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يومية سياسية شاملة

املنامة  -وزارة الداخلية :جدّد رئي�س اجلمهورية
التون�سي���ة الباج���ي قائ���د ال�سب�س���ي ت�ضام���ن تون�س
وم�ساندتها ململكة البحرين يف م�ساعيها الرامية �إلى
�ضمان �أمنه���ا وا�ستقرارها .جاء ذل���ك لدى ا�ستقباله
وزير الداخلية الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل
�آل خليفة الذي يزور اجلمهورية التون�سية حاليا.
و�أكد الرئي����س التون�سي متانة العالقات الأخوية
التي جتم���ع البلدين ال�شقيق�ي�ن واحلر�ص امل�شرتك
على تعزيزها يف خمتلف املجاالت.
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نريد جتنب ال�سلوكيات املرورية اخلاطئة ولي�س فر�ض الغرامات ...رئي�س الوزراء يوجه:

مراجعة �سرعات ال�شوارع خلف�ض املخالفات
ت�سريع قانون التنظيم العقاري ...و�إجراءات لت�سريع الأحكام الق�ضائية
املنام���ة  -بن���ا :وجه رئي����س الوزراء �صاح���ب ال�سمو
امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليفة �إل���ى �إعادة
النظر يف ال�رسعات املحددة يف ال�شوارع الرئي�سة والفرعية،
وتعديله���ا بحيث تلبي متطلبات ال�سالمة ،وبال�شكل الذي
يخف�ض املخالف���ات املرورية ،وي�ضم���ن تطبيق القانون
على املخالفني .كما وجه �سموه �إلى زيادة حمالت التوعية
التي ت�ساعد على االلتزام بقواعد املرور ،فالهدف جتنب
ال�سلوكي���ات املرورية اخلاطئة ،ولي����س فر�ض الغرامات
واملخالف���ات .وكان �سموه قد تر�أ����س اجلل�سة االعتيادية
الأ�سبوعي���ة ملجل����س ال���وزراء ،بح�ض���ور ويل العهد نائب
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء
�صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلم���ان بن حمد �آل خليفة،
بق��ص�ر الق�ضيبية �صب���اح �أم�س .ووجه �سم���وه �إلى تعديل
قانون التطوير العقاري القائم حاليا ً ،بالت�رسيع يف �إ�صدار
قانون التنظيم العقاري الذي �سيحل حمل القانون احلايل
بعد �إق���راره من ال�سلطة الت�رشيعية� .إلى ذلك ،كلف �سموه
اجله���ات املخت�صة بتبني الإج���راءات التي تكفل
2
الإ�رساع يف تنفيذ الأحكام الق�ضائية.

•�سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سً ا جل�سة جمل�س الوزراء بح�ضور �سمو ويل العهد �أم�س

بالدنا
8

اقتصاد البالد
حممد بن عبداهلل :م�شروع الت�أمني ال�صحي
لن مي�س حقوق املواطن

مسافات البالد
23

البالد سبورت
املناف�سة ت�شتعل على مراكز املربع الذهبي
16
لدوري الطائرة

البحرين الـ 47عامليا يف التنمية الب�شرية
احتل���ت مملكة البحري���ن املرتبة  47من بني
 188دولة يف م�ؤ�رش التنمي���ة الب�رشية ال�صادر عن
برنام���ج الأم���م املتح���دة الإمنائ���ي (،)UNDP
�إذ �أك���د تقرير الع���ام  2016ان البحرين �شهدت
م�ستويات متزايدة يف م�ؤ��ش�ر التنمية الب�رشية منذ
العام .1990

و�أكد وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون الدولية
ال�شيخ عبداهلل بن �أحمد �آل خليفة ،يف حفل �إطالق
تقري���ر التنمي���ة الب�رشي���ة العامل���ي � 2016أم�س،
التزام اململكة الت���ام بالتعاون مع الأمم املتحدة
خ�صو�ص���ا برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لتطوير
التقري���ر الثالث للتنمية الب�رشية يف البحرين ونحو
حتقي���ق �أه���داف ع���ام  2030للتنمي���ة
8
امل�ستدامة.

ال ر�سوم على الأجانب باملدار�س احلكومية
املنام���ة  -بن���ا� :أكد وزير الرتبي���ة والتعليم
ماجد النعيمي لوكالة �أنباء البحرين (بنا) ،مت�سك
وزارته برف�ض فر�ض ر�سوم درا�سية على الطلبة
الأجان���ب يف املدار����س احلكومي���ة ،متا�شي���ا ً م���ع
�سيا�س���ة مملكة البحرين يف توفري التعليم جلميع
املواطنني واملقيمني .وك�شف النعيمي ا�ستمرار

املنام���ة  -بن���ا� :ص���ادق عاهل الب�ل�اد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليف���ة و�أ�صدر
تعديل د�ستور مملكة البحرين ال�صادر �سنة ،2017
وذلك بعد �أن وافق عليه جمل�سا ال�شورى والنواب.
وجاء يف امل���ادة الأولى �أنه ي�ستبدل بن�ص البند
(ب) من امل���ادة ( )105من د�ستور مملكة البحرين
الن����ص الآتي“ :ينظ���م القانون الق�ض���اء الع�سكري
ويب�ي�ن اخت�صا�صاته يف كل من ق���وة دفاع البحرين
واحلر�س الوطني وقوات الأمن العام”.
وجاء يف املادة الثانية �أنه ين�رش هذا التعديل يف
اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ ن�رشه.

الرتاجع عن “�ضريبة البحر” �أو م�ساءلة الوزير
را�شد الغائب
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�إبراهيم النهام ،بنا

العاهل ي�صدق على تعديل
قانون الق�ضاء الع�سكري

رف�ض برملاين بلدي لفر�ض  10دنانري للإبحار من فر�ضة الدور ...الدو�سري:

تخفيف عقوبة علي �سلمان
�إىل ال�سجن � 4سنوات

خليل الع�سوامي� :إعدادية مدينة عي�سى
للبنني ..واحة للفنون واملواهب

•جاللة امللك

االت�ص���ال م���ع عدد م���ن امل�ؤ�س�س���ات االكادميية
العاملية لتوفري برامج درا�سية متميزة يف جامعة
الهداي���ة اخلليفية ،لتكون �إ�ضافة نوعية للتعليم
العايل يف مملكة البحري���ن ودول اخلليج العربية،
بن���اء عل���ى التوجيه���ات ال�سديدة لعاه���ل البالد
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة.

�أث���ار فر����ض �رشكة متلكه���ا “ممتل���كات” ر�سوما
مبقدار  10دنانري على هواة ال�صيد ال�ستخدامهم مرف�أ
قرية الدور غ�ضبا برملانيا بلديا.
وقال رئي�س جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س
الن���واب حمد الدو��س�ري لـ “الب�ل�اد” �إن فر�ض الر�سوم
غ�ي�ر قانوين ،مطالب���ا ال�رشكة بالرتاجع ع���ن القرار و�إال
�سي�ضطر الربملان لتفعيل �أدوات امل�ساءلة الربملانية
للوزي���ر املخت�ص .بينم���ا ،قال رئي�س جلن���ة اخلدمات
باملجل����س البل���دي للمنطقة اجلنوبية ب���در التميمي لـ
“البالد” �إنه يجهل �سب���ب انتقال ادارة �ش�ؤون املرف�أ
من قطاع �ش�ؤون البلديات الى �رشكة خا�صة.
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•فر�ض ر�سوم على ا�ستخدام البحارة فر�ضة الدور بعد حتويلها �إلى �رشكة خا�صة

(ت�صوير� :أمين يعقوب)

 10قتلى يف انفجار حمطة مرتو ب�سان بطر�سربغ ...والبحرين تدين

الإرهـــاب ي�ضــرب “مدينــة القي�صــر”
�سان بطر�س�ب�رغ  -وكاالت :قال���ت م�صادر يف
�أجه���زة الط���وارئ الرو�سي���ة �إن � 10أ�شخا�ص قتلوا
و�أ�صي���ب � 50آخ���رون بجروح جراء عملي���ة تفجري ال
ي�ستبع���د �أن تكون �إرهابية ا�سته���دف حمطة مرتو
يف مدين���ة �سان بطر�سربغ برو�سيا� ،أم�س ،تزامنا مع
زيارة يقوم بها الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني،
�إلى املدينة التي ولد فيها.
و�أدان���ت وزارة خارجي���ة البحري���ن التفج�ي�ر
الإرهاب���ي ،م�ؤكدة وقوف البحري���ن التام �إلى جانب
رو�سي���ا ،وت�أييدها لكل الإج���راءات والتدابري التي
تتخذه���ا ملواجه���ة �آف���ة الإره���اب ،جم���ددة موقف
اململك���ة الرا�س���خ الذي ينب���ذ كل �أ�ش���كال العنف
والتط���رف والإره���اب �أيًّا كان���ت م�صادرها
14
ودوافعها.

• �إجالء �أحد �ضحايا التفجري ...ويف الإطار �صورة املنفذ املحتمل
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الهدف جتنب ال�سلوكيات اخلاطئة ولي�س فر�ض الغرامات واملخالفات ...رئي�س الوزراء يوجه:

�إعادة النظر يف ال�رسعات املحددة يف ال�شوارع وتعديلها
البحرين تعزي الكويت بوفاة
ال�شيخ �سعد جابر العذبي

•�سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا ً جل�سة جمل�س الوزراء بح�ضور �سمو ويل العهد

زي����ادة ح��م�لات ال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى االل���ت���زام ب��ق��واع��د امل���رور
ت�رسيع �إ���ص��دار قانون التنظيم العقاري ال��ذي �سيحل حمل قانون التطوير العقاري
تبني �إج���راءات تكفل الإ��س�راع يف تنفيذ الأح��ك��ام الق�ضائية وتطوير �إدارة الدعاوى
و���ض��ع احل��ل��ول ال��ع��اج��ل��ة للم�شكالت اخل��دم��ي��ة يف ح��ال��ة �أب���و م��اه��ر وق��ري��ة املالكية
املنام���ة  -بن���ا :تر�أ����س رئي�س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة
اجلل�س���ة االعتيادي���ة الأ�سبوعي���ة ملجل����س ال���وزراء
بح�ضور ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي����س جمل�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلم���ان بن حم���د �آل خليفة وذلك بق��ص�ر الق�ضيبية
�صب���اح �أم����س ،وعق���ب اجلل�س���ة �أدلى الأم�ي�ن العام
ملجل�س ال���وزراء يا�رس ب���ن عي�سى النا��ص�ر بالت�رصيح
التايل:
�أ�ش���اد �صاح���ب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء
بنتائ���ج زي���ارة عاهل الب�ل�اد �صاح���ب اجلاللة امللك
حم���د بن عي�سى �آل خليفة �إلى جمهورية م�رص العربية
ال�شقيقة وباملباحثات املثمرة التي �أجراها جاللته مع
رئي�س جمهورية م�رص العربي���ة عبدالفتاح ال�سي�سي،
وبدورها يف تعزيز التن�سيق والت�شاور العربي.
ث���م رحب �صاحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء
بنتائ���ج القمة العربية الثامنة والع�رشين التي عقدت
يف اململك���ة الأردني���ة الها�شمي���ة ال�شقيق���ة ،والتي
ر�أ����س وفد مملك���ة البحري���ن �إليها �صاح���ب اجلاللة
املل���ك ،و�أ�شاد �سموه بقراراته���ا وخمرجاتها يف دعم
الق�ضايا العربي���ة ،وحتقيق �أهداف وتطلعات الدول
العربي���ة و�شعوبها ورف���د التعاون والعم���ل العربي
امل�ش�ت�رك ،ون���وه �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
ال���وزراء مبا متيزت به هذه القمة من م�ستوى عال يف
امل�شارك���ة وباللقاءات الثنائية التي تخللتها ،ومنها
لق���اء �صاحب اجلاللة امللك بعاه���ل اململكة العربية
ال�سعودي���ة ال�شقيقة �أخيه خ���ادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود.
بع���د ذل���ك �أكد �صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س
ال���وزراء �أهمي���ة الإ�سرتاتيجي���ات املتكامل���ة �ضمن
املنظوم���ة اخلليجي���ة الت���ي تدع���م امل���وارد املائية

وم�صادره���ا ب���دول جمل����س التعاون ل���دول اخلليج
العربي���ة ،و�أثن���ى �سموه عل���ى دور الفعالي���ات التي
تقام له���ذا الغر�ض ،ومنها م�ؤمت���ر ومعر�ض اخلليج
الثاين ع�رش للمياه الذي عقد م�ؤخراً حتت رعاية �سموه
مبملكة البحرين.
بعده���ا ،ح���ث �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
الوزراء على �أهمية �أن تكون الت�رشيعات م�شجعة على
اال�ستثم���ار يف القطاع العق���اري ،وحمفزة للمطورين
العقاري�ي�ن ،وحافظ���ة يف الوق���ت نف�س���ه حلق���وق
امل�ستثمري���ن وامل�ساهمني ،ووجه �سموه �إلى تعديل
قانون التطوير العقاري القائم حاليا ً وذلك بالت�رسيع
يف �إ�صدار قانون التنظيم العقاري الذي �سيحل حمل
القان���ون احلايل بع���د �إقراره من ال�سلط���ة الت�رشيعية
وذل���ك للمزي���د م���ن الت�سهي�ل�ات �أم���ام املطوري���ن
العقاريني والت�شجيع على احلركة العمرانية.
�إل���ى ذل���ك ،فقد كل���ف �صاحب ال�سم���و امللكي
رئي�س ال���وزراء اجلهات املخت�صة بتبن���ي الإجراءات
التي تكف���ل الإ��س�راع يف تنفيذ الأح���كام الق�ضائية،
وتطوير نظام �إدارة الدع���اوى مبا يحول دون الت�أخر

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

يف تنفي���ذ الأحكام وو�ض���ع الآلي���ات الكفيلة بذلك،
وكل���ف �سم���وه وزي���ر الع���دل وال�ش����ؤون الإ�سالمية
والأوق���اف بالتن�سيق حيال ذل���ك مع املجل�س الأعلى
للق�ضاء.
بعده���ا ،وج���ه �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
الوزراء ،وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط
العم���راين �إلى و�ض���ع احللول العاجل���ة لأية م�شكالت
خدمي���ة يف حالة �أبو ماه���ر وقرية املالكي���ة ،والعمل
على تطوير البنية التحتية فيهما ،وكلف �سموه وزير
الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين
مبتابعة احتياجات املنطقتني املذكورتني.
بع���د ذلك ،وج���ه �صاحب ال�سم���و امللكي رئي�س
ال���وزراء �إل���ى �إعادة النظ���ر يف ال�رسع���ات املحددة يف
ال�شوارع الرئي�سة وال�ش���وارع الفرعية ،وتعديلها مبا
يجعله���ا متنا�سب���ة مع احلرك���ة املروري���ة و�إيقاعها،
وملبية ملتطلبات ال�سالم���ة ،وبال�شكل الذي يخف�ض
املخالفات املرورية ،وي�ضمن يف الوقت ذاته تطبيق
القان���ون على املخالف�ي�ن ،كما وج���ه �صاحب ال�سمو
امللك���ي رئي�س ال���وزراء �إلى زيادة حم�ل�ات التوعية

مجلس الوزراء:

الترخيص لمعهد البحرين للؤلؤ واألحجار
الكريمة القيام بمهمة الفحص
االقتصاد الوطني وفر  62ألف وظيفة
جديدة خالل السنة الماضية

املرورية التي ت�ساعد عل���ى االلتزام بقواعد املرور،
فاله���دف هو جتنب ال�سلوكي���ات املرورية اخلاطئة،
ولي����س فر�ض الغرامات واملخالف���ات ،وكلف �سموه
اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالتعاون مع
املجل�س الأعلى للمرور يف هذا اخل�صو�ص.
بع���د ذل���ك ،نظ���ر املجل����س يف املذك���رات
واملو�ضوع���ات املدرجة عل���ى جدول �أعمال���ه ،وقرر
ب�ش�أنها ما يلي:
�أوالً :ا�ستن���اداً �إل���ى التعدي�ل�ات الد�ستوري���ة
الأخ�ي�رة التي �ص���ادق عليها �صاح���ب اجلاللة عاهل
البالد و�أ�صدرها بعد �إقرارها من ال�سلطة الت�رشيعية،
والت���ي تكف���ل للقانون تنظي���م الق�ض���اء الع�سكري
وبيان اخت�صا�صاته ،فق���د وافق جمل�س الوزراء على
م��ش�روع قانون بتعديل بع�ض �أح���كام قانون الق�ضاء
الع�سك���ري ال�ص���ادر باملر�سوم بقان���ون رقم ()34
ل�سن���ة  ،2002و�إحالته �إلى ال�سلط���ة الت�رشيعية وفق
الإجراءات الد�ستورية والقانونية.
ثاني���ا ً :واف���ق جمل�س ال���وزراء عل���ى الرتخي�ص
ملعه���د البحري���ن لل�ؤل����ؤ والأحج���ار الكرمي���ة القيام
مبهم���ة فح����ص الل�ؤل����ؤ والأحج���ار الكرمية ب���دالً من
خمترب فح����ص الل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية التابع لوزارة
ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياحة ،كم���ا وافق على نقل
�أ�ص���ول املخترب احل���ايل �إلى املعهد املذك���ور ليبد�أ
الأخري يف ممار�سة اخت�صا�صاته مع مطلع �شهر يوليو
املقب���ل ،و�أن يك���ون ال���دور الرقاب���ي والإ�رشايف على
قطاع فح�ص الل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية والنفي�سة لدى
وزارة ال�صناعة والتج���ارة وال�سياحة ،على �أن ي�ستمر
خمترب الوزارة احلايل يف عملية و�سم الذهب والف�ضة
والبالت�ي�ن ،وذلك يف �ضوء املذك���رة املرفوعة لهذا
الغر�ض من وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
ثالث���ا ً� :أخذ املجل����س علما ً ب�أه���م م�ؤ�رشات �سوق
العم���ل عن الربع الرابع من الع���ام  2016ومقارنتها
بالفرتة ذاتها من العام  ،2015والتي �شهدت زيادة
بن�سبة  % 8.5يف �إجمايل العمالة الكلية مما ي�ؤ�رش �إلى
�أن االقت�صاد الوطني ق���د وفر خالل ال�سنة املا�ضية
نح���و � 62ألف وظيف���ة جديدة عدا تل���ك التي خرجت
من �سوق العم���ل ،كما �أظهرت امل�ؤ�رشات �أن متو�سط
التوظي���ف ال�شه���ري بل���غ  1883مواطن���ا بحريني���ا
خالل الرب���ع الأخري من الع���ام  ،2016كذلك �أظهرت
امل�ؤ�رشات زيادة و�سيط الأجور يف الربع الرابع بن�سبة
 % 3.6يف القطاع اخلا�ص و % 1.8يف القطاع العام،
حيث بلغ و�سيط الأجور يف القطاع العام  685دينار،
فيم���ا بل���غ  400دينار يف القط���اع اخلا�ص ،حيث جاء
ذل���ك يف املذك���رة املرفوعة لهذا الغر����ض من وزير
العمل والتنمية االجتماعية.
رابع���ا ً :بح���ث جمل����س ال���وزراء ث�ل�اث مذكرات
تفاه���م ب�ي�ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة الفلبني
ال�صديق���ة ،الأول���ى ب�إن�شاء جلنة م�شرتك���ة عليا بني
البلدين ،والثانية يف جمال اخلدمة املدنية ،والثالثة
بني املعه���د الدبلوما�سي مبملك���ة البحرين ومعهد
اخلدمات اخلارجي���ة الفلبيني ،وق���رر �إحالة املذكرة
املرفوع���ة به���ذا اخل�صو�ص من وزي���ر اخلارجية �إلى
اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون القانونية.
خام�س���ا ً :واف���ق املجل����س عل���ى الت�صديق على
اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين
وحكوم���ة جمهوري���ة فنلن���دا ،و�أحاله���ا �إل���ى اللجن���ة
الوزارية لل�ش�ؤون القانونية التخاذ ما يلزم.
�ساد�س���ا ً :وافق جمل����س الوزراء عل���ى االقرتاح
برغب���ة املقدم من جمل�س الن���واب املتعلق بااللتزام
بالأنظمة واال�شرتاطات فيما يتعلق باملواقف العامة
لأ�صحاب �سجالت ت�أج�ي�ر ال�سيارات ،فيما وافق على
ردود بع����ض االقرتاح���ات برغبة الأخ���رى على النحو
الذي �أو�صت به اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون القانونية.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

املنامة  -بنا :بعث عاهل البالد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة
ورئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي االمري
خليف���ة ب���ن �سلم���ان ال خليف���ة وويل العهد
نائ���ب القائد االعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان ب���ن حم���د ال خليفة برقي���ات تعزية
وموا�س���اة ال���ى �أخيه���م �أمري دول���ة الكويت
ال�شقيق���ة �صاح���ب ال�سم���و ال�شي���خ �صب���اح
االحم���د اجلاب���ر ال�صب���اح� ،أعرب���وا فيه���ا عن
خال����ص تعازيه���م و�ص���ادق موا�ساته���م يف
وف���اة املغف���ور له ب����إذن اهلل تعال���ى ال�شيخ
�سعد جاب���ر العذبي املحمد ال�صباح� ،سائلني
املولى ع���ز وج���ل �أن يتغمد الفقي���د بوا�سع
رحمته ور�ضوان���ه وي�سكنه ف�سيح جناته .كما
بع���ث �صاحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء
و�صاح���ب ال�سمو امللك���ي وويل العهد نائب
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء برقيات تعزي���ة وموا�ساة مماثلة �إلى
كل من ويل العهد �أخيهما �سمو ال�شيخ نواف
الأحمد اجلابر ال�صباح ورئي�س جمل�س الوزراء
�أخيهم���ا �سم���و ال�شي���خ جابر املب���ارك احلمد
ال�صباح� ،ضمنها �سموهم���ا خال�ص تعازيهما
وموا�ساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

العاهل وويل العهد يعزيان الرئي�س
الرو�سي ب�ضحايا التفجري الإرهابي
املنامة  -بنا :بعث عاهل البالد �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة وويل
العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سلم���ان بن حم���د �آل خليف���ة بربقية
تعزية وموا�ساة �إلى رئي�س رو�سيا االحتادية
ال�صديقة فالدميري بوتني ،ب�ضحايا التفجري
الإرهاب���ي الذي وقع يف �إح���دى حمطات مرتو
الإنفاق يف مدينة �سان بطر�سبورغ الرو�سية،
و�أ�سفر ع���ن �سق���وط الع�رشات م���ن ال�ضحايا
وامل�صابني.
و�أع���رب جالل���ة املل���ك ع���ن ا�ستن���كاره
و�إدانته ال�شديدة ملثل هذه الأعمال الإجرامية
الآثم���ة التي ت�سته���دف �أرواح الأبرياء والتي
تتناف���ى م���ع كل ال�رشائ���ع ال�سماوي���ة والقيم
االن�ساني���ة ،معرب���ا جاللة عن خال����ص تعازيه
و�ص���ادق موا�ساته لفخام���ة رئي�س جمهورية
رو�سي���ا ولأ�رس ال�ضحاي���ا وال�شع���ب الرو�سي
ال�صديق ،متمنيا جاللت���ه للم�صابني ال�شفاء
العاجل.
كم���ا بعث �صاح���ب ال�سم���و امللكي ويل
العه���د برقي���ة تعزي���ة وموا�س���اة مماثلة الى
رئي�س الوزراء الرو�سي دميرتي ميدفيديف.

العاهل يعزي الرئي�س
الكولومبي يف �ضحايا االنهيار
املنامة  -بنا :بعث عاهل البالد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة
برقية تعزية وموا�س���اة الى رئي�س جمهورية
كولومبيا ال�صديقة خ���وان مانويل �سانتو�س
يف �ضحاي���ا االنهي���ار الأر�ضي ال���ذي وقع يف
�إقلي���م بوتومايو يف كولومبي���ا .و�أعرب جاللة
امللك يف الربقية عن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�سات���ه لرئي�س جمهوري���ة كولومبيا ولأ�رس
ال�ضحاي���ا وال�شع���ب الكولومب���ي ال�صدي���ق،
متمنيا جاللته للم�صابني ال�شفاء العاجل.

