقديا جمزيا.
واأ�ضاف اليو�ضف اأن اجلمعية نظمت دورات تاأهيلية واإر�ضادية للفتيات املر�ضحات للزواج، وذلك 
لتمكينه���ن من التعرف على واجباتهن ودورهن يف تكوين الأ����رضة املثالية، وتثقيفهن باأبرز امل�ضاكل 

التي قد تواجه حياتهن الزوجية.

 مل تتوق���ف �ضعبية مهاج���م ليفربول النجم امل�رضي، حممد �ضالح، عن���د الأغاين والأهازيج 
والإعالنات والعالمات التجارية، بل و�ضلت موؤخرا اإلى متور رم�ضان يف ال�ضوق امل�رضية.

وظه���رت على اأعتاب �ضهر رم�ضان ه���ذا العام اأنواع حتمل اأ�ضم���اء ال�ضخ�ضيات والأحداث 
الت���ي م���ّر بها ال�ضعب امل�رضي، فكان م���ن �ضمنها على �ضبيل املثال “احل���وت الأزرق”، اللعبة 
الفرتا�ضي���ة اخلطرية التي تدف���ع امل�ضاركني فيها اإلى النتحار، فجاء متر “احلوت الأزرق” يف 

املرتبة الثالثة ب�ضعر 44 جنيها للكيلوغرام )2.5 دولر(.
وبع���ده جاء احل���دث الأبرز يف هذا الع���ام، والذي ينتظره مالي���ني امل�ضاهدين حول العامل، 
وه���و املوندي���ال )خا�ضة بعد �ضع���ود املنتخب امل����رضي للم�ضاركة يف كاأ�س الع���امل(، لي�ضغل 

متر”املونديال” املركز الثاين يف اأ�ضعار التمور يف م�رض ويبلغ ثمنه 45 جنيها.
وت�ض���در القائم���ة حممد �ض���الح، لي�ضغل متر “حممد �ض���الح” املرتبة الأولى ب���ني اأ�ضعار 

التمور يف م�رض هذا العام، حيث يبلغ �ضعر الكيلو الواحد منه 50 جنيها م�رضيا.
وبه���ذا ال�ضدد ����رّضح اأحد جت���ار “اليامي�س” والغالل و�ض���ط القاهرة لقناة الي���وم ال�ضابع 
ب���اأن “الرتباط بني �سوق البل���ح والأجواء الفنية والريا�سية وال�سيا�سي���ة له تاريخ طويل، لأن 
املواطن امل�رضي دائما ما يرى يف �ضوق البلح و�ضيلة للتعبري عن الراأي، ومقيا�ضا للراأي العام، 

وهو ما ظهر قدميا باأغنية )بلح زغلول(، التي قدمت للزعيم �ضعد زغلول”.

 Social
media

�صرطة �أبوظبي حتقق رقما 
قيا�صيا وتدخل “غيني�ص”

 �ضجل���ت �رضطة اأبو ظبي رقما قيا�ضيا جدي���دا يف مو�ضوعة غيني�س، كا�رضة اأرقاما 
�ضابقة م�ضجلة با�ضم اململكة املتحدة.

ونظمت �رضطة اأبوظب���ي اأكر حما�رضة يف الإ�ضعافات الأولية، وبلغ عدد ح�ضورها 
2592 �ضخ�ضا من املواطنني واملقيمني يف دبي من خمتلف الفئات العمرية، ح�ضب 

�ضحيفة البيان الإماراتية.
ونظم���ت ال�رضطة حما����رضة بامل�رضح الوطني يف اأبوظب���ي لرفع الوعي بني خمتلف 

الفئات العمرية باأهمية الإ�ضعافات الأولية.
وركزت املحا�رضة على اخلطوات ال�ضحيحة للتعامل مع احلالت الطارئة، وكيفية 

فح�س ال�ضخ�س امل�ضاب، والت�ضال مبركز القيادة والتحكم ب�رضطة اأبوظبي.
وت�ضل���م اللواء علي خلفان الظاه���ري، مدير قطاع العملي���ات املركزية، �ضهادة 

غيني�س من ممثلها �ضامر خلوف، بح�ضور عدد من قيادات ال�رضطة.
و�ضجلت املحا�رضة التي نظمت يف اململكة املتحدة 1795 �ضخ�ضا ح�رضوها.

�فتتاح �أول د�ر �صينما يف �ل�صعودية
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مواقيت 
الصالة

�أكرث من ن�صف �أثرياء �لعامل يتوقعون بلوغ �صن �ملئة
 اأظهر م�ض���ح اأم�س اخلمي����س اأن اأكرث من ن�ضف 
امل�ضتثمري���ن الأثرياء يف العامل يتوقعون اأن يعي�ضوا 
حت���ى يبلغوا �ض���ن املئة واأن قراب���ة اثنني من كل 3 
منه���م يخططون للعمل لفرتة اأطول يف حياتهم حتى 

يوؤمنوا لأنف�ضهم تقاعدا مريحا.
واأ�ضار م�ض���ح )يو.بي.اإ����س( للم�ضتثمرين الذي 

ير�ض���د معنوي���ات اأكرث م���ن 5 اآلف �ضخ����س ل تقل 
اأ�ضوله���م عن ملي���ون دولر اإلى اأن 9 م���ن اأ�ضل 10 
ب���داأوا تغيري عادات اإنفاقه���م ويقيمون ا�ضتثمارات 

