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براجمنا التنموية م�ستمرة يف جميع القطاعات
جاللته ا�ضتعر�س مع رئي�س الوزراء وويل العهد املو�ضوعات املحلية... العاهل:

�ملنام���ة - بن���ا: ق���ال عاهل �لب���اد �ساحب 
�جلالة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة �إن عملنا 
�لوطني وبر�جمنا �لتنموية �ست�ستمر باإذن �هلل يف 

�لقطاعات كافة �لتي تخدم �لوطن و�ملو�طن.
ج���اء ذلك ل���دى ��ستقب���ال جالت���ه يف ق�رص 
�ل�سخ���ري �أم����س رئي�س �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة، وويل 
�لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س 
جمل�س �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري 

�سلمان بن حمد �آل خليفة.
ويف �للق���اء، ��ستعر�س جالت���ه مع �سموهما 
�لنتائج �لطيب���ة للزيارة �لناجحة جلمهورية م�رص 

�لعربية �ل�سقيقة ومباحثاته �ملثمرة مع �لرئي�س 
�مل����رصي �أخي���ه عبد�لفت���اح �ل�سي�س���ي. كما نوه 
جالت���ه باأهمية �لق���ر�ر�ت �ل�سادرة ع���ن �لقمة 
�لعربي���ة �لثامن���ة و�لع�رصي���ن �لت���ي ��ست�سافها 
�ململك���ة �الأردنية �لها�سمي���ة �ل�سقيقة، وما لها 
من �أهمية كبرية يف دع���م م�سرية �لعمل �لعربي 

�مل�سرتك.
كم���ا جرى باللق���اء ��ستعر��س �ملو�سوعات 
�لتي تهم �ل�ساأن �ملحلي من �أجل تعزيز �مل�سرية 
�لوطنية ودعم �القت�س���اد �لوطني و�لعمل على 

حتقيق �الأهد�ف و�ملرتكز�ت �الأ�سا�سية 
•للتنمية �ل�ساملة. جالة �مللك م�ستقبا �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد 	 2
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هام�ش 10 % من ال�سرعة 

الق�سوى ل�سبط ملخالفات

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلية: �أكدت �الإد�رة �لعامة للمرور، 
�أن���ه مت و�سع هام����س ال يتجاوز 10 % م���ن �ل�رصعة �لق�سوى 
�ملق���ررة لكل �سارع �أثناء �سبط خمالفات �ل�رصعة، بحيث يتم 
�سبط خمالفات �ل�رصع���ة �إذ� تعّدت هذه �لن�سبة، وي�رصي ذلك 

على جميع �ل�سو�رع و�لتقاطعات. 
ودعت �الإد�رة �ل�سو�ق �إلى �رصورة �اللتز�م باحلد �ملقرر 
لل�رصع���ة وعدم جت���اوزه مل���ا ي�سكله ذل���ك من خط���ورة على 
�أرو�ح م�ستخدمي �لطري���ق، مهيبة ب�سو�ق �ملركبات �اللتز�م 
بالقو�ع���د �ملرورية �لتي تهدف لتحقي���ق �ل�سامة �ملرورية 

وحفظ �الأرو�ح و�ملمتلكات.

 اإدراج اأ�سهم “الإثمار”

يف اأ�سواق املنطقة
�ملنام���ة - �الإثم���ار: و�ف���ق م�ساهمو �رصك���ة �الإثمار 
�لقاب�سة )بنك �الإثمار �سابًقا( على مقرتح الإدر�ج �أ�سهم 
�الإثم���ار يف �أ�سو�ق �الأور�ق �ملالي���ة �الأخرى يف �ملنطقة. 
والق���ى �ملقرتح �لذي ق���دم من قبل �أح���د �مل�ساهمني 
كبن���د �إ�سايف يف ج���دول �أعمال �جتم���اع �جلمعية �لعامة 

�لعادية �ملنعقد يوم �خلمي�س �ملا�سي، ترحيباً 
من �مل�ساهمني �لذين و�فقو� عليه.

خف�ش اأ�سعار التجوال    

بني دول اخلليج 35 % 
�ساحية �ل�سيف - هيئة تنظيم �الت�ساالت: �أعلنت هيئة 
تنظيم �الت�ساالت مبملكة �لبحري���ن �أن مو�طني دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي �سيتمتعون باأ�سعار خمف�سة يف �أ�سعار خدمة 
�لتجو�ل وبدء �رصيان �لقر�ر �عتباًر� من 1 �أبريل �جلاري. وهذه 
ه���ي �ل�سنة �لثاني���ة �لتي يتم فيه تخفي����س �أ�سعار �لتجو�ل، 

�إذ �سيتم �ال�ستمر�ر يف تخفي�س هذه �الأ�سعار ب�سكل 
�أكرب يف كل عام حتى بلوغ عام 2020. 
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أناقة متجددة... قيمة ال تضاهى!
العروض القّيمة ال تدوم طويال 

12,495

* تطبق الشروط واألحكام.

  Infiniti.Bahrain       InfinitiBah

اقتناع اأمريكي واأوروبي بالإرهاب الإيراين يف البحرين
يف تقرير ن�ضرته “وا�ضنطن بو�ضت”

قال���ت “و��سنط���ن بو�س���ت” �الأمريكي���ة يف 
تقري���ر ن�رصت���ه �الأح���د �إن الإير�ن ي���د� يف ت�سليح 
�إرهابيني بحرينيني على نحو متز�يد، موؤكدة �أن 
�أم���ريكا و�لدول �لغربية بات���ت مقتنعة بخطورة 

�الإرهاب �الإير�ين يف �لبحرين. 
ووف���ق �لتقري���ر �ل���ذي ن����رص حت���ت عن���و�ن 
“�لوالي���ات �ملتح���دة ترى دع���م �إي���ر�ن للخايا 
�ملحلل���ون  ي���رى  �لبحري���ن”،  يف  �مل�سلح���ة 

متز�ي���د  تهدي���د�  و�الأوروبي���ون  �الأمريكي���ون 
�خلط���ورة، �إذ تنت�رص خايا مدججة بال�ساح متدها 

ومتولها �إير�ن، ح�سب �مل�سوؤولني.
وبح�س���ب �ل�سحيف���ة، ف���اإن ت���ردد �لغ���رب 
يتا�سى، و�إن وكاالت �ملخابر�ت �لغربية ت�سهد 
ج���ر�أة جديدة من قبل �إير�ن يف دعم �ملت�سددين 
�مل�سلحني يف �ململكة، وفقا ملحللني �أمريكيني 

و�أوروبني.
وقال �لتقرير: ت�س���ف �لوثائق و�ملقابات 
�لتي �أجريت مع م�سوؤويل �ال�ستخبار�ت �حلاليني 

و�ل�سابق���ني برناجم���ا تدريبي���ا متقدم���ا نظم���ه 
�حلر�س �لثوري يف طهر�ن للبحرينيني يف فنيات 
�لتفجري �ملتقدمة وحرب �لع�سابات، و�كت�سفت 
يف �لبحرين على نحو متز�يد وعلى مدى �ل�سنو�ت 
�لثاث �ملا�سي���ة جمموعة و��سعة م���ن �الأ�سلحة 
ب�س���كل  �ملتط���ورة - و�لكث���ري منه���ا مرتب���ط 
�رصع���ي باإير�ن - مب���ا يف ذلك مئ���ات �لكيلو�ت 
م���ن �ملتفج���ر�ت �لع�سكري���ة �الإير�ني���ة �ملن�ساأ، 

ح�سب �أق���و�ل م�سوؤويل �ال�ستخبار�ت يف 
15�لواليات �ملتحدة و�أوروبا. 

الع�ضابات التفجري وحرب  الثوري” درب بحرينيني على فنيات  “احلر�س 
املحرر ال�سيا�سي

• �سحيفة “و��سنطن بو�ست” �الأمريكية ن�رصت �لتقرير �أم�س �الأول 	
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عملنا الوطني وبراجمنا التنموية م�ستمرة يف جميع القطاعات
جاللته ا�شتعر�س مع رئي�س الوزراء وويل العهد نتائج زيارته مل�رص... العاهل: 

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�شخ���ر اأم�س رئي����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائ���د االأعلى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 

االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة.
وخالل اللقاء، ا�شتعر�س جاللته مع �شموهما 
النتائ���ج الطيبة للزيارة الناجح���ة التي قام بها 
جاللت���ه اإلى جمهوري���ة م�رص العربي���ة ال�شقيقة 
ومباحثات���ه املثم���رة مع الرئي����س امل�رصي اأخيه 
عبدالفت���اح ال�شي�ش���ي، والت���ي �شيك���ون له���ا 
املردود االإيجابي على �شعيد تطوير العالقات 
االخوية الوثيقة وتعزيز اأ�ش�س التعاون الوطيد 

بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
كما ن���وه جالل���ة املل���ك باأهمية الق���رارات 
ال�ش���ادرة عن القمة العربي���ة الثامنة والع�رصين 

الت���ي �شارك فيه���ا جاللته اإخوانه ق���ادة الدول 
العربي���ة والت���ي ا�شت�شافها اململك���ة االأردنية 

الها�شمي���ة ال�شقيقة، وما له���ا من اأهمية كبرة 
يف دع���م م�شرة العم���ل العرب���ي امل�شرتك مبا 

يخ���دم ق�شايا وم�شال���ح االأمة العربي���ة، مثمنا 
جاللته جهود عاهل اململكة االردنية الها�شمية 

ال�شقيق���ة اأخيه �شاحب اجلالل���ة امللك عبداهلل 
الث���اين بن احل�ش���ني، والتي اأ�شهم���ت يف اإجناح 
اإجتماعات القمة. كما ج���رى باللقاء ا�شتعرا�س 
املوا�شي���ع التي ته���م ال�شاأن املحل���ي من اأجل 
تعزي���ز امل�ش���رة الوطني���ة ودع���م االقت�ش���اد 
االأه���داف  حتقي���ق  عل���ى  والعم���ل  الوطن���ي 
ال�شامل���ة،  للتنمي���ة  االأ�شا�شي���ة  واملرتك���زات 
موؤكداً جاللة املل���ك اأن عملنا الوطني وبراجمنا 
التنموية �شت�شتمر باإذن اهلل يف القطاعات كافة 

التي تخدم الوطن واملواطن.
واأع���رب جاللة امللك عن ال�شك���ر والتقدير 
ال���وزراء،  رئي����س  امللك���ي  ال�شم���و  ل�شاح���ب 
و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء على 
جهود �شموهما لالرتق���اء بعمل احلكومة وتبني 
املبادرات والربامج الت���ي تدعم خطط التنمية 

االقت�شادية خلدمة البحرين و�شعبها العزيز.

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

تطوير القطاعات االقت�سادية واإعادة �سياغة اأدائها باملرحلة املقبلة

تعزيز اآفاق التعاون مع ماليزيا يف املجاالت الع�سكرية

�شموه اأبدى ارتياحه لدور جمل�س التنمية يف الرتويج للبحرين وت�شجيع اال�شتثمار... ويل العهد:

جاللته بحث امل�شتجدات والتطورات االإقليمية والدولية مع وزير الدفاع... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: دع���ا ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء، رئي�س 
جمل�س التنمية االقت�شادي���ة �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ر �شلمان بن حمد اآل خليفة اإلى �رصورة تكري�س 
جميع اجلهود نح���و تعزيز املكانة التناف�شية الرائدة 
ململك���ة البحرين على م�شت���وى املنطقة والعامل من 
خ���الل موا�شل���ة تطوير بيئ���ة االأعمال، مب���ا يت�شمنه 
ذلك من تنفيذ املبادرات الرامية اإلى زيادة ت�شهيل 
اإجن���از االأعم���ال، وزي���ادة ا�شتقط���اب اال�شتثمارات 
املعززة لالقت�شاد الوطني والتنمية وخلق الوظائف 

النوعية للمواطنني.
واأكد �شموه ما متتلكه البحرين من بنية ت�رصيعية 
وتنظيمية حديثة مع���ززة ملزايا اال�شتثمار يف مملكة 
البحري���ن وتاأكي���د م�شاره���ا االقت�ش���ادي يف زي���ادة 
دعم وت�شجي���ع القطاع���ات االقت�شادي���ة االأ�شا�شية 
وموا�شل���ة االأداء التناف�شي لها، م�شًرا �شموه يف هذا 
ال�ش���دد اإلى القطاع املايل وما ي�شهده من ابتكارات 
وتوظيف التقني���ات احلديثة لتطوير خدماته ب�شكل 
تناف�ش���ي مب�شتوي���ات متقدم���ة تواك���ب املتغرات 

الرئي�شية يف هذا القطاع على امل�شتوى العاملي.
جاء ذلك، لدى تروؤ�س �شموه اجتماع جمل�س اإدارة 
جمل����س التنمي���ة االقت�شادي���ة �شباح اأم����س، يف مقر 
املجل�س بخليج البحرين، حيث اأكد �شموه اال�شتمرار 
يف م�شاعي حتقيق تنمي���ة م�شتدامة واقت�شاد متني 

لتحقي���ق االأهداف املن�شودة خا�شة ما يت�شل ببلورة 
االقت�شاد اخلالق املعّزز للبيئة اجلاذبة لال�شتثمار.

ولف���ت �شموه اإل���ى اأن املنج���زات التي حتققت 
يف الف���رتة املا�شية تعد جناح���ات ومكت�شبات هامة 
عك�ش���ت �شحة توجهات اململكة، واأكد �شموه �رصورة 
موا�شل���ة تطوي���ر القطاع���ات االقت�شادي���ة واإعادة 
�شياغ���ة اأدائها ورف���ع م�شت���وى اإ�شهاماتها، وتعزيز 
دوره���ا يف املرحل���ة املقبل���ة، مبدًيا �شم���وه ارتياحه 
لل���دور الذي يقوم ب���ه جمل�س التنمي���ة االقت�شادية 
لل�شعي نح���و تنفيذ ا�شرتاتيجيات���ه خا�شة ما يتعلق 

منها يف الرتويج ململكة البحرين وت�شجيع اال�شتثمار.
م���ن جانبه، ق���ّدم الرئي����س التنفي���ذي ملجل�س 
ا حول اآخر  التنمية االقت�شادية خال���د الرميحي عر�شً
امل�شتج���دات االقت�شادي���ة واملب���ادرات التي يعمل 
عليه���ا املجل�س بالتن�شيق م���ع �رصكائه بهدف تعزيز 
املكان���ة التناف�شي���ة للمملك���ة، وم���ن بينها حتديث 
بع����س القوان���ني والت�رصيع���ات وتعزي���ز اآلي���ة ف�س 
املنازعات التجارية وتطوير اإجراءات ت�شجيل االأعمال 
ومنح الرتاخي�س والتي �شت�شاهم جميعها يف متكني 
البيئة امل�شاندة للم�رصوعات النا�شئة وتعزيز فعالية 

املنظوم���ة الق�شائي���ة وت�شهي���ل اإج���راءات تاأ�شي�س 
االأعمال ودع���م تطوير قط���اع املوؤ�ش�شات ال�شغرة 

.SMEs واملتو�شطة
وتط���ّرق بعده���ا الرئي����س التنفي���ذي ملجل����س 
التنمي���ة االقت�شادي���ة خ���الل العر����س ال���ذي قدمه 
اإل���ى اال�شرتاتيجي���ات الت���ي تعم���ل عل���ى حتقيقها 
اإدارات جمل����س التنمي���ة االقت�شادية به���دف زيادة 
ذات  القطاع���ات  اإل���ى  اال�شتثم���ارات  ا�شتقط���اب 
املي���زة التناف�شية باململكة من خ���الل دعم اإجراءات 
تب�شي���ط االأعمال وامل�شاركة يف كربي���ات الفعاليات 

االقت�شادية العاملية للرتويج لالإمكانات التناف�شية 
للمملك���ة، باالإ�شاف���ة اإل���ى زي���ادة اأعم���ال املكاتب 
الدولي���ة للمجل����س لي�شم���ل نطاق اأعماله���ا الرتويج 
للمملك���ة يف اجلمهوري���ة الرتكية وال�شاح���ل ال�رصقي 
للواليات املتح���دة االأمركية، وماليزيا و�شنغافورة، 
وال�شوي���د والرنوي���ج وفنلندا وهولن���دا والدمنارك، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى مكاتبه القائمة ومنه���ا ما يركز على 
دول املنطق���ة. وب���ني الرميح���ي اأن املجل�س جنح يف 
ا�شتقط���اب العديد م���ن ال�رصكات خ���الل الربع االأول 
من العام اجلاري، من �شاأنها اأن تخلق وظائف نوعية 
للمواطنني، وذلك يف قطاعات اخلدمات اللوج�شتية، 
واخلدم���ات  املعلوم���ات،  وتكنولوجي���ا  واالت�ش���ال 

ال�شخ�شية والعامة.
وتن���اول الرئي����س التنفي���ذي ملجل����س التنمية 
االقت�شادي���ة التعري���ف مب���ا ب���ات ي�شكل���ه قط���اع 
التكنولوجي���ا املالية م���ن اأهمية متزاي���دة �شت�شهم 
ب�شورة جذرية يف تغير بيئة اخلدمات املالية. وبني 
الرميحي اأن جمل����س التنمي���ة االقت�شادية يتوا�شل 
���ا، به���دف  ���ا ودوليًّ م���ع املوؤ�ش�ش���ات املالي���ة حمليًّ
ت�شجيعها على تبني امل�شاريع واملبادرات املتعلقة 
بالتكنولوجيا املالية وتطوير اأجندة لالبتكار مبملكة 
البحرين، م�شًرا يف هذا ال�شدد اإلى الدور الذي يقوم 
ب���ه م�رصف البحرين املركزي يف خل���ق البنية التحتية 

الالزمة لدعم قطاع مايل مبتكر و�شامل.

املنام���ة - بن���ا: اأع���رب عاه���ل الب���الد �شاح���ب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة عن اعتزازه 
بالعالق���ات االأخوي���ة الثنائي���ة الوطي���دة بني مملكة 
البحرين ومملكة ماليزي���ا ال�شديقة، وما ت�شهده من 
من���و وازده���ار متوا�شل عل���ى كاف���ة امل�شتويات يف 
ظل ما حتظى به ه���ذه العالقات من اهتمام من قبل 

قيادتي البلدين ال�شقيقني.
جاء ذلك، خالل ا�شتقبال جاللة امللك، وبح�شور 
رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة، وويل العه���د نائب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمر �شلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة، يف ق�رص 
ال�شخر اأم�س، وزير الدفاع مبملكة ماليزيا ال�شقيقة 
ه�ش���ام الدين ح�ش���ني مبنا�شبة زيارت���ه للبالد، حيث 
نقل اإل���ى جاللة امللك حتيات وتقدي���ر ملك ماليزيا 
�شاح���ب اجلاللة ال�شلط���ان حممد اخلام����س، ورئي�س 

الوزراء حممد جنيب عبد ال���رزاق ومتنياتهما الطيبة 
ل�شعب البحرين بدوام التقدم والرخاء.

ورّحب العاه���ل بوزير الدف���اع املاليزي وكلفه 
بنق���ل حتياته اإلى اأخيه �شاح���ب اجلاللة ملك ماليزيا 
ورئي����س وزرائها ومتنياته ل�شع���ب ماليزيا ال�شقيق 

باملزيد من التطور واالزدهار.
واأكد جاللته حر�س مملك���ة البحرين على تعزيز 
وتو�شيع اآفاق التعاون امل�شرتك مع ماليزيا ال�شقيقة 
ال�شيم���ا يف املج���االت الع�شكرية والدفاعي���ة، مقدًرا 
جاللت���ه اإ�شهامات ماليزي���ا ال�شقيق���ة يف دعم االأمن 
وال�شالم يف املنطقة مبا يعود باخلر والنفع للجميع، 
منّوًه���ا جاللت���ه بهذه الزيارة الت���ي ت�شهم يف توطيد 
عالقات التعاون الثنائي وزيادة التن�شيق امل�شرتك. 
كم���ا بحث جالل���ة امللك مع وزي���ر الدف���اع املاليزي 
امل�شتجدات والتط���ورات االإقليمية والدولية وعدًدا 

من الق�شايا مو�شع االهتمام امل�شرتك.

•  �شمو ويل العهد يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة جمل�س التنمية االقت�شادية	

• جاللة امللك م�شتقبال، بح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد، وزير الدفاع املاليزي	
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اإعادة ت�صكيل جلنة حماية ودعم ال�صناعات الوطنية

لقاء تعريفي وحواري لطلبة “وطني الإمارات”

مبوجب قرار �صدر عن رئي�س الوزراء 

نظمته “الكلمة الطيبة” بالتعاون مع االحتاد العربي للتطوع

املنام���ة - بنا: �ص���در عن رئي�س 
الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة قرار رقم 
)5( ل�صنة 2017 باإعادة ت�صكيل جلنة 
حماية ودعم ال�صناعات الوطنية جاء 

فيه:  املادة االأولى:
ُيعاد ت�صكيل جلن���ة حماية ودعم 
ال�صناعات الوطنية على النحو االآتي:
ل�ص���وؤون  ال���وزارة  وكي���ل   .1
ال�صناع���ة بوزارة ال�صناع���ة والتجارة 

وال�صياحة رئي�صاً.
لتنمي���ة  امل�صاع���د  الوكي���ل   .2
ال�صناع���ة بوزارة ال�صناع���ة والتجارة 

وال�صياحة نائباً للرئي�س.
3. مدير اإدارة التنمية ال�صناعية 
بوزارة ال�صناع���ة والتجارة وال�صياحة 

ع�صواً.
التخلي����س  اإدارة  مدي���ر   .4
اجلمركي واملتابعة ب�صوؤون اجلمارك 

بوزارة الداخلية ع�صواً.

5. مدي���ر اإدارة الت�صجيل بوزارة 
ال�صناعة والتجارة وال�صياحة ع�صواً.

6. رئي����س ق�ص���م عالق���ات دول 
جمل�س التعاون بوزارة املالية ع�صواً.
يف  ع�صويته���م  م���دة  وتك���ون 
اللجنة املذكورة ثالث �صنوات قابلة 

للتجديد املادة الثانية:
عل���ى وزي���ر ال�صناع���ة والتجارة 
وال�صياح���ة تنفيذ هذا الق���رار، وُين�رش 

يف اجلريدة الر�صمية.

املنام���ة - جمعية الكلم���ة الطيبة: 
نظم���ت جمعي���ة الكلم���ة الطيب���ة لق���اء 
حواريا وتعريفيا لطلبة موؤ�ص�صة وطني 
االإم���ارات )�صف���راء وطن���ي االإم���ارات( 
بفندق داون ت���اون يف املنامة، والذين 
بح�ص���ور  م�ص���اركا   60 عدده���م  يبل���غ 
ال�صيخ���ة نورة بن���ت خليف���ة اآل خليفة، 
ورئي�س االحتاد العربي للتطوع ورئي�س 
جمعي���ة الكلم���ة الطيبة ح�ص���ن بوهزاع 
ونائب رئي�س جمعية الكلمة الطيبة اأنور 
بو ح�صن وعدد من اأع�صاء جمل�س االإدارة 
واملنت�صبني، اإ�صافة اإلى م�صوؤول الوفد 
����رشار الفال�ص���ي م���ن موؤ�ص�ص���ة وطني 
االإم���ارات وع���دد م���ن امل�رشف���ات. ومت 
خ���الل اللق���اء ا�صتعرا�س اأب���رز اأن�صطة 
اجلمعية واالحت���اد، وتناول اللقاء اأي�صا 
فكرة موؤ�ص�صة وطني االإمارات وهدفها 
م���ن الزيارة يف �صقل مه���ارات ال�صباب 
واإك�صابه���م خربات جدي���دة وحتفيزهم 

عل���ى العم���ل التطوع���ي. واأدار اللق���اء 
ال�ص���اب عل���ي بوه���زاع مقدم���اً موج���زاً 

تعريفياً عن اجلمعية واأن�صطتها.
بدوره، ق���ام رئي�س اللجنة املنظمة 
للملتقى يو�صف جناحي بتعريف الوفد 
عن امللتق���ى اخلليجي لالأطف���ال الذي 
ينظم �صنويا برعاية �صمو ال�صيخ عي�صى 
ب���ن عل���ي اآل خليفة واأهميت���ه يف �صقل 

�صخ�صيات االأطفال جيل امل�صتقبل.
وقدم ع�صو اللجن���ة املنظمة اأحمد 
ال�صليم���ان تعريف���ا ع���ن جائ���زة �صم���و 
ال�صي���خ عي�صى للنجم الواعد التي تقام 
على هام�س امللتقى ودورها يف حتفيز 
وت�صجي���ع االأطف���ال يف اإب���راز مواهبهم 
وقدراتهم االإبداعي���ة ورفع ا�صم مملكة 
البحري���ن عالي���اً م���ن خ���الل اإجنازاتهم. 
كما قدم ع�صو جمل����س االإدارة واللجنة 
املنظم���ة بوه���زاع موج���زاً تعريفياً عن 
جائ���زة �صم���و ال�صي���خ عي�صى ب���ن علي 

لتك���رمي رواد العم���ل التطوعي العرب 
واأهميتها يف ن�رش وتعزيز ثقافة التطوع، 
وت���اله تق���دمي ع�ص���و اللجن���ة املنظمة 
دالل الفهيد للجائزة ملوجز عن اأف�صل 
م����رشوع تطوع���ي وطن���ي اأي�ص���اً بدع���م 
ورعاي���ة �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي اآل 

خليفة. 
اأي�صاً عر����س رئي�س م����رشوع اإحياء 
ال���راث حممد بوكمال موج���زاً تعريفياً 
عن برنام���ج اإحياء الراث العاملي الذي 
تنظمه���ا اجلمعية بالتع���اون من منطمة 
اليوني�صكو يف قلعة البحرين كاأحد اأهم 
املوقع الراثي���ة يف العامل امل�صنفة يف 
اليوني�صك���و. بدوره ق���دم االأمني العام 
املري�صي  العرب���ي عبدال���رزاق  لالحتاد 
للتط���وع موج���زاً تعريفي���اً ع���ن االحتاد 
واأن�صطته ودوره يف دعم وتعزيز ثقافة 
العم���ل التطوعي وامل�صاركة يف التنمية 

امل�صتدامة. 

ال�صعب م��ك��ون��ات  ج��ه��ود  ت�صافر  دون  م��ن  ت��ت��اأت��ى  ال  واالأم��ن��ي��ة  التنموية  ال��دمي��وم��ة 

املرتب�صون بالبحرين ما زالوا ي�صتهدفونها ويحاولون النيل من اإجنازاتها
نتلم�س احتياجات املواطن وال نقبل باأي �رشر يقع عليه... رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بنا: اأكد رئي����س الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
االأمري خليف���ة بن �صلمان اآل خليفة، ل���دى ا�صتقبال �صموه عددا 
من اأفراد العائلة املالكة وامل�صوؤولني، اأن القوانني والت�رشيعات 
ما وج���دت اإال خلدم���ة املواطن���ني يف خمتلف القطاع���ات ومنها 
االقت�صادية، ويهمنا دائم���ا اأن ن�صمع اآراء الفئة امل�صتهدفة من 
اأي ت�رشي���ع، فالهدف االأ�صمى من اأي توج���ه حكومي هو امل�صلحة 
العام���ة، واأب���واب احلكوم���ة مفتوح���ة لالأخذ ب���االآراء كاف���ة التي 
ت�صته���دف الو�صول اإلى االأف�ص���ل يف كل جمال، فال�رشاكة منهاج 

عمل حكومي لن نحيد عنه اأبداً.
وقال �صموه “نحن نح�س باملواط���ن ونتلم�س احتياجاته وال 
نقب���ل باأي �رشر يق���ع عليه، فه���ذا ال�صعب املعط���اء الذي يقدم 
م�صلح���ة وطنه عل���ى اأي اأمر اآخ���ر ي�صتحق كل الب���ذل والعمل يف 
�صبيل تهيئة اأف�صل الظ���روف احلياتية اأمامه”، حاثا �صموه على 
تبني كل م���ا من �صاأنه اإع���الء نه�صته وتقدم���ه وتعزيز متا�صكه 
املجتمع���ي واالبتع���اد ع���ن االن�صغ���ال باالأم���ور الت���ي ال ينطوي 
م���ن ورائه���ا اأي فائدة على املجتم���ع، واحلذر ب���اأن املرب�صني 
بالبحرين ما زالوا ي�صتهدفونها ويحاولون النيل من اإجنازاتها يف 
خمتلف املجاالت. واأكد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء اأن 

الدميوم���ة التنموية واالأمني���ة ال تتاأتى دون عمل وجهد وت�صافر 
جه���ود مكونات ال�صعب كافة وت�صخ���ري كل االإمكانات خلدمتها، 
فال ي�صب���ق متطلبات التنمية واالأمن اأي���ة اأولوية. كما اأكد �صموه 
اأن املواط���ن البحريني اأثبت يف كل املواقف تعاونه مع احلكومة 
وحر�صه على اأن يخدم بالده بكل اخال�س من منطلق حب الوطن 
والرغبة يف تطوره عل���ى امل�صتويات كافة. وجدد �صموه التاأكيد 
على اأن غاية كل جه���د تقوم به احلكومة وما تتخذه من اإجراءات 
ه���و م�صلح���ة الوطن، و�صم���ان توف���ري اأ�صباب احلي���اة الكرمية 
للمواطن���ني. ونوه �صم���وه باهتمام احلكومة بالقط���اع ال�صياحي 
يف ظ���ل ما تتمت���ع به مملكة البحرين من ا�صتق���رار واأمن وتنمية، 
وتوف���ري املزيد من اأماكن الرفيه التي تكون متنف�صا للمواطن 
وم�صتقطب���ة لل�صياح ويف مقدمة ذلك ال�صواحل العامة وتهيئتها 

لتكون نقاط جذب �سياحي.
وا�صتعر����س �صاح���ب ال�صم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء مع 
احل�صور تطورات االأو�صاع وم�صتجداتها اإقليميا ودوليا، اإذ اأكد 
�صموه اأن املحافظة على البلدان تتطلب جهدا م�صاعفا؛ ل�صمان 
ا�صتقراره���ا واأمنه���ا اللذين يوف���ران البيئة اخل�صب���ة لتنميتها 

وتطويرها.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبالً عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�صوؤولني	

القوانني 
والت�رشيعات وجدت 
خلدمة املواطنني   

يف خمتلف القطاعات 

توفري مزيد من 
اأماكن الرفيه 
لتكون متنف�ًصا 

للمواطن وم�صتقطبة 
لل�صياح
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ون�ش���اط بهم���ة  الفعالي���ات  تغط���ي  كفيف���ة  �شعودي���ة  �شحافي���ة 

حلمنا اأن تكون البحرين مقرا دائما للمع�سكر اخلليجي للمكفوفني
املالكي ثمنت دعم �شمو ال�شيخة زين... م�شاركات ل� “$”: 

بدور املالكي من مدينة عي�سى 

ثمنت رئي�شة جلنة املراأة والطفل بجمعية 
ال�شداقة للمكفوف���ن �رشيفة املالكي، رعاية 
ودع���م رئي�شة جمل����س اأمناء امل���رة اخلليفية 
�شم���و ال�شيخة زين بنت خالد اآل خليفة، لإقامة 
اأول مع�شك���ر خليج���ي للمكفوفن حتت �شعار 

“اإرادتنا مراآة احلياة”.  
واأ�شارت املالكي يف ت�رشيحات ل� “البالد” 
اأن جمعي���ة ال�شداقة للمكفوف���ن تفتخر باأن 
تكون البحرين اأول دولة خليجية حتت�شن اأول 
مع�شك���ر للمراأة اخلليجية الكفيفة، والذي يعد 
اأك���ر موؤ�رش لهتمام اململك���ة باملراأة من ذوي 
الحتياجات اخلا�شة، ويتجلى ذلك يف حر�شها 
عل���ى تب���واأ مركز متق���دم يف قي���ادة اجلمعية، 
الكفيف���ة  امل���راأة اخلليجي���ة  ل���دور  وتعزي���زا 
لتمكينه���ا من اأداء دوره���ا الفعال يف املجتمع 
وانطالق���ا مم���ا متلكه م���ن طاق���ات واأبداعات 
توؤهلها لبن���اء املجتمعات والأوطان.   وذكرت 
اأن اجلمعي���ة تعمل دوما عل���ى حتقيق روؤيتها 
والتي توؤكد بذل اجلهود لالرتقاء بالأ�شخا�س 
ذوي العاق���ة الب�رشي���ة يف �شت���ى املج���الت، 
وروؤيته���ا والت���ي تعتم���د عل���ى ت�شجي���ع ذوي 
العاق���ة الب�رشية وتوطيد ثقته���م وموؤازرتهم 
لني���ل حقوقهم واأب���راز قدراته���م واإبداعاتهم 
وخدم���ة  م�شتقبله���م  بن���اء  م���ن  ومتكينه���م 

جمتمتعهم.

أمنية الكفيفات 
ونقلت املالكي رغبة اجلمعية وامل�شاركات 
باملع�شكر م���ن الكفيفات اخلليجي���ات، اأقامة 
املع�شك���ر كل �شنتن، مثنيات ب���كل اجلهود 
اخل���رة والكرمي���ة الت���ي ت�ش���ب يف حتقي���ق 
اأمنيته���ن وحلمهن باأن تك���ون البحرين املقر 
الدائ���م لإقامة املع�شك���ر، ليتمكن من اللتقاء 
وتبادل اخلرات والتدريب لتطوير مهاراتهن، 

م�ش���ددات عل���ى حاجته���ن الكب���رة ملثل هذا 
املع�شكر.

50 مدعوة 
جاء ذلك، عل���ى هام�س م�شارك���ة املالكي 
يف فعالي���ات املع�شكر يف يومه الثاين، بح�شور 
اأكرث م���ن 50 مدعوة وم�شاركة، والذي يوا�شل 

فعالياته يف بيوت ال�شباب.
وا�شتمل برنام���ج اليوم الث���اين للمع�شكر 
على العديد من الفعاليات، منها تقدمي ور�شة 
عمل ع���ن ال�شالم���ة يف املنزل من قب���ل مدربة 
تنمي���ة ب�رشي���ة واأخ�شائي���ة ت�شمي���م مبادرات 
جمتمعية قوت �شالح، حي���ث تناولت الور�شة 
اأم���ور ال�شالم���ة املنزلي���ة الأخط���ار والأ�شباب، 

وكيف للكفيفة اأن تتجنبها.

الطرق اآلمنة   
وا�شتعر�ش���ت املدرب���ة �شال���ح، الط���رق 
ال�شحيحة والآمنة ل���الأدوات املنزلية والأجهزة 
الكهربائي���ة بالإ�شاف���ة اإل���ى الإ�ش���ارة باأهمية 

املن���زل  يف  امل�شتخدم���ة  ل���الأدوات  معرفتن���ا 
والتثقي���ف امل�شتم���ر باأهميته���ا ب���ل وم���دى 

�شالحيتها وكفاءتها.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأهمي���ة ال�شالم���ة املنزلية 
معرة باأن تكون اُ�شلوب حياة وثقافة تبداأ من 
املنزل ومتتد خارجة �شواء باملدر�شة، امللعب، 
العمل وغره، واأن ل توجد م�شاومة يف �شالمتنا 
املنزلية. واأن �شالمة منزلنا من �شالمة عائلتنا.

ودع���ت اإل���ى ����رشورة توخ���ي احل���ذر عند 
التعامل مع الأم���ور اجلديدة، والتي لي�س لدى 
الكفي���ف معرفة �شابقة عنه���ا، مقدمة العديد 

من المثلة على ذلك. 

إشادة بـ“البالد” 
بالتغطي���ة  املنظم���ة،  اللجن���ة  واأ�ش���ادت 
الإعالمي���ة املتميزة ل�شحيف���ة “البالد” حلفل 
الفتت���اح، حي���ث مت ق���راءة  الفعالي���ة عل���ى 
امل�شاركات الالتي ا�ش���دن بالهتمام الإن�شاين 
للقائمن على ال�شحيفة بالكفيفات، وتغطية 
املع�شكر ب�شورة تعك�س الإرادة التي يحملنها 
ويحمله���ا �شع���ار املع�شكر، وطل���ن ن�شخا من 

ال�شحيف���ة لعر�شه���ا عل���ى جمعياته���ن عن���د 
عودته���ن لبالده���ن بعد املع�شك���ر.  وتوا�شل 
املحررة ال�شحافية ال�شعودي���ة الكفيفة اأبرار 
�شعود دورها الإعالمي على اأف�شل وجه، فهي 
مرا�شلة �شحافية جلمعيتها “كفيف الريا�س” 
والتي ت�شم اأكرث م���ن 1200 كفيف وكفيفة، 
وملجلة اإلكرتوني���ة ت�شدر يف الريا�س، ولذلك 

فهي توا�شل عملها ال�شحايف بهمة ون�شاط. 
وقالت اأبرار ل� “الب���الد” املع�شكر اأ�شاف 
لنا، ويل الكثر من الثق���ة بالنف�س، والعتماد 
عل���ى الذات، وه���و ما نحتاج���ه يف حياتنا دوما، 
لنتحدى الكثر من �شغوطات احلياة، م�شيفة 
“لق���د اأ�شعدن���ا واأدخ���ل الفرحة عل���ى قلوبنا، 
الرتح���اب واملتابع���ة التي مل�شناه���ا من �شمو 
ال�شيخ���ة زي���ن”، مردف���ة “�شنحتف���ظ جميع���ا 
ب�شورة �شموها معن���ا” و�شتبقى ذكرى عطرة 

من ذكريات البحرين اجلميلة.
وحول تعر�شها لفقدان الب�رش  قالت اأبرار 
)26 عام���ا( “لق���د اأ�شبت مبتالزم���ة )بهجت( 
منذ 13 عاًما، وكان من م�شاعفاتها “ فقداين 
لب����رشي، بالإ�شافة الى اإعاقات متعددة اأخرى، 

منها بالأع�شاب وبالراأ�س”.

المنتدى العالمي 
للتواصل الحكومي 

تحت إمارة الشارقة )2( 
موؤ�ش����س  ي���و(  ك���وان  )يل  خاط���ب 
�شنغافورة احلديثة املعلمن قائالً: “اأنا 
عل���ّي اأن اأبني اأجهزة الدولة واأنتم تبنون 
يل الإن�ش���ان”. ويف منا�شب���ة اأخرى يقول 
يف ذات ال�شي���اق: “ا�شمعوا الإن�شان قبل 
اأي �ش���يء.. الدول تبداأ بالتعليم وهذا ما 
بداأت فيه عندما ا�شتلمت احلكم يف دولة 
فقرة ج���داً.. اهتمم���ت بالقت�شاد اأكرث 
م���ن ال�شيا�شة وبالتعلي���م اأكرث من نظام 
احلك���م فبني���ت املدار����س واجلامع���ات 
واأر�شل���ت ال�شب���اب اإلى اخل���ارج للتعلم 
وم���ن ث���م الإ�شتف���ادة م���ن ا�شهاماتهم 
ال�شنغاف���وري” انتهى  الداخ���ل  لتطوير 

القتبا�س. 
جتربة اأخرى حموره���ا اأي�شاً الإن�شان 
والتعلي���م والتدري���ب اأنقلها لك �شيدي 
الق���ارئ م���ن خ���الل الكلمة الت���ي األقاها 
�شاحب ال�شمو ال�شي���خ الدكتور �شلطان 
ب���ن حمم���د القا�شم���ي، ع�ش���و املجل�س 
املنت���دى  يف  ال�شارق���ة  حاك���م  الأعل���ى 
املذكور ال���ذي عقد يف الفرتة 22 - 23 
مار�س املا�شي، اإذ قال �شموه: اإن اإمارة 
ال�شارق���ة اأولت بن���اء الإن�ش���ان والتنمية 
امل�شتدامة اأهمية خا�شة وو�شعتها على 
�شل���م اهتماماته���ا.. وو�شع���ت اخلط���ط 
وال���روؤى الت���ي ترك���ز عل���ى الف���رد لأنه 
ال���رثوة احلقيقي���ة والإ�شتثم���ار الأمث���ل 
للمجتمعات. واأ�شاف �شموه ويف ال�شياق 
عينه: خدمة الإن�ش���ان بداأت من اأكرث من 
30 �شنة فاهتم���ت بالتن�شئة الإجتماعية 
يف ال�شغ���ر فاأن�شاأت ح�شان���ات لالأطفال 
ومراكز الأطف���ال التي تعن���ى بالأطفال 
حت���ى �ش���ن الثانية ع����رشة. وع���ن اأهمية 
التعلي���م والبحث العلمي اأك���د �شموه اأن 
جامعات ال�شارقة خ�ش�شت منحا درا�شية 
لطلب���ة اجلامعات، وهي ت�شمل بالإ�شافة 
اإلى الدرا�شة اجلامعية الدرا�شات العليا 
مث���ل املاج�شت���ر والدكت���وراة ودعمت 

برامج البحث العلمي. 
�شي���دي القارئ نقل���ت لك جتربتن 
تتمحوران حول عن����رش واحد بدونه تقف 
عجلة البن���اء والتطوير األ وه���و الإن�شان 
ال���ذي كان املح���ور الأ�شا�س للمتحدثن 

يف منتدى التوا�شل احلكومي.

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية

املنام���ة - بنا: دع���ا �شفر خادم 
مملك���ة  ل���دى  ال�رشيف���ن  احلرم���ن 
البحري���ن عب���داهلل اآل ال�شيخ �شيوف 
ديوانية ال�شفارة للح�شور وامل�شاركة 
والت���ي  ال�شف���ارة،  ديواني���ة  يف 
�شت�شتقبل �شيوفها م�شاء غد الثالثاء، 
وامل�شادف 4 اأبريل اجلاري، وذلك يف 
ال�شاع���ة الثامنة م�شاء مبق���ر ال�شفارة 
الكائن باملنطقة الدبلوما�شية، حيث 
�شيك���ون ال�شفر واأع�شاء ال�شفارة يف 

م�شتقبلي ال�شيوف.
�شف���ر  اأك���د  املنا�شب���ة  وبه���ذه 
اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ل���دى 
مملكة البحرين يف ت�رشيح لوكالة اأنباء 
البحري���ن )بنا( “اأن ال�شف���ارة تت�رشف 
ديوانيته���ا”،  �شي���وف  با�شتقب���ال 
موؤك���ًدا حر����س ال�شفارة عل���ى تعزيز 
قي���م التوا�شل والرتاب���ط واللقاءات 
الأخوية، م�شيفا اأن ديوانية ال�شفارة 
ه���ي مظل���ة لتعزي���ز �شب���ل التوا�شل 
والتب���ادل  الأ�شق���اء  ب���ن  والتالح���م 

املعريف والثقايف والجتماعي.

ديوانية ال�شفارة ال�شعودية 
ت�شتقبل �شيوفها م�شاء غد

اإ�سهار “فزعة �سباب” بح�سور الفعاليات وال�سلك الدبلوما�سي
برعاية رئي�س اجلمعية الفخري خالد بن حمد

اأقيم حفل اإ�شه���ار جمعية فزعة �شباب م�شاء 
ي���وم ال�شبت املوافق 25 مار����س 2017 بجمعية 

املهند�شن باجلفر. 
و�رشح رئي�س جمل�س الإدارة جا�شم املري�شي 
باأن اجلمعية تثم���ن الرعاية الكرمية من الرئي�س 
الفخ���ري، واأ�ش���اف اأن الرعاية له���ا مدلول كبر 
لنا باأن العمل التطوع���ي م�شوؤولية م�شرتكة بن 

جميع القطاعات الر�شمية والأهلية واخلا�شة. 

وب���ن رئي�س جمل�س الإدارة جا�شم املري�شي 
ر�شمي���ة  م�شارك���ة  �شه���د  الإ�شه���ار  حف���ل  اأن 
واأهلي���ة بح�شور وا�ش���ع من اجلمعي���ات وال�شلك 
الدبلوما�ش���ي و�شيوف م���ن دول اخلليج ورجال 

الأعمال.
وت�شمن برنامج حفل الإ�شهار كلمة الرئي�س 
الفخ���ري للجمعية وكلمة من اأزهار الذوادي ل�رشح 
اأه���داف اجلمعي���ة، كم���ا عر�شت برام���ج واأن�شطة 

اجلمعية وفقرة فني���ة، وعر�س فلم “رحلتي بن 
العق���ول”، وتخلل احلفل اأغني���ة خا�شة باجلمعية 
ومعر����س للر�ش���م والت�شوي���ر الفوتوغ���رايف مع 
جمموعة مبدعن من دول اخلليج وتكرمي اجلهات 

الداعمة والراعية لرامج واأن�شطة اجلمعية. 
واأفاد عن ت�شكي���ل اللجان العاملة لالحتفال 
الت���ي عمل���ت ح�ش���ب اخلط���ة املر�شوم���ة لإجناح 

الحتفال بال�شكل املطلوب.