العاهل يتلقى �شكر
يل
الرئي�س ال�صوما 
املنامة  -بنا :تلقى عاهل البالد �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة برقية
�شكر جوابية من رئي����س جمهورية ال�صومال
الفيدرالية ال�شقيق���ة حممد عبداهلل فرماجر،
وذل���ك ردًّا عل���ى برقي���ة جاللت���ه املهنئة له
مبنا�سبة انتخابه رئي�سً ا جلمهورية ال�صومال.
و�أعرب الرئي�س ال�صومايل عن �أطيب تهانيه
ومتنياته جلاللته مبوف���ور ال�صحة وال�سعادة
وململكة البحرين دوام التقدم والتطور.
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�سموهما ي�ؤكدان �أهمية تعزيز �آفاق التعاون العربي ...رئي�س الوزراء وويل العهد:

القوانني والت�رشيعات تهدف �إلى خدمة املواطن وحتقيق امل�صلحة العامة
املنامة  -بنا :ا�ستقبل رئي�س الوزراء
�صاح���ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خليفة بن
�سلمان �آل خليفة ،ويل العهد نائب القائد
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س
ال���وزراء �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأمري
�سلم���ان بن حم���د �آل خليفة �صب���اح �أم�س
بق�رص الق�ضيبية.
و�أك���د �سموهم���ا �أهمي���ة تعزي���ز �آفاق
التع���اون العرب���ي وبخا�ص���ة ب�ي�ن الدول
التي ت�شكّ ل عمقًا ا�سرتاتيجيًّا عربيًّا ولها
مكانتها وثقله���ا ال�سيا�سي واالقت�صادي
�إقليميًّ���ا وعامليًّا ،م�شددين �سموهما على
�أهمي���ة املبادرات ال�سامي���ة لعاهل البالد
�صاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى �آل
خليف���ة الداعمة للت�ضامن العربي وتعزيز
العالقات العربية.
�إل���ى ذلك ،فق���د ا�ستعر����ض �صاحب
ال�سمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء و�صاحب
ال�سمو امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً �سمو ويل العهد

ال���وزراء عددًا م���ن املو�ضوعات املت�صلة

التعاون القائم بني ال�سلطتني التنفيذية

بال�ش����أن الوطني ،حيث �أك���د �سموهما �أن

والت�رشيعية وموا�صل���ة تطوير الت�رشيعات

الهدف الأ�سمى من القوانني والت�رشيعات،

وتن�سي���ق تنفي���ذ خمتل���ف املب���ادرات

خدمة املواطن وحتقيق امل�صلحة العامة،

احلكومي���ة ب�ي�ن الأجه���زة املخت�ص���ة مبا

الفت�ي�ن �سموهم���ا �إل���ى �أهمي���ة تعزي���ز

يعود باخلري على الوطن واملواطنني.

القائد العام ي�شيد بالعالقات مع الكويت

الرف���اع  -قوة دف���اع البحري���ن :ا�ستقبل
القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن امل�شري
الرك���ن ال�شيخ خليف���ة بن �أحم���د �آل خليفة يف
مكتبه بالقي���ادة العامة لقوة دف���اع البحرين،
�صب���اح �أم�س �سف�ي�ر دولة الكوي���ت ال�شقيقة
لدى اململكة ال�شيخ عزام بن مبارك ال�صباح.
وخ�ل�ال اللقاء ،رحّ ���ب القائد الع���ام لقوة
دفاع البحرين ب�سفري دولة الكويت ال�شقيقة،
م�شيدًا بالعالق���ات الأخوية الوطي���دة القائمة
ب�ي�ن البلدي���ن ال�شقيقني ،وم���ا تتمتع به هذه
العالقات من منو م�ضطرد ،كما مت ا�ستعرا�ض
عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

 ...ويشيد بالعالقات بين البحرين وماليزيا
�أق���ام القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين

امل�ش�ي�ر الرك���ن ال�شي���خ خليف���ة بن �أحم���د �آل
خليف���ة ،م�أدبة غ���داء بنادي �ضب���اط قوة دفاع
البحري���ن �أم�س ،لوزير الدف���اع املاليزي ه�شام
الدين ح�س�ي�ن ،بح�ضور رئي�س هيئ���ة الأركان
الفري���ق الرك���ن ذي���اب ب���ن �صق���ر النعيمي،
ووكيل وزارة الدفاع اللواء الركن ال�شيخ �أحمد
ب���ن حمم���د �آل خليف���ة ،وعدد من كب���ار �ضباط
ق���وة دفاع البحري���ن ،و�أع�ض���اء الوفد املرافق
لل�ضيف.
وبهذه املنا�سبة ،رحّ ب القائد العام لقوة
دفاع البحرين بوزي���ر الدفاع املاليزي والوفد
املراف���ق له ،م�شيدًا بعم���ق العالقات الوطيدة
والتاريخي���ة القائمة بني البلدي���ن وال�شعبني
ال�صديق�ي�ن ،كما جرى تب���ادل الأحاديث حول
عدد من الأمور امل�شرتكة.

الرميحي :البحرين رائدة يف احلركة العلمية والفكرية

املنامة  -بن���ا� :أ�شاد وزير �ش�ؤون الإعالم،
رئي����س جمل�س �أمن���اء معهد البحري���ن للتنمية
ال�سيا�سية علي الرميحي بالإجنازات البحرينية
الرائ���دة يف جماالت الإب���داع الإعالمي والثقايف
واحلرك���ة العلمي���ة والبحثي���ة واملعرفي���ة،
ومبادراته���ا امل�شهودة يف ن��ش�ر ثقافة ال�سالم
واحلوار بني احل�ض���ارات والأديان والثقافات
خالل العهد الزاهر جلاللة امللك.
وا�ستعر�ض الرميحي ،لدى ا�ستقباله �أم�س
رئي�س جمل�س �أمناء مرك���ز البحرين للدرا�سات
اال�سرتاتيجية والدولي���ة والطاقة “درا�سات”،
وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون الدولية ال�شيخ
عبداهلل بن �أحمد بن عبداهلل �آل خليفة ،بح�ضور
ع�ض���و جمل����س �أمن���اء املرك���ز �أحم���د اليو�شع،
�آلي���ات التعاون والتن�سيق امل�شرتك مبا يخدم
امل�صال���ح احليوي���ة للمملكة ويع���زز مكانتها
املرموقة يف املحافل الإقليمية والدولية.
وناق�ش الوزير الربامج والأفكار املقرتحة
لتعزي���ز ال�رشاك���ة ب�ي�ن ال���وزارة واملعه���د
و”درا�س���ات” يف ن��ش�ر التوعي���ة بالق�ضاي���ا
ال�سيا�س���ة والأمني���ة ،و�إقام���ة الفعالي���ات
امل�شرتك���ة والتع���اون يف �إج���راء البح���وث
والدرا�س���ات وجم���ع وحتلي���ل املعلوم���ات مبا
يخدم �صناع القرار ،ويدعم اجلهود الوطنية يف
دعم الأمن وال�سالم الإقليمي والدويل ،وتبادل
اخلبـ���رات مع امل�ؤ�س�سات املحلي���ة والإقليمية
والدولية ذات ال�صلة.

 ...ويؤكد توطيد الشراكة مع “الخارجية”
والبعثات الدبلوماسية
املنام���ة  -بن���ا :ا�ستقب���ل وزي���ر �ش�ؤون
الإع�ل�ام عل���ي الرميح���ي يف مكتب���ه ال�شي���خ
عب���داهلل بن را�ش���د ب���ن عب���داهلل �آل خليفة،
وذل���ك مبنا�سبة �ص���دور املر�س���وم امللكي
ال�سام���ي رق���م ( )20ل�سن���ة  2017بتعيينه
�سفريًا بالديوان العام لوزارة اخلارجية.
و�أع���رب الوزير عن خال����ص تهانيه �إلى
ال�شيخ عبداهلل بن را�شد �آل خليفة على الثقة
امللكي���ة ال�سامية ،متمنيًّا ل���ه دوام التوفيق
وال�س���داد يف �أداء مهام���ه الدبلوما�سي���ة،
ومثمنًا جهوده الوطني���ة املخل�صة كمحافظ
للمحافظ���ة اجلنوبية ،وع�ضويت���ه الفاعلة يف
اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجمل�س
�إدارة اللجنة الأوملبية البحرينية.
و�أكد وزير �ش�ؤون الإعالم حر�ص الوزارة
عل���ى توطي���د �أوا��ص�ر التع���اون وال�رشاكة مع
وزارة اخلارجي���ة وبعثاته���ا الدبلوما�سية يف
التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية والبحثية
واحلقوقي���ة الدولي���ة ،مب���ا ي�سه���م يف �إبراز
املنج���زات الوطني���ة املتوا�صلة خالل العهد
الإ�صالح���ي الزاه���ر لعاه���ل الب�ل�اد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة،
وبيانه���ا يف خمتل���ف املحاف���ل الإقليمي���ة
والدولية.
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قائد احلر�س امللكي ي�شيد بالتعاون الدفاعي مع ماليزيا
املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة :احتف���ى
قائ���د احلر����س امللك���ي �سمو العمي���د الركن
ال�شي���خ نا��ص�ر ب���ن حم���د �آل خليف���ة ،بوزي���ر
الدفاع املالي���زي ه�شام الدين ح�سني ،وذلك
بح�ضور قائ���د قوة احلر����س امللكي اخلا�صة
�سم���و الرائد ال�شيخ خالد ب���ن حمد �آل خليفة،
ووزي���ر �ش�ؤون الدف���اع الفريق الركن يو�سف
اجلالهمة ،ووزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
زايد الزياين ،ورئي�س هيئ���ة الأركان الفريق
الركن ذياب بن �صقر النعيمي.
وخ�ل�ال احلف���ل ،رحّ ���ب �سم���و نا��ص�ر بن
حم���د بوزي���ر الدف���اع املالي���زي ،وا�ستعر�ض
مع���ه عالقات ال�صداق���ة والتع���اون الوطيدة

الت���ي ترب���ط البلدي���ن ال�صديق�ي�ن ،م�شيدًا
�سم���وه بامل�ست���وى املتمي���ز ال���ذي و�صل���ت
�إلي���ه العالقات البحريني���ة املاليزية يف �شتى
امليادي���ن وخا�ص���ة يف جم���االت التن�سي���ق
الع�سك���ري والتعاون الدفاع���ي .و�أكد �سموه
احلر�ص امل�ستم���ر على تطوير هذه العالقات
العريقة واالرتقاء بها �إلى �أف�ضل امل�ستويات
مب���ا يخ���دم امل�صال���ح امل�شرتك���ة للبلدي���ن
و�شعبيهم���ا ال�صديق�ي�ن .ويف خت���ام احلفل،
ت�سلّ���م �سمو العمي���د الركن ال�شي���خ نا�رص بن
حم���د �آل خليفة هدي���ة تذكارية من قبل وزير
الدفاع املالي���زي .ح�رض اللقاء ع���دد من كبار
�ضباط قوة دفاع البحرين.
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ا�ستمرار فعاليات مع�سكر الكفيفة اخلليجية برعاية �سمو ال�شيخة زين

املقبـــايل ...كفيفـــة جامعيـــة تبحث عن وظيفـــة
بدور املالكي من مدينة عي�سى

توا�صلت �أم�س فعاليات اليوم الثالث للمع�سكر
اخلليجي الأول للم���ر�أة الكفيفة ،الذي تنظمه جمعية
ال�صداق���ة للمكفوف�ي�ن ،وانطلق برعاي���ة كرمية من
رئي�س جمل����س �أمناء املربة اخلليفي���ة �سمو ال�شيخة
زين بنت خالد �آل خليفة ،حت���ت �شعار “�إرادتنا مر�آة
احلياة” وي�ستمر من  1الى � 6أبريل اجلاري ،يف بيوت
ال�شباب مبدينة عي�س���ى ،بح�ضور رئي�سة جلنة املر�أة
والطف���ل رئي�سة اللجن���ة املنظم���ة للمع�سكر �رشيفة
املالكي ،وع�ضوات اللجنة.

برنامج اليوم
وتناول���ت تفا�صي���ل اليوم الثال���ث العديد من
الفق���رات واملح���اور ،وكان م���ن بينه���ا ،ق�صة جناح
“دوري يف تغي�ي�ر واقع���ي املجتمعي ك���ذات �إعاقة
ب�رصي���ة” للمدرب���ة ب�سم���ة را�ش���د املقب���ايل ،والت���ي
ا�ستعر�ضت الكثري من �أوراق حياتها للكفيفات.
وقال���ت املقب���ايل :ول���دت يف دول���ة االم���ارات
العربي���ة املتح���ده ،يف العام  1983مي�ل�ادي ون�ش�أت
وع�ش���ت طفولت���ي يف �سلطن���ة عم���ان ،ف�أن���ا عمانية
اال�صل والن�ش���اة ،ع�شت طفولت���ي ك�أي طفلة و�سط
حب وحنان �أفراد �أ�رستي ،لكني كنت �أعاين من �ضعف
ب��ص�ر ب�سيط ،ومل مينعن���ي ذلك م���ن ممار�سة حياتي

اليومي���ة الطبيعي���ة ،م�ضيف���ة :يف �س���ن ال�سابعة من
عم���ري ،وبالتحديد يف ليلة اال�ستع���داد لدخويل �إلى
املدر�سة تعر�ضت حلادث غري جمرى حياتي� ،أ�صبت
ب�رضب���ة يف عيني من قبل �أخي ال�صغري� ،أدت �إلى كف
ب�رصي متاما ،ومل تنفع الأدوي���ة ال�شعبية والطبية يف
عالجه���ا ،م�شرية ال���ى �أنه �أجري له���ا عمليتان ،ولكن
وللأ�سف باءتا بالف�شل.

صبر وثبات
وقال���ت املقبايل :رغم كل ذل���ك ،كانت �إرادتي

�أقوى من كل الظروف ال�صعبة التي مرت بي ،وعندما
�أتيح���ت يل الفر�ص���ة للدرا�س���ة يف البحرين باملعهد
ال�سعودي البحريني للمكفوف�ي�ن فلم �أتردد للحظة
واح���ده يف االلتحاق به ،فغادرت عم���ان الى البحرين
وعمري ال يتجاوز احلادية ع�رشة ،وكانت جتربة �صعبة
لكفيف���ة تركت وطنها و�أهله���ا و�أ�صدقاء طفولتها،
مردف���ة لكن ق���وة عزميتي وحبي ال�شدي���د للدرا�سة
جعالين �أوا�صل الى نهاية املرحلة االبتدائية.
وت�ضي���ف :ب�سم���ة وهن���ا ج���اءت نقط���ة التحول
الثاني���ة يف حيات���ي ،فقد �ش���اء اهلل �أن �أرتبط ب�إن�سان

�ضعي���ف الب��ص�ر ،و�ضحي���ت بالدرا�س���ة النظامي���ة
للدرا�سة املنزلية يف املرحلتني الإعدادية والثانوية،
وتعر�ضت �أثن���اء الدرا�سة الى الكث�ي�ر من العقبات،
لكن���ي ا�ستطع���ت �أن �أتغل���ب عليه���ا بف�ض���ل جهود
“زوج���ي” ،والت�سهي�ل�ات الت���ي قدمه���ا ايل املعهد
ال�سعودي البحريني للمكفوفني.
و�أ�ضاف���ت :يف املرحل���ة الثانوي���ة رزقت بطفلة
كانت نقط���ة التحول الثالثة يف حيات���ي� ،إذ �أ�صبحت
�أمًّ���ا فجمعت بني الأموم���ة والتعليم ،وه���ي تعد من
�أ�صع���ب العقب���ات يف وج���ه �إن�سان���ة كفيف���ة ،وكنت

اجلودر :حاربوا �أعرا�ض ال�شيخوخة بالعادات ال�صحية ال�سليمة والريا�ضة
دع���ت ا�ست�شاري���ة ط���ب العائلة �أم���ل اجلودر
يف املح���ور املتعل���ق بال�صحة والغ���ذاء� ،إلى حماية
املناط���ق امل�ستهدف���ة يف ج�سمن���ا وه���ي القل���ب
والأوعي���ة الدموي���ة و�إدارة ال���وزن ،وحث���ت عل���ى
حمارب���ة �أعرا�ض ال�شيخوخة وتقوية اجلهاز املناعي
من خ�ل�ال نظام حياتي �صح���ي وممار�سة الريا�ضة،
واالبتع���اد عن زيادة ال���وزن والقلق باالعتماد على
املكمالت الغذائية للم�ساعدة على حت�سني ال�صحة
العامة وال�صحة النف�سية واجل�سدية.
وقال���ت اجل���ودر يف حديثها بفعالي���ات اليوم

الثال���ث للمع�سكر اخلليجي الأول للم���ر�أة الكفيفة
�أم����س� :أظه���رت الأبح���اث �أن التماري���ن الريا�ضية
ميكن �أن تبط���ئ �أو ت�ساعد على منع �أمرا�ض القلب
وال�سكت���ة الدماغية وارتفاع �ضغط ال���دم وارتفاع
الكول�س�ت�رول وال�سكري من النوع الثاين ،والتهاب
املفا�ص���ل وه�شا�ش���ة العظ���ام ،وفق���دان كتل���ة
الع�ضالت.
و�أ�ضافت اجلودر �أنه يف الكرب تفقد ال�رشايني ما
ي�صل الى  % 60من الليونة واملطاطية ،مما ي�ؤدي
�إل���ى زي���ادة خماطر ارتف���اع �ضغط ال���دم والنوبات

القلبي���ة ،وال�سكت���ة الدماغي���ة ،م�ؤك���دة �أن ال�صحة
املثلى يجب ان تكون من الداخل �إلى اخلارج.
وا�ستعر�ض���ت اال�ست�شاري���ة اجل���ودر للح�ضور
��ض�رورة ��ش�رب  8ك�ؤو�س م���ن املاء يومي���ا ،ملا لها
مكن �أهمية ك�ب�رى يف �إحداث التوازن الذي حتتاجه
املع���دة لأداء عمليات الهظ���م املطلوبة ،خ�صو�صا
عن���د اال�ستيقاظ م���ن النوم ،م�ؤك���دة �أن الكثري من
االمرا�ض التي ت�صيب االن�س���ان ميكن جتنبها ،اذا
مت اتباع العادات ال�صحية ال�سليمة ،م�شرية الى �أن
الوقاية خري من العالج.

�أ�شع���ر بتوج�س وخ���وف �شديدين يف بداي���ة تربيتي
ابنتي ،لكن مع مرور الوقت واخلربة التي اكت�سبتها
م���ن �أختي الك�ب�رى� ،أ�صبح الأمر بالن�سب���ة �إيل حتديا
ومتع���ه يف الوق���ت نف�سه ،وحتمل���ت �أعب���اء و�ش�ؤون
املنزل ،لأتخرج يف العام  2009 / 2008من املرحلة
الثانوية ،ورزقني اهلل بطف���ل �أخر ملأ حياتي �سعادة
وفرحا.

مختبر المكفوفين
وتكم���ل الكفيفة ب�سمة :ث���م التحقت بالدرا�سة
اجلامعي���ة (تخ�ص�ص بكالوريو����س تربيه خا�صة) يف
اجلامع���ة اخلليجي���ة وواجه���ت الكثري م���ن العقبات
االجتماعي���ة ،وعدم توافر الكت���ب املطبوعة (برايل)
التي نواجهها جميع���ا من ذوي الإعاقة الب�رصية ،ومت
التغلب عليها بالتعاون مع زوجي واملعهد ال�سعودي
البحرين���ي للمكفوفني وجامعة البحري���ن متمثلة يف
رئي�س املخترب اخلا����ص باملكفوفني ع�صام الأمري،
ومب�ساع���دة كل العاملني وامل�س�ؤول�ي�ن ،لأتخرج من
اجلامع���ة يف الع���ام  ،2013 / 2012و�أنا الآن معلمة
م�ساندة يف مدار�س الدمج يف البحرين.
وت�ضي���ف ب�سمة ،م���ا يحزنني وم���ا ي�شغلني هو
العثور عل���ى وظيفة ،و�أنا �أبحث عن وظيفة تتنا�سب
وم�ؤهلي اجلامعي ،مردفة :وهذه �أ�شد العقبات التي
تواجه كل كفيف يف م�شوار حياته.

بحضور وزير العمل وعدد من السفراء

“الحــواج” تختتـــم بـرنــامــج “أحبــك يــا أمــي”

�أقام���ت جمموع���ة احل���واج ي���وم الأح���د
املا�ضي بفن���دق الفور�سيزون���ز حفال �ضخما
يف ليل���ة �أنارها ح�ضور وزي���ر العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية جميل حمي���دان وعدد من ال�سفراء
وال�صحافيني والإعالميني و�شخ�صيات عامة؛
ليختت���م خاللها برنامج “�أحب���ك يا �أمي” الذي
�أقي���م بجميع فروع احل���واج وبرعاية “كريدي
مك�س”.
وبع���د كلم���ة ترحي���ب من رئي����س جمل�س
ع�ّب� الوزي���ر جمي���ل
الإدارة ج���واد احل���واج ،رّ
حمي���دان ع���ن �سعادت���ه بهذه املب���ادرة التي
�أطلقتها جمموعة احلواج لالحتفاء بالأم ،الأمر
الذي لي�س بغريب على �أ�رسة احلواج العريقة؛
لأنه���ا �أ�رسة حتاول �إعالء القيم الإن�سانية داخل
املجتمع.
ودع���ا الوزي���ر باق���ي امل�ؤ�س�س���ات �إل���ى
االمتث���ال مبجموع���ة احل���واج يف ه���ذا ال�ش�أن؛
من �أج���ل بث روح الت�سام���ح والألفة بني �أهل
البحرين.
وكرمت جمموعة احلواج حمفوظة الزياين
ومنحته���ا هدي���ة تذكارية ملا ع���رف عنها من
مثابرة وت�ضحية وعطاء ا�ستمر لعقود طويلة.
بعدها كانت كلم���ة �ضيوف ال�رشف الذين
مت تكرميه���م يف نهاية احلف���ل ،وكان �أولهم
املحا�رض وعامل الطب النف�سي طارق احلبيب،
�إذ حت���دث فيها عن ف�ضل الأم وترابط الأ�رسة،
ث���م تبعته���ا كلم���ة الأم�ي�ن الع���ام للم�ؤ�س�سة
اخلريية امللكية رجل اخلري والعطاء م�صطفى
ال�سيد.
وت�ضم���ن احلف���ل تهنئ���ة الأم البحرينية
عائ�ش���ة عبدالك���رمي الفائ���زة يف م�سابقة الأم

املثالية التي نظمت يف م�رص من قبل املنظمة
الإ�سالمي���ة للرتبي���ة والعل���وم بالتع���اون مع
م�ؤ�س�س���ة حممد بن را�ش���د �آل مكتوم وتقدمي

هدية تذكارية لها عرفان���ا ً باجلميل وتقديراً
لعطائها.
و�أردف احل���واج �أن م�شارك���ة جمموع���ة

احلواج مع كريدي مك�س يف يوم الأم تعد جزءا
ب�سيطا ً م���ن رد اجلميل لأمهاتن���ا وهي تعبري
�صادق ناب���ع من القل���ب ،و�أن الربنامج الذي

�أقيم بجميع الفروع كان يهدف �إلى �إعالء عدد
من القي���م الأ�رسي���ة واالجتماعي���ة والإن�سانية
تقديراً لرتابط الأ�رسة.
و�أو�ض���ح �أن �أ�رسة احل���واج ارت�أت �أن تخرج
م���ا يف داخل كل �إن�س���ان بالتعبري عن حبه لأمه
�ضمن كلمات ق���د تكون هي �أ�سمى ما يقدمه
لها كهدية ،و�أن الكلم���ات �أ�صدق و�أرقى من
الهدايا.
ويف نهاي���ة احلف���ل قامت جلن���ة التحكيم
املكونة من �أم�ي�رة �إ�سماعي���ل والفنانة مرمي
زميان والإعالميني �أنور �أحمد وم�ؤن�س املردي
و�إميان مره���ون �إ�ضافة �إلى ج���ورج ميدلتون
بق���راءة �آالف العبارات واختي���ار �أف�ضلها �إلى
�أن و�صل���وا �إلى الفائزين الع�رشة الذين �سيتم
تكرميه���م الحق���ا ً يف حف���ل خا����ص مبجموع���ة
احلواج.
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عرب عن اعتزازه بالتعاون الأمني وتبادل اخلربات بني البلدين ...ال�سب�سي:
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“النواب” يوقع تفاهما مع الربملان الإندوني�سي

