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دبي ـ العربية نت: قال ال�سيناتور اجلمهوري 
ورئي�س جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س ال�سيوخ 
الأمريكي بوب كوركر، اإن الرئي�س دونالد ترامب 
�سيـــرك التفاق النووي الإيـــراين ال�سهر املقبل 

اإذا مل حتدث تغريات كبرية.
وقال كوركر يف مقابلة مع قناة “�سي.ان.بي.
�ســـي” اإنه “رمبـــا �سيكون هناك انفـــراج قبل 12 
مايـــو وهـــو املوعد النهائـــي للوليـــات املتحدة 
لإعـــادة الت�سديق على التفـــاق”. واأ�ساف: “اإذا 
مل يكن هناك ت�سديق، فاأنـــا اأعتقد باأنه �سيرك 
التفـــاق”. وتاأمل الوليات املتحـــدة يف التو�سل 
اإلى اتفاق مع بريطانيا وفرن�سا واأملانيا للتعامل 
مع خمـــاوف ترامب ب�ساأن التفاق النووي الإيراين 

املربم عام 2015.

�سيناتور اأمريكي بارز: قطعا... ترامب �سيلغي االتفاق النووي

• ال�سيناتور بوب كوركر والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب	

• ا�ست�سهاد 4 فل�سطينيني واإ�سابة اأكرث من 600، اأم�س، يف مواجهات مع اجلي�س الإ�رسائيلي يف اجلمعة 	
الرابعة لـ “م�سرية العودة الكربى” يف غزة

ت�سريع ال�ستثناء امل�ساجد واملقابر من كلفة “البنية التحتية” 

% البحرنة يف املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة  23 “العمل”: 

اأو�ســـت جلنة املرافق العامة والبيئة باملوافقة 
على القـــراح بقانـــون بتعديل املـــادة الثانية من 
املر�ســـوم بقانـــون رقـــم )25( ل�سنـــة 2015 ب�ساأن 
حت�سيـــل كلفة اإن�ســـاء وتطويـــر البنيـــة التحتية يف 

مناطق التعمري. ويت�سَمن القراح بقانون ا�ستبدال 
ن�س جديد بن�س املادة الثانية من املر�سوم بقانون 
رقم )25( ل�سنة 2015 ب�ســـاأن حت�سيل كلفة اإن�ساء 
وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري ين�س على 
ا�ستثنـــاء امل�ساجد ومالحقها، واملقابر ومالحقها من 
تطبيـــق اأحـــكام املر�سوم بقانون. وجـــاء يف املبادئ 

والأ�س�ـــس العامة لالقـــراح اأن ُدور العبادة واملقابر 
ومالحقهـــا واجلمعيـــات اخلريية مـــن املرافق التي 
تهدف اإلى اإ�سباع حاجات عامة، ول ت�ستهدف الربح، 
وتعتـــرب مكملـــة للبنية التحتيـــة يف مناطق التعمري، 
ويتعـــني معه ا�ستثناءهـــا من حت�سيل كلفـــة اإن�ساء 

وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري.

مـــن   )14( املـــادة  بتعديـــل  قانـــون  م�ـــرسوع 
املر�ســـوم بقانون رقـــم )21( ل�سنـــة 2015 ب�ساأن 
املوؤ�س�ســـات ال�سحيـــة اخلا�ســـة يهـــدف امل�ـــرسوع 

بقانون اإلى اأن تكون الأولوية يف توظيف العاملني 
يف املهـــن الطبيـــة باملوؤ�س�ســـات ال�سحية اخلا�سة 
للبحرينيـــني احلا�سلـــني على املوؤهـــالت واخلربة 
اأن توفـــق املوؤ�س�ســـات ال�سحيـــة  الالزمـــة، علـــى 
اأو�ساعهـــا بعد انتهـــاء العقود املربمـــة قبل نفاذ 

القانون.
 مـــن جهتهـــا، قالـــت وزارة العمـــل والتنميـــة 
الجتماعيـــة اإن ن�سبـــة البحرنـــة الإجماليـــة حالياً يف 

القطـــاع اخلا�ـــس تبلـــغ 23 %، واإن ن�سبة 
البحرنة املحددة لهذا القطاع 20 %. 
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م�سرية “العودة الكربى”

خفــ�ض  �إلى  بحاجـــة  �لبحريـــن  “موديز”: 
�لإنفــاق �حلكومـي

متعـــاط يهـــدد �شرطــــة باملطار بفريو�س 
قاتل

بهدفني لهدف.. �ل�سرقي ي�سقط �أمام 
NBB لحتاد بدوري�

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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برناجًما   83 بـ  لالإعالم” تناف�ض  “�ل�سارقة 
وم�سل�ساًل يف رم�سان

مسافات البالد

23

ال نعرف اإن كانت �سوريا �ستبقى دولة واحدة
لفروف يلمح �إلى تزويد نظام �لأ�سد بـ “�إ�ض - 300”... رو�سيا:

اأم�ـــس  مو�سكـــو ـ وكالت: �سككـــت رو�سيـــا، 
اجلمعة، بالو�سع النهائي ل�سوريا. 

ونقلت وكالـــة اإنرفاك�س الرو�سية لالأنباء عن 
نائـــب وزيـــر اخلارجية �سريغي ريابكـــوف قوله اإن 
مو�سكـــو ل تعلم كيف �سيتطور الو�سع يف �سوريا، 

فيما يتعلق باحلفاظ على وحدة اأرا�سيها.
من جانبه، قال وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي 
لفروف، اأم�ـــس، اإن الغارات التـــي نفذتها اأمريكا 
وفرن�ســـا وبريطانيـــا على �سوريـــا، ردا على هجوم 

كيماوي يف دوما “مل تتجاوز اخلطوط احلمراء”.

وبخ�سو�ـــس ت�سليـــم رو�سيـــا ل�سوريـــا اأنظمة 
S300 الدفاعيـــة اجلويـــة، قـــال لفـــروف “بعـــد 
الق�ســـف الأمريكـــي علـــى �سوريـــا مل يعـــد هناك 

مـــا يحـــول دون ت�سليـــم رو�سيـــا ل�سوريا 
�سواريخ اإ�س 300”.

البحرين “التمدن” يف  % ن�سبة   88.9

بن دغر: نهاية ميلي�سيا احلوثي قريبة
عـــدن ـ وكالت: قال رئي�ـــس احلكومة 
اليمنيـــة، اأحمد بن دغر، اأم�ـــس اجلمعة، اإن 
ميلي�سيا احلوثي النقالبية “فقدت معظم 
قوتها واإن نهايتها باتت قريبة وحتمية”، 
داعيـــا املغرر بهم يف �سفـــوف امليلي�سيا 
“العودة اإلـــى �سوابهم والنت�سار للدولة 

املدنية واليمن الحتادي”.
واأكـــد بن دغر، اأن ال�سعب اليمني “لن 
يقبل باخلرافة واحلـــق الإلهي يف احلكم”، 

يف اإ�سارة اإلى ميلي�سيا احلوثي.
جاء ذلـــك يف ات�سال هاتفـــي اأجراه مع 

حمافظ البي�ساء، �سالح الر�سا�س، لالطالع 
على النت�ســـارات امليدانية التي يحققها 
اجلي�ـــس اليمنـــي باإ�سنـــاد مـــن التحالـــف 
لدعـــم ال�رسعيـــة لتحريـــر كامـــل املحافظة 
من ميلي�سيا احلوثـــي النقالبية الإيرانية، 

بح�سب وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية.
اليمنيـــة،  احلكومـــة  رئي�ـــس  واأ�ســـاد 
يف  املحققـــة  امليدانيـــة  بالنت�ســـارات 
عـــدد مـــن جبهـــات البي�ســـاء علـــى طريق 

حتريـــر كافة مناطقها مـــن قب�سة 
امليلي�سيا.

العاملـــي  الإ�سراتيجـــي  اخلبـــري  قـــّدر 
اأنتوين كودر�سمان ن�سبـــة التمدن )التح�رس( 
يف البحريـــن بــــ 88.9 %، لتاأتي يف الرتيب 
الثالـــث عربيا بعـــد قطر والكويـــت اللتني 
علـــى   % و98.4   %  99.4 علـــى  ح�سلتـــا 

التوايل.
وجـــاءت لبنـــان يف املوقع الرابـــع بن�سبة 
88 %، ثـــم الإمارات العربية املتحدة بواقع 

86.1 %، فالأردن 84.1 %. 
وو�ســـع كودر�سمـــان العامـــل يف مركـــز 
يف  والدوليـــة  الإ�سراتيجيـــة  الدار�ســـات 
وا�سنطـــن اليمن وم�ـــرس و�سوريـــا واملغرب 

وتون�س يف ذيل قائمة التمدن خا�سته.
ور�سد موؤ�ـــرسات ذات عالقـــة منها عدد 
م�ستخدمي الإنرنت يف ال�رسق الأو�سط، حيث 
قدرها يف البحرين بـ 1.39 مليون م�ستخدم، 

وهي ت�ســـكل غالبية الذين يعي�سون 
10على اأر�س اململكة )98.7 %(.
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• فرن�سا تتهم رو�سيا مبحاولة اإخفاء اأدلة الكيماوي يف دوما	

مازن الن�سور

ليلى مال اهلل

حمرر ال�سوؤون املحلية

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رس : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

تفوز بجائزة ال�سحافة العربية 
فئة "ال�شحافة اال�شتق�شائية" 
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حميدان يت�سلم ن�سخة من كتاب “جنوم يف الذاكرة” 

الإعالن عن انطالق جمعية “وطني البحرين”
مت خالله تكرمي “$” لدعمها موؤ�ش�شات املجتمع املدين

 برعاي���ة م�شت�ش���ار جاللة امللك ل�ش���وؤون االإعالم 
نبي���ل احلم���ر، مت االإعالن ع���ن انط���الق جمعية وطني 
البحرين خالل احلفل ال���ذي اأقيم م�شاء اأم�س بح�شور 
ع���دد كب���ر م���ن املدعوي���ن واملثقف���ن واالأدب���اء 
والفنان���ن م���ن كاف���ة اأطي���اف ومكون���ات املجتمع 

البحريني. 
واألقى راعي احلفل كلم���ة اأ�شاد فيها باجلمعية 
الرائ���دة، معربا عن اعت���زازه بال�شب���اب البحريني يف 
تعزي���ز ثقاف���ة الهوي���ة الوطني���ة واالنتم���اء والوالء، 
ث���م األق���ى رئي�س جمل����س اإدارة اجلمعية ف���واز احمد 
�شليم���ان كلم���ة رحب فيه���ا باحل�ش���ور و�شكر راعي 
احلف���ل واأكد اأن اجلمعية اأ�شه���رت لتحقيق ر�شالتها 

النبيلة يف تعزيز ثقافة حماية الهوية الوطنية. 
ث���م انطلق���ت اأول فعاليات اجلمعي���ة يف الندوة 
احلواري���ة )حماي���ة الهوي���ة الوطني���ة وتعزي���ز الوالء 
واالنتم���اء( التي �شارك فيه���ا كل من من�شور �رسحان 
ورا�ش���د جن���م ولول���وة بودالم���ة واأدار الن���دوة ع�شو 
جمل����س االإدارة جاب���ر الرويع���ي كم���ا األق���ى كل من 

ال�شاعر ابراهيم االن�ش���اري وال�شاعرة هنادي اجلودر 
عددا من الق�شائد الوطنية. 

بتك���رمي  احلف���ل  راع���ي  تف�ش���ل  اخلت���ام  ويف 
املتحدث���ن وال�شعراء والداعم���ن ثم تف�شل رئي�س 
جمعية وطن���ي البحرين فواز احم���د �شليمان بتقدمي 

هدي���ة تذكاري���ة لراعي احلف���ل ثم التقط���ت �شورة 
جماعي���ة لرئي����س واع�ش���اء جمل����س االإدارة مع راعي 
احلفل، كما مت خالل احلفل تكرمي الرئي�س التنفيذي 
جلري���دة البالد اأحم���د البح���ر كتقدير للجه���ود التي 

تبذلها “البالد” يف دعم موؤ�ش�شات املجتمع املدين.

• تكرمي الرئي�س التنفيذي ل� “البالد”	

• جانب من االحتفال	

مدين���ة عي�ش���ى - وزارة العم���ل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة: التقى وزير 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعية جميل 
بالكات���ب  مكتب���ه،  يف  حمي���دان، 
وامل���وؤرخ الريا�ش���ي ح�ش���ن �شالح 
الدو����رسي، حي���ث اأه���داه ن�شخة من 
كتابه “جن���وم يف الذاكرة” واملكون 

من جزئن.
يف  “جن���وم  كت���اب  ويت�شم���ن 
الذاك���رة” بجزئي���ه االأول والث���اين، 
نبذة عن تاريخ كرة القدم يف مملكة 
البحري���ن، وبداي���ات مزاول���ة ه���ذه 
الريا�شة منذ العام 1922، وحتديداً 
االأربعين���ات واخلم�شينات  يف جي���ل 
وال�شتين���ات م���ن الق���رن املا�شي، 

مدعوم���اً باأ�شماء و�ش���ور الأبرز جنوم 
الكرة يف خمتلف املوا�شم الريا�شية 

يف البحرين.
وخ���الل اللق���اء، اأ�ش���اد حميدان، 
بجه���ود الكات���ب التوثيقي���ة الت���ي 
ت�شه���م يف اثراء املكتب���ة الريا�شية 
والقيم���ة  التاريخي���ة  باملعلوم���ات 
املقبل���ة،  لالأجي���ال  واملفي���دة 
وللباحث���ن ع���ن تاريخ ك���رة القدم 
ه���ذه  مبث���ل  منوه���اً  البحري���ن،  يف 
االإ�ش���دارات املتخ�ش�شة يف توثيق 
تاريخ اململك���ة الريا�شي، واإبراز ما 
حقق���ه جنوم كرة القدم من اإجنازات 
رفعت ا�شم مملكة البحرين عالياً يف 

البطوالت الريا�شية.

ABENGOA تبدي رغبة بامل�ساركة يف م�ساريع الطاقة

املنامة بنا: ا�شتقبل وزير �شوؤون 
الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�شن مرزا 
ABE  ككتبه املدير العام ل�رسكة-
GOA املتخ�ش�شة يف جمال الطاقة 
ال�شم�شي���ة ه�ش���ام احلجي���الن وعدد 
من امل�شوؤولن بال�رسك���ة، ويف بداية 
اللقاء رح���ب الوزير باحل�شور واطلع 
عل���ى م�شاري���ع واأن�شط���ة ال�رسك���ة يف 
جمال اال�شتثمار يف الطاقة ال�شم�شية 
ورغبتهم يف امل�شارك���ة مب�شاريعهم 
يف مملك���ة البحري���ن ح�ش���ب الفر�س 
املتاحة. وق���د اأ�شاد الوزي���ر بن�شاط 
�رسك���ة ABENGOA التي هي من 
اأك���ر ال����رسكات يف جم���ال الكهرب���اء 
والطاقة ال�شم�شي���ة وامل�شاريع التي 
يقومون بها مو�شحاً ان وحدة الطاقة 

امل�شتدام���ة والت���ي تعن���ى بت�شجيع 
اال�شتثم���ار يف الطاق���ات املتج���ددة 
يهمه���ا االط���الع عل���ى م���ا تق���وم به 
ال�رسكات املتخ�ش�شة يف هذا املجال 
ودرا�ش���ة عرو�شه���ا والعم���ل عل���ى 

امكانية التعاون معها.
من جانبه عر املدير العام ل�رسكة 
�شك���ره  بال���غ  ع���ن   ABENGOA
وتقديره للوزي���ر وامل�شوؤولن على 
ح�ش���ن اال�شتقب���ال والرتحيب وفتح 
اآفاق التعاون مع ال�رسكات العاملة يف 

الطاقة ال�شم�شية.
ح����رس املقابل���ة م�شت�ش���ار وحدة 
احم���د  خال���د  امل�شتدام���ة  الطاق���ة 
اأحم���د  بورا�ش���د وم�شت�ش���ار الوزي���ر 

ها�شم.

حمرر ال�سوؤون املحلية:

بدور املالكي 

حري�سون على تغطية اأن�سطة جمعيات ذوي الحتياجات اخلا�سة
املردي اأكد اأن “البالد” من�شة اإعالمية للجميع... البحر لوفد “ال�شداقة للمكفوفن”:

اأكد الرئي�س التنفيذي ل����� “البالد” اأحمد البحر 
اهتمام وحر�����س ال�شحيفة على اأن تكون منرا نرا 
ل����كل الفعالي����ات الوطني����ة الر�شمي����ة واملوؤ�ش�شية 
واخلا�ش����ة، مع حر�شها ال�شدي����د الذي ي�شب �شمن 
فعالي����ات  كل  بتغطي����ة  االإدارة  جمل�����س  �شيا�ش����ة 
ون�شاط����ات اجلمعي����ات االأهلية الت����ي تهتم وترعى 
ذوي االحتياجات اخلا�ش����ة وت�شعى لتفعيل دورهم 
ودجمه����م باملجتم����ع، باعتباره����م ج����زءا م����ن عملية 
التط����ور والنم����و الت����ي تعي�شه����ا البحري����ن وت�شب 

اأهدافها يف حتقيق روؤية البحرين 2030.
واأكد رئي�س التحرير رئي�س جمعية ال�شحفين 
البحريني����ة موؤن�����س امل����ردي اأن “الب����الد” وتنفيذا 
لتوجيهات رئي�����س الوزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي 
االأم����ر خليفة ب����ن �شلم����ان اآل خليفة، تع����د من�شة 
اإعالمية ل����كل فعاليات احلراك املجتمعي باململكة، 
م�ش����ددا عل����ى اأن اأب����واب ال�شحيف����ة مفتوح����ة اأمام 
جميع املواطن����ن ال�شتقب����ال ق�شاياهم وهمومهم 

وم�شاركتهم يف كل الفعاليات واالأن�شطة.
واأو�ش����ح امل����ردي اأن ال�شحيفة ومن����ذ انطالق 
عمله����ا االإعالم����ي قب����ل 10 �شن����وات، حتر�����س كل 
احلر�����س وم����ن خ����الل كل العاملن فيها عل����ى اأداء 
ر�شال����ة اإعالمي����ة متمي����زة وم�رسف����ة، �شم����ن �رساك����ة 
عملن����ا  اأداء  يف  واالأداة  االأ�شا�����س  ه����ي  جمتمعي����ة، 

االعالمي املتكامل.
جاء ذل����ك ل����دى ا�شتقب����ال “الب����الد” وفدا من 
جمعي����ة ال�شداق����ة للمكفوفن يف مق����ر ال�شحيفة، 
بح�ش����ور الرئي�س التفيذي اأحمد البحر، و�شم الوفد 
رئي�س اجلمعية وم�شوؤول االإعالم والعالقات الدولية 
باالحت����اد العرب����ي للمكفوف����ن ح�ش����ن احلليب����ي، 
ومدي����ر اجلمعية علي حاجي، ورئي�س جلنة العالقات 

العامة واالإعالم باجلمعية ميثم مدن.
م����ن جانب����ه، اأع����رب رئي�����س اجلمعي����ة ح�ش����ن 
احلليب����ي، عن �شعادته للزي����ارة التي كان له خاللها 
�����رسف لقاء رئ�س جمل�����س االدارة ورئي�س التحرير يف 
�شحيف����ة “الب����الد”،  معربا عم �شعادت����ه لوجوده يف 
“البالد” التي ا�شتطاعت اأن تكون نافذة حرة ومراآة 
�شادق����ة للجميع، م�شيدا باالإجن����ازات التي حققتها 
عل����ى جميع اال�شع����د، وموؤكدا اأن ه����ذا دليل وا�شح 
وملمو�س على الدعم الكب����ر الذي تلقاه ال�شحيفة 
من لدن �شمو رئي�����س الوزراء، الداعم االول لتطوير 
ال�شحاف����ة البحريني����ة، وجعلها تنطل����ق يف جماالت 
ارحب واأو�شع، لتكون ناقال �شادقا للكلمة ال�شفافة 
ال�شادق����ة من املواطنن املخل�ش����ن يف كل مكان 

من حمافظات البحرين العامرة .
واأو�ش����ح احلليب����ي اأن من اأه����م ا�شباب ودوافع 
اجلمعي����ه لطلب زيارة “البالد” ومقابلة امل�شوؤولن 
فيه����ا هو اإميان من اجلمعي����ة باأهمية دور ال�شحافة 
املحلي����ة يف جمال خدمة املجتمع امل����دين، ونحر�س 
اأن تك����ون ال�شحيفة رافدا يف دع����م ومتابعة ن�شاط 

ب����ن  اجلمعي����ة االجتماع����ي ودوره����ا يف االندم����اج 
دوي االعاق����ه واملجتم����ع امل����دين، من خ����الل �رساكة 
اإ�شرتاتيجي����ة واإيجابي����ة يوؤطره����ا العم����ل والتعاون 
يف الق����اء ال�ش����وء ون�����رس ومتابع����ة االإجن����ازات التي 
يحققها الكفيف البحريني م����ن خالل عمل اجلمعية 
املحل����ي  امل�شت����وى  عل����ى  ملنت�شبيه����ا  ودعمه����ا 
واالإقليم����ي وال����دويل، والعمل على تعزي����ز العالقة 
ورفده����ا باجلديد ملد �شبل التع����اون بن اجلمعية 
وال�شحيف����ة، وملا لها من انت�ش����ار وا�شع على جميع 

اال�شعدة االعالمية وقنوات التوا�شل االجتماعي.
واأعرب رئي�����س جمعية ال�شداق����ة للمكفوفن 
يف خت����ام اللق����اء عن خال�����س �شكر اجلمعي����ة ل�رسعة 
اال�شتجابة من رئي�����س التنفيذي، ورئي�س  التحرير، 
وترحيبه����م بالتوا�شل ودعمهم  للزيارة واأهدافها ، 
وتقديره����م  الكبر لدور جمعي����ات ذوي االعاقه يف 
البحري����ن، وعملها امل�رسف يف اإعالء كلمة هذه الفئة، 
واإي�شال اإجنازاتها ليعرفه����ا اجلميع، مثمنا دورهم 
يف تاأم����ن اق�ش����ى �شبل التع����اون واال�شتفادة بن 

الطرفن.

• جانب من ا�شتقبال “البالد” وفد جمعية ال�شداقة للمكفوفن	

وزيرة خارجية اندوني�سيا ت�ستقبل �سفري البحرين يف جاكرتا

املنامة - بن���ا: ا�شتقبلت وزيرة 
خارجي���ة جمهورية اإندوني�شيا ريتنو 
مار�ش���ودي، �شفر مملك���ة البحرين 
ل���دى جمهوري���ة اندوني�شي���ا حممد 

غ�شان حممد عدنان �شيخو. 
ريتن���و  هن���اأت  اللق���اء  وخ���الل 
مار�شودي ال�شف���ر �شيخو مبنا�شبة 
البحرين  �شف���ًرا ململك���ة  تعيين���ه 
اندوني�شيا، موؤكدة  لدى جمهوري���ة 
حر����س جمهوري���ة اندوني�شي���ا على 
تعزي���ز عالقات التع���اون مع مملكة 
الطموح���ات  يلب���ي  مب���ا  البحري���ن 

وال�شعب���ن  للبلدي���ن  امل�شرتك���ة 
ال�شقيقن. م���ن جانبه نقل ال�شفر 
حتيات وزي���ر اخلارجية ال�شيخ خالد 
ب���ن اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليفة اإلى 
وزيرة خارجية جمهورية اندوني�شيا، 
م�شيًدا بالعالقات الثنائية املتميزة 
الت���ي ترب���ط ب���ن مملك���ة البحرين 
والت���ي  اندوني�شي���ا  وجمهوري���ة 
ت�شه���د على الدوام تط���وراً وتقدماً 
يف خمتلف املج���االت، وموؤكًدا على 
اأهمية زيادة تعزيز التعاون الثنائي 

على كافة اال�شعدة.
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“الأ�سغال” تنظم حما�رضة ملوظفيها عن مكافحة الف�ساد

“احلقوق” ت�ستعر�ض ال�سكاوى وطلبات امل�سورة

ا�ستحداث تخ�س�سات مواكبة ملتطلبات ال�سوق

ت�سمني املناهج الدرا�سية للمتطلبات القت�سادية اجلديدة

البحرين ما�ضية يف تطوير التعليم الفني واملهني... النعيمي:

130 خبريا ي�ضدرون تو�ضياتهم مبنتدى الإدارة العامة لالإطار الوطني للموؤهالت

مدين����ة عي�ضى - وزارة الرتبية والتعليم: 
كرم وزي����ر الرتبية والتعليم ماج����د النعيمي 
املتدرب����ن الفائزي����ن باملراك����ز الأول����ى يف 
م�ضابق����ة معه����د البحري����ن للتدري����ب الرابعة 
للمه����ارات، وذل����ك مبق����ر املعه����د مبدين����ة 

عي�ضى.
ويف كلمته بهذه املنا�ضبة، اأكد الوزير اأن 
مملك����ة البحرين ما�ضي����ة يف جهودها لتطوير 
املرحلت����ن  يف  واملهن����ي  الفن����ي  التعلي����م 
الثانوي����ة واجلامعي����ة، م����ن خ����الل ا�ضتحداث 
�ض����وق  املواكب����ة ملتطلب����ات  التخ�ض�ض����ات 
العم����ل، وت�ضجيع الطلبة عل����ى اللتحاق بها، 
ف�ض����الاً ع����ن تنظي����م الأن�ضط����ة وامل�ضابقات 
املهنية املعززة ملهارات الطلبة واإبداعاتهم 
يف ه����ذا املج����ال، مب����ا ي�ضمن له����م م�ضتقبالاً 
����ا متمي����زاًا، ي�ضهمون م����ن خالله يف دعم  مهنياً

امل�ضرية التنموية الوطنية.
واأ�ض����اد الوزي����ر بجه����ود معه����د البحرين 
للتدري����ب يف تنظي����م مثل ه����ذه امل�ضابقات 
الت����ي ت�ضه����م يف الرتق����اء بكف����اءة ال�ضب����اب 
جم����ال  يف  للمعه����د  املنت�ض����ب  البحرين����ي 
ا  تخ�ض�ضات����ه التدريبية، مبا يجع����ل منه خياراً
ا دعم  مف�ض����الاً ملوؤ�ض�ضات �ضوق العمل، موؤكداً
الوزارة للجهود التي يبذلها املعهد لتطوير 

براجمه وخدماته التدريبية.
ا  و�ضهدت امل�ضابقة م�ضارك����ة 56 متدرباً
ومتدرب����ة، �ضم����ن 15 مه����ارة فني����ة ومهنية 
الكهربائي����ة،  التمدي����دات  وه����ي:  متنوع����ة، 
الت�ضمي����م  تكنولوجي����ا  الإلكرتوني����ات، 

اجلرافيك����ي، كاب����الت �ضب����كات املعلومات، 
تقني����ة  �ضب����كات  نظ����م  اإدارة  تكنولوجي����ا 
الربجمي����ة  احلل����ول  تطوي����ر  املعلوم����ات، 
لالأعم����ال التجاري����ة )التطبيق����ات املكتبية(، 
ت�ضميم املواق����ع، اخلراطة الآلية )با�ضتخدام 

الكمبيوت����ر(، تكنولوجيا ال�ضفائح املعدنية، 
هي����اكل  اإ�ض����الح  امليكاترونك�����س،  اللح����ام، 
ال�ضيارات، ال�ضباكة والتدفئة، البناء احلجري 
وتركي����ب القط����ع اخل�ضبي����ة، وللم����رة الأولى 

مهارة الروبوتات املتحركة.

املنامة - بن���ا: اأكدت الرئي�س التنفيذي 
لهيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب جواه���ر 
امل�ضحكي اأن ملف تطوير التعليم والتدريب، 
الذي ي�ضكُل الإط���اُر الوطني للموؤهالت جزءاًا 
���ا ل���ه يف ذات الوق���ت، حظي منذ  من���ه وداعماً
انطالقت���ه على الهتم���ام والدعم وامل�ضاندة 
م���ن ملك الب���الد �ضاحب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ضى اآل خليفة ومتابعة املجل�س الأعلى 
لتطوي���ر التعلي���م والتدري���ب برئا�ضة نائب 
رئي�س جمل����س الوزراء �ضمو ال�ضيخ حممد بن 
مب���ارك اآل خليفة، لت�ضب جميعها يف حتقيق 
تطلع���ات واأه���داف روؤي���ة مملك���ة البحري���ن 
2030، والرتكي���ز عل���ى اأن ي�ضبح املواطن 
اخليار الأول لأرباب الأعمال يف �ضوق العمل.

م���ن  ع���ددا  امل�ضارك���ون  واأ�ض���در 
التو�ضي���ات، الت���ي ت�ضاه���م يف تعزي���ز حالة 
التق���ارب ب���ن التعلي���م واحتياج���ات �ضوق 
العم���ل، وحتقي���ق اأه���داف روؤي���ة البحري���ن 
القت�ضادية 2030، الت���ي ت�ضعى اإلى تلبية 
الق���وى العامل���ة البحريني���ة احتياجات �ضوق 
العم���ل لبحرين���ي، واإع���داد درا�ض���ات حتدد 
متطلب���ات �ض���وق العمل؛ مبني���ة على حتليل 
وفهم حقيقي���ن لل�ضوق، وج���دوى الربامج 
التعليمي���ة والتدريبي���ة املطروح���ة، وكفاءة 
خمرجاته���ا ل�ض���د احتياجاته���ا، واحتياج���ات 
ومتطلب���ات اجلهات وموؤ�ض�ض���ات التوظيف، 
واأرباب الأعم���ال بالإ�ضافة اإل���ى العمل على 
تر�ضي���خ التع���اون ب���ن موؤ�ض�ض���ات التعليم 
والتدريب، وممثلي �ض���وق العمل، واجلهات 
ذات العالق���ة يف اإعداد املتعلمن باملعرفة، 
تنا�ض���ب  الت���ي  والكف���اءات  وامله���ارات، 
احتياج���ات ال�ضناع���ة احلالي���ة خ���الل توفري 
مزيج متوازن من املعرف���ة النظرية الالزمة، 
والتطبي���ق العمل���ي املطل���وب، الأم���ر الذي 
يف�ض���ي اإلى اإع���داد خريج���ن ذوي مهارات 

عالية ومتنقلة اإقليميًّا ودوليًّا.
كما اأو�ضى امل�ضاركون ب�رضورة ت�ضمن 
املناهج الدرا�ضي���ة للمتطلبات القت�ضادية 
اجلديدة، والتزام الأجن���دة الإمنائية للدولة، 
بالإ�ضاف���ة اإل���ى املواءم���ة ب���ن احتياج���ات 
�ضوق العم���ل، واملنتج التعليم���ي والربامج 
الأكادميي���ة، عل���ى اأن تت�ضم���ن املق���ررات 
املهارات املعرفي���ة والكفاءات املطلوبة يف 

�ضوق العمل.
و�ض���دد امل�ضاركون عل���ى اأهمية حماذاة 
الإط���ار الوطن���ي للموؤه���الت بغريه م���ن اأطر 
املوؤهالت يف الدول الأخرى ملا لذلك من دور 
يف العرتاف املتبادل، والذي بدوره يعزز من 

كفاءة حملة املوؤهالت الوطنية.

واأو�ضحت امل�ضحك���ي يف ت�رضيح لوكالة 
اأنب���اء البحري���ن )بن���ا( عل���ى هام����س افتتاح 
ملنت���دى هيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدريب 
الذي نظمت���ه الإدارة العام���ة لالإطار الوطني 
للموؤه���الت يف فن���دق ذا غروف بج���زر اأمواج 
بعن���وان: “الإط���ار الوطن���ي للموؤه���الت: هل 
نحن عل���ى َمْقرَُبٍة من تلبي���ة احتياجات �ضوق 
العم���ل”، اأن الهيئ���ة حتث عل���ى درا�ضة كل 
ما ي�ض���ب يف معرفة متطلب���ات �ضوق العمل 
البحرين���ي، م�ض���رية اإل���ى اأنه���ا اتخ���ذت من 
درا�ضة اأجرتها “متكن” منذ �ضنوات مر�ضدا 
لها يف معرفة ت�ض���ور كامل عن �ضوق العمل 
البحريني وما يحتاجه م���ن متطلبات، موؤكدة 
اأن مملك���ة البحرين �ضباقة ل���كل ما ميكن اأن 
ي�ضتف���اد منه عامليااً يف جم���ال جودة التعليم 
اأهمي���ة تدري���ب  اإل���ى  والتدري���ب، م�ض���رية 
اخلريجن على التكيف مع �ضوق العمل خالل 

تنمية املهارات، اأو تعلم مهارات جديدة.
واأك���دت امل�ضحك���ي اأن ت�ضاف���ر جهود 
اجله���ات املعنية �ضوف ينعك����س على تطور 
ج���ودة التعلي���م والتدريب، م�ض���رية اإلى اأن 
الهيئ���ة ت�ضعى اأن تعادل اخل���ربة بال�ضهادة 
، موؤك���دة اأن عملي���ات  الأكادميي���ة م�ضتقب���الاً
تع���د  والتدري���ب  التعلي���م  ج���ودة  تطوي���ر 
م�ضئولي���ة ت�ضاركي���ة وتكاملي���ة م���ع جمي���ع 

اجلهات املعنية. 
وي�ضارك يف املنتدى 130 من املخت�ضن 
يف جم���ال التعلي���م والتدري���ب م���ن مملك���ة 
ال�ضعودي���ة،  العربي���ة  واململك���ة  البحري���ن، 

ومملكة ماليزيا.
واأكدت الرئي����س التنفيذي لهيئة جودة 
التعليم والتدري���ب يف كلمتها اأمام املنتدى 
ا واأهمية  اأنَّ لالإطار البحرين���ي للموؤهالت دوراً
يف ربط املوؤهالت مع احتياجات �ضوق العمل 
بالتع���اون م���ع ذوي اخلربة واأرب���اب الأعمال 

املعني���ن به���ذا القط���اع، لفتة بذل���ك اإلى 
ال���دور ال���ذي توؤدي���ه اللجن���ة ال�ضت�ضاري���ة 
لالإط���ار الوطني للموؤهالت، التي ت�ضعى بكل 
اإمكاناتها اإلى الو�ضول للحلول املمكنة ل�ضد 
الفجوة بن املخرجات التعليمية ومتطلبات 

ا لروؤية البحرين 2030. �ضوق العمل، وفقاً
من جهة اأخ���رى، ا�ضتعر�س املدير العام 
ل���الإدارة العامة لالإط���ار الوطن���ي للموؤهالت 
طارق ال�ضن���دي، اأهم اإجنازات الإطار الوطني 
للموؤه���الت، مو�ضح���ا اأن الهيئ���ة ممثل���ة يف 
الإدارة العام���ة لالإط���ار الوطن���ي للموؤه���الت 
درب���ت عددا م���ن املقيم���ن عل���ى عمليات 
الإدراج والت�ضك���ن، وتدري���ب ممثل���ن عن 
قطاعات التعليم الع���ايل والتدريب املهني 
عل���ى كيفية تقدمي طلبات الإدراج وت�ضكن 
العم���ل  ال���ى ور����س  بالإ�ضاف���ة  املوؤه���الت 
التوعوي���ة الت���ي تنظمه���ا الإدارة يف �ضعيها 
لن�رض ثقافة اجلودة ب���كل القطاعات املعنية 

يف اململكة.
كما ناق�س املنت���دى كيفية بناء العالقة 
ب���ن قطاع ال�ضناعة والتعليم والتدريب من 
خالل الإطار الوطني للموؤهالت وقدم الرئي�س 
الفني الأول لوكالة العتماد املايل املاليزية 
اإيدي ت�ضوجن ور�ضة عمل متخ�ض�ضة بعنوان: 
“كي���ف ت�ضتخ���دم بح���وث ال�ض���وق يف زيادة 
فر����س عم���ل املتعلم���ن”، كذل���ك ت�ضمن 
املنتدى جل�ضة نقا�ضية تطرقت اإلى ت�ضميم 
املناه���ج الإبداعي���ة لدعم احتياج���ات �ضوق 
العمل، برئا�ضة القائم باأعمال اإدارة عمليات 
الإط���ار الوطني للموؤه���الت ال�ضيخة لبنى اآل 
خليف���ة، ومب�ضاركة جمموع���ة من املخت�ضن 
بقطاع���ي التعلي���م والتدري���ب وممثلن عن 

اأرباب الأعمال. 

• وزير الرتبية والتعليم يكرم الفائزين يف م�ضابقة “البحرين للتدريب”	

• لقطة تذكارية على هام�س افتتاح منتدى هيئة جودة التعليم والتدريب	

البلدي���ات  و�ض���وؤون  الأ�ضغ���ال  وزارة 
وزارة  اأقام���ت  العم���راين:  والتخطي���ط 
الأ�ضغ���ال و�ض���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين حما����رضة توعوي���ة ع���ن مكافحة 
الف�ض���اد امل���ايل وتعزي���ز النزاه���ة، وذلك 
العام���ة ملكافح���ة  الإدارة  م���ع  بالتع���اون 
الف�ض���اد والأمن القت�ض���ادي واللكرتوين 

بوزارة الداخلية.
القانوين  وقدم املحا����رضة الخ�ضائي 
عبداهلل الطهمازي ملوظفي الوزارة، واأكد 
يف املحا�رضة اأن الف�ضاد املايل اأحد الظواهر 
اخلطرية التي تواجه البلدان وعلى الأخ�س 
الدول النامي���ة والتي اأخذت تنخر يف ج�ضم 
جمتمعاته���ا وما يتبعه م���ن �ضلل يف عملية 
البن���اء والتنمي���ة القت�ضادي���ة حيث تقدر 
اخل�ض���ارة املالي���ة الناجتة ع���ن الف�ضاد يف 

ال���دول النامية وحدها م���ا بن 40 الى 60 
مليار دولر اأمريكي �ضنويا.     

وتط���رق الخ�ضائ���ي القان���وين لأب���رز 
جرائ���م الف�ض���اد وم���ا يتبعها م���ن تبعات 
�ض���د  املتبع���ة  والإج���راءات  قانوني���ة 
مرتكبيه���ا، بالإ�ضاف���ة اإل���ى اأب���رز جه���ود 
مملكة البحرين عل���ى امل�ضتوى املحلي يف 
مكافح���ة الف�ض���اد، �ضواء من خ���الل الروؤية 
القت�ضادي���ة 2030 اأو م���ن خالل احلمالت 

الوطنية وتفعيل اخلط ال�ضاخن 992.
واأك���د الطهم���ازي اأن مكافحة الف�ضاد 
ل ميك���ن اأن تتحقق من خالل حلول جزئية، 
ب���ل ينبغي اأن تكون �ضامل���ة تتناول جميع 
مرتك���زات الإدارة من بنيته���ا وهيكليتها 
اإل���ى العن����رض الب����رضي العام���ل فيه���ا اإلى 

اأ�ضاليب العمل ال�ضائدة فيها.

املنامة - املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق 
الإن�ضان: عقدت جلنة ال�ضكاوى والر�ضد 
واملتابع���ة باملوؤ�ض�ض���ة الوطنية حلقوق 
الإن�ض���ان اجتماعها الع���ادي احلادي ع�رض 
برئا�ض���ة ماري���ا خ���وري وع�ضوي���ة خالد 

ال�ضاعر ورو�ضة العرادي.
ومت يف الجتم���اع ا�ضتعرا�س جممل 
ال�ض���كاوى الت���ي ت�ضلمته���ا املوؤ�ض�ض���ة 
الوطنية وطلب���ات امل�ضاعدة وامل�ضورة 
القانونية التي قدمتها، حيث مت اتخاذ 
الإج���راءات املتبعة يف �ضاأنها والتوا�ضل 

مع اجلهات املعنية ملتابعتها.
ومن جان���ب اآخ���ر، اعتم���دت اللجنة 
وطلب���ات  ال�ض���كاوى  تلق���ي  دلي���ل 
امل�ضاعدة القانونية واأو�ضت برفعه اإلى 
جمل�س املفو�ض���ن يف اجتماعه املقبل 

لإقراره.
وناق�ضت اللجن���ة مقرتحا عن تعزيز 
ال�رضاكة املجتمعية رغب���ة من املوؤ�ض�ضة 
الوطنية يف تفعيل دورها يف تعزيز ون�رض 
ثقافة حقوق الإن�ضان يف خمتلف مناطق 

مملكة البحرين.

وق���ف التنفي���ذ هي عقوبة اأخذ به���ا امل�رضع البحريني؛ لتجن���ب م�ضاوئ تنفيذ 
العقوب���ات ال�ضالبة للحرية ذات املدة الق�ضرية، حي���ث اإن وقف التنفيذ هو حكم 
بالإدانة، ولكن لظروف يراها القا�ضي وتتما�ضى مع القانون ي�ضدر حكما م�ضمولاً 
بوق���ف التنفيذ، وياأتي هذا الجتاه من امل�رضع البحريني ا�ضتنادا اإلى مبداأ ال�ضلطة 
التقديري���ة لق�ضاء املو�ضوع يف امل�ضائل اجلنائية، اإذ ن�س قانون العقوبات على 
اأن للقا�ض���ي عن���د احلك���م يف جرمية بالغرام���ة اأو احلب�س مده ل تزي���د عن �ضنة اأن 
ياأم���ر بوقف تنفيذ العقوبة اإذا تبن من اأخالق املحكوم عليه اأو ما�ضيه اأو ظروف 

جرميته اأو �ضنه ما يحمل على العتقاد اأنه لن يعود اإلى ارتكاب جرمية جديدة.
ل���ذا كان الكتفاء بالتهديد باخل�ضوع للعقوبة هو يف حقيقته عقوبة حقيقية؛ 
لأن���ه اإذا �ضدر عن املحكوم ما يجعله غري جدير لوقفها �ضريفع الق�ضاء عنه وقف 

التنفيذ، وقد جاءت حالت احلكم باإلغاء وقف تنفيذ العقوبة على النحو الآتي:
1 - اإذا مل يقم املحكوم عليه بتنفيذ التزامه بتقدمي التعوي�س.

-2 اإذا ارتكب���ت جرمي���ة عمدية ق�ض���ي عليه من اأجلها بعقوب���ة �ضالبة للحرية 
لأك���ر م���ن �ضهرين �ض���واء �ضدر احلك���م بالإدانة اأثن���اء هذه الف���رتة اأو �ضدر بعد 

انق�ضائها ب�رشط اأن تكون الدعوى قد حركت خاللها )فرتة التجربة(.
-3 اإذا ظه���ر خ���الل فرتة التجربة �ضدور حكم مما ن����س عليه فيما �ضبق، ومل 

تكن املحكمة قد علمت به.
اً يح���دد للمحكوم عليه الطري���ق ال�ضحيح  وبذل���ك يك���ون وقف التنفي���ذ باعثا
الذي يج���در به �ضلوكه، وهذا الباعث ينفره من ال�ضلوك ال�ضيئ جتنبااً جلزاء خطري 
يتعر����س له ه���و تنفيذ العقوبة عليه، ويحب���ذ له ال�ضلوك القومي اأم���الاً يف مكافاأة 
وهي ح�ضانة تامة من احتمال التنفيذ، وهو اأ�ضلوب اأ�ضادت به العديد من اجلهات 
احلقوقي���ة يف �ضبي���ل التقليل من الع���ود للجرائم ووقاية له م���ن تاأثري عوامل قد 
تق���وده اإلى جرمية تالية، ف���اإذا انق�ضت فرتة التجرب���ة دون اأن يتوافر �ضبب من 

اأ�ضباب اإلغاء وقف التنفيذ اعترب احلكم كاأن مل يكن.

وقف تنفيذ العقوبة
فر�سة للمتهم بعدم العودة للجرمية

 الثقافة األمنية

ا�ضتقب���ل وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 
ماجد النعيمي مبكتب���ه بديوان الوزارة 
مبدينة عي�ضى النائب عادل الع�ضومي ، 
حيث قدم له الوزير عر�ضااً عن الربامج 

التطويري���ة التي تنفذه���ا الوزارة، كما 
مت التباحث حول اخلدم���ات التعليمية 
الدائ���رة  يف  ال���وزارة  تقدمه���ا  الت���ي 

النتخابية للنائب.