 اجلدير ذكره ان اجلمعية تعمل �شمن اأهداف 
وبرام���ج لن����رش ثقافة العم���ل التطوع���ي مبملكة 
البحرين والرتكيز على فئة ال�شباب مبا تتمتع به 
ه���ذه الفئة من قدرة عالية عل���ى الإبداع وابتكار 
الأ�شالي���ب وتنفيذ الأن�شطة التي ت�شهم يف ذلك، 
ورفع الكف���اءة العلمية والعملي���ة لأع�شائها من 
خالل امل�شاركة يف الرامج والأن�شطة واملوؤمترات 

وور�س العمل داخل وخارج البحرين.

• عبداهلل اآل ال�شيخ	
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عقوباتنا البديلة
منذ 15 عاًما

 
 جن���ح الإع���ام الإمارات���ي يف ن����ر 
خرب جاذب ل���وكالت الأنب���اء العاملية، 
ع���ن فر����س عقوبة بديلة ع���ن احلب�س، 
بح���ركات  القي���ام  ملرتكب���ي خمالف���ة 
)التفحيط(،  بال�سي���ارات  ا�ستعرا�سية 
باإم�س���اء امل���دان 4 �ساع���ات يوميًّا يف 
تنظي���ف ال�س���وارع العامة باإم���ارة دبي 

ملدة �سهر.
و�س���در قانون العقوب���ات البديلة 

عن احلب�س بالإمارات العام املا�سي.
وم���ا قد يجهله كث���رون بالبحرين 
اأن العقوب���ات البديل���ة ين����س عليه���ا 
تعدي���ات  وف���ق  العقوب���ات،  قان���ون 
�س���درت بالت�ريع، ووّق���ع عليها جالة 
امللك و�سمو رئي����س الوزراء يف اأكتوبر 

2002، اأي قبل 15 عاًما.
القانون الوطني يجيز لكل حمكوم 
عليه باحلب�س يف ق�سايا اجلنح )ملدة ل 
جتاوز 3 اأ�سه���ر( اأن يطلب من قا�سي 
تنفيذ العقاب معاقبته بت�سغيله خارج 

ال�سجن.
ا،  وي�سدر وزير الع���دل قراًرا دوريًّ
بتحدي���د الأعم���ال واجله���ات الإداري���ة 
الت���ي يج���وز ت�سغي���ل املحك���وم عليه 
فيها، مبوج���ب اأمر م���ن قا�سي تنفيذ 

العقاب.
ومن بني العقوب���ات البديلة التي 
ت�سفحته���ا بق���رارات وزاري���ة: م�ساعد 
خدمات طبية مبركز اجتماعي، وم�ساعد 
طباخ مبركز للم�سنني، وب�ستاين بوزارة 
الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العم���ل،  ب���وزارة  ومنظ���ف  العم���راين، 
وغرها م���ن اأعمال يدوي���ة اأو �سناعية 

بدلً من احلب�س.
وقبل كتابة املقال، ا�ستف�رت من 
جمموعة حمامني عن تفعيل العقوبات 
بالإيج���اب،  وردوا  ���ا،  ق�سائيًّ البديل���ة 
وزودين اأحدهم ب�سورة �سوئية من اأمر 
قا�س���ي تنفيذ العقاب ب�س���اأن ت�سغيل 
حمك���وم عليه بوظيفة ب�ست���اين بوزارة 

خدماتية ملدة 3 اأ�سهر.
... ولك���ن مل تتناقل وكالت الأنباء 
مث���ل هذا اخلرب اأو غ���ره. والعتب على 
الإدارة املخت�سة بوزارة �سوؤون الإعام.

 

تيـــــــار
الزج���اج  وراء  م���ن  الأمل  “مراقب���ة 
�سيء م�سح���ك كالأطر�س ال���ذي ي�سمع 

مو�سيقى”.
حممد املاغوط

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

خطة لبناء جمتمع يقوم على �رشاكة املراأة والرجل

نا�رش بن حمد ي�شيد بالعالقات مع ماليزيا

تقوية عالقات التعاون الع�شكري مع اإندوني�شيا

م�سيدة بتجربة ماليزيا الرائدة يف �ستى املجالت... قرينة امللك:

اجتمع مع وزير الدفاع بح�سور خالد بن حمد

عقد مباحثات ر�سمية مع وزير الدفاع... القائد العام:

الرف���اع - املجل����س الأعلى للم���راأة: ا�ستقبلت 
قرين���ة عاهل الباد رئي�سة املجل����س الأعلى للمراأة 
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرة �سبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليفة ظهر اأم�س بق����ر الرو�سة، �سمو �سقيقة 
حاك���م منطقة �سالجنور مبملك���ة ماليزيا حرم وزير 
الدفاع املاليزي مار�سيا عبداهلل مبنا�سبة زيارتها 

للباد.
ورحبت �ساحبة ال�سمو قرينة عاهل الباد بحرم 
وزير الدفاع املاليزي، متمنية لها طيب الإقامة يف 
مملك���ة البحرين، منوهة �سموها بالعاقات الثنائية 

التي تربط البلدين ال�سديقني.
واأ�س���ادت �سموه���ا بتجرب���ة مملك���ة ماليزي���ا 
الرائ���دة يف �ستى املجالت والت���ي اأ�سبحت م�سدر 
اإله���ام للعدي���د م���ن الدول الت���ي ت�سع���ى ملواكبة 

التطور والتقدم.
وا�ستعر�ست �سموها مع �سيفة الباد ما قامت 
به البحرين من جه���ود يف �سبيل دعم وتقدم املراأة 
البحرينية واإي�سالها ملواقع �سنع القرار وفق خطة 
وطني���ة متكامل���ة ت�سعى لبن���اء جمتمع يق���وم على 

�راكة املراأة والرجل.
من جانبه���ا، اأعربت حرم وزير الدفاع املاليزي 
ع���ن �سكره���ا وتقديره���ا ل�ساحبة ال�سم���و امللكي 
قرين���ة عاه���ل الباد على ك���رم ال�سياف���ة وحفاوة 
ال�ستقب���ال، م�سيدة مب���ا حتقق للم���راأة البحرينية 
يف ظ���ل رئا�سة �سموها للمجل����س الأعلى للمراأة من 
تق���دم يف �ستى املجالت، تّوج ذل���ك موؤخًرا باإطاق 
جائزة عاملية با�سم �سموها لتمكني املراأة من قلب 

الأمم املتحدة. 

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل قائد احلر�س امللكي 
�سم���و العميد الركن ال�سيخ نا����ر بن حمد اآل خليفة مبكتبه 
يف قيادة احلر�س امللكي �سباح اأم�س، وزير الدفاع املاليزي 
ه�س���ام الدي���ن ح�سني، بح�س���ور قائد ق���وة احلر�س امللكي 

اخلا�سة �سمو الرائد ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة. 
وخ���ال اللقاء، رّح���ب �سمو قائد احلر����س امللكي بوزير 

الدفاع املاليزي.
وا�ساد �سم���وه بالعاقات الثنائية الت���ي تربط البلدين 
ال�سديق���ني، كما جرى يف اللقاء بحث عدد من املو�سوعات 

ذات الهتمام امل�سرتك.

الرف���اع - قوة دف���اع البحرين: اجتم���ع القائد 
العام لق���وة دف���اع البحرين امل�سر الرك���ن ال�سيخ 
خليفة ب���ن اأحمد اآل خليف���ة مببنى القي���ادة العامة 
�سب���اح اأم�س مع وزير الدفاع املاليزي ه�سام الدين 
ح�س���ني، والوفد املرافق ل���ه. فلدى و�س���ول وزير 
الدف���اع املالي���زي اإلى مبن���ى القي���ادة العامة جرى 

عزف �سام ال�سيف، ثم جرى تفقد حر�س ال�رف.
بعده���ا عق���دت جل�س���ة مباحث���ات ر�سمية بني 
اجلان���ب البحريني برئا�سة القائ���د العام لقوة دفاع 
البحري���ن امل�سر الركن ال�سيخ خليف���ة بن اأحمد اآل 
خليف���ة، واجلان���ب املالي���زي برئا�سة وزي���ر الدفاع 
املاليزي ه�سام الدين ح�سني، بح�سور وزير �سوؤون 
الدف���اع الفريق الرك���ن يو�سف اجلاهم���ة، ورئي�س 
هيئ���ة الأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب ب���ن �سق���ر 
النعيم���ي، ووكيل وزارة الدفاع اللواء الركن ال�سيخ 
�أحمد بن حممد �آل خليفة، وعدد من كبار �ضباط قوة 

دفاع البحرين، واأع�ساء الوفد املرافق لل�سيف.

وا�ستم���ع وزير الدفاع املالي���زي اإلى اإيجاز عن 
ق���وة دف���اع البحري���ن ومراح���ل ت�سكي���ل اأ�سلحتها، 
ووحداتها الع�سكرية املختلفة، ومدى التطور الذي 
حظيت ب���ه، يف العه���د الزاهر لعاهل الب���اد القائد 
الأعل���ى �ساحب اجلال���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة. ورح���ب القائد الع���ام لقوة الدف���اع بوزير 
الدف���اع املالي���زي، موؤكداً اأن هذه الزي���ارة تاأتي يف 
اإط���ار تنمي���ة وتقوية عاق���ات التع���اون الع�سكري 
بني البلدي���ن ال�سديقني، م�سي���داً بعمق العاقات 
القائم���ة ب���ني البلدين وم���ا و�سلت اإلي���ه من تطور 
ومناء، م�سيفاً اأن اأهمي���ة تبادل مثل هذه الزيارات 
التي ت�سه���م يف تعزيز وتدعيم عاق���ات ال�سداقة، 
كما اأ�سار اإلى حر�س القيادة العليا للباد على دعم 
وتعزيز هذه العاقات ملا فيه خر و�سالح البلدين 

وال�سعبني ال�سديقني.
وبع���د ذلك مت تب���ادل الهداي���ا التذكارية بني 

اجلانبني.

• قرينة عاهل الباد ت�ستقبل حرم وزير الدفاع املاليزي	

• جانب من جل�سة املباحثات	

• �سمو قائد احلر�س امللكي م�ستقباً وزير الدفاع املاليزي بح�سور �سمو قائد قوة احلر�س امللكي اخلا�سة	

اجلالهمة ي�شتقبل وزير الدفاع املاليزي
املنامة - وزارة الداخلية: كان وزير �سوؤون 
الدفاع الفريق الركن يو�سف بن اأحمد اجلاهمة 
يف مقدم���ة م�ستقبل���ي وزي���ر الدف���اع املاليزي 
ه�سام الدين ح�سني لدى و�سوله مطار البحرين 

الدويل يف زيارة ر�سمية للباد �سباح اأم�س.

ورح���ب وزير �سوؤون الدف���اع بوزير الدفاع 
بعم���ق  املالي���زي والوف���د املراف���ق، م�سي���داً 
العاق���ات القائمة ب���ني البلدي���ن ال�سديقني 
والت���ي ت�سهد على ال���دوام تط���وراً وتقدماً يف 

خمتلف املجالت.

خفر ال�شواحل تطلق اأ�شبوع حر�س احلدود اخلام�س
ب�سعار “الأمن وال�سامة غايتنا” وبرعاية رئي�س الأمن العام

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: حتت رعاية 
رئي����س الأمن الع���ام اللواء ط���ارق احل�سن، 
اأطلق���ت قي���ادة خف���ر ال�سواح���ل فعاليات 
اأ�سب���وع حر����س احل���دود وخف���ر ال�سواح���ل 
اخلام����س حت���ت �سع���ار “الأم���ن وال�سام���ة 
غايتن���ا”، وذل���ك يف الفرتة 2 اإل���ى 7 اأبريل 
�جلاري، بح�ض���ور عدد من �ضب���اط و�ضباط 
�س���ف حر�س احلدود وخف���ر ال�سواحل بدول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
ودع���ت قيادة خفر ال�سواحل املواطنني 
واملقيم���ني حل�س���ور فعالي���ات املعر����س 
التوع���وي مبجم���ع ال�سي���ف باملح���رق يومي 
اخلمي����س واجلمعة القادم���ني، حيث اأعدت 

قيادة خفر ال�سواحل برناجماً متكاماً يهدف 
اإل���ى توعي���ة مرت���ادي ال�سواط���ئ والبح���ر، 
فيم���ا �سيق���وم املخت�سون م���ن �رطة خفر 
ال�سواح���ل بالتعريف مبهامه���م وواجباتهم 
وذلك بالتعاون مع اجله���ات املخت�سة، من 
خال توزيع الكتيبات واملطويات التوعوية 
عل���ى احل�سور والتي ت�ستمل على اإر�سادات 
ال�سامة العامة عل���ى ال�سواطئ وال�سواحل، 
وعر�س ملعدات مرك���ز الإنقاذ البحري، كما 
�ستقوم قي���ادة خفر ال�سواح���ل باختيار 10 
بح���ارة من اأ�سح���اب ال�سف���ن امل�سجلة لدى 
القي���ادة وتكرميه���م يف احلف���ل اخلتام���ي 
وذل���ك نظ���ر التزامهم باأنظم���ة وتعليمات 

خفر ال�سواحل.
وتوطيداً ملد ج�سور 
التوا�س���ل ب���ني رج���ال 
واملواطن���ني  الأم���ن 
وتر�سيخاً  واملقيم���ني، 
ملفهوم الأمن ال�سامل، 
فق���د مت اإع���داد برامج 
توعوي���ة ت�سمل تقدمي 
لطلب���ة  حما����رات 
املدار����س  وطالب���ات 
املراح���ل،  خمتل���ف  يف 

تت�سمن ت�سلي���ط ال�سوء على واجبات رجال 
خف���ر ال�سواح���ل ودوره���م يف جم���ال تاأمني 
ال�سامة واحلماي���ة البحرية، وكذلك احلفاظ 

على �سامة البيئة البحرية. 
واأعربت قيادة خفر ال�سواحل عن �سكرها 
وتقديرها لإدارات وزارة الداخلية واجلهات 
احلكومية وال����ركات اخلا�سة على جهودها 
البارزة لإجناح ه���ذا الأ�سبوع التوعوي الذي 

�سيعود بالنفع والفائدة على اجلميع.

•  طارق احل�سن	
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تعاون بني جامعة البحرين وMGIMO الرو�شية 

الق�شيبي ي�شتعر�ض ق�شة جناحه يف “الأهلية”

طالب “اخلريية امللكية” يعي�شون “رحلة فرح”

التعليم ينتقل من التقليدية اإلى البتكار والإبداع

البحرين ت�شعى لرفع احلظر عن خدم املنازل الإندوني�شيات

العتيبي يجري عمليات رعا�ض وتيّب�ض ع�شالت ناجحة

خالل رعايته م�ؤمتر “التعليم الإلكرتوين”... حممد بن مبارك:

يف اجتماع ت�ضاوري ل�فد “الن�اب” مع وزير الق�ى العاملة... املا�ضي:

الفريق الطبي بال�ضلمانية ي�ضيد بزيارته الثالثة

املنامة - بنا: رعى نائب رئي�س جمل�س ال�زراء، 
رئي�س املجل����س الأعلى لتط�ي���ر التعليم والتدريب 
�ضم���� ال�ضي���خ حممد بن مب���ارك اآل خليف���ة يف فندق 
ال�ض�فيت���ل �ضب���اح اأم����س، افتتاح م�ؤمت���ر “التعليم 
الإلك���رتوين” ال���ذي تنظم���ه “ب�ليتكن���ك البحرين” 
وي�ضت�ضي���ف عدًدا من اخل���راء الدوليني يف املجال، 
وذل���ك بح�ض�ر عدد م���ن ال�زراء وكب���ار امل�ض�ؤولني 

واملدع�ين.
وبه���ذه املنا�ضب���ة، اأدل���ى �ضم����ه بت�رصيح عر 
خالل���ه ع���ن �ضعادت���ه برعاي���ة امل�ؤمتر اله���ادف اإلى 
عر����س ومناق�ض���ة التط����ر التكن�ل�ج���ي املت�ضارع 
وامل�ضتج���دات والتغريات التي ط���راأت على التعليم 
الإلك���رتوين، ومتك���ني الباحث���ني من عر����س اآخر ما 

ت��ضل�ا اإليه من نتائج يف هذا املجال.
وق���ال �ضم�ه “اإن ب�ليتكن���ك البحرين التي هي 
اإح���دى مبادرات م����رصوع تط�ير التعلي���م والتدريب، 
�ضعت منذ اإن�ضائه���ا اإلى تخريج جيل مزود باملعرفة 
وثقاف���ة الق���رن احل���ادي والع�رصين، الت���ي يتطلبها 
ويحت���اج اإليها �ض�ق العمل، والق���ادر على املناف�ضة 
يف قط���اع ريادة الأعم���ال والإنتاج والإبت���كار، م�ؤكًدا 
اأن م��ض����ع امل�ؤمت���ر ج���اء لي�اك���ب طبيع���ة عم���ل 
الب�ليتكن���ك ومنهجها القائم عل���ى التعليم التقني 
والتطبيق���ي، مبا يعد اإ�ضافة ن�عية للكلية يف عملية 
التط�ير امل�ضتم���ر، ويخلق الفر�س لتب���ادل الأفكار 
اجلديدة والتطبيقات واخلرات عن طريق املناق�ضة 
واحل����ار، فيما يخ����س التح�ل اإل���ى التعليم الرقمي 
والإلك���رتوين والتميز فيه، وبالت���ايل ال�ضتفادة من 
الأفكار املبتك���رة، مبا ي�ؤدي اإل���ى الرتقاء بالتعليم 
الع���ايل يف البحري���ن حتى يك�ن مناف�ًض���ا مل�ؤ�ض�ضات 

التعليم العايل العاملية املرم�قة”.
واأ�ض���اف �ضم���� ال�ضي���خ حمم���د بن مب���ارك “اأنه 
ويف �ض����ء التط�رات التكن�ل�جي���ة املت�ضارعة التي 
ي�ضهده���ا ع���امل الي����م حيث ميت���از باعتم���اده على 
التكن�ل�جي���ا، فاإن اجتاه التعلي���م ينتقل من مراحله 
التقليدية املعتمدة على التلقني اإلى مرحلة البتكار 
والإب���داع املعتمدة على التفاع���ل يف بيئة اإلكرتونية 

رقمي���ة متكامل���ة، وه� اأم���ر ن�ضعى اإل���ى تكري�ضه يف 
مدار�ضنا وتط�يره لي�ضمل خمتلف املراحل الدرا�ضية 
تلبي���ة حلاجات واأمن���اط التعليم املختلف���ة و�ضمان 
التعلم املرن للطلبة، وال�ضتباقية والريادة يف جمال 
التط����ر التكن�ل�جي، لنحقق ما ن�ضب� اإليه يف عملية 
تط�ير التعليم والتدري���ب”. وعر �ضم�ه عن �ضكره 
ومتنيات���ه للم�ضارك���ني يف امل�ؤمت���ر والقائمني على 

تنظيمه بالت�فيق والنجاح.
وب���دوره، األق���ى وزير الرتبي���ة والتعلي���م ماجد 
النعيم���ي كلم���ة ق���ّدم خالله���ا ال�ضكر ل�ضم���� ال�ضيخ 
حممد ب���ن مبارك لرعايته للم�ؤمت���ر ودعمه واهتمامه 
الدائم بكل املبادرات الهادف���ة اإلى تط�ير التعليم 
والتدريب يف اململكة، م�ؤكًدا اأن التعليم الإلكرتوين 
ا يف خمتلف جمالت التعليم ملا  اأ�ضبح ياأخذ حّيًزا مهمًّ
ل���ه من اأثر هام على ال�اقع القت�ضادي، واأن التعليم 
الإلكرتوين ه���� انعكا�س لث����رة املعل�مات حيث مل 
يعد الهتمام بالتعليم الإلكرتوين رفاهية بل �رصورة 
حتمية يف عامل ي�ضه���د كل ي�م املزيد من التط�رات 
التكن�ل�جية، م�ضرًيا اإل���ى اأن مملكة البحرين حققت 
���ا يف التعلي���م ويف اهتمامه���ا  نتائ���ج متمي���زة عامليًّ
بالتعلي���م الإلك���رتوين وتطبيق���ه يف كاف���ة املراحل 

الدرا�ضية.
كم���ا األقى الرئي�س التنفي���ذي لب�ليتكنك جيف 
زاب�د�ضك���ي كلم���ة �ضكر فيه���ا �ضم�ه عل���ى تف�ضله 
���ا اأن  برعاي���ة امل�ؤمت���ر ورح���ب بامل�ضارك���ني، متمنيًّ
يتمكن����ا من تق���دمي اأطروحات واأف���كار ومناق�ضات 

ترثي عملية الت�جه نح� التعليم الإلكرتوين.

كم���ا األقت رئي����س امل�ؤمتر اإمي���ان جناحي كلمة 
اأك���دت خالله���ا اأهمي���ة امل��ض�ع���ات الت���ي �ضيت���م 
طرحها، م�ضددة على اأن هناك الكثري من الت�ضاوؤلت 
والطروحات ح�ل التعليم الإلكرتوين، حيث �ضيعمل 
امل�ؤمت���ر على تق���دمي اجابات وحل����ل للكثري منها، 
م�ض���رية اإل���ى املح���اور الرئي�ضي���ة لكلي���ة البحري���ن 
التقني���ة وه���ي التعليم ع���ن طريق ح���ل امل�ضكالت 
ومهارات الت�ظيف بالت����ازي مع ال�ضتخدام الفاعل 

للتكن�ل�جيا داخل ال�ضف�ف التعليمية.
بعده���ا، قدم���ت الرئي�س التنفي���ذي لأكادميية 
الع���ايل يف اململك���ة املتح���دة �ضتيف���اين  التعلي���م 
���ا ح����ل اأهمي���ة التعلي���م الإلكرتوين  مار�ض���ال عر�ضً
ومميزاته وبراجمه خا�ضة التي تعنى بتط�ير ال�ضتاذ 
الأكادميي و�ضمان عملية تعليمية مرنة تلبي حاجات 

الطلبة.
�رصك���ة  يف  التعلي���م  اإدارة  مدي���ر  ق���دم  كم���ا 
مايكرو�ض�فت مبنطق���ة اخلليج العربي اأحمد عا�ض�ر 
والت�ضامي���م  الإلكرتوني���ة  الرام���ج  ح����ل  ���ا  عر�ضً
والتطبيق���ات الت���ي قامت ال�رصك���ة بتط�يرها والتي 
ت�ضهل عملي���ة التعليم وت�ضاعد الطلبة على التفاعل 
م���ع ال�ضات���ذة ومتكنهم م���ن املعرف���ة واملعل�مات 

وال�ضتزادة منها ب�ضه�لة.
بعد ذل���ك، ك���ّرم نائب رئي����س جمل����س ال�زراء 
املتحدث���ني الرئي�ض���ني واجلهات الراعي���ة للم�ؤمتر. 
ث���م جت�ل �ضم����ه يف املعر�س الذي ي�ض���م عدًدا من 
ال����رصكات املعني���ة بالتعلي���م الإلك���رتوين وتقنيات 

التعليم.

والتنمي����ة  العم����ل  وزارة   - عي�ض����ى  مدين����ة 
الجتماعي����ة: اأكد رئي�س جلنة اخلدم����ات الرملانية 
النائ����ب عبا�����س املا�ض����ي اأن البحري����ن تعمل على 
تدار�����س مب����داأ رفع احلظر عن اإر�ض����ال خدم املنازل 
من العمالة الندوني�ضية، واأ�ضار اإلى اأنه مت التباحث 
بالفعل ب����ني جمل�س الن�اب وبني اجلانب احلك�مي 

ح�ل �رصورة الإ�رصاع يف تطبيق هذا الأمر.
واأ�ضار النائب املا�ضي اإلى حجم الدعم النيابي 
الكام����ل الذي يحظ����ى به املل����ف العم����ايل، والدور 
الكبري يف احلفاظ على حماية حق�ق العمالة ال�افدة 
واملنزلي����ة ب�ض����كل عام، ومب����ا يتعل����ق بامل�ضكالت 
والتحدي����ات الت����ي ت�اج����ه العمال����ة الندوني�ضي����ة 
حتديًدا يف اأكرث من دولة من دول العامل ومن بينها 

البحرين.
ج����اء ذل����ك، يف اجتماع ت�ض����اوري ل�ف����د جمل�س 
الن�����اب م����ع وزي����ر الق�����ى العامل����ة باجلمه�ري����ة 

الندوني�ضية حممد ذخريي. 
م����ن جانب����ه، اأك����د ال�زي����ر الإندوني�ض����ي عم����ق 
العالق����ات والتع����اون امل�ض����رتك ال����ذي يرب����ط بني 

البحري����ن واندوني�ضي����ا يف خمتلف املج����الت خا�ضة 
فيما يخت�����س باملجال العم����ايل وال�ضتثماري على 
ح����د �ض�اء، متمنيًّا للعالقات ب����ني البلدين مزيد من 

التقدم والزدهار والنماء. 
واأ�ض����ار اإلى اأن ب����الده تطمح لعق����د اتفاقيات 
للتعاون وال�رصاكة مع البحرين مبا يخت�س يف ال�ضاأن 
العمايل والت�ظي����ف، حيث تنظ����م التفاقية عملية 
واآلية جلب العمالة امل�ؤهلة الندوني�ضية اإلى مملكة 
البحري����ن، خا�ضة فيم����ا يتعلق بالن�ضط����ة واملجال 

التقن����ي والتكن�ل�ج����ي الأمر الذي يحق����ق الفائدة 
املرج�ة للجانبني.

ومن جانب����ه، اأ�ضار النائ����ب عبدالرحمن ب�جميد 
اإل����ى اأنه وبح�ضب الإح�ضاءات الأخ����رية ال�ضادرة من 
هيئة تنظيم �ض�����ق العمل فاإن اإجمايل عدد العمالة 
الإندوني�ضي����ة يف البحري����ن يبل����غ اكرث م����ن 12343 
عام����الً، معظمه����ا تعمل يف قط����اع العمال����ة املنزلية 
ب�اق����ع 11644 عام����الً ما ن�ضبت����ه 94 % من اإجمايل 

العمالة الإندوني�ضية يف البحرين.

اأ�ضاد الفري���ق الطبي مبجم���ع ال�ضلمانية بزيارة 
ا�ضت�ض���اري جراح���ة امل���خ والأع�ض���اب يف م�ضت�ضفى 
امللك في�ضل التخ�ض�ضي، ومركز الأبحاث بالريا�س 
في�ضل العتيب���ي يف اإطار تنفيذ اللجنة العليا للعالج 
باخل���ارج لت�جيه���ات �ضاحب ال�ضم���� امللكي رئي�س 
ال����زراء يف ا�ضت�ضافة الكف���اءات الطبية من خمتلف 

الدول.
واأك���دت رئي�س ق�ضم دائ���رة العل����م الع�ضبية 
مبجمع ال�ضلماني���ة فاطمة عب���داهلل ا�ضتفادة العديد 
م���ن املر�ضى من زيارة العتيبي، حيث اأجرى عمليات 
تكلل���ت بالنجاح م���ن خالل زراع���ة جه���از ال�ضتثارة 
الدماغي���ة العميق���ة و�ضبطه مما �ضاه���م يف تخفيف 

حالة الرعا�س لدى م�ضابني مبر�س باركن�ض�ن.
وق���ال ا�ضت�ضاري جراحة امل�ضالك الب�لية مبجمع 
ال�ضلماني���ة اأك���ر ج���الل: “اإن ا�ضت�ضاف���ة الكفاءات 
الطبي���ة ي�رصفن���ا كاأطباء مل���ا له���ذه ال�ضت�ضافة من 
واأثره���ا  تب���ادل املعل�م���ات واخل���رات  اأهمي���ة يف 
الإيجابي يف عالج املر�ض���ى”، م�ضرًيا اإلى اأن الطبيب 
الزائر ق���ام مبعاينة وعالج عدد م���ن املر�ضى الذين 

يعان�ن من حالت مر�ضية نادرة.
وتاب���ع: “عاي���ن العتيب���ي حالة ملري�ض���ة كانت 
حتت���اج وب�ض���كل م�ضتم���ر اإلى اإج���راء ق�ضط���رة دائمة 

ومتك���ن من اإج���راء عملية جراحية له���ا برتكيب جهاز 
حتفي���ز املثانة، م�ؤك���ًدا اأن و�ضعه���ا ال�ضحي اأ�ضبح 

ممتاًزا وقد متاثلت اإلى ال�ضفاء”.

• �ضم� نائب رئي�س جمل�س ال�زراء يرعى افتتاح م�ؤمتر “التعليم الإلكرتوين” 	

• جانب من الجتماع الت�ضاوري	

ا�ضتكم���ل جمل�س ال�ض�رى نقا�ضاته 
مب����رصوع قان�ن النظاف���ة العامة، وذلك 
اأم�س  الأ�ضب�عي���ة املنعق���دة  بجل�ضت���ه 

برئا�ضة علي ال�ضالح.
وواف���ق املجل����س عل���ى ع���دد من 
امل����اد وفق���ا لت��ضية جلن���ة املرافق 
العام���ة والبيئ���ة ال�ض�ري���ة، وا�ضرتدت 
اللجن���ة عددا اآخر من امل����اد ملزيد من 

الدرا�ضة.

ال�ضخري – جامع���ة البحرين: اتفقت 
م��ضك����  وجامع���ة  البحري���ن  جامع���ة 
MG - الدولية  (حلحلك�مية للعالق���ات 
MO( على اخلطوط العري�ضة للتعاون 
لال�ضتف���ادة  وذل���ك  الطرف���ني،  ب���ني 
م���ن نق���اط التمّي���ز، وتب���ادل الأ�ضاتذة 
والباحثني يف املج���الت امل�ضرتكة لدى 

اجلامعتني.
واأعرب نائب رئي�س اجلامعة للرامج 
الأكادميي���ة والدرا�ض���ات العلي���ا وهيب 

النا����رص، عن رغبة اجلامع���ة يف مّد ج�ض�ر 
التعاون بينها وبني اجلامعات الرو�ضية 
ا يف ظل تنامي م�ضاعي  العريقة، خ�ض��ضً
البلدي���ن اإلى تعزي���ز التع���اون الثنائي 

بينهما يف �ضتى املجالت.
من جانبه، ق���ّدم نائب رئي�س جامعة 
م��ضك���� احلك�مية للعالق���ات الدولية، 
ل�غين�ف اإيغ����ر، الذي راأ����س وفًدا من 
اأكادميي���ني وطلب���ة، �رصًح���ا م�ج���ًزا عن 
اجلامعة وتاريخها وخططها امل�ضتقبلية.

املنام���ة - اجلامع���ة الأهلي���ة: تقيم 
كلية العل�م الإداري���ة واملالية باجلامعة 
الأهلي���ة يف ال�ضاع���ة احلادي���ة ع����رصة من 
�ضباح الي����م الإثنني، ن���دوة ت�ضتعر�س 
جترب���ة امل�ضتثمر ورائ���د الأعمال �ضهيل 
مرك���ز  م����رصوع  و�ضاح���ب  الق�ضيب���ي، 
درمي ب����دي احلائ���ز جائ���زة التمي���ز من 
احلك�م���ة الإلكرتونية يف ري���ادة الأعمال 
القط���اع امل�ض���رتك ل�ضتخدام���ه املبتكر 
اإلى  والت�ضالت  املعل�مات  لتكن�ل�جيا 
جان���ب و�ضائ���ل الت�ا�ض���ل الجتماعي يف 

ت�ض�يق م�رصوعه.
وي�ضتعر����س الق�ضيب���ي، متطلب���ات 
النج���اح يف ري���ادة الأعم���ال، وامله���ارات 
املطل�ب���ة مم���ن يرغ���ب يف خ�����س غمار 
ري���ادة الأعم���ال، حيث �ضرتك���ز الفعالية 
عل���ى مفاهيم البت���كار والإبداع يف ريادة 

الأعمال، واأهمية التميز يف هذا املجال.
وبه���ذه املنا�ضب���ة، اأو�ضح���ت مديرة 
مركز ريادة الأعم���ال باجلامعة اجني حمد 

اأن كلية العل����م الإدارية واملالية تتبنى 
ا�ضرتاتيجية تعتمد عل���ى ت�ضجيع الطلبة 
وحتفيزه���م عل���ى خ�����س غم���ار ري���ادة 
الأعم���ال، حت���ى ل تك����ن ال�ظيف���ة هي 
اخليار ال�حيد اأمامه���م بعد التخرج، وملا 
لريادة الأعمال م���ن اأهمية كبرية يف فتح 
اآف���اق م�ضتقبلي���ة اأمامهم وخل���ق فر�س 

لزمالئهم اخلريجني.

�ضاحي���ة ال�ضي���ف - امل�ؤ�ض�ض���ة اخلريية 
امللكي���ة: نظمت امل�ؤ�ض�ض���ة اخلريية امللكية 
وبدعم من �رشكة بيت ال�ضفر )رحلة فرح( اإلى 
دب���ي بارك، �ضارك فيها 25 طالًبا وطالبة من 
اأبن���اء امل�ؤ�ض�ضة ملدة 4 اأي���ام، وذلك احتفالً 

مبرور 25 عاًما على تاأ�ضي�س بيت ال�ضفر. 
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�رصكة بيت 
ال�ضفر جهاد اأمني اإن رحلة فرح انطلقت بعد 
التما�س ال�رصكة مل�ضاع���ر ال�ضعادة والفرح يف 
نف�����س م�ضافريه���ا، فجاءت الفك���رة باإ�رصاك 
مثل هذه امل�ضاعر يف العمل اخلريي واإعطائها 

مل���ن مل يجربه���ا، فت�جه���ت اإل���ى امل�ؤ�ض�ضة 
اخلريي���ة امللكية واخت���ارت 25 طالًبا وطالبة 
لتهبهم جتربة ال�ضف���ر واللعب وق�ضاء وقت 

من الفرح واملتعة.
الط���رق  اإح���دى  ف���رح  رحل���ة  اأن  واأك���د 
الإبداعي���ة يف العم���ل اخل���ريي لإ�ضع���اد اأبناء 
امل�ؤ�ض�ض���ة اخلريية امللكية، فه���ي تاأتي من 
باب امل�ض�ؤولية الجتماعية لل�رصكات يف رعاية 
اأبن���اء امل�ؤ�ض�ض���ة، وبان���ت النتيج���ة بالفرحة 
التي ل ت��ض���ف يف نف��ضهم وال�ضعادة التي 

حمل�ها يف قل�بهم.

حمرر ال�شوؤون الربملانية

• علي ال�ضالح	

• �ضهيل الق�ضيبي	
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�صوت وكالت الأنباء اخلليجية و�صل لكل العامل

امل�صوؤولون جتاهلونا وطال انتظارنا لـ“بيت العمر”الرد على ترخي�ص الكهرباء ل يتجاوز الأ�صبوعني 

م�صح ميداين ملتابعة احتياجات “ثالثة ال�صمالية”

لتم�صكها باملو�صوعية وامل�صداقية... النعيمي:

نا�صدوا رئي�س الوزراء اإ�صدار توجيهاته... عائالت “خمطط باربار” لـ “$”:مدر�صة ثانوية للبنني يف “احلد” قريًبا... بلدية “املحرق”:

توفري اخلدمات للمواطنني على �صلم اأولوياتنا... خلف:

املنامة - بنا: تراأ�س القائم باأعمال املدير العام 
لوكالـــة اأنباء البحرين مهند �صليمان النعيمي اجتماع 
روؤ�صـــاء ومديـــري وم�صـــوؤويل وكالت الأنبـــاء بـــدول 

جمل�س التعاون اخلليجي الذي عقد بالريا�س اأم�س.
وقال النعيمي يف م�صتهل الجتماع “اإن الظروف 
ال�صتثنائية التي تعي�صهـــا املنطقة والأحداث التي 
ت�صهدها الدول املحيطـــة تتطلب من وكالت الأنباء 
بذل املزيد من اجلهـــود والتعاون لتحقيق تطلعات 
قيادتنا الر�صيدة ومبا يخدم ويحقق م�صالح �صعوبنا 
وجمتمعاتنا، اإ�صافة اإلى العمـــل والتن�صيق للتعامل 
معها مب�صوؤولية ووفـــق الأ�ص�س واملعايري والقواعد 

اخلا�صة مبهنة الإعالم”.
واأكـــد اأنه “بف�صل الإعداد اجليد من قبل الأمانة 
العامـــة لدول جمل�س التعـــاون، فاإن اللقـــاء �صي�صع 
لبنة جديـــدة يف �صبيل تعزيز اأطـــر التعاون الإعالمي 
والإخبـــاري بـــني وكالت اأنبـــاء دول التعـــاون، ومبا 
يتواكب مع تطـــورات الع�رص وامل�صتجدات الإقليمية 
تكاتفنـــا  بف�صـــل  “ا�صتطعنـــا  وقـــال  والعامليـــة”. 

وتالحمنا اأن ننجح يف تر�صيخ مكانة وكالت اأنباء دول 
التعـــاون يف خمتلف املحافل ويف مواجهة التحديات، 
وذلك مـــن خالل مت�صكنـــا باملو�صوعيـــة يف العر�س 
وامل�صداقيـــة يف الطرح والتـــزام امل�صوؤولية يف نقل 
احلقائق مع احلر�س على احليادية والتميز يف تقدمي 

اأف�صل امل�صامني الإعالمية والإخبارية”.
واأ�صاف اأن وكالت اأنباء دول التعاون “حر�صت 

علـــى اأن يكـــون �صوتهـــا واحـــد واأيديهـــا متما�صكة 
متحدة اأمام كل من يحـــاول امل�صا�س بدولها”، لفتا 
“اأن �صـــوت وكالت الأنبـــاء اخلليجيـــة اأ�صبح ي�صل 
معظم دول العامل وتغطي الأحداث اأول باأول ومتتلك 
من الكفاءات اخلليجية التي ي�صار اإليها بالبنان، وهو 
مـــا يجعلنا دائما نفتخـــر باأدائهـــا وتغطياتها جلميع 

الأحداث املحلية والإقليمية والعاملية”.

قالـــت مديرة اإدارة اخلدمـــات الفنية 
ابت�صـــام الكبي�صـــي اإن اجلهـــاز التنفيذي 
لبلدية املحـــرق يقوم بالـــرد على طلبات 
الت�رصيح ال�صكني اأو �صهادة اإمتام وت�رصيح 
الكهرباء بالرف�ـــس اأو القبول خالل مدة ل 

تتجاوز اأ�صبوعني.
ونوهـــت باأن بلدية املحـــرق مل تتاأخر 
يف الـــرد علـــى اأي طلـــب لتو�صيـــل التيار 
الكهربائـــي اأو اأي طلـــب اآخـــر يف فـــرة ل 

تتجاوز الأ�صبوعني.
وبينـــت اأنه عنـــد تقدم مالـــك العقار 
بطلب �صهادة اإمتـــام بناء كطلب تو�صيل 
التيـــار الكهربائـــي، فاإنـــه وبعـــد التحقق 
امل�صتنـــدات  جميـــع  توافـــر  �صحـــة  مـــن 
املطلوبـــة يقـــوم املقدم مبـــلء ا�صتمارة 
لطلب تو�صيـــل كهرباء ويحرر فيها جميع 

معلوماته.
جاء ذلك، يف ردها على �صوؤال ملجل�س 
بلدي املحرق يف اجتماعه العادي يف الفرة 
الرابعة من عمل املجال�س البلدية من دور 

النعقاد الثالث.
واأ�صافت اأن موظف ال�صتقبال يقوم 
باإعداد ا�صتمارة الك�صف على العقار ويتم 
ت�صجيـــل تاريخ الطلب فيهـــا، ومالحظات 
الك�صف امليداين لكل من مفت�س النظافة 
ومفت�ـــس الرقابـــة ومـــن ثـــم يتـــم اعتماد 

مهند�س الرقابة.
واأكملت: “يتـــم يف حال ر�صد خمالفة 
بنـــاء اأو ر�صـــد مـــا يتعـــّذر معـــه تو�صيل 
التيار الكهربائي، اإخطار املالك بالرف�س 
و�صبب الرف�س من خالل ا�صتخدام ر�صالة 
ر�صمية مطبوعة ور�صالة ن�صية عرب النظام 

الإلكروين”. 
ومـــن جهة اأخـــرى، قال وزيـــر الربية 
اخلطـــة  اإن  النعيمـــي  ماجـــد  والتعليـــم 
الإن�صائية للـــوزارة تت�صمن م�رصوًعا لإن�صاء 

مدر�صة ثانوية للبنني يف منطقة احلد.
واأ�صـــار يف رّده علـــى مقـــرح جمل�س 
بلـــدي املحـــرق: “اإنـــه يف حـــال مت توفري 
الـــوزارة  �صتتخـــذ  املاليـــة  العتمـــادات 
املراحـــل  يف  للبـــدء  الالزمـــة  الإجـــراءات 
الإن�صائية للم�ـــرصوع”، واأو�صح اأن امل�رصوع 
�صي�صتقطـــب طالب مدينة احلد واملناطق 

القريبة منها.
وبـــدوره، انتقـــد ع�صو جمل�ـــس بلدي 
املحـــرق غـــازي املرباطي بـــطء العمل يف 
اإعـــادة تاأهيـــل وتطوير حديقـــة الفا�صل 

بالدائرة الرابعة.
مـــن جهتهـــا، طالبت ع�صـــو املجل�س 
�صباح الدو�رصي باأن يتم رفع طلب لالإدارة 
املعنيـــة لت�صوير جميع احلدائق املوجودة 
يف حمافظـــة املحرق غـــري امل�صورة، والتي 
�صبـــق لالأع�صـــاء رفع طلـــب ت�صوير ح�صب 

دوائرهم.
ومن جهة اأخرى، اعر�س املجل�س عما 
ورد يف خطـــاب الوكيل امل�صاعد للخدمات 
البلديـــة امل�صركـــة ب�صاأن مزايـــدة م�رصوع 

اأر�ـــس البلدية الواقعة جنـــوب مقر بلدية 
املحـــرق. وقـــال: “نعر�ـــس علـــى طـــرح 
امل�رصوع على امل�صتثمـــر والتفاق على اأن 
ت�صتلم الـــوزارة كامل مبلغ بـــدل النتفاع 
ـــا عـــن اإن�صـــاء مبنـــى ملجل�ـــس بلدي  عو�صً

املحرق”.
مـــع  اجتمعـــت  الـــوزارة  اأن  واأردف 
امل�صتثمـــر واتخـــاذ قرارهـــا دون الرجـــوع 
الـــوزارة خالفـــت  واأن  البلـــدي  للمجل�ـــس 
تو�صيـــة املجل�ـــس ب�صـــاأن طـــرح م�ـــرصوع 
ا�صتثمـــاري لإن�صـــاء مبنى ملقـــر املجل�س 
البلدي وفق اأ�صلوب التفاو�س التناف�صي، 
ووافق الوزير على التو�صية باإن�صاء مبنى 
للمجل����س ب����رط احل�ص���ول عل���ى موافقة 

جمل�س املناق�صات واملزايدات.
واأ�صـــار اإلى اأنـــه مت اأخـــذ املوافقات 
الر�صميـــة وطرح امل�ـــرصوع يف مزايدة عامة 
علنيـــة. واأ�صـــاف: “وافـــق املجل�ـــس على 
الت�صـــور املقـــدم مـــن ال�رصكـــة لـــكل من 
تنفيـــذه  املزمـــع  ال�صتثمـــاري  امل�ـــرصوع 
والت�صـــور املقـــدم لإن�صاء مقـــر للمجل�س 

البلدي”.
وبـــدوره، قال نائب رئي�ـــس املجل�س 
حممد احلرز اإن جمل�س بلدي املحرق يواجه 
تهمي�س 100 % من قبل �صوؤون البلديات.

عرب مالكـــو اأرا�صي خمطط جممع 
518 يف باربار، امل�صنف منطقة غري 
خمططة لـ”البالد”عن ا�صتيائهم من 
جتاهل امل�صوؤولني يف وزارة الأ�صغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  و�صـــوؤون 
العمراين ملطالباتهم املتكررة ب�رصعة 
تخطيط املنطقة؛ لإمتـــام الإجراءات 

الالزمة لبناء بيت العمر.
وكانـــت ال�صحيفة قـــد ن�رصت يف 
حلقتني منف�صلتـــني خالل الأ�صابيع 
املا�صيـــة ق�صيتهـــم، اإل اأنها مل تلق 
اأي جتاوب مـــن قبل اجلهات املعنية 
بالأمـــر، ما يعزز اأقـــوال الأهايل حول 
جتاهل تلك اجلهات لطلباتهم، وعدم 
م�صارحتهـــم باأ�صباب تاأخر املخطط، 
واملـــدة الزمنية التي تتطلبها عملية 

التخطيط.
وتوجهـــت العائالت يف جتمع لها 
عند الأرا�صي عرب ال�صحيفة ملنا�صدة 
�صمـــو رئي�س الـــوزراء التدخل يف حل 
م�صكلتهم مـــع الوزارة، وباخل�صو�س 
مع اإدارة التخطيـــط العمراين، وذلك 
من خالل اإ�صـــدار توجيهاته ال�صامية 
مبا ي�رصع من عملية تخطيط الأرا�صي 
وم�صارحة اأ�صحابهـــا باملدة الزمنية 
التخطيـــط  عمليـــة  تتطلبـــه  التـــي 

واأ�صباب التاأخري.
وذكـــروا اأنهم مـــا حتملـــوا اأعباء 
القرا�ـــس، اإل للفـــرار مـــن طابـــور 
النتظـــار الطويل بـــوزارة الإ�صكان، 
ليقعـــوا مـــرة اأخـــرى يف طابـــور مـــن 
نـــوع اآخر، فـــوت عليهـــم التوزيعات 

الإ�صكانيـــة الأخـــرية، ومنعهـــم مـــن 
ال�صتفـــادة من الطريق البديل الذي 
حتملـــوا مـــن اأجلـــه عـــبء القرو�ـــس 

املرهقة.