وزي ��ر الداخلية :ت�شكيل جلنة ثنائية لو�ضع برنامج عم ��ل يتابع تفعيل االتفاق الأمني
املنامة  -وزارة الداخلية :انطالقا من العالقات
الأخوي����ة الوثيق����ة الت����ي جتم����ع مملك����ة البحري����ن
وجمهوري����ة تون�����س ال�شقيق����ة ،ا�ستقب����ل رئي�����س
اجلمهوري����ة التون�سي����ة الباج����ي قائ����د ال�سب�سي ،يف
ق�رص قرطاج الرئا�سي ،وزير الداخلية الفريق الركن
ال�شي����خ را�شد ب����ن عب����داهلل �آل خليف����ة ،وذلك خالل
الزي����ارة الر�سمي����ة التي يق����وم بها �إل����ى اجلمهورية
التون�سية.
وخ��ل�ال اللقاء ،رح����ب الرئي�����س التون�سي بوزير
الداخلي����ة وحمله حتيات����ه �إلى عاهل الب��ل�اد �صاحب
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�سى �آل خليف����ة ،ورئي�س
ال����وزراء �صاح����ب ال�سمو امللك����ي الأم��ي�ر خليفة بن
�سلمان �آل خليف����ة ،وويل العهد نائب القائد الأعلى
النائ����ب الأول لرئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم��ي�ر �سلم����ان بن حم����د �آل خليف����ة ،م�ؤك����دا متانة
العالق����ات الأخوي����ة التي جتمع البلدي����ن ال�شقيقني
واحلر�����ص امل�ش��ت�رك عل����ى تعزيزه����ا يف خمتل����ف
املجاالت .ونوه الرئي�س التون�سي بالعالقات الطيبة
واملتمي����زة التي جتم����ع البلدي����ن ،مذك����را بالزيارة
الناجح����ة التي قام بها �إل����ى املنامة يف يناير ،2016
وم����ا حتق����ق فيه����ا م����ن نتائ����ج �إيجابي����ة مكّنت من
�إ�ستعادة العالقات الثنائية حليويتها و�إعطاء دفعة
مل�س��ي�رة التعاون ب��ي�ن البلدين .كما ج����دّد ت�ضامن
تون�����س وم�ساندتها ململك����ة البحري����ن يف م�ساعيها
الرامية �إلى �ضمان �أمنها وا�ستقرارها.
وقد نق����ل وزير الداخلي����ة للرئي�����س التون�سي،
حتي����ات جالل����ة امللك و�سم����و رئي�س ال����وزراء و�سمو
ويل العهد ،ومتنياتهم ل�سيادته ولل�شعب التون�سي
ال�شقيق ،دوام الأمن واال�ستقرار.
و�أع����رب الوزير ،خ��ل�ال اللقاء ،عن اعت����زازه مبا
ت�شه����ده العالقات ب��ي�ن البلدي����ن ال�شقيقني ب�ش�أن
التعاون الأمني وتبادل اخلربات ،م�شيدا بالإجنازات
الأمنية التي حققتها تون�س فيما يتعلق باال�ستقرار
ال�سيا�سي وتعزي����ز الدميقراطية ومكافحة الإرهاب،
منوه����ا �إل����ى �أن هذه الزي����ارة تهدف �إل����ى ا�ستكمال
م�س��ي�رة التع����اون والتن�سي����ق يف املج����ال الأمن����ي

•الرئي�س التون�سي م�ستقبال وزير الداخلية

•جانب من جل�سة املباحثات

ومتابعة تنفيذ بنود اتف����اق التعاون الأمني املوقع
بني البلدين ال�شقيقني� ،أثناء ا�ستقبال عاهل البالد
�صاح����ب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�س����ى �آل خليفة
يف  27يناي����ر  2017لرئي�����س اجلمهوري����ة التون�سية
ال�شقيقة �أخيه الباجي قائد ال�سب�سي.
و�أ�ش����ار الوزي����ر �إلى م����ا تواجهه �أمتن����ا العربية
من خماط����ر وحتدي����ات ،تتطل����ب تكثي����ف الت�شاور
والتن�سيق والتعاون امل�ستمر وح�سن و�رسعة التعامل
مع املتغريات الدولية واحتواء تداعياتها ،مبا ي�سهم
يف حفظ الأمن الإقليمي و�صون منجزاتنا الوطنية.
يف �سي����اق مت�صل ،عقد وزي����ر الداخلية ونظريه
التون�س����ي الهادي جمدوب ،جل�سة مباحثات مو�سعة،
بح�ض����ور وف����دي البلدي����ن� ،إذ �ألقى وزي����ر الداخلية
كلمة� ،أكد خاللها �أهمية هذا اللقاء ملوا�صلة م�سرية

التع����اون والتن�سيق الأمني يف �إطار ما يجمع البلدين
م����ن عالق����ات �أخوية را�سخ����ة وحر�ص م�ش��ت�رك على
االرتقاء بها ملا فيه م�صلحة البلدين ال�شقيقني.
و�أك����د احلر�����ص والرغب����ة يف موا�صل����ة م�س��ي�رة
التع����اون ،حي����ث مت خ��ل�ال اللق����اء مناق�ش����ة خمتلف
املو�ضوع����ات املتعلق����ة بال�ش�����ؤون الأمني����ة و�أوجه
تفعي����ل التع����اون الأمن����ي والآلي����ات الت����ي حتق����ق
الغاي����ات والأهداف املرجوة ،منوها �إلى �أنه من �أجل
�إدامة التوا�صل ،مت االتفاق على ت�شكيل جلنة �أمنية
ثنائي����ة� ،سوف تق����وم بو�ضع برنامج عم����ل ملتابعة
تفعيل االتفاق الأمني بني البلدين.
�شارك يف اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية،
خالل زيارته ،وكيل وزارة الداخلية والقائم بالأعمال
البحريني لدى تون�س وعدد من امل�س�ؤولني بالوزارة.

الق�ضيبي���ة  -جمل�س الن���واب :وقع
رئي����س جمل����س الن���واب �أحم���د امل�ل�ا،
يف خت���ام زيارت���ه �إل���ى جاكرت���ا ،مذكرة
تع���اون وتفاه���م م�شرتكة م���ع الربملان
االندوني�س���ي ،حي���ث �أبرم���ت املذك���رة
والت���ي يرم���ز له���ا باالخت�ص���ار MOU
به���دف الت�أكي���د على عالق���ات التعاون
الثنائي���ة املمت���ازة ب�ي�ن جمهوري���ة
�إندوني�سي���ا ومملك���ة البحري���ن ،والت���ي
حافظ���ت الأطراف على متانتها وجناحها
ودميومتها ،عالوة على امل�ستوى الرفيع
من التعاون.
وت�أت���ي املذكرة يف ظ���ل احلاجة �إلى
زيادة التعاون امل�ؤ�س�سي على امل�ستوى
الربمل���اين بني ال�سلط���ات الت�رشيعية يف
كل م���ن �إندوني�سي���ا والبحري���ن ،للدفع
قدم���ا ب�رشاك���ة برملاني���ة فاعل���ة تعك�س

التفاهم امل�ش�ت�رك والتعاون املتبادل،
والعمل على ا�ستمرار التوا�صل املنتظم
بني الربملانني الإندوني�سي والبحريني
يف املنتدي���ات الدولي���ة به���دف تقوية
التفاه���م املتب���ادل ،وزي���ادة التع���اون
امل�شرتك ،وتعزي���ز �أوا�رص ال�صداقة بني
البلدين.
وا�ش���ار املال �إلى �أن ه���ذه االتفاقية
�ستكون مرحلة مهم���ة م�ضافة للم�سرية
الربملاني���ة امل�شرتك���ة ب�ي�ن اجلانبني،
حي���ث �ستكون مرحل���ة تع���اون حقيقية
وفاعلة ،ولبن���ة جديدة تبنى بني جمل�س
الن���واب البحرين���ي واملجل����س النياب���ي
باجلمهوري���ة االندوني�سي���ة ال�شقيق���ة
يف كاف���ة املج���االت �سواء عل���ى م�ستوى
االمان���ة العام���ة باملجل�س�ي�ن ،او عل���ى
م�ستوى النواب.

“الداخلية” تد ّرب منت�سبيها على املهارات القيادية

مرتئ�سا ً االجتماع الأول ملديري الأمن العام بدول التعاون ...احل�سن:

التحديات الأمنية تتطلب عمال م�شرتكا يحقق الأهداف

املنام����ة  -وزارة الداخلية :تنفي����ذاً لقرار وزراء
الداخلي����ة ب����دول جمل�����س التعاون اخلليج����ي ،تر�أ�س
رئي�����س الأمن الع����ام اللواء طارق احل�س����ن ،االجتماع
الأول ملدي����ري الأم����ن العام ب����دول املجل�س ،والذي
عقد �صباح �أم�����س يف الريا�ض ،بح�ضور الأمني العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون الأمنية.
ويف م�سته����ل االجتماع ،نقل رئي�س الأمن العام،
رئي�س االجتماع ،للمجتمع��ي�ن حتيات وزير الداخلية
الفري����ق الركن ال�شيخ را�شد بن عب����داهلل �آل خليفة،
منوها �إل����ى �أهمية هذا االجتماع وال����ذي ي�أتي نتيجة
مل����ا يفر�ضه الواق����ع املعا�ش وامل�ستقب����ل املنظور
م����ن حتديات وتهديدات على الأم����ن الداخلي لدول
التعاون ،والتي تتطلب تكاتفا ً وتعاونا ً �أقوى و�أوثق
من �أي وقت م�ضى.
و�أو�ض����ح احل�سن يف كلمت����ه �أن وترية التحديات
والتهدي����دات ،ازدادت يف املج����االت الأمني����ة
واالقت�صادية واالجتماعي����ة ،ممثلة بانت�شار وتفاقم
ظاهرة الإره����اب ب�شتى �ص����وره ،والتهديد البحري،

•رئي�س الأمن العام مرتئ�سا االجتماع الأول ملديري الأمن العام بدول املجل�س

والتط����رف الفك����ري العني����ف ،واجلرائ����م املنظم����ة
وامل�ستحدث����ة ،واجلرائم االلكرتوني����ة والتهديدات
املتعلقة باحلياة املعي�شية للموطنني.
و�أ�ش����ار رئي�س االجتماع �إلى �أن هذه التهديدات
والتحدي����ات ،تتطلب منا عمال م�شرتكا يحقق �أهداف
جمل�����س التعاون ويعرب عن �آمال وطموحات قياداتنا
العليا وتطلعات وزراء الداخلية ب�أن يحقق االجتماع،

النتائ����ج املرج����وة لت�ضي����ف لبن����ة يف تعزي����ز الأمن
ال�شامل لدول جمل�س التعاون.
وي�ض����م وفد مملك����ة البحرين �إل����ى االجتماع كالً
من قائ����د خفر ال�سواح����ل العميد الرك����ن بحري عالء
�سيادي ،ومدير عام الإدارة العامة ملكافحة الف�ساد
والأم����ن االقت�ص����ادي وااللك��ت�روين العقي����د ب�س����ام
املعراج.

الق�سي�س هاين عزيز :الفعالية رد جميل وعرفان للمملكة

ترانيم “بركة للبحرين” مطلع مايو با�ستاد “خليفة الريا�ضية”

املنامة  -بنا :تنظم الكني�سة الإجنيلية الوطنية
يف مملك���ة البحري���ن فعالية تراني���م مقد�سة بعنوان
“بركة للبحرين” يف االول من مايو املقبل يف ا�ستاد
مدينة خليفة الريا�ضية مبدينة عي�سى وبح�ضور نحو
� 5آالف �شخ�ص من البحرين ودول اخلليج العربي.
وقال رئي����س الكني�سة الإجنيلية الوطنية الق�س
هاين عزي���ز يف م�ؤمتر �صحفي عقد اليوم الإثنني� ،إن
الفعالي���ة ي�رشف عليها فري���ق Hillsong United
 Australiaالأ�س�ت�رايل املك���ون م���ن  25ع�ضوا من
جميع �أنح���اء العامل ولديها نحو  70مليون متابع على
و�سائل االت�صال االجتماعي كما متلك قناة ف�ضائية
خا�صة ولديه���ا  16كني�سة ،م�شريا �إل���ى �أن �أكرث من
 % 90م���ن كنائ�س العامل مبختل���ف طوائفها تن�شد
الرتانيم اخلا�صة بالفرقة.
ويف ت�رصيح لوكال���ة �أنباء البحري���ن “بنا”� ،أ�شاد
الق�س هاين بحكمة جاللة عاهل البالد يف �أن يجعل كل
مقيم على �أر�ض مملك���ة البحرين ي�شعر ب�أنه جزء من
ن�سيجها ،م�ؤكدا �أن جاللته لي�س فقط ملكا ً للبحرين،
بل لكل فئات املجتمع مبختلف �أديانها وجن�سياتها.

و�أ�ض���اف �أن الكني�س���ة ته���دف م���ن خ�ل�ال هذه
الفعالي���ة العاملية �إلى مد ج�سور التعاي�ش امل�شرتك
ب�ي�ن البحري���ن وخمتل���ف دول الع���امل ،خ�صو�صا �أن
ه���ذه اجلوق���ة �أو الفري���ق لديه هذا الك���م الكبري من
املتابعني العاملني ،منوه���ا ً �أنه من �أهداف الكني�سة
�أن تظه���ر مدى احلرية التي متنحه���ا مملكة البحرين
لكل الأديان للعامل �إلى جانب الدين الإ�سالمي.
و�أو�ض���ح رئي�س الكني�س���ة الإجنيلي���ة الوطنية،
قائ�ل� ًا “يهمن���ا �أن يع���رف الع���امل �أن فك���رة التطرّف
ه���ي فكرة خاطئة وبعي���دة كل البعد عن كل الأديان
ال�سماوية والو�ضعية ،والت�أكيد �أن البحرين من �أوائل

ال���دول املكافح���ة للإره���اب” ،م�ضيف���ا ً “�أن ما نراه
الي���وم من �إرهاب متنقل وعاب���ر للقارات ومن �سفك
الدم���اء الربيئ���ة وحماول���ة طم�س احل�ض���ارات ،دين
الإ�سالم بريء منها ،بل �إن بالدنا العربية والإ�سالمية
على ر�أ�س الدول التي تق���وم مبحاربة كل اجلماعات
املتطرفة امل�صدرة للإرهاب”.
وب�ي�ن الق�سي����س �أن امل�سيحي�ي�ن يعي�ش���ون يف
مملك���ة البحرين بحري���ة تام���ة ،وي����ؤدون �صلواتهم
وعبادتهم وينعمون بالأمن وال�سالم ،م�شريا �إلى هذه
الفعالية ج���اءت لرد بع�ض اجلميل والعرفان ململكة
البحرين ملكا وحكومة و�شعبا.

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة:
حت���ت رعاي���ة م�ساعد رئي����س الأمن
العام ل�ش�ؤون العمليات والتدريب،
احتفل���ت �إدارة التدري���ب بالتعاون
مع الفري���ق اال�ست�شاري لالت�صاالت
وتقني���ة املعلوم���ات ،بتخري���ج
دورت�ي�ن تدريبيت�ي�ن يف املهارات
القيادية الفني���ة والأمن ال�سيبريي،
والتي �شارك فيهما  28من خمتلف
�إدارات وزارة الداخلية.
وتطرّق���ت ال���دورة الأول���ى �إلى
مفه���وم القي���ادة و�صف���ات و�أدوار
القائ���د واملدير الفعّ���ال ،بالإ�ضافة
�إلى التعرف عل���ى �أمناط ال�شخ�صية
القيادي���ة وكي���ف يك���ون القائ���د
منوذجيًّا ،فيما جاءت الدورة الثانية
حول الأمن ال�سيب�ي�ري ،حيث تعترب
م���ن امل�ساقات التدريبي���ة احلديثة
عامليًّا ،وتهدف �إلى حماية ال�شبكات

ونظ���م املعلوم���ات م���ن الدخ�ل�اء
والربامج اخلبيثة م���ن خالل معاجلة
�أ�سا�سي���ات نظم الت�شغيل و�شبكات
الكمبيوت���ر و�أنظمته���ا ب�ص���ورة
تدعمها و�سائل االت�صال ومنهجيات
التعلي���م ع���ن بع���د واملعتم���دة من
خالل �أكادميي���ة تقنيات االت�صاالت
وتقني���ة املعلوم���ات اخلا�ص���ة
بالوزارة.
وكان الفري���ق اال�ست�ش���اري
التدريبي ،عقد  50برناجمً ا تدريبيًّا
وتوعويًّ���ا ،ا�ستف���اد منه���ا 1515
م�ش���اركً ا ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى اعتم���اد
خطة الفريق اال�ست�شاري التدريبية
للع���ام  2017والتي تت�ضمن برامج
تدريبي���ة فني���ة متقدم���ة وبرام���ج
�إع���داد املحا�رضين وبرامج توعية يف
املجاالت امل�ستجدة لأمن االت�صاالت
ونظم املعلومات و�شبكاتها.

الغامن :حملة تربعات لإغاثة ال�شعب ال�صومايل
الق�ضيبية  -جمل�س النواب :دعا
نائب رئي�س جلن����ة ال�ش�ؤون اخلارجية
والدف����اع والأم����ن الوطن����ي مبجل�����س
الن����واب خليفة الغ����امن لإطالق حملة
تربع����ات وطني����ة عاجل����ة بتلفزي����ون
البحري����ن لإغاثة ال�شع����ب ال�صومايل
م����ن املجاعة القا�سي����ة التي تع�صف
به.
و�أو�ضح الغامن يف بيان لل�صحافة
املحلية ب�����أن “احلال الت����ي �آل اليها
�شعبن����ا ال�صوم����ايل ال�شقي����ق م����ن
املجاع����ة واجلف����اف تتطل����ب حت����رك
�شعبي بحريني بحملة تربعات �شعبية
وا�سعة النطاق”.
وقال�“ :أدعو ال�شع����ب البحريني
العظي����م �صاحب التاري����خ الكبري يف
امل�ساهم����ات االن�ساني����ة واخلريي����ة
لأ�شقائ����ه الع����رب وامل�سلم��ي�ن  ،ب�أن
ي�سجل موقف����ا تاريخا جدي����دا بحملة
تربع����ات ا�ستثنائي����ة لإنق����اذ اخواننا
ال�صوماليني مما هم فيه”.

•خليفة الغامن

و�أك����د الغ����امن �أن جاللة امللك هو
ال����روح الناب�ض����ة ل����ك البحرينيني يف
اعم����ال اخل��ي�ر وال�سعي ل����ه ،م�ضيفا
“امل�شاري����ع العاب����رة للحدود والتي
تتبناه����ا امل�ؤ�س�س����ة اخلريية امللكية
بتوجيه م����ن جاللته ،خ��ي�ر داللة على
ر�ؤي����ة جاللت����ه الأ�ستثنائي����ة ،وعل����ى
�أ�صالة هذا ال�شعب املبادر باخلري”.
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نظيفة

بالرغم من �صدور قرار ت�سكينهم

م�ؤقتو “ال�شمالية” بال رواتب منذ � 6أ�شهر

تصوير :رسول الحجيري

فندق كاملالديف بـ”املعرت�ض” ...رئي�س “ال�سياحة”:

 80جزيــرة بالبحـريــن بـعــد الـدفــان

�سيد علي املحافظة

مل ي���درج على جدول �أعم���ال اجتماع املجل�س
البل���دي ال�ش���مايل� ،إال �أن مل���ف امل�ؤقت�ي�ن يف
البلديات فر�ض نف�سه ك�أبرز املوا�ضيع ال�صادمة
خالل االجتماع االعتيادي �أم�س.
كان ذل���ك ،ح�ي�ن قال���ت البلدي���ة فاطم���ة
القط���ري “�إن عالمة ا�س���تفهام رئي����س املجل�س
حمم���د بوحم���ود حول ت�أخ���ر تنفيذ م��ش�روع جممع
مدينة حم���د التجاري ،ا�س���تفزتني لأب���دي عالمة
ا�س���تفهام حول بقاء  8من موظفي املجل�س ملدة
� 6أ�شهر دون رواتب”.
وهنالك �أكد رئي�س املجل�س بوحمود �أنه عمل
كل ما يف و�س���عه ويعمل ب�ش���كل يومي ومبختلف

ليلى مال اهلل

الط���رق الر�س���مية والودية حلل امل�ش���كلة� ،إال �أن
جميع هذه التحركات مل ت�أت ب�أي نتيجة تذكر.
ي�أت���ي ذلك كل���ه ،يف وق���ت �أعلن في���ه وزير
الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط العمراين

مار�س املا�ضي عن ت�سكني  24موظفًا م�ؤقتًا يف
البلديات بعد �أن انتهت فرتة عقودهم امل�ؤقتة،
ا�س���تجابة لتوجيه���ات �س���مو رئي����س ال���وزراء يف
�أكتوبر العام املا�ضي.

منع تكرار �سلبية ال�شوارع التجارية

رف���ع جمل����س بل���دي ال�ش���مالية مرئيات���ه
لوزير الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط
العمراين ع�ص���ام خلف بخ�ص���و�ص ا�ش�ت�راطات
ومعايري الرتخي�ص للبل���وكات التجارية ،وذلك
بعد وقف اعتماد �ش���وارع جتارية جديدة .وحدد
املجل�س تلك اال�ش�ت�راطات ب����أن يكون البلوك
واقعا على �ش���ارعني ،و�أن تك���ون املنطقة غري
خمدومة جتاريا �ضمن نطاق  500مرت من مركز
لبلوك ،وعدم ال�س���ماح باال�ستخدامات ال�سكنية
من بيوت و�شقق ،وغريها من اال�شرتاطات.
وعرب املدير العام لبلدية ال�شمالية يو�سف

الغتم عن عدم موافقته على امل�سافة املقرتحة
ب�ي�ن البل���وكات التجاري���ة بح���دود  500م�ت�ر،
معتربا �إياها م�سافة ق�صرية جدا.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن���ه يف ح���ال طبق���ت ه���ذه
اال�ش�ت�راطات على هذا النحو ف�إن ذلك �سي�ؤدي
�إل���ى تكرار م�ش���كلة ك�ث�رة ال�ش���وارع التجارية،
مقرتح���ا �أال تقل امل�س���افة ب�ي�ن املجمعات عن
كيلومرت �أو اثنني.
وعلي���ه اتف���ق املجل�س م���ع ما ذه���ب �إليه
املدي���ر العام باعتماد حدود  1.5كيلومرت مربع
ك�أقل م�ساحة تف�صل بلوك جتاري عن الآخر.

مو�سيقى �سيارات الآي�سكرمي ...برتخي�ص
واف���ق املجل����س البل���دي ال�ش���مايل
عل���ى مق�ت�رح ب�إج���راء تعدي�ل�ات عل���ى
قانون الإعالنات اجلديد ،يحظر ت�ش���غيل
مو�سيقى �س���يارات بيع الآي�سكرمي قبل
احل�صول على ترخي�ص �إعالين بذلك.
و�شمل املقرتح من يقوم بالإعالن عن
فعالي���ات �أو منتجات عن طريق مكربات
ال�ص���وت� .إلى ذلك ،وافق املجل�س على

مق�ت�رح بتخ�ص���ي�ص عقاري���ن للخدمات
واملنفع���ة العامة مبنطق���ة القرية جممع
 .551وين����ص االقرتاح على تخ�ص���ي�ص
العقارين لإن�شاء حديقة وملعب و�أ�سواق
خدمية و�صالة منا�س���بات ومركز �شبابي
و�صندوق خريي ،بالإ�ض���افة �إلى مواقف
�سيارات ومركز اجتماعي� ،إلى جانب عدد
من الوحدات ال�سكنية.

