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السنة التاسعة - العدد 3079 

االثنين
20 مارس 2017 

21 جمادى اآلخرة 1438

حريــق “ال�شعبــي” 

يلتهـم 6 حمـالت

�أفادت وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ب���اأن ع���دد �ملح���ات 
�ملت�رصرة بفعل �حلريق �لذي ن�سب يف �ل�سوق 
�ل�س���عبي مبدينة عي�س���ى فجر �أم�س �الأحد بلغ 

6 حمات.
ووفقا ملتابعات �ل�س���حيفة بهذ� �ل�ساأن 
تب���ن �أن �ملح���ات �ل�س���تة تابع���ة لتاجري���ن 
�أحدهم���ا ميلك 4 حمات منه���ا وموؤمن عليها، 

و�الآخر ميلك حملن غري موؤمن عليهما.
وبناء على �أقو�ل ممث���ل �ملنطقة �لبلدي 
حمم���د �خلال ل� “�لباد” فاإن م�س���در �حلريق 
كان حما خمت�سا يف بيع �الأو�ين وم�ستلزمات 

�ملطب���خ، �الأم���ر �ل���ذي حد م���ن �رصعة 
�نت�سار �لنري�ن. 

وعنوان  جملد  األف   176
الثقايف” بـ “عي�سى 

ك�س���ف نائ���ب رئي����س جمل����س �الأمن���اء و�ملدير 
�لتنفي���ذي ملرك���ز عي�س���ى �لثقايف �ل�س���يخ خالد بن 
خليف���ة �آل خليف���ة ل���� “�لباد” ع���ن توجه للتو�س���ع 
يف �ملكتب���ة �الإلكرتوني���ة لتك���ون �جله���ة �لوحي���دة 
�ملتخ�س�س���ة يف �إ�س���د�ر �لكتب �لبحرينية ب�س���يغة 

رقمية. و�أو�سح �أن �ملكتبة �لوطنية تت�سمن 
�ليوم 108 �آالف جملد و68 �ألف عنو�ن. 

�ملنام���ة - بنا: ��س���تقبل عاهل �لباد �س���احب �جلال���ة �مللك حمد بن 
عي�س���ى �آل خليفة، يف ق�رص �ل�س���خري �أم�س، رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة، وويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى 
�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري �سلمان 

بن حمد �آل خليفة.
و��س���تعر�س جالة �مللك مع �س���مو رئي����س �لوزر�ء و�س���مو ويل �لعهد 
�أهم �ملو�س���وعات �ملت�سلة بال�ساأن �ملحلي، �س���اكر�ً ومقدر�ً جالته جهود 
�س���موهما يف �لنهو�س باالأد�ء ودعم منظومة �لعم���ل �حلكومي و�الرتقاء به 

�إلى مرحلة متقدمة من �لتطور.
و�رصح وزير �لد�خلية �لفريق �لركن �ل�سيخ ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة 
ب���اأن جالة �ملل���ك وّجه �إلى متابعة �لتو��س���ل و�لتن�س���يق مع �ملوؤ�س�س���ات 

و�لهيئات �لدولية �ملعنية مبكافحة �الإرهاب.
و�أ�س���اف �أن وز�رة �لد�خلية تابعت �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �ل�سلطات 
�ملخت�س���ة يف جمهورية �أملانيا �الحتادية و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية بحق 
ع���دد من �لعنا����رص �الإرهابية. وطال���ب �لوزير �إير�ن �أال جتعل من �أر��س���يها 

م���اذ� للفاري���ن و�ملطلوب���ن للعد�ل���ة �لذي���ن �س���درت بحقهم 
•مذكر�ت توقيف دولية. جالة �مللك م�ستقباً �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد	

احلالـــة يقلب التوقعات 

ويطيح باملنامة يف ال�سلة

اتفاقيات مع ال�سندوق ال�سعودي 

للتنمية بـ 489 مليون دوالر
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• تناقلت و�سائل التوا�سل االجتماعي �سورا ل�سقوط جدار ملعب 	
نادي �ملالكية ب�سبب �لرياح �ل�سديدة �مل�ساحبة لاأمطار �لتي �سهدتها           

6�ململكة يوم �أم�س.

رجاء مرهون

�سيد علي املحافظة

م���ت���اب���ع���ة �إج���������������ر�ء�ت �أمل�����ان�����ي�����ا و�أم�������ريك�������ا ح����ي����ال �ل����ع����ن����ا�����رص �الإره�����اب�����ي�����ة
م���ط���ال���ب���ة �إي����������ر�ن ب�������اأال جت���ع���ل �أر������س����ي����ه����ا م�������اذ� ل���ل���ف���اري���ن و�مل���ط���ل���وب���ن

مكافحـة الإرهـاب بالتن�سيق مع اجلهات الدولية
جالته �سكر رئي�س �لوزر�ء وويل �لعهد جلهودهما يف �لنهو�س بالعمل �حلكومي... �لعاهل يوجه:

الإمارات ت�ستدعي 

�سفرية �سوي�سرا 

�أبوظب���ي - بن���ا: ��س���تدعى م�س���اعد وزي���ر 
�خلارجي���ة و�لتعاون �لدويل لل�س���وؤون �لقانونية 
بدول���ة �الإم���ار�ت عبد�لرحي���م �لعو�س���ي �أم����س 
�سفرية �سوي�رص� لدى دولة �المار�ت مايا جوهري 

تي�سايف. 
وذكرت وكالة �أنباء �المار�ت �أن م�ساعد وزير 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل لل�س���وؤون �لقانونية، 
وبح�سور مدير �إد�رة �ل�سوؤون �الأوروبية بالوز�رة 
�ل�س���يخ حمم���د بن مكت���وم �آل مكت���وم، عرب عن 
��س���تنكار �الإمار�ت للبيان �ل�سوي�رصي �ملناه�س 
للبحرين يف جمل�س حقوق �الن�س���ان، م�سري� �إلى 

�أنه كان م���ن �الأجدر �أن حت���ل مثل هذه 
5�مل�سائل عرب �لقنو�ت �لثنائية.

وداًعا اأيها املعلم..  رائد 

23املدر�سة الدملونية غادرنا
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العاهل يوجه اإلى التوا�سل والتن�سيق مع اجلهات الدولية ملكافحة الإرهاب
جاللته اطلع على امل�شتجدات االأمنية وا�شتعر�س ال�شاأن املحلي مع رئي�س الوزراء وويل العهد

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، يف ق�رص 
ال�شخري اأم�س رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ري خليفة بن �ش���لمان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائ���ب القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة. وا�ش���تعر�س جاللة امللك مع �ش���مو 
رئي�س الوزراء و�ش���مو ويل العهد اأهم املوا�ش���يع 
املت�شلة بال�شاأن املحلي، وما تتطلبه هذه املرحلة 
املهم���ة من امل�ش���رية الوطني���ة، وو�ش���ع الربامج 
التي تدعم وتعزز امل�ش���رية االقت�شادية الوطنية 
لتحقي���ق املزيد من االإجنازات واملكت�ش���بات ومبا 

يعود باخلري واملنفعة على الوطن واملواطن.
واأك���د جاللت���ه اأن املرحل���ة املقبل���ة تتطل���ب 
م�شاعفة اجلهود وموا�ش���لة العمل نحو االأولويات 
واالأهداف وامل�ش���اريع التنموي���ة لتحقيق تطلعات 
املواطنني يف مزيد م���ن الرخاء والتنمية والتطور، 
�ش���اكراً ومقدراً جاللة امللك جهود �ش���احب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء، و�ش���احب ال�ش���مو امللكي 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء يف النهو�س باالأداء ودعم 
منظوم���ة العمل احلكومي واالرتق���اء به اإلى مرحلة 
متقدم���ة من التطور؛ حر�ش���اً على تقدمي اأف�ش���ل 
اخلدم���ات للوطن واملواطن، واملقيمني على هذه 

االأر�س الطيبة.
كما اطل���ع جاللة امللك على اآخر امل�ش���تجدات 

والتطورات االأمنية.
ويف ختام اللقاء، ����رصح وزير الداخلية الفريق 
الركن ال�ش���يخ را�ش���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة باأن 
عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة وّجه اإلى متابعة التوا�ش���ل والتن�شيق مع 
املوؤ�ش�ش���ات والهيئات الدولية املعنية مبكافحة 
االإره���اب، وذل���ك يف اإط���ار جهود مملك���ة البحرين 
وم�ش���اركتها الفاعلة يف التحالف الدويل ملكافحة 
االإرهاب مبا ي�شمن حتقيق االأمن وال�شلم الدويل.

واأ�ش���اف اأن وزارة الداخلية تابعت االإجراءات 
الت���ي اتخذتها ال�ش���لطات املخت�ش���ة يف جمهورية 
اأملاني���ا االحتادي���ة والواليات املتح���دة االأمريكية 
بحق عدد من العنا�رص االإرهابية، معرباً عن تقديره 
له���ذه املواق���ف واالإج���راءات الدولية امل�ش���وؤولة 
والت���ي تاأت���ي يف اإطار التكات���ف العاملي ملكافحة 

االأعمال االإرهابية.
واأكد اأن هذه العنا�رص املغرر بهم واملتواجدين 
يف داخل البالد وخارجها والذين تورطوا يف ارتكاب 

اأعم���ال اإرهابي���ة، ي�ش���كلون خط���را على اأنف�ش���هم 
واأهاليهم وبلدهم وميثل���ون تهديدا مبا�رصا حلياة 
املواطنني واملقيمني، منوها اإلى اأن العامل �ش���ار 
ي���درك متاما خطورة هذه االأعم���ال االإرهابية، وهو 
م���ا انعك�س يف وجود اإ�رصار دويل على حما�رصة هذه 
العنا�رص وتل���ك االأعمال املخالفة للقانون واجلدية 
يف التعام���ل معه���ا، خ�شو�ش���ا بع���د اأن اأ�ش���بحت 

ت�رصفات هذه اجلماعات، وا�شحة للجميع.
وطال���ب الوزير جمهورية اإيران االإ�ش���المية اأال 
جتع���ل من اأرا�ش���يها مالذا للفاري���ن واملطلوبني 
للعدالة الذين �ش���درت بحقه���م مذكرات توقيف 
دولية، ومازالوا ميار�ش���ون اأعم���ال التحري�س عرب 
و�ش���ائل اإعالم مدعومة من اإيران، كما ي�شتخدمون 
االأرا�ش���ي االإيرانية للتدري���ب والتخطيط لتنفيذ 

االأ�ش���لحة  لتهري���ب  ومنطلق���ا  اإرهابي���ة،  اأعم���ال 
واملتفجرات واملواد اخلطرة التي يتم ا�شتخدامها 
يف ارتكاب جرائم اإرهابية، من �شاأنها زعزعة االأمن 
واال�ش���تقرار يف مملكة البحرين وبقية دول جمل�س 
التع���اون. ودع���ا، اأولي���اء االأم���ور وجمي���ع مكونات 
املجتم���ع، اإل���ى اإدراك ه���ذا االأم���ر وتل���ك املخاطر 
بجوانبه���ا كاف���ة، االأم���ر ال���ذي ي�ش���تدعي قيامهم 
بع���دم االجن���رار وراء  اأبنائه���م  مبراقب���ة ون�ش���ح 
الدعوات التحري�ش���ية امل�ش���بوهة التي من �شاأنها 
�لت���ورط يف �رت���كاب �لأعم���ال �لإرهابي���ة، كم���ا �أن 
عليهم اإدراك اأن هناك تعاونا دوليا ملكافحة مثل 
هذه االأعم���ال اخلارجة عن القانون، والتي اأ�ش���بح 
الع���امل يرف�ش���ها ويتكات���ف يف �ش���بيل مواجهتها 

وحما�رصة مرتكبيها.
و�شدد وزير الداخلية يف ختام ت�رصيحه على اأن 
وزارة الداخلية ما�ش���ية قدم���ا وبكل حزم يف اتخاذ 
االإجراءات جتاه كل ما من �ش���اأنه تعطيل م�ش���الح 

النا�س وامل�شا�س باالأمن والنظام العام.

• جاللة امللك م�شتقبالً �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد	

املنامة - بن���ا: اأجرى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة ات�شاال هاتفيا مع اأخيه خادم 
احلرمني ال�رصيفني امللك �ش���لمان بن 
عبدالعزي���ز اآل �ش���عود عاهل اململكة 
العربي���ة ال�ش���عودية ال�ش���قيقة، هن���اأ 
فيه جاللته خادم احلرمني ال�رصيفني؛ 
مبنا�ش���بة عودت���ه م���ن جول���ة خارجية 
ق���ام فيه���ا بزيارة ع���دد م���ن الدول 
االآ�ش���يوية. واأكد جاللة امللك اأن جناح 
هذه الزيارات خلادم احلرمني، مبثابة 
جن���اح جلمي���ع دول جمل����س التع���اون 
لدول اخلليج العربية، م�ش���ريا جاللته 
اإلى ال���دور الرائ���د للمملك���ة العربية 
خ���ادم احلرمني  بقي���ادة  ال�ش���عودية 
ال�رصيف���ني يف الدف���اع ع���ن الق�ش���ايا 
باالت�شال  والدولية. وجرى  االإقليمية 
االأخوي���ة  العالق���ات  ا�ش���تعرا�س 
التي  الوثيقة واملتمي���زة  التاريخي���ة 
تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، 
اإ�ش���افة اإلى تطورات االأو�ش���اع على 

ال�شاحتني االإقليمية والدولية.

املنام���ة - بن���ا: �ش���ادق عاهل 
البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة فاأ�شدر ثالثة 
قوانني ل�ش���نة 2017 بعد اإقرارهم 

من جمل�شي ال�شورى والنواب.
ون�س القان���ون االأول رقم )7( 
بالت�شديق على االتفاقية العربية 
ملكافح���ة غ�ش���ل االأم���وال ومتويل 
االإرهاب املوقعة يف مدينة القاهرة 
ه����،   1432  /  1  /  15 بتاري���خ 
املوافق 21 - دي�شمرب- 2010 م 

واملرافقة لهذا القانون.
ون����س القان���ون الث���اين رق���م 
)8( بالت�ش���ديق على اتفاق النقل 
اجل���وي بني حكومة مملكة البحرين 
التون�ش���ية  اجلمهوري���ة  وحكوم���ة 
واملوقع يف مدين���ة املنامة بتاريخ 
27 يناي���ر 2016 واملراف���ق لهذا 

القانون.
ون�س القانون الثالث رقم )9( 
بالت�ش���ديق على اتفاقية ت�ش���جيع 
وحماية اال�شتثمارات املتبادلة بني 
حكوم���ة مملك���ة البحري���ن وحكومة 
جمهوري���ة بنغالدي�س ال�ش���عبية - 
املوقعة يف مدين���ة املنامة بتاريخ 
22 دي�ش���مرب 2015 - واملرافق���ة 

لهذا القانون.

امللك خلادم احلرمني: جناح 
الزيارات جناح لدول التعاون

العاهل ي�ش��ادق 
على 3 قوانني 

امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ت��ت��ط��ل��ب م�����ش��اع��ف��ة اجل���ه���ود ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات امل��واط��ن��ني يف ال���رخ���اء وال��ت��ن��م��ي��ة 

العاهل يت�سلم ر�سالة خطية من اأمري الكويت ب�ساأن بالعالقات الثنائية
جاللته ا�شتقبل ال�شفري عزام بح�شور رئي�س الوزراء وويل العهد

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، يف ق�رص 
ال�شخري اأم�س، بح�شور رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة، وويل 
العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة، �ش���فري دولة الكويت ال�ش���قيقة 
لدى اململكة ال�شيخ عزام مبارك ال�شباح، حيث �شلم 
جالل���ة امللك ر�ش���الة خطي���ة من اأمري دول���ة الكويت 
ال�ش���قيقة اأخيه �شاحب ال�ش���مو ال�شيخ �شباح االأحمد 
اجلابر ال�ش���باح تتعلق بالعالقات االخوية التاريخية 

الوثيقة التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
واأثن���اء اللقاء، اأعرب �ش���احب اجلاللة امللك عن 
اعت���زازه بالعالق���ات االأخوي���ة املتمي���زة التي جتمع 
البلدي���ن ال�ش���قيقني وما ت�ش���هده على ال���دوام من 
تقدم وتطور على ال�ش���عد كافة بف�ش���ل التن�ش���يق 
والتع���اون امل�ش���رتك ل���كل م���ا في���ه خ���ري البلدين 

وم�شلحة �شعبيهما ال�شقيقني.

كما اأ�ش���اد جاللته بالدور الرائد ل�شاحب ال�شمو 
ال�ش���يخ �ش���باح االأحم���د اجلاب���ر ال�ش���باح يف تعزي���ز 
العالق���ات البحريني���ة الكويتي���ة وجه���وده يف دع���م 

منظوم���ة العمل اخلليجي امل�ش���رتك وخدمة ق�ش���ايا 
االأمة العربية واالإ�شالمية.

واأكد العاهل اأهمية الت�شاور والتن�شيق امل�شتمر 

بني اال�ش���قاء يف مملكة البحري���ن ودولة الكويت مبا 
يعزز ويدع���م عالقاتهم���ا االأخوية يف اإطار امل�ش���رية 

املباركة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

• جاللة امللك م�شتقبال، وبح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد، ال�شفري الكويتي	

وزير الداخلية:

 العالم يتكاتف لمواجهة ومحاصرة مرتكبي األعمال الخارجة عن القانون
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وال�صريفة الإ���ص��ام��ي��ة  امل�����ص��ارف  ع��امل  يف  ل��ل��ري��ادة  و�صلت  البحرين  ك��ام��ل:   �صالح 

الأبواب مفتوحة للتعاون املايل وامل�رصيف مع ال�سعودية
�صموه ي�صتقبل رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة الربكة... رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
اأن تنمي���ة القت�ص���اد غاية والأمن وال�ص���تقرار 
و�ص���يلتها والتنمية امل�صتدامة نتاجها وهدفها 
الأ�ص���مى، لفًت���ا �ص���موه اإلى اأهمي���ة اأن يتوازى 
م���ع التوجه���ات التنموي���ة تع���اون وثي���ق على 
م�ص���توى الدول واملوؤ�ص�صات اخلا�صة وبخا�صة 
يف القطاعات املالية وامل�رصفية التي �ص���هدت 
جناًحا ملحوًظا �ص���واء يف م�ص���اهمتها باملنظومة 
القت�ص���ادية اأو على �صعيد ا�صتيعابها لاأيدي 

العاملة الوطنية.
جاء ذلك، خال ا�ص���تقبال �ص���احب ال�ص���مو 
امللكي رئي�س الوزراء بق�رص الق�ص���يبية �صباح 
اأم����س رئي����س جمل����س اإدارة جمموع���ة الربك���ة 
امل�رصفية رجل الأعمال ال�صعودي ال�صيخ �صالح 

عبداهلل كامل.
وخال اللقاء، اأكد �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
رئي�س الوزراء اأن العاقات الوثيقة التي تربط 
بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�صعودية 
ال�ص���قيقة وما تتمي���ز به من خ�صو�ص���ية تفتح 
املجال وا�ص���عا اأمام التعاون الثنائي وبخا�ص���ة 
يف املجالت واملالية وامل�رصفية، لفتا �ص���موه 
اإل���ى اأن الأبواب دائًم���ا مفتوحة للتعاون املايل 

وامل�رصيف م���ع اململكة العربية ال�ص���عودية ومع 
كافة الدول التي ت�صرتك مع البحرين يف رغبتها 
نحو مزيد م���ن التنمية والرخاء القت�ص���ادي يف 
اإطار من امل�صاعي امل�صرتكة لتحقيق امل�صالح 
الثنائية. و�صّدد �ص���احب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء على ����رصورة زيادة فاعلية امل�ص���ارف 
واملوؤ�ص�ص���ات الإ�ص���امية واإ�ص���هامها يف تنمية 

القت�ص���اد، مثنًي���ا �ص���موه يف هذا الإط���ار على 
ال�ص���ناعة  تطوي���ر  يف  كام���ل  �ص���الح  جه���ود 

امل�رصفية الإ�صامية.
املو�ص���وعات  اإل���ى  اللق���اء  تط���ّرق  كم���ا 
املت�ص���لة بقطاع امل�صارف وبخا�صة الإ�صامية 
واأهمي���ة احلف���اظ على ما حققه من م�ص���تويات 
عل���ى  الإيجابي���ة  والنتائ���ج  الأداء  متقدم���ة يف 

كافة ال�ص���عد. م���ن جانبه، اأعرب �ص���الح كامل 
ع���ن تقديره ل�ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء على ما اأتاحه �ص���موه من اأ�ص���باب الدعم 
والإ�صناد ملجموعة الربكة امل�رصفية حتى باتت 
البحري���ن منطلًقا لأعمال املجموعة يف املنطقة، 
لفًت���ا اإلى اأن مملك���ة البحرين اأ�ص���بحت البيئة 
احلا�ص���نة لاأن�ص���طة املالية وامل�رصفية بف�صل 

ما تتمّتع به من اأمن وا�ص���تقرار وحزمة ت�رصيعية 
وقاع���دة اقت�ص���ادية را�ص���خة، حي���ث يعك����س 
ذل���ك كله املنهجية املوفقة للحكومة برئا�ص���ة 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء، م�صرًيا 
اإلى اأن مملكة البحرين و�ص���لت للريادة يف عامل 
امل�ص���ارف الإ�ص���امية وال�ص���ريفة ب�صكل عام 
و�صجلت جناحات كبرية يف هذا القطاع احليوي.

التحديات الأمنية والقت�سادية حتتاج تعاونا غري اعتيادي للنجاح
اأكد اأهمية تاأ�صي�س عاقات ا�صرتاتيجية قائمة على امل�صالح امل�صرتكة ... رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بن���ا: اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �ص���لمان اآل 
خليفة اأن احلكومة حتر�س على الو�صول لكفاية 
اخلدم���ات احلكومية يف خمتل���ف مناطق اململكة 
وهي م�ص���تمرة يف جهودها الهادفة اإلى �ص���مان 
متتع املواطن ببيئة خدمية متطورة يف جميع قرى 
ومدن اململكة. واأعرب �صموه لدى لقائه عددا من 
امل�ص���وؤولني عن العتزاز بال���دور املحوري الذي 
ت�ص���طلع به ال�ص���حافة الوطنية وكّتاب الأعمدة 
يف اأ�ص���ناد احلكومة ودع���م توجهاتها نحو املزيد 
من البناء والتطوير، وذلك عرب ر�ص���د ال�صحافة 
احتياجات املواطن والتنبيه باأي ق�صور اإن وجد. 
وا�صتعر�س �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
م���ع احل�ص���ور عددا من املو�ص���وعات املت�ص���لة 
بتطورات الأو�صاع وم�صتجداتها اإقليميا ودوليا، 
اإذ �صدد �ص���موه يف هذا ال�صدد على اأن التجارب 
التي مرت بها املنطقة رفعت احل�س امل�ص���وؤول 
والوعي لدى دولها و�ص���عوبها مبا ُيحاك �صدها، 

واأ�ص���بح اجلميع ي���درك اأهمية تاأ�ص���ي�س عاقات 
امل�ص���الح  عل���ى حتقي���ق  ا�ص���رتاتيجية قائم���ة 

امل�ص���رتكة يف اإطار من الح���رتام املتبادل، لفتا 
�ص���موه اإلى اأن التحديات الأمنية والقت�ص���ادية 

لي�ص���ت بالعتيادي���ة، ويج���ب اأن يت���وازى معها 
تع���اون غري اعتيادي للنجاح يف جتاوزها من دون 

اأن توؤثر على امل�ص���ارين القت�ص���ادي والتنموي 
لدول املنطقة.

• ... و�صموه م�صتقبا عددا من امل�صوؤولني	

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبا رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة الربكة امل�رصفية	
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نحت�ضــــــن 108 اآالف جملـــــد و68 األـف عنـــــوان
خطة لتو�سيع مكتبة الأطفال لـ 3 اأ�سعاف... مدير “عي�سى الثقايف” لـ “$”:

ك�ســـف نائـــب رئي�ـــس جمل�ـــس الأمنـــاء واملدير 
التنفيـــذي ملركـــز عي�ســـى الثقايف ال�ســـيخ خالد بن 
خليفـــة اآل خليفـــة لــــ “البالد” عـــن توجه للتو�ســـع 
يف املكتبـــة الإلكرتونيـــة لتكـــون اجلهـــة الوحيـــدة 
املتخ�س�ســـة يف اإ�ســـدار الكتب البحرينية ب�ســـيغة 

رقمية.
واأو�ســـح اأن املكتبـــة الوطنيـــة تت�ســـمن اليوم 

108 اآلف جملد و68 األف عنوان. 
وحتـــدث ال�ســـيخ خالـــد بـــن خليفة لل�ســـحيفة 
عن خطة اأخرى لإن�ســـاء اأر�ســـيف ال�ســـحافة بن�ســـخة 
اإلكرتونيـــة، ليتوافـــر جنباً اإلـــى جنب مع الأر�ســـيف 
الورقـــي لل�ســـحافة البحرينيـــة املتواجـــد حاليـــاً يف 

املركز.
واأ�ســـاف “ن�ســـعى لأن تكون اأولـــى الأعداد من 
ال�ســـحف البحرينية متوافر ب�ســـيغة اإلكرتونية ملن 
يريـــد الطـــالع، والأمـــر ذاته حتـــى اآخر عـــدد جلميع 

ال�سحف”. 
وقال املدير التنفيذي “اإن هناك خطة لتو�سيع 
مكتبـــة الطفل ليت�ســـاعف حجمهـــا اإلى 3 اأ�ســـعاف 
عما هي عليه الآن، م�ســـدداً على �ـــرورة تطوير هذا 
املرفق اإلكرتونيا لي�ســـل لهدفه املن�سود برت�سيخ 

املواطنة لدى الطفل البحريني”. 

العربية واإلنجليزية 
ويت�سمن مركز عي�سى الثقايف 8 مرافق اأ�سا�سية 
�ســـميت ف�ســـاءات ثقافية اأبرزها: املكتبة الوطنية، 
ومركز الوثائق التاريخية، ومكتبة لالأطفال، وقاعات 

لحت�سان الفعاليات الوطنية. 
ورافق ال�ســـيخ خالد بن خليفة “البالد” يف جولة 
اإلى مركـــز الوثائق التاريخية داخـــل املركز، والذي 

يت�سمن وثائق باللغتني العربية والإجنليزية. 
ولفت اإلى اأن كثري من هذه امل�ســـتندات عبارة 
عن مرا�ســـالت بـــني حكام اخلليج وال�ســـيخ عي�ســـى 
بـــن علي اآل خليفة الذي حكـــم البحرين بالفرتة بني 

1869 و1932.

مستشارون إماراتيون 
واأ�ســـار اإلـــى اأن موجـــودات مركـــز الوثائـــق 
التاريخية حتاكـــي وقائع واأحداث يف احلقبة بني 

1200 و1360 هجرياً. 
واأو�ســـح املدير التنفيـــذي اأن العمل يجري 
الآن على قدٍم و�ساق؛ من اأجل ت�سنيف الوثائق، 

وربطها مبفاتيح للبحث.
واأ�ســـاف اأن الت�ســـنيف يتـــم على اأ�ســـا�س 
الوثائـــق  الـــذي ترتبـــط فيـــه  زمنـــي )الوقـــت 
وامل�ســـتندات، وجـــرى فيها كتابة ن�سو�ســـها(، 
ومن ثم الت�سنيف املو�سوعي )يحددها املر�سل 

والأحداث املرتبطة به(.

واأ�ســـار اإلى ال�ستفادة من التجربة الإماراتية يف 
هذا ال�ســـدد عرب اأخذ ال�ست�سارة من جمموعة عملت 

على تاأ�سي�س وتنفيذ الأر�سيف الوطني الإماراتي. 

اإلضاءة والتصوير 
وب�ســـاأن اإمـــكان عر�ـــس هـــذه الوثائـــق لعامـــة 
اجلمهـــور، اأكـــد ال�ســـيخ خالد بـــن خليفـــة اأن عر�س 
امل�ستندات الأ�ســـلية �سي�ر بجودتها، وهذا جزء من 
الآثار ال�سلبية لالإ�ساءة والت�سوير. واأ�ساف: “�سيتم 

عر�س وثائق مطابقة غري اأ�سلية و�ستكون متواجدة 
اأمام جمهور املركز”. 

وبالن�سبة لزوار املركز من العامة، اأو�سح املدير 
التنفيذي اأن غالبية ال�سياح الزائرين ينتمون لإحدى 
دول اخلليـــج، والذيـــن يظهـــرون ميالً ل�ـــراء بع�س 

الكتب وجملة الوثيقة ال�سادرة عن املركز. 
وا�ســـتطرد: يرفـــد اإلينا اأي�ســـا طـــالب علم من 
موؤ�س�ســـات اأكادميية كجامعة البحرين وجامع اخلليج 

وغريها. 

إهداءات السفارات 
من جهتها، اأو�ســـحت رئي�سة اخلدمات املكتبية 
الفنية باملركز منال القي�ســـي اأن تاأ�ســـي�س املكتبة 
الوطنية يف العام 2008، جاء بغية اأن تت�ســـمن جميع 
املعـــارف التـــي ميكـــن اأن ُتفيد املجتمـــع البحريني 

املتنوع. 
وقالت “اأُريَد للمكتبـــة اأن تكون جامعة لالإنتاج 
الوطني وغريه، فهنـــاك القاعة عامة للكتب العربية 
مبا تت�ســـمنه من كتب جلميع املعارف، وهناك قاعة 
اأخـــرى خم�س�ســـة للمطبوعات البحرينية والو�ســـائل 

اجلامعية”. 
واأكملت “هناك اأي�ســـاً قاعـــة ثالثة للمجموعات 
اخلا�ســـة والكتـــب الأجنبيـــة والكتب غـــري العربية، 
وهـــي عبارة عـــن اإهداءات مـــن ال�ســـفارات اليابانية 
والإيطاليـــة، واملغربيـــة وجامعة الإمـــارات، وجامعة 
العني، واملجل�س الأعلى للتعليم العايل يف الإمارات، 

وجمل�س ال�سورى ال�سعودي”. 

إعادة التدوير
ولفتت اإلى اأن مكتبة الأطفال تت�سمن م�ساحات 
للكتب والق�س�س والألعاب الذهنية، وهناك برنامج 
للتوعيـــة باأهمية اإعـــادة تدوير املواد امل�ســـتخدمة، 

واإبراز املواهب. 
واأفـــادت اأن اخلطـــة القادمة لتطويـــر اخلدمات 
هو التوجه نحو )رقمنة( امل�سادر البحرينية وندر�س 
حاليـــا الآليـــة والربنامـــج الأف�ســـل لتحويـــل الكتب 
الورقيـــة اإلى رقمية؛ بهدف ت�ســـهيل عملية تدولها 

ون�رها والطالع عليها. 

قائد ورمز 
واأو�ســـحت اأن امل�ســـتهدف مـــن هـــذه اخلطـــوة 
هـــي الكتب القدميـــة املطبوعة يف فرتة ال�ســـتينات 
وال�سبعينات، فيما املوؤلفون ال�سباب قادرون اليوم 

على توفري ن�سخ اإلكرتونية من كتبهم ب�سهولة. 
ويعـــد تاأ�ســـي�س مركز عي�ســـى الثقـــايف منوذجا 
حيا للتالحم بني القيادة وال�ســـعب على امل�ستويني 
الر�ســـمي والأهلي يف مملكـــة البحريـــن، والتي اأدت 
اإلى ولدة ال�رح ال�سامخ والراقي، الذي يحمل ا�سماً 
عزيزاً على قلوب ال�سعب، وهو املغفور له باإذن اهلل 
تعالى �ســـاحب العظمة ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل 

خليفة )طيب اهلل ثراه( باين النه�سة احلديثة.

•  جانب من جولة “البالد” مع ال�سيخ خالد بن خليفة يف مركز الوثائق التاريخية	

• زائر للقاعة اخلا�سة باأر�سيف ال�سحافة الوطنية	

• 	 • جملة الوثيقة ال�سادرة عن املركز	

• •اإحدى الر�سائل الواردة لل�سيخ عي�سى بن علي	 األعاب واأن�سطة يومية لتنمية املهارات الذهنية يف مكتبة الأطفال	

• املركزي�ستقطب طلبة اجلامعات	

رجاء مرهون

ــة ــي ــن ــوط ال الـــ�ـــســـحـــافـــة  اأر�ــــســــيــــف  مــــن  الأولـــــــــى  ــــــــــداد  الأع “رقمنة”  ـــــ  ل خـــطـــة 

بجودتها ي�ر  للجمهور  الأ�سلية  التاريخية  الوثائق  عر�س 

الوطنية الأر�ــســفــة  يف  اإمـــاراتـــيـــة  كـــفـــاءات  مــن  ال�ــســتــفــادة 

الــ�ــســيــاح اخلــلــيــجــيــني وطــلــبــة اجلــامــعــات لــلــمــركــز مـــن  زوار 

 ت�ضوير: خليل اإبراهيم 



االثنين 20 مارس 2017  
 21 جمادى اآلخرة 1438

العدد 3079  5 بالدنا local@albiladpress.com

سفر الوزير والوكيل
 

توجيه���ات �س���مو رئي����س الوزراء 
للفري���ق احلكومي وا�س���حة ملواجهة 
حتديات املرحلة االقت�سادية الراهنة 
وم���ا تتطلب���ه م���ن تر�س���يد االإنف���اق 

وخف�س امل�رصوفات احلكومية.
لل���وزراء  �س���موه  وي�س���ب توجيه 
باأن “يكون �س���فرهم وم�ساركتهم يف 
املوؤمت���رات واالجتماعات اخلارجية يف 
اأ�س���يق حدود ولل����رصورة امللحة، واأن 
تقت����رص يف املوؤمت���رات واالجتماع���ات 
التي يقرها جمل�س الوزراء”، يف م�سار 
والت���ي  احلكومي���ة،  الرت�س���يد  خط���ة 
حتّول���ت اإل���ى وطني���ة، �س���ملت جميع 
�س���لطات الدول���ة، واملوؤ�س�س���ات غري 
الر�س���مية. )و�س���لة جل�س���ة احلكومة: 
https ://bna .bh/portal/

.)news/766948
ال يقت����رص توجي���ه �س���مو رئي����س 
ال���وزراء عل���ى الوف���اء بخطة تر�س���يد 
االإنفاق، واإمنا يعك�س حر�س���ا على اأن 
يك���ون الوزي���ر حا�رصا دائم���ا يف موقع 
امل�س���وؤولية، وقريبا م���ن املواطنني، 

ومتابعا با�ستمرار ل�سوؤون وزارته.
مثل ه���ذا احلر�س من امل�س���وؤول 
�س���در  التنفيذي���ة،  بال�س���لطة  االأول 
بتوجيه وا�سح اأي�س���ا، بجل�سة �سابقة 
ملجل����س الوزراء، اإذ اأكد �س���مو رئي�س 
ال���وزراء اأهمي���ة متثي���ل البحري���ن يف 
االجتماع���ات والفعالي���ات االإقليمي���ة 
اأال  ينبغ���ي  ذل���ك  اأن  اإال  والدولي���ة، 
يك���ون عل���ى ح�س���اب تعطل م�س���الح 
املواطنني اأو تاأخ���ر معامالتهم؛ نظرا 
لغي���اب الوزي���ر، االأمر ال���ذي يتطلب 
تقنني ال�س���فرات اخلارجي���ة للوزراء، 
وحجم الوفود امل�س���اركة، وبخا�سة اأن 
للبحرين من املمثلني عرب �سفاراتها، 
خمتل���ف  يف  متثيله���ا  ي�س���من  م���ا 
الفعاليات الر�س���مية. )و�س���لة جل�سة 
http://www.bna. احلكوم���ة: 

.)bh/portal/news/153694
اأكت���ب عن ه���ذا التوجي���ه املهم؛ 
الأنن���ي قراأت باالأ�س���بوع املا�س���ي عن 
تواج���د وزير خدم���ي ووكيل ووفد من 
ال���وزارة يف جن���اح للبحري���ن مبعر�س 

عاملي نظمته دولة خليجية.
موؤك���د اأن املعر�س العاملي مهم، 
وامل�ساركة به تعك�س تقدما بحرينيا، 
اإال اأن التوجيه���ات وا�س���حة بتقن���ني 

امل�ساركات و�سفر الوزراء والوفود.

تيار
“لي�س املهم طول حياة املرء، بل 

جودتها”.
مارتن لوثر كنج

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

الق�سيبية - جمل�س النواب: عقد 
ا اأم�س  جمل�س النواب، اجتماًعا تن�سيقيًّ
برئا�س���ة النائب عبدالرحمن بوجميد، 
ناق����س زي���ارة وفد جمعية ال�س���داقة 
الفرن�س���ية البحرينية مبجل�س النواب 
الفرن�سي، برئا�س���ة اأمني �رص جمموعة 
ال�س���داقة رئي����س بلدي���ة األتكري����س 
النائ���ب ج���ان ل���وك يف اإط���ار تعزي���ز 
الثنائي وتطويرها  التع���اون  عالقات 
بني املجل�سني، وتعزيز �سبل التعاون 

الربملاين. 
الوف���د  زي���ارة  تت�س���من  كم���ا 
الفرن�س���ي خ���الل الف���رتة 20 لغاي���ة 
24 مار����س اجل���اري، عق���د ع���دد من 
الر�س���مية،  واللق���اءات  االجتماع���ات 
اإ�س���افة اإل���ى جمموعة م���ن الزيارات 
الهيئ���ات  م���ن  لع���دد  امليداني���ة 
احلكومية وال����رصكات الكربى، وبحث 
�س���بل تعزيز التب���ادل التجاري ودعم 

اال�ستثمار. 

وفد برملاين فرن�سي 
يزور البحرين اليوم  

توقيع اتفاقيات مع ال�سندوق ال�سعودي للتنمية بـ 489 مليون دوالر

اإنـجاز 90 % مـن جممـع “االأفنيـوز البحريـن”

بيانكم يعطي الذريعة للأعمال االإرهابية

لبناء وحدات �سكنية ب� وادي ال�سيل وقاليل يف اإطار برنامج التنمية اخلليجي 

توقع االفتتاح الر�سمي للمجمع نهاية �سبتمرب املقبل 

االإمارات ت�ستدعي ال�سفرية ال�سوي�رصية احتجاجا:

املنام���ة - بنا: مت بوزارة املالية �س���باح اأم�س، 
التوقي���ع على عدد م���ن االتفاقيات مع ال�س���ندوق 
ال�س���عودي للتنمية ت�س���ل قيمتها اإلى 489 مليون 
دوالر، وذل���ك لتوف���ري التموي���ل ال���الزم لع���دد من 
امل�س���اريع احليوي���ة يف اإط���ار املرحل���ة الثالث���ة من 
املنح���ة املقدم���ة من اململك���ة العربية ال�س���عودية 
ال�س���قيقة �س���من برنامج التنمي���ة اخلليجي، والتي 
تبل���غ قيمته���ا االإجمالي���ة 2.5 ملي���ار دوالر. وق���ع 
االتفاقي���ات ع���ن اجلان���ب البحريني وزي���ر املالية 
ال�س���يخ اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة، وعن ال�س���ندوق 
ال�سعودي للتنمية نائب الرئي�س والع�سو املنتدب 
يو�سف الب�سام، وذلك بح�سور وزير �سوؤون الكهرباء 
واملاء عبداحل�س���ني مريزا، ووزير االأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�س���ام خلف، ووزير 

االإ�سكان با�سم احلمر.  
وتت�س���من االتفاقي���ة االأولى توف���ري التمويل 
الالزم لبناء عدد 582 وحدة �سكنية يف كٍل من وادي 
ال�س���يل وقاليل، وذل���ك بقيمة اإجمالي���ة 70 مليون 

دوالر.
وعلى م�ستوى قطاع الطرق مت التوقيع على 4 
اتفاقيات متويل بقيمة اإجمالية 284 مليون دوالر، 

وذلك على النحو التايل:
- 70 ملي���ون دوالر مل����رصوع تطوي���ر ال�س���ارع 

الرئي�سي املوؤدي اإلى مطار البحرين الدويل.
- 22 مليون دوالر مل�رصوع اإن�س���اء �سارع جنوب 

البحرين الدائري )املرحلة االأولى(.

93 ملي���ون دوالر مل����رصوع تطوي���ر �س���ارع   -
الفاحت.