امل�ضحك���ي: تدريب اخلريجن على التكيف مع ال�ض���وق بتنمية املهارات

ا�ضتعرا�س اخلدمات التعليمية بدائرة الع�ضومي النتخابية



ق����ال وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
والأنظم����ة  القوان����ن  اإن  الزي����اين  زاي����د 
املعمول بها يف مملك����ة البحرين، خ�سو�سا 
قان����ون حماي����ة امل�ستهل����ك، تكف����ل حرية 
التجارة يف ظ����ل تعدد وتنوع اخليارات اأمام 

امل�ستهلكن.
واأو�س����ح الزي����اين يف رده عل����ى خطاب 
املجل�����س البل����دي لبلدي����ة املح����رق ب�ساأن 
مراقب����ة اأ�سع����ار بي����ع الأغذي����ة يف الأ�سواق 
املركزي����ة ان البن����د الثال����ث م����ن حق����وق 
امل�ستهل����ك يف قانون رقم 35 ل�سنة 2012 
حلماي����ة امل�ستهل����ك ن�����س عل����ى “احلق يف 

االختيار احل����ر ملنتجات تتوافر فيها �رشوط 
اجل����ودة املطابقة للموا�سف����ات املعتمدة 
قانونا” مع عدم جواز القيام باأية ممار�سات 
جتاري����ة اأو احتكاري����ة �سارة كالحت����كار اأو 

التواطوؤ اأو الغ�س التجاري.
ولف����ت اإل����ى ان ال�سوق يحك����م بقواعد 
العر�ض والطلب واإذا ما كان هناك �شكاوى 
تتعلق بالإخالل بحقوق امل�ستهلكن ميكن 
اللج����وء ل�����إدارة وعر�����ض �شكواه����م عليها 
وذل����ك حتى تق����وم اإدارة حماية امل�شتهلك 
بالنظر فيه����ا والبت فيها وفقا مل�شمونها 
وتفا�شيلها ح�شب االخت�شا�شات املنوطة 
بهذه االإدارة وذلك عرب مركز ات�شال حماية 

امل�ستهلك الذي يعمل على مدار ال�ساعة.
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توظيــف ال�صـــم فــي املجتمـــع واحلـــد مــن بطالتهـــم
مبنا�س����ب������ة اأ�سب������وع الأ�س����������������م العرب��������������ي... حمي�����������دان:

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
االجتماعي���ة: ت�شارك مملكة البحرين املجتمع العربي 
يف الحتفال ال�سنوي مبنا�سبة اأ�سبوع الأ�سم العربي، 
الذي مت حتديده يف االأ�شب���وع االأخري من �شهر اأبريل 
م���ن كل ع���ام، بن���اًء على تو�شي���ات املوؤمت���ر الثاين 
ل�حت���اد العربي للهيئات العامل���ة مع ال�شم، والذي 
انعقد يف دم�سق العام 1974، بهدف التوعية بحقوق 
ال�سم وقدراتهم، حيث يعترب اأ�سبوع الأ�سم العربي 
منا�سب���ة للتعري���ف بال�سمم والوقاية من���ه، وكذلك 
التعريف باالأ�شم وقدراته، وو�شائل تربيته وتاأهيله، 
وقن���وات توا�شله اللغ���وي والنطق���ي واالإ�شاري مع 
اأقران���ه واأ�رشته واأفراد جمتمعه، وت�شليط ال�شوء على 
حقوق���ه الأ�سا�سي���ة ال�سحي���ة والرتبوي���ة والنف�سية 
واالجتماعية واالقت�شادية والثقافية، وتعزيز جهود 
متكني االأ�شخا�ض ال�شم و�شعاف ال�شمع وجمعياتهم 
من القي���ام بدور فاع���ل واإيجابي يف عملي���ة التنمية 

الجتماعية والقت�سادية ال�ساملة وامل�ستدامة.
وبه���ذه املنا�سب���ة اأك���د وزي���ر العم���ل والتنمية 

الجتماعية جميل حميدان، اأن اأ�سبوع الأ�سم العربي، 
والذي يحمل �شعار “توظيف ال�سم يف املجتمع واحلد 
م���ن بطالتهم” لهذا العام، يحظ���ى مبتابعة واهتمام 
كبريين من قبل جميع املعنيني يف اململكة، وذلك يف 
اإطار احلر�ض الر�شم���ي واملجتمعي على رعاية كافة 
فئ���ات ذوي االإعاقة )ذوي العزمي���ة(، وتوفري جميع 
�شب���ل الدع���م والتاأهي���ل والتمكني له���م باعتبارهم 
جزء ه���ام وفاعل يف املجتم���ع. واأ�ش���اف اأن البحرين 
متكنت م���ن حتويل �شع���ار اأ�شب���وع االأ�ش���م العربي 
اإلى واق���ع ملمو�س، من خالل تكات���ف وتعاون جميع 
املعنيني بتق���دمي اخلدم���ات التاأهيلي���ة والرعائية 
والجتماعي���ة لفئ���ة ال�سم، ومن خ���الل احلر�س على 
فت���ح االآف���اق اجلدي���دة له���م، وم�شاندته���م للقيام 
مب�رشوعات تتوافق واإمكاناته���م وقدراتهم، والعمل 
على اإ�رشاكهم يف امل�رشوع���ات القائمة، حتى يتمكنوا 
م���ن موا�شلة م�شريتهم يف احلي���اة، وي�شهموا يف بناء 
وطنهم، خ�سو�س���اً واأنهم ميتلكون قدرات وطاقات 
كب���رية ميك���ن اال�شتف���ادة منها يف خمتل���ف جماالت 

وقطاع���ات العمل واالإنت���اج. واأكد يف ه���ذا االإطار اأن 
جمي���ع ما مت حتقيقه من اإجناز ج���اء نتيجة اإلى تعزيز 
مفه���وم ال�رشاك���ة املجتمعي���ة م���ع القط���اع اخلا�ض 
وموؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين، ويف اإطار تطبيق فعلي 

لبنود ال�سرتاتيجية القت�سادية الوطنية 2030.
وقال الوزي���ر اأن مركز خدمات املعاقني )ل�شت 
وحدك( التابع للوزارة، قد متكن من توظيف العديد 
من ذوي االإعاقة ال�شمعي���ة يف القطاع اخلا�ض، حيث 
بلغ عدد من مت توظيفهم )162( من الذكور، و)72( 
م���ن االإناث، وذلك ف�ش���ً� عن ان�شم���ام جمموعة من 
فئة ال�شم اإلى م�رشوعات االأ�رش املنتجة. كما اأن وزارة 
العم���ل والتنمية االجتماعية تق���دم خم�ش�ض االإعاقة 
ل���� )1796( معاق �شمعياً، بواقع 100 دينار �شهرياً، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى خدم���ة ����رشف االأجه���زة التعوي�شية 
لل�شياق���ة،  املج���اين  التدري���ب  وخدم���ة  ال�شمعي���ة، 
وجمموعة خدمات اأخرى بالتعاون مع القطاع اخلا�ض 
تتمث���ل يف تقدمي اخل�شومات حلاملي بطاقة االإعاقة 
الت���ي ت�شدره���ا ال���وزارة جلمي���ع االأ�شخا����ض ذوي 

الإعاقة. واأك���د حميدان اأن الوزارة متكنت من تلم�س 
ق���درات وابداعات ه���ذه الفئة، الت���ي ا�شتطاعت اأن 
تتحدى عامل ال�سمت لتدخل اإلى عامل العمل واحلياة 
العامة، لتربهن ب���اأن اإ�شابتها بهذه االإعاقة ال حتول 
دون اإب���راز هذه الطاق���ات وامل�شاهم���ة االإيجابية يف 
تنمي���ة املجتمع والنهو�ض ب���ه، وهذا ما جعل الوزارة 
ت�سع���ى لتحقي���ق نقل���ة نوعي���ة يف اخلدم���ات الت���ي 
تقدمه���ا لل�شم، من خ����ل مركز �شيخ���ان الفار�شي 
للتخاطب ال�شامل.  كما جنحت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي���ة بالتعاون م���ع �رشكائه���ا يف املجتمع من 
القطاع���ني احلكوم���ي واخلا�ض والقط���اع االأهلي يف 
دمج االأ�شخا�ض ذوي االإعاقة )ذوي العزمية( من فئة 
ال�شم يف التعلي���م واالنخراط االإيجاب���ي يف املجتمع، 
حيث مت التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم من اأجل 
الدمج الكلي وال�شامل له���ذه الفئة يف بيئة درا�شية 
�سحي���ة، كخط���وة ح�ساري���ة جعلت مملك���ة البحرين 
يف م�ش���اف ال���دول ذات التجارب الرائ���دة والناجحة 
يف االإدم���اج الفعل���ي ل�أ�شخا����ض ذوي االإعاق���ة. ويف 

�شي���اق مت�شل، فق���د حر�شت مملك���ة البحرين على 
تق���دمي كافة الت�شهي����ت لذوي االإعاق���ة ال�شمعية، 
ب���دءاً من الت�رشيع���ات التي ت�شون حقوقه���م، مروراً 
بالت�شديق عل���ى االتفاقي���ات ذات الع�قة، و�شوالً 
اإلى تق���دمي اأف�شل اخلدمات ال�شحي���ة واالجتماعية 
املختلفة، واإطالق امل�ساريع امليدانية التي تنعك�س 
اإيجابي���اً عل���ى االأ�شخا����ض ذوي االإعاق���ة واأ�رشه���م. 
وبت�سدي���ق مملكة البحرين عل���ى التفاقية الدولية 
وزارة  اهتم���ت  االإعاق���ة،  االأ�شخا����ض ذوي  حلق���وق 
العمل والتنمي���ة الجتماعية، واللجن���ة العليا لرعاية 
�ش���وؤون املعاقني، واملوؤ�ش�ش���ات املعنية، مبوا�شلة 
وتطوير اخلدمات املقدمة لهذه ال�رشيحة من املجتمع 
لتتما�ش���ى مع م���واد االتفاقية الدولي���ة، وقد جتلي 
ذلك يف و�ش���ع �شيا�ش���ات جديدة ت�شته���دف حماية 
وتعزيز حق���وق االأ�شخا����ض ذوي االإعاقة مبا ي�شمن 
ح���ق الو�سول اإلى اأق�سى درج���ات ال�ستقاللية التي 
توؤهلهم امكاناتهم لها، وتوؤهلهم للم�شاركة الفعلية 

يف املجتمع. 

“التجارة” لن تراقب اأ�صعار الأغذية بالأ�صواق املركزية
تكتفي با�شتقبال �شكاوى االحتكار والغ�ض واالإخ�ل بحقوق امل�شتهلك

رجال ال تلهيهم تجارة 

مب�شهد جميل يتكرر كل ظهرية جمعة، تغرق ال�شوارع املحيطة بامل�شاجد باالآالف امل�شلني، 
والذين يفرت�شون االأر�ض االأ�شفلتيه ال�شاخنة، لل�ش�ة وللقاء ربهم.

وعلى �شجاداته���م النحيفة، يتعبد هوؤالء امل�شلون، ب�شرب و�شم���ت، توجز درو�شا م�شتفادة 
يف احلياة، بعيدا عن الطق�ض احلار الكاب�ض عليهم، و�شو�شاء ال�شيارات، وعوادمها، وابخرتها.

وت�شهد اأغلب هذه ال�شفوف، اعدادا كبرية من االآ�شيويني، من العمال، واملنظفني، واأ�شحاب 
املهن الب�شيطة، والذين يقطعون امل�شافات البعيدة، الأداء فري�شة اجلمعة، واغتنام االأجر.

ولطاملا ت�شاءلت عن العذر الذي يحول بع�ض ال�شباب من الت�شارع للم�شاجد، و اأداء ال�شلوات 
اخلم�ض، يف الوقت الذي يحر�ض به الكهلة، واملر�شى، واملعاقني، والب�شطاء على ذلك.

واآم���ل، من وزارة الع���دل وال�ش���وؤون اال�ش�مية ان تقدم جه���ودا م�شافة لتظلي���ل ال�شاحات 
القريبة من امل�شاجد، خ�شو�شا تلك التي تتو�شط االأ�شواق، واملدن املزدحمة، خدمة للم�شلني.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• زايد الزياين	

ليلى مال اهلل

ال�صفــارة امل�رصيــة حتتفــل بتكريــم ثاجبــة بنت �صلمان
 بح�ش������������ور زوج�����ات ال�شف����راء وعدد من �شي����دات االأعم�������ال

هبة حم�صن من املنامة

مبملك���ة  امل�رشي���ة  ال�شف���ارة  نظم���ت 
البحري���ن حفل تكرمي ل�شمو ال�شيخة ثاجبة 
بنت �شلمان اآل خليفة؛ مبنا�شبة ح�شولها 
على و�ش���ام ال�شيخ عي�شى ب���ن �شلمان اآل 
خليفة من الدرجة االأولى، يف فندق اخلليج 
بح�شور زوجات ال�شفراء وعدد من �شيدات 
االأعمال وعدد من �شيدات اجلالية امل�رشية 

بالبحرين.
واأ�ش���ادت ال�شف���رية امل�رشي���ة �شه���ى 
الف���ار مب�شاهمات ومبادرات �شمو ال�شيخة 
ثاجبة االإن�شانية يف �شتى املجاالت، معتربة 
اأن �شموه���ا من���وذج يحتذى ب���ه يف العطاء 
وخدمة االإن�شانية، موؤكدة اأن �شموها اإحدى 
رائ���دات العم���ل االجتماع���ي واخل���ريي يف 
مملكة البحري���ن، وقالت يف كلمة ارجتالية 
اإن ه���ذا احلفل نظ���م للتعب���ري على احلب 
ال�سديد ال���ذي يكنه اجلميع ل�سمو ال�سيخة 
ثاجب���ة، واإن �شموه���ا اأكرب واأعظ���م من اأي 

تكرمي.

واألقي���ت عنايات �سدق���ي كلمة نيابة 
ع���ن اجلالي���ة امل�رشي���ة به���ذه املنا�شب���ة 
ج���اء فيها “اأق���ول كلمة عرف���ان نيابة عن 

اجلالية امل�رشي���ة بالبحرين، حيث تت�شابق 
الكلم���ات وتتزاحم العب���ارات لتنظم عقد 
التحي���ة ال���ذي ال ي�شتحق���ه اإال �شموكم ف� 

يوج���د يف قامو����س الكلمات م���ا ميكن اأن 
يوفيك���م حقك���م فالقل���م ال ي�شتطي���ع اأن 
ي�شف قدركم، نح���ن جنتمع اليوم لنقدك 

ل�سموك���م املباركة عل���ى تقليدكم و�سام 
ال�شي���خ عي�ش���ى بن �شلم���ان م���ن الدرجة 

الأولى”.

ت�شوير: ر�شول احلجريي
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منع اأع�شاء اجلمعيات املنحلة من الرت�شح ملجل�س النواب 

اإعفاء املواطنني من ر�شوم ت�شجيل العقار ال�شكني لأول مرة

الت�رشيع ميتد ملن تعمد الإ�رشار اأو تعطيل �سري احلياة ال�سيا�سية... “ت�رشيعية النواب”: 

احلكومة ترى اأنه مي�س باإيرادات اخلزانة العامة للدولة... “مرافق النواب”: 

يناق�س جمل����س الن���واب يف جل�سته 
املقبلة تقرير جلنة ال�سوؤون الت�رشيعية 
والقانوني���ة بخ�سو����س م����رشوع قانون 
بتعدي���ل امل���ادة الثالثة م���ن املر�سوم 
بقانون رق���م )14( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية الذي او�ست 

اللجنة باملوافقة عليه.
ويهدف م����رشوع القان���ون اإلى عدم 
ال�سم���اح مل���ن ينطب���ق عليه���م اأحكام 
امل����رشوع بالرت�سي���ح لع�سوي���ة جمل�س 
الن���واب، اإذ اإن من تنطبق عليه احلالت 
لي����س  املق���رتح  الن����س  يف  ال���واردة 
جديرا ب���اأن يكون ع�س���وا يف املوؤ�س�سة 
ع�س���و جمل����س  اإن  حي���ث  الت�رشيعي���ة، 
النواب ميثل ال�سعب ويرعى م�ساحله، 
كم���ا ميثل مملكة البحري���ن يف املحافل 

الربملانية.
من���ع  القان���ون  م����رشوع  ويت�سم���ن 
تر�سي���ح قي���ادات واأع�س���اء اجلمعيات 

بحك���م ق�سائ���ي  املنحل���ة  ال�سيا�سي���ة 
ملخالفته���ا اجل�سيمة لأح���كام الد�ستور 
وقوان���ن اململك���ة لع�سوي���ة جمل����س 

الن���واب، اإذ اإن من يكون يف هذه احلالة 
لي����س جديرا لع�سوية جمل����س النواب، 
اجلمعي���ات  واأع�س���اء  قي���ادات  اإن  اإذ 

نهائ���ي  بحك���م  املنحل���ة  ال�سيا�سي���ة 
لرتكابه���ا خمالف���ات ج�سيم���ة لأحكام 
الد�ستور غري جديري���ن برعاية م�سالح 

ال�سعب ومتثيله.
كما مينع تر�سي���ح من تعمد الإ�رشار 
اأو تعطي���ل �س���ري احلي���اة الد�ستوري���ة 
اأو النيابي���ة لع�سوي���ة جمل����س النواب، 
مم���ا يتعن مع���ه مد املن���ع لي�سمل من 
تعم���د الإ����رشار اأو تعطيل �س���ري احلياة 
الد�ستورية اأو ال�سيا�سية لإنهاء اأو ترك 
عمل���ه �لنيابي �أو مت �إ�ضق���اط ع�ضويته 
ل���ذات الأ�سب���اب يف اأي م���ن �سلط���ات 

الدولة.
من جهته���ا نوهت حلكوم���ة الى ان 
م�رشوع �لقانون مل ين�ص على �رشط ح�ضن 
ال�سمعة للزومه افرتا�سا وبداهة ولي�س 
�سه���وا، ومن ثم يقت�رش عل���ى املنع من 

الت�رشيح دون املنع من النتخاب.
ولفت���ت ال���ى اأهمي���ة ع���دم متكن 
املتطرف���ن م���ن مراك���ز �سن���ع القرار 
ف�سال عن اأن امل�سلح���ة العامة تق�سي 
التعدي���ل املعرو�س ال���ذي ل يتعار�س 
م���ع  واأهداف���ه  م�سمون���ه  يف  امل����رشوع 

الد�ستور يف مملكة البحرين.  

العام���ة  املراف���ق  جلن���ة  اأو�س���ت 
مبجل�س الن���واب باملوافقة على م�رشوع 
قان���ون بتعديل املادة )59( من قانون 
الت�سجيل العق���اري ال�س���ادر بالقانون 

رقم )13( ل�سنة 2013.
عل���ى  القان���ون  م����رشوع  ويق���وم 
اأ�سا����س اإعف���اء املواطن���ن م���ن �سداد 
ر�س���وم ت�سجي���ل، ونقل ملكي���ة العقار 
املن�سو�س عليه���ا يف املادة )50( من 
قان���ون الت�سجيل العق���اري وذلك ملن 
ي�س���رتي عق���ارا لأجل ال�سك���ن لأول مرة 
ومراع���اة املواطن���ن م���ن ذوي الدخل 
املحدود الذي���ن ي�سرتون منازل بق�سد 
ال�سك���ن لإيوائهم واأ�رشه���م، ولي�س من 
اأج���ل امل�ساربة �سعيا للربح واملك�سب؛ 
بهدف تخفيف العبء عن املواطنن يف 
ظل ما يتكبدونه م���ن اأعباء مالية كبرية 

لت�رشيف �سوؤونهم املعي�سية.
م���ن جهته���ا، راأت احلكوم���ة �رشورة 
اإعادة النظر يف م�رشوع القانون واأوردت 
يف مالحظاتها اأن من �ساأن تعديل املادة 
)59( امل�سا�س باإيرادات اخلزانة العامة 
للدول���ة، كمايجب التف���اق امل�سبق مع 
احلكوم���ة عل���ى اأي م����رشوع قان���ون قد 

ب عليه زي���ادة الأعباء املالية على  ترتتَّ
عاتق اخلزان���ة العامة للدول���ة اأو نق�س 
اإيراداته���ا، خا�س���ة يف ظ���ل وج���ود عجز 
ي�ستوجب زيادة اإيرادات اخلزانة العامة، 

ولي�س النتقا�س منها.
وبينت اأنه م���ن �ساأن م�رشوع القانون 
فتح باب التحايل عل���ى اأحكام القانون 
بت�ضخري �لغري ممن مل ي�ضبق لهم متّلك 

عقار واإب���رام عقود �ُسورية؛ لال�ستفادة 
م���ن �رشط �ملرة �لأول���ى بق�ضد �لتن�ّضل 
من �س���داد الر�س���وم امل�ستحقة للخزانة 

العامة للدولة.
يف حن اأكد جهاز امل�ساحة والت�سجيل 
العقاري اأن اله���دف من م�رشوع القانون 
متحق���ق مبوجب ن�س الفق���رة اخلام�سة 
من امل���ادة )59( من قان���ون الت�سجيل 

العق���اري ال�سادر بالقان���ون رقم )13( 
ل�سن���ة 2013، ويوج���د م���ن الن�سو�س 
القانوني���ة والقواع���د الإجرائية القائمة 
ما يكفي لتحقيق الهدف املن�سود منه.

اإدارة  اإن�س���اء  يتطلَّ���ب  اأن���ه  وب���ن 
متخ�س�س���ة يف اجله���از ُتعن���ى بالبح���ث 
لبي���ان  كاف���ة  م���ة  املقدَّ الطلب���ات  يف 
ا�ستحقاقه���ا لالإعف���اء من عدم���ه، وهذه 

الإجراءات يقوم بها فريق متخ�س�س يف 
)وزارة الإ�سكان( وذلك ح�سب )مر�سوم 
بقانون رقم )10( ل�سنة 1976 يف �ساأن 

الإ�سكان(.
واأو�س���ح اأن الإعف���اء املق���رتح م���ن 
الر�سوم ال���واردة يف البند )ثانياً( يعوق 
عم���ل اجله���از ب�سفت���ه التنفيذي���ة يف 
واإ�س���دار �سهادات  العق���ارات  ت�سجيل 

امل�سح العقاري.
واأورد اأن���ه �سي�سعب مبوجب )اإعفاء 
جمي���ع الهبات م���ن الر�س���وم العقارية( 
معرف���ة اأّي م���ن ه���ذه الهب���ات غر�س���ه 
الواق���ع  يف  واأن���ه  خ�سو�س���اً  ال�سك���ن، 
العملي كثري من الهبات التي ت�سدرها 
املحاك���م ال�رشعي���ة تنتف���ي منه���ا �سلة 
القراب���ة ب���ن الواه���ب واملوه���وب له، 
وبالت���ايل �ضيكون �لغر�ص من �لهبة هو 

الإفالت من �سداد الر�سوم العقارية. 
 

من جهتها، اقرتحت جمعية البحرين 
الت�سجيل  العقاري���ة تخفي����س ر�س���وم 
عل���ى   )%  1( ن�سب���ة  اإل���ى  العق���اري 
املواطن���ن الذين ي�س���رتون العقارات 
امل�سنف���ة �سمن ال�سك���ن اخلا�س )اأ + 
ب( وال�سكن املت�سل )اأ + ب( يف جميع 

مناطق البحرين.

• من اجتماعات جلنة ال�سوؤون الت�رشيعية والقانونية مبجل�س النواب )اأر�سيفية(	

• من اجتماعات  جلنة املرافق العامة مبجل�س النواب	

او�ست جلن���ة ال�سوؤون الت�رشيعية 
والقانوني���ة باملوافقة عل���ى م�رشوع 
قانون بتعدي���ل بع�س اأحكام قانون 
ال�س���ادر باملر�سوم  التمييز  حمكمة 
 ،1989 ل�سن���ة   )8( رق���م  بقان���ون 
املرافق للمر�س���وم رقم )21( ل�سنة 

.2018
واك���دت وزارة الع���دل وال�سوؤون 
الإ�سالمي���ة والأوق���اف عل���ى اأهمي���ة 
الناحيت���ن  م���ن  القان���ون  م����رشوع 
الد�ستوري���ة واملو�سوعي���ة، وعل���ى 
حثِّ اللجنة على الإ�رشاع يف البت فيه، 
نظ���راً لأهميته يف تعزي���ز مبداأ كفالة 
ح���ق التقا�س���ي، وتف���ادي الإخ���الل 
مبب���داأ امل�ساواة اأم���ام القانون، واأن 
�سدور قانون الأ�رشة يتطلب تعديل 
قانون حمكمة التمييز حتى يت�ساوى 

اجلميع يف حق الطعن بالتمييز.
هيئ���ة  اأو�سح���ت  جهته���ا  م���ن 
ب���اأن  القان���وين  والإفت���اء  الت�رشي���ع 
م����رشوع القانون يه���دف اإلى توحيد 
اأ�سباب الطعن بالتمييز �سواء اأكانت 
ال�ستئن���اف  ع���ن حمكم���ة  �س���ادرة 
العلي���ا املدني���ة اأم ال�رشعي���ة اأو عن 
املحكمة الكربى املدنية اأم ال�رشعية 
ب�سفته���ا ال�ستئنافي���ة، حيث كان 
الطعن يقت����رش يف الأحكام ال�سادرة 
ع���ن الدائ���رة اجلعفري���ة عل���ى حالة 
وق���وع بط���الن يف الإج���راءات اأثر يف 
احلك���م، وذل���ك عل���ى �سن���د م���ن اأن 
الق�س���اء ال�رشع���ي اجلعف���ري وقب���ل 
�س���دور قان���ون الأ����رشة املوحد كان 
يحكم بامل�سهور يف الفقه اجلعفري، 
وه���و الأم���ر ال���ذي كان يتع���ذر معه 
الطعن بالتمييز القائم على خمالفة 
اأو  تطبيق���ه  اخلط���اأ يف  اأو  القان���ون 

تاأويله.
القان���ون ف�سال  ويتاألف م����رشوع 
عن ديباجت���ه من ثالث م���واد، حيث 

تناولت امل���ادة الأولى من���ه، املادة 
امل�ستبدل���ة، يف حن ق���ررت املادة 
�لثاني���ة من���ه �إلغاء �مل���ادة رقم )8( 

مك���ررا من قان���ون حمكم���ة التمييز 
ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )8( 
ل�سن���ة 1989، بينم���ا ج���اءت املادة 

الثالثة تنفيذية.
 وتن����س املادة )8( م���ن قانون 
ال�س���ادر باملر�سوم  التمييز  حمكمة 
بقان���ون رقم )8( ل�سن���ة 1989 كما 
وردت يف م����رشوع القانون “للخ�سوم 
اأن يطعن���وا اأم���ام حمكم���ة التميي���ز 
يف الأح���كام ال�س���ادرة ع���ن حمكم���ة 
ال�ستئناف العليا املدنية اأو ال�رشعية 
اأو ع���ن املحكمة الك���ربى املدنية اأو 
ال�رشعي���ة ب�سفته���ا ال�ستئنافية يف 

الأحوال الآتية:
اإذا كان احلك���م املطع���ون   .1
في���ه مبنياً على خمالف���ة للقانون اأو 

خطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله.
اإذا وق���ع بطالن يف احلكم اأو   .2

بطالن يف الإجراءات اأثر يف احلكم.

�شدور قانون الأ�رسة يتطلب تعديل قانون حمكمة التمييز
تعديل نيابي يوحد اأ�سباب الطعن بالتمييز... “العدل”:

حمرر ال�شوؤون املحلية

 ليلى مال اهلل

حمرر ال�شوؤون املحلية
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23 % ن�صبة البحرنة يف امل�ؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة

ت��صيع دائرة الأ�صخا�ص حمل احلماية يف “الإجراءات اجلنائية”

29 نائبا يقرتح�ن اأن ت�صمل اأ�صئلتهم جميع ال�زراء 

خدمات النواب توؤكد اأولوية توظيف البحريني فيها... العمل:

ت�شمل املبلغني واخلرباء... “خارجية النواب”:

اقرتاح نيابي بتعديل املادة )91( من الد�شتور

اأو�ش���ت جلن���ة اخلدم���ات باملوافقة 
على م�رشوع قانون بتعديل املادة )14( 
م���ن املر�شوم بقانون رق���م )21( ل�شنة 
ال�شحي���ة  املوؤ�ش�ش���ات  ب�ش���اأن   2015
اخلا�ش���ة يهدف امل����رشوع بقان���ون اإلى 
اأن تكون الأولوي���ة يف توظيف العاملني 
يف املهن الطبي���ة باملوؤ�ش�شات ال�شحية 
اخلا�ش���ة للبحريني���ني احلا�شل���ني على 
املوؤه���الت واخل���ربة الالزم���ة، عل���ى اأن 
توف���ق املوؤ�ش�شات ال�شحي���ة اأو�شاعها 
بعد انته���اء العقود املربم���ة قبل نفاذ 

القانون.
وج���اء يف املب���ادئ والأ�ش����س العامة 
الت���ي يقوم عليها امل����رشوع بقانون �شد 
الف���راغ الت�رشيع���ي بعد اإلغ���اء املر�شوم 
بقان���ون رقم )23( ل�شن���ة 1986 ب�شاأن 
كان  وال���ذي  اخلا�ش���ة؛  امل�شت�شفي���ات 
يعط���ي الأولوي���ة يف توظي���ف العاملني 
لالأطب���اء  اخلا�ش���ة  بامل�شت�شفي���ات 
والفني���ني البحريني���ني احلا�شلني على 
املوؤهالت واخلربة الالزمة ل�شغل خمتلف 
الوظائ���ف بامل�شت�شف���ى، واإعط���اء دور 
اإيجاب���ي للموؤ�ش�شات ال�شحي���ة اخلا�شة 
لحتواء الأطباء وال�شيادلة واملمر�شني 
البحرينيني، خ�شو�شاً م���ع تنامي اأعداد 
امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية العاملة 

مبملكة البحرين.

394 باحثا عن عمل
 من جهته���ا قالت وزارة العمل والتنمية 
الذي���ن  البحريني���ني  ع���دد  ان  الجتماعي���ة 
توظفوا يف القطاع ال�شحي خالل الفرتة يناير 
ال���ى �شبتمرب 2016 مبختل���ف املوؤهالت من 
اأقل من الثانوي���ة اإلى ما فوق البكالوريو�س 

بلغ 427 من اجلن�شني.
 ويبل���غ ع���دد الباحث���ني ع���ن عم���ل يف 
التخ�ش�شات الطبية والتمري�شية امل�شاندة 

مبختل���ف م�شتوياته���ا، وامل�شجل���ني ل���دى 
ال���وزارة لغاي���ة اأكتوب���ر 2016 م���ن حمل���ة 
�شهادة البكالوريو�س 349 باحثا و45 باحثا 

عن عمل من حملة �شهادة الدبلوم
البحرن���ة  ن�شب���ة  اأن  ال���وزارة  وبين���ت 
الإجمالي���ة حالياً يف القطاع اخلا�س تبلغ 23 
%، وتختلف الن�شبة ح�شب حجم املوؤ�ش�شات 
حي���ث ترتف���ع اإل���ى 31 % يف املوؤ�ش�ش���ات 
الت���ي يبلغ عدد العامل���ني فيها 10 فاأكرث، 
وتنخف����س الن�شبة اإلى 9 % يف املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية.

نسبة البحرنة
واو�شح���ت ان���ه بح�ش���ب بيان���ات هيئة 
تنظي���م �ش���وق العم���ل ف���اإن ن�شب���ة البحرنة 
املحددة له���ذا القطاع ه���ي )20 %(، الأمر 
الذي يعني اأن ه���ذا القطاع ب�شورة اإجمالية 
ق���د حقق ن�شب���ة البحرن���ة املطلوب���ة، اإل اأن 
القطاع املعني غري ق���ادر على حتقيقها يف 

املوؤ�ش�شات ال�شحية ال�شغرية.
تعكف هيئة تنظيم �ش���وق العمل حالياً 
عل���ى درا�شة ن�شبة البحرنة يف القطاع الطبي 
وغريها م���ن القطاعات احليوي���ة مبا يحقق 
املواءم���ة ب���ني اإح���الل الك���وادر البحريني���ة 
املدرب���ة واملوؤهلة من جهة، وع���دم الإ�رشار 
بج���ودة اخلدم���ات الطبي���ة الت���ي تقدمه���ا 
املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة من جهة ثانية.

خطة بحرنة إلزامية 
واأك���دت انها تق���وم بت�شجي���ع املن�شاآت 
على توظي���ف البحرينيني عرب تقدمي حوافز 
�شم���ن م�شاري���ع الوزارة وبراجمه���ا، وتوفري 
التدريب والتاأهي���ل املنا�شب بالتن�شيق مع 

�شندوق العمل “متكني”.
عل���ى  املن�ش���اآت  ح�ش���ول  ان  واأك���دت 
ت�شاري���ح العم���ل للعمال���ة الأجنبي���ة مرتبط 
بالتزامها بن�شبة البحرنة املحددة لها، وذلك 
يف جمي���ع القطاعات والأن�شط���ة القت�شادية 
مبا فيها املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، التي 

دت ن�شبة البحرنة فيها ب� )20 %(.   ُحدِّ

يناق�س جمل�س النواب الثالثاء تقرير 
جلن����ة ال�شوؤون اخلارجي����ة والدفاع والأمن 
الوطن����ي بخ�شو�س م�رشوع قان����ون ل�شنة 
مك����رراً(   127( امل����ادة  بتعدي����ل   2017
م����ن قانون الإج����راءات اجلنائي����ة ال�شادر 
ل�شن����ة  باملر�ش����وم بقان����ون رق����م )46( 

  .2002
ويتاأل����ف م�����رشوع القان����ون ف�شالً عن 
الديباج����ة م����ن مادت����ني، حي����ث ت�شمنت 
املادة الأولى ا�شتبدال الفقرة الأولى من 
املادة )127 مكرراً( من قانون الإجراءات 
اجلنائي����ة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 
)46( ل�شن����ة 2002، بينم����ا جاءت املادة 

الثانية تنفيذية.
وج����اء يف الأ�ش�����س واملب����ادئ العام����ة 
للم�����رشوع بقانون تو�شيع نط����اق ال�شلطة 
املخت�ش����ة باتخ����اذ التداب����ري التي تكفل 
�شالم����ة وحماي����ة الأ�شخا�����س ذات ال�شلة 
بالدعوى، وذلك مبنح قا�شي التحقيق اأو 
املحكم����ة املخت�شة بالإ�شافة اإلى النيابة 

العامة �شلطة اتخاذ هذه التدابري.
كما يهدف امل�رشوع الى تو�شيع دائرة 
الأ�شخا�����س حم����ل احلماية الت����ي يكفلها 

الن�س احل����ايل املقرتح تعديل����ه لت�شمل 
املبلغني واخلرباء بجانب املجني عليهم، 
وال�شه����ود، وم����ن يدل����ون مبعلوم����ات يف 
الدع����وى ،و اإ�شافة تداب����ري جديدة ميكن 
اتخاذها يف �شبيل حمايتهم وهي: تعيني 
حرا�ش����ة عل����ى ال�شخ�س اأو حم����ل الإقامة، 
وت�شجيل بع�س املكاملات، وتتبع بع�س 

و�شائل الت�شال واملرا�شالت.
وتن�����س املادة كم����ا وردت يف م�رشوع 
القانون “يج����وز للنيابة العامة اأو قا�شي 
التحقي����ق اأو املحكمة املخت�شة – بح�شب 
الأحوال- بناء عل����ى طلب املجني عليهم 

اأو  اأو اخل����رباء  اأو املبلغ����ني  اأو ال�شه����ود 
م����ن يدل����ون مبعلوم����ات يف الدع����وى اأو 
بن����اء على ما يتب����ني للجه����ات املخت�شة 
م����ن التحقيق����ات، ولعتب����ارات مقبول����ة 
تتعل����ق ب�شالمته����م والأ�شخا�����س وثيقي 
ال�شل����ة به����م، اأن تاأمر باتخ����اذ الإجراءات 
الالزمة حلمايتهم مما ق����د يتهددهم من 
خماطر ب�شبب اأو مبنا�شبة البالغ اأو الإدلء 
بال�شهادة اأو املعلومات، ولها يف ذلك اأن 
تاأمر مبوافقة املجني عليهم اأو املبلغني 
الأ�شخا�����س  اأو  اخل����رباء  اأو  ال�شه����ود  اأو 
املتع����ني حمايته����م اتخ����اذ كل اأو بع�س 

التدابري التالية اإلى حني زوال اخلطر:
1. تغيري حمل الإقامة.

2. تغيري الهوية.
3. حظ����ر اإف�ش����اء اأي معلومات تتعلق 
الأ�شخا�����س  وج����ود  واأماك����ن  بالهوي����ة 
املتع����ني حمايته����م، وحم����ال اإقامته����م، 
اأو و�ش����ع قي����ود على ت����داول بع�س هذه 

املعلومات.
4. تعي����ني حرا�شة عل����ى ال�شخ�س اأو 

حمل الإقامة.
5. ت�شجي����ل بع�����س املكاملات وتتبع 

بع�س و�شائل الت�شال واملرا�شالت. 

يناق����س جمل����س الن���واب الثالث���اء 
املقب���ل طل���ب اق���رتاح تعدي���ل املادة 
البحري���ن  مملك���ة  د�شت���ور  م���ن   )91(
املق���دم م���ن 29 نائب���ا وال���ذي يهدف 
اإل���ى زيادة ال�شلط���ات الرقابية ملجل�س 
الن���واب بتو�شي���ع دائ���رة امل�شمول���ني 
بتوجي���ه ال�شئل���ة اليه���م لت�شمل جميع 
اع�ش���اء جمل����س ال���وزراء واعط���اء احلق 
لأع�شاء جمل����س ال�شورى بتوجيه ا�شئلة 

مكتوبة اإلى الوزراء. 
وتتلخ����س مربرات طل���ب التعديل 
الد�شتوري يف زيادة ال�شلطات الرقابية 

ملجل����س الن���واب ال���ذي يقت����رش الن�س 
الد�شتوري احلايل عل���ى توجيه الأ�شئلة 
اإل���ى الوزراء فقط، وذل���ك لتو�شيع دور 
جمل�س النواب الرقاب���ي، واإحداث مزيد 
من التوازن ب���ني ال�شلطتني الت�رشيعية 
والتنفيذي���ة عل���ى اأن تك���ون الأ�شئل���ة 

مكتوبة والأجوبة مكتوبة اأي�شاً.
وكذلك اعط���اء احلق لأع�شاء جمل�س 
ال�ش���ورى بتوجي���ه اأ�شئلة مكتوب���ة اإلى 
ال���وزراء  اإجاب���ات  تك���ون  ول  ال���وزراء 
على ه���ذه الأ�شئل���ة والتعقي���ب عليها 
اإل مكتوب���ة، حي���ث ك�شف���ت املمار�ش���ة 
العملي���ة اأن هن���اك حاجة ما�ش���ة لتقرير 
هذا احل���ق، لكي يق���وم الأع�ش���اء باأداء 

الخت�شا�ش���ات  اإط���ار  يف  واجباته���م 
الد�شتوري���ة ملجل����س ال�ش���ورى، وذلك 
بال�شتف�شار وال�شتي�شاح وال�شتفهام 
الذي يطلب���ه اأي ع�شو من اأح���د الوزراء 
ب�ش���اأن م�شاأل���ة معين���ة ذات اأهمية عامة 

تقع يف اخت�شا�س وزارته.

مادة )91(
وتن����س املادة املعدل���ة على “لكل 
ع�ش���و م���ن اأع�ش���اء جمل�س ال�ش���ورى اأو 
جمل����س الن���واب اأن يوج���ه اإل���ى الوزراء 
الأم���ور  ل�شتي�ش���اح  مكتوب���ة  ا�شئل���ة 
الداخل���ة يف اخت�شا�شاته���م ولل�شائ���ل 
م���ن اأع�شاء جمل����س الن���واب وحده حق 

التعقي���ب م���رة واح���دة عل���ى الإجاب���ة، 
ف���اإن ا�شاف الوزي���ر جدي���داً جتدد حق 
الع�ش���و يف التعقي���ب، ول تكون الإجابة 
عل���ى اأ�شئلة اأع�شاء جمل����س ال�شورى اإل 

مكتوبة.
ول���كل ع�ش���و م���ن اأع�ش���اء جمل����س 
النواب توجي���ه اأ�شئلة مكتوب���ة اإلى من 
مل ي���رد ذك���ره يف الفق���رة ال�شابقة من 
اأع�شاء جمل�س الوزراء ل�شتي�شاح الأمور 
الداخلة يف اخت�شا�شاتهم دون �شواهم، 

ول تكون الإجابة اإل مكتوبة.
ول يج���وز اأن يكون ال�ش���وؤال متعلقا 
مب�شلح���ة خا�ش���ة بال�شائ���ل اأو باأقاربه 

حتى الدرجة الرابعة، اأو باأحد موكليه”.

•     من اجتماعات جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني مبجل�س النواب  	

اأو�ش���ت جلن���ة املراف���ق العام���ة والبيئة 
باملوافق���ة عل���ى الق���رتاح بقان���ون بتعديل 
امل���ادة الثاني���ة م���ن املر�ش���وم بقان���ون رقم 
)25( ل�شنة 2015 ب�شاأن حت�شيل كلفة اإن�شاء 

وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري.
يت�شَمن القرتاح بقان���ون ا�شتبدال ن�س 
جدي���د بن����س امل���ادة الثاني���ة م���ن املر�شوم 
بقانون رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن حت�شيل 
يف  التحتي���ة  البني���ة  وتطوي���ر  اإن�ش���اء  كلف���ة 
مناطق التعمري ين�س عل���ى ا�شتثناء امل�شاجد 
ومالحقه���ا، واملقاب���ر ومالحقه���ا م���ن تطبيق 

اأحكام املر�شوم بقانون.
وجاء يف املبادئ والأ�ش�س العامة لالقرتاح 
بقان���ون ا ن ُدور العب���ادة واملقاب���ر ومالحقها 
واجلمعيات اخلريية م���ن املرافق التي تهدف 
اإلى اإ�شباع حاج���ات عامة، ول ت�شتهدف الربح، 
وتعت���رب مكمل���ة للبني���ة التحتي���ة يف مناط���ق 
التعمري، الأمر الذي يتعني معه ا�شتثناوؤها من 
حت�شيل كلفة اإن�شاء وتطوير البنية التحتية يف 
مناطق التعمري، واعتماد دور العبادة واملقابر 
ومالحقها على الإعان���ات التي تقدمها الدولة 

وتربعات املح�شنني يف غالب الأحوال.

يناق����س جمل����س الن���واب يف جل�شت���ه املقبلة 
تقرير جلنة ال�ش���وؤون املالي���ة والقت�شادية ب�شاأن 
ق���رار جمل����س ال�ش���ورى بخ�شو����س م����رشوع قانون 
بتعديل امل���ادة )4( من القانون رق���م )28( ل�شنة 
2006 ب�ش���اأن الحتياطي لالأجي���ال القادمة والذي 

ا�رشت فيه اللجنة على قرار جمل�س النواب.
 وج���اء يف املبادئ والأ�ش����س العامة التي يقوم 
عليه���ا م����رشوع القان���ون تعدي���ل ت�شكي���ل جمل�س 
احتياط���ي الأجي���ال القادمة مبا يت���الءم مع املهام 
التي يقوم بها املجل�س واملتمثلة يف توظيف اأموال 
�شندوق الحتياطي لالأجي���ال القادمة يف العمليات 
ال�شتثماري���ة  ال�شيا�ش���ة  وو�ش���ع  ال�شتثماري���ة، 
لل�شندوق والإ�رشاف عليها، ف�شالً عن متابعة تنفيذ 

برامج ال�شتثمار وتقييم نتائجها ب�شورة دورية.
وتن����س املادة 4 الن�س كم���ا وردت يف م�رشوع 
القان���ون “ُي�ش���كل ب���وزارة املالية جمل����س ُي�شمى 
“جمل����س احتياطي الأجيال القادمة”، برئا�شة وزير 

املالية، وع�شوية كل من: 
1 - حماف���ظ م�رشف البحري���ن املركزي.  نائباً 

للرئي�س. 
2 - اثن���ان من ذوي اخل���ربة والخت�شا�س يف 

جمال ال�شتثمار يختارهما رئي�س جمل�س الوزراء. 
3 - اثنان من اأع�شاء هيئة التدري�س احلاليني 
اأو ال�شابق���ني بجامعة البحري���ن تختارهما اجلامعة، 

بحيث ل تقل درجتهما عن اأ�شتاذ م�شارك. 
4 - اثن���ان من ذوي اخل���ربة والخت�شا�س يف 
جمال املعام���الت امل�رشفية وال�شتثم���ار تختارهما 

غرفة جتارة و�شناعة البحرين. 
5 - ثالث���ة من ذوي اخل���ربة والخت�شا�س يف 
جمال املعام���الت امل�رشفية وال�شتثم���ار يختارهم 
ت�شميه���م  مر�شح���ني  ب���ني  م���ن  ال���وزراء  جمل����س 
واملحا�شب���ة  بالقت�ش���اد  املخت�ش���ة  اجلمعي���ات 

والتخطيط ال�شرتاتيجي. 
ويراعى يف تر�شيح واختيار اأع�شاء املجل�س اأن 

تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة واخلربة املنا�شبة. 
ويخت����س املجل����س بو�شع وتنفي���ذ ال�شيا�شة 
العام���ة والقواع���د التي تتب���ع يف ا�شتثم���ار الأموال 
املن�شو����س عليها يف امل���ادة )3( من هذا القانون 
بح�شب مقت�شيات الظروف القت�شادية املتطورة 

واإقرار احل�شاب اخلتامي لها. 
وي�ش���در مر�ش���وم بت�شكيل املجل����س وتنظيم 
اإدارات���ه. يف ح���ني ج���اءت امل���ادة يف ق���رار جمل����س 
ال�ش���ورى “ُي�ش���كل ب���وزارة املالية جمل����س ُي�شمى 
“جمل����س احتياطي الأجيال القادمة”، برئا�شة وزير 
املالي���ة، و�شت���ة اأع�ش���اء، اثن���ان ميث���الن احلكومة 
واأربعة من القطاع املايل وامل�رشيف من ذوي اخلربة 
والخت�شا����س يف جمال ال�شتثم���ار واإدارة الأ�شول 
املالي���ة. تك���ون م���دة الع�شوي���ة يف املجل����س اأربع 
�شنوات قابلة للتجديد، وميار�س الأع�شاء مهامهم 
با�شتقاللي���ة ومهني���ة. ويخت����س املجل����س بو�شع 
وتنفي���ذ ال�شيا�ش���ة العامة والقواع���د التي تتبع يف 
ا�شتثم���ار الأم���وال املن�شو����س عليه���ا يف امل���ادة 
)3( م���ن هذا القانون بح�ش���ب مقت�شيات الظروف 

القت�شادية واإقرار احل�شاب اخلتامي لها.
وي�ش���در مر�ش���وم بت�شكيل املجل����س وتنظيم 

اإدارته.