ا�ستحداث نظام �إلكرتوين لطلبات الزوايا

�ص���وت جمل����س بل���دي ال�ش���مالية
ل�صالح مقرتح يق�ضي با�ستحداث نظام
�إلكرتوين لطلبات �ضم الزوايا.
وت�ض���من املقرتح ال�سماح لأ�صحاب
الطلبات ب�إيعاز �أحد املكاتب الهند�سية
ملتابعة الطلبات ،قب���ل تقدميها لإدارة

التخطيط العمراين؛ وذلك للتخفيف من
عدد الطلبات املحولة للإدارة.
�إل���ى ذل���ك� ،أب���دى رئي����س املجل�س
حممد بوحمود ا�س���تياءه م���ن ت�أخر تنفيذ
م��ش�روع املجم���ع التج���اري يف مدينة حمد
بالقرب من الدوار .17

“الدعم اخلليجي” ي�شمل ت�شجري وجتميل التقاطعات
�أكد وزير الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطي���ط العم���راين ع�ص���ام خل���ف
ملجل�س بلدي ال�شمالية �أن م�رشوع تطوير
التقاطع���ات واجل�س���ور العلوية التي مت
متويله���ا من الدع���م اخلليج���ي كم�رشوع
تقاط���ع اجلنبية وتقاطع���ات مدينة حمد
تت�ضمن �أعمال الت�شجري والتجميل.
ج���اء ذل���ك يف رده عل���ى ا�ستف�س���ار
املجل�س البلدي حول امل�ش���اريع البلدية

يف املحافظة ال�شمالية التي يتم متويلها
من قبل الدعم اخلليجي.
م���ن جه���ة �أخ���رى� ،أبدى البل���دي طه
اجلني���د ا�س���تياءه م���ن ردود الوزير على
قرارات وتو�صيات املجل�س البلدي.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن املجل����س البل���دي
رفع  221قراراً وتو�ص���ية خالال لف�ص���ل
الت�رشيعي الرابع ،مت الرد على  140منها،
فيما مل يرد على  81تو�صية وقرار.

ذك���ر الرئي����س التنفيذي لهيئة ال�س���ياحة
واملعار�ض ال�شيخ خالد بن حمود �آل خليفة �أن
الهيئة در�س���ت  33جزي���رة طبيعية ،و�أن هناك
فريقً���ا متكام�ل� ًا للإ��ش�راف على تطوي���ر اجلزر
وا�س���تغاللها ،و�أن البحرين �أ�صبحت  80جزيرة
ب�سبب الدفان.
وق���ال �إن جزي���رة املعرت����ض يف جن���وب
البحري���ن هي �أول م�ش���اريع الهيئة يف اجلزر مت
طرح مناق�صتها.
ووا�صل :ر�سا امل�رشوع على �رشكة ويت�ضمن
�إن�ش���اء فندق كفنادق ج���زر املالديف وهو �أول
م�رشوع من نوعه يف املنطقة.

•�صورة �سابقة للم�ؤقتني مع بلديو ال�شمالية

بلدي
الشمالية “بــلــوك تــجـــاري” لــكــل  1.5كـيـلـومـتــر مــربـــع
•ع�ضو جمل�س بلدي ال�شمالية
فاطمة القطري
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مجلس
تفاعالً مع ت�رصيحات لـ “ ”$عن املركز النموذجي ...بن هندي:
انتخابيا المحافظ
نواب ي�ستغلون م�شاريع حكومية لتح�سني �صورتهم
ًّ
•بن هندي وعلى ي�ساره خالد بن حمود

�أكد حمافظ املحرق �س����لمان بن هندي �أن مركز
املح����رق ال�ش����بابي النموذجي هو مكرم����ة من جاللة
امللك لكل املحرق ولي�س ملنطقة الب�سيتني فقط،
ومل يكن هذا الإجناز مبجهود نائب �أو بلدي.
و�أو�ض����ح �أن املرك����ز مل يك����ن يو ًم����ا ملنطقة �أو
جمعي����ة معين����ة؛ ب����ل ه����و للمحرقيني جمي ًع����ا دون
ا�س����تثناء ،و�أن القائم��ي�ن عليه جه����ات �أخرى بعيدة
عن النواب.
وقال ،نحر�ص عل����ى �أن يكون هذا املركز لكل
املحرق و�أال يكون حم�س����وبًا على �أحد ،وهذا ما �أيّده
رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش����باب والريا�ض����ة رئي�س

•جانب من احل�ضور مبجل�س املحافظ

•ال�سالم وعا�شور والدو�رسي

•الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�سياحة واملعار�ض
ال�شيخ خالد بن حمود �آل خليفة

اللجن����ة الأوملبية البحرينية �س����مو ال�ش����يخ نا�رص بن
حمد ال خليفة عند رعايته الكرمية بافتتاح املركز.
وا�س����تنكر ت�رصيحات بع�ض الن����واب والبلدين
غ��ي�ر ال�ص����حيحة� ،إذ ي�س����تغلون مو�ض����وع املرك����ز
مل�صلحتهم ا�ستعدادًا منهم لالنتخابات القادمة.
وقال :هناك من النواب من ي�س����تغل م�ش����اريع
حكومية لتح�سني �صورتهم لالنتخابات القادمة.
و�أعل����ن ع����ن ت�رصيح ل����وزارة �ش�����ؤون ال�ش����باب
والريا�ضة واملحافظة �سي�صدر لتو�ضيح الأمر.
وكان نائب قد �أدلى بت�رصيحات لـ “البالد” عن
م�رشوع مركز املحرق ال�شبابي النموذجي.

اخلط ال�ساخن بديل منا�سب

 20دينا ًرا ت�أمني حاويات جمع املالب�س والأوراق

�أك���د جمل�س بل���دي ال�ش���مالية مطالبت���ه للمدير
العام للبلدي���ة بتنفيذ القرار الوزاري املتعلق بق�رص
و�ضع حاويات جمع املالب�س والأوراق عند اجلمعيات
التابع���ة له���ا و�إزالته���ا من كاف���ة �ش���وارع وطرقات
املحافظة.
وا�ش�ت�رط املجل����س �أن تدف���ع اجلمعي���ة ت�أمينا
ع���ن كل حاوية وق���دره  20دينارا يت���م �إرجاعها �إلى

اجلمعية بع���د انتهاء الف�ت�رة الزمني���ة املرخ�ص بها
للحاوي���ة ب��ش�رط عدم وج���ود خمالفات ال�ش�ت�راطات
الرتخي�ص املمنوح لها.
و�أك���د ق�رص و�ض���ع احلاويات عند مق���ر اجلمعية
ودور العب���ادة واجلوام���ع وامل����آمت ،بالإ�ض���افة �إل���ى
ال�س���ماح بو�ض���ع � 10إل���ى  20حاوي���ة فقط بح�س���ب
حجم وم�س���احة املنطقة الت���ي تخدمها اجلمعية ويقع

مقره���ا فيها .ور�أى البل���دي �أحمد الكوهجي �أن تقوم
اجلمعي���ات بو�ض���ع خ���ط �س���اخن للجمعية ب���دال عن
�أ�سلوب و�ضع احلاويات.
ونوه���ت مدي���رة اخلدم���ات الفني���ة بالبلدي���ة
ال�شمالية ملياء الف�ض���الة با�ستالم البلدية خلطابات
وردته���م م���ن وزارة الداخلية عن ا�س���تغالل البع�ض
هذه احلاويات يف �أعمال تخريبية.

لإخالل امل�ستثمر بالتزاماته مع البلدية

جتميد تو�صيل الكهرباء لباقي وحدات “الهملة ال�سكني”

�أك���د املجل����س البل���دي موقف���ه بالإ��ص�رار على
االمتناع عن �إ�ص���دار �ش���هادة �إمتام البناء و�ش���هادة
تو�ص���يل التيار الكهربائي� ،إذا �أخل م�س���تثمر م�رشوع
الهمل���ة لل�س���كن االجتماعي جمم���ع  ،1012باالتفاق
املربم بينه وبني البلدية ال�شمالية.
ولفت رئي����س اللجنة املالية والقانونية عبداهلل
عا�ش���ور �إل���ى �أن البلدية �أخل���ت باالتفاقي���ة بعد �أن
�أ�ص���درت �ش���هادات تو�ص���يل التي���ار الكهربائ���ي
ملجموع���ة م���ن الوح���دات ال�س���كنية قب���ل �أن يف���ي
امل�س���تثمر بالتزامات���ه .ولفت املدير الع���ام لبلدية

ال�ش���مالية يو�س���ف الغت���م �إل���ى �أن الوح���دات الت���ي
�أ�ص���درت لها �ش���هادات تو�ص���يل التيار الكهربائي
يق���در عدده���ا بن�ص���ف ع���دد الوح���دات ال�س���كنية
بامل��ش�روع ،وعلي���ه �س���تتوقف البلدي���ة عن �إ�ص���دار
�ش���هادات �إمت���ام البن���اء لباقي الوح���دات حتى يفي
امل�س���تثمر بالتزاماته .وكان امل�س���تثمر قد اتفق مع
البلدي���ة عل���ى �إن�ش���اء  3زوايا �ألعاب �ض���من خمطط
امل��ش�روع ،بالإ�ض���افة �إلى دع���م م�ؤ�س�س���ات املجتمع
امل���دين يف القرية مببل���غ � 10آالف دين���ار ،يف مقابل
اعتماد املجل�س للم�رشوع وتغيري ت�صنيفه.

•بدور بن رجب

ا�ستثناء يوليو و�أغ�سط�س

حتديد موعد الأعمال الإن�شائية يف املناطق ال�سكنية

مرر جمل�س بلدي ال�ش���مالية قرارا بتحديد
موعد الأعمال الإن�ش���ائية وال�صيانة باملناطق
ال�س���كنية ،من ال�س���اعة ال�سابعة �ص���باحا حتى
ال�ساعة ال�سابعة م�س���اء يف �سائر الأيام ،ما عدا
�أي���ام الإجازات الر�س���مية والأ�س���بوعية بحيث
يبد�أ العمل فيها من ال�ساعة التا�سعة �صباحا.
و�أجرى املجل�س عددا من التعديالت على
الق���رار من خالل ا�س���تثناء يوليو و�أغ�س���ط�س،
بحيث يت���م البدء من ال�س���اعة  4فج���را وحتى
ال�س���اعة  12ظهرا ،ومن ال�ساعة  3م�ساء وحتى
ال�س���اعة  7ليال ،متا�ش���يا مع قرار وزارة العمل
والتنمية االجتماعية يف هذين ال�شهرين بحظر
العمل وقت الظهرية.

•يو�سف الغتم

وي�س���مح الق���رار للأعمال التي ال ي�ص���در
عنها �ض���جيج �أو �ضو�ض���اء بالعمل يف خمتلف

الأوق���ات .وا�س���تبعد املجل����س �إح���دى م���واد
م�س���ودة الق���رار التي تن����ص على �أن���ه “على
املعني�ي�ن كل فيما يخ�ص���ه تنفيذ هذا القرار
واتخاذ الإجراءات املقررة قانونا جتاه كل من
يخالف �أحكامه”.
وقب���ل الت�ص���ويت ،ق���ال املدي���ر الع���ام
للبلدية ال�ش���مالية يو�س���ف الغتم �إن ال�س����ؤال
الذي يطرح يف هذا املجال هو ما هي الإجراءات
التي �ستتخذ يف حال املخالفة ،مطالبا ب�شمول
املناطق اال�ستثمارية يف القرار.
وب�ي�ن رئي�س وح���دة ال�ش����ؤون القانونية
بالبلدية ح�س�ي�ن اجلم���ري �أن القان���ون يحيل
املخالفني �إلى عقوبات قانون البلديات.

“ال�سياحة” تن�شئ �رشكة لتطوير  4مواقع باملحرق واجلنوبية:

�إن�شاء مطاعم ومقا ٍه ب�ساحل الغو�ص ومم�شى يف قاليل
ك�ش���ف الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة ال�س���ياحة
واملعار�ض ال�شيخ خالد بن حمود �آل خليفة عن م�رشوع
ت�أ�س���ي�س �رشكة خا�ص���ة متلكها الهيئة لال�ستثمار يف
املواقع ال�سياحية يف جميع �أنحاء البالد.
وذك���ر �أنه مت توجي���ه الهيئة لتطوي���ر  4مواقع
رئي�س���ية ترتك���ز يف حمافظ���ة املح���رق واملحافظ���ة
اجلنوبية على �أن يتم �إجنازها �رسيعًا.
وقال� ،إن �أحد هذه امل�شاريع هو �ساحل الغو�ص
الذي مت طرح مناق�صته ور�ست على �إحدى ال�رشكات،
ويت�ضمن امل�رشوع مم�شى عامًّا ومطاعم ومقاهي.
وتابع� ،إن �س���احل قاليل هو �أحد هذه امل�ش���اريع
الأربع���ة وطوله  1.5كم ،ويت�ض���من مم�ش���ى �س���احل
عام مت طرح مناق�ص���ته وتعيني ا�ست�شاري الأ�سبوع
الفائ���ت .و�أك���د �أن البحرين تعزّز ال�س���ياحة العائلية

•ح�ضور كبري مبجل�س املحافظ

النظيفة و�أن املخالفات ال�س���ياحية انخف�ضت بن�سبة
.% 75
وتاب���ع� ،إن الهيئ���ة توا�ص���لت م���ع املجمع���ات

يوميا
دينارا
الزائر ينفق 84
ًّ
ً

التجاري���ة الرئي�س���ة لتمدي���د عملها م�س���اء تزامنًا مع
�إج���ازات الربي���ع يف ال�س���عودية والكوي���ت لتعزي���ز
ال�سياحة العائلية.

 % 6مـدخـول الـدولـة مـن الـ�سـيـاحـة
ق���ال الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة ال�س���ياحة
واملعار����ض ال�ش���يخ خالد بن حم���ود �آل خليفة �إن
ال�سياحة �أجنزت الكثري خالل فرتة ق�صرية ،وخالل
هذه ال�سنة زادت م�ساهمة قطاع ال�سياحة بن�سبة 4
� %إل���ى  % 6يف مدخول الدول���ة .وتابع� ،إن �رصف
ال�سائح ارتفع من  77دينارًا يوميًّا �إلى  84دينارًا،
و�إن زوار البحري���ن ارتفع عددهم من  11.6مليونًا
�إل���ى  12.3مليونًا .و�أردف �أن ه���ذه الأرقام مب�شرّ ة
وواعدة ،وهي دليل على ثقة احلكومة بجعل قطاع
ال�سياحة ركنًا �أ�سا�سيًّا يف الدخل.

•�شخ�صيات حمرقية متنوعة ح�رضت املجل�س

“فزعة” ال�ستثمار ال�سواحل

�شكر حمافظ املحرق �س���لمان بن هندي
�أه���ايل املح���رق ووجهاءه���ا عل���ى تعاونه���م،
وا�ص���فًا �إياهم ب�أ�ص���حاب “الفزع���ات” لدعم
�إن�ش���اء �رشك���ة خا�ص���ة لال�س���تثمار يف جم���ال
ال�سواحل وال�سياحة .وقال �إن �أغلب ال�سواحل
�ص���احلة لال�س���تثمار وتعترب م�ص���درًا وطنيًّا
لل�س���ياحة الداخلي���ة واخلارجية .و�أ�ض���اف :ال
نري���د �أن نزي���د �أعباء احلكومة خا�ص���ة يف ظل
الأو�ضاع االقت�صادية للدولة ،بل م�ساندتها،
والعائد �سيكون للمحرق و�أهلها.
و�أ�ش���اد املحافظ ب���دور وجه���اء املحرق
و�أهاليها يف املحافظة على �س���واحل املحرق،
و�ش���كر الأه���ايل عل���ى وقفته���م الإيجابية يف

الت�صدي لظاهرة الكبائن ،و�أن جهود الأهايل
�أثم���رت و�آت���ت �أكلها .و�ش���دّد ب���ن هندي يف
جمل�س���ه �أم����س ،على ��ض�رورة ا�س���تغالل هذه
ال�س���واحل يف املرحل���ة القادم���ة اال�س���تغالل
الأمثل وم�س���اندة احلكوم���ة يف البنية التحتية
خا�صة يف الو�ضع االقت�صادي املرتدي.
وتابع� ،إن املحرقيني مل يكونوا �سلبيني؛
بل كان���وا �إيجابيني ،فاطلعوا على امل�ش���كلة
واقرتح���وا احللول وب���ادروا ملعاجلتها .وبينّ
املحاف���ظ �أن���ه مت اقرتاح عدد من امل�ش���اريع
التي تخ���دم املحرق على نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ال�شيخ خالد بن عبد اهلل �آل خليفة وما
يزال ينتظر ر�ؤيته حول هذه املقرتحات.

بن هندي :املحرق حتب “”$
رحب حمافظ املحرق �س���لمان بن هندي
بجه���ود �ص���حيفة “البالد” يف تغطية ال�ش����أن
الع���ام .و�ش���كر املحاف���ظ ال�ص���حيفة عل���ى
تواجدها لتغطية فعالية املجل�س واهتمامها

مب���ا يت���م مناق�ش���ته فيه .وق���دّر لل�ص���حيفة
حبّها للمحرق و�أهله���ا ،واملحرق تبادل احلب
ل�ص���حيفة “الب�ل�اد” وال�ص���حافة الوطني���ة،
متمنيًّا لها املزيد من التطور والرقي.

� 300ألف �سائح نهاية 2018

�أك���د مدي���ر �إدارة الت�س���ويق والرتوي���ج
بهيئة البحرين لل�س���ياحة واملعار�ض يو�سف
اخلال �أن الهيئة افتتحت مكاتب �س���ياحية يف
 7دول هي بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا ورو�سيا
وال�س���عودية والهن���د وال�ص�ي�ن بالتعاون مع
�رشكة طريان اخلليج.
وذكر �أن الهدف من هذه املكاتب زيادة
ا�س���تقدام الأفواج ال�س���ياحية للبحرين لعمل

عرو����ض ترويجي���ة م���ع �رشكة ط�ي�ران اخلليج
والفنادق يف البحرين والهدف هو الو�ص���ول
�إلى � 300ألف �سائح بنهاية .2018
وبينّ �أن الرتكي���ز يف هذه العرو�ض على
ال�س���ياحة العائلي���ة وا�س���تقطابها م���ن هذه
الدول التي متتل���ك خطوط رحالت مبا�رشة مع
طريان اخلليج ماعدا ال�ص�ي�ن ،التي �ستكون
الرحالت املبا�رشة �إليها العام القادم.

الثالثاء  4أبريل 2017
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ضريبة البحر
�أ�ستغ���رب �صم���ت وزارة املوا�ص�ل�ات
واالت�صاالت ووزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطي���ط العم���راين ع���ن الرد عل���ى �شكوى
فر�ض ر�سم  10دنانري لإبحار الهواة من فر�ضة
قرية الدور.
و�أ�ض���ع عالم���ة ا�ستفه���ام كب�ي�رة ب�ش����أن
امل�س���وغ القانوين النتق���ال تبعي���ة �إدارة مرف�أ
الدور م���ن ال���وزارة ل�رشك���ة اجلن���وب لل�سياحة
التابع���ة ل�رشك���ة “ممتل���كات” بعي���دا عن عني
ال�صحافة والربملان واملجل�س البلدي.
د�أب���ت ال�شخ�صية البحريني���ة على معانقة
البح���ر ،ولي����س م�ب�ررا �أن تغادر موج���ة فر�ض
الر�سوم الرب وت�صل للبحر.
ال�رشكة امل�س�ؤولة عن مرف�أ الدور ت�أ�س�ست
يف الع���ام  ،2000وكُلف���ت بتطوي���ر املرف����أ
لتحويل���ه �إلى وجهة �سياحي���ة .ويبدو �أن متويل
هذه املهمة �سيكون من جيب املواطن.
ت�صفح���ت تقري���را برملانيا ب�ش����أن ال�رشكة
فتب�ي�ن �أنها تع���اين من نزيف م���ايل ي�صل �إلى
� 370ألف دينار يف العام  ،2013وتواجه م�شكلة
ع�سرية بانخفا�ض ن�سبة البحرنة.
يتعني على وزير املوا�صالت واالت�صاالت
ب�صفت���ه الوزي���ر امل�س���اءل ع���ن �أعم���ال �رشكة
“ممتل���كات” �أم���ام الربمل���ان ووزي���ر الأ�شغال
ت���دارك خط�أ �إ�سناد ادارة املرف����أ ل�رشكة طاردة
للبحرينيني ب���را وبحرا ،و�إ�صدار “فيتو” بوقف
ه���ذا الق���رار الأ�س���ود ،وبخا�صة م���ع دق نواب
طبول معركة مع الوزيرين حتت القبة.
وكل اخل���وف تعميم فر����ض الر�سوم على
الإبحار ببقية املرافئ ،وهو التطمني املنتظر؛
لأن ال�صمت يعني �شيئا �آخر مقلق.

تيار
“�إن البح���ر كان م�ص���در �إلهام���ي ،حتى �إن
معظم �أعمايل مبللة مبياه موجه ال�صاخب”.