- 99 ملي���ون دوالر مل����رصوع �س���ارع احلو����س 
اجل���اف - املناف���ذ اخلارجي���ة مل����رصوع ����رصق احل���د 

االإ�سكاين )املرحلة االأولى والثانية(.
كما مت التوقيع على اتفاقيتي متويل مل�ساريع 

يف قطاع الكهرباء واملاء بيانهما كالتايل:
- 80 ملي���ون دوالر للمرحل���ة االأول���ى مل�رصوع 
اإن�س���اء حمطات نقل الكهرباء واملاء مل�رصوع الرملي 
االإ�س���كاين )بن���اء حمطتي نق���ل الكهرب���اء جهد 66 

و220 كيلو فولت وحمطة واحدة لتوزيع املياه(.
- زي���ادة قدره���ا 11 ملي���ون دوالر يف قيم���ة 
اتفاقي���ة منحة م����رصوع تطوير �س���بكات نقل املياه 
التي �س���بق توقيعها بني اجلانبني يف 30 دي�س���مرب 
2012، وبذلك ت�س���بح قيمتها االإجمالية 38 مليون 

دوالر.
توفري التموي���ل الالزم الأعم���ال البنية التحتية 
مل����رصوع مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الطبية، 
وذلك بقيمة اإجمالية 44 مليون دوالر. واأكد ال�سيخ 
اأحمد بن حممد اآل خليف���ة اأن التوقيع ياأتي يف اإطار 
العالق���ات االأخوية والرواب���ط التاريخية التي جتمع 
بني البحرين وال�س���عودية، ويعك�س حر�س القيادة 
احلكيم���ة للبلدين ال�س���قيقني على امل�س���ي قدًما 
يف تعزي���ز ه���ذه العالق���ات وتقوي���ة ه���ذه الروابط 

والو�سول بها اإلى اأو�سع االآفاق.
كم���ا ن���ّوه بربنام���ج التنمي���ة اخلليج���ي كاأداة 

فاعلة لتج�س���يد البعد االقت�س���ادي للعمل اخلليجي 
امل�س���رتك، م�س���رًيا اإلى اأن امل�س���اريع التي �س���يتم 
متويله���ا من خ���الل االتفاقي���ات �س���يكون لها دور 
حي���وي يف تعزي���ز اخلدم���ات االإ�س���كانية املقدم���ة 
للمواطن���ني، ورف���ع كفاءة �س���بكة الط���رق، وزيادة 
مع���دالت االن�س���ياب امل���روري م���ن خ���الل تخفيف 
ال�س���غط على املحاور املرورية القائمة، وتو�س���يع 
نط���اق �س���بكتي الكهرب���اء وامل���اء على نح���و يلبي 
االحتياج���ات املتزاي���دة يف هذا املجال، باالإ�س���افة 
اإل���ى اإحداث نقل���ة نوعية ملرافق البنية االأ�سا�س���ية 
يف  واالجتماعي���ة  االقت�س���ادية  التنمي���ة  ولعملي���ة 
اململك���ة يف جمملها، االأم���ر الذي ينعك�س ب�س���ورة 
اإيجابية على احلياة اليومية للمواطنني وي�ساهم يف 
تهيئة البيئة املواتية لال�س���تثمار وتعزيز تناف�سية 

االقت�ساد الوطني.  
واختت���م الوزي���ر ت�رصيح���ه معرًب���ا عن م�س���اعر 
االمتنان والتقدير العمي���ق للدعم الالحمدود الذي 
حتظى به م�سرية العمل التنموي يف اململكة من قبل 
عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
االأم���ري خليف���ة بن �س���لمان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائب القائد االأعلى �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة.   
وم���ن جانب���ه، اأك���د نائ���ب الرئي����س والع�س���و 
املنت���دب لل�س���ندوق ال�س���عودي للتنمي���ة اأهمي���ة 
القطاع���ات الت���ي ت�س���ملها االتفاقي���ات املوقع���ة 

كاالإ�س���كان والطرق والكهرباء وغريها، م�س���رًيا اإلى 
اأن ب���دء تنفيذ املرحل���ة الثالثة للمنحة ال�س���عودية 
يعد مبثابة بناء على م���ا مت اإجنازه خالل املرحلتني 
ال�س���ابقتني وما مت خاللهما من تد�س���ني عدد كبري 

من امل�ساريع الكربى.
كم���ا اأك���د ال���دور احلي���وي لربنام���ج التنمي���ة 
اخلليجي يف امل�س���اهمة يف توفري خدمات ذات جودة 
عالية للمواط���ن البحريني، موؤكًدا اأن ما مت حتقيقه 
حت���ى االآن يعك�س مدى جدي���ة وجدارة هذا الربنامج 
الطموح، ومركًزا عل���ى االهتمام الكبري الذي حتظي 
به امل�س���اريع التنموية اخلا�سة مبملكة البحرين من 
قبل ال�س���ندوق ال�س���عودي للتنمية من���ذ انطالقته 

االأولى منذ اأكرث من اأربعني عاًما.
ح����رص التوقي���ع وكي���ل وزارة املالي���ة ع���ارف 
خمي�س، وعدد من امل�س���وؤولني بالوزارة وال�سندوق 
ال�سعودي للتنمية، كما ح�رصه من اجلانب ال�سعودي 
ب���ن  ال�رصيف���ني عب���داهلل  �س���فري خ���ادم احلرم���ني 
عبداملل���ك اآل ال�س���يخ. جتدر االإ�س���ارة اإل���ى اأنه مع 
التوقيع على هذه االتفاقي���ات يكون اإجمايل مبالغ 
التمويل التي مت توفريها من ال�سعودية للم�ساريع 
التنموية يف البحرين حتى االآن قد بلغ 1.665 مليار 
دوالر، منه���ا 420 مليون دوالر مل�س���اريع يف قطاع 
االإ�س���كان، و388 ملي���ون دوالر للكهرب���اء وامل���اء، 
للط���رق، و93 ملي���ون دوالر  و621 ملي���ون دوالر 
لل�رصف ال�س���حي، و58 مليون دوالر لل�س���حة، و85 

مليون دوالر للتعليم. 

اأبوظب���ي - بن���ا: ا�س���تدعى م�س���اعد وزي���ر 
اخلارجية والتع���اون الدويل لل�س���وؤون القانونية 
بدولة االإمارات عبدالرحيم العو�سي اأم�س �سفرية 
�سوي�رصا لدى دولة االمارات مايا جوهري تي�سايف.
وذكرت وكالة اأنباء االمارات اأن م�ساعد وزير 
اخلارجي���ة والتعاون الدويل لل�س���وؤون القانونية، 

وبح�س���ور مدير اإدارة ال�سوؤون االأوروبية بالوزارة 
ال�س���يخ حمم���د ب���ن مكت���وم اآل مكت���وم، عرب عن 
ا�س���تنكار دول���ة االإم���ارات للبي���ان ال�س���وي�رصي 
املناه����س للبحري���ن يف جمل�س حقوق االن�س���ان، 
م�س���ريا اإلى اأنه كان من االأجدر اأن حتل مثل هذه 
امل�سائل عرب القنوات الثنائية التي اأن�سئت بني 

البحرين و�سوي�رصا لهذا الغر�س.
واأكد العو�س���ي اأن البي���ان ياأتي على خالف 
احلقيق���ة، اإذ قامت مملك���ة البحرين بالعديد من 

اخلطوات لتعزيز م�سائل حقوق االن�سان لديها.
اأم���ن  اأن  ال�س���وي�رصية  ال�س���فرية  اأبل���غ  كم���ا 
وا�س���تقرار البحري���ن م���ن اأم���ن وا�س���تقرار دولة 

االإم���ارات واأن مثل ه���ذا البيان يعط���ي الذريعة 
الرتكاب االأعمال التخريبية واالإرهابية.

واأب���دى م�س���اعد وزي���ر اخلارجي���ة والتعاون 
الدويل لل�س���وؤون القانونية تطل���ع دولة االإمارات 
اإلى قيام اجلانب ال�س���وي�رصي مبراجعة موقفه يف 

هذا ال�ساأن.

االأ�س���غال  وزي���ر  اطل���ع  بن���ا:  املنام���ة- 
و�سئون البلديات والتخطيط العمراين ع�سام 
خلف عل���ى اآخر تط���ورات م�رصوع اإن�س���اء جممع 
“االفنيوز البحرين” الذي يعترب اأحد امل�ساريع 
اال�س���تثمارية الرائدة يف مملك���ة البحرين، كما 
تفقد �س���ري العمل يف م�رصوع تطوير كورني�س 
امللك في�س���ل بط���ول 700 م���رت وعر�س 45 
مرتا والذي �سي�س���كل اإ�س���افة نوعية للمواقع 

الرتفيهية العائلية يف مملكة البحرين.
واأو�س���ح الوزي���ر اأن اجل���زء املط���ور م���ن 
كورني����س امللك في�س���ل واملال�س���ق ملجمع 
“االفنيوز البحرين” �سيت�سمن مم�سى بواجهة 
بحرية ومناطق لعب لالأطفال ومبنى للخدمات 
اإلى جانب ا�س���رتاحات عائلي���ة متنوعة، موؤكدا 
اأن تطوي���ر الكورني����س ياأت���ي بال�رصاك���ة بني 
القطاع���ني الع���ام واخلا�س ومبا يوف���ر بيئة 

ترفيهية عائلية مفتوحة للجميع.
واأكد اأن كورني�س امللك في�س���ل مبرافقه 
املمي���زة والتي تطل على واجه���ة مفتوحة يف 
موقع مميز من العا�س���مة املنام���ة وقريبا من 
حمافظ���ة املح���رق ويتميز مب�س���احته الكبرية 
ومبا ي�سمه من مرافق وخدمات عامة �سيكون 
معلم���ا مميزا يوفر الكثري م���ن عنا�رص الرتفيه 
واال�س���رتخاء وعن�رص جذب لل�س���واح والزائرين 
ومتنف�سا للعائالت البحرينية، مبيًنا اأن افتتاح 

الكورني�س �سيتزامن مع افتتاح املجمع.
واطلع الوزير على مرافق كورني�س امللك 
في�سل حيث اكتملت االأعمال االن�سائية له ومل 

يتبق اإال تركيب االألعاب واالنتهاء من ت�س���جري 
املوقع.

ج���اء ذلك خ���الل الزي���ارة امليداني���ة التي 
قام بها الوزير ملوق���ع املجمع برفقة الوكيل 
والوكي���ل  فخ���رو،  ه���دى  للط���رق  امل�س���اعد 
امل�س���اعد للخدم���ات البلدية امل�س���رتكة رائد 
وت�س���ميم  تخطي���ط  اإدارة  ومدي���ر  ال�س���الح، 
الطرق كاظم عبداللطيف، وعدد من م�س���وؤويل 
ال���وزارة اإذ التق���ى هن���اك بالع�س���و املنتدب 
ل�رصكة كورني�س امللك في�س���ل للتطوير  ماهر 
ال�س���اعر، ومدير عام �رصكة بريق الرتاج ال�رصكة 
املط���ورة للم����رصوع ناق���د عبدال�س���الم  ومدير 
اإدارة امل�س���اريع و التطوي���ر حمم���د اأي���وب ، 
حيث ا�ستعر�س خاللها تفا�سيل امل�رصوع وما 

و�سلت اإليه االأعمال االإن�سائية.
وا�س���تمع الوزي���ر اإل���ى ����رصح مف�س���ل من 
املل���ك في�س���ل  �رصك���ة كورني����س  م�س���وؤويل 
للتطوي���ر و�رصك���ة بريق الرتاج امل�س���ئولة عن 
امل����رصوع عن اآخ���ر التط���ورات لناحي���ة جتاوز 
ن�س���بة االإجناز ال� 90 يف املئة من خالل اكتمال 
املبنى الرئي�سي ومبنى اخلدمات حتت االأر�س 
اإذ مل يتبق �سوى الت�سجري والتجميل اخلارجي 

وبع�س املتطلبات االأخرية الإجناز امل�رصوع.
واأف�س���ح م�س���وؤولو امل����رصوع ع���ن توق���ع 
االفتت���اح الر�س���مي للمجم���ع يف نهاية �س���هر 
�س���بتمرب املقب���ل وال���ذي يتزام���ن م���ع عي���د 
االأ�س���حى املبارك وحال اإكمال امل�س���تاأجرين 
جتهي���ز املح���الت اخلا�س���ة به���م مب���ا يعك�س 

النمط العمراين اخلا�س باملجمع.
وبني الوزي���ر اأن هذا امل�رصوع يتم تنفيذه 
بال�رصاك���ة ب���ني القط���اع الع���ام واخلا�س ومبا 
يخ���دم ال�س���ياحة العائلية ويدعم االقت�س���اد 
الوطن���ي وي�س���يف �رصح���ا جدي���دا للمواق���ع 
واملن�س���اآت الرتفيهي���ة والعائلي���ة، كما يوفر 

اإيرادات اإ�سافية لدعم امل�ساريع العامة.
وتطرق الوزير اإلى �رصورة مراعاة ان�سيابية 
احلرك���ة املروري���ة موجه���ا  لتوف���ري وتهيئة 
اأر�س اإ�س���افية بالتن�سيق مع ال�رصكة املطورة 
كمواقف �سيارات موؤقتة للمجمع خ�سو�سا يف 
االأيام االأولى لالفتتاح والتي يتوقع اأن ت�سهد 

توافدا كبريا للزوار.
وتت�س���ع مواق���ف ال�س���يارات احلالي���ة يف 
املجم���ع اإل���ى 1100 �س���يارة �سي�س���اف اإليها 
يف وق���ت الحق لالفتت���اح قراب���ة 300 موقف 
ا�س���ايف، يف الوقت الذي وجه في���ه الوزير اإلى 
�رصورة قيام ال�رصكة بحملة توعوية وار�س���ادية 
بخ�س���و�س املواق���ف واملداخ���ل واالأرا�س���ي 
املخ�س�س���ة كمواق���ف اإ�س���افية موؤك���دا على 

ا�ستعداد الوزارة لدعم اإدارة املجمع يف ذلك.
ال�رصك���ة  م�س���وؤويل  م���ع  الوزي���ر  وناق����س 
املط���ورة �س���بل االنته���اء �رصيعا من ت�س���جيل 
عق���ود االيجار يف املجمع الذي �سي�س���م قرابة 
140 حم���ل 60 % منه���ا �س���تكون عب���ارة عن 
مقاهي ومطاعم متنوع���ة ذات اطالالت بحرية 
رائعة يف حني �سيخ�س�س 40 % منها كمتاجر 

وحمالت.
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حريق ال�سوق ال�سعبي مبدينة عي�سى يلتهم 6 حمالت
“البلديات” توؤكد عودة احلركة لل�سوق وجتار ينفون

اأف����ادت وزارة الأ�س����غال و�س����وؤون البلديات 
والتخطيط العم����راين اأن عدد املحالت املت�رضرة 
بفعل احلريق الذي ن�س����ب يف ال�س����وق ال�س����عبي 

مبدينة عي�سى فجر اأم�س الأحد بلغ 6 حمالت.
ووفق����ا ملتابع����ات ال�س����حيفة بهذا ال�س����اأن 
تبني اأن املحالت ال�س����تة تابعة لتاجرين اأحدهما 
ميلك 4 حمالت منها وموؤمن عليها، والآخر ميلك 

حملني غري موؤمن عليهما.
وبن����اء عل����ى اأقوال ممث����ل املنطق����ة البلدي 
حممد اخلال ل� “البالد” فاإن م�س����در احلريق كان 
حمال خمت�سا يف بيع الأواين وم�ستلزمات املطبخ، 

الأمر الذي حد من �رضعة انت�سار النريان. 
ويف الوق����ت ال����ذي اأك����دت فيه ال����وزارة يف 
بيانها ال�س����حايف عودة حركة والبيع وال�رضاء اإلى 
طبيعته����ا يوم اأم�س، �س����كا جتار ل����� “البالد” من 

من����ع اجلهات املعنية لهم م����ن فتح حمالتهم يف 
ال�س����وق اجلديدة على الرغم من بعدها عن موقع 

احلادث.
ونوهت الوزارة بجهود وزارة الداخلية ممثلة 
يف اإدارة الدفاع امل����دين على �رضعتهم يف مبا�رضة 
عملي����ات اإخم����اد احلريق ال����ذي اندلع يف �س����اعة 
مبك����رة فج����ر اأم�س يف ال�س����وق ال�س����عبي مبدينة 
عي�س����ى ومتكنوا من ال�س����يطرة علي����ه واحليلولة 

دون انت�ساره يف بقية اأرجاء ال�سوق. 

وذكرت اأن األ�س����نة اللهب التهمت يف حوايل 
ال�س����اعة الثالث����ة والن�س����ف فج����را حمتوي����ات 6 
حم����الت جتاري����ة، ومل ت�س����جل اأي اإ�س����ابة ب�رضية 
واقت�رضت اخل�سائر على الأ�رضار املادية فح�سب.
�س����وؤون  اأك����دت  مت�س����ل،  �س����عيد  وعل����ى 
البلدي����ات فاعلي����ة الإج����راءات التنظيمي����ة التي 
نفذته����ا بلدي����ة اجلنوبي����ة موؤخرا ع����ر احلمالت 
التفتي�سية، وذلك �سمن مرئياتها ب�ساأن تطوير 
بع�����س الأنظمة وال�س����راطات التي ت�س����اهم يف 

تنظيم املحالت التجارية. واأ�س����ارت اإلى اأن هذه 
الإج����راءات التنظيمية حدت من انت�س����ار احلريق 
ومنعته من اأن يطال م�ساحة اأكر يف فرة زمنية 

وجيزة، مهيبة بالباعة يف ال�سوق ال�سعبي �رضورة 
التقيد بتنفيذ الأنظم����ة والقوانني البلدية؛ من 

اأجل حتقيق ال�سالمة العامة للجميع.

 

�سيد علي املحافظة

املنامة - وزارة الداخلية: ذكر مدير 
ع������ام الإدارة العامة للدفاع املدين اأن 
رجال الإطف���������اء، متكنوا فج������ر اأم�س، 
م���ن اإخم����������اد حري���ق اندل������ع ببع�س 
مدين���ة  يف  ال�س���عبي  ال�س���وق  حم���الت 

عي�سى.

واأو�س���ح اأن غرفة العمليات، تلقت 
بالًغا باحلريق، فج���ر اأم�س الأحد، وعلى 
الف���ور توجه���ت اآليات الدف���اع املدين 
اإل���ى املوقع، حيث با�رضت 15 اآلية و56 
�س���ابًطا وف���رًدا، عملي���ات الإطف���������اء 
وحما����رضة احلري��������ق وال�س���يطرة عليه 

ومن���ع انت�س���اره، وذلك يف غ�س���ون 40 
دقيقة.

واأ�س���ار مدي���ر ع���ام الإدارة العام���ة 
للدف���اع امل���دين اإل���ى اأن التحريات ما 
زالت م�س���تمرة ملعرفة �س���بب ن�س���وب 

احلريق.

15 اآلية و56 �سابًطا وفرًدا با�رشوا عمليات الإطفاء

حممد بن مبارك يوؤكد اأهمية احلفاظ على الفن ال�سعبي

... وي�ستقبل رئي�س نادي العروبة

وزير الداخلية يبحث املو�سوعات امل�سرتكة مع مراد

ت�رضر �سيارات ب�سقوط جدار نادي املالكية

اإبداع العريفي �سيحفظ �سريته للأجيال القادمة

الرياح تقتلع اأ�سجارا وت�سقط اأعمدة اإنارة

يف وداع الفنان الت�سكيلي... مي بنت حممد: 

�س���هدت مملكة البحرين م�ساء اأم�س هبوب 
رياح هابطة �سديدة ال�رسعة ترافقت مع �سقوط 

اأمطار رعدية.
واأدت تل���ك الري���اح ال�س���ديدة الت���ي هبت 
ب�سكل مفاجئ يف حدود ال�س���اعة ال�سابعة م�ساء 

اإلى وقوع العديد من الأ�رضار.
وتناقل���ت و�س���ائل التوا�س���ل الجتماع���ي 
�سورا ل�س���قوط جدار ملعب نادي املالكية مما 
اأح���دث اأ����رسارا بعدد من ال�س���يارات، و�س���قوط 
اإحدى الأ�س���جار عل���ى اأحد اأعمدة الإنارة و�س���ط 

الطري���ق يف منطق���ة العدلي���ة بفع���ل الري���اح 
ال�سديدة.

وكانت الأر�ساد اجلوية ململكة البحرين قد 
توقع���ت اأن تكون الأجواء ي���وم اأم�س الأحد غري 
م�س���تقرة مع فر�س���ة لأمطار متفرقة قد تكون 

رعدية اأحيانا.
وتوقعت اأن تبلغ �س���دة الرياح من 10 اإلى 
15 عق���دة، وقد ت�س���ل من 15 اإل���ى 20 عقدة 

اأحيانا، مع هبات قد ت�سل اإلى 40 عقدة.
واأهابت الإدارة العامة للمرور عر ح�س���ابها 
على “توير” مب�س���تخدمي الطريق اأخذ احليطة 

واحلذر.

املنام���ة - هيئة البحرين للثقاف���ة والآثار: وّدع 
الو�س���ط الثقايف الفنان را�س���د العريف���ي؛ اأحد رّواد 
الف���ن الت�س���كيلي يف البحري���ن، وذل���ك بعد م�س���وار 
حاف���ل بالإجن���ازات اأث���رى خالل���ه امل�س���هد الإبداعي 
املحل���ي بنتاج متنوع وكبري م���ن الأعمال واملوؤلفات 

وامل�ساركات الفنية.
ويف وداع الفن���ان، قالت رئي�س���ة هيئة البحرين 
للثقاف���ة والآثار ال�س���يخة مي بنت حمم���د اآل خليفة: 
»ب�س���مات فّن���ان البحرين را�س���د العريفي �س���تبقى 
وا�س���حة، اإبداعه الذي ن�رض اجلمال يف اأماكننا �سيحفظ 
�س���ريته لالأجي���ال القادمة«، واأ�س���ارت اإل���ى اأن جيل 
ال���رّواد م���ن الفّنان���ني الت�س���كيليني يف البحرين له 
ف�سل كبري على امل�س���هد الفني البحريني، مو�سحة 
اأنهم م�س���در اإلهام ل ين�س���ب للفنانني ال�س���باب يف 

البحرين ويف بقية الدول ال�سقيقة. 

وكان الفن���ان العريف���ي ق���ّدم للم�س���هد الفني 
البحرين���ي اأعم���الً مميزة عر م�س���اركات يف معار�س 
فني���ة داخل وخارج اململكة. كما عمل على تاأ�س���ي�س 

جمعية البحرين للفن املعا�رض واألف كتاًبا عن الراث 
ال�سعبي. وتاأثر الفنان خالل م�سريته براث البحرين 
العري���ق، فحمل���ت معظ���م لوحاته موا�س���يع متعلقة 
بتاري���خ اململكة وثقافتها. واإ�س���افة اإلى عمله على 
تاأ�س���ي�س جمعية البحرين للفن املعا�رض، عمل الفنان 
كع�سو يف اللجنة الوطنية للمتاحف و�ساهم يف اإن�ساء 
متح���ف خا����س يف املحرق ع���ن املدر�س���ة الدملونية 
ع���ام 1990م.  ولق���اء اأعمال���ه، ح�س���ل الفن���ان على 
العديد من اجلوائز خالل م�س���واره املمتد حلوايل 50 
عاًما، حيث ح�س���ل عام 2007م على و�س���ام الكفاءة 
م���ن الدرج���ة الأولى من عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، وح�سل على جائزة 
الدولة التقديرية والت�س���جيعية عام 1989م وجائزة 
الرواد اخلليجيني لدول جمل�س التعاون عام 1994م 

وو�سام املوؤرخني العرب.

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبل نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء �س���مو ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة يف مكتبه بق�رض الق�س���يبية اأم�س، 
رئي�س املجل�س التنفي���ذي للمنظمة الدولية 
للفن ال�س���عبي علي عبداهلل خليفة، واأع�س���اء 
املجل�س التنفيذي للمنظمة، وذلك مبنا�س���بة 

انعقاد اجتماعهم اخلام�س يف البحرين.
ويف بداي���ة اللق���اء، رّحب �س���موه برئي�س 
واأع�ساء املجل�س التنفيذي للمنظمة الدولية 
للفن ال�س���عبي، موؤك���ًدا اأهمي���ة احلفاظ على 
الفن ال�سعبي باعتباره الهوية الراثية لالأمم 
وال�سعوب يتم توارثها عر الأجيال والع�سور 
وه���و احلاف���ظ لعاداته���ا وتقاليده���ا وارثها 
الثقايف واحل�س���اري، م�س���يًدا ب���دور املنظمة 
الدولي���ة للف���ن ال�س���عبي يف املحافظ���ة على 

الفنون ال�س���عبية ملختلف �سعوب وح�سارات 
العامل واإ�سهاماتها يف اإبراز هذه الفنون التي 
تعك�س حياة وواقع الأمم وال�سعوب وجتاربها 

وخراتها من خالل فنون ب�سيطة وعفوية.
م���ن جانبه���م، �س���كر رئي����س املجل����س 
التنفي���ذي للمنظمة الدولية للفن ال�س���عبي، 
واأع�ساء املجل�س �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليفة على ا�س���تقباله وترحيبه واهتمامه 

بكل ما يعّزز من دور الفن والثقافة.
وي�س���ارك يف اجتماع املجل����س التنفيذي 
للمنظمة الدولية للفن ال�سعب الذي يعقد يف 
املنامة خالل الف���رة -18 21 مار�س اجلاري 
10 دول هي ال�س���ني، م�رض، النم�سا، هولندا، 
بلجيكا، املغرب، تون����س، اإيطاليا، الإمارات، 

وقطر، بالإ�سافة اإلى مملكة البحرين.

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبل نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء �س���مو ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة مبكت���ب �س���موه كل م���ن رئي����س 
جمل�س اإدارة نادي العروبة ر�س���ول اجل�س���ي، 
وتقي البحارنة، وحممود الق�س���اب ع�س���وي 
جمل�س الإدارة، الذين اأهدوا �سموه ن�سخة من 
كتاب “خم�سة و�سبعون عاًما من العطاء” وهو 
الن�سخة الثالثة للكتاب مبنا�سبة مرور خم�سة 
و�سبعني عاًما على تاأ�س���ي�س النادي، توثيًقا 
مل�س���رية النادي وعطائه الثق���ايف والفكري، 

خالل اخلم�سة ع�رض عاًما املا�سية.
ويف معر�س ترحيبه و�س���كره باحل�س���ور، 
اأعرب �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 
عن بال���غ تقديره لهذا الإهداء القيم ولتاريخ 
ودوره  احلاف���ل،  وعطائ���ه  العري���ق  الن���ادي 
امل�سهود يف اإثراء احلركة الثقافية والفكرية 
يف البحري���ن منذ تاأ�سي�س���ه يف عام 1939م يف 
ظ���ل جهود موؤ�س�س���يه ورجالت���ه الأوفياء ملا 
فيه �سالح البحرين وانتمائها العربي ووحدة 

�سعبها.

ا�س���تقبل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزير الداخلية الفريق الركن ال�س���يخ را�س���د 
بن عب���داهلل اآل خليفة، �س���باح اأم����س النائب 

عبداحلليم مراد.
ومت خ���الل املقابل���ة، بح���ث ع���دد م���ن 
املو�س���وعات ذات الهتمام امل�سرك والتي 
من �س���اأنها تعزي���ز التعاون والتن�س���يق بني 

وذل���ك  الن���واب،  وجمل����س  الداخلي���ة  وزارة 
حتقيًقا ملزيد من الأمن وال�س���تقرار يف ربوع 

البالد.
واأ�س���اد وزي���ر الداخلي���ة بجهود اأع�س���اء 
الإيجابي���ة  وم�س���اركتهم  الن���واب  جمل����س 
للنهو�س بوترية الأمن وتقوية دعائمه مبا يف 

ذلك خري للوطن واملواطنني.

• ال�سيخة مي بنت حممد	

�سيد علي املحافظة

المحالت تابعة لتاجرين.. 4 فقط مؤمن عليها

محمد الخال: مصدر الحريق محل لبيع األواني

ال تسجيـــــل ألي أضـــرار بشريــــــة



املنامة - بنا: اأكد وزير الإ�س���كان با�س���م احلمر 
اأنَّ م�س���اريع املدن اجلديدة ت�سهد ت�س���ارًعا ملحوًظا 
خالل الفرتة احلالية، وحتديًدا الأعمال الإن�س���ائية يف 
املدينة ال�س���مالية التي ت�س���هد تقدًما كبرًيا بح�سب 
اجلدول الزمني املعد لتنفيذ حزم امل�رشوع املختلفة، 
م�س���رًيا اإلى اأن ن�سب الإجناز بامل�ساريع قيد التنفيذ 
باملدينة وعددها 3039 وحدة �س���كنية تبلغ 93 %، 
فيما جتاوزت ن�س���ب الإجناز يف اأعمال البنية التحتية 
70 %. وق���ال احلمر “اإنَّ هذا التَّقدم الكبري يف ملف 
املدن الإ�سكانية اجلديدة يعود اإلى الرعاية ال�سامية 
م���ن لدن عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة للمل���ف الإ�س���كاين، والتوجيهات 
امل�س���تمرة للحكومة برئا�س���ة رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، 
واملتابعة امل�ستمرة لويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة”.
واأك���د اأن ال���وزارة ت�س���ري بخط���وات ثابت���ة نحو 
واحلكوم���ة  الر�س���يدة  القي���ادة  تطلع���ات  حتقي���ق 
للمواطن���ن  الإ�س���كانية  اخلدم���ات  توف���ري  ب�س���اأن 
امل�ستحقن، م�سرت�س���دين نحو حتقيق ذلك بتنفيذ 
م���ا ورد يف برنام���ج عمل احلكومة فيم���ا يخ�س قطاع 
الإ�سكان، وبالأهداف الواردة يف روؤية مملكة البحرين 

القت�سادية 2030.
جاء ذلك، خالل الزي���ارة الَتّفقدية التي قام بها 
احلمر برفقة م�سوؤويل الوزارة اإلى املدينة ال�سمالية، 
لالطمئن���ان على ن�س���ب الإجن���از والوق���وف على اآخر 
التط���ورات بامل����رشوع، وذلك يف اإطار جه���ود الوزارة 
امل�س���تمرة لت�رشيع وترية توفري اخلدمات الإ�سكانية 
للمواطنن امل�س���تحقن، عرب دفع عجلة امل�س���اريع 
يف املدن اجلديدة، وم�س���اريع املجمعات ال�سكنية يف 

كافة املحافظات.
واأ�س���ار الوزير خالل الزيارة اإلى اأنَّ “الإ�س���كان” 

ب�س���دد طرح مناق�س���ة اأكرث من 2900 �سقة �سكنية 
و314 وحدة خالل العام اجلاري، ف�س���اًل عن مناق�سة 
اأعمال التجميل والت�س���جري للمدين���ة باجلزر رقم 10 
و11 و12 وغ���رب اجلزي���رة 14 خالل الف���رتة القليلة 
املقبل���ة، مبيًنا يف الوق���ت ذاته اأنه م���ن املتوقع اأن 
يتم البدء يف تنفيذ ج�س���ور اجلزيرة 9 و10 و11 و12 
متى م���ا انتهت الوزارة من اإجراءات الرت�س���ية، فيما 
بلغت ن�س���ب الإجناز بج�سور جزيرتي 13 و14 مراحل 
متقدم���ة، ويتوقع اأن يتم النتهاء منها مع منت�س���ف 

العام اجلاري.
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“ال�شــــــورى” يقـــر تعريفـــات قانــــون النظافــــــة
“املرافق” ت�سرتد الت�رشيع بعد �ساعتن من النقا�س

اأم�����س  اأثن����اء جل�س����ته  ال�س����ورى  اأق����ر جمل�����س 
م����ادة واحدة بقان����ون النظاف����ة العامة وه����ي مادة 
التعريفات. وا�سرتدت جلنة املرافق العامة والبيئة 
الت�رشيع بعد مناق�س����ات ا�س����تمرت قرابة ال�ساعتن 

ب�ساأن هذه املادة. 
وقب����ل الت�س����ويت على اإق����رار امل����ادة الأولى 
�سددت ال�سورية دلل الزايد على �رشورة اأن يتزامن 
القانون عند اإقراره مع ا�ستعداد اجلهات امل�سوؤولة 

باأن يكون هناك ا�ستعداد لتنفيذ اأحكامه.
واأكدت اأن هناك التزاما من الأفراد مبو�س����وع 
النظاف����ة اإل اأن الإ�س����كالت تك����ون م����ن اجله����ات 
واملوؤ�س�س����ات اخلا�س����ة الت����ي يتم التعام����ل معها، 
مت�س����ائلة ع����ن غي����اب وزارة الأ�س����غال البلدي����ات 
ع����ن  املخت�س����ة  واجله����ات  العم����راين  والتخطي����ط 

اجلل�سة.

وقال ال�س����وري اأحمد احل����داد: كان على اللجنة 
ا�س����تدعاء وزارة ال�س����حة؛ لأن له����ا دورا كبريا فيما 
يخ�س النظافة، فهناك اأطنان من املخلفات لوزارة 
ال�س����حة تتلف يومي����ا وكان م����ن واج����ب اللجنة اأن 
ت�ستدعيها ف�سال عن اأن ا�س����تدعاء املجل�س الأعلى 

للبيئة الذي تبنى اآراءهما لتعزيز التقرير. 
وراأى ال�س����وري عبدالعزيز اأبل اأن هذا القانون 
واأن املواد كافة تخ�س الأفراد، مو�س����حا اأنه مل ُي�رش 
فيه اإلى دور �����رشكات النظافة، التي اأحيانا ل تهتم 
بال�س����وارع، م�س����يفا اأن املخلفات ق����د تكون بفعل 
الطبيع����ة كمخلفات الأمطار والري����اح وهنا ل ميكن 

م�ساءلة الأفراد، بل هو دور �رشكات النظافة.
واأو�س����حت نائب رئي�س اللجن����ة زهوة الكواري 
�سبب عدم ا�س����تدعاء اجلهات املخت�سة لجتماعات 
اللجن����ة بالكتف����اء مبالحظاتها مكتوبة، ف�س����ال عن 
اأن اأع�س����اء اللجنة لديهم دراي����ة ومعلومات كافية 

بالنقاط الذي اأخذت يف القانون نف�سه.

واأ�س����افت: هن����اك قان����ون خا�����س باملخلفات 
ال�س����حية واآخ����ر خا�س باملخلفات اخلا�س����ة �س����واء 
كانت خملفات �س����ناعية اأو �سحية ولها ا�سرتاطات 

ومعايري يف اجلمع والتدوير وغريها.
وقال����ت الع�س����و فاطم����ة الكوهج����ي اإن هناك 
اأموًرا دخيلة على املجتم����ع كحاويات جمع املالب�س 

امل�س����تعملة وحاوي����ات جم����ع الأوراق وغريها، وهي 
تعط����ي �س����ورة �س����لبية للمجتم����ع ل�س����وء طريق����ة 
ال�س����تخدام، مت�س����ائلة عن اجلهة الت����ي تعاقب يف 

حالة خمالفتها للقانون.
ولفتت اإلى ظاهرة املل�س����قات الإعالنية التي 
متتل����ئ به����ا الطرقات وال�س����وارع وتعك�س �س����ورة 

�سلبية للمجتمع يجب الرتفع عنها.
كم����ا اأكد الع�س����و ع����ادل املعاودة �����رشورة األ 

يعتمد املجتمع دائما على الغرامات والعقوبات.
وق����ال: اإذا اأ�س����بحت النظاف����ة ثقافة فال�س����ك 
اإنها �س����تكون اأقوى لذلك يج����ب الهتمام باجلانب 
الإعالم����ي والرتب����وي وتر�س����يخ ثقاف����ة النظافة يف 

الأبناء وجعلها عقيدة لديهم.
واأ�س����ار رئي�س املجل�س علي ال�سالح اإلى اأن يف 
اإحدى الدول مت اإيجاد قانون �سارم بغرامات ُمبالغ 
فيه����ا بالت����وازي مع احلم����الت الإعالني����ة والرتبوية 

املدر�سية.

منت�شف العام اكتمال الإجناز بـ 3039 وحدة بـ “ال�شمالية” 

انطالق اأولى فعاليات �شوق الزهور اجلمعة 

م�رشوع تطوير حديقة ال�شلمانية حظي مبباركة الأمرية �شبيكة 

“الإ�سكان” ب�سدد طرح مناق�سة 2900 �سقة �سكنية و314 وحدة... احلمر:

خليفة بن عي�سى: نهدف لتقليل ن�سبة ال�سترياد من اخلارج

ما نقل على ل�سان املحافظ مل يكن دقيقا... “العا�سمة”:

املنامة - بنا: تنطلق يوم اجلمعة املقبل مبركز 
احلا�سنات الزراعية بهورة عايل اأولى فعاليات �سوق 
الزه���ور، التي تقام مبباركة رئي�س���ة املجل�س الأعلى 
للمراأة رئي�سة املجل�س ال�ست�ساري للمبادرة الوطنية 
لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي �س���احبة ال�س���مو امللكي 
الأمرية �س���بيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة، وبرعاية 
وكي���ل الزراع���ة وال���رثوة البحرية ال�س���يخ خليفة بن 

عي�سى اآل خليفة. 
وتق���ام �س���وق الزه���ور يف ن�س���ختها الأولى هذا 
العام حتت �سعار “مملكة الزهور”، حيث تولت اإدارة 
احلا�سنات الزراعية بالتعاون مع اخلرباء التايوانين 
و�سع الت�سورات النهائية لل�سوق واملج�سدة ل�سعار 
ه���ذا الع���ام، كم���ا قام���ت الأق�س���ام التابع���ة لإدارة 
الرثوة النباتية بتنفيذ الت�س���اميم املو�س���وعة التي 
تهدف اإلى اجلمع بن الف���ن والإبداع واجلمال داخل 
�س���وق الزهور اإلى جانب م�س���احبة ال�سوق لعدد من 

الفعالي���ات الرتفيهية. وبدوره، اأكد ال�س���يخ خليفة 
بن عي�س���ى اآل خليفة اأنه يطمح يف اأن ي�س���بح �س���وق 
الزه���ور مركزا اإقليميا يتم في���ه عر�س جميع الأنواع 
الت���ي يتم اإنتاجها حملي���ا من الزهور، لفت���ا اأن هذا 
املو�س���م �س���هد تو�س���عا كبريا يف زراع���ة العديد من 

اأنواع الزه���ور املختلفة والتي تعت���رب من املنتجات 
الزراعية غري التقليدية وعالية القيمة القت�س���ادية 
مقارنة بال�س���نوات املا�س���ية؛ بهدف تقليل ن�س���ب 
ا�س���ترياد الزهور م���ن اخلارج بع���د ارتف���اع معدلها 

�سنويا اإلى ما يقرب من 2 مليون زهرة. 

املنام����ة - حمافظة العا�س����مة: اأكدت  حمافظة 
العا�س����مة اأن م�رشوع تطوير حديقة ال�سلمانية حظي 
مبباركة وترحيب قرينة عاهل البالد رئي�سة املجل�س 
الأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة. 
وبالإ�سارة ملا ورد يف جريدة »البالد« يف عددها 
)3076( ال�س����ادر ي����وم اجلمع����ة 17 مار�����س 2017 
حت����ت عن����وان »قرينة املل����ك مّتول تاأهي����ل حديقة 
ال�س����لمانية - املهمل����ة« �س����من تغطية ال�س����حيفة 
ملجل�����س حمافظة العا�س����مة الأ�س����بوعي، اأو�س����حت 

حمافظة العا�سمة التايل: 

حديق����ة  تطوي����ر  م�����رشوع  املحافظ����ة  عر�س����ت 
ال�س����لمانية عل����ى ع����دد م����ن اجله����ات م����ن القط����اع 
اخلا�س بهدف النهو�س مبرافق احلديقة واإ�س����فاء 
ال�س����ورة اجلمالي����ة عليها �س����من م�����رشوع تطويري 
�س����مل خمطط مف�ّس����ل اأ�رشف عليه فريق ذو خربة يف 
هذا املج����ال، انطالقاً من حر�س حمافظة العا�س����مة 
لتنفي����ذ مبادرات وبرام����ج بالتعاون والتن�س����يق مع 
اجله����ات ذات العالق����ة به����دف ت�س����جيع امل�س����اريع 
ال�س����ديقة للبيئ����ة وتعزي����ز مفاهي����م ال�سيا�س����ات 
اخل�رشاء بن اأهايل العا�س����مة، اإل����ى جانب خلق وعى 
وثقافة بيئي����ة وزراعية بن الأه����ايل. ولكن ما نقل 

على ل�س����ان حمافظ حمافظة العا�سمة ال�سيخ ه�سام 
ب����ن عبدالرحمن اآل خليفة خ����الل حديثه لالأهايل اإبان 
انعق����اد جمل�����س املحافظة الأ�س����بوعي املنعقد يوم 
اخلمي�����س املواف����ق 16 مار�����س اجلاري يف �س����حيفة 
»الب����الد« مل يك����ن دقيق����اً، اإذ اإن املحاف����ظ بّن اأن 
امل�رشوع لقي مباركة وترحيب من قرينة عاهل البالد 
رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي 
الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة. وهذا واإننا اإذ 
ن�س����كر جريدة »البالد« على اهتمامها وحر�سها بكل 
ما يه����م الوطن واملواطنن لرنحب باأي ا�ستف�س����ار 

حول اأي موا�سيع مهمة ترونها.

مريزا: اأبواب ال�شتثمار مفتوحة يف “الكهرباء”

تكثيف اأعمال النظافة يف “ثالثة اجلنوبية”

خطة لتطوير �شوارع ودوارات مدينة حمد

املنام���ة - مكتب وزير �س���وؤون الكهرباء 
وامل���اء:  ا�س���تقبل وزي���ر �س���وؤون الكهرب���اء 
واملاء عبداحل�س���ن مريزا مبكتبه م�س���وؤولن 
من حتال���ف �رشكتي موارد القاب�س���ة ومقرها 
يتقدمه���م  ال�س���ينية،   JMCو ال�س���عودية، 
خال���د  م���وارد  ل�رشك���ة  التنفي���ذي  الرئي����س 
الأ�س���مري، وبح�سور نائب الرئي�س التنفيذي 
للتوزيع���ات وخدم���ات امل�س���رتكن بالهيئة 
عدن���ان فخ���رو، ونائ���ب الرئي����س التنفيذي 

للتخطيط وامل�ساريع اإبراهيم الكعبي.
ويف بداية اللقاء، رّحب الوزير باحل�س���ور 
ومت ا�ستعرا�س فر�س وجمالت ال�ستثمار يف 
قطاع الكهرباء واملاء، م�س���يًدا بجهود ال�رشكة 
ودوره���ا الب���ارز يف ع���دد كبري م���ن املجالت 

املختلف���ة الت���ي ته���دف اإلى تعزي���ز احلركة 
القت�سادية يف املنطقة.

الوزي���ر  اإط���الع  اللق���اء،  خ���الل  وج���رى 
عل���ى رغبة ال�رشك���ة يف ال�س���تثمار يف جمالت 
الكهرباء واملياه، ويف هذا ال�س���دد اأكد مريزا 
اأن هيئ���ة الكهرب���اء واملاء ترح���ب مبثل هذه 
امل�س���اريع وتفتح اآفاق ال�س���تثمار لل�رشكات 
واملوؤ�س�س���ات املحلي���ة والعاملي���ة يف قطاع 
الكهرباء وامل���اء يف البحرين مبا يواكب النمو 
الكب���ري يف الطل���ب عل���ى خدم���ات الكهرب���اء 
واملاء لتلبية الحتياجات امل�س���تقبلية، وقال 
الوزير اأي�ًس���ا اإن اأبواب كبار امل�س���وؤولن يف 
الب���الد مفتوحة دائًما لاللتقاء بامل�س���تثمرين 

ودعمهم بكافة ال�سبل املتاحة.

الرفاع – بلدي���ة املنطقة اجلنوبية: 
ق���ام مدير عام بلدي���ة املنطقة اجلنوبية 
عا�س���م عبداهلل، يرافقه رئي�س املجل�س 
اأحم���د  اجلنوبي���ة  باملنطق���ة  البل���دي 
الأن�س���اري، وع���دد م���ن امل�س���وؤولن يف 
الدائ���رة  يف  تفقدي���ة  بجول���ة  البلدي���ة، 

الثالثة. 
واطل���ع املدي���ر العام خ���الل اجلولة 
على و�سع النظافة يف ال�سوارع الداخلية 
والأحي���اء ال�س���كنية يف الدائ���رة الثالثة، 
ووّجه اإلى زيادة الهتمام باأعمال الكن�س 
الأر�س���فة  وغ�س���ل  احلاوي���ات  وتفري���غ 
وتنظيفه���ا من الأتربة.  كما ا�س���تعر�س 
رئي�س املجل�س عدًدا من احتياجات اأهايل 
الدائ���رة من اأعمال ال�س���يانة ف�س���اًل عن 

ت�سليط ال�س���وء على بع�س الع�سوائيات 
الت���ي حتت���اج اإل���ى اإج���راءات لت�س���حيح 

اأو�ساعها وفق ال�سرتاطات البلدية. 