 “مرافق النواب”: ا�شتثناء 
امل�شاجد واملقابر من كلفة 

“البنية التحتية”

“مالية النواب” ت�رش على 
تعديل ت�شكيل جمل�س 

احتياطي الأجيال القادمة
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�شجن 3 متهمني بغ�شيل اأموال ل�شيكات مزّورة
بلَّغ عنهم اأحد امل�ستعان بهم ل�رصفها

ب���راأت املحكمة الك���رى اجلنائية الرابعة 
متهَم���ن مما ن�س���ب اإليهما من ته���م تتعلق 
بغ�سيل الأموال لعدد م���ن ال�سيكات املزّورة 
املن�سوب �سدورها لإحدى ال�رصكات التجارية 
املعروف���ة، فيم���ا دان���ت 3 متهم���ن اآخرين 
بالته���م ذاته���ا، وعاقبتهم بال�سج���ن ملدة 5 
�سن���وات مع تغرمي كال منه���م مبلغ 100 األف 
دينار عما اأ�سند اإليهم من اتهام يف البند اأولً، 
كما حب�س���ت اثنن من امُلدان���ن اأي�ًسا ملدة 
�سنتن عما اأ�سند اإليهما من اتهام يف البندين 
ثانًيا وثالًثا لالرتباط، ما يعني �سجنهما ملدة 

7 �سنوات.
كم���ا اأم���رت املحكم���ة باإبع���اد املتهمن 
الثالث���ة امُلدان���ن نهائًيا ع���ن اململكة عقب 
تنفي���ذ احلك���م املق�سي ب���ه بحقه���م، ف�سالً 
عن الأم���ر مب�سادرة املح���ررات -ال�سيكات- 

املزّورة امل�سبوطة. 

تشكيك المحكمة
ويف �ساأن ترئة املتهَمن، قالت املحكمة 
اإنه وملا كان الإ�سناد يف امل�سائل اجلنائية اإمنا 
يبن���ى على اجلزم واليقن ل على جمرد الظن 
والتخمن، ومل���ا كانت ل تطمئ���ن اإلى �سحة 
اإ�سناد االته���ام للمتهمن الثاين والرابع؛ ملا 
ثار حوله���ا من ال�سك���وك والري���ب ب�ساأنهما، 
وخل���ت الأوراق م���ن ثمة دلي���ل يقيني ميكن 
العتماد عليه على وجه القطع واليقن ميكن 
اال�ستناد اإليه لثب���وت الواقعة يف حقهما، مما 
تنته���ي معه املحكمة اإل���ى الق�ساء براءتهما 
مما ن�سب اإليهما عمالً باملادة 255 من قانون 

الإجراءات اجلنائية.
واأو�سح���ت اأن���ه عم���ا ن�س���ب للمتهَم���ن 
املراأي���ن من اأنهما اأجريا عمليات عدة تتعلق 
بعائ���د جرائ���م التزوي���ر يف حم���ررات خا�س���ة 
والحتيال، كما اأخفوا ملكية عائدها مع علمهم 
اأنها متح�سله م���ن ن�ساط اإجرامي، فاإنها وهي 
ب�س���دد تقدير اأ�سانيد الته���ام التي قدمتها 
النياب���ة العامة تدليالً على ارتكاب املتهمن 
للواقعة واملتمثل يف اأق���وال �سهود االإثبات، 
ل ترق���ى اإل���ى اطمئنانه���ا وثقته���ا ول ترقى 
اإل���ى مرتبة الدليل املعت���ر يف الإدانة؛ وذلك 
ملا اإحاطها من �سكوك وريب وما اأ�سابها من 
ا�سط���راب يجعلها مبناأى ع���ن ارتياح وجدان 

املحكمة.

اأ�سب���اب ت�سككه���ا بالن�سب���ة  وبين���ت يف 
للمتهم الثاين، فاإنه من املبادئ القانونية اأنه 
“ل جرمي���ة ول عقوب���ة اإل بن�ص”، وعمالً بهذا 
املب���داأ فاإن الرك���ن القانوين لأي���ة جرمية هو 
ال�سف���ة غري امل�رصوعة للفع���ل اأو المتناع عن 
الفعل، والت���ي ين�ص عليه���ا القانون وي�سع 
عقاب���ا جزائًيا، كم���ا ي�سمى هذا املب���داأ مببداأ 
�رصعي���ة القاع���دة اجلنائية اأو �رصعي���ة اجلرائم 
والعقوبات، والذي مييز جرمية غ�سل الأموال 
عن الكثري م���ن اجلرائم ه���و الق�سد اجلنائي 
الع���ام واخلا����ص واملتمث���ل يف عل���م اجلاين، 
وبالتايل فاإن العل���م بعنا�رص الواقعة اجلرمية 
هو العن�رص املميز لركن العمد اأو الق�سد، واأن 
توجه اإرادته لرتكاب الفعل، ولبد اأن ين�رصف 
ه���ذا العل���م اإلى �سائ���ر عنا�رص ه���ذه الواقعة، 
وبالتايل فاإن جرمية غ�سل الأموال هي جرمية 
عمدية تتطلب توافر الق�س���د اجلنائي العام 
وال����رط اخلا����ص، اإذ ال تق���وم بخ���الف ذل���ك 
وبالت���ايل اإذا وق���ع ال�سخ�ص يف جه���ل اأو غلط 

ينتفي الق�سد اجلنائي لديه.
واأ�ساف���ت اأن���ه ملا كان ما تق���دم، وهدًيا 
ب���ه، وملا كان املتهم الثاين ق���د اأنكر التهمة 
امل�سندة اإليه، ونازع يف توافر الق�سد اجلنائي 
ب�سقي���ه العام واخلا�ص يف حق���ه، وكان القدر 
املتيق���ن يف الأوراق على توافر اأركان جرمية 
غ�سل الأموال عموًما ومنها الق�سد اجلنائي يف 
حق املتهم ل يكف���ى لتوافر الق�سد اجلنائي 
ب�سقي���ه يف حق���ه ول ي�سوغ ال�ست���دلل به، اإذ 
اإن حتري���ات �ساه���د الإثب���ات الأول وما �سهد 
ب���ه بتحقيقات النيابة العام���ة واأمام املحكمة 
مل جتزم عن مدى علم���ه بتزوير ال�سيكات، اإذ 
�سهد املذكور باأن علم املتهم الثاين بتزوير 
ال�سيكات غري ثابت، واأن ظرف ت�سلمه للمبالغ 
يعتق���د باأنها غري م�رصوعة بالنظر اإلى �سخامة 

املبلغ وطريقة حتويلها للخارج.
�ُسِئ���َل  مم���ن  ���ا  اأيًّ اأن  كم���ا  وتابع���ت، 
بالتحقيقات واأمام ه���ذه املحكمة مل ي�رص اإلى 
عل���م املتهم الثاين باأن هذه االأموال متح�سلة 
م���ن جرمية، ومن ثم تنتهي املحكمة اإلى عدم 
توافر الق�سد اجلنائي لديه بعن�رصيه، وتنتهي 
اإلى عدم توافر اأركان اجلرمية يف حقه، وهو ما 
ينطبق على املتهم الرابع اأي�ًسا اإذ اإن الأوراق 
جاءت خاليًة مما يفيد علمه بالواقعة برمتها، 
ول يق���دح يف ذلك حتويل بع����ص املبالغ اإليه 

ودخولها يف ح�سابه اخلا�ص، اإذ قد يكون هذا 
املبل���غ �سداًدا لدين اأو ما �سابه ذلك، ومن ثم 
تت�سكك املحكمة يف �سحة اإ�سناد التهام اإليه.

تفاصيل القضية
وذكرت املحكم���ة اأن تفا�سي���ل الواقعة 
تتح�س���ل يف قي���ام املتهم اخلام����ص باإر�سال 
8 �سي���كات م���زّورة عن طريق اإح���دى �رصكات 
ال�سح���ن العاملية، من�س���وب �سدورها لل�رصكة 
املعروف���ة املجن���ي عليه���ا وم�سحوبن على 
اأحد البنوك، مببالغ ترتاوح بن 19 األًفا 100 
دين���ار و19 األًف���ا و900 دين���ار اإل���ى املتهم 

الأول.
اأح���د  م���ع  اخلام����ص  املته���م  وتوا�س���ل 
الأ�سخا�ص وطلب منه ����رصف قيمة ال�سيكات 
واإيداعه���ا يف ح�سابه امل�رصيف ثم اإعادة �رصفها 
واإعطائ���ه قيمتهما؛ مقاب���ل عمولة قدرها 10 
% من قيمة كل �سيك، على اأن يكون التعامل 

مع املتهم الأول بهذا ال�ساأن.
لك���ن ه���ذا ال�سخ����ص امل�س���ار اإلي���ه �رصََد 
الواقع���ة ل�ساهد الإثب���ات الأول، والذي كّلفه 
بالتعامل مع املتهم الأول حتت اإ�رصافه، فقام 
بالتعام���ل مع���ه وا�ستلم من���ه 3 �سيكات على 
ثالث اأيام متتالية وهي اأيام 26، 27، 28 من 
�سهر نوفم���ر 2016، ومبلغها بالرتتيب 19 
األًف���ا و700 دينار و19 األًفا و400 دينار و19 

األًفا و900 دينار.
ب�س���ان  املبّل���غ  ال�سخ����ص  اأن  واأ�ساف���ت 
الواقع���ة ����رصف اثنن م���ن ال�سي���كات ح�سب 
الأول  الإثب���ات  �ساه���د  م���ع  علي���ه  املتف���ق 
واأودعه���م يف ح�ساب���ه، ث���م �سحبه���م واأعطى 

للمتهم الأول مبلغ 17 األفا و700 دينار قيمة 
ال�سي���ك الأول، ومبل���غ 17 األف���ا و400 دينار 
قيم���ة ال�سيك الثاين، ومن ثم توا�سل املتهم 
االأول م���ع املته���م الث���اين وتقاب���ال و�سّلم���ه 
مبلغ���ن )16 األف���ا و500 دين���ار و16 األ���ف 

دينار( على يومن متتالن.
واأ�س���ارت اإلى اأن املته���م الثالث تو�سل 
بع���د ذلك م���ع املته���م الث���اين، واأبلغ���ه باأنه 
دائ���ن لأحد الأ�سخا����ص البحرينين مببلغ 30 
األف دين���ار، وطلب منه حت�سي���ل هذا املبلغ 
وحتويل���ه له؛ كونه مقيم���ا يف بالده ولي�ص يف 
مملك���ة البحري���ن، فواف���ق الثاين عل���ى ذلك 
بح�س���ن نية، وم���ن دون اأن يعل���م م�سدر هذه 
الأم���وال واأنه���ا متح�سل���ة من جرمي���ة تزوير 

لل�سيكات املنّوه عنها �سلًفا.
وتوا�س���ل املتهم االأول مع الثاين وتقابال 
وق���ام باإعطائه يف املرة الأول���ى مبلغ 16 األفا 
و500 دين���ار، ويف اليوم التايل مبلغ 16 األفا، 
فق���ام املتهم الث���اين هو وزميل ل���ه -ح�سن 
الني���ة اأي�ًس���ا- بتحويل مبل���غ 20 األفا و320 
دينارا على حتوي���الت عدة ل�سالح املتهمن 
الثال���ث والراب���ع، واأودع 10 دين���ار اآلف يف 

ح�سابه ال�سخ�سي حلن حتويلها.
اأن حتري���ات �ساه���د  وق���ررت املحكم���ة 
الإثبات الأول اأك���دت �سحة الواقعة على هذا 
النحو املتقدم، وب���اأن املتهم الأول على علم 
رة، واأن اأموالها متح�سلة  ب���اأن ال�سيكات م���زوَّ
م���ن جرمي���ة، واأن علم املتهم الث���اين بتزوير 
ال�سي���كات غ���ري ثاب���ت واأن ظ���رف ا�ستالم���ه 
للمبالغ يعتق���د باأنها غري م�رصوعة بالنظر اإلى 

�سخامة املبلغ وطريقة حتويلها للخارج.

كم���ا اأن ال�ساهد قد �سب���ط املتهم الأول 
وبحوزت���ه خم�ص �سيكات اأخ���رى بذات بيانات 
الث���الث �سي���كات امل�ستخدم���ة، ومت �سب���ط 
املتهم الثاين و�سبط معه مبلغ 2180 دينارا 
من باق���ي املبلغ ال���ذي ا�ستلمه م���ن املتهم 
الأول بخ���الف مبلغ 10 اآلف دينار املودعة يف 

ح�سابه.
وثبت بتقارير اأبح���اث التزييف والتزوير 
اأن ال�سيكات الثمانية جميعها عبارة عن �سور 
ملونة اأُخذت عن طريق جهاز كمبيوتر متكامل 
وطابع���ة ملون���ة، واأن التوقيع���ن املذيلن 
لل�سي���كات هي تواقيع مزّورة، واأنها متطابقة 
مت���ام النطباق عل���ى بع�سها البع����ص واأنها 

جميًعا اأُخذت من اأ�سل �سحيح.

اتهامات “النيابة”
وكانت وجهت النياب���ة العامة للمتهمن 
اخلم�س���ة اأنه���م يف غ�سون �سه���ر نوفمرب من 

العام 2016، ارتكبوا الآتي:
اأولً: املتهمون جميًعا: اأجروا عدة عمليات 
تتعل���ق بعائ���د جرائ���م التزوي���ر يف حم���ررات 
خا�سة والحتيال، كما اأخفوا ملكية عائدها مع 
علمهم اأنها متح�سلة من ن�ساط اإجرامي وذلك 

على النحو املبن تف�سيالً بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهمان األول والخامس:
بطري���ق  جمه���ول  واآخ���ر  ا�س���رتكا   - 1
التف���اق يف تزوير حم���ررات خا�سة وهي عدد 
ثمانية �سيكات من�سوب �سدورها زوًرا ل�رصكة 
وكال���ة �سيارات معروفة باأن احتدت اإرادتهما 
معه عل���ى ا�سطناع تلك ال�سي���كات كلًيا على 
غ���رار الأ�سل فتم���ت اجلرمية بن���اًء على ذلك 

التفاق.
ا�ستعمال املحررات املزّورة املبينة   - 2
يف البن���د )1( ب���اأن اأر�سله���ا املته���م الثالث 
للمتهم الأول ع���ر �رصكة ا�سحن عاملية، وباأن 
�سّل���م الأخ���ري عدد 3 �سيكات منه���ا لل�سخ�ص 

الذي اأبلغ عنهم مع علمهما بتزويرها.
ثالًثا: املته���م االأول: تو�س���ل لال�ستيالء 
على املبالغ النقدية املبين���ة القدر بالأوراق 
واململوك���ة لل�رصك���ة املجن���ي عليه���ا؛ وذلك 
بال�ستعان���ة بط���رق احتياليه، ب���اأن ا�ستعمل 
ال�سيكات املزّورة و�سلمها لل�سخ�ص املذكور 

لأجل تقدميها للبنك ل�رصفها.

متعاط يهدد �رشطة باملطار بفريو�س قاتل بتعوي�س مهند�س 1000 دينار اإلزام “اجلعفرية” 
ب�سبب ف�سخ الأوقاف عقد العمل دون الإخطار قبل �سهر

ق�ست املحكمة الك����رى املدنية الولى 
الأوق����اف  اإدارة  �س����د  الإداري����ة(  )الدائ����رة 
اجلعفرية ل�سالح مهند�ص معماري كان يعمل 
لديها بق�سم اخلدم����ات الهند�سية وال�سيانة 
بعق����د عم����ل وف�سخت����ه قب����ل انته����اء املوعد 
املتفق علي����ه باأن تدف����ع اإليه مبلًغ����ا وقدره 
1000 دينار فقط، تعوي�ًسا عن الأ�رصار التي 
حلقت به ب�سبب ف�سخ الأوقاف للعقد املرم 
بينهم����ا دون اأن تخطره قبل ذلك مبدة �سهر 

واحد املتفق عليها يف العقد.
وت�س����ري التفا�سيل اإل����ى اأن املدعي كان 
ق����د رفع الدعوى بع����د اأن التحق بالعمل لدى 
اإدارة الأوقاف مبوج����ب عقد يف العام 2014، 
عل����ى اأن ُيجدَّد كل ع����ام، وكان اآخر جتديد له 
ينته����ي يف اأغ�سط�����ص 2018، ولكن����ه فوجئ 
ب�س����دور ق����رار ف�سله م����ن العم����ل اعتباًرا يف 
نوفم����ر 2017، مم����ا دفع����ه لرف����ع دع����وى 
ق�سائي����ة يطالب فيها باإدخ����ال وزارة العدل 
يف الدعوى، و�س����دور احلكم يف مواجهتها مع 
اإدارة الأوق����اف، واإلغاء قرارها واإلزامها بدفع 

مبل����غ 10 اآلف دينار على �سبي����ل التعوي�ص 
عن الأ�رصار املادية والأدبية التي حلقت به.

من جهته����ا، اأكدت املحكم����ة يف حيثيات 
حكمه����ا اأن الأوراق املقدم����ة لديها خَلت مبا 
يفي����د �سف����ة وزارة العدل يف الدع����وى، الأمر 
الذي يتعن معه عدم قبول اإدخالها كمدعى 
عليه����ا طبًقا حلك����م امل����ادة )75( من قانون 

املرافعات.
وب�س����اأن ف�س����خ العق����د ب����ن الطرف����ن، 
اأو�سح����ت اأن العقد �رصيع����ة املتعاقدين، فال 
يج����وز نق�سه اأو تعديل����ه اإل باتفاق الطرفن 
اأو لالأ�سب����اب الت����ي يقررها القان����ون، وحيث 
اإن����ه من امل�ستق����ر عليه ل يج����وز اإجبار اجلهة 
الإدارية على ال�ستمرار يف عقد هي غري راغبة 
يف ال�ستمرار في����ه، ولي�ص للمتعاقد معها اإل 
حق املطالبة بالتعوي�ص اإن كان له مقت�سى.
ومل����ا كان الثاب����ت م����ن االأوراق اأن اإدارة 
الأوق����اف اجلعفري����ة تعاق����دت م����ع املدعي، 
مبوج����ب عقد موؤقت ل�سغ����ل وظيفة مهند�ص 
الهند�سي����ة  اخلدم����ات  بق�س����م  معم����اري 

وال�سيانة، ويج����وز جتديده باتفاق الطرفن 
ملدة اأو م����دد ل تتجاوز كل منها �سنة واحدة، 
م����ا مل ُيخِط����ر اأحدهم����ا الآخر برغبت����ه يف اإنهاء 
العق����د، اإل اأنها ارتاأت اإنه����اء التعاقد بتاريخ 
26 نوفم����ر 2017، واأخطرت املدعي بذلك، 
ى ذل����ك اأن القرار ال�سادر باإنهاء العقد  وموؤدَّ
حمل التداع����ي تنق�سي به الرابطة الوظيفية 
ب����ن املدع����ي واملدعى عليه����ا، ول����و ات�سم 
بالتع�سف، ولكنه ل يخ�سع لرقابة الق�ساء اإل 
يف خ�سو�����ص طلب التعوي�����ص الناجم عنه اإن 

كان له حمل.
وقالت ب�ساأن طل����ب املدعي للتعوي�ص، 
فم����ن امل�ستق����ر علي����ه اأن م�سوؤولي����ة الإدارة 
املوجبة للتعوي�ص هو توافر ثالثة اأركان هي 
اخلطاأ وال�رر وعالقة ال�سببية، بحيث ال تقوم 
م�سوؤولي����ة الإدارة اإل بوقوع خط����اأ من الإدارة 
يف م�سلكه����ا، واأن يلح����ق ب�ساحب ال�ساأن �رصر 
واأن تتواف����ر عالقة ال�سببية ب����ن خطاأ اجلهة 
الإداري����ة وال�رصر الذي حل����ق ب�ساحب ال�ساأن، 
واأن العقد بينهما اأج����از لها اإنهائه خالل مدة 
�رصيان����ه وذل����ك باإخط����ار الطرف الآخ����ر كتابة 
برغبتها يف اإنهاء العق����د قبل مدة ل تقل عن 
�سه����ر، اإل اأنها مل تلتزم به����ذه املدة؛ وبذلك 
تكون قد اأخّل����ت باأحد التزاماتها املن�سو�ص 
عليه����ا يف العقد مبا يوج����ب م�سوؤوليتها عن 
تعوي�ص املدعي عن الأ�رصار املادية والأدبية 
الت����ي اأ�سابت����ه ج����راء ذل����ك، والت����ي تقدرها 

املحكمة مببلغ 1000 دينار.
فله����ذه الأ�سباب حكم����ت املحكمة باإلزام 
الأوق����اف  -اإدارة  الأول����ى  عليه����ا  املدع����ى 
اجلعفرية- باأن ت����وؤدي للمدعي مبلًغا وقدره 
1000 دين����ار، على النح����و املبن بالأ�سباب، 
ورف�س����ت ما ع����دا ذلك من طلب����ات، واألزمت 
املدعي واملدعى عليه����ا الأولى امل�رصوفات 

منا�سفة بينهما. 

اجلنائي���ة  ال�سغ���رى  املحكم���ة  دان���ت 
اخلام�س���ة متهًم���ا باإهان���ة موظ���ف االأمن يف 
املط���ار ملج���رد �سوؤال���ه ع���ن ج���واز �سف���ره 
وتذك���رة ال�سف���ر، وكذل���ك بحي���ازة واإحراز 
كما  “امليتامفيتام���ن”،  العقل���ي  املوؤث���ر 
د رجال اأمن املط���ار باإلقاء زجاجة ادعى  ه���دَّ
اأنها ممل���وءة مبادة فريو�سي���ة قاتلة، تبن 
مبعاقبت���ه  وق�س���ت  لل�سع���ال،  دواء  اأنه���ا 
باحلب�ص ملدة 5 اأ�سهر واأمرت بتغرميه مبلغ 

100 دينار.
واأ�س���ارت املحكم���ة اإل���ى اأن تفا�سيل 
الواقعة تتمث���ل يف اأن املتهم وبعد تعاطيه 
للموؤث���ر العقلي امليتامفيتام���ن “ال�سبو” 
دخل اإلى مطار البحرين الدويل، وهو يف حالة 
غ���ري طبيعية بعد اأن ركن �سيارته بعيًدا عن 
املطار وترّجل حتى البوابات، وعندما �ساأله 
اأحد موظفي اأم���ن املطار عن جواز �سفره اأو 
تذكرة ال�سفر الت���ي معه للتاأكد من هويته، 
ق���ام بال����رصاخ عل���ى موظ���ف الأم���ن واأخرج 
د باإلقائها على  زجاجًة �سغريًة من جيبه وهدَّ
الأر����ص وعل���ى اجلميع حتم���ل العواقب من 

دون مرر لذلك الت�رصّف.
لذا ح���اول رجال اأمن املط���ار ال�سيطرة 
عليه بح���ذر؛ جتنًبا لإلقاء امل���ادة املجهولة 
التي يحملها يف بيده عل���ى الأر�ص، وو�سل 
لبوابة الك�سف عن الأجهزة املعدنية، وحاول 
العبور لقتحام املنطقة الأمنية، اإل اأن قوات 

د باإلقاء  الأمن اعرت�سته، فقام بال�رصاخ وهدَّ
املادة التي يحملها مدعًيا اأنها مادة ملوثة، 

وبها فري�ص �سيقتل من يقرتب منها.
لكن ق���وات الأمن جنح���ت يف ال�سيطرة 
علي���ه وبعد الك�س���ف على حمت���وى الزجاجة 

تبن اأنها لي�ست �سوى دواًء لل�سعال.
وبالتحقي���ق م���ع املته���م اع���رتف اأن���ه 
يتعاطى املوؤثر العقلي “ال�سبو” منذ قرابة 
5 �سن���وات، واأن���ه يف يوم الوقع���ة كان قد 
تعاط���ى “ال�سب���و” ومل ي�ستط���ع اأن ي�سيطر 
على اأفعاله، واأن كل ما يتذكره يوم الواقعة 
اأن���ه كان يف مكان ل يعل���م اأين هو بال�سبط، 
واأن���ه ت�ساجر مع جمموعة من الأفراد دون اأن 
يعل���م ال�سبب اأو من هم م���ن كانوا يحاولون 

ال�سيطرة عليه.
ومن خ���الل م�ساهدة ت�سوير الكامريات 
االأمنية املثبتة حول مط���ار البحرين الدويل 
تب���ن اأن املته���م كان ق���د ح����رص ب�سيارته 
اخلا�س���ة، وركنها بجوار منطقة املطار، كما 
ثب���ت اأن بحيازته يف تل���ك ال�سيارة كمية من 

مادة “ال�سبو” املوؤثرة عقلًيا.
وثب���ت للمحكم���ة بعد مداول���ة الق�سية 
اأن املتهم، اأولً: حاز واأحرز بق�سد التعاطي 
مادة “امليتامفيتام���ن” املوؤثرة عقلًيا يف 
غري الأح���وال املرخ����ص بها قانوًن���ا، ثانًيا: 
تعدى بالقول والفعل على موظف عام خالل 

تاأدية عمله.

اإع������داد: ع��ب��ا���س اإب��راه��ي��م
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عبد  فهمي  ال��دك��ت��ور  ي�����رد 
القراء،  عن  خفيًّا  جانًبا  ال�سالم 
يرتبط بحياة ال�ساعر اأمل دنقل، 

وخ��ا���س��ة ف��رة م��ر���س��ه، حيث 
مالمح  ع��ن  ال��ك��ت��اب  يك�سف 

ع�����ر ب��ك��ام��ل��ه، اإ���س��اف��ة 
اإل�����ى ع��ن��اي��ت��ه ب��ال��ب��ع��د 
وال�سخ�سي  الإن�����س��اين 

دن��������ق��������ل. ح���������ي���������اة  يف 
اأم��ل دنقل هو  اآخ��ر دواوي��ن  اأن  واملعروف 
عن  تتحدث  وق�سائده   ،8 الغرفة  اأوراق 
القومي  املعهد  يف  اأم�ساها  التي  الفرة 
ل��������الأورام ب��ال��ق��اه��رة، 
متاأثًرا  بوفاته  وانتهت 
ب�����رط��ان ال��رئ��ة، وك��ان 
م��وؤل��ف ال��ك��ت��اب ي��داوم 
غرفته  يف  زي��ارت��ه  على 
ال���ت���ي  امل����ع����ه����د،  يف 
.8 ال��رق��م  ك��ان��ت حتمل 

يطرح هذا الكتاب احلالة العربية، يف 
“ربيعها” املزعوم ومفارقات هذه احلالة، 
من الدين���ي اإيل ال�سيا�س���ي والقت�سادي 
والجتماعي، الأمر الذي يجعل مو�سوعاته 
اأكرث قرًبا والت�ساًق���ا بالقارئ الذي عا�ش 
ه���ذه احلال���ة ال�سعب���ة منذ الع���ام 2011. 
وبينما يطرح ويحلل الكتاب الذي يتكون 
م���ن 280 �سفح���ة م���ن القط���ع املتو�سط 
واملعن���ون ب���� “�ري���ط اأ�س���ود”، ق�ساي���ا 
عميقة ومتنوعة �سمن الدول العربية التي 
�سهدت تلك الأح���داث، يقدم كاتبه حممد 
ملا  ت�س���وًرا  الع�سيمي 
ميك���ن اأن تك���ون عليه 
ح���ال الأم���ة العربية لو 
اأن تل���ك احلال���ة غ���دت 
وعامة  �سامل���ة  فو�سى 

عربيًّا.  

يقدم الكتاب، حتليالت ومقاربات 
معمقة تدر�ش فك���ر الإخوان امل�سلمني 
���ا  عار�سً ال�سلط���ة،  يف  واأطماعه���م 
تفا�سي���ل وخفاي���ا امل����روع ال�سيا�سي 
الإ�سالم���ي .. ويق���راأ بتو�س���ع يف جترب���ة 
حرك���ة النه�س���ة. وذلك يف ظ���ل اأحداث 
الربي���ع العرب���ي، الذي جع���ل احلركات 
الإ�سالمية تتب���ّواأ مقاعد ال�سلطة، بعدما 
كان���ت تعم���ل �سابًق���ا يف اخلف���اء. فربز 
الإخوان امل�سلم���ون يف الواجهة يف م�ر 
ا�ستخدامه���م  بفع���ل 
طرًق���ا غ���ر م�روع���ة 
عواط���ف  وا�ستغ���الل 
النا�ش. كما  وظ���روف 
برز له���م دور رئي�سي 
ال�سيا�سّية  ال�ساحة  يف 

النا�سئة يف ليبيا.

إصدارات
إن الظلم ال يقدر عليه إال من يقدر 

عليه.
ابن خلدون

الحياة فيض من الذكريات تصب في 
بحر النسيان . أما الموت فهو الحقيقة 

الراسخة. 
نجيب محفوظ

عبدالكريم البوسطة اتخذ الطبيعة مرَسًما وحواًرا 
رغم تراجع م�ستواها، بفعل اأ�سباب عّدة، تبقى 
احلرك���ة الت�سكيلي���ة يف البحري���ن، نت���اج تاأ�سي����ش 
الب���ذرة الأول���ى لل���رواد الذين ب���داأوا �سيًئ���ا ا�سمه 
الر�س���م، والر�س���م على لوحة احلام���ل حتديًدا. فهم 

الذين حملوا م�سئولية احلركة وحتملوها. 
يف الوق���ت نف�س���ه، مل يع����ش ه���وؤلء الفنانون 
داخل املرا�سم اخلا�سة بهم، بل اتخذوا من الطبيعة 
املر�َس���م واحل���وار، متعلم���ني منها كل م���ا يحتاجه 
الفنان م���ن األوان وظالل، اإلى منظور اإلى ن�سبة اإلى 

تكوين اإلى ت�سميم. 
م���ن ه���وؤلء الفنان���ني انطلقت ����رارة احلركة 
الت�سكيلي���ة، يف الوق���ت ال���ذي كانوا في���ه يعانون 
من بع���د املناطق التي كان���وا يق�سدونها والنظرة 
الدونية والتوج�ش الذي كانوا يقابلون به، فقد كان 
بع�ش النا�ش ينظرون اإليه���م على اأنهم يق�سدون 
اإزال���ة بيوتهم، بينما البع�ش الآخر كان ينظر اإليهم 
برحيب حني كانوا يفهمون مقا�سدهم يف ت�سجيل 
هذا ال���راث ليبقى هذا الأثر يف اللوحة الت�سكيلية، 

كما هو يف ال�سورة الفوتوغرافية. 
لق���د تعلم هوؤلء الفنانون من ذواتهم، فحّولوا 
اللوح���ة البي�س���اء اإل���ى لوح���ات لوني���ة، فاأ�س�س���وا 
لكل ه���ذا، وذهب���وا اإلى جمي���ع املناطق م���ن قرية 
اإل���ى مدينة اإلى مقه���ى اإلى كل م���كان فيه حيوية 
ون�ش���اط. وهناك البع����ض منهم ذه���ب اإلى اخلارج 
وجاء بتعليمات جديدة ومعا�رة ولهم دور كبر يف 
احلرك���ة الت�سكيلية اإلى جانب ال���رواد، لكن اأ�سا�ش 

كل ذلك هم الرواد. 
ويعد الفنان الراحل عبدالكرمي البو�سطة، اأحد 

اأب���رز هوؤلء ال���رواد، تعدى الفن عن���ده الهواية اإلى 
ا اأنه زاول  اأ�سلوب حي���اة متجددة العط���اء، خ�سو�سً
مهنة التدري�ش ومل يبخ���ل ب�سيء من معارفه وروؤاه 
يف تعليم الأجيال م���ن الفنانني الذين تخرجوا على 

يديه واأيدي زمالئه. 
لق���د اأنتج البو�سطة، من���ذ العام 1962، وحتى 
وفاته يف 17 دي�سم���رب 2011، عدة اأعمال وجتارب 
يف الف���ن الت�سكيل���ي. واأق���ام جمموع���ة كب���رة من 
املعار�ش ال�سخ�سية والثنائية واجلماعية الداخلية 
واخلارجية، وح�سل عل���ى ميداليات وجوائز عدة يف 
املجال الفني والت�سكيل���ي والطباعة واخلزف، كما 
ح�سل عل���ى اجلائ���زة التقديرية ملعر����ش الفنون 
الت�سكيلي���ة للفنانني البحرينيني يف العيد الوطني 

الرابع ع�ر. و�سكلت املنهجية يف الأ�سلوب والأدوات 
والتقني���ات وو�سائ���ل التحقي���ق وح�سيل���ة الفكر 
الذاتي من روؤية املدار�ش احلديثة والفن الإ�سالمي 
واآني���ة الذاتية، �سكلت له جم���الت عدة يف م�سارات 

فنون الطباعة واخلزف والفنون الت�سكيلية. 
اأول���ع البو�سط���ة بالر�س���م، هاج�ًس���ا م�سيط���ًرا 
عل���ى م�ساعره. فكان ي�سعر بكيان���ه اخلا�ش، حينما 
مي�س���ك بقطع���ة فح���م وير�س���م بها عل���ى اجلدران 
لتتكون �س���ورة ما. وكان للبيئة الت���ي عا�ش فيها 
تاأثره���ا عليه، فوج���وده يف قرية راأ����ش الرمان يف 
زمن الغو�ش والبح���ر ون�ساطه، مع م�ساهدته للبحار 
و�سالب���ة و�سمرت���ه ومغامرات���ه وبعد نظ���ره حينما 
يق���ف عند البحر، وينظ���ر اإلى ال�سم���اء واإلى امتداد 

البح���ر، وم���ا كان ي�سعر ب���ه وقتها م���ن ثوابت بني 
الظ���ل وال�س���ورة، مب���ا كان مينحه م���ن ال�سخ�سية 
النفعالية التي ل تزال م�ستمرة، وهي عملية حركية 

ديناميكية، يف التاأثر على امل�ساهد. 
وكان يرى اأن بحث الفنان البحريني عن اأ�سلوب 
يتوافق مع �سخ�سيته اخلا�سة، ميكنه من اأن يكّون 
روؤيته املعا�رة، ذات اللون والعمل الفني املغاير، 
م�ست�سه���ًدا بوجود فنان���ني اأرادوا احلفاظ على نوع 
معني تكون له طبيعته اخلا�سة التي تتخذ امل�سهد 
م���ن الطبيعة، ولكنهم مل يقوموا فقط بنقل املنظر 
الطبيع���ي بل اإن بع�سهم اأ�سفى عليه اختزالً ولوًنا 
معا�رًا والبع�ش الآخر بداأ بالبحث عن ذاته ون�ساطة 
الفكري وح���اول اأن يربزه بنوع من املعا�رة اأو لغة 
الع�ر. وهن���اك فنانون بحريني���ون اأجادوا يف ذلك، 
وما ي�سهد على ذلك اأن هناك م�ساركات مهمة لهم 

خارج البحرين، والعامل املعا�ر ي�ستجيب لها. 
عل���ى اأن بع�ش الأعمال الفني���ة ل يحتاج اليوم 
اإل���ى موهبة ب���ل حتتاج اإل���ى حتقيق فك���رة، وهذه 
الفكرة لها جمالها اخلا�ش. واأعمال الفن التجميعي 
اأو الركيبي اأو الفيديو حتت���اج اإلى فكرة والفكرة 
تخلق له���ا عاملها اخلا�ش ولكن ب���اأدوات مطروحة 
ن�ستخدمها نحن جميًعا كب����ر، فيكون لها تاأثرها. 
فه���ي اأعمال حتتاج اإلى تراكم املعلومات بحيث اإن 
ه���ذا الراكم ل ي�سبح جمرد �سيء ينظر اإليه ب�سكل 

فارغ.  
جعفر الديري

انطلق���ت فعاليات “الأي���ام الثقافية” باملدين���ة املنورة، ويعر����ش خاللها فيلم���ان �سعوديان ملخرجني 
�ساب���ني؛ اأولهم���ا فيل���م “ف�سيلة اأن تك���ون ل اأحد” للمخرج بدر احلم���ود، والثاين فيلم “ذاك���رة فوتوغرافية” 
للمخ���رج طارق الدخيل اهلل، وذلك خالل ف���رة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة يف حديقة امللك 
فه���د املركزي���ة باملدينة املنورة، وتت�سمن العدي���د من العرو�ش والأعمال الفنية والتدري���ب على ور�ش العمل املتنوعة 
وتق���دمي العديد من التجارب. وي���روي فيلم  “ف�سيلة اأن تكون ل اأحد” ق�سة رجل يقف يف عر�ش الطريق بحًثا عن �سيارة 

تلتقطه وتو�سله اإلى وجهته، فيقف له �ساب ويركب معه، وين�ساأ بني الثنني حوار �ريح حول اأدق تفا�سيل حياتيهما.

اأعلنت موؤ�س�س���ة عبدالعزيز �سعود البابطني الثقافية اأ�سماء الفائزي���ن بجائزتها ال�سعرية مبو�سمها 
الراب���ع والتي ا�ست�سافتها القاهرة. واأعلن رئي�ش املوؤ�س�س���ة عبدالعزيز البابطني الفائزين من ال�سعراء، 
وح�سل���ت على املرك���ز الأول لطيفة ح�ساين من اجلزائر عن ق�سيدتها “للم���اء عزف اآخر”، واملركز الثاين 
ل���وؤي اأحم���د عب���داهلل من الأردن ع���ن ق�سيدته “�سدرة الن���دى”، واملركز الثال���ث حممد عريج من املغ���رب عن ق�سيدته  
“ا�سراح���ة يف �س���رة اأبي”، واملركز الرابع ح�سام حممد اأيوب من الأردن عن ق�سيدته “�سالة حب”. واأو�سح البابطني اأن 

عدد املتقدمني يف امل�سابقة حوايل 150 �ساعًرا، لفًتا اأن الهدف من امل�سابقة حتفيز ال�سعراء العرب.

متابعات

أدباء وُكّتاب عالميون في ضيافة مهرجان الشارقة القرائي للطفل
القرائ���ي  ال�سارق���ة  مهرج���ان  ي�ست�سي���ف 
للطف���ل، يف دورته العا����رة، التي تنظمها هيئة 
ال�سارق���ة للكت���اب خ���الل الفرة م���ن 18 28- 
اأبري���ل اجلاري يف مرك���ز اإك�سب���و ال�سارقة، نخبة 
من اأبرز الأدب���اء والكَتاب وال�سع���راء والفنانني 
من خمتل���ف اأنحاء العامل، الذي���ن يقدمون عدًدا 
م���ن الندوات واحللق���ات النقا�سي���ة واجلل�سات 
احلواري���ة التي تقام �سم���ن فعاليات املهرجان 

على مدى 11 يوًما.
وت�سم قائمة �سي���وف املهرجان يف دورته 
لهذا العام مم���ن حازوا على العديد من اجلوائز، 
وت�سدرت كتبه���م قائمة الكت���ب الأكرث مبيًعا، 
من بينهم الر�سام والكات���ب الربيطاين اإد فر، 
ال���ذي يت�سدر كتاب���ه “ماك�ش ال�سج���اع” قائمة 
“نيوي���ورك تاميز” للكتب الأك���رث مبيًعا، وكان 
اأي�ًس���ا �سمن قائم���ة “�سنداي تامي���ز” لأف�سل 
الكال�سيك���ي  الأدب  جم���ال  يف  كت���اب   100

لالأطفال.
ويق���دم اإد فر جل�سة حواري���ة بعنوان “كن 
مبدًع���ا”، ياأخذ فيه���ا طالب املدار����ش يف رحلة 
لالإبح���ار يف عامل الإبداع، به���دف ت�سجيعهم على 
اإي���الء املزيد م���ن الهتمام بالق���راءة واملطالعة 

ورواية الق�س�ش.
وم���ن الهن���د، ي�س���ارك النا�س���ط الإن�س���اين 

واملمث���ل واملنت���ج الهن���دي ف���ارون بروثي، يف 
جل�س���ة حواري���ة بعنوان “رد اجلمي���ل”، وهو اأحد 
م�ساه���ر مواق���ع التوا�سل الجتماع���ي، ل�سيما 
بعد اأن حققت اأفالمه الق�سرة التي ن�رها على 
موقع “يوتي���وب”، وتناولت جتربته الجتماعية 

متابعة كبرة
وت�سم قائم���ة �سيوف املهرج���ان املوؤلفة 
الأمركي���ة مراندا بول، احلائ���زة على جوائز يف 
جمال كت���ب الأطف���ال، التي قوبل���ت موؤلفاتها 
باإ�س���ادة م���ن جملة املكتب���ة املدر�سي���ة وجملة 
“ببلي����رز ويكل���ي” الأمركي���ة، حي���ث ت�سِل���ط 

مران���دا ال�سوء عل���ى ال�سحك واأهميت���ه للب�ر، 
ودوره الفاع���ل يف حتري���ك م�ساعر اأك���رث النا�ش 
عزوًفا ع���ن القراءة ودفعه���م لال�ستمتاع بقراءة 

الكتب اأو الق�س�ش الفكاهية.
كما ي�ست�سي���ف ال�سحافية وكاتبة الأطفال 
الربيطانية �سيبي���ل باوندر، والتي �ستلتقي مع 
الطالب يف جل�سة بعنوان “احلكايات الأ�سطورية 
وال�ساح���رات” تتناول خاللها كيفية اإن�ساء عوامل 

اخليال وال�سخ�سيات الكوميدية. 
وكذل���ك ال�ساع���ر وموؤل���ف كت���ب الأطف���ال 
والقا����ش الأمركي مارك غونزاليز، الذي يعترب 

واحًدا م���ن اأب���رع رواة الق�س�ش يف ه���ذا الع�ر، 
متحدًث���ا يف جل�س���ة نقا�سية يجي���ب خاللها على 

جملة من الأ�سئلة.
وت�س���ارك اأي�ًس���ا الكاتب���ة الهندي���ة ناتا�سا 
�سارم���ا، احلائ���زة عل���ى جوائ���ز ع���دة مرموق���ة 
ون����رت 17 كتاًبا لالأطفال، مب���ا يف ذلك كتابها 
“بونكر����ش”، الذي ف���از بجائ���زة كري�ستال يف 
اأدب الطف���ل ملنطقة اآ�سيا وال����رق الأو�سط يف 

عام 2014.
وت�س���ارك ناتا�سا يف جل�س���ة نقا�سية تتناول 
فيه���ا م�سوؤولية املوؤلف���ني والأدباء ودورهم يف 

تقدمي التاريخ بطريقة ممتعة، وكيفية ت�سجيع 
اليافعني على القراءة والتعلم.