قروض اإلسكان
ي�صـــار اإلـــى اأن املخطط املذكور 
ينق�صم اإلى 3 خمططـــات، ويت�صمن 
اأكـــر مـــن 30 اأر�صـــا، وهـــي قريبـــة 
مـــن �صبكة اخلدمـــات العامـــة، حيث 

يتو�صط ذلك املخطط القرية. 
وبالرغم مـــن ورود هذا املخطط 
�صمـــن مالحظـــات املجل�ـــس البلدي 
ال�صمايل على املخططات التف�صيلية 
للمحافظـــة، اإل اأن الوزير اعتمد تلك 
املخططـــات دون الأخـــذ مبالحظـــات 

املجل�س اأو الرد عليها.
ووفقـــا ملتابعة مـــالك الأرا�صي 
التـــي �صـــارف بع�ـــس اأ�صحابها على 
بلـــوغ �صـــن يحرمهم مـــن ال�صتفادة 
من قرو�س الإ�صـــكان، فاإن خطابات 
اإدارة التخطيط العمـــراين مت�صابهة، 
حمـــددة  اإجابـــة  اأي  تت�صمـــن  ول 
علـــى ت�صاوؤلتهـــم حول املـــدة التي 

الأرا�صـــي،  تخطيـــط  �صي�صتغرقهـــا 
واأ�صباب تاأخرها. 

وفيما يلي عر�س لأحدث خطاب 
بلـــدي  ملجل�ـــس  واملوجـــه  لـــالإدارة 
ال�صمالية حول اأحد العقارات الواقعة 
باملخطط، وفيه تقـــول الإدارة: “اإن 
العقار املذكـــور يقع �صمن ت�صنيف 
املناطق غري املخططة ح�صب خرائط 
الت�صنيـــف املعتمـــد، والـــذي تقوم 
الإدارة حاليا باإعداد خمطط تف�صيلي 

لتلك املنطقة”.
العمـــل يجـــري علـــى  اأن  وذكـــر 
تعديـــل و�صعيات العقـــارات فيها، 
وا�صتحـــداث �صبكـــة طـــرق لربطهـــا 
واإعـــداد  القائمـــة،  الطـــرق  ب�صبكـــة 
ل�صتعمـــالت  متكامـــل  خمطـــط 

الأرا�صي.
واأ�صـــار اإلـــى اأنـــه �صيتـــم موافاة 
املالـــك بالو�صعية اجلديـــدة للعقار 
والت�صنيـــف املعتمد فـــور احل�صول 
علـــى جميـــع املوافقـــات الر�صميـــة، 
التف�صيلـــي  املخطـــط  واعتمـــاد 
للمنطقة وفق الإجـــراءات املتبعة يف 

هذا ال�صاأن.

املنامـــة - وزارة الأ�صغـــال و�صـــوؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراين: اأكـــد وزير الأ�صغـــال و�صوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�صام خلف اأن الوزارة 
ت�صع توفـــري كافة اخلدمات طبًقـــا لأحدث املعايري 
العامليـــة على �صلـــم اأولوياتها، م�صرًيا اإلـــى اأنه وّجه 
اإلى اإجـــراء م�صح ميداين للدائرة الثالثة يف املحافظة 
ال�صماليـــة بهدف الوقوف عن كثـــب على احتياجات 

الأهايل على اأر�س الواقع ورفع تقرير ب�صاأنها. 
فقد وّجـــه الوزير فرق العمل اإلـــى درا�صة كافة 
الطلبـــات واحتياجـــات املنطقـــة ودرا�صـــة اإمكانيـــة 
تنفيذها، موؤكـــًدا ا�صتمرار الـــوزارة يف عملية تاأهيل 
وتطويـــر البنية التحتية للدائـــرة الثالثة باملحافظة 
اإطـــار  يف  يتـــم  ذلـــك  اأن  اإلـــى  م�صـــرًيا  ال�صماليـــة، 
ا�صراتيجيـــة الـــوزارة و�صعيها امل�صتمـــر يف و�صول 

اخلدمات التنموية لكافة مدن وقرى اململكة. 
وتطّرق لالأعمال التي اأجنزتها الوزارة بالدائرة، 
واأو�صح اأن ن�صبة من امل�صاريع املعتمدة يف اخلطة قد 
اأجنزت، واأن بع�س امل�صاريع ل تزال قيد التنفيذ، يف 
حـــني ك�صف عن بع�س امل�صاريع التي تعتزم الوزارة 

تنفيذها قريًبا.
ويف هـــذا ال�صيـــاق، اأ�صار خلـــف اإلـــى اأن الوزارة 
قامـــت بالعديـــد مـــن الأعمـــال وامل�صاريـــع �صيانـــة 

الطـــرق يف الدائـــرة الثالثة يف املحافظـــة ال�صمالية، 
منها خف�ـــس م�صتوى الر�صيف وفتـــح الطريق على 
�صـــارع )57( – البديع، اإن�صاء مواقـــف �صيارات على 
�صارع البديع، اإن�صاء ر�صيف على الطريق )5207(– 
البديع، ر�صف الأر�صفة بالطوب الأحمر على الطريق 
)5511(، اإن�صـــاء �صارع اخلدمـــات على �صارع اجلنبية 

اأمام الكراجات - اجلنبية.
اأمـــا ب�صاأن م�صاريع اإن�صاءات الطرق، فقد انتهت 
الوزارة م�رصوع فتح الطـــرق 5246 والطرق املحيطة 

يف منطقـــة البديـــع، اأما م�رصوع تطويـــر تقاطع البديع 
واجلنبيـــة على برنامج الوزارة. وكمـــا انتهت الوزارة 
من اإن�صـــاء عدد من املرتفعـــات يف منها على الطرق 
421 و409 و420  مبجمـــع 1004 منطقـــة اجل�ـــرصة، 
واأي�ًصا على طريـــق 5553 مبجمع 555، واأي�ًصا على 
�صـــارع 10-2 مبجمع 1006، طريقي 1020 و1038 

مبجمع 1010 مبنطقة الهملة. 
عـــالوة عن ذلك، فاإن هناك عـــدًدا من امل�صاريع 
التـــي مت تنفيذهـــا يف الوقـــت احلايل، منهـــا اأعمال 
ال�صبكة املحدودة مل�صارف مياه الأمطار املرحلة 2، 
احلزمة 2B، م�رصوع �صبكة ال�رصف ال�صحي على �صارع 
53 مبنطقة البديع، وم�ـــرصوع �صبكة ال�رصف ال�صحي 
يف الهملـــة وم�رصوع ال�رصف ال�صحـــي – حمطة معاجلة 
مبجمـــع 1010 مبنطقة الهملة. وهناك اأي�ًصا م�صاريع 
مدرجة على برنامج الوزارة منها م�رصوع �صبكة ال�رصف 
ال�صحي مبجمـــع 555 بالبديع، وم�رصوع تطوير �صبكة 

ال�رصف ال�صحي باإ�صكان البديع. 
واأكـــد الوزيـــر حر�ـــس الـــوزارة تقـــدمي اأف�صل 
اخلدمـــات يف كافـــة املحافظـــات، كمـــا �صـــّدد علـــى 
�رصورة موا�صلة اجلهود من قبل امل�صوؤولني لالرتقاء 
مب�صتـــوى مـــا يقدم من خدمـــات جلميـــع املواطنني 

واملقيمني. 

• روؤ�صاء ومديري وم�صوؤويل وكالت الأنباء بدول جمل�س التعاون	

• جانب من اجتماع جمل�س بلدي املحرق املنعقد اأم�س	
• جانب من جتمع الأهايل عند اأرا�صيهم	

البحرين ترتاأ�ص “حت�صريي” وزراء الداخلية العرب

الفا�صل ي�صتعر�ص العالقات مع ال�صفري الربيطاين

حزمة من م�صاريع خدمية يف “اجلنوبية”

املنامــــة - وزارة الداخلية: تراأ�س وكيل 
وزارة الداخليــــة ال�صيخ نا�ــــرص بن عبدالرحمن 
اآل خليفة الجتماع التح�صريي للدورة الرابعة 
والثالثــــني ملجل�ــــس وزراء الداخليــــة العرب، 

الذي عقد يف جمهورية تون�س ال�صقيقة.

عــــدداً  التح�صــــريي  الجتمــــاع  وبحــــث 
مــــن املو�صوعــــات الأمنيــــة املهمــــة، التــــي 
�صيناق�صهــــا اجتمــــاع وزراء الداخليــــة العرب 
مبــــا من �صاأنه تعزيز م�صــــرية التعاون الأمني 

العربي.

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: ا�صتقبـــل 
نائب وزير الداخلية الفريق خليفة الفا�صل 
اأم�ـــس �صفري اململكة املتحـــدة لدى مملكة 

البحرين �صاميون مارتن.

العالقـــات  ا�صتعرا�ـــس  باللقـــاء  ومت 
الثنائية بني البلديـــن خ�صو�صا يف املجال 
الأمنـــي اإ�صافة اإلى عدد مـــن املو�صوعات 

ذات الهتمام امل�صرك.

املنامـــة - وزارة الأ�صغـــال و�صوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين: اأكد وزير 
الأ�صغـــال و�صوؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراين ع�صـــام خلف اأن الوزارة انتهت 
من اإعداد الت�صاميم الهند�صية حلزمة من 
م�صاريع تطوير الطـــرق التي �صت�صهدها 
تخ�صي�ـــس  بعـــد  اجلنوبيـــة  املحافظـــة 
امليزانيـــة املطلوبة متمثلـــة يف تو�صعة 
�صـــارع احلنينيـــة، بعـــد اإنهـــاء اإجـــراءات 
اخلا�صـــة  الأرا�صـــي  بع�ـــس  ا�صتمـــالك 

الواقعة يف م�صار ال�صارع، وتو�صعة �صارع 
ال�صيـــخ حمـــود بـــن �صباح حيـــث تعكف 
�صوؤون الطرق حاليًّا علـــى درا�صة اإمكان 
ربطه ب�صارع احلنينيـــة، اإلى جانب اإن�صاء 

�صارع يربط الرفاعني ال�رصقي والغربي.
جاء ذلك، خـــالل لقائه النائب خليفة 
الغـــامن ملناق�صـــة اخلدمـــات املتعلقـــة 
بالـــوزارة لقطاعي الأ�صغـــال والبلديات 
يف املنطقـــة اجلنوبية وتلبيـــة متطلبات 

الأهايل يف امل�صاريع اخلدمية املقبلة.

�صيد علي املحافظةمروة خمي�ص
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3 �شنوات ل�شاب و�شع “قنبلة وهمية” على �شارع عام

�شاب يدعي اأن ابن عمه وّرطه بجلب خمدرات

تاأجيل ق�شية املحالت املتالعبة بالأ�شعار جلل�شة 30 اأبريل

القب�ص على �شخ�ص ن�رش ورّوج مل�شريات غري قانونية

�شنة ملطلوب اأخفى اآخرين ب�شقة ا�شتاأجرها �شقيقه

زوج يتفاجاأ ب�شاب عاٍر يف خزانة مالب�شه بغرفة النوم

بعنوان “وقفة اأهايل الرفاع �ضد قانون املرور”... “الداخلية”: 

حمكوم عليه بال�ضجن 8 �ضنوات يف ق�ضايا اأمنية

زوجته تعرفت على اجلاين ب�ضبب معاملته ال�ضيئة

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ذك���ر مدي���ر ع���ام 
االإدارة العامة ملكافحة الف�ض���اد واالأمن االقت�ضادي 
واالإلك���روين، اأنه يف اإطار متابع���ة ور�ضد ما ين�رش يف 
و�ضائ���ل التوا�ضل االجتماع���ي، فقد مت حتديد هوية 
�ضخ����ص قام بالن����رش والروي���ج لر�ضال���ة حتري�ضية 
ع���ر و�ضائل التوا�ض���ل االجتماع���ي، مفادها الدعوة 

مل�ضريات غري قانونية بعن���وان “وقفة اأهايل الرفاع 
�ض���د قانون املرور” وهو االأم���ر املجرم باملادة رقم 
)13( م���ن قانون رق���م )32( ل�ضن���ة 2006 بتعديل 
بع����ص اأح���كام املر�ضوم بقان���ون رق���م )18( ل�ضنة 
وامل�ض���ريات  العام���ة  االجتماع���ات  ب�ض���اأن   1973
والتجمع���ات. واأ�ضاف اأنه مت القب����ص على املذكور 

يف منزل���ه بقرية بن���ي جمرة وج���ار اتخ���اذ االإجراءات 
القانونية الالزمة الإحالته للنيابة العامة.

و�ضّدد مدير عام االإدارة العامة ملكافحة الف�ضاد 
واالأم���ن االقت�ضادي واالإلكروين عل���ى عدم االجنرار 
وراء مثل ه���ذه الدعوات التحري�ضي���ة واأن االن�ضياع 

لها وامل�ضاركة فيها فيه خمالفة للقانون.

اأدان���ت املحكمة الك���رى اجلنائي���ة اخلام�ضة 
برئا�ضة القا�ضي اإبراهيم الزايد وع�ضوية كل من 
القا�ضيني حم�ضن مروك ومعت���ز اأبو العز واأمانة 
�رش يو�ضف بوحردان، متهًما، حمكوًما عليه بال�ضجن 
8 �ضن���وات يف ق�ضاي���ا اأمني���ة ومطل���وب للجهات 
االأمنية، باحلب�ص ملدة �ضنة واحدة؛ وذلك الإخفائه 
4 متهم���ني معه، تراوح اأعماره���م بني 17 و24 
عاًم���ا، يف �ضق���ة مبنطقة املالكي���ة كان ا�ضتاأجرها 
�ضقيق���ه لي�ضكن فيه���ا لوح���ده. وتتح�ضل واقعة 
الق�ضي���ة يف اأن بالًغ���ا كان ق���د ورد �ض���د �ضاحب 
ا  عمارة مكونة من اأربعة طوابق، باأنه ياأوي اأ�ضخا�ضً
مطلوبني للجه���ات االأمنية، ويوف���ر لهم املاأوى؛ 

وذلك لعدم متكني ال�رشطة من القب�ص عليهم.
وتاأك���دت املعلومات م���ن امل�ض���ادر ال�رشية 
اأثن���اء اإج���راء التحري���ات، ومت التو�ض���ل لهوية 4 
اأ�ضخا����ص من املطلوب���ني للجه���ات االأمنية، واأن 
�ضاحب البناية ياأويهم يف �ضقة رقم 1 يف املبنى، 
اأف���راد ال�رشط���ة للعن���وان  اإر�ض���ال  وبالفع���ل مت 

اخلا�ص باملبن���ى، ومت القب�ص عل���ى 5 اأ�ضخا�ص 
م���ن املطلوبني املقيم���ني يف ال�ضقة رق���م. اأنكر 
�ضاح���ب البناي���ة “48 عاًما، بحار” م���ا ن�ضب اإليه، 
وقال اإن �ضقيق اأحد املطلوبني، ح�رش اإليه وطلب 
ا�ضتئج���ار �ضق���ة يف البناية، كون���ه متزوًجا ويريد 
ال�ضكن بالقرب من منزل والده، فاأبلغه اأن ال�ضقة 
املتواف���رة لديه تقع يف الطاب���ق الرابع، واأنه عند 

حمل زوجته �ضيكون ال�ضعود متعًبا لها.
واأ�ض���اف اأن املذك���ور اأ����رّش عل���ى ا�ضتئج���ار 
ا،  ال�ضق���ة املتواف���رة مقاب���ل 120 دين���اًرا �ضهريًّ
ودفع ل���ه مقدم �ضهر واحد، وبع���د مرور �ضهرين 
وحال عودته من امل�ضجد عق���ب اأداء �ضالة الفجر 
علم بع���د القب�ص عليه بوج���ود م�ضكلة يف ال�ضقة 

رقم 31.
ونظًرا اإلى وجود عق���د موقع من قبل �ضقيق 
املته���م فقد جلب���ه لل�رشطة وقدمه له���م، فاأمرت 
النيابة العامة بحب�ضه احتياطيًّا ملدة 7 اأيام، حتى 

اأخلت �ضبيله يف وقت الحق.

وب�ض���وؤال ُم���رم العق���د “27 عاًم���ا - �ضقيق 
املته���م”، اأنكر م���ا ن�ضب اإليه، وق���ال اإن �ضقيقه 
�ض���در �ض���ده حك���م بال�ضج���ن مل���دة 8 �ضن���وات، 
وخ���رج من املنزل، وظّل يبي���ت يف ال�ضوارع، حتى 
اأبلغه بحاجته لتوفري م���اأوى له ي�ضكن فيه، وقّرر 
ذات اعراف���ات �ضاحب البناي���ة. وتابع، اأنه عقب 
توقيع���ه للعقد قام بت�ضلي���م �ضقيقه -املتهم- 
مفت���اح ال�ضقة، مبيًنا اأنه ح���ّذره من اأن يجلب معه 
اأي �ضخ����ص اآخ���ر، واأف���اد اأنه منذ ذل���ك الوقت مل 
يتوّج���ه لل�ضقة ق���ط، يف ح���ني كان �ضقيقه يح�رش 
للمنزل ب�ضكل �ضبه يوم���ي، موؤكًدا اأن �ضقيقه هو 
من �ضمح للمطلوبني االآخرين باحل�ضور واملبيت 
معه. وثبت للمحكم���ة اأن املتهم يف غ�ضون �ضهر 
ماي���و 2016، اأوالً: اأخفى بنف�ضه املتهم يف جناية 
والذي �ضدر بحق���ه حكم بال�ضجن ملدة 3 �ضنوات 
م���ع علمه بذلك، ثانًي���ا: اأخفى بنف�ض���ه املتهمني 
االآخري���ن وامُلدان���ني يف جنح���ه والذي���ن �ضدرت 

بحقهم عقوبة احلب�ص ملدة �ضنة مع علمه بذلك.

اتفق���ت زوج���ة “26 عاًم���ا” عق���ب خ���روج 
زوجه���ا من املنزل مع �ض���اب “باك�ضتاين – 28 
عاًم���ا” تعّرف���ت علي���ه قب���ل �ضنة واح���دة، باأن 
ي�ض���ري لهما وجبة ع�ضاء ويح����رش اإلى �ضقتها، 
وما اإن و�ضل تركت طفليها ي�ضاهدان التلفاز 
ودخلت معه اإلى غرفتها، وفيها مار�ضا اجلن�ص. 
وخالل ذلك الوقت ع���اد زوجها لل�ضقة، والحظ 
وجود “جاكيت” رجاليًّا مو�ضوًعا على الكر�ضي 
يف ال�ضال���ة ف�ض���اوره ال�ضك يف االأم���ر املريب، 
عندها مل يعلم ال�ضاب الباك�ضتاين العاري كيف 
يخ���رج من ال�ضقة، فما كان من���ه اإال اأن اختباأ يف 

خزانة املالب�ص. 
فخرج���ت الزوج���ة اإل���ى زوجه���ا الغا�ض���ب 
مدعي���ًة ا�ضتقباله، اإال اأن���ه كان يف حالة ع�ضبية 
ويبحث يف كاف���ة اأرجاء ال�ضقة عن �ضاحب ذلك 

اجلاكي���ت، وحاولت اأن تهدئ���ه اإال اأنها مل تفلح 
يف ذلك، كون اأن �ضكوكه يف حملها مع الدالئل، 
وم���ا اإن فت���ح خزان���ة املالب�ص و�ضاه���د ال�ضاب 
عارًي���ا م���ن مالب�ضه حت���ى �رشب���ه “بقب�ضة يده 
“بوك�ص” على وجهه، ومتكن حينها ال�ضاب من 

الفرار اإلى خارج ال�ضقة.
فتق���دم ال���زوج بب���الغ جنائي �ض���د زوجته 
بالزنا، والتي ذك���رت يف اأقوالها اأنها تتعر�ص 
ملعاملة �ضيئة من قب���ل زوجها املجني عليها، 
كما اأنه يعتدي عليه���ا بال�رشب، لذلك تعرفت 
عل���ى ه���ذا ال�ض���اب، واأك���دت �ضح���ة ح�ض���ول 

الواقعة.
فاأحالت النيابة العامة املتهمني للمحاكمة 
بعد اأن وجهت اإليهما اأنهما يف 16/12/2016، 
الزن���ا  ارتكب���ت جرمي���ة  االأول:  اأوالً: املتهم���ة 

حال كونها زوجًة للمجن���ي عليه، ثانًيا: املتهم 
الثاين: ا�ضرك مع املتهم���ة االأولى يف ارتكاب 
اجلرمي���ة املبين���ة يف البن���د اأوالً، والتي ق�ضت 
مبعاقب���ة كل منهما باحلب�ص مل���دة �ضنتني مع 
النفاذ وباإبعاد املتهم الثاين نهائيًّا عن البالد 

عقب تنفيذ العقوبة املق�ضي بها.
فلم يقب���ل املتهمان به���ذا احلكم، وطعنا 
علي���ه باال�ضتئن���اف، فقبلت املحكم���ة الكرى 
“ب�ضفته���ا اال�ضتئنافي���ة”  الثالث���ة  اجلنائي���ة 
برئا�ض���ة القا�ض���ي ال�ضي���خ را�ضد ب���ن اأحمد اآل 
خليف���ة وع�ضوي���ة كل م���ن القا�ضي���ني اأمي���ن 
مهران ووليد العازمي واأمانة �رش مبارك العنر، 
ا�ضتئنافيهما، واكتفت بحب�ص كل منهما ملدة 
�ضنة واح���دة فقط، واأيدت اإبعاد امل�ضتاأنف عن 

البالد.

عاقب���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
اخلام�ضة برئا�ض���ة القا�ضي اإبراهيم الزايد 
حم�ض���ن  القا�ضي���ني  م���ن  كل  وع�ضوي���ة 
م���روك ومعتز اأبو الع���ز واأمانة �رش يو�ضف 
بوحردان، متهًما اإدانته بو�ضع ج�ضم حماك 
الأ�ض���كال املتفجرات “عب���وة وهمية” على 
�ضارع ال�ضيخ �ضلم���ان؛ وذلك ب�ضجنه ملدة 
3 �ضنوات، واأمرت مب�ضادرة امل�ضبوطات.
وتعود التفا�ضي���ل اخلا�ضة بالق�ضية 
اإل���ى اأن بالًغ���ا ورد لل�رشطة، مف���اده وجود 
ج�ض���م غريب عل���ى �ضارع ال�ضي���خ �ضلمان، 
باجتاه املنامة بالقرب من وكالة �ضيارات 
تقع يف منطقة ال�ضاحلي���ة، وعلى اإثر ذلك 
توّج���ه �ضابط برتبة رائد يف وزارة الداخلية 
الب���الغ، وهن���اك �ضاه���د اجل�ض���م  ملوق���ع 

الغريب مو�ضوًعا على الطريق العام فوق 
احلاجز احلديدي على ال�ضارع.

وبعد التعامل م���ع اجل�ضم الغريب من 
قبل فرق���ة التدخل ال�رشيع، تبنّي اأنه عبارة 
عن عدد م���ن القوال���ب العجيني���ة بي�ضاء 
الل���ون وملفوفة بكي�ص اأ�ض���ود ومو�ضولة 
ومتك���ن  وبطاري���ة،  كهربائي���ة  باأ�ض���الك 
ال�ضاه���د املذك���ور م���ن التو�ض���ل لهوي���ة 
املته���م، البال���غ م���ن العم���ر 19 عاًما، عن 
طريق م�ض���ادره ال�رشي���ة، اإال اأنه مل يتمكن 

من القب�ص عليه.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املته���م بتاريخ 
واآخري���ن  وو�ض���ع  حم���ل   ،2/1/2016
الأ�ض���كال  حماكًي���ا  هي���كالً  جمهول���ني 

املتفجرات على الطريق العام.

�ضجن���ت املحكمة الك���رى اجلنائية 
اخلام�ض���ة برئا�ض���ة القا�ض���ي اإبراهي���م 
الزاي���د وع�ضوي���ة كل م���ن القا�ضيني 
حم�ضن م���روك ومعتز اأبو الع���ز واأمانة 
���ا يبلغ من  ����رش يو�ض���ف بوح���ردان، �ضابًّ
العمر 32 عاًما، ملدة 3 �ضنوات، واأمرت 
بتغرمي���ه مبلًغ���ا مق���داره 2000 دينار 
ومب�ضادرة امل�ضبوط���ات؛ وذلك جللبه 
موؤثًرا عقليًّا من تايلند ادعى اأنه ل�ضالح 

ابن عمه.
يف  الق�ضي���ة  تفا�ضي���ل  وتتمث���ل 
اأن �ضابًط���ا يف اإدارة جم���ارك املناف���ذ 
اجلوية، ا�ضتب���ه يف املتهم حال و�ضوله 
للب���الد قادًما من تايلند ال�ضتالم حقيبة 
اأمتعت���ه، اإذ كان يبدو عليه االرتباك من 
طريقة كالم���ه، فاأمره باالنتقال للم�ضار 
االأحم���ر للتدقيق يف تفتي�ض���ه واأمتعته، 
وخ���الل تفتي�ض���ه حلقائ���ب املتهم عرث 
على م���ادة ي�ضتب���ه اأنها ال�ضب���و املوؤثر 
عقليًّا، بلغ وزنها 559.3 جراًما، وكانت 

خمباأة يف مكان �رشي بحقيبته.
واأثن���اء �ضوؤال���ه ع���ن �ضب���ب وج���ود 
تل���ك امل���ادة يف حقيبت���ه، اأف���اد اأن ابن 
لي�ض���ري  ���ا  مبلًغ���ا نقديًّ اأعط���اه  عم���ه 
ل���ه م���ن تايلند امل���ادة املوؤث���رة عقليًّا 
امل�ضبوطة، واأبدى ا�ضتعداده مل�ضاعدة 
ال�رشط���ة يف القب�ص عليه، اإال اأن ابن عمه 
“33 عاًما” وبعد االت�ضال به حتت �ضمع 

واإ����رشاف وب����رش امل���الزم التاب���ع الإدارة 
مكافح���ة املخ���درات اأنكر اأي���ة �ضلة له 

باحلقيبة.
وعقب التحقيق م���ع املتهم، الذي 
قال اإنه يتعاط���ى على فرات متقطعة 
عندما يعطي���ه ابن عمه مم���ا يحوزه من 
موؤث���ر عقلي واأنه مل يتع���اط منذ حوايل 
�ضهر، وطلب اإخ���الء �ضبيله؛ وذلك على 
اعتب���ار اأن ابن عمه هو م���ن “وّرطه” يف 
الواقعة، ولكون���ه يخ�ضى اأن يتم ف�ضله 
للبن���ك،  م���ن وظيفت���ه، كون���ه مديًن���ا 
متعهًدا بعدم تكرار جرمه م�ضتقبالً، واأن 

ال�ضيطان قد لعب بعقله.
واأ�ض���ار اإل���ى اأن���ه وافق عل���ى جلب 
املخ���در؛ حت���ى يتمك���ن م���ن ت�ضدي���د 
قر����ص البن���ك، اإذ اإن اب���ن عم���ه وع���ده 
ب�ض���داد القر����ص يف حال جلب���ه للمخدر 
امل�شب���وط، كما اأنه هو م���ن ا�شرتى له 
تذاكر ال�ضفر وحجز ل���ه الفندق و�ضّلمه 
مبل���غ 1900 دين���ار قب���ل ال�ضفر وبعد 
و�ضوله حّول اإلي���ه مبلًغا وقدره 1500 
دينار ليتمكن من ����رشاء املوؤثر العقلي 

من اأحد االأ�ضخا�ص يف تايلند.
ه���ذا، وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم 
جل���ب   ،30/3/2016 بتاري���خ 
العقل���ي  املوؤث���ر  االجت���ار  بق�ض���د 
االأح���وال  غ���ري  يف  )امليثامفيتام���ني( 

امل�رشح بها قانوًنا.

اأجلت املحكم����ة الكرى اجلنائية 
االأول����ى برئا�ضة القا�ضي ال�ضيخ حمد 
بن �ضلم����ان اآل خليف����ة وع�ضوية كل 
من القا�ضيني �ضياء هريدي وحممد 
جمال عو�ص واأمانة �رش عبداهلل حممد، 
النظ����ر يف الق�ضيت����ني املرفوعت����ني 
عل����ى حم����الت جتاري����ة، موظفوه����م 
متهم����ون بالتالع����ب باأ�ضع����ار ال�ضلع 
بزيادته����ا عند “الكا�ضري” عن ال�ضعر 
املل�ضق على ال����رف، حتى 30 اأبريل 
اجل����اري؛ وذلك الإعالن اأحد املتهمني 

وال�ضتدعاء عدد 4 من ال�ضهود.
العام����ة  النياب����ة  واأحال����ت  ه����ذا، 
املتهمني، والبالغ عددهم 13 متهًما 
يف الق�ضيتني، اأنهم يف غ�ضون عامي 
املتهم����ون  اأوالً:  و2017،   2016
جميًعا: طالبوا امل�ضرين وباعوا لهم 
بثم����ن اأعلى م����ن الثم����ن املعلن عنه 
عن ال�ضلع ب����اأن قاموا ببيع املنتجات 
ب�ضع����ر يزي����د ع����ن املعل����ن، ثانًيا: مل 
يلتزم����وا باالأ�ضع����ار املعلنة عن �ضعر 
ال�ضلعة وقاموا بالتالعب ب�ضاأنها عند 
دفع الثمن، ثانًيا: خدعوا وا�ضتعملوا 
تخ����دع  اأن  �ضاأنه����ا  م����ن  و�ضائ����ل 
امل�ضتهلك بالطرق املبينة باالأوراق.

فيما وجهت اإلى املتهمني االأولى 

والثاين والثالث وال�ضاد�ص يف ق�ضية 
اأحد املحالت، كونه����م م�ضوؤولني عن 
اإدارة ف����رع اأ�ض����واق روي����ان مبنطقة 
اأنه����م �ضمح����وا باقتح����ام  �ضلماب����اد، 
االأماك����ن املتحف����ظ عليه����ا باأمر من 
واالإداري����ة  الق�ضائي����ة  ال�ضلط����ات 
لتفوي����ت الغر�ص من ق����رار التحفظ 
عل����ى الف����روع؛ ب����اأن �ضمح����وا لع����دد 
م����ن العامل����ني بالدخ����ول، ولكونهم 
م�ضوؤول����ني ع����ن اإدارة جمي����ع ف����روع 
اأ�ض����واق رويان مل يلتزم����وا باالأ�ضعار 
املعلنة على ال�ضلع املعرو�ضة وذلك 
بالتالع����ب ب�ضاأنها عن����د الدفع الثمن 

باأكرث من ال�ضلعة املعلن.
كم����ا اأ�ضن����دت للمته����م الرابع يف 
الق�ضي����ة اأنه اأعلن ع����ن اأ�ضعار ال�ضلع 

ب�ضعر اأقل من املوجود باأداة الدفع.
فيواج����ه  الثاني����ة  الق�ضي����ة  اأم����ا 
املتهمون اخلم�ضة فيها تهًما تتعلق 
باأنهم م����ن االأول وحت����ى الرابع اأنهم 
عر�ض����وا منتج����ات دون االإع����الن عن 
�ضعرها والتعريف بها ومل يعلنوا عن 
اأ�ضعار البي����ع بالتجزئة لل�ضلع باأن مل 
يكتبوا على ال�ضلعة ذاتها اأو اأغلفتها 
اأو بطاقة تو�ضع عليها اأو على رفوف 

عر�ص ال�ضلع.

م�شاعفــة خمالفــات “املرور”... ربــــا
حماٍم يخت�ضم االإدارة اأمام املحكمة ال�رشعية:

علم���ت “البالد” اأن املحام���ي عي�ضى فرج ارحمة 
اآل بور�ضي���د تقدم للمحكمة الك���رى ال�رشعية االأولى 
)الدائرة ال�ضنية( بدع���وى �رشعية �ضد االإدارة العامة 
للمرور، يطالب فيها باإلغاء نظام الربا الذي تقوم به 
املدعى عليها، وهو احلط م���ن الدين بقدر التعجيل 
بالوف���اء؛ كون���ه اأم���را منهيا اإلغ���اء بحرك���ة م�ضاعفة 
الغرام���ات التي تقرره���ا على املخالف���ات املرورية 

كونها تاأتي من حرمانه املعامالت.
كم���ا طال���ب املحكمة ال�رشعي���ة ب���اأداء وظيفتها 
يف االأم���ر باملعروف والنهي ع���ن املنكر يف كل جانب 
يخال���ف ال�رشع والدين؛ ل���ذا فاإن عليه���ا اإلغاء الفعل 
ال�ضادر م���ن اإدارة املرور ملخالفته كتاب اهلل و�ضنة 

ر�ضوله االأمني.
ومن املقرر اأن تب���داأ املحكمة النظر يف الق�ضية 

يف جل�ضتها بتاريخ 14 مايو املقبل.
وجاء يف الوقائع ال���ورادة يف الئحة الدعوى التي 
رفعه���ا املحام���ي عي�ض���ى بور�ضي���د اأن اإدارة املرور 
داأب���ت يف االآون���ة االأخرية عل���ى ا�ضتح�ض���ال غرامات 
مالية باهظة مما جعلها يف حمل �ضك حول مقا�ضدها 
هل هي ال�ضالمة العامة اأم حت�ضيل �رشائب جديدة يف 
�ض���كل غرامات ور�ضوم ا�ضتنتها ال���وزارة لقاء العجز 

الذي اأ�ضاب احلكومة يف امليزانية العامة.
واأ�ض���اف اأنه وعلى الرغم من اأن���ه يف العديد من 
دول العامل، فاإن اله���دف من ت�رشيعات ولوائح اإدارة 
امل���رور والكامريات وال���ردارات ه���و الوقاية ولي�ص 
تقري���ر املخالفة؛ كون التحذير ياأت���ي قبل الو�ضول 
اإل���ى الهدف )الكامريا( ب����3 كيلومرات مع تناق�ص 

تنازيل كل 500 مر اإن كان هناك كامريا اأو رادار. 
واأو�ض���ح اأن الهدف من ذل���ك نبيل وجميل وهو 
من���ع ارت���كاب املخالفة م���ن االأ�ضا�ص، وه���ذا ما يعد 
اإجناًزا الإدارة امل���رور بعك�ص ونقي�ص احلا�ضل لدينا 
يف مملكة البحرين فالهدف املرجو من املخالفات هو 
ارت���كاب املخالفة وحت�ضيل الغرام���ة وتكدير �ضفو 
املواطن واملقيم ونف�ضيت���ه واإخفاء تلك الكامريات 
واإخفاء اللوحات االر�ضادية عنه���ا وكذلك الرادارات 
حت���ى ترتك���ب املخالف���ة وحين���ذاك تك���ون �ضعادة 
اإدارة املرور )املدعى عليه���ا( و�ضعارها )وقع قائد 
ال�ضي���ارة يف الف���خ( وتب���داأ الغرامات الت���ي اأ�ضبحت 
رافًدا قوًيا وكبرًيا جًدا من االأموال مع وجود املطبات 
وال�ض���وارع غ���ري املدرو�ض���ة اأو املبلط���ة، ناهيك عن 
االأم���ور االأخرى ك�ضوق بيع االأرق���ام واللوحات، واأنها 
اجله���ة الوحيدة امل�ضنع���ة واملثبتة لتل���ك اللوحات 

املح�ضوبة على اإحدى اجلهات الر�ضمية.
كما اأفاد يف الئحته باأن االأمر ارتبط لدى املدعى 
عليه���ا يف تخفي�ص الغرامة يف حالة الدفع الفوري اأو 
يف فرة اأ�ضبوع واحد م���ن �ضدور املخالفة، ويف حالة 
عدم الدفع تت�ضاعف الغرامة على املخالف وهذا نوع 
من اأن���واع الربا وهو احلط من الدي���ن بقدر التعجيل 
بالوف���اء، على ح���د تعبريه، فاإذا كان���ت اإدارة املرور 
متلك حتى تخفي�ص املخالفة اإلى الن�ضف فلماذا مل 
تقرره���ا كذلك ابتداًء. وجاء يف اأ�ضب���اب رفع الدعوى 
اأن ق���رارات ولوائ���ح املدع���ى عليها خالف���ت ال�رشع 
بارتكابه���ا رب���ا الديون، فلي����ص املراد م���ن ال�رشائع 
التي اأنزله���ا اهلل جمرد �ضبط العوام، بل املراد منها 
ال�ض���الح ظاه���ًرا وباطًن���ا للخا�ض���ة والعام���ة للحاكم 
واملحكوم للرئي�ص واملروؤو�ص على حد �ضواء وبع�ص 

العقوب���ات امل�رشوع���ة يف الدني���ا ل�ضب���ط الع���وام يف 
االأ�ضا�ص، فالبد يف هذا اجلانب من اجلوانب اأن تكون 
الوالية فيه حتت الت�رشيع وجميع الواليات واملنا�ضب 
واالإدارات هدفه���ا االأ�ضا�ضي االأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر وهو املق�ضود منها.
وتابع اأنه اإذا كان املتعاملون بالربا يقعون فيه 
���ا ال قه���ًرا اأو غ�ضًبا فما ب���ال وزارة الداخلية عن  ر�ضً
طريق اإدارة املرور تفر�ص علينا الربا قهًر اأو غ�ضًبا.

واأ�ض���ار اإلى ثبوت �ضفة املدعي يف رفع الدعوى 
كونه تل���ك املعامالت الربوية ق���د طالته ونالت منه 
عندما مت ر�ضد غرامة مرورية عليه تت�ضاعف قيمتها 
كلم���ا مر عليها وق���ت كالقر�ص الرب���وي يف البنوك، 
وبالت���ايل فه���و �ضاحب �ضف���ة كمت����رشر اأوالً و رجل 
ح�ضبه يحارب الربا ولن يطم�ص زمن الفتنة نور االأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.
وبنّي بور�ضيد يف دعواه اأنا ديننا احلنيف وكافة 
ال�رشائ���ع والديان���ات اليهودي���ة وامل�ضيحي���ة، حّرموا 
الرب���ا، وا�ضت�ضهد باآيات قراآني���ة واأحاديث وردت يف 
ال�ضن���ة النبوي���ة املطه���رة، وما ج���اء يف اإجنيل العقد 
الق���دمي. واأ�ض���اف اأنه عندم���ا مت �ض���وؤال العديد من 
الفقهاء ومفتى الديار ال�ضيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 
اآل ال�ضي���خ مفتي اململكة العربية ال�ضعودية حتديًدا 
ع���ن م�ضاعف���ة الغرام���ات املروري���ة وتكاثرها على 
اأف���راد االأمة يف حالة عدم دفعها، فقال: ال يجوز �رشًعا 
ويدخل يف عني الربا املحرم. والتم�ص يف اآخر الدعوى 
احلك���م له مبا جاء يف الطلبات الواردة بالئحة الدعوى 
ك���ون تل���ك الغرامات متث���ل رب���ا م�ضاعف���ة الدين، 
وباإل���زام االإدارة العامة للمرور بالر�ضوم وامل�ضاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.

عبا�ص اإبراهيم
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أقطار الخليج العربي

ال يوجد للنا�س حديث هذه �الأيام يف �لبحرين �إال 
عن ما يظهر لهم من خمالفات مرورية تتجمع عليهم 
كلم����ا حركو� �شيار�تهم مينة وي�����رة، وي�شعر �لبع�س 
�أن �الإد�رة �لعامة للم����رور تريد �أن تخلي �ل�شو�رع من 
�ل�شي����ار�ت حي����ث يل����زم كل �شائق بيته م����ا ��شتطاع 
الأن يف ظه����وره مدعاة للمخالف����ات �لتي ترت�شده من 
كل جه����ة، حتى �شارت �ل�ش����و�رع ت�شبب �لرعب لدى 
�لغالبية من �لنا�����س، �إذ ال يعلمون من �أين �شتاأتيهم 
�ملخالف����ة، والأي �شب����ب، حتى بات����و� يتلفتون يف كل 

�جتاه للتاأكد من م�شدر �لر�شد و�لرت�شد.
ي�شتك����ون �أن �ملخالفات �ملروري����ة مبالغ فيها، 
و�أنها يف �شبيله����ا الإفقارهم و�لت�شطيب على ما بقي 
يف جيوبه����م �لت����ي م�ّشها �ل�����ررُّ لكرثة م����ا تناو�شتها 
�ملخالف����ات و�لر�ش����وم و�لزي����اد�ت يف �ملعي�ش����ة مع 
عدم �لزي����اد�ت يف �لرو�تب، بل �لتلميح بعدم �نتظار 
زي����ادة حتى يفرجها �هلل من عن����ده، وهذه �لتلميحات 
و�إن جرى كبحه����ا، �إال �أنها كالوحو�����س �ل�شارية �لتي 
تنتظ����ر غفلة لتنطل����ق من جديد وتنه�����س ما و�شعها 
�لنه�س و�لع�ّس يف �جليوب، ذلك مع �أن متو�شط دخل 
�لبحريني هو ر�بع �أعلى دخل عربياً بح�شب �ملوؤ�ش�شة 

�لعربي����ة ل�شم����ان �ال�شتثم����ار و�ئتم����ان �ل�ش����ادر�ت 
)�شم����ان(، �إذ بلغ – بح�شب �ملوؤ�ش�شة – �أكرث من 24 
�ألف دوالر يف �لعام، �أي حو�يل 750 دينار�ً يف �ل�شهر!