اجلنبي���ة - بلدي���ة املنطق���ة ال�س���مالية: 
قال���ت مدي���رة اخلدم���ات الفني���ة يف بلدي���ة 
املنطقة ال�سمالية املهند�سة ملياء الف�سالة 
اإن بلدي���ة املنطقة ال�س���مالية و�س���عت خطة 
متكامل���ة خالل الع���ام اجل���اري لتطوير جميع 

دوارات و�سوارع مدينة حمد.
ق�س���م  اأن  له���ا  ت�رشي���ح  يف  واأو�س���حت 
احلدائ���ق واملتنزه���ات يف بلدي���ة املنطق���ة 

ال�س���مالية اأجنز ج���زًءا كبرًيا من ه���ذه اخلطة، 
واأنه م���ن املوؤم���ل النتهاء منها خ���الل العام 
اجل���اري حيث �س���ملت ه���ذه الأعم���ال تطوير 

بوابتي مدينة حمد ال�سمالية واجلنوبية.
واأردفت “قمنا باإع���ادة تاأهيل دوار ويل 
العهد بالكامل بدًءا من ا�س���تبدال امل�سخات 
و�س���بكة الري املوجودة وو�س���ع اإنارة دائمة 

للدوار، اإ�سافة اإلى زراعة الدوار بالكامل”.

ت�سوير: خليل اإبراهيم

ليلى مال اهلل
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“$” تزور الأمهات يف دار الرب لرعاية الوالدين
اأكدن اأن اأغلى هدية ا�صتمرار توا�صل الأبناء معهن

بدور املالكي من الرفاع 

ذك���رت مديرة دار الرب لرعاي���ة الوالدين هيا 
النعيم���ي، اأن هذه الدار التي تديرها جمعية النور 
للرب برئا�صة ال�ص���يخة ملياء بنت حممد اآل خليفة، 
تخ���دم فئة كب���ار ال�ص���ن يف املحافظ���ه اجلنوبية، 
الرف���اع  مرك���ز  يف  احل���ايل  مقره���ا  اأن  مو�ص���حة 
الجتماع���ي هو مرك���ز موؤقت حتى يت���م النتقال 

للمبنى اجلديد يف موقع جريدة الوقت �صابقا.
وبين���ت النعيم���ي اأن الدار هي للن�ص���اء فقط 
وت�ص���م حالًيا 98 م�ص���نة، وهو عدد يفوق الطاقة 
ال�ص���تيعابية للغرف���ة الوحي���دة “املجل�س” الذي 
تتجم���ع ب���ه المه���ات حالي���ا، مردف���ة اأن القبال 
الوا�ص���ع على الدار م���ن منطق���ة الرفاعني ورغبة 
المهات بالن�ص���مام واحل�ص���ور لل���دار، هو الذي 

جعلها مزدحمة بع�صواتها.
اإل���ى  تنق�ص���م  ال���رب  دار  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ارت 
مكت���ب اإدارة وجمل����س خا�س بامل�ص���نات ومكتب 
للموظفات، وي�ص���مل 3 موظفات وعيادة متكاملة 
لرعاي���ة امل�ص���نني، كما يوج���د فيه مطب���خ يقدم 

درو�صا يف الطبخ.
ومبنا�ص���بة ي���وم الأم، زارت “الب���اد” ال���دار 
والتقت باملنت�صبات واأجرت معهن احلوار التايل:

اأم علي لديها 8 م���ن الأبناء، واأم اأ�رشف لديها 
لديها 7 من الأبن���اء، واأم حافظ ربت 6 من الأبناء، 
وكلهن اأكدن اأن اأبناءهن باريون بهن وهلل احلمد، 
ب���ل اأث���رن معلومة جدي���دة، ووافق���ت عليها اأكرث 
من ن�ص���ف المهات، وه���ي اأن “اأولدنا خري بنات 

لنا” وهنا يق�ص���دن الأبناء الذك���ور، تقول اأم بدر 
موؤيدة لهذه الفكرة، ابني لينام قبل اأن يتع�ص���ى 
معي، واإذا كان خارج البيت فهو يظل يت�صل حتى 

يتاأكد اأين تناولت ع�صائي.
بينم���ا اأكد عدد منهن اأن و�ص���ائل التوا�ص���ل 

ال���ى  م�ص���ريات  وقرب���ت”  “اأبع���دت  األجتماع���ي 
اأن البي���وت اأ�ص���بحت ور����س “توا�ص���ل” فالأبناء 
م�ص���غولون بالوات�س والميو والفايرب، والرد على 
املكامل���ات، ومتابع���ة الفيديوه���ات، والأف���ام، 
وامل�صل�صات من خال الجهزة الذكية، بينما ترد 

بع�ص���هن وبفخر، اأنهن �صعيدات بانت�صار و�صائل 
التوا�ص���ل الجتماعي، والتي اأ�ص���بحت متثل جزءا 
م���ن حياته���ن بع���د اأن علمه���ن اأولده���ن كيفية 

ا�صتخدامها.
وحول اأحلى هدايا عيد الأم، اأو عيد الأ�رشة من 
اأبنائهن، اعترب بع�ص���هن اأن التوا�صل من الأبناء، 
ووجودهم الدائ���م يف حياتهن هو اأحل���ى الهدايا، 
واأنه���ن يتمن���ني م���ن اهلل اأن يظل هذا التوا�ص���ل 
قائما من الأبناء، وان لين�ص���وا اجلهد الذي قامت 
به الأمهات يف تربية الأبناء وال�صهر على راحتهن، 
متمني���ات اأن لت����رشق احلي���اة ومتاعبه���ا حلظات 

ال�صعادة، يف حياة الأمهات.
وقد تنوع���ت هدايا الأبن���اء لأمهاتهم يف عيد 
الأم، بني احلج، ورح���ات العمرة، وهدايا الذهب، 
بينم���ا قدم بع�ص���هم رحات لرتكي���ا، مع م�رشوف 
اجليب، بينما ا�ص���رتى اأحدهم “غرفة نوم”، ولكن 
حل���م الأمه���ات يظل تل���ك “القبلة عل���ى الراأ�س” 

والتي تعادل فرح العمر.
  وح���ول ما تري���ده الأمهات م���ن الأبناء، فقد 
اأك���دن وبدون تردد اأن يكون اأبناء باريني وجنودا 
خمل�ص���ني لبلدهم البحرين، كما هم اأبناء باريون 

باآبائهم.

ال���ن���ع���ي���م���ي: ال�������دار اأح������د م�������ص���اري���ع ج��م��ع��ي��ة ال����ن����ور ل���ل���رب وت�������ص���م 98 م�����ص��ن��ة

حماكم

تغرمي �ساحب مقهى معروف ب�ساحية ال�سيف 150 ديناًرا

اإلزام �رشكة ف�سلت موظفني تع�سفًيا بدفع اأكرث من 22 األف دينار

3 �سنوات ملتهمني �ساركا باختطاف �سابني

والت�سبب بحادث وتغرميه لقيادته “موتر�سيكل”  حب�س “�سكران” 

اأحدهما �صديق املجني عليهما

غري موؤمنة ول م�صجلة ومن دون رخ�صة �صياقة

ق�ص���ت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 
برئا�ص���ة القا�ص���ي ال�ص���يخ حمد بن �ص���لمان 
القا�ص���يني  م���ن  كل  وع�ص���وية  خليف���ة  اآل 
�ص���ياء هري���دي وحممد جم���ال عو����س واأمانة 
����رش عبداهلل حممد، ب�ص���جن متهم���ني )اأحدهما 
موجود خارج اململكة( ملدة 3 �صنوات؛ وذلك 
ل�صرتاكهما يف اختطاف �صديقني لهما ادعيا 
اأنهما “خم���ربان لل�رشط���ة” و�رشباهم���ا و�رشقا 

ممتلكاتهما.
وتتح�ص���ل تفا�ص���يل الواقعة كما جاءت 
يف حك���م املحكمة يف اأن املته���م الثاين اتفق 
م���ع الأول عل���ى ا�ص���تدراج املجن���ي عليهم���ا 
خلطفهما، ظّنا منهما اأنهما مر�صدان لل�رشطة.

وعلى اإث���ر ذلك تعاون املته���م الأول مع 
اأ�صخا�س اآخرين جمهولني )ملثمني( يحملون 
�ص���واعق كهربائي���ة واأنابيب با�ص���تيكية يف 
اأيديه���م بالتوج���ه اإلى منزل اأحد الأ�ص���خا�س، 
حي���ث كان املجن���ي عليهم���ا متواجدي���ن فيه 
مبنا�ص���بة حف���ل زواج.واأثن���اء تناول �ص���يوف 
ذل���ك املنزل وجبة الع�ص���اء احتفالً بزواج اأحد 
اأبنائهم، دخ���ل الأ�ص���خا�س امللثمون للمنزل 
مدعني اأنهم من اأفراد ال�رشطة، وقب�ص���وا على 

املجني عليهما.

وا�ص���طحب املجهولون املجن���ي عليهما 
بع���د اأن �ص���ّدوا وثاقهم���ا وع�ّص���با عينيهما، 
وو�صعوهما يف �ص���ندوق �صيارة توجهت بهم 

اإلى مزرعة يف منطقة بوري.
ويف تل���ك املزرعة تلق���ى املجني عليهما 
وجبات من ال�رشب بوا�ص���طة “هوز” وع�ص���ي 
اإ�ص���افة لإطفاء �ص���جائر يف ج�ص���د كل منهما، 
ف�صاً عن ا�صتياء اجلناة على هاتف كل منها 

وما معهما من نقود.
ال����رشب  م���ن  4 �ص���اعات  وبع���د ح���وايل 
املتوا�ص���ل مت اإجبارهما على العرتاف اأنهما 
متعاونان م���ع اأفراد ال�رشطة ب���وزارة الداخلية 
و�ص���ّوروا تلك العرتافات، ث���م نقلوهما اإلى 
منطق���ة خالي���ة م���ن النا�س بالق���رب من نفق 
ب���وري واأنزلوهم���ا م���ن ال�ص���يارة، مهدديهما 

بعدم الإباغ عنهم لدى اأفراد ال�رشطة.
ويف تل���ك الف���رتة الطويل���ة الت���ي تغّيب 
فيها املجني عليهما ا�صت�ص���عر اأ�ص���دقاوؤهما 
ا اأن هاتفيهما  تغيبهما لفرتة طويلة خ�صو�صً
كان���ا مغلَق���ني، مم���ا ا�ص���تدعاهم لاإباغ عن 

الواقعة.
وبعد م���رور تل���ك ال�ص���اعات الأربع ظهر 
املجني عليهما يف حالة �صيئة جًدا، وبج�صد كل 
منهما اإ�ص���ابات متعددة واأكّدا لل�رشطة اأنهما 

تعّر�صا لاختطاف من اأ�صخا�س جمهولني.

وبالتح���ري ح���ول مرتكب���ي الواقع���ة مت 
التو�ص���ل لهوية املته���م الث���اين، الذي كان 
موجوًدا يف نف�س املكان حل�صور حفل الزفاف، 
حي���ث اعرتف اأنه اأبلغ املتهم الأول - الهارب 

خارج اململكة - بتواجدهما يف املكان.
واأ�ص���اف يف اعرتافات���ه اأنه على توا�ص���ل 
م���ع الأول ع���رب موق���ع التوا�ص���ل الجتماعي 
“التليغ���رام”، اإذ اأبلغ���ه يف وق���ت �ص���ابق اأن 
�صديقيه - املجني عليهما - يعمان خمرَبين 
لأف���راد ال�رشطة، واأنه �ص���يقوم با�ص���تدراجهما 
ل�صتجوابهما فقط، وهو ما ح�صل فعاً، فبعد 
اإباغه لاأول بحوايل ربع �ص���اعة عن تواجدهما 
ح����رش اأ�ص���خا�س ملثم���ون للم���كان واختطفوا 
املجني عليهما، م�ص���رًيا اإلى عدم م�صاركته يف 

عملية الختطاف.
وثبت للمحكم���ة اأن املتهمني بتاريخ 15 
يوليو 2016، اأولً: ا�صرتكا واآخرون جمهولون 
يف خط���ف املجن���ي عليهم���ا و�ص���احب ذل���ك 
ا�ص���تعمال الق���وة والتهديد، ثانًيا: ا�ص���رتاكا 
واآخ���رون جمهول���ون يف حج���ز حري���ة املجن���ي 
عليهم���ا وحرموهم���ا منها بغري وج���ه قانوين، 
و�ص���احب ذلك ا�ص���تعمال الق���وة والتهديد، 
ثالًث���ا: ا�ص���رتكا واآخرون جمهول���ون يف �رشقة 
املنقولت املبينة و�صفا بالأوراق واململوكة 

للمجني عليهما.

اأيدت املحكمة الك���ربى اجلنائية الثانية 
)ب�ص���فتها ال�ص���تئنافية( برئا�ص���ة القا�صي 
بدر العبداهلل وع�ص���وية كل من القا�ص���يني 
وجيه ال�صاعر وعمر ال�صعيدي واأمانة �رش اإميان 
د�ص���مال، غيابًيا معاقبة �ص���اب باحلب�س ملدة 
�ص���هرين مع النفاذ، وبتغرمي���ه مبلًغا وقدره 
1390 دينارا؛ وذل���ك لإدانته ب� 8 تهم منها 
الت�صبب بحادث مروري حال كونه “�صكران” 
ويق���ود دراجت���ه النارية من دون ت�ص���جيل اأو 

تاأمني.
وتعود التفا�صيل يف اأن امل�صتاأنف البالغ 
م���ن العمر 18 عاًما، وبعد احت�ص���ائه كمية من 
امل�سكرات، توّرط بارتكاب حادث مروري مع 
حافلة يقودها �صائق هندي، حينما كان يقود 
دراجت���ه النارية من دون خ���وذة اأو حتى لوحة 
اأرقام ف�ص���ًا عن رخ�ص���ة قيادة، اأثناء توقفه 

يف نقطة تفتي�س على �ص���ارع ريا يف ال�ص���اعة 
5:50 �صباًحا، وت�صبب احلادث ببع�س الأ�رشار 

املادية يف املركبتني.
واأثن���اء فح����س اأف���راد ال�رشط���ة للحادث 
تب���ني لهم اأن ال�ص���اب يف حالة غ���ري طبيعية، 
مما ا�ص���تدعى نقله للم�صت�صفى لفح�س عينة 
من دم���ه، وهناك تب���ني اأنه تن���اول كميًة من 
امل�ص���كرات جعلته غ���ري قادر عل���ى القيادة 

ب�صكل �صليم.
وثب���ت من تقرير فح����س الكحول احتواء 
عين���ة دم امل�ص���تاأنف عل���ى 89 ملليغرام من 

الكحول يف مئة ملليلرت.
وبع���د التحقي���ق مع���ه م���ن قبل اأع�ص���اء 
النياب���ة العام���ة واعرتافه مبا ن�ص���ب اإليه من 
ته���م، مت الأمر باإخاء �ص���بيله بكفال���ة مالية 
قيمته���ا 1300 دين���ار، اإل اأن���ه مل يتمكن من 

دفعه���ا كون���ه لي�س �ص���وى طال���ب ول يعمل 
وعجز عن دفع مبلغ الكفالة.

وثبت للمحكمة اأن امل�صتاأنف بتاريخ 12 
يناير 2017:

اأولً: ق���اد دراج���ة اآلي���ة ح���ال كونه حتت 
تاأثري ُم�ص���ِكر لدرجة ت�ص���عف من قدرته على 
قيادت���ه ونتج ع���ن ذلك تلفي���ات مبمتلكات 
الغ���ري، ثانًيا: قاد دراجة اآلية من دون لوحات 
اأرقام الت�ص���جيل، ثالًثا: قاد دراج���ة اآلية من 
دون رخ�ص���ة قيادة، رابًعا: ت�ص���بب بخطئه يف 
اإحلاق تلفيات مبمتلكات الغري، خام�ًص���ا: قاد 
مركب���ة اآلية من دون الت���زام احليطة واحلذر، 
�صاد�ًص���ا: قاد دراج���ة اآلية من دون �ص���هادة 
ت�ص���جيل، �ص���ابًعا، ق���اد دراجة اآلي���ة من دون 
ارتداء خوذة ال�ص���امة، ثامًنا: قاد دراجة اآلية 

من دون تاأمني.

رف�ص���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
الثانية )ب�ص���فتها ال�ص���تئنافية( برئا�صة 
القا�ص���ي بدر العبداهلل وع�ص���وية كل من 
القا�ص���يني وجيه ال�ص���اعر وعمر ال�صعيدي 
واأمانة �رش اإميان د�صمال، ا�صتئناف �صاحب 
مقه���ى يف اأحد املجمع���ات التجارية، مدان 
مبزاولة ن�س���اط بيع ال�سي�سة خارج املقهى 
دون ترخي�س بذلك ف�ص���ًا عن عدم و�صع 
مل�ص���قات خا�ص���ة بحظر التدخني ملن هم 
دون ال����18 عاًم���ا، حمكوم بتغرمي���ه مبلًغا 

مقداره 150 ديناًرا.
وتتمث���ل الق�ص���ية يف اأن اأح���د ماأموري 
ال�ص���بط الق�ص���ائي �ص���ّجل حم����رًشا �ص���د 

�صاحب املقهى امل�صار اإليه ومديره بنف�س 
الوقت، والكائن يف �ص���احية ال�صيف؛ كونه 
يزاول ن�س���اط اإعداد وتقدمي ال�سي�سة دون 
احل�صول على ترخي�س من اجلهة املخت�صة 
يف املنطق���ة اخلارجية للمقه���ى، كما تبني 
اأنه مل ي�ص���ع اإ�صارة وا�ص���حة يف مكان بارز 
داخل املقهى حلظر بيع التبغ ملن هم دون 

ال�18 عاًما.
وثبت للمحكمة اأن امل�ص���تاأنف مل ي�صع 
اإ�ص���ارة وا�ص���حة مب���كان بارز داخ���ل نقطة 
البيع حلظر التبغ ملن هم دون ال� 18 عاًما، 
كما زاول ن�ساط بيع ال�سي�سة دون احل�سول 

على ترخي�س.

األزمت املحكمة الكربى العمالية برئا�ص����ة 
�����رش  واأمان����ة  اجلاب����ري  عبدالعزي����ز  القا�ص����ي 
حممود الوادياين، اإح����دى ال�رشكات التجارية - 
ف�ص����لت موظَفني تع�ص����فًيا - اأن تدفع لاأول 
مبلًغ����ا وق����دره 9520 ديناًرا ولاآخ����ر 13024 
دين����اًرا، م����ع الفائدة بن�ص����بة 3 % م����ن تاريخ 
رف����ع الدعوى وحتى متام ال�ص����داد، كما األزمت 
املدعيني وال�رشكة املدعى عليها بامل�رشوفات 

واملقا�صة ب�صاأن مقابل اأتعاب املحاماة.
وتع����ود وقائع الدعوى اإل����ى اأن املدعيني 
اأقام����ا دعواهما اأمام املحكم����ة مطالَبني باإلزام 
ال�رشكة باأن تدفع اإلى الأول الأجور املتاأخرة عن 
�صهر دي�ص����مرب من العام 2012، وبدل الإجازة 
ال�ص����نوية والتعوي�س عن الف�ص����ل التع�ص����في 
والتعوي�س عن الأ�رشار، واأن تدفع اإلى املدعي 
الثاين ب����دل الإجازة ال�ص����نوية والتعوي�س عن 
راتب �ص����هري نوفمرب ودي�ص����مرب لذات العام، 
والتعوي�س عن الف�صل التع�صفي وامل�صاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
وذك����را اأن الأول منه����ا التحق بالعمل لدى 
ال�رشكة بتاريخ 1 نوفم����رب 1999 مبوجب عقد 
عمل غري حمدد املدة مقابل اأجر �ص����هري قدره 
1030 دين����ارا، اأما الثاين فق����د التحق بالعمل 
قبله بتاريخ 1 يوليو 1994 مبوجب عقد عمل 
غري حم����دد امل����دة باأج����ر �ص����هري 655 دينارا 

فقط.
واأ�ص����افا اأن����ه يف �ص����هر دي�ص����مرب 2012 
مت ف�ص����لهما من ال�رشكة، التي مل ت����وؤِد اإليهما 
م�ص����تحقاتهما، مما ح����دا بهما اإل����ى اإقامة هذه 

الدعوى.
 وقال����ت املحكم����ة يف حيثي����ات حكمهم����ا 
اإن املدع����ي الث����اين قدم �ص����ورة �ص����وئية من 
الإخط����ار املوجه اإليه من ال�رشك����ة، يفيد باإنهاء 
عمله بدعوى تقلي�ص حجم الن�س����اط للأو�س����اع 
القت�ص����ادية، كما قدم املدعي الأول �ص����ورة 
�ص����وئية من الإخطار امل�ص����لم اإلي����ه من ال�رشكة 

واملت�ص����من اأن ال�رشكة قد ا�صتغنت عنه لتدين 
ن�صبة املبيعات بعد اإباغه بقرار ال�رشكة باإحالته 
اإل����ى التقاعد، الأمر الذي تكون معه ال�رشكة قد 
اأنهت عمل املدعي����ني باإرادتها املنفردة، ومل 
تقدم ال�رشكة قرار اإحالة املدعي الأول للتقاعد 
وال����ذي مل ي�ص����ل اإل����ى �ص����ن التقاع����د املقرر 
قانوًنا، وهو ما يتوافر معه ركن اخلطاأ املوجب 

للتعوي�س.
واأو�صحت اأنها ق�صت للمدعي الأول مببلغ 
7500 دينار طبقا للمادة 111/ب من قانون 
العم����ل، باعتبار اأن خدمة املدعي 18 �ص����نة و5 
اأ�ص����هر و12 يوًما، ي�صتحق عنها تعوي�س 444 
يوًما، اإل اأنها تق�صي له باحلد الأق�صى املقرر 
قانوًن����ا وهو اأج����ر 365 يوًما وباعتب����ار اأن الأجر 

الأ�صا�صي 625 ديناًرا.
وتق�ص����ي للمدعي الث����اين مببلغ 11999 
دينارا على اعتبار اأن خدمته 13 �صنة و�صهران 
وي�ص����تحق عنه����ا تعوي�س اأج����ر 365 يوًما وهو 
احلد الأق�صى املقرر قانوًنا، وباعتبار اأن الأجر 

الأ�صا�صي 1000 دينار فقط.
واأقّرت املحكمة باأحقي����ة املدعيني لبدل 
الإجازات ال�ص����نوية بواقع اأجر 21 يوًما، واأقرت 
دين����ارا،   521 مببل����غ  الأول  باأحقي����ة  ال�رشك����ة 
وللث����اين مببل����غ 1024 دينارا وهو ما تق�ص����ي 
ب����ه لهما. كما بينت املحكم����ة يف حكمها اأحقية 
املدع����ي الأول مبتاأخ����ر راتب دي�ص����مرب 2012 

وقدرته مببلغ 873 ديناًرا.
فلهذه الأ�ص����باب حكمت املحكم����ة باإلزام 
ال�رشكة املدعى عليها، بدفع مبلغ 9520 ديناًرا 
و208 فل�ًص����ا للمدع����ي الأول، و13024 ديناًرا 
و849 فل�ًص����ا للمدعي الثاين، وفائدة بن�صبة 3 
% ب�صاأن التعوي�س عن الف�صل من تاريخ رفع 
الدعوى حتى ال�ص����داد ورف�صت ماعدا ذلك من 
طلب����ات، واألزمت املدعي����ني وال�رشكة املدعى 
عليه����ا، باملنا�ص����ب م����ن امل�رشوف����ات واأمرت 

باملقا�صة ب�صاأن اأتعاب املحاماة.

عبا�س اإبراهيم
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اخل���راء  م���ن  الكث���ر  اآراء  وف���ق 
املتخ�ص�ص���ن يف جم���ال معاجل���ة الأزم���ات 
اأ�ص���بابها  اأزم���ة  ل���كل  ف���اإن  القت�ص���ادية، 
وخطورته���ا وتداعياتها، وتل���ك التداعيات 
ترتبط اأي�ًص���ا بظروف وانعكا�صات متفاوتة 
املخاطر على ا�صتقرار ونه�صة اأي بلد، لكن 
املهم هنا هو عن����ر املعاجلة طبًقا للوقت 
احلا�ص���م ملواجهة الأزمة والعمل على اإيقاف 
ت�ص���اعد التكاليف وامل�روف���ات من جهة، 
وانخفا�ض الإيرادات م���ن جهة اأخرى، فاأزمة 
انخفا�ض اأ�ص���عار النفط وحمدودية املوارد 
املالي���ة توؤث���ر ب�ص���كل فاقع على الأو�ص���اع 
يف البل���دان ذات م�ص���ادر الدخ���ل القوم���ي 

املحدودة كمملكة البحرين.
والكالم اليوم لدى الغالبية العظمى من 
املواطنن، هو التوجه الذي اأعلنه �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان 
اآل خليف���ة رئي�ض ال���وزراء املوقر يف اجتماع 
جمل����ض ال���وزراء لإع���ادة هيكل���ة احلكومة، 
وتبعه اجتماع عمل تراأ�ص���ه �ص���موه للتباحث 
ح���ول اآلي���ة حتقيق اأه���داف اإع���ادة الهيكلة 
ل�ص���مان مواجهة حتدي���ات املرحلة املقبلة 
من خالل خطط عمل وبرامج تنفيذية ت�ص���ر 

وفق اأولويات وجدول زمني حمدد.
ميتلك �صمو رئي�ض الوزراء خرة طويلة 
يف اإدارة الأزم���ات والتعام���ل م���ع الأو�ص���اع 
امل�ص���تجدة، وله���ذا، ف���اإن ط���رح اخليارات 
والبدائل وتقليل ع���دد الوزارات والهيئات 
ودمج بع�ص���ها الآخر، من الو�ص���ائل املمكنة 
اإذا م���ا و�ص���عنا يف العتبار التنفي���ذ الناجح 
لالآلية واخلطوات ب���كل حر�ض ودقة، بحيث 
ميك���ن للحكوم���ة الإيف���اء بالتزاماته���ا م���ن 
ناحية، وحت�ص���ن الإنت���اج والأداء بناًء على 
توازن���ات حتمي من الت�ص���خم وانعكا�ص���اته 
ال�صيئة، وتعيد بو�ص���لة النمو القت�صادي، 
ولعل اختيار �ص���مو ال�ص���يخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة نائ���ب رئي����ض ال���وزراء لرئا�ص���ة 
اللجنة املعنية بدرا�صة التو�صيات وتقدمي 
املقرتحات، ي�صعنا اأمام قراءات م�صتقبلية 
مب�رة متكن من جتاوز الأزمة بعقلية متفتحة 
قائم���ة على اخل���رة والثق���ة يف ا�ص���ت�راف 
احللول امل�صتقبلية. ولن تكون املهمة اأمام 
اللجن���ة، التي ميك���ن و�ص���فها باأنها تدخل 
يف اإط���ار ما يتع���ارف عليه بفري���ق الأزمة اأو 
فريق العمل القت�ص���ادي، لن تكون املهمة 
�صهلة، وامل�صوؤولون اأول من يدرك ذلك، اإل 
اأن واقًع���ا، هناك قدرة على اإعادة النظر، مع 
اإعادة الهيكلة، يف كيفية حتقيق ال�صتدامة 
اإل  العج���ز،  م�ص���تويات  للتموي���ل وخف����ض 
اأن ذل���ك يحت���اج اإل���ى ال�ص���تعانة باخلرات 
البحريني���ة واإف�ص���اح املج���ال اأم���ام القطاع 
اخلا�ض للم�ص���اركة ال�ص���رتاتيجية من خالل 

تقدمي املبادرات لتنمية اإيرادات الدولة.
كلنا ثقة يف قيادة البالد الر�صيدة، ويف 
الأداء الذي �ص���تقوم به اللجنة برئا�صة �صمو 
ال�ص���يخ حممد بن مبارك، وتل���ك الثقة التي 
نحملها هي التطلعات مل�ص���تقبل اأبناء البلد 
يف اأن يعي�ص���وا ويعمل���وا وينتج���وا ويخدموا 
وطنهم يف ظروف �صامنة لتح�صن املعي�صة 
وال�ص���تقرار، وهذا هدف و�ص���عته القيادة 

منذ عقود.

عن إعادة هيكلة 
الحكومة

امل���وت علين���ا ح���ق، ولكنن���ا يف كل مرة 
نفاجاأ باأن �صخ�ص���اً مات، مرة بحجة اأنه ل يزال 
�ص���غراً، وم���رة بالق���ول اإن املر����ض عاجله، 
ومرة نقول اإنه ل ي�ص���كو من �صيء، والبع�ض 
يتفذل���ك بالكتابة عن امل�ص���اهر اأن املوت 
“جتّراأ” عليهم! هكذا حال كل �صيء حي، واإن 
كان اعتباري���اً، كجمعي���ة التجمع الد�ص���توري 
الوطن���ي )ج���ود(، الت���ي فوجئن���ا باأنها رمبا 
تتجه ل�ص���حب الأ�ص���الك اخلا�ص���ة بتنف�ص���ها 

ال�صطناعي لتعلن عن نهايتها.
جمعي���ة “ج���ود” مل تكن م���ن اجلمعيات 
ال�صيا�ص���ية ذات الثقل اجلماهري، ولي�صت 
من اجلمعيات ال�صيا�صية ذات الدوّي العايل، 
واإن مل يك���ن يف مقّرها �ص���وى ب�ص���عة اأنفار، 
ولكنها يف الآون���ة الأخرة قامت بعمل جليل، 
مل يتقدم اإليه اأحد من اجلمعيات ال�صيا�ص���ية 
الأخ���رى، اأي حماول���ة راأب �ص���دع اجلمعي���ات 

ال�صيا�ص���ية الت���ي انفّك ما انعق���د بينها، بل 
انفلقت على نف�صها مرة، ومراراً يف خالفات، 
بدت لوهلة اأنها �صا�ص���عة الب���ون، واأن راأبها 
بائ���ن بينون���ة ك���رى. وم���ع ذل���ك اجتمع���ت 
اجلمعيات، واأدارت حواراً فيما بينها، و�صعت 
بع�ص���اً من خماوفها وهواج�ص���ها وغوام�صها 
على طاولة احلوار، وبدا الو�صع مب�ّراً للوهلة 
اأن تلتق���ي اجلمعي���ات  الأول���ى. كان جي���داً 
ال�صيا�ص���ية حتى ل تطول “العنعنة”، فُتنقل 
املواقف والتو�ص���يفات م���ن فالن عن فالن، 
ف���كان لب���د من جل�ص���ة مبا�رة تتب���دى فيها 
املواقف، وجتري مراجعة املا�ص���ي و�ص���ولً 
للم�ص���تقبل، وهو اأهم بكثر من “ال�ردّيات” 
التي �ص���ادت، والق�ص����ض التي يوّد اأن يبداأ 

بها كل طرف، وتف�صرات ملا حدث.
مهّم اأن يجري احلديث يف املا�صي، كمن 
يعود اإلى الوراء خط���وات، لينطلق بقوة اإلى 

الأم���ام، ورمبا يقفز اأي�ص���اً، ولك���ن الأهم األ 
يزي���د الرجوع عن خطوات قليلة، واأل يتوقف 
الو�ص���ع عند الرجوع ويع���ود كّل من الفرقاء 
ليم�ص���ح الع���رق ع���ن جبين���ه وه���و مل يغادر 
موقف���ه وموقع���ه، والأهم اأي�ص���اً اأن ين�ص���ى 
اجلميع ملاذا رجع هذه اخلطوات اأ�صا�صاً. نعم، 
الأهم األ ينحب�ض املجتمعون يف املا�صي، ول 
ين�ص���حبون من احلوار، ال���ذي اإن هو مل يفعل 
�ص���يئاً، فتكون ح�ص���نته الوحي���دة اأن اجلميع 

�رب كاأ�صاً من ال�صاي معاً.
قد يع�صف احلال املادي املائل جلمعية 
“جود” بوجودها، ورمبا ل ميكنها ال�ص���تمرار 
بعد قليل م���ن الوقت، ول حتى تقدمي كاأ�ض 
ال�ص���اي املعّول عليه، ولكن عل���ى الفاعلن 
يف اجلمعيات األ يرتاجعوا عن هذه “ال�ّص���ّنة”، 

لتكون خر خامتة لأعمال “جود”.

االثنين 20 مارس 2017  
 21 جمادى اآلخرة 1438

العدد 3079  9 opinions@albiladpress.com منطلقات

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

اأّن  عن  املالية  وزي��ر  عنه  ك�صف  ما 
مليون   583 بلغت  التعطل  م��وج��ودات 
دينار حتى نهاية دي�صمر املا�صي يبعث 
ل�صبب  ناق�ض  ف��رح  لكنه  ال��ف��رح  على 
لهذا  امل�صتهدفة  الفئة  اأّن  هو  ب�صيط 
اأما الأ�صباب فاإنها  امل�روع الرائد تعاين، 
ترجع اإلى املعاير التي على �صوئها يتم 
اإعانة التعطل. منذ انطالق امل�روع  �رف 
فقط  اأ�صهر  ل�صتة  ت�رف  الإع��ان��ة  كانت 
وبقيت اإلى يومنا هذا رغم م�صي �صنوات 

ع�ر دون اأن يطراأ عليها اأي تعديل. 
القراءة الأولى لت�ريح الوزير توحي 
بل توؤكد اأّن �صندوق التعطل �صهد تناميا 
الإيرادات لكن املوؤ�صف  ملحوظا يف حجم 
الإيجابّي مل ينعك�ض  التحول  اأّن مثل هذا 
على الفئة امل�صتهدفة وهم الباحثون عن 
عمل. وكان اأحد النواب قد اأ�صار ذات مرة 
اأّن ال�صتهالك ال�صنوي للتاأمن �صد  اإلى 
التعطل ل يتجاوز خم�صة مالين دينار يف 
قيا�صا  جدا  �صئيال  يعد  مبلٌغ  وهو  ال�صنة 
مبا يتح�صله ال�صندوق �صنويا. والت�صاوؤل 
هنا: ملاذا ل متدد فرتة �رف العالوة من 
وملاذا  الأقل؟  على  �صنة  اإلى  اأ�صهر  �صتة 
يبقى مبلغ التعطل ثابتا على ما كان عليه 

منذ �صنوات؟ 
الت�ريحات  ت�����ص��در  اأن  ي��ك��ف��ي  ل 
ب�صدد  باأّنهم  ذاك  اأو  ال��ط��رف  ه��ذا  م��ن 
فطوال  العاطلن  لأو�صاع  درا�صة  اإج��راء 
�صنوات والإخوة النواب يعدوننا بالتقدم 
مبقرتحات تت�صمن تعديالت على قانون 
وهنا  وعود.  جمرد  تبقى  ولكنها  التاأمن 
اأحد  كان  اأّذكر مبوقف  اأن  لنف�صي  اأ�صمح 
بل  باإطالقه  تعهد  قد  املجل�ض  اأع�صاء 
بدعم  �صيحظى  امل��ق��رتح  اأّن  �صمن  اإن��ه 
اأبرز  ولعل  الوطنية”  “ال�راكة  كتلة  من 
ال��ت��ع��دي��الت ل��ل��م�����روع ه��و اإل��غ��اء امل��دة 
اإعانة التعطل عن العمل  الق�صوى ل�رف 
اأ�صهر  ب�صتة  القانون احلايل  التي حددها 
فقط مت�صلة اأو متقطعة عن كل مرة من 

مرات ال�صتحقاق. 
اأمل كبرة  النتيجة خيبة  طبعا كانت 
العاطلن  معاناة  يتذكر  اليوم  اأح��د  فال 
وكيفية اإجراء تعديالت لأو�صاعهم وو�صع 

حد ملاأ�صاتهم. 
ح�صاريا  م�روعا  ب���اأّن  لنّذكر  نعود 
يبقى  اأن  يجب  ل  التعطل  بحجم  كبرا 
جم��ّم��دا ع��ل��ى ح��ال��ه مل��ا ي��زي��د ع��ل��ى ع�ر 
فيه  تت�صاعف  ال��ذي  الوقت  يف  �صنوات 
التذكر  والذي يجب  وال�رائب.  الأ�صعار 
بتحقيق  تكفلت  ال��دول��ة  اأّن  اأي�����ص��ا  ب��ه 
للمواطنن  ال��الزم  الجتماعي  ال�صمان 
اأو العجز عن  يف حال ال�صيخوخة واملر�ض 

العمل اأو البطالة.

عن العاطلين 
والعالوة

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

بدعوة من مركز عي�ص���ى الثقايف �صاركت 
مع عدد من زمالء املهنة والباحثن يف اجلل�صة 
النقا�ص���ية املغلقة حول “قراءات يف مواجهة 
خط���اب النظام الإيراين” التي قدمها الباحث 
الإماراتي اخلبر يف ال�صوؤون الإيرانية �صلطان 
النعيم���ي، واختلف���ت املداخ���الت والآراء يف 
كيفية الت�صدي للخطاب ال�صيا�صي الإيراين، 
فهناك من قال اإنه ل يوجد موقف ا�صرتاتيجي 
موحد لدول اخلليج، وهناك من طالب بدخول 
القطاع اخلا����ض ومراكز الدرا�ص���ات يف هذه 
احل���رب الإعالمية، وراأي اآخر ق���ال اإن دولنا ل 
متلك ا�صرتاتيجية اإعالمية موحدة يف حن اأن 

اإيران لديها 30 مركز بحث عن دول اخلليج، 
وراأي ثال���ث قال اإن م�ص���كلة حربن���ا مع اإيران 
ه���ي عدم وجود الكف���اءة، اأي اأن العيب لي�ض 
يف الدول���ة واإمن���ا فين���ا، ولكنني اأت�ص���ور اأن 
هناك ق�ص���ية رئي�ص���ية غائبة عن اجلميع لها 
دور مهم يف حقل الإعالم ب�ص���كل خا�ض وهي 
قلة بروز اأقالم النخبة املثقفة والباحثن من 
الطائفة ال�صيعية الكرمية وتقدمي املفيد يف 
هذا امل�ص���مار، ينبغي منهم - بكل ما لديهم 
م���ن اأ�ص���اليب وط���رق ومه���ارة - الت�ص���دي 
للحمالت الإيرانية الكاذبة وامل�صاهمة ب�صكل 
اأكرب وتبني اأي ن�س���اط يتنا�س���ب مع احلدث، 

وجود هذه النخبة والأقالم الوطنية �ص���يحدث 
خطوات وا�صعة و�صي�صيب املرمى.

قبل فرتة ذك���رت اأن ال�ص���حافة وكتاب 
الأعم���دة على وج���ه اخل�ص���و�ض يفرت�ض اأن 
يقوم���وا بدور حي���وي مهم يف ه���ذه الظروف 
للمجتم���ع  املعادي���ة  للعنا����ر  والت�ص���دي 
والوط���ن وكل من يهدد الأمن وال�ص���تقرار، 
وتكري�ض اجلهود لف�صح التدخالت الإيرانية 
وكل عملي���ة متويل للم�روع النقالبي، ولكن 
هن���اك كت���اب تعم���دوا �رقة �ص���وت النا�ض 
ودخل���وا يف نقا�ص���ات وح���وارات مفرك���ة يف 
ميادي���ن الإع���الم وكانوا خر �ص���ند للخطاب 

والطائف���ي  العن����ري  ال�صيا�ص���ي  الإي���راين 
ومازال���وا ل يج���روؤون عل���ى كتاب���ة  حرف مع 

البحرين اأو مهاجمة اإيران. 
نح���ن بحاج���ة اإلى دخ���ول تل���ك النخبة يف 
املعركة، ونحن على مت���ام الثقة يف قدرتهم 
على �صد العدوان، فهم يحملون �صالح الإعالم 
القوي باأيديهم ويعرفون كيف ي�صتخدمونه، 
فاإيران وكما قال �ص���لطان النعيمي “توظف 
املذه���ب للو�ص���ول اإل���ى ماآربها التو�ص���عية 
يف املنطق���ة” ول ميكن اأن نتيح لها فر�ص���ة 
حتقيق ذلك، فنحن “�ص���نة و�ص���يعة اخلليج” 

قوة قادرة على الرد.

نحن بحاجة إلى دخول 
تلك النخبة المعركة

جاءت خطوة و�صع وزارة خارجية الوليات 
املتح���دة الأمركي���ة اأ�ص���خا�ض ينتم���ون ملا 
ي�ص���مى ب�رايا الأ�ص���رت الإرهابي���ة على قائمة 
الإرهابي���ن العاملي���ن، لتوؤك���د اأن الرئي�ض 
الأمركي دونالد ترامب ميتلك ا�ص���رتاتيجية 
حا�ص���مة يف مواجهة الإرهاب تختلف كلًيا عن 
الرتاخي الذي ات�ص���مت ب���ه الإدارة ال�ص���ابقة 
يف مواجه���ة هذه الظاهرة، واأنه مي�ص���ي قدًما 
يف تنفيذ �صيا�ص���اته التي اأعلنها وو�ص���ل من 
خالله���ا للبي���ت الأبي����ض وظل متم�ص���ًكا بها 
ومل يح���دث تغي���ر عليه���ا كم���ا كان متوقًعا 
اأو كم���ا ه���و متعارف عليه حي���ث يكون هناك 
دائًم���ا خالف بن ال�ص���عارات التي ترفع اأثناء 
احلمالت النتخابي���ة وبن ال�صيا�ص���ات التي 

يجري تنفيذها.
ترام���ب الذي وج���ه انتق���ادات يف حملها 
ل�ص���رتاتيجية الرئي����ض الأمرك���ي ال�ص���ابق 
باراك اأوباما �ص���د داع�ض، معتًرا اأنها مبثابة 
كارثة، وبع���د ثمانية اأيام فقط من تن�ص���يبه 
رئي�ص���ا، اأ�ص���در مر�ص���وما ميه���ل البنتاغون 
ثالث���ن يوما لإعداد خطة جديدة ت�رع احلرب 
�صد تنظيم داع�ض، وت�صلم موؤخًرا التو�صيات 
التي و�ص���عها البنتاغون ليختار من بينها ما 
ميكن اأن يوؤدي لت�ريع الق�ص���اء على تنظيم 

داع�ض.
وفًقا للمتحدث با�ص���م وزارة الدفاع، فاإن 
اخلطة الت���ي اأعدها وزير الدف���اع تهدف اإلى 
و�ص���ع اإطار وا�صع و�صامل للتغلب �ريعا على 

تنظيم داع�ض لي�ض ع�صكريا فح�صب ول يقت�ر 
على العراق و�ص���وريا. خياران رئي�ص���يان قد 
يكونان � وفًقا للمراقبن �  �ص���من اختيارات 
امل�صت�ص���ارين  ع���دد  زي���ادة  هم���ا  ترام���ب، 
الأمركي���ن يف �ص���وريا والع���راق، وال�ص���ماح 
للجن���ود الأمركي���ن بامل�ص���اركة مبا�رة يف 
املعارك �ص���د داع�ض، وهو ما �صيكون تغيًرا 
جوهرًيا ورمبا حا�ص���ًما يف الق�صاء على داع�ض 
وخ�صو�صا يف هذه املرحلة التي يرتاجع فيها 
هذا التنظيم ع�ص���كرًيا ويع���اين من نق�ض يف 
التموي���ل، بعد اأن فق���د التنظيم اأكرث من 60 
% من الأرا�صي التي كان ي�صيطر عليها �صواء 
يف العراق )الرمادي والفلوجة واملو�صل(، اأو 
يف  �صوريا التي فقد فيها نحو ثلث الأرا�صي 

التي كانت تابعة له.
ترتب على فقدان هذه الأرا�ص���ي خ�صارة 
الكث���ر م���ن م�ص���ادر التمويل الت���ي كان���ت 
تتمث���ل بالأ�ص���ا�ض يف اآبار النف���ط التي يعود 
لها الف�ص���ل الأكر يف ا�صتمرار التنظيم حتى 
ه���ذا الي���وم، حيث ت�ص���ر بع�ض الدرا�ص���ات 
اإل���ى تراجع املدخول امل���ايل لداع�ض نحو 50 
% خ���الل العام���ن الأخرين، م���ن 1.9 مليار 
دولر عام 2014، اإلى 870 مليون دولر على 
اأق�ص���ى تقدي���ر يف 2016، واأن ه���ذا الرتاجع 
مر�ص���ح لال�ص���تمرار يف ح���ال من���ي التنظي���م 
بهزمية �ص���احقة يف معركة املو�صل التي تعد 
املعق���ل التج���اري الرئي�ص���ي له���ذا التنظيم 

الإرهابي.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراويترامب ومواجهة اإلرهاب

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيالجود من الموجود
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عادل عيسى  
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بيع �ألف �سهم من 
“�لأ�سو�ق �حلرة”

مت ي���وم �أم����س �لأح���د �إمت���ام �س���فقة مل�س���اهم 
رئي�س���ي عل���ى �رشك���ة جممع �لبحري���ن للأ�س���و�ق �حلرة 
لبيع �ألف �س���هم بقيمة �إجمالي���ة مقد�رها 840 ديناًر�. 
وتعود تفا�س���يل �ل�س���فقة �لى قيام �رشكة ��س���تري�د 
�ل�س���تثمارية ببيع �ألف �سهم ب�سعر 840 فل�ًسا لل�سهم 
�لو�حد. و�أ�س���بحت ملكية �رشكة ��س���تري�د �ل�ستثمارية 
�مل�ساهم يف �أ�سهم �رشكة جممع �لبحرين للأ�سو�ق �حلرة 
بعد تنفيذ �ل�س���فقة تتجاوز 10.16 مليني �س���هم ما 

ن�سبته 7.857 % من ر�أ�سمال “�لأ�سو�ق �حلرة”.