حنا مينه

الدو�رسي لوزير املوا�صالت :الرتاجع عن �رضيبة البحر �أو امل�ساءلة
ال مي��ك��ن ال��ق��ب��ول ب��ف��ر���ض �أي ر����س���وم ح��ت��ى ول����و ب��ل��غ دي���ن���ارا واح����دا
ال ل��ت��ع��م��ي��م ف��ر���ض ر����س���وم ع��ل��ى �إب���ح���ار ال���ه���واة ع��ل��ى ب��ق��ي��ة امل��راف��ئ
“البلديــات” مل جت���ب ع��ل��ى امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي ع���ن ر����س���وم الإب��ح��ـ��ـ��ار
را�شد الغائب

انتفا�ض���ة برملاني���ة – بلدي���ة ب�سب���ب
فر�ض �رشك���ة متلكها «ممتل���كات» ر�سوما
مبقدار  10دنان�ي�ر ال�ستخدام هواة ال�صيد
مرف�أ قرية الدور.
ق���ال رئي����س جلن���ة املراف���ق العام���ة
والبيئة مبجل����س النواب حم���د الدو�رسي لـ
«البالد» �إن فر�ض هذا الر�سم غري قانوين،
مطالب���ا ال�رشك���ة بالرتاج���ع عن ه���ذا القرار
و�إال �سي�ضط���ر الربمل���ان لتفعي���ل �أدوات
امل�ساءلة الربملانية.
وطال���ب الدو��س�ري وزي���ر املوا�صالت
واالت�ص���االت كم���ال �أحمد ب�صفت���ه الوزير
امل�س����ؤول عن �أعم���ال �رشك���ة «ممتلكات»
�أمام ال�سلط���ة الت�رشيعية ،ووزي���ر الأ�شغال
و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين
ع�ص���ام خلف بتف���ادي حتمي���ل املواطنني
�أعب���اء مالي���ة ا�ضافي���ة وبخا�صة م���ا مي�س
ا�ستثمار الرثوات الطبيعية الوطنية.
و�أك���د �أن البحر وجه���ة كل بحريني ،وال
ميك���ن القب���ول بفر����ض �أي ر�س���وم ،حتى
ولو بلغت دينارا واح���دا ،ال�ستخدام الهواة
�أو املحرتف�ي�ن للبح���ر ،ب���ل �إن م���ن واجب
الوزارات املخت�صة وال�رشكات احلكومية �أن
تعمل مل�صلحة املواطن�ي�ن بدال من �إرهاق
جيوبهم بالر�سوم.
وانتقد الدو��س�ري قرار �رشك���ة اجلنوب
ال�سياحي���ة احلكومي���ة بن�سب���ة ،% 100
والتابعة ل�رشكة «ممتل���كات» ،فر�ض ر�سم
 10دنانري ال�ستخدام الهواة املرف�أ واالبحار

تخفيف عقوبة علي �سلمان �إلى ال�سجن � 4سنوات
عبا�س �إبراهيم

�أنه���ت حمكمة التميي���ز ق�ضية �أمني عام
الوفاق املنحلة بحك���م ق�ضائي علي �سلمان،
وال���ذي كان متهمًا بالرتوي���ج وحتبيذ تغيري
النظ���ام ال�سيا�سي للبالد واحلث على مقاومة
ال�سلط���ة والتهدي���د باللج���وء يف �سبي���ل هذا
�إل���ى الق���وة الع�سكري���ة ،والتلوي���ح ب�إم���كان
حمل ال�س�ل�اح يف مواجهة ال�سلط���ات ،والقول
بفقدان النظ���ام ل�رشعيته ،برباءته من التهمة
املذكورة ،والتي �أطلقها يف ت�رصيح بامل�ؤمتر
الع���ام الأخ�ي�ر للجمعية؛ وذل���ك بنق�ضها مر ًة
ثاني���ة حلكم حمكمة اال�ستئناف العليا ،والتي
قال���ت يف حيثي���ات حكمه���ا �سابقًا �أن���ه دائم
املراوغة واخلداع يف تف�سري عباراته للهروب
م���ن امل�س�ؤولي���ة ،يف حني �أك���دت حمكمة �أول
درجة �أن���ه ال دليل يقيني عل���ى ارتكابه لهذا
االتهام يف الأوراق و�إن كان قد ارتكبه فعالً.
�إذ نق�ض���ت حمكم���ة التمييز ي���وم �أم�س
احلك���م املطعون في���ه ،وق�ض���ت ب�إلغاء حكم
حمكم���ة اال�ستئناف العليا ،والت���ي كانت قد
�شددت العقوب���ة عليه مرتني يف وقت �سابق
لت�ص���ل بالعقوب���ة حت���ى ال�سج���ن � 9سنوات
بهيئت�ي�ن خمتلفتني ،وحكم���ت بت�أييد حكم
حمكمة �أول درج���ة ،والقا�ضي بحب�سه ملدة 4
�سنوات فقط عم���ا ن�سب �إليه من تهم تتعلق
بتحري�ضه على بغ�ض املجن�سني و�إهانة هيئة
نظامية هي وزارة الداخلية.
وكان���ت حمكم���ة �أول درج���ة ق���د �أدانت
بتاري���خ  16/6/2015عل���ي �سلمان ،بتهمة
التحري����ض عل���ى بغ����ض طائفة م���ن النا�س
و�إهان���ة وزارة الداخلية باحلب�س ملدة �سنتني
لالرتباط بني التهمت�ي�ن ،وبتهمة التحري�ض
أي�ضا
على ع���دم االنقياد للقوان�ي�ن باحلب�س � ً
مل���دة �سنتني ،فيما بر�أته م���ن تهمة الرتويج
�إل���ى قلب وتغري النظ���ام ال�سيا�سي يف البالد
بالقوة والتهديد بو�سائل غري م�رشوعة.
وذك���رت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا
برباءة �سلمان مما ن�س���ب �إليه� ،أنه و�إن كانت
�أقوال���ه وت�رصيحات���ه حمل���ت ذل���ك الرتوي���ج
وحتبيذ تغي�ي�ر النظام ال�سيا�س���ي للبالد� ،إال
�أن �أوراق و�أدل���ة الدعوى خل���ت من ثمة دليل
يقين���ي على الدع���وة �إل���ى ا�ستعم���ال القوة

والتهدي���د والو�سائل غ�ي�ر امل�رشوعة لتغيري
النظام ال�سيا�سي.
كم���ا �أن م���ا ذهب���ت �إليه �سلط���ة االتهام
النياب���ة العامة -بهذا ال�ش����أن ال يجد �سندًاكافيًا من واقع الأوراق يف التدليل على توافر
القوة والتهديد با�ستعمالها �أو الو�سائل غري
امل�رشوع���ة ،مما ترى معه واحلال كذلك براءته
مما ن�سب �إليه بهذه التهمة عمالً بن�ص املادة
( )255من قانون الإجراءات اجلنائية.
وقال���ت املحكم���ة �إن الواقع���ة الت���ي
تو�صل���ت �إليها بع���د االطالع عل���ى الق�ضية،
تتح�ص���ل يف �أن �سلم���ان وخ�ل�ال عامي 2013
ّ
و ،2014قام بالتحري�ض علنًا من خالل خطبه
وكلمات���ه الت���ي �ألقاها يف امل�ساج���د وامل�آمت
وحماف���ل عامة على بغ����ض طائفة من النا�س
ه���م مكت�سبي اجلن�سي���ة البحرينية ،والتحقري
م���ن �ش�أنهم ،ب�أن �أ�سن���د �إليهم �أمورًا ت�شينهم
بو�صفه���م باملرتزق���ة وب�أنه���م ميار�س���ون
القم���ع �ض���د ال�شع���ب ،وب�إم���كان قيامه���م
بتفخي���خ ال�سيارات وحم���ل الأحزمة النا�سفة،
واالدع���اء با�ستئثاره���م بن�صي���ب املواطنني
الأ�صلي�ي�ن يف ث���روات البالد ،كم���ا ت�ضمنت
خطبه وكلماته �إهانة لوزارة الداخلية ،بو�صف
�أن م���ن بني منت�سبيها مرتزق���ة ومن ينت�سب
�إلى تنظيمات �إرهابي���ة .و�أ�ضافت �أن �سلمان
حرّ����ض عالني���ة على ع���دم االن�صي���اع لأحكام
القان���ون فيم���ا يتعل���ق بتنظي���م امل�سريات
و�ضوابطه���ا وحتديد الأماكن املحظور ال�سري
فيه���ا ،ودعوته ما ي�سم���ى املجل�س العلمائي
�إل���ى اال�ستم���رار يف ن�شاطه رغ���م �صدور حكم
ق�ضائي بحل ذلك املجل�س و�إنهاء ن�شاطه.
كم���ا قالت املحكم���ة �إن �شاه���د الإثبات
ال�ضابط ب���وزارة الداخلية� ،شهد ب�أن حترياته
دلت على قيام �سلم���ان يف خطبه وكلماته يف
امل�ساج���د وامل����آمت واملحافل العام���ة ب�إهانة
وزارة الداخلي���ة بو�ص���ف �أجهزة الأم���ن ب�أنها
قمعي���ة وب�أنه���م خفافي�ش الظ�ل�ام ومرتزقة،
والتعر�ض ملكت�سب���ي اجلن�سية البحرينية مبا
ي�شينه���م بو�صفه���م �أنهم ي�أخ���ذون مميزات
�إ�ضافي���ة م���ن الدول���ة دون وجه ح���ق و�أنهم
ي�أخ���ذون ن�صيب �أبناء البل���د الأ�صليني ،وهو
حتري�ضا �رصيحًا �ضدهم وي�شكّل خطرًا
ً
ما يعد
عليهم ،و�أنه دعا �إلى عدم االنقياد للقوانني.

•حمد الدو�رسي

•بدر التميمي

عربه ،وو�صفها ب�أنها «�رضيبة البحر».
وت�ساءل الدو�رسي عن امل�سوغ القانوين
النتقال تبعية ادارة �ش�ؤون املرف�أ من وزارة
الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطيط
العمراين ل�رشكة «ممتلكات» ،و�أن املو�ضوع
مل يعر����ض عل���ى املجل�س البل���دي �أو جلنة
املرافق العام���ة والبيئة النيابية باعتبارها
اللجن���ة النيابي���ة املخت�صة ب�ش����ؤون قطاع
ال�صيد والبحر.
و�أكد الدو�رسي ��ض�رورة �أال تعمم جتربة
فر�ض ر�سوم على �إبح���ار الهواة على بقية
املراف���ئ ،وه���و املو�ض���وع ال���ذي يتطلب
وقفة برملاني���ة حازمة جتاه متدد توجهات
فر�ض الر�سوم التي بد�أت ت�أخذ منحى غري
مقبول.

أعباء مرفوضة
من جهت���ه ،قال رئي����س جلنة اخلدمات

•ع�صام خلف

باملجل�س البل���دي للمنطق���ة اجلنوبية بدر
التميمي لـ «البالد» �إنه يجهل �سبب انتقال
ادارة �ش����ؤون املرف����أ م���ن قط���اع �ش����ؤون
البلديات الى �رشكة خا�صة.
و�أو�ض���ح التميمي ،وهو نائب عن قرية
الدور وع�سكر� ،أن ما يهمه �أال ي�ستمر فر�ض
الر�س���وم على �إبحار اله���واة من مرف�أ الدور
�أو تعميم هذه التجربة على مرافئ املناطق
الأخرى يف البحرين.
و�أ�ش���ار �إلى �أن���ه مل يح�صل عل���ى �إجابة
�شافي���ة عن �أ�سباب انتقال �إدارة املرف�أ من
�ش����ؤون البلديات ال���ى ال�رشكة اخلا�صة منذ
�أ�صبح ع�ضوا باملجل�س البلدي.
ولفت الى �أن من الواجب على �أيّ �رشكة
تتول���ى ادارة املرف����أ �أن تعم���ل مل�صلح���ة
املنطق���ة الت���ي تخدمه���ا ،ولي����س حتميل
املواطنني �أعباء ا�ضافية مرفو�ضة.
ولفت �إل���ى �أن وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون

•كمال �أحمد

البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين حتيل �أي
حدي���ث ب�ش����أن مرف�أ ال���دور �إل���ى �أنه ميكن
اال�ستفادة م���ن مرف�أ قري���ة ع�سكر ،والذي
افتت���ح يف �شه���ر يوني���و  ،2012وتبل���غ
م�ساحت���ه � 120ألف مرت مربع ،ولكنه معطل
عن اال�ستخدام.
وذكر �أن الوزارة وزعت يف العام 2012
ع���دد  124موقف���ا لق���وارب ال�صيادي���ن،
وتبق���ى � 45صي���ادا على قائم���ة االنتظار،
وبالت���ايل فال ميكن ا�ستيع���اب ال�صيادين
املحرتفني �أو الهواة من قرية الدور مبرف�أ
ع�سكر.
وانتقد غياب احلرا�سة عن مرف�أ ع�سكر
والذي يع���اين من تخريب م�ستم���ر و�إهمال
�شديد.
وذك���رت ال���وزارة يف ت�رصي���ح �سابق �أن
كلفة بناء مرف�أ ع�سكر بلغت  4ماليني و98
�ألفا و 122دينارا.

عبداهلل بن �أحمد ي�ؤكد االلتزام التام لتحقيق �أهداف الألفية الإمنائية

البحرين حتتل املرتبة  47عاملياً مب�ؤ�رش التنمية الب�رشية
�إبراهيم النهام ،بنا

احتلت مملك���ة البحرين املرتب���ة  47من بني
 188دول���ة يف م�ؤ��ش�ر التنمي���ة الب�رشي���ة ال�ص���ادر
ع���ن برنامج الأمم املتح���دة الإمنائي (،)UNDP
�إذ �أك���د تقري���ر الع���ام  2016ان البحرين �شهدت
م�ستوي���ات متزايدة يف م�ؤ�رش التنمي���ة الب�رشية منذ
العام .1990
وب�ي�ن التقري���ر �أن البحري���ن ال ت���زال حتافظ
على مركزها �ضم���ن ال���دول ذات التنمية الب�رشية
املرتفعة جدا ،مع احلفاظ كذلك على ن�صيب فرد
مرتفع م���ن الناجت املحلي ،وبل���وغ متو�سط العمر
املتوق���ع عند الوالدة � 76.7سن���ة ،وبلوغ متو�سط
�سنوات الدرا�سة � 14.5سنة.
و�أكد وكي���ل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون الدولية
ال�شيخ عبداهلل ب���ن �أحمد �آل خليفة التزام اململكة
التام بالتعاون مع الأمم املتحدة وبخا�صة برنامج
الأمم املتح���دة الإمنائي لتطوي���ر التقرير الثالث
للتنمي���ة الب�رشية يف البحري���ن ونحو حتقيق �أهداف
عام  2030للتنمية امل�ستدامة.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها يف حفل �إطالق تقرير
التنمية الب�رشية العاملي  2016الذي يحمل �شعار
“التنمي���ة الب�رشي���ة للجميع” ،وذل���ك لأول مرة يف
مملكة البحرين.
و�أكد ال�شيخ عبداهلل �أن البحرين بقيادة جاللة
امللك ت�سع���ى جاه���دة لتلبية الأه���داف التنموية
العاملي���ة و�ص���وال ال���ى اله���دف الأ�سم���ى اال وهو
حت�سني م�ستوى معي�شة املواطنني وتقدمي �أرقى

ت�صوير -عبدالر�سول احلجريي

اخلدم���ات اال�سا�سي���ة للجمي���ع ،بناء عل���ى معايري
اال�ستدامة والتناف�سية واالنتاجية العالية.
ولف���ت �إل���ى �أن اجن���ازات البحري���ن التنموية
والتزامها الدويل ب�أه���داف الألفية تعد مب�ستقبل
واعد ومثم���ر للمواطنني ،ا�ستن���ادا �إلى طموحات
الر�ؤي���ة االقت�صادي���ة لع���ام  2030وبرنامج عمل
احلكوم���ة .وطال���ب القائم�ي�ن على اع���داد تقرير
ب��ض�رورة حتدي���ث ع���دد م���ن االرق���ام املتعلق���ة
باململكة ،والتي من �ش�أنها ان تعزز موقع البحرين
يف م�ص���اف ال���دول املتقدم���ة يف جم���ال التنمي���ة
الب�رشية.
ب���دوره ،قال املن�س���ق املقي���م لأن�شطة الأمم
املتحدة واملمثل املقي���م لربنامج الأمم املتحدة
الإمنائ���ي يف البحرين �أمني ال�رشق���اوي ان اململكة
حقق���ت م�ؤ��ش�را عالي���ا للتنمية الب�رشية ه���ذا العام
بالرتكيز عل���ى التعليم وال�صح���ة ،يف حني ركزت
دول �أخرى على الدخل.

وب�ي�ن ال�رشقاوي �أن���ه هناك فر�ص���ة يف العام
اجلاري للعمل بني برنامج االمم املتحدة االمنائي
وحكوم���ة البحري���ن واجله���ات الفاعل���ة الرئي�سية
الأخرى لتطوير التقرير الثالث للتنمية الب�رشية يف
البحرين.
واو�ض���ح ان تقري���ر التنمية الب�رشي���ة الوطني
�سي�ساع���د على ر�سم خارطة للجه���ود الوطنية مع
التحدي���ات احلالي���ة ،خا�صة وان اله���دف النهائي
للر�ؤية االقت�صادي���ة  2030هو توفري دخل اعلى
للأ�رس البحرينية وم�ستقبل واعد لهم.
ور�أى ال�رشق���اوي �أن تقري���ر التنمي���ة الب�رشي���ة
يخلق �آلي���ة متكن �صانعي ال�سيا�سات واملنظمات
غ�ي�ر احلكومية ،واحلكوم���ات ،والعاملني يف جمال
التنمي���ة م���ن اح���راز تق���دم نح���و حتقي���ق �أهداف
التنمي���ة امل�ستدام���ة ،وال يحتاج امل���رء �إلى النظر
�إلى �أبعد من النتائ���ج الرئي�سية لهذا العام لفهم
ال�صلة املبا�رشة بني الأهداف والتنمية الب�رشية”.

�أهم النقاط الواردة يف تقرير 2016
ي�أت���ي اطالق التقرير اجلدي���د مع م�ضي �أكرث
م���ن ربع قرن من التق���دم الكبري يف جمال التنمية
الب�رشي���ة ،لك���ن التقري���ر ي���رى �أن ه���ذا التق���دم
النوع���ي ال ي���زال ي�ستثني الكثري م���ن النا�س ،مع
وجود عوائ���ق منتظمة لذلك ،غالب���ا ً ما تكون غري
مدرو�سة� ،أمام عملية اللحاق بالركب.
وبني التقرير �أن هنالك حاجة ما�سة للرتكيز
على �أولئ���ك امل�ستثنون ،وعلى اتخ���اذ الإجراءات
لتفكي���ك تل���ك احلواجز ،م���ن �أجل �ضم���ان تنمية
ب�رشية م�ستدامة ت�شمل اجلميع.

وخل����ص �إل���ى �أن���ه وعل���ى الرغم م���ن حت�سن
متو�س���ط للتنمي���ة الب�رشي���ة يف جمي���ع املناطق يف
الف�ت�رة من ع���ام � 1990إلى الع���ام � ،2015إال �أن
واح���داً م���ن كل � 3أ�شخا�ص يف جمي���ع �أنحاء العامل،
ال يزال يعي�ش يف م�ستويات منخف�ضة من التنمية
الب�رشية ،على النحو ال���ذي يقا�س به م�ؤ�رش التنمية
الب�رشية.
وا�ستعر����ض التقري���ر والذي ينق�س���م �إلى 6
ف�ص���ول ،بالإ�ضافة للمحلق الإح�صائي ،الإجنازات
العاملية التي حتققت يف جم���ال التنمية الب�رشية،

تتبعه���ا الآم���ال والتحديات ،و�أي�ض���ا التعميم من
املب���د�أ �إلى التطبيق� ،شام�ل� ًا احلرمان من التنمية
الب�رشية وفقط ح���االت ا�ستق�صائي���ة ،واخلطوات
الالزمة لتذليل احلواجز امل�سببة لها.
ورك���ز التقري���ر عل���ى خي���ارات ال�سيا�س���ة
الوطني���ة ،وعلى التح���والت ال�رضوري���ة الالزمة يف
امل�ؤ�س�سات العاملية وخيارات اال�صالح والهيكلة
له���ا ،و�أ�شار �أي�ضا لأحقية التنمية الب�رشية للجميع،
وم���ن خالل برنام���ج عمل دقيق يح���دد امل�سارات
لذلك.

opinions@albiladpress.com

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

سوالف

“بصوتك تقدر” ...ذلك الهارب

أسامة الماجد
Osama.almajed

الذي تأبط موته!

@albiladpress.com

كنا نت�صور �أنه جمل�س يعمل ويفكر كما
تريد منه ال�سلطة التنفيذية حلا�رض وم�ستقبل
ال�شع���ب ب�أ�رسه ،كنا نت�ص���ور �أن هناك ثقافة
وعلما وقوة ووطنية متب�رصة ودائبة و�شعورا
بامل�س�ؤولي���ة الوطنية ،كنا نعتق���د �أن �أعظم
م�ساهم���ة منا  -نحن املواطن���ون الب�سطاء -
ه���ي �إي�صال م���ن �سيقدم لن���ا �أق�صى الدعم
والدف���اع عن حاجاتنا من �أج���ل الغد الأف�ضل
و�سيكون �شغله ال�شاغل م�صلحة النا�س بكل
جوان���ب احلياة ،ولكن الإح�ص���اءات املتكررة
“غي���اب ..تال�سن..ع���راك� ..شتائ���م ..خ���روج
عن اخلط� ..سف���رات ..جلان يطب���ق ال�صمت
عل���ى “براطمها” ..خيبة ..مت���زق� ..أخذ بدون
عط���اء ..جمال�س �أ�صبحت كالق�ل�اع التاريخية

»
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امت�ل��أت حناجره���ا بالغب���ار ”...بين���ت لنا �أن
العم���ل الربمل���اين الفعل���ي مات حق���ا وكما
يقول ال�شاعر عبدالرزاق عبدالواحد يف �إحدى
ق�صائده “ذلك الهارب الذي ت�أبط موته”!
يف مثل هذه الظ���روف واملواطن يحرتق
بن�ي�ران خمالفات امل���رور وامل�آ�سي حتا�رصه
يف الطري���ق وال يعرف كيف يف���ك طال�سمها
واله���واء مليء بال�صخ���ب والتذمر ،مل يتكرم
علينا نائب واحد لينقب يف ذاكرته عن معنى
كلم���ة “امل�س�ؤولي���ة حت���ى النهاي���ة” نعرف
�أن���ه قان���ون ،ولك���ن مل ي�صل ال���ى املواطن
بالطريقة ال�صحيحة وعلى ال�شكل التنظيمي
وه���ذه ق�ضي���ة ت�ؤخ���ذ دائما بع�ي�ن االعتبار.
لقد �أ�صبحت ال�صحاف���ة تدافع عن املواطن

�أك�ث�ر مالي�ي�ن املرات م���ن الن���واب وممثلي
ال�شع���ب �إذا �أردن���ا احلدي���ث ب�ص���ورة عامة،
فعلى الأق���ل �أبواب ال�صحاف���ة مفتوحة �أمام
املواط���ن والزم�ل�اء كتاب الأعم���دة يقومون
بواجبهم عل���ى �أكمل وجه وهم �أكرث الت�صاقا
و�أك�ث�ر “�إح�سا�س���ا” عك����س �أب���واب بع����ض
النواب التي حتتاج �إل���ى جهد خارق لفتحها
وحتريرها من الأقف���ال املوجودة بعد الفوز
بالكر�س���ي مبا��ش�رة ،هن���اك ن���واب �أعرفه���م
�أ�صبحت جمال�سهم املغلقة يف وجه املواطن
غ�ي�ر قابلة لل�شفاء �أب���دا ،واحلالة م�ستع�صية
و�إذا �شاه���دوا املواط���ن املحتاج يقرتب من
بيوتهم ي�صابون بعذاب نف�سي وروحي!
ال�صديق الأزيل “بو�سعود” يعي�ش خارج

الزمن والع�رص ولكن���ه يتنف�س ال�سعادة رغم
مرارة الواقع ويطرح ا�سئلة قوية تفتح �آفاقا
جدي���دة للتفكري ومن ه���ذه الأ�سئلة ...ملاذا
ال يعام���ل النائ���ب مثل املوظ���ف العام على
اعتبار �أن���ه ي�ستلم راتبا �شهري���ا من الدولة،
�أي يخ�ص���م م���ن راتب���ه؟ فه���ذا الأم���ر دليل
�ساطع عل���ى الدميقراطية! ومل���اذا ال تتبنى
م�ؤ�س�س���ات املجتمع امل���دين حمالت ملراقبة
عمل النواب دوريا وت�رشح بالتف�صيل وبحزم
العيوب و�أوجه الق�صور والرتاخي و�إذا �أمكن
حثه على اال�ستقالة؟
ب�صوت���ك تق���در ...بالفع���ل يا �س���ادة يا
ن���واب ..ولك���ن بعد م���اذا ..بع���د �أن �سقطت
اجلرة.