ال �أح����د ينكر م����ا و�شل �إلي����ه �ل�ش����ارع �لبحريني 
م����ن تدهور م����روري، لي�س على م�شت����وى �ملخالفات 
و�حلو�دث وح�شب، بل و�شوالً �أي�شاً �إلى �لذوق �لعام 
�لذي ينقر�س ويرت�جع �إلى حدود دنيا عاماً بعد عام، 
وياأ�ش����ف من كان �شائقاً قبل ع�ري����ن �أو ثالثني عاماً 
عل����ى �لرتّدي �حلا�شل يف �ل�شارع، �لذي يرّده �لبع�س 
�إلى �الزدحامات، و�لبع�����س يرجعه �إلى “�لو��شطات” 
�لتي تلغي عقوبات �ملرور عن �لبع�س فتت�شع رقعة 
�ملخالف����ني، و�لبع�س يقول �إن �ل����دول �الأخرى كانت 
ت�رب بن����ا �ملثل يف �اللت����ز�م �مل����روري، فجرى نقل 
جتاوز�ته����م ورعونتهم �إلين����ا وتطّبعن����ا منهم، فكما 
�أخذنا كالمهم ومالب�شهم وطر�ئق عي�شهم، فلي�س من 

غر�بة �أن ناأخذ �أي�شاً منهم �أخالق �شو�رعهم.
�الأ�شباب كثرية، وال ميكن �لقول �إن هناك �شببا 
وحي����د� ال غريه ه����و �ل����ذي �أّدى الأن ال تك����ون �شو�رع 
�لبحري����ن �ليوم كاالأم�����س، ولكنني �أعتق����د جازماً، �أن 
و�حد�ً من �أهم �الأ�شباب هو فل�شفة �ملرور نف�شها. �إذ 

مت ترك �الأمور على مدى �ل�شنو�ت �لع�رين �ملا�شية 
)تقدي����ر�ً( تتفاق����م وتتده����ور، ومل تك����ن �ل�ر�م����ة 
متوف����رة يف �ل�شبط وال يف �ملتابعة و�الإجر�ء�ت، وال يف 
�ال�شتمر�رية بحيث يكون �الأمر �أكرث من جمرد حمالت 
ب����ل يوميات يف �ل�ش����و�رع حتى ��شرتخ����ى �ل�شائقون، 
وبات����و� ميار�شون م����ا يعتقدونه �لي����وم �أنه من قبيل 
“�حلق����وق �ملكت�شبة”، و”ما جرت عليه �لعادة”، فاأّي 
قان����ون �أو ق����ر�ر يظهر �لي����وم للعودة �إل����ى �لتطبيق 
�ل�شحي����ح بعدما �أ�شبح �النحر�ف ع����ن �خلط �الأ�شا�س 
بائن����اً؛ ف�شيكون من قبيل �لتع�ّشف، كمن ي�شكت عن 
ورم �شغري، �أو يعاجل����ه باملر�هم، ليكت�شف بعد مدة 
�أنه �نت�ر ومت����دد وباتت حتى �لعملي����ات �جلر�حية ال 

تاأتي بنتيجة معه.
ال �شك �أن �لكرثة �لكث����رية من �ل�شائقني �ليوم 
يف ده�ش����ة ممزوجة بالغ�شب من قر�ر�ت �ملرور، على 
�لرغ����م من �أن �لقر�ر�ت ال تقول �أكرث من �أال تتجاوزو� 
�ل�رعة وال تقطعو� �الإ�شارة وال تدخلو� �ملربع �الأ�شفر 
و�لطري����ق غ����ري �شال����ك، ولكنه����م لك����رثة م����ا تخطو� 
كل ه����ذ�، ل�شن����و�ت طويلة؛ م�شتاءون له����ذ� �لت�شدد 

�ملكلف �لذي يقيد �نفالتهم.
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ومضة قلم

�لتعري���ف �ل���ذي مت �التفاق عليه 
ح���ول �لذم���ة �ملالي���ة ه���و عب���ارة عن 
جمموع ما ل�شخ�س من حقوق وما عليه 
م���ن �لتز�مات مالي���ة وت�شكل �حلقوق 
�جلان���ب �الإيجاب���ي من �لذم���ة �ملالية 
�أم���ا �اللتز�مات فاإنه���ا ت�شكل �جلانب 
�ل�شلبّي منها، فاإذ� ز�دت �حلقوق على 
�اللتز�م���ات كانت �لذمة �ملالية د�ئنة 
و�إذ� كان �لعك����س كانت �لذمة �ملالية 

مدينة. 
ورغ���م �أّن جمل�س �ل���وزر�ء �ملوقر 
�أقّر �ملذكرة �ملرفوعة من وز�رة �لعدل 
حول تعديل �لالئحة �لتنفيذية لقانون 
ك�ش���ف �لّذمة �ملالية �إالّ �أّن �لقانون مل 
ي���زل يف �أدر�ج جمل����س �ل�ش���ورى حتى 
�للحظ���ة لتحفظ���ات �أبد�ه���ا �شوريون 
ب�ش���اأن �شم���ول معاقبة �ل���زوج �مللزم 
بالك�شف ع���ن ذمة زوجت���ه �أو �لعك�س 
يف ح���ال �إدالء �الأخ���رية مبعلومات غري 
�شحيح���ة. غري �أّن �ل���ذي جعل �لقانون 
معطال كل هذه �ل�شنو�ت هو �أّن �لّذمة 
�ملالية بني �لزوجني م�شتقلة باعتبار 
تختل���ط  ال  �ملالي���ة  “حقوقهم���ا  �أّن 
ببع�شهم���ا” و�أّن وح���دة �الأ�رة ال تخل 

با�شتقالل كل منهما بذمته �ملالية. 
�ملحكم���ة �لد�شتوري���ة كان���ت قد 
�أك���دت �أّن �لقان���ون ي�شاي���ر �لتوج���ه 
�ل���دويل �له���ادف �ل���ى ردع �لف�ش���اد 
و��شتغ���الل �لنفوذ ��شاف���ة �لى كونه 
تعزي���ز� للنز�ه���ة و�مل�شاءل���ة يف �إد�رة 
�ل�شاأن �لعام، و�إقر�ر �لذمة �ملالية يعد 
م���ن �أه���م �الأدو�ت �لكفيل���ة مبكافحة 
�لف�شاد وحماية �ملال �لعام و�حلد من 

��شتغالل �لوظيفة �لعامة.
�ل���ذي يجع���ل م���ن قان���ون �لذمة 
�ملالي���ة مطلب���ا ملح���ا هو �أن���ه يك�شف 
مظاه���ر �لف�ش���اد يف �لوظائ���ف �لعامة 
��شاف���ة �إل���ى �أن���ه �إذ� �أخ���ذ حي���زه يف 
م�شاءل���ة  �ل���ى  ف�شي���وؤدي  �لتطبي���ق 
�ملوظفني و�شيق���ف �شَد ��شتغاللهم 
مناف���ع  لتحقي���ق  �لعام���ة  وظائفه���م 

ومكا�شب غري م�روعة. 
�إّن قان���ون �لك�ش���ف ع���ن �لذم���ة 
�ملالية يث���ري لدى �لبع����س �ملخاوف 
م���ن �أن تطالهم يد �لقان���ون، ونتذكر 
�أنه بالعام �ملن�رم �أعلن بع�س روؤ�شاء 
�جلمعي���ات �ل�شيا�شي���ة �أّن �لقانون ال 
ينطب���ق عليهم باعتبارهم ال يتقلدون 
�إجاب���ة رئي����س  وظائ���ف عام���ة لك���ن 
�ملجل�س �الأعلى للق�شاء كانت حا�شمة 
ب���اأّن م���ن يدي���رون �جلمعي���ات ولهم 
�شلط���ة �لتوقي���ع ي�شمله���م �لقانون، 
كما نتذك���ر �أّن تقارير �لرقابة �ملالية 
ط���و�ل �ل�شن���و�ت �لفائت���ة ت�شمن���ت 
و��شتغ���الل  �لتج���اوز�ت  م���ن  �ش���ور� 
م�شوؤول���ني منا�شبه���م ومن هن���ا فاإّن 
�ملطالب���ة باإق���ر�ر �لقان���ون م�شاأل���ة ال 

حتتمل �الإبطاء �أكرث. 

آن األوان إلقرار 
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سوالف

هل ميكنن����ا �لقول �إن �الإعالم �خلليجي 
“�شحاف����ة وتلفزيون����ا و�إذ�ع����ة وو�شائ����ل 
باالأح����د�ث  مبا�����رة  ملت�ش����ق  تو��ش����ل” 
�لكب����رية و�ملهم����ة ويق����ف عل����ى عتبة كل 
جدي����د وملتزم �لتز�ما تام����ا بنقل �حلدث؟ 
�أ�ش����ك يف ذلك و�لدلي����ل على كالمي غياب 
�الإعالم �خلليجي بكل تر�شانته وفنونه عن 
�أول رحل����ة جتريبية يقوم بها �للو�ء �لطيار 
حممد بن �شعيد عيا�����س �لغامدي للطائرة 
�ل�شعودي����ة �الأوكر�ني����ة “�أنتون����وف 132” 
قب����ل �أيام يف �أكور�نيا بع����د �أن مت تد�شني 
�لنم����وذج �الأول م����ن طائ����رة “�أنتون����وف” 
�خلفي����ف  �ل����وزن  ذ�ت  �مله����ام  متع����ددة 
)132 – �أن( يف دي�شم����ر �ملا�ش����ي، حيث 

حتلق ح����ول �لطائ����رة وقت ن����زول �لطيار 
عاي�س خمتلف و�شائل �الإعالم �الأجنبية من 
�شت����ى دول �لعامل لتغطي����ة �حلدث �لكبري 
�لذي يعد مفخ����رة لنا كخليجيني، وت�شابق 
�ل�شحافي����ون الإج����ر�ء لق����اء�ت م����ع طيارنا 
�ل�شعودي، بينم����ا �إعالمنا �خلليجي ملتفت 
للغناء وعر�س �مل�شل�شالت و�رف �ملاليني 
من �أجل نقل مبار�ة كرة قدم يف �آخر �لدنيا، 
�أ�شبحنا نهتم باحلمالت �الإعالمية لالأحد�ث 
�لريا�شي����ة �أو �مل�شل�ش����الت ب�شتى �شنوف 
�لتبذير ولكنن����ا غائبون متاما عن �الأحد�ث 
و�ملنج����ز�ت �لكب����رية يف جم����ال �لت�شني����ع 
و�لتطوي����ر و�لق����در�ت �لعلمي����ة �ملذهل����ة 

الأبناء �خلليج.

من و�شع يده يف هذه �لطائرة �حلربية 
خ����ر�ء ماه����رون ومتدرب����ون تدريب����ا فنيا 
ومهنيا عاليا ي�شاهي ما يف �أوروبا و�أمريكا، 
ال�شيما �أن �ل�شناعة �لع�شكرية يف �ل�شقيقة 
�ل�شعودي����ة  �لعربي����ة  �ململك����ة  �لك����رى 
متط����ورة جد� وخطت خطو�ت مهمة يف هذ� 
�مل�شم����ار، ويفرت�س �أن يف طليعة �جلهود 
�ملطل����وب بذلها متابع����ة �الإعالم �خلليجي 
مث����ل هذه �الأح����د�ث و�إبر�زه����ا عامليا على 
�عتب����ار �أنها من �أك����رث �ملو�شوعات �أهمية 
يف �لو�ق����ع �خلليج����ي و�ملحاف����ل �لعلمي����ة 

�لعربية.
�الإجن����از�ت  م����ن  فيه����ا  �خللي����ج  دول 
م����ا يب�ر ببن����اء قاع����دة �شناعي����ة ع�شكرية 

خليجي����ة بف�شل وجود �خل����ر�ت و�لكو�در 
�ملتخ�ش�شة، ومع ذلك ال نرى �أدنى �هتمام 
من �الإع����الم وكاأنه “�شايع” عن �الجتاهات 
�الأ�شا�شي����ة و�الأهد�ف و�مل�ش����ار �لطبيعي. 
من �ملعيب فعال �أن نهت����م بتغطية مبار�ة 
ونرف����ع مظلتن����ا فرحا ونعت����ر ذلك كل ما 
بلغت����ه �حل�شارة �حلديثة وال نهتم بتغطية 
ع�شكري����ة  لطائ����رة  جتريبي����ة  رحل����ة  �أول 
�أوكر�نيا،  �ل�شعودية مب�شارك����ة  �شنعته����ا 
م����ع كل �أ�شف �الإع����الم �خلليج����ي ال يعرف 
لغاي����ة �لي����وم كي����ف ير�شم �الجت����اه �لعام 
ويعاين من ثغ����رات وا�ضحة ونقاط �ضعف 
كثرية ومو�قف غري مدرو�شة وهذ� ما جعل 

خطو�تنا متاأخرة.

لماذا غاب اإلعالم الخليجي 
عن الحدث المشرف الكبير؟!

تعي����س �لعالقات ب���ني �أقط���ار �خللي���ج �لعربي 
والنظ���ام الإي���راين حال���ة من التوت���ر ال�ضدي���د وذلك 
من���ُذ ع���ام 1979م، وح���االت كث���رية م���ن �لت�ش���ادم 
�لدبلوما�شي، هذه �حلاالت �شنعتها جملة من �لعنا�ر 

منها �ل�شيا�شة �لتو�شعية �الإير�نية.
وتقوم ا�ضرتاتيجية النظ���ام الإيراين للتعامل مع 
�أقط���ار �خللي���ج �لعربي عل���ى جملة م���ن �لعنا�ر �لتي 
منه���ا عن�ر �النتقام، فقد تعر����س �الإير�نيون لهز�ئم 
ع�شكري���ة متتالي���ة عل���ى ي���د �لع���رب �مل�شلم���ني، يف 
�لقاد�شي���ة �الأولى ع���ام 15ه���� ويف �لقاد�شية �لثانية 
1980م، وه���ذ� ما جعلهم يبيتون �النتقام من �لعرب 
من خالل �لتدخ���ل يف �شوؤونهم. وعن�ر �الحتالل، حيث 

قام���ت �إير�ن باحت���الل �إقليم �الأح���و�ز يف عام 1925م 
وتفري�ش���ه، و�حتالل �جلزر �لعربية �لثالث يف 1971م، 
و�لتو�جد �لع�شكري �لق�ري يف لبنان و�شوريا و�لعر�ق 
و�ليم���ن وغ���زة. وعن�ر �لفتن���ة، حيث ينته���ج �لنظام 
الإي���راين ن�رص عن�رص الفتنة املذهبي���ة الطائفية بهدف 
تو�شي���ع م�شاح���ة �لع���د�ء �لدين���ي و�ل�شيا�ش���ي ب���ني 
�ملو�طنني �لعرب، وتكري�س �لفعل �لطائفي ومتزيق 
وحدته���م �لوطني���ة وتعطي���ل �لتنمي���ة �القت�شادية. 
وعن�ر �لقوة و�لتحدي، بني فنية و�أخرى يقوم �لنظام 
با�شتعر�����س قوت���ه �لع�شكري���ة �لب�ري���ة و�لعتادي���ة 
و�لقي���ام بتجارب ع�شكري���ة على منتجات���ه �لع�شكرية 
و�لبحري���ة  �لري���ة  �لع�شكري���ة  �ملن���اور�ت  وتنظي���م 

و�جلوية، بجانب �لتهديد�ت �مل�شتمرة الأقطار �خلليج 
�لعربي با�شتخد�م ق���وة �ل�شالح لفر�س �إر�دة �لهيمنة 
و�لت�شلط �لعن�ري. وعن�ر دعم �لقوى �ملخالفة، حيث 
ا�ضتغل النظام الإيراين اأحداث الربيع ال�ضوداء لإي�ضال 
�لدع���م �للوج�شتي بكل �أنو�عه �إل���ى �لقوى �ملناه�شة 
لل�رعي���ة و�لنظام و�لقانون، و�لدف���اع �مُل�شتميت عن 
�أفعالها و�لتهدي���د �ملبا�ر بع���دم حما�شبتها. وعن�ر 
ت�شكيل �خلاليا �ل�شيا�شية و�مليلي�شيات �لع�شكرية يف 
�أقط���ار �خلليج �لعربي، هذه �خلاليا و�لت�شكيالت �لتي 
يتم �كت�شافها و�جتثاثها بني فرتة و�أخرى يف �لبحرين 
وال�ضعودي���ة والكويت والإمارات. وياأتي الرد الإيراين 
غا�شًبا حيال ذلك. وعن�ر �لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية 

م���ن �شيا�شي���ة وق�شائي���ة و�جتماعي���ة وكاأن �أقطارنا 
�لعربية و�خلليجية تنتمي للجغر�فيا �الإير�نية. وعن�ر 
خلق �الأزمات، فعندما تتاأخر حتقيق �أهد�فه �الإقليمية 
وتتعق���د حمادثاته م���ع و��شنط���ن ودول �لغرب يقوم 
النظ���ام الإيراين بخلق اأزم���ات تتعلق بالو�ضع العربي 
يف �لع���ر�ق و�ليمن و�شوريا ولبنان وفل�شطني وغريها 
من �مللف���ات �لعربية �لتي ي�شتخدمه���ا كلما تعقدت 
مباحثات���ه مع و��شنطن و�لغرب. وه���ي �إحدى �أ�شاليب 
�مل�شاوم���ة �خلبيثة �لت���ي ي�شتخدمها لتحقي���ق ماآربه 

و�أجند�ته على ح�شاب �لق�شايا �لعربية �لقومية.
ه���ذه بع�س �لعنا����ر �لتي تقوم عليه���ا �شيا�شة 

النظام الإيراين يف تعامله مع اأقطار اخلليج العربي.
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هل تحدد إسرائيل 
مستقبل سوريا؟

يف �لوق���ت �ل���ذي ت���زد�د في���ه �الأزمة 
�ل�شورية �بتعاًد� عن �لعرب، فاإنها تقرتب 
م���ن �إ�ر�ئي���ل وتك�شف ع���ن تز�ي���د �لدور 
�الإ�ر�ئيلي فيها وح���دوث حتوالت يف هذ� 
�ل���دور باجتاه ق���وت �لكي���ان وعالنيته يف 

حتديد م�شتقبل �شوريا.
كانت زي���ارة مهمة تلك �لتي قام بها 
رئي�س �لوزر�ء �الإ�ر�ئيلي بنيامني نتنياهو 
�إل���ى مو�شك���و ولق���اء �لرئي����س �لرو�ش���ي 
فالدمي���ري بوتني يف �شبتمر 2015، حيث 
ح���ددت �إ�ر�ئيل يف هذ� �للق���اء � وفيما مت 
م���ن لق���اءات بع���ده � م�ضاحله���ا يف نقاط 
فا�شلة ه���ي: �شم���ان بقاء �حل���رب د�خل 
�الأر��ش���ي �ل�شوري���ة ومن���ع �نتقاله���ا �إلى 
حدوده���ا، وعدم و�ش���ول �أ�شلحة �إلى حزب 
�هلل م���ن �شوري���ا، �حلق يف توجي���ه �ربات 
��شتباقي���ة حلماية �أمنه���ا، �إ�شافة �إلى منع 
�أي وج���ود ع�شكري الإي���ر�ن �أو �أية ميلي�شيا 

تابعة لها يف �شوريا.  
ففي ت�ري���ح و��شح لرئي����س �أركان 
�جلي�س، غ���ادي �أيزنك���وت يف �شهر مار�س 
�ملا�شي، �أكد ����رورة منع تعاظم قوة من 
ال ينبغ���ي �أن تتعاظم قوته �لع�شكرية عر 
�لتزود باأ�شلحة متط���ورة، و�أن �إ�ر�ئيل لن 
ت�ضمح بتدخل اأو وجود اإيراين يف الأرا�ضي 
�ل�شوري���ة، معت���ًر� �أن م�شلح���ة �إ�ر�ئي���ل 
هي يف ��شتم���ر�ر �لو�شع �حل���ايل ل�شنو�ت 
طويلة، الأن من �ش���اأن ذلك �شمان �لهدوء 

على �جلبهة �ل�شمالية. 
عل���ى  �إ�ر�ئي���ل  حت���ركات  �أ�شف���رت 
�ل�شاحتني �لرو�شي���ة و�الأمريكية �العرت�ف 
مب�شاحله���ا يف �شوريا و�لعمل على �شمان 
وحماي���ة ه���ذه �مل�شال���ح، حي���ث �أ�ش���ارت 
�شحيفة “جريوزليم بو�ش���ت” �الإ�ر�ئيلية 
�إلى �أن �لوالي���ات �ملتحدة ورو�شيا �تفقتا 
على م�شاع���دة �إ�ر�ئيل من �أجل طرد �إير�ن 
وميلي�شياته���ا م���ن �شوري���ا، و�أن نتنياهو 
تو�شل �إلى تفاه���م مع و��شنطن ومو�شكو 
ب�ض���اأن اخلطر الإي���راين، وال���ذي ت�ضتدعي 
�لقي���ام  �الأحي���ان  بع����س  يف  مو�جهت���ه 
بعم���ل �إ�ر�ئيل���ي يف �شوريا، مب���ا يف ذلك 
�شن غ���ار�ت جوي���ة للحفاظ عل���ى �حلدود 

�ل�شمالية الإ�ر�ئيل.
�خلط���ورة يف �ملوق���ف �الإ�ر�ئيلي هو 
�أنه مع تق�شيم �شوريا ورمبا ي�شعى لذلك، 
وي���رى �أن ذل���ك �شمان���ة قوي���ة لتحقي���ق 
م�ضاحل���ه وعدم وج���ود اأي تهدي���د اآين اأو 
م�شتقبلي، وهو ما عّر عنه نتنياهو �ر�حة 
�أم���ام موؤمتر د�فو����س يف �شه���ر يناير من 
�لعام �ملا�شي، حيث �أكد �أن �أف�شل نتيجة 
ميكن �حل�شول عليها يف �شوريا هي بلقنة 

هادئة ن�شبياً.
و�ل�ش���وؤ�ل: ه���ل ن���رتك نح���ن �لعرب 
�إقليمي���ني  لفاعل���ني  �ل�شوري���ة  �ل�شاح���ة 
ودولي���ني يحركونها وفق م�شاحلهم دون 
�أية مر�عاة مل�شلح���ة �ل�شعب �ل�شوري ويف 

جتاهل تام للم�شالح �لعربية؟.



  5.3 مليار دوالر 
اأرباح “هواوي” 

 ال�ش���ن - هواوي: ك�شف���ت �رشكة »هواوي« 
ع���ن نتائجه���ا املالي���ة املدقق���ة للع���ام املن�رشم 
2016، وت�شمن تقريرها املايل نتائج جمموعات 
ل�شب���كات  »هواويكاري���ر«  الث���اث  اأعماله���ا 
االت�شاالت و »هواوي اإنرتبرايز« لقطاع امل�شاريع 
واملوؤ�ش�ش���ات و »ه���واوي كون�شيوم���ر« الأجه���زة 

امل�شتهلك. 
و�شجل���ت ال�رشك���ة من���واً الفت���اً، اإذ ارتفع���ت 
االإي���رادات ال�شنوي���ة اإل���ى 75.1 ملي���ار دوالر اأي 

بزيادة مقدارها 32 % عن العام الذي �شبقه. 

"“تكافوؤ الفر�ش يف ال�شناعة” تناق�ش 
خططها امل�شتقبلية

�شاحي���ة ال�شيف - وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: عقدت جلنة تكافوؤ 
الفر�ش بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة اجتماعها الثامن برئا�شة الوكيل 
امل�شاع���د للموارد واخلدمات اأحم���د بوب�شيت وبح�شور اأع�ش���اء اللجنة، اإذ مت 
خ���ال االجتماع مناق�شة مقرتح الفعاليات التي �شتقام بالعام 2017 من قبل 
اللجنة بناًء على اخلطة التنفيذية، واالحتفاء باالأيام العاملية املرتبطة باملراأة 
�ش���واء ب�ش���كل مبا�رش اأو غري مبا����رش ال�شتغالها يف توعية امل���راأة و�شمان مبداأ 
تكافوؤ الفر����ش، كما ناق�شت اللجنة �شبل االحتفاء بي���وم املراأة البحرينية يف 

املجال الهند�شي. 
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اقتصاد

اإدراج اأ�سهم “الإثمار القاب�سة” يف اأ�سواق املنطقة
13.8 مليون دوالر االأرباح ال�شافية العام املا�شي

املنام���ة - االإثم���ار: واف���ق م�شاهم���و �رشك���ة 
االإثمار القاب�شة )بنك االإثمار �شابقا( على مقرتح 
الإدراج اأ�شه���م االإثمار يف اأ�ش���واق االأوراق املالية 

االأخرى يف املنطقة.
والقى املقرتح الذي مت تقدميه للم�شاهمن 
اإ�ش���ايف يف  اأح���د امل�شاهم���ن كبن���د  م���ن قب���ل 
ج���دول اأعم���ال اجتماع اجلمعي���ة العام���ة العادية 
املنعقد يوم اخلمي�ش املا�ش���ي، ترحيباً من قبل 

امل�شاهمن الذين وافقوا عليه. 
واأعلن���ت االإثمار عن ت�شجيل �ش���ايف ربح بلغ 
13.8 ملي���ون دوالر للعام 2016، مقارنة ب�شايف 

خ�شارة بلغت 46.4 مليون دوالر العام 2015. 
وكان �ش���ايف الربح اخلا�ش مب�شاهمي االإثمار 
لل�شن���ة املنتهية يف 31 دي�شم���ر 2016 قد بلغ 
3.28 مليون دوالر، مقارنة ب�شايف خ�شارة بلغت 

60.8 مليون دوالر �شجلت يف العام 2015.
واجلدي���ر ذك���ره اأن اأ�شهم االإثم���ار القاب�شة، 
وه���ي �رشكة مرخ�ش���ة من قب���ل م����رشف البحرين 
واملرك���زي وتخ�ش���ع الإ�رشافه، مدرج���ة يف كل من 

بور�شة البحرين وبور�شة الكويت. 

ويف اجتم���اع اجلمعي���ة العام���ة العادي���ة يوم 
اخلمي����ش املا�ش���ي، فو�ش امل�شاهم���ون جمل�ش 
االإدارة واالإدارة التنفيذي���ة يف االإثم���ار لدرا�ش���ة 
اإدراج اأ�شه���م ال�رشك���ة يف عدد اإ�ش���ايف من اأ�شواق 
ه���ذه  وال�شتكم���ال  باملنطق���ة  املالي���ة  االأوراق 

العملية. 
وتراأ����ش االجتماع ع�شو جمل����ش اإدارة االإثمار 
ال�شي���خ زامل عب���داهلل الزامل وح�رشه م���ن اأع�شاء 
جمل����ش االإدارة كل م���ن اأم���اين بور�شل���ي ونبيل 
كان���و، كم���ا ح�رش من االإثم���ار الرئي����ش التنفيذي 

اأحمد عبدالرحيم والرئي����ش التنفيذي للعمليات 
رافيندرا كوت واملدير العام للمجموعة امل�رشفية 

عبداحلكيم املطوع.
بعملي���ة  امل�شاهم���ون  اأ�ش���اد  االجتم���اع  ويف 
التح���ول الت���ي �شهده���ا الع���ام 2016 بعد جناح 
ا�شتكم���ال عملية اإع���ادة الهيكلة الت���ي اأدت اإلى 

التحول الكامل يف االأداء املايل لاإثمار.
 وب���داأ عمل الهيكلة اجلدي���دة لاإثمار ب�شكل 
كامل م���ع بداي���ة الع���ام 2017، اإذ مت ا�شتكمال 
عملية تنفي���ذ خطة الهيكلة اجلدي���دة للمجموعة 
الت���ي �شممت لتعط���ي �شورة اأو�ش���ح حول قوة 
و�شابة عملي���ات التجزئة امل�رشفي���ة االأ�شا�شية، 
كم���ا ت�شهل عل���ى املجموع���ة الرتكيز عل���ى اأداء 
اإدارة اال�شتثم���ارات واالأ�ش���ول اال�شتثمارية غري 

االأ�شا�شية. 

• جانب من االجتماع	

“املوا�سالت” تبحث النهو�ض بقطاع النقل الربي

34 مليون طن �سناعة البال�ستيك اخلليجية بحلول 2022

“البحرين الإ�سالمي”: برامج جلذب ال�رشكات النا�سئة
Flat 6 Labs باالتفاق مع

املنطق���ة الدبلوما�شية - بن���ك البحرين 
االإ�شامي: وقع بنك البحرين االإ�شامي موؤخراً 
 - Flat 6 Labs( مذك���رة تفاهم م���ع �رشك���ة
ف���رع البحري���ن(، وهي من ال����رشكات الرائدة 
يف برام���ج ت�رشيع اإن�شاء ال����رشكات النا�شئة يف 
البحرين، وتدير اأكرث من م�رشوع ت�رشيع يف كل 
من القاهرة، جدة واأبوظبي، كما متتلك اأكرث 
م���ن 75 �رشكة مدعومة من قبل اأكرث من 300 

�شخ�ش من رجال االأعمال.
وتقت�ش���ي االتفاقية ب���ن البنك و�رشكة 
)Flat 6 Labs( عل���ى تقدمي برامج الت�رشيع 
جلذب ال����رشكات النا�شئة يف مملكة البحرين، 
خا�شًة ال�رشكات التي لديها اهتمام باالبتكار 

يف قطاع اخلدمات املالية.
وبهذه املنا�شبة، �رشح الرئي�ش التنفيذي 
لبن���ك البحرين االإ�شامي ح�ش���ان جرار قائاً: 
 Flat( ي�شعدنا توقي���ع االتفاقية مع �رشكة“
Labs 6 - ف���رع البحري���ن( لتق���دمي الدعم 
لل�رشكات النا�شئة يف البحرين، ونتطلع للعمل 
مع���اً لتهيئة بيئ���ة العمل لابت���كار يف جمال 
التقني���ة املالية مب���ا يخدم مملك���ة البحرين 

واملنطقة”.
واأ�ش���اف ج���رار قائ���ًا: “تتما�ش���ى هذه 
االتفاقية مع روؤية البنك امل�شتقبلية بالتحول 
اإلى الرقمنة، م���ع تقدمي كل االإمكانات التي 
توؤهلن���ا للتميز يف جمال التقنية املالية، كما 
نطم���ح جلذب الرامج واملبادرات امل�شرتكة 
االأعم���ال  رج���ال  رعاي���ة  يف  ت�شتثم���ر  الت���ي 

الرائدين والفاعلن”.
واختتم جرار ت�رشيح���ه قائاً: “�شيوا�شل 
بنك البحرين االإ�شامي �شعيه الإيجاد احللول 
التقني���ة املالية املبتك���رة، و�شيقدم الدعم 
التنمي���ة  جمل����ش  يقوده���ا  الت���ي  للجه���ود 
االقت�شادي���ة وم�رشف البحري���ن املركزي يف 

هذا املجال”.

• اأثناء توقيع االتفاقية	

املوا�ش���ات  وزارة   - املنام���ة 
واالت�ش���االت: يف اإط���ار ا�شرتاتيجي���ة الوزارة 
يف تطوي���ر قط���اع النق���ل الري اجتم���ع وزير 
املوا�ش���ات واالت�شاالت كمال اأحمد مع جلنة 
النق���ل واملوا�شات بغرف���ة التجارة و�شناعة 
و25  للم���رور  العام���ة  واالدارة  البحري���ن، 
�رشكة م���ن القطاع اخلا�ش منه���ا �رشكات نقل 
الب�شائ���ع، والنقل الداخلي ل���ركاب، و�رشكات 
النقل ال�شياحي، بح�شور كل من وكيل النقل 
ال���ري والريد م���رمي جمعان ونائ���ب املدير 
الع���ام ل���اإدارة العامة للم���رور املقدم حممد 
ال���دراج ورئي����ش جلن���ة النق���ل واملوا�شات 
عبداحلكي���م ال�شم���ري واالأمن امل���ايل لغرفة 

التجارة وال�شناعة عي�شى عبدالرحيم.
الوزي���ر  رح���ب  االجتم���اع،  م�شته���ل  ويف 

باحل�شور قائ���ًا: يف ظل االهتمام الذي توليه 
لارتق���اء  واالت�ش���االت  املوا�ش���ات  وزارة 
باخلدم���ات التي تقدمها وعل���ى �شوء �شدور 
قانون املرور اجلديد فاإن الوزارة تهدف اإلى 
حت�ش���ن م�شت���وى اخلدمات املقدم���ة يف هذا 
القط���اع باأن�شطت���ه كافة، واإن ال���وزارة تعمل 
على دع���م وت�شجي���ع املوؤ�ش�ش���ات وال�رشكات 

العاملة يف هذا احلقل.
واأثن���اء االجتم���اع مت���ت مناق�ش���ة ع���دد 
م���ن املو�شوع���ات ذات االهتم���ام امل�ش���رتك 
اأبرزه���ا العمر االفرتا�ش���ي للحافات، حتويل 
البطاق���ات الت�شغيلية بن ال����رشكات القائمة 
وف���رتة توفي���ق اأو�ش���اع ال����رشكات القائم���ة، 
كم���ا ا�شتم���ع الوزير اإل���ى اأ�شئل���ة ومقرتحات 

امل�شاركن باالجتماع.

الدوحة - جيب���كا: ك�شف االحتاد اخلليجي 
)جيب���كا(  والكيماوي���ات  للبرتوكيماوي���ات 
-امل�ش���در االأول للبيانات واالأرق���ام يف قطاع 
ال�شناع���ات البرتوكيماوي���ة يف املنطقة- عن 
توقعات���ه بنم���و الطاق���ة االإنتاجي���ة ل�شناع���ة 
البا�شتيك اخلليجي���ة ولت�شجل 34 مليون طن 
بحلول الع���ام 2022، وذلك مبعدل منو �شنوي 

ترامي قدره 3 %.
واأ�شار تقرير”موؤ�رشات �شناعة البا�شتيك 
يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي 2016” الذي 
ي�شتعر����ش اأهم االأرقام واأبرز توجهات القطاع 
يف املنطقة خال العام املن�رشم اإلى اأن مبيعات 
منتج���ي البا�شتيك اخلليجين يف العام 2016 
والت���ي بلغت قراب���ة 34 ملي���ار دوالر مّثلت ما 
ن�شبته 4 % من عائ���دات مبيعات القطاع على 
م�شت���وى الع���امل، بينما منت الطاق���ة االإنتاجية 
للقط���اع بن�شبة 5 % لت�ش���ل اإلى 27.1 مليون 

طن. 
وا�شتاأث���رت اململك���ة العربي���ة ال�شعودية 
وحده���ا بح�ش���ة 2 % م���ن عائ���دات املبيعات 
العاملي���ة وبذلك حّل���ت يف املرتبة الثامنة على 

�شعيد ت�شنيع البا�شتيك عاملياً.
ويف اإطار تعليقه على نتائج التقرير، اأكد 
االأم���ن العام لاحتاد عبد الوه���اب ال�شعدون، 
�شع���ي منتج���و البرتوكيماويات اإل���ى التو�شع 
يف قاع���دة منتجاتهم م���ن خ���ال اال�شتثمار يف 
منتجات جدي���دة واالنتقال من منتجات خامات 
البا�شتي���ك ال�شلعي���ة اإل���ى املتخ�ش�ش���ة ذات 
القيم���ة امل�شاف���ة االأعلى مث���ل البا�شتيكات 
الهند�شية، وهو االأمر الذي ميكنهم من تو�شعة 
انت�شارهم وتطوير ال�شناعات التحويلية بكافة 
جماالتها، م�شرياً يف الوقت نف�شه اإلى امل�شاريع 
التي يجري تنفيذها يف كل من اململكة العربية 

ال�شعودية والكويت وعمان.

قريًبا ال�سيد: م�رشوع جديد يف “دملونيا” 
24 مليون دينار كلفة “كانال فيو” املبدئية

زينب العكري من املنامة

قال الرئي�ش التنفيذي ل�رشكة االإثمار 
للتطوي���ر - الت���ي تط���ور م����رشوع جزيرة 
ال�شي���د  دملوني���ا يف املح���رق - حمم���د 
اإن���ه �شيتم االإع���ان عن م����رشوع جديد يف 
اجلزيرة قريبا و�شيك���ون اإ�شافة متميزة 
ونوعي���ة للجزي���رة، راف�ش���ا االإع���ان عن 

مزيد من التفا�شيل حوله.
اأعم���ال  اكتم���ال  “نتوق���ع  واأ�ش���اف 
م�رشوعن على جزيرة دملونيا قبل نهاية 
العام اجل���اري االأول م�رشوع �شكني �شخم 
تابع اإلى �رشكة بن فقيه بكلفة 18 مليون 
دينار و�رشكة االإثمار للتطوير هي املطور 

الرئي�ش للم�رشوع”.

وتاب���ع “كم���ا نتوق���ع انته���اء اأعمال 
م����رشوع �رشك���ة القائ���د )اإي�شن����ش( اأواخر 
الع���ام اجل���اري، كم���ا اأن القائ���د �شتبداأ 

مب����رشوع احلدائ���ق املعلق���ة اجلديد على 
جزيرة دملونيا قريبا”.

واأ�ش���ار ال�شيد اإلى االنتهاء من اأعمال 
م�رشوع “�شيفيا” وهو اأول م�رشوع �شكني 
يف جزي���رة دملونيا، يتك���ون خمططه من 

32 فيا.
مبينا اأنه �شيتم اإطاق م�رشوع “كانال 
فيو” التاب���ع ل�رشكة ن�شي���ج قريبا بكلفة 
مبدئي���ة بلغ���ت 24 ملي���ون دين���ار على 

اإجمايل قطعة االأر�ش يف اجلزيرة.
واأكد م�شاركة جزي���رة دملونيا ممثلة 
ب�شاحب���ة امل����رشوع وه���ي �رشك���ة االإثمار 
للتطوي���ر اإ�شافة اإلى املطورين اأ�شحاب 
معر����ش  يف  اجلزي���رة  عل���ى  امل�شاري���ع 

البحرين الدويل للعقارات )بايبك�ش(.

• حممد ال�شيد	
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خف�ض اأ�سعار التجوال بني الدول اخلليجية 35 %
91 مليوًنا ي�ستفيدون من اخلدمة 

تنظي���م  هيئ���ة   - ال�سي���ف  �ساحي���ة 
االت�ساالت: اأعلنت هيئة تنظيم االت�ساالت 
مبملكة البحري���ن اأن مواطني دول جمل�س 
التعاون اخلليجي �سوف يتمتعون باأ�سعار 
خمف�س���ة يف اأ�سع���ار خدمة التج���وال وبدء 

�رسيان القرار اعتباًرا من 1 اأبريل اجلاري.
وهذه هي ال�سنة الثانية التي يتم فيه 
تخفي����س اأ�سع���ار التجوال، حي���ث �سيتم 
اال�ستمرار يف تخفي�س هذه االأ�سعار ب�سكل 

اأكرب يف كل عام حتى بلوغ عام 2020. 
بداأ تطبيق الالئح���ة التنظيمية خلدمة 
التج���وال مبوج���ب اأول ق���رار �س���در بهذا 
ال�ساأن ع���ن اللجنة الوزاري���ة لدول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي يف ع���ام 2010، حيث 
تطل���ب يف ذلك الوق���ت اتخ���اذ االإجراءات 
الالزمة ب�ساأن االأ�سع���ار املرتفعة للتجوال 

ت�سب عل���ى امل�ستهلك���ن. وقد  الت���ي تحُ
اأدى ذل���ك اإل���ى ت�سكي���ل جمموع���ة عم���ل 
التجوال التي متثله���ا اجلهات التنظيمية 
من كل دولة خليجية برئا�سة هيئة تنظيم 
االت�س���االت يف البحرين بهدف العمل على 
تقدمي اأ�سع���ار منا�سبة ومعقولة ملواطني 
ه���ذه ال���دول و�سكانه���ا لال�ستف���ادة من 

خدمات التجوال.
وبه���ذه املنا�سبة، ����رسح نائب املدير 
الع���ام للهيئ���ة ال�سي���خ نا����رس ب���ن حممد 
اآل خليف���ة “�س���وف ي�ستفي���د 91 ملي���ون 
دول  يف  املتنقل���ة  للهوات���ف  م�ستخ���دم 
جمل����س التع���اون اخلليج���ي م���ن اأ�سق���ف 
التج���وال اجلدي���دة، وذل���ك بف�سل جهود 
التع���اون  جمل����س  دول  وتع���اون  وروؤي���ة 

واجلهات التنظيمية يف هذه الدول”. 

وقال “اإن اأ�سع���ار التجوال التي كانت 
ت�سب على امل�ستهلكن مرتفعة ن�سبيًّا،  تحُ
وله���ذا قمن���ا بالعم���ل عل���ى اإ�س���دار هذه 
���ل اإلى حلول  الالئح���ة التنظيمي���ة للتو�سّ
لتخفي����س هذه االأ�سع���ار وتقيق الهدف 
املن�س���ود م���ن ه���ذه املب���ادرة املهم���ة”. 
جمل����س  دول  ملواطن���ي  “ميك���ن  واأردف 
التع���اون اخلليجي التمت���ع االآن مبزيد من 
التخفي����س يف االأ�سع���ار. و�س���وف ي�ستمر 
هذا التخفي�س يف ال�سنوات املقبلة وذلك 
تقيًق���ا لروؤية اململكة املتمثلة يف تعزيز 
�سوق ات�ساالت متطورة واأكرث تناف�سية”.

تكلف���ة  بلغ���ت   ،2016 ع���ام  ويف 
رى داخل دول  املكاملات الدولية التي تحُ
جمل�س التع���اون اخلليج���ي 241 فل�ًسا يف 
الدقيقة الواح���دة، بينما انخف�ست تكلفة 

ه���ذه املكاملات يف ع���ام 2017 اإلى 233 
فل�ًسا يف الدقيقة الواحدة.

وبلغت تكلفة املكاملات املحلية التي 

رى داخل دول جمل�س التعاون اخلليجي  تحُ
98 فل�ًس���ا يف الدقيق���ة الواح���دة، يف حن 
انخف�س���ت العام اجل���اري اإلى 94 فل�ًسا يف 

الدقيقة الواحدة. 
كم���ا بلغت تكلف���ة الر�سائ���ل الن�سية 
الق�سرية 30 فل�ًسا العام املا�سي مقارنة 
ب���� 26 فل�ًسا لكل ر�سال���ة ن�سية واحدة يف 

عام 2017. 
وبلغ���ت اأ�سعار توال البيانات يف عام 
2016 489 فل�ًس���ا ل���كل ميغابي���ت بينما 
انخف�س���ت ه���ذه االأ�سعار اإل���ى 320 فل�ًسا 

لكل ميغابيت.
وهذه املب���ادرة تتوافق مع التوجهات 
العاملية مثل تل���ك التي ميار�سها االتاد 
االإقليمي���ة  املجموع���ات  ب���ن  االأوروب���ي 

االأخرى.

مباحثات لتذليل حتديات �سناعة “املالية الإ�سالمية”
املنامة ت�ست�سيف 40 متخ�س�ًسا من 6 دول

للبن���وك  الع���ام  املجل����س   - املنام���ة 
واملوؤ�س�سات املالي���ة االإ�سالمية: نظم املجل�س 
الع���ام للبنوك واملوؤ�س�س���ات املالية االإ�سالمية 
اجتماع طاولة م�ستديرة تت عنوان: “تديات 
االإط���ار القانوين لتطوير ال�سريفة االإ�سالمية - 
درا�سات عملية”، يف املق���ر الرئي�س للمجموعة 

باملنامة.
ويف م�سته���ل االجتماع���ات، اأو�س���ح عدنان 
يو�س���ف الرئي����س التنفيذي ملجموع���ة الربكة 
امل�رسفي���ة اأن املجموعة اأطلق���ت هذه املبادرة 
البحثية االأولى م���ن نوعها الإيجاد حلول واقعية 
لتحدي���ات النظ���ام القان���وين الداع���م ل�سناعة 
التمويل االإ�سالمي؛ وذلك باعتبار اأن وجود مثل 
ه���ذا النظام �سي�سهم ب�س���ورة مبا�رسة يف توفري 
بيئة مواتية للم�س���ارف االإ�سالمية لالإ�سهام يف 
تقيق اأه���داف النمو والتنمي���ة يف املجتمعات 

التي تعمل فيها. 
واأ�ساف يو�س���ف: “عملت املجموعة ب�سكل 
وثيق مع املجل�س العام يف ت�سري جدول اأعمال 
االجتماع ال���ذي �سمم بعناية الإج���راء مناق�سات 
مثم���رة وبن���اءة ته���دف اإل���ى معاجل���ة الق�سايا 
الرئي�س���ة التي تواجه �سناع���ة اخلدمات املالية 

االإ�سالمية”. 
الربك���ة  جمموع���ة  اأن  ذك���ره  واجلدي���ر   
امل�رسفية اأح���د املوؤ�س�سات املالي���ة االإ�سالمية 
الرائ���دة يف تعزي���ز وتطوي���ر �سناع���ة اخلدمات 
املالي���ة االإ�سالمية مع االأخ���ذ باالعتبار اخلربات 
الدولي���ة عرب احل���دود، والتي ق���د ت�ساعد على 
تعميم اخل���ربات الدولية حيث نوا�سل التو�سع 

اال�سرتاتيجي خارج ال�سوق احلالية.
جمع هذا االجتماع 40 م�ساركاً من الأو�ساط 
االأكادميية واملهني���ن يف املوؤ�س�سات املالية 
االإ�سالمي���ة من خمتلف ال���دول، ملناق�سة اأهمية 
االإط���ار القان���وين واأث���ره عل���ى تطوي���ر �سناعة 
اخلدمات املالي���ة االإ�سالمية والنظر يف احلاالت 

العملية لعدد من الدول.
و�سه���د االجتم���اع عر����س اأوراق بحثية من 
تارب 6 دول، والتي مت فيها تقييم وفهم اأثر 
االإط���ار القانوين على تطوي���ر �سناعة اخلدمات 
املالي���ة االإ�سالمي���ة، ومت عر�س ح���االت عملية 
خا�سة بتجارب الدول التالية: البحرين وماليزيا 
واململكة العربية ال�سعودية وال�سودان وتون�س 

واململكة املتحدة.
وقدم امل�سارك���ون يف االجتماع مداخالتهم 
وتعليقاته���م على اأهمي���ة االأط���ر القانونية يف 

تطوي���ر �سناعة اخلدم���ات املالي���ة االإ�سالمية، 
اإذ �سيت���م اإدراج خمرج���ات االجتم���اع يف بح���ث 
تف�سيل���ي وتو�سي���ات لعر�سها عل���ى اجلهات 

النظامية الحقاً.

أهمية تطوير األطر القانونية
بدوره، ����رسح االأمن الع���ام للمجل�س العام 
“ك�س���ف  بلعتي���ق:  عبداالإل���ه  االجتم���اع  عل���ى 
اال�ستبي���ان العامل���ي للم�رسفي���ن االإ�سالمين 
للع���ام 2016 والذي ميث���ل اآراء 86 من روؤ�ساء 
البنوك االإ�سالمية من 29 دولة اأن تطوير البنية 
التحتي���ة واالأط���ر القانوني���ة والتنظيمي���ة اأم���ر 
بالغ االأهمية خ�سو�س���ا يف االأ�سواق النا�سئة يف 

ال�سناعة املالية االإ�سالمية”.
 وتابع: “على �سبيل املثال، يتزايد الطلب 
عل���ى التموي���ل االإ�سالم���ي يف بع����س املناطق 
مث���ل اإفريقيا وجنوب ال�سح���راء الكربى واآ�سيا 
الو�سط���ى، واأ�سارت البنوك اإل���ى اأن عدم وجود 
قوان���ن واأنظم���ة �سليم���ة لت�سي���ري املعامالت 
املالية االإ�سالمية يعترب عائقا قوياً اأمام منوها 

يف امل�ستقبل”.
وتن���درج ه���ذه املب���ادرة �سم���ن اله���دف 
اال�سرتاتيج���ي الثال���ث للمجل����س الع���ام يف ن�رس 
الوع���ي والتوا�سل وتبادل املعلومات من خالل 
التع���اون مع اأع�س���اء املجل�س الع���ام واأ�سحاب 
امل�سلح���ة يف ال�سناع���ة الإن�س���اء من�س���ة ح���وار 
والتن�سي���ق لعقد اجتماعات حواري���ة مغلقة مع 

اأ�سحاب اخلربة والتخ�س�س.