“BBK”: بيع 327,566 �ألف �سه���م

�أجرى �أ�سخا�س رئي�سيون يف بنك �لبحرين و�لكويت عدة �سفقات لبيع 327,566 �ألف �سهم بقيمة 
�إجمالية جتاوزت 129.371 �ألف دينار. وتعود تفا�س���يل �ل�س���فقات �لتي متت يوم �خلمي�س �إلى قيام 
�أ�س���خا�س رئي�سيني لبيع  50 �ألف �سهم ب�س���عر 0.390 دينار لل�سهم �لو�حد, كما مت بيع  50 �ألف �سهم 
ب�سعر 0.392 دينار لل�سهم �لو�حد, و 50 �ألف �سهم ب�سعر 0.394 دينار لل�سهم �لو�حد, و 50 �ألف �سهم 
ب�س���عر 0.396 دينار لل�س���هم �لو�حد, وكذلك مت بيع  127,566 �ألف �س���هم ب�سعر 0.398 دينار لل�سهم 
�لو�حد. وتد�ول �مل�س���تثمرون يف “بور�س���ة �لبحرين” 6.90 مليني �س���هم, بقيمة �إجمالية قدرها 2.07 
مليون دينار, مت تنفيذها من خلل 89 �س���فقة. وبلغت قيمة �أ�س���هم بنك �لبحرين و�لكويت �ملتد�ولة 
1.08 ملي���ون دينار �أي ما ن�س���بته 52.09 % من �إجمايل قيمة �لأ�س���هم �ملتد�ولة وبكمية قدرها 2.71 

مليون �سهم, مت تنفيذها من خلل 23 �سفقة.

  للتو��سل:  )ق�سم �لقت�ساد: 17111419(              ق�سم �لإعلنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 , �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(
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6 �رشكــــات تخـــرج طوًعــــا مــن ال�ســوق املحليـــــة
بروؤو�س �أمو�ل بلغت 141.7 �ألف دينار

�أعلن مركز �لبحرين للم�س���تثمرين �لتابع لوز�رة 
�ل�س���ناعة و�لتجارة و�ل�س���ياحة عن تق���دم 6 �رشكات 
تعمل يف �أن�س���طة متنوع���ة بطلب �خل���روج طوًعا من 
�ل�س���وق �ملحلية وت�س���فية �أعمالها ب�سفة �ختيارية, 
وفًق���ا لأح���كام قان���ون �ل����رشكات �لتجارية �ل�س���ادر 

باملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 2001.
و�أظه���رت �أحدث بيان���ات من�س���ورة يف �جلريدة 
�لر�س���مية �أن �إجم���ايل روؤو����س �أمو�ل �ل����رشكات �لتي 
طلبت �س���طب قيدها طوًعا من �ل�سوق خلل �لأ�سبوع 

�ملا�سي بلغت 141.7 �ألف دينار.
و�أبرزت �لبيانات �سطب 3 �رشكات م�سنفة �رشكة 
�ل�س���خ�س �لو�حد بن�س���بة 50 % من �إجمايل �ل�رشكات 
�لتي تقدمت بطلبات ل�سطب قيدها, و�سطبت �رشكة 
و�حدة م�س���نفة ت�س���امن بن�س���بة 16.67 %, و�رشكة 
و�ح���دة م�س���نفة �رشك���ة ذ�ت �مل�س���وؤولية �ملحدودة 
بن�س���بة 16.67 %, و�رشك���ة و�ح���دة م�س���نفة �رشك���ة 

م�ساهمة بحرينية مقفلة بن�سبة 16.67 %.
و�أظه���رت �أن �أك���ر �ل����رشكات م���ن حي���ث قيمة 
ر�أ����س �ملال �لت���ي تقدمت بطلب لت�س���فية �أعمالها 
يف �لأ�س���بوع �ملا�س���ي �رشكتان م�س���نفتان لل�سخ�س 
�لو�حد ر�أ�س مال كل �رشكة منها 50 �ألف دينار, وهما: 

�رشكة جنوة للإن�ساء, و”�أ�س دي دي �آي �سولو�سنز”.
كما تقدمت �رشكة و�حدة م�سنفة �رشكة �ل�سخ�س 
�لو�ح���د بطل���ب لت�س���فية �أعماله���ا, وه���ي: �س���ي�س 

للمقاولت بر�أ�س مال �ألف دينار.
وكذل���ك تقدم���ت �رشكة و�ح���دة م�س���نفة �رشكة 
��س���م )كري�س���ك  م�س���وؤولية حم���دودة حتم���ل  ذ�ت 
كون�س���لتنت�س( بطلب لت�س���فية �أعمالها بر�أ�س مال 
20 �ألف دينار, و�رشكة و�حدة م�س���نفة �رشكة �لر�سيد 
�لبحرين ذ�ت ر�أ�س م���ال �أجنبي �لبالغ 20 �ألف دينار 
بطلب لت�سفية �أعمالها, و�أي�ًسا تقدمت �رشكة و�حدة 
م�سنفة ت�سامن حتمل ��سم )�سفيق وزهر�ء لتن�سيق 
�حلد�ئ���ق( ر�أ�س ماله���ا 700 دينار بطلب لت�س���فية 

�أعمالها.
وكانت ق���د تقدمت 15 �رشكة تعمل يف �أن�س���طة 
متنوعة �إلى مركز �مل�س���تثمرين ل�سطب قيدها طوًعا 
من �ل�س���وق خلل �لأ�س���بوع قب���ل �ملا�س���ي باإجمايل 

روؤو�س �أمو�ل جتاوزت 1.82 مليون دينار.

تحويل نشاط 24 شركة وتخفيض 
رأسمال 3 مؤسسات

�إلى ذل���ك, �أظهرت �لبيان���ات �أن 24 �رشكة 
�س���كلها  تغي���ري  تت�س���من  بطلب���ات  تقدم���ت 

�لقان���وين وحتوي���ل ن�س���اطها �إ�س���افة لتحويل 
�أن�سطة فروع تابعة لها. 

لتخفي����س  بطل���ب  ����رشكات   3 وتقدم���ت 
ر�أ����س م���ال كل �رشك���ة منها, وه���ي: �رشكة ذ�ت 
�مل�س���وؤولية �ملحدودة �لتي حتمل ��سم )م�سنع 
�لأن���و�ر( بطل���ب لتخفي����س ر�أ����س ماله���ا م���ن 
272.72 �أل���ف دينار موزع���ة على 5.454 �آلف 
ح�س���ة قيمة �حل�س���ة �لو�ح���دة 50 دين���ار �إلى 
272.7 �أل���ف دين���ار موزعة عل���ى 5.454 �آلف 
ح�س���ة قيمة �حل�س���ة �لو�حدة 50 دينار, و�رشكة 
ذ�ت �مل�س���وؤولية �ملح���دودة �لتي حتمل ��س���م 
)د�ر �ملر�جع���ة �ل�رشعية( بطلب لتخفي�س ر�أ�س 
ماله���ا م���ن 410.822 �ألف دينار �إل���ى 45 �ألف 
دين���ار, و�رشك���ة �ل�س���خ�س �لو�ح���د �لتي حتمل 
��س���م )ر�ندي حلقوق �مللكية �لفكرية( بطلب 
لتخفي����س ر�أ����س مالها من 50 �أل���ف دينار �إلى 

100 دينار.

• �سطب 3 �رشكات م�سنفة �رشكة �ل�سخ�س �لو�حد بن�سبة 50 % من �إجمايل �ل�رشكات �مل�سطوبة )�أر�سيفية(	

املحرر االقت�سادي $

اأمل احلامد $

“الغرفة”: توقيع اتفاقات اقت�سادية بني املنامة ومانيلالزياين: اقت�ساد البحرين اأثبت مقاومته للأزمات 
تد�ر�س ��ستملك �لبحرينيني لن�سبة 100 % للعقار�ت بالفلبني

�ل�س���ناب�س - بيت �لتجار: يف �إط���ار زيارة �لوفد 
�لتجاري �لبحريني �إلى جمهورية �لفلبني �ل�سديقة؛ 
بهدف �لرتويج ملز�يا �ملناخ �ل�س���تثماري و�لفر�س 
�لقت�س���ادية �ملتو�فرة لدى مملكة �لبحرين, �لتقى 
رئي����س غرفة جتارة و�س���ناعة �لبحري���ن خالد �ملوؤيد 
وزي���ر �ملالية �لفلبيني كارلو�س توينك�س, بح�س���ور 
مبع���وث رئي����س جمهوري���ة �لفلب���ني ل���دول جمل�س 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية �مابيل �غيلو�س, وكل 
من �لأمني �ملايل للغرفة عي�س���ى عبد�لرحيم, ونائبه 
حممد �س���اجد �ظهار �حلق, وع�سو �ملكتب �لتنفيذي 
�أحمد بن هندي, وع�سو جمل�س �لإد�رة خلود �لقطان, 
ورئي����س جلن���ة �ملقاهي و�ملطاع���م �أحمد �ل�س���لوم, 
�إ�س���افة �إل���ى ع���دد م���ن �لتج���ار و�أ�س���حاب �لأعمال 
�لبحرينيني, حيث مت �لتوقيع على مذكر�ت �لتفاهم 
ب���ني �جلانبني يف عدد م���ن �لقطاعات �لقت�س���ادية 
�حليوية ما من �س���اأنه �أن ينعك�س �إيجاباً على �قت�ساد 
كل جان���ب, وللم�س���ي قدما يف حتقي���ق �أهد�ف روؤية 

�لبحرين �لقت�سادية للعام 2030.
كم���ا مت مناق�س���ة �إمكانية �ل�س���ماح ل�س���تملك 
�لبحريني���ني لن�س���بة 100 % للعق���ار�ت يف �لفلبني 
ب���دلً من �لن�س���بة �ملعمول به���ا حالياً وه���ي 40 %, 

حيث �أكد وزير �ملالية �لفلبيني باأنه �سوف يتم رفع 
تو�سية للجهات �ملعنية حول هذ� �ملو�سوع, كما مت 
�قرت�ح تاأ�سي�س موؤ�س�س���ات مالية يف مملكة �لبحرين 
ل�س���يما يف ظل �أهمي���ة هذ� �لقط���اع �حليوي يف دعم 

�لقت�ساد يف كل �لبلدين �ل�سديقني.
كما �جتمع �لوفد �لبحريني بوكيلة وز�رة �لزر�عة 
بجمهورية �لفلبني برينادتي روملو, بح�سور مبعوث 
�غيلو�س, حي���ث مت تاأكيد �لطرفني على �أهمية فتح 
جم���الت �ل�رش�ك���ة بني �أ�س���حاب �مل���ز�رع يف �لبلدين 
فيم���ا يتعلق مبنتج���ات �لفو�ك���ه و�خل����رشو�ت, �إلى 

جانب �ل�سلع �لأخرى كالأ�سماك و�ل�سكر و�لفحم.
وقد قام �لوف���د �لبحريني بتوجيه دعوة لوكيلة 
وز�رة �لزر�ع���ة بجمهوري���ة �لفلب���ني للم�س���اركة يف 

�ملعر����س �لبحرين���ي �لآ�س���يوي و�ل���ذي �س���يقام يف 
�سهر دي�س���مر �ملقبل مبملكة �لبحرين, حيث رحبت 
�لوكيل���ة به���ذه �لدع���وة, م�س���يدة بال�س���معة �لطيبة 
�لذي يحظى بها رجال و�سيد�ت �لأعمال �لبحرينيني 
و�لذي���ن �س���اهمو� يف �لرتقاء بالقت�س���اد �لبحريني 

وو�سوله �إلى �لعاملية.
كما �جتم���ع جمل�س �لأعم���ال �لبحريني �لفلبيني 
�مل�سرتك مبجل�س �ل�س���تثمار �لفلبيني لبحث فر�س 
�ل�س���تثمار ب���ني �لبلدي���ن, و�أك���د �لطرف���ني �أهمية 
�ل�س���تفادة من �لعلقات �ل�سيا�س���ية �ملتطورة بني 
مملكة �لبحرين وجمهورية �لفلبني يف �سبيل �لرتقاء 

بالعلقات �لقت�سادية و�لتجارية و�ل�ستثمارية.

• من �للقاء�ت 	
و�لتج���ارة  �ل�س���ناعة  وز�رة   - �ملنام���ة 
و�ل�س���ياحة: �جتم���ع وزير �ل�س���ناعة و�لتجارة 
�لبعث���ة  برئي����س  �لزي���اين  ز�ي���د  و�ل�س���ياحة 
�ل�س���تثمارية ل�سندوق �لنقد �لدويل باد�جما 
خاندلو�ل و�لوفد �ملر�فق لها, وذلك بح�سور 
عدد من كبار �مل�س���وؤولني مب����رشف �لبحرين 
�ملركزي ووز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة. 
ويف معر����س ترحيبه بالوفد �لز�ئر, �أثنى 
�لوزي���ر عل���ى ه���ذه �لزي���ارة �لتي ت�س���ب يف 
�طار �لجتماع���ات �لدورية للجه���ات �ملعنية 
يف مملك���ة �لبحري���ن و�س���ندوق �لنقد �لدويل 
�لتط���ور�ت  و��س���تعر��س  مناق�س���ة  به���دف 

�لقت�سادية يف مملكة �لبحرين.
وبني �لوزير لأع�ساء �لوفد �أنه وفقا لآخر 
�لح�ساء�ت و�لتحليلت �ملالية فان �قت�ساد 

مملك���ة �لبحري���ن �ثبت مدى مقاومته ن�س���بيا 
للأزمات �لعاملية.

 ولفت �لى �أن �أبرز مرتكز�ت ذلك �لثبات 
هو �ل�سيا�سة �حلكيمة �لتي تنتهجها �حلكومة 
�لت���ي تنفذه���ا  و�خلط���ط و�ل�س���رت�تيجيات 
بق�س���د تنوي���ع قاع���دة �لقت�س���اد �لوطن���ي 
و�لدف���ع قدم���ا باجتاه ج���ذب �ل�س���تثمار�ت 
�لأجنبية وتوطينها عر �لت�س���هيلت �لكثرية 
و�لكبرية �لتي متنحها لتد�س���ني �مل�رشوعات 

�ل�ستثمارية �لكرى على �أر�س �ململكة.
كم���ا ق���دم �لوزير �رشح���ا ح���ول عائد�ت 
قطاع �ل�سياحة يف مملكة �لبحرين و�لتطور�ت 
�ل�سياحية �لتي �سهدتها �ململكة خلل �لفرتة 

�لأخرية. 

�ملنامة - �لهيئة �لوطني���ة للنفط و�لغاز: 
حتت رعاية وزير �لنفط �ل�سيخ حممد بن خليفة 
�آل خليف���ة ت�ست�س���يف مملك���ة �لبحري���ن خلل 
يوم���ي �لثلثاء و�لأربعاء 11 و12 �أبريل �ملقبل 
موؤمت���ر ومعر�س �ل�رشق �لأو�س���ط �لثاين للنفط 
�لثقي���ل �لذي �س���وف يعق���د يف مرك���ز �خلليج 

للموؤمتر�ت بفندق �خلليج.
وينظ���م ه���ذ� �حل���دث �رشك���ة دي. �م. جي 
للفعاليات بالتعاون مع �لهيئة �لوطنية للنفط 

و�لغاز.
و�أو�س���ح �لوزي���ر �أن �لهيئة ترح���ب بعقد 

موؤمتر ومعر�س �ل�رشق �لأو�س���ط للنفط �لثقيل 
يف مملك���ة �لبحرين للم���رة �لثاني���ة, حيث عقد 

�ملوؤمتر �لأول يف عام 2015.
و�أ�س���اف �أن ه���ذ� �حل���دث يوف���ر من�س���ة 
للخ���ر�ء �لعاملي���ني و�لإقليمي���ني �ملعني���ني 
يف كل م���ن قط���اع �لنف���ط �لثقي���ل وقطاع���ي 
�ملنبع و�مل�س���ب لتبادل �ملعرفة و��ستعر��س 
�لتقنيات �جلديدة ومناق�س���ة �لفر�س �لتجارية 
و�لتحديات مع �ل�رشكات �لر�ئدة �لعاملة يف هذ� 

�لقطاع.
�إن هذ� �ملوؤمتر �س���وف يتيح للم�س���اركني 

�أح���دث  ومعرف���ة  للمناق�س���ة  �لفر�س���ة  في���ه 
�لتط���ور�ت و�لطلع عل���ى �ل���روؤى و�لأفكار يف 
قطاع �لنفط �لثقيل, حيث �سيتم �لرتكيز على 
مر�حل �ل�ستخر�ج و�لنقل و�لتخزين و�لتكرير؛ 
نظر�ً لكون �لنفط �لثقيل مورد�ً مهماً وم�ساهماً 
يف قطاع �لطاقة �لعامل���ي �ملتطور, و�إنه يحتل 

موقعاً يف مزيج �لوقود �لحفوري.
و�س���وف يركز �ملوؤمتر على �آخر �لتطور�ت 
يف تكنولوجيات �ل�ستك�ساف و�لإنتاج لتحقيق 
�أق�س���ى ق���در م���ن �لأد�ء م���ع �حل���د �لأدنى من 

�لتاأثري على �لبيئة.

كم���ا �س���يتم �لتطرق �إل���ى �إعادة ت�س���كيل 
�مل�سايف يف �مل�ستقبل لتحويل �لنفط �لثقيل, 
وتنويع �لإنتاج وحت�سني �لنفط �لثقيل, وكذلك 
�ل�س���تثمار�ت يف �إنتاج �لنفط �لثقيل وم�سايف 
�لنف���ط �لثقي���ل. ��س���افة �ل���ى مناق�س���ة تاأثري 
�لتح�س���ن يف �أ�س���عار �لنفط على �قت�س���اديات 
�س���ناعة �لنف���ط �لثقيل, وه���ل هذ� �لتح�س���ن 
�س���يحقق �أف�س���ل عائد على �ل�س���تثمار�ت يف 
�إنت���اج �لنفط �لثقيل, ف�س���ل ع���ن �لتطرق �لى 

مو��سيع �أخرى ذ�ت �لعلقة بهذ� �لقطاع.
و�س���وف يتحدث يف هذ� �ملوؤمتر ما يقارب 

م���ن 40 متحدث���اً من ع���دة دول, ومن �ملتوقع 
�أن ي�س���ارك يف �ملوؤمتر �أكرث من 200 م�س���ارك 
من �ملهتمني و�ملخت�س���ني من 15 بلد�ً, علوة 
على م�س���اركة �أكرث من 20 �رشكة عاملية �سوف 
تعر�س �أحدث ما تو�س���لت �إليه �لتقنية يف هذ� 
�ملجال. ومن �س���من هذه �ل����رشكات: �رشكة لوك 
�أوي���ل �لهند�س���ية, و�ك�س���يدنتال برتوليوم – 
عمان, و�سلمرجري وتوتال �إ�س �أيه,�إ�سافة �إلى 
م�ساركة �ل�رشكات �لبحرينية �رشكة نفط �لبحرين 
)بابكو( و�رشكة تطوير ومن دولة �لكويت �رشكة 

نفط �لكويت.

حممــد بـن خليفــة يرعى موؤمتـــر النفـط الثقيـل 11 اأبريـل 
من�سة لتبادل �ملعرفة و��ستعر��س �لتقنيات �جلديدة 
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اإعالن بنــــــاء مدر�ســــــة بريطانيـــــة يف البحريــــن
لنحو األفي طالب... وت�صتكمل بالن�صف الثاين من 2018

املنامة - بن فقيه: اأعلنت كل من �رشكة بن فقيه 
للتعليم وجمموع���ة كينج التعليمي���ة الربيطانية، عن 
خططها الطموحة لال�صتثمار يف جمال الرتبية والتعليم 
من خالل اإن�صاء واإدارة مدر�ص���ة بريطانية يف البحرين، 
والت���ي �ص���تجمع بني الق���درات التطويري���ة املتميزة 
التي متتلكها �رشكة بن فقيه لال�ص���تثمار العقاري مع 

اخلربات الوا�صعة ملجموعة كينج يف جمال التعليم.
ومت ترتيب وت�صميم واإعداد املن�صة اال�صتثمارية 
لهذه املبادرة من قبل �رشكة جيه اإكويتيبارترنز، وهي 
موؤ�ص�صة ا�صتثمارية تتخذ من البحرين مقًرا لها وتعمل 

وفق اأ�صول ال�رشيعة اال�صالمية.
و�ص���تعمل هذه املدر�ص���ة على تلبي���ة احتياجات 
الطلب���ة م���ن مرحل���ة ريا����ض االأطف���ال حت���ى املرحلة 
الثانوية عرب توفري التعليم وفًقا للمعايري الربيطانية 
مع الرتكيز على تقدمي من���وذج متكامل يتمحور حول 

الرتكيز على اللغة العربية والدرا�صات االإ�صالمية. 
ومن املتوقع اأن ي�صتكمل اإن�صاء هذه املدر�صة يف 
الن�صف الثاين من عام 2018 لت�صتوعب حوايل 1500 

اإلى 2000 طالب. 
وبعد ح�صولها على جميع الت�صاريح والرتاخي�ض 
الالزم���ة من اجلهات احلكومية املخت�ص���ة يف اململكة، 

�صتعمل املدر�صة حتت مظلة جمموعة كينج و�صتحمل 
اأ�صم مدر�صة كلية كينج البحرين.

 و�ُخ�ص�ص���ت قطع���ة اأر�ض يف موقع ا�ص���رتاتيجي 
لهذا امل�رشوع تقع يف قلب اململكة بني اأثنني من اأهم 

ال�صوارع الرئي�صية يف البحرين.
وقال رجل االأعمال، في�صل فقيه “متثل بن فقيه 
للتعليم م�رشوعنا الرائد يف جمال التعليم، نحن �صعداء 
جًدا التخ���اذ هذه اخلطوة مع �رشكاوؤنا يف جمموعة كينج 

التي تتمتع ب�صمعة عريقة يف جمال التعليم”.
واأردف بالق���ول: اإن �ص���ياغة مبادرتنا التعليمية 
مت���ت بطريقة ممكن م���ن خاللها ان نلع���ب دورا بارزا 
وموؤث���را وان ن�ص���اهم يف تطوي���ر قط���اع التعلي���م يف 
اململك���ة. لذا نعتقد ان هناك حاجة ما�ص���ة اإلى املزيد 
من املوؤ�ص�صات التعليمية الرائدة والتي جتمع بني ما 
هو عاملي وبني اال�ص���اله واملواطنة وتراثنا اال�صالمي 

العربي الرثي.

وق���ال نائب رئي�ض جمل����ض اإدارة جمموعة كينج، 
نيكوال����ض ف���راي “اإنن���ا منتلك خربة عريق���ة يف جمال 
التعلي���م الربيطاين دولًيا متتد اإلى 50 �ص���نة وترتكز 
ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي يف اأوروب���ا واأم���ريكا الالتينية، ومن 
الطبيع���ي اأن نتطل���ع اإل���ى منطق���ة اخللي���ج العرب���ي 
ملوا�ص���لة النمو، وانه من دواع���ي �رشورنا اأن نبداأ هذه 
ال�رشاك���ة مع بن فقيه للتعلي���م يف البحرين. نحن نوؤمن 

بكل قوة يف م�صتقبل واإمكانات اململكة”. 

م���ن جانبه، ق���ال الرئي����ض التنفي���ذي جليه 
“اإن  اجلواه���ري،  اأحم���د  بارت���رنز،  اإيكويت���ي 
موؤ�ص�ص���تنا متخ�ص�ص���ة يف جمال توف���ري احللول 
واملنتجات املالية واال�ص���تثمارية التي حتت�صن 
وتلبي اأهداف وا�ص���رتاتيجيات م�صتثمرينا ونحن 
�ص���عداء اأن نكون ����رشكاء يف التحالف الذي يجمع 
عدة موؤ�ص�صات طموحة جتمعها نف�ض االهتمامات 

واالأهداف”.
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تداول 2.24 مليون �سهم بـ 562.2 األف دينار

اإنف�ستكورب: �سيا�سات التنويع واخل�سخ�سة ركيزة للنمو

ي�سري وفق اخلطة الزمنية العمل يف “بحرين مارينا” 

حممد بن مبارك يرعى موؤمتر الإنتاجية مطلع اأبريل

متوقع االنتهاء منه بحلول 2020

مب�صاركة نخبة من املتحدثني العامليني 

املنامة - �رشكة بحرين مارينا للتطوير: قام عدة 
اأع�صاء من جمل�ض اإدارة �رشكة بحرين مارينا للتطوير، 
برئا�ص���ة رئي����ض جمل����ض االإدارة عبدالرحم���ن فخرو، 
بزيارة ميدانية ملوق���ع امل�رشوع من اأجل االطالع على 
�ص���ري العمل والتعرف على اآخر تطورات وم�صتجدات 

االأعمال القائمة.
وقد اأعلنت ال�رشكة يف وقت �ص���ابق عن تر�ص���ية 
عقد املق���اوالت اخلا�ض باالأعم���ال البحرية للم�رشوع 
عل���ى �رشك���ة احل�ص���نني للمق���اوالت، وذل���ك �ص���من 
التزامه���ا باجل���دول الزمن���ي املع���د الإجن���از امل�رشوع 

بحلول العام 2020.
وخ���الل الزي���ارة امليداني���ة، قام املهند�ص���ون 
امل�رشف���ون بعر����ض نبذة عن �ص���ري العم���ل حيث اإن 
العمل ي�ص���ري وفقاً للخطة الزمنية املو�صوعة له من 
اأجل تنفي���ذ اأعمال املرحلة االأولى من امل�رشوع والتي 
تت�ص���من االأعمال التاأهيلية والبحرية وحتديد حدود 
امل�رشوع اجلدي���د والقيام بت�ص���وية االأرا�ص���ي وحفر 
االأ�صا�ص���ات واإعداد م�ص���دات االأمواج ال�صخرية، اإلى 
جانب بناء االأر�ص���فة واجل�ص���ور البحرية، مبا يف ذلك 
جتهي���ز مكونات ال�ص���اطئ البحري با�ص���تخدام مواد 
وتقنيات �ص���ديقة للبيئة حتقق اال�ص���تدامة يف اإطار 
التزام امل�رشوع باحلر�ض على �ص���المة البيئة البحرية 

الفطرية وا�صتدامتها للم�صتقبل.
ويف اأعق���اب الزي���ارة، �رشح رئي����ض جمل�ض اإدارة 
ال�رشكة، عبد الرحمن فخرو قائالً: “اإننا �ص���عداء بن�صبة 
االإجن���از املحقق���ة يف امل����رشوع، اإذ �صي�ص���كل بحرين 
مارين���ا اإ�ص���افًة متمي���زًة للبنية التحتي���ة يف القطاع 
ال�ص���ياحي يف مملك���ة البحري���ن الذي ي�ص���هم بدوره 
يف تنمي���ة وتنوي���ع اقت�ص���اد اململك���ة، و�صي�ص���اهم 

يف اجت���ذاب اال�ص���تثمارات االأجنبي���ة م���ن ال����رشكات 
والعالمات التجارية واملطاعم العاملية الرائدة، كما 

�صي�صهم يف خلق فر�ض عمل للكوادر املحلية”.
وعل���ق الرئي�ض التنفي���ذي لل�رشكة، ي���زن كمال 
ح���داد قائ���اًل: “وظفن���ا �رشك���ة ا�صت�ص���ارات عاملي���ة 
متخ�ص�ص���ة يف ال�ص���وؤون البحرية والفطرية للحر�ض 
عل���ى اإتباع املمار�ص���ات البيئية ال�ص���حيحة يف جميع 
مراحل التطوير، وها نحن اليوم ن�ص���هد �ص���ري العمل  
تبعاً الأعلى املعايري وبح�ص���ب اخلطة املو�ص���وعة له. 
فنح���ن ملتزمون بخل���ق واجهة بحري���ة حديثة وراقية 
ومتطورة مع مراعاة اأف�ص���ل املمار�صات اأثناء تنفيذ 

ذلك”.
ميتاز م�رشوع “بحرين مارينا” مب�ص���توى عاملي، 

حيث يتمتع بت�ص���اميم ع�رشية حديثة باالإ�صافة اإلى 
مراف���ق �ص���كنية وترفيهي���ة ومرافق بحري���ة وميتد 
امل�رشوع عل���ى ال�رشيط ال�ص���احلي ال�رشقي للعا�ص���مة 

املنامة. 
�صيت�ص���من هذا امل�رشوع املتعدد اال�صتخدامات 
عل���ى فندق من فئ���ة اخلم�ض جنوم و�ص���قق فندقية 
متكامل���ة اخلدمات وفل���ل فندقية بواجه���ات بحرية 
و�ص���اطئ بحري، باالإ�ص���افة اإل���ى برج �ص���كني يوفر 
�ُص���ققاً للتملك احلر، اإلى جانب مركز للت�صوق ومركز 
ترفيهي وتعليمي عائلي متكامل واأماكن خم�ص�ص���ة 
ملتاج���ر التجزئة واملطاعم، ف�ص���اًل عن مر�ص���ى وناٍد 
لليخوت يت�صع ال�صتقبال اليخوت والقوارب خمتلفة 

االأحجام.

املنام���ة - جمعي���ة البحري���ن للتدري���ب وتنمية 
املتحدث���ني  م���ن  نخب���ة  اأك���دت  الب�رشي���ة:  امل���وارد 
العاملي���ني م�ص���اركتهم يف املوؤمتر ال�ص���نوي الثامن 
ع�رش لالإنتاجية الذي ت�صت�صيفه مملكة البحرين خالل 
الفرتة ما بني 1 و4 اأبريل املقبل، حتت رعاية نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء �ص���مو ال�ص���يخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة.
ويق���ام املوؤمت���ر بتع���اون م�ص���رتك م���ن جمعية 
البحري���ن للتدريب وتنمي���ة امل���وارد الب�رشية و�رشكة 
جفك���ون لال�صت�ص���ارات وبال�رشاكة اال�ص���رتاتيجية مع 
متكني، واليونيدو، وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

ومن املتوقع اأن يجذب املوؤمتر ال�صنوي الثامن 

ع����رش لالإنتاجي���ة اأكرث من 400 �صخ�ص���ية م���ن رجال 
و�صيدات االأعمال و�صناع القرار وخرباء االإنتاجية من 

اأكرث من 72 بلداً. 
و�س���يتمحور املوؤمت���ر ح���ول نقاط رئي�س���ة يتم 
مناق�ص���تها من قبل خرباء يف جمال االنتاجية بدءا من 
حمور اال�ص���تقرار املايل والنمو االقت�صادي من خالل 
زي���ادة االنتاجية ومرورا بتعزي���ز التنمية االجتماعية، 
ودواف���ع االنت���اج واملوؤ����رشات االنتاجي���ة، واإ�ص���الح 

التعليم واالبتكار يف االأنظمة املختلفة.
كما �ص���يتطرق ملفهوم االنتاجية على امل�صتوى 
العامل���ي مما يعطي امل�ص���اركني فكرة عن م�ص���توى 

انتاجيتهم بالن�صبة للعامل وكيفية امل�صي قدماً.

يوف���ر املوؤمتر فر�ص���ة فري���دة للقاء ومناق�ص���ة 
املج���االت  خمتل���ف  م���ن  العاملي���ني  املتحدث���ني 
االأكادميي���ة والتكنولوجي���ة واملالي���ة، ف�ص���اًل ع���ن 
االقت�ص���ادية منه���ا، واختريت نخبة م���ن املتحدثني 
الرئي�صيني باأعلى املعايري العاملية ليكون املوؤمتر 

اأحد اأهم املوؤمترات املتخ�ص�صة. 
ياأتي الرئي����ض التنفيذي ل�رشكة جافكونال خبري 
البحريني اأكرب جعفري �ص���من اأحد اخلرباء املعنيني 
واملهتمني يف جمال حت�صني االنتاجية ليمثل اململكة 
يف ه���ذا املج���ال. و�ص���تقوم �رشكة جفك���ون بتقدمي 
املزيد من التفا�صيل عن املتحدثني االآخرين، حيث 

يبلغ عدد املتحدثني 18 متحدثاً.

• من الزيارة امليدانية ملوقع امل�رشوع	

املنامة - بور�صة البحرين: اأقفل “موؤ�رش 
البحرين العام” يوم اأم�ض االأحد عند م�ص���توى 
1،377.20 نقطة بارتفاع قدره 2.57 نقطة، 
م���ا ن�ص���بته 0.19 % مقارن���ة باإقفال���ه ي���وم 

اخلمي�ض املا�صي.
“بور�ص���ة  يف  امل�ص���تثمرون  وت���داول 
البحرين” 2.24 مليون �صهم، بقيمة اإجمالية 
قدره���ا 562.2 األف دين���ار، مت تنفيذها من 
خالل 61 �ص���فقة، حي���ث ركز امل�ص���تثمرون 
تعامالتهم على اأ�صهم قطاع البنوك التجارية 
والتي بلغت قيمة اأ�صهمه املتداولة 398.90 
األ���ف دين���ار، اأي ما ن�ص���بته 71 % من القيمة 
االإجمالي���ة للت���داول، وبكمي���ة قدره���ا 1.77 
ملي���ون �ص���هم، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 43 

�صفقة.

أداء الشركات
جاء البنك االأهلي املتحد يف املركز االأول 
اإذ بلغ���ت قيمة اأ�ص���همه املتداول���ة 186.90 

األ���ف دين���ار، اأي م���ا ن�ص���بته 33.24 % م���ن 
اإجم���ايل قيم���ة االأ�ص���هم املتداول���ة، وبكمية 
قدرها 612.10 األف �ص���هم، مت تنفيذها من 

خالل 21 �صفقة.
تاله بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 
159.20 األف دينار، اأي ما ن�صبته 28.32 % 
من اإجمايل قيمة االأ�ص���هم املتداولة، وبكمية 
قدرها 400 األف �صهم، مت تنفيذها من خالل 

7 �صفقات.
ثم اأملنيوم البحرين )األبا( بقيمة قدرها 
111.29 األ���ف دين���ار، اأي ما ن�ص���بته 19.79 
% م���ن اإجم���ايل قيم���ة االأ�ص���هم املتداول���ة، 
وبكمية قدرها 290 األف �ص���هم، مت تنفيذها 
من خالل 8 �ص���فقات. ومت ي���وم اأم�ض تداول 
اأ�ص���هم 11 �رشكة، ارتفعت اأ�ص���عار اأ�ص���هم 4 
����رشكات، يف حني انخف�ص���ت اأ�ص���عار اأ�ص���هم 
�رشكتني، وحافظت بقية ال�رشكات على اأ�صعار 

اإقفاالتها ال�صابقة.

ا�ص���تعر�ض  اإنف�ص���تكورب:   - دب���ي 
ل���دى  امل�ص���ارك  التنفي���ذي  الرئي����ض 
“اإنف�ص���تكورب”، حممد ال�رشوق���ي، اأهمية 
ودور التموي���ل البديل يف دفع عجلة النمو 
ودعم التوجهات االقت�ص���ادية يف ال�صاحة 
اال�صتثمارية مبنطقة دول جمل�ض التعاون 
ُنظم���ت  ن���دوة  خ���الل  وذل���ك  اخلليج���ي، 
بالتعاون مع “غرفة جتارة و�صناعة دبي”، 

لقادة االأعمال االإماراتيني ال�صباب.  
تعترب هذه الن���دوة الثانية من نوعها 
“اإنف�ص���تكورب”،  ي�صت�ص���يفها  الت���ي 
املوؤ�ص�صة املالية العاملية املتخ�ص�صة يف 
اال�صتثمارات البديلة، بالتعاون مع “غرفة 
دب���ي”، بعد مذكرة التفاه���م التي وقعها 

الطرفان يف العام 2016. 
وق���ّدم ال�رشوقي خ���الل الن���دوة التي 
اأقيم���ت يف املق���ر الرئي�ص���ي لغرفة دبي، 
اإحاط���ة عامة حول امل�ص���هد االقت�ص���ادي 
احل���ايل، مركًزا عل���ى تداعي���ات انخفا�ض 
اأ�ص���عار النفط على خطط التحّول الوطنية 
التي ت�صهدها اململكة العربية ال�صعودية 
ودولة االإم���ارات العربي���ة املتحدة ودولة 

الكويت. 
ويف معر����ض حديثه، ق���ال ال�رشوقي: 
“لدين���ا يف اإنف�ص���تكورب، نظ���رة اإيجابية 

لالأفق االقت�ص���ادي يف منطقة دول جمل�ض 
التع���اون اخلليج���ي. كم���ا اأنن���ا عل���ى ثقة 
بقدرة �ص���وق ه���ذه املنطق���ة املهمة مبا 
متتلك من مقومات حيوية واأ�ص����ض قوية، 
على ا�صتقطاب املزيد من روؤو�ض االأموال 
اخلا�ص���ة، مب���ا �ص���يدعم النمو امل�ص���تدام 

فيها على املدى البعيد”.  
واأ�ص���اف: “يعود التوجه اال�صتثماري 
االإيجاب���ي يف املنطق���ة ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي 
اإل���ى مبادرات التنويع واخل�صخ�ص���ة التي 
اأطلقته���ا احلكوم���ات اخلليجي���ة. وكانت 
دول���ة االإم���ارات عل���ى وج���ه اخل�ص���و�ض، 
ال�ص���باقة اإل���ى تطوي���ر وتر�ص���يخ دع���ام 

اقت�صاد معريف اأكرث تنوعاً”.

• حممد ال�رشوقي	



Majestic Cars

املدعية :املصرف اخلليجي التجاري
وكيل املدعي :احملامي /جميلة علي سلمان احمد

املدعى عليه :رادا كليم ميخائيل
العنوان مجهول

صفة الدعوى ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة السابعة للمدعى عليه املذكور اعاله 

باحلضور بنفسة او بوكيل عنه جللسة 2017/4/12 الساعة العاشرة صباحا

وزارة العدل والشئون االسالمية - ادارة احملاكم
رقم الدعوى 02/2016/16610/1
CS3000741449 : رقم الكتاب

التاريخ :13-03-2017
رقم الدعوى 02/2016/16610/1

احملكمة الكبرى املدنية الغرفة السابعة
تبليغ باحلضور

املدعي :محمد راشد الفقيه  
وكيل احملامية /نسرين جاسم ناصر عباس

املدعى عليه :عادل بن محمد علي الناجم )سعودي اجلنسية (
صفة الدعوى اجرة وقدرها 1.600.000 مع الرسوم واملصاريف   

لذا تعلن جلنة املنازعات االيجارية املدعى عليه بانه اذا لم يحضر او يعني 
وكيال عنه باحلضور جللسة 5/4/2017 فانها سوف تسيير اللجنة في اجراءات 

الدعوى فليعلم

وزارة العدل والشئون االسالمية - ادارة احملاكم
رقم طلب 25/2017/00205/7

CS3000744116 : رقم الكتاب
التاريخ :15-03-2017

رقم الدعوى 7/205/2017/25
جلنة املنازعات االيجارية

تعلن احملكمة الصغرى السادسة عن وضعها للبيع باملزاد العلني للعقار املسجل مبوجب 

الوثيقة رقم 1974/4888 واملقدمة رقم 1973/2956 الكائن في الكورة وااليل ملكيته لكل 

من امل ونادر ورياض ابناء ميرزا عبد علي اخلير وغيرهم

لذا فان كل من لديه رغبة في املزاد على الشراء او املزايدة ان يراجع الدالل عبد احلميد 

القاسمي هاتف رقم 33233435 او قلم كتاب احملكمة على ان يبداء بسعر مبلغ وقدره 

159375 الف دينار ) مائة وتسعة وخمسون الف وثالثة مائة وخمسة وسبعون ( وقد 

حددت احملكمة جلسة 5/4/2017 لبدء املزايدة

وزارة العدل والشئون االسالمية - ادارة احملاكم
CS3000678628 : رقم الدعوى 02/2012/17626/5 - رقم الكتاب

التاريخ :17-01-2017
رقم الدعوى  02/2012/17626/5

احملكمة  املدنية الصغرى االولى  
اعالن بيع باملزاد العلني

لإليجار
فيال جديدة في سند

منطقة هادئة وموقع ممتاز قريب من كافة اخلدمات. تتكون 
5حمامات، صالة، غرفة مجلس،  من طابقني، 4غرف نوم، 
مطبخ، غرفة خادمة مع حمام خاص، حوش كبير، كراج 
لسيارتني يعمل بالرميوت كنترول، انتركوم كاميرا. اإليجار 

الشهري 800 دينار قابل للتفاوض للجادين
)غير شامل الكهرباء واملاء والبلدية (

للتواصل ت:39203115

التاريخ :15/3/2017
CR2017-47436 : اعالن رقم

تنازل – عن احملل التجاري

التجاري  احملل  املنزور بطلب حتويل  فيمندا كوسم  لوز  ادناه  املعلن  الينا  تقدم 

التالي الى مرسلينا ابالوس ريغينو مويانو

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خموي عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

االسم التجاريرقم القيد

ون بوينت سكس ارت  جاليري44492-13
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تعلن ادارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها 
السيد /يوسف بن عبداهلل بن عيسى الصقر مالك املؤسسة الفردية واملسماة لورمي 

للمقاوالت واملسجلة مبوجب القيد رقم 102795
طالبا حتويل الشكل القانوني للمؤسسة الفردية بجميع فروعها إلى شركة تضامن 

وذلك بإدخال كل من السيد متعب بن عثمان بن عيسى التركي سعودي اجلنسية 
والسيد سعيد بن فهد بن محمد الودعاني سعودي اجلنسية كشركاء معه في 

الشركة وبرأسمال وقدره )2000( ألفان دينار بحريني وبنفس رقم السجل.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعا 

باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
القيد :102795      -     التاريخ :12/3/2017

إدارة التسجيل 
إعالن رقم )1437( لسنة 2017 

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن
تعلن ادارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليه  

السادة /تركي عبدالرحمن عيد الدوسري )108182( مؤسسة الفردية واململوكة الى 
السيد رتركي عبدالرحمن عيد الدوسري واملسجلة مبوجب القيد رقم 108182

طالبني حتويل الشكل القانوني للمؤسسة الفردية إلى شركة تضامن بعد إدخال 
كل من السادة /  الوليد بن فهد بن محمد اللحيدان سعودي اجلنسية بنسبة 40٪ 

وعبداهلل بن حمد التركي سعودي اجلنسية بنسبة ٪50 في الشركة. 