وم���ن اإيرلن���دا، ت�سارك الرئي����ش التنفيذي 
ل�رك���ة “كليفر بوك�ش” داريا ييجورينا، والتي 
�ستتحدث عن التقني���ات التكنولوجية النا�سئة 
كم���ا  التعليم���ي،  النظ���ام  تكيي���ف  وحتدي���ات 
�ستتناول مهمته���ا املتمثلة يف اإي�س���ال الواقع 
الأك���رث ابت���كاًرا للمدار�ش يف جمي���ع اأنحاء العامل 
م���ن اأجل توف���ر تكافوؤ يف فر����ش الو�سول اإلى 

التكنولوجيا.
وي�ست�سي���ف املهرجان الكاتب���ة الفلبينية 
اأدب  يف  املتخ�س�س���ة  بيلي���ني،  كري�ست���ني 
كتاًب���ا   30 م���ن  اأك���رث  األف���ت  والت���ي  الطف���ل 
وم�رحي���ة مو�سيقي���ة لالأطف���ال، اإذ ت�س���ارك يف 
اجلل�س���ة النقا�سية بعن���وان “م���ن ال�سفحة اإلى 
ال�سا�سة”، التي تتن���اول العالقة بني الروائيني 
وال�سينمائيني، واجتاهات القراء فيما اإذا كانوا 
يف�سل���ون الإبح���ار يف ه���ذا الع���امل وا�ستك�ساف 

مكنوناته من خالل الكتب اأو الأفالم.
الكات���ب  ي�س���ارك  اأي�ًس���ا،  الفلب���ني  وم���ن 
وال�ساعر مايكل ك���روزا، واملرجم واملحرر، اإلى 
جانب كونه اأ�ستاًذا للعل���وم الإن�سانية يف جامعة 
اتيني���و دي مانيال، حيث �سيقدم ك���روزا ور�سة 
عمل خا�سة حول مو�سوع كيفية نظم الق�سيدة.

• عبدالكرمي البو�سطة	

• داريا 	 • مايكل ام 	 • ايد فري 	

• من اأعمال البو�سطة	

• البو�سطة مع احدى لوحاته الكبرة	
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عبدعلي الغسرة

البي���ان  الإي���راين  النظ���ام  هاج���م 
ال�صادر عن قمة الظهران العربية على 
ل�صان املتحدث با�صم وزارة اخلارجية 
الإيراني���ة “به���رام قا�صم���ي”، والأمة 
العربي���ة وقياداته���ا و�صعبها العربي 
يف جميع الأقطار ي���ردون على تهجمه 
وتدخ���ل بالده فيم���ا يخ����ص اأقطارنا 
العربية، وي�ؤك���دون اأن القمة العربية 
جنح���ت وكل ت��صياته���ا وقراراته���ا 
الأم���ة  �صائب���ة وت�ص���ب يف م�صلح���ة 
العربي���ة... نع���م اإن اململك���ة العربية 
ال�صع�دي���ة وقائدها خ���ادم احلرمني 
ال�رشيف���ني ينته���ج الطري���ق الق�مي، 
ويتمتع مبعرفة دقيقة ومف�صلة بكل 
ُمع�ص���الت الأم���ة العربي���ة، وبجه�ده 
م���ع اأ�صقائ���ه ق���ادة الأقط���ار العربية 

�صتتمك���ن اأمتن���ا العربية م���ن جتاوز 
اأزماتها وحتقيق الأمن وال�صتقرار يف 

رب�عها.
بني قمة الظهران العربية وطهران 
الإيرانية م�صافات �صا�صعة من الفهم 
ال�صيا�ص���ي وعدم التناغ���م الإقليمي، 
ق�صاي���ا  ناق�ص���ت  الظه���ران  فقم���ة 
الأم���ن العرب���ي يف فل�صط���ني واليمن 
ولبن���ان و�ص�ري���ا واخللي���ج العرب���ي 
وم����رش وت�ن�ص وما تعاني���ه كل اأقطار 
ال�طن العربي من حتديات، ومن تلك 
التحدي���ات تدخالت النظ���ام الإيراين 
ال�صاف���رة يف ال�صاأن العرب���ي، فجاءت 
القمة كمنه���ج �صلمي حل���ل الق�صايا 
الع���دواين  املنه���ج  اأن  اإل  العربي���ة 
للنظام الإيراين يرف�ص قرارات القمة 

مبعايريه الطائفي���ة، ويرف�ص مد يد 
التع���اون مع اأقط���ار اخللي���ج العربي 
لإر�ص���اء ال�صتقرار وع�دة الهدوء اإلى 
د ظالله  املنطقة العربية، وُيريد اأن يمَ
الثقيل���ة الهدامة يف ال�ص���اأن العربي، 
ُمتجاه���اًل يف ذل���ك �صي���ادة و�رشعي���ة 
اجل����ار،  وُح�ص���ن  العربي���ة  الأقط���ار 
وم�صتنفدا طاق���ات وقدرات وثروات 
يف  القت�صادي���ة  الإي���راين  ال�صع���ب 
اإحداث القالقل وال�صطرابات وتدبري 
امليلي�صي���ات  ومت�ي���ل  النقالب���ات 

لتحقيقه اأهدافه الت��صعية.
التهج���م عل���ى بيان القم���ة جزء ل 
يتجزاأ م���ن تدخل النظ���ام الإيراين يف 
ال�صاأن العربي، فالقمة عربية ولي�صت 
اإيرانية، والبيان مل يتعر�ص لل�صيا�صة 

الإيرانية الداخلية، بل اأ�صار اإلى رف�ص 
الع���رب �صيا�ص���ة اإيران �ص���د الأقطار 
العربي���ة ومنهجه���ا ال���ذي يتعار����ص 
وم�صاحلن���ا  وه�يتن���ا  وج�دن���ا  م���ع 
الق�مي���ة، فاإيران تعمل على تق�ي�ص 
�صلط���ة الأقط���ار العربي���ة وت�ظي���ف 
الطائفي���ة م���ن خالل ت�صكي���ل اخلاليا 
وامليلي�صيات واجلماعات امُل�صلحة يف 
اأقطارنا واإمدادها بالأم�ال والأ�صلحة.

وقيادته���ا  البحري���ن  مملك���ة  اإن 
وحك�متها الر�صي���دة و�صعبها يثق�ن 
بقي���ادة خ���ادم احلرم���ني ال�رشيف���ني 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صع�د 
وحكمت���ه وقدرت���ه على قي���ادة الأمة 
العربي���ة يف املرحل���ة املقبل���ة ور�ص 

�صف�فها.

طهران وقمة الظهران

ي�صتطيع�ا  مل  ال��ن���اب  اأن  ي��ب��دو 
اإخفاء قلقهم من مترير م�رشوع قان�ن 
ال�صمان ال�صحي دون وج�د �صمانات 
على  م�صتقبلية  ر�ص�م  فر�ص  متنع 
وقتاً  ا�صتغرق�ا  فقد  امل���اط��ن��ني؛ 
اإحالة  من  اأخ��رياً  متكن�ا  حتى  ط�يالً 
ال�ص�رى  جمل�ص  اإلى  القان�ن  م�رشوع 
لي بقاء ما يعرتي البع�ص منهم  مَ مع جتمَ

من خماوف. 

اأعتق���د اأن م����رشوع القان����ن وِفقمَ 
يف ت�صم���ني معاملة 3 فئ���ات معاملة 
امل�اطن البحرين���ي، يف حق احل�ص�ل 
املج���اين،  ال�صح���ي  ال�صم���ان  عل���ى 
وهم: املراأة غ���ري البحرينية املتزوجة 
م���ن بحريني، الرج���ل غ���ري البحريني 
املت���زوج م���ن بحريني���ة، اأبن���اء املراأة 
البحرينية املتزوجة من غري البحريني، 
هذا ف�ص���اًل عن اإل���زام احلك�مة بدفع 

ا�صرتاكات خدم املنازل، رغم عددهم 
الهائل؛ مم���ا ي�صكل ثق���اًل كبرياً على 
كاه���ل الدولة، لكن رغ���م ذلك، يبقى 

القلق م�صتمراً.
نتمنى األ ي�ؤثر هذا النظام اجلديد 
ب�ص���كل �صلبي عل���ى م���دى ا�صتفادة 
ال�صحي���ة،  اخلدم���ات  م���ن  امل�اط���ن 
خ�ص��ص���اً ونح���ن نعاين م���ن م�صاكل 
ع���دة يف م�صت����ى اخلدم���ات ال�صحية 

املقدمة، م���ع وج�د ف���ارق وا�صح يف 
م�صت�ى ما يقدم من خدمات �� يف بع�ص 
جمالت التخ�ص�صات الطبية �� ما بني 
امل�صت�صفي���ات احلك�مي���ة واخلا�صة، 
ول يخفى علين���ا اأن الرائج يف ال�قت 
الراه���ن، الت�ج���ه اإل���ى امل�صت�صفيات 
اخلا�صة، اإل يف ظروف معينة، ل يكن 
اأن تك�ن فيها امل�صت�صفيات اخلا�صة 

خياراً اأمثل للم�اطن.

مخاوف الضمان الصّحي

يف ع���ام 2014، وم���ن خالل 
م�ؤمتر �صح���ايف مت الك�صف عن 
قرب تد�ص���ني م����رشوع برنامج 
م�ظف���ني  ت�ف���ري  يت�صم���ن 
�رشي���ني لالطالع عل���ى ما يجري 
والهيئ���ات  ال����زارات  داخ���ل 
احلك�مي���ة  وامل�ؤ�ص�ص���ات 
وذل���ك  حتدي���دا،  اخلدمي���ة 
ارتف���اع ع���دد الق�صاي���ا  بع���د 
بالتج���اوزات  تتعل���ق  الت���ي 
تل���ك  يف  والإداري���ة  املالي���ة 
وبن���اء  احلك�مي���ة،  املفا�ص���ل 
عل���ى اط���الع وت�جيه م���ن قبل 
اللجن���ة التن�صيقي���ة للنظ���ر يف 
املخالفات والتجاوزات ال�اردة 
يف تقرير دي�ان الرقابة املالية 

والإدارية يف ذلك العام.
الآن وبع���د م���رور كل تل���ك 
الف���رتة وم���ا ج���اء بعده���ا م���ن 
اأمامنا  تقارير �صن�ية تت�ص���در 
حزمة من الأ�صئلة املح�رية، يف 
مقدمته���ا اإلى اأي���ن و�صل هذا 
امل����رشوع احل�ص���اري الذي يعد 
خط����ة يف الجت���اه ال�صحي���ح؟ 
بالفع���ل  تد�صين���ه  مت  وه���ل 
مم���ا  الق�ص����ى  وال�صتف���ادة 
يهدف اإليه؟ فاإذا مت ذلك، ماذا 
حقق م���ن نتائج يع����د نفعها 
عل���ى البحري���ن واأبنائها؟ تلك 
الت�صاوؤلت امل�رشوعة التي ناأمل 
من خالله���ا اأن يج���د البحريني 
اإجابة �رشيحة عليه���ا. وع�صاكم 

عالق�ة.

“شخبار الموظفين 
السريين”؟

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

الت���ي  العربي���ة  القم���ة  اختتم���ت 
ا�صت�صافتها اململكة العربية ال�صع�دية 
برف����ص اأي تدخ���ل م���ن جان���ب اإيران يف 
ال�ص���اأن العرب���ي واللت���زام بالعم���ل من 
اأجل اإقام���ة دولة فل�صطيني���ة عا�صمتها 
القد����ص ال�رشقي���ة، حي���ث اأك���دت بطالن 
وع���دم �رشعي���ة الق���رار الأمريك���ي ب�صاأن 
الع���رتاف بالقد����ص عا�صم���ة لإ�رشائيل، 
وبالن�صبة لل����رشاع ال�ص����ري، اأكد البيان 
����رشورة تكاتف كل اجله�د للت��صل اإلى 

حل �صيا�صي لالأزمة.
اإن الجتماع مك�صب حقيقي، وتغيري 
م���كان انعقاد امل�ؤمتر م���ن الإمارات كما 

كان مقرراً �صلفاً اإل���ى ال�صع�دية ر�صالة 
باأننا دولة واحدة، فانعقادها هنا ي�صاوي 
انعقادها هناك، كم���ا اأن ت�صمية امل�ؤمتر 
بقم���ة القد�ص ومطالبة دول العامل بعدم 
نقل �صفاراته���ا اإلى القد�ص اأو العرتاف 
بها عا�صم���ة لإ�رشائيل هي ر�صالة م�جهة 
للداخ���ل واخل���ارج باأن القد����ص الق�صية 
الأم، ول م�صاومة يف ذلك، خالفاً ملن ظن 
اأن العرب يكنهم التفريط بها، فاإطالق 
هذه الت�صمي���ة ل�صتح�ص���ار ق�صيتها يف 
القل���ب، ب���ل يف مقدمة الهم����م، حتى ل 

تغيب عن الذاكرة وال�جدان. 
اختيار الظهران مكاناً لنعقاد القمة 

بغ�ص النظر ع���ن ك�نها قريبة من مكان 
اإج���راء من���اورات درع اخللي���ج، قد تك�ن 
ر�صال���ة جل���ارة ال�ص����ء اإيران باأنن���ا ل�صنا 
بعيدين عنك���م، بل اأقرب مما تت�ص�رون 
م�ؤامراتك���م،  كل  �صنجه����ص  وب�حدتن���ا 
واإج���راء من���اورات درع اخلليج يف ت�قيت 
انعقاد القمة ر�صالة اأخ���رى جلارة ال�ص�ء 
باأنن���ا ل���ن نقت����رش عل���ى الكلم���ات ب���ل 

�صنرتجمها اإلى اأفعال.
م���ن جهة اأخرى م�صهد وق�ف مندوب 
قط���ر �صيف الب�عينني مبع���زل عن بقية 
الق���ادة، ر�صال���ة ب���اأن قطر تغ���رد خارج 

ال�رشب.

مشاهدات من مؤتمر 
 fatin.hamzaفاتن حمزةالقمة العربية

@gmail.com

Ali.alsayegh15
@gmail.com

    رؤية مغايرة

كان الأربع���اء املا�صي ي�م���اً تاريخياً 
مبعن���ى الكلم���ة، ففيه �صه���دت املنطقة 
الزم���ن  مبقايي����ص  فارق���ني،  حدث���ني 
املح�ص�ب، ومعادلت املكان ال�صتثنائي:
الأول: كان يف مدينة دبي حيث القمة 
الثقافي���ة العربي���ة الت���ي فج���رت ق�صايا 
حم�رية، وك�صفت عن مع�صالت جمتمعية.

ما قب���ل الأول: كان ال�صتثناء الكبري، 
لرج���ل ال�صتثن���اءات النبي���ل خليف���ة ب���ن 

�صلمان.
يف املنامة وبينما قم���ة دبي الثقافية 
العربية تخ���رج عن املاأل����ف وتف�صح عن 
اأرقام قيا�صية ب�صاأن الت�ا�صل الجتماعي 
وحال���ة ال�ع���ي املجتمعي العرب���ي، ت�صهد 
اململك���ة وت�ث���ق الأم���ة ملجل����ص رئي����ص 
ال����زراء �صاح���ب ال�صم���� امللك���ي الأم���ري 
خليف���ة بن �صلم���ان اآل خليف���ة حفظه اهلل 
م���ن  الأول  ال�ص���دار  بتد�ص���ني  ورع���اه، 
�صل�صل���ة جمل����ص الرئي����ص، ثم تك���رم من 
قام����ا بالكتابة في���ه، اأو الكتاب���ة عنه، اأو 
الكتابة ل���ه، متاماً مثلما ه� احلال بالن�صبة 
مل�ؤلف���ه الرئي�ص امل�ؤ�ص����ص رئي�ص جمل�ص 
اأمناء اجلامعة الأهلية الربوفي�ص�ر الدكت�ر 

عبداهلل ي��صف احل�اج.
احلفل كان تاريخياً نعم، وكان يتزامن 
مع اهتمام اأمة ب�ص����ؤون الثقافة والت�ثيق 
واإع���ادة بناء العق���ل العرب���ي، اأي�صا نعم، 
لذلك ف���اإن جمل�ص الرئي����ص �ص�ف يدخل 
بهذا التدوين امللحمي تاريخ امل��ص�عات 

الثقافية انطالقاً من احلقائق التالية:
اأولً: اأن���ه ي�ثق ملجل����ص رئي�ص وزراء 
ا�صتثنائي، ه� خليفة بن �صلمان اأطال اهلل 
يف عمره، فالرئي�ص القائد وط�ال 4 عق�د 
من الزمان كان حري�صاً على التئام جمل�صه 
العام���ر مرة واحدة كل اأ�صب����ع على الأقل، 
و�صم����ه كان �صغ�فاً باأن يرى امل�ص�ؤولني 
والنخب وجم����ع املثقفني وهم يتبادل�ن 
الأفكار يف ح�رشته، وه���� ي�جهها بب��صلة 
والتن�ي���ر  الأم���ان  مراف���ئ  نح����  ذهبي���ة 

املجتمعي.
ثانياً: اإن ه���ذا الإ�صدار خرج من كنف 
اأ�صتاذ جامعي متمر�ص على اإتقان �صناعة 
القراءة وفن����ن الكتابة، وه� الربوفي�ص�ر 
الدكت����ر عبداهلل احل����اج اإ�صاف���ة اإلى اأن 
الكتاب ال���ذي يعد مرجعا معرفياً واإ�صافة 
للمكتب���ة العربي���ة، قد جاء ليعك����ص روؤية 
اجلامعة الأك���ر تقدماً بني اأك���ر من األف 
جامع���ة على م�صت�ى الع���امل العربي، وفقاً 
للتقيي���م الأخ���ري مل�ؤ�ص�ص���ة “كي���� اإ�ص” 

الربيطانية، وهي اجلامعة الأهلية.
ثالث���اً: اإن جمل�ص الرئي����ص قد اأ�صبح 
ُينظ���ر اإلي���ه م���ن املثقف���ني باأن���ه املنرب 
ال�صعب���ي احل���ر ال���ذي يعك�ص روؤي���ة قائد 

ل�صعبه، ووفاء �صعب لقائده.
رابع���اً: اإن ردود الأفع���ال الت���ي حظي 
به���ا تد�صني الإ�ص���دار الأول م���ن �صل�صلة 
جمل�ص الرئي�ص قد اكت�صبت طابعاً متن�عاً 
ك�نها األقت ال�ص����ء على املطبخ اخللفي 
لزوايا اتخاذ الق���رار احلك�مي، والذي يتم 
من خالله، ط���رح الق�صايا والهم�م ور�صد 

ال�ص�ؤون وال�صج�ن.
خام�صاً: ك�ين م�اظباً حمظ�ظاً حل�ص�ر 
اجتماعات جمل����ص الرئي�ص خالل ال�صن�ات 
القريب���ة املا�صية، كن���ت و�صاأظل �صغ�فاً 
مبا ي���دور داخل املجل����ص املهيب، وكنت 
و�صاأظ���ل اأتذكر تل���ك احلالة الت���ي كانت 
عليه���ا النخ���ب وه���ي ت�صه���د م���ن قريب 
تد�صني كتاب جمل����ص الرئي�ص يف ن�صخته 
الأول���ى، وكي���ف اأن �صم���� رئي����ص ال�زراء 
حفظ���ه اهلل ورع���اه وكب���ار امل�ص�ؤولني يف 
الدولة كان�ا على اأعل���ى درجات التعاطي 
وهم يت�صبث�ن بجالل اللحظات عند تكرمي 
الت�ثيق���ي  العم���ل  امل�صاهم���ني يف ه���ذا 

الفريد.
اأخ���رياً: اإن ردود الأفع���ال مل تقت����رش 
عل���ى مملك���ة البحري���ن فح�ص���ب اإمن���ا من 
�صلطن���ة عم���ان ال�صقيق���ة الت���ي تربطني 
به���ا ومب�ص�ؤوليه���ا عالقات حميم���ة اأي�صا 
،فجاءت الت�صالت املعربة عن �صعادتها 
والتعليقات التي تبعث على الفخر، وتلك 
التي ترتبط مب�اقف ال�صامخ الكبري رئي�ص 
ال����زراء �صاح���ب ال�صم���� امللك���ي الأم���ري 
خليفة الذي تقدم هذا احلفل، متاماً مثلما 
يتق���دم كل امل�اق���ف العربي���ة الأ�صيل���ة 
،وكل امل�اك���ب امل�ؤمن���ة باحلرية وال�صالم 

،والأمن والأمان، والزدهار وال�صتقرار.

 يوم للتاريخ من 
“مجلس الرئيس”

علي الصايغ

 لمحات

عادل عيسى  
المرزوق



رو�سيا: 99 % م�ستوى االلتزام 
باتفاق اإنتاج النفط

مو�سكو - رويرتز: ن�سب���ت وكالة اإنرتفاك�س 
الرو�سي���ة للأنب���اء اإل���ى وزي���ر الطاق���ة الرو�س���ي 
األك�سندر نوف���اك قوله اأم�س اجلمع���ة اإن م�ستوى 
امتثال مو�سكو التفاق بني اأوبك وعدد من الدول 
املنتج���ة للنفط من خارج املنظم���ة ب�ساأن خف�س 
االإنت���اج بل���غ 99 %، و�سي�سل اإل���ى 100 % هذا 
ال�سهر. ومن املعل���وم اأن خف�س اإنتاج اأوبك دعم 
اأ�سع���ار النفط باالأ�س���واق العاملي���ة، حيث و�سل 

برميل خام “برنت” اأم�س اإلى 74 دوالًرا.

الدوالر ي�ستقر مع ت�سديد ال�سيا�سة النقدية 
نيوي���ورك - روي���رتز: ا�ستقر اأداء ال���دوالر اأمام العملت الرئي�سية خ���لل تعاملت اأم�س، 
م���ع ارتفاع عائد �سن���دات اخلزانة االأمريكي���ة، وو�سط اإ�سارت داعمة لزي���ادة الفيدرايل �سعر 
الفائ���دة.  وكان رئي�س الفيدرايل يف �سيكاغو قال اإنه ميك���ن للجنة ال�سيا�سة النقدية زيادة 

معدالت الفائدة ب�ضكل تدريجي مع مراقبة اأية ارتفاعات يف ال�ضغوط الت�ضخمية.
وا�ستق���ر الدوالر اأمام اليورو عند 1.2350 دوالر، فيما �سعد اأمام الني بنحو 0.1 % اإلى 

107.52 ين.
فيم���ا ارتفعت العمل���ة االأمريكية اأمام اجلنيه االإ�سرتليني ُم�سجل���ة 1.4056 دوالر بن�سبة 

ارتفاع 0.2 %، بينما ا�ستقرت اأمام الفرنك ال�سوي�رسي عند 0.9717 فرنك.
اأم���ا موؤ�رس الدوالر الرئي�سي ال���ذي يقي�س اأداء عملة اأمام 6 عم���لت رئي�سية فا�ستقر عند 

89.930 دوالر.
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اقتصاد
مازن الن�سور

88.9 % ن�سبــــــــة “التمــــــــدن” يف البحريـــــــن
ا.. 1.39 مليون م�ستخدم للإنرتنت باململكة  الثالثة عربيًّ

قّدر اخلبري اال�سرتاتيجي العاملي الدكتور 
اأنتوين كودر�سمان ن�سبة التمدن )التح�رس( يف 
البحري���ن 88.9 %، حي���ث ج���اءت يف الرتتيب 
���ا بع���د قط���ر والكوي���ت اللتني  الثال���ث عربيًّ
ح�سلتا على 99.4 % و98.4 % على التوايل.
وجاءت لبن���ان يف املوقع الرابع بن�سبة 88 
% ثم االإم���ارات العربية املتحدة بواقع 86.1 

%، فاالأردن 84.1 %. 
وو�س���ع الدكت���ور كودر�سم���ان العامل يف 
مرك���ز الدرا�س���ات اال�سرتاتيجي���ة والدولي���ة 
يف وا�ضنط���ن اليمن وم����ر و�ضوريا واملغرب 

وتون�س يف ذيل قائمة التمدن خا�سته.
وقدم كودر�سمان حتليلً عن القوى التي 
ت�سكل اال�ستق���رار وعدم اال�ستقرار يف منطقة 
ال����رسق االأو�سط و�سم���ال اأفريقيا، وذلك خلل 
احلفل ال�سن���وي ملوؤ�س�سة الفكر العربي الذي 

اأقيم يف دبي قبل اأ�سبوع تقريًبا.
ور�س���د موؤ����رسات ذات علق���ة منه���ا عدد 

م�ستخدمي االنرتن���ت يف ال�رسق االأو�سط، حيث 
قدره���ا يف البحرين ب���� 1.39 مليون م�ستخدم 
وهي ت�سكل غالبية الذين يعي�سون على اأر�س 

اململكة )98.7 %(
فيما بلغ عددهم يف الكويت 3.21 مليون 
م�ستخ���دم، باملقاب���ل و�سل عدده���م يف قطر 
اإل���ى 2.2 مليون م�ستخ���دم، و3.31 مليون يف 
�سلطن���ة ُعم���ان، و8.52 ملي���ون يف االإمارات، 
و24.51 ملي���ون باململكة العربية ال�سعودية، 
فيم���ا اأ�سار اإلى اأن التف���اوت يف االأعداد يعود 
اإل���ى التباي���ن يف اإجم���ايل عدد ال�س���كان بهذه 

الدول.
واأ�سار كودر�سمان يف معر�س حتليله اإلى 
ح�سة الفرد من الناجت املحلي االإجمايل، مبيًنا 
اأن الرقم ي�س���ل يف قطر )االأولى( اإلى 124.9 
األ���ف دوالر تلته���ا الكوي���ت 69.7 األف دوالر 
ث���م االإمارات ثالًثا بن�سي���ب 68.2 األف دوالر. 
باملقابل، اعترب اليمن���ي وال�ضوري واملغربي 
والليبي االأقل يف الناجت املحلي االإجمايل لكل 
ف���رد على �سعيد البلدان العربية. ومل يتطرق 

اإلى اأرقام البحرين.
لكن تقريًرا حديًثا ل�سندوق النقد الدويل 

و�س���ع البحرين يف الرتتيب ال���� 15 عامليًّا من 
حيث اأغنى الدول حول العامل، وذلك باالعتماد 

على ح�سة الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.
وق���ّدر التقري���ر ال���ذي اعتمد عل���ى اأرقام 
الع���ام 2017 ح�س���ة البحرين���ي م���ن الن���اجت 
املحلي االإجمايل بح���وايل 51.845 األف دوالر 
ا، وهو  ا، اأي 4320.4 األ���ف دوالر �سهريًّ �سنويًّ

يعادل 1628.8 دينار.
وج���اءت قط���ر يف املرتب���ة االأول���ى عامليًّا 
الف���رد  ح�س���ة  دوالر  األ���ف   124.9 بواق���ع 
م���ن الناجت املحل���ي االإجم���ايل للب���لد، تلتها 
لك�سمب���ورغ بنح���و 109.192 األ���ف دوالر ث���م 
ث���م  األ���ف دوالر،   90.531 �ضنغاف���ورة عن���د 
برون���اي 76.743 األ���ف دوالر، فاأيرلندا بواقع 

ا. 72.632 األف دوالر �سنويًّ
واعترب التقري���ر احت�ضاب ح�ضة الفرد من 
الناجت املحلي االإجمايل للبلد اأحد طرق قيا�س 
ال���روة )عند تع���ادل القوة ال�رسائي���ة( للفرد 
الواحد. ويعني هذا اأن الناجت املحلي االإجمايل 
للبلد، مق�سم بني �س���كان البلد الإظهار مقدار 
ال���روة الت���ي ميك���ن للمواطن���ني احل�س���ول 

عليها، يف حال مت تق�سيمه بالت�ساوي.

• تتقدم البحرين بخطى �رسيعة نحو التح�رس والتمدن	

حمافظ بنك اإجنلرتا: رفع الفائدة غري موؤكد
525 مليون دوالر ا�ستثمارات البحرين ب�سندات اأمريكية

ارتفعت 3.5 % على امل�ستوى اخلليجي 

بلغ���ت  االأنا�ض���ول:    – وا�سنط���ن 
ا�ستثم���ارات البحري���ن يف اأذون و�سندات 
اخلزانة االأمريكية يف �ضهر فرباير املا�ضي 

نحو 525 مليون دوالر.
وارتفع���ت ا�ستثم���ارات دول جمل����س 
و�سن���دات  اأذون  يف  اخلليج���ي،  التع���اون 
اخلزانة االأمريكية، بن�سبة 3.5 % اإلى 8.8 
ملي���ارات دوالر، عل���ى اأ�سا����س �سهري يف 

فرباير املا�ضي اإلى 257.5 مليار دوالر.
ووفق م�سح ل����� “االأنا�سول”، ا�ستناًدا 
اإل���ى بيان���ات وزارة اخلزان���ة االأمريكي���ة، 
بلغت ا�ضتثمارات دول جمل�س التعاون يف 
اأذون و�سن���دات اخلزانة االأمريكية 248.7 

مليار دوالر يف يناير ال�سابق له.
واأظهرت البيانات اأن ال�سعودية كانت 
اأكرب الدول اخلليجية امل�ضتثمرة يف االأذون 
وال�سندات االأمريكية، بقيمة 150.9 مليار 
دوالر يف فرباي���ر الفائ���ت، مقابل 143.6 

مليار دوالر يف يناير.
وحل���ت االإم���ارات يف املرتب���ة الثانية، 
باإجم���ايل ا�ضتثم���ارات بلغ���ت 57.5 مليار 
دوالر، مقارنة ب�55.1 مليار دوالر يف �سهر 

يناير املا�سي.
وج���اءت الكوي���ت يف املرتب���ة الثالثة، 
باإجم���ايل ا�ضتثم���ارات بلغ���ت 36.3 مليار 
دوالر، ثم �سلطنة ُعمان ب�12 مليار دوالر، 

والبحري���ن 525 ملي���ون دوالر، وتذيل���ت 
قط���ر القائم���ة بنح���و 317 ملي���ون دوالر 

فقط.
يف  االأمريكي���ة  اخلزان���ة  تعلن���ه  وم���ا 
ا�ستثم���ارات  ه���و  ال�سهري���ة،  بياناته���ا 
دول اخللي���ج يف اأذون و�سن���دات اخلزان���ة 
االأمريكية فق���ط، وال ت�سمل اال�ستثمارات 
االأخرى يف الواليات املتحدة، �سواء اأكانت 

حكومية اأم خا�سة.
اال�ستثم���ارات  قيم���ة  اإجم���ايل  وبل���غ 
العاملي���ة يف اأذون���ات و�سن���دات اخلزان���ة 
االأمريكي���ة، حتى نهاي���ة فرباير املا�ضي، 

نحو 6.292 تريليونات دوالر. 

لن����دن - روي����رتز: اأكد حماف����ظ بنك 
اإجنل����رتا اأن����ه م����ن املرج����ح زي����ادة اأ�سعار 
الفائ����دة الربيطاني����ة خ����ال ه����ذا الع����ام 
بوت����رية تدريجية، لكنه ق����ال اإنه من غري 
املوؤك����د اأن تك����ون ه����ذه الزي����ادة خ����لل 

اجتماع مايو.
وقال “مارك كارين” يف حديث ملحطة 
عل����ى هام�س  “بي.بي.�س����ي” االأمريكي����ة 
اجتماع����ات الربيع ل�سندوق النقد الدويل 
يف وا�سنطن، اإنه يجب اتخاذ قرارات مهمة 
ب�ضاأن مغ����ادرة بريطانيا لع�ضوية االحتاد 
االأوروب����ي مب����ا يف ذلك تفا�سي����ل الفرتة 

االنتقالية و�سكل ال�سفقة النهائية.
بع����س  هن���اك  اإن  “كارين”  وق���ال 
البيانات املتباينة ب�ساأن االأداء االقت�سادي 

للمملكة املتح���دة مثل مبيع���ات التجزئة 
والت�سخم واللذان ي�سهدان هبوًطا ب�سكل 

حاد عن توقعات البنك.
ك�سف���ت  ر�سمي���ة  بيان���ات  وكان���ت 
يف  التجزئ���ة  مبيع���ات  تراج���ع  اخلمي����س 
ثاين اأك���رب اقت�ضاد اأوروبي خ���ال ال�ضهر 

املا�سي.
وتابع: اإنه يج���ب اال�ستعداد اإلى عدد 
قليل من الزيادات يف معدل الفائدة خلل 

ال�سنوات القليلة املقبلة.
ومن املق���رر اأن يعقد البنك املركزي 
يف بريطاني���ا اجتم���اع ال�سيا�س���ة النقدية 
املقب���ل خلل �سهر ماي���و، و�سط توقعات 
ت�سري اإلى زي���ادة قدرها 25 نقطة اأ�سا�س 

يف �سعر الفائدة.

قالت وكالة الت�سنيف االئتماين “موديز” 
يف تقري���ر �س���در حديًثا عنها، اإن���ه بالنظر اإلى 
ارتفاع نقطة التعادل املالية، فاإن معظم دول 
جمل����س التعاون اخلليج���ي، با�ستثناء الكويت 
وقطر، �ستحت���اج اإلى خف�س االإنفاق احلكومي 
ب�ضكل اأكرب اأو زيادة االإي���رادات غري النفطية 
م���ن اأجل وقف ارتف���اع درجة ت���اآكل اأو�ساعها 

املالية. 
وبن���اًء عليه، �سيك���ون الت���زام احلكومات 
با�ستدام���ة االإ�س���لح الهيكلي وامل���ايل الذي 
يه���دف اإلى احلد م���ن قابلية تاأثره���ا باأ�سعار 
النف���ط املتقلب���ة مبنزل���ة املح���رك الرئي�سي 

للئتمان على املدى املتو�سط.
واأ�ساف���ت اأن هناك خماطر م���ن اأن يوؤدي 
ارتف���اع اأ�سعار النفط اإلى تباطوؤ زخم االإ�سلح 
يف دول التعاون، و�سيكون هذا التباطوؤ �سلبيًّا 
يف البحري���ن وُعمان، حيث التحدي���ات املالية 

اأكر حدة من بقية الدول االأخرى.
اأما م���لءة دول جمل�س التع���اون اخلليجي 
احلكوم���ات  با�ستجاب���ة  مدفوع���ة  ف�ستظ���ل 
للتحدي���ات االقت�سادية واملالي���ة واخلارجية 
بدالً م���ن االرتفاع االأخري الذي طراأ على اأ�سعار 

النفط.
ولفت���ت مودي���ز بح�سب ما ن����رست القب�س 

الكويتي���ة اإل���ى اأن توقعاته���ا ب�س���اأن تط���ور 
ارتف���اع  م���ع  تتغ���ري  ال�ضي���ادي مل  االئتم���ان 
اأ�سع���ار النف���ط يف االأ�سهر االأخ���رية، اإذ تعتمد 
الت�سنيفات والتوقعات ال�سيادية على قدرة 
دول التع���اون عل���ى معاجلة مواط���ن ال�سعف 
وم�س���ادر  اقت�ساداته���ا  وتنوي���ع  الهيكل���ي 

عائداتها املالية بعيًدا عن النفط.
وتتوق���ع الوكال���ة اأن تظل اأ�سع���ار النفط 
متقلب���ة، لت���رتاوح ب���ني 45 اإل���ى 65 دوالًرا 
للربمي���ل، وترج���ح اأن يبل���غ متو�ض���ط �ضع���ر 
الربمي���ل 60 دوالًرا يف الع���ام اجلاري و2019 
55 دوالًرا.  اإل���ى  لينخف����س  يع���ود  اأن  قب���ل 
و�سيوؤدي االرتفاع االأخري يف اأ�سعار النفط اإلى 
تخفي����س ال�ضغوط على امليزاني���ة العمومية 
للحكوم���ات اخلليجية على املدى الق�ضري عرب 
تخفي�س العجز املايل وتراجع تكدي�س الديون 

احلكومية.
م���ن جان���ب اآخ���ر، �سيح�س���ن تراج���ع عجز 
احل�ساب اجلاري )اأو ارتفاع الفوائ�س( بف�سل 
ارتفاع ال�سادرات النفطية ال�سيولة اخلارجية 
ويبطئ ال�سحب من احتياطيات النقد االأجنبي 

واأ�سول �سناديق الروة ال�سيادية.
مع ذلك، ال يزال امليزان اخلارجي واملايل، 
خا�ض���ة بع���د ا�ضتثناء اإي���رادات النفط والغاز، 
غ���ري كبري مبا يكفي لتغي���ري تقييم “موديز” 

للقوة املالية اأو ال�سعف اخلارجي.

وتتوقع الوكالة اأن ت�سجل الكويت فائ�ًسا 
يف امليزاني���ة بن�سب���ة 5 % )مب���ا يف ذلك دخل 
اال�ستثمار( من الناجت املحلي االإجمايل، مقارنة 
بن�سب���ة 2.8 % يف التقييم ال�سابق عندما كان 
متو�سط �سعر برميل النفط ي�ساوي 55 دوالًرا. 
باملقابل، توقعت الوكالة اأن ت�سجل قطر 2.7 
% من الناجت املحلي االإجمايل مقارنة مع 0.8 

% يف التقييم ال�سابق.
�ست�سج���ل  ذل���ك،  م���ن  النقي����س  عل���ى 
ال�سعودي���ة والبحري���ن وُعمان عج���وزات مالية 
 % و9.4   ،% و10.2   ،%  5.8 تبل���غ  كب���رية 

على التوايل، رغ���م ارتفاع اأ�سع���ار النفط. اأما 
االإمارات فمن املتوقع اأن ت�ضجل عجًزا �ضغرًيا.

اإل���ى ذلك، تتوق���ع “مودي���ز” اأن توا�سل 
الق���وة املالية لُعم���ان والبحري���ن وال�سعودية 
بالتاآكل، مما يعك�س الرتاكم امل�ستمر للديون 
احلكومية، عل���ى العك�س من ذلك، من املرجح 
اأن يط���راأ حت�س���ن عل���ى �س���ايف مراك���ز اأ�سول 
احلكومت���ني القطرية والكويتي���ة، بينما يجب 

اأن ت�ستقر موؤ�رسات الديون يف االإمارات.
ب�سكل عام، �سيقل�س و�سول �سعر برميل 
النفط اإلى 60 دوالًرا من جممل متطلبات دول 

التع���اون عل���ى االقرتا����س، اإال اأن االإ�سدارات 
ال�سيادي���ة اخلارجية �ستظ���ل مرتفعة يف ُعمان 
والبحري���ن وال�سعودية لتعك�س نطاًقا حمدوًدا 
لتموي���ل عج���وزات امليزاني���ة عل���ى ال�سعيد 

املحلي.
وكان���ت “مودي���ز” قال���ت يف تقري���ر يوم 
االأربعاء املا�سي، اإن االكت�ساف النفطي الكبري 
ال���ذي اأعلن يف البحري���ن موؤخ���ًرا �سي�ستقطب 
اال�ستثمار اخلا����س يف قطاع الطاقة يف املدى 
القري���ب، و�سيزيد م���ن العائ���دات احلكومية 
املعتم���دة عل���ى النف���ط والغ���از عل���ى املدى 
املتو�سط، وبالتايل �سيخف�س من العجز املايل 
لدى اململكة، فيما �سيدع���م جودة الت�سنيف 

االئتماين للبلد على املدى الطويل. 
وي�سم احلقل اجلديد بح�سب وزير النفط 
ال�سي���خ حممد بن خليف���ة اآل خليفة احتياطات 
م���ن النفط ال�سخري تقدر باأكر من 80 مليار 
برمي���ل، م�س���رًيا كذلك اإل���ى اأن احلقل يحتوي 
عل���ى كمية من الغ���از الطبيعي تراوح بني 10 

و20 تريليون قدم مكعب.
ومن املعلوم اأن البحرين متلك حاليًّا حقلً 
واحًدا للنفط، م���ع احتياطات من النفط اخلام 
تقدر مبئات مايني الرباميل. وتنتج اململكة 
من حقلها الوحيد 50 األ���ف برميل يوميًّا. كما 
اأنها تنت���ج 150 األف برمي���ل اإ�سايف من حقل 

اأبو�سعفة الذي امل�سرتك مع ال�سعودية.

“موديــــز”: البحريـــن بحاجـــة اإلى خفــ�ض االإنفــاق احلكومـي
تراجع العجز املايل مع حت�سن اأ�سعار النفط

• االكت�ساف النفطي اجلديد �سيدعم جودة الت�سنيف االئتماين للمملكة	

املحرر االقت�سادي
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البحرين �سابع جهة عاملية مف�سلة لدى ال�سياح امل�سلمني 
بح�سب م�ؤ�رش ال�سفر العاملي

وا�سل���ت البحرين حتقي���ق مراكز متقدمة 
يف م�ؤ����رشات ال�سياح���ة الإقليمي���ة والعاملي���ة 
قيا�ًس���ا باإمكاناتها وحجمه���ا وحداثة اهتمامها 

با�ستقطاب الزائرين على خمتلف فئاتهم.
وحل���ت اململكة يف الرتتيب ال�سابع عامليًّا 
���ا يف قائم���ة اأك���ر ال�جه���ات  والراب���ع خليجيًّ
ا�ستقطاًب���ا لل�سي���اح وامل�سافري���ن امل�سلمني 
لع���ام 2018، وذل���ك بح�س���ب م�ؤ����رش ال�سف���ر 
الإ�سالم���ي العامل���ي ال���ذي ي�س���در ع���ن �رشكة 

ما�سرت كارد و”كري�سنت ريتينج”.
و�سجل���ت البحرين 65.9 نقط���ة يف امل�ؤ�رش 

الذي �سم ح�ايل 130 دولة ح�ل العامل.
املتح���دة يف  العربي���ة  الإم���ارات  وج���اءت 
املرك���ز الأول عل���ى م�ست����ى املنطق���ة ب�اقع 
72.8 نقط���ة، فيم���ا حافظ���ت ماليزي���ا عل���ى 
���ا، م�سجل���ة 80.6 نقطة،  ترتيبه���ا الأول عامليًّ
تلته���ا اإندوني�سي���ا. و�سجلت تركي���ا الرتتيب 
الثالث، تلتها ال�سع�دية، ثم قطر، فالبحرين، 
و�سلطن���ة ُعمان، فاملغ���رب، لتاأتي الك�يت يف 

امل�قع العا�رش.
وبلغ عدد الزوار الذين جاءوا اإلى البحرين 
ملي����ن   8.7 2017 ح����ايل  الع���ام املا�س���ي 
زائ���ر، بح�سب بيانات هيئ���ة البحرين لل�سياحة 
واملعار����ض، بن�سبة زيادة و�سل���ت اإلى 12.8 
% ع���ن اأرق���ام 2016. ول ت�سن���ف البيان���ات 

املحلية ه�ؤلء الزوار من حيث الدين.
وت�ساه���م ال�سياح���ة بنح���� 7 % من الناجت 
املحلي الإجم���ايل للمملكة مرتفعة من 6.3 % 

كما يف 2016.
وو�س���ل املبلغ الذي اأنفق���ه ال�سياح خالل 
2017 ح����ايل 919 ملي����ن دين���ار، اأي ب�اقع 

74 ليلة وي����م لكل زائر، اأم���ا اإجمايل الليايل 
ال�سياحية الت���ي احت�سب���ت يف 2017 فقد بلغ 

7.2 ملي�ن ليلة، ب�اقع 2.1 ليلة لكل �سائح.
ويقدر ع���دد ال�سي���اح امل�سلم���ني بح�سب 
امل�ؤ�رش يف الع���ام 2017 نح� 131 ملي�ن زائر، 
قادم اإلى خمتلف الدول، مقارنة ب�121 ملي�ًنا 

يف ع���ام 2016، وم���ن املت�قع اأن ي���زداد هذا 
الع���دد اإل���ى 156 ملي�ًنا بحل�ل ع���ام 2020، 

ليمثل 10 % من قطاع ال�سفر العاملي.
وي�سكل ال�سياح امل�سلم����ن ن�سبة ل باأ�ض 
بها يف احلج���م العاملي لل�سي���اح، حيث ت�سعى 
العديد من الدول ل�ستقطابهم من خالل طرح 

الربامج وما ي�سمى ب� “ال�سياحة النظيفة”.
وم���ن املت�ق���ع اأن ت�ا�سل �س����ق ال�سفر 
الإ�سالم���ي من�ه���ا ب�س���كل �رشيع وق����ي، حيث 
اإنف���اق  حج���م  يبل���غ  اأن  الدرا�س���ات  تت�ق���ع 
ع���ام  بحل����ل  دولر  ملي���ار   220 امل�سلم���ني 
2020، وتزي���د اإلى 300 مليار دولر يف العام 

عام 2026. 
وج���اءت �سنغاف����رة الأولى عل���ى م�ست�ى 
امل�سلم����ن  ال�سي���اح  ا�ستقط���اب  يف  الع���امل 
�سم���ن قائمة ال�جهات غري الأع�ساء يف منظمة 
التع���اون الإ�سالم���ي مب�ؤ����رش ال�سف���ر العاملي 
للم�سلم���ني يف ع���ام 2018، تلته���ا تايلند، ثم 
اململكة املتحدة، فالياب���ان، وتاي�ان، وه�نغ 
ك�نغ، وجن����ب اإفريقي���ا، واأملاني���ا، وفرن�سا، 

واأ�سرتاليا يف الرتتيب العا�رش.