“الأ�سواق احلرة”: �سفقة لبيع 50 األف �سهم

“البحرين والكويت”: م�ساهم يتداول 41 األف �سهم 

“اخلليجي التجاري”: �سفقتان لبيع 151 األف �سهم

تراجع موؤ�رش البحرين 9.9 نقطة

أخبار السوق

اأج���رى م�ساه���م رئي����س يف �رسك���ة جممع 
البحري���ن لالأ�سواق احلرة �سفقة لبيع 50 األف 
�سهم بقيم���ة اإجمالية بلغ���ت 42 األف دينار. 
وتع���ود تفا�سي���ل ال�سفقة الت���ي متت يوم 
الثالث���اء املن�رسم اإل���ى قيام اأح���د االأ�سخا�س 
الرئي�سن بال�رسكة ببيع ال�سهم الواحد ب�سعر 

0.840 دينار.
املالي���ة  االأوراق  كمي���ة  اإجم���ايل  وبل���غ 
املتداولة الثالث���اء يف البور�سة 1.74 مليون 
�سهم و�سك، بقيمة اإجمالية قدرها 592.85 

األف دينار. ت���داول امل�ستثمرون يف “بور�سة 
البحرين” 1.54 ملي���ون �سهم، بقيمة قدرها 
392.85 األ���ف دين���ار، مت تنفيذها من خالل 

81 �سفقة.
وبلغت قيمة اأ�سهمه �رسكة جممع البحرين 
لالأ�س���واق احل���رة املتداول���ة بقيم���ة قدره���ا 
54.60 األف دينار، اأي ما ن�سبته 9.21 % من 
القيمة االإجمالية ل���الأوراق املالية املتداولة، 
وبكمي���ة قدرها 65 األف �سه���م، مت تنفيذها 

من خالل �سفقتن.

نف���ذ م�ساه���م رئي����س يف بن���ك البحرين 
والكويت �سفق���ة لبي���ع 41.017 األف �سهم 

بقيمة اإجمالية تاوزت 16.16 األف دينار.
واأو�س���ح بيان مقت�سب ن����رس على موقع 
بور�سة البحرين اأم�س االأحد تفا�سيل �سفقة 
البي���ع التي مت���ت يوم االأربع���اء حيث مت بيع 

ال�سهم الواحد ب�سعر 0.394 دينار.
“بور�س���ة  يف  امل�ستثم���رون  وت���داول 

البحرين” ي���وم االأربع���اء 3.14 مليون �سهم، 
بقيم���ة اإجمالية قدره���ا 900.88 األف دينار، 

مت تنفيذها من خالل 70 �سفقة.
البحري���ن  بن���ك  اأ�سه���م  وبلغ���ت قيم���ة 
والكويت املتداول���ة 436.71 األف دينار، اأي 
ما ن�سبته 48.48 % من اإجمايل قيمة االأ�سهم 
1.10 ملي���ون  املتداول���ة، وبكمي���ة قدره���ا 

�سهم، مت تنفيذها من خالل 6 �سفقات.

اأج����رى م�ساهمون رئي�س����ون يف امل�رسف 
اخلليج����ي التجاري �سفقت����ان لبيع 151 األف 
�سه����م بقيم����ة اإجمالية بلغ����ت 17.818 األف 

دينار.
وتعود تفا�سي����ل �سفقتي البيع اللتن 
نفذتا يومي االأربع����اء واخلمي�س من االأ�سبوع 
املا�سي اإلى قيام اأحد االأ�سخا�س الرئي�سن 
بامل�����رسف ببيع 51 األ����ف �سهم ب�سعر 0.118 
دينار لل�سهم الواحد، كما نفذ اأحد االأ�سخا�س 
الرئي�سن �سفقة لبيع 100 األف �سهم ب�سعر 
0.118 دين����ار لل�سه����م الواح����د، وذلك يوم 

االأربعاء.

يف  تداول����وا  ق����د  امل�ستثم����رون  وكان 
البور�سة يوم اخلمي�����س 4.23 مليون �سهم، 
بقيمة اإجمالي����ة قدرها 1.12 ملي����ون دينار، 
مت تنفيذها من خالل 108 �سفقات، اإذ ركز 
امل�ستثم����رون تعامالتهم عل����ى اأ�سهم قطاع 

اخلدمات.
وتداول امل�ستثم����رون يف البور�سة يوم 
االأربع����اء 3.14 مليون �سه����م، بقيمة اإجمالية 
قدره����ا 900.88 األ����ف دين����ار، مت تنفيذها 
م����ن خ����الل 70 �سفقة، اإذ رك����ز امل�ستثمرون 
البن����وك  قط����اع  اأ�سه����م  عل����ى  تعامالته����م 

التجارية.

املنام���ة - بور�سة البحري���ن: اأقفل 
“موؤ�رس البحرين الع���ام” يوم اأم�س االأحد 
عند م�ستوى 1.346.08 نقطة بانخفا�س 
ق���دره 9.91 نقط���ة ما ن�سبت���ه 0.73 % 

مقارنة باإقفاله يوم اخلمي�س املا�سي.
وت���داول امل�ستثم���رون يف “بور�سة 
البحري���ن” 17.56 ملي���ون �سهم، بقيمة 
اإجمالي���ة قدرها 2.10 ملي���ون دينار، مت 

تنفيذه���ا من خ���الل 98 �سفق���ة، اإذ ركز 
امل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى اأ�سه���م 
قطاع التاأمن والتي بلغت قيمة اأ�سهمه 
املتداول���ة 1.35 ملي���ون دين���ار، اأي م���ا 
ن�سبت���ه 64.48 % من القيم���ة االإجمالية 
للتداول، وبكمي���ة قدرها 14.22 مليون 
�سه���م، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل �سفقة 

واحدة.

إعداد: المحرر االقتصادي

• عدنان يو�سف	

• ال�سيخ نا�رس بن حممد  	

أرقام ومؤشرات

أسعار الوقود بالخليج خالل أبريل الجاري
الريا����س - اأرق���ام: اأعلن���ت كل من 
االإم���ارات وقط���ر وعم���ان ع���ن اأ�سع���ار 
البنزين والديزل ل�سه���ر اأبريل اجلاري، 
حي���ث قامت االإم���ارات وعم���ان بخف�س 
اأ�سعار كل اأن���واع البنزين و�سعر الديزل 

مقارنة بال�سهر املا�سي.
وقام���ت قطر برف���ع �سع���ر الديزل، 
فيما حافظت على نف����س �سعر البنزين 
الع���ادي واملمت���از مقارن���ة م���ع ال�سهر 

املا�سي.

وبالنظ���ر الأ�سعار �سهر اأبريل 2017 
املعلن���ة حافظ���ت االإمارات عل���ى اأعلى 
اأ�سع���ار للوق���ود يف دول اخللي���ج تلتها 
ث���م قط���ر  الثاني���ة  املرتب���ة  عم���ان يف 

والبحرين والكويت واأخرًيا ال�سعودية. 

الكويتعمانالبحرينقطرالإماراتال�سعودية

0.240.530.470.430.500.34بنزين ممتاز 

0.200.480.440.330.470.28بنزين عادي

0.120.530.440.320.520.36الديزل 

دولر / لرت



تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بانه قد تقدمت اليه شريفة حمد احمد النعيمي صاحبة مؤسسة ازياء رانس 

واملسجلة حتت قيد رقم 9-25831 طالبني حتويل الشكل القانوني لفرع املؤسسة 
الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة مع تغيير االسم التجاري ليصبح اسم 
الشركة شركة مفارش رانس ذ.م.م بدخول السيد عبد الوهاب علي محمد شرف 

بنسبة %49 براس مالل وقدره 5000 خمسة االف دينار بحريني
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل مدة 

اقصاها 15 يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم 000 لسنة 2017
بشان حتويل فرع مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

رقم القيد

2-63995

محل 

262

مبنى

5283

شارع / طريق / ممر 

1239

العنوان

812

وزارة الصناعة والتجارة - ادارة السجل التجاري
تاريخ الطلب :30/03/2017

CR2017-55570 : اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري  

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن بكتاب يغزز به اعتراضه
اسم التاجر :شمسه حمادة اخللف السليم

االسم التجاري احلالي : جنون الرياضة
االسم التجاري اجلديد: قصر رواية للخياطة

نوع النشاط تفصيل وخياطة وحياكة املالبس  

رقم القيد

1-85333

محل 

0

مبنى

ا0263

شارع / طريق / ممر 

3

العنوان

0216

وزارة الصناعة والتجارة - ادارة السجل التجاري
CR2017-42099 : اعالن رقم

معاملة مشتركة
تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب معاملة مشتركة فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن بكتاب 

مرفقا به مايعزز اعتراضه. اسم التاجر :انتصار علي حسن سعيد
االسم التجاري احلالي :عصر الفخامة لزينة السيارات

االسم التجاري اجلديد :ابراج االمني للعقارات
االنشطة احلالية :جتارة وبيع قطع غيار املركبات ذات احملركات وملحقاتها

النشاط اجلديد :االنشطة العقارية على اساس رسوم او عقود الداللة في العقارات
رسوم  اساس  على  العقارية  االنشطة   - الديكور  واعمال  وتشطيبها  املباني  اكمال 

وعقود ادارة العقارات - االنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة  او املؤجرة
انشطة التقييم والتثمني

رقم القيد

78876-2

محل 

0

مبنى

1019

شارع / طريق / ممر 

1119

العنوان

911

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تاريخ الطلب :27/03/2017

CR2017-54498 : اعالن رقم
معاملة مشتركة :تغيير عنوان –تغيير اسم جتاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب معاملة مشتركة
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن بكتاب يغزز به اعتراضه
اسم التاجر :عيسى حاجي عبد الرحمن العبد الرحمن

االسم التجاري احلالي : مشويات شومبيه
االسم التجاري املطلوب :ايس رول لبيع االيسكرمي واحللويات

نوع النشاط :انشطة خدمات االطعمة واملشروبات

12االثنين 3 أبريل 2017 - 6 رجب 1438 - العدد 3093



يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم الينا املالك للمؤسسة الفردية املسمى 
مطعم جيمس واملسجلة رقم 5424 للفرع رقم 9 طالبني تغيير الوضع القانوني للمؤسسة الفردية الى شركة تضامن

براس مال وقدره عشرة االف دينار بحريني )10000دينار بحريني (

فعلى كل من لديه أي اعتراض التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة لذلك 
خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما 15 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
مركز البحرين للمستثمرين
اعالن رقم 000 لسنة 2017

بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية الى شركة تضامن
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

حتذير اأمني يف مطارات ومن�شاآت نووية بريطانية
لندن ـ وكاالت:  يبدو اأن قرار اأمريكا وبريطانيا، قبل اأ�شبوعني، بحظر حمل اأجهزة اإلكرتونية داخل 

مق�شورات الطائرات القادمة من بع�س الدول يف ال�رشق االأو�شط، مل ياأت من فراغ.
ووفـــق ما ذكرته �شحيفة “تيليغـــراف” الربيطانية، فاإن اأجهزة االأمـــن الربيطانية اأ�شدرت، خالل 
الــــ24 �شاعة املا�شية، �شل�شلة مـــن التنبيهات، حمذرة من اأن االإرهابيني طـــوروا طرقا جديدة لتجاوز 

اختبارات االأمن وال�شالمة داخل املطارات. 
ودعـــت ال�شلطـــات الربيطانيـــة املطارات وحمطـــات الطاقة النوويـــة اإلى ت�شديـــد اإجراءاتها �شد 

“هجمات اإرهابية حمتملة” وملواجهة التهديدات املتزايدة لنظم االأمن االإلكرتونية.
وتعتقـــد وكاالت اال�شتخبارات اأن تنظيـــم داع�س املتطرف يف العراق و�شوريـــا وجماعات اإرهابية 
اأخـــرى طوروا طرقا لزرع املتفجرات يف اأجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة، التي ميكن اأن تفلت من 
اإجراءات االأمن يف املطار. وقالت “تيليغراف” اإن ال�شلطات االأمنية اأبدت تخوفها من اأن االإرهابيني قد 

ي�شتخدمون تقنيات جديدة ومتطورة لتجاوز اأجهزة الفح�س يف املطارات االأوروبية واالأمريكية.
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لندن ـ اف ب: 

اأعرب وزيـــر اخلارجية الربيطاين، 
بوري�س جون�شـــون، يف ات�شال مع ويل 
ويل العهـــد ال�شعـــودي النائب الثاين 
لرئي�ـــس جمل�س الـــوزراء وزير الدفاع، 
االأمري حممد بن �شلمان، عن اأ�شفه ملا 
تعر�س لـــه املتحدث با�شـــم التحالف 

العربي، اللواء اأحمد ع�شريي.
وقالـــت وكالة االأنبـــاء ال�شعودية 
“وا�ـــس” اإن االأمري حممد بـــن �شلمان 
تلقى، اأم�س االأحد، ات�شاالً هاتفياً من 
جون�شون، جـــرى خالله “بحث االأو�شاع 
يف املنطقـــة وا�شتعرا�ـــس العالقـــات 

الثنائية بني البلدين”.
كما عـــرب جون�شون “عن اأ�شفه ملا 
تعر�س له املتحدث الر�شمي لتحالف 
دعـــم ال�رشعيـــة يف اليمـــن امل�شت�شـــار 
الع�شكـــري لوزير الدفاع اللـــواء اأحمد 
ع�شـــريي من اعتـــداء مـــن متظاهرين 
يف لنـــدن اأثنـــاء م�شاركتـــه يف اإحـــدى 

الندوات..”.

عواصم ـ وكاالت:

 ذكر م�شـــدر ع�شكـــري عراقي مطلع 
اأن قـــوات بالده ترجـــح اأن يكـــون اأبو بكر 
البغدادي زعيم تنظيم “داع�س” االإرهابي 
قـــد وقـــع يف احل�شار داخـــل املو�شل واأن 

نهايته �شارت قريبة.
وذكـــر امل�شـــدر يف حديـــث لوكالـــة 
يرجـــح  مـــا  اأن  الرو�شيـــة،  “نوفو�شتـــي” 
ا�شتنتـــاج الع�شكريني العراقيني، حماولة 
ت�شلل الدواع�س قبل ع�ـــرشة اأيام يف قافلة 
مـــن العربات رباعيـــة الدفـــع مدعومة من 
ب�شـــع دبابات اإلى مدينـــة تلعفر العراقية 

قرب املو�شل قادمني من �شوريا. 
امل�شار  االإرهابيون  “حـــاول  واأ�شاف: 
اإليهم فك الطوق عن اأتباع لهم حما�رشين 
يف تلعفـــر، مبا يخدم يف حال جناح خطتهم 

تعزيز قدراتهم للزحف على املو�شل”.

 البنجاب ـ اف ب:

 قالت ال�رشطة الباك�شتانية اإن حار�س 
�رشيـــح حملي وم�شاعديه قتلـــوا 20 زائرا، 
مـــن �شمنهم 4 ن�شـــاء، يف اإقليـــم البنجاب 

�رشقي البالد.
واأو�شح �شابط ال�رشطة الكبري، حممد 
بالل، اأم�ـــس االأحد، اأنه جرى اعتقال حار�س 
�رشيح يف قريـــة قريبة من مدينة �رشغودها 
ال�رشيـــح  زوار  لقتلهـــم  اآخريـــن  واأربعـــة 
بالهـــراوات وال�شكاكـــني بعـــد تخديرهم 
م�شـــاء ال�شبت. واأ�شاف بـــالل اأن اأ�شخا�شا 
اآخريـــن، من �شمنهم ثالث ن�شاء، ال يزالون 
م�شابـــني وحالتهم حرجة. مـــن جانبه قال 
لياقة علي ت�شاتـــا، امل�شوؤول احلكومي يف 
املنطقـــة، اإن احلار�س عبـــد الواحد واأربعة 
مـــن م�شاعديـــه املزعومـــني اعتقلـــوا واأن 
التحقيق جار يف الق�شيـــة. واأ�شاف ت�شاتا 
اأن عبد الواحد موظف حكومي ويبدو “غري 
م�شتقر من الناحية العقلية”. وقال ت�شاتا 
اإنه يزعم اأن احلار�س كان ميار�س عمليات 
“لتطهريهم”  الزائرين  وتعذيب”  “�رشب 

من الذنوب.

القدس المحتلة ـ اف ب: 

د�شنت اإ�رشائيل ام�ـــس االحد منظومة 
تعرف با�شـــم “الع�شا ال�شحرية” امل�شادة 
لل�شواريخ يف قاعـــدة حات�رشمي الع�شكرية 
بجنوب البالد، وتهدف هذه املنظومة اإلى 

اعرتا�س �شواريخ متو�شطة املدى. 
ويف كلمة له يف حفـــل التد�شني، قال 
رئي�س الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو 
“اإننـــا نك�شف اليوم عن دعامة كبرية لقوة 
اإ�رشائيـــل، فهـــذه املنظومـــة تن�شـــم اإلى 
جتديـــدات تكنولوجيـــة �شابقـــة كالقبـــة 

احلديدية ومنظومة  احليت�س”. 
واأ�شـــاف اأن هـــذا النظـــام الدفاعـــي 
�شيحمي اإ�رشائيـــل من كل هجوم �شاروخي 

حمتمل.
“الع�شـــا  اأن  اإلـــى  نتنياهـــو  واأ�شـــار 
ال�شحريـــة” هي تطويـــر اإ�رشائيلـــي اأ�شلي 
اإذ يت�شمـــن تكنولوجيـــة خارقـــة، موؤكـــدا 
اأن اإ�رشائيـــل تبقى الرائـــدة يف العامل بهذا 

املجال. 

 بريطانيا تعتذر لل�شعودية 
عن “حادثة ع�شريي”

اأنباء عن ح�شار اأبو بكر 
البغدادي يف املو�شل

حار�س �رشيح يقتل
 20 زائًرا

 اإ�رشائيل تد�شن 
“الع�شا ال�شحرية” 

حمكمة م�رسية تق�صي ب�رسيان اتفاقية “تريان و�صنافري”
اأكدت بطالن حكم اأوقف نقل تبعيتها لل�شعودية

ويف وقـــت الحق اأ�شـــدر الق�شـــاء االإداري 
حكما نهائيا با�شتمـــرار ال�شيادة امل�رشية على 
اجلزيرتـــني وهو احلكـــم الذي اأكـــدت حمكمة 

االأمور امل�شتعجلة بطالنه اأم�س االأحد.
وقال املحامي اأ�رشف فرحات مقيم الدعوى 
التي �شدر فيها حكم الق�شاء امل�شتعجل اأم�س 
االأحد لرويرتز اإنه طلـــب يف دعواه تنفيذ حكم 
نهائي �شبق اأن ح�شل عليه من حمكمة القاهرة 
ق�شـــت  املحكمـــة  واإن  امل�شتعجلـــة  لالأمـــور 

باال�شتجابة لطلبه.
واأ�شـــاف اأن حمكمـــة االأمـــور امل�شتعجلـــة 
قالـــت يف منطـــوق احلكـــم الـــذي �شـــدر اأم�س 
االأحـــد يف اإ�شـــارة اإلـــى حكم املحكمـــة االإدارية 
العليـــا القا�شـــي با�شتمـــرار ال�شيـــادة علـــى 
تـــريان و�شنافري اإنها قبلـــت “دعوى التنفيذ 
املو�شوعيـــة وعـــدم االعتـــداد بحكـــم الق�شاء 

االإداري النعدامـــه”. وقـــال فرحات يف اأكرث من 
دعـــوى اأقامهـــا اأمام حمكمـــة القاهـــرة لالأمور 
امل�شتعجلـــة الإبطـــال حكـــم الق�شـــاء االإداري 
اإن اتفاقيـــة تر�شيـــم احلدود عمل مـــن اأعمال 
ال�شيـــادة التـــي ال يجوز للق�شـــاء نظرها. لكن 
املحامني الذين اأقامـــوا دعوى اإبطال اتفاقية 
تر�شيم احلدود اأمـــام الق�شاء االإداري يقولون 
اإن الق�شـــاء خمت�س بنظر مثـــل هذه االتفاقية 
الأنهـــا ت�شمنـــت التنـــازل عـــن جزء مـــن اإقليم 

الدولة وهو ما يحرمه الد�شتور.
وقالـــت احلكومـــة امل�رشيـــة اإن ال�شعودية 
طلبـــت مـــن م�رش بعـــد نحـــو عامني مـــن قيام 
اإ�رشائيل حماية اجلزيرتـــني واإنها اأبرمت معها 
اتفاقيـــة لردهمـــا يف اإطـــار تر�شيـــم احلـــدود. 
ويرف�ـــس كثري مـــن امل�رشيني حجـــة احلكومة 

لنقل تبعية اجلزيرتني للمملكة.

• ا�شتندت الدعوى اإلى اأن حكم املحكمة االإدارية خرج عن �شياق االأحكام	

القاهرة ـ رويترز:

�أك��دت بحكم جديد  �مل�ستعجلة  �لقاهرة للأمور  �إن حمكمة   قالت م�سادر ق�سائية وحمامون 

بالبحر  و�سنافري  ت��ري�ن  جزيرتي  تبعية  نقل  �أوق��ف  ق�سائي  حكم  بطلن  �لأح��د  �أم�س  �أ�سدرته 

�لأحمر �إىل �ل�سعودية.

نقلت  �لبحرية  �حل��دود  �تفاقية لرت�سيم  �ملا�سي  �أبريل  و�ل�سعودية قد وقعتا يف  وكانت م�سر 

تبعية �جلزيرتني �لو�قعتني يف مدخل خليج �لعقبة �إىل �ل�سعودية.

قوات ال�رسعية تعتقل حوثيني دربهم اإيرانيون
فريق تقييم احلوادث ينفي وجود انتهاكات للتحالف باليمن

عوا�شـــم ـ وكاالت: �شيطر اجلي�س الوطني 
اليمنـــي فجر اأم�ـــس االأحد على مواقـــع جديدة 
كانت حتـــت �شيطرة االنقالبيـــني، اإثر معارك 
معهم يف حميط مدينة ميدي، حيث �شنت قوات 
اجلي�ـــس هجومـــاً �شقط علـــى اإثره ع�ـــرشات من 
امليلي�شيات بني قتيـــل وجريح واأ�رش عن�رشين 
اأحدهما قنا�س، ويف التحقيقات االأولية معهما 
اعرتفـــا بتلقيهما تدريبات نوعيـــة على اأيدي 

خرباء اإيرانيني ولبنانيني يف دورات خمتلفة.
وقـــال االأ�شري احلوثي فرج حممد �رشاد، اإنه 
لقي معاملة طيبة من اجلي�س الوطني اإثر اأ�رشه، 
موؤكـــدا اأنه مل يتعر�ـــس الأذى، وحتدث االأ�شري 
فرج عن وجود مدربني اأجانب بينهم اإيرانيون 

ولبنانيون.
وتوغلـــت قـــوات اجلي�س الوطنـــي اليمني 
يف عمـــق مدينـــة ميدي من اجتـــاه جنوب غربي 
املدينة و�شيطرت على املباين الواقعة فيها، 
فيمـــا �شيطـــرت قـــوات اجلي�س علـــى منطقة 
احلو�ـــس وتبة اخلنادق وتبـــة احلرورة من جهة 

جنوب �رشقي املدينة.
وت�ـــرشب قوات اجلي�س ح�شاراً حمكماً على 
املدينة من االجتاهات االأخرى، كما ا�شتعادت 
قـــوات اجلي�س اأ�شلحة وذخائـــر كبرية من تلك 

املواقع.

طـــريان  اأن  ع�شكريـــة  م�شـــادر  واأفـــادت 
التحالـــف �شن غارات جوية علـــى مواقع تابعة 
اإمـــدادات  وقطـــع  ميـــدي،  يف  للميلي�شيـــات 
ع�شكريـــة كانت تتجه لهم. كمـــا توؤكد م�شادر 
اأن املقاومـــة علـــى بعـــد اأمتار مـــن م�شت�شفى 
ميدي العام، الـــذي ت�شيطر عليه امليلي�شيات 

احلوثية.
مـــن جانـــب اآخـــر، نفـــي املتحـــدث با�شم 

الفريق امل�شـــرتك لتقييم احلوادث يف اليمن، 
امل�شت�شـــار القانوين من�شور اأحمـــد املن�شور، 
اأم�ـــس االأحد، ارتـــكاب قـــوات التحالف العربي 
انتهـــاكات يف اليمن، وفق مـــا تدعي منظمات 

دولية.
�شحفـــي  موؤمتـــر  يف  املن�شـــور  وقـــال 
بالريا�ـــس، اإن طائـــرات التحالـــف ا�شتهدفت 
م�شـــادات �شواريخ حممولة يف حجة با�شتخدام 

قنابل موجهة، لكنهـــا انحرفت و�شقطت على 
م�شنع للمياه يف 30 اأغ�شط�س 2015.

واأ�شـــاف اأن الفريق “يقـــدم االعتذار عن 
هذا اخلطـــاأ الذي مل يكن مق�شـــودا”، متعهدا 
بـ”تقدمي امل�شاعدات املنا�شبة للمت�رشرين”.

وبخ�شو�ـــس ق�شف طريان التحالف �شجن 
البي�شاء يف اأكتوبـــر 2015، قال املن�شور، اإن 
ال�شجن كان ي�شتخدم من قبل احلوثيني خمزنا 
لالأ�شلحة ومركـــزا لتجمعـــات املتمردين، واأنه 

كان خاليا من اأي �شجناء.
وفند املن�شور املزاعـــم ب�شاأن ا�شتهداف 
قوات التحالف م�شت�شفـــى الثورة يف احلديدة 
يف اأكتوبـــر 2015، قائـــال، اإن الهـــدف يف تلك 
املنطقـــة كان مبنى لتخزين االأ�شلحة يبعد عن 

امل�شت�شفى 500 مرت.
واأو�شـــح اأن هـــذه امل�شافـــة اآمنـــة لتجنب 
اإيقـــاع اأي اأ�رشار، م�شريا اإلى اأن املباين القريبة 
مـــن امل�شت�شفـــى مل تتعر�س الأ�ـــرشار جانبية، 
وفـــق ال�شـــور التـــي عر�شها املن�شـــور خالل 

املوؤمتر ال�شحفي.
ونفى املن�شور اأي�شا رواية اللجنة الدولية 
لل�شليـــب االأحمـــر بخ�شو�س تعر�ـــس املدينة 
القدميـــة يف �شعـــدة لق�شـــف مـــن طائـــرات 

التحالف يف نوفمرب 2015.

•  املن�شور يف موؤمتر �شحايف بالريا�س	

حكم باالإعدام على وجدي غنيم واآخرين
القاهـــرة ـ �شـــكاي نيـــوز: قـــررت حمكمة 
جنايات القاهـــرة، اأم�س االأحـــد، اإحالة اأوراق 3 
متهمـــني من االإخـــوان بينهم القيـــادي وجدي 
غنيـــم اإلـــى مفتـــى الديـــار امل�رشيـــة متهيدا 
الإ�شـــدار حكم باإعدامهم علـــى خلفية اتهامهم 
يف الق�شيـــة املعروفة اإعالميـــا بـ”خلية وجدى 
29 مـــن  غنيـــم”. وحـــددت املحكمـــة جل�شـــة 
اأبريل اجلاري للحكـــم على جميع املتهمني يف 
الق�شية وعددهم ثمانية، وفق ما ذكر مرا�شل 

“�شكاي نيوز عربية” يف القاهرة.
وكانـــت نيابـــة اأمن الدولـــة العليا وجهت 
الأفـــراد اخللية تهمـــا باإن�شاء وتاأ�ش�ـــس جماعة 

علـــى خـــالف اأحـــكام القانـــون، الغر�ـــس منها 
الدعوة اإلـــى تعطيل اأحكام الد�شتور والقانون 
ومنع موؤ�ش�شـــات الدولة وال�شلطات العامة من 
ممار�شـــة اأعمالها. كما وجـــه االدعاء للمتهمني 
ال�شخ�شيـــة  احلريـــة  علـــى  االعتـــداء  تهـــم 
للمواطنني واالإ�رشار بالوحدة الوطنية وال�شالم 
اإلـــى تكفـــري احلاكـــم  االجتماعـــي، والدعـــوة 
واخلـــروج عليه وتغيـــري نظام احلكـــم بالقوة. 
ومن بـــني التهم املوجهة الأفراد اخللية اأي�شا، 
االعتداء على اأفـــراد القوات امل�شلحة وال�رشطة 
ومن�شاآتهما، وا�شتباحة دماء امل�شيحيني ودور 

عبادتهم وا�شتحالل اأموالهم.
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البالد - المحرر السياسي:

قالت “و��سنطن بو�ست” �لأمريكية يف تقرير ن�سرته �لأحد �إن لإير�ن يد� يف ت�سليح �إرهابيني بحرينيني على 

نحو متز�يد. 

�إذ تنت�سر خاليا مدججة  ووفق �لتقرير، يرى �ملحللون �لأمريكيون و�لأوروبيون تهديد� متز�يد �خلطورة، 

بال�سالح متدها ومتولها �إير�ن، ح�سب �مل�سوؤولني.

�ملولوتوف  باإلقاء زجاجات  �ل�سرية، عن ع�سابة معروفة  �لقنابل  �لأمريكية عن م�سنع  �ل�سحيفة  وحتدثت 

على �ل�سرطة، مردفة �أن �لرجال �لذين بنو� م�سنع �لقنابل �ل�سرية كانو� �أذكياء لدرجة تثري �ل�سك - هكذ� فكر 

�آثار و��سحة على م�ستوى  �أي  �أر�سية فيال يف �ل�سو�حي ودون  �إن �مل�سنع كان حتت  �إذ  �ملحققون �لبحرينيون -، 

�ل�سارع ول يوجد �سوى مدخل و�حد خمفي ور�ء خز�نة �ملطبخ.

خـاليـا مدججـة بال�ســالح متـــدهــا ومتــولهــا اإيــران
“وا�سنطن بو�ست” تن�رش تقريرا عن دعم طهران للإرهاب يف البحرين

مفاجآت
املفاج���اآت  اإن  بو�س���ت”  “وا�سنط���ن  وقال���ت 
احلقيقي���ة تكم���ن يف داخ���ل امل�سن���ع، فف���ي اإحدى 
الغ���رف، ع���رت ال�رشطة عل���ى 20 األفا م���ن املخارط 
واملكاب����س الهيدروليكي���ة ل�سن���ع قذائ���ف خارق���ة 
للدروع قادرة على اخرتاق دبابة، كما عرت يف داخل 
غرفة اأخ���رى على العديد من ال�صناديق حتتوي على 
املادة املتفج���رة “C4”، وجميعها من اأ�صل اأجنبي، 

بكميات ميكن اأن تغرق �صفينة حربية.
واأ�صافت: قال املحققون يف البحرين يف تقييم 
تقني ����ري قدموه مل�صوؤولني اأمريكيني واأوروبيني 
يف اخلري���ف املا�صي اإن معظ���م هذه املواد مل ي�صبق 
روؤيته���ا يف البحرين، وعر�ص���وا تفا�صيل جديدة عن 
الرت�سانات التي مت اال�ستي���لء عليها يف الفيل، ويف 
غ���ارات مماثلة حدث���ت ب�صكل متقطع عل���ى مدى ما 

يقرب من 3 �سنوات.

قلق متزايد
وقال التقرير اإنه املخابئ من ناحية قوة ال�صالح 
مبالغ فيها بالن�صبة لل�رطة امل�صلحة ت�صليحا خفيفا 
وغ���ريت اأ�ص���ول اللعب���ة. واأو�ص���ح التقري���ر القل���ق 
املتزاي���د ب���ني بع�ض م�ص���وؤويل املخاب���رات الغربية 
ب�صاأن البحرين، احلليفة الأمريكية القوية فى اخلليج 
العربي ومقر ال�صطول اخلام�ض للبحرية الأمريكية. 

وظلت عالم���ات الت�صدد املت�صاع���د تزداد منذ 
�صن���وات، اإذ مت توقي���ف حركيني ملثم���ني يقومون 
ب���زرع قناب���ل على جان���ب الطري���ق و�صب���ط اأ�صلحة 
ومتفج���رات مهربة اإلى البالد ب���را وبحرا، ولكن حتى 
وق���ت قريب، كان امل�صوؤول���ون الغربيون حذرين يف 
اته���ام اإيران بالتورط املبا����ر يف التخريب، ذاكرين 
اأن الأدل���ة غ���ري حا�صم���ة اأو غري موثوق���ة، ف�صال عن 

املخاوف من زيادة التوترات الطائفية.

جرأة إيرانية
وبح�ص���ب ال�صحيف���ة، يب���دو اأن ت���ردد الغ���رب 
يتال�صى، واإن وكالت املخابرات الغربية ت�صهد جراأة 
جديدة من قبل اإيران يف دعم املت�صددين امل�صلحني 

يف اململكة، وفقا ملحللني اأمريكيني واأوروبني.
وق���ال التقري���ر: ت�ص���ف الوثائ���ق واملقابالت 
الت���ي اأجري���ت مع م�ص���وؤويل ال�صتخب���ارات احلاليني 
وال�صابق���ني برناجما تدريبيا متقدم���ا نظمه احلر�ض 
الث���وري يف طه���ران للبحرينيني يف فني���ات التفجري 
املتقدمة وح���رب الع�صابات، واكت�صفت يف البحرين 
عل���ى نح���و متزاي���د وعل���ى م���دى ال�صن���وات الثالث 
املا�صي���ة جمموعة وا�صعة م���ن الأ�صلحة املتطورة - 
والكث���ري منها مرتبط ب�صكل �رع���ي باإيران - مبا يف 
ذلك مئات الكيلوات من املتفجرات الع�صكرية التي 
كان م���ن املوؤكد اأنها ن�صاأت يف اإي���ران، ح�صب اأقوال 
م�صوؤويل ال�صتخبارات يف الوليات املتحدة واأوروبا. 

شبكات مسلحة
واأ�صاف���ت ال�صحيف���ة: يب���دو اأن ه���ذه اجلهود 
م���ن  �صبك���ة  لتاأ�صي����ض  مماثل���ة  عملي���ات  تعك����ض 
اجلماعات امل�صلحة املوالية لطهران يف مناطق اخرى 
م���ن ال�رق الو�صط، من اليمن ال���ى العراق و�صوريا، 

ح�صب حتليل اخلرباء.
باملخاب���رات  م�ص���وؤول  ق���ول  التقري���ر  ونق���ل 
الأمريكي���ة يتمتع بخربة طويلة ف���ى مراقبة الأحداث 
يف البحري���ن: “اإنن���ا ن�صه���د مزيدا م���ن الدلئل على 
جه���ود ايران الرامي���ة الى زعزعة ال�صتق���رار”. واأ�ر 
امل�صوؤول، مثله مث���ل العديد من الأ�صخا�ض الآخرين 
الذي���ن قوبل���وا، عل���ى ع���دم الك�صف ع���ن هويته يف 
يف  احل�صا�ص���ة  ال�صتخباري���ة  املعلوم���ات  مناق�ص���ة 
املنطق���ة. واأدت الأدل���ة املتزايدة ال���ى خطوات غري 
م�صبوقة من قب���ل احلكومات الأمريكي���ة والأوروبية 
ت�صتهدف ق���ادة مزعومني من اجلماع���ات الإرهابية 

البحرينية.

محاصرة اإلرهابيين
وذك���رت ال�صحيف���ة اأن���ه يف 16 مار����ض، اأمرت 
ال�صلط���ات الأملاني���ة باإلق���اء القب�ض عل���ى بحريني 
- طال���ب يبلغ م���ن العمر 27 عام���ا ويقيم يف برلني 
- مبوج���ب اأوامر دولي���ة تتهمه باأن���ه اإرهابي ين�صط 
يف “�راي���ا الأ�صرت”، وهي جماع���ة اإرهابية اأعلنت عن 
م�صوؤوليته���ا عن الهجمات املميتة �صد �صباط �رطة 

يف البحري���ن. واأ�صافت: ويف 17 مار�ض، اأعلنت وزارة 
اخلارجية الأمريكية، والتي و�صعت اللم�صات الأخرية 
عل���ى مب���ادرة ب���داأت يف الأ�صه���ر الأخرية م���ن اإدارة 
اأوبام���ا، ع���ن فر�ض عقوب���ات على زعيم���ي التنظيم 
الإرهاب���ي نف�صه، حي���ث و�صفت ر�صمي���ا الع�صوين 
باأنهم���ا “اإرهابيان عامليان”. واتهم االإعلن الر�سمي 
اإي���ران عل���ى وج���ه التحديد بدع���م املجموع���ة كجزء 
م���ن “ن�صاطاته���ا املزعزع���ة لال�صتق���رار واملرتبطة 

باالإرهاب فى املنطقة”.
وتابعت: ويف يوم الأربعاء املا�صي، رفعت اإدارة 
 F-16 ترامب جتميد بيع طائ���رات مقاتلة من طراز
اإلى البحرين، مما األغى قرارا اأ�صدرته اإدارة اأوباما يف 
الع���ام املا�صي،. وي�صري حترك البي���ت الأبي�ض، اإلى 
رغبة جديدة يف وجود درع دفاعي قوي �صد العدوان 

االإيراين يف امل�ستقبل.

أدلة متزايدة
وذكر تقري���ر “وا�سنطن بو�ست” اأن عددا قليال 
م���ن خ���ارج اخلليج العرب���ي تابع خرب اكت�ص���اف خمباأ 
الأ�صلح���ة الوا�صعة حتت يف قري���ة نويدرات قبل 18 
�صه���را، و عر�ص���ت ال�رطة البحرينية �ص���ورا لربامل 
كيماوي���ة واأكيا����ض م���ن م�صح���وق اأبي����ض، والت���ي 
اعتربه���ا رئي����ض الأمن الع���ام اللواء ط���ارق احل�صن، 
اأدلة على اأن “الأعم���ال الإيرانية التي ل هوادة فيها 
حت���اول تقوي�ض الأم���ن وال�صتقرار داخ���ل البحرين 
واملنطق���ة”. واأكد تقري���ر ال�صحيف���ة اأن م�صوؤولني 
بحرينيني اأبدوا يف العام املا�صي ا�صتعدادا متزايدا 
لتبادل الأدلة والبحث عن حتليل علمي خارجي لإقناع 
احلكومات الغربية بخط���ورة امل�صكلة التي تواجهها 
الب���الد، واأدى ه���ذا اجله���د اإل���ى اإج���راء تقيي���م �ري 
قدمت���ه وكالت ا�صتخباراتية عدي���دة يف اأواخر العام 
املا�سي، وقال 3 من م�صوؤولى املخابرات المريكية 
الذين اطلعوا على ه���ذه الأدلة اإنهم يوؤيدون ب�صكل 

وا�ص���ع ما تقوله البحرين ع���ن تورط ايران يف العديد 
من الهجم���ات الخرية وكذل���ك يف ت�صليح اجلماعات 

املت�سددة.

عالمات إيرانية
ويت�صم���ن امللف ال���ذي اطلعت علي���ه �صحيفة 
“وا�سنط���ن بو�س���ت” تقارير تقني���ة وا�صعة النطاق 
تقيم جب���ال �صغريا من الأ�صلحة الت���ي مت حجزها من 
امل�صلحني البحرينيني منذ العام 2013، مبا يف ذلك 
الأ�صلحة ال�صغ���رية والقنابل اليدوية والذخائر التي 
حتمل عالمات اإيرانية مميزة، ف�صال عن الإلكرتونيات 
الإيرانية ال�صنع املوجودة داخ���ل الأجهزة املتفجرة 
املرجتل���ة، ويذك���ر التقري���ر اأن كمي���ات املتفجرات 
الع�صكرية، مبا فى ذلك مادة “C4” التي تزن 418 
رط���ال، توازي الكمي���ة التي ا�صتخدمته���ا “القاعدة” 
لفتح فج���وة اأبعادها 40 قدما ف���ى املدمرة البحرية 

الأمريكية )يو ا�ض ا�ض كول( يف العام 2000.
واأظهرت الختب���ارات الكيماوية التي ا�صت�صهد 
به���ا التقري���ر اأن جمي���ع م���واد ال���� “C4” الت���ي مت 
ا�صرتداده���ا م���ن 6 مواقع على م���دى 3 �سنوات، قد 
جاءت م���ن خطني من خطوط الت�صنيع كانت حتاليل 
الط���ب ال�رع���ي ال�صابقة قد ربطتها باإي���ران، واأ�صار 
التقرير اإلى اأن اأحد املخابئ ال�6 “ا�صتملت على مادة 

)C4( يف عبواتها الع�صكرية الإيرانية ال�صلية”.

دعم خارجي
وا�صت���درك التقرير اأن املحقق���ني البحرينيني 
كان���وا اأكرث قلقا من اكت�ص���اف مكاب�ض هيدروليكية 
مكلف���ة وخم���ارط معدني���ة يف م�صن���ع القنابل حتت 
الأر����ض يف قري���ة نوي���درات، اإذ مت تهري���ب معدات 
معدني���ة �صيني���ة واإيطالي���ة ال�صنع بقيم���ة 35 األف 
دولر اإلى املنزل ل�صناع���ة “قذائف متفجرة”، وهي 
نوع م���ن القناب���ل املرجتل���ة م�صممة لالنفج���ار بعد 

اخرتاق الدروع الع�صكرية. وقال التحليل اإن القنابل 
غ���ري املكتمل���ة الت���ي مت حجزه���ا يف الفي���ال حتم���ل 
ت�صامي���م مماثلة لتل���ك التى ا�صتخدمه���ا املخربون 
بعدم���ا ح�صل���وا عليها من اإي���ران ملهاجم���ة القوات 
الأمريكي���ة فى الع���راق.  وقال: “اإن ه���ذا الأمر يرفع 
ب�صكل كبري م���ن قدرات الإرهابيني يف البحرين على 
�صن هجمات اأكرث فت���كا وفعالية”، م�صيفا اأن “هذا 
امل�صتوى املتقدم من التط���ور مل يتم التو�صل اإليه 

دون دعم خارجي وتوجيه وتدريب”.
واأ�صار التقرير اإلى اأن وجود مثل هذه الأجهزة يف 
البحرين “حم���ري للغاية”، م�صريا اإلى اأن قوة النريان 
جت���اوزت بكث���ري ما ه���و مطل���وب لتفجري ط���رادات 
ال�رطة العادي���ة وو�صائل النقل غ���ري املدرعة التي 
ت�صتخدمه���ا الدوري���ات البحرينية، م�صيف���ا اأن اأحد 
ال�صتخدام���ات املعقول���ة لهذه الأ�صلح���ة هي تدمري 
الدبابات وحامالت اجلنود املر�صلة من بلدان اخلليج 
املجاورة يف حالة ن�صوب ن���زاع يف امل�صتقبل، اأو رمبا 
كان لدى �صناع القناب���ل ومن ورائهم هدف خمتلف 
متاما ف���ى العتبار، وه���و اإحلاق �رر بال���غ بالقوات 

الأمريكية”.

األسلحة القوية
واأ�ص���ار تقرير “وا�سنطن بو�س���ت” اإلى اأن هذه 
الأ�صلح���ة القوية مل ت�صتخدم يف اأي مكان يف البحرين 
حت���ى الآن، وا�صتخدمت اجلماع���ات امل�صلحة القنابل 
ال�صغرية والبن���ادق الهجومية ل�رب ال�رطة وقوات 
الأمن، ويف هج���وم �صديد التن�صيق يف يناير، للهجوم 
على �صجن واإطالق �راح عدد من الزعماء املت�صددين 

البارزين.
وق���ال التقري���ر اإن���ه يف ظ���ل العن���ف املط���رد، 
واإن كان منخف�ص���ا، ف���اإن اخلطاب ي���زداد كثافة من 
جمي���ع اجلوانب. ففي اأواخر مار����ض، اأعلنت البحرين 
انه���ا اأف�صل���ت موؤام���رة م�صلح���ة لغتي���ال م�صوؤولني 

حكومي���ني وتنفيذ �صل�صلة م���ن الهجمات ت�صتهدف 
ال�رط���ة املحلية وقاع���دة البحري���ة الأمريكية، وذكر 
متحدث با�صم ال�رطة ان ات�صالت بني زعماء اخلاليا 
املحلي���ني واملوؤيدي���ن املزعوم���ني واملتاآمرين يف 

اإيران مت اعرتا�سها.