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعا 
باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
القيد :108182
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )1111( لسنة 2017 
تعلن ادارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليه  بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

السيد /عبداهلل بن حمد بن محمد التركي املالك للمؤسسة الفردية املسماة خمسة 
الوان للمقاوالت. واملسجلة حتت القيد رقم 102762

طالبا تغير الشكل القانوني للمؤسسة بتحويلها بجميع فروعها من مؤسسة 
فردية إلى شركة تضامن بإدخال السيد يوسف بن عبداهلل بن عيسى القر والسيد 

سعيد بن فهد بن محمد الودعاني كشركاء بالشركة لتصبح بذلك حتت اسم جتاري 
شركة خمسة ألوان للمقاوالت تضامن ألصحابها عبداهلل بن حمد بن محمد التركي 

وشركاءه برأسمال وقدره 2000 ألفني دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعا 

باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم )000( لسنة 2016 

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعلن ادارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها  
السيدة /فاطمة محمد حماد خليفة حماد املالكة للسجل التجاري رقم 109448 طالبة 

حتويل القيد املذكور بكافة فروعه إلى شركة تضامن بحرينية وذلك بادخال كل من:
1- السيد متعب بن عيسى التركي )سعودي اجلنسية(

2- السيد عبداهلل بن حمد بن محمد التركي )سعودي اجلنسية(
كشركاء معها في السجل برأسمال وقدره 2000 )ألفي( دينار بحريني

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة اقصاها 
خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

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

الفاضل املكرم /يوسف اسماعيل مظفر احملترم
حتية طيبة وبعد ..

استنادا الى الدعوى املستعجلة رقم 2/1017/2016/01 املرفوعة من املدعي نضال سعيد السلمان وغيره من وكيلهم احملامي علي العريبي ضد املدعي 
عليها كاترين بينشرد وغيره

نفيدكم بان احملكمة حكمت وفي املادة مستعجلة بفرض احلراسة القضائية على انشطة شركة مطابخ ريك كونتري وتعيينكم حارسا قضائيا منفردا 
عليها بتولي اداراتها االدارة احلسنة وفي الغرض الذي اعدت من اجله وحتصيل ريعا واعداد تقرير شامل ومفصل عن االدارة كل ثالثة اشهر واضافت 

املصاريف الى جانب احلراسة

وزارة العدل والشئون االسالمية - ادارة احملاكم
رقم الدعوى :01/206/01017/2
CS3000715122 : رقم الكتاب

التاريخ :23-05-1438
املوافق :20-02-2017

احملكمة :االمور املستعجلة 1
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 وق���ال اأردوغان متوجه���ا الى مريكل يف 
خط���اب متلفز “عندم���ا ن�صفه���م بالنازيني 
فاإنه���م )يف اأوروبا( ينزعج���ون. ويت�صامنون 

مع بع�صهم البع�ض وخ�صو�صا مريكل”.
االن  تقوم���ني  “ان���ت  قائ���ا  وخاطبه���ا 
مبمار�ص���ات نازي���ة. �ص���د من؟ �ص���د اخواين 
واأخ���واين  اأملاني���ا  يف  االت���راك  املواطن���ني 
الوزراء” الذين توجهوا الى املانيا للم�صاركة 
يف جتمعات موؤي���دة للرئي�ض الرتكي متهيدا 
لا�ص���تفتاء عل���ى تعزي���ز �ص���احياته يف 16 

اأبريل.
ومنعت ال�صلطات االأملانية بع�ض الوزراء 
االتراك من ح�ص���ور مثل ه���ذه التجمعات ما 

اأثار غ�صب اأنقرة.
واعت���ر اأردوغ���ان اأن االزمة يف العاقات 
مع تركيا خال االأيام املا�ص���ية “اظهرت اأن 
�صفحة جديدة فتحت يف القتال �صد بادنا”.
واته���م اأوروبا بدع���م جماع���ات اإرهابية 
حمظورة حمذرا “احلفل���ة التنكرية انتهت”، 

من دون ان يك�صف تفا�صيل.
وع���رت تركيا �ص���ابقا عن غ�ص���بها الن 
ال�صلطات االأملانية �صمحت ال�صبت بتظاهرة 
موالية لاك���راد يف فرانكفورت حمل العديد 
من امل�ص���اركني فيها �ص���عار ح���زب العمال 

الكرد�صتاين املحظور.
وا�ص���تدعت انق���رة اأم����ض االأحد �ص���فري 
املاني���ا لديها لتع���ر عن احتجاجه���ا احلازم 
غ���داة تظاه���رة االأك���راد، كم���ا اعل���ن الق�رص 

الرئا�صي الذي اعتر احلادثة “ف�صيحة”.
وكان نح���و 30 ال���ف �ص���خ�ض موؤيدي���ن 

لاأكراد تظاهروا ال�صبت يف فرانكفورت غرب 
اأملانيا مطالبني ب�”الدميوقراطية يف تركيا” 

و”احلرية لكرد�صتان” بح�صب ال�رصطة.
ورفع املتظاه���رون �ص���عارات ترمز اإلى 
ح���زب العم���ال الكرد�ص���تاين املتم���رد الذي 
يقات���ل تركيا من���ذ 1984، و�ص���ورا لزعيمه 

التاريخ���ي عب���د اهلل اوج���ان الذي مي�ص���ي 
عقوبة بال�صجن.

من ناحيتها، غ�صبت اأملانيا ب�صبب �صجن 
ال�ص���حايف الرتكي االأملاين دنيز يوجل الذي 
يعمل حل�صاب �ص���حيفة دي فيلت االملانية، 

بتهمة االإرهاب.

وو�ص���ف اأردوغ���ان يوجل الذي ت�ص���بب 
اعتقاله بقل���ق دويل، باأنه “عمي���ل ارهابي” 
اأملاني���ا  متهم���ا  مفرت����ض”  و”�ص���حايف 
يف  قن�ص���ليتها  يف  ل�ص���هر  با�صت�ص���افته 
ال�رصط���ة  ام���ام  ميث���ل  اأن  قب���ل  اإ�ص���طنبول 

للتحقيق معه.

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

انطاق مناورات “ح�صم العقبان” اخلليجية االأمريكية
الكوي���ت � وكاالت: انطلق���ت اأم����ض االأحد يف الكوي���ت مناورات “ح�ص���م العقبان 2017” 
مب�ص���اركة قوات من دول جمل����ض التعاون اخلليجي والواليات املتح���دة، وتهدف اإلى تعزيز 
ق���درات القوات اخلليجية امل�ص���اركة. وقال رئي�ض االأركان العام���ة للجي�ض الكويتي الفريق 
الرك���ن حمم���د خالد اخل�رص خ���ال انطاق االجتم���اع التن�ص���يقي للتمرين ام�ض االأح���د اإن هذه 

املناورات تعتر اأحد اأكر التمارين الع�صكرية على امل�صتويني االإقليمي والدويل.
واأ�ص���اف الفريق اخل�رص اأن املناورات -التي �صت�ص���تغرق 3 اأ�ص���ابيع- تهدف اإلى تعزيز 
تع���اون الدف���اع االإقليم���ي بني دول جمل����ض التعاون اخلليج���ي والواليات املتح���دة وتبادل 

واكت�صاب اخلرات يف جمال اإدارة العمليات امل�صرتكة.
واأو�ضح اأنه �ضت�ضارك يف فعاليات واأحداث التمرين قيادات و�ضباط من خمتلف قطاعات 
اجلي����ض ووزارة الداخلية واحلر����ض الوطني ووزارات وموؤ�ص�ص���ات الكويتية ويف دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي وقيادة قوات درع اجلزيرة بالتعاون مع الواليات املتحدة.
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القاهرة ـ رويترز: 

يجري الرئي�ض امل����رصي عبدالفتاح 
ال�صي�ص���ي اأول زيارة ر�ص���مية لوا�صنطن 
خ���ال االأ�ص���بوع االأول من اأبري���ل تلبية 
لدع���وة م���ن الرئي�ض االأمريك���ي دونالد 

ترامب.
وقالت �ص���حيفة االأه���رام امل�رصية 
اإن���ه م���ن املنتظ���ر اأن يجرى الرئي�ص���ان 
مباحث���ات مهمة بالبي���ت االأبي�ض، حول 
�صبل تعزيز العاقات الثنائية واالرتقاء 
بها اإل���ى م�ص���توى اأرحب م���ن التعاون، 
باالأو�ص���اع  يتعل���ق  فيم���ا  والت�ص���اور 
ال�صي�ص���ي  والدولي���ة.وكان  االإقليمي���ة 
ق���د التقى ترام���ب وهي���اري كلينتون 
خ���ال زيارت���ه للواليات املتح���دة على 
هام�ض اجتماع���ات اجلمعية العامة لاأمم 
املتحدة يف �صبتمر املا�صي خال حملة 

االنتخابات للرئا�صة االأمريكية.
وعق���د الرئي����ض امل����رصي لق���اء مع 
ترام���ب لدقائ���ق يف يف مق���ر اإقامت���ه يف 

نيويورك.

برلين ـ رويترز: 

نفت وزي���رة الدفاع االأملاني���ة، اأم�ض 
االأحد، اأن تكون بادها مدينة حللف �صمال 
االأطل�ص���ي اأو للوالي���ات املتح���دة مببال���غ 
طائل���ة، مقابل خدم���ات ع�ص���كرية، نافية 
بذلك اتهامات اأطلقها الرئي�ض االأمريكي، 

دونالد ترامب.
وذك���رت اأور�ص���وال ف���ون دي���ر ليني 
املقربة من امل�صت�ص���ارة اإنغيا مريكل، يف 
بيان، “ال يوجد ح�ص���اب �صجلت فيه ديون 

لدى حلف �صمال االأطل�صي”.
وراأت امل�صوؤولة االأملانية اأن النفقات 
املالي���ة، ال يج���ب اأن تكون معي���ارا وحيدا 
لقيا�ض اجلهود الع�ص���كرية الأملانيا، وفق 

ما نقلت رويرتز.
وكان ترام���ب كت���ب عل���ى “تويرت”، 
ال�ص���بت، غ���داة لقائ���ه م���ريكل: “اأملانيا 
مدينة مببالغ طائلة حللف �صمال االأطل�صي 
)النات���و(، ويفرت�ض اأن تت�ص���لم الواليات 
املتحدة مبالغ اأكر من اأجل الدفاع القوي 

واملكلف جدا الذي توفره الأملانيا”.

سيول ـ اف ب:

 اأج���رت بيونغ يان���غ اختب���ارا ناجحا 
ملح���رك مت تطويره حديث���ا يف مقاطعة 
توجنت�ص���اجن-ري الإط���اق ال�ص���واريخ. 
وو�ص���ف زعي���م كوري���ا ال�ص���مالية كيم 
جون���غ اأون التجرب���ة ب�”مي���اد جدي���د” 

ل�صناعة ال�صواريخ يف الباد.
واأو�ص���حت وكال���ة االأنب���اء الكورية 
ال�ص���مالية، اأن املحرك �صي�ص���اعد الباد 
على الو�صول اإلى امل�صتوى العاملي يف 
اال�صطناعية ال�صتك�صاف  االأقمار  اإطاق 
الف�ص���اء. ووفق���ا مل���ا ذكرته و�ص���ائل 
االإع���ام املحلي���ة، ف���اإن ه���دف التجربة 
االأخرية ه���و التاأكد من موؤ����رصات تقنية 
مث���ل  العالي���ة  الكف���اءة  ذي  املح���رك 
موا�ص���فات قوة الدفع بحجرة اال�صتعال 
وم�ص���خة التوربني ونظ���ام التحكم ومت 
حتقيق االأرقام امل�صتهدفة من التجربة.
ويف هذا ال�صدد قال الزعيم الكوري 
ال�ص���مايل يف بيان له عقب التجربة التي 
اأ�رصف بنف�ص���ه عليه���ا، “النجاح الذي مت 
حتقيقه يف التجرب���ة احلالية ميثل حدثا 
كبريا له اأهمية تاريخية الأنه اأعلن ميادا 
جدي���دا ل�ص���ناعة ال�ص���واريخ القائم���ة 
على جوت�صي”، وجوت�ص���ي هي العقيدة 
الر�ص���مية لكوري���ا، كم���ا ن���وه الزعي���م 
الك���وري باأن ب���اده على و�ص���ك اختبار 

اإطاق �صاروخ بالي�صتي عابر للقارات.

واشنطن ـ اف ب:

 اأعل����ن رئي�ض جلنة اال�ص����تخبارات يف 
جمل�����ض الن����واب االأمريك����ي، ديفني نونز 
اأم�ض االأحد اأنه مل يح�صل تواطوؤ اأو ات�صال 
متبادل بني منظمي حملة الرئي�ض ترامب 

وال�صلطات الرو�صية.
وقال النائب ديفني نونز عن احلزب 
اجلمه����وري لقن����اة “فوك�ض ني����وز” بهذا 
ال�ص����دد، جميبا على �ص����وؤال ح����ول ما اإذا 
كان ثبت تورط اأ�ضخا�س يف حملة الرئي�س 
ترامب يف ات�صاالت مع جهات رو�صية: “ال 

يوجد اأدلة و�صواهد على ذلك”.
وكان نون����ز ق����د اأعل����ن يف يف موؤمت����ر 
�ص����حفي متلفز عقده يف مقر الكونغر�ض 
يف ال�28 من فراير املا�صي اأن اللجنة ال 
متلك اأي اأدلة ُتثبت اأن م�صوؤولني يف حملة 
ترام����ب حتدثوا اإلى م�ص����وؤولني رو�ض، اأو 
ح�صول ات�صاالت بني مقربني من دونالد 

ترامب واال�صتخبارات الرو�صية.
وكان����ت م�ص����ادر حكومي����ة اأمريكية، 
اأك����دت اأن مكتب التحقيق����ات الفيدرايل 
“اإف بي اآي”، رف�ض يف فراير املا�صي، 
طلب����ا للبي����ت االأبي�����ض، باإ�ص����دار بي����ان 
ينفي فيه وجود ات�ص����االت بني م�صوؤويل 
احلملة االنتخابية للرئي�ض دونالد ترامب 

ورو�صيا.

طرابلس ـ رويترز:

 قام���ت ميلي�ص���يات ليبية م�ص���لحة 
باقتحام مقر املجل�ض الرئا�صي حلكومة 
الوف���اق الليبية، اأم����ض االأحد، يف قاعدة 
اأبو �ص���تة البحرية يف العا�صمة طرابل�ض، 

حيث اأطلقت النار يف حميط املقر.
باأن امليلي�صيات  واأفادت م�ص���ادر 
اأج���رت رئي�ض املجل�ض الرئا�ص���ي فايز 
ال����رصاج عل���ى اإ�ص���دار بيان يدي���ن فيه 
التظاه���رات الت���ي خرج���ت، اجلمعة، يف 
طرابل�ض دعما للجي�ض الوطني ويهاجم 

فيه قيادات اجلي�ض.
�ص���كان  م���ن  االآالف  وانتف����ض 
امللي�ص���يات  �ص���د  الليبي���ة  العا�ص���مة 
امل�ص���لحة، واأعلن���وا تاأييده���م للجي����ض 
الوطن���ي الليبي بقيادة امل�ص���ري خليفة 
حفرت، وذلك بعد اأيام من اال�ص���تباكات 
الت���ي حول���ت املدين���ة اإل���ى اإقطاعيات 

ف�صائل متحاربة.

أبوظبي ـ سكاي نيوز: 

قال���ت �ص���حيفة رو�ص���ية، اأم����ض 
االأح���د، اإن اجلي�ض الرو�ص���ي �ص���ياأخذ 
على عاتقة مراقبة و�صع امليلي�صيات 
ال�ص���يعية الت���ي تقات���ل اإل���ى جان���ب 
القوات ال�ص���ورية، وعلى راأ�صها حزب 
اهلل، من اأجل تثبيت وقف اإطاق النار.
وذكرت �صحيفة “اإيزفي�صتيا” اإن 
مراكز امل�ص���احلة الرو�ص���ية املنت�رصة 
يف نق���اط ع�ض���كرية عدة عل���ى خطوط 
التما����ض ملراقب���ة الهدن���ة م���ن كافة 
ذل���ك  �ص���من  و�ص���رتاقب  االأط���راف، 
اأن�ص���طة ميلي�ص���يات ح���زب اهلل التي 
�ص���ديد  طائف���ي  توت���ر  يف  �ص���اهمت 

باحلرب الدائرة.
وذكرت ال�صحيفة اأن امل�صاركني 
يف مباحث���ات اأ�ص���تانة تبادل���وا اأي�ص���ا 
خرائط ع�ص���كرية، حتدد مواقع متركز 
واجلماع���ات  املتطرف���ة  اجلماع���ات 

املعتدلة من املعار�صة.

القدس المحتلة ـ أف ب:

 حت���دث رئي�س ال���وزراء الإ�رسائيلي 
ع���ن  االح���د  اأم����ض  نتنياه���و  بنيام���ني 
انتخاب���ات مبك���رة حمتملة بع���د ازمة مع 
وزير املالية يف حكومته مو�صيه كحلون 
ب�صاإن ا�صاح لهيئة الذاعة والتلفزيون 
العام. وعنونت كل ال�ص���حف واالإذاعات 
وحمط���ات التلفزيون عل���ى التهديدات 
بح���ل احلكومة احلالية واج���راء انتخابات 
جت���رى  ان  يفرت����ض  بينم���ا  جدي���دة، 

االنتخابات الت�رصيعية يف 2019.
االإذاعة  “ب�ص���لطة  ويتعلق اخل���اف 
الهيئ���ة  اإ�رصائي���ل”  يف  والتلفزي���ون 
احلكومية التي يفرت�ض ان تغلق يف 30 
اأبريل لتحل حمله���ا هيئة جديدة حتمل 

ا�صم “هيئة البث العامة”.
والهدف ر�ص���ميا هو تن�ص���يط خدمة 
عام���ة �ص���عفت وا�ص���تعادة بع�ص���ا مما 
فق���ده هذا القط���اع يف مواجهة القنوات 
اخلا�ص���ة. لكن نتنياهو يعار�ض اإن�ص���اء 

الهيئة اجلديدة.

 ال�صي�صي يزور 
وا�صنطن اأبريل املقبل

 ألمانيا 

 كوريا الشمالية 

 الواليات المتحدة

برلني ترئ ذمتها 
من “ديون ترامب”

اختبار حمرك جديد 
ل�صواريخ بعيدة املدى

ال تواطوؤ بني حملة 
ترامب ورو�صيا

 ميلي�صيات تقتحم مقر 
ال�رصاج بطرابل�ض

 “حزب اهلل” يف �صوريا 
حتت رقابة مو�صكو

 نتنياهو نحو اإجراء 
انتخابات مبكرة
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رئي�س حكومة لبنان يف مرمى “حمتجني”

اإ�رسائيل تهدد بتدمري الدفاعات اجلوية ال�سورية

اأردوغان يتهم مريكل باللجوء اإلى “ممار�سات نازية”

تظاهرات على زيادة ال�رصائب والف�صاد و�صط بريوت

مفاجئ جلي�ض االحتال يف اجلنوب

اأنقرة ت�صتدعي �صفري اأملانيا بعد تظاهرة لاأكراد يف فرانكفورت 

وحال احلرا�ض من و�ص���ول زجاجات 
املياه اإلى احلريري الذي تواجه حكومته 
ماأزقا ب�ص���بب مقرتح موازنة من �ص���اأنه 
فر����ض زيادة يف مع���دالت اأكرث من 12 
�رصيبة لتمويل زيادة رواتب املدر�صني 

واملوظفني املدنيني.
وتعه���د احلري���ري يف كلمت���ه ب���اأن 
حكومت���ه �ص���تكون جان���ب املواطن���ني 
وتعه���د مبحارب���ة الف�ص���اد واله���در يف 
الب���اد، لكن���ه جتن���ب احلديث ع���ن اأمر 
ال�رصائب الذي دفع اآالف اللبنانيني اإلى 

التظاهر.
واأج���ر اإلق���اء الزجاج���ات احلري���ري 
اإلى اخت�ص���ار كلمته ومغادرة املكان يف 

�صيارته، متوجها اإلى ال�رصاي احلكومي.
اإن احلكومة  ويق���ول املتظاه���رون 
اأه���درت املال الع���ام يف تعاقدات عامة 
�صابها الف�صاد، م�صريين اإلى اأن معاجلة 
العجز تاأت���ي مبحاربة الف�ص���اد ال زيادة 

ال�رصائب.
واأف���ادت الوكالة الوطني���ة لاإعام 
وه���ي الوكال���ة الر�ص���مية يف لبن���ان اأن 
بع����ض املتظاهرين األق���وا املفرقعات 
يف  املتواجدي���ن  االأم���ن  عنا����رص  عل���ى 

املكان. 
كما عمد بع�صهم اإلى اإزالة احلواجز 
ال�ص���لطات  التي و�ص���عتها  احلديدي���ة 
االأمنية بغية منع اق���رتاب املتظاهرين 
من بع����ض املباين الر�ص���مية ال �ص���يما 
مقر الرملان اللبناين الذي يقع و�ص���ط 

بريوت. 
وواف���ق جمل�ض النواب اللبناين على 
عدد من الزي���ادات ال�رصيبية االأ�ص���بوع 
املا�ص���ي اأبرزه���ا زيادة �رصيب���ة القيمة 

امل�صافة بنقطة مئوية واحدة. 
يف  الرمل���ان  يواف���ق  اأن  ويتوق���ع 
االأ�ص���ابيع املقبلة على زي���ادة عدد من 
ال�رصائ���ب قب���ل اأن ترف���ع اإل���ى رئي����ض 
اجلمهورية لتوقيع املر�ص���وم قبل ن�رصه 

يف اجلريدة الر�صمية وبدء العمل به.

 واأ�ص���ار -خ���ال تفق���ده قاع���دة ع�ص���كرية 
ال�ص���تقبال املجندين اجلدد- اإلى اأن ال نية لدى 
اإ�رسائي���ل للت���ورط يف احل���رب الأهلية ال�ض���ورية، 
وال االحتكاك بالرو�ض، واأن امل�ص���كلة الرئي�ص���ية 
الإ�رصائيل هي نقل االأ�صلحة من �صوريا اإلى لبنان، 

وفق تعبريه.
االإ�رصائيل���ي  اجلي����ض  اأن  ليرم���ان  واأك���د 
�ص���يتحرك كل مرة يلحظ فيه���ا حماولة لتهريب 
اأ�ص���لحة قادرة على ك�رص ميزان القوة وتعمل على 
اإحباط���ه، ول���ن تقب���ل اإ�رصائيل امل�ص���اومة يف هذا 

االأمر، وفق قوله.
واأق���ر جي�ض االحتال قبل اأي���ام باأن طائراته 
ق�ص���فت اأهدافا تابعة ل� اجلي�ض ال�صوري، وقال 
النظام ال�ص���وري اإن���ه اأ�ص���قط طائ���رة اإ�رصائيلية 

واأ�صاب اأخرى وهو ما نفته تل اأبيب.
واعرتفت اإ�رصائيل ب�ص���ن غارة داخل �ص���وريا 
بع���د اعرتا�ض امل�ص���ادات االأر�ص���ية ال�ص���ورية 
لطائراتها احلربية، وانطاق �ص���فارات االإنذار يف 
بلدات عدة مبنطقة اجللي���ل ويف غور االأردن ويف 
القد�ض املحتلة. وا�صتخدم اجلي�ض ال�صوري الأول 

مرة �ص���واريخ “اأ�ض 200” الرو�ص���ية امل�ص���ادة 
للطائرات للت�ص���دي للطائرات االإ�رصائيلية، كما 
اعرت�ص���ت اإ�رصائيل ال�صواريخ ال�صورية مبنظومة 
“اأرو حيت����ض 2”. و�ص���بق لط���ريان االحت���ال اأن 
ق�ص���ف اأكرث من مرة اأهدافا داخل �صوريا، وقال 
االإ�رصائيليون اإنها ت�ص���تهدف م�صتودعات اأ�صلحة 
ح�صا�ص���ة ملن���ع وقوعها بيد املعار�ص���ة، وكذلك 
منع نقل اأ�ص���لحة متطورة عر االأرا�صي ال�صورية 
اإلى ح���زب اهلل اللبناين. الى ذل���ك، اأجرى اجلي�ض 
االإ�رصائيل���ي اأم����ض االأح���د تدريب���ا مفاجئ���ا عل���ى 

م�ضتوى الأركان العامة لقوات الحتياط باملنطقة 
اجلنوبية الع�ص���كرية للتدرب على �صيناريوهات 

متنوعة بخ�صو�ض اجلبهة اجلنوبية.
وق���ال الناطق الع�ص���كري االإ�رصائيلي “خال 
التمري���ن �ص���ناحظ حرك���ة نا�ص���طة للمركب���ات 
ولق���وات اجلي�ض االإ�رصائيلي يف البلدات يف جنوب 

وو�صط اإ�رصائيل”.
وتاب���ع امل�ص���در، “نوؤك���د اأن���ه مت التخطيط 
للتمرين ب�صكل م�ص���بق حيث يهدف اإلى احلفاظ 

على جهوزية قوات اجلي�ض حلاالت الطوارئ”.

• متظاهرون يحت�صدون و�صط العا�صمة بريوت احتجاًجا على زيادة ال�رصائب  )رويرتز(	

• )ار�صيفية(	  مقاتلة ع�صكرية ا�رصائيلية خال مناورات قتالية  

• )رويرتز(	 اآالف االأكراد يهتفون �صد اأردوغان يف فرانكفورت  

بيروت ـ وكاالت: 

العا�صمة  و���ص��ط  م��ي��اه،  ب��زج��اج��ات  احل��ري��ري،  �صعد  اللبنانية،  احلكومة  رئي�س  �صبان  ر���ص��ق 

الذين جتمعوا احتجاًجا عل  املتظاهرين  الأح��د، وذلك خالل خماطبته  اأم�س  ب��روت،  اللبنانية 

ال�صرائب اجلديدة وركود الأجور.

وخرج احلريري من موكبه ليتحدث اإىل املتظاهرين الذين جتمعوا يف �صاحة الريا�س ال�صلح 

ذل��ك مل  اأن  بيد  املياه عليه.  زج��اج��ات  اإل��ق��اء  اإىل  ال�صبان عمد  بع�س  اأن  اإل  ق��رب مقر احلكومة، 

مينع احلريري من التوجه اإىل املتظاهرين عرب مكرب �صوت قائال “نحن هنا وعدناكم اأن نكون 

وا�صحني معكم، واإن �صاء اهلل �صرتون اأن هذه احلكومة مع فخامة الرئي�س �صوف تكون دائما اإىل 

جانبكم واإىل جانب النا�س ووجع النا�س”.

القدس المحتلة ـ وكاالت:

هدد وزير الدفاع الإ�صرائيلي اأفيغدور ليربمان بتدمر منظومة الدفاعات اجلوية ال�صورية 

الأرا�صي  بقلب  اأه��داف  التي تغر على  الإ�صرائيلية  الطائرات  واأطلقت �صواريخها على  اإذا عادت 

ال�صورية.

وقال ليربمان يف حديث لالإذاعة العامة “املرة القادمة التي ي�صتخدم فيها ال�صوريون اأنظمة 

الدفاع اجلوي اخلا�صة بهم �صد طائراتنا، ف�صنقوم بتدمرها دون تردد” واأ�صاف “اأمن اإ�صرائيل 

فوق كل �صيء”.

اسطنبول ـ أف ب: 

�صن الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان اأم�س الأحد هجوما �صخ�صيا على امل�صت�صارة الملانية 

انغيال مركل متهما اياها باللجوء اإىل “ممار�صات نازية” على وقع توتر بالغ بني اأنقرة وبرلني.

جتمعات  بح�صور  اأت��راك  ل��وزراء  ال�صماح  الأملانية  ال�صلطات  رف�صت  اأن  بعد  التوتر  وت�صاعد 

�صالحيات  تو�صع  د�صتورية  تعديالت  على  ال�صتفتاء  يف  “نعم”  ب���  للت�صويت  م��وؤي��دة  انتخابية 

الرئي�س رجب طيب اأردوغان.

حول دم�سق و�سط حركة نزوح كثيفة معارك “عنيفة” 
بريوت � وكاالت: اأفادت م�ص���ادر ميدانية اأن 
اجلي�ض ال�ص���وري ن�رص دبابات حول اأحياء دم�ص���ق، 
اأم����ض االأح���د، يف وقت نزحت مئ���ات العائات من 

هذه املناطق اإلى عمق العا�صمة.
ون����رصت الق���وات احلكومي���ة تعزي���زات قرب 
منطقة العبا�ص���يني باعتبارها خ���ط دفاع اأول عن 
اأحي���اء دم�ص���ق، ترافق���ت م���ع حركة ن���زوح كبرية 
لاأه���ايل م���ن املنطق���ة باجت���اه اأحي���اء يف عم���ق 

العا�صمة دم�صق.
ياأتي ذل���ك بالتزام���ن مع ا�ص���تباكات وحرب 
�ص���وارع يف منطقة العبا�ص���يني وجوبر يف دم�صق، 
بني ف�صائل املعار�صة وقوات احلكومة ال�صورية، 
و�صط تقدم �رصيع لف�صائل املعار�صة يف املنطقة.

و�صهدت دم�صق منذ �ص���باح االأحد انفجارات 
عنيف���ة نتيج���ة ا�ص���تمرار املع���ارك ب���ني القوات 
احلكومي���ة وامل�ص���لحني املوال���ني لها م���ن جهة، 
وف�ص���ائل م�ص���لحة معار�ص���ة، يف ح���ي جوب���ر عند 
االأطراف ال�رصقية للعا�ص���مة. وياأت���ي هذا الهجوم 
بعد 17 يوما من ف�ص���ل الف�ص���ائل املعار�ص���ة يف 
تنفي���ذ هجوم م���ن حمور برزة نحو مدينة دم�ص���ق، 
قبل اأن يعمد لواء يف برزة الإف�ص���ال الهجوم، وفق 

ما ذكر املر�صد ال�صوري حلقوق االإن�صان.
يف غ�ص���ون ذلك، متكنت الف�صائل امل�صلحة 
من حتقيق تقدم وال�صيطرة على 4 مواقع للقوات 
احلكومية، يف حماولة لربط املناطق التي ت�صيطر 

عليها يف حي جوبر مبناطق يف حي القابون.

بغداد � وكاالت: ك�ص���ف الفريق رائد �ص���اكر 
ج���ودت، قائد ال�رصط���ة االحتادية اأم����ض االأحد، اأن 
ال�رصطة اأ�ص���بحت قاب قو�ص���ني م���ن حترير جامع 
النوري الكب���ري ومنارته احلدب���اء التاريخية، ثاين 
اأه���م االأهداف اال�ص���رتاتيجية بع���د حترير املباين 

احلكومية يف معركة املو�صل.
واأ�ص���اف ج���ودت ب���اأن الطائ���رات امل�ص���رية 
القا�صفة والقاذفات االأنبوبية توا�صل ا�صتهداف 
دفاع���ات داع�ض يف حمي���ط املنطقة، موؤك���داً اأنه 
مت تدم���ري 23 اآلية ملغمة تعود للتنظيم بح�ص���ب 

قوله.
اإلى ذل���ك، اأعلن ج���ودت اأن ال�رصطة اعتقلت 
“ح�ص���ام �صيت جميد �صيت اجلبوري”، م�صوؤول ما 
ي�صمى بديوان احل�ص���بة يف منطقة باب ال�صجن يف 

املو�صل.
يذكر اأن عدداً من ال�صور ال�صادرة عن اإعام 

ال�رصط���ة االحتادية اأظهر قربه���ا من جامع النوري، 
ال���ذي األقى فيه زعيم داع����ض “اأبو بكر البغدادي 

اأول خطب���ة ل���ه بعد ال�ص���يطرة على املو�ص���ل، يف 
منت�ص���ف 2014 . كم���ا بين���ت ال�ص���ور بو�ص���وح 

منارته احلدباء التاريخية.
ي�صار اإلى اأن قائد العمليات اخلا�صة الثانية 
يف جه���از مكافح���ة االإره���اب، الل���واء الركن معن 
ال�ص���عدي، اأكد ال�صبت اأن عملية ا�صتعادة اجلانب 
الغربي من املو�ص���ل م�ص���تمرة، م�صيفاً: “نتقدم 
لكن تقدمن���ا حذر جداً يف املو�ص���ل للحفاظ على 

اأرواح املدنيني وممتلكاتهم”.
ويتمي���ز غ���رب املو�ص���ل باكتظ���اظ اأحيائه 
ال�ص���كنية، م���ا ي�ص���عب مهم���ة الق���وات االأمني���ة 
العراقية يف ا�صتعادة االأحياء املتبقية يف ال�صاحل 
االأمي���ن من داع����ض. وقد دفعت املعارك �ص���كان 

الق�صم الغربي من املو�صل اإلى النزوح.
من جانب اآخر، توج���ه رئي�ض الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، اأم�ض االأحد، اإلى الواليات املتحدة 
بدعوة ر�ص���مية م���ن الرئي����ض االأمريك���ي دونالد 

ترامب.

الموصل.. مسجد البغدادي في مرمى القوات العراقية
العبادي يتوجه إلى واشنطن بدعوة من ترامب

ذكرت “وول �ص���رتيت جورنال” اأن مايكل فلني امل�صت�ص���ار ال�ص���ابق للرئي�ض االأمريكي دونالد 
ترامب ل�صوؤون االأمن القومي قد اأخفى عن البنتاغون حقيقة لقائه باحثة رو�صية يف تاريخ املخابرات 

يف لندن.
 واأ�ص���ارت “وول �ص���رتيت جورنال”، وهي �ص���حيفة دولية مقرها نيويورك اإلى اأن فلني التقى 
الباحثة الرو�ص���ية �ص���فيتانا لوخوفا حاملة اجلن�ص���يتني الرو�ص���ية والريطانية خال اإحدى الندوات 
العلمي���ة يف فراي���ر 2014 يف لندن، واأن���ه “كان ينبغي عليه ب�ص���فته االأمنية اإب���اغ اجلهات املعنية 
االأمريكية باجتماعه هذا مبواطنة بلد كرو�صيا غري �صديق للواليات املتحدة”. براي�س فلويد املتحدث 
با�ص���م فلني، مل يطعن ب�ص���حة املعلومات حول لقاء فلني بالباحثة الرو�صية، لكنه اأكد اأن اللقاء كان 

“عفويا ومل يحمل يف طياته اأي �صيء فوق العادة”.

مايكل فلني اأخفى عالقته بامراأة رو�سية

•  فرار االآالف من غربي املو�صل وداع�ض يظهر مقاومة �رص�صة	

جنبالط يتنحى عن زعامة الدروز
بريوت � اأ ف ب: �ضلم الزعيم الدرزي وليد جنبالط 
االحد جنله البكر تيمور زعامة العائلة ال�صيا�ص���ية، يف 
احتف���ال اقيم يف الذك���رى االربعني الغتي���ال والده 
كم���ال جنبالط وح�رسه اللف من منا�رسيه يف م�ض���قط 
را�ص���ه يف املخت���ارة جن���وب ����رصق ب���ريوت. وخاطب 
جنبالط جنله بعدما و�ضع كوفية الزعامة على كتفيه 
بالق���ول “يا تيم���ور �رس راف���ع الراأ����س، واحمل تراث 

ج���دك الكبري كم���ال جنبالط، وا�ض���هر عالي���اً كوفية 
فل�ص���طني العربية املحتلة، كوفية لبنان التقدمية، 
كوفية االحرار والثوار، كوفي���ة املقاومني ال�رصائيل 
اأيا كانوا، كوفية امل�صاحلة واحلوار، كوفية التوا�صع 
والكرم، كوفية دار املختارة”. ومنذ نحو عامني، كرر 
جنبالط ال�ض���ارة الى نيته تر�ضيح تيمور لالنتخابات 

النيابية املقبلة .

دم�صق لي�صت مدعوة اإلى القمة العربية
عم���ان �  اف ب: قال وزير اخلارجية 
االأردين اأمي���ن ال�ص���فدي، اأم����ض االأحد، 
اإن �صوريا لي�ص���ت مدعوة للم�صاركة يف 
القمة العربي���ة املقرر اإقامتها يف عمان 

نهاية هذا ال�صهر.
واأو�ض���ح ال�ض���فدي خ���الل موؤمت���ر 
�ص���حايف م���ع االأم���ني الع���ام للجامع���ة 
العربية اأحم���د اأبو الغي���ط يف عّمان، اأن 
االأم���ر ياأت���ي التزاما بق���رارات اجلامعة 

العربية.

وكان���ت اجلامع���ة العربي���ة علق���ت 
ع�ص���وية �ص���وريا فيها عام 2011، اإثر 
اندالع االأزمة، وقالت اجلامعة حينها اإن 
الع�صوية �ص���تبقى معلقة حلني التزام 
دم�ص���ق بكافة تعهداتها اخلا�صة بخطة 

العمل العربية حلل االأزمة.
واأكد الوزير االأردين اأن القمة التي 
�ص���تعقد يف ال����29 من مار����ض اجلاري 
�صرتكز على بحث االأزمات التي تع�صف 

باملنطقة.



البالد سبورت

بعث عاه��ل البالد املفدى حرضة 
صاح��ب الجاللة املل��ك حمد بن 
عي��ى آل خليف��ة، برقي��ة تهنئة 
إىل رئي��س مجلس إدارة نادي دار 
كليب محف��وظ عبدالرحيم ثامر، 
أع��رب جاللت��ه فيها ع��ن تهانيه 
اإلدارة  مجل��س  وأعض��اء  لرئيس 
والجهازي��ن الفني واإلداري للكرة 
الطائ��رة وأفراد الفريق، مبناس��بة 
فوز الفري��ق األول للكرة الطائرة 
بالبطولة ال���36 لألندية الخليجية 
للكرة الطائرة، والذي جاء انعكاًسا 
للمس��توى الفني رفيع املس��توى 

لالعبي الفريق، وما اتسموا به من 
روح رياضية عالي��ة، وهو ما كان 

ل��ه األثر الطي��ب يف تحقيق هذه 
والتي جس��دت  النتيجة املرشفة، 

مستوى التطور الذي حققته لعبة 
الكرة الطائرة يف مملكة البحرين.

وأش��ار جالل��ة املل��ك املفدى إىل 
أن ه��ذا اإلنجاز الري��ايض الكبري، 
ل��إرصار  مب��ارشة  نتيج��ة  ج��اء 
ع��ى مواصل��ة الجه��ود والربامج 
تحقيق  إىل  الهادف��ة  التطويري��ة 
التميز واالرتق��اء يف كافة األلعاب 
لرئيس  متمنيًّ��ا جاللته  الرياضية، 
الن��ادي، تحقيق  وكاف��ة أعض��اء 
املزي��د م��ن النتائ��ج املرشفة يف 

املحافل الرياضية املختلفة.

ال���ع���اه���ل: اإلن���ج���از ال��ك��ب��ي��ر ن��ت��ي��ج��ة اإلص�����رار
جاللته هنأ نادي دار كليب بالبطولة الخليجية

املنامة - بنا: بعث رئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك 

األمري خليفة بن سلامن آل 
خليفة، بربقية تهنئة إىل رئيس 
مجلس إدارة نادي دار كليب 

محفوظ عبدالرحيم ثامر، 
عرب فيها سموه عن صادق 

تهانيه لرئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة والجهازين الفني 

واإلداري للكرة الطائرة وأفراد 
الفريق، مبناسبة فوز الفريق 
األول للكرة الطائرة بالبطولة 
ال�36 لألندية الخليجية للكرة 

الطائرة.
وأكد سمو رئيس الوزراء 

أن هذا الفوز جاء بجدارة 
واستحقاق بعد أن قدم الفريق 

مستويات متميزة خالل هذه 
البطولة، مشيدا سموه مبا اتسم 

به الفريق من روح رياضية 
عالية، وهو ما كان له بالغ 

األثر يف تحقيق هذه النتيجة 
املرشفة، متمنيا سموه لرئيس 

وكل أعضاء النادي تحقيق 
مزيد من النتائج املرشفة يف 
املحافل الرياضية املختلفة.

رفع ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة خالص التهاين والتربيكات 
إىل عاهل البالد صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيى آل خليفة 

وإىل رئيس الوزراء صاحب السمو 
املليك األمري خليفة بن سلامن آل 

خليفة وإىل ويل العهد األمني نائب 
القائد األعى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو 
املليك األمري سلامن بن حمد آل 
خليفة مبناسبة فوز فريق نادي 

داركليب ببطولة األندية الخليجية 
التي اختتمت مؤخرًا يف دولة قطر 

الشقيقة.
واعترب سموه أن اإلنجاز الريايض 

الكبري لفريق نادي داركليب 
تجسيد حقيقي ملا يحظى به 

القطاع الريايض من رعاية 

واهتامم القيادة الرشيدة وترجمًة 
لتوجيهاتها السامية بتوفري كافة 

اإلمكانات التي تعّزز مكانة 
البحرين عى الساحة الرياضية 

إقليميًّا وقاريًّا وعامليًّا.
وأشار سموه إىل أن فوز نادي 

داركليب بالبطولة الخليجية يعّزز 
املكاسب الكبرية التي حققتها 

الكرة الطائرة البحرينية يف 

السنوات األخرية، مبيًنا أن اإلنجاز 

يرّسخ مكانة البحرين الرائدة عى 

ساحة الكرة الطائرة الخليجية، 

ويؤكد أن البحرين غنية بالطاقات 

القادرة عى التميز والتفوق ورفع 

علم البحرين عالًيا خفاًقا يف 

مختلف املحافل الرياضية.