• جتذب ال�سياحة العائلية النظيفة العديد من الزوار اإلى اململكة	

74 دوالًرا لربمـــــــــيل “برنـــــــت”
28.4 األف دينار الدخل ال�سنوي ملوظف “اأمازون” العادي

لديها 100 ملي�ن م�سرتك ح�ل العامل

ني�ي�رك – اأمازون:  ك�سفت �رشكة “اأمازون” 
عن بل����غ اأجر امل�ظ���ف العادي لديه���ا ما يقل 
قليال عن 30 األ���ف دولر خالل عام 2017، وه� 
م�ست����ى دخل بعي���د متاًما عم���ا �سجله امل�ظف 

املت��سط لدى “في�سب�ك” خالل نف�ض الفرتة.
وقالت “اأم���ازون” يف بيان وجهته اإلى جلنة 
الأوراق املالية والب�ر�سات اإن امل�ظف العادي 
لديه���ا ح�س���ل عل���ى 28446 دولًرا اإجمايل اأجر 
خ���الل العام املا�س���ي، ما يقل كث���رًيا عن 240 
األ���ف دولر ح�س���ل عليهم امل�ظ���ف املت��سط 
يف “في�سب����ك” و54.5 األ���ف دولر للعامل لدى 

“ي�نايتد بار�سل �رشفي�ض”.
م���ن جانبها، علق���ت متحدثة با�س���م ال�رشكة 
على الأم���ر ل�”ماركت ووت�ض” بالق����ل: ت�سمل 
ه���ذه البيانات جمم�ع���ة وا�سعة م���ن الأدوار يف 
العديد من البل���دان، حيث يعمل لدينا اأكر من 
560 األ���ف م�ظف ح�ل الع���امل، ترتاوح مهامهم 
ب���ني اأدوار م�ساع���دة اإلى ممثلي خدم���ة العمالء 

ملهند�سي برجميات ومديري منتجات. 
وتابع���ت: ن�ف���ر مل�ظفينا ق���دًرا كبرًيا من 
املرون���ة، كالعمل ب���دوام جزئ���ي اأو م��سمي اأو 
���ا يف اأكر من 50  دوام كام���ل، ون�ظف اأ�سخا�سً
بل���ًدا، بدًءا من ال�ليات املتح���دة مروًرا بب�لندا 

وو�س�ًل اإلى الهند.
من ناحية اأخرى، بل���غ اإجمايل ما ح�سل عليه 
الرئي�ض التنفيذي “جيف بيزو�ض” 1.68 ملي�ن 
دولر خ���الل 2017، اأغلبها وجه���ت اإلى خدمات 

الأم���ن ال�سخ�سي، فيما بلغ �س���ايف الراتب الذي 
ح�سل عليه 81.8 األف دولر.

على �سعيد منف�سل، قال رئي�ض “اأمازون” 
اإن ل���دى �رشكته نح� 100 ملي����ن م�سرتك ح�ل 
الع���امل، وذلك بعد 13 عاًما م���ن انطالق اخلدمة 

املعروفة ب�”اأمازون برامي”.
ومن���ذ 13 عاًم���ا، اأطلق���ت �رشك���ة التج���ارة 
الإلكرتونية نظام “اأمازون برامي”، وه� ع�س�ية 
�سهري���ة اأو �سن�ي���ة بال�رشك���ة تت�سم���ن خدمات 
مثل �سحن جماين اأو خُمف����ض وكتب اإلكرتونية 

جمانية.
واأ�س���اف جيف بيزو����ض يف تقريره ال�سن�ي 

اأن  الأربع���اء،  ي����م  وال�س���ادر  للم�ستثمري���ن 
“اأم���ازون” نفذت اأك���ر من 5 ملي���ارات عملية 

�سحن عرب برنامج “اأمازون برامي” يف 2017.
وكانت ت�قعات املحللني ق���د اأ�سارت اإلى 
اأن ع���دد م�ستخدم���ي “اأم���ازون ب���رامي” بلغ 90 

ملي�ن م�ستخدم يف 2017.
وتع���د قيمة ا�س���رتاكات برنام���ج “اأمازون” 
12.99 دولر يف ال�سهر داخل ال�ليات املتحدة، 

واأ�سعار مماثلة يف 15 دولة اأخرى ح�ل العامل.
وارتف���ع �سهم “اأم���ازون” يف ختام تعامالت 
ي����م الأربعاء املا�سي نح� 1.6 % اإلى 1527.8 

دولر.

• تراجع م�ست�ى دخل العاملني يف اأمازون قيا�ًسا بنظرائهم يف في�سب�ك وغريها من ال�رشكات	
ع�ا�سم - وكالت: تراجعت اأ�سعار 
النفط اأم�ض، قبيل �سدور تقرير “بيكر 
هي�ز” عن ع����دد من�سات التنقيب عن 
اخل����ام يف ال�لي����ات املتح����دة، حي����ث 
يجتم����ع يف وق����ت متاأخ����ر دول “اأوبك” 
واأخ����رى منتج����ة للنف����ط يف ال�سع�دية 

للنظر يف متديد خف�ض الإمدادات.
اأ�سع����ار عق�����د اخلام  وانخف�س����ت 
الأمريكي ت�سليم ماي� بن�سبة 0.29 % 
وو�سلت اإل����ى 68.09 دولر للربميل، 
وهبطت اأ�سعار عق�د خام برنت ت�سليم 
ي�ني����� بن�سب����ة 0.18 % عن����د 73.65 

دولر.

ومن املنتظر الك�س����ف عن بيانات 
ع����دد من�س����ات التنقي����ب يف ال�ليات 
املتحدة ال�س����ادر عن ال�رشك����ة التابعة 
ل����� “ج����رال اإلكرتي����ك”، ه����ذا وكانت 
املخزون����ات الأمريكية قد تراجعت عن 
الأ�سب�����ع املا�سي مبق����دار 1.1 ملي�ن 

برميل.
وكان����ت اأ�سع����ار النف����ط وا�سل����ت 
ارتفاعه����ا اخلمي�����ض بعدم����ا تراجع����ت 
املخزون����ات الأمريكية خ����الل الأ�سب�ع 
املا�س����ي باأكر من الت�قع����ات والتي 
اأ�س����ارت اإلى ت�ازن ال�س�ق قبل اجتماع 

“اأوبك” املرتقب.

دب���ي – اأرق���ام: اأ�سب���ح �س���كان ال���دول 
الأك���ر ثراًء يف الع���امل يعي�س�ن عدد �سن�ات 
اأط�ل، اإذ يتجاوز مت��سط العمر املت�قع عند 
املي���الد يف دول منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية الثمانني عاًما.
ويف ح���ني تغط���ي الكث���ري م���ن ال���دول 
الغني���ة يف الع���امل تكاليف الرعاي���ة ال�سحية 
مل�اطنيه���ا، ل يزال كث���ريون يف دول اأخرى 
يعي�س�ن ب���دون رعاية �سحية منا�سبة ب�سبب 
عدم قدرتهم على حتملهم تكاليفها التي ل 

تغطيها حك�ماتهم.
ووفًق���ا لبيانات منظمة ال�سحة العاملية، 
ي�سط���ر 800 ملي����ن �سخ����ض يف العامل اإلى 
اإنف���اق 10 % م���ن دخلهم عل���ى الأقل على 

الرعاية ال�سحية.
يعن���ي ذلك اأن بع����ض الأ�رش �س�ف تك�ن 
م�سط���رة لالختي���ار ب���ني تكالي���ف الرعاي���ة 
ال�سحية واملتطلبات الأ�سا�سية الأخرى مثل 

الطعام والتعليم.
وميثل مت��سط العم���ر املت�قع لل�سكان 
م�ؤ����رًشا لفهم ال�سحة العام���ة لل�سكان، وكلما 
زاد حجم الإنفاق على الرعاية ال�سحية للفرد 

ال�احد، ارتفع مت��سط العمر املت�قع.

ع�امل اأخرى ت�ؤثر على ال��سع ال�سحي
عل���ى الرغم م���ن اأن �سكان ال���دول ذات 
الدخ���ل الق�م���ي والإنفاق ال�سح���ي املرتفع 

لديهم مت��سط عمر اأكرب، اإل اأن هناك ع�امل 
اأخرى مهمة ت�ؤثر على ال��سع ال�سحي.

وفًقا لتقرير ال�سحة ال�سادر عن منظمة 
التع���اون القت�س���ادي والتنمية ف���اإن زيادة 

الإنفاق ال�سح���ي بن�سبة 10 % للفرد ال�احد 
ي�ؤدي اإل���ى زي���ادة مت��سط العم���ر املت�قع 

بنح� 3.5 �سهر.
وي����ؤدي نف�س معدل �لتح�س���ن يف �أمناط 

احلي���اة ال�سحية )10 %( اإلى زيادة مت��سط 
العمر املت�قع 2.6 �سهر.

وت�ساه���م زي���ادة دخل الف���رد بن�سبة 10 
% يف زي���ادة مت��س���ط العم���ر املت�قع 2.2 
�سه���ر، يف حني ت�ساهم زيادة تغطية التعليم 
الأ�سا�س���ي بن�سب���ة 10 % يف زي���ادة مت��سط 

العمر املت�قع 3.2 �سهر.
الأمريكي���ة  املتح���دة  ال�لي���ات  وتع���د 
اأكر ال���دول يف الع���امل اإنفاًقا عل���ى الرعاية 
ال�سحي���ة للفرد، ورغ���م ذلك ف���اإن مت��سط 
العمر املت�قع يف اأمريكا اأقل بكثري من دول 

جمل�ض التعاون القت�سادي والتنمية.
ويرج���ع ذل���ك اإل���ى اأن نظ���ام ال�لي���ات 
املتح���دة ي�سجل نتائج �سيئ���ة يف املقايي�ض 
اخلا�سة بالقدرة على حتمل تكاليف الرعاية 
ال�سحية واإمكانية احل�س�ل على رعاية �سحية 

جيدة باملقارنة بني الأغنياء والفقراء.
كما تتجاوز عدد �ساعات عمل امل�ظفني 
ال���دول  يف  نظرائه���م  الطب���ي  املج���ال  يف 
املماثل���ة، فاملمر�س���ات الأمريكيات يعملن 
18 �ساع���ة يف الأ�سب�ع اأك���ر من املمر�سات 
الكندي���ات، ويعمل امل�ظف����ن العامل�ن يف 

املجال املكتبي 37 �ساعة اإ�سافية.

اأكثـــر 10 دول اإنفاًقــا على الرعايــة ال�سحيــة يف العالــم
تقرير



إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / سعيد عبدالنبي يوسف حسني باعتباره املصفي القانوني لشركة إطاللة 
حسني.  يوسف  عبدالنبي  سعيد  السيد  ملالكها  ش.ش.و  للمقاوالت  املضمون 
املسجلة كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 101751 ، طالبا إشهار انتهاء 
إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري ، وذلك وفقا 

إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ 17/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

إعالن رقم )CR2018-33979( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة إطاللة املضمون للمقاوالت ش.ش.و
ملالكها السيد سعيد عبدالنبي يوسف حسني

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدسعيد عبدالنبي يوسف حسني باعتباره املصفي القانوني لشركة 
يوسف  عبدالنبي  سعيد  السيد  ملالكها  ش.ش.و  للمقاوالت  املضمون  سلسلة 
طالبا   ،  100041 رقم  القيد  مبوجب  الواحد  الشخص  كشركة  املسجلة  حسني. 
السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري ، وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )111( لسنة

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة شركة سلسلة املضمون للمقاوالت ش.ش.و

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة ملالكها السيد سعيد عبدالنبي يوسف حسني
/ أمل علي جمعة حسن الغواص، املصفي القانوني لـ شركة براتو للمقاوالت شركة 
ذات مسؤولية محدودة، املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 
98015 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من 
باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  وفقا إلحكام  وذلك   ، التجاري  السجل 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشور هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
دارة التسجيل 

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة براتو للمقاوالت شركة ذات مسئولية محدودة

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليه مالك 
الشخص  )شركة  ش.ش.و  القانونية  واالستشارات  للمحاماة  العاملية  لشركة 
10238 ، بطلب حتويل الشكل القانوني من  الواحد( واملسجلة مبوجب القيد رقم 
 1000 شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 

دينار بحريني.
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: 16/04/2018 -   القيد: 110238
وزارة الصناعة والتجارة - مركز البحرين للمستثمرين

إعالن رقم )9914( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

قيد رقم

4-45019

شقة / محل 

ج543

بناية

0

طريق

3912

مجمع

939

 التاريخ :17/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR 2018 - 56245 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
بكتاب  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر: ناصر محمد منور الرزين

االسم التجاري احلالي: برزان لفبركة االملنيوم
االسم التجاري اجلديد: ديفني لالملنيوم

النشاط: 1- صنع املنتجات املعدنية اإلنشائية - مصنع

إليه  تقدم   قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املالك لـ مقاوالت القطرة الذهبية )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 
83082 الفرع 7 ، بطلب حتويل الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 2،000 دينار بحريني.

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: 19/04/2018 -   القيد: 7-83082
إعالن رقم )9914( لسنة 2018 
بشان حتويل فرع مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
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وق���د انتقد ترام���ب االتفاق 
يف  علي���ه  التفاو����ض  مت  ال���ذي 
عه���د الرئي����ض ال�س���ابق ب���اراك 
اأوبام���ا، مطالباً باإ�س���اح االتفاق 
اأو ان�سحاب الواليات املتحدة منه 

واإعادة فر�ض العقوبات.
�رشوط���اً  ترام���ب  ويعار����ض 
ت�س���مح الإي���ران باإعادة ن�س���اطها 
الن���ووي تدريجي���اً، كم���ا يته���م 
اإي���ران بانتهاك االتفاق، خا�س���ة 
وتطوي���ر  اإنت���اج  با�س���تمرارها 
واختبار ال�س���واريخ البالي�س���تية 
واحل���روب  لاإره���اب  ودعمه���ا 

االإقليمية.
كورك���ر،  ال�س���يناتور  وكان 
ح���ذر االأربع���اء م���ن اأن الرئي����ض 
دونالد ترامب �سوف ين�سحب من 
االتفاق الن���ووي االإيراين يف اأقل 

من �سهر.
ل�س���حيفة  ت�رشيح���ات  ويف 
“ديلي بي�س���ت” قال كوركر “ال 
اأعتق���د اأن هن���اك اأي �س���ك على 
االإط���اق يف اأن ترام���ب �س���يعلن 
ان�س���حاب الوالي���ات املتحدة من 

االتفاق”.
وزي���ر  ق���ال  باملقاب���ل، 

اخلارجي���ة االإي���راين حمم���د جواد 
ظري���ف باأنه يف حال خروج اأمريكا 
من االتفاق الن���ووي، لدى اإيران 
خيارات وا�س���عة يف اإطار االتفاق 
وخارج���ه، و�س���تكون غري �س���ارة 
للغاي���ة لاأمريكي���ن”، على حد 
تعبريه. ووفقا لوكالة “فار�ض”، 

ويف ت�رشيح اأدلى به لل�سحافين 
ف���ور و�س���وله نيوي���ورك م�س���اء 
اخلمي����ض، للم�س���اركة يف اجتماع 
“ال�س���ام امل�س���تدام” الدويل يف 
اجلمعي���ة العامة لاأم���م املتحدة، 
“الوالي���ات  اإن  ظري���ف،  ق���ال 
ترام���ب  اإدارة  خا�س���ة  املتح���دة 

مل تنفذ اأج���زاء من االتف���اق، لذا 
على الدول االأوروبي���ة لو اأرادت 
احلفاظ على االتفاق، باأن جتعله 
م�ستدميا الإيران من خال فر�ض 
ال�ش���غوط اأو ت�ش���جيع الوالي���ات 
املتح���دة لتعم���ل بتعهداتها يف 

اإطار االتفاق”، على حد قوله.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

ويل العهد ال�سعودي �سمن قائمة اأكرث 100 �سخ�سية تاأثريا يف العامل
واشنطن ـ آر تي: 

اختارت جملة “تامي االأمريكية” ويل العهد ال�س���عودي االأمري حممد بن �س���لمان �س���من قائمة اأكرث 
100 �سخ�سية تاأثريا يف العامل لعام 2018. واأ�سدرت املجلة االأمريكية قائمتها ال�سهرية التي اختارت 
فيه���ا اأكرث ال�سخ�س���يات تاأثريا يف الع���امل يف جماالت عدة. ويف قائمة القادة اخت���ارت ويل العهد االأمري 
حمم���د بن �س���لمان ورئي�ض الوزراء العراقي حي���در العبادي، والزعيم الكوري ال�س���مايل كيم جونغ اأون، 
والرئي�ض االأمرييكي دونالد ترامب، والرئي�ض الفرن�سي اإميانويل ماكرون، والرئي�ض ال�سيني �سي جن 
بينغ، وعمدة لندن �س���ادق خان )اأول م�سلم يتقلد هذا املن�س���ب(، وجا�سنت ترودو رئي�ض وزراء كندا، 
والعديد من ال�سخ�س���يات ال�سيا�سية يف العامل. وقالت املجلة اإنها اختارت ويل العهد ال�سعودي �سمن 
قائمة القادة االأكرث تاأثريا يف العامل، الأ�س���باب عدة من بينها قيادة الفرتة الق�سرية التي متكن خالها 
من اإجناز اإ�س���احات كربى وتغيريات يف خمتلف جوانب احلياة، �سواء االجتماعية وال�سيا�سية والفكرية 

والثقافية، وكذلك متكن املراأة وجذب اال�ستثمارات وحماربة االإرهاب ون�رش ال�سام.
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باريس ـ أ ف ب:

 رّحلت ال�س���لطات الفرن�سية اإماما 
�س���لفيا نافذا م���ن مر�س���يليا )جنوب 
����رشق( تتهم���ه وزارة الداخلي���ة باإلقاء 
خط���ب مليئ���ة بالكراهي���ة والتط���رف 

�سباح اجلمعة اإلى باده اجلزائر.
ومت اجلمع���ة تنفي���ذ ق���رار ط���رد 
عام���ا(   63( دودي  اله���ادي  الرم���ام 
الذي كان قي���د التوقيف االإداري منذ 
الثالثاء، غداة رف�ض �شكوى تقدم بها 
اأمام حمكمة حقوق االن�سان االأوروبية.

وكان���ت �رشط���ة مر�س���يليا تراقب 
االإم���ام منذ ف���رتة وتعت���ربه “مرجعا” 
لل�س���لفية يف فرن�س���ا خ�سو�س���ا على 
االإنرتنت وت�س���عر بالقل���ق ازاء نفوذه 

املتزايد.
واغلق���ت مديرية ال�رشطة م�س���جد 
ال�س���نة يف و�س���ط مر�س���يليا يف اأواخ���ر 
2017. واأكد ذلك جمل�ض الدولة اأعلى 
�س���لطة ادارية يف فرن�س���ا يف 31 يناير 

املا�سي.

 يريفان ـ أ ف ب: 

اعتقل���ت ال�رشط���ة اك���رث من 180 
متظاهرا اأم�ض اجلمعة يف ارمينيا فيما 
كانوا يحاولون قطع طرق يف العا�سمة 
يف الي���وم الثام���ن م���ن االحتجاج���ات 
�س���د تويل الرئي�ض ال�س���ابق �س���ريج 

�رشكي�سيان رئا�سة الوزراء.
يف  املتظاهري���ن  مئ���ات  و�س���ار 
�س���وارع يريفان رافعن اعاما ارمنية 
او الفت���ات كتب عليها “�رشكي�س���يان 
حرك���ة  وق���ف  وحاول���وا  ديكتات���ور” 
ال�س���ري. وقالت ال�رشط���ة انها اعتقلت 

اكرث من 180 �سخ�سا.
وح���اول متظاه���رون اي�ش���ا قطع 
الطري���ق الرئي�س���ي يف غوم���ري، ثاين 

مدن الباد.
وق���������ال امل�����ت�����ح�����دث ب���ا����س���م 
ادوارد  احل��اك��م  اجل��م��ه��وري  احل���زب 
�سارمازانوف لل�سحافين “نحرتم حق 
نرف�ض  لكننا  التجمع،  يف  املواطنني 

امكان ا�ستقالة رئي�ض الوزراء”.
رايت�ض  ونددت منظم���ة هيوم���ن 
ب�”االعتق���االت  بي���ان  يف  ووت����ض 

التع�سفية” للمتظاهرين يف ارمينيا.

 جوهانسبرغ ـ أ ف ب: 

اإفريقي���ا  جن���وب  رئي����ض  غ���ادر 
�سرييل رامابوزا على عجل قمة رابطة 
دول الكومنول���ث يف لن���دن ليتوج���ه 
اأم����ض اجلمعة الى �س���مال غ���رب بلده 
ال���ذي ي�س���هد تظاهرات عنيفة �س���د 

الف�ساد ونق�ض اخلدمات العامة.
وقبيل و�س���ول الرئي�ض رامابوزا، 
افريقي���ا  جن���وب  �رشط���ة  اطلق���ت 
الر�س���ا�ض املطاطي لتفريق ع�رشات 

املتظاهرين يف مدينة ماهيكينغ.
جن���وب  رئا�س���ة  مكت���ب  واعل���ن 
افريقي���ا ان الرئي����ض “قرر اخت�س���ار 
م�س���اركته يف اجتماع روؤ�ساء حكومات 
دول الكومنول���ث يف لن���دن” ليتمكن 
االقلي���م  يف  الو�س���ع  “متابع���ة  م���ن 

ال�سمايل الغربي”.
اأن  بي���ان  يف  الرئا�س���ة  واأك���دت 
راماب���وزا “دع���ا الى اله���دوء واحرتام 
القوان���ن يف االقلي���م”. وطل���ب م���ن 
مطالبه���م  ع���ن  التعب���ري  ال�س���كان 
“بو�س���ائل �س���لمية ب���دال م���ن العنف 
والفو�س���ى”. وطلب م���ن ال�رشطة “اأن 
تربه���ن اكرب قدر من �س���بط النف�ض” 
يف ممار�س���ة مهامه���ا. وت�س���كل ه���ذه 
التظاه���رات واحدا من اأكرب التحديات 
التي يواجهه���ا الرئي����ض اجلديد منذ 

توليه مهامه يف فرباير املا�سي.

هراري ـ أ ف ب: 

طلب من رئي�ض زميبابوي ال�سابق 
روبرت موغابي املثول اأمام الربملان 
يف التا�س���ع من مايو، لك�سف ماب�سات 
“اختفاء املا�ض تبلغ قيمته 15 مليار 

دوالر”، كما اأعلن نائب اأم�ض اجلمعة.
رئي����ض  ملي�س���وا،  تيمب���ا  وق���ال 
اللجنة النيابية امل�سوؤولة عن املناجم 
والطاقة يف ت�رشيح ل�س���حيفة هريالد 
9 ماي���و موع���دا  “حددن���ا  الر�س���مية، 

لاإدالء ب�سهادته”.
اجتمع���ت  “اللجن���ة  اأن  وا�س���اف 
وقررت دعوة الرئي�ض ال�سابق موغابي 
اإلى جلنتنا لقول ما يعرفه عن اختفاء 

املا�ض تبلغ قيمته 15 مليار دوالر”.
تراأ����ض  ال���ذي  موغاب���ي  وكان 
الب���اد  ا�س���تقال  من���ذ  زميباب���وي 
عل���ى  نوفم���رب  يف  اأرغ���م   ،1980 يف 
اال�شتقالة ب�شغط من اجلي�ض وال�شارع 

وحزبه، الذي ما زال يف احلكم.
ال�س���ابق  الق���وي  الرج���ل  وت���رك 
للباد الذي ي�ستفيد من تقاعد مريح، 

زميبابوي يف اأزمة اقت�سادية عميقة.

أنقرة ـ رويترز:

 واف���ق الربملان الرتكي اأم�ض اجلمعة 
عل���ى اقرتاح باإجراء االنتخابات الرئا�س���ية 
والربملانية يف 24 من يونيو قبل موعدها 
باأكرث من عام، وذل���ك بعدما قال الرئي�ض 
رجب طي���ب اأردوغان اإنه ينبغ���ي اإجراوؤها 
مبكرا. وان�س���حب نواب من حزب ال�سعوب 
الدميقراطي املوؤيد لاأكراد احتجاجا قبل 
الت�س���ويت. واأيد كل م���ن بقي من النواب 
االإج���راء. وكان اأردوغ���ان اأعل���ن، االأربعاء، 
تنظيم انتخابات مبكرة رئا�سية وت�رشيعية 
يف تركيا يف 24 يونيو اأي قبل عام ون�سف 

عام من املوعد املقرر.
و����رشح اأردوغ���ان يف لقاء �س���حايف يف 
اأنق���رة “قررنا اإجراء ه���ذه االنتخابات يوم 
االأحد يف 24 يونيو 2018”، وذلك اإثر لقاء 
مع زعيم احلزب القومي وحليفه االأ�سا�سي 
دولت بهجلي، والذي كان دعا الثاثاء اإلى 

اإجراء انتخابات مبكرة.

سيول ـ أ ف ب:

 فتح����ت الكوريتان خطا �س����اخنا بن 
قائديهم����ا اأم�����ض اجلمعة قبل اأ�س����بوع من 
قمة مرتقبة بن الزعيم الكوري ال�سمايل 
كيم جونغ اأون والرئي�ض الكوري اجلنوبي 
املنزوع����ة  املنطق����ة  يف  ج����اي-اإن  م����ون 

ال�ساح.
و�س����رتبط قناة االت�س����ال بن الق�رش 
الرئا�سي يف �س����يول ومكتب جلنة �سوؤون 
الدولة يف بيونغ يانغ والذي يرئ�س����ه كيم، 

من �سمن م�سوؤولياته االأكرث اأهمية.
وقال امل�س����وؤول الكبري يف الرئا�س����ة 
الكورية اجلنوبية يون كون-يونغ اإنه “مت 
فتح اخلط ال�س����اخن التاريخي بن زعيمي 
الكوريتن” م�ش����يفا اأنه مت اجراء حديث 
كاختب����ار ب����ن م�س����وؤولن ا�س����تمر الأربع 

دقائق و19 ثانية.
�سل�س����ا  االت�س����ال  “كان  وا�س����اف 
ونوعيته اي�شا جيدة جدا” مو�سحا “كاأنها 

حمادثة مع اأحد اجلريان”.

جوبا ـ اف ب:

 قال���ت دولة جن���وب ال�س���ودان اإن 
قائد جي�س���ها تويف اأثناء زيارة اإلى م�رش 

بعد مر�ض ق�سري.
اأجونغو  اجل���رال جيم����ض  وتول���ى 
من�س���به قبل عام بعد اإقالة بول مالونغ 

وو�سعه قيد االإقامة اجلربية.
وتاأت���ي الوف���اة قبيل جولة �س���ام 
جدي���دة متوقعة يف مايو، فيما ت�س���عى 
الكتلة االإقليمية اإلى و�س���ع حد للحرب 
االأهلية القائمة يف الباد منذ 5 �سنوات. 
ويقول حمللون للنزاع اإن الوفاة �سوف 
ت�ش���ع �ش���غوطاً عل���ى رئي����ض جن���وب 
ال�س���ودان �س���يلفا كري، ليتخذ قرارات 
حا�سمة ب�ساأن ائتافه اله�ض الذي يحكم 

الباد.
ويق���ول اآالن بو�س���ول، حمل���ل من 
جنوب ال�س���ودان لدى منظمة ا�ستطاع 
االأ�سلحة ال�س���غرية، اإن كري طرد حلفاء 
�سابقن يف االأ�سهر االأخرية فيما “يركز 

ال�سلطة يف اأيدي اأقل واأقل”.

 فرن�سا ترحل اإمام م�سجد 
“�سلفي” اإلى اجلزائر

ارمينيا

جنوب افريقيا

 زيمبابوي 

اعتقال نحو 200 
متظاهر �سد الرئي�ض

تظاهرات عنيفة جترب 
الرئي�ض على العودة

اختفاء املا�ض بقيمة 
15 مليار دوالر

 الربملان الرتكي يقر 
اإجراء االنتخابات املبكرة 

 الكوريتان تفتحان خط 
ات�سال بن زعيمهما

 وفاة قائد جي�ض 
جنوب ال�سودان يف م�رش
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رو�سيا: ال نعرف اإن كانت �سوريا �ستبقى دولة واحدة

4 �سهداء و645 جريحا يف اجلمعة الرابعة من م�سرية “العودة”

�سيناتور اأمريكي رفيع: قطعاً... ترمب �سيلغي اتفاق اإيران

الفروف يلمح اإلى تزويد نظام اال�سد باأنظمة “اإ�ض - 300” 

اإ�رشائيل تهدد الف�سائل يف غزة ب� “الت�سفية املبا�رشة”

م����ن جانب����ه، ق����ال وزي����ر اخلارجي����ة الرو�س����ي 
�س����ريغي الفروف، اأم�ض اجلمع����ة، اإن الغارات التي 
نفذتها اأمريكا وفرن�سا وبريطانيا على �سوريا، ردا 
عل����ى هجوم كيماوي يف دوم����ا “مل تتجاوز اخلطوط 

احلمراء التي و�سعناها”.
وذك����ر الف����روف “اأخربن����ا الوالي����ات املتحدة 
ب�س����اأن املناط����ق الت����ي ميك����ن اعتباره����ا خطوطا 
حمراء لرو�س����يا يف �سوريا قبل الق�سف االأمريكي”، 
م�سريا اإلى اأن غارات الدول الثاث مل تتجاوز هذه 

اخلطوط.
وبخ�س���و�ض ت�سليم رو�سيا ل�س���وريا اأنظمة 
S300 الدفاعي���ة اجلوي���ة، قال الف���روف “بعد 
الق�س���ف االأمريكي عل���ى �س���وريا مل يعد هناك 
ما يحول دون ت�س���ليم رو�س���يا ل�سوريا �سواريخ 

“اإ�ض- 300”.
وكانت مو�س����كو اأبرمت عقدا مع دم�س����ق لبيع 
وامل�س����ممة  رادار  باأجه����زة  امل����زودة  ال�س����واريخ 

الإ�شقاط الطائرات وال�شواريخ.
و�س����هد عام 1979 اأول ت�س����غيل الأنظمة “اإ�ض 
300”، حيث كان يف البداي����ة هدفها دفاعيا بحتا 
�سد الطائرات و�سواريخ كروز، قبل اأن يتم تطوير 

االأنظمة العرتا�ض ال�شواريخ البال�شتية اأي�شا.
ويق����ول خرباء ع�س����كريون اإن ال�س����واريخ قد 
تعزز اإلى حد بعيد الدفاعات ال�سورية وتزيد قدرة 
رئي�ض النظام ال�س����وري ب�سار االأ�سد على ال�سمود. 
و�سبق الإ�رشائيل اأن اأعربت عن قلقها ب�ساأن ت�سليم 
هذه ال�س����واريخ ل�سوريا، مطالبة من رو�سيا بوقف 
هذه العملية الأنها متثل تهديدا على املجال اجلوي 
االإ�رشائيلي. هذا وك�سف وزير اخلارجية الرو�سي اأن 
الرئي�ض االأمريكي دعا خال ات�سال هاتفي نظريه 

الرو�سي فادميري بوتن اإلى زيارة وا�سنطن.

و�س���بق اأن اأف���ادت وكالة “وفا” با�ست�س���هاد 
�ساب فل�سطيني جراء اإ�سابته بر�سا�سة يف الراأ�ض 
اأطلقه���ا علي���ه قنا�ض اإ�رشائيلي ����رشق بلدة جباليا 

�سمال قطاع غزة.
وبذلك ارتفع عدد القتلى الفل�سطينين منذ 
30 مار����ض املا�س���ي اإلى 35 قتي���ا، واأكرث من 4 

اآالف جريح بر�سا�ض اجلي�ض االإ�رشائيلي يف غزة.
واأ�س���ارت وكال���ة “مع���ا” اإل���ى اأن اجلماه���ري 
الفل�س���طينية وا�س���لت التواف���د اإل���ى املناط���ق 
ال�رشقي���ة لقطاع غزة للم�س���اركة يف اجلمعة الرابعة 
ل� “م�س���رية العودة” كما توا�سل اإ�سعال االإطارات 

املطاطية على طول احلدود ال�رشقية لقطاع غزة.
وذك���رت اأن عددا من ال�س���بان جنحوا يف اإزالة 
اأجزاء من ال�س���لك ال�س���ائك قرب احل���دود ال�رشقية 

ملدينة خان يون�ض جنوبي قطاع غزة.
ويف وق���ت �س���ابق، توعد وزير اال�س���تخبارات 
واملوا�س���ات االإ�رشائيل���ي ي�رشائي���ل كات����ض باأن 

جي����ض ب���اده �س���يعود اإل���ى تكتيك “الت�س���فية 
الع�س���كريون  تعر����ض  اإذا  امل�س���تهدفة”، 

االإ�رشائيليون لنريان القنا�سة الفل�سطينين.
 و�س���دد كات����ض، يف بي���ان �س���در ع���ن مكتبه 
اأم����ض، على اأن تهديد “حركة اجلهاد االإ�س���امي” 
با�ش���تهداف �ش���باط اجلي����ض االإ�رسائيل���ي بنريان 
القنا�س���ة جتاوز للخط االأحمر، حم���ذرا من اأن هذه 
اخلط���وة �س���تجلب تداعي���ات وخيمة ل���� “اجلهاد 

االإ�سامي” وحركة “حما�ض”.
ويعود م�س���طلح “الت�س���فية املبا����رشة” اإلى 
االنتفا�س���ة الثانية، ح���ن كان اجلي�ض االإ�رشائيلي 
املقاوم���ة  ق���ادة  اغتي���ال  عملي���ات  ب���ه  ي�س���مي 

الفل�سطينين.
 ومل تلج���اأ ت���ل اأبيب اإل���ى ه���ذا التكتيك منذ 
دي�سمرب 2006، حني رف�ش���ت املحكمة العليا يف 
اإ�رشائيل طلبا بو�س���ع هذه العملي���ات خارج نطاق 
القان���ون، لكن م���ع االإقرار ب����رسورة تقييم �رسعية 

هذه التكتيكية يف كل حالة.
عل���ى  تعليق���ا  كات����ض  ت�رشيح���ات  وتاأت���ي 
مقط���ع فيدي���و ن�رشت���ه “�رشاي���ا القد����ض”، الذراع 

الع�س���كرية ل� “حلركة اجلهاد االإ�سامي”، ويظهر 
ق���ادة ع�س���كرين اإ�رشائيلين يف مرمى القنا�س���ة 

الفل�سطينين على طول احلدود مع قطاع غزة.

•  فرن�سا تتهم رو�سيا مبحاولة اإخفاء اأدلة الكيماوي يف دوما.	

• دخان الكاوت�سوك ا�ستخدمه املحتجون للتواري عن القنا�سة	

•  ال�سيناتور بوب كوركر والرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب.	

موسكو ـ وكاالت:

�إنرتفاك�س  وكالة  ونقلت  ل�سوريا.   �لنهائي  بالو�سع  �جلمعة،  �أم�س  رو�سيا،  �سككت 

�إن مو�سكو ال تعلم  نائب وزير �خلارجية �سريغي ريابكوف قوله  �لرو�سية للأنباء عن 

كيف �سيتطور �لو�سع يف �سوريا، فيما يتعلق باحلفاظ على وحدة �أر��سيها.

ون�سبت �لوكالة �إىل ريابكوف قوله لتلفزيون دويت�سه فيله “ال نعرف كيف �سيتطور 

�لو�سع فيما يتعلق مب�ساألة �إن كان من �ملمكن �أن تبقى �سوريا دولة و�حدة”.

�آخ��ر جيوب  ��ستعادة  �إىل  �لنظام  ق��و�ت  فيه  ت�سعى  وقت  �لت�سريحات يف  تلك  وتاأتي 

�ملعار�سة يف حميط دم�سق، وترحيل مقاتلي �ملعار�سة باجتاه �سمال �سوريا.

غزة ـ وكاالت:
 �أعلنت وز�رة �ل�سحة �لفل�سطينية ��ست�سهاد 4 فل�سطينيني و�إ�سابة �أكرث من 600، �م�س �جلمعة، 

خلل مو�جهات مع �جلي�س �الإ�سر�ئيلي يف �جلمعة �لر�بعة ل� “م�سرية �لعودة �لكربى” يف غزة.

وقال �أ�سرف �لقدرة، �لناطق با�سم وز�رة �ل�سحة �لفل�سطينية، �إن �لطفل حممد �إبر�هيم �أيوب 

بعد  �ل��ق��ر�رة،  �سكان  من  �لعال  عبد  �ل�ساب  �أ�ست�سهد  فيما  �الحتلل،  بنري�ن  �أ�ست�سهد  جباليا  من 

�إ�سابته بطلق ناري يف �لرقبة �سرق خان يون�س. وكانت وز�رة �ل�سحة �أعلنت ظهر �جلمعة، ��ست�سهاد 

�ل�ساب �أحمد �لعثامنة )24 عاما( �سمال قطاع غزة، و�ل�ساب �أحمد نبيل �أبو عقل )25 عاما( متاأثر� 

بجروح �أ�سيب بها قبل ظهر �م�س �سرق جباليا �سمال قطاع غزة.

دبي ـ العربية نت: 

قال �ل�سيناتور �جلمهوري ورئي�س جلنة �لعلقات �خلارجية مبجل�س �ل�سيوخ �الأمريكي بوب 

�إذ� مل حتدث  �إن �لرئي�س دونالد تر�مب �سيرتك �التفاق �لنووي �الإي��ر�ين �ل�سهر �ملقبل  كوركر، 

تغري�ت كبرية. وقال كوركر يف مقابلة مع قناة “�سي.�ن.بي.�سي”، �إنه “رمبا �سيكون هناك �نفر�ج 

قبل 12 مايو وهو �ملوعد �لنهائي للواليات �ملتحدة الإعادة �لت�سديق على �التفاق”. و�أ�ساف: “�إذ� 

مل يكن هناك ت�سديق، فاأنا �أعتقد باأنه �سيرتك �التفاق”.

مع  للتعامل  و�أملانيا  وفرن�سا  بريطانيا  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�سل  يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وت��اأم��ل 

خماوف ترمب ب�ساأن �التفاق �لنووي �الإير�ين �ملربم عام 2015.

واشنطن ـ رويترز: 

�س���نفت وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة اأم����ض 
اجلمعة كا من ال�س���ن ورو�س���يا واإيران وكوريا 
ال�س���مالية على اأنه���ا حكومات “مدان���ة اأخاقيا” 
قال���ت اإنه���ا تنتهك حق���وق االإن�س���ان يوميا مما 
يجعلها “نتيجة لذلك قوى مزعزعة لا�ستقرار”.

وق���ال القائ���م باأعمال وزي���ر اخلارجية جون 
�س���وليفان لدى اإ�سدار الوزارة تقارير ممار�سات 
حق���وق االإن�س���ان يف دول العامل عن ع���ام 2017 
اإن اأحدث ا�س���رتاتيجية لاأم���ن القومي االأمريكي 
تقر باأن ف�س���اد و�س���عف احلكم يهدد اال�ستقرار 

العاملي وامل�سالح االأمريكية.
وق���ال �س���وليفان “بع����ض احلكوم���ات غري 
ق���ادرة عل���ى حف���ظ االأم���ن وتلبي���ة االحتياجات 
االأ�سا�س���ية ل�س���عبها، يف حن اأن اأخرى غري راغبة 

بب�ساطة”.
واأ�س���اف “الدول التي تقي���د حرية التعبري 
وحرية التجمع ال�س���لمي، اأو التي ت�س���مح بالعنف 
وترتكب���ه �ش���د اأع�ش���اء جماعات ديني���ة وعرقية 
الكرام���ة  تقو����ض  اأو  االأقلي���ات،  م���ن  وغريه���ا 
االأ�سا�س���ية لاأ�س���خا�ض هي دول مدان���ة اأخاقيا 

وتقو�ض م�ساحلنا”.

 اأمريكا: اإيران “مدانة 
اأخاقيا” ب�سبب احلقوق

خاف يف رومانيا ب�ساأن نقل �سفارتها للقد�ض
داع�ض يعلن قبوله االن�سحاب من جنوب دم�سق

بيروت ـ اف ب: 

اأفاد املر�س���د ال�س���وري حلقوق االإن�سان اأن 
تنظي���م داع�ض اأعلن عرب و�س���طاء التفاو�ض، عن 
معاودة قبوله ل�رسوط االتفاق الذي جرى التو�شل 
اإليه بينه وبن ممثلن عن الرو�ض والنظام حول 
خروج���ه م���ن جنوب العا�س���مة دم�س���ق. وجاء هذا 
االتفاق بعد عمليات ق�س���ف مدفعي و�ساروخي 

جوي مكثف���ة، رافقت اال�س���تباكات العنيفة بن 
ق���وات النظ���ام وامل�س���لحن املوال���ن له���ا من 
جان���ب، وتنظي���م داع�ض من جان���ب اآخر يف حميط 
حي الت�ش���امن وحمي���ط خميم الريموك بالق�ش���م 
اجلنوب���ي م���ن العا�س���مة، يف حماول���ة م���ن قوات 
النظام لل�شغط على التنظيم للعودة اإلى االتفاق 
بع���د تعرق���ل تنفي���ذه. من جه���ة اأخ���رى، اأعلنت 
و�سائل اإعام رو�سية عن اتفاق على وقف اإطاق 

النار بن النظام وف�س���ائل م�س���لحة معار�سة يف 
يلدا وببيا وبيت �سحم جنوب �رشق دم�سق. وفيما 
يخ����ض بلدات القلمون، قال املر�س���د ال�س���وري 
حلق���وق االإن�س���ان، اإن اتفاق���ا جرى ب���ن الرو�ض 
واملقاتلن ين�ض على وق���ف اإطاق النار والبدء 
بت�سليم االأ�سلحة.. وين�ض االتفاق بتكفل اجلانب 
الرو�ش���ي بتنظيم عملية خروج راف�ش���ي االتفاق 

للخروج نحو وجهتهم، وتفتي�ض القوافل.

بوخارست ـ اف ب:

 قال زعيم احلزب اال�سرتاكي الدميقراطي 
احلاك���م يف روماني���ا اإن احلكوم���ة وافقت على 
مذك���رة نقل �س���فارة روماني���ا يف اإ�رشائيل اإلى 
القد����ض من ت���ل اأبيب، لتحذو ح���ذو الواليات 
املتحدة يف هذا ال�ساأن، لكن رئي�ض الباد نفى 

ا�ست�سارته يف االأمر.
احل���زب  زعي���م  دراغن���ا  ليفي���و  وق���ال   
جمل����ض  ورئي����ض  الدميقراط���ي  اال�س���رتاكي 
النواب ملحطة تلفزيون “اأنتينا”  3  اخلا�س���ة 

يف وقت متاأخر الليلة املا�سية : “اأم�ض وافقت 
احلكوم���ة على مذك���رة لب���دء اإج���راءات النقل 

الفعلي لل�سفارة من تل اأبيب اإلى القد�ض”.
ويحكم دراجنا قب�شته على احلزب احلاكم 
وينظ���ر اإلي���ه عل���ى اأن���ه امل�س���وؤول فعليا عن 

احلكومة.
 ومبوج���ب القانون الروماين يق���ع القرار 
النهائي لنقل ال�سفارة يف يد الرئي�ض كاو�ض 
يوهاني����ض، الذي ينتمي لتيار الو�س���ط، الذي 

قال اإنه مل جتر ا�ست�سارته قبل اتخاذ القرار.

مو�س���كو � اأ ف ب: اأعلن وزير اخلارجية الرو�س���ي �س���ريغي الفروف اأم�ض اجلمعة ان الرئي�ض فادميري 
بوتن “م�س���تعد للقاء” نظريه االمريكي دونالد ترامب، مو�س���حا انه “ال يتم التح�ش���ري” حاليا ملثل هذا 
اللقاء. و�رشح الفروف يف مقابلة مع �س���بكة “ريا نوفو�س���تي” ان “بوتن م�ستعد ملثل هذا اللقاء”، وذلك 
ردا على �س���وؤال حول ما اذا كان الرئي�س���ان �س���يلتقيان لكنه اأو�س���ح ان مثل هذا اللقاء “لي�ض بعد طور 
االع���داد”. واأو�س���ح “ننطلق م���ن مبداأ ان الرئي�ض االمريكي وجه يف ات�س���ال هاتفي دعوة يف هذا ال�س���دد 
واأع���رب عن �رسوره ال�ش���تقبال بوتني يف البي���ت االبي�ض وللقاء يف زيارة متبادلة”. وم�ش���ى يقول “مبا اأن 

ترامب من تقدم بالدعوة فنتوقع اأن تتحقق”.
وكان ترام���ب اق���رتح على بوتني يف ات�ش���ال هاتفي يف مار�ض عقد لقاء يف البي���ت االبي�ض لكن هذه 
الفكرة مل حترز تقدما منذ ذلك احلني يف اجواء التوتر املرتبط بق�شية ت�شميم اجلا�شو�ض الرو�شي ال�شابق 

�سريغي �سكريبال يف بريطانيا والهجوم الكيميائي املفرت�ض على دوما ب�سوريا.