بثينة
خليفة قاسم
B7747

@hotmail.com

عالم الفوضى

أرقام مُ خيفة
عن واقعنا العربي
طوت القم����ة العربي����ة ملفاتها متوجة
�أ�شغالها بالبيان اخلتامي املليء بالأمنيات
ال�سيا�سي����ة والتطلع����ات االقت�صادي����ة
والكثري من املواق����ف الت�ضامنية والدعوة
لتوحيد املواقف العربية ملواجهة املخاطر
بكل ح�س ٍم عربي وتوحيد اجلهود للت�صدي
للتنظيمات الإرهابية و�إيقاف مدها الفكري
املتطرف ،مع ا�ستمرار الت�أكيد على تعزيز
العمل العربي امل�ش��ت�رك املفقود .لقد م َر
البيان اخلتام����ي على الوجع العربي وذكره
ب�إ�سهاب .لكن هن����اك بع�ض من امل�صائب
العربية مل مت َر عليه����ا اجتماعات القمة وال
بيانه����ا اخلتامي� .إنه����ا جمموعة من الأرقام
املُخيفة عن واقعنا العربي الذي مل يدركه
�إال �أولئ����ك الباحثون عنه����ا بني جدران هذه

عبدعلي الغسرة
الأم����ة التي تع����اين الكثري م����ن الآالم .هذه
الأرقام �أبرزتها القمة العاملية للحكومات.
ونقر�أ من هذه الأرقام التي تخ�ص فقط
وطننا العربي وواقعه امل�����ؤمل  57 :مليون
عرب����ي ال يعرفون الق����راءة والكتابة13.5 ،
ملي����ون طفل عرب����ي مل يلتحقوا باملدار�س
يف هذا الع����ام 30 ،مليون عرب����ي يعي�شون
حت����ت خط الفق����ر % 8 ،زي����ادة يف معدالت
الفقر يف �آخ����ر عامني ،تريليون دوالر كلفة
الف�س����اد يف الوط����ن العرب����ي ،خم�����س دول
عربي����ة يف قائمة الع���ش�ر دول الأكرث ف�سادًا
يف الع����امل ،يعاين الوطن العربي من % 45
من الهجمات الإرهابي����ة عامليًا % 75 ،من
الجئي العامل من العرب % 68 ،من وفيات
احلروب يف العامل من العرب ،ي�صدر الوطن

هل حللتم قضايا المواطنين أوالً؟!
عقد جمل�س الن���واب اجتماعا ً بتاريخ
 8مار����س م���ن الع���ام املن��ص�رم ،حي���ث
ناق����ش الأع�ض���اء امل���ادة  3م���ن قانون
النظاف���ة العامة ،وين�ص �أحد البنود على
حترير خمالف���ة للمواطن يف حالة �إقدامه
على غ�س���ل �سيارته با�ستخ���دام خرطوم
املياه ،حي���ث �إن النواب الأفا�ضل �أخذوا
يناق�ش���ون ه���ذا املو�ض���وع �أك�ث�ر م���ن
�ساعتني كاملتني.
وقم���ت بكتاب���ة مق���ال ح���ول ه���ذا
املو�ض���وع ومت ن��ش�ره يف جريدة “البالد”
يف عم���ودي اخلا����ص بتاري���خ  16مار�س
م���ن نف�س الع���ام (�أي قبل �سن���ة) ،وبعد

ومضات
أحمد
سند البنعلي
albinali_a

زبدة القول

ب���كل املقايي����س �أ�صبحن���ا يف ع���امل
الفو�ض���ى و�أ�صبح���ت كل االحتم���االت
مفتوح���ة ،وب���ات العامل يف انتظ���ار �أحداث
كب�ي�رة ميك���ن �أن ت�صي���غ �ص���ورة الق���رن
احلادي والع�رشين.
ريت�ش���ارد ها����س رئي����س جمل����س
العالق���ات اخلارجي���ة الأمريك���ي �أ�ص���در
كتاب���ا جدي���دا بعن���وان “ع���امل الفو�ضى..
ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة الأمريكي���ة و�أزم���ة
النظ���ام القدمي” ،هذا الكتاب رمبا ي�صبح
�أهم مرجعية لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
خ�ل�ال املرحلة القادمة ،ورمب���ا تبنى عليه
حت���ركات و�أحداث كب�ي�رة قادمة ،وكم من
كتاب كان له دور يف تغيري وجه العامل.
من خ�ل�ال الأجزاء الثالثة لهذا الكتاب
يق���دم ها����س ت�أمالته حول تاري���خ النظام
العاملي منذ ن�ش����أة الدولة احلديثة وحتى
نهاي���ة احلرب الباردة ويتن���اول التحوالت
الكبرية الت���ي حدثت يف الرب���ع الأخري من
الق���رن املا�ضي وما نتج عنه���ا من �أ�شياء
خالل العامل الذي نعي�ش فيه حاليا ،ويحدد
خطوات معينة للتعامل مع التحديات التي
تواجه العامل حاليا.
يقول هاي �إن العنا�رص التي قام عليها
النظ���ام العامل���ي ب�شكل جي���د منذ احلرب
العاملي���ة الثاني���ة انته���ت �إلى ح���د كبري،
فال��ش�رق الأو�س���ط ينه���ار ،و�آ�سي���ا مهددة
ب�صعود ال�صني وته���ور كوريا ال�شمالية،
وحت���ى �أوروبا التي عا�شت م�ستقرة حلقب
طويلة �أ�صبحت تعاين التباط�ؤ االقت�صادي
والغ�ضب ب�سبب الهجرة وتنامي ال�شعبوية
والقومية ورف�ض الهجرة.
وقال ها�س �إن انتخاب دونالد ترامب
والت�صويت غري املتوقع خلروج بريطانيا
م���ن االحت���اد الأوروبي ي�ش�ي�ران �إل���ى �أن
الكثريي���ن يف الدميقراطي���ات احلديث���ة
�أ�صبح���وا يرف�ض���ون العومل���ة ويرف�ضون
التدخل خ���ارج احلدود ويطالب���ون ب�إغالق
احل���دود يف وج���ه املهاجري���ن ورف����ض
االلتزامات اخلارجية اخلا�صة بالتحالفات.
ه���ذا �إلى جان���ب �أ�شي���اء �أخرى خطرية
باتت ته���دد العامل مثل انت�ش���ار الأ�سلحة
النووية والإرهاب والتغري املناخي والأمور
املتعلقة بالأمن الإلكرتوين .فكل هذا من
وجهة نظر ها�س ي�ش���كل خطرا كبريا على
العامل احل���ايل ويجعل �إدارة القرن احلادي
والع�رشين م�س�ألة �صعبة.
وبالت���ايل فالعامل ح�سب ر�ؤيته �أ�صبح
بحاج���ة لنظام عاملي جديد ،نظام يت�ضمن
مفهوم���ا جدي���دا لل�سيادة الت���ي يجب �أن
تقوم على االلتزام���ات وامل�س�ؤوليات الى
جانب احلقوق وعمليات احلماية.
ويب�ي�ن ها����س يف النهاي���ة الكيفي���ة
الت���ي يج���ب �أن تتعام���ل به���ا الوالي���ات
املتح���دة الأمريكي���ة مع رو�سي���ا وال�صني
و�آ�سيا و�أوروبا وال��ش�رق الأو�سط ،وينتهي
�إل���ى الق���ول �إنه الب���د �أن تق���وم الواليات
املتح���دة ب�صياغ���ة �أو�سع ملفه���وم الأمن
القومي يكون من �ش�أنها التحديد الدقيق
لل�ش�ؤون الداخلية.
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عام كامل من مترير القانون �إلى جمل�س
ال�ش���ورى ،عقد جمل�س ال�ش���ورى اجتماعا ً
بتاريخ  26مار�س اجلاري للت�صديق على
هذا القانون ،حي���ث متت املوافقة على
نف�س امل���ادة من قان���ون النظافة الذي
ين����ص يف �أحد بنوده على �أنه يحظرغ�سل
املركبات الذي ي�ؤدي �إلى جريان املياه
�إلى ال�شوارع �أو املمرات �أو الأزقة.
ب���اهلل عليك���م ي���ا �س���ادة ع���ن م���اذا
تتكلمون! وكيف ت�سمحون لأنف�سكم ب�أن
تتناق�شوا يف مثل هذه املوا�ضيع التي ال
ت�سمن وال تغني من جوع.
م���ن الوا�ضح �أنك���م قمتم بحل جميع

العربي يف العام الواحد � 20ألف كتاب وهو
الأقل عددًا يف العامل ،من عام 2011م حتى
2017م مت ت�رشيد  14مليون عربي ،وبلغت
اخل�سائ����ر الب�رشية العربي����ة للحروب لنف�س
الف��ت�رة  1,4مليون قتي����ل وجريح ،وخالل
نف�س الفرتة مت تدم��ي�ر بنية حتتية بقيمة
 460ملي����ار دوالر ،وبلغ����ت خ�سائر الناجت
املحلي العربي ل����ذات الفرتة  300مليون
دوالر.
�إن و�ضعن����ا ال�سيا�س����ي واالقت�ص����ادي
واالجتماع����ي والثق����ايف والتعليم����ي ال����ذي
�أو�ضحت����ه هذه الأرقام ه����و �صنيعة داع�ش
والف��ت�ن الطائفي����ة والتدخ��ل�ات الأجنبي����ة
يف �أقطارن����ا العربي����ة وال�سيما م����ن النظام
الإيراين.

زهير توفيقي
الق�ضاي���ا امللح���ة واملهم���ة للمواطنني
التي هي من �صلب �أولوياتكم .بارك اهلل
اخلية!!
رِّ
فيكم ويف م�ساعيكم
�رصاحة ال �أعل���م �إذا ما كانت �سيارات
الن���واب وال�شوري�ي�ن تغ�س���ل يف �صال���ة
املن���زل �أو ال! �أي منط���ق تتكلم���ون ب���ه،
فجمي���ع ال�سي���ارات واقفة عن���د املنازل
وتنظيفه���ا ال يت�سب���ب يف �أي���ة م�ش���اكل
تذكر.
وكما قل���ت يف مق���ايل ال�سابق ،نحن
نتكلم عن ت�رصفات و�سلوكيات واحرتام
البع����ض وتقدي���ر اجلريان ورف���ع الأذى
عن الطري���ق والكثري من القيم ال�سامية

@hotmail.com

هم ينجحون ونحن
نفشل ...لماذا؟
لقاءاتن���ا واجتماعاتن���ا ال تعد
وال حت�ص���ى �إال �أنه���ا لق���اءات
واجتماع���ات ب�ل�ا نتيج���ة ،لأننا ال
نق�ت�رب من ل���ب املو�ض���وع� ،أما
الآخ���رون فه���م عل���ى العك����س،
عملي���ون منتجون ،لذل���ك تكون
لقاءاتهم ذات معنى؟
منذ ن�ش�أت جامعتن���ا العربية
منت�ص���ف الأربعين���ات كانت جل
لقاءاته���ا ب�ل�ا نتيج���ة الله���م �إال
القلي���ل منه���ا الت���ي كان���ت بها
ق���رارات ذات قيمة ولكنها مل تر
الن���ور ومل يتم تطبيقه���ا عمليا،
وكم���ا يق���ال �إن الكت���اب يق���ر�أ
م���ن عنوان���ه ،وعن���وان اجلامع���ة
احل���ايل لي����س مواجه���ة الع���دو
ال�صهيوين ،وهي املواجهة التي
�أ�ضحت م���ن املا�ضي الذي يجب
ن�سيانه وتغي�ي�ره ليكون ال�صلح
واالعرتاف والقرب بال ثمن حتى.
يف اجتماع���ات الآخرين هناك
ج���دول �أعم���ال وا�ض���ح حت���ى لو
وج���د خ�ل�اف عل���ى م�ضامين���ه،
و�أي�ضا اله���دف من اللقاء وا�ضح
وم�ضمون���ه م�ستقب���ل الأم���م
وال�شع���وب املن�ضوي���ة يف اللقاء
�أو االجتم���اع ،وم���ن يح��ض�رون
االجتم���اع يعمل���ون عل���ى �إجن���اح
اللق���اءات والو�ص���ول لنتيج���ة
�إيجابية ت�ستفي���د منها �شعوبهم
وتذكرهم من خالله���ا� ،أما عندنا
فاحل���ال خمتلف ،تك���ون النتيجة
�سلبي���ة ولي�س���ت يف �صال���ح
ال�شعوب.
معظم تل���ك اللقاءات مل تكن
منتجة رغم وجود ق�ضية واحدة يف
ال�سابق وهي ق�ضي���ة فل�سطني،
وكان من ال�سهل التوافق حولها
كم���ا ر�أينا يف قم���ة اخلرطوم عام
 ،1967فكي���ف تنت���ج لق���اءات
ت�شمل الكث�ي�ر من الق�ضايا التي
مت تقدميها عل���ى الق�ضية الأم،
كي���ف ميك���ن �أن تنت���ج والأم���ة
حالها م���ا نراه الي���وم ،حروب يف
كل م���كان ،خالف عل���ى املواقف
بني اجلميع ي�صل �إلى التناق�ض
ولي�س اخل�ل�اف فقط ،كيف تنتج
تلك اللق���اءات والأهداف �أ�ضحت
خمتلفة عند اجلميع.
لقد جن���ح الغ���رب بامتياز يف
حتوي���ل مفاهي���م كث�ي�رة عندنا
وحتوي���ل اهتماماتن���ا و�أولوياتنا
لتك���ون وق���ف االقتت���ال ب�ي�ن
بع�ضنا قب���ل التفك�ي�ر يف العدو
ال�صهي���وين وفل�سطني ...الحول
وال قوة �إال باهلل.

ztawfeeqi

@gmail.com

التي تنظم معامالتنا مع الغري والتي لن
يتمكن �أي قانون من تنظيمها .لو كنتم
جادي���ن فعال ً فامنع���وا العمال���ة ال�سائبة
التي ت�ش���كل خطرا ً عل���ى جمتمعاتنا� ،إال
�أنكم ال ت�ستطيعون ذلك.
مناق�شتك���م ه���ذه املوا�ضي���ع تثبت
�إفال�س���ا يف ط���رح ما ه���و �صال���ح ومهم
للمواطن�ي�ن� ،إذا كنت���م حق���ا ً جادي���ن،
فلماذا ال تغرم���ون امل�س�ؤولني عن عدم
توفري بنية حتتي���ة �صحيحة فيما يخ�ص
املج���اري ،ف�أنت���م تعلم���ون جي���دا ً م���اذا
خلقت الأمطار الت���ي هطلت م�ؤخرا ً على
البحرين.

“البحرينية الهندية” تبحث
فر�ص تنمية “العقارات”
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تعق����د اجلمعية البحريني����ة الهندي����ة �أول اجتماعاتها
ال�شهري����ة ي����وم غد ،بعد انتخ����اب جمل�����س �إدارتها اجلديد
برئا�س����ة حمم����د داداب����اي ،وذل����ك يف فن����دق دبلوم����ات
رادي�سون .ويت�ضمّن االجتماع حلقة نقا�ش حول ال�سيناريو
العق����اري احل����ايل يف البحري����ن ،بح�ض����ور رئي�����س جمعي����ة
البحرين للتطوير العق����اري عارف هجر�س ،وعلي مرت�ضى
من جمل�س التنمية االقت�صادية ،واملدير التنفيذي خلليج
البحري����ن غاغ����ان �سوري� ،أون����كار �شاني����ان م�ساعد �أول يف
“ت�شارلز را�سل �سبيت�شلي�س لب ،املحامي املتخ�ص�ص يف
امل�سائل العقارية.

 4أبريل 2017
 7رجب 1438

اقتصاد
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تغطية �أذونات خزينة بقيمة  70مليون دينار
املنام���ة  -م�رصف البحرين املركزي� :أعلن م�رصف البحرين املركزي عن تغطية
الإ�صدار رقم  )ISIN BH0001MX0937( 1646من �أذونات اخلزانة احلكومية
الأ�سبوعية التي ي�صدرها نيابة عن حكومة اململكة.
وتبل���غ قيمة الإ�ص���دار  70مليون دينار لف�ت�رة ا�ستحقاق  91يوم���ا ً تبد�أ يف 5
�أبري���ل  2017وتنتهي يف  5يوليو  ،2017كم���ا بلغ معدل �سعر الفائدة على هذه
الأذون���ات  % 2.23مقارنة ب�سعر الفائدة للأذونات للإ�ص���دار ال�سابق بتاريخ 29
مار�س� 2017إذ بلغ .% 2.22
وو�ص���ل معدل �سعر اخل�صم  % 99.439ومت قبول �أقل �سعر للم�شاركة بواقع
 % 99.431علما ً �أنه مت تغطية الإ�صدار بن�سبة .% 233
كما بل���غ الر�صيد القائم لأذون���ات اخلزانة مع هذا الإ�صدار م���ا قيمته 1.810
مليار دينار.

ارتفاع كلفة اخلدمات الطبية � ٪ 12سنوياً ...حممد بن عبداهلل:

م�رشوع الت�أمني ال�صحي لن مي�س حقوق املواطن
احلكومي”.
وتاب���ع�“ :ستك���ون الباق���ة الثاني���ة اختياري���ة،
و�سيك���ون ب�إم���كان املواط���ن اختي���ار ه���ذه الرزم���ة
للح�ص���ول عل���ى خدم���ات �إ�ضافي���ة مقاب���ل مق���دار
م�شاركة بينه وبني احلكوم���ة ،والباقة الثالثة تكون
خا�ص���ة ويحق للمواطن الت�أم�ي�ن يف ال�رشكات �إ�ضافة
لالحتفاظ بحقه يف الرزمة الأ�سا�سية”.
ويف املقابل� ،أو�ض���ح “�أن الأجانب �ستكون لهم
باق���ة �إلزامية واختياري���ة ويتم الت�أم�ي�ن عليهم من
جان���ب �أ�صحاب العمل �أو الكفي���ل عن طريق �رشكات
الت�أمني”.

زينب العكري من ال�سناب�س

قال رئي�س املجل�س الأعل���ى لل�صحة الفريق
طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل �آل خليفة �إن حجم
امل�صاري���ف احلكومي���ة للقطاع اخلا����ص بلغ نحو
 516ملي���ون دينار خالل الع���ام املا�ضي ،2016
مبينً���ا �أنها بلغ���ت  461ملي���ون دين���ار يف العام
 ،2015م�ؤكدا �أن حج���م اخلدمات ال�صحية تزداد
بني � % 10إلى � % 12سنويًا.
و�أ�ض���اف خالل ندوة “م�رشوع الت�أمني ال�صحي
مبملكة البحرين” يوم �أم����س� ،أن املجل�س الأعلى
لل�صح���ة يعمل بنظ���ام ال��ش�راء اخلليج���ي املوحد
للأدوية ،وي�ساهم ذل���ك يف توفري نحو  % 20من
حجم م�صاريف ال�رشاء على اململكة.
و�أكد ال�شيخ حممد �أن املواطنني لن يدفعوا
ا�ش�ت�راكات �شهري���ة للح�ص���ول عل���ى اخلدم���ات
ال�صحي���ة بع���د تطبي���ق “الت�أم�ي�ن ال�صح���ي” يف
اململك���ة مطلع الع���ام  ،2018و�ستدفع احلكومة
تلك اال�ش�ت�راكات نيابة عن املواطنني ل�صندوق
ال�ضم���ان ،الفتًا �إلى �أن العالج حق كفله الد�ستور
للمواطن ولن مي�س �أبدا.

 550دينارا تكلفة سنوية
ويف الإط���ار عين���ه� ،أكد ال�شيخ حمم���د �أن قانون
الت�أمني ال�صح���ي �سيقدم خدمات جيدة للمواطنني،
و�سيدفع �صن���دوق ال�ضمان التكلفة للجهة املقدمة
للخدم���ة ،و�سيكون ذلك تغي�ي�را يف طريقة التمويل
احل���ايل ،مبينًا �أن تكلفة عالج املواطن البحريني نحو
 550دين���ارا �سنويً���ا ،وكل ذل���ك ميزانيات تدفعها
احلكوم���ة ل���وزارة ال�صح���ة وامل�ست�شفي���ات العام���ة
ليح�صل املواطن على العالج جمانا.
و�أردف �أنه مع تطبيق القانون �ستدفع احلكومة
مبل���غ كل مواط���ن و�ستحول امليزاني���ة �إلى �صندوق
ال�ضم���ان ،وال���ذي �سيدف���ع ب���دوره مقاب���ل اخلدمة
ع���ن املواطن�ي�ن ملقدم���ي اخلدم���ات ال�صحي���ة من
م�ست�شفي���ات ومراكز �صحية ملن���ح املواطنني حرية
تلقي اخلدمة.

 3باقات
و�أ�ض���اف�“ :ستك���ون هن���اك  3باق���ات متاح���ة
للمواطن�ي�ن يف م�رشوع الت�أمني ال�صح���ي ،الأولى هي
الباقة الأ�سا�سية والإلزامي���ة للمواطنني ،و�ستتحمل
احلكومة دفع �أق�ساطها بالكامل ،و�سيكون �صندوق
ال�ضم���ان ال�صحي م���زود اخلدمة الت�أميني���ة للقطاع

م�ؤمتر يبحث تطوير �أداء ال�رشكات
املنام���ة :ت�ست�ضيف املنامة غ���دًا �أعمال
م�ؤمت���ر الإتق���ان  2017مب�شارك���ة نخب���ة من
املتحدثني البارزي���ن يف جمال تنمية املوارد
الب�رشي���ة� ،إذ يتحدثون عن �أهمي���ة تطوير �أداء
ال�رشكات وكيفية خلق بيئة عمل ملهمة.
ويت�ضم���ن اليوم الأول حما��ض�رة لرئي�س
جمعي���ة البحرين للتدري���ب والتطوير بعنوان
ال�سل���وك ي�ؤدي �إل���ى الإتقان ،تلي���ه حما�رضة
ع���ن حتلي���ل لتقني���ات �إدارة الأداء والثقافة
امل�ؤ�س�سي���ة يلقيها مدير تقني���ة املعلومات
واملعرف���ة يف �رشكة جيبك� ،إ�ضاف���ة �إلى حلقة
نقا�شي���ة لتقنيات ومن���اذج النهو�ض بالأداء
امل�ؤ�س�س���ي يقدمها عدد م���ن املخت�صني من
خمتل���ف القطاع���ات ،تليها حما��ض�رة بعنوان

مفارقات الإتقان ،ملدير التدريب املهني يف
�إحدى اجلهات احلكومية.
ويختتم الي���وم الأول من امل�ؤمتر �أعماله
بحف���ل تك���رمي للجه���ات املنظم���ة والداعمة
بح�ضور راعي امل�ؤمتر.
�أم���ا الي���وم الث���اين فتتخلل���ه ن���دوة عرب
االنرتن���ت ،تناق����ش ا�سرتاتيجي���ات الثقافة
امل�ؤ�س�سي���ة لرفع كف���اءة العملي���ات يلقيها
�آرث���ر كارم���ازي ،م�ؤ�س����س مناه���ج التوا�صل
املوجه وم�صنف �ضمن �أف�ضل  10ا�ست�شاريي
القي���ادة عاملي���ا ً� ،إل���ى جانب ن���دوة �أ�ساليب
حت�س�ي�ن الأداء بتوظي���ف قن���وات التوا�صل
االجتماع���ي يقدمه���ا رئي�س ن���ادي التوا�صل
االجتماعي.

انخفا�ض الذهب بفعل ارتفاع الدوالر
لن���دن  -رويرتز :تراجعت �أ�سعار الذهب
�أم����س االثنني بفع���ل ارتفاع ال���دوالر و�إقبال
امل�ستثمري���ن على جني الأرب���اح بعدما حقق
املع���دن النفي�س �أف�ض���ل �أداء ف�صلي يف عام
يوم اجلمع���ة .وانخف�ض الذهب يف املعامالت
الفوري���ة � % 0.2إل���ى  1246.84دوالرا
للأوقي���ة (الأون�صة) يف ح�ي�ن هبط الذهب يف
العقود الأمريكية الآجلة � % 0.2إلى 1248.9
دوالر للأوقي���ة .وارتفع م�ؤ�رش ال���دوالر ،الذي
يقي����س �أداء العملة الأمريكية �أم���ام �سلة من
العم�ل�ات الرئي�س���ة % 0.15 ،ليبتع���د ع���ن
�أدن���ى م�ستوياته يف �أربعة �أ�شهر والذي �سجله
الأ�سبوع املا�ضي.
وق���ال م�س����ؤول يف جمل����س االحتياط���ي

رفع القلق

االحت���ادي (البن���ك املرك���زي الأمريكي) يوم
اجلمعة �إن املجل�س ق���د يعلق زيادات �أ�سعار
الفائ���دة حني يبد�أ التخل�ص م���ن حيازاته من
ال�سندات يف خطوة قد ي�ستفيد منها الذهب.
ويت�أث���ر الذهب كثريًا ب�أ�سع���ار الفائدة لأنها
تزي���د تكلفة الفر�ص البديل���ة ال�ضائعة على
حائزي املعدن الذي ال يدر عائدًا.
ومل ي�سج���ل �إنف���اق امل�ستهلك�ي�ن
الأمريكي�ي�ن زي���ادة تذك���ر يف فرباي���ر و�سط
ت�أخ�ي�رات يف �س���داد املبال���غ امل�س�ت�ردة من
�رضيب���ة الدخل لكن ارتف���اع الت�ضخم ال�سنوي
ب�أ��س�رع وت�ي�رة يف نح���و � 5سن���وات يدع���م
التوقع���ات باملزي���د من الزي���ادات يف �أ�سعار
الفائدة هذا العام.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111419 :

•خالل الندوة

رعاية صحية شاملة

صندوق الضمان

وقال �إن الهدف الرئي�س للت�أمني ال�صحي ،وهو
تقدمي رعاية �صحية �شاملة ومتكاملة ت�شمل الرعاية
ال�صحية الأولية والثانوية واملتخ�ص�صة ،كما ت�شمل
متطلبات الإقامة الطويلة والتعامل مع العجزة وكبار
ال�سن ،كما ت�شمل خدم���ات �صحية للمحتاجني لذلك
بالبيوت ،ولي�س كما ي�شاع ب�أن تتحول امل�ست�شفيات
�إل���ى مراكز للربح املادي البحت .كما يهدف الت�أمني
ال�صحي �إلى �إع���ادة تنظيم تقدمي ومتويل اخلدمات
ال�صحي���ة ب�إدخال نظ���ام ال�ضمان ال�صح���ي ال�شامل،
والذي يخلق �صندوقا مركزيا ل�رشاء اخلدمات ال�صحية
للمواطنني من مقدمي اخلدمة ب�رشوط ت�ضمن اجلودة
والكفاءة وح�سن ا�ستعمال املوارد.