وأشاد سموه بجهود إدارة نادي 

داركليب يف إعداد الفريق 

بالصورة املثالية من أجل املنافسة 

الجادة عى لقب البطولة منّوًها 

بالعطاء الكبري الذي بذله العبو 

الفريق عى امتداد مباريات 

البطولة، ومشيًدا بدور الجهازين 

الفني واإلداري يف زرع روح 

االنتصار لدى أفراد الفريق، 

ومثمًنا دعم الجامهري البحرينية 

ملمثل البحرين يف االستحقاق 

الخليجي.

رئيس الوزراء: الفوز بجدارة واستحقاق

ناصر بن حمد: لإلنجاز مكاسب كبيرة للكرة الطائرة البحرينية

بعث ويل العهد نائب القائد 
األعى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو 
املليك األمري سلامن بن حمد آل 

خليفة، برقية تهنئة إىل رئيس 
مجلس إدارة نادي دار كليب 
محفوظ عبدالرحيم ثامر، عرّب 
فيها سموه عن صادق تهانيه 
لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

والجهازين الفني واإلداري للكرة 
الطائرة وأفراد الفريق، مبناسبة 

فوز الفريق األول للكرة الطائرة 
بالبطولة ال�36 لألندية الخليجية 

للكرة الطائرة.
وأكد سموه أن هذا الفوز جاء 
عن جدارة واستحقاق بعد أن 
قّدم الفريق مستويات متميزة 

خالل هذه البطولة، مشيًدا 
سموه حفظه الله مبا اتسم به 

الفريق من روح رياضية عالية، 
وهو ما كان له بالغ األثر يف 

تحقيق هذه النتيجة املرشفة، 
متمنيًّا سموه لرئيس وكافة 

أعضاء النادي، تحقيق املزيد 
من النتائج املرشفة يف املحافل 

الرياضية املختلفة.

ولي العهد: الفريق قدم مستويات متميزة

سمو ولي العهد

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة: رفع رئيس االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة الشيخ عيل بن محمد 

آل خليفة أسمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل القيادة الرشيدة، 

وممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب، رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة، رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، مبناسبة 
فوز داركليب بلقب بطولة األندية 
الخليجية السادسة والثالثني للكرة 

الطائرة التي اختتمت مؤخرًا يف 
العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الشيخ عيل بن محمد آل خليفة 
أن الفوز باللقب الخليجي يعد 

نتيجة منطقية للدعم الذي يحظى 
به القطاع الريايض من لدن القيادة 

الحكيمة وسمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، معرًبا عن اعتزازه الكبري 

بتحقيق هذا اإلنجاز الخليجي والذي 
يضاف إىل سلسلة اإلنجازات املتميزة 

للكرة الطائرة البحرينية عى كافة 
األصعدة.

وهنأ الشيخ عيل بن محمد آل خليفة 
مجلس إدارة نادي داركليب برئاسة 
محفوظ ثامر، مشيًدا باألداء الرائع 

للفريق يف البطولة الخليجية والدور 
البارز للجهاز الفني واإلداري والوقفة 

املرشفة للجامهري املخلصة والتي 

ساهمت جميعها يف تحقيق أول إنجاز 
تاريخي للنادي ليعكس الوجه املرشف 

للكرة الطائرة البحرينية ويكون خري 
ممثل للوطن يف املحفل الخليجي. 

وأضاف الشيخ عيل بن محمد “يعتز 
ويفتخر مجلس إدارة االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة بهذا اإلنجاز الخليجي 
الذي يعكس التطور الكبري للعبة 

عى مستوى اململكة، كام أنه يجّسد 
االهتامم الكبري والجهود املخلصة التي 
يبذلها نادي داركليب يف سبيل االرتقاء 

باللعبة من خالل االهتامم بالقاعدة 
ودعم الفريق األول ليقطف مثار 

سنوات العطاء الطويلة بهذا اإلنجاز 
الخليجي الذي عّزز مكانة اللعبة عى 

الساحة الخليجية..”. وأكد أن داركليب 
سجل اسمه بأحرف من ذهب يف 
سجالت بطولة االندية الخليجية 

وأجاد متثيل اململكة ليدخل التاريخ 
من أوسع أبوابه، مؤكًدا دعم ووقوف 

االتحاد بجانب النادي باعتباره أحد 
الرشكاء الفاعلني يف النهوض باللعبة.

علي بن محمد: اللقب نتيجة منطقية لدعم القيادة

علي بن محمد 

سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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رضب الحال��ة جمي��ع التوقعات التي 
رجحت كف��ة املنام��ة ليقطع نصف 
املشوار نحو نهايئ دوري زين الدرجة 
األوىل لكرة الس��لة، عندما تفوق عى 
األخ��ري بنتيج��ة )84/82(، يف اللق��اء 
ال��ذي جمعهام مس��اء أم��س، ضمن 
الجولة األوىل للدور نصف النهايئ من 

املسابقة.
وج��اء ف��وز الحال��ة مس��تحًقا نظري 
املستوى الفني واألداء العايل والرتكيز 
الذهن��ي الكب��ري الذي ظ��ل محافًظا 
علي��ه حتى النهاي��ة، إذ كان مراقبون 
قد توقعوا فوز املنامة يف هذه املباراة 
وعب��وره بس��هولة إىل النه��ايئ إال أن 
فوز الحالة أعط��اه األفضلية يف اللقاء 
القادم الذي س��يجمع الفريقني حيث 
يتأهل إىل املرحلة النهائية إذا ما فاز، 
فيام تذهب املنافسة إىل مباراة فاصلة 
يف ح��ال فوز املنامة، إذ ال تزال األمور 
قامئة بني الفريقني وجميع اإلحتامالت 

مفتوحة بالرغم من فوز الحالة.

أفضلية منامية

وش��هدت الدقائ��ق األوىل من املباراة 
تكافئ ملحوظ م��ن جانب الفريقني 
عرب نصفه��ا األول صاحب��ه تقارب يف 
النتيج��ة إىل جان��ب تركي��ز عايل من 
الالعب��ني، إذ افتتح املنامة التس��جيل 
عرب س��لة محمد حسني قبل أن يأخذ 
الحال��ة التقدم بثالثية حس��ن قرايش 

.3/2
وأخ��ذ املنامة األفضلية م��ع انتصاف 
الف��رتة ع��رب أداءه الجامع��ي القوي 
دفاعًي��ا وهجومًيا واس��تطاع الذهاب 
بالف��ارق إىل 11/5 بتأل��ق الجورجي 
نيكولوز ما دفع م��درب الحالة بأخذ 
الوق��ت املس��تقطع ملن��ع املنامة من 

توسيع الفارق أكرث.
ورغ��م أّن املنامة أوص��ل الفارق إىل 
أكرث من 10 نقاط بواقع 19/8، إال أّنه 
وقف عند النقط��ة 19 ليمنح الحالة 
فرصة الع��ودة وتقلي��ص الفارق إىل 
نقطة واحدة مع نهاية الربع 19/18.

تقّدم حاالوي

وعاد الحالة بقوة يف الربع الثاين وسلب 
األفضلية م��ن املنامة بعد أن تحس��ن 
مس��توى أداءه الدفاع��ي إىل جان��ب 
الرتكيز يف الهجوم والتقليل من األخطاء، 
فنجح من تعدي��ل النتيجة 21/21 ثم 
التق��دم عرب س��لة البدي��ل أحمد عيل 
الذي نّشط الجبهة الهجومية بدخوله.

الثانية سجاال متبادال  وس��جلت الفرتة 
يف التس��جيل والتقدم، إذ تقدم املنامة 
29/25 م��ع منتص��ف الرب��ع، غري أّن 
تأل��ق أحمد جامل من جان��ب الحالة 
عرب تحركاته واخرتاقاته وتصويباته من 
داخل وخ��ارج الق��وس منحت فريقه 

التقدم مع نهاية الفرتة 41/34.

سيطرة البرتقالي

ورضب الحال��ة بقوة يف الف��رتة الثالثة 
التي بسط فيها سيطرته املطلقة وسط 
أداء غري متوقع من العبي املنامة الذين 
تاهوا يف الهجوم وكانوا عرضة لألخطاء 

الكرات  املتكررة وفق��دان  الهجومي��ة 

الس��هلة ع��الوة عى انخف��اض معدل 

الرتكيز. ورغم أن املنامة عاد لتشكيلته 

االساس��ية مطلع الرب��ع، إال أن الحالة 

بإحكام��ه للمنطق��ة الخلفي��ة ووضع 

املح��رتف تح��ت الرقاب��ة ع��الوة عى 

تش��ديد الخناق عى مفاتي��ح اللعب 

متكن من رفع الفارق إىل 10 نقاط مع 

نهاية الربع إىل 62/52.

ويف الربع األخ��ري، ارتفعت وترية األداء 

من جانب الفريقني يف ظل رغبة الحالة 

يف الحف��اظ عى تقدمه، في��ام املنامة 

كان يبحث ع��ن العودة ألجواء املباراة 
قبل فوات األوان.

ونج��ح املنام��ة م��ن تقلي��ص الفارق 
ومعادل��ة النتيج��ة يف آخ��ر دقيقت��ني 
76/76 بتأل��ق محمد حس��ني ومحمد 
كوي��د، غري أن األخط��اء منحت الحالة 
التقدم مج��دًدا 81/78، وظل محافًظا 

عى تقدمه حتى النهاية.

الثالثيات سالح الفوز

ش��كلت التصويبات الثالثية يف املباراة 
س��الًحا ذو حدين من جانب الفريقني 
وخصوًص��ا فريق الحالة الذي اس��تفاد 
منها يف تحقيق الفوز محقًقا 10 رميات 
ناجحة من أصل 21 مبعدل %47، فيام 
س��جل املنامة 9 رميات م��ن أصل 23 

مبعدل 39%.
وتأل��ق من جانب الحال��ة يف الثالثيات 
حس��ن قرايش وأحمد جامل وحس��ني 
س��لامن وعيل عب��اس بتس��جيلهام 8 
رميات مناصفة، يف حني برز من املنامة 

محمد كويد وأحمد عزيز.

بالمنام��ة التوقع��ات ويطي��ح  الحال�����ة يقل��ب 
اقترب من نهائي “سالوي زين”

محمد الدرازي
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حقق فريق الشباب فوزه األول يف منافسات خاميس الدرجة األوىل لكرة اليد، وذلك عى حساب فريق التضامن 
)30/23( يف املباراة التي جمعتهام أمس لحساب الجولة الثالثة.

وأنهى املاروين الحصة األوىل من املباراة متقدًما بفارق 3 أهداف )11/8(، وبذلك أصبح رصيده 5 نقاط، 
فيام التضامن فقد تجرع الخسارة الثانية عى التوايل فصار رصيده نقطتني يف املركز األخري.

ويف املباراة الثانية، كسب الدير مواجهة جاره سامهيج بنتيجة )27-23( بعدما انتهى الشوط األول لصالح 
سامهيج 11-10 . وبذلك ارتقى الدير برصيده إىل 6 نقاط، فيام سامهيج بخسارته األوىل أصبح 6 نقاط 

أيًضا. وكان الخاميس قد انطلق يوم اإلثنني املايض عرب الجولة األوىل والتي أسفرت عن فوز كل من البحرين 
وسامهيج عى الدير والتضامن، فيام الجولة الثانية فشهدت تعادل البحرين وسامهيج وتعادل آخر جمع 

الدير والشباب.

فوز الشباب والدير في “خماسي” اليد

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

قدمت رشكة ديار املحرق دعاًم 
ماليًّا إىل االتحاد البحريني لكرة اليد 

للموسم الريايض الحايل يف إطار 
الرشاكة املجتمعية التي تتبناها 
الرشكة يف دعم القطاع الريايض 
باململكة إمياًنا منها بأهمية هذا 

القطاع ومبا يضمه من رشيحة واسعة 
يف املجتمع البحرينية.

وأكد النائب األول لرئيس اتحاد اليد 

رئيس لجنة اإلعالم والتسويق الدكتور 
خالد الحيدان عى الجهود املبذولة 

من قبل ديار املحرق يف دعم ورعاية 
مختلف القطاعات، منّوًها باملسؤولية 

الوطنية للرشكة يف خدمة الشباب 
البحريني وتشجيع القطاعات الحيوية 

ملا فيه خري وصالح التطور الريايض 
باململكة، وقال إن هذا الدعم 

سينعكس دون شك عى االرتقاء بهذا 

القطاع وسيساهم يف تطوير األنشطة 
املختلفة التحاد اليد.

وعرّب الحيدان عن شكره وتقديره إىل 
الرئيس التنفيذي لديار املحرق ماهر 
الشاعر، مشيًدا بتجاوب الرشكة مع 

االتحاد وهو ما يعّزز من الرشاكة 
القامئة بني االتحاد ومختلف الجهات 

الحكومية واألهلية مستقباًل نحو 
مزيد من التعاون والتنسيق فيام 

بينها.
ويأيت هذا الدعم املقدم من ديار 

املحرق ضمن الخطة التي وضعتها 
لجنة التسويق باالتحاد يف فتح باب 

االتصال مع مختلف الرشكات الوطنية 
إذ ميثل هذا الدعم مصدرًا مهامًّ لدعم 
أنشطة االتحاد يف تطوير برامجه عى 

مستوى املسابقات املحلية واملنتخبات 
الوطنية يف مشاركاتها الخارجية.

دي�����ار المح�����رق تدع�����م أنشط����ة وبرام����ج اتح��������اد الي�������د

عاهل البالد 

تقام اليوم املباراة الثانية لحساب 
الجولة األوىل من الدور نصف النهايئ 
“املربع الذهبي” لدوري زين الدرجة 

األوىل لكرة السلة، حينام يلتقي 
املحرق بغرميه األهيل، عند السابعة 

مساًء، عى صالة مدينة خليفة 
الرياضية مبدينة عيى.

وكان املحرق قد حل يف املركز الثاين يف 
الدور السدايس األمر الذي أهله ملالقاة 

األهيل الذي حل يف املركز الثالث.
ويتطلع الفريقان من خالل هذه 

املباراة إىل تحقيق بداية موفقة سوف 
تقلل الضغوط عى الفائز، خصوًصا 

وأّن نظام املسابقة مينح الخارس فرصة 
أخرى، فيام يلتقي الفريقان يف مباراة 
فاصلة إذا ما فاز كل منهام يف مباراة 

عى اآلخر.

بذكريات الكأس

يعود املحرق إىل صالة مدينة خليفة 
محماًل بذكريات التتويج ببطولة كأس 

خليفة بن سلامن مؤخرًا، إذ يتطلع 

“الذيب” لتكرار اإلنجاز وتحقيق 

ثنائية تاريخية إلسعاد جامهريه 

ومحبيه، ليعيد أذهان موسم -2011

2012 الذهبي، حينام تّوج الفريق 

ببطولتي الدوري والكأس مًعا.

ويقود املحرق املدرب الرصيب إيفان 

جريميك الذي حفر اسمه بأحرف 

من ذهب عندما قاد “الذيب” للفوز 

بالنسخة األوىل من بطولة كأس خليفة 

بن سلامن، إذ ميتلك كل مقومات 

ومفاتيح الفوز يف أي مباراة، ملا يتمّيز 

به الفريق من حيث الروح القتالية 

واالنضباط التكتييك والنجومية إىل 

جانب الخربة والبديل الجاهز، وهو 

ما كشفت عنه عروضه القوية يف 

املباريات التي خاضها خالل بطولة 

الكأس أو حتى الدور السدايس عن 

جاهزيته الفنية العالية وهو يف قمة 

معنوياته ليواصل انتصاراته.

ويعّول األحمر عى خدمات املحرتف 

األمرييك كاديم وصانع األلعاب أحمد 

حسن، ويتميز الفريق عموًما بالقوة 

الهجومية يف ظل تعدد الخيارات 

املتاحة أمام محمد حسن وسيدهاشم 

وبدر جاسم، كام لديه عيل عباس 

ومحمد نارص اللذان عادة ما 

يكونا خري بديل يف تخليص الكرات 

الهجومية.

تعويض وتدارك

يف املقابل، يسعى األهيل لبدء مشواره 

بأفضل طريقة ممكنة وقطع نصف 

املشوار نحو املرحلة النهائية، وتحسني 

صورته الذي بدا عليها يف املباريات 

السابقة والظهور مبستوى فني 

مختلف متاًما يرجحه للفوز.
وقّدم الفريق هذا املوسم مستويات 

متفاوتة بلغ بها املربع الذهبي لبطولة 
الدوري لكنه فشل يف بلوغ مربع 

الكأس، إذ يبحث “النرس” تعويض 
وتدارك موقفه يف التأهل إىل نهايئ 
املسابقة، حيث تعترب هذه املرحلة 

مبثابة الفرصة األخرية يك ال يخرج من 
املوسم خايل الوفاض.

ويقود األهيل املدرب األمرييك سام 
الذي يبدو أنه مل يتأقلم جيًدا مع 

الفريق بسبب بعض املشاكل اإلدارية، 
يف الوقت الذي ميتلك فيه “األصفر” 
عنارص جيدة كفيلة برتجيح كفته إذا 
ما أظهرت مهارتها العالية يف مباراة 

اليوم.
ويعتمد األهيل عى صانع ألعابه 

املميز حسني شاكر إىل جانب 
تواجد هشام رسحان وصباح حسني 

وسيدكاظم ماجد، عالوة عى األمرييك 
مالكومل.

فريق األهلي لكرة السلة فريق المحرق لكرة السلة

ه������ل ُي����ط����ف����ئ األه������ل������ي ت������وّه������ج ال����م����ح����رق؟
في ختام الجولة األولى لـ”مربع السلة”

البالد سبورت

رفع رئيس اتحاد البحرين للدفاع 
عن النفس أحمد عبدالعزيز الخياط 

أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل 
القيادة الرشيدة، مبناسبة تحقيق 

العب منتخبنا الوطني للجوجيتسو 
“الفتي الذهبي” عيل منفردي والعب 
املنتخب نجاد القصيبي عى ميداليتني 
ذهبيتني يف بطولة جراند سالم العاملية 
للجوجيتسو التي أقيمت يف العاصمة 
الربيطانية لندن، بتنظيم من االتحاد 

االمارايت للجوجيتسو.
وأكد الخياط أن هذا اإلنجاز مثرة 

للجهود الكبرية والدعم الالمحدود 
الذي يقوم به ممثل جاللة امللك 
املفدى لألعامل الخريية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة وحرص سموه عى تنفيذ 

توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكًدا 

أن دعم ومتابعة سموه أمثر عن 
مواصلة تحقيق اإلنجازات يف رياضة 

الجوجيتسو التي رضبت أروع األمثلة 
يف الفرتة املاضية.

كام أشاد الخياط بالدعم الكبري 
الذي يحظى به االتحاد ورياضات 

ألعاب الدفاع عن النفس من النائب 
األول لرئيس املجلس األعى للشاب 

والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
مؤكًدا أن سموه عى متابعة ودعم 

كبريين أللعاب الدفاع عن النفس، وأن 
االتحاد يثّمن هذه الجهود والدعم 

الذي يقدمها سموه، مقدًما لهم جزيل 
الشكر والتقدير.

وأثنى الخياط عى الدور البارز الذي 
يقوم به نائب رئيس اتحاد البحرين 

للدفاع عن النفس أمني رس لعبة 
الجوجيتسو عمر عبدالعزيز بوكامل، 

مؤكًدا أن بوكامل كان حريًصا عى 

تقديم كامل الدعم للعبة والسري 

عى االسرتاتيجية التي وضعها االتحاد 

لتطوير اللعبة وحصد اإلنجازات 

الخارجية.

 علم المملكة يرفرف  

رفرف علم مملكة البحرين الغالية 

عالًيا يف صالة البطولة يف العاصمة 

الربيطانية لندن عندما أبهر “الفتي 
الذهبي” عيل منفردي الجميع 

واستطاع أن يحصل عى امليدالية 
الذهبية بكل جدارة واستحقاق يف 

منافسات وزن 77 كيلوغراًما للحزام 
البني. وأضاف العب منتخبنا الوطني 
للجوجيتسو نجاد القصيبي امليدالية 

الذهبية ململكة البحرين يف البطولة يف 
منافسات وزن 85 كيلوغراًما للحزام 

األزرق.

علم المملكة يرفرف في لندن بذهبيتي “جراند سالم” للجوجيتسو
الرفاع          اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

ديار المحرق خالد الحيدان

فريق دار كليب بطل األندية الخليجية للكرة الطائرة

من لقاء المنامة والحالة أمس )تصوير: رسول الحجيري(

أكد مدرب فريق الحالة أحمد 
جان، أّن فريقه استحق الفوز 
يف لقاء األمس، نظري املستوى 

املميز الذي ظهر عليه الفريق 
يف املباراة.

وقال يف املؤمتر الصحايف الذي 
عقب اللقاء إن فريقه ميتلك 

عنارص قوية قادرة عى تحقيق 
الفوز عى أّي فريق وبدليل 

النتيجة التي انتهت عليها 

املباراة.
وأشار إىل أن املباراة جاءت 
متقاربة وقوية وصعبة يف 

الوقت ذاته، الفًتا إىل نجاح 
فريقه من التحكم مبجرياتها.

وأوضح جان أن الفريق تدرب 
عى خطة معينة لتطبيقها 
يف املباراة، مؤكًدا أن إلتزام 
الالعبني التام بها أمثر عنها 

تحقيق الفوز.

من جانبه، عزا مدرب فريق 
املنامة الرصيب إيفان جريميك 

خسارة فريقه إىل غياب الرتكيز 
الذهني عن الالعبني يف املباراة.

وقال إن بعض الالعبني مل 
يكونوا جاهزين للمباراة، 
وارتكب الفريق للعديد 

من األخطاء التي أثرت عى 
النتيجة.

وأوضح بإّن الخسارة هي 

إيجابية بالنسبة لفريقه؛ 
من أجل تصحيح األخطاء 

واالستعداد األمثل للمباراة 
القادمة بحًثا عن التعويض.
وأكد راكا عى أحقية فوز 

الحالة، مشريًا إىل أنه لعب من 
أجل الفوز واستحقه بفضل 

القتالية والجامعية والواقعية 
التي لعب بها الفريق يف 

املباراة.

مدرب الحالة: نمتلك عناصر الفوز.. ومدرب المنامة: تأثرنا باألخطاء
في المؤتمر الصحافي

دراغان راكا أحمد جان



استقبل رئيس اإلتحاد اآلسيوي 
نائ��ب رئي��س االتح��اد الدويل 
لكرة القدم الش��يخ سلامن بن 
ابراهيم آل خليفة عبد الرحمن 
عبد الخالق عضو لجنة الحكام 
يف االتح��اد اآلس��يوي العض��و 
السابق يف لجنة الحكام باالتحاد 

الدويل.
ورح��ب الش��يخ س��لامن ب��ن 
ابراهيم بعبد الخالق، مشيًدا مبا 
يتمتع به من خربة وكفاءة عالية 
يف الحقل التحكيم��ي، ومنّوًها 

بنجاحه املتميز يف عضوية لجنة 
الح��كام باإلتحاد ال��دويل عىل 
الحافلة  األخرية  السنوات  مدى 

بالتميز والعطاء.
وج��ّدد الش��يخ س��لامن ب��ن 
ابراهي��م دعم االتح��اد القاري 
للكف��اءات العاملة يف منظومة 
مؤك��ًدا  اآلس��يوية،  التحكي��م 
أهمي��ة دور مقيمي الحكام يف 
تعزيز النجاحات املتنامية التي 
يش��هدها قطاع التحكيم بكرة 

القدم اآلسيوية. 

م��ن جانبه، رفع عب��د الرحمن 
عب��د الخال��ق خالص الش��كر 
والتقدير إىل الشيخ سلامن بن 
ابراهي��م آل خليفة عىل دعمه 
ومس��اندته للكوادر التحكيمية 
اآلسيوية، مؤكًدا أن ذلك الدعم 
يش��كل دافًع��ا قويًّ��ا من أجل 
العمل بكل قوة لخدمة مسرية 
التحكيم يف كرة القدم اآلسيوية.
يذك��ر أن عب��د الرحم��ن عبد 
الخال��ق ش��غل عضوي��ة لجنة 
الحكام باالتح��اد الدويل خالل 

الفرتة ما ب��ن )-2012 2017(، 
وقد ت��م تكليف��ه بالعديد من 
املهام الدولية من قبل )الفيفا( 
ويف مقدمته��ا عضوي��ة لجن��ة 
الح��كام يف نهائيات كأس العامل 
األخرية التي أقيمت يف الربازيل 
عام 2014، ويشغل عبد الخالق 
الح��كام  اآلن عضوي��ة لجن��ة 
أحد  وه��و  اآلس��يوي  باالتحاد 
أف��راد اللجن��ة املختصة بتعين 
الحكام يف بط��والت كرة القدم 

اآلسيوية.

سلمان بن إبراهيم يثّمن نجاح عبد الخالق في لجنة الحكام الدولية
مؤكًدا دعم الكفاءات التحكيمية اآلسيوية

المنامة              مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تنطل��ق الي��وم مبدين��ة كوريتيب��ا 
الثالثة  النسخة  الربازيلية منافسات 
 ”BRAVE“ لبطولة القتال الشجاع
تح��ت ش��عار #معركة_الربازي��ل، 
والذي ينظمها اتحاد القتال الشجاع 
املنبثق م��ن منظمة خالد بن حمد 
 KHK لفن��ون القت��ال املختلط��ة
االتح��اد  م��ع  بالتع��اون   MMA

الربازييل لفنون القتال املختلطة.
وتعترب هذه امل��رة األوىل التي تقام 
ه��ذه البطولة يف الربازي��ل بعد أن 
البحري��ن والدتها  ش��هدت مملكة 
والنس��خة الثاني��ة، بتوجي��ه م��ن 
النائب األول لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة الرئيس الفخري 
القتال  لفن��ون  البحريني  لالتح��اد 
املختلط��ة س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة؛ مؤس��س منظمة 
خال��د ب��ن حم��د لفن��ون القتال 
املختلط��ة KHK MMA، حي��ث 
القت ه��ذه البطولة صًدى واس��ًعا 
يف األوس��اط الرياضية العاملية بعد 
أن جذب��ت كوكب��ة م��ن املقاتلن 
العاملي��ن الذين كان��وا قد تواجدوا 
يف البطوالت الدولية الكربى برياضة 

فنون القتال املختلطة.
وق��د أكد محم��د ش��اهد الرئيس 
التنفي��ذي ملنظمة خال��د بن حمد 
القت��ال  KHK MMA أن اتح��اد 
الش��جاع BRAVE يتطلع لتحقيق 
أع��ىل مع��دالت النج��اح يف هذه 
النس��خة ملواصل��ة النجاحات التي 

النس��ختن  يف  البطول��ة  حققته��ا 
بالبحرين، لتعكس  األوىل والثاني��ة 
تطلعات سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة يف إب��راز وإنجاح لهذه 
البطولة، مضيًفا أن إقامة أول نسخة 
خارجية لهذه البطول��ة يف الربازيل 
يعد مكس��ًبا حقيقيًّا، خصوًصا وأن 
الربازي��ل تعد إحدى مواطن رياضة 
فن��ون القت��ال املختلط��ة بالع��امل، 
متمنيًّا للمقاتلن املشاركن التوفيق 
والنج��اح يف ه��ذه النس��خة م��ن 
الحدث، مش��ريًا يف الوقت ذاته إىل 
أن تنفيًذا لتوجيهات س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة فإنه سيتم 
تخصيص ريع هذه البطولة للطفل 
الربازي��يل آرث��ر ال��ذي يع��اين من 
أح��د األمراض الن��ادرة وهو ضمور 
العضالت الشويك، والتي تأيت واحدة 
من املبادرات التي يطلقها #خالد_

اإلنسانية مبختلف املجاالت. 

فحص الوزن والفحص الطبي

املقاتل��ن  جمي��ع  اجت��از  وق��د 
املش��اركون الفحص الطبي وفحص 
الوزن الذي أج��ري بحضور أعضاء 
اتح��اد القت��ال الش��جاع ورئي��س 
وأعضاء لجنة التحكيم، حيث شهد 
فح��ص ال��وزن تحدي��ا واضحا بن 

املقاتلن قبل بداية النزاالت.

إيدغار يعلق على النزاالت

وستشهد هذه النسخة من البطولة 
حض��ور وتواج��د املقات��ل العاملي 
فران��ي إيدغار املرش��ح مرتن عىل 
 UFC لقب وزن الريش��ة يف بطولة
والبطل الس��ابق يف الوزن الخفيف 
يف نفس البطولة، والذي سيشارك يف 
التعليق عىل النزاالت، كام سيتواجد 

يف هذه البطول��ة أملع نجوم رياضة 
الربازيلية يتقدمهم املقاتل   MMA
دييغ��و مارل��ون واملقاتل مارس��يل 
ببطول��ة  الس��ابق  البط��ل  أدور 
WSOF وأفض��ل مقاتل يف الربازيل 
لع��ام 2016 لوان س��نتياغو وبرياتا 

وكريستيانو سوزا.

النزال الرئيسي

تشهد البطولة النزال الرئييس الذي 
يجمع بن ل��وكاس مارتينز وفابيان 
الريش��ة. حي��ث  غالف��ان يف وزن 
سيحاول فابيان أن يدافع عن سجله 
الذي يتكون من مثاني��ة انتصارات 
مقابل هزمية واحدة، فقد اس��تطاع 
ثالث��ة  م��ن  سلس��لة  يحق��ق  أن 
انتص��ارات، كام هو حال منافس��ه 
مارتينز الذي ميتلك س��جل من 18 

انتصارًا مقابل 3 هزائم فقط.

مواجهات البطولة

لوكاس مينريو ض��د فابيان غالفان. 
ثياغ��و مونس��رتو ضد كارلس��تون 
هاري��س. جريمي��ي س��ميث ض��د 
س��يزار  جولي��و  بريات��ا.  مارك��وس 
موركوينه��و ضد فرينان��دو كوملان. 
فليبي ض��د واليل واتس��ون. ايفار 
لوبي��ز ض��د مارس��يل أدور. جون 
اوليف��ار جوني��ور ض��د روجريي��و 
بونتورين. كريس��تيانو بيكوينو ضد 
كريستيان كوينونز. ماكس ليام ضد 

برونو روفريسو.

تنطلق اليوم االثنن 20 مارس عىل 
الدولية  البحري��ن  مضامر حلب��ة 
يف  الس��يارات  رياض��ة  “موط��ن 
جديدة  فعالية  األوس��ط”  الرشق 
من فعالي��ات ليايل إبراهيم خليل 
كان��و ل��� )ال��دراغ والدرفت(، إىل 
إث��ارة  األك��ر  الفعالي��ة  جان��ب 
حي��ث  الدراغس��رت”،  “تج��ارب 
ستش��هد الفعاليات إثارة ومتابعة 

كبرية من عشاق السيارات.
وس��تتاح الفرص��ة إىل الراغبن يف 
املش��اركة بس��ياراتهم ودراجاتهم 
الناري��ة الخاصة املش��اركة ضمن 
“ليايل ال��دراغ” وذلك عىل مضامر 
الرب��ع مي��ل يف حلب��ة البحري��ن 
س��تكون  بالصخري، حيث  الدولية 
لعش��اق  التجربة حقيقية  ه��ذه 

الرسعة والتسابق. 
ويف الوقت نفسه، ستشهد الحلبة 
انط��الق فعالية “لي��ايل الدرفت” 
والتي ستقام يف مواقف السيارات 
لحلب��ة البحرين الدولية. وبإمكان 

املشاركن قيادة سياراتهم الخاصة، 
وذلك م��ن أجل اختب��ار قدرتهم 
يف الس��يطرة ع��ىل املركب��ة خالل 
املنعطف��ات الح��ادة والحواج��ز 
التي س��توضع مع اختبار املهارات 
لكل مشارك وقدرته عىل االنزالق 

والتحكم بالسيارة. 
بإجراء  للمش��اركن  الحلبة  وتتيح 
م��ن  واح��دة  يف  االختب��ارات 
الفعاليتن املثريتن أو االثنتن مًعا 

مساء اليوم، برسوم اشرتاك رمزية 
تبل��غ 10 دنانري ل��كال الربنامجن 
فيام تبلغ رس��وم االشرتاك لواحدة 

من الفعاليتن 7 دنانري فقط.
وتق��دم حلب��ة البحري��ن الدولية 
عىل هامش الفعالية فرصة فريدة 
أمام الحضور، بتخصيص عدد من 
الدراغس��رت”املعروفة  س��يارات” 
برسعتها الخارقة وقوتها الحصانية 
البالغ��ة 1000 حص��ان للرك��وب 

بجانب س��ائق محرتف يقودك يف 
رحل��ة تنطلق م��ن الصفر وحتى 
100 ميل يف الس��اعة خالل ثانية 
واحدة فقط لتجربة العمر وذلك 

مببلغ 40 دينارًا للشخص الواحد.
وس��يكون التس��جيل للفعالية يف 
موق��ع الحدث بدًءا من الس��اعة 
الخامسة مس��اًء فيام تطلق شارة 
االنطالق عند الس��اعة السادس��ة 
وحتى الحادية عرشة قبل منتصف 
اللي��ل. كام يتعّن عىل املش��رتكن 
الخضوع لفحص الس��المة إلزامي 
لس��ياراتهم قبل أن تط��أ إطاراتها 

أرضية املضامر.
وخصص��ت الحلبة م��درج بتلكو 
الرئييس ملش��اهدة جوانب اإلثارة 
كاملة املطل عىل املضامر الرئييس 
قيمتها  تبل��غ  بتذاك��ر  للفعالي��ة 
دين��اران فق��ط في��ام س��يتمكن 
يف  الس��ائقن  مالزم��ة  الراكب��ون 
س��ياراتهم أيًض��ا لعي��ش اللحظة 

وذلك مببلغ 4 دنانري.

في مدينة كوريتيبا البرازيلية 

انطالق بطولة القتال الشجاع BRAVE 3 اليوم

انطــالق فعاليـــات ليالــي لـ “الدراغ والدرفــت”

الرفاع            المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

الصخير            حلبة البحرين الدولية

من عملية فحص الوزن

جانب من الفعاليات

االثنين 20 مارس 2017  
 21 جمادى اآلخرة 1438
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افتتاح دورة مدربي 
“الفوتسال” اآلسيوية الثانية

وزير التربية ُيتّوج مدرسة الحد 
ببطولة القدم 

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: افتتحت يوم أمس )األحد( 
الدورة اآلسيوية لشهادة تدريب “الفوتسال” املستوى الثاين، 

وذلك يف مقر اتحاد الكرة بالرفاع.
وجرت مراسم الختام برعاية وحضور األمن العام لالتحاد 

البحريني لكرة القدم حسن إسامعيل، ومنسق الدورة يوسف 
النعيمي.

ويتحدث يف الدورة املحارض اآلسيوي األردين شامل الداغستاين.
وخالل كلمته بحفل االفتتاح، نقل األمن العام لالتحاد تحيات 

مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ عيل بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة لجميع الدارسن.

ومتنى األمن العام أن يحقق املشاركون الفائدة الفنية املرجوة، 
خاصة وأن الدورة تخصصية يف لعبة كرة قدم الصاالت، والتي 
يسعى االتحاد إىل نرشها عىل أوسع نطاق، وتطوير كوادرها 

العاملة سواء عىل مستوى األجهزة الفنية أو اإلدارية.
وأكد أن النخبة املتواجدة من املشاركن يف الدورة يعتربون 

النواة األساسية ملدريب كرة قدم الصاالت ململكة البحرين يف 
املستقبل، خاصة مع حرصهم الكبري عىل التواجد يف مختلف 

الدورات التدريبية التي ينظمها االتحاد، مرحًبا يف الوقت ذاته 
بثالثة مشاركن من خارج اململكة.

ولفت إىل أن لجنة التطوير والتدريب يف االتحاد برئاسة عابد 
األنصاري تبذل جهوًدا كبرية يف سبيل تنظيم دورات مختلفة 

لجميع املجاالت املرتبطة باللعبة، منّوًها إىل األهمية من 
تكثيف هذه الدورات؛ ملا لها من عائد فني كبري عىل املستوى 

الفني للمنتخبات. 

مدينة عيىس – وزارة الرتبية والتعليم: تّوج وزير الرتبية 
والتعليم مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية ببطولة كرة القدم 

ملدارس البحرين اإلعدادية بعد التغلب يف املباراة النهائية 
أمس األحد عىل مدرسة البالد القديم بهدف دون مقابل 

أحرزه راشد عادل، وأقيمت باملالعب الخارجية التابعة لالتحاد 
البحريني لكرة القدم، وحرضها كذلك القائم بأعامل الوكيل 

املساعد للتعليم الخاص واملستمر، مديرة إدارة الرتبية الرياضية 
والكشفية واملرشدات الدكتورة شيخة الجيب ورئيس قسم 

الرتبية الرياضية عصام عبدالله ورئيس مجموعة املسابقات 
عبدالله الحاج واختصايص أول مسابقات هاين حسن 

واالختصاصيان جامل ربيعة ومشعل تريك، وأدار اللقاء النهايئ 
إسامعيل حبيب، عبدالعظيم عمران، فراس العرادي، بإرشاف 

صالح حسن وأحمد العلوي، وأرشف عىل الفريق البطل معلم 
الرتبية الرياضية عامر محفوظ، فيام أرشف عىل فريق مدرسة 

البالد القديم معلم الرتبية الرياضية حسن الدرازي.
وعرّب وزير الرتبية والتعليم عن ارتياحه الكبري بالعطاء الذي 

قدمه النجوم الصغار يف املباراة النهائية والذي أعطى انطباًعا 
بأن مدارسنا تزخر باملواهب الرياضية الكروية، وهو ما 

يبنى عن مستقبل واعد لهؤالء الالعبن الذين سيخدمون 
كرة القدم البحرينية، مضيًفا “نهنئ مدرسة الحد االبتدائية 

اإلعدادية بتحقيق كأس البطولة، وكذلك مدرسة البالد القديم 
اإلعدادية بالوصول للمباراة النهائية وتحقيق املركز الثاين، 

ولكن بعيًدا عن األمور التنافسية، فإننا نفخر بتواجد مثل هذه 
املواهب الرياضية يف مدارسنا مبختلف األلعاب، ونشد عىل 

رضورة االهتامم بهم وصقلهم للوصول بهم ألعىل املستويات 
الرياضية”.

سلمان بن إبراهيم مع عبد الرحمن عبد الخالق

حسن إسماعيل يتوّسط المشاركين



افتت��ح ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
رئي��س  الش��باب،  وش��ؤون  الخريي��ة 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية  سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة صباح 
أمس )األحد( فعاليات النسخة الرابعة 
من األوملبي��اد امل��دريس املصغر الذي 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة  تنظم��ه 
بالتع��اون مع وزارة الرتبي��ة والتعليم، 
حيث احتضنت صالة االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة فعالي��ات حفل االفتتاح 
ال��ذي حرضه وزي��ر الرتبي��ة والتعليم 
ماجد بن ع��ي النعيمي، واألمني العام 
للش��باب  األعى  للمجل��س  املس��اعد 
والرياض��ة أمني عام  اللجن��ة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن صادق عس��كر، 
والوكيل املساعد بوزارة شؤون الشباب 
والرياض��ة الش��يخ صق��ر بن س��لامن 
ال خليف��ة ورئيس االتح��اد البحريني 
للك��رة الطائرة الش��يخ عي بن محمد 
آل خليفة، وعضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية، رئيس االتحاد البحريني لكرة 
اليد ع��ي عيىس اس��حاقي، وعدد من 
املدراء وكبار املسؤولني يف وزارة الرتبية 

والتعليم واللجنة األوملبية البحرينية.
الحفل بدأ بوصول راعي الحفل س��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة 
مصحوًبا بالسالم املليك، ثم تالوة آيات 
م��ن الذكر الحكيم، وأعقب ذلك عرض 

فني  لطالبات مدرس��ة حوار االبتدائية 
للبن��ات وعرض آخر لطالبات مدرس��ة 

عراد االبتدائية للبنات.
بع��د ذلك، ألق��ى األمني الع��ام للجنة 
عبدالرحم��ن  البحريني��ة  األوملبي��ة 
عس��كر كلم��ة ع��ر فيها ع��ن اعتزازه 
الرابعة من  النس��خة  الكبري بانط��الق 
األوملبي��اد امل��دريس املصغر مبش��اركة 
الطلبة والطالبات من مختلف مدارس 
مملكة البحرين لتجسيد مفهوم القيم 
واملب��ادئ األوملبية التي تع��ّزز أهمية 
املامرس��ة الرياضية يف حياتن��ا اليومية 

واكتشاف املواهب الواعدة.
بع��د ذلك، دخل طاب��ور العرض العام  
ثم تفضل راعي الحفل س��مو الش��يخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة باس��تالم 
ش��علة االوملبي��اد وتثبيته��ا يف املوقع 
املخص��ص لها داخ��ل الصال��ة قبل أن 
يعلن االفتتاح الرسمي لالوملبياد متمنيًّا 
للجميع التوفيق. وكان ماجد النعيمي 
وعبدالرحمن عس��كر قد أوقدا شعلة 
ه��ذا األوملبياد أم��ام املبن��ى الرئييس 
لوزارة الرتبي��ة والتعليم وأطلقا بها مع 
مجموعة م��ن الطلبة جري��ا إىل صالة 
االتح��اد البحريني للكرة الطائرة موقع 
الح��دث الذي سيس��تمر حتى الثالثني 

من مارس الجاري.

نتائج الكريكت

أس��فرت نتائ��ج اليوم األول ملس��ابقة 

الكريك��ت ع��ن ف��وز فريق املدرس��ة 
الهندي��ة عى مدرس��ة ني��و ميلينيوم 
ب��� 36 نقطة، وف��از الفري��ق املدريس 
املختل��ط عى مدرس��ة ني��و ميلينيوم 
نظرًا لعدم حضور األخ��ري، وفاز فريق 
مدرس��ة ابن الهيثم عى فريق املدرسة 
الهندية )ب( 26 نقط��ة، وفاز الفريق 
املدريس املختلط )أ( عى فريق سانت 
كريس��توفر ب���45 نقطة، وف��از فريق 
املدرس��ة الهندية عى الفريق املدريس 

املختلط بسبع خشبات.
وفاز فريق مدرسة نيوملينيوم )أ( عى 

فريق مدرس��ة نيوميلينيوم )ب( بسبع 
نقاط، وفاز فريق املدرسة الهندية )ب( 
الفري��ق امل��دريس املختلط )أ( بس��ت 
نقاط، وفاز فريق مدرس��ة ابن الهيثم 
عى فريق س��انت كريس��توفر بس��بع 
خش��بات، وفاز فريق املدرسة الهندية 
عى فريق مدرس��ة نيو ميلينيوم )ب( 

بسبع خشبات.