طويلة الأجل لتمويل حياتهم الطويلة.
لكن نحو واحد م���ن كل 4 م�ضاركني مقيمني يف 
الوليات املتح���دة اأو بريطانيا قالوا اإنهم مل يقوموا 

مبثل هذه التغيريات املالي���ة لي�ضلطوا ال�ضوء على 
ق�ض���ور يف التخطي���ط للتقاع���د يف اثن���ني م���ن اأكر 
اقت�ضادات العامل فيما يزداد متو�ضط العمر املتوقع 
ول �ضيم���ا بني الأثرياء. وقال ني���ك تاكر مدير ق�ضم 
اململك���ة املتح���دة يف موؤ�ض�ضة )يو.بي.اإ����س( لإدارة 
ال���رثوات “كانت فك���رة اأن تعي�س حت���ى املئة تبدو 

عبثية حتى ف���رتة قريبة. لكنها �ضت�ضب���ح ماألوفة”. 
وذكر اأن من �ضيعي�ضون حتى املئة بحاجة للتخطيط 
لفرتة تقاعد مدتها 30 اأو 40 عاما ويعني ذلك جني 
الرثوات وحمايتها خ���الل كل دورات ال�ضوق يف تلك 
الفرتة واتخاذ قرارات ب�ض���اأن كيفية توزيع اأموالهم 

ب�ضكل اأكرث فعالية على ورثتهم.

�إيطاليا تعتقل 22 �صخ�صا 
يف مطاردة “�ل�صيطان”

   األق���ت ال�رضط���ة الإيطالي���ة القب�س على 22 
�ضخ�ضا ي�ضتبه بانتمائهم اإلى املافيا ال�ضقلية، يف 
اإط���ار عملية م�ضتمرة ترمى اإل���ى القب�س على رجل 

املافيا الفار، ماتيو دينارو.
وهاجم���ت مداهمات اخلمي����س �ضبكة “بيزين” 
يف مقاطع���ة تراب���اين غرب���ي �ضقلية، وه���ي نظام 
م���ن املالحظ���ات الورقية تدع���م فرار دين���ارو، اأو 

“ال�ضيطان” كما تلقبه و�ضائل الإعالم املحل.
ونقل���ت “اأ�ضو�ضيت���د بر����س” ع���ن ال�رضطة اإن 
هدفه���ا يتمثل يف تدم���ري قوة املنظم���ة الإجرامية 

تدريجيا، واإفقار مواردها القت�ضادية.
ويعتر دينارو، الفار منذ عام 1993، اخلليفة 
املحتم���ل ل�”زعي���م زعم���اء” املافي���ا �ضالفاتوري 
“توتو” رينا، الذي تويف يف ال�ضجن العام املا�ضي، 

حيث كان يق�ضي 26 حكما بال�ضجن مدى احلياة.
وتع���د العملي���ة اأحدث خط���وة للق�ض���اء على 
دين���ارو )55 عام���ا( ال���ذي متكن م���ن الإفالت من 
العتق���ال ل���دوره يف اغتيال ق�ض���اة يف ت�ضعينيات 
الق���رن املا�ض���ي، بالإ�ضافة اإلى جرائ���م وهجمات 
اأخ���رى للمافيا. وت�ضكلت اأ�ضط���ورة دينارو منذ بداأ 
تاريخ���ه الإجرامي خالل 42 عام���ا، متكن خاللها من 
انتزاع القيادة يف �ضقلية ل�ضاحله، وتطوير اآليات 

العمل ب�”املافيا” داخل بالده.

زو�ر يتجولون يف متاهة من تركيبات �لبويل كربونات خالل �أ�صبوع �لت�صميم يف ميالنو ، �إيطاليا. )رويرتز(
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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�س معتدل ولكنه 
حار ن�ضبيا مع بع�س 
ال�ضحب خالل النهار.

الرياح �ضمالية غربية من 12 اإلى 17 عقدة 
وتقل �رضعتها من 7 اإلى 12 عقدة يف وقت لحق 

من هذه الليلة ثم تتحول اإلى جنوبية �رضقية.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�ضواحل 
ومن 2 اإلى 4 اقدام يف عر�س البحر. درجة 

احلرارة العظمى 34 وال�ضغرى 21 درجة مئوية.

 افتتح وزير الثقافة والإعالم ال�ضعودي، عواد العواد، م�ضاء الأربعاء، اأول دار �ضينما يف 
ال�ضعودية.

وتفتتح ال�ضينما يف مركز امللك عبد اهلل املايل، يف العا�ضمة ال�ضعودية الريا�س، ح�ضب 
قناة “الإخبارية” ال�ضعودية.

وتقوم �رضكة “اإيه اإم �ضي” الأمريكية باإدارة اأول دار عر�س �ضينمائي يف ال�ضعودية، ويبلغ 
�ضعر تذكرة ال�ضينما نحو 13 دولرا.

ومن املنتظر افتتاح 350 دار عر�س �ضينمائي يف ال�ضعودية حتى عام 2030.
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