ترامب  بوتني “م�ستعد للقاء” 

دبي- العربية.نت:

اجل���وي  الدف���اع  ق���وات  متكن���ت 
ال�س���عودي، اأم����ض اجلمع���ة، م���ن اعرتا�ض 
�س���اروخ بالي�س���تي اأطلقت���ه ميلي�س���يات 
احلوث���ي  باجتاه جازان. يذك���ر اأن اأكرث من 
100 �س���اروخ بالي�س���تي كان���ت اأطلق���ت 
م���ن قب���ا امليلي�س���يات يف اليم���ن باجتاه 
ال�سعودية، بح�سب ما اأعلن التحالف يف 16 
اأبريل. وقد متكنت الدفاعات ال�س���عودية 
م���ن اعرتا����ض معظمه���ا. وكان املتح���دث 
با�س���م ق���وات التحال���ف لدع���م ال�رشعية يف 
اليم���ن، العقي���د رك���ن ترك���ي املالك���ي، 
اأك���د يف موؤمتر �س���حايف، االثن���ن، اأن 119 
�س���اروخا بالي�س���تياً اأطلقها احلوثيون من 
اليم���ن على ال�س���عودية حت���ى االآن، حمذراً 
من مبادرة ع�س���كرية موؤملة للحوثين حال 
ا�س���تمر تهديد اململكة. وقال اإن ا�ستمرار 
ا�س���تخدام مثل هذه املنظومات يف تهديد 
اأم���ن و�س���امة اأرا�س���ي اململك���ة العربي���ة 
ال�س���عودية ومواطنيه���ا واملقيم���ن على 
اأر�سها، �س���تقابله مبادرة ع�سكرية قا�سية 
موؤمل���ة موجعة. كما ذكر اأن النظام االإيراين 
يوا�س���ل انته���اك القانون ال���دويل باإمداد 
امليلي�س���يات احلوثي���ة بالطائ���رات بدون 

طيار )م�سرية(.

 اعرتا�ض بالي�ستي حوثي 
اأطلق باجتاه جازان

عدن ـ وكاالت:

 ق����ال رئي�����ض احلكوم����ة اليمني����ة، اأحم����د 
بن دغ����ر، اأم�ض اجلمع����ة، اإن ميلي�س����يا احلوثي 
االنقابية “فقدت معظ����م قوتها واإن نهايتها 
بات����ت قريب����ة وحتمية”، داعي����ا املغرر بهم يف 
�س����فوف امليلي�س����يا “الع����ودة اإلى �س����وابهم 
واالنت�شار للدولة املدنية واليمن االحتادي”.

واأكد ب����ن دغ����ر، اأن ال�س����عب اليمني “لن 
يقب����ل باخلرافة واحلق االإله����ي يف احلكم”، يف 
اإ�س����ارة اإلى ميلي�س����يا احلوثي. ج����اء ذلك خال 
ات�ش����ال هاتف����ي اأجراه م����ع حمافظ البي�ش����اء، 
�س����الح الر�س����ا�ض، لاطاع على االنت�سارات 
امليدانية التي يحققها اجلي�ض اليمني باإ�سناد 
م����ن التحال����ف لدع����م ال�رشعي����ة لتحري����ر كامل 
املحافظ����ة م����ن ميلي�س����يا احلوث����ي االنقابية 
اليمني����ة  االأنب����اء  وكال����ة  بح�س����ب  االإيراني����ة، 
الر�س����مية. واأ�س����اد رئي�����ض احلكوم����ة اليمنية، 
باالنت�س����ارات امليداني����ة املحقق����ة يف ع����دد 
من جبهات البي�ش����اء على طري����ق حترير كافة 
مناطقه����ا م����ن قب�ش����ة امليلي�ش����يا. ويخو�ض 
اجلي�ض اليمني واملقاومة ال�س����عبية، بدعم من 
التحال����ف، معركة ا�ش����تكمال حترير البي�ش����اء، 

م����ن عدة حماور و�س����ط تقدم ميداين م�س����تمر، 
النتزاعه����ا م����ن قب�ش����ة امليلي�ش����يا االنقالبية. 
وتتو�ش����ط البي�ش����اء مبوقعها اال�شرتاتيجي 8 
حمافظ����ات مينية، و�ش����يفتح حتريره����ا جبهة 
جديدة باجتاه ذمار وتطويق العا�س����مة �سنعاء 
وا�س����تكمال  لتحريره����ا  اجلن����وب،  جه����ة  م����ن 
اإنه����اء االنقاب. واأث����ارت العملية الع�س����كرية 
الت����ي بداأتها ق����وات املقاوم����ة اليمنية بدعم 
الق����وات االإماراتي����ة يف التحال����ف العرب����ي يف 
جبه����ة ال�س����احل الغربي وما تخلله����ا من تقدم 
�رشيع، هلع احلوثين، الذين ي�س����ابقون الزمن 

للدفع بتعزي����زات اإلى مدين����ة احلديدة. وبعد 
العملية، دفعت ميلي�س����يات احلوثي بالقيادي 
امليلي�س����ياوي الب����ارز �س����الح ال�س����ماد اإل����ى 
حمافظة احلديدة للح�شد، خ�شية �شقوط مدينة 
احلديدة ومين����اء احلديدة اال�س����رتاتيجي. ويف 
حماولة يائ�س����ة، دعا ال�سماد، رئي�ض ما ي�سمى 
للميلي�س����يات  التاب����ع  ال�سيا�س����ي  باملجل�����ض 
احلوثي����ة، اأبناء احلدي����دة للوق����وف اإلى جانب 
ملي�س����ياتهم وم�س����اندتها يف مواجه����ة التقدم 
املت�س����ارع لقوات املقاومة يف ال�ساحل الغربي 

باجتاه مدينة احلديدة.

بن دغر: ميليشيا الحوثي فقدت قوتها ونهايتها قريبة
 عملية الساحل الغربي تثير هلع المتمردين

•  تاأتي هذه العملية ا�ستكماال لتحرير وتاأمن ال�ساحل الغربي	



أعرب رئيس مجلس إدارة نادي املنامة 
الريايض زهري كازروين عن بالغ ش��كره 
وتقدي��ره إىل رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة س��مو الش��يح عيىس بن 
ع��ي آل خليفة عىل دعم��ه املتواصل 
الس��تعدادات  ومتابعت��ه  واهتامم��ه 
فريق��ي ن��ادي املنامة واملح��رق قبيل 
مش��اركتهام ضم��ن منافس��ات بطولة 
الثامنة  األندية الخليجية لكرة الس��لة 
والثالثني املق��ررة أن تقام يف العاصمة 

العامنية مسقط مطلع الشهر املقبل.
وأك��د كازروين أن لقاء س��مو الش��يخ 
عي��ىس ب��ن ع��ي والتعرف ع��ىل آخر 
اس��تعدادات فريق كرة الس��لة خالل 
االجتامع ال��ذي عقد يف مق��ر االتحاد 
يف أم الحص��م مح��ل فخر واعت��زاز لنا 
يف ن��ادي املنامة، خصوصا وأن س��موه 
ح��رص ع��ىل معرف��ة ومتابع��ة كافة 

له��ذه  واالس��تعدادات  التحض��ريات 
املشاركة الخليجية.

وأشار زهري كازروين إىل أن إدارة املنامة 
تثم��ن وتقدر وتعت��ز به��ذا االهتامم 
واملتابعة املتواصل��ة، وهو مبثابة حافز 
لنا ولالعبني وللطاقمني اإلداري والفني؛ 
لتقدي��م األفضل فني��ا، مؤكدا أن نادي 
املنام��ة سيس��عى للمش��اركة بقوة يف 
البطول��ة الخليجي��ة وهدف��ه تحقيق 
أفض��ل النتائج باس��م مملكة البحرين 
وترشيف كرة السلة البحرينية، موضحا 
أن املنام��ة س��يهدف للمنافس��ة عىل 
اللق��ب الخليج��ي، ومتمني��ا أن يعود 
من مس��قط حامال معه كأس البطولة 

الخليجية.
وي��رى كازروين أن الس��لة البحريني��ة 
بات��ت اليوم رق��ام صعب��ا يف املحافل 
الدولية واإلقليمية والخليجية، موضحا 

أن التطور الالفت يف اللعبة مؤخرا جاء 
بفض��ل العم��ل الجبار ال��ذي يقوم به 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة بقيادة 
ربان��ه رئي��س االتحاد س��مو الش��يخ 
عي��ىس بن عي آل خليفة ومعه جميع 
زمالئه أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
إس��راتيجية  أن  إىل  مش��ريا  االتح��اد، 
االتحاد وحرصه عىل تطوير املسابقات 
واملنافس��ات املحلية يف جميع الفئات 
ق��ادت اللعب��ة إىل مس��تويات فني��ة 
متميزة عىل صعيد املنتخبات الوطنية 
وكذل��ك األندية. ومتن��ى زهري كازروين 
كل التوفيق والس��داد لس��مو الش��يخ 
عيىس ب��ن ع��ي آل خليف��ة واالتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة، مؤكدا حرص 
ودعم إدارة نادي املنامة لكل األهداف 
واإلسراتيجيات التي يضعها االتحاد يف 

سبيل تطوير اللعبة.

دعم سمو الشيخ عيسى بن علي يحفزنا لتشريف  السلة البحرينية
تابع استعدادات المنامة قبل المشاركة الخليجية... كازروني:

سمو الشيخ عيسى بن علي وزهير كازروني خالل اللقاء

الجفير              المركز اإلعالمي

يحت��اج األهي إىل الفوز اليوم 
الس��بت ع��ىل داركلي��ب ليك 
يضمن بلوغ نهايئ كأس س��مو 
ويل العهد للكرة الطائرة )أغىل 
الكؤوس( عندم��ا يلتقي معه 
يف املب��اراة الثاني��ة من الدور 
نصف النهايئ للمسابقة والتي 
س��تقام ع��ىل صال��ة االتحاد 
الطائرة، فيام  للكرة  البحريني 
يتطل��ع “العني��د” إىل الف��وز 
لتأجيل الحس��م حتى املباراة 

الفاصلة.
وكان األهي فاز عىل داركليب 
بصعوب��ة  األول  النه��ايئ  يف 
بنتيجة 3/2، األم��ر الذي ينبأ 
مبباراة قوية م��ن الطرفني إذا 
م��ا ظه��ر داركليب مبس��تواه 

املعروف.
األهي “بط��ل الدوري” تحت 
قيادة املدرب التونيس منري بن 
قارة يأمل يف تخطي داركليب 
لبلوغ النهايئ واملنافس��ة عىل 
بطول��ة ال��كأس الت��ي حقق 
لقبها يف املوسم املايض ليحرز 
يعيش  املوس��م، حيث  ثنائية 
النس��ور أفضل أيامهم يف ظل 

وجود كوكبة من أبرز النجوم، 
حي��ث يربز يف الهجوم كال من 
الدوميني��يك الفي��س ون��ارص 
عن��ان مبركز 4 الق��ادران عىل 
إىل  برباعة  الك��رات  تخلي��ص 
جان��ب محم��د عن��ان الذي 
ملهارته  الرابحة  الورق��ة  يعترب 

الفائقة يف الهج��وم، وقد كان 
العامل الرئي��س لفوز الفريق 
يف املباراة املاضية بعد دخوله 

يف الشوط الثالث.
كام تضم كتيبة النسور القائد 
ع��ي الصرييف املعروف بحائط 
الصد القوي مع عباس الخباز 

يف االرتكاز والقدرة عىل تنفيذ 
الرضبات الرسيعة، مع وجود 
امي��ن هرونة الس��د املنيع يف 
وال��ذي  الدفاعي��ة  التغطي��ة 
سيقع عليه عبء تأمني الكرة 
األوىل مع وجود صانع األلعاب 

عي حبيب.
داركلي��ب  ف��إن  املقاب��ل  يف 
الوطني عي  امل��درب  بقيادة 
أهمي��ة  ي��درك  عبدالواح��د 
املباراة، فاملب��اراة تعني وداع 
املوس��م م��ن دون أي لقب، 
مجموع��ة  الفري��ق  ويض��م 
م��ن الالعبني البارزي��ن أمثال 
إبراهيم  محمد يعقوب وعي 
املتميزان بهجومهام القوي يف 
األطراف، مع وج��ود محمود 
العب��ا  بجان��ب  عبدالواح��د، 
امي��ن عيىس ومحمد  االرتكاز 
عب��اس ورمب��ا حس��ن عباس 
والليربو ع��ي خري الله وصانع 
األلعاب الخبري محمود حسن 
القادر ع��ىل توظيف الالعبني 
بالصورة األمث��ل والذي يتعني 
علي��ه التحاي��ل ع��ىل حوائط 

األهي العالية قدر اإلمكان.

المباراة الثانية بالدور نصف النهائي اليوم

األهلي يتطلع لبلوغ نهائي كأس ولي العهد عبر بوابة “داركليب”
حسن علي

من اللقاء السابق
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سقط فريق الرفاع الرشقي أمام متذيل 
الرتي��ب فريق االتحاد بهدفني دون رد 
يف املب��اراة التي جمعته��ام أمس عىل 
استاد البحرين الوطني لحساب الجولة 
األخرية من دوري بنك البحرين الوطني 
ألندي��ة الدرج��ة األوىل لك��رة القدم. 
وأحرز هديف االتح��اد كل من محمود 
جعفر يف الدقيقة 23 من الشوط األول، 
وأضاف زميله مهدي عبدالجبار الهدف 
الثاين يف الدقيقة 37، فيام سجل فيصل 
بودهوم هدف الرشقي يف الدقيقة 86.
هذا الفوز مل يغري شيئاً يف ترتيب االتحاد 
كونه هبط رس��مياً إىل مص��اف دوري 
الدرجة الثانية عرب املركز األخري وبرصيد 
14 نقطة، فيام الخسارة جمدت رصيد 
“اللي��ث الرشقاوي” عن��د 17 نقطة يف 
الثامن، وس��ينتظر حت��ى لقاء  املرك��ز 
األهي )16 نقطة( ليك يعرف مصريه إذا 
ما سيهبط مبارشة لدوري”املظاليم” أم 
أنه س��يخوض ملحق الهبوط والصعود 

والذي سيكون أمام البسيتني.

 مجريات اللقاء

الفريق��ني  لالعب��ي  طبيعي��ة  بداي��ة 
خ��الل  م��ن  والرشق��اوي  االتح��ادي 
ربع س��اعة األوىل دون أن تش��هد أية 
محاوالت خطرة يف ظل انحصار الالعب 
يف منتصف امللعب، حتى بدأت مالمح 
الخطوة تظهر م��ن كال الجانبني ولكن 
االتحاد كان أخطر، ليحقق األخري مراده 
بالهدف األول عرب أقدام محمود جعفر 
الذي واجه املرم��ى دون وجود مراقبة 
دفاعي��ة ويس��كنها يف املرم��ى )23(. 
الرشق��ي كاد أن يع��ادل النتيج��ة عن 
طري��ق العبه عبدالله مبارك لوال براعة 
حارس��ة االتح��اد )30(. لينق��ذ لطف 
الل��ه مرم��ى الرشقي من ك��رة مهدي 
عبدالجبار )33(. ويعود حارس االتحاد 
إبراهيم عون إلنقاذ مرماه من كرة عي 
عبدالله )34(. وبني االندفاع الرشقاوي، 
رضب االتحاد مرم��ى خصمه بالهدف 
الثاين ع��رب مهدي عبدالجبار مس��تغاًل 
الفراغ الدفاع��ي لريكنها باحرافية عىل 
يسار لطف الله )37(. الدقائق األخرية 
شهدت س��يطرة رشقاوية بغية تقليص 
الف��ارق إال ان اللمس��ة األخ��رية أمام 
مرم��ى االتحاد كان هي نقطة الضعف 

لينتهي الشوط.
ويف الش��وط الثاين، رم��ى الرشقي بكل 
ثقل��ه بغي��ة إح��راز ه��دف التقليص، 

وبس��ط س��يطرته املطلقة عىل منطقة 
االتح��اد ولك��ن دون ج��دوى يف ظل 
التكتل الدفاعي لالتحاد. القائم األيرس 
وقف أمام كرة مهدي عبدالجبار )80(، 
فيام نجح فيصل بودهوم من تس��جيل 
ه��دف الرشقي األول )86(. أدار اللقاء 
طاق��م مكون م��ن إس��امعيل حبيب 
حكم س��احة ومحمد جعفر مس��اعد 
أول وعبدالل��ه صال��ح مس��اعد ث��اين 

وعبدالشهيد عبداألمري حكم رابع.

المنامة يكتسح الحد

وعىل ملع��ب اس��تاد الن��ادي األهي 
باملاحوز، اكتس��ح فريق املنامة مرمى 
ش��باك الحد بخمس��ة أه��داف مقابل 
ه��دف بعدما انته��ى الش��وط األول 

بتقدمه أيضاً بهدفني لهدف.
الرميح��ي  للمنام��ة محم��د  وس��جل 

والربازيلييان  )طش��ان(  ع��ي  ومحمد 
ايريك ورنينهو ومس��عود قمرب، وسجل 

للحد عبدالوهاب املالود.
هذا الف��وز جعل املنامة يرتقي للمركز 

الثاين مؤقتاً برصي��د 29 نقطة بانتظار 
نتيجة النجم��ة واملالكي��ة اليوم، فيام 
الحد بق��ّي عىل رصي��ده 21 نقطة يف 

املركز السادس. 

NBB بهدفين لهدف.. الشرقي يسقط أمام االتحاد بدوري
ال��م��ب��اش��ر ال���ه���ب���وط  أو  ال��م��ل��ح��ق  ب���ي���ن  ال���ل���ي���ث” 

المنامة يكستح الحد ويصعد للمركز الثاني مؤقتا
علي مجيد
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)تصوير: عبدالرسول الحجيري( من لقاء االتحاد والرفاع الشرقي  

تواصلت بطولة وزارة الداخلية للتنس 2018 التي تقام تحت رعاية 

وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، 

واملقامة عىل مالعب نادي ضباط األمن العام، وتستمر منافساتها 

البطولة حتى األحد املقبل. 

يف اليوم الثاين شهد فوز الالعب املرصي رشيف صربي عىل البلرويس 

هرياسمشوك 6 0- 1-6، وفاز الهولندي انتال عىل حمد عبدالعال 

بنتيجة 1-6 0-6، فيام فاز الشييك تيديس عىل الفرنيس ايريك بنتيجة 

1-6 1-6، وفاز السويدي ميلوس عىل الريك امري بنتيجة 1-6 1-6، كام 

فاز الهولندي ريك عىل كريم 2-6 -6 2، وفاز حسن عبدالرضا عىل 

السعودي فهد السعد 2-6 2-6، وفاز عمر العويض عىل الياس 6-1 6-2. 

منافسات قوية في بطولة الداخلية للتنس

حقق فريق الشباب نتيجة الفوز عىل 
حس��اب الرفاع بثالث��ة أهداف مقابل 
اثنني، يف املباراة التي جمعتهام مس��اء 
أم��س )الجمعة(، عىل اس��تاد خليفة 
الريايض، يف افتتاح منافس��ات الجولة 
الثامن��ة ع��رش واألخرية ل��دوري بنك 

البحرين الوطني لكرة القدم.
وس��جل ثالثية الش��باب السنغايل بابا 
سيال هدفني )25( و)55( وسيد أحمد 
جعفر )66(، فيام س��جل هديف الرفاع 

قيص حبيب )15( وهزاع عي )79(.
واحتفظ الشباب باملركز الخامس بعد 
أن رفع رصي��ده إىل )24( نقطة، فيام 
تجمد رصيد الرف��اع عند )19( نقطة 

وبقي يف املركز السابع.
وبه��ذا الف��وز، ضمن فرق الش��باب 
املش��اركة يف بطولة كأس النخبة التي 

ستضم الفرق الستة األوىل للدوري.

الشوط األول

املب��اراة متوس��طة  وج��اءت بداي��ة 
املس��توى الفني من الفريقني، تقاسام 
خاللها السيطرة واالستحواذ عىل الكرة 

يف وسط امللعب.
وم��ع م��رور الع��رش دقائ��ق األوىل 
نش��طت أط��راف الفريق��ني، وب��دءا 
بتب��ادل الهجامت الرسيعة وعوال عىل 

الكرات العرضية.
ويف الدقيق��ة 15، متك��ن فريق الرفاع 
من افتتاح التسجيل يف املباراة بهدف 
الس��بق، عن طريق قيص حبيب الذي 
اس��تلم ك��رة طولية م��ن زميله حمد 
شمس��ان وضعه��ا س��اقطة “ل��وب” 
م��ن فوق الحارس ع��ي عيىس داخل 

الشباك املارونية.
ويف الدقيقة 25، أعاد فريق الش��باب 
املب��اراة لنقطة البداية معادال النتيجة 
بعد أن حّول عي حس��ن كرة عرضية 
باملق��اس للس��نغايل بابا س��يال الذي 
مل يتوان يف وضعها برأس��ه يف ش��باك 

الحارس محبوب يحيى.
ويف الدقيقة 28، أتيحت للرفاع فرصة 
لتس��جيل الهدف الث��اين بعد أن وجد 
مهاجم��ه عب��د الله الجزيري نفس��ه 
متحررا من دفاع الشباب وسدد كرته 
زاحفة تصدى لها الحارس عي عيىس.

وس��ارت املب��اراة بعدها ع��ىل وترية 
واحدة، إذ استحوذ الشباب عىل الكرة 
كثريا وشكل الخطورة األكرب عىل مرمى 
الرفاع ال��ذي تراجع العبي��ه، واعتمد 
عىل الهجامت املرتدة، وانتهى الشوط 

األول بالتعادل اإليجايب بهدف ملثله.

الشوط الثاني

وبدء الشوط الثاين مثلام انتهى عليه 

األول، إذ واص��ل الش��بابيون ف��رض 
األفضلية من خالل االس��تحواذ عىل 
الكرة وبن��اء الهج��امت، وكاد قائد 
الفريق سيدأحمد جعفر أن يضيف 
الهدف الث��اين بتس��ديدة قوية من 
مش��ارف منطقة الج��زاء تصدى لها 
الحارس محبوب يحيى عىل دفعتني 

.)50(
الدقيق��ة 55، وض��ع مح��رف  ويف 

الشباب السنغايل بابا سيال فريقه يف 
املقدمة بالهدف الثاين مستغال تقدم 

حارس الرفاع يحيى محبوب.
واندفع العب��و الرفاع بع��د الهدف 
نحو مرمى الش��باب بغية التعديل، 
وأتيح��ت ملهاجمي��ه ع��دة فرص مل 
أبرزها  املطلوب  بالش��كل  تس��تغل 
تس��ديدة عبدالله مبارك يف الدقيقة 

.57
ويف الدقيقة 66، عزز الشباب تقدمه 
بالهدف الثالث بواس��طة سيدأحمد 
جعفر بعد ملح��ة فنية جميلة “خذ 
وهات” مع زميله عي حسن سعيد، 
توغ��ل به��ا داخ��ل منقط��ة الجزاء 
وأسكنها زاحفة يف الشباك الرفاعية.

ويف الدقيق��ة 79، نج��ح الرفاع من 
تقلي��ص النتيج��ة بواس��طة الالعب 
ه��زاع عي، ث��م أتيحت للس��اموي 
جملة من الفرص السانحة للتسجيل، 
مل يس��تغل واحدة منه��ا عىل االقل 
لتعدي��ل النتيج��ة، لتنته��ي املباراة 
بفوز الش��باب بثالثة أهداف مقابل 

اثنني.
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فريق الداخلية يفوز بدوري 
الدرجة الثالثة للتنس

مدينة عيىس – اتحاد التنس: فاز فريق وزارة الداخلية )ب( 
باملباراة الفاصلة مع فريق شاين بنتيجة 5/4 بعد منافسة قوية 

ورشسة يف املباراة التي جمعتهام األسبوع املايض عىل مالعب 
االتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين مبدنية 

عيىس ضمن منافسات الدوري العام للتنس الذي ينظمه 
االتحاد البحريني للتنس.

وقد متكن العبي فريق وزارة الداخلية من حسم موقف املباراة 
لصالحهم، وفاز أدام عدنان وعبدالرحمن الذوادي عىل كل 

من غازي السبيعي ويعقوب يوسف، محمد أبوالفتح وجاسك 
عيد إبراهيم حسن، محمد أمني بنتيجة 7-5، 7-4، 7-1، 

وخرس فريق )فؤاد الرويعي ورياض مكرم ضدهم بنتيجة 6-7، 
صفر – 7، 7-6، وحسم بذلك فريق وزارة الداخلية املجموعة 
الثالثة ضد فريق )عدنان كامل وخالد عي( وإبراهيم حسن 

ومحمد أمني 2-7، وفاز محمد أبو الفتح وجاسم عيد -7صفر 
وكانت املباراة النهائية لصالح فريق شاين ضد غازي السبيعي 

ويعقوب يوسف بنتيجة 7-2 لتصبح النتيجة النهائية 5-4 
لصالح فريق وزارة الداخلية )ب(. 

أم الحصم               اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

يستعد منتخبنا الوطني 
للجوجيتسو للمشاركة يف 

بطولة أبوظبي العاملية ملحريف 
الجوجيتسو التي ستقام يف 
العاصمة االماراتية أبوظبي 

مبشاركة أكرث من 2500 العباً 
والعبة ميثلون أكرث من 60 دولة 

من مختلف دول العامل.
وحدد اتحاد البحرين للدفاع عن 

النفس وفد منتخبنا يف البطولة، 
حيث يتكون من املدرب رضا 

منفردي واملدربة كاشا منفردي 
والالعبة صغرى مبارك التي 
ستشارك يف وزن تحت 70 

كيلوغرام، إضافة إىل 8 العبني 
للرجال وهم: عي منفردي 

الذي سيلعب يف وزن تحت 69 
كيلوغرام للحزام األسود، عبدالله 

سينا يف وزن 62 كيلوغرام للحزام 
البني، محمد أبو أدريس يف وزن 
69 كيلوغرام للحزام البني، ميثم 
عي يف وزن 77 كيلوغرام للحزام 

البنفسجي، عي إبراهيمي يف وزن 
85 كيلوغرام للحزام البني، جاسم 

العبايس يف وزن 85 كيلوغرام 
للحزام األزرق، نجاد القصيبي 

يف وزن 85 كيلوغرام للحزام 

البنفسجي، ومحمد غريب يف وزن 
110 كيلوغرام.

وأكد نائب رئيس اتحاد البحرين 
للدفاع عن النفس أمني رس لعبة 

الجوجيتسو عمر بوكامل أن 
مجلس اإلدارة برئاسة املهندس 

أحمد الخياط عىل ثقة كبرية 
بقدرات الالعبني بتحقيق 

امليداليات الذهبية يف البطولة.

وأوضح بوكامل أن الدعم 
الالمحدود الذي يحصل عليه 

االتحاد من ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة حافز كبري لالتحاد 
واملنتخبات الوطنية، وأن دعم 

واهتامم النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى الرئيس الفخري لالتحاد 

البحريني لفنون القتال املختلطة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة ساهم بتحقيق العديد 

من األهداف بألعاب الدفاع عن 
النفس.

9 العبين يمثلون الجوجيتسـو في “أبوظبي العالمية”

تتجه األنظار يف متام الساعة 
الثانية عرشة ظهراً صوب االتحاد 

البحريني لكرة القدم حيث 
ُتسحب قرعة دورة سمو الشيخ 

نارص بن حمد الرمضانية يف 
نسختها الحادية عرشة والتي 
ستنطلق منافساتها يف الثالث 

عرش من شهر مايو املقبل 
مبشاركة 16 فريقاً سيتم توزيعهم 

عىل 4 مجموعات. 
واعتمدت اللجنة املنظمة العليا 

للدورة إىل اآلن مشاركة 8 فرق 
بصفتها متأهلة إىل دور ال�� 8 

من الدورة العارشة التي أقيمت 
العام املايض، فيام سيتم اإلعالن 
عن الفرق الثامنية األخرى قبل 

إجراء مراسم القرعة اليوم، وذلك 
بعد دراسة امللفات العديدة التي 
تقدمت بها حيث كثفت اللجنة 

من عملها يف اليومني املاضيني 
من أجل إنجاز آخر الرتيبات 

التنظيمية لحفل القرعة. 

والفرق التي تم اعتامد مشاركتها 
بحسب النتائج يف الدورة السابقة 
هي “بتلكو جرنز يونايتد، الفخار، 

فيكتوريوس، النوايف، الزلزال، 
صقور البحرين، نوماس، الصقر 

األبيض”، حيث متت املوافقة 
الرسمية عىل مشاركتها يف انتظار 

أن يتم تسلم القوائم الخاصة 
بالالعبني والجهازين اإلداري 

والفني لكل منها. 
كام أعدت اللجنة املنظمة 

القوانني الخاصة باملشاركة واآللية 
املناسبة التي تم اعتامدها إلجراء 

القرعة، حيث سيشتمل الحفل 
املبسط كلمة ملدير الدورة راشد 

البوعينني سيتم خاللها الرشح 
ملمثي الفرق املشاركة القوانني 
والرشوط الالزمة للمشاركة يف 

النسخة الجديدة والتي من 
املتوقع أن تكون بشكل مغاير 

نظراً لالستعدادات املبكرة للفرق 
الطامحة بالظفر باللقب. 

ـــار تــتــجــه الـــيـــوم إلــــى قــرعــة “نـــاصـــر 11” ـــظ األن
اللجنة اإلعالمية

جانب من المنافسات

فريق وزارة الداخلية

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ 
عي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 

يسدل الستار اليوم )السبت( عىل 
منافسات دوري بنك البحرين الوطني 

ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم 
للموسم الريايض 2018-2017، وذلك 

عىل أرضية استاد البحرين الوطني.
وسيشهد اليوم الختامي تتويج فريق 

نادي املحرق رسميا بطال لدوري بنك 
البحرين الوطني ألندية الدرجة األوىل 

بعد ضامنه اللقب، كام سيتم تتويج 
الفريقني الحاصلني عىل املركزين 

الثاين والثالث. وستستكمل مباريات 
الجولة األخرية من دوري بنك البحرين 

الوطني اليوم، بلقاءين يجمع األول 
املالكية مع النجمة عند 4.45 مساء، 

عىل أن يلعب األهي مع املحرق عند 

7 مساء، ثم تبدأ مراسم التتويج للفرق 
الحاصلة عىل املراكز الثالثة األوىل.

ويحرص االتحاد البحريني لكرة 
القدم عىل إخراج اليوم الختامي 

ملسابقة دوري بنك البحرين الوطني 
بالصورة املثىل، والتي تعكس الرشاكة 
املميزة واإليجابية التي وقعها االتحاد 

مع بنك البحرين الوطني الراعي 
الرسمي لدوري الدرجة األوىل لهذا 

املوسم، والتي أمثرت عن تطور كبري 
يف املنافسة الفنية واألمور اإلعالمية 

والتسويقية والحضور الجامهريي 
ملباريات الدوري، خصوصا بعد إجراء 
بعض التغيريات واإلضافات عىل نظام 
املسابقة، فيام يتعلق بهبوط فريقني 
مبارشين إىل الدرجة الثانية وصعود 
مثلهام من الدرجة الثانية، باإلضافة 

إىل مباراة امللحق املستحدثة هذا 

املوسم، والتي ستجمع ثامن الدرجة 
األوىل بثالث الدرجة الثانية، لتحديد 

الصاعد والهابط بينهام.
ووجه االتحاد الدعوة ملختلف 

املسؤولني الرياضيني يف اململكة 
لحضور اليوم الختامي لدوري بنك 

البحرين الوطني، باإلضافة إىل 
شخصيات مختلفة، استعدادا للعرس 

.NBB الختامي ملسابقة دوري

وأنهى االتحاد كافة تجهيزاته لليوم 
الختامي للدوري، والذي يحرص عىل 
إخراج بصورة مميزة تعكس الدعم 

الكبري واإليجايب لبنك البحرين الوطني 
ومساهمته الفعالة يف إنجاح مسابقة 
الدوري عىل جميع األصعدة، خصوصا 
بعد تخصيص البنك جائزتني نقديتني 

لجامهري كل مباراة من مباريات 
الدوري ال� 90.

علــي بن خليفة يرعــى ختــام دوري NBB... اليوم
س���ي���ش���ه���د ت����ت����وي����ج ال����م����ح����رق ب�����ط�����ًا ل��ل��م��س��اب��ق��ة

اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي
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جدول الترتيب
المحرق

النجمة

المالكية

الشباب
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سيدأحمد جعفر يضيف الهدف الثالث للشباب  )تصوير: رسول الحجيري(

كرر انتصاره على الرفاع “رايح جاي”

“مارونــي الشــباب” بثالثيــة.. يصطــاد “أســود الحنينية”
محمد الدرازي
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أكد األمني العام للمجلس األعىل 
نائب رئيس  للش��باب والرياضة 
اللجنة األوملبية البحرينية الشيخ 
س��لامن بن إبراهي��م آل خليفة 
أهمية وضع خطط عمل واضحة 
املع��امل لتنفي��ذ مح��اور برنامج 
)اس��تجابة( ال��ذي أطلقه ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
وذل��ك من خالل تش��كيل لجان 
عىل  تعم��ل  متخصص��ة  عم��ل 
وضع اآلليات التنفيذية للربنامح 
وترجم��ة أهداف��ه املتميزة عىل 

أرض الواقع. 
ب��ن  س��لامن  الش��يخ  وأش��ار 
إبراهي��م آل خليف��ة أن األمانة 
العامة للمجلس األعىل للش��باب 

إجراء  ع��ىل  والرياضة س��تعمل 
التنس��يق الالزم للبدء يف تشكيل 
اللج��ان املعنية بتنفيذ املبادرات 
أعلنه��ا  الت��ي  واإلس��راتيجيات 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة يف برنامج )استجابة(، ويف 
هذا اإلط��ار، فقد كّلف الش��يخ 
س��لامن بن إبراهي��م آل خليفة، 
األم��ني العام املس��اعد للمجلس 
األعىل للش��باب والرياضة األمني 
العام للجن��ة األوملبية البحرينية 
للتنس��يق  عس��كر  عبدالرحمن 
والجهات  الوزارات  مع  واملتابعة 
الحكومية ذات العالقة والرشوع 
يف تنفيذ محاور الربنامج الطموح 
مبخرج��ات  لالرتق��اء  اله��ادف 

الحركة الشبابية والرياضية. 
وأوضح الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة أنه تقرر تكليف اللجنة 
باالجتامع  البحريني��ة  األوملبي��ة 

الرياضي��ة  االتح��ادات  م��ع 
بتنفيذ  املتعلقة  اآللي��ات  لوضع 
الريايض  التطوي��ر  إس��راتجيات 
اس��تجابة  برنام��ج  يف  ال��واردة 
وبح��ث متطلب��ات االتح��ادات 
اإلس��راتيجيات،  تل��ك  إلنج��اح 
إضافة إىل دراسة أوجه االستثامر 
املمكن��ة يف املقرات واملنش��آت 

التابعة لالتحادات الرياضية.
وأكد الش��يخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة عىل أهمي��ة التفاعل 
اإليج��ايب والبن��اء م��ن مختلف 
واألهلي��ة  الرس��مية  الجه��ات 
املعني��ة لدع��م وتنفي��ذ محاور 
)اس��تجابة(  برنامج  ومب��ادرات 
وذل��ك مبا يعزز اآلث��ار اإليجابية 
لربنام��ج )اس��تجابة( عىل صعيد 
االرتقاء مبنظومة العمل الش��بايب 
والري��ايض يف اململكة من خالل 
العمل ع��ىل إيجاد مصادر دخل 

ثابت��ة جديدة  لتع��ود عائداتها 
بالنفع عىل القطاع الريايض عامة 
التي تتحملها  وتخفيف األعب��اء 
الدول��ة يف دعمها له��ذا القطاع 
واس��تثامر املنش��آت الرياضي��ة 

التابعة ملكيتها للدولة.

تشكيل لجان عمل لتنفيذ إستراتيجيات ومحاور “استجابة” 
مؤكًدا أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية إلنجاحه... سلمان بن إبراهيم: 

المنامة               األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة 

أك��د األم��ني العام املس��اعد 
للمجل��س األع��ىل للش��باب 
الع��ام  األم��ني  والرياض��ة، 
للجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
عبدالرحمن عسكر أن برنامج 
“اس��تجابة” ال��ذي يعد أحد 
مبادرات ممث��ل جاللة امللك 
وش��ؤون  الخريي��ة  لألع��امل 
الشباب، رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة سيش��كل نقلة نوعية 
والريايض  الش��بايب  للقطاعني 
وسيحقق املزيد من املكاسب 
للعمل الش��بايب والريايض مبا 
يعزز مكان��ة اململكة يف هذا 

املجال.
ه��ذا  أن  عس��كر  وأوض��ح 
الربنامج ومبا يحمله من رؤى 
وأفكار يعكس اهتامم س��مو 

الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل 
خليفة وحرصه املس��تمر عىل 
االرتق��اء بالحرك��ة الش��بابية 
والرياضي��ة وتقدي��م كل م��ا 
من ش��أنه أن يوسع من رقعة 
اإلنجازات واملكتس��بات إميانا 
منه بأهمية دعم فئة الشباب 
والذين يضطلعون بدور كبري 
يف تحقي��ق التنمي��ة والتقدم 
ململكتنا الغالية، وانطالقا من 
الكبري  بال��دور  إميان س��موه 
ال��ذي باتت تلعب��ه الرياضة 
التنمي��ة  أه��داف  لتحقي��ق 
املس��تدامة وعك��س الصورة 

املرشقة للمملكة.
كام أضاف عس��كر أن الرؤى 
واألفكار الت��ي حملها برنامج 
الرياضة  س��تقود  “استجابة” 
مرحلة جديدة  إىل  البحرينية 
يت��م م��ن خالله��ا اس��تثامر 
الرياضة لرفد اقتصاد اململكة 

للموارد  األمث��ل  واالس��تثامر 
املتاحة ويف مقدمتها املنشآت 
الرياضية والعمل عىل تطبيق 
االحراف الريايض لخلق فرص 
عمل جديدة لش��باب الوطن 
وعمل سلس��لة من الرشاكات 
الداخلية والخارجية لالستفادة 

من خرباتها يف املجالني الشبايب 
والريايض وتحويل اململكة إىل 
وجه��ة بارزة الس��تضافة أكرب 
املنظامت الشبابية والرياضية 
لربط  الجاد  والسعي  العاملية 

العلم بالرياضة.
وأكد عس��كر ح��رص اللجنة 
البحرينية عىل دعم  األوملبية 
وتسخري  “اس��تجابة”  برنامج 
والطاق��ات  الجه��ود  كاف��ة 
تطلعات  تحوي��ل  أج��ل  من 
وأه��داف س��موه إىل واق��ع 
التنس��يق  بالتعاون مع لجنة 
واملتابعة والتنفيذ التي شكلها 
س��موه مؤخراً، وذلك بهدف 
االرتق��اء بالحرك��ة الش��بابية 
والرياضية إىل مس��تقبل أكرث 
متيزا تحت ظ��ل قيادة عاهل 
البالد صاح��ب الجاللة امللك 
حمد ب��ن عي��ى آل خليفة 

الداعم األول لهذا القطاع.

أكدت عض��و املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة، عض��و 
مجلس إدارة اللجنة األوملبية، 
البحرين��ي  االتح��اد  رئي��س 
الش��يخة حياة  الطاولة  لكرة 
بن��ت عبدالعزي��ز آل خليفة 
أن برنامج “اس��تجابة” الذي 
امللك  جالل��ة  ممثل  أطلق��ه 
لألع��امل الخريي��ة وش��ؤون 
الشباب، رئيس املجلس األعىل 
رئيس  والرياض��ة،  للش��باب 
اللجنة األوملبية س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة يعرب 
ع��ن رؤية عرصية مس��تنرية 
الحركة  من س��موه س��تقود 
الشبابية والرياضية إىل املزيد 

من التقدم والنجاح.
حي��اة  الش��يخة  وأضاف��ت 
بن��ت عبدالعزي��ز أن مبادرة 
امت��داد  تعت��رب  “اس��تجابة” 
املجالني  يف  س��موه  ملبادرات 
والت��ي  والري��ايض  الش��بايب 
الرؤية  م��ع  متام��ا  تنس��جم 

السديدة لعاهل البالد جاللة 
املل��ك حم��د بن عي��ى آل 
خليفة الهادفة لدعم مس��رية 
والرياضية  الش��بابية  الحركة 
وتوجيه��ات رئي��س ال��وزراء 
صاحب الس��مو املليك األمري 
خليفة بن سلامن آل خليفة، 
ورؤية ويل العهد نائب القائد 
لرئيس  األول  النائ��ب  األعىل 
الوزراء صاحب السمو املليك 
األمري س��لامن ب��ن حمد آل 
خليف��ة والرامي��ة إىل تطوير 
القطاع الري��ايض يف اململكة، 
الكبرية؛  م��وارده  واس��تغالل 
م��ن أج��ل االرتقاء بش��باب 

البحرين.
وأب��دت الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزيز إعجابها وسعادتها 
مبا تضمنه برنامج “استجابة” 
والذي تضمن دعم الرياضيني 
للحصول عىل املنح والبعثات 
الدراس��ية الرياضية بالتعاون 
والسعي  الخاص،  القطاع  مع 

االح��راف  لتطبي��ق  الج��اد 
الري��ايض وال��ذي يعت��رب هو 
عصب التطوي��ر الذي نتطلع 
ليصبح واقعا وإش��هار  الي��ه 
االتحاد الري��ايض للجامعات، 
وإع��الن س��موه ع��ن توقيع 
اتفاقية ب��ني مملكة البحرين 
تتعاون  التي  ومؤسسة ويرنز 
مع مؤسس��ة فريس��ت بونت 

األمريكية  املتح��دة  بالواليات 
الختي��ار مواه��ب بحريني��ة 
من الجنس��ني؛ للحصول عىل 
واالحراف  الدراس��ة  فرص��ة 
يف الخ��ارج، والعمل عىل أن 
إقليميا  مركزا  البحرين  تكون 
املؤسس��ات  باس��تقطاب 
الدولي��ة إىل اململكة والعديد 
م��ن املبادرات األخ��رى التي 
والت��ي  الربنام��ج  تضمنه��ا 
الش��باب  قطاع��ي  س��تقود 
والري��ايض إىل حقبة جديدة 
من الن��امء والتط��ور يف ظل 
يقدمها  التي  والرعاية  الدعم 
سمو الش��يخ نارص بن حمد 
القط��اع  له��ذا  خليف��ة  آل 
الحيوي، مؤكدة حرص جميع 
األرسة الرياضي��ة ع��ىل دعم 
مبادرة “اس��تجابة” مبا يكفل 
تحقي��ق تطلع��ات وأهداف 
س��موه والتي تهدف اساس��ا 
والرياضيني  بالرياضة  لالرتقاء 

يف مملكتنا الغالية.

أكد حرص األولمبية على تفعيل رؤية ناصر بن حمد... عسكر:

أكدت بأنه سيرتقي بالقطاعين الشبابي والرياضي... حياة بنت عبدالعزيز:

  “استجابة” سيحدث نقلة نوعية للحركة الشبابية والرياضية

 برنامج“استجابة” يعبر عن رؤية عصرية مستنيرة  

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية

عبدالرحمن عسكر

حياة بنت عبدالعزيز 

سلمان بن إبراهيم

سمو الشيخ ناصر بن حمد

بن هندي: ناصر بن حمد يستشرف 
المستقبل بإطالق “استجابة”

بوفرسن: ناصر بن حمد يترجم كلمات 
جاللة الملك وسمو ولي العهد

أكد مستشار جاللة امللك لشؤون الشباب 
والرياضة صالح عيى بن هندي أن  ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 

رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة اطلق مبادرة 

نوعية وبارزة من خالل برنامج )استجابة( 
الهادف إىل تطوير القطاعني الشبايب 

والريايض يف اململكة من خالل استثامر مواردها املتاحة وتسويق 
منشآتها مبا يضمن االرتقاء بهذين القطاعني املهمني.

واشار بن هندي اىل أن مبادرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها املستمرة يف منح الجانب 
الشبايب والريايض أولوية يف برنامج العمل الوطني ومتهيد الطريق أمام 

منتسبيه من اجل املشاركة يف عملية التنمية التي تشهدها اململكة 
يف مختلف الجوانب مؤكدا أن إطالق برنامج )استجابة( يرجم حرص 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عىل النهوض مبختلف مكونات 

منظومة العمل الشبايب والريايض يف اململكة. 
ونوه بن هندي اىل اآلثار اإليجابية لربنامج “استجابة” عىل مستقبل 
الرياضة البحرينية من خالل العمل عىل تفعيل التعاون املشرك بني 

املؤسسات الرياضية والشبابية والقطاعني الحكومي والخاص والقطاع 
االهيل االمر الذي يساهم يف ايجاد تكتل وطني قادر عىل تحقيق 

التطور املنشود للقطاعني الشبايب والريايض داعيا كافة االطراف اىل 
أهمية تضافر مختلف الجهود من أجل إنجاح برنامج )استجابة( 

وترجمة أهدافه املتميزة عىل أرض الواقع.