نتائج كرة السلة

أس��فرت نتائ��ج مس��ابقة كرة الس��لة 
)3x3( عن فوز مدرس��ة النور الدولية 

عى فريق املدرسة الهندية )د( بنتيجة 
2-12، وف��از فري��ق املدرس��ة الهندية 
)أ(  الباكس��تانية  املدرس��ة  )ج( ع��ى 
نظرًا لعدم حضور األخ��ري، وفاز فريق 
املدرس��ة الهندي��ة )ب( ع��ى مدرس 
الرشق األوس��ط )أ( بنتيجة 1-5، وفاز 
فريق املدرسة الهندية )ب( عى فريق 
املدرس��ة الهندية )ج( 1-5، وفاز فريق 
مدرسة النور الدولية عى فريق مدرسة 
القلب املقدس 2-8، وفاز فريق مدرسة 
القلب املقدس عى )ب( عى املدرسة 
الهندية )ب( 0-2، وفاز فريق مدرس��ة 

القلب املقدس )أ( عى مدارس الرشق 
األوسط )ب( 0-2، وفاز فريق املدرسة 
الهندي��ة )ج( عى مدرس��ة كانو )ب( 
0-2، وفاز فريق املدرس��ة الهندية )ج( 
ع��ى  املدرس��ة الباكس��تانية )أ( 2-0، 
وف��از فري��ق القلب املق��دس )أ( عى 
املدرسة الهندية )ج(  1-2، وفاز فريق 
املدرس��ة الهندية )أ( عى مدرسة كانو 
)ب( 0-2، وفاز فريق مدرس��ة الرشق 
األوسط )ب( عى املدرسة الباكستانية 
)ج( 0-2، وفاز فريق املدرس��ة الهندية 
)ج( عى فريق مدارس الرشق األوسط 

)ب( 1-0.

نتائج كرة الطاولة

تأهلت كل من العبة املدرس��ة الهندية 
نايانا س��وزان والعبة املدرس��ة الهندية 
“أمروت��ا أميل” إىل ال��دور قبل النهايئ 
ملس��ابقة الفردي بكرة الطاولة للبنات 
ع��ى أن تق��ام املب��اراة النهائي��ة يوم 
الثالث��اء املقب��ل 21 م��ارس الس��اعة 

العارشة صباًحا.
وضمن مسابقة فردي األوالد تأهل كال 
م��ن العبة مدرس��ة نيوملينيوم “أنجاد 
بري��ت” والع��ب مدرس��ة نيوملينيوم 
اآلخر “س��اكيث” إىل الدور قبل النهايئ 
من املس��ابقة عى أن يلتقيا يف املباراة 
النهائية يوم الثالث��اء املقبل 21 مارس 

الساعة الحادية عرشة صباًحا.

الدوحة – عيىس عباس: تنطلق مساء 
اليوم اإلثن��ني مباريات بطولة األندية 
الخليجية أبطال الكؤوس ال� 37 لكرة 
الي��د يف العاصمة القطري��ة الدوحة 
عى صالة ن��ادي الغرافة، حيث يبدأ 
فري��ق األه��ي مش��واره يف البطولة 
مبواجه��ة مهم��ة مع فريق الش��ارقة 
اإلمارايت يف الساعة الخامسة مساًء، يف 
أوىل مباريات البطولة، حيث يس��عى 
األهي إىل تحقيق االنتصار الذي يرفع 
من أريحي��ة الفري��ق بالبطولة التي 
يس��عى لتحقيق لقبها من جديد بعد 
س��نوات من االحتكار القطري للقب 

الخليجي.
وتنطل��ق البطولة مبعنويات كبرية من 
جان��ب ممثي ك��رة الي��د البحرينية 
فريق��ي بارب��ار واأله��ي يف تحقيق 
نتيجة إيجابية واملنافسة عى تحقيق 
اللق��ب الخليجي مرة أخ��رى، حيث 
وضع الفريق��ان ج��ّل تركيزهام عى 
هذه النس��خة، خصوًص��ا بعد نجاح 
فري��ق داركلي��ب من تحقي��ق لقب 
بطول��ة الخلي��ج لك��رة الطائ��رة من 
األرايض القطري��ة، األم��ر ال��ذي رفع 
م��ن معنويات الجمي��ع قبل انطالق 

املنافسات.
ويخوض األهي الي��وم أوىل مبارياته 
بحًث��ا ع��ن بداي��ة قوية أم��ام فريق 
الشارقة الذي أقام معس��كرًا تدريبيًّا 
قص��ريًا يف قط��ر، حيث يأم��ل األهي 
يف االس��تفادة من املعنويات املرتفعة 
لالعب��ني بعد إنه��اء س��دايس أقوياء 
اليد يف املرك��ز األول والتأهل للمربع 
الذهب��ي لبطول��ة ال��دوري بأريحية 
كبرية، األمر الذي يجعل من معنويات 

الالعبني كبرية.
األس��لحة  كاف��ة  األه��ي  وميتل��ك 
واإلمكاني��ات التي تعطي��ه األفضلية 
يف اللق��اء، خصوًصا بع��د التعاقد مع 
الح��ارس التون��يس مكرم امليس��اوي 
باإلضاف��ة إىل التونيس اآلخر أس��امة 
حس��ني لتدعيم صف��وف الفريق يف 
هذه النس��خة من البطول��ة، هذا إىل 
جوار كوكبة الالعبني املحليني البارزين 

وي��أيت يف مقدمته��م القائ��د حس��ني 
فخر ومع��ه صادق عي ومهدي مدن 
ومحمد املقايب وعي حسني باإلضافة 

إىل محمد مريزا ومهدي سعد.
وم��ن املنتظر أن يب��دأ األهي املباراة 
بالعبي الفري��ق املحليني باإلضافة إىل 
الحارس التونيس، حيث وضع املدرب 
التون��يس ري��اض الصانع اللمس��ات 
األخرية عى استعدادات الفريق بحًثا 
عن االنتص��ار، حيث ركز الصانع عى 
الجوان��ب الدفاعي��ة قب��ل االنطالق، 
باالعتامد عى طريقة 3\2\1 املعتادة 
م��ع بعض التغ��ريات الت��ي وضع لها 
الحل��ول الالزمة، وهو م��ا يجعل من 
الفريق جاهزًا النطالقة املش��وار نحو 

تحقيق أفضل النتائج.
ويعول األه��ي كثريًا عى خرة العبيه 
يف البطوالت الخليجية وتعودهم عى 
اللع��ب تحت مختلف الظروف، وهو 
م��ا يض��ع الفريق من بني املرش��حني 
لتحقيق اللقب الخليجي يف نس��خته 

ال� 37 من األرايض القطرية.
وتض��م مجموع��ة األه��ي فريق��ي 
البطولة  القطري مس��تضيف  الغرافة 
وفريق النور الس��عودي بطل آس��يا، 
وه��ي املجموعة الصعب��ة والتي من 
املتوقع أن تحس��م يف الجولة األخرية 

من املنافسات.

باربار يكثف استعداداته

يف الجان��ب اآلخ��ر، يكث��ف بارب��ار 
اس��تعداداته للمب��اراة األوىل يوم غٍد 
الثالثاء أمام مسقط العامين يف مباراة 
تع��د نه��ايئ مبك��ر، فاالنتص��ار فيها 
يعن��ي تأه��ل باربار لنص��ف النهايئ، 
وكثف باربار م��ن تحضرياته للمباراة 
األوىل بإج��راء تدري��ب مس��ايئ عى 
صالة البطولة لرفع مس��توى الالعبني 
والدخ��ول يف أج��واء البطولة، حيث 
اش��تمل التدريب عى إجراء عمليات 
اإلحامء ومن ثم الدخول يف الجوانب 
الخططية بتطبيق الجوانب الهجومية 
والدفاعية التي يستعد الفريق للعب 

بها يف البطولة.

التاجر: التحضيرات بسيطة 
والمجموعة صعبة

وصف مس��اعد م��درب فري��ق باربار 
أحمد التاجر تحضريات فريقه للبطولة 
بالبس��يطة بعد االنتهاء م��ن مباريات 
س��دايس أقوياء اليد لل��دوري املحي، 
حيث قال “الجميع يعرف بأن مسابقة 
الدوري كانت مس��تمرة حتى قبل أيام 
قليلة، وهو ما اس��تفاد من��ه الالعبون 
والجهاز الفن��ي من الناحية التحضريية 
لرف��ع مس��توى الالعب��ني والدخول يف 
أج��واء البطولة، إال أن��ه رغم كل يشء 
يعتر اإلعداد بسيًطا ووفق اإلمكانيات 

والظروف املتاحة”.
وتاب��ع التاجر “الفريق ب��دأ يف خوض 
التدريب��ات والدخول يف أجواء البطولة 
الخليجي��ة مبك��رًا، حيث رف��ع الجهاز 
الفن��ي مس��توى التدريب��ات يف الفرتة 
األخ��رية من أج��ل الوص��ول للجهازية 
الكاملة قب��ل انطالقة البطولة، وهو ما 
وضح ع��ى أداء الالعبني يف التدريبات 
األخ��رية الت��ي رفع��ت من مس��توى 
الالعبني وإرصارهم عى تحقيق نتيجة 

إيجابية”.
وعن املجموعة الت��ي وقع بها الفريق 
والت��ي تض��م ثالثة ف��رق فق��ط قال 
“مجموعتن��ا صعب��ة يف ظ��ل تواج��د 
ثالث��ة فرق فقط، هو م��ا يضع الفريق 
أم��ام رضورة تحقي��ق نتيج��ة ايجابية 
يف املب��اراة األوىل التي س��تكون مفتاح 

التأهل والعبور لنصف النهايئ، خصوًصا 
وأن اللق��اء الثاين س��يكون م��ع فريق 
قوي وحامل اللق��ب الريان القطري”، 
وأض��اف “تواجد ثالثة ف��رق يقلل من 
فرص التعويض، فالتعرض ألي خس��ارة 
يضع الفريق تحت الضغط، لكن أملنا 
كبري يف الالعبني وقدراتهم عى تحقيق 

أفضل نتيجة إيجابية يف البطولة”.

الصانع: درسنا الشارقة 
وطموحنا كبير

أك��د امل��درب التونيس لفري��ق األهي 
ري��اض الصانع معرفة فريقه ملنافس��ه 
يف املباراة االفتتاحية مساء اليوم فريق 
الش��ارقة اإلمارايت، حيث قال “درس��نا 
الش��ارقة بالص��ورة املطلوب��ة بحك��م 
املعرفة املس��بقة بالفريق واإلمكانيات 
الت��ي ميتلكه��ا، باإلضاف��ة إىل بع��ض 

املعلوم��ات الت��ي تحصلن��ا عليها عن 
طري��ق لعب الش��ارقة، وأرى أن هذه 
املعلوم��ات مفيدة لن��ا يف ظل اإلعداد 
القص��ري للبطولة وأهمية املباراة األوىل 
التي تعتر مفتاح أي فريق يف املنافسة 
ع��ى التأهل للدور نص��ف النهايئ من 

البطولة”.
وتاب��ع الصانع “الش��ارقة ميتلك دفاًعا 
قويًّ��ا والعب��ني قادري��ن ع��ى اللعب 
الرسي��ع، وبدورنا قمنا بتحضري الفريق 
من الجانب الدفاع��ي بالصورة األكر، 
م��ع االعتامد ع��ى الهج��وم الخاطف 
ال��ذي ميتاز به العبونا، وكل أملنا يف أن 
نوف��ق يف املباراة ونحق��ق بداية قوية 
وواعدة يف مش��وار الفري��ق بالبطولة، 
وذلك بعد سلس��لة النتائ��ج اإليجابية 

بسدايس األقوياء بالدوري املحي”.
وأش��ار الصانع إىل سدايس األقوياء كان 

خري إع��داد للفريق بالقول “اعتقد بأن 
مباريات ال��دوري كانت مبثابة اإلعداد 
القوي لالعب��ني خصوًص��ا وأن الفريق 
خاض ما معدله مباراتني يف كل أسبوع، 
وال ننىس الوق��ت القصري الذي عملت 
فيه مع الفريق، ولهذا كان الرتكيز عى 

الجوانب النفسية والذهبية لالعبني”.
ومتن��ى الصان��ع الع��ودة باللق��ب إىل 
البحرين، وق��ال “البطولة قوية وتعتر 
من أقوى البط��والت الخليجية يف ظل 
الفرق املش��اركة، لكننا نأمل يف العودة 
باللقب الخليجي من أرض قطر، وهذا 
طموح كل م��درب موجود يف البطولة، 

ويف نهاية البد من فائز واحد”.

صالة الغرافة تحتضن..  
و“الكأس” الناقل الرسمي

للبطولة  املنظم��ة  اللجن��ة  اعتم��دت 
الخليجية الس��ابعة والثالثني لكرة اليد 
صالة ن��ادي الغرافة موقًع��ا ملباريات 
البطولة بع��د أن كانت األخبار الواردة 
م��ن الدوحة تش��ري إىل احتضان صالة 
دحيل فعالي��ات البطولة، إال أن بعض 
التغريات التي أجرته��ا اللجنة املنظمة 
حولت صالة البطولة إىل نادي الغرافة.
ووض��ح التجهي��زات الت��ي قامت بها 
اللجن��ة املنظمة ع��ى الصالة من أجل 
إظهارها بالصورة الت��ي تليق بالحدث 
الخليجي، خصوًصا وأن هذه النس��خة 
تحمل مش��اركة مجموعة م��ن الفرق 
الت��ي يتوق��ع لها املنافس��ة، م��ا يضع 
األنظ��ار تتحول نح��و هذه النس��خة 

بصورة كبرية.
قن��اة  ب��دأت  املقاب��ل،  الجان��ب  ويف 
ال��كأس يف التحض��ري لنق��ل فعالي��ات 
البطولة بصورة رسمية من صالة نادي 
الغراف��ة، وذلك بوضع كافة التجهيزات 
والرتتيب��ات من أجل نقل املباريات مع 
اس��توديو تحليي مراف��ق للمباريات، 
ودامئًا ما كانت قناة الكأس متواجدة يف 
واآلسيوية  الخليجية  األحداث  مختلف 

عى صعيد كرة اليد.

ناصر بن حمد يفتتح األولمبياد المدرسي المصغر الرابع

األهلي يفتتح مشواره بمواجهة الشارقة في خليجية اليد  

بحضور وزير التربية والتعليم وأمين عام األولمبية

باربار يكثف تجهيزاته لمسقط العماني 

ضاحية السيف             اللجنة األولمبية البحرينية
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سمو الشيخ ناصر بن حمد يثبت الشعلة األولمبية في موقعها 

فريق األهلي لكرة اليد

أحمد التاجررياض الصانع
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1 ميدلزبره- م يونايتد  3
2 توتنهام- ساوثامبتون 1  

1 م سيتي- ليفربول  1

0 ليغانيس- ملقه  0

3 اتلتيكو- اشبيليه  1

0 ماينز- شالكه  1

0 غالدباخ- بايرن  1

2 امبولي- نابولي 3 

4 بولونيا- كييفو  1

0 كروتوني- فيورنتينا 1 

0 سمبدوريا- يوفنتوس 1  

0 كالياري- التسيو  0

3 اتاالنتا- بيسكارا  0

0 كان- موناكو  3

أبرز نتائج أمس

الدوري االنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري االسباني

الدوري األلماني

الدوري الفرنسي

الجولة  29 

الجولة 29

الجولة 28

الجولة 25

الجولة 30

مصير ميالن 
)وكاالت(: كشف أدريانوجالياين، 

املدير العام لنادي إيه يس ميالن، 

مصري ناديه يف حالة عدم إمتام 

مجموعة “سينو” الصينية إجراءات 

رشاء النادي بشكل نهايئ، مؤكدا 

أن سيلفيو بريلوسكوين ال ميانع 

االستمرار بالنادي.

وقال جالياين، يف ترصيحات 

تلفزيونية لقناة ناديه، مساء 

السبت، “نحن نتحدث مبنتهى 

الوضوح منذ اليوم األول، الصفقة مل 

تتم، فمنحنا املستثمرين الصينيني 

فرصتني أخرتني، ولكني أريد أن 

أوضح أن الفريق ليس يف أزمة”.

وأضاف جالياين “كل ما طلبه 

املدرب )فينتشينزو( مونتيال تحقق، 

املرتبات ُتدفع بشكل منتظم، وكافة 

الفواتري، فلم يتم مثاًل قطع التيار 

الكهربايئ لعدم دفع الفواتري، وكل 

يشء مير بشكل طبيعي دون إمتام 

عملية البيع”.

وواصل “لو مل ينِه املستثمرون 

الصينيون األمر، فسيحتفظ 

بريلوسكوين بالنادي، وهو قادر 

عىل إدارته بشكل مميز مثلام فعل 

طوال 31 عاما، ونحن ننتظر حتى 

السابع من أبريل/ نيسان املقبل 

لرنى ماذا سيحدث”.

تشيلسي يالحق 
ثنائي موناكو 

)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية بريطانية 
أن نادي تشيليس، متصدر الدوري 

اإلنجليزي املمتاز، جهز عرضا قيمته 
40 مليون جنيه إسرتليني لضم ثنايئ 

موناكو، الربتغايل بريناردو سيلفا، والفرنيس 
بنجامني مندي.

ولعب سيلفا ومندي دورا كبريا يف املوسم 
الباهر الذي يقدمه موناكو األقرب حاليا 

النتزاع اللقب، علام بأنه تأهل إىل ربع 
نهايئ مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد 

إقصائه مانشسرت سيتي اإلنجليزي يف 
الدور مثن النهايئ.

وأكدت صحيفة “مريور” عرب موقعها 
اإللكرتوين أن مدرب تشيليس أنطونيو 

كونتي من أشد املعجبني بقدرات سيلفا 
ومندي اللذين يبلغ كل منهام الـ22 من 

عمره، وأضافت الصحيفة أن قيمة مندي 
تقدر حاليا بحوايل 122 مليون جنيه 

اسرتليني، فيام لن يتمكن تشيليس من 
ضم سيلفا بأقل من 28 مليون جنيها.
ويتمتع سيلفا بقدرات استثنائية يف 

صناعة األلعاب بخط الوسط، أما مندي 
فهو ظهري عرصي يف الناحية اليرسى، 

وصنع هدفني من أهداف فريقه الثالثة 
مبرمى مانشسرت سيتي يف لقاء اإلياب بني 

الفريقني األربعاء املايض )3-1(.

)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية 
إســبانية، رد فعل النجم الربتغايل 
كريســتيانو رونالدو، العب نادي 
ريــال مدريــد، خــالل مواجهــة 
أتلتيــك بيلباو، مســاء الســبت، 
ضمن منافسات الجولة الـ 28 من 
الدوري اإلسباين، والتي حقق فيها 

املليك االنتصار بنتيجة )2-1(.
وقرر الفرنيس زين الدين زيدان، 
املديــر الفنــي للفريــق امللــيك، 
رونالــدو  كريســتيانو  اســتبدال 
قبل نهايــة مبــاراة بيلباو بعرش 
دقائق فقط ودخول إيسكو بداًل 
منــه، وهو ما أثــار غضب النجم 

الربتغايل.
ووفًقا لصحيفة “ماركا” اإلسبانية، 
فإن كريستيانو رونالدو قال أثناء 
خروجه مــن أرض امللعب: “ملاذا 

أنا؟”.
وبهذا االنتصــار يرفع نادي ريال 
مدريــد تحــت قيــادة زيــدان، 
رصيده للنقطة رقم 65 يف صدارة 
جــدول ترتيب الدوري اإلســباين 

لكرة القدم.
وسلطت صحيفة “أس” اإلسبانية، 
الضوء، عىل أداء املهاجم الفرنيس 
كريــم بنزميــة يف صفــوف ريال 

مدريد،.
ووصفــت الصحيفة أداء الفرنيس 
وقالــت “رمبــا هي واحــدة من 
أفضل املباريات التي لعبها بنزمية 

مع ريال مدريد”.
وقالت “لقد قــام الفرنيس اليوم 

بــكل يشء يف امللعب، ولعب كل 
األدوار من صانع ألعاب أو هداف 
أو مستعيد للكرات، لقد جرى ما 

يقارب 9 كيلو مرتات “.
وتابعت “حتــى الدقيقة 62 كان 
4-3- بطريقــة  يلعــب  زيــدان 
لوكاسفاســكيز  3، وبعــد دخول 
 ،4-2-2 الفريــق،  أصبحت خطة 
حيث دخل كريم بنزمية بشــكل 
أكــرب يف املجــال األمامــي، وعىل 

الرغم من ذلــك لقد كان الالعب 
األكــر تغلغــاًل يف خط الوســط 

للمساعدة”.
ونوهــت “مل يكن بنزميــة بعيًدا 
عــن املهــام الدفاعية، لقــد قام 
بالعمل عىل استعادة الكرة عندما 
تكون يف أقدام العبي بيلباو، لقد 
استعاد خمس كرات من الخصم، 
ويف املبــارزات الفردية فاز بـ 63 
باملائــة منهــا، ومل يســمح ألحد 

باملرور عربه”.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول 
“ســاهم بنزمية يف بنــاء الهجوم 
بتمريرات  اليــوم  كبــري  بشــكل 
دقيقــة جــًدا، لقــد كان مبثابــة 
الديناميــت لدفاعات بيلباو، لقد 
ســاهم يف وصول ريال مدريد إىل 
مرمى بيلبــاو ثالث مرات، إضافة 
إىل الهــدف الــذي ســجله، لقد 
أعطى 11 متريــرة يف األمام وهو 
ثاين أفضل أرقامه بعد مباراة ريال 

بيتيس حيث مرر 13 متريرة”.

)وكاالت(: اعــرتف بيب جوارديوال، 
املديــر الفنــي ملانشســرت ســيتي 
اإلنجليــزي، أن تدريب الســيتيزنز 
يعــد اختبارًا أصعــب من تدريب 
اإلســباين، وبايرن ميونيخ  برشلونة 

األملاين.
أبطــال  دوري  جوارديــوال،  وودع 
أوروبا مع ســيتي مــن الدور مثن 
النهــايئ ألول مرة يف تاريخه، حيث 
مل يسبق للمدرب اإلسباين أن خرج 
مــن البطولة بــأي دور قبل نصف 

النهايئ.
وقــال جوارديــوال، يف ترصيحــات 
ســبورتس”  “ســكاي  لشــبكة 
الربيطانية أمس األحد، “سيستغرق 
األمــر وقًتا أطــول لصناعة الفريق 
الــذي أريده، هذه املــرة األوىل يف 
مســرييت كمدرب التي أشــعر فيها 
بالشــعور الذي أعيشــه اآلن، لقد 
كنت محظوًظا كمدرب يف التجارب 

السابقة”.
وأضــاف “هــذه هي املــرة األوىل 
التي أريد فيها مســاعدة الفريق، 
ليس فقط لتحقيق األلقاب، وهي 
مهمة، ولكــن من أجــل الطريقة 
التي نلعب بها، لذلك يقول الناس: 
بيب ميكنــه أن يفعلها مجدًدا مع 
فريــق يف إنجلــرتا مثل مانشســرت 

سيتي”.
وعــن مقارنــة مانشســرت ســيتي 
بربشــلونة وبايرن ميونيــخ، أجاب 
جوارديوال “أنا أحــب هذا النادي، 
وأريــد البقــاء فيه ملــدة طويلة، 
ملــرات عديــدة كان ســيتي قريًبا 
من برشلونة وبايرن ميونيخ، لذلك 
أنا متأثر حًقا، لكــن هناك رشوًطا 
أخرى، وهذا يعني أننا يف حاجة إىل 
مزيد من الخــربة، يك نصبح فريقا 

مستقرا”.
واستطرد “األمر يف مانشسرت كذلك، 
عليك تنفيذ هذه العملية، وعندما 
تصــل إىل نصف النهــايئ يجب أن 
تلعب كمنافس، وأن تلعب كالقادر 

عىل الفوز”.
ونفــى جوارديوال نيتــه يف إحداث 
تغيريات جذرية يف صفوف ســيتي 
بعــد نهاية املوســم، قائــاًل “هذا 
مســتحيل، ليــس هناك نــاٍد ميلك 
املــال الكايف للتنازل عــن 13 العبا 
لديهــم عقــود والتعاقــد مع 13 
آخرين، هذا ليــس حال، الحل هو 

تحسني الفريق”.
كانــت تقارير صحفيــة بريطانية 
زعمت أن جوارديوال ينوي التخلص 
من عــدد كبري من نجــوم الفريق 
بنهاية املوســم، بعــد اإلخفاق يف 
دوري أبطال أوروبا، كذلك االقرتاب 
من خســارة لقب الــدوري لصالح 

تشيليس، املتصدر بفارق 10 نقاط.
وتطــرق جوارديــوال للحديث عن 
يورجــن كلوب، مــدرب ليفربول، 
قبل مواجهتهام )أمس(، قائاًل “إنه 
يحتفل باألهداف ويحتضن العبيه 
بشــكل أفضــل مني بكثــري، لديه 

الكاريزما، أنا معجب به كثريًا”.
وواصل “لقد اعتنى يب كثريًا كمدرب 
أجنبي ذاهــب إىل أملانيــا، عندما 
كان ميتلك سجال حافال بالنجاحات 
هنــاك، كان لطيًفــا معي حتى مع 
خســاريت لقب الســوبر األملاين يف 
بدايتــي هنــاك، وكان لطيًفا أيضا 

عندما ينترص أو انترص أنا”.
وأوضــح جوارديــوال “إنــه مدرب 
من النخبــة، بالطبع الطريقة التي 
نلعب بها مختلفة متاًما، أنا كتالوين 
وهو أملــاين، لذلك نحــن مختلفني 
متاًمــا، مــن دواعــي رسوري دامئا 
أن أواجــه املدربني الكبار يف العامل 

وأخترب نفيس ضدهم”.
كان كلــوب دافع عن جوارديوال يف 
ترصيحات ســابقة، مشــريا إىل أن 
مشكلته هي افتقاد العنارص الجيدة 
التي كان يدربها يف برشــلونة، مثل 
ليونيــل مييس، وأندرياسإنييســتا، 

وتشايف هرينانديز.

كريستيانو ينفجر غضبًا 

المهمة األصعب 
حل وسط 

قائد إنجلترا 

)وكاالت(: أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن أرسني فينجر، املدير الفني 
ألرسنال، قرر تجديد عقده مع الجانرز ملدة موسم واحد بدال من موسمني.

وكان املدرب الفرنيس أكد أنه اتخذ قراره بشأن مستقبله مع النادي اللندين، 
مشريًا إىل أنه سيعلنه قريًبا، وذلك بعد الخسارة أمام وست بروميتش بنتيجة 

3-1 السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الربمييريليج.
وقالت صحيفة “صنداي إكسربيس” إن أرسنال عرض عىل فينجر يف وقت 

سابق التجديد ملدة عامني، لكنه توصل مع النادي إىل حل وسط، وهو التجديد 
ملدة عام واحد. وأضافت الصحيفة “فينجر يرفض الرحيل عن أرسنال بعد 21 

عاًما مع الفريق رغم خسارة الجانرز يف 6 مباريات من آخر 9.
وكان ماسيمليانو أليجري، املدير الفني ليوفنتوس، وافق عىل خالفة فينجر، 

حال قرر األخري الرحيل عن أرسنال بعد نهاية عقده يف يونيو/ حزيران املقبل.
وتجمد رصيد أرسنال بعد الخسارة من وست بروميتش عند 50 نقطة يف املركز 

الخامس، لكنه يفقد مركزه يف نهاية الجولة لصالح مانشسرت يونايتد.

)وكاالت(: كشف جاريثساوثجيت، املدير الفني للمنتخب اإلنجليزي، أن 
هاري كني، نجم توتنهام هوتسبري، بات املرشح األبرز الرتداء شارة قيادة 

املنتخب يف كأس العامل 2018.
وباتت أيام العب مانشسرت يونايتد، واين روين، كقائد ملنتخب “األسود 
الثالثة” معدودة، بعدما فقد مكانه األسايس يف تشكيلة فريقه بوجود 
املدرب جوزيه مورينيو، ويعتقد ساوثجيت أن كني، الذي يتعاىف حاليا 

من إصابة يف كاحله، يستطيع القيام بهذا الدور يف الفرتة املقبلة.
ونقلت صحيفة “مريور” عن ساوثجيت قوله “ميلك هاري بالتأكيد 

مميزات قيادية، إنه يتمتع بالعزم واإلرصار، وتركيزه منصب عىل التطور، 
وقدم موسام مميزا جديدا”.

وأضاف “إنه يلعب مبستوى رائع ويسجل عددا كبريا من األهداف 
للموسم الثالث عىل التوايل، صحيح أنني مل أخرته حتى اآلن يف 

التشكيلة، لكن األمور تبدو جيدة بالنسبة له سواء عىل مستوى توتنهام 
أو إنجلرتا، إنه العب جهور ودامئا ما يديل برأيه، دامئا ما يتحدث أمام 

مجموعة من الالعبني”.
وتابع “أشجع مثل هذه األمور لدى الالعبني، أريد أن أعرف مباذا 

يفكرون، يجب كمدرب أن تتعامل مع هذه الترصفات يك ال تسلك 
األمور منحى مختلفا، لكن إذا فتحت الباب للنقاش فإنك تخلق بيئة 

إيجابية”.
وتحدث ساوثجيت عن العبني آخرين مرشحني لتويل شارة القائد 

مستقبال، وقال “آدم الالنا أثار إعجايب من الناحية الفردية أيضا، ويرتدي 
كريس سمولينج شارة القائد يف مانشسرت يونايتد حاليا، لكن هناك 

العبني آخرين يتحدثون أيضا عن االجتامعات، عىل سبيل املثال يعجبني 
رحيم سرتلينج يف كيفية مشاركته باجتامعات الالعبني، أعتقد أننا يف 

مكان جيد فيام يخص هذه الناحية، بيد أنه يتوجب علينا البناء عىل 
ذلك”.

“مافيا يوفنتوس” 

إنديان ويلز

الكرة  اتحــاد  أصــدر  )وكاالت(: 
االتهامات  لتوضيح  بيانا  اإليطايل 
التي وجهها ألندريا أنيييل، رئيس 
نادي يوفنتوس، حــول مخالفته 
عصابات  مع  بالتعامــل  القانون 

املافيا يف إيطاليا.
وكان االتحاد اإليطايل اســتدعى 
رئيــس يوفنتــوس للتحقيــق يف 
هذه التهــم، بينام نفــى أنيييل 

ذلك، مؤكدا سالمة موقفه.
وكان أنييــيل التقى بعض أعضاء 
الخاصــة  األولــرتاس  روابــط 
بيوفنتــوس لتنســيق عملية بيع 
تذاكــر املباريات وهو أمر معتاد 

بني األندية وروابط األولرتاس.
وأكــد رئيس يوفنتــوس ردا عىل 
االتهامات عدم معرفته بأي يشء 

لهم،  اإلجرامي  بالســجل  يتعلق 
والــذي كان نظيفا متامــا وقتها، 
مشــددا عىل أنــه عقــد معهم 
جلسات بوصفهم ممثلني لبعض 

الروابط الجامهريية.
وقــال االتحاد اإليطــايل يف بيانه 

“خالل الفــرتة ما بني موســمي 
2012-2011 و2016-2015 كان 
أنيييل يلتقــي أعضاء من روابط 
األولرتاس، وكان يســمح بتواصل 
موظفــي النادي وأفــراد الفريق 
معهــم، ويخصــص لهــم بعض 
التذاكر ويسمح لهم باالشرتاك يف 

عمليات بيعها أيضا”.
وأضاف االتحــاد اإليطايل “هذه 
التذاكــر مل تكــن ُتعــرض للبيع 
مع بطاقــات الهويــة مثلام هو 
معتاد، ما يخالف قوانني السالمة 
بعضهم  التقــى  كــام  واألمــان، 
بشــكل شــخيص يف عام 2014، 
وســمح لهــم بدخــول األلعاب 
الناريــة يف لقاء الديريب يف شــهر 

فرباير/ شباط من العام ذاته”.

الســويرسية  توجــت  )وكاالت(: 
مارتينــا هينجــز، والصينيــة يونج 
منافســات  بلقــب  تشــان  جــان 
زوجي السيدات، يف بطولة إنديان 
ويلــز للتنس، عقــب فوزهام عىل 
التشيكيتني لويس هراديكا وكاترينا 
الالعبتــان  وتغلبــت  ســينياكوفا. 

الثنايئ  الســويرسية والصينية عىل 
التشــييك بنتيجة 6-7 )4-7( و6-2 

يف ساعة و30 دقيقة.
ويعد هذا أول لقب زوجي تفوز به 
تشان وهينجز معا، عىل الرغم من 
أن األخرية فازت العام املايض بنفس 
البطولة عن نفــس الفئة، لكن مع 

الهندية ســانيا مريزا بعد أن تغلبتا 
عىل الروســيتني إيكارتريناماكاروفا 
وإلينا فيسنينا بنتيجة 3-6 و4-6 يف 

ساعة و11 دقيقة.
كام فــازت هينجــز قبلهــا بنفس 
اللقب عام 1999 مع الروســية أنا 

كورنيكوفا.

ألندريا أنييلي
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“مونتريال” تفتتح فرعها الجديد بمنطقة سترة 
افتتحت �رشك���ة مونرتيال لل�ش���يارات 
فرعها اجلديد، وحتديداً يف منطقة �ش���رتة 
ب�شارع ال�شيخ جابر ال�شباح االأحمد. وبذلك 
يك���ون ف���رع مونرتي���ال اجلدي���د مبنطقة 
�شرتة هو الفرع الرابع لل�رشكة داخل مملكة 

البحرين. 
و�رشح���ت اإدارة ال�رشكة اأن���ه مت جتهيز 
الفرع اجلديد ليتما�شى مع اآخر التطورات 
يف ع���امل معار����س ال�ش���يارات العاملي���ة، 
وذلك حلر�س ال�رشكة على تقدمي اأف�ش���ل 
اخلدم���ات للزبائ���ن، ومت جتهي���ز الف���رع 
اجلدي���د بطاق���م م���ن املوظف���ن الذي���ن 
ي�ش���عون دوم���ا لتقدمي اأف�ش���ل اخلدمات 

للزبائن ويف كل االأوقات. 
ويت�ش���ع املعر�س اجلدي���د لعدد كبري 
من ال�شيارات، وي�شم جمموعة متنوعة من 

جمي���ع اأنواع ال�ش���يارات حتى يتاح للعميل 
االختي���ار واملقارن���ة ب���ن خمتل���ف اأنواع 
ال�ش���يارات، وباأ�ش���عار تناف�ش���ية وحل���ول 

متويلية، ومبنا�ش���بة االفتتاح تقيم �رشكة 
مونرتيال عرو�ش���ها املمي���زة والتي تتيح 
للعمي���ل اقتناء �ش���يارته بحل���ول متويلية 
االأ�ش���عار  ال���ى  باالإ�ش���افة  ه���ذا  ممي���زة 
التناف�ش���ية التي اعتزم���ت ال�رشكة طرحها 

منذ فرتة. 
وعل���ق مالك ال�رشك���ة ابراهيم ال�ش���يخ 
قائ���ال: ان افتتاح الفرع اجلدي���د يعد اأحد 
مراحل خطة التو�ش���ع اجلديدة التي تقوم 
بها ال�رشكة حيث ي�ش���عى الأن يكون ا�ش���م 
مونرتي���ال متواجدا يف جميع مناطق مملكة 
البحرين لت�ش���هيل تقدمي خدمات ال�رشكة 
يف جميع مناطق اململك���ة وذلك تزامنا مع 
الناج���ح املبهر لعرو�س ال�رشك���ة واالقبال 
املمي���ز على كافة الفروع ل�رشكة مونرتيال 

لل�شيارات. 

تدريب موظفي “البركة” على التعامل مع ذوي االحتياجات

“السيف” يكرم األمهات على مدار 5 أيام

حلبة البحرين تتسلم شاحنة “اويل أند ستيل ايغل”

اأعل���ن بن���ك الربكة االإ�ش���المي ع���ن قيامه 
بتنظي���م دورة تدريبي���ة ملوظفي الفروع خالل 
�ش���هري فرباير ومار�س 2017، والتي قام من 
خاللها بالرتكيز عل���ى كيفية التميز يف تقدمي 
اخلدمات للعمالء من ذوي االحتياجات اخلا�شة. 
نظم���ت ال���دورة التدريبي���ة متا�ش���يا م���ع 
ا�شرتاتيجيات البنك الهادفة لتقدمي اخلدمات 
واملنتجات التي من �ش���اأنها اأن حتقق الر�ش���ا 
الدائ���م للعمالء مبختلف فئاتهم واحتياجاتهم، 
وبنف����س الوقت تعزز ال���دور الريادي للبنك يف 
جم���ال امل�ش���وؤولية االجتماعية جت���اه املجتمع 
والعم���ل الدائ���م على حت�ش���ن ج���ودة اخلدمة 

لكافة العمالء. 
وقامت اإدارة املوارد الب�رشية يف بنك الربكة 
االإ�ش���المي بتنظيم هذه الدورة داخلًيا و�شملت 
اجلوانب التالية: التعرف على نوعية االإعاقات 
وكيفي���ة التعام���ل معه���ا، وكيفية التوا�ش���ل 

الفع���ال م���ع كاف���ة العم���الء ذوي االحتياج���ات 
اخلا�شة لتقدمي خدمة متميزة جلميع العمالء. 

وق���ال الرئي����س التنفيذي وع�ش���و جمل�س 
االإدارة لبنك الربكة االإ�ش���المي حممد املطاوعة 

ال�ش���ريفة  تق���دمي  يف  رائ���د  كبن���ك  “نح���ن 
االإ�ش���المية، فاإنن���ا نتخ���ذ م�ش���ئولياتنا جت���اه 
املجتمع على حممل اجلد وذلك من خالل توفري 
البيئة املالئمة لتقدمي اأف�شل اخلدمات لكافة 
عمالء البنك ت�شمل العمالء من ذوي االحتياجات 

اخلا�شة”.
واأ�ش���اف “تاأت���ي هذه اخلطوة متا�ش���ًيا مع 
ا�ش���رتاتيجية البن���ك يف تهيئ���ة بيئ���ة تراع���ي 
متطلب���ات جمي���ع عمالئن���ا ويف مقدمتهم ذوي 
االحتياج���ات اخلا�ش���ة، وكذل���ك ان�ش���جاما م���ع 
التوجيهات البناءة مل����رشف البحرين املركزي 
يف ه���ذا ال�ش���اأن، فاإنن���ا قمن���ا بتدري���ب كاف���ة 
موظف���ي الف���روع على تق���دمي خدم���ة متميزة 
للعمالء من ذوي االحتياجات اخلا�ش���ة، و�شوف 
نقوم كذلك بتقدمي دورة تدريبية متخ�ش�ش���ة 
يف لغ���ة االإ�ش���ارة بالتع���اون مع جمعية ال�ش���م 

البحرينية خالل ال�شهر اجلاري”.

ي�ش���تعد جممع ال�شيف، الوجهة االأبرز يف الرتفيه 
العائل���ي، الإطالق �شل�ش���لة م���ن الربام���ج الرتفيهية 
اخلا�ش���ة باالأمه���ات وذلك تزامًنا مع عي���د االأم وعلى 
مدار خم�ش���ة اأي���ام متتالية. حيث �شيخ�ش����س جممع 
ال�ش���يف بفرعيه يف �شاحية ال�ش���يف واملحرق من�شة 
ت�ش���م العديد من الفعاليات واالأن�شطة بالتعاون مع 

بع�س متاجر املجمع.
�ش���تقام هذه الفعالية املميزة خ���الل الفرتة ما 
ب���ن 21 و25 مار����س، من ال�ش���اعة 10:00 �ش���باًحا 
وحت���ى 10:00 م�ش���اًء، و�ش���يمنح الركن املخ�ش����س 
لالحتفالية لزواره العديد من العرو�س ومنها تقدمي 
حلويات ال�ش���وكوالته ال�ش���هية املقدمة م���ن مايا ال 

�شوكوالتريي.
 كذل���ك �ش���يتمكن ال���زوار م���ن ط���الء اأظافرهم 
 ،N.Spa باالألوان االأنيقة الراقية لدى خبريات مركز
اأو احل�ش���ول عل���ى مظه���ر جدي���د م���ن قب���ل فنانات 
التجمي���ل م���ن متج���ر اإنغل���وت Inglot ، اأو تنظيف 
الوجه وحقيبة جتميل من حمالت وجوه. كما �شيح�شل 

زوار املجم���ع خالل االحتفالية على هداية متنوعة من 
 .LifeStyle جموهرات

الرئي����س  ق���ال  االحتفالي���ة،  عل���ى  وتعليًق���ا 
التنفيذي لعقارات ال�ش���يف، اأحمد يو�ش���ف: “يلتزم 
جمم���ع ال�ش���يف يف اإقام���ة االحتفاالت الت���ي تواكب 

االأح���داث املحلية والعاملية، ويع���د عيد االأم من اأهم 
املنا�ش���بات ال�ش���نوية الت���ي نحر�س عل���ى االحتفال 
به���ا حتى يحظى جميع اأفراد العائل���ة باأوقات طيبة، 
وتك���رمي االأمهات جلهودهم الكب���رية التي يبذلونها 

طوال العام فهم مربيات اأجيال امل�شتقبل”.

�ش����لمت �رشك����ة الزي����اين لل�ش����يارات، اإحدى 
ال�����رشكات املوزعة لل�ش����يارات الرائدة يف مملكة 
البحرين، رافعة من طراز “اأويل اأند �شتيل ايغل 

6232” اإلى حلبة البحرين الدولية. 
�ش����لم الرافع����ة مدي����ر مبيع����ات املركب����ات 
التجاري����ة يف �رشك����ة الزياين لل�ش����يارات غريي�س 
فيناي����اك، اإلى هاين يو�ش����ف وه����و تنفيذي اأول 
ور�شة العمل/ املخازن يف حلبة البحرين الدولية. 
تاأ�ش�شت يف اإيطاليا بعام 1955، تعترب �رشكة 
اأويل اأند �ش����تيل اإح����دى ال�رشكات املتخ�ش�ش����ة 
يف �شناعة رافعات االأ�ش����خا�س ومن�شات العمل 

الهوائية.
ومنذ تد�شينها، ا�ش����تطاعت هذه ال�رشكة اأن 
حتوز على ثقة االأ�ش����واق االأوروبي����ة واالإيطالية، 
مما �ش����اهم يف ح�ش����ولها على ح�ش�����س بارزة يف 

االأ�شواق خالل �شنوات قليلة. 
وحتتوي رافعة اأويل اأند �شتيل ايغل 6232 
على اأطول من�ش����ة عمل هوائية يف منطقة ال�رشق 
االأو�ش����ط، حيث يبلغ طولها 62 مرتا. واملن�ش����ة 
التي يف الرافعة م�شنوعة من االأملنيوم، وت�شمن 
نف�س القوة و�ش����عة التحميل لتل����ك التي تتميز 

بها املن�شة امل�شنوعة من الفوالذ.