أصداء العراق
واأ�ص���اف التقرير: يف الوق���ت نف�صه، على الرغم 
م���ن اأن اإيران مل تعرتف بتوف���ري الأ�صلحة للم�صلحني 
البحرينيني، فقد �صمحت للقادة املت�صديني بالعمل 
علن���ا يف طهران، كما اأعربت عن ت�صامنها مع دعوات 
اإ�صق���اط النظ���ام يف البحري���ن، ففي مار����ض 2016، 
����رح قائد احلر����ض الث���وري �صعيد القا�صم���ي باأن 
البحري���ن “حمافظة اإيرانية منف�صلة عن اإيران نتيجة 
لال�صتعم���ار”، م�صيفا اأن اإي���ران اأ�صبحت الآن قاعدة 

لدعم التخريب يف البحرين.
ونقل���ت ال�صحيفة ع���ن حملل ال�ص���وؤون الأمنية 
والع�صكري���ة يف ال����رق الأو�ص���ط مبعه���د وا�صنط���ن 
ل�صيا�ص���ة ال����رق الأدن���ى )مركز اأبحاث غ���ري حزبي( 
مايكل نايت�ض اأن “هن���اك كلمات تتفق مع الأفعال، 
مما ي�صري اإل���ى اأنهم يحاولون الإ�ص���ارة اإلى �صيء ما 

مثل: ل تعبثوا معنا، فباإمكاننا اأن نوؤذيكم”.
وكان نايت����س ال���ذي حقق على نط���اق وا�سع يف 
دع���م اإيران للمت�صددين يف حرب العراق، راأى اأ�صداء 
يف البحري���ن من ممار�صات اإي���ران املتمثلة يف تزويد 
الق���وات امل�صلح���ة العراقي���ة مبيلي�صي���ات عراقي���ة 
ت�صتخ���دم ه���ذه الأجه���زة يف حماول���ة خلل���ق مناطق 
حمظ���ورة حول معاق���ل ال�صيعة املح�صن���ة، وقال اإن 
ع���دم ا�صتخ���دام ال�ص���الح املتط���ور يف البحري���ن قد 
يعن���ي اأن ال�صلطات املحلي���ة وجدته كله اأو اأن هناك 
اأكرث �را �صيح�صل. وق���ال نايت�ض: “ميكن ان يكون 
ال�ص���الح قد مت ترتيب ا�صتخدام���ه يف وقت اآخر اأو يف 

انتظار ظروف اأخرى”.

• اكت�صاف املواد املتفجرة يف النويدرات يثبت اأن اإيران حتاول زعزعة الأمن وال�صتقرار يف اململكة	 • الأ�صلحة التي متت م�صادرتها منذ العام 2013 ت�سمل قنابل يديوية وزخائر اإيرانية ال�سنع	

• •الأجهزة الأمنية اكت�صفت يف 30 �سبتمرب 2015 م�صنع قنابل باأحد املخازن يف النويدرات	 اأثناء تفتي�ض موقع انفجار قنبلة يف �صرتة اأدت اإلى مقتل �صخ�صني يف يوليو 2015	

"الحرس الثوري" نظم برنامجا تدريبيا متقدما لبحرينيين في فنيات التفجير وحرب العصابات

مصنــع القنــابـــل الســريـــة المــوجـود تحــت األرض مثيـــر للشـــك
اكتشـــاف مــواد متفجــرة لــم يسبــق رؤيتهــا فــي البحـريــن

جــرأة جديــدة مــن إيــران فــي دعــم المسلحيــن 
مســؤول بالمخابــرات األميركية: دالئــل على زعزعة إيران لالســتقرار



أحمد مهدي

يخ��وض ممث��ل اململك��ة فريق 
الح��د يف 3.15 من ع��ر اليوم 
)اإلثنني( لقاًء أمام فريق  الصفاء 
اللبن��اين، ضمن الجول��ة الرابعة 
م��ن املجموع��ة الثاني��ة لكأس 
االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم، 
وذلك يف مواجهة يحتضنها استاد 

صيدا البلدي ببريوت.
وضم��ن ذات املجموعة، يلتقي 
فريق القوة الجوية العراقي مع 
الوحدة الس��وري عند 6 مس��اء 
عىل استاد سعود بن عبدالرحمن 

يف دولة قطر.
املرك��ز  حاليًّ��ا  الح��د  ويحت��ل 
الثالث برصيد 3 نقاط، ويتصدر 
املجموعة الوحدة الس��وري ب� 7 
نقاط، ثم القوة الجوية العراقي 
ب� 5، فيام الصف��اء اللبناين رابًعا 

وأخريًا بنقطة وحيدة.
ويسعى الفريق األزرق لتحقيق 
ف��وز واالس��تفادة م��ن نتيج��ة 
املباراة الثاني��ة، إذ إنه باإلمكان 
أن يحتل اليوم وصافة الرتتيب يف 
حال فوزه وفوز الفريق السوري.

وإن كان املرك��ز الث��اين ال يؤهل 
إال لصاح��ب أفض��ل مركز بني 3 
مجموعات، إال أن حصد النقاط 
ا ملمثل اململكة. اليوم مهمة جدًّ

ويؤّمل املدرب محمد الش��مالن 
يف تك��رار م��ا حدث يف االس��تاد 
الوطني الش��هر امل��ايض، حينام 
تجاوز الصفاء يف مرحلة الذهاب 

بثالثة أهداف مقابل واحد.
ويدخل الحداويون اللقاء بنشوة 
التأه��ل لنه��ايئ كأس االتح��اد، 
إذ إن الفريق تط��ّور كثريًا رفقة 
الش��مالن وظهر بش��كل إيجايب 
حتى عىل مس��توى الدوري، إذ 

يحتل حاليًّا املرتبة الرابعة.
يف املقابل، ف��إن الفريق اللبناين 
يس��عى ملغادرة املركز األخري يف 
املجموع��ة، واس��تغالل عام��ي 
األرض والجمه��ور لتحقيق فوزه 
باعتب��اره  املجموع��ة،  يف  األول 
الفريق الوحي��د الذي مل يحقق 

أي فوز حتى اآلن.
وتض��م قامئ��ة الح��د 18 العًب��ا 
ه��م: عي��ى مصب��ح، عبدالله 

ن��ارص،  عبدالل��ه  عبداملجي��د، 
الختال،  أحم��د  قمرب،  مس��عود 
عب��اس أحم��د، س��يد محم��د 
السمهري، يوسف  عدنان، خالد 
بوحاجيه، راش��د الحوطي، عي 
س��عيد، حمد فيص��ل، إبراهيم 
العبي��ديل، محمد م��ي، األردين 
والنيجريي��ني  ال��داود،  محم��د 
أوت��ي، أوروك ودايو، يف وقت 
س��يكون نج��م الوس��ط الدويل 
الغائ��ب  املال��ود  عبدالوه��اب 

األبرز عن القامئة؛ بسبب اإلصابة 
التي يعاين منها.

اللق��اء س��يديره  أن  إىل  يش��ار 
طاقم تحكيم��ي أوزبي ومكون 
من حكم الس��احة قاس��يموف 
شريزود، واملساعدين سريازدنوف 
الحكم  وتيم��ور، فيام س��يكون 

الرابع دميرتي.
وأس��ند االتح��اد الق��اري للعبة 
إىل  املب��اراة  مراقب��ة  مهم��ة 
التايلندي باريت، فيام س��يكون 

العراقي كاظم الس��عيدي مقياًم 
للحكام.

يف  التأه��ل  نظ��ام  وين��ص 
املجموع��ات عىل ترش��ح أوائل 
املجموع��ات الث��الث عن غرب 
آس��يا، إضافة إىل صاحب أفضل 
مركز ثان م��ن بينها للدور الثاين 

للبطولة.

االجتماع والمؤتمر

وعق��د ي��وم أم��س االجت��امع 
الفني الخاص باملب��اراة، إذ مّثل 
هش��ام  الفري��ق  إداري  الح��د 
راش��د، وتق��ّرر أن يلعب ممثل 
اململكة بالل��ون األبيض، يف حني 
الفريق املضيف باللونني األصفر 

واألزرق.
كام عقد أم��س املؤمتر الصحايف 
املب��اراة، وحرضه  يس��بق  الذي 
املدرب محمد الشمالن والالعب 
األردين محم��د ال��داود، إذ أكد 
االثن��ان الجاهزية لخوض اللقاء 

اليوم وحصد النقاط الثالث.

يختت��م ممث��ل اململك��ة فريق 
املحرق يف 5.15 من عر اليوم، 
النجمة  إعداده ملواجه��ة فريق 
اللبن��اين غ��ًدا )الثالث��اء( ع��ىل 
الجولة  الوطني، ضمن  االس��تاد 
الرابعة للمجموعة الثالثة لكأس 

االتحاد اآلسيوي.
وسيخوض املحرقاويون التدريب 
الوطني  االس��تاد  ع��ىل  األخ��ري 
األملاين جاسربت،  املدرب  بقيادة 
والذي سيضع اللمسات النهائية 
عىل شكل الفريق قبيل املواجهة 

املهمة غًدا.
ويس��عى املحرق لتك��رار نتيجة 
مرحل��ة الذه��اب، حينام تفوق 
عىل النجمة بني جامهريه وعىل 

أرضه بهدفني مقابل واحد.
وترتي��ب املجموعة حاليًّا يش��ري 
األردين  الوح��دات  ص��دارة  إىل 

الذي ميلك 7 نقاط، ثم املحرق ب� 
4 نقاط، صحم العامين والنجمة 

اللبناين 3 نقاط لكليهام.

وصول المنافس

م��ن جهة أخرى، وصل ظهر يوم 
أمس وف��د الفري��ق اللبناين إىل 
اململكة، حيث اس��تقر يف فندق 

إليت جراند بضاحية السيف.
وخاض اللبنانيون الحصة املرانية 
األوىل عند 6 من مساء أمس عىل 
املالعب الخارجية التابعة التحاد 
الكرة، يف وقت س��يخوضون فيه 
التدريب األخري عن��د 6.45 من 

مساء اليوم عىل ملعب املباراة.

االجتماع الفني

يعقد ظهر اليوم االجتامع الفني 
الخاص باملب��اراة، وذلك يف مقر 

اتح��اد الك��رة بالرف��اع بحضور 

ممث��ي الناديني ومراقب املباراة 

ومقي��م الح��كام، باإلضاف��ة إىل 

الجهات املحلية ذات العالقة.

وم��ن املتوقع أن ميث��ل املحرق 

يف االجت��امع مدير الفريق نايف 

املاجد، واملنسق اإلعالمي الزميل 

محمد الجودر.

وخالل الف��رتة املس��ائية، يعقد 

الصح��ايف  املؤمت��ر   6.15 عن��د 

الخاص بفري��ق النجمة اللبناين، 
إذ سيتحدث فيه مدرب الفريق 
وأح��د الالعبني، فيام ينعقد عند 
6.25 املؤمت��ر الخ��اص بفري��ق 
املحرق وس��يتحدث فيه املدرب 
جاس��ربت وأحد العب��ي الفريق 
األحمر، وذلك يف قاعة املؤمترات 

باستاد البحرين الوطني.

طاقم التحكيم

س��يدير اللقاء الحك��م القطري 
يوس��ف  ويعاونه  عي،  س��عود 
الشمري وجمعة البورشيد، فيام 
س��يكون الحكم الرابع ساباييف 

أليبك من تركامنستان.
السنغافوري  املباراة  وس��رياقب 
بن يامني تان، فيام العراقي عي 

عبدالقادر مقياًم للحكام.

اخت��ار االتح��اد الدويل لك��رة اليد 
الحكم��ني الدولي��ني حس��ني املوت 
وسمري مرهون للمش��اركة يف إدارة 
الع��امل  كأس  نهائي��ات  مباري��ات 
للشباب، واملنتظر إقامتها يف الثامن 
عرش من شهر يوليو املقبل بالجزائر.
وتلقى اتحاد اليد خطاًبا رسميًّا من 
نظريه الدويل بقرار الرتشيح للطاقم 
الش��باب، وهو  ملونديال  البحريني 
الطاقم التحكيم��ي الوحيد من بني 
األطقم اآلس��يوية التي تم ترشيحها 
لهذه البطولة، م��ا يعّزز من مكانة 
البحري��ن ع��ىل مس��توى التحكيم 

الدويل يف لعبة كرة اليد.
وس��بق للموت ومرهون أن ش��اركا 
يف التصفيات اآلس��يوية للس��يدات 
املؤهل��ة لنهائي��ات كأس الع��امل يف 
أملانيا الع��ام القادم والتي اختتمت 
الش��هر املايض يف كوري��ا الجنوبية، 
وتم تكليف��ه إلدارة املباراة النهائية 
بني منتخبي اليابان وكوريا باإلضافة 
إىل ع��دد م��ن املباري��ات يف نفس 
التصفي��ات، ك��ام تعترب املش��اركة 
املونديالي��ة القادم��ة ه��ي الثانية 
للطاقم نفسه عىل مستوى الشباب 
بع��د مش��اركته يف نهائي��ات كأس 

الع��امل األخ��رية والت��ي أقيمت يف 
الربازيل قبل عامني. 

يذك��ر أن الحكم��ني حس��ني املوت 
وس��مري املرهون تم ترشيحهام من 
قبل االتحاد الدويل لكرة اليد يف فرتة 
س��ابقة للمشاركة يف دورة التضامن 
اإلسالمي والتي ستقام يف أذربيجان 
الش��هر املقبل مبش��اركة نخبة من 
الحكام الدوليني، إىل جانب املحارض 
الدويل البحريني ريض حبيب والذي 
ت��م تكليف��ه كمراقب فن��ي لهذه 
الدورة برتش��يح من االتحاد الدويل 

لكرة اليد.

يسعى لتكرار الفوز عليه

اليوم المؤتمر الصحافي

الح��د ضيًف��ا عل��ى الصف��اء اللبناني “آس��يويا”

المحرق يختتم التحضيرات لمواجهة النجمة اللبناني غًدا

اختيار الموت والمرهون لمونديال الشباب لكرة اليد

أحمد مهدي

البالد سبورت

جانب من االجتماع الفني أمس

فريق المحرق

حسين الموت وسمير مرهون
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مير الفري��ق األول للك��رة الطائرة 
بنادي النر بأسوأ مواسمه، بعدما 
بات مهدًدا بعدم التأهل إىل املربع 
الذهبي لدوري الدرجة األوىل وهو 
ما يعني ضياع موس��م بأكمله رغم  
أن النر يعد أح��د أقطاب اللعبة 

عىل الساحة املحلية.
ويحتل النر حاليًّا املركز الخامس 
يف س��لم الرتتيب العام ب� 23 نقطة 
وب��ات بعيًدا ع��ن التأه��ل ملربع 
الكبار م��ن الناحية املنطقية وليس 
الحسابية، حيث تبقت له مواجهة 
واحدة أم��ام داركليب يجب عليه 
الفوز فيه��ا وخطف النقاط الثالث 
كامل��ة لريتفع رصيده إىل 26 نقطة 
مع خس��ارة املحرق صاحب املركز 
الراب��ع )24 نقط��ة( أم��ام األهي 

واتح��اد الري��ف مًعا ل��ي يضمن 
الن��ر التأهل وهو س��يناريو غري 
وارد الحدوث من الناحية املنطقية 
وذلك عطًفا عىل املعطيات الفنية.

ويحتاج املح��رق إىل الف��وز فقط 
بإحدى املواجهت��ني القادمتني أمام 
األهي واتح��اد الريف لي يضمن 
وهو  الذهب��ي،  للمرب��ع  التأه��ل 
قادر عىل اإلطاح��ة باتحاد الريف 
صاحب املركز الس��ادس )5 نقاط( 
من الناحية النظرية، خصوًصا وأنه 
تغل��ب عليه بنتيجة 3/1 بالقس��م 
األول ورمبا يطي��ح باألهي كذلك، 
يف الوق��ت الذي لن يكون فيه فوز 
النر عىل داركليب يف متناول اليد 

إطالًقا.
امل��درب  بقي��ادة  الن��ر  ودف��ع 

الوطني حس��ن عي هذا املوس��م 
مث��ن اإلصابات الت��ي داهمت أكرث 
من العب مؤثر يف صفوف الفريق 
يف مقدمتهم حسن ضاحي وحسني 
خليفة يف القسم األول من الدوري 
وبع��ض مباري��ات القس��م الثاين، 
ع��الوة عىل فاضل عب��اس الذي مل 
يقدم املس��توى املؤمل منه يف آخر 
مباراة أمام النجمة بداعي اإلصابة 
الت��ي تعرض له��ا يف بطولة األندية 
القطري،  الري��ان  م��ع  الخليجي��ة 
باإلضاف��ة إىل عدم جاهزية ضاحي 
الكامل��ة األمر الذي دف��ع املدرب 
إلراحت��ه ب��ذات املواجهة املصريية 
والت��ي كان الفوز فيه��ا أو الخروج 
بنقطة س��ينعش آمال “األزرق” يف 

التأهل ملربع الكبار.

ويعت��رب غي��اب النر ع��ن املربع 
الذهبي رضب��ة موجعة لجامهريه 
للعب��ة بصورة  ومحبيه، وخس��ارة 

عامة، فهو أحد أقط��اب اللعبة يف 
الكويب  املح��رتف  ولديه  اململك��ة، 
“أوس��ميل” أح��د أب��رز املحرتفني 

ع��ىل املس��توى املح��ي، ك��ام أنه 
يض��م كوكب��ة من أفض��ل الالعبني 
الدولي��ني، وبالتايل ف��إن غيابه عن 
املربع الذهبي ميث��ل صدمة كبرية 
لجامهريه ومحبيه وخس��ارة كبرية 
ملجلس إدارة النادي يف ظل اإلنفاق 
الكب��ري عىل جلب املح��رتف وكافة 

املصاريف األخرى عىل الفريق.
ورغم تقلص آم��ال النر يف بلوغ 
املرب��ع الذهبي ملس��ابقة الدوري 
النراوي��ة يعلق��ون اآلمال  ف��إن 
عىل بطولة كأس س��مو ويل العهد 
لتعوي��ض اإلخف��اق، خصوًصا وأن 
بط��ل املس��ابقة ميث��ل اململكة يف 
بطولة األندية العربية، فهل ينهض 

النر من كبوته أم يواصل عرثته؟

غياب األزرق عن مربع الكبار .. كابوس يهّدد جماهير النصر
هل يضمد جراحهم في “أغلى الكؤوس”؟

تقرير              حسن علي
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ب��ارش الطبيب الس��لوفيني الزائر 
املركز  مهامه يف  »كليمنس��رتازار« 
الوطن��ي للط��ب الري��ايض التابع 
للجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة فور 
وصول��ه أم��س األول إىل البحرين 
يف زيارة يقدم فيها الجراح الشهري 

عصارة خرباته الطبية.
وتع��د ه��ذه الزيارة ه��ي األوىل 
للطبي��ب إىل مملك��ة البحري��ن، 
وتس��تمر مل��دة يوم��ني ي��رشف 
خالله��ا  عىل الكثري م��ن الحاالت 
املرضي��ة الت��ي تعن��ى مبش��اكل 
العظام، وباألخ��ص مفصل الركبة 
باإلضاف��ة  والح��وض،  والكت��ف 
الطبية  االستش��ارات  تقدي��م  إىل 
الالزمة للعديد من املس��تفيدين، 
حيث يقدم املركز الوطني للطب 
الري��ايض خدماته ألك��رث من فئة 
تش��مل الرياضيني وغري الرياضيني 

واملواطنني واملقيمني. 

وم��ن املنتظر أن يج��ري الطبيب 
الي��وم عملية جراحي��ة يف الرباط 
الصليبي لالع��ب منتخبنا الوطني 
لك��رة اليد أحمد محمد يوس��ف 
يعقوب، وذلك بالتعاون مع مدينة 
»الجوهرة«  الطبية  عبدالله  امللك 
حسب االتفاقية املربمة مع املركز، 

لتعترب باكورة العمليات الجراحية 
الطبيب املتخصص  التي سيجريها 

سرتازار يف البحرين. 
الس��لوفيني  الطبي��ب  ويش��غل 
عضوي��ة اللجن��ة الطبي��ة التابعة 
للجن��ة األوملبية الدولي��ة، ويعترب 
واحًدا من االستش��اريني املميزين 

ح��ول الع��امل بإصاب��ات الركب��ة 
والكت��ف الحوض، وميلك س��جاًل 
باإلضافة  الطبية  بالخ��ربات  زاخرًا 
إىل إس��هاماته الكب��رية يف اللجان 
الطبي��ة للجن��ة األوملبي��ة، م��ام 
يش��ّكل اإلضاف��ة املمي��زة لعمل 
الت��ي يقدمها  املرك��ز والخدمات 

للمراجعني. 
وبحسب الس��رية الذاتية للطبيب 
يف  متخصًص��ا  فيعت��رب  س��رتازار 
وإعادة  الركب��ة  مفص��ل  منظ��ار 
والغضاري��ف،  األربط��ة  ترمي��م 
باإلضاف��ة إىل تخصصه يف الجراحة 
املفتوحة ومنظ��ار الكتف وإعادة 
ترميم األربط��ة لتثبيت املفاصل، 
الحوض  بجراح��ة  يتخص��ص  كام 
التقني��ات  أح��دث  باس��تخدام 
الركبة  واملناظري، وعالج غضاريف 

باستخدام الرقع املصنعة. 

شاركت اللجنة األوملبية البحرينية 
يف املنتدى اإلقليمي للجان األوملبية 
ملنطقتي غرب آس��يا وجنوب آسيا 
)التضام��ن األوملب��ي - املجل��س 
األوملبي اآلس��يوي(، ال��ذي افتتح 
ي��وم الس��بت امل��ايض بالعاصمة 
املدير  بحضور  )مسقط(  العامنية 
العام للمجلس األوملبي اآلس��يوي 
الفخري  والنائب  املس��لم،  حسني 
لرئيس املجل��س األوملبي الصيني 
وي جيزهون��غ، ورئي��س اللجن��ة 
األوملبية العامنية الشيخ خالد بن 
محمد الزبري، فضال عن ممثي 20 
لجن��ة أوملبية من منطقتي الغرب 

والجنوب.
ومثلت اللجنة األوملبية البحرينية 
كل م��ن مدي��رة دائ��رة العالقات 
الدولية فجر جاسم، ورئيسة قسم 
التضام��ن األوملب��ي مري��م حيدر 

مردانه.
وشهد املنتدى األوملبي العديد من 
املواضي��ع القيمة منها رشح خطة 
تقدمها  التي  املساعدات  وبرنامج 
لجن��ة التضامن األوملبي برئاس��ة 

الشيخ أحمد الفهد الصباح للفرتة 
األوملبي��ة 2017 - 2020، وتقييم 
العم��ل والنتائ��ج الت��ي تحققت 
يف الف��رتة م��ن 2013 إىل 2016، 

وبرامج دعم الالعبني واملدربني.

ك��ام تضم��ن املنت��دى مواضي��ع 
الحوكم��ة  املالي��ة،  اإلدارة  ع��ن 
املالي��ة وتطبيقه��ا والتقييم املايل 
الذايت والتدقيق، السياس��ة املالية 
ولوائحها وطريقة عرضها وإبالغها، 
والسيطرة  املبالغ  استخدام  كيفية 
الس��ليمة للمبال��غ املالية الخاصة 
باللجان األوملبي��ة، وطريقة عرض 
ال��رف امل��ايل والتقاري��ر املالية 
املوق��ع  ع��ىل  األوملبي��ة  للج��ان 

اإللكرتوين.
كام تناول املنتدى أس��اليب إدارة 
إيصال  األوملبي��ة وطريقة  اللجان 
املعلومات واملعرفة، وبرامج القيم 
األوملبي��ة، م��ع تقرير ع��ن دورة 
األلعاب اآلس��يوية يف إندونيس��يا 
بالع��ام 2018، وتقري��ر عن دورة 
األلعاب األوملبية 2020 يف طوكيو.

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات يف 11 من صباح اليوم، لقاءه األول يف التصفيات املؤهلة لكأس آسيا، وذلك أمام 
املنتخب األردين، ضمن املجموعة األوىل التي تقام مبارياتها يف طاجيكستان.

ويسعى منتخبنا بقيادة املدرب خالد الحربان؛ لتحقيق بداية إيجابية ومواصلة املشوار بنجاح يف التصفيات.
وينص نظام التأهل يف التصفيات عىل ترشح أصحاب املراكز األوىل يف املجموعات األربع إىل النهائيات اآلسيوية التي ستقام يف 
األردن، يف وقت تأهلت فيه مسبًقا منتخبات: اليابان، أسرتاليا والصني باعتبارها الفرق أصحاب املراكز الثالثة األوىل يف البطولة 

السابقة التي استضافتها فيتنام عام 2014.
وتضم مجموعة منتخبنا إىل جانب طاجيكستان البلد املضيف للتصفيات: العراق، الفلبني، اإلمارات واألردن.

ويف حال حصول منتخب األردن عىل املركز األول، فإن صاحب املركز الثاين سيتأهل للنهائيات، خصوصا وأن األردن البلد املضيف 
للنهائيات العام املقبل 2018.

يجري عملية جراحية واحدة

الطبيب السلوفيني سترازار يباشر عمله ب� “الطب الرياضي”

“األولمبية” تشارك في المنتدى اإلقليمي اآلسيوي 

سيدات األحمر يبدأن مشوار التصفيات اآلسيوية

ضاحية السيف          اللجنة األولمبية

ضاحية السيف          اللجنة األولمبية

جانب من الزيارة

فجر جاسم ومريم مردانه أثناء مشاركتهما في المؤتمر
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إسماعيل يشارك في مؤتمر 
األمناء العامين باالتحاد اآلسيوي

مقترح بتغيير موعد كأس 
السوبر الكروي

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: يشارك األمني 
العام لالتحاد البحريني لكرة القدم حسن 
إسامعيل يف مؤمتر االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم األول لألمناء العامني باالتحادات 

األعضاء، والذي سيعقد يف العاصمة املاليزية 
»كواالملبور« بالفرتة 4 وحتى 6 أبريل 

الجاري.
ويعترب املؤمتر األول من نوعه الذي ينظمه 

االتحاد القاري، إذ سيعقد بحضور جميع األمناء العامني لالتحادات 
األعضاء والبالغ عددها 47 اتحادا.

وسيشهد املؤمتر مناقشة آخر الربامج واملبادرات واألنشطة املندرجة 
تحت مظلة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، كام سيكون فرصة لتبادل 

الخربات بني الدول األعضاء.
وسيشهد أول يومني جلسات وبرامج متنوعة لجميع األمناء العامني، 

فيام سيكون اليوم الثالث مخصصا لربامج تتعلق باألمناء العامني 
الجدد يف بعض االتحادات، والذي بلغ عددهم 15 أمينا عاما.

وبحسب برنامج املؤمتر، فإن اليوم األول سيشهد تقديم رؤية ومهمة 
االتحاد اآلسيوي، إضافة إىل استعراض الربامج الجديدة واملستحدثة 

لالتحاد بالعام الحايل 2017 والفرتة املقبلة.
أما اليوم الثاين، فإنه سيشهد عرضا تفصيليا عن التحديات والصعوبات 
التي تواجه الدول األعضاء، عالوة عىل مناقشة سبل التعاون املختلفة 

بني االتحادات اإلقليمية.
كام سيتضمن املؤمتر تنظيم زيارة خاصة ملقر االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم، إضافة إىل برامج أخرى.

أحمد مهدي:
يدرس االتحاد البحريني لكرة القدم فكرة إقامة كأس السوبر عىل 

غرار بعض الدول التي تقيم املباراة يف وقت غري انطالق املوسم.
وجرت العادة يف السنوات األخرية أن يبدأ املوسم الكروي يف البحرين 
بلقاء كأس السوبر، عىل أن يدّشن بعدها دوري الدرجة األوىل ودوري 

الدرجة الثانية.
ويفكر اتحاد الكرة بشكل جدي إلقامة مواجهة كأس السوبر خالل 

املوسم املقبل 2017/2018 بعد انقضاء عدد من الجوالت عىل 
الدوري؛ لوصول طريف املباراة إىل الجاهزية الفنية املناسبة وتقديم 
لقاء قوي يعكس مستوى بطي كأس جاللة امللك والدوري للموسم 

الحايل 2016/2017. وتأيت الفكرة ضمن النقاشات التي أفرزتها 
االجتامعات املتواصلة التي عقدها االتحاد حديًثا مع األندية والفنيني 

واللجان الفنية؛ بهدف مناقشة تطوير املسابقات.
يشار إىل أن كأس السوبر للموسم املقبل سيجمع بطل كأس امللك 

فريق املنامة مع بطل الدوري الذي سيحدد الحًقا، ويف حال تتويج 
املنامة بلقب الدوري أيًضا، فإن مواجهة السوبر ستجمع املنامة مع 

الفريق الحاصل عىل املركز الثاين يف سلم ترتيب دوري فيفا.
يشار إىل أن كأس السوبر للموسم الحايل أقيم أغسطس املايض بني 

بطل الدوري للموسم املايض فريق الحد مع بطل كأس امللك للموسم 
املايض فريق املحرق، وانتهت املواجهة حينها حداوية بهدف دون رد.

حسن إسماعيل

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيى بن عي 

بن خليفة آل خليفة، أقيمت أمس 
األول بطولة “ريد ُبل رين” البحرين 

3×3 لكرة السلة للعام 2017، إذ نجح 
فريق “The Outlaws” من انتزاع 

اللقب - يف النسخة األوىل - بعد تغلبه 
عىل فريق “Swoosh 1” يف املباراة 

النهائية التي استضافها نادي املحرق 
وسط أجواء حامسية وحضور جامهريي 

كبري أضفى عىل الحدث نكهة ممّيزة.
وشهدت بطولة “ريد بل رين” أجواء 

حامسية وضعت مهارات ومواهب 
الفرق املشاركة تحت اختبار حقيقي 

لقدرة التحمل واللعب بروح جامعية، 
إضافة إىل السيطرة عىل امللعب وجمع 

أكرب عدد من النقاط املمكنة للتغلب 
عىل خصومهم بغية التأهل إىل النهايئ 

العاملي. ومع انطالقة التصفيات 
التأهيلية يف 14 دولة أخرى هذا العام، 

انطلقت التصفيات املحلية يف مملكة 
البحرين أمس األول يف مالعب كرة 
السلة بنادي املحرق بالتعاون مع 

االتحاد البحريني لكرة السلة وبدعم 
 ،Foot Locker :من الجهات التالية
 ،OrangeMedia ،لولو هايربماركت
مجلة PowerUp، مستشفى رويال 
 ،Clockwork Bahrain ،البحرين

 The“ وذا هوبرز. وتأهل فريق
Outlaws” بفضل هذا الفوز لتمثيل 

مملكة البحرين للمرة األوىل يف البطولة 
العاملية التي ستجمع الفرق املتأهلة 
من الدول األخرى واملقررة يف والية 
واشنطن األمريكية يف سبتمرب 2017. 
ومثنت اللجنة املنظمة للبطولة دعم 

ورعاية سمو الشيخ عيى بن عي 
آل خليفة، كام أشادت بالتعاون الذي 

أظهره املسؤولون باالتحاد خصوصا 
لجنة “3 أون 3” برئاسة عبدالجليل 

خضري.

نجاح الفت لبطولة “ريد ُبل رين” السالوية 

امتدت يد اإلرهاب اآلمثة إىل 
املالعب، ومل تعد املنشآت الرياضية 

مبنأى عن حدوث أي تفجري أو 
عمل إرهايب، فسبق وأن أعلنت 
وزارة الداخلية السعودية بشهر 

أكتوبر املايض اإلطاحة بخلية 
إرهابية تنتمي ملا يسمى ب� 

»داعش« كانت تستهدف ملعب 
الجوهرة يف جدة أثناء مباراة 

السعودية واإلمارات، حيث متكن 
األمن السعودي من إحباط العملية 

قبل بدء املباراة.
األداة التفجريية بحسب وزارة 

الداخلية السعودية كانت عبارة 
عن سيارة متوسطة الحجم، 

كانت ستوضع يف واحدة من 3 
أماكن: أوالً: ساحات املواقف 

الخارجية للمنشأة الرياضية، ثانياً: 
أثناء املباراة »أي أن الجامهري 

يف املدرجات«، ثالثاً: عند خروج 
الجامهري من امللعب، ولو نجحت 

العملية لوقعت مجزرة دموية راح 
ضحيتها أكرث من 60 ألف متفرج.
تلك الحادثة يجب أال متر مرور 

الكرام عىل األجهزة األمنية 
والرياضية يف البحرين وباقي دول 

الخليج.. والسؤال الذي يطرح 
نفسه: ما الذي قامت به وزارة 

شؤون الشباب والرياضة تحديداً 
يف البحرين بصفتها الجهة املسؤولة 

عن املنشآت الرياضية ملنع وقوع 
تلك الحوادث يف مالعبنا؟

البد أن تكون هناك تدابري 
وإجراءات وقائية تقوم بها وزارة 

شؤون الشباب والرياضة بالتنسيق 
مع الجهات األمنية؛ لحامية مرتادي 

املالعب واملنشآت الرياضية، 
خصوصاً أثناء إقامة املنافسات 

وامتالء املدرجات بالجامهري، فام 
يالحظ حالياً أن املباريات املحلية 

ال تشهد تواجد أعداد كبرية من 
رجال األمن يف الصاالت واملالعب 

للتعامل مع حوادث الشغب 
الجامهريي العادية أو االنفالت 

األمني، فام بالك يف حال حدوث 
تفجري إرهايب ال سمح الله؟!

إن وطننا ولله الحمد ينعم بنعمة 
األمن واألمان، إال أن الحيطة 

والحذر واجب، والدولة مسؤولة 
عن أرواح آالف الرياضيني الذين 
يرتادون تلك املالعب والصاالت 

الرياضية باتخاذ سلسلة من 
التدابري والتعزيزات األمنية مثل 

نرش املزيد من رجال األمن، وضع 
أجهزة لكشف السيارات، وضع 

املزيد من الكامريات وأنظمة 
املراقبة األمنية، تكثيف الحراسة، 

التفتيش، والتأكد من مخارج 
الطوارئ وأنظمة األمن والسالمة يف 
جميع املرافق، وميكن تشكيل لجنة 

مشرتكة بني وزاريت شؤون الشباب 
والرياضة ووزارة الداخلية والعديد 
من اإلجراءات األخرى التي تضمن 

سالمة الرياضيني.
نتمنى أال يتعرض بلدنا ملثل تلك 

األخطار والهجامت اإلرهابية، وأن 
تكون مملكتنا الغالية واحة أمن 

وسالم، ولكن ينبغي أن تكون 
هناك خطط وتدابري وإجراءات 

أمنية احرتازية متنع حدوث مثل 
تلك األعامل اإلجرامية مستقبال 

وتسهم يف تعزيز األمن والسالمة يف 
مالعبنا الرياضية. 

اإلرهاب في المالعب!

حسن علي

بروح 
رياضية
brnsport

@gmail.com

@hassanaltaliani

جانب من البطولة

فريق النصر مهّدد بالغياب عن مربع الكبار



البحري��ن بامليدالية  ُتّوج��ت مملك��ة 
الربونزي��ة يف بطولة أوروب��ا املفتوحة 
لفنون القتال املختلط��ة للهواة، والتي 
نظمها االتح��اد الدويل لفن��ون القتال 
املختلطة IMMAF، عرب حصول مقاتل 
املنتخب الوطني وفريق خالد بن حمد 
 KHK لفنون القت��ال املختلطة للهواة
MMA حسني عياد عىل املركز الثالث 
ب��وزن 56 كيلوجراًم��ا يف البطولة التي 
ُأسدل الستار عىل منافساتها يوم أمس 

بالعاصمة البلغارية صوفيا.
لرئي��س  األول  النائ��ب  ه��ذا، ورف��ع 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لرياض��ة فنون القتال املختلطة س��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة؛ 
مؤس��س منظمة خالد بن حمد لفنون 
القتال املختلطة KHK MMA، أسمى 
آي��ات التهاين والتربي��كات ملقام عاهل 
الب��الد املفدى ح��رة صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة حفظه 
الل��ه ورعاه، مبناس��بة تحقي��ق مملكة 
ببطولة  الربونزي��ة  امليدالية  البحري��ن 
أوروبا املفتوحة لفنون القتال املختلطة 
لله��واة، مؤكًدا س��موه أن م��ا تحقق 
م��ن إنجاز يعكس م��ا تحظى الرياضة 

البحريني��ة م��ن رعاية ودع��م دامئني 
من ل��دن عاهل الب��الد، والذي كان له 
الفضل يف تحقي��ق العديد من النتائج 
واإلنجازات املرشفة مبختلف املشاركات 

والبطوالت الدولية.
وهن��أ س��موه رئي��س ال��وزراء املوقر 
صاحب الس��مو املليك األمري خليفة بن 
س��لامن آل خليف��ة وويل العهد نائب 
القائ��د األع��ىل النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الس��مو املليك 
األمري س��لامن ب��ن حم��د آل خليفة، 
به��ذه النتيجة املرشف��ة التي تحققت 
ب�”أوروبي��ة الهواة”، والتي تجّس��د ما 
تنف��ذه الحكومة الرش��يدة من برامج 
ومش��اريع تنموية مس��تمرة يف سبيل 
الدف��ع نح��و تطوي��ر وارتق��اء قطاع 
الرياض��ة باململك��ة، والذي س��اهم يف 
دع��م البنية التحتية ومن��ح الرياضيني 
األج��واء املثالية لالس��تعداد والتحضري 
لخ��وض البطوالت املختلفة، والس��عي 
النتائ��ج  وتحقي��ق  للمنافس��ة  دامئً��ا 
املتميزة التي تضاف لس��جل إنجازات 

الرياضة البحرينية.
كام وهنأ س��موه، ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، عىل النتيجة 
املرشفة الت��ي حققها املنتخب الوطني 
وفريق KHK MMA يف هذه املشاركة 
الدولية، والتي تأيت ترجمة للجهود التي 
يبذلها سموه يف تنفيذ رؤى وتوجيهات 
القيادة الرشيدة للنهوض بالرياضة من 
خالل االس��راتيجية التي رسمها سموه، 
والتي س��اهمت يف تحقيق املنتخبات 
الوطنية مبختلف الرياضات العديد من 
اإلنجازات الس��يام برياضة فنون القتال 

املختلطة.
وقال س��موه: “س��عيد كثريًا مبا حققه 

املقاتل  بحص��ول  الوطن��ي  املنتخ��ب 
 KHK حس��ني عياد أحد أعضاء فريق
MMA لفنون القتال املختلطة للهواة 
ميدالي��ة املركز الثال��ث ببطولة أوروبا 
املفتوحة MMA للهواة، والتي شهدت 
مش��اركة واس��عة م��ن قب��ل املقاتلني 
من مختل��ف أنحاء الع��امل والذي بلغ 
عددهم 151 مقاتاًل من 27 دولة. فهذا 
اإلنجاز جاء ليرجم الجهود التي بذلت 
يف س��بيل دعم هذه الرياضة والشباب 
البحريني املامرس لها، والذي يسهم يف 
تعزي��ز مكان��ة MMA البحرينية عىل 

خارطة هذه الرياضة العاملية”.

وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة: “طموحاتن��ا لن تقف عند 
هذا الح��د، بل سنس��عى دامئًا لتكون 
رياضة فنون القتال املختلطة البحرينية 
املحافل  متواج��دة وبق��وة مبختل��ف 
والبط��والت الدولي��ة، وأن ننافس عىل 
تحقي��ق املزيد م��ن اإلنج��ازات التي 
تض��اف لس��جل النتائ��ج املرشفة التي 
حققته��ا ه��ذه الرياضة، الت��ي ولدت 
قب��ل عامني واس��تطعنا أن نحقق فيها 
العدي��د م��ن النتائج املتمي��زة، والتي 
منحتن��ا فرصة أن نفرض اس��م مملكة 
البحرين عىل املس��توى العاملي، بفضل 

خارط��ة الطريق التي رس��مناها والتي 
وضعناه��ا خاللها األهداف والتطلعات 
التي استطعنا من خاللها تحقيقها عىل 

أرض الواقع”.
وأشار س��موه إىل أن املش��اركة كانت 
إيجابي��ة وتحق��ق فيه��ا العدي��د من 
الحض��ور  تعزي��ز  أبرزه��ا  األه��داف 
البحرين��ي ع��ىل مس��توى البط��والت 
العاملي��ة، والتعري��ف مب��ا وصلت إليه 
البحري��ن من تطور يف ه��ذه الرياضة 
الخ��ربات  م��ن  املزي��د  واكتس��اب 
واالحتكاك مبختلف املدارس الدولية يف 
هذه الرياضة، التي ترفع من مس��توى 
 ،KHK MMAاملقاتل��ني باملنتخ��ب و
مهنًئا س��موه املقاتل حسني عياد بهذه 
النتيج��ة، مش��يًدا س��موه باملس��توى 
القت��ايل الكبري الذي قدمه املقاتل عياد 
يف ه��ذه املش��اركة والت��ي نج��ح من 
خاللها من إحراز هذه النتيجة املميزة، 
مقدرًا س��موه يف الوق��ت ذاته الجهود 
الت��ي بذلها الجهازي��ن اإلداري والفني 
لتحضري املقاتل بالشكل املناسب لهذه 
املشاركة، الذي ساهم يف تحقيق إنجاز 

جديد للرياضة البحرينية.

خالد بن حمد يهنئ القيادة وناصر بن حمد ببرونزية “أوروبية الهواة”
”IMMAF” اإلنجاز الثالث على مستوى بطوالت االتحاد الدولي

سموه: سعيد بإنجاز بلغاريا وهو ثمرة للجهود المتواصلة لالرتقاء بـ MMA البحرينية
الرفاع           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

أن��اب ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، مستش��ار جاللة 
امللك لشؤون الشباب والرياضة صالح 
ب��ن عييس بن هندي املناعي، لحضور 
املب��اراة النهائي��ة والحف��ل الختامي 
لبطول��ة البحرين الدولي��ة “فيوترش” 
للتنس للمحرف��ني، التي نظمها نادي 
البحرين للتنس خ��الل الفرة من 27 
مارس املايض حت��ى 1 أبريل الجاري، 
بنجاح ومتيز نوعي، ويف ظل مش��اركة 
واسعة ل� 105 العبني ميثلون 50 دولة 

خليجية وعربية وعاملية.
وأقيمت املباراة الختامية يف الخامسة 
من ع��ر أمس األول بحضور س��فري 
الواليات املتحدة األمريكية لدى مملكة 
والوكيل  روب��وك،  ويلي��ام  البحري��ن 
املس��اعد للرياضة واملنش��آت بوزارة 
شؤون الشباب والرياضة خالد الحاج، 
واملستشار األول بالس��فارة الفرنسية 

ج��ون فيلي��ب فابريج��اس، فيص��ل 
املوس��وي، الس��فري ظاف��ر العم��ران، 
توفي��ق  بوع��الي،  جاس��م  الس��فري 
الصالحي مدير املكتب اإلعالمي لسمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وعدد 
كبري م��ن كبار الش��خصيات وضيوف 

نادي البحرين للتنس.
وحقق الالعب الفرنيس مايك لوسكور 
املصنف 615 عامليًّا بجدارة واستحقاق 
لقب النسخة السادسة وكأس البطولة 

الغالية بعد ف��وزه يف املباراة النهائية 
فيكت��ور  الرنويج��ي  الالع��ب  ع��ىل 
دورافيتش املصنف 623 دوليًّا بنتيجة 
5-7 و6-7 )4(، وقد استمتع الحضور 
باألداء القوي وباملهارات الفنية العالية 
لالعبني العامليني يف مسك الختام لهذا 
الحدث الريايض الرائع عىل املستويني 

التنظيمي والفني.
ويف نهاي��ة اللق��اء، أع��رب الفرن��يس 
ماي��ك ال��ذي يحتف��ل بعد ش��هرين 

بعيد مي��الده الراب��ع والعرشين عن 
سعادته البالغة بفوزه باللقب، مشيًدا 
املتميزة  التنظيم وبالرتيبات  مبستوى 
الت��ي قدمها ن��ادي البحري��ن للتنس 
طيلة أيام البطولة، وأكد لوس��كور أنه 
س��يكون حريًصا عىل املشاركة يف كل 
البطوالت التي تقام عىل أرض مملكة 
البحرين، بينام بان واضًحا مدى التأثر 
الش��ديد عىل وصي��ف البطل الالعب 
الرنويجي فيكتور، الذى أش��ار إىل أنه 
حاول الع��ودة إىل اللقاء يف الكثري من 
األوق��ات ولكن��ه واجه منافًس��ا قويًّا 
بحسب تعبريه، كام أن حرارة الطقس 
أثرت علي��ه بدنيًّا وهو جو غري معتاد 
علي��ه، وع��اد لوس��كور إىل الحديث 
مهنًئا البطل بالفوز، ومشيًدا بالبطولة 
وباملس��توي الفن��ي الق��وي ملعظ��م 
املش��اركني، أدار املباراة الحكم الدويل 
البحرين��ي أحم��د الح��واج وعاون��ه 
طاقم من حكام الخطوط البحرينيون 

والخليجيون والعرب.