أكد رئيس اللجنة النوعية الدامئة للشباب 
والرياضة يف املجلس النيايب عيل بوفرسن 
أن برنامج“استجابة” الذي قام بتدشينه 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بنى 
رؤيته من كلامت جالله امللك، وويل العهد 

صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد 
آل خليفة، وكانت مضمونها )بيئة تنافسية 

مفتوحة وعادلة(. وبنينَّ أن هذه اإلسراتيجية 
لتطوير قطاع الشباب والرياضة والنهوض به اعتمدت عىل أهداف 

رئيسة، وهي االحراف الريايض، وتوفري املنح الدراسية والبعثات، 
وتسهيل منح الراخيص لالستثامر يف القطاع الريايض، وتفعيل املنشآت 

الرياضية. وذكر بو فرسن أنه كان ضمن فقرات تدشني املرشوع 
)استجابة( إشهار االتحاد البحريني الريايض الجامعات وذلك  لتنظيم 
وإعداد الدورات الرياضية والبطوالت يف مختلف األلعاب للجامعات 

البحرينية، وتم توقيع االتفاقات الستقطاب املؤسسات الشبابية 
الدولية لفتح املدارس الرياضية يف مملكة البحرين، ويف مختلف 

األلعاب، ولقد أثلجت صدورنا هذه املبادرة الطيبة من لدن سموه 
للنهوض بقطاع الشباب والرياضة؛ لرسم اإلسراتيجية؛ للوصول للعاملية 

وبالتعاون وتضافر الجهود مع مختلف وزارات الدولة مثل وزارة 
شؤون الشباب والرياضه ووزارة الربية والتعليم ووزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة ووزارة اإلعالم والقطاع الخاص. وأكد بوفرسن 

أن من عنارص اإلدارة املتميزة املتابعة، وقد تم تحديد موعد ملتابعة 
ومراقبة العمل وتنفيذ هذه الرؤية واألهداف يف 18 نوفمرب 2018، 

مام ينم عن فكر ناضج ومتطور ورؤية واضحة املعامل، ولكن تتطلب 
تضافر جهود مجموعة وزارات الدولة والقطاع الخاص والجهات ذات 

الصلة للوصول للهدف املنشود. وإننا واثقون من جني مثار هذه 
الجهود باإلنجاز والتميز والوصول للهدف.

صالح بن هندي

علي بوفرسن



ال يختلللف اثنان عللى أحقية وجدارة 
فريق باربار يف الفللوز ببطولة الدوري 
لكللرة اليد عى فريللق النجمة “حامل 
اللقللب” واملدجج بالعنللارص الدولية، 
عطفاً عى األداء الكبللر والقوي الذي 

قدمه عى مدار 60 دقيقة كاملة.
البنفسللج قدم نفسلله يف هذا املوسم 
بصورة كبللرة، من حيث املسللتويات 
العاليللة والنتائج القويللة التي أوصلته 
املبللاراة النهائيللة، وهللو الفريق الذي 

متكللن يف هللذا املوسللم من إسللقاط 
النجمة يف مناسللبتني رغم سللقوطه يف 
بعض املباريات، وهذا يعود بكل تأكيد 
للكفللاءة الفنيللة يف املللدرب الوطني 
سلليدعيل فالحي ولكتيبة الفريق بدًءا 

من الحارسللني علليل الطويللل وعيىس 
خلللف، واألدوار الدفاعيللة والهجومية 
للنجوم املتمثلة يف اإلخوة جعفر وعيل 
ومحمللود عبدالقللادر ومحمد حبيب، 
وأحمد  محمللد  اآلخريللن  واألخويللن 

املقايب والعمالق جعفر عباس، والشاب 
حسللن علليل وعبدالللله علليل، إضافة 
لألسللاء الشللابة األخرى التللي لعبت 

أدوار قليلة، إال أنها يف غاية األهمية.
فوز مستحق بكل تأكيد وبطولة غالية 

أعللاد بها باربللار نفسلله للواجهة من 
جديد واعتالء منصات التتويج الذهبية 
وتحقيق لقب الللدوري بعد غياب 10 
سللنوات. “البللالد سللبورت” فيا ييل 

يرصد لكم أفراح األبطال.

مهارة وقوة إرادة.. فعله��ا باربار وهذه العادة
اليد دوري  ب��ط��ل  ف��رح��ة  ي��رص��د  س���ب���ورت”  “ال���ب���اد 

باربار متوًجا بدرع الدوري

علي مجيد
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قال مدرب باربار سيدعيل فالحي لل “البالد 
سبورت” “نهنئ أنفسنا بالفوز، ونتمنى 

حظا أوفر للنجمة. الفريقان قدما مباراة 
رائعة وقمة يف املستوى، تبادلنا التقدم 

والتأخر معهم، واملباراة حسمت يف الثواين 
األخرة، والتي شهدت هجمة مبقدار 

بطولة، بعدما أضاع النجمة فرصة التسجيل 
متكن العبيه من تسجيل هدف البطولة”. 
وأشار فالحي إىل أن جمهور باربار جدير 

بالفرحة، والفوز باللقب بعد غياب 10 
سنوات؛ كونهم يعملون بال كلل من أجل 
دعم الفريق حالهم كحال الالعبني الذين 
يعدون العدة للمباريات، فهم يستحقون 
الدوري، مبيناً أن فريقه سيخضع يومني 

للراحة، ومن ثم سيبدأ العمل لبطولة 
الكأس، والذي يتمنى أن يوفق فيها.

أكد العب باربار عيل عبدالقادر أن فريقه 
قد حقق الهدف األول والذي تم العمل 

عليه منذ بداية املوسم، وهو املنافسة 
والفوز بلقب الدوري. وقال عبدالقادر لل 

“البالد سبورت” بعد الدوري سنضع نصب 
أعيننا عى الهدف الثاين واملتمثل يف بطولة 

الكأس، وسنتعامل معها خطوة بخطوة 
ونأمل التوفيق يف ذلك أيضا. وحول اللقاء، 

أشار عبدالقادر إىل أن املباراة تخللتها 
أحداث كثرة، ولكن كانوا عى ثقة كبرة 

بأن يحققوا الفوز، وقد وفقوا يف ذلك، 
والشكر موصول لجاهر باربار كافة عى 

دعمهم ومؤازرتهم، وجعلوهم يخرجون 
فرحني ومل يخيبوا ظنهم.

أشار العب باربار عبدالله عيل إىل أنه 
كان يثق متاما بقدرات وإمكانات زمالئه 

بتحقيق االنتصار عى النجمة والظفر بلقب 
الدوري. وقال عيل لل “البالد سبورت” لقد 

تحدثت إىل جعفر عبدالقادر بشأن 10 
سنوات عجاف مضت، اليوم يوم البطل، 

اليوم يوم تحقيق اإلنجاز، كنت واثقا آلخر 
دقيقة، وثقتي كانت منصبة عى قدرة 

جعفر عبدالقادر كبرة، مستندا إىل مقولة 
“إذا كان الكارس لديكم فال خوف عليكم”، 

وعبدالقادر جدير باملسؤولية؛ ألنه فعل 
ما مل يفعله أحد، مضيفاً أن فريقه اآلن 

سيطمح لتحقيق الكأس وضمه إىل خزينة 
باربار بجانب درع الدوري.

قال حارس باربار عيل الطويل 
“هذا اللقب مل يأت من فراغ، بل 
من اجتهاد يف التارين ومجهود 

العبي الفريق ككل ووقفة 
الجاهر الكبرة التي تعترب من 

أساس النرص والتتويج بالدرع.
وقال الطويل لل “البالد سبورت” 

هذه ألول مرة أصل إىل منصة 
التتويج وأحقق بطولة مع ناٍد 

كبر، وهذا أمر يف غاية السعادة، 

وذلك يعود للدعم الذي القاه 
من جانب زمالئه الالعبني، 

ومكنه من التغلب عى ظروف 
صعوبة االنسجام والتأقلم يف 

بادئ األمر.

يرى العب باربار أحمد املقايب أن زمالءه قدموا مستوى طيباً وكانوا 
يف املوعد ملنازلة النجمة والتغلب عليهم وتحقيق درع الدوري.

وقال املقايب الذي تحصل عى البطاقة الحمراء منذ الشوط األول لل 
“البالد سبورت” تابعت اللقاء وأنا يف حالة عصبية مشدودة، ولكن 

كنت عى ثقة برجولة زماليئ وقدرتهم عى صنع الفارق واعتالء 
منصة التتويج والظفر بالدرع، وقد تحقق ذلك بجهود الالعبني، 

مضيفاً البد من اإلشادة مبا قدمه الجمهور من دعم معنوي ونفيس 
لالعبني أجمع يف هذه املباراة واملباريات كافة، والبطولة أقل هدية 

نقدمها لهم.
وأكد املقايب أنه ووفق الخطة املرسومة، فإن فريقه أنجز الخطوة 
األوىل بنجاح، وتبقى لديهم الخطوة الثانية، وهي بطولة الكأس، 

والتي سيسعون لتحقيقها.

أكد حارس باربار عيىس خلف أن طموح زمالئه بأرضية 
امليدان والتمسك به حتى الثواين األخرة من عمر اللقاء 

هو من أوصلهم للتتويج باللقب الذي غاب عنهم سنوات 
طويلة.

وقال خلف لل “البالد سبورت” النجمة دخل بدافع 
الحفاظ عى اللقب، وميتلك العبني أقوياء وفريقه هو 

اآلخر هدف لتحقيق الدرع، وبه نجوم عدة وقائد خربة 
متمثل يف جعفر عبدالقادر، وهذا ما أمثر عن مواجهة 
قوية للغاية، ولكن يف النهاية متكن فريقه من تحقيق 

الهدف املنشود.
 وأثنى خلف عى دور الجهازين اإلداري والفني واأليادي 

الخفية التي عملت للفريق ولجمهور قريته الحبيبة.

بنينَّ العب باربار محمود عبدالقادر 
أن إسعاد جمهور نادي باربار هو 
الغاية يف املقام األول من تحقيق 

البطوالت، ووفقوا يف تحقيق لقب 
الدوري بعد سنوات طويلة وأعادوا 

من خاللها الفرحة والسعادة لكل 
منتسبي النادي وقرية باربار الذين 

يعتربون عائلة واحدة.
وقال عبدالقادر لل “البالد سبورت” مل 
تكن املباراة سهلة بتاتاً؛ ألنهم واجوا 

فريقا مدججا بالنجوم واملحرتفني، 
ومتكنوا من التغلب عليهم يف النهاية 
وتحقيق اللقب، فهنيئا لباربار وحظ 

أوفر إلخوانه العبي النجمة الذي 
تربطه عالقة وطيدة معهم.

بنينَّ العب باربار محمد املقايب أنه تحامل 
عى اإلصابة امللمة به وشارك زمالءه 

يف بعض فرتات املباراة، بدافع الوقوف 
بجانب فريقه يف هذه املباراة املهمة، 

والتي البد من التضحية مها كلف األمر.
وقال املقايب لل “البالد سبورت” رغم 

اإلصابة إال أن أرصرت عى اللعب حتى لو 
اقترص األمر يف الجوانب الدفاعية، ووفق 

فريقه يف تحقيق الفوز الذي طال انتظاره، 
مضيفا انتظرنا كثرا لنيل هذا اللقب 

بعدما جاهدنا يف السنوات السابقة، ولكن 
مل يحالفنا التوفيق، وهذا يعود ملا قدمه 

جل زمالئه والدعم الجاهري الكبر، 
مهديا هذا الدرع إىل والدته املرحومة وإىل 

والده أبونضال ولجمهور وقرية باربار.

قال العب باربار العمالق جعفر عباس 
“التوفيق حليفنا، وحققنا االنتصار 

والبطولة الغالية وإسعاد جاهر باربار، 
ومل نخيب ظنهم، وهو سعيد للغاية 

بتحقيق لقب الدوري مع باربار”.
وبني عباس لل “البالد سبورت” أنه فريقه 

عى دراية منذ بداية املوسم أن مواجهتهم 
مع النجمة ستكون قوية للغاية، ووفقوا 

يف التغلب عليهم رغم إضاعة رمية جزائية 
يف الرمق األخر، إال ان إرصار الالعبني 
وجاعيتهم منذ البداية وراء تحقيق 

املبتغى يف نهاية املطاف.

يرى العب باربار محمد حبيب أن تحقيق 
فريقه للقب الدوري بعد سنوات طويلة 

يكمن سببه يف وقوف ودعم جمهور 
ناديه معهم طوال الفرتة املاضية، فهم 

السبب الرئيس يف ذلك. وقال حبيب لل 
“البالد سبورت” من ميتلك هذا الجمهور 

البد أن يحقق مبتغاه حتى وإن طال 
الزمن، فجمهور باربار مل يقرص بتشجيعهم 
كالعبني سواء يف التارين أو املباريات، بل 

ووصل األمر بهم ألن يتحدوا ويساهموا 
يف حل املشكالت الخاصة لالعبني والشكر 
موصول لهم. وأشار حبيب إىل أن املباراة 
كانت قوية ودفاعية بصورة كبرة بدليل 
النتيجة التي انتهت عليها، كا أن فريقه 

واجه فريق النجمة القوي الذي يحمل 
لقب كأس آسيا، ولكن كان ختامها مسك 
لفريقه، فمربوك لباربار وهاردلك للنجمة.

ف��اح�ي: هجم��ة 
بمق�دار بطول�ة

عبدالقادر: حققنا 
الهدف األول

 عل��ي: الي���وم 
ي�وم البط�ل

الطويل: منصة التتويج األولى

خلف: طموحنا أوصلنا للقبالمقابي: رجال داخل الملعب

محمود: سعادتنا بسعادة جماهيرنا

المقابي: تحاملت 
على اإلصابة

 عباس: لم نخيب 
ظن الجماهير

حبي��ب: الدرع سبب��ه 
الجمه���ور

لقطات من فرحة الالعبين بدرع الدوري
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19:15م يونايت��د- توتنهام

كأس إنجلترا
نصف النهائي

)وكاالت(: يخ��وض فريق��ا برش��لونة 
وإش��بيلية، اليوم الس��بت، نهايئ كأس 
مل��ك إس��بانيا، ع��ى ملع��ب وان��دا 
ميرتوبوليتان��و، يف ص��دام متجدد بني 

الفريقني، الساعيني للمجد املحيل.
أتلتيك��و مدريد،  ويس��تضيف معقل 
للمرة الثالثة عى التوايل، نهايئ الكأس، 
نظ��رًا لكون برش��لونة ضلع��ا ثابتا يف 
املباراة النهائية، لكنها س��تكون األوىل 
لوان��دا ميرتوبوليتان��و، ال��ذي افتتحه 
نادي العاصمة اإلس��بانية، 16 سبتمرب, 
ويس��ع لنحو 68 ألف متفرج، ليكون 
مق��را جدي��دا له ب��دال من فيس��نتي 

كالديرون.
ويطمح الفريقان، إلحراز اللقب، بعد 
إخفاقه��ا يف دوري أبطال أوروبا هذا 

املوسم، وخروجها من ربع النهايئ.
وودع برشلونة، دوري األبطال، بشكل 
غري متوقع أمام روم��ا الذي فاز عليه 
إيابا 0-3، بعد الخسارة ذهابا، بنتيجة 

.1-4
ومل ينج��ح إش��بيلية يف إقص��اء بايرن 
ميونخ، ليخرس ذهابا عى ملعبه 1-2، 

ويتعادل إيابا بدون أهداف.
ويعي برش��لونة جيدا، أهمية اللقب، 
ال��ذي س��يعد األول ملدربه إرنس��تو 
فالفريدي مع الفريق، حيث أن مدرب 
البلوجرانا، مل يفز من قبل بلقب كأس 
امللك، وهو بالطبع يرغب يف مصالحة 

الجاهري.
وي��درك فالفريدي جي��دا، أن جاهري 
برشلونة تنتظر األلقاب، خاصة بعدما 
اس��تهل املوسم بخس��ارة أمام الغريم 

املليك يف السوبر اإلسباين.
أما اإليطايل فينتشينزو مونتيال، يسعى 
ه��و اآلخ��ر للف��وز بلقب��ه األول مع 
إش��بيلية، الذي توىل مسئوليته، مطلع 

العام الجاري، خلفا إلدواردو برييزو.
وسيتطلع املدرب، صاحب ال� 43 عاما، 
للف��وز باللق��ب هو اآلخ��ر، لتعويض 

الفري��ق األندل��ي ع��ن النتائج غري 
املنتظم��ة يف الدوري، الذي مل يفز فيه 
بآخر 6 جوالت )3 هزائم و3 تعادالت( 

ليرتاجع للمركز السابع.
كا يبحث إش��بيلية عن إنهاء صيامه 
عن التتويج باأللق��اب، خالل العامني 
املاضيني، من��ذ تتويجه بلقب الدوري 
األورويب، ثم س��قوطه يف كأس السوبر 

القاري أمام ريال مدريد 2-3.
يف املقاب��ل، ميتل��ك برش��لونة الصالبة 
الالزم��ة لتجعله املرش��ح األوفر حظا 
للتتوي��ج باللق��ب، للم��رة ال��� 30 يف 
مش��واره والرابعة عى التوايل، بالنظر 
لع��دم خس��ارته مطلق��ا يف الليج��ا، 
وانف��راده املطل��ق بصدارته��ا بفارق 
واس��ع عن أق��رب مالحقي��ه، أتلتيكو 

مدريد.
وأراح فالفريدي، بع��ض نجوم الفريق 
خالل مباراة الدوري األخرية أمام سيلتا 
فيجو، وعى رأسهم املخرضم أندريس 

وس��ريجيو  بيكيه  وج��ريارد  إنييس��تا، 
بوس��كيتس وإيفان راكيتيتش ولويس 
س��واريز، ك��ا دف��ع بنج��م الفريق، 
ليونيل ميي، كبديل، إلعداد الالعبني 

بأفضل شكل، ملواجهة نهايئ الكأس.
ويس��تعد فالف��ريدي للدف��ع بنج��وم 

الص��ف األول يف املب��اراة، وهو األمر 
نفس��ه ملونتيال، ال��ذي ال يعاين فريقه 
سوى من إصابة املدافع سيمون كيري.

ك��ا ت��أيت املواجه��ة وس��ط صخب 
إعالم��ي، ح��ول مفاوض��ات يجريه��ا 
برشلونة لضم مدافع إشبيلية الشاب، 

كليمنت لينجليت، الذي سيكمل عامه 
ال��� 23 يف يونيو املقب��ل، لتعزيز خط 

دفاعه للموسم القادم.
وسيبحث إش��بيلية عن لقبه السادس 
يف ال��كأس، واألول من��ذ ع��ام 2010، 
عندما فاز بثنائية نظيفة عى أتلتيكو 

مدريد.
وس��يعد النه��ايئ ب��ني الفريق��ني، هو 
الس��ادس يف جميع املسابقات، حيث 
فاز برش��لونة 4 مرات، وخرس مواجهة 
وحيدة أمام إش��بيلية يف كأس السوبر 

األورويب عام 2006.
وكانت املواجهة الوحيدة التي جمعت 
الفريق��ني يف نهايئ ب��كأس امللك، قبل 
عام��ني، عندما ف��از البلوجرانا بهدفني 

نظيفني، سجلها جوردي ألبا ونيار.
ك��ا ف��از برش��لونة يف كأس الس��وبر 
األورويب ع��ى إش��بيلية ع��ام 2015، 
وكذلك يف السوبر اإلسباين عامي 2010 

و2016.

لقب الكأس لتعويض اإلخفاق األوروبي 

برشلونة وإشبيلية لتعويض الفشل األوروبي

)وكاالت(: قال الفرني أرسني 
فينجر مدرب نادي أرسنال املنافس 

يف الدوري االنجليزي املمتاز لكرة 
القدم يف بيان أصدره النادي امس 

الجمعة إنه سيرتك النادي اللندين يف 
نهاية املوسم الحايل رغم أن عقده 

ينتهي يف أخر املوسم املقبل. وأضاف 
فينجر )68 عاما( الذي سيرتك النادي 

بعد نحو 22 عاما “بعد تفكري 
طويل ومحادثات مع إدارة النادي 

أشعر أنه من املناسب يل التخيل 
عن تدريب النادي يف نهاية املوسم 

الحايل. “أشكركم عى منحي الفرصة 
لخدمة النادي خالل سنوات طويلة 
لن أنساها.. ولقد أديت مهمتي مع 
النادي بكل التزام ونزاهة.. وأود أن 

أوجه الشكر للطاقم الفني ولالعبني 
واملدراء واملشجعني الذين جعلوا 

هذا النادي متميزا”. وأردف املدرب 
الفرني املخرضم “أناشد املشجعني 
الوقوف خلف الفريق لتحقيق أداء 

الفت حتى نهاية املوسم وأناشد 
جميع محبي أرسنال الحفاظ عى قيم 

النادي.. مع حبي ودعمي لألبد”.
وكان فينجر انضم للنادي اللندين 

يف أكتوبر ترشين األول 1996 وهو 
حاليا املدرب صاحب املدة األطول 
بني املدربني الحاليني عى مستوى 

الكرة االنجليزية. وقبل خمس جوالت 
من نهاية املوسم يحتل أرسنال املركز 
السادس بني فرق الدوري االنجليزي 

املمتاز برصيد 54 نقطة بفارق 33 

نقطة عن مانشسرت سيتي الذي ضمن 
التتويج باللقب.

لكن فريق فينجر ينافس يف الدور 
قبل النهايئ يف الدوري األورويب 

وسيكون بوسعه املنافسة يف دوري 
األبطال يف املوسم املقبل إذا توج 

باللقب.
ومع أرسنال توج فينجر بلقب الدوري 

االنجليزي املمتاز 3 مرات من بينها 
مرة مل يعرف فيها فريقه طعم الهزمية 

طوال املوسم كا فاز بسبعة ألقاب 
يف كأس انجلرتا وتأهل الفريق تحت 

قيادته لدوري أبطال أوروبا طوال 20 
عاما متتالية وجمع بني لقبي الدوري 
وكأس انجلرتا مرتني يف 1998 و2002.

وقال أرسنال إنه سيعلن يف أقرب 

فرصة ممكنة عن خليفة فينجر بينا 
أشارت توقعات إىل أن توماس توخيل 

مدرب بروسيا دورمتوند السابق 
والذي ال يرتبط بأي فريق حاليا هو 

األقرب لتويل املهمة خلفا لفينجر.

ارسين فينجر 

فينجر يترك ارسنال 
)وكاالت(: يخوض وست بروميتش، 

الذي صعق مانشسرت يونايتد بإستاد 
أولد ترافورد األسبوع املايض، اختبارا 

صعبا آخر أمام ليفربول اليوم السبت، 
يف األسبوع 35 من الربميريليج.
ومل يخرس ليفربول يف آخر 9 

مواجهات بينها يف الدوري، رغم أن 
وست بروميتش فرض عليه التعادل 

بدون أهداف بإستاد أنفيلد هذا املوسم.
ويحتاج محمد صالح مهاجم ليفربول إىل هدف واحد ملعادلة 

الرقم القيايس ألكرب عدد من األهداف يف موسم واحد مكون 
من 38 مباراة، والذي يتقاسمه آالن شرير وكريستيانو رونالدو 

ولويس سواريز برصيد 31 هدفا.
فيا يتقدم كريستال باالس بست نقاط عى منطقة الهبوط يف 
الدوري اإلنجليزي، لكن زيارته إلستاد فيكاريدج رود ملواجهة 
واتفورد ستكون حاسمة آلمال فريق املدرب روي هودجسون 

يف البقاء. ويوم األحد يلعب وست هام يونايتد، الذي ابتعد 
عن منطقة الهبوط، يف قمة لندنية ضد آرسنال الذي رمبا 

يصب تركيزه عى مواجهة أتلتيكو مدريد يف ذهاب قبل نهايئ 
الدوري األورويب يوم الخميس القادم. ويستضيف مانشسرت 

سيتي البطل سوانزي سيتي، بينا يأمل برينيل صاحب املركز 
السابع يف مواصلة سعيه نحو التأهل للدوري األورويب عندما 

يحل ضيفا عى ستوك سيتي املتعرث.

صالح يسعى لدخول التاريخ

محمد صالح

)وكاالت(: ميك��ن ملانشس��رت يونايت��د 
وتوتنهام هوتس��بري أن يزع��ا بأنها 
مرا مبوس��م جيد يف ال��دوري املمتاز، 
لك��ن كأس االتح��اد اإلنجلي��زي لكرة 
القدم، التي تش��هد مواجهة بينها يف 
الدور قبل النهايئ اليوم السبت، تبقى 
فرصته��ا الوحي��دة يف إنهاء املوس��م 
بلقب. ويلتقي الفريقان باستاد وميبيل 
وه��و يف املعتاد ملعب محايد حتى لو 
كان توتنه��ام يخ��وض كل مبارياته يف 

الديار هذا املوسم، باالستاد الوطني.
ويف بداية املوس��م تساءل البعض عا 
إذا كان ميك��ن أن يش��عر توتنهام بأن 
وميبيل ملعبه، لكن بعد حوايل موس��م 
كامل يعتقد املدافع يان فريتونخن، بأن 

فريقه يشعر بالراحة يف هذا االستاد.
“بالتأكيد  البلجي��يك:  املداف��ع  وق��ال 
اللع��ب يف وميبيل أفضلية لن��ا، اعتدنا 
علي��ه اآلن حت��ى إذا تغ��ريت األجواء 
بس��بب حضور عدد أكرب م��ن املعتاد 

من جاهري يونايتد”.
وأض��اف يف إش��ارة للف��وز 2 - 0 عى 
يونايت��د يف الدوري يف يناير: “نش��عر 

بالراح��ة يف وميب��يل وأظهرنا ذلك عى 
مدار األش��هر املاضي��ة، أمتنى أن نكرر 
األداء ال��ذي قدمن��ا يف بداي��ة الع��ام 
الحايل عندما فزنا عى يونايتد بطريقة 
رائع��ة”. ورغ��م أن توتنه��ام واص��ل 
تقدي��م أداء ممت��ع والتط��ور تح��ت 
قيادة ماوريسيو بوكيتينو، فإن الفريق 
اللن��دين مل يفز بأي لق��ب مع املدرب 
األرجنتيني لك��ن فريتونخن يعتقد أن 
كأس االتح��اد اإلنجلي��زي، رمبا تكون 

بداية لنجاح أكرب.
وقال: “ه��ذا الفريق يس��تحق بطولة 
بع��د العم��ل الكب��ري الذي قمن��ا به، 
ونتمنى أن تكون مباراة الس��بت هي 
الخطوة املقبلة، عندما فزت بأول لقب 
)م��ع أياكس( توال��ت األلقاب رسيعا، 
نحن بحاجة فقط لإلميان بقدرتنا عى 
تحقيق ذلك ثم س��تأيت األلقاب، نشعر 

بثقة كبرية يف إمكانية تحقيق ذلك”.
وتع��اىف يونايتد من هزميت��ه املفاجئة 

1 - 0 أم��ام وس��ت بروميت��ش ألبيون 
متذيل الرتتي��ب يف الدوري يوم األحد 
بتحقيق فوز مقنع 2 - 0 خارج ملعبه 
عى بورمنوث، األربعاء، ليحكم قبضته 

عى املركز الثاين يف الدوري.
وقال جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد: 
“كان الالعب��ون يف حالة جي��دة.. كان 
أداء محرتف��ا بعم��ل جيد ومس��ؤولية 
كبرية، كانت هناك رغبة يف التس��جيل 
ورغب��ة يف االلتزام بالواجبات الدفاعية 

أمام فريق رسيع”.
ال��دور  يف  الثاني��ة  املب��اراة  وتش��هد 
قبل النه��ايئ يوم األح��د، مواجهة بني 
تشيلي بقيادة مدربه أنطونيو كونتي 

وساوثهامبتون املهدد بالهبوط.
ولدى تشيلي، صاحب املركز الخامس 
يف الدوري، دافع��ا كبريا للفوز بالكأس 
بعدم��ا فق��د لقب ال��دوري واحتال 
غياب��ه ع��ن دوري أبط��ال أوروب��ا يف 
املوسم املقبل. وسيسعى ساوثهامبتون 
ال��ذي يقوده املدرب م��ارك هيوز، يف 
بل��وغ النهايئ للم��رة األوىل منذ 2003 

عندما خرس أمام آرسنال.

)وكاالت(: يص��ل ال��دوري اإليطايل، إىل 
لحظة حاسمة، غداً األحد، عندما يلتقي 
يوفنتوس املتص��در، مع نابويل، صاحب 
املركز الثاين، مع وج��ود 4 نقاط فقط، 
تفص��ل بينها. وس��يبتعد يوفنتوس، ب� 
7 نقاط، قبل 4 مباري��ات عى النهاية، 
إذا انترص عى نابويل، ما سيضعه عى 

مشارف لقبه السابع عى التوايل.
وع��ى الجانب اآلخر، ف��إن فوز نابويل 
س��يفتح باب املنافس��ة عى مرصاعيه، 
خاصة أن مباري��ات يوفنتوس املتبقية 
تبدو أصعب. وبدا ناب��ويل، مرتاجعا يف 

الفرتة األخرية، وأحرز 4 أهداف فقط يف 
5 مباريات قبل مواجه��ة األربعاء ضد 

أودينيزي، عندما انترص 4-2.
وقال مدرب نابويل، ماوريس��يو س��اري 
“أنا س��عيد، ألنني رأيت الفريق يلعب 

جيدا، ويتألق مرة أخرى”.
وتاب��ع “نح��ن فري��ق فلس��فته دامئا، 
محاولة فرض أس��لوب لعبه، وسنحاول 

أن نفعل ذلك يف تورينو أيضا”.
وأض��اف “بالطبع س��يكون األمر صعبا 
أمام فريق قوي يف استاد صعب للغاية، 
ولديه��م أحد أك��رث الف��رق اكتاال يف 

أوروبا. لكننا لن نغري فلسفتنا”.
وأوضح س��اري، أنه ال يخ��ى مواجهة 
يوفنت��وس، وأن ناب��ويل حق��ق بالفعل 
هدف��ه األس��ايس ه��ذا املوس��م، وهو 

التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ون��وه “من يتص��ور أنني أخل��د للنوم 
كل ليل��ة، وأنا أفك��ر يف يوفنتوس، هو 

مجنون”.
وبع��د مب��اراة األح��د، ال ت��زال أم��ام 
ويف نقط��ة ما، ي��وم األربع��اء، بدا أن 
يوفنتوس، سيوس��ع الفارق إىل 9 نقاط، 
إذ كان متقدم��ا 0-1 عى كروتوين، قبل 

أن يتع��ادل 1-1 يف النهاي��ة، بينا كان 
نابويل متأخرا، قبل أن يهزم أودينيزي.

أليج��ري، مدرب  وق��ال ماس��يميليانو 
يوفنت��وس “قبل ش��هر ونص��ف، كنت 
سأش��عر بالس��عادة للتقدم ب� 4 نقاط. 

تتبقى العديد من املباريات”.
ك��ا رف��ض م��ا ي��رتدد ح��ول ش��عور 
املهاج��م جونزالو هيجواي��ن باإلرهاق 
أم��ام كروتوين. وأوضح “الكل س��يكون 
مس��تعدا للتحدي األحد. لس��ت قلقا. 
نعرف أننا إذا فزنا سنقرتب من اللقب، 

وعلينا القتال من أجل ذلك”.

فرصة إنقاذ الموسم

قمة الحسم 

ماوريسيو بوكيتينو وجوزيه مورينيو
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اأكدت �رشكة مونرتيال لل�شيارات اأنها 
�شتقدم مفاجاآت قوي����ة وعرو�شا ح�رشية 

جلميع عمالئها يف ال�شهر الف�شيل.
مونرتي����ال  �رشك����ة  دوم����ا  وحتر�����س 
عل����ى تقدمي اأقوى العرو�����س خالل �شهر 
رم�شان، حيث تتميز باأنها ت�شمل جوانب 
عدة، واأبرزه����ا تناف�شي����ة االأ�شعار جلميع 

ال�شيارات.
ومن اأح����د اأبرز اأوج����ه ا�شتعداد �رشكة 
مونرتي����ال لل�شيارات لعرو�����س رم�شان 
قيامها بالتعاقد مع اأكرب �رشكات التمويل 
والبنوك؛ لتقدمي اأف�شل واأ�شهل الطرق 
التمويلية احل�رشي����ة لديها، والتي تنفرد 
بها وتتميز به����ا جلميع الفئات واالأعمار؛ 
لت�شه����ل بذلك عميله �����رشاء ال�شيارات يف 
وق����ت قيا�ش����ي، وح�ش����ول العمي����ل على 
اأف�شل ال�شفق����ات التمويلية ح�رشيا من 

خالل �رشكة مونرتيال.
واأعدت ال�رشكة فريقا حمرتفا متكامال 
من جميع املوظف����ني املحرتفني خلدمة 
جمي����ع العم����الء، وحر�ش����ت عل����ى توفري 
فري����ق متخ�ش�س ل�شفق����ات اال�شتبدال 
لتق����وم ال�رشكة بعميل����ة تقييم ال�شيارات 
امل�شتخدم����ة يف الوق����ت نف�ش����ه واإعط����اء 
العم����الء اأ�شع����ار تثم����ني تناف�شي����ة على 
�شياراتهم امل�شتخدم����ة.  من جانبه، قال 
مالك �رشكة مونرتي����ال لل�شيارات اإبرهيم 
ال�شي����خ اإن �شهر رم�شان هو �شهر اخلري، 
ومونرتي����ال لل�شيارات م����ن اأكرب وجهات 
ال�شي����ارات  ل�����رشاء  الت�ش����وق  ومعار�����س 
داخ����ل مملك����ة البحري����ن؛ لذل����ك عمالوؤنا 
دوما تنتظ����ر عرو�شنا يف �شه����ر رم�شان 
مل����ا تتميز به تل����ك العرو�س م����ن اأ�شعار 

تناف�شية وهدايا قيمة نقدمها للجميع”.

 “بيتك” ينظم لقاء الموظفين السنوي “إيجل هيلز ديار” تستعرض مراسي البحرين في “التنين”

 “VIVA “تعقد اتفاقية مع” Samsung” لتقديم خدمة الدفع الفوري 

املنام���ة - اإيجل هيل���ز ديار: تقيم 
اإيج���ل هيل���ز دي���ار، معر�ش���ا تفاعلي���ا 
لت�شليط ال�شوء على املكونات ال�شكنية 
والتجارية التي يتمتع بها م�رشوع مرا�شي 
البحرين، مقابل بوابة رقم 12 يف مدينة 
التنني. و�شيت���م عر�س منوذج امل�رشوع 
التفاعلي للم�رشوع متعدد اال�شتخدامات 
حت���ى تاريخ 12 ماي���و املقبل للراغبني 
يف ����رشاء الوح���دات ال�شكنية �ش���واء من 

البحرينيني اأواملقيمني وغريهم.
يف  دي���ار،  هيل���ز  اإيج���ل  دخل���ت  و 
وق���ت �شابق من ه���ذا الع���ام، يف �رشاكة 
ا�شرتاتيجية مع بن���ك الربكة االإ�شالمي، 
مبوجبه���ا �شيقدم البنك حل���وال عقارية 
ح�رشية للعمالء الراغبني يف اال�شتثمار يف 
الوحدات ال�شكنية �شمن م�رشوع مرا�شي 
البحري���ن. ويتي���ح هذا االتف���اق للعمالء 
دفع 5 % من قيمة العقار ومتلك �شقة 
يف مرا�شي البحري���ن دون دفع اأي اأرباح 

م�شتحقة لفرتة البناء.
البحري���ن  مرا�ش���ي  جن���اح  ويوف���ر 
للزائرين وامل�شرتين املحتملني فر�شة 
للتع���رف عل���ى كل ما يوف���ره املخطط 
الرئي�ش���ي من خدمات ومزايا، ف�شالً عن 
االإجابة ع���ن ا�شتف�شارات الزائرين حول 

امل�رشوع.
يطل م�رشوع مرا�ش���ي البحرين على 
واجه���ة بحري���ة فري���دة، وي�ش���م مزيجاً 

من الوحدات ال�شكني���ة الفاخرة ومنافذ 
التجزئ���ة التي تقع على مقربة من اأفخم 
الفن���ادق العاملية مث���ل مرا�شي �شورز 
رزيدن����زس، مرا�شي بوليف���ارد رزيدن�زس، 
العن���وان،  وفن���دق  جالريي���ا،  مرا�ش���ي 
وفندق فيدا مرا�شي البحرين. كما يتيح 

امل����رشوع اإمكاني���ة اال�شتمت���اع ب�شاطئ 
مرا�ش���ي اخل���الب ال���ذي ميت���د بط���ول 
كيلومرتين من الرمال البي�شاء واملياه 
الزرقاء ال�شافية، اإلى جانب العديد من 
التجزئ���ة واملطاع���م واملقاهي  حمالت 

املتميزة.

الكويت���ي  التموي���ل  بي���ت  نظ���م 
ال�شنوي  اللق���اء  – البحري���ن )بيت���ك( 
فور�شينزون���ز  فن���دق  يف  للموظف���ني 
خلي���ج البحري���ن، حي���ث �شه���د احلفل 
عر����س اأب���رز اإجن���ازات البن���ك، اإ�شافة 
واالإ�ش���ادة مب�شاهمات  التك���رمي  اإل���ى 

املوظفني للعام 2017.
املنت���دب  الع�ش���و  وا�شته���ل 
والرئي����س التنفي���ذي لبي���ت التمويل 
الكويتي – البحرين عبداحلكيم اخلياط  
اللقاء بخط���اب افتتاحي اأعرب فيه عن 
خال�س تقديره ملجل�س االإدارة واالإدارة 
التنفيذية على دورهم الفاعل يف دعم 

مب���ادرات البن���ك واإ�شرتاتيجيت���ه. كما 
اأثنى عل���ى جهود املوظف���ني الدءوبة 
والتزامهم بتحقيق اأهداف البنك للعام 

املا�شي. 
اخلط���ط  معه���م  �ش���ارك  كم���ا 
االإ�شرتاتيج���ي  والتوج���ه  امل�شتقبلي���ة 
لل�شنوات املقبلة؛ وذلك بغية اإ�رشاكهم 
وت�شجيعهم على اال�شتمرار يف �شعيهم؛ 

لتحقيق اأهداف اأكرب. 
واأكد اخلياط يف كلمته على حر�ص 
البنك على اإث���راء بيئة عمل تدعم على 
نح���و م�شت���دام التن���وع، وروح الفريق، 
جمي���ع  ومن���ح  والنزاه���ة،  واالح���رتام، 

املوظف���ني فر�ش���ا مت�شاوي���ة للنم���و 
والتطور.

ثم مت الرتحيب باملوظفني اجلدد 
الذي���ن ان�شم���وا اإل���ى بي���ت التموي���ل 
الكويتي – البحرين خالل العام 2017، 
و�شك���ر اأع�شاء اللجن���ة االجتماعية على 
جهودهم يف تنظي���م واإدارة الفعاليات 
االجتماعية للبنك، واالحتفال باإجنازات 
املوظفني املتميزة حتت مظلة برنامج 
“فر�ش���ان بيتك”، اإ�شاف���ة الى االإعالن 
عن اأع�شاء اللجنة االجتماعية اجلديدة، 
وتك���رمي املوظف���ني الذي���ن ق�شوا 5 

و10 و15 عاما يف خدمة البنك.

 Samsung البحري����ن اتفاقية �رشاكة مع �رشكة VIVA وقعت
Electronics ال�����رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا التي طرحت موؤخرا 
متجر Samsung Cue خلدمات املو�شيقى واملحتوى الرتفيهي 

الرقمي. 
 VIVA ومبوجب ه����ذه االتفاقية احل�رشية، ميك����ن مل�شرتكي
Sa -  للدخ����ول اإلى عامل من االأجواء الرتفيهي����ة واملو�شيقى مع 
sung Cue من خالل �رشاء اأو تنزيل االأغاين دون احلاجة ال�شتخدام 
بطاق����ات الدفع وذلك عن طري����ق ا�شتخدام ح�ش����اب VIVA اآجل 
 Samsung Cue الدف����ع اأو م�شب����ق الدفع. ومت تطوي����ر تطبي����ق
خ�شي�ش����ا ملنطقة ال�رشق االأو�شط و�شم����ال اإفريقيا، وهو اأول متجر 
اإلك����رتوين للمحتوى الرتفيهي الذي يق����دم للم�شتخدمني جمموعة 
وا�شع����ة من اخلدم����ات الرتفيهية املكيفة ح�ش����ب الطلب. وميكن 
اال�شرتاك باخلدمة بكل �شهولة واحل�شول على اإمكان غري حمدودة 
 VIVA لال�شتمتاع بكل ما تقدمه هذه املن�شة. وميكن مل�شرتكي
 Samsung Galaxy Apps تنزي����ل التطبي����ق حاليا م����ن متج����ر
 VIVA واال�ش����رتاك به عرب نظام الدفع الفوري م����ن خالل ح�شاب

اآجل الدفع اأو ر�شيد ح�شاب VIVA م�شبق الدفع.
 :VIVA ومن جانب����ه، قال رئي�����س العمليات التجاري����ة ل�رشكة
“توؤك����د �رشاكتن����ا م����ع Samsung لتوف����ري هذه اخلدم����ة الرقمية 
احلديث����ة م����دى التزامن����ا ب����اأن نك����ون يف طليعة مقدم����ي املحتوى 
الرقم����ي يف البحرين، واهتمامنا بتلبي����ة متطلبات املجتمع الرقمي 
 VIVA نتيح مل�شرتكي ،Samsung املتنامي����ة. ومن خالل خدمة
فر�ش����ة اال�شتمتاع بعامل م����ن االأجواء الرتفيهي����ة واملو�شيقى غري 
املح����دودة، واإم����كان الدف����ع بطريقة �شهل����ة ومريحة اأي����ا كان نوع 

.”VIVA ح�شابهم مع

Sa -  قق����ال نائب رئي�����س ق�شم االأجهزة املتحرك����ة يف �رشكة
sung Electronics يف ال�����رشق االأو�ش����ط و�شم����ال اإفريقيا عبده 
�ش����الال “ي�ش����كل ال�شب����اب الغالبية يف ه����ذا املجتمع، وه����م جزء من 
جي����ل الع�����رش الرقمي الذي����ن يعت����ربون املو�شيقى ج����زءا اأ�شا�شيا 
م����ن حياته����م، وميثل ذل����ك اأحد االأ�شب����اب الرئي�ش����ة الإطالق خدمة 
Samsung Cue يف منطق����ة ال�����رشق االأو�ش����ط و�شم����ال اإفريقيا. 
وعن����د ت�شميم التطبيق، اأخدنا يف االعتب����ار متطلبات جيل ال�شباب 
يف املنطق����ة، ومع اإدخ����ال خدمة الدفع الف����وري، نتيح مل�شتخدمي 
تطبيقنا ه����ذا اإمكان احل�شول على ت�شكيلة وا�شعة من املو�شيقى 

واالأغاين ب�شهولة وراحة اأكرب”. 

“جينيسيس” تطلق الطراز G70 في الشرق األوسط
اأعلن���ت جيني�شي�س اأنها اأطلقت، ر�شمياً، 
�شيارته���ا اجلدي���دة G70 يف منطق���ة ال�رشق 
االأو�ش���ط. وياأت���ي اإط���الق عالم���ة ال�شي���ارات 
الفاخرة جيني�شي�س �شيارة ال�شيدان املدجمة 
ا�شتكم���االً  املنطق���ة  اأ�ش���واق  م���ن  ع���دد  يف 
لت�شكيل���ة طرزه���ا االأ�شا�شي���ة م���ن �شيارات 
G70 ك�شي���ارة  الط���راز  ال�شي���دان. و�ُشّم���م 
ديناميكي���ة تتمت���ع بجاذبي���ة كب���رية ل�رشيحة 
العمالء ال�شب���اب واملتمتعني بروح احلما�س، 
الكب���رية  ال�شي���دان  �شي���ارة  اإل���ى  وتن�ش���م 
�شب���ورت   G80و  G80 والطرازي���ن   G90
متو�شط���ي احلج���م، يف دالل���ة عل���ى موا�شلة 
التزام جيني�شي�س بالتمي���ز واالأ�شالة اللذين 
مييزانها بو�شفها اأح���دث عالمات ال�شيارات 

الفاخرة يف العامل. وُتعّد G70 اأحدث جت�شيد 
لروح العالمة املتطورة، وهي تت�شم بت�شميم 
خارج���ي ديناميكي ر�شي���ق، وت�شميم داخلي 
حم���ركات  م���ن  وخياري���ن  وبديه���ي،  اأني���ق 
البنزين؛ حمرك م���ن 6 اأ�شطوانات ب�شعة 3.3 
لي���رت مع �شاح���ن توربو، واآخ���ر I4 ب�شعة 2.0 

ليرت مع �شاحن توربو.
الع���ام  املدي���ر  يلم���اظ  اآل���رت  وق���ال 
جليني�شي�س مبنطقة اإفريقيا وال�رشق االأو�شط، 
اأن العالم���ة حظي���ت بقب���ول ح�ش���ن يف ال�رشق 
االأو�ش���ط، وقال �شتمثل ال�شيارة G70 ف�شالً 
جدي���داً مثرياً يف ق�شة جن���اح ال�رشكة، وُينتظر 
اأن تك���ون الط���راز املرتقب م���ن جيني�شي�س 

لكثري من عمالئنا املحتملني يف املنطقة.