و�شيتم ا�شتخدام هذه الرافعة من قبل حلبة 
البحرين الدولية لل�شيانة والتنظيف، وخ�شو�شاً 
للمناطق العالية والتي ال ميكن الو�شول اإليها. 
وبالنيابة عن �رشكة الزياين لل�ش����يارات، عرب 
فيناياك ع����ن فخره بت�ش����ليم ه����ذه الرافعة اإلى 

حلبة البحرين الدولية.
وقال: “نحن �شعيدون للغاية المتام ت�شليم 
ه����ذه الرافعة م����ن �رشكة اأويل اأند �ش����تيل والتي 
متتل����ك اأط����ول من�ش����ة عم����ل هوائي����ة يف ال�رشق 

االأو�شط”. 
م����ن جهت����ه، علق يو�ش����ف قائال: “�ش����تكون 
هذه الرافعة اإ�ش����افة فري����دة لعملياتنا يف حلبة 
البحري����ن الدولية و�شت�ش����اهم يف ت�ش����هيل كبري 
لعملي����ات ال�ش����يانة لدينا هن����ا يف احللبة، ونحن 

ممتنون لذلك”.
و�رشك����ة الزي����اين لل�ش����يارات ه����ي امل����وزع 
احل�رشي ملنتجات اأويل اأند �شتيل يف البحرين يف 

ال�شت ال�شنوات املا�شية. 

“فنادق الخليج” تدعم جمعية رعاية الوالدين

جاكوار الند روفر تتعاون مع النجم أحمد شريف

ّلًيا اآلن في البحرين نيسان “كيكس” الجديدة ك

من منطلق امل�ش���اهمة الفعال���ة واملتوالية 
ملجموع���ة فن���ادق اخللي���ج ودعمه���ا امل�ش���تمر 
للم�رشوع���ات اخلريي���ة باململك���ة ق���ام الرئي�س 
التنفيذي، جارفيلد جونز بتقدمي �ش���يك مببلغ 

1000 دين���ار للمن�ش���ق العام جلمعي���ة البحرين 
لرعاية الوالدين �رشاج منريو ذلك بح�شور مدير 
ع���ام فندق اخللي���ج البحرين للموؤمترات و�ش���با 

رحيم اأبو عمر. 

االأوروبي���ة،  ال�ش���يارات  �رشك���ة  اأعلن���ت 
امل�ش���تورد واملوزع احل�رشي ل�ش���يارات جاكوار 
الن���د روفر الفارهة يف مملكة البحرين، عن جناح 
تعاونه���ا مع الفنان الكوميدي وجنم التوا�ش���ل 

االجتماعي اأحمد �رشيف.
وب�ش���عيها امل�ش���تمر نح���و دع���م املواهب 
الب���ارزة والفري���دة يف مملكة البحري���ن، بادرت 
�رشك���ة ال�ش���يارات االأوروبية جاك���وار الند روفر 
بالتع���اون مع الفن���ان اأحمد �رشي���ف للعمل على 
مقط���ع فيدي���و كومي���دي يف مركز جترب���ة الند 
روف���ر بحلب���ة البحرين الدولي���ة. والقى املقطع 
رواجاً هائالً بت�ش���جيله اأكرث م���ن 600،000 األف 
م�ش���اهدة يف االأ�ش���بوع االأول من ن�رشه على موقع 

التوا�شل االجتماعي ان�شتغرام.
وا�ش���تعر�س املقط���ع بع����س م���ن قدرات 
واإمكاناته���ا  املذهل���ة  روف���ر  الن���د  مركب���ات 
اال�ش���تثنائية عرب قيادتها عل���ى الطرق الوعرة 
يف املرك���ز. وبه���ذه املنا�ش���بة، ����رشح املدي���ر 
العام ل�رشكة ال�ش���يارات االأوروبي���ة بول ييت�س، 
قائالً: “بالنيابة عن �رشكة ال�ش���يارات االأوروبية 
جاك���وار الن���د روف���ر، اأود اأن اأعرب ع���ن اعتزازنا 
الكب���ري بالتعاون م���ع النجم البحريني ال�ش���هري 
الفن���ان اأحمد �رشيف �ش���احب املوهبة املتميزة. 
واأ�ش���همت هذه املبادرة يف ت�شليط ال�شوء على 
�شعي ال�رشكة امل�شتمر بدعم املواهب البحرينية 

ب�شتى اأ�شكالها”. 

طرح����ت �رشكة ني�ش����ان �ش����يارة “كيك�س” من 
فئة “كرو�����س اأوفر” ال�ش����غرية واجلديدة كلًيا يف 
البحري����ن، والتي تعترب اأحدث ن�ش����خة ت�ش����اف اإلى 

فئة “كرو�س اأوفر”.
وكان من بن احل�ش����ور، ع�شو جمل�س االإدارة 
ل�رشكة يو�ش����ف خليل املوؤيد واأوالده حممد املوؤيد 

واأع�شاء جمل�س االإدارة العليا وو�شائل االإعالم.
�ُش����جل اأول ظه����ور ل�ش����يارة ني�ش����ان كيك�س 
يف �ش����يف العام 2016 يف مدينة ري����و دي جانريو 
الربازيلي����ة، ومنذ ذلك التاريخ انت�رشت يف اأكرث من 

80 بلًدا يف اأنحاء العامل.
الت�ش����ويق  مدي����ر  �����رشح  املنا�ش����بة،  وبه����ذه 
واملبيعات يف ني�ش����ان البحري����ن راجنت ناير قائال: 

“لقد مت ت�شميم �شيارة ني�شان ’كيك�س‘ اجلديدة 
كلًي����ا لتكون اأكرث �ش����يارة ابت����كاًرا، و اأناقة، فهي 
جمه����زة باأح����دث التقني����ات التكنولوجي����ة االأكرث 
تطوًرا مما يجعلها �ش����يارة �شل�شة القيادة، اإ�شافة 
اإلى قوته����ا، ومقدرتها على التعام����ل مع اأي بيئة 
وع����رة بف�ش����ل تكنولوجي����ا التحك����م بال�شا�ش����يه 
املتقدم����ة. وتابع: “يف الواق����ع اأن كيك�س اجلديدة 
جعل����ت عملي����ة رك����ن ال�ش����يارة اأك����رث ي�رشًا م����ن اأي 
وقت م�ش����ى؛ نظًرا لوج����ود نظام الروؤية ال�ش����املة 
)AVM( الذي يظهر باالألوان على �شا�ش����ة عر�س 
مقا�س 7 بو�شات تعمل باللم�س، اإ�شافة اإلى مزايا 
عديدة اأخرى �ش����تجعل �ش����يارة كيك�����س اأكرث جذًبا 

لل�شائقن ال�شباب”.
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ن����رت �ص���فحة “عديل���ة” ال�ص���اخرة �ص���ورة 
للنجمت���ن نوال الزغبي واأ�ص���الة يف العام 2007، 

مقارنًة ب�صورتهما يف العام اجلاري.
وعلقت على ال�ص���ورة �ص���اخرًة: “حالة اأ�صالة 

ونوال الغريبة، نوال واأ�صالة عرب ال�صنن”.

عل���ى  الذهبي���ة  النجم���ة  ردت  جهته���ا،  م���ن 
الإنتق���ادات بروح الفكاهة، وغ���ردت متوجهًة الى 
“عديلة” بالقول: “يا ويلييييييييي �صو بتغاري، 
يا ح�ص���ودة رح ن�ص���ل نزغر وتاين �صي خففي اكل 

حما�صي بركي بت�صعفيلك �صوي ب�س تتلحقينا”. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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ل تدع نف�صك تنجر وراء عاطفتك وال 
وقعت فري�ضة ال�ضغوط 

الرومان�ص���ية قوي���ة يف حياتك اليوم 
فال ترتك هذه الفر�صة

ل تبتع���د ع���ن احلبي���ب ملج���رد اأنك 
�صمعت بع�س ال�صائعات

اع���ط كل �ص���يء وقت���ه امل�ص���تحق، 
وللريا�صة الكثري عليك 

جتد نف�ص���ك يف موقع اأقوى، حتى لو 
واجهت بع�س الإرباكات

وعائ���دات  ممتل���كات  ع���ن  حدي���ث 
واأعمال بيع تعود عليك بالربح

ل تل���ن ب�ص���هولة اأم���ام اأي قرار حن 
يتعلق الأمر ب�صحتك

�صاور عقلك بن احلن والآخر 
واترك القلب جانباً

ا�صتفد من الن�ص���يحة التي ي�صديها 
اإليك خبري التغذية 

تن���اول  ع���ن  الإم���كان  ق���در  ابتع���د 
ال�صوكول واحللويات العربية

ه���ّدئ م���ن روع���ك، واعد ح�ص���اباتك 
بدقة، تعّلم من جتارب غريك 

تتمتع بالق���درة الكافية على اجتياز 
ال�صعاب ب�صالم واإيجاد احللول 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

“فن البحرين عبر الحدود” يقدم “عالم عائم”
 حتت رعاية  قرينة عاهل البالد رئي�ص���ة املجل�س 
الأعلى للمراأة �صاحبة ال�ص���مو امللكي الأمرية �صبيكة 
بنت اإبراهي���م اآل خليفة يقام معر�س البحرين الثاين 
للفن املعا�ر معر�س فن البحرين عرب احلدود “اآرت 
باب 2017” خالل الفرتة من 22 - 26 مار�س اجلاري 
مبركز البحرين ال���دويل للمعار�س واملوؤمترات، ومن 
املق���رر اأن يذهل املعر����س زواره من خالل تركيبات 
الفيديو الفنية التي �صتغطي اأكرث من ن�صف م�صاحة 
املعر����س، والتي �ص���تقدم اأكرث م���ن اثنن وثالثن 
فيلم���اً فني���اً اإل���ى جانب مقتطف���ات م���ن وثائقيات 

بحرينية.
ه���ذه  الفني���ة  الفيدي���و  تركيب���ات  و�ص���تحول 
وامل�ص���ماة “عامل عائم” �ص���الة املعر����س اإلى مزيج 
فريد من ال�ص���ور املتحركة م���ن خالل اثنن وثالثن 
�صا�صة عر�س �صخمة معلقة من ال�صقف يبلغ عر�صها 

�صتة اأمتار.
الفنان���ن  اأعم���ال  الأف���الم  ه���ذه  و�ص���تتناول 
العاملن هم: ابت�ص���ام عبدالعزيز من اإمارة ال�ص���ارقة 
بدول���ة الإمارات العربية املتح���دة، األي�س كاتانيو من 
اإيطاليا، واإيف تو�ص���اين من بلغاريا، وبيت �صرتيويل 
م���ن �ص���وي�را، وج���ان تووموك م���ن اإ�ص���تونيا، وجون 
�ص���تزاكر وجيليان ويرينغ ودين كيالند من اململكة 
املتحدة، وراك�س من الهند،و�ص���ي جونغ من ال�صن، 
و�صيمابوكو من اليابان،وغراهام غو�صن من اململكة 
املتحدة، وفلو كا�صريو من اإ�صتونيا، وفيونا بانر من 
اململكة املتحدة، وكاو فيي من ال�صن، وكري�صتينا 

لوكا����س من اإ�ص���بانيا، وكورنيليا بارك���ر من اململكة 
املتح���دة ومارك���و مايت���ام م���ن اإ�ص���تونيا، وماي���كل 
فران�ص���وا من بلجيكا، ومها ماأمون من جمهورية م�ر 
العربية، ومينغ وونغ من �صنغافورة، ومار�صيل دزاما 
من كندا، ونيلبار غوري�س من تركيا، ونيها ت�صو�صكي 

من الهند والوليات املتحدة.
و�ص���يقيم معر�س الفيديو كل من 
جوناث���ان واتكين���ز مدير �ص���الة اآيكون 
غال���ريي، ورئي����س جمل����س اإدارة جلنة 
اختي���ار الفنان���ن العاملي���ن �ص���من 
م���ع  بالتن�ص���يق  ب���اب،  اآرت  معر����س 
اآلي�ص���رت هيك�س القيم الفني الأول يف 
بنك دويت�ص���ه �صابًقا حيث عمل هناك 
 Theملدة ع�رين عاًما، وموؤلف كتاب

 ،2014 ع���ام  Global Art Compassاملن�ص���ور 
وع�ص���و جلن���ة اختي���ار الفنان���ن العاملين �ص���من 

معر�س “اآرت باب”. 
م���ن جانبه قال رئي�س جمل����س اإدارة جلنة اختيار 
الفنانن العاملي���ن جوناثان واتكينز: “ا�ص���توحينا 
فكرة معر�س “عامل عائم” من البحرين، وبالتحديد 

م���ن مكان���ة اإقام���ة املعر�س نف�ص���ه، حي���ث اإن مركز 
البحري���ن الدويل للمعار�س واملوؤمتراتيوفر م�ص���احة 
ا�ص���تثنائية �ص���خمة احلج���م م���ع ال�ص���بابيك ونوافذ 
ال�ص���قف التي ميكن تغطيتهاب�ص���هولة، وهي البيئة 
املثالية لرتكيب �صا�ص���ات عر�س الفيديو الوا�صعة. 
ومن خ���الل هذه املب���ادرة فاإننا ن�ص���عى ملنح جتربة 

فنية غامرة ل تن�صى”.
واأ�ص���اف: “�ص���يكون معر����س 
“عامل عائم” من اأبرز الأحداث �صمن 
ج���دول فعاليات معر����س اآرت باب 
2017 و�صعينا اأنا واآلي�صرت خللق بحر 
من ال�ص���ور املتحركة ي�ص���م مقاطع 
الفنانن  اأعم���ال  فيديو ت�ص���تعر�س 
العاملين ومقتطفات من وثائقيات 

بحرينية، وي�ص���يف عن����ر حركي وتباين يف م�ص���احة 
معر����س اآرت ب���اب اإلى جان���ب جن���اح اآرت بافيليون 
للفنانن البحرينين وم�ص���احة عر�س بالإ�صافة اإلى 
معار�صالفنانن الفردية ومتجر لبيع الب�صائع الفنية 
وت�ص���كيلة متنوعة من املقاهي. كذلك �صي�صت�صيف 
املعر�س بع����س الفنانن العاملن يف معر�س “عامل 
Talks@ عائم” للم�صاركة يف برنامج التعليم الفني

�ص���من  حيوًي���ا  ج���زًءا  �ص���يكون  وال���ذي   ArtBAB
املعر�س”.

بدورها قالت موؤ�ص�ص���ة �ركة “اآرت �صيليكت”، 
ومديرة معر����س اآرت باب 2017 كانيكا �ص���ابروال: 
“اأردنا اأن ن�ص���يف �صيًئا مميًزا ملعر�س اآرت باب هذا 
الع���ام عرب الدمج بن الفنانن يف امل�ص���هد العاملي 
واملجتمع املحلي، ولعل ه���ذا املعر�س “عامل عائم” 
يحقق هذا الهدف فهو عبارة عن م�رح متحرك يدمج 
الإنتاج���ات الفني���ة العاملي���ة واملحلية وه���و مبثابة 
حمفز ب�ري مينح الزوار ملحة متكاملة حول جمريات 
القط���اع الفني يف خمتلف اأنحاء الع���امل وبالتوازي مع 

نب�س الفن يف البحرين”.
و�صي�صت�ص���يف معر�س فن البحرين عرب احلدود 
2017 )اآرت باب 2017( الفنانن و�صالت العر�س 
من جميع اأنحاء العامل، ويهدف اإلى احت�صان املواهب 
املحلي���ة املتمي���زة واإظهارها بالإ�ص���افة اإلى توفري 
من�ص���ة للتقاء املجتمعات الفنية املحلية والعاملية 
متكنه���ا م���ن التعلم والتفاعل وت�ص���جع عل���ى تبادل 

الأفكار واخلربات يف القطاع الفني.

 يف جترب���ة ممتع���ة خ���الل عطل���ة نهاية الأ�ص���بوع، 
ا�ص���تمتع الأطفال بعدد م���ن الفعاليات والأن�ص���طة يف 
متحف موقع قلعة البحرين، وذلك �صمن مهرجان ربيع 

الثقافة الذي ميتد حتى اأبريل املقبل. 
وكان���ت البداي���ة م���ع العر����س البحريني “�ص���بي 
ال�ص���كر” الذي ق���دم رواية �ص���عبية مث���رية وتفاعلية، 
جت�صد العمل امل�رحي احلركي الراق�س، وذلك عرب �رد 

حكاية �ص���بي مع خيول ال�ص���باق والقطط املو�صيقية، 
اإذ كان ال�ص���بي يبحث عن بيت���اً يعي�س فيه. وقد حظي 
العر����س بتفاع���ل جماه���ريي كب���ري من قب���ل الأطفال 
وعائالتهم، ممن ح�روا اإلى موقع الفعالية وا�صتمتعوا 
بها واأ�صادوا بتنظيمها كفعالية عائلية مفتوحة �صمن 

مهرجان ربيع الثقافة الثاين ع�ر.
كذلك قدم نادي اأنك���ريوا لالأطفال فعالية مميزة 

مبنا�ص���بة عي���د الأم، وذل���ك ع���رب ور�ص���ة عم���ل مميزة 
بعن���وان “طبختي.. هديتي”، حيث قام الأطفال باإعداد 
اأطباقه���م اخلا�ص���ة برفق���ة اأمهاتهم، و�ص���ط اأجواء من 
امل���رح واملناف�ص���ة، فقد اختار كل طف���ل مبكراً الطبق 
ال���ذي �ص���يقوم باإعداده برفقت���ه والدت���ه. وتاأتي هذه 
الأن�ص���طة لتعزيز روح التوا�صل بن اجلماهري واحلراك 

الثقايف الذي من �صاأنه الرتقاء باملجتمعات.

ي����ر حلبة البحري���ن الدولية اأن تعلن عن ا�صت�ص���افة 
الفن���ان العاملي ال�ص���هري “Enrique Iglesias” وذلك 
 FORMULA 1 �على هام�س ا�صت�ص���افتها ل�ص���باق ال

-جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2017.
و�ص���يقام حفل الفنان العاملي يوم ال�صبت املوافق 
15 اأبري���ل املقب���ل خالل جائزة البحري���ن الكربى والذي 
�ص���يقام كجولة ثالث���ة يف الفرتة من 14 حت���ى 16 اأبريل 
�صمن بطولة العامل للفورمول وان، حاملي تذاكر ال�صباق 

�صيتمكنون من دخول احلفل جمانا.
كم���ا مت الإعالن موؤخرا عن حفل الغنائي ليوم اجلمعة 
14 اأبريل وذلك للدي جي العامليان “دمييرتي فيغا�س 

وليك مايك” والفنانة ماتن.
 Enrique“ العامل���ي  الفنان 
41 عاما و�ص���هرة  Iglesias” ذو 
حظ���ي  حي���ث  وا�ص���عة،  عاملي���ة 
بالعديد من اجلوائز والتي بلغت 
200 جائزة اأبرزها جوائز غرامي 
وجوائ���ز مو�ص���يقى عاملية و مت 
بي���ع م���ا يق���ارب 130 ملي���ون 
األبوم من خمتل���ف اأنحاء العامل، 
و�صارك يف العديد من احلفالت 
حول العامل م���ن نيويورك اإلى 
اأغاين  �ص���يدين، وكما و�صلت 
الفن���ان العاملي 27 مرة على 
املرك���ز الأول �ص���من قائمة 
الالتيني���ة،  الب���وب  اأغ���اين 

والعاملية 105.
العاملي يف  الفنان  ولد 
8 ماي���و 1975 يف مدري���د 
الع���ام  وبعده���ا  اأ�ص���بانيا 
1985 اأنتق���ل اإلى ميامي 
ل���ه ثالث  اأ�ص���بحت  حيث 
خلفي���ات غنائي���ة اأبرزها 
والأوربي���ة  الإ�ص���بانية 
وق���ام  والأمريكي���ة، 
باإطالق اأول األبوم العام 
1995 وب���اع اأك���رث من 

مليون خالل 3 اأ�صهر، وثاين األبوم مت اإ�صداره عام 1997 
ومت بيع ما يقارب 5 مليون ن�صخة من خمتلف اأنحاء العامل، 
لذا فالفنان العاملي له �ص���هرة وا�صعة عامليا و�صيتمكن 
زوار وجماهري �ص���باق “عي�ص���ها ويانا” من ح�صور احلفل 

الغنائي له.
وميكن للراغبن يف ح�ص���ور �ص���باق جائ���زة البحرين 
الك���ربى للفورم���ول وان 2017 ����راء تذاكرهم من خالل 
مراكز البيع التابعة حللبة البحرين الدولية واملتواجدة يف 
جممع البحرين �صتي �صنرت اأو عرب املوقع الإلكرتوين حللبة 
البحرين الدولية www.bahraingp.com اأو الت�صال 

باخلط ال�صاخن 17450000. 

ما ان احتجبت �صم�س الفنان البحريني الكبري  “Enrique Iglesias” في الفورموال  
را�ص���د العريف���ي و�ص���اقت م�ص���احتها وتال�ص���ت 
حتى تفاعلت ال�ص���احة الفنية مع خرب رحيله وعرّب 
اجلمي���ع عن عمق حزنهم وخال�س املوا�ص���اة لأهله 
وذويه، وقد غ�صت و�ص���ائل التوا�صل الجتماعي 
بكلمات الرثاء من ت�ص���كيلين وممثل���ن واأدباء، 
حيث للفنان الراحل معزة خا�صة يف قلوب اجلميع 

وهو معلم بكل ما حتمله الكلمة من معنى. 
ويعد العريفي اأحد رواد الفن الت�صكيلي يف مملكة 
البحري���ن الذين اأث���روا احلركة الفنية الت�ص���كيلية على 
امل�ص���توين املحل���ي والإقليمي باأعم���ال مميزة مبدعة 
نالت اإعج���اب العديد من الأو�ض���اط الفني���ة والثقافية 
م���ن خالل اإقامته املعار�س الفنية وم�ص���اركته يف جميع 
معار����س وزارة الثقافة والإع���الم داخل مملكة البحرين 

وخارجها.
وكان الفن���ان را�ص���د العريفي قد ن���ال العديد من 
اجلوائز التقديرية اأهمها ح�ص���وله على و�ص���ام الكفاءة 
من الدرجة الأولى من عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة يف 16 دي�صمرب العام 2007، 
كما ح�ص���ل على جائزة الدولة التقديرية والت�ص���جيعية 
الع���ام 1989 وجائ���زة الرواد اخلليجي���ن لدول جمل�س 
التعاون العام 1994 وو�صام املوؤرخن العرب، اإ�صافة 
لكونه رئي�ص���ا جلمعية البحرين للفن املعا�ر وع�ص���وا 
للجن���ة الوطني���ة للمتاحف واأح���د الذين قاموا باإن�ص���اء 
متحف خا�س يف املحرق عن املدر�ص���ة الدملونية العام 
1990 ومعر�س يف جممع البحرين التجاري العام 1980.

در�س الفن ودّر�ص���ه واأ�ّص�س اأول جمعية له “جمعية 
البحري���ن للف���ن املعا�ر”، كم���ا اأّلف كتباً ع���ن الرتاث 

ال�ص���عبي واأ�ّص����س متحفا �صخ�ص���يا. لوحات العريفي تظهر تاريخ البحرين 
وتراثها العريق، وهو يعترب اأن الفن يتجّدد مع الإن�ص���ان ول ي�ص���يخ. تخّلى 
عن الفر�ص���اة واأخذ ير�ص���م باأ�ص���ابعه معترباً اأنه “هكذا يعزف األواناً ويجد 

طعماً لروحه”.
ون���ال الفن���ان العريفي الكث���ري من اجلوائ���ز و�ص���هادات التقدير يف 
م�ص���واره الفني الذي ميتد عرب 45 عاماً، من بينها و�ص���ام الدولة من قبل 
جالل���ة املل���ك؛ تقدي���راً لإجنازاته املميزة وم�ص���اهماته يف تق���دمي الرتاث 

البحريني.
  الفنان خالد الرويعي كتب يف ح�صابه بالن�صتغرام “وداعا اأيها 

املعلم.. را�صد العريفي يف ذمة اهلل، دملون تدين لك بالكثري”. 
كما كتب الفنان عزيز الكوهجي “فقدت البحرين اليوم الفنان 
را�ص���د العريفي احد رواد الفن الت�صكيلي املعا�ر الذي انتقل اإلى 
رحم���ه اهلل تعالى بعد م�ص���رية حافل���ة من العطاء يف جم���ال الفنون 

الت�صكيلية”.
وكت���ب الأديب را�ص���د جن���م “اهلل يرحم���ك ويغفر ل���ك ويجعل 

مثواك اجلنة ونعيمها”.
وكت���ب الفنان حممود املال “اإنا هلل واإن���ا اإليه راجعون.. الفنان 

را�صد العريفي يف ذمه اهلل”.
وكتب���ت �ريفة �ص���وار “ل حول ول قوة اإل ب���اهلل.. اللهم ادخله 

ف�صيح جناتك”.
اأم���ا الكاتبة فاطمة ال�ص���ديقي فكتبت “دعوة �ص���ادقة منكم 
لب���ن البحرين الذي رفع ا�ص���م البحرين بفن���ه الراقي املتميز، رحم 

اهلل را�صد العريفي وا�صكنه ف�صيح جناته”.
“رائد املدر�ص���ة الدملوني���ة يغادرنا.. و�ص���قطت وردة جميلة 
اأخرى” هكذا كتب ال�ص���اعر عبداحلميد القائد عرب ح�صابه يف الفي�س 

بوك. 
يف بداي���ة م�ص���واري ال�ص���حفي ويف اأوائل الت�ص���عينات التقيت 
بالفنان را�صد العريفي يف مر�صمه يف املنامة، واأتذكر انه كان يعمل 
على ترميم بع�س القطع الأثرية وكاأنه يحاول ان يبعث فيها احلياة 
من جديد، كان مر�صمه عبارة عن متحف كبري وكل قطعة فيه تلقى 

عناية و�صيانة.
كان املر�صم يتميز ب�ربات رائعة من الألوان، الأزرق والأ�صفر 

والأبي�س والأخ�ر، مر�صما اأ�صبه باملبنى الكال�صيكي.
دخل���ت عليه وبعد الرتحي���ب حتدث كثريا ع���ن والدي الأديب 
الراح���ل حممد املاجد وال�ص���داقة الت���ي جمعت بينهم���ا ثم اأهداين 
لوحة �ص���غرية مطرزة بالفن الديلموين الذي ا�صتهر به وانفرد عن 
غ���ريه يف توظيفه بلوحات���ه. بعد ذلك األتقيت���ه يف معر�س البحرين 
للفنون الت�صكيلية ال�صنوي اآنذاك واقفا اأمام لوحاته وكانت مبثابة 
كاتوجل���ات من الف���ن العاملي و�ص���األني: هل علق���ت اللوحة التي 
اأهديتها لك اأم ركنتها؟ اأجبته رحمه اهلل، ل ل اأ�ص���تاذي را�ص���د لقد 
علقتها يف مكتبي وخلفي مبا�رة، فراأيت حينها الفرح يف عينيه ثم 

التفت يغازل لوحاته يف رحلة �صمت. 
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 الذهب.. االختيار المفّضل في عيد األم
ي�ص���تعد الأبن���اء يف ه���ذه الأيام لتق���دمي هداي���ا لأمهاتهم يف احتف���الت عيد الأم 
والذي ي�ص���ادف 21 من مار�س اجلاري؛ تعبريا و�صكرا جلهودها طوال العام ورعايتها 

وحنانها، على الرغم من اأن يوما واحدا ل يكفي لتكرميها بالطبع.
وتاأتي م�ص���األة اختيار الهدية املنا�ص���بة لها من اأ�صعب الأ�ص���ياء التي ت�صيبنا يف 
البحث بن املحالت واملجمعات الكبرية وحمل الورود والذهب والتي بدورها ت�صتعد 
كل عام لإقامة عرو�س خا�صة بهذه املنا�صبة، ولعل �راء الذهب ياأتي يف املقام الأول 
يف البحري���ن وبع�س الدول املجاورة، خ�صو�ص���ا واأن معظم الأمهات يف�ص���لن الذهب 

كهدايا يف هذه املنا�صبة بالطبع بح�صب الإمكانات املتاحة.
اإل���ى جانب الذهب يتزاي���د الطلب عل���ى الأدوات املنزلية املفيدة لالأم، واأي�ص���ا 
الزهور والنقود يف املرتبة التالية، مع اأن الكثريين يف�ص���لون اأي�ص���ا يف نف�س الوقت 
اختيار الهدايا الرمزية يف هذا اليوم بعيدا عن البذخ، فالأم ت�ص���تحق الأف�ص���ل دائما، 

لكن جناحنا وحبنا واحرتامنا لها هي اأكرث الهدايا التي تنتظرها اأمهاتنا كل يوم.

•  بداأت الفنانة اللبنانية 	
نوال الزغبي، ت�صوير م�صاهد 

الفيديو كليب اخلا�س 
باأغنيتها العراقية- اخلليجية 

تولع، حتت اإدارة املخرج 
جو بوعيد.

BUZZ 

مسافات

قلعة البحرين تحتضن “ربيع الثقافة” 

طارق البحار

اأ�سامة املاجد

• حممود املال	

• خالد الرويعي 	

• عبداحلميد القائد	

• را�صد جنم	

• الفنان الراحل را�صد العريفي بري�صة الزميل الفنان �صلمان طربو�س	
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اأكرث املهن التي تقود اإىل االنتحار
�رشدت درا�ص���ة بريطانية حديثة قائمة اأكرث املهن التي يقبل العاملون فيها على النتحار، و�ص���ط 

اآمال باأن ت�صاعد بياناتها على تفادي املزيد من �صحايا “قتل الذات” م�صتقبال.
وك�ص���فت الدرا�ص���ة التحليلية التي اأجراها املركز الوطني الربيطاين لالإح�ص���اءات، عن اأن الن�ص���اء 
الالئي يعملن ممر�صات يف بريطانيات، مر�صحات لأن ينتحرن، باأكرث من 23 %، مقارنة مبعدل النتحار 
الع���ام يف الب���الد. اأما املعلم���ات يف املدار�س البتدائي���ة، فيزيد احتمال انتحارهن ب����42 %، عن معدل 

النتحار العام بربيطانيا، وفق ما نقلت �صحيفة “اإندبندنت” الربيطانية.
يف املقابل، يقل احتمال انتحار الن�صاء الالئي يعملن يف جمال الثقافة والإعالم، ب�69 % عن معدل 
النتح�ر الع�م يف بريط�ني�. ويف اأو�ش�ط الرج�ل، وجدت الدرا�شة اأن العم�ل الأقل كف�ءة، مر�شحون ب�أكرث 
م���ن 3 مرات لالإقبال على النتحار، اإ�ص���افة اإلى موظفي قطاع البناء، قيا�ص���ا مبع���دل النتحار العام يف 
بريطانيا. واأ�صافت الدرا�صة اأن من يعملون يف جمال الرعاية، معر�صون بدورهم ب�صورة اأكرب لالنتحار، 

مقارنة باملعدل العام، �صواء كان ذكورا اأو اإناثا.
ونب���ه املدي���ر التنفيذي يف هيئة ال�ص���حة العامة يف بريطاني���ا، اإلى اأن النتحار ب���ات واحدا من اأبرز 

اأ�صباب الوفاة يف البالد بني من تقل اأعمارهم عن 50 عاما.
واأو�ص���ح دونكان �صيلبي، اأن ثمة ن�صاء يقبلن اأكرث فاأكرث، كل �صنة، على و�صع حد حلياتهن، فيما 
ك�ص���فت الدرا�ص���ة عن اأن النتحار ينتهي باملوت يف الغالب حني يكون من يقبل عليه غري م�صتفيد من 

اخلدمات ال�صحية، اإذ يفقدون القدرة على التحمل دون م�صاندة.

وفــاة الكاتـــب واملفكـــر امل�صري 
ال�صيد ي�صني عن 84 عاما

الرجـــال علـــى  املكثفـــة  الريا�صيـــة  عك�صـــي” للتماريــن  “اأثـــر 
بخالف ما يعتقد كثريون اأن ممار�صة التدريبات 
الريا�ص���ية تزيد من القدرات اجلن�ص���ية، خ�صو�ص���ا 
ل���دى الرج���ال، فقد اأظهرت درا�ص���ة حديث���ة اأن هذا 
العتقاد ال�ص���ائع غري �ص���حيح واأن تلك التمارين قد 

يكون لها “اأثر عك�صي” يف هذا املجال.
واأ�صارت الدرا�ص���ة - التي ن�رشت مبجلة “الطب 
والعلوم يف الريا�ص���ة والتدريبات” - اإلى اأن الرجال 
الذين ميار�صون تدريبات مكثفة وطويلة ب�صكل غري 

معتاد، رمب���ا يقل لديهم احتم���ال اأن يتمتعوا برغبة 
جن�صية طبيعية مقارنة مع نظرائهم الذين ل يوؤدون 

تدريبات مبثل هذا العنف.
وفح�س القائمون على الدرا�ص���ة بيانات ب�ص���اأن 
ع���ادات التدري���ب والرغبة اجلن�ص���ية بالن�ص���بة لنحو 

1077 رجال يف حالة �صحية جيدة.
ووج���دت اأنه باملقارنة مع الرج���ال الذين اتبعوا 
اأك���رث اأنظم���ة التدريب كثاف���ة، فاإن احتم���ال التمتع 

برغب���ة جن�ص���ية طبيع���ة اأو مرتفعة زاد ل���دى الرجال 
الذين اتبعوا اأقل التدريبات كثافة.

وعلى نح���و مماثل، ف���اإن الرجال الذين ق�ص���وا 
اأقل وقت يف ممار�ص���ة تدريب���ات زاد لديهم احتمال 
التمتع برغبة جن�ص���ية عالي���ة اأو طبيعية 4 مرات على 
الأقل بالن�صبة للرجال الذين خ�ص�صوا معظم الوقت 

للتدريب.
واأفاد نحو 47 % من الرجال الذين كانت لديهم 

اأدنى رغبة جن�ص���ية يف الدرا�ص���ة، مبمار�صة تدريبات 
اأكرث من 10 مرات اأ�صبوعيا، وقال 65 % منهم اإنهم 

تدربوا اأكرث من 10 �صاعات كل اأ�صبوع.
واأظه���رت الدرا�ص���ة اأن اأقل من 7 % من الرجال 
الذين كانت لديهم رغبة جن�ص���ية طبيعية اأو مرتفعة 
تدرب���وا اأكرث من 10 م���رات اأ�ص���بوعيا. وذكر 22 % 
فق���ط من هوؤلء الرجال اأنهم مار�ص���وا تدريبات اأكرث 

من 10 �صاعات اأ�صبوعيا.

مدار” تعطل  “عا�صفة 
الدرا�صة يف ال�صعودية

اأعلن���ت حمافظات �ص���عودية عدة �ص���مال 
وو�ص���ط و�رشقي اململكة تعليق الدرا�صة اأم�س 
الأحد ب�صبب الأحوال اجلوية وموجة الغبار التي 
ت�صهدها البالد، �ص���من ما اأطلق عليه خرباء يف 

املناخ ا�صم “عا�صفة املدار”.
وتب���وك  القري���ات  حمافظ���ات  واأعلن���ت 
وحائل )�صمال( واجلوف )�ص���مال غرب( وحفر 
الباطن )�رشق( واملجمعة والق�ص���يم )و�ص���ط( 
تعليق الدرا�صة يف جميع مدار�صها اأم�س الأحد؛ 
ب�صبب الأحوال اجلوية وموجة الغبار، وفق قناة 

“الإخبارية” ال�صعودية الر�صمية.
بدوره���ا، قالت وكال���ة الأنباء ال�ص���عودية 
اإن الإدارة العام���ة للتعلي���م مبنطق���ة احل���دود 
ال�ص���مالية اأعلن���ت اأي�ص���ا عن تعليق الدرا�ص���ة 

الأحد يف جميع مدار�س املنطقة.
تغري���دة  يف  ال�ص���حة  وزارة  واأعلن���ت 
ع���رب ح�ص���ابها عل���ى “توي���رت” رف���ع جهوزي���ة 
لتق���دمي  ال�ص���حية  واملراك���ز  امل�صت�ص���فيات 
اخلدم���ات الطبي���ة للمتاأثرين م���ن موجة الغبار 

والأمطار امل�صاحبة ل� “عا�صفة مدار”.

اأول رخ�صة لتقنية 

املولود “ثالثي االآباء”

منحت ال�صلطات الربيطانية اأول ترخي�س 
ملركز طبي ل�صتخدام تقنية تخ�صيب املولود 
“ثالث���ي الآباء”، وذلك بعد مرور نحو 3 اأ�ص���هر 
عل���ى اإقرار ا�ص���تخدام ه���ذه التقني���ة لأغرا�س 

طبية.
ووف���ق ما اأف���ادت �ص���حيفة “ الغادريان” 
الربيطانية، فاإن الهيئة الربيطانية للخ�ص���وبة 
الب�رشية وعلم الأجنة اأعطت ال�صوء الأخ�رش ملركز 
التخ�صيب مبدينة نيوك�صل لبدء ا�صتخدام هذه 

التقنية املثرية للجدل.
وكان املركز قد قال يف دي�صمرب املا�صي 
عند اإعالن املوافقة احلكومية على هذه التقنية 
اإنه تلق���ى العديد م���ن الطلبات لإج���راء عملية 
الإخ�ص���اب، وياأمل الفريق مب�ص���اعدة 25 امراأة 

�صنويا على اإجراء العملية بتمويل حكومي.
وتعني ه���ذه التقنية اإج���راء عملية تلقيح 
من امراأتني ورجل، اإذ يجري دمج بوي�ص���ة لالأم 
امل�ص���ابة مبر�س وراثي واأخرى ل�صيدة �صليمة 
متربع���ة مع احلي���وان املنوي للرج���ل، ثم تزرع 

البوي�صة املخ�صبة يف رحم املراأة.
وت�ص���تخدم ه���ذه التقني���ة م���ن اأج���ل منع 
انتق���ال الأمرا����س الوراثية التي تع���اين منها 

الأمهات اإلى الأبناء..
يذك���ر اأن بريطانيا هي الدولة الوحيدة يف 
العامل التي اأقرت هذه العملية املثرية للجدل.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�صنع الكعك تهمة ت�صتوجب االعتقال يف فنزويال
اعتقلت فنزويال الأ�ص���بوع املا�ص���ي 4 من اأ�ص���حاب املخابز ل�ص���نعهم كعكا ومعجنات اأخرى، يف 
الوقت الذي تهدد فيه حكومة الرئي�س نيكول�س مادورو بال�ص���تيالء على املخابز يف كراكا�س يف اإطار 
“حرب خبز” جديدة. واأر�ص���ل مادورو مفت�ص���ني وجنودا اإلى اأكرث من 700 خمبز يف �صتى اأنحاء العا�صمة 
الأ�ص���بوع املا�ص���ي؛ لفر�س تطبيق قانون يق�ص���ي ب�رشورة تخ�ص���ي�س 90 % من القمح للخبز بدل من 
املعجنات والكعك الأغلى ثمنا. وتعترب تلك اأحدث خطوة تقوم بها احلكومة ملكافحة النق�س والطوابري 
الطويلة على املنتجات الأ�صا�ص���ية التي �صابت الأزمة القت�صادية يف البالد على مدى ال�صنوات الثالث 
املا�ص���ية. ويقول احلزب ال�ص���رتاكي احلاكم اإن رجال الأعمال املوؤيدين للمعار�ص���ة يدمرون اقت�صاد 
فنزويال عرب تخزين ال�صلع ورفع الأ�صعار، فيما يقول منتقدون اإن احلكومة م�صوؤولة عن ذلك ملوا�صلتها 

“�صيا�صاتها الفا�صلة” بال�صيطرة على الأ�صعار والعملة.

قالت عائلة الكات���ب واملفكر الجتماعي 
ال�صيد ي�صني اإنه تويف اأم�س الأحد عن 84 عاما 

بعد �رشاع مع املر�س.
وقال جنله عمرو ي�ص���ني لو�صائل الإعالم 
اإن �صالة اجلنازة �صتقام بعد �صالة الع�رش قبل 
اأن يوارى الرثى مبقابر ال�ص���اد�س من اأكتوبر. 
ونع���ت الهيئة امل�رشية العامة للكتاب املفكر 
الراحل ال���ذي طبعت له العديد م���ن موؤلفاته. 
ولد ي�صني يف 3 �ص���بتمرب 1933 وح�صل على 

لي�ص���ان�س احلق���وق من جامعة الإ�ص���كندرية. بداأ م�ص���ريته العملي���ة يف 1957 باملركز القومي 
للبحوث الذي ا�ص���تمر فيه حتى 1963 و�ص���غل من�ص���ب مدير مركز الدرا�ص���ات ال�صيا�ص���ية 
والإ�ص���رتاتيجية مبوؤ�ص�ص���ة الأهرام من 1975 اإلى 1994. قدم اأكرث من 40 موؤلفا يف ال�صيا�صة 
وعلم الجتماع من اأبرزها “اأ�ص����س البحث الجتماعي” و “ال�صخ�صية العربية بني ت�صور الذات 
ومفه���وم الآخ���ر” و “حتليل مفهوم الفكر القوم���ي” و “م�رش بني الأزمة والنه�ص���ة” و “جدل 

احل�صارات” و “اآفاق املعرفة يف ع�رش العوملة” و “روؤية عربية مل�صكالت العامل املعا�رش”.
ح�صل على و�صام ال�صتحقاق الأردين من الطبقة الأولى يف 1992 وو�صام العلوم والفنون 

والآداب من م�رش بالعام 1995 وجائزة الدولة التقديرية يف العلوم الجتماعية العام 1996.
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حممــد بــن را�صـــد 
يعلن اإطالق جملــ�س 

عاملي لل�صعادة

اأطل���ق نائ���ب رئي�س الإم���ارات رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ال�ص���يخ حممد بن را�ص���د 
اأم�س الأحد، املجل�س العاملي لل�ص���عادة برئا�صة اأ�صتاذ التنمية امل�صتدامة يف جامعة كولومبيا 
جيفري �ص���اك�س وبع�صوية 12 ع�صوا من خمتلف التخ�ص�صات. وكتب ال�صيخ حممد بن را�صد 
عرب ح�صابه على موقع التدوينات ال�صغرية “تويرت”: “يندرج حتت املجل�س 6 جمال�س فرعية 
يف ال�ص���حة والتعليم وبيئة العمل وال�صعادة ال�صخ�صية واملدن ال�صعيدة ومعايري ال�صعادة يف 
املجتمعات”. وتابع “نهدف من ت�ص���كيل املجل�س العاملي لل�صعادة دعم جهود دولية جديدة 

لعتماد معيار ال�صعادة كمعيار اأ�صا�صي لنجاح التنمية يف دول العامل كما هو يف الإمارات”.

الطق�س املتوقع �ص���يكون 
غري م�ص���تقر مع ت�ص���اقط اأمطار 

قد تكون رعدية.

الري���اح �ص���مالية غربي���ة م���ن 12 اإلى 17 
عق���دة، وت�ص���ل اإلى 25 عقدة مع هبات ت�ص���ل 

اإلى 35 عقدة.

ارتفاع موج البحر من قدمني اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل ومن 
3 اإلى 6 اأقدام يف عر�س البحر، وقد ي�صل اإلى 8 اأقدام اأثناء 

الهبات. درجة احلرارة العظمى 24، وال�صغرى 19 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

• �صماء العا�صمة املنامة 	
حلظة �رشوق ال�صم�س

• عر�س لالأزياء الإ�صالمية يف غروزين من ت�صميم عائ�صة قادروف ابنة رئي�س جمهورية ال�صي�صان	
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