تنطلق رسميًّا صباح اليوم منافسات 
ديفي��س  كأس  تصفي��ات  بطول��ة 
الدولية للتنس للمجموعة اآلس��يوية 
الت��ي تس��تضيفها مملك��ة البحرين 
متمثلة باالتحاد البحريني للتنس يف 
الفرة من 3 من شهر أبريل الجاري، 
عىل مالعب االتحاد البحريني للتنس 
البحرين مبدينة  بوليتكن��ك  بجامعة 
عي��ىس، وتس��تمر منافس��اتها حتى 
الثامن من الشهر الجاري مبشاركة 11 
بلًدا آس��يويًّا وهي كل من البحرين، 
العراق،  بنغالدي��ش،  طاجيكس��تان، 
عامن، الس��عودية، ماينامر، منغوليا، 

سنغافورة، كمبوديا وكرغيسستان.
حي��ث أوقع��ت القرع��ة منتخبن��ا 

الوطن��ي يف املجموعة األوىل مع كل 
من منتخبات كمبوديا، الس��عودية، 
مينامر وكرقيزس��تان، أم��ا املجموعة 
الثاني��ة فضمت كل م��ن املنتخبات 
العراق، سنغافورة، بنغالديش، عامن، 

طاجيكستان ومنغوليا.
 وأقيم��ت صباح أمس عند الس��اعة 
الع��ارشة بفن��دق يك مبنطقة الجفري 
مراسم القرعة واجتامع رؤساء الفرق، 
حيث تم توزيع الف��رق واملنتخبات 
املش��اركة بالبطولة عىل املجموعات 
وتحديده��ا، كام تم تن��اول القوانني 
واالش��راطات املعم��ول بها يف هذه 

املسابقة ونظام البطولة.
 وتنطل��ق أوىل املباري��ات الرس��مية 

للتصفي��ات اآلس��يوية عند الس��اعة 
العارشة صباًحا عىل امللعب الرئيس، 
حيث يالقي منتخبنا الوطني يف أوىل 
مبارياته نظريه املنتخب الس��عودي، 
امللع��ب رق��م 2 يلتق��ي علي��ه كل 
م��ن املنتخب��ني بنغالدي��ش وعامن، 
امللع��ب رقم 3 يلتق��ي عليه كل من 
املنتخبني الع��راق ومنغوليا، امللعب 
رقم 3 يلتقي عليه كل من املنتخبني 

سنغافوره وطاجيكستان.
وس��يمثل منتخبنا الوطني للتنس يف 
منافسات تصفيات كأس ديفيس كل 
من الالعبني يوسف قائد، عبدالكريم 
عبدالرضا، حس��ن عبدالرضا وإلياس 
عبدالرض��ا، وق��د خ��اض املنتخ��ب 

ف��رة إع��داد جي��دة، حي��ث ب��دأ 
برنامج التدريب��ات منذ فرة طويلة، 
وتضمن��ت الخطة مش��اركة الالعبني 
ITF Fu-    بطول��ة وزارة الداخلية
ture للتن��س 2017 خالل الفرة من 
18 حتى 25 من ش��هر مارس املايض، 
تلتها مبارشة مشاركة يف بطولة مهمة 
أخرى وهي بطولة البحرين الدولية 
فيوت��رش التي ينظمها نادي البحرين 
للتنس خ��الل الفرة م��ن 27 مارس 
حتى 1 م��ن أبريل الح��ايل وتختتم 
الي��وم، لذا يتوق��ع أن يكون لالعبي 
املنتخب الوطني للتنس تواجد قوي 

وثقيل يف هذه البطولة.

ناصر بن حمد ينيب بن هندي لحضور المباراة النهائية

منتخبنا الوطني يواجه السعودية في االفتتاح

الفرنسي مايك بطاًل للنسخة السادسة لدولية “فيوتشر” للتنس

اليوم انطالق تصفيات كأس ديفيس بمشاركة 11 بلدا آسيويا

الجفير             نادي البحري للتنس

مدينة عيسى            اتحاد التنس

من حفل التتويج 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
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فعاليات ترفيهية منوعة 
بقرية الفورموال 1

الصخري – حلبة البحرين الدولية: تواصل حلبة البحرين الدولية 
“موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط” عن إعالن أبرز 

فعالياتها املقدمة لجامهري ومحبي سباق الفورموال وان، وذلك 
يف قرية الفورموال وان الرفيهية التي تقام عىل هامش استضافة 

سباق الفورموال وان - جائزة البحرين الكربى لطريان الخليج 
2017 يف الفرة من 14 حتى 16 أبريل الجاري.

وستمتلئ أجواء الحلبة باملتعة واإلثارة للحضور من خالل 
الفعاليات العديدة التي ستقام عىل هامش منافسات السباق 
حيث اإلثارة عىل املضامر ال تقتر عىل سباق الجائزة الكربى 

للفورموال وان بل من خالل العديد من السباقات املساندة 
والفعاليات الرفيهية والحفالت الغنائية. وأبرز الفعاليات 

الرفيهية يف قرية الفورموال وان هي فاليت جامب روب وهايد 
ايف وسريك بيدل بانك.

وتعترب فرقة فاليت جامب روب فرقة قفز احرافية تضم أفضل 
الفرق يف الواليات املتحدة، والذين يسافرون إىل جميع أنحاء 
العامل ألداء عروض القفز عىل الحبال مع املوسيقى الحامسية، 

وحركات الرقص الحديث، واملهارات البهلوانية، والكثري من 
املرح. وكل عضو من فريق فاليت جامب قد كان أحد العبي 

فريق نجوم الواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة إىل ذهابه 
يف جوالت مع أكرب رشكات السريك مثل سريك دريم، سريك دو 

سوليل، سريك يل ماسك.
وستقدم فرقة “هاي دايف” عروًضا بهلوانية حابسة لألنفاس، 

إذ يقومون بعروض قفز ودوران من منصات عالية وبعدها 
النزول يف املاء، كام يستخدمون يف عروضهم اللهب والكثري من 

الخدع املثرية. القت عروضهم إقباالً كبريًا يف كل من الواليات 
املتحدة األمريكية وأسراليا وآسيا وبالتأكيد ستنال إعجاب 

جامهري الفورموال وان.
أثبت سريك “بيدل بانك “ وجوده كأفضل سريك أمرييك، وذلك 

عرب األداء الفريد والحركات البهلوانية املثرية واملضحكة، إضافة 
إىل املرسح امليكانييك املبتكر، وشاركوا يف العديد من الفعاليات 

حول العامل يف أمريكا، أوروبا، آسيا وأسراليا واآلن ألول مرة يف 
الرشق األوسط.

جانب من الفعاليات الترفيهية

جانب من التتويج 



أكد ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد املليك 
للفروس��ية وس��باقات القدرة قائد 
الفريق املليك للقدرة س��مو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة، أن 
االس��تعدادات الجاري��ة م��ن قبل 
االتحاد املليك للفروس��ية وسباقات 
القدرة لتنظيم سباق نارص بن حمد 
للقدرة “اللييل “الذي سينطلق يوم 
الجمع��ة املقبل يف قري��ة البحرين 
الدولي��ة للقدرة ملس��افة 160 كم، 
والذي يعترب ختام املوس��م املحيل، 
يؤكد ح��رص االتحاد ع��ىل إنجاح 
بالصورة  وإظهارها  السباقات  كافة 

املتحيزة من كافة النواحي.
وأشار س��مو الشيخ نارص بن حمد 
االس��تعدادات  أن  إىل  خليف��ة  آل 
املبكرة لكافة بطوالت املوسم كان 
له األث��ر الكبري يف نجاح املوس��م، 
مش��دًدا س��موه عىل أهمي��ة رفع 
درج��ة االس��تعدادات يف املواس��م 
املقبلة ليك تبقى س��باقات القدرة 
املس��ابقات  البحريني��ة يف طليعة 
املحلية يف املنطقة، مش��يًدا سموه 

بالجهود الكبرية التي بذلها االتحاد 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة 
برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة يف تطوير سباقات القدرة، 
املس��ابقات  جدول��ة  وخصوًص��ا 
التي توزع بعناية وتس��اعد جميع 
املش��اركني يف البط��والت املحلي��ة 
ع��ىل اإلع��داد فنيًّا وبدنيًّا بش��كل 
جي��د ملختلف الس��باقات، ويجب 
أن نش��يد بهذا العطاء الكبري الذي 
سيكون له مردود إيجايب كبري عىل 

اللعبة مستقبال.
وأشاد س��مو الشيخ نارص بن حمد 
العامل��ني يف  بجه��ود  آل خليف��ة 

الذي  والتميز  الق��درة  مس��ابقات 
ش��هدته س��باقات املوسم حيث مل 
يك��ن ولي��د الصدف��ة، إذ أنه مثرة 
للجهود التي بذلها جميع العاملني 
يف اللجان وهي جهود محل تقدير 
وس��تلقى كل الدع��م يف املواس��م 
املقبلة من أجل االستمرار يف التألق 
والنجاح والتميز يف سباقات القدرة 
املحلية وعرب س��موه ع��ن تقديره 
واعتزازه ل��كل الجهود التي بذلت 
طوال املوسم املثري واملتميز والذي 

ش��هد إقامة الكثري م��ن البطوالت 
واملنافس��ات التي شهدت مشاركة 
كب��رية وقوي��ة م��ن قبل فرس��ان 

البحرين والدول األخرى.
وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن س��باقات هذا املوسم 
أكدت متيز الق��درة البحرينية، من 
خ��الل النتائج الرائعة التي حققتها 
الف��رق املش��اركة، وأبرزها تحقيق 
األرق��ام القياس��ية غري املس��بوقة 
يف س��باقات البحري��ن، مش��ريًا إىل 

أن س��باق ختام املوس��م س��يكون 
استمرارًا للتميز واإلثارة التي كانت 

عىل مدار املوسم الحافل واملثري.
كام أش��اد س��موه بالجهود الكبرية 
التي بذلها االتحاد املليك للفروسية 
وسباقات القدرة وتبذلها اإلسطبالت 
املحلية من أجل تطوير مستوياتها، 
وقد وضح جليًّا للمتابعني للسباقات 
املحلية حجم التنافس الكبري الذي 
تش��هده البط��والت م��ن تناف��س 
يف كاف��ة املراحل، وق��د أفرز ذلك 

ظهور وجوه جديدة من الفرس��ان 
عىل صعي��د رياضة القدرة، كام أن 
هناك العديد من الفرسان الناشئني 
الذين سيش��كلون مستقبل القدرة 
البحرينية يف املس��تقبل القريب ملا 
يتمتعون به من إمكانيات عالية يف 

التحكم وإدارة السباقات.
وأعرب سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة ع��ن متنيات��ه بالتوفيق 
لإلسطبالت والفرسان املشاركني من 
أجل تقديم سباق مميز يليق بختام 
املوسم املثري الذي شهد العديد من 
السباقات الصعبة والقوية وطالب 
س��موه الجميع بتقديم املس��توى 
الفني املتميز الذي يعكس املستوى 
الحقيق��ي للق��درة البحرينية التي 
أصبحت رق��اًم صعًب��ا يف مختلف 
البط��والت الدولي��ة، وأكد س��موه 
ثقته الكبرية يف فرس��ان اإلسطبالت 
املحلية والفريق املليك عىل تقديم 
سباق استثنايئ يكون حديث جميع 
املتابعني نظرًا لتوافر كافة العوامل 
واملعطيات التي تساعد عىل تقديم 
س��باق مميز يف ختام املوس��م، إذ 
إن جميع اإلس��طبالت متلك الخربة 
والفرسان والجياد املؤهلة والقادرة 

عىل اإلبداع يف هذا السباق املهم.

أش��اد ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
قائ��د الفريق املليك للقدرة س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
بتحقيق الفارس محمد عبدالصمد 
بالج��واد هانيه��م والف��ارس عيل 
بوصف��ر مع الج��واد هنيهم روميو 
فونت��ون  س��باق  يف  االول  املرك��ز 
بل��و الفرنيس ملس��افتي 120 و90 
ك��م، األمر الذي يؤك��د أن الفريق 
املل��يك يواصل الس��ري بخطى ثابتة 
نحو تحقي��ق املزيد من اإلنجازات 
يف الس��باقات الخارجي��ة وتعزي��ز 
إنج��از  أن  إىل  مش��ريًا  إنجازات��ه 
الفارس��ني يف الس��باق يبعث عىل 
التف��اؤل خاصة وأن الس��باق يعرب 
باكورة املشاركات الخارجية للفريق 

املليك.  

وأشار سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة إىل أن الفريق يواصل حصد 
اإلنجازات يف الس��باقات األوروبية، 
وذل��ك بفضل ال��روح العالية التي 
يعيشها بعد اإلنجازات التي تتحقق 
من سباق آلخر، باإلضافة إىل حرص 
الفرسان لتحقيق أفضل النتائج من 
أج��ل إبراز مكان��ة اململكة رياضيًّا 
بص��ورة عام��ة والق��درة بص��ورة 
خاص��ة مضيًفا س��موه أن الفريق 
حق��ق األه��داف التي ش��ارك من 
أجلها يف سباق فوننت بلو الفرنيس، 
وذل��ك يف طريق تحقيق اإلنجازات 
الرياضي��ة املرشف��ة للملكة إضافة 
إىل إعداد الفريق للبطوالت املقبلة 
يف س��باقات القدرة أمال يف تحقيق 
النتائج املرشف��ة يف تلك البطوالت 
وزي��ادة حجم االنج��ازات للفريق 

املليك والعمل عىل تعزيزها.
وأضاف سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة أن الفريق املليك استفاد 
كث��ريًا من هذه املش��اركة املتميزة 
يف الس��باق للتع��رف ع��ىل م��دى 
جاهزية الفرس��ان والجياد للظهور 
يف الس��باقات املقبل��ة والتناف��س 
الحقيق��ي ع��ىل املراك��ز األوىل يف 
الس��باقات، مؤك��ًدا أن الفارس��ني 
عبدالصم��د  وبوس��فر كان��ا عند 
حس��ن الظن وأن النتائج اإليجابية 
واملركز األول س��يعطيهام والفريق 
دافًع��ا قويًّ��ا للمش��اركات املقبلة 
ا  والت��ي نتوقع أن تك��ون قوية جدًّ
من الناحية الفني��ة والتي تتطلب 

تحضريات كبرية ومغايرة.
وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن الفريق املليك وضع 
خطة للمش��اركات الخارجية والتي 
يأم��ل م��ن خاللها تحقي��ق املزيد 
م��ن اإلنج��ازات باس��م اململك��ة 
البحرينية  الق��درة  تف��وق  وتأكيد 

عىل مختلف األصع��دة، مؤكًدا أن 
الفريق املليك سيوفر كافة الظروف 
املثالي��ة أم��ام الجهازي��ن الفن��ي 
واإلداري والفرسان من أجل تحقيق 
اإلنجازات يف البط��والت الخارجية 

املقبلة.

وأع��رب س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليف��ة ع��ن س��عادته 
الت��ي حققها  بالنتائ��ج  واعت��زازه 
فرس��ان الفريق املل��يك للقدرة يف 
ه��ذه البطولة، مش��يًدا بجهودهم 
وعطائه��م وحرصهم عىل س��معة 

اململكة وإعالء شأن رياضة القدرة 
وأكد س��موه أن مش��اركة الفريق 
خالل املوس��م الجاري ق��د بدأت 
قوية وفعال��ة يف جوالتنا األوروبية 
وسوف تستمر كذلك خالل املراحل 

القادمة.
وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن الفري��ق املليك بدأ 
للمش��اركة يف  االس��تعداد مبك��رًا 
البط��والت الخارجي��ة، حي��ث تم 
إعداد الجياد املش��اركة والفرس��ان 
بطريقة متميزة من الناحية الفنية 
وت��م تهيئة األجواء املثالية لهم من 
أجل تطوي��ر القدرات التي متكنهم 
م��ن مواصلة حص��د اإلنجازات يف 
أن  مؤك��ًدا  البط��والت،  مختل��ف 
واملكثفة  املتمي��زة  االس��تعدادات 
رفع��ت من جاهزي��ة الفريق وهو 
اآلن ب��ات ع��ىل أهبة االس��تعداد 

للمشاركة يف البطوالت الخارجية.

ناصر بن حمد: السباق سيبرهن مدى استعدادات الفرسان وجاهزية الجياد

ناصر بن حمد: الفريق الملكي يفتتح المكاسب مع المشاركة األولى خارجيا

االستعدادات تتواصل لسباق كأس سموه للقدرة “الليلي” 

عبدالصمد وبوسفر يحققان المراكز األولى في سباق فونتون بلو الفرنسي

جانب من السباق

من تتويج عبدالصمد وبوصفر في سباق فونتون بلو الفرنسي 

تغطية         المكتب اإلعالمي

تغطية         المكتب اإلعالمي

االثنين  3 أبريل 2017 
6 رجب 1437
العدد 3093  19 sports@albiladpress.comرياضة

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

ضمن الجهود املشرتكة إلنجاح كافة 

الفعاليات املصاحبة لدورة نارص 

بن حمد الثالثة لأللعاب الرياضية 

“نارص10”، تفّقد رئيس اللجنة 

املنظمة العليا للدورة توفيق 

الصالحي ونائب رئيس اللجنة 

املنظمة العليا حسن إسامعيل، 

باإلضافة إىل املدير العام لرشكة 

فوتباليزيشن لإلدارة والخدمات 

مرتىض محمد علم ومحمد طالل 

أمني مدير التسويق والفعاليات 

التحضريات واالستعدادات الجارية 

يف املالعب الخارجية التابعة 

لالتحاد البحريني لكرة القدم 

الحتضان بطولة حمد ومحمد 

بن نارص الوطنية لخامسيات كرة 

القدم واملؤهلة إىل بطولة العامل 

والتي ستنطلق يوم غد الثالثاء.

وخالل الزيارة تم االطالع عىل 

األعامل الجارية يف تجهيز املالعب 

الخارجية الحتضان بطولة حمد 

ومحمد بن نارص والتي تعترب مبثابة 

تصفيات مملكة البحرين لبطولة 

العامل للكرة الخامسية للهواة 

باإلضافة إىل الخطة اإلدارية والفنية 

التي ستعتمدها اللجنة املنظمة 

للدورة رشكة فوتباليزيشن من أجل 

إنجاح الدورة.

وأشاد الصالحي خالل الزيارة 

بالتعاون اإليجايب بني اللجنة 

املنظمة العليا لدورة نارص بن 

حمد لأللعاب الرياضية مع رشكة 

فوتباليزيشن من خالل تنظيم 

بطولة حمد ومحمد بن نارص 

لخامسيات كرة القدم، مؤكًدا أن 

هذا التعاون املثمر سيسهم يف إثراء 

مسرية الحركة الشبابية والرياضية 

يف اململكة، مؤكًدا أن اللجنة 

املنظمة ستحرص عىل التعاون مع 

الرشكة وتوفري البيئة املناسبة لها 

إلخراج البطولة بالشكل املتميز 

من كافة النواحي مبا يتناسب مع 
السمعة العطرة لدورة نارص بن 
حمد لأللعاب الرياضية وأهمية 

البطولة باعتبارها تؤهل إىل كأس 
العامل للهواة.

وتعترب بطولة حمد ومحمد بن 

نارص الوطنية لخامسيات كرة 

القدم واحدة من املبادرات املتميزة 

التي تطرح ضمن دورة نارص بن 

حمد لأللعاب الرياضية، حيث 

تقوم بطولة كرة القدم الخامسية 

العاملية عىل طرح مبادرة عاملية 

الختيار املواهب الواعدة من العبي 

كرة القدم الهواة من خالل بطولة 

محلية لفرق مكونة من 7 العبني 

ومدرب وإداري ومنها يدخلون 

يف جوالت تأهيلية للتنافس عىل 

بطاقة التأهل إىل كأس العامل والتي 

ستقام هذه املرة يف الصني.

لقطات من الجولة 

االستعدادات متواصلة لبطولة حمد ومحمد بن ناصر لخماسيات كرة القدم
تنطلق غًدا

تغطية         اللجنة اإلعالمية
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الدوري االسباني

الدوري اإليطالي

الجولة  29

الجولة  30

)وكاالت(: أب��دى ن��ارص الخليفي، 
رئيس نادي باريس س��ان جريمان، 
ثقة كبرية بعد التتويج بلقب كأس 
الرابطة بفوز عري��ض عىل موناكو 

1-4 مساء السبت.
وقال الخليفي، يف ترصيحات أبرزتها 
صحيفة “ليكيب” الفرنسية،  “سان 
جريمان ميرض أحياًنا، لكن ال ميوت، 
لق��د أثبتن��ا أننا األفض��ل، وأظهرنا 
القوة الحقيقي��ة للفريق، وأننا ناٍد 
كبري بتش��كيلة قوي��ة، ومدير فني 

قدير، وهو أمر ال ميكن إنكاره”.
وأض��اف “هذا التتويج مهم للغاية 
إلدارة النادي، واس��تثنايئ ألنه عىل 
موناكو،  بحج��م  فري��ق  حس��اب 
وبالنسبة يل، فإن موسمنا بدأ اآلن، 
وحان الوقت للمنافس��ة عىل لقب 

الدوري”.
من جانبه، أش��اد خافيري باستوري، 
بزميل��ه  جريم��ان،  س��ان  الع��ب 
كاف��اين،  األوروجويانييإدينس��ون 
مؤك��ًدا أنه حافظ ع��ىل هوايته يف 
تقدي��م الهداي��ا الثمين��ة للفريق، 
ونجح يف هز الشباك بكل املباريات 

تقريًبا.
كام أش��ار باس��توري إىل أن فرص 
فريق��ه الزال��ت باقي��ة يف التتويج 

بلقب ال��دوري، قائ��ًا “األمر كله 
بيدنا، وعلينا الفوز بكل املباريات، 
وبالطب��ع ننتظر أي تع��ر ملوناكو 
الذي يتفوق علينا بفارق 3 نقاط”.
أم��ا بليس ماتويدي، العب وس��ط 
س��ان جريم��ان، فأك��د أن التتويج 
باللقب املحيل الثاين هذا املوس��م 
مينح زماءه حافزًا كبريًا للمنافس��ة 
عىل لقب الدوري، خاصة أن انتزاع 
كأس الرابط��ة ج��اء عىل حس��اب 
فري��ق كبري بحج��م موناكو، ضمن 
املتأهل��ن ل��دور الثامني��ة لدوري 

أبطال أوروبا.
ترصيحات��ه  ماتوي��دي  واختت��م 

“حصدن��ا كأس الرابط��ة بج��دارة 
عىل  س��يطرنا  ألنن��ا  واس��تحقاق، 
اللع��ب، وخلقنا مزيًدا من الفرص، 
وعندم��ا نلعب بفري��ق كبري مثل 
باريس سان جريمان، فإننا ال نفكر 

سوى يف الفوز بالبطوالت”.
وأشادت صحيفة “فرانس فوتبول” 
الفرنس��ية كثريًا بالنجم األرجنتيني 
آنخي��ل دي ماري��ا، ومنحته لقب 

رجل املباراة.
وقال��ت الصحيف��ة الفرنس��ية، إن 
دي ماري��ا تعلم من الدرس القايس 
ملب��اراة برش��لونة، الت��ي انته��ت 
بنتيجة  لفريق��ه  مذل��ة  بخس��ارة 

6/1، أطاح��ت ب��ه خ��ارج دوري 
أبطال أوروبا، حي��ث مرر الاعب 
األرجنتين��ي الك��رة لزميله جوليان 
دراكسلر ليسجل هدًفا مضمونا يف 
ش��باك ليون، وهو ما مل يفعله دي 
ماريا يف فرصة مؤكدة خال موقعة 

“كامب نو” الشهرية.
املس��توى  أن  التقري��ر،  وأض��اف 
الذي ظهر ب��ه آنخيل دي ماريا يف 
نه��ايئ كأس الرابطة، وبذله مجهود 
البدين  اإلره��اق  رغ��م  مضاع��ف 
ملش��اركته يف مباراتن مع منتخب 
باده يف تصفي��ات كأس العامل منذ 
أي��ام، كان��ت مبثابة هدي��ة صالح 
بها جامهري باريس س��ان جريمان، 
بلقب مح��يل جديد،  وأس��عدهم 
يخفف مرارة وداع دوري األبطال.

ولفت��ت أيًض��ا إىل أن آنخي��ل دي 
ماري��ا كان ش��علة نش��اط، حيث 
س��جل هدًفا، وصنع هدفن، وكان 
مصدر إزعاج ش��ديد لدفاع موناكو 
بتحركات��ه يف الجبه��ة اليرسى، كام 
حرمه حارس املرمى الكروايت دانييل 
سوباسيتش من إحراز عدة أهداف 
محققة، وتصدى لتسديداته القوية 

خاصة يف الشوط الثاين من اللقاء.

مهاجم  كيليامنبايب  )وكاالت(: فرسرّ 
موناك��و الش��اب، خس��ارة فريقه 
لقب كأس رابطة املحرتفن، بسبب 
عامل الخوف، مام س��اعد باريس 
س��ان جريم��ان عىل تحقي��ق فوز 
عري��ض بنتيج��ة 1-4 يف املب��اراة 

النهائية مساء السبت.
وقال مبايب يف ترصيحات لصحيفة 
“ليكيب” الفرنس��ية: “عندما تبدأ 
مواجه��ة فري��ق كبري مثل س��ان 
جريم��ان، وأنت خائ��ف، فابد أن 
تدف��ع الثمن، ل��ذا دخ��ل مرمانا 
هدف بعد مرور 3 دقائق، وحاولنا 
تحس��ن مس��توانا، إال أن موناكو 

عاىن من عدة مشاكل”.
واعرتف املهاجم الفرنيس الش��اب: 
“الخس��ارة كان��ت كالصفع��ة، لن 
أكذب، فنحن مل نكن عىل مستوى 
الح��دث، ولكن املواجه��ة انتهت، 
ولن تؤثر عىل مش��وارنا يف بطولة 

الدوري، ألن الظروف مختلفة”.
وأش��ار مبايب إىل أنه خرج بدروس 
مس��تفادة عدي��دة من الخس��ارة 
الثقيلة أمام باريس س��ان جريمان، 
مؤك��ًدا أن عليه الت��رصف كمدير 
فن��ي داخل امللع��ب، عندما يجد 

فريق��ه مي��ر بلحظ��ات صعبة يف 
مباراة ما.

وأت��م مهاجم موناك��و، أن اللعب 
أم��ام مدافع��ن كبار مث��ل جريار 
بيكيه وسريجيو راموس خال ودية 
إس��بانيا وفرنس��ا، ثم تياجو سيلفا 

مداف��ع باري��س س��ان جريمان يف 
نهايئ الرابطة خال أيام قليلة، أمر 
يثقل من خرباته كثريًا، ويس��اعده 

عىل تطوير مستواه.
وشدد فادميفاسيليف، نائب رئيس 
ن��ادي موناكو، ع��ىل رضورة عدم 

تأثر الفريق بالخسارة.
وق��ال فاس��يليف، يف ترصيح��ات 
“بالطب��ع  “ليكي��ب”،  لصحيف��ة 
كن��ا نتمنى الفوز ب��كأس الرابطة، 
لكنها مجرد مباراة، وس��ان جريمان 
اس��تحق الفوز، لذا علين��ا العمل 
بجدية م��ن أجل تحقيق األهداف 

األهم للفريق”.
وأوضح “األولوية لدينا هي التتويج 
بلق��ب الدوري، فه��و الهدف رقم 
واح��د، إضافة إىل أن مش��وارنا يف 
دوري أبطال أوروبا، وكأس فرنس��ا 
مل ينت��ه بع��د، وأثق أنن��ا يف نهاية 

املوسم سنكون سعداء كثريًا”.

ه يورجن كلوب، املدير  )وكاالت(: وجرّ
اإلنجليزي،  ليفرب��ول  لفري��ق  الفني 
الش��كر إىل الجه��از الفن��ي ملنتخب 
الربازيل، بعد تأل��ق فيليب كوتينيو، 
نجم الريدز والس��امبا أمام إيفرتون، 

يف ديربياملريسيسايد.
وق��اد كوتينيو، ليفرب��ول للفوز عىل 
إيفرتون بنتيجة 1-3، بعد تس��جيله 
هدًفا وصناعة آخ��ر، يف املباراة التي 

جمعتهام بالجولة ال�30.
كام تألق كوتينيو األسبوع املايض رفقة 
املنتخ��ب الربازييل، خ��ال تصفيات 
أمري��كا الجنوبي��ة املؤهل��ة ل��كأس 
العامل 2018، حيث ضمن السيليساو 

التأهل إىل مونديال روسيا.
وق��ال كل��وب، يف ترصيح��ات نقلها 
موق��ع “فور فور ت��و”: “من الواضح 

أنني يجب أن أشكر الجهاز التدريبي 
أع��ادوا  ألنه��م  الربازي��ل  ملنتخ��ب 
كوتينيووفريمينو إلينا مرة أخرى مبزاج 

رائع”.

وأض��اف امل��درب األمل��اين: “كوتينيو 
سجل هدًفا عاملًيا، لقد أنهى الهجمة 
بطريق��ة رائع��ة، ك��ام صن��ع هدًفا 

بتمريرة إىل ديفوكأوريجي”.

دورمتوند  بوروس��يا  م��درب  وتاب��ع 
الس��ابق: “ق��دم مباراة جي��دة حًقا، 
وكان جيًدا للغاية بالنس��بة لنا، وقال 
إنه مل يكن سعيًدا عندما أخرجته من 

امللعب”.
: “لقد أعجبتن��ي رغبته، ولكني  وأتمرّ
فكرت يف هذه املباراة، فمن املنطقي 
عندما تفقد العب هجومي )س��اديو 
م��اين(، يجب أن تحافظ عىل املهاجم 

اآلخر قليًا”.
وكان م��اين قد خ��رج يف الدقيقة 56، 
بع��د أن س��قط عىل أرضي��ة امللعب 
متأثرًا بإصاب��ة يف الركبة اليرسى، ومل 
تفل��ح مح��اوالت إس��عاف الاعب، 
بدقيقة،  بعده��ا  للمغ��ادرة  ليضطر 
وليحل زميله البلجييك ديفوكأوريجي، 

بدالً منه.

)وكاالت(: ع��زز فري��ق ب��وكا 
جوني��ورز موقع��ه يف ص��دارة 
الدوري األرجنتيني املمتاز لكرة 
القدم، بفضل فوزه عىل ضيفه 
ديفينساخوس��تيكا به��دف، يف 

الجولة ال�18 من املسابقة.

ويف مباري��ات أخرى، فاز نيولز 
أولد بوي��ز عىل ضيفه أتليتيكو 
-1صف��ر،  بنتيج��ة  رافاي��ا 
وتيمبرييل عىل ضيفه الدوسيفي 
-1صفر، وراس��ينج كلوب عىل 
مضيفه كويلمس 2-3، وكولون 

عىل مضيفه بيلجرانو 1-0.
وعىل ملعب البوموبونريا سجل 
الفوز  ه��دف  داريوبينيديت��و 

لبوكا جونيورز يف الدقيقة 72.
ورفع ب��وكا جونيورز رصيده يف 
الصدارة إىل 40 نقطة، بفارق 5 

نقاط أمام أقرب ماحقيه نيولز 

أول��د بويز، ال��ذي تغلب عىل 

ضيفه أتليتيك��و رافايا بهدف 

حمل توقيع ماكيس رودريجيز 

يف الدقيقة 63.

الخليفي: موسم باريس بدأ اآلن

انهيار موناكو

كلوب يشكر البرازيل

بوكا يعزز صدارته 

شفاينشتايجر يلمع مجدًدا 

رديف برشلونة 

)وكاالت(: هز األملاين باستيانشفاينشتايجر الفائز بكأس العامل، 
الشباك يف مباراته األوىل مع شيكاغو فاير ليتعادل فريقه الجديد 
2-2 مبلعبه مع مونرتيال إمباكت يف الدوري االمرييك لكرة القدم.

وترك شفاينشتايجر، وهو أحدث األسامء الكبرية التي تنضم 
للدوري االمرييك، أثرًا فورًيا بعدما سدد كرة قوية برأسه يف 

الشباك من خمسة أمتار يف الدقيقة 17.
وانضم العب الوسط البالغ عمره 32 عاما من مانشسرت يونايتد 

اإلنجليزي األسبوع املايض بعدما خرج من حسابات املدرب 
جوزيه مورينيو.

وأثار تعاقد فرق الدوري االمرييك مع العبن كبار بالقرب من 
نهاية مسريتهم جدالً ساخًنا ويفضل البعض اآلن الرتكيز عىل العبن 

أصغر سًنا لديهم املزيد لتقدميه.
لكن فاير، الذي احتل املركز األخري يف الدوري األمرييك يف اخر 

موسمن، رأى أن شفاينشتايجر يامئه بشكل جيد.
وكان شفاينشتايجر ضمن تشكيلة أملانيا التي هزمت األرجنتن يف 

نهايئ كأس العامل 2014 يف الربازيل.
وانغمس الاعب األملاين رسيًعا يف ثقافة مدينته الجديدة 

الرياضية.
ويوم الخميس املايض حرض مباراة لشيكاغو بولز يف دوري كرة 

السلة االمرييك برفقة زوجته آنا ايفانوفيتش املصنفة األوىل عامليا 
سابًقا يف التنس.

)وكاالت(: سار الفريق الثاين لربشلونة عىل خطى 
الهدافن ليونيل مييس ولويس سواريز ونيامر وعادل 

رقاًم قياسًيا يف دوري الدرجة الثالثة اإلسباين لكرة 
القدم بعدما سحق إلدينيس -12صفر.

ورمبا يجتذب املهاجامن داين رومرياوجيسوس الفارو 
بعضا من اهتامم مدرب الفريق األول لويس انرييك 

بعد أن سجل كل منهام ثاثية يف أداء مذهل بالشوط 
األول أنهاه الفريق الكتالوين متفوقا -8صفر.

وسجل اجناسيوأبيليدو الهدف 12 يف الوقت املحتسب 
بدل الضائع ليضع برشلونة يف سجات تاريخ الدرجة 

الثالثة بجانب اكسرتميادورا الذي هزم بورتوينيس 
بالنتيجة نفسها يف مايو 1992.

ورمبا يتخي أيضا مدرب الفريق جريار لوبيز نفسه 
مدربا مستقبلًيا لربشلونة مثل زميليه السابقن لويس 
انرييك وبيب جوارديوال اللذين قادا من قبل الفريق 

الثاين قبل ترقيتهام للفريق األول.
ويتقدم برشلونة بثامين نقاط يف صدارة مجموعته 

بالدرجة الثالثة قبل 6 مباريات عىل نهاية املوسم رغم 
أنه يتعن عليه خوض جولة فاصلة من أجل الرتقي 

للدرجة الثانية.
ويتذيل إلدينيس الرتتيب واستقبلت شباكه 80 هدًفا يف 

32 مباراة. 

0 سوانسي- ميدلزبره 0

2 ارسنال- م سيتي 2

2 تورينو- اودينيزي 2

0 جنوا- اتاالنتا 5

1 فيورنتينا- بولونيا 0

1 باليرمو- كالياري 3

1 كييفو- كروتوني 2

1 بيسكارا- ميالن 1

0 اشبيليه- خيخون 0

3 ر مدريد- االفيس 0

3 فالنسيا- ديبورتيفو 0

1 رين- ليون 1

أبرز نتائج األمس

الدوري االنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري االسباني

الدوري الفرنسي

الجولة 30

الجولة 30

الجولة 29

الجولة 31

غضب مورينيو
)وكاالت(: انتقد الربتغايل جوزيه 

مورينيو املدير الفني لنادي مانشسرت 
يونايتد، التكتيك الذي لعب به توين 

بوليس املدير الفني لنادي وست 
بروميتشألبيون السبت.

وقال مورينيو ملراسل يب يب يس :”هل 
تعتقد أن  املباراة كانت متساوية، أنا 
استطيع االبتسام يف الفوز والخسارة 

والتعادل، إنه سؤال سخيف”.
وانتقد مورينيو الطريقة الدفاعية 
التي لعب بها الفريق الزائر وست 
بروميتشألبيون وقال :”عندما يعرب 

الفريق الخط مرة واحدة يف 90 دقيقة، 
والفريق اآلخر يحاول ويحاول ويحاول، 

هل هكذا نكون متساوين”.
وأضاف :”ديفيد دي خيا كان نامئًا 

طوال املباراة، وفعل اليشء املضحك يف 
النهاية، لقد كنت أضحك مع ذلك”.
وتابع :”فريق واحد امتلك الكرة يف 

املباراة، فريق واحد حاول الفوز واآلخر 
كان يحاول التعادل، حارس فعل شيًئا 
مضحكا واآلخر كان يتصدى للكرات”.

وأكمل :”لدينا الكثري من التعادالت 
يف هذا املوسم، الفرق األخرى تأيت 
إلينا وتلعب بطريقة دفاعية فقط، 

حراس املرمى يأتون هنا ليكونوا نجوم 
املباريات”.
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توسعة مركز “بتلكو” للبيانات في السلمانية 

“ليالــي الخليــج” تعود مــــن جديـــد لعشاقهـــــا

يف  الرائ���دة  ال�رشك���ة  بتلك���و؛  قام���ت 
جم���ال توفري احلل���ول الرقمي���ة يف مملكة 
البحري���ن، بتو�شع���ة من�شاآت مرك���ز بتلكو 
للبيان���ات يف منطقة ال�شلمانية. تاأتي هذه 
التو�شع���ة يف اإطار الت���زام ال�رشكة بتقدمي 
اأح���دث التقنيات الرقمية واملحافظة على 
اال�شتمرارية التجارية لعمالئها من القطاع 

التجاري.
التو�شع���ة  �رشع���ت بتلك���و يف م����رشوع 
املتنامي���ة  للطلب���ات  تلبي���ة  والتح�ش���ن 
للموؤ�ش�شات باحل�شول على اأحدث احللول 
الرقمية. يف خ�شم بيئ���ة االأعمال املكتظة 

بالبيانات هذه االأيام، جاءت هذه التو�شعة 
تلبية للطلب املتزايد على خدمات مراكز 

البيانات.
تعم���ل بتلك���و با�شتمرار عل���ى تطوير 
خدماته���ا املقدم���ة لعمالئه���ا يف قط���اع 
االأعمال وتطوي���ر خططها لتعزيز قدراتها 
تبًع���ا لذل���ك. ومن هنا، قام���ت بتلكو، اإلى 
جانب ه���ذه التو�شع���ة، برتقي���ة القدرات 
احلالي���ة ملركز البيان���ات باإدخال عدد من 

اخلدمات واالأنظمة املعروفة عامليًّا. 
واأ�شب���ح االآن باإم���كان ال����رشكات التي 
توظف اأح���دث التقنيات يف بيئات عملها، 

اال�شتف���ادة م���ن اخل���وادم عالي���ة القدرة، 
واحل�ش���ول عل���ى دع���م مبا����رش يف املوقع 

لتلبية طلباتهم املعقدة.
ومن اأجل ا�شتجاب���ة اأف�شل ملتطلبات 
ال�رشكات، يوفر االآن مركز بتلكو للبيانات 
مراقبة خم�ش�شة لل�رشكات �شممت لتالئم 

بيئتها ومعداتها.
ال����رشكات  باإم���كان  االآن  اأ�شب���ح  كم���ا 
اأن يطلع���وا ب�ش���كل كام���ل عل���ى عنا����رش 
مرك���ز البيان���ات يف جمي���ع االأوق���ات م���ن 
خ���الل احل�ش���ول عل���ى معلوم���ات دقيقة 
احل���رارة،  درج���ة  �شب���ط  و�شائ���ل  ح���ول 

وا�شتهالك الطاق���ة، وم�شتويات الرطوبة، 
م���ن  والكث���ري  االأم���ن،  وبروتوك���والت 

املعلومات االأخرى.
الرئي����س  قال���ت  ال�ش���دد،  ه���ذا  ويف 
التنفي���ذي ب�رشك���ة بتلك���و البحري���ن منى 
الها�شم���ي اإن التو�شع���ة والرتقي���ة الت���ي 
�شهده���ا مركز البيانات �شتوفر الطماأنينة 

والراحة لعمالئنا يف قطاع االأعمال. 
الت���ي  لل����رشكات،  “نوف���ر  واأ�شاف���ت 
اخت���ارت ا�شت�شاف���ة معداتها ل���دى مركز 
بيانات بتلكو، خدمات م�شمونة هي االأكرث 

مرونة واأمًنا وتقدًما يف اململكة”.

“سيتي سنتر” يمدد حملته الترويجية “تسوق واربح”

“الملكية للبنات” تحتضن 3 مهارات من المسابقة الوطنية 

اأعلن “�شيتي �شنرت البحرين عن متديد حملته 
الرتويجي���ة “ت�شّوق واربح” التي اأطلقها مع اإطاللة 
مو�ش���م اأزياء الربيع، بحيث تتوا�شل لغاية 9 اأبريل 
احلايل؛ من اأج���ل اإتاحة الفر�شة اأم���ام املت�شوقن 
للفوز باملزي���د من اجلوائز الفورية، وتوفري اأ�شعد 
اللحظات ملرتاديه، وتعزيز فر�س فوز املت�شوقن 
بقط���ع االأزياء الفاخرة املختارة م���ن اأ�شهر املتاجر 

اإلى جانب اجلائزة الكربى وقيمتها 5000 دينار. 
ويعت���رب �شيت���ي �شن���رت البحرين اأك���رب وجهة 
للت�ش���وق والت�شلي���ة والرتفي���ه مبملك���ة البحرين، 
ويتميز مبجموعة متنوعة من اأ�شهر املتاجر العاملية 
وخيارات املطاعم واملراف���ق الرتفيهية احل�رشية، 

كما يت�شل مبا�رشة بفندقن عاملين فخمن.
ويوفر �شيت���ي �شنرت البحري���ن ملرتاديه هذه 
االأي���ام ت�شكيلة وا�شعة ومتنوع���ة من اأزياء املو�شم 
عل���ى امت���داد 180 عالمة اأزياء حت���ت �شقف واحد، 
منها اأكرث من 55 عالمة ح�رشية يف مملكة البحرين.

 ويف م���وازاة ذل���ك ت�شت�شي���ف وجه���ة احلي���اة 
الع�رشي���ة املتكامل���ة احلمل���ة الرتويجي���ة “ت�شّوق 
وارب���ح” الت���ي تق���دم للمت�شوق���ن جوائ���ز قيم���ة 

ت�شم���ل ت�شكيل���ة م���ن قط���ع االأزي���اء مث���ل حقائب 
الي���د والنظ���ارات ال�شم�شي���ة وحمفظ���ات اجلي���ب 

وم�شتح�رشات التجميل والعطور وغريها. 
ومت انتق���اء كل قطعة منها من نخبة من اأ�شهر 
املتاج���ر الواقع���ة �شم���ن �شيت���ي �شن���رت البحرين 
مث���ل “�شاك�س فيفث اأفني���و” و “باري�س غالريي” 
و “كارولين���ا هريي���را” و “هوغو بو����س” و “رالف 
لوري���ن”، وه���ذه اجلوائ���ز معرو�شة �شم���ن خزانة 

زجاجي���ة ثالثي���ة االأبع���اد على �شكل احل���رف C يف 
ال�شاحة الرئي�شة.

يتاأه���ل كل م���ن يت�ش���وق بقيم���ة 30 دين���اراً 
لدخول ال�شحب مع فر�ش���ة الفوز باجلائزة الكربى 
وقيمتها 5000 دينار، فيما يتاأهل كل من يت�شوق 
بقيم���ة 50 دين���اراً اأو اأك���رث لفر�شة الف���وز بجوائز 
فوري���ة من خزانة قطع االأزي���اء الفاخرة وذلك حتى 

9 اأبريل 2017.

حتت رعاية وزي���ر الرتبي���ة والتعليم ماجد 
النعيم���ي احت�شن���ت اجلامعة امللكي���ة للبنات 
يف الف���رتة 28-27 مار�س امل�شابق���ة الوطنية 
الثالث���ة للمه���ارات، وق���د ت�شمن���ت امل�شابقة 
الت���ي اأقيم���ت يف اجلامعة 3 مه���ارات من اأ�شل 
17 مهارة فنية ومهني���ة، وهي ت�شميم االأزياء 

وت�شفيف ال�شعر والتجميل.
و�شارك ع���دد كبري من طالب���ات املدار�س 
احلكومية واخلا�شة وموؤ�ش�شات التعليم العايل، 
وذل���ك �شمن جه���ود ال���وزارة للنهو�س بقطاع 
التعلي���م الفن���ي واملهني، وح�ش���دت اجلامعة 
3 ميدالي���ات اثنت���ن منها ذهبي���ة يف املراكز 
االأولى، باالإ�شافة اإلى �شهادة تقديرية للجامعة 

مبنا�شبة احت�شانها للم�شابقة.
م���ن جانب���ه، اأكد رئي����س اجلامع���ة امللكية 
للبنات مازن جمعة “اأن للجامعات دوًرا بارًزا يف 
امل�شاهم���ة يف تنظيم مثل هذه االأحداث املهمة 
الت���ي �شيتم من خالل نتائجه���ا النهائية اختيار 
املر�شح���ن لتمثيل مملكة البحرين يف املحافل 
الدولي���ة ورف���ع ا�ش���م مملك���ة البحري���ن عالًيا، 
فمثل هذا النوع م���ن امل�شابقات ي�شّجع الطلبة 

عل���ى اإب���راز اإمكانياتهم ومواهبه���م يف خمتلف 
التخ�ش�ش���ات الفنية واملهنية الت���ي يحتاجها 
�شوق العمل، وهي تتيح للم�شاركن والزائرين 
فر�ش���ة االلتق���اء بنخبة متميزة م���ن اخلرباء من 

اأب���رز موؤ�ش�ش���ات العم���ل احلكومي���ة واخلا�ش���ة 
واجلامع���ات واال�شتف���ادة م���ن ق�ش����س جن���اح 
حقيقية ملن ه���م يف عمرهم وال�شعي للمناف�شة 

وحتقيق االأف�شل دائًما”.