وعن دور �صن���دوق ال�ضم���ان ال�صحي و�رشكات
الت�أم�ي�ن يف م�رشوع الت�أمني ال�صح���ي� ،أفاد حممد بن
عب���داهلل ب�أن �صندوق ال�ضم���ان ال�صحي هو م�ؤ�س�سة
ر�سمي���ة لها ا�ستقاللي���ة ذاتية ي��ش�رف عليها جمل�س
�إدارة مع�ي�ن م���ن احلكوم���ة .و�أردف �أن ال�صن���دوق
يق���دم اخلدمة يف رزم �صحية �أهمه���ا الرزمة ال�صحية
للمواطن�ي�ن والرزم���ة ال�صحي���ة للمقيم�ي�ن ،وه���ي
اخلدم���ات ال�صحية املقرة بقان���ون ال�ضمان ال�صحي
املق���دم من احلكومة ،والذي واف���ق عليها الربملان،
ول���ه احل���ق يف التعاق���د مع ��ش�ركات للقي���ام ببع�ض
�أعمال���ه ،مبين���ا �أن ال�صندوق ميول م���ن اال�شرتاكات
ومن الر�سوم املقرة يف القوانني املعتمدة.

ب���دوره ،قال رئي�س جلن���ة القطاع ال�صحي
واخلدم���ات الطبي���ة بغرف���ة جت���ارة و�صناع���ة
البحرين ع�ضو جمل����س الإدارة عادل العايل �إن
الغرفة تهدف من خ�ل�ال ندوة “م�رشوع الت�أمني
ال�صحي مبملكة البحرين” جلمع القطاع اخلا�ص
ووا�ضعي القانون لرفع القلق.
و�أ�ض���اف“ :نح���ن و�سطاء للقط���اع اخلا�ص
وامل�ست�شفي���ات و�أي�ض���ا املواطن�ي�ن الذي���ن
يت�ساءل���ون ح���ول بع����ض الأم���ور يف مو�ض���وع
الت�أمني ال�صح���ي يف البحري���ن ،وكانت فر�صة
الجتماع وا�ضعي القرار قبل �أن يتكامل القانون
وتطبيقه مل�شاركته مع �أ�صحاب القلق”.
و�أو�ضح �أنه متت ا�ست�شارة �أ�صحاب �رشكات
الت�أم�ي�ن ح���ول القان���ون� ،إذ لديه���م م�صلح���ة
مبا��ش�رة م���ن املو�ض���وع ،بينما يفتق���ر القطاع
اخلا����ص واملواطن���ون لوج���ود ا�ست�ش���ارات،
فاملواطن ي�س�أل ع���ن م�ستجدات الأمر وكيفية
التعال���ج وه���ل �سيدف���ع املبل���غ �أم �ستق���وم
احلكومة بت�أمينه.
و�أك���د �أن القل���ق الأك�ب�ر للم�ست�شفي���ات
ه���و عدم حت���ول �سلعة العالج ل�سلع���ة جتارية،
و�ستعم���ل ��ش�ركات الت�أم�ي�ن لتنظي���م الع�ل�اج
الزهيد مع اجلودة العالية.
ي�ش���ار �إلى �أن رئي�س جمل����س �إدارة الغرفة
خالد امل�ؤيد ،ا�ستقبل املتحدثني يف الندوة يف
مكتب���ه ،و�أ�شاد بجهود جميع اجلهات والتعاون
الذي يبدونه مع الغرفة.

�أكد غياب قنوات االت�صال  ...فليج:

ارتباك �إدارة “الغرفة” يو�صلنا �إلى ال�رشطة
املحرر االقت�صادي

ق���ال التاج���ر عبدالكرمي فليج �إن���ه تعرّ�ض
وزميل���ه التاج���ر نادر ع�ل�اوي �أم����س ،ملوقف ال
يح�سدان عليه �أمام مركز �رشطة هيئة املعار�ض
ب�سبب �سوء وارتباك �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
البحرين وغياب قنوات االت�صال بني م�س�ؤوليها
من جهة ،وبينها وبني التجار من جهة �أخرى.
و�أك���د ل���ـ “البالد” �أن���ه ا�ضطر ه���و وعالوي
لتوقيع تعهد يف املركز الأمني لعدم تنفيذ �أي
اعت�صامات �أم���ام بيت التجار رغ���م �أنهما �ألغيا
فك���رة “االعت�ص���ام” ودع���وة التج���ار �إليها من
م�ساء �أم�س الأول لع���دم ح�صولهم على موافقة
من اجلهات الأمنية.
وبينّ �أن الق�صة ب���د�أت منذ �صباح ال�سبت
املا�ض���ي عندما ذهبا �إلى الغرف���ة لال�ستف�سار
عن بع����ض التفا�صيل القانوني���ة حول م�سائل
تخ����ص جتارته���م ،لك���ن املوظف�ي�ن هناك مل
ي�ستقبلوهم���ا ومل يقدم���وا لهم���ا �أي ن���وع م���ن
امل�ساعدة ،ف�ضالً عن �أنهم  -على ح ّد تعبريهما
 �أقفلوا الأبواب �أمامهما ومنعوهما من دخولاملكات���ب ،م���ا دفعهما �إل���ى التفك�ي�ر بتنفيذ
اعت�صام بعد احل�صول على املوافقات الأمنية.
و�أ�ض���اف فلي���ج “توجهنا نه���ارًا �إلى مركز
�أمن هيئ���ة املعار�ض لطلب الرتخي����ص �إال �أنه
حولنا �إلى مركز احلورة الذي وافق �شفهيًّا على
االعت�صام ،م�شرتطً ا �إبالغ الغرفة بذلك ،قبل �أن
يعود م�ساء ال�ستدعائنا ومنعنا من االعت�صام”.
وتابع “قمت قبل منع االعت�صام باالت�صال
بالنائ���ب الأول لرئي����س جمل����س �إدارة الغرفة

•بيت التجار

خال���د الزي���اين و�إبالغ���ه بالأمر ،وق���ال يل “من
حقك”.
وب�ّي�نّ �أنه وع�ل�اوي �أر�س�ل�ا ر�سال���ة للتجار
لدعوتهم �إلى االعت�ص���ام” .وت�ضمنت الر�سالة
�أنهم ب�ص���دد تنفيذ اعت�ص���ام لالعرتا�ض على
التجاوزات واملخالفات التي ت�سبب بها جمل�س
�إدارة الغرف���ة ورئي�سه���ا التنفي���ذي ،م�ؤكدين
�أن �إدارة الغرفة تخاذل���ت عن �أداء دورها فيما
يتعل���ق ب�أو�ضاع �صغار التجار املتعرثين و�أنها
ان�شغل���ت ب��ص�راع املنا�صب واال�ستح���واذ على
ال�سفرات وخم�ص�صاتها ،على حد تعبريهما.
وتاب���ع “انته���ى مو�ضوع االعت�ص���ام م�ساء
�أم����س الأول ،فيم���ا توجهت �أنا وع�ل�اوي �صباح

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

�أم����س �إل���ى الغرف���ة للقي���ام ببع����ض الأعم���ال
االعتيادية حيث فوجئن���ا برجال الأمن يطلبون
من���ا التوجه �إلى املركز ،ومت التحقيق معنا ،ثم
التوقي���ع على تعهد بعدم تنفي���ذ �أي اعت�صام
�أو �أي �أعم���ال م�شابه���ة )...( ،يب���دو �أن الغرف���ة
ات�صل���ت بال�رشطة وطلب���ت منهم احل�ضور دون
�أن تتحق���ق من نوايان���ا ودون �أن تت�أك���د ب�أننا
�ألغينا فكرة االعت�صام� )...( ،أعتقد ب�أن الإدارة
التنفيذية ارتبكت”.
م���ن جهته���ا ،حاول���ت “الب�ل�اد” االت�صال
بالرئي�س التنفيذي للغرفة لكنه مل يجب ،فيما
نفت جهات م�س�ؤولة يف الغرفة علمها مبو�ضوع
االعت�صام �أو تدخل رجال الأمن.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

اقتصاد
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 1.2مليار �صايف �أرباح � 41رشكة العام املا�ضي

 7ماليني دينار مكاف�آت جمال�س �إدارات “املدرجة”
�أمل احلامد

جتاوز جمم���وع �أرباح � 41رشكة وبنك مدرج
يف بور�صة البحرين بنهاية العام املا�ضي 1.2
ملي���ار دين���ار� ،إال �أن مكاف�آت �أع�ض���اء جمال�س
الإدارات بلغت نحو  7ماليني دينار.
ووفقً���ا للبيانات الت���ي �أعلنتها ال�رشكات
والبنوك ،فق���د وزعت  25منها مكاف�آت على
�أع�ض���اء جمل�س �إدارتها م���ا ن�سبته نحو % 61
من �إجم���ايل امل�ؤ�س�سات ،يف حني امتنعت 16
�رشك���ة وبنك عن توزيع املكاف����آت مبا ن�سبته
قرابة .% 39
وج���اء قطاع البن���وك التجاري���ة يف املرتبة
الأول���ى من حيث قيمة املكاف�آت املوزعة على
�أع�ض���اء جمل�س الإدارة ،والت���ي بلغت نحو 2.5
ملي���ون دينار ما ن�سبت���ه  ،% 35.7ويف املرتبة
الثاني���ة قطاع اال�ستثمار بنحو مليوين دينار ما
ن�سبت���ه � .% 28.8أما املرتب���ة الثالثة ،فكانت
من ن�صي���ب قطاع اخلدمات بنح���و  1.7مليون
دينار ما ن�سبت���ه  ،% 24.4ويف املرتبة الرابعة
جاء قطاع الفن���ادق وال�سياحة مببلغ � 267ألف
دين���ار ما ن�سبته  ،% 3.8واملرتبة قبل الأخرية
كانت من ن�صي���ب قطاع الت�أمني بنحو 266.1
�أل���ف دين���ار م���ا ن�سبت���ه  ،% 3.8ويف املرتب���ة
الأخرية قطاع ال�صناعة بنحو � 244.1ألف دينار
ما ن�سبته .% 3.5
وفيما يتعل���ق ب�أرباح ال��ش�ركات والبنوك،
فق���د حققت  37منه���ا �صايف ربح مب���ا ن�سبته

•مكاف�آت �أع�ضاء جمال�س �إدارة ال�رشكات والبنوك موزعة بح�سب القطاعات

 % 90.2م���ن �إجم���ايل امل�ؤ�س�س���ات ،يف ح�ي�ن
منيت  4منها بخ�سائر مبا ن�سبته .% 9.8
وجاء قطاع اخلدمات يف املرتبة الأولى من
حي���ث قيمة الرب���ح ال�صايف لإجم���ايل ال�رشكات
والبن���وك املدرجة بنح���و  544.9مليون دينار
ما ن�سبت���ه  ،% 45.4وي�ضم القط���اع (بي� .أم.
�أم� .أي ،زي���ن البحرين� ،رشكة البحرين لت�صليح
ال�سف���ن والهند�سة� ،رشكة البحرين لالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية� ،رشكة البحرين لل�سينما،
�رشكة البحرين ملواقف ال�سيارات� ،رشكة جممع

البحرين للأ�سواق احل���رة� ،رشكة نا�س ،عقارات
ال�سيف ،جمموعة ترافكو).
ويف املرتب���ة الثاني���ة ج���اء قط���اع البنوك
التجارية بتحقيق ربح �صايف بلغ نحو 364.88
مليون دينار ما ن�سبته  ،% 30.4وي�ضم القطاع
(البن���ك الأهل���ي املتح���د ،امل��ص�رف اخلليجي
التجاري ،بنك البحرين الإ�سالمي ،بنك البحرين
الوطني ،بنك البحرين والكويت� ،رشكة الإثمار
القاب�ضة ،وم�رصف ال�سالم).
�أم���ا يف املرتب���ة الثالث���ة ،فج���اء قط���اع

اال�ستثم���ار الذي حق���ق ربحا �صافي���ا بلغ نحو
 251.9مليون دينار ما ن�سبته  ،% 21وي�ضم
القطاع (ال�رشكة اخلليجية املتحدة لال�ستثمار،
امل�ؤ�س�س���ة العربية امل�رصفي���ة� ،إنوف�ست ،بنك
البحرين وال�رشق الأو�سط ،بنك اخلليج املتحد،
بنك انف�ستكورب ،بن���ك طيب� ،رشكة ا�سترياد
اال�ستثماري���ة� ،رشك���ة البحري���ن للت�سهي�ل�ات
التجارية ،جمموع���ة الربكة امل�رصفية ،جمموعة
جي اف ات�ش املالية).
ويف املرتب���ة الرابع���ة جاء قط���اع الفنادق
وال�سياح���ة ال���ذي حق���ق ربحا �صافي���ا بلغ نحو
 13.91ملي���ون دين���ار م���ا ن�سبت���ه ،% 1.2
وي�ضم القط���اع (ال�رشك���ة البحريني���ة للرتفيه
العائلي� ،رشكة البحرين لل�سياحة� ،رشكة البنادر
للفن���ادق� ،رشكة الفن���ادق الوطني���ة ،جمموعة
فنادق اخلليج).
وكان���ت املرتبة قبل الأخ�ي�رة من ن�صيب
قطاع ال�صناعة الذي حقق ربحا �صافيا بلغ نحو
 13.4مليون دين���ار ما ن�سبته  ،% 1.1وي�ضم
القطاع (�رشكة �أملنيوم البحرين� ،رشكة البحرين
ملطاحن الدقيق� ،رشكة دملون للدواجن).
ويف املرتب���ة الأخ�ي�رة جاء قط���اع الت�أمني
بتحقي���ق رب���ح �صايف بل���غ نح���و  10.9ماليني
دين���ار م���ا ن�سبت���ه  ،% 0.9وي�ض���م القط���اع
(ال�رشك���ة البحريني���ة الكويتي���ة للت�أم�ي�ن،
املجموع���ة العربي���ة للت�أمني� ،رشك���ة البحرين
الوطني���ة القاب�ض���ة� ،رشك���ة الت�أم�ي�ن الأهلية،
�رشكة التكافل الدولية).

م�سودة تعليمات للت�شاور حول من�صات التمويل اجلماعي

•�أثناء االجتماع

و�أ�ضاف �أي�ض���ا ً “�أ�صدر امل��ص�رف الأ�سبوع املا�ضي
ورق���ة ا�ست�شارية ح���ول البيئة الرقابي���ة التجريبية
 Regulatory Sandboxاخلا�ص���ة ب���ـ Fintech
والتي ميك���ن لل�رشكات م���ن خاللها اختب���ار احللول
التكنولوجي���ة املالية ،كما �سيق���وم امل�رصف الحقا ً
يف نهاي���ة ال�شهر القادم ب�إ�ص���دار م�سودة تعليمات
للت�ش���اور وذل���ك حول من�ص���ات التموي���ل اجلماعي
 Crowdfunding platformsللخدمات املالية
التقليدية والإ�سالمية”.

كم���ا �أ�ضاف “�إن للبحري���ن �سجال حافال يف تبني
املب���ادرات يف جم���ال التكنولوجي���ا و�إن امل��ص�رف
املرك���زي ي�سع���ى دائم���ا لأن يحت�ض���ن االبتكارات
والتقني���ات احلديث���ة؛ و�إن اله���دف حالي���ا ً مواكبة
التق���دم يف التح���ول الرقم���ي وتو�سي���ع جم���ال
اخلدم���ات املالية احلديث���ة يف �أنظم���ة املدفوعات
والت�سوي���ات وجميع املعام�ل�ات املالي���ة للزبائن؛
وذلك لتوف�ي�ر خدمات متطورة ب�ش���كل �آمن و�رسيع
وبكلف���ة تناف�سي���ه” .و�أكد املحاف���ظ �أن مثل هذه

الن���دوات وور�ش العمل تعت�ب�ر مهمة جدا يف تطوير
الوعي واخلربات يف التقني���ات املالية ،ونحن نقدر
مبادرة بن���ك بي �أن بي باريب���ا مل�شاركتنا خرباتهم
يف هذا املج���ال املتطور واملهم ،و�سيبقى امل�رصف
املرك���زي داعما ً ومرحب���ا لهذه املب���ادرات من قبل
القط���اع .وا�شتمل���ت الور�شة عل���ى عرو�ض متنوعة
يف جم���ال التكنولوجي���ا املالي���ة واحلل���ول الرقمية
للمعامالت املالية واجلهود التي يقوم بها بنك بي
�أن بي باريبا يف هذا املجال.

امل�ؤ�س�سات املالية مدعوة لال�ستفادة من الإ�صالحات اجلديدة
املنام���ة  -جمل����س التنمي���ة االقت�صادية:
يعت���زم جمل�س التنمي���ة االقت�صادية بالتعاون
مع م��ص�رف البحرين املرك���زي ت�سليط ال�ضوء
عل���ى  3قوان�ي�ن جدي���دة م�ستحدث���ة من خالل
برامج توعوية للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية يف
البحرين.
تهدف ه���ذه الربامج �إل���ى تو�ضيح �أهمية
قانون �رشاكات اال�ستثم���ار املحدودة ،وقانون
العه���د وقان���ون ��ش�ركات اخلالي���ا املحمي���ة
للم�ؤ�س�س���ات املالية والبن���وك ،كما �ست�ساهم
يف ت�سهيل احلوار امل�ستمر لدعم وحت�سني �أداء
القطاع.
و�ست�ساه���م القوانني اجلدي���دة يف توفري

إعداد :المحرر االقتصادي

البورصة تغلق خضراء
املنامة ـ بور�صة البحرين� :أقفل “م�ؤ�رش
البحري���ن الع���ام” ي���وم �أم�س عن���د م�ستوى
 1,347.82بارتف���اع ق���دره  1.74نقط���ة
مقارنة ب�إقفال يوم الأحد.
وت���داول امل�ستثم���رون  3.03مالي�ي�ن
�سه���م ،بقيم���ة �إجمالية بلغ���ت � 759.5ألف
دين���ار ،مت تنفيذه���ا من خ�ل�ال � 75صفقة،
حي���ث رك���ز امل�ستثم���رون تعامالته���م على
�أ�سه���م قطاع البن���وك التجارية والتي بلغت
قيمة �أ�سهمه املتداول���ة � 308.4آالف دينار
�أي م���ا ن�سبت���ه  % 41من القيم���ة الإجمالية
للتداول وبكمية قدرها  2.11مليون �سهم،
مت تنفيذها من خالل � 35صفقة.
و�سجلت �رشكة �أملني���وم البحرين (�ألبا)
يف املرك���ز الأول� ،إذ بلغ���ت قيم���ة �أ�سهمها
املتداول���ة � 138.23ألف دينار �أي ما ن�سبته
 % 18.2من �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة
وبكمي���ة قدره���ا � 334.8أل���ف �سه���م ،مت
تنفيذها من خالل � 22صفقة.
�أم���ا املرك���ز الثاين ف���كان لب���ي�.أم�.أم.
�أي بقيم���ة قدرها � 122.4أل���ف دينار �أي ما
ن�سبته  % 16.12م���ن �إجمايل قيمة الأ�سهم
املتداول���ة وبكمية قدره���ا � 155ألف �سهم،
مت تنفيذها من خالل � 4صفقات.
ث���م ج���اء البن���ك الأهلي املتح���د بقيمة
قدرها � 81.5أل���ف دينار �أي ما ن�سبته 10.7
 %م���ن �إجم���ايل قيم���ة الأ�سه���م املتداولة
وبكمي���ة قدره���ا � 308.04آالف �سه���م ،مت
تنفيذها من خالل � 8صفقات.

�أُجن���زت �صفق���ة مل�ساه���م رئي�س على
�رشك���ة التكاف���ل الدولي���ة الأح���د ،بع���دد
� 14220486سهما بقيم���ة �إجمالية تتجاوز
 1.35مليون دينار.
وتع���ود التفا�صي���ل �إلى قي���ام ال�رشكة
البحريني���ة الكويتية للت�أم�ي�ن وهي م�ساهم
رئي����س يف �رشك���ة التكاف���ل الدولي���ة ب��ش�راء
الأ�سهم ب�سعر  95فل�سً ���ا لل�سهم الواحد من
بن���ك البحري���ن الإ�سالم���ي .و�أ�صبحت ملكية
ال�رشك���ة البحريني���ة الكويتي���ة للت�أم�ي�ن يف
�رشكة التكاف���ل الدولية بعد تنفيذ ال�صفقة
� 39803331سهم���ا ،ما يع���ادل % 63.69
من ر�أ�س املال ،يف حني تخارج بنك البحرين
الإ�سالم���ي م���ن “التكاف���ل” .وكان رئي����س
جمل����س �إدارة ال�رشك���ة البحريني���ة الكويتية
للت�أمني م���راد علي مراد قد �أعل���ن �أخريا �أن
ال�رشك���ة ب�ص���دد اال�ستح���واذ بالن�صف الأول
م���ن العام اجلاري  2017عل���ى ح�صة غالبية
يف �رشكة التكافل الدولية لت�صل الن�سبة �إلى
 ،% 64مو�ضحًا �أن ال�رشكة اتفقت مبدئيًا مع
بنك البحرين الإ�سالمي ل�رشاء ح�صته بالكامل
والبالغ���ة نح���و  % 22يف �رشك���ة التكاف���ل
الدولي���ة لت�صب���ح الذراع التكافل���ي لل�رشكة
البحرينية الكويتية للت�أمني.

“البحرين اإلسالمي” :صفقتان
لشراء  64.5ألف سهم

مواكبة التطورات العاملية تعزز اال�ستثمار

طرق مبتك���رة للهياكل اال�ستثمارية والتمويل
والتي �ستع���زز من جمموعة الهي���اكل القائمة
يف اململك���ة .وتعم���ل هذه القوان�ي�ن جنبا ً �إلى
جن���ب على تعزيز الق���درة التناف�سية للبحرين
يف جم���ال اخلدم���ات املالي���ة وت�سهي���ل طرح
املنتجات اال�ستثماري���ة التقليدية واخلدمات
املالية اال�سالمية.
وقال الرئي�س التنفي���ذي ملجل�س التنمية
االقت�صادي���ة خالد الرميحي “ن���رى ب�أن هنالك
�إمكان���ات كب�ي�رة يف دول جمل����س التع���اون
اخلليج���ي للم�ستثمري���ن الذي���ن يبحث���ون عن
عوائ���د جمزي���ة ،و�إن تطوير قط���اع ال�صناديق
اال�ستثمارية املحلية ميكن �أن يلعب دوراً هاما ً

أخبار السوق

“البحرينية الكويتية” تستحوذ على
حصة “اإلسالمي” في “التكافل”

مواكبة التحول الرقمي ب�أنظمة الدفع“ ...املركزي”:

املنطق���ة الدبلوما�سي���ة  -امل��ص�رف املركزي:
نظم م�رصف البحرين املركزي ور�شة عمل بالتعاون
م���ع بنك ب���ي �أن ب���ي باريبا ع���ن “التح���ول الرقمي
� ”Digital Transformationش���ارك فيه���ا
م�س�ؤول���ون رفيعو امل�ستوى من بن���ك بي �أن باريبا،
كجزء م���ن مبادرة امل��ص�رف يف تعزي���ز التكنولوجيا
املالية يف اململكة .ويف بداية الور�شة ،رحب حمافظ
امل��ص�رف املركزي ر�شي���د املع���راج بالفريق الذي
تر�أ�س���ه الرئي����س الإقليمي ملنطقة ال��ش�رق الأو�سط
و�إفريقي���ا لبنك بي �أن بي باريبا جاك مي�شيل ،حيث
قال “ي�سع���ى امل�رصف املركزي لإدخ���ال التقنيات
احلديث���ة يف القطاع امل���ايل يف البحري���ن ،و�إن هذه
املبادرات ت�أت���ي يف �سياق جهود امل��ص�رف الرامية
�إل���ى توف�ي�ر املزي���ج املنا�س���ب م���ن ال�سيا�س���ات
واملنتجات؛ بهدف تطوي���ر وتعزيز جودة التناف�س
يف اخلدمات املقدمة يف القطاع املايل”.
ورك���ز املحاف���ظ يف حديث���ه عل���ى �أن امل�رصف
املرك���زي قد ق���ام بال�سنت�ي�ن الأخريت�ي�ن بتقدمي
منتجات جديدة يف جم���ال املدفوعات الإلكرتونية،
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يف ت�سهيل هذا اال�ستثمار”.
و�أ�ض���اف “�ست�ساهم ه���ذه الإ�صالحات يف
دف���ع عجلة من���و القطاع وعدد م���ن القطاعات
الأخ���رى ب�شكل كب�ي�ر ،كما �ست�ساه���م يف جعل
البحرين �سوقا تناف�سيا للم�ستثمرين الراغبني
يف الو�صول �إلى الفر�ص يف جميع �أنحاء ال�سوق
اخلليجي”.
من جهت���ه� ،أكد املدير التنفي���ذي لرقابة
امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة يف م��ص�رف البحري���ن
املرك���زي عبدالرحم���ن الباك���ر �أن الربام���ج
التوعوي���ة �ستمكن م���ن ت�سلي���ط ال�ضوء على
الفر����ص الت���ي تقدمه���ا القوان�ي�ن الثالثة يف
قطاع اخلدمات املالي���ة والتي �ستعزز التطور

يف مكانة البحرين كمركز مايل يف املنطقة.
و�أردف “تتمت���ع اململك���ة بقط���اع م���ايل
ق���وي وفعال يواك���ب التط���ورات يف الأ�سواق
الدولية”.
وق���ال ال�رشي���ك يف م�ؤ�س�س���ة ت���راورز �آن���د
هاملينز برايان هاوارد “�إن القوانني اجلديدة
توف���ر فر�ص عديدة لتطوي���ر خدمات وهياكل
ا�ستثمارية مل تكن متاحة م�سبقا”.
وتعت�ب�ر البحرين �أول دول���ة خليجية تقوم
بطرح تل���ك القوان�ي�ن يف نظامه���ا العام على
امل�ست���وى الوطني ،يف ح�ي�ن �إقت�رص متثل هذه
القوانني يف الدول الأخرى على املناطق احلرة
فقط.