“مونتريال للسيارات” 
تستعد لعروضها

 القوية في رمضان
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يوا�ص���ل النجم ماجد املهند�س ح�ص���د اأ�صداء 
عمله امل�ص���ّور اجلدي���د لأغنية “ليطمئ���ن قلبي” 
الذي طرحه موؤخ���ًرا عرب املتاج���ر الرقمية الكربى 
والف�ص���ائيات العربي���ة كاّف���ة. العم���ل حقق بعد 

اأ�صبوعني على انطالق عر�صه اأكرث من 1.5 مليون 
م�ص���اهدة عرب قن���اة �رشك���ة “روتانا” لل�ص���وتيات 
“يوتي���وب”  واملرئي���ات الر�ص���مية عل���ى موق���ع 

العاملي للفيديوهات. 

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

21 ابريل 

753 ق.م 
اإن�ص���اء مدينة روما على 

يد روميولو�س.
 1612

اإيئه-يا�ص���و  توكوغاوا 
ي�ص���در مر�ص���وًما مينع 
فيه الديانة امل�ص���يحية 
الت���ي  الأرا�ص���ي  يف 
تق���ع حت���ت ال�ص���يطرة 

اليابانية.
 1701

اأك���و  ع�ص���رة  رئي����س 
اأ�ص���انو ناغانوري يقوم 
ك���را  قت���ل  مبحاول���ة 
يو�صيناكا يف قلعة اإيدو 
فاحًت���ا لأح���داث عرفت 
واأربعني  ال�صبعة  با�صم 

�صاموراي.
1800

الثائري���ن  ا�صت�ص���الم 
من اأه���ايل م�رش يف ثورة 
وذلك  الثانية،  القاهرة 
�ص���لط عليهم  اأن  بع���د 
اجل���رال كليرب مدافعه 

واأحرق اأحياء القاهرة.
 1921

بر�صلونة  ميثاق  توقيع 
حرية  بتنظي���م  اخلا�س 

الرتانزيت.
 1934

النته���اء من بناء متثال 
�ص���احة  يف  هات�ص���يكو 

حمطة �صيبويا.
  1941

الفرن�ص���ي  النت���داب 
على �ص���وريا يعني تاج 
رئي�ًصا  احل�صيني  الدين 
ل�صوريا حتت النتداب.

مسافات

إطالق اإلعالن الترويجي لفيلم “موديرن اليف إز رابيش”
ك�ص����فت �رشك����ة “�ص����روتونن فيلم����ز” ع����ن الإعالن 
الرتويجي لفيلمها الرومان�صي الكوميدي اجلديد “مودرن 

ليف اإز رابي�س”.
وي�ص����ارك بدور البطول����ة يف الفيلم ال����ذي عمل على 
اإخراجه )دانييل جروم غيل(، )جو�س وايتهاو�س(، و)فريا 
ماف����ور( مع )توم رايلي(، و)ايان هارت(. كما ت�ص����ارك يف 
 The الفيلم جمموعة من الفرق املو�صيقية ال�صهرة مثل
و  ،Radiohead، Stereophonicsو  ،Libertines
وم����ن   ،Warpaintو  ،The Vaccine، The Kooks
املقرر �ص����دور الفيلم يف �صالت �ص����ينما ال�رشق الأو�صط 

قريًبا.
تدور اأحداث الفيلم حول �ص����اب وفتاة يجمعهما حب 
املو�ص����يقى، لي����ام )جو�����س وايتهاو�س(، ونت����ايل )فريا 
مافور( ثم ي�ص����الن اإلى نقطة الالعودة ول ي�ص����مد احلب 

اأمام الواقع، فرغم اأنه هناك فر�ص����ية تقول “املختلفون 
يتجاذبون” لكن يبدو اأن عالقة هوؤلء الأ�صخا�س ل ت�صتمر 
طوي����اًل، اإذ يعي�س ليام �رشاًعا داخليًّا يجعله يعجز عن طرح 
ت�ص����جيالته املو�ص����يقية راف�ًصا االن�ص����ياع ل�رشوط احلياة 

الع�رشية وعامل الأجهزة الذكية، وت�صّحي نتايل بحلمها يف 
الدخول يف جمال ت�ص����ميم اأغلفة الألبومات لتاأ�ص�س �رشكة 
اإعالن����ات ناجحة. وعندما يق����رر الثنائي النف�ص����ال تعود 
املو�صيقى التي جمعتهم يف البداية لتقربهم من جديد.  

“لوكيشن” مسلسل “الخطايا العشر” عند الفنانة هيفاء حسين
متابعة حمرر م�سافات

كعادتها ومنذ بدء ت�ص���ويرها مل�صل�ص���لها اجلديد 
“اخلطايا الع�رش”، الذي �صتخو�س به ال�صباق الرم�صاين 
املقب���ل، �ص���اركت الفنان���ة هيف���اء ح�ص���ني جمهورها 
ومتابعيها، عرب ح�ص���ابها الر�ص���مي على “اإن�صتقرام”، 
�ص���ورة جديدة م���ن داخل كوالي����س م�صل�ص���لها، وهي 

تتحدث مع املخرج املنفذ للعمل فرا�س اإبراهيم.
وك�ص���فت من خالل �ص���ورتها العادة الدائمة التي 
يقوم بها �صناع العمل، وعلقت “هيفاء” على ال�صورة 
قائلة: “�ص���باح اخلر لوكي�صن م�صل�صل اخلطايا الع�رش، 
وكالع���ادة عمل عم���ل عمل ونقا�س م���ع املخرج املنفذ 
فرا����س اإبراهي���م”، وبالفعل اأغلب ال�ص���ور التي تقوم 
هيفاء بن�رشها عرب ح�صابها مل�صاركة جمهورها كوالي�س 
“اخلطاي���ا الع�رش” تتحدث من خاللها مع �ص���ناع العمل 

لتجهيز اأحد امل�صاهد اأو اأثناء ت�صويرها.
م�صل�ص���ل )اخلطايا الع�رش( عم���ل درامي يتكلم عن 
مفهوم اأخطاء الإن�صان التي قد يقع بها يف حياته والتي 
تكون حم�ص���وبة عليه، ومن خالله يتم تو�ص���يح كيفية 
تلقي���ه العق���اب يف الدني���ا قب���ل الآخرة، ومت���ت كتابة 
امل�صل�ص���ل ب�ص���ورة جميلة ورائعة واحرتافية، حيث اإن 
كل �صخ�صية من �صخ�ص���ياته تعترب هي البطلة، وبهذا 
ا�ص���تطاع الكاتب ح�ص���ن املهدي اأن ير�صي كل ممثل 
ومينح���ه حق���ه الكامل يف اإطه���ار ما لديه م���ن قدرات، 
وطبًعا هذا لن يح�ص���ل من دون وجود خمرج ي�ص���تطيع 
ا�ص���تيعاب الن�س واملمث���ل الذي اأمام���ه، وهو املخرج 

البحريني املبدع علي العلي.
م�صل�ص���ل “اخلطاي���ا الع����رش”، بطول���ة جمموعة من 
جن���وم البحرين وجنوم اخللي���ج ويف مقدمتهم: قحطان 
القحطاين، وعبداهلل ملك وهيفاء ح�صني، وعبد املح�صن 
النمر، وعبد اهلل بو�ص���هري، وحمد �ص���فر، ورمي ارحمه، 
وح�صن حممد، وروان املهدي، ونور، وفاطمة احلو�صني، 
و�صفيقة يو�صف، وحممد ال�صفار، ونور ال�صيخ، و�صمية 

اخلنة، وح�صني اجلمري.

“بلوك غشمرة”.. 
يجمع درويش 
والبالم في رمضان 

حال الترك ... طفلة البحرين التي يسطع نجمها عاًما تلو اآلخر

باقات متنوعة تضم البرامج الدينية واالجتماعية والترفيهية

“الشارقة لإلعالم” تنافس بـ 83 برنامًجا ومسلساًل في رمضان

بع���د غياب دام اأكرث من �ص���نتني، يع���ود النجم���ان الكوميديان 
عبدالنا����رش دروي�س وح�ص���ن الب���الم يف عمل كوميدي ب�ص���كل خمتلف 
ومتجدد عما قدماه عرب �صا�صة التلفزيون يف ال�صنوات ال�صابقة، حيث 
كان اآخ���ر عم���ل جمعهما م�صل�ص���ل “حار�س وار�س” ال���ذي عر�س على 
�صا�صة ابوظبي يف رم�صان 2015. والعمل اجلديد من اإنتاج تلفزيون 
الكويت واملنتج املنفذ للعمل �رشكة “لدوري لالنتاج الفني” ويحمل 
عنوان “بلوك غ�ص���مرة” و�ص���يعر�س يف رم�ص���ان املقبل على �صا�صة 
تلفزيون الكويت وي�ص���ارك فيه نخبة مميزة من جنوم الكوميديا مثل 
انت�ص���ار ال�رشاح وهيا ال�ص���عيبي واحمد العونان وفه���د البناي وحممد 

الرم�صان وعبدالعزيز الن�صار وحممد عا�صور والنجمة فاطمة ال�صفي 
ك�ص���يفة �رشف، والعمل حلقات منف�ص���لة ت�صلط ال�ص���وء على بع�س 
الق�صايا الجتماعية باأ�صلوب كوميدي بعيد عن ال�صفاف، ويت�صدى 
لإخراجه دراميًّا املخرج املميز خالد الف�صلي، بينما يخرج اأغانيه، التي 
كتب كلماتها ال�صاعر اجلميل �صاهر، املخرج املخ�رشم احمد الدوغجي 
بطريق���ة الفيديو كليب، و�ص���تعر�س يف نهاي���ة كل حلقة من حلقات 
امل�صل�ص���ل املتوقع ل���ه النجاح مثلما جنحت يف ال�ص���ابق الأعمال التي 
جمعت الكوميديانني مع اأفكار العمل اجلديد مبتكرة وغر م�صتهلكة 

وتتما�صى مع الواقع الذي نعي�صه حاليًّا. 

�ص���عود حال الرتك الفني يف �صنها يذكر بنجمة 
���ا بع���دد املتابعني على  اأخ���رى، تع���د الأولى عامليًّ
الن�ص���تغرام، هي املغنية الأمركية �صيلينا غوميز 

التي بداأت اأي�ًصا الغناء بعمر �صغر.
مت الإع���الن موؤخ���ًرا اأن النجم���ة البحريني���ة حال 
ال���رتك وجنم���ة “ذا فوي����س كي���دز” اللبناني���ة لني 
حاي���ك، ت�ص���تعدان لإط���الق جمموع���ة م���ن الأغ���اين 
حل�ص���اب �رشكة “بالتين���وم ريكوردز”، من �ص���منها 

“ديو” غنائي يجمع املغنيتني مًعا.
ون����رشت ال���رتك وحايك ع���رب ح�ص���اباتهما على 
�ص���بكات التوا�ص���ل الجتماع���ي، �ص���وًرا جتمعهما 
يف مدين���ة لو�س اأجنل����س الأمركية وا�ص���تديوهات 
“يونيفر�ص���ال”، حي���ث تقوم���ان بت�ص���جيل الأغاين 

اجلديدة.
ال�ص���هرة التي حتظى الرتك بها حاليًّا، ل تعود 
فقط لكونها مغنية، بل اإن هناك �ص���بًبا كبًرا خلف 
ذل���ك، اإن���ه حياته���ا ال�صخ�ص���ية املليئ���ة بالأحداث 
الت���ي تزاح���م والداه���ا عل���ى  والق�ص����س، فه���ي 
ح�ص���انتها، وكانت حمط اأنظار ال�ص���حافة العربية، 
وحتى اليوم كثًرا ما ن���رى اأخباًرا ومقالت تتحدث 
عن اجلو امل�صحون املحيط بها، بل ميكن القول اإن 
ا�ص���مي والدها حممد الرتك ووالدتها منى ال�ص���ابر 
اأ�صبحا معروفني اإعالميًّا ب�صكل جيد ب�صبب ابنتهما.
الي���وم باتت تل���ك الطفلة من اأ�ص���هر النجمات 
ال�ص���ابات يف الوط���ن العرب���ي، فه���ي الوحي���دة يف 
منطقة اخلليج التي بداأت �ص���هرتها يف عمر �صغر. 
وبالرغ���م م���ن اأنه���ا مازال���ت يف اخلام�ص���ة ع�رشة من 
�ص���نها، غر اأنها اكت�ص���بت �ص���هرة وا�ص���عة ب�صبب 
موهبته���ا الغنائية، فه���ي ابنة البحري���ن التي بات 

ا�ص���مها عنواًنا للنج���اح ومثالً تقتدي ب���ه الفتيات 
ال�صغرات.

تكاد ال���رتك متثل حالة الكثري���ن من اأطفال 
الع���امل العرب���ي، فه���ي املوهوب���ة املبدع���ة الت���ي 
تعي�ش و�ص���ط ال�رشاعات. لكن ����رشاع الوالدين على 
ح�ص���انة حال مل يكن فق���ط على اأر����س الواقع، ويف 
اأروق���ة املحاكم، ب���ل امتد اإلى العامل الفرتا�ص���ي، 
حيث �ص���جت مواقع التوا�صل الجتماعي بكل اأخبار 
العائلة و�ص���ول اإلى خرب الأحكام الق�ص���ائية ب�صور 

وا�صعة.
مل تن�ص���غل ح���ال باملناكفات العائلي���ة، بدليل 
اأنه���ا مل ترّد اأب���ًدا على الهجوم املتكرر الذي �ص���ّنه 
والده���ا حممد ال���رتك وزوجته املغني���ة دنيا بطمة 
عليه���ا وعل���ى والدتها من���ى ال�ص���ابر، وجّدتها مها 
ال���رتك، وق���ررت من���ذ انتقاله���ا للعي�س م���ع اأمها، 
عدم احلديث مع ال�ص���حافة مبوا�صيع عائلية طالبة 
ب���اأن يكون الرتكيز الإعالمي عل���ى حمطاتها الفنية 

وحت�صراتها الغنائية القادمة.
عان���ت ال�ص���ابة البحريني���ة م���ن الكث���ر م���ن 
ال�ص���ائعات والت�ص���ويه، حيث ُن�رشت �ص���ور تظهرها 
وكاأنها اأجرت عمليات تكبر لل�صدر ونفخ لل�صفاه، 
وهذا اأمر كذبته جدتها مبقابلة �صحافية، واأو�صحت 
اأنه من �ُص���نع “الفوتو�ص���وب” وه���و يوؤّثر على حال 
كطفلة ودرا�صتها يف امل�صتقبل، وطلبت من اجلميع 
التوّق���ف عن مثل هذه الف���ربكات، وترك حفيدتها 
تعي����س كطفل���ة وتت����رّشف كما يت�رشف م���ن هو يف 

�صنها وت�صتمتع بحياتها الأ�رشية واملدر�صية.
اأ�ص���بحنا الآن يف وق���ت يقا����س النج���اح في���ه 
بالأرقام، اأي بعدد امل�صاهدات على مواقع التوا�صل 

���ا موق���ع اليوتي���وب. وبلغة  الجتماع���ي، وخ�صو�صً
الأرق���ام فاإن الرتك هي املغني���ة الأولى عربيًّا دون 
منازع، وال نن�صى اأنها اأول من حلقت املغني ال�صاب 
املغرب���ي �ص���عد ملج���رد، بتخطيها حاج���ز املليون 
م�صاهدة عربيًّا على موقع اليوتيوب، ومل تقف عند 
هذا احلد بل و�ص���لت اإلى رقم قيا�ص���ي عربيًّا وهو 
322 مليون م�ص���اهدة لأغنيته���ا “هابي”، واملثر 
اأي�ًص���ا اأن اأغلب اأغاين ال�صابة البحرينية يتجاوز عدد 

م�صاهداتها املئة مليون م�صاهدة.
كاف  فيدي���و  مقط���ع  اأي  يف  ال���رتك  وج���ود 
ا، حتى  لنت�صاره وحتقيقه عدد م�صاهدات كبًرا جدًّ
الفيديوهات ال�ص���اخرة التي تقلد �صخ�صيتها، ومن 
ي�ص���دق اأن اإطالل���ة ال���رتك يف برنام���ج “عرب غوت 

تالنت” فاقت 151 مليون م�صاهدة.
وكان���ت املطربة الإماراتية اأحالم اأول من توقع 
لل���رتك م�ص���تقبالً باهًرا، ح���ني �ص���اركت يف برنامج 
“�ص���تار �ص���غار” الذي ُعر�س على �صا�ص���ة اأبوظبي 

الإماراتية.

اأخب���ار انت�رشت موؤخًرا ع���رب املواقع الإلكرتونية 
ومن�صات التوا�صل الجتماعي تفيد بتحقيق الرتك 
حوايل 5 مليارات م�صاهدة عرب موقع يوتيوب �صواء 
من ناحي���ة م�ص���اهدات كليباتها، اأو اال�ص���تماع اإلى 
اأغانيه���ا، واإلى م���ا هنالك من مقاط���ع وفيديوهات 

واأعمال خا�صة بها.
بلغة املتابعني على موقع ان�ص���تغرام ال�صهر، 
الذي حتر�س الكثر م���ن الفنانات على زيادة عدد 
متابعيه���ن علي���ه، ويفتخ���رن بالك���م الكب���ر فيه، 
ويعتربنه معياًرا لل�ص���هرة والنج���اح، نرى اأن الرتك 
لديها اأكرث من 2.8 مليون متابع، وهذا الرقم كبر 

ا بالن�صبة لعمرها ال�صغر ن�صبيا. عربيًّا، وهائل جدًّ
وتب���دو الرتك اأك���رث دراية ومعرف���ة مبا تريده 
م���ن الف���ن، وكي���ف تخط���ط مل�ص���تقبلها املهن���ي 
وال�صخ�ص���ي، فه���ي اأقلعت عن فكرة درا�ص���ة طب 
الأ�ص���نان، وقررت التخ�ص�س يف اإدارة الأعمال، رمبا 
لأن���ه املجال الذي ي�ص���ب م�ص���تقبال يف م�ص���لحتها 

الفنية املهنية.
وبالنهاية ل ميكن اإل الإ�صادة ب�صوتها العذب 
الذي عرفت حال الرتك كيف ت�ص���تعني به وت�صتغله 
للدخول يف عامل ال�ص���هرة وتقتحم من خالله ال�صاحة 
الفنية من دون اأي ترّدد اأو خوف، هي مراهقة باتت 
معروف���ة يف كل بي���ت وكذلك يف ال�ص���وق اخلليجي 
والعربي اأي�صا لأّنها وقفت على اأهم امل�صارح وهي 
بعمر �ص���غر، واأّدت اأ�ص���عب الأغ���اين. حنجرتها مل 
تن�صج حتى ال�ص���اعة، لكن �صوتها يزداد جمال كل 
يوم، وها هو ا�ص���مها اليوم يف ال�ص���دارة من جديد، 
واأ�ص���همها ترتف���ع ل���دى اجلمهور العربي، بح�ص���ب 

موقع العرب.

اأعلنت موؤ�ص�صة ال�ص���ارقة لالإعالم عن دورتها 
الرباجمية اجلديدة واملتكاملة املخ�ص�ص���ة ل�صهر 
رم�ص���ان املبارك، والتي ت�ص���م باق���ة متنوعة من 
اأب���رز الربام���ج الديني���ة، والثقافي���ة، والرتاثي���ة، 
والرتفيهي���ة، وامل�صل�ص���الت والأعم���ال الفني���ة، 
الت���ي يقدمها نخبة من كبار جنوم اخلليج والوطن 

العربي، وت�صتهدف جميع اأفراد الأ�رشة.
وتناف����س قنوات موؤ�ص�ص���ة ال�ص���ارقة لالإعالم 
على امل�ص���توى العربي من خالل الدورة الرباجمية 
اجلديدة التي �صت�صم 25 برناجًما تقدمها �صا�صة 
تلفزيون ال�ص���ارقة، و25 برناجًما رم�صانيًّا جديًدا 
تبّثه���ا اإذاع���ة ال�ص���ارقة، و6 برام���ج تطلقها قناة 
الو�ص���طى م���ن الذي���د، كما تق���دم قن���اة ال�رشقية 
من كلب���اء 9 برام���ج، وتبث اإذاعة الق���راآن الكرمي 
من ال�ص���ارقة 16 برناجًما، وتطلق قناة ال�ص���ارقة 
الريا�ص���ية بطولت���ني ريا�ص���يتني، هما الن�ص���خة 
الثالثة من بطولة ال�ص���ارقة الرم�صانية لكرة قدم 
ال�ص���الت، يف وقت ت�ص���تحدث بطول���ة كرة قدم 

ال�صالت للنا�صئة للمرة الأولى هذا العام. 
وقال رئي�س جمل�س ال�ص���ارقة لالإعالم ال�صيخ 
�صلطان بن اأحمد القا�صمي: “يعترب �صهر رم�صان 
املبارك فر�صة قيمة لتعزيز قيم الإيجابية واخلر 
يف املجتم���ع، وم���ن خ���الل 83 برناجًما وم�صل�ص���اًل، 
تلبي رغبات م�صاهدينا وم�صتمعينا على مدار اأيام 
ال�صهر الف�ص���يل، نكون قد وفرنا خيارات هادفة 
تركز على خمتل���ف اجلوانب الديني���ة، والثقافية 
والرتفيهية وغرها، ويوؤكد هذا الكم من الربامج 

ذات الر�ص���ائل الهادف���ة عل���ى الت���زام موؤ�ص�ص���ة 
ال�ص���ارقة لالإعالم الرا�ص���خ بروؤيتها ال�صرتاتيجية 
القائم���ة عل���ى الرتقاء امل�ص���تمر بنوعي���ة املادة 
الإعالمية املقدمة عرب خمتلف و�صائلها وقنواتها 
املرئية وامل�ص���موعة، مب���ا يدعم مكانة ال�ص���ارقة 

ودولة االإمارات ككل يف القطاع االإعالم العربي”.

قناة الشارقة.. تميّز الفت

وكعادته���ا كّل عام، ت�ص���تعد قناة ال�ص���ارقة 
خالل ال�صهر الف�صيل لإطالق حزمة برامج متكاملة 
ومتنوع���ة، حيث اأعلنت عن اإطالقها ل� 25 برناجًما 
���ا، تنوع���ت يف طرحه���ا ب���ني املو�ص���وعات  خا�صًّ
الديني���ة، والثقافي���ة، والرتاثي���ة، والرتفيهي���ة، 
الجتماعي���ة  وامل�صل�ص���الت  الطه���ي،  وبرام���ج 

والتاريخية لأملع جنوم اخلليج والعامل العربي. 
الراب���ع  اجل���زء  الربام���ج  قائم���ة  وتت�ص���من 
م���ن برنام���ج قواف���ل اخل���ر، والربام���ج الديني���ة 

“ورق���ات” و”معامل نبوي���ة”، و”م�ص���ابقة اخلتمة 
الرم�ص���انية”، اإلى جانب باقة خمتارة من الأعمال 
الفنية اخلليجية والعربية، حيث �ص���تعر�س القناة 
امل�صل�ص���ل اخلليجي “مع ح�ص���ة قلم”، وال�صوري 
“عطر ال�ص���ام 3”، والتاريخي “هارون الر�ص���يد”، 
وامل����رشي “قان���ون عمر”، اإ�ص���افة اإل���ى عدد من 
م�صل�ص���الت الأطف���ال مثل “نور وبواب���ة التاريخ” 
و”حبي���ب اهلل 3”، وبرنام���ج الطهي املتخ�ص����س 

“بهارات” يف مو�صمه اخلام�س. 
  

إذاعة الشارقة.. مواكبة مهنية للشهر الفضيل 

وبدوره���ا، اختارت اإذاعة ال�ص���ارقة اأن تواكب 
ال�صهر الف�صيل ب�20 برناجًما وعمالً فنيًّا ت�صتهدف 
جميع اأف���راد الأ�رشة وترتقي بالعم���ل الإذاعي على 
امل�صتوى الجتماعي والثقايف، حيث بادرت الإذاعة 
باإنتاج جمموعة من الربامج اخلا�صة ترتاوح ما بني 
الأعم���ال الدرامية الإذاعي���ة والتاريخية والثقافية 

وال�صحية والجتماعية وغرها من الربامج املبا�رشة 
وامل�صجلة طيلة اأيام ال�صهر. 

وتت�ص���من الكوكبة الرباجمية التي �صتطلقها 
الإذاع���ة باق���ة م���ن اأح���دث الأعم���ال، ولأول م���رة، 
تنتج الإذاعة م�صل�ص���لني خليجي���ني هما: “علي�س 
وخري����س” و”البق�ص���ة”، بالإ�ص���افة اإل���ى عدد من 
الربامج الق�ص���رة املنّوعة التي تبث يوميًذا على 
مدار اليوم، وتت�صمن الربنامج التاريخي “ق�ص�س 
الع���رب” ، والربنام���ج الثق���ايف “عي�س و�ص���وف”، 

.”FM وبرنامج الطهي “مطبخ

قناة الشرقية من كلباء

وتق���دم قناة ال�رشقي���ة من كلب���اء حزمة من 
الربام���ج وامل�صل�ص���الت التي ت�ص���تهدف جميع 
اأفراد العائلة، ومن اأبرزها: برنامج امل�ص���ابقات 
“الطار����س” يف ن�ص���خته الثانية، ال���ذي يعك�س 
الطابع الثقايف للمنطق���ة ال�رشقية، و”الليوان”، 

الربنام���ج الن�ص���ائي احل���واري ال���ذي ي�ص���رتجع 
ذكري���ات امل���راأة ودوره���ا باملا�ص���ي، و”فن���ة 
الأ�ص���فار” الذي يتناول التاري���خ البحري لدولة 
الإمارات ب�ص���كل ع���ام ومدن املنطق���ة ال�رشقية 
باإمارة ال�ص���ارقة على وجه اخل�ص���و�س، وي�صلط 
ال�صوء على التجارة يف ال�صاحل ال�رشقي باخلليج 

العربي.
وتقدم القناة على �صعيد الأعمال الدرامية 
امل�صل�ص���لني اخلليجي���ني “املواجه���ة” و”عطر 
الكرتوني���ة  الأطف���ال  وم�صل�ص���الت  ال���روح”، 
“ابن بطوط���ة” واجلزء الثاين م���ن “رجال حول 
الر�ص���ول”، بالإ�ص���افة اإلى تقدمي برامج منوعة 
للطهي واملاأكولت ال�صعبية عرب برنامج “طبيخ 
اأول”، والربنامج الجتماعي اخلري “وتراحموا” 

يف جزئه الثاين.

“الشارقة الرياضية” تنظم بطولة قدم الصاالت 

وتنّظم قن���اة ال�ص���ارقة الريا�ص���ية وللعام 
الثاين على التوايل، بطولة ال�صارقة الرم�صانية 
لكرة قدم ال�ص���الت، التي تعت���رب اأكرب فعالية 
ريا�صية تنظمها موؤ�ص�ص���ة اإعالمية يف ال�صارقة، 
والإم���ارات ال�ص���مالية، مب�ص���اركة 16 فريًقا من 

خمتلف اإمارات الدولة. 
كما تطلق ال�صارقة الريا�صية للمرة الأولى 
هذا العام بطولة كرة قدم ال�ص���الت للنا�ص���ئة 
مكون���ة من 4 فرق يتناف�ص���ون عل���ى املركزين 
الأول والث���اين، حيث �صيح�ص���ل الفريق الفائز 
باملرك���ز الأول على 50 األف درهم اإماراتي و30 
األ���ف دره���م اإماراتي للفري���ق الفائ���ز باملركز 

الثاين.

    BUZZ      
أحداث

احذر الأخط���اء واملغالطات، ول تنفعل 
كثًرا 

الإجازة مهمة جدًّا ملثل حالتك

جاهد من اأجل الدفاع عن حقك 

ل تلزم نف�صك بالقيام مبجهود اإ�صايف

ادر�ش املو�صوع جيًدا قبل البداية

العب كرة �صلة فهي مفيدة للمفا�صل 

احلياة ت�صر نحو الأف�صل والأجمل 

ابتع���د ق���در الإم���كان عن امل�ص���كالت 
والأزمات  

الأيام �صتثبت لك باأنك على حق 

اتبع حمية على اأ�ص�س ونظام جيدين 

حاول الرتفيه عن نف�صك اليوم 

ل ت�رشف يف املال كثًرا واإل �صتندم
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• •من اأعمال قناة ال�صارقة 	 م�صل�صل هارون الر�صيد	

• مع ح�صة قلم 	 • •قانون عمر	 عطر ال�صام 	



عمره 83 عاما.. �إعد�م �أكرب �سجني بتاريخ �أمريكا
�أعدم����ت ولية �ألباما �لأمريكية �سجينا عمره 83 عاما �أدين بارتكاب �سل�سلة هجمات بالقنابل 

�لعام 1989، مما يجعله �أكرب مد�ن ينفذ فيه حكم �لإعد�م يف �لتاريخ �لأمريكي �حلديث.
وق����ال م�سوؤولون مبوؤ�س�سة وليام �سي. هوملان �لإ�سالحي����ة يف مدينة �أمتور �إن �ل�سجني و�لرت 

مودي نفذ فيه حكم �لإعد�م باحلقن.
 وهذ� ثامن �إعد�م ينفذ بالوليات �ملتحدة هذ� �لعام.

وق����ال مركز �ملعلومات �خلا�س����ة بعقوبة �لإعد�م �إن مودي حل حم����ل جوننيك�سون �لذي كان 
عم����ره 77 عام����ا عندما �أع����دم يف ولية م�سي�سبي يف دي�سم����رب 2005، وكان �أكرب من تنفذ فيه هذه 

�لعقوبة منذ �أعادت �ملحكمة �لعليا �لأمريكية �لعمل بها يف 1976.
و�أدين مودي باإر�سال قنبلة بالربيد يف �لعام 1989 قتلت �لقا�سي روبرت فين�س )58 عاما( 
وباإر�سال قنبلة �أخرى قتلت روبرت روبن�سون وهو حمام خمت�س باحلقوق �ملدنية بولية جورجيا.

ويق����ول �لدعاء �إن م����ودي �أر�سل �لقنبلة للقا�سي غ�سبا من �إد�ن����ة �سابقة يف �لعام 1972 يف 
ق�سية تتعلق بقنبلة �أي�سا، و�إنه �أر�سل �لقنبلة �لأخرى للمحامي لت�ستيت فكر �ملحققني.

فندق عائم يف مدينة دبي �أول   ..”2 “�إليز�بيث 

رج��ل يطعن �س��ابا �عتدى 
على �بنته

�أق���دم رجل عل���ى طعن �س���اب يبلغ م���ن �لعمر 
16 عاما، يف منطق���ة �لهرم غرب �لعا�سمة �مل�رصية 
�لقاه���رة؛ لتهام���ه بهتك عر����س �بنت���ه، ح�سب ما 
ذكرته و�سائل �إعالم حملي���ة. ويظهر مقطع فيديو، 
�لتقط���ه �أحد �ملارة، �سابا ملق���ى على �لأر�س غارقا 
يف دمائه، و�س���ط ح�سود من �لنا�س، فيما يقف رجل 
خم�سين���ي مفتخر� مبا قام به. ويقول �لرجل خماطبا 
�ملحيط���ني به “�سفي���ت غليلي.. م���ا فعلته حالل .. 

�لآن �أخذت حق �بنتي ول يهم �إن �أعدموين بعدها”.
وتع���ود تفا�سي���ل �لو�قع���ة �إلى ي���وم �ل�سبت 
�ملا�سي، عندما تلقى ق�سم �رصطة �لهرم �إخطار� من 
م�ست�سف���ى �لهرم بو�سول �س���اب م�سابا بطعنتني 

باجل�سم يف حالة خطرة.

يوم  بعد  عرو�س��ني  م�سرع 
من زفافهما

قتل 7 �أف���ر�د من عائلة و�حدة، م�ساء �خلمي�س، 
من جر�ء حادث �س���ري مروع على طريق �رصيع جنوبي 
باك�ست���ان، بينهم���ا عرو�س���ان عقد� حف���ل قر�نهم 
قبل ي���وم و�حد فق���ط. وق���ال �ل�ساب���ط يف �ل�رصطة 
�لباك�ستانية �أ�سلم عقي���الين �إن �حلادث وقع عندما 
�سدم���ت �سيارة ريا�سي���ة متع���ددة �لأغر��س )�إ�س 
ي���و يف( �سيارة �لعائلة من �خللف. و�أ�ساف �أن طفلة 
عمره���ا عامان جنت من �مل���وت �ملحقق يف �حلادث 
بعدما �ألقاها ذووها خ���ارج �ل�سيارة. وذكرت وكالة 
“�أ�سو�سيتد بر�س” �أن �لنري�ن ��ستعلت يف �ل�سيارة 
وحتول���ت ب�رصع���ة �إلى ك���رة نارية.  و�أ�س���ار عقيالين 
�إل���ى �إن �ل�رصطة وعم���ال �لإنقاذ ��سط���رو� �إلى قطع 

�ملعادن و�حلطام لنت�سال �جلثث.
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األخيرة

�ل�سعودية.. �كت�ساف �آيات قر�آنية نحتت على �سخرة
عر�س���ت و�سائل �إعالم �سعودية �سور� ملنحوتات �أثرية قدمية، من بينها �آيات قر�آنية نق�ست على 
�سخ���رة، عرث عليها حديثا يف منطقة ع�سري. و�أو�سح���ت �سحيفة “�سبق” �لإلكرتونية �أن مو�طنا �كت�سف 
“بامل�سادفة موقًعا �أثريا قدميا بجو�ر ه�سبة لهو، �رصق منطقة ع�سري، لعدٍد من �لأحجار و�ل�سخور، بها 
نقو����ش وخط مكتوب م���ن دون نقاط لآيات قر�آنية”. ونقلت �ل�سحيفة ع���ن هذ� �ملو�طن، ويدعى حمد 
ح�سن �آل ملحان، قوله �إنه “�كت�سف بامل�سادفة حجر� يف هجرة �آل مهمل، بجو�ر ه�سبة لهو، مكتوبا عليه 
�آي���ات قر�آنية، �إ�سافة �إل���ى نقو�س ور�سوم �أخرى”. ولفت �ملو�طن �ل�سع���ودي �إلى �أن “طول �حلجر نحو 
مرتين وعر�سه مرت ون�سف �ملرت، و�خلط مكتوب من دون نقط، ويبد�أ بالب�سملة ثم �سورة �لإخال�س، ثم 
�آي���ة �لنا�س”، مطالبا �جلهات �ملخت�سة باملحافظ���ة على مثل هذه �لآثار، كا�سفا كذلك �أن “لديه بع�س 

�لأماكن �لأثرية �لتي مل ُتكت�سف، و�أنه على �أمت �ل�ستعد�د للك�سف عنها للجهات �ملعنية”.

ت�ستق���ر �لباخرة �لفارهة “�إليز�بيث 2” ب�س���كل نهائي يف ميناء دبي، بعد �سفر لأكرث 
من 50 عاما، ولكنها تفتح �أبو�بها هذه �ملرة كاأكرب فندق عائم يف �ملنطقة.

وط���ورت حكومة دبي �لباخرة �لعمالقة لت�سبح فندق���ا فارها، يتكون من 13 طابقا، 
و13 مطعم���ا وردهة. كم���ا تتمو�سع �لأجنحة �مللكي���ة يف قمة �لباخ���رة، وتت�سمن �رصفات 
خا�س���ة، غرف جلو�س، غرف طع���ام، وغرف نوم فاخرة. ويحتوي �لفندق �جلديد على م�رصح 
يق���دم �لعديد من �لعرو�س �لغنائي���ة و�ملو�سيقية، وكذلك نادي يخ���وت خا�سا. �إ�سافة 
�إل���ى �نت�س���ار �ملطاعم من �ستى مطاب���خ �لعامل، كاملطعم �لإجنلي���زي و�ملقهى �لفرن�سي 

�خلارجي. ومن �ملتوقع �أن يفتتح �لفندق �جلديد �أبو�به يف �سهر �أكتوبر2018.
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بعد 40 �سنة من 
�لغياب.. مقطع فيديو 

يعيد هندي �إلى �أهله

مل يكن �لرجل �لهندي خومدر�م غامبري �سينغ )66 عاما( يدري �أن ظهوره يف فيديو على 
يوتيوب وهو يغني، �سيكون �سببا رئي�سا يف عودته �إلى �أهله، بعد 4 عقود من �لغياب.

وظه���ر �سينغ على موقع يوتيوب، وهو يوؤدي �أغني���ة هندية �سهرية يف �أحد �سو�رع مدينة 
مومب���اي، �لتي تعد موطن���ا ل�سناعة �لأفالم �لهندي���ة “بوليوود”. وبد� �سين���غ �لذي يعمل يف 
�لأ�سا�س حالقا بلحية كثة بي�ساء وهو يغني �أغنية بوليوودية يف �ملدينة �ملزدحمة، حيث عمل 
بوظائف عدة منذ �أن و�سلها وهو يف 26 من عمره. وغادر �لرجل مدينة �أمفال �لنائية يف ولية 
مانيب���ور، �لتي تقع �سم���ال �رصقي �لهند، �لعام 1978 بعد �نف�ساله ع���ن زوجته، وقد عاد �إلى 
م�سق���ط ر�أ�سه، �خلمي�س. وبعد �أن �نقطعت �لت�سالت بينهما طو�ل 4 عقود، ��ستقبلت عائلة 
�سين���غ بالدم���وع �بنها �لذي قال “حاولت �أن �أعود �إلى مدينتي �أكرث من مرة، لكن مل يكن لدي 
�لكث���ري من �خليار�ت”. و�أ�س���اف: “لقد عملت يف �ملطاحن و�ملح���الت �لتجارية و�لإن�ساء�ت”، 

ر�ف�سا �حلديث عن �أ�سباب عدم حماولته �لت�سال بعائلته، منذ تركها قبل 40 عاما.

ناتايل ترف�ض ح�سور حفل جو�ئز يف �إ�سر�ئيل
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"
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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
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حالة 
الطقس

�لطق�س معتدل مع بع�س �ل�سحب 
ولكنه حار ومغرب مع ت�ساعد 

�لأتربة يف بع�س �ملناطق.

�لرياح جنوبية �رصقية �إلى جنوبية 
من 12 �إلى 17 عقدة وت�سل من 

20 �إلى 25 عقدة �إحيانا.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى 3 �أقد�م قرب �ل�سو�حل من 3 �إلى 
6 �أقد�م يف عر�س �لبحر. درجة �حلر�رة �لعظمى 37 م �ل�سغرى 

24 م �لرطوبة �لن�سبية �لعظمى 70 % �ل�سغرى 10 %. 
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مواقيت 
الصالة

للكوك�ب  مبا�س�رة  لتغطي�ة  طموح�ة  خط�ة  �لآن”..  “�لأر�ض 
تعتزم �رصكة “�أيه �ستاليت” �إطالق �سبكة من 
�لأقم���ار �ل�سطناعية بتكلفة مليار دولر؛ لتوفري 
“تغطية مبا�رصة” لالأر�س. و�سيمول �مل�رصوع �لذي 
يحم���ل ��سم “�لأر����س �لآن”، �لرئي����س �لتنفيذي 
�ل�ساب���ق ل�رصكة مايكرو�سوفت بيل غيت�س، مبليار 
دولر، �إ�ساف���ة �إل���ى �رصكة �لتكنولوجي���ا �ليابانية 
�لعمالق���ة “�سوف���ت بان���ك”. وتخطط �رصك���ة “�أيه 

�ستاليت”، �لت���ي تتخذ من �لعا�سم���ة �لأمريكية 
و��سنط���ن مقر� لها، لإط���الق 500 قمر ��سطناعي 
لتغطي���ة �لغ���الف �جل���وي لالأر�س ع���رب �لفيديو، 
وتق���دمي تعليق���ات مبا����رصة عل���ى م���د�ر �ل�ساعة. 
وحتظى �ل�رصكة بدعم �رصك���ة �إيربا�س �لعمالقة يف 
جمال �لط���ري�ن، �إ�ساف���ة �إل���ى �مللياردير غيت�س 
و”�سوفت بانك”، �ل�رصكة �ليابانية �لتي ��ستثمرت 

�ملليار�ت يف �رصكات تكنولوجية عدة. وقال ر��سل 
هانيغ���ان، موؤ�س����س �رصك���ة “�إيرث ن���او” )�لأر�س 
�لآن(، �لتي �ستنفذ �مل�رصوع: “هدفنا ب�سيط، نريد 
رب���ط �لنا����س ب�رصيا مب���ا يج���ري يف �لأر�س يف كل 
حلظ���ة”. و�أكد هانيغان ل�سحيف���ة “وول �سرتيت 
جورنال” �لأمريكي���ة، �أن تكلفة �مل�رصوع قد ت�سل 
�إل���ى ملي���ار دولر، رغ���م �أن �ل����رصكات مل تك�س���ف 

ع���ن قيمة �ل�ستثمار، مو�سح���ا �أن �لتمويل �لأويل 
�سيغطي مرحلة �لتخطيط للم�رصوع.

للعم���الء  متاح���ة  �خلدم���ة  ه���ذه  و�ستك���ون 
�حلكومي���ني و�لتجاريني، عرب تطبيقات �لهو�تف 
�لذكي���ة، �إذ �سيكون مبقدوره���ا تتبع �ل�سيد غري 
�لقان���وين ومر�قبة �أنظمة �لطق����س وتتبع عمليات 

�لهجرة �لطبيعية.

ملك �سو�زيلند يعلن تغيري 
��سم بالده

�أعلن ملك �سو�زيلن���د، م�سو�تي �لثالث، تغيري 
��س���م ب���الده �إل���ى “�إي �سو�تين���ي”، وذل���ك خ���الل 
�حتف���الت �لذك���رى �ل�سنوية �خلم�س���ني ل�ستقالل 
�لب���الد. وح�س���ب م���ا ذك���ره موق���ع “�س���كاي نيوز” 
�لربيط���اين، ف���اإن �ل�س���م �جلدي���د “�إي �سو�تيني” 

يعني “�أر�س �سو�زيلند” باللغة �ملحلية.
ويف حديثه با�ست���اد يف مدينة مانزيني، قال �إن 
“�إي �سو�تيني” كان هو ��سم �لبالد قبل ��ستعمارها 
من ط���رف �لربيطانيني، م�سري� �إل���ى �أن هذ� �لقر�ر 
يه���دف �إل���ى تعري���ف �لنا�س به���ذ� �ل�س���م حتى ل 

يطويه �لن�سيان.

يزيديات عراقيات ي�شئن ال�شموع خالل احتفال يف معبد اللي�ش يف �شيخان يف حمافظة دهوك، العراق )رويرتز(

�أعلن����ت موؤ�س�سة “جيني�سي�����س بر�يز” �أنها �ستلغي حفل توزيع �جلو�ئ����ز �ملزمع عقده يف �إ�رص�ئيل 
يف يوني����و �ملقبل، بعد �أن قالت �ملمثلة وخمرجة �لأف����الم و�ملنتجة �لتي حتمل �جلن�سيتني �لأمريكية 
و�لإ�رص�ئيلي����ة نات����ايل بورمتان، �إنها ل����ن ت�سارك ب�سبب �لأو�س����اع �لتي ت�سهده����ا �إ�رص�ئيل و�لأر��سي 
�لفل�سطيني����ة �أخ����ري�. وبح�سب �سحيفة “هاآرت�����س” �لعربية، فقد قالت موؤ�س�س����ة “جيني�سي�س بر�يز” 
�ملانحة جلائزة “�لنوبل �ليهودي”، �إنه “من �ملحزن للغاية عدم م�ساركة �ملمثلة �لأمريكية �لإ�رص�ئيلية 
يف �حلفل”، وقالت �ملوؤ�س�سة �إن “مندوب بورمتان �أخربنا باأن �لأحد�ث يف �إ�رص�ئيل كانت حمزنة للغاية 
بالن�سب����ة له����ا، و�إنها ل ت�سعر بالر�ح����ة يف �مل�ساركة يف �أي �أحد�ث عامة يف �إ�رص�ئي����ل”، و�إنه “ل ميكنها 

�مل�سي قدما يف �لحتفال”.
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