 “ميناتليكوم” تطلق “LTE Advanced” في سار

كريدي مكس تمنح مميزات لحاملي“سيغنشر” و”وورلد”

“ميناتليكوم”،  اأطلقت 
اإح�������������دى ال�����������رشك�����ات 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��اب��ع��ة 

لبيت التمويل الكويتي 
خ��دم��ة  ال��ب��ح��ري��ن،   -
  LTE Advanced

ل��زب��ائ��ن��ه��ا يف 
منطقة �شار.

ت�شتمر  و
“ميناتليكوم” 

االت�شاالت  جمال  يف  رائدة  تكون  اأن  يف 
 LTE يف مملكة البحرين باإطالقها خدمة
Advanced  يف املحرق ومدينة عي�شى 

والرفاع واالآن يف منطقة �شار.
ملنح  ميناتليكوم  ���رشك��ة  وت�شعى 

عالية  وج��ودة  �رشعة  الزمالء 
خدمة  توفري  خ��الل  م��ن 

.LTE Advanced
الزبائن  وباإمكان 
مب�شاهدة  اال�شتمتاع 
ال��ف��ي��دي��و ذات  م��ق��اط��ع 
اجل������������������ودة 
دون  العالية 
ال����ت����ع����ر�����س 
ل�����ت�����اأث�����ريات 
وت�شفح  للبيانات،  االنتقايل  التخزين 
االإن���رتن���ت ب��اأع��ل��ى ال�����رشع��ات وت��ن��زي��ل 
الو�شوح  تقنية  ذات  املف�شلة  اأفالمهم 
ملمار�شة  اإ�شافة  اأق��ل،  وقت  يف  العايل 

االألعاب على �شبكة االإنرتنت.

 يف اإط���ار ا�شرتاتيجي���ة �رشكة كريدي 
مك�س لتقدمي منتجات مبتكرة وم�شممة 
خ�شي�ًش���ا لعمالئه���ا وتعزي���ًزا ملكانتها 
ك�رشكة رائدة يف اإ�شدار وقبول البطاقات 
فق���د  املحل���ي،  ال�ش���وق  يف  االئتماني���ة 
�شمت “كريدي مك�س” اأحدث البطاقات 
الراقي���ة اإل���ى حمفظته���ا، بطاق���ة فيزا 
“�شيغن�رش” وبطاقة ما�شرتكارد “وورلد” 
اللتن تقدمان مميزات وخدمات ح�رشية 

عديدة حلامليها. 
بطاق���ات  حامل���و  يتمت���ع  و�ش���وف 
الفي���زا �شيغن����رش وما�ش���رتكارد وورل���د 
على ممي���زات ح�رشي���ة يف معظم �شاالت 
املطارات يف جميع اأنحاء العامل، واأف�شل 
اخل�شوم���ات والعرو����س اخلا�ش���ة م���ن 
اأرق���ى املطاع���م وحم���الت التجزئة مثل 
املجوه���رات واالإلكرتوني���ات م���ن اأ�شهر 

العالمات التجارية وغريها.
والرئي����س التنفي���ذي ل�رشكة كريدي 
مك����س ����رشح يو�ش���ف م���ريزا بالق���ول: 
“نعتز دائًم���ا ب�رشاكتنا م���ع �رشكتي فيزا 
وما�ش���رتكارد العامليت���ن نحر�س على 
تق���دمي مزاي���ا ح�رشي���ة جمزي���ة حلاملي 

بطاقاتنا”. 
واأ�ش���اف: “ياأتي اإط���الق البطاقتن 
ا�شرتاتيجيتن���ا  �شي���اق  يف  اجلديدت���ن 
ال�شاعية لتوفري خدمات مبتكرة للعمالء، 

مبا يع���ّزز مكان���ة كريدي مك����س ك�رشكة 
رائدة يف قطاع البطاقات االئتمانية”.

وتاب���ع: “كما تخّول ه���ذه البطاقات 
عل���ى  احل�ش���ول  املميزي���ن  للزبائ���ن 
العدي���د م���ن اخلدم���ات واملزاي���ا، التي 
تواكب اأ�شلوب حياته���م وحتقق املزيد 
من القيم���ة امل�شافة الت���ي تكافئ هذا 

االأ�شلوب”.
واأنهى مريزا قائ���اًل “كذلك �شتمكن 
ه���ذه البطاقات حامليه���ا احل�شول على 
ع���دد من اخلدم���ات املميزة مث���ل خدمة 
الدخ���ول اإل���ى معظم �ش���االت املطارات 
الدولية وجمموع���ة من الفنادق الفاخرة، 
وتاأمن احل���وادث ال�شخ�شي���ة والتاأمن 

على ال�شفر”.
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•  منى الها�شمي	

يب���داأ فن���دق اخللي���ج مو�ش���م �شهرات 
الفن���دق  ا�شته���ر  ال���ذي  اخللي���ج  لي���ايل 
بتنظيمه���ا كل ثالث���اء طوال �شه���ر اأبريل، 
اإذ �شيق���ام احلف���ل و�شط اأج���واء جميلة من 
الفنون اخلليجية والطرب العربي االأ�شيل 
يف اأداء ح���ي ومبا�رش، وذلك يف الهواء الطلق 

بجوار بركة ال�شباحة.
وعم���دت اإدارة الفندق يف هذا املو�شم 
اإلى جتديد برامج وفعاليات هذا املهرجان، 
حي���ث �شيح�رش حف���ل االفتت���اح االأول يف 4 
اأبري���ل اجلاري، عدد م���ن االإعالمين ورواد 
التوا�ش���ل االجتماعي الذين اأب���دوا م�شبًقا 
اإعجابه���م الدائم لهذه الفعالية املميزة يف 

البحرين.
يتخل���ل ال�شه���رة اأج���واء فني���ة الأجم���ل 
احلديث���ة  واخلليجي���ة  العربي���ة  االأغ���اين 
باالإ�شاف���ة اإل���ى االأغاين الغربي���ة والهندية 

املقدمة من فرقة الريا�س البحرينية.  
كم���ا يت�شمن احلفل فق���رات ترفيهية 
عدي���دة كفق���رة الرق����س ال�رشق���ي والتي 
تقدمه���ا فرقة مطعم زحل���ة، وبوفيه فاخر 
م���ن األذ املاأك���والت العاملية واملقدمة من 
باقة مطاعم فندق اخلليج الفاخرة واحلائزة 

على العديد من اجلوائز.
ويف اإطار التوجه ال�شياحي للمملكة، قال 
مدير اإدارة تطوير االأعمال واال�شرتاتيجيات 

بفندق اخللي���ج علي اأم���ر اهلل: “لقد عملنا 
جاهدين يف االآونة االأخ���رية على خلق اأجواء 
ترفيهية �شياحية الئقة ب�شكل عام، لنقدم 
للمقيمن ولل���زوار من ال�شياح باقة منوعة 

من العرو�س الرتويجية املذهلة”.  
واأردف اأن���ه “يف ه���ذا املو�ش���م عملن���ا 
عل���ى اإب���راز الطاب���ع اخلليج���ي التقلي���دي 
بلم�ش���ات ع�رشي���ة حديثة ع���رب بوفيه فاخر 
م���ن األ���ذ االأطعم���ة واحللوي���ات العاملي���ة 
والتي �شتقدمها �شل�شلة مطاعمنا الفاخرة 
واحلائ���زة عل���ى العديد من جوائ���ز اجلودة 
والتمي���ز، وذلك و�ش���ط اأجواء فني���ة رائعة 

باأم�شيات )ليايل اخلليج ال�شاحرة”.
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ك�سف املغني ال�ساب���ق يف فرقة “بيتلز” بول 
ماكارتن���ي اأن���ه يعمل عل���ى اإجناز األب���وم جديد مع 
املنت���ج غري���غ كور�ستني، ال���ذي �ساع���د املغنية 
الربيطانية اأدي���ل على اإ�س���دار اأغنيتها ال�سهرية 

“هيلو”. 

وق���ال ماكارتن���ي اإن���ه يتع���اون م���ع املنت���ج 
الأمريك���ي غريغ كور�ستني ال���ذي �سارك يف كتابة 
“هيل���و” التي حققت بف�سلها اأديل جناحا عامليا 
�ساحق���ا، كما تعاون املنتج مع املغنية الأ�سرتالية 

�سيا وجنم الروك البديل بيك.  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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حتقق جناحاً وت�سّوي م�سكلة اأو خالفاً 
هذا اليوم

ل يج���وز حتمي���ل نف�س���ك اأك���ر من 
ا�ستطاعتها، فاأنت ح�سا�س

انتب���ه مل�ساحلك املهني���ة جيداً، ول 
ت�سمح للعاملني بالأخطاء

ال�سفاء ه���و عنوان ه���ذا اليوم على 
ال�سعيد ال�سحي والنف�سي

�سع���ور  وينتاب���ك  البلبل���ة  وت���زول 
بالفرح يغمرك مدة طويلة

اأ�ستطيع القول اإنك تتعلق باحلبيب، 
واأ�سجع انفتاحك عليه

ال�ّسه���ر ُي�سعف م���ن عزميتك كثرياً 
ويبقيك يف حال من الك�سل

 ت�سفو العالقات ويكون القلب 
�سعيداً والأع�ساب

تختفي الآراء املختلفة اأو املتناق�سة 
من قبل اأحد الطرفني

تب���داأ الأم���ور بالتح�س���ن ب�سكل كبري 
لدى اجلميع هذه اليام

ل ت���دع الأف���كار امل�سو�س���ة توؤثر يف 
ت�رصفاتك اليومية

ت�سع���ر باحل���زن اأو القل���ق، كم���ا قد 
ت�سعر بال�سطراب

الحمل:
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القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

بحرينية تطلق أول قناة يوتيوب لتعليم العربية واإلنجليزية

فاطمة الجودر: أساليب عفوية تجعل الطفل يستخدم حواسه
فاطمة اجلودر هي اأول فتاة بحرينية تطلق قناة 
يف اليوتي���وب خم�س�س���ة لتعليم الأطف���ال اللغتني 
الإجنليزي���ة والعربي���ة عرب ت�سوي���ر اأبنائه���ا التواأم 
بطريق���ة تتنا�سب م���ع الأطفال من عم���ر �سنتني اأو 
اأك���ر، اإذ ا�ستطاع���ت خلق منط تدري����س خا�س بها، 
لتجذب عددا جي���دا من اجلماهري خالل فرتة وجيزة . 

فكان يل معها هذا احلوار:
 

هل اليوتيوب قادر على خلق صناعة 
خاصة به مختلفة عن اإلنتاج التقليدي؟

اليوتي���وب قادر واأثب���ت اأن لدي���ه القدرة على 
خلق �سناعة متميزة خا�سة به، من خالل الت�سهيالت 
التي يوفرها مل�ستخدميه، اإذ اإنه ل يتطلب راأ�س مال 
اأو دعم���ا ماليا من اأجل افتتاح قن���اة خا�سة. واأ�سبح 
اليوتيوب الو�سيلة التي نحول بها اأفكارنا اإلى اأ�سياء 
مرئية ميكن �سماعها وم�ساهدتها لننقلها بذلك اإلى 
العامل الذي يحيط بنا ونت�سارك بها خمتلف اجلماهري 

يف اأنحاء العامل.
 

ما أسرار نجاح قنوات اليوتيوب؟
تكمن اأ�رصار النجاح يف عدد املتابعني والداعمني 
للقناة وال�سدى ال���ذي ترتكه القناة يف املجتمع، اأما 
بالن�سب���ة للمحت���وى، فال اأج���ده اأحد اأ�سب���اب النجاح؛ 
لأن هناك الكثري من القن���وات التي تن�رص اأعمال غري 
هادف���ة لكنها ا�ستطاع���ت اأن تك�سب عددا كبريا من 

اجلماهري.
 

ما األسباب التي دفعتك لتأسيس القناة ؟
الدافع الأ�سا�س ال���ذي جعلني اأن�سئ القناة، هو 
ح���ب التعلم وغر����س هذه الب���ذرة يف الأطفال، فبدل 
م���ن اأن تك���ون ال�ستف���ادة حم�سورة داخ���ل املنزل 
ممك���ن اأن اأوفرها لعام���ة النا�س خ�سو�س���ا لكل من 
يبح���ث عن قناة تعليمية لأطفاله؛ لأن هذا ل يتطلب 
م���وارد مكلف���ة و�سعب���ة املن���ال، كل م���ا احتاجه هو 
وجود كامريا و خلفية و فكرة. اأما الدافع الثاين فهو 
�سع���ف امل���واد التعليمية ال�ساملة للغت���ني العربية 

والإجنليزية، فلم اأجد ما يتنا�سب مع م�ستوى تفكري 
اأبنائي وي�سد انتباههم.

 

ما قصة اختيارك هذا االسم للقناة؟
    Twines  Lifeكلم���ة تعود اإلى اأبنائي التواأم و
ق�س���دت به���ا اأن القناة لي�س���ت تعليمي���ة بحتة، بل 
تتكلم عن حياتهم اليومية عموما وعن جانب تعليمي 

خ�سو�سا. 
فعل���ى �سبيل املثال: كن���ت اأ�سارك النا�س 
الرح���الت الت���ي اأرافق بها اأطف���ايل اإلى حديقة 
الطي���ور مما يعل���م الأطفال ح���ب ال�ستك�ساف 

والجنذاب لتعلم اأ�سماء الطيور.
 

كيف وجدت إقبال الجماهير 
وتفاعلهم مع القناة؟

كان التفاع���ل ايجابي���ا وكانت هن���اك تعليقات 
ايجابية عل���ى الفيديوهات يف قنات���ي مما خلق لدي 
دافع ال�ستمرار والعطاء اأكر يف هذا املجال ومنحني 

م�سوؤولية اأكرب يف الطرح.

و كان الأه���ل والأ�سدق���اء ه���م اأول املتفاعلني 
م���ع قنات���ي، ث���م تو�س���ع التفاع���ل لي�سم���ل الأعالم 
وه���ذا كان �سببا ل�ست�سافت���ي يف تلفزيون البحرين 
واإج���راء مقابل���ة تلفزيوني���ة مع���ي، اإذ ا�ستطعت اأن 
اأميز ال�سفح���ة البحرينية يف اليوتيوب بعد اأن كانت 

�سعيفة املحتوى وقليلة الإقبال.
 

ما المواضيع التي تتطرقين إليها؟
املوا�سي���ع اأ�سا�سه���ا تعليم���ي و�سامل للغتني 
العربي���ة والإجنليزي���ة، ويف بع����س الأحي���ان تك���ون 
املوا�سيع خارج نطاق املاألوف؛ جلذب امل�ساهدين. 
فقد تطرقت اإلى تعليم اللغة الأ�سبانية؛ لأنها اللغة 
الأ�سه���ل لالأطفال والقريبة اإلى قلبي. بالإ�سافة اإلى 
تعليم الأطفال بع����س املهارات التي يحتاجونها يف 

حياتهم اليومية.
 

ما األساليب المستخدمة لنقل المعلومة؟
اأ�ستخ���دم الأ�ساليب العفوية التي جتعل الطفل 
ي�ستخ���دم جميع حوا�سه يف التعلم ولي�س فقط حا�سة 

النظر، فعندما يتم ت�سجيع الطفل على م�سك الألوان 
بيديه والتفاعل فاإن هذا �سيخلق لديه جو من املتعة 
والت�سلي���ة دون اأن يكون التعلي���م بطريقة اإلزامية، 
فالتعلم باللعب من الأ�ساليب التي تكون يف م�ستوى 
عقل الطف���ل وتركيزه مما يعزز  ثقة الطفل بنف�سه. 
فاأنا اأحيانا اجعل اأبنائ���ي يرتدون املالب�س التنكرية 
يف وق���ت التعلم فاأ�سبح التعلي���م مرتبط بالت�سلية، 
اأم���ا الأ�ساليب التقليدية فاإنه���ا جتعل الطفل ي�سعر 

بامللل يف اأقل من 5 دقائق.

من هم األشخاص الداعمون 
والمشجعون لهذه الفكرة؟

زوجي واأم���ي واأبي كانوا اأهم الداعمني، يل فقد 
قاموا بت�سجيعي على طرح هذه املحتويات التعليمية 
لالأطفال وزودوين ببع�س الأفكار و�ساعدوين يف ن�رص 

اأعمايل،  مما جعلني اأ�ستمر واأ�سمم على الفكرة.
 

هل تظنين أن المجتمع بحاجة إلى 
اإلكثار من هذا النوع من القنوات 

لتعليم األطفال؟

نعم؛ لأن التكنولوجيا اأ�سبحت متوافرة لالأطفال 
يف الوقت احلايل و بدون اأي رقابة فاإذا انت�رصت هذه 
الربام���ج التعليمية و التثقيفية فاإنها �ستخلق الثقة 
يف نفو�س الآباء �ستجع���ل الأطفال متعلمني من �سن 
مبك���ر و قب���ل دخوله���م املدر�سة، مما ي�س���كل تاأثري 

ايجابي على املجتمع.
 

ما نظرتك المستقبلية لقنوات 
اليوتيوب؟

املناف�س���ني  اأح���د  م���ن  اليوتي���وب  �سي�سب���ح 
للتلفزيون؛ لأن اغلب القنوات التلفزيونية اأ�سبحت 
متتل���ك قن���اة خا�س���ة له���ا عل���ى اليوتي���وب، حتى 
امل���اركات العاملي���ة اأ�سبح���ت تلجاأ اإل���ى اليوتيوب 
وحت���ى  اخلا�س���ة   قنواته���ا  يف  اإعالناته���ا  لو�س���ع 
امل�سل�س���الت التلفزيوني���ة باإمكانن���ا م�ساهدتها يف 
اليوتي���وب، فاليوتي���وب ه���و امل�ستقب���ل الإعالمي 

والأ�سا�س لباقي القنوات الإعالمية الأخرى.
 

لقاء: طالبة االعالم نورة يون�س الكوهجي 
جامعة البحرين

مدمن����ي  م����ن  كن����ت  اإذا  يه����م  ل 
اإن�ستغ����رام اأو م����ن امل�ستخدم����ني اجلدد 
الذين يحبون م�سارك����ة �سورهم، فهذه 
احليل اخلم�س����ة �ست�ساعدك على اأق�سى 

ا�ستفادة من التطبيق.
1 - اأ�س����ف عدة �سور وفيديوهات 

يف من�سور واحد
اإذا كنت غري ق����ادر على حتديد اأي 
�سورة اأف�س����ل للن�رص، فاإن����ه ميكنك ن�رص 

اأكر من واحدة معا.
م����ن  جدي����د،  حتدي����ث  وبف�س����ل 
املمكن اأن تن�رص م����ا ي�سل اإلى 10 �سور 

وفيديوهات يف من�سور واحد.
وعند ت�سف����ح �سورك على هاتفك، 
اأنق����ر فق����ط عل����ى زر الختي����ار املتعدد 
اأ�سف����ل  يف   ”Select Multiple“
ال�س����ورة املختارة من اأج����ل اإرفاق اأكر 

من �سورة وفيديو.
اأك����ر على  2 - اأ�س����ف معلوم����ات 

املن�سورات
رمبا تك����ون قد ن�رصت �س����ورة لكن 
ن�سي����ت اأن ت�سي����ف و�سم����ا )ها�ست����اغ( 
ت�سي����ف  اأن  تري����د  رمب����ا  اأو  للتعلي����ق، 
�سديق اإلى �س����ورة ن�رصتها بالفعل عرب 

.”Tag“ اإ�سافة
وميكن����ك فع����ل ذلك ع����رب ال�سغط 
�أعل����ى  نق����اط  �لث����اث  ي�شب����ه  زر  عل����ى 
املن�سور، واخت����ار “Edit” لتكون قادرا 
على تغيري التعليق، واإ�سافة اأ�سدقائك 
له، كما ميكن����ك اإ�سافة امل����كان اأي�سا، 
وم����ع ذل����ك، ل ميكن����ك تغي����ري ال�سورة 

نف�سها بعد ن�رصها.
3 - اإر�س����ال ال�سور والفيديوهات 

املختفية

اأ�س����اف اإن�ستغ����رام وظيف����ة ت�سب����ه 
�سن����اب �سات الع����ام املا�س����ي، متكنك 
من اإر�س����ال ال�سور والفيديوهات، التي 

تختفي مبجرد اأن يراها امل�ستقبل.
وميكن����ك فع����ل ذل����ك ع����رب فت����ح 
�لكام����ر� من خال �إن�شتغ����ر�م، و�لتقاط 
ال�س����ورة اأو الفيدي����و، وال�سغ����ط عل����ى 
عالم����ة ال�سهم يف اجلان����ب الأمين اأ�سفل 

ال�سا�سة.
وم����ن هن����اك، �ست�سبح ق����ادرا على 
اختيار اأي م����ن الأ�سدقاء، الذين تود اأن 

ي�ستقبلوا ال�سور والفيديو.
يف ه����ذه احلالة، ميكن����ك اأن تر�سل 
فقط هذا الن����وع من املن�س����ورات فقط 
اإلى اأع�س����اء اإن�ستغرام، الذين يتابعونك 
اأو اخت����اروا اأن ي�ستقبل����وا ر�سائل خا�سة 

منك.
4 - احفظ ال�سور لت�ساهدهم لحقا

اإذا كن����ت م����ن الأ�سخا�����س الذي����ن 
ي�ستخدم����ون اإن�ستغ����رام م����ن اأج����ل ن�����رص 
اأفكار ع����ن املو�سة والديك����ور وال�سفر 

اأو الهوايات، فقد حتتاج اإلى حفظ هذه 
ال�سور لت�ساهدها يف وقت لحق.

وميكنك فع����ل ذل����ك، ا�سغط على 
عالم����ة “Bookmark” اأ�سفل ال�سورة 

على اجلانب الأمين.
ومبجرد احلفظ، �ستظهر ال�سور يف 
اإ�سعار على ال�سفحة اخلا�سة بك، لكنك 

لن يراها غريك.
عل����ى  التعليق����ات  اأوق����ف   -  5

املن�سورات ال�سخ�سية
اأدوات  بتحدي����ث  اإن�ستغ����رام  ق����ام 
الأم����ان يف �سبتم����رب م����ن خ����الل ال�سماح 
للم�ستخدم����ني بالتحك����م يف التعليقات، 
التي تبث عل����ى �سورهم وفيديوهاتهم 
م����ن  متزاي����دة  ح����الت  ملكافح����ة 
امل�سايقات، عرب اإتاحة وقف التعليقات 

على ال�سور والفيديوهات ال�سخ�سية.
فقط، اختار املن�سور الذي تود اأن توقف 
�لتعليق���ات علي���ه، و��شغ���ط عل���ى زر �لثاث 
نقاط �لظاهر فوق �ل�شورة �أو �لفيديو، و�ختار 

.”Turn Off Commenting“

حيل خفية في “إنستغرام”   
يجب أن تعرفها

طرح جديدة أغنية “خوفك علي”

الفنان الرويعي: هناك أصوات شابة قادمة بقوة
ط���رح الفن���ان املتمي���ز و�ساح���ب 
ابراهي���م  الداف���ئ  ال�سج���ي  ال�س���وت 
الرويعي اأغني���ة جديدة بعنوان “خوفك 
ه�س���ام  ال�ساع���ر  كلم���ات  م���ن  عل���ي” 
ال�رصوقي واأحلان ب���در الذوادي وتوزيع 
عارف عامر، تقول كلماتها: “اأحب فيك 
ذوق���ك واأ�سلوب���ك وه���م خوف���ك علي، 
واأحب فيك �سوتك اذا حنيت يل وحمرج 

�سوي”.
وعن هذا العمل الذي اأعاد الرويعي 
اإلى ال�ساحة الغنائي���ة بعد طول غياب، 
قال الرويعي ل�” الب���الد”: على الفنان 
اأن يفك���ر ملي���ون م���رة قب���ل ط���رح اأي 
بال���ذوق  اإذا كان يهت���م  عم���ل جدي���د 
ويح���رتم جماهريه، واأن���ا حقيقة قدمت 
يف املا�س���ي اأعم���ال لق���ت جناحا كبريا 
ومن ثم توقفت لفرتة لي�ست بالقليلة 
وعندم���ا قررت الع���ودة اإل���ى جمهوري 
تاأنيت كث���ريا واخرتت العمل املنا�سب 

للع���ودة ول اأت�س���ور هن���اك اأروع م���ن 
التع���اون مع ال�ساع���ر الغنائ���ي القدير 
ه�س���ام ال�رصوقي وامللح���ن اجلميل بدر 
ال���ذوادي واملوزع الن�س���ط عارف عامر، 
واإن �س���اء اهلل يتقبل اجلمه���ور اأغنيتي 

اجلديدة “خوفك علي”.
اأما ع���ن راأيه يف ما يقدم���ه ال�سباب 
من اأعمال هذه الأيام، اأو�سح الرويعي: 
لالأمان���ة هناك اأ�سوات قادمة بقوة وقد 
ا�ستمع���ت اإل���ى بع�سها وه���ي اأ�سوات 
تب����رص باخلري وينتظره���ا م�ستقبل واعد 
اإذا ما �س���ارت على الطري���ق ال�سحيح، 
ويف املقاب���ل هناك اأ�س���وات ت�ستعجل 
الظه���ور وه���ي ل تعم���ل عل���ى تطوير 
اأدواته���ا ولالأ�س���ف �سيك���ون م�سريها 
�ل�شق���وط �ل�رسيع. فالف���ن ال يحتاج �إلى 
ال�رصعة والرغبة يف الظهور بل يحتاج يف 
املقام الأول اإلى التاأين وتطوير الذات 
والأدوات والحت���كاك مع الكبار، فمتى 
م���ا عمل الفنان ال�ساب على حتقيق كل 

ذلك �سيحقق النجاح وال�سهرة معا. • ابراهيم الرويعي	

• لقطة لفريق طفا�س يف تون�س	

• ال�ستعدادات لت�سوير الفيلم	

• لقطة خالل ت�سوير طفا�س يف تون�س	

يف �شعي���ه لرت�شيخ مفهوم �ملورث �الإن�شاين 
و�لثق���ايف للح�ش���ار�ت، ي�شت�شي���ف مركز �ل�شيخ 
�إبر�هي���م بن حممد �آل خليف���ة للثقافة و�لبحوث، 
الرئي����س واملدي���ر التنفي���ذي ل�سن���دوق الآث���ار 
العاملي���ة جو�س���وا ديفي���د، للحديث ع���ن “اخلط 
احلدي���دي املرتفع: بني املا�س���ي وامل�ستقبل - 
خط �سك���ة احلديد التاريخي يعط���ي روؤى جديدة 
جتربت���ه  �سيط���رح  اإذ  احل�رصي���ة”،  للمجتمع���ات 
يف تاأ�سي����س جتم���ع غ���ري ربح���ي للمحافظ���ة على 
�إرث خ���ط �شك���ة حديد مهج���ور �إلى خ���ط عاملي، 
كم���ا �سيب���ني الآث���ار املرتتبة يف �س���ون املعامل 
املعمارية والثقافية املهمة يف جميع اأنحاء العامل 
واحلف���اظ عليه���ا خ�سو�س���ا  املع���امل التاريخية 
املعر�س���ة للمخاط���ر الطبيعي���ة وال�سناعية، كما 

�سي�س���ري لأبع���اد التنمية امل�ستدام���ة ودورها يف 
مواجهة التحديات التي تهدد الروات الطبيعية 
والإن�ساني���ة، يكون ذلك، �سم���ن املو�سم الثقايف 
“املجازف���ة ج���زء م���ن النج���اة “، ملرك���ز �ل�شيخ 
�إبر�هي���م للثقافة و�لبحوث، تز�من���اً مع فعاليات 

ربي���ع الثقافة 2017، يوم الأثن���ني املوافق 03 
اأبري���ل 2017، عن���د ال�ساع���ة الثامن���ة م�س���اء، يف 

املركز. 
ي�س���ار اإل���ى اأن جو�س���وا ديفيد ه���و الرئي�س 
واملدي���ر التنفي���ذي ل�سن���دوق الآث���ار العاملية، 
�سغل اأي�ساً من�سب الرئي�س واملوؤ�س�س امل�سارك 
لأ�سدق���اء اخلط الع���ايل، وقد تع���اون مع روبرت 
هامون���د يف عام 1999 لإنق���اذ اخلط العايل، وهو 
خ���ط �سكة حدي���د مرتف���ع تاريخي عل���ى اجلانب 
الغرب���ي م���ن مانهات���ن، اإذ  دع���ا اأ�سدق���اء اخلط 
العايل بنجاح للحفاظ على واإعادة ا�ستخدام اخلط 
الع���ايل كمنتزه عام، وحتوي���ل وفتح هيكل اخلط 
�لعايل للجمهور على ث���اث مر�حل، �أ�شبح �رسيكا 

مرخ�سا بالكامل ملدينة نيويورك

tariq_albahhar

 فاطمة عبدالرحيم تصور مشاهدها في “ممنوع الوقوف”
ن�رصت الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم عرب ح�سابها الر�سمي على 
“اإن�ستجرام” �سورة لها وهي حتت�سن والدتها بعفوية وب�سدة وتعايدها 

مبنا�سبة عيد الأم موؤخرا.
وعلقت عبدالرحيم على ال�سورة قائلة: ”ع�ساين ما دوق حزجن يا اأمي 
ربي يطول بعمرج اإن �ساء اهلل ويدميج تاج على را�سنا يا نور عيني يا ميه 
اهلل يخلي اأمهاتكم الغاليات ويحفظهم من كل �رص وربي يرحم من توفاهم 

رب العاملني اإن �ساء اهلل” .
على �سعيد اآخر، توا�سل الفنانة فاطمة عبدالرحيم ت�سوير م�ساهدها 
يف امل�سل�س���ل الدرام���ي اجلديد ”ممنوع الوقوف” املق���رر عر�سه يف �سهر 

رم�سان املبارك.
وم�سل�س���ل ممنوع الوق���وف من تاأليف حمم���د الكن���دري واإخراج علي 
العل���ي، وي�س���ارك فيه كوكبة من فنانني اخللي���ج اأبرزهم عقيل الرئي�سي 
وخال���د اأمني وفاطم���ة عبدالرحيم وليل���ى املقبايل وهدى حم���دان وروؤى 

ال�سبان وغريهم ويتم ت�سويره حاليا يف الإمارات العربية املتحدة.

•  انتهت بلقي�س من 	
اإعداد وت�سجيل األبومها 

اجلديد من جميع النواحي، 
حيث اإختارت له 12 اأغنية 

متنوعة الأحلان والألوان 
املو�سيقية بجانب 

اللهجات.

BUZZ 

مسافات

عودة فريق فيلم “طفاش 2” من تونس

ع����اد فري����ق فيل����م “�سوال����ف طفا�����س والأربعني 
حرام����ي” م����ن تون�س بع����د ق�ساء ح����وايل �سه����را واحدا 
لت�سوي����ر امل�ساهد اخلارجية يف الفيلم “ قالع و �سحراء 

وبحار ومناطق اأخرى”
يجدر بالذكر اأن فيلم “طفا�س والأربعني حرامي” 
ياأت����ي مكمال للج����زء الأول “جزيرة هالماي����ا” الذي حقق 
جناح����ا كبريا يف دور ال�سينما الع����ام املا�سي ومن اإنتاج 
�رصكة ح����وار لالإنتاج الفني وم�سارك����ة 12 فنانا بحرينيا 
اإ�سافة اإلى املجاميع الكبرية ويخرجه يو�سف الكوهجي 
وم�ساعد خمرج ح�سن املاج����د  ومن الأ�سماء املوجود يف 
الفيل����م البطلني على الغري����ر وخليل الرميث����ي واأحمد 
عي�س����ى )حجي مكي( وعب����داهلل وليد )ب����وداود( ونورة 
البلو�س����ي )اأم ع����ذاري( ومنرية حممد )ل����وزو( والواعد 
حمم����د املاجد واأخرين ، ومن املق����رر اأن يعر�س الفيلم 
يف عي����د الفطر املقب����ل وت�سري التوقع����ات اأنه �سيحقق 
نف�س جناح اجلزء الول من الفيلم وذلك ملا ل�سخ�ستي 
“طفا�س وج�سوم” من �شعبية كبرة يف �أو�شاط �خلليج 

خا�سة عند الأطفال والنا�سئة.

5
اأ�سامة املاجد

جوشوا ديفيد ينقل أفكاره بمركز الشيخ إبراهيم 

• جو�سوا ديفيد	
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ال�سوكولتة وال�ساي الأخ�سر.. “مزيج �سحري”
تو�ص���ل علماء يف درا�صة جدي���دة، اإلى اأن ال�صوكولتة الداكنة وال�ص���اي الأخ�رش، ي�صكال ن 
مزيج���ا فريدا ي�صاعد عل���ى تن�صيط اجل�صم وحتفي���ز النتباه، مع الإبقاء عل���ى اجل�صد يف حالة 

ا�صرتخاء.
ويف الدرا�ص���ة التي قام بها باحثون يف جامعة “نورثرن اأريزونا”، برعاية �رشكة “هري�صي” 
لل�صوكولت���ة، مت اختبار ال�صتجابات العقلية لأ�صخا�س تناولوا اأنواعا من ال�صوكولتة حتتوي 

على ن�صب خمتلفة من الكاكاو.
ووج���د الباحثون اأن اأولئك الذين تناولوا �صوكولت���ة داكنة، اأي حتتوي على ن�صبة 60 يف 
املائ���ة من الكاكاو على الأقل، اأ�صبحوا ن�صيطني ومتيقظني، لكن �صغط الدم لديهم ارتفع، 

وفق ما ذكرت �صحيفة “تلغراف” الربيطانية.
يف اخلطوة التالية، قام الباحثون باإ�صافة مادة “اإل-ثيانني” املوجودة يف ال�صاي الأخ�رش، 
والت���ي ت�صاع���د على ال�صرتخاء، اإل���ى ال�صوكولتة، مم���ا اأدى اإلى انخفا����س �صغط الدم لدى 

امل�صاركني ب�صورة �رشيعة.
واأع���رب القائمون على الدرا�ص���ة عن اأملهم يف تطبيقها ب�ص���ورة وا�صعة، واإنتاج نوع من 

ال�صوكولتة يجمع بني تلك املكونات.

قطان مثريان يطلبان الطعام برن اجلر�س

برملانيـة كويتيــة تطالــب باإيقــاف “منــح رخـ�س قيــادة للوافديـن”
تقدمت النائب الكويتية، �صفاء الها�صم، 
باقرتاح اإلى جمل�س الأمة لإيقاف اإ�صدار رخ�س 
قي���ادة للوافدين ملدة عام، وذلك على خلفية 
م���ا ت�صهد البالد م���ن “اختناق ح���اد يف احلركة 

املرورية”.
وين�س اقرتاح الها�صم على “اإيقاف اإ�صدار 

رخ�س القيادة )اأول مرة( للوافدين )با�صتثناء 
خ���دم املن���ازل م���ادة 20( مل���دة ع���ام ويجدد 
الوق���ف حلني و�ص���ع حلول لأزم���ة الختناقات 

املرورية وو�صع �صوابط جديدة..”.
قي���ادة  لرخ����س  اآيل  ب�”رب���ط  وطالب���ت   
للتزوي���ر  منع���ا  العم���ل،  ب���اإذن  الوافدي���ن 

وال�صتثن���اءات، ت�صق���ط م���ن خالله���ا رخ�ص���ة 
القي���ادة يف حال فقدان الوافد �رشط من �رشوط 

ا�صتخراج رخ�صة القيادة”.
ويطال���ب القرتاح اأي�صا “ع���دم ا�صتخراج 
اأي رخ�ص���ة قي���ادة لأي وافد م���ا مل يكن يحمل 
رخ�صة قي���ادة يف بلده م�صدقة م���ن اخلارجية 

ومن �صفارات دولة الكويت يف بلده...”.
وت�صم���ن اق���رتاح الها�ص���م “من���ع امتالك 
الواف���د اأك���ر من مركب���ة”، وع���دم ال�صماح له 
بامت���الك “مركب���ة م���ا مل يك���ن يحم���ل رخ�صة 
مروري���ة كويتية، واإيقاف ترخي�س ما يزيد عن 

مركبة واحدة فورا”.

بيع دوالر اأمريكي  بـ 3.3 مليون دوالر

اأعل���ن منظم���و م���زاد علن���ي، اأقي���م ال�صبت يف 
بالتيم���ور بولية مرييالند الأمريكي���ة، اأنه جرى بيع 
الدولر الف�صي الأمريك���ي ن�صخة 1804 مببلغ 3.3 
ملي���ون دولر. وا�ص���رتى كيفني ليبت���ون، وهو من 
كاليفورنيا، وج���ون األبانيز من نيوج���ريزي الدولر 

الف�صي ب�صكل م�صرتك.
 ووف���ق م���ا ذكرته روي���رتز فاإن امل���زاد، الذي 
عر�صت فيه العم���الت ال�صهرية، حقق رقما قيا�صيا 
بلغ اأكر من 100 ملي���ون دولر، من خالل بيع اأكر 

من 200 قطعة نقدية. 
وح�ص���ب جمموعة “�صتاك����س بوير�س غالرييز” 
الت���ي نظمت امل���زاد، جنبا اإل���ى جن���ب “�صوثيبي” 
ف���اإن املزاد حقق ما جمموع���ه 107 مليون دولر يف 
املبيع���ات. وميلك هذه املجموع���ة ماك بوجو مطور 
العق���ارات يف دال�س وابنه برن���ت الذي يقوم بجمع 

العمالت املعدنية منذ ال�صبعينيات.

البدناء اأكرث عر�ضة الأمرا�س الكبد

اأظه���رت درا�صة اأجري���ت يف ال�صويد اأن ال�صبان 
الذي���ن يعانون م���ن زي���ادة ال���وزن اأو ال�صمنة تزيد 
فر����س اإ�صابته���م باأمرا�س الكب���د يف اأوقات لحقة 
من اأعمارهم اإلى مثلي فر�س نظرائهم من اأ�صحاب 

الأوزان العادية.
وكتب الباحثون يف ن�رشة “جوت” على الإنرتنت 
ي���وم 20 مار�س اأنه اإذا كان ال�صبان ال�صمان يعانون 
كذلك من مر�س ال�صكري م���ن الدرجة الثانية تزيد 
فر�س اإ�صابتهم باأمرا����س الكبد يف منت�صف العمر 
3.3 م���رة. وكانت درا�صات �صابقة ق���د اأظهرت اأن 
مر����س ال�صكري يزي���د احتمالت الإ�صاب���ة باأمرا�س 
الكب���د و�رشطان الكبد، لك���ن الدرا�صة الراهنة ت�صري 
اإل���ى اأن ارتف���اع موؤ�رش كتلة اجل�ص���م يعد يف حد ذاته 

عامل خطر.

فرياري ترامب تباع بـ 270 الف دوالر

بيع���ت �صيارة ف���رياري “اأف430” حمراء تعود 
اإل���ى 10 �صن���وات كانت مل���كا للرئي����س الأمريكي 
دونالد ترام���ب، يف مزاد يف فلوري���دا )جنوب غربي 
الولي���ات املتح���دة( ب�صع���ر 27 األ���ف دولر على ما 

اأفادت دار “اأوك�صينز اأمريكا”.
واأو�صح���ت الناطقة با�ص���م دار املزادات اإميي 
كري�صت���ي “تب���اع �صي���ارات م���ن الط���راز نف�ص���ه مل 
ميلكه���ا م�صاهري ب�صعر ي���راوح بني 125 األف دولر 
و175 األفا بح�صب عدد الكيلومرتات التي قطعتها 

وو�صعها العام والإ�صافات التي حتويها”.
ومل تك�صف كري�صتي عن هوية ال�صاري. وكانت 
ال�صيارة القطعة الأبرز يف املزاد الذي نظم يف فورت 
لوديرداي���ل على بعد �صاعة تقريبا من مارالغو مقر 
اإقامة الرئي�س الأمريكي الفخم الواقع على بعد 50 

كيلومرتاً �صمال ميامي.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

اإخماد حريق يف اأبراج قيد االإن�ضاء بدبي
�صيط���ر الدفاع املدين يف دبي، �صباح اأم�س الأحد، على حريق اندلع يف اأبراج “فاونتني فيوز” 
حت���ت الإن�ص���اء يف داون ت���اون دبي، وتقوم ف���رق الدفاع امل���دين بتربيد املوقع، ح�ص���ب ما اأعلن 
املكت���ب الإعالمي لإمارة دبي. وق���ال املكتب الإعالمي اإن وحدات الإ�صع���اف متواجدة يف املوقع، 
ول يوج���د بالغ عن اي اإ�صابات حتى اللحظة. وكانت �رشطة دبي اأغلقت بع�س ال�صوارع القريبة من 

املنطقة التي اندلع فيها احلريق.

ظه���ر قط���ان يف فيدي���و 
وهم���ا يطلب���ان الطع���ام عرب 
رن اجلر����س، يف جتربة مثرية 
لقي���ت اإعج���اب النا����س على 
الجتماعي.  التوا�ص���ل  مواقع 
الق�ص���ري  الفيدي���و  ويظه���ر 
كل واح���د منها وه���و ي�صغط 
على اجلر�س بكف���ة يده طلبا 
ملزيد من الغذاء على ال�صحن 

املو�ص���وع اأمام���ه، يف حني يجل�س القط���ان ب�صكل اأني���ق وراء املائدة الزجاجي���ة التي تعك�س 
ال�ص���ور. ويف اللحظ���ة التي يرن فيه���ا اأي من اجلر�صني تق���وم يد ب�رشية بو�ص���ع الطعام على 

ال�صحن، لي�رشع القط اإلى التهامه.
وم���ن جديد ي�رشع القطان ل�رشب اجلر�س مرة اأخرى، يف انتظار املزيد من الطعام، دون اأن 

تختل املعادلة، باأن ياأكل اأحدهما من �صحن الآخر.
وق���د كتب النائ���ب العمايل الربيطاين ت���وم وات�صون: “ل ميكنني التوق���ف عن م�صاهدة 
ه���ذا”، بح�صب م���ا اأ�صارت �صحيفة م���ريور. مت ت�صوير الفيديو من قبل الع���امل الفي�صولوجي 

الرو�صي اإيفان بافلوف يف اإطار جتارب يقوم بها على احليوانات.
وق���د اكت�صف بافلوف م���ا ي�صمى “التكيي���ف الكال�صيكي” لل�صهية، اأثن���اء درا�صته حول 
اأنظم���ة عم���ل املعدة يف احليوان���ات. ووج���د اأن الكالب مثال تنت���ج اللعاب عندم���ا ت�صم رائحة 
الطع���ام، اأو تراه، كذلك فاإن���ه ميكن اأن تكون ردة الفعل عن طريق نظ���ام اأدائي �صوتي كما 

تفعل القطتان يف هذا الفيديو.

 Social
media

العربية.. ثاين لغة 
يتحدث بها �ضكان والية 

اأمريكية

املع���روف ه���و اأن الإجنليزية هي اللغ���ة املتحدث بها يف الولي���ات املتحدة، وهي كذلك 
بالفع���ل، لأنه���ا الأول���ى م���ن حيث الت���داول بني النا����س، لكن ثمة لغ���ات اأخرى كث���رية �صاع 

ا�صتخدامها، بحكم املزيج العرقي املتنوع ل�صكان البالد.
وبح�ص���ب خريطة اأعدها موق���ع “ gizmodo” ا�صتنادا اإلى بيانات من مكتب الإح�صاءات 
ودرا�صات عن املجتمع الأمريكي، فاإن اللغة الإ�صبانية جاءت يف املرتبة الثانية، من حيث عدد 
املتحدث���ني بها، بعد اللغة الإجنليزية، يف اأكر م���ن اأربعني ولية اأمريكية. واأظهرت البيانات 
�صعفا يف ح�صور اللغة الفرن�صية، فهي ل ت�صكل لغة ثانية بعد الإجنليزية، اإل يف 4 وليات هي 

نيو هام�صري ولويزيانا ومني وفريمونت.
اأما اللغ���ة الأملانية فتح�رش مبثابة لغة ثانية بعد الإجنليزية، يف ولية نورث داكوتا فقط، 
�صاأنها يف ذلك �صاأن اللغة العربية التي حلت الثانية يف ولية مي�صغان. واأعد املوقع خريطة 
ثاني���ة جت���رد اأكر اللغات ح�ص���ورا يف الولي���ات الأمريكية، بعد كل م���ن الإجنليزية 

والإ�صبانية، فوجدت اأن الأملانية م�صتخدمة ب�صكل لفت، يف املرتبة الثالثة.

    الطق�س اليوم غائم 
جزئًيا مع ت�صاعد التجربة يف 

بع�س املناطق.

ومن املتوقع اأن يكون مغربا يف وقت 
لحق. الرياح �صمالية غربية من 15 اإلى 20 
عقدة وت�صل من 22 اإلى 27 عقدة اأحيانا.

ولكنها متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد اأحيانا.
ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام عند ال�صواحل، ومن 

3 اإلى 6 اأقدام يف عر�س البحر.

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

عار�صة تقدم زيا من ت�صميم دينغ زوبينغ خالل اأ�صبوع املو�صة الذي نظمته 
�رشكة مر�صيد�س بنز يف بكني )غيتي(

مياه الفيضانات تحيط بعدد من الطائرات 
في والية نيوساوث ويلز بأستراليا بعد هطول 

أمطار كثيفة خالل إعصار ديبي )رويترز(
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