نف���ذ م�ساهم���ون رئي�سي���ون يف بن���ك
البحرين الإ�سالمي �صفقتني ل�رشاء 64.578
�أل���ف �سه���م بقيم���ة �إجمالية نح���و � 8.8آالف
دينار .وتع���ود تفا�صي���ل ال�صفقتني التي
نف���ذت الأول���ى منهما ي���وم اخلمي����س ب�رشاء
� 50.578أل���ف �سه���م ب�سع���ر 0.137 دينار
لل�سه���م الواح���د ،وال�صفق���ة الثانية نفذت
ي���وم �أم����س الأول (الأح���د) ،حي���ث مت ��ش�راء
� 14أل���ف �سهم ب�سع���ر 0.136 دينار لل�سهم
الواح���د .وكان امل�سـتثم���رون قد تداولوا يف
البور�صة ي���وم الأح���د  17.56مليون �سهم،
بقيم���ة �إجمالية قدره���ا  2.10مليون دينار،
مت تنفيذها من خالل � 98صفقة.
�أم���ا يف ي���وم اخلمي����س ،فت���داول 4.23
ماليني �سهم ،بقيم���ة �إجمالية قدرها 1.12
ملي���ون دين���ار ،مت تنفيذها م���ن خالل 108
�صفقات.
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وزارة العدل والشئون اإلسالمية  -إدارة احملاكم
رقم الدعوى 02/2016/01153/1
رقم الكتابCR3000717181 :
التاريخ21-2-2017 :
احملكمة املدنية الرابعة  -تبليغ باحلضور

املدعية :نور الغدير الستيراد وتصدير اخلضروات والفواكه
وكيل املدعي :احملامي  /فاطمة حسن احلواج
املدعى عليه :احمد عبدالكرمي يحي قنبر
العنوان :مجهول
صفة الدعوى :ديون

لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الرابعة للمدعي عليه املذكور اعاله
باحلضور بنفسه او بوكيل عنه جللسة  22/3/2017الساعة العاشرة صباحا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بتحويل شركة الشخص الواحد لتصبح مؤسسة فردية صالة
كالسيك ش.ش.و وملالكها عبد احملسن حسن رضي
سجل جتاري رقم 56832-

التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليه السيد عبد احملسن حسن
رضي صاحب شركة صالة كالسيك ش.ش.و وملالكها عبد احملسن حسن رضي واملسجلة
كشركة الشخص الواحد واملسجلة حتت قيد رقم  56832-3وبناء على قرار صاحب الشركة
فقد تقرر حتويل الشركة لتصبح مؤسسة فردية مملوكة لنفس املالك وتعيني السيد حسن
رضي باجراءات التحويل
بهذا يعلن ان سلطة االدارة قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون الشركات التجارية
البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم  21لعام  2001وعمال بنص املادة  335من قانون
الشركات يدعى جميع دائني الشركة الى تقدمي طالباتهم مدعومة باملستندات الالزمة
خالل  30يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على العنوان التالي
عبد احملسن حسن رضي 39949974

وزارة العدل والشئون اإلسالمية وإدارة احملاكم
رقم الدعوى  - 02/2017/00106/9رقم الكتاب CS3000736699 :
التاريخ 09-03-2017:
احملكمة الكبرى املدنية الرابعة  -تبليغ باحلضور
املدعي :شركة ستار وي ماركتنغ
وكيلته :احملامي محمد خالد محمد بومطيع
املدعى عليهمؤسسة بلو تاور للتجارة
العنوان مجهول
صفة الدعوى /ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الرابعة للمدعي عليه املذكور اعالن
باحلضور بنفسه او بوكيل عنه جللسة 4/4/2017
الساعة العاشرة صباحا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
مركز البحرين للمستثمرين
اعالن رقم  000لسنة 2017
بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية الى شركة تضامن
يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم الينا املالك للمؤسسة الفردية املسمى
مطعم جيمس واملسجلة رقم  5424للفرع رقم  9طالبني 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  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن
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ال�سعودية تزيد رواتب
طياري �سالح اجلو
دبي ـ رويترز:

قال���ت وكال���ة الأنب���اء ال�س���عودية
الر�س���مية �إن جمل�س ال���وزراء �أعل���ن �أم�س
زيادة ت�ص���ل �إلى  % 60يف رواتب طياري
�سالح اجلو.
وقال���ت وكال���ة الأنباء ال�س���عودية �إن
جمل�س ال���وزراء ع���دل القوانني اخلا�ص���ة
بال�ض���باط الع�سكريني مبا ي�سمح لطياري
الق���وات اجلوي���ة وم�ش���غلي الأ�س���لحة
باحل�ص���ول على زيادة قدره���ا  35باملئة
يف الراتب الأ�سا�سي .و�أ�ضافت �أن الزيادة
لل�ض���باط الذي���ن يق���ودون الطائ���رات
املقاتلة وي�ش���غلون �أ�سلحتها �ستكون 60
 .%ومل تذكر �س���ببا لهذه اخلطوة .وقالت
الوكال���ة �إن الزيادة ج���اءت “بعد النظر يف
قرار جمل�س ال�ش���ورى ..قرر جمل�س الوزراء
املوافق���ة عل���ى تعديل امل���ادة ( )62من
نظام خدمة ال�ض���باط ال�ص���ادر باملر�سوم
امللكي رقم (م.)43/
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ماي تزور الأردن وال�سعودية لبحث الأمن والتجارة
عمان ـ �أ ف ب :و�ص���لت رئي�س���ة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي الى االردن �أم�س االثنني
يف اطار جولة �رشق �أو�سطية ت�ستمر ثالثة ايام تزور خاللها ال�سعودية وتركز على ملفي االمن
والتجارة فيما بد�أت لندن عملية مغادرة االحتاد االوروبي.
و�أفادت وكالة االنباء االردنية الر�س���مية (برتا) ب�أن “رئي�س���ة وزراء بريطانيا ترييزا ماي
و�صلت الى عمان �ضمن جولة لها ت�شمل االردن وال�سعودية”.
ويف الأردن ،من املتوقع �أن تعلن ماي عن �إر�سال مدربني ع�سكريني بريطانيني مل�ساعدة
�سالح اجلو امللكي االردين يف معركته �ضد تنظيم داع�ش.
و�س���تتوجه ماي اليوم الثالثاء الى اململكة العربية ال�سعودية الجراء حمادثات تركز على
التجارة واال�ستثمار فيما اطلقت بريطانيا �آلية اخلروج من االحتاد االوروبي.
وقالت ماي قبل مغادرتها“ :من الوا�ض���ح ان من م�ص���لحة �أمن وازدهار اململكة املتحدة
دعم االردن وال�سعودية”.

ترامب� :أمريكا وم�رص �ستحاربان الإرهاب م ًعا
واشنطن ـ وكاالت:

قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب للرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي �أم�س االثنني �إنه
يدعم قيادته بقوة و�إنهما �سيعمالن معا لقتال الإ�سالميني املت�شددين .وقال ترامب يف اجتماع

بغداد ـ رويترز:

النواب الليبي ي�ؤيد
مفاو�ضات برعايا �أممية
طرابلس ـ اف ب:

�ص���وت جمل�س النواب الليبي� ،أم�س
االثنني ،بالإجم���اع على ق���رار العودة �إلى
طاولة املفاو�ض���ات برعاي���ة منظمة الأمم
املتح���دة .واق�ت�رح جمل����س الن���واب يف
جل�س���ته� ،إعادة هيكلة املجل�س الرئا�س���ي
و�أع�ضائه ،بغر�ض ت�شكيل جمل�س رئا�سي
جديد من � 3أع�ضاء فقط.
ويعر����ض املق�ت�رح اختي���ار رئي����س
جدي���د حلكوم���ة الوف���اق ،عل���ى �أال يكون
رئي�س احلكومة �أحد الثالثة الذين اختريوا
للمجل�س الرئا�سي.
ف�ض�ل�ا عن ذلك ،ي�ضم املقرتح �إلغاء
امل���ادة الثامن���ة ،الت���ي تنقل �ص�ل�احيات
القائ���د الأعلى للجي����ش الليبي من رئي�س
الربملان �إل���ى رئي�س املجل�س الرئا�س���ي،
على �أن يكون احلوار برعاية االمم املتحدة
وجامعة الدول العربية.

قرا�صنة �صوماليون
يخطفون �سفينة هندية
بوصاصو ـ رويترز:

قالت م�صادر �أمنية ويف قطاع املالحة
�أم�س االثنني �إن قرا�ص���نة خطفوا �س���فينة
جتاري���ة هندي���ة قبالة �س���احل ال�ص���ومال
يف ث���اين هجوم يف �أ�س���ابيع بع���د �أعوام من
كمون القرا�ص���نة .وقالت هيئ���ة عمليات
املالحة التجارية التابعة للمملكة املتحدة،
الت���ي تن�س���ق �إدارة كل ال�س���فن التجارية
واليخ���وت يف منطق���ة خلي���ج ع���دن� ،إنه���ا
تلقت معلومات عن �أن �س���فينة �رشاعية يف
طريقها من دبي �إلى بو�صا�ص���و اختطفت
“يف حميط (جزيرة) �سقطرى”.
وقال متحدث �إن الهيئة مل تتمكن من
ت�أكيد املوقع احلايل لل�سفينة والتي قال
�إن ا�س���مها “الكو�رش” و�إن حتقيقات جارية
يف الواقعة.
وقال املدير ال�س���ابق لهيئة مكافحة
القر�صنة عبدالرزاق حممد ديرير“ :فهمنا
�أن قرا�ص���نة �ص���وماليني خطفوا �س���فينة
جتاري���ة هندي���ة و�أنه���ا يف طريقه���ا �إل���ى
ال�شواطئ ال�صومالية”.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :

ن��ش�رت �ص���حف �أمريكية تقارير عن تفكك وا�ض���محالل تنظيم داع�ش ،وعن النهو����ض البطيء -لكنه
ثابت -لتنظيم القاعدة يف عدد من املناطق بال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وقال���ت جملة فوري���ن �أفريز �إن معظم املراقب�ي�ن يعتقدون ب�أن تنظيم داع�ش يخ�ض���ع حاليا لعملية
تفتت يف الوقت الذي يرتاجع فيه بالعراق و�سوريا .و�أو�ضحت املجلة �أن التحالف الدويل بقيادة الواليات
املتحدة ،الذي ظل يحارب تنظيم داع�ش ثالث �سنوات حتى اليوم ،قد حقق جناحات كبرية العام املا�ضي،
بقتل���ه �أو اعتقال���ه عددا كبريا من القادة البارزين بالتنظيم ،كما �أن م�ص���ادر متويله قد وُجهت لها �رضبة
قا�صمة ،بالإ�ضافة �إلى فقدان التنظيم م�ساحات وا�سعة
من الأرا�ضي التي كان ي�سيطر عليها يف �سوريا والعراق.
وتوقعت املجلة �أن ي�ش���هد التنظيم املزيد من التفكك
خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.

�أكد وقوف بالده بقوة خلف الرئي�س ال�سي�سي

�صهر الرئي�س
الأمريكي يزور العراق
و�ص���ل جاري���د كو�ش�ن�ر م�ست�ش���ار
الرئي����س الأمريك���ي دونال���د ترام���ب
و�ص���هره �إل���ى الع���راق �أم����س م���ع رئي�س
هيئ���ة الأركان الأمريكي���ة امل�ش�ت�ركة
اجلرنال جوزيف دانفورد ليتعرف بنف�س���ه
�إل���ى تقييم املعرك���ة �ض���د “داع�ش” من
الق���ادة الأمريكيني عل���ى الأر�ض ويلتقي
م�س�ؤولني عراقيني.
وبالن�س���بة �إلى كو�ش�ن�ر ،الذي مل يزر
الع���راق م���ن قب���ل ،ت�أتي الرحل���ة يف وقت
ح���رج فيما يدر�س ترامب �س���بل ت�ص���عيد
حمل���ة التحال���ف ال���ذي تق���وده الوالي���ات
املتح���دة ويق���ول م�س����ؤولون �أمريكي���ون
وعراقي���ون �إنها ناجحة �إل���ى حد كبري حتى
الآن يف م�س���اعي ا�ستئ�ص���ال داع����ش م���ن
العراق و�س���وريا .وبدا �أن الزيارة تو�ض���ح
ال�ص�ل�احيات الوا�س���عة الت���ي �أ�س���ندت
لكو�ش�ن�ر ( 36عام���ا) �أحد �أف���راد الدائرة
املقرب���ة م���ن ترامب ومن���ح م�س����ؤوليات
وا�سعة النطاق حمليا وخارجيا مبا يف ذلك
العمل من �أجل التو�ص���ل �إلى اتفاق �سالم
يف ال�رشق الأو�سط.

تنظيم “داع�ش” يتفكك و“القاعدة” تنه�ض
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• �إجالء �أحد �ضحايا التفجري ...ويف الإطار �صورة املنفذ املحتمل

 10قتلى يف انفجار حمطة مرتو ب�سان بطر�سربغ

“الإرهــاب” يـ�ضــرب “مـدينــة الـقي�صــر”
روسيا:

قالت م�صادر يف �أجهزة الطوارئ الرو�سية �إن � 10أ�شخا�ص قتلوا و�أ�صيب � 50آخ��رون بجروح
جراء عملية تفجري ال ي�ستبعد �أن تكون �إرهابية ا�ستهدف حمطة مرتو يف مدينة �سان بطر�سربغ
وكان���ت م�ص���ادر �إعالمي���ة ،قال���ت �إن
الهج���وم جن���م ع���ن تفجريي���ن متزامن�ي�ن،
�إال �أن خدم���ات �أجه���زة الط���وارئ ذكرت يف
وقت الحق �أن تفجري واحد فقط ا�س���تهدف
القطار.
كما �أ�ش���ارت م�ص���ادر رو�س���ية ،ح�سبما
نقل���ت عنه���ا وكال���ة �إنرتفاك����س للأنب���اء،
�إل���ى “قوع تفجريي���ن باملحط���ة” و�أن �أحد
االنفج���ارات عل���ى الأقل نفذ بعب���وة مليئة
بال�شظايا.
وك�ش���ف متحدث با�س���م الكرملني عن
�إب�ل�اغ الرئي�س الرو�س���ي ،فالدميري بوتني
“ب�أمر االنفجار” ،يف حني حتدثت و�س���ائل

�إعالم حملية عن اغالق كافة حمطات املرتو
يف املدينة.
و�أظهرت لقطات م�ص���ورة امل�ص���ابني
وه���م يرق���دون عل���ى ر�ص���يف املحط���ة
وبع�ض���هم يق���وم �أف���راد خدم���ة الط���وارئ
بعالج���ه ،يف ح�ي�ن عم���د ركاب �آخ���رون �إلى
الفرار من املحطة و�سط �سحابة من الدخان.
وتعد �سان بطر�سبورغ املدينة الأ�شهر
بعد مو�سكو ،بالن�س���بة للمواطنني الرو�س
وحتى الأجانب� ،إذ تعترب عا�ص���مة ال�سياحة
والفنون والثقافة لرو�سيا االحتادية.
ويب���دو �أن ت�س���مية “القي��ص�ر” الت���ي
�أل�صقت بالرئي�س الرو�سي بوتني ،مل ت�أت

برو�سيا� ،أم�س االثنني ،تزامنا مع زي��ارة يقوم بها الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني� ،إىل املدينة
التي ولد فيها.
ووقع التفجري يف “�إحدى عربات املرتو” ،قبل �أن “يتم �إيقاف حركة القطارات و�إج�لاء كل
امل�سافرين والركاب” ،وفق ما ذكرت وكالة �سبوتنيك.
من فراغ� ،إذ يعترب �آخر حكام رو�سيا ،الذين
ولدوا يف املدينة التاريخية بعد لينني �أول
زعيم �سوفييتي.
وكان���ت املدينة مق���را للقيا�رصة ،حتى
�آخر حكمهم من �أ�رسة رومانوف ،حني جنحت
الثورة التي قادها لينني يف �إطاحت القي�رص
نيقوال عام .1917
وال تبتعد رو�سيا عن مرمى الإرهاب منذ
حربها يف ال�شي�ش���ان� ،إذ �شهدت عا�صمتها
مو�سكو عدة �أحداث �إرهابية دامية.
ويف دي�س���مرب املا�ض���ي� ،أعلنت قوات
الأمن الفدرايل الرو�س���ية �أنها قتلت “�أمري
تنظي���م داع����ش يف �ش���مال القوق���از” ،مع

� 4آخري���ن كان���وا برفقت���ه ،خ�ل�ال عملية يف
داغ�ستان.
وان�ض���م نح���و  2900مواط���ن رو�س���ي
�أ�ص���ول غالبيته���م من جمهوريات �ش���مال
القوقاز� ،إلى جمموعات مت�شددة يف �سوريا
والعراق ،بح�سب جهاز الأمن الرو�سي.
وتعر�ض���ت رو�س���يا لهجم���ات م���ن
مت�ش���ددين م���ن ال�شي�ش���ان يف ال�س���نوات
املا�ضية ،وهدد زعماء ملتمردي ال�شي�شان
مرارا باملزيد من الهجمات.
وقت���ل � 38شخ�ص���ا عل���ى الأق���ل ع���ام
 ،2010عندما فجرت انتحاريتان نف�سيهما
يف مرتو �أنفاق العا�صمة مو�سكو.

املقاومة ت�صد هجوما ً حوثيا ً يف البي�ضاء و�سط اليمن

“خبـراء” احلـر�س الثـوري “يل ّغمـون” البحـر الأحمـر
عوا�صم ـ وكاالت :ك�شفت م�صادر ع�سكرية
مينية� ،أم�س االثنني� ،أن خرباء من ميلي�ش���يات
احلر�س الثوري الإيراين ،يتخذون من حمافظة
احلديدة مقرا لهم ،لالنطالق يف عمليات زراعة
الألغام البحرية.
وقالت امل�صادر لـ “�س���كاي نيوز عربية”
�إن “ 12خب�ي�را �إيراني���ا م���ن احلر����س الث���وري
الإيراين موجودون يف حمافظة احلديدة (غربي
اليمن) ،ويتولون زراع���ة �ألغام بحرية يف البحر
الأحمر”.
و�أ�ض���افت �أن “اخل�ب�راء الإيرانيني دخلوا
احلدي���دة عرب البحر عن طري���ق التهريب خالل
ف�ت�رة احل���رب” ،الت���ي اندلعت عق���ب احتالل
ميلي�ش���يات احلوثي و�ص���الح املوالية لإيران
مناطق مينية عدة.
و�أو�ض���حت امل�ص���ادر �أن خ�ب�راء احلر����س
الث���وري “يعمل���ون على تفخي���خ زوارق بحرية
لتنفيذ هجمات �ض���د �أهداف متحركة يف عر�ض
البحر”.
وكان���ت ق���وات التحالف العرب���ي ،الداعم
لل�رشعية يف اليمن ،قد ق�صفت ،الأحد“ ،خم�سة
قوارب على متنها �أ�س���لحة بعد و�ص���ولها �إلى

•اليمن ...قيادي حوثي يك�شف عن فرار جماعي للميلي�شيات

الأط���راف اجلنوبي���ة جلزي���رة كم���ران” مقابل
�شواطئ احلديدة.
ميدانيا� ،ص���دّت املقاومة اليمنية هجوما
للحوثيني يف حمافظة البي�ضاء (و�سط اليمن)،
بينما ق�صفت طائرات التحالف خمازن �أ�سلحة
لهم يف حمافظة �شبوة (جنوب �رشقي البالد).

وقالت م�ص���ادر حملية �إن ملي�شيا احلوثي
وقوات الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �ص���الح
�ش���نت هجوما -وُ�ص���ف بالأعنف -على مواقع
املقاوم���ة يف حُمة لقاح يف منطق���ة قيفة رداع
حت���ت غط���اء م���ن ق�ص���ف مدفعي �ش���ديد يف
حماولة منها ال�س���تعادة املواقع التي خ�رستها

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

ل�صالح املقاومة قبل �أ�سابيع.
و�أ�ضافت امل�ص���ادر �أن املقاومة ت�صدت
للهجوم و�أف�ش���لته ،و�أرغم���ت املهاجمني على
الرتاجع بعد تكبيدهم خ�سائر مل حتددها.
وكان���ت وكالة الأنباء اليمني���ة قالت �إن 7
من احلوثيني قتلوا يف كمني ن�صبته املقاومة
يف منطقة الرو�ضة بالبي�ضاء.
ويف حمافظ���ة البي�ض���اء �أي�ض���ا ،قت���ل �أحد
امل�س���لحني احلوثي�ي�ن بر�ص���ا�ص �أح���د �أفراد
املقاوم���ة يف جبل ال�س���مر مبديري���ة الزاهر �آل
حميقان.
ويف تطور �آخر ،ق�ص���فت طائرات التحالف
خم���ازن �أ�س���لحة مللي�ش���يا احلوث���ي يف منطقة
مبلق���ة مبديري���ة بيح���ان يف �ش���بوة ،ومل يع���د
احلوثيون وحلفا�ؤهم ي�س���يطرون �س���وى على
�أجزاء من مديريتي بيحان وع�سيالن القريبتني
من حمافظة م�أرب (�رشق �صنعاء).
ويف م����أرب ،ق�ص���فت طائ���رات التحال���ف
العربي من�ص���ة لإطالق ال�ص���واريخ البال�ستية
يف منطق���ة امل�ش���جح التابعة ملديري���ة �رصواح
(�شمال غربي املحافظة).

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

والتق���ى ترام���ب بال�سي�س���ي ال���ذي ب���د�أ الأحد
زيارة ر�س���مية �إل���ى الواليات املتح���دة ،تعد الأولى
م���ن نوعها منذ االنتفا�ض���ة التي �أطاح���ت بالرئي�س
الأ�سبق ح�سني مبارك يف يناير .2011
وقال ترامب ،يف اجتماع باملكتب البي�ضاوي مع
ال�سي�سي�“ ،أود فقط �أن يعلم اجلميع� ،إن كان هناك
�أدنى �ش���ك� ،أننا نقف بقوة خلف الرئي�س ال�سي�سي.
لق���د �أدى عمال رائعا يف موقف �ص���عب للغاية .نحن
نقف وراء م�رص و�شعب م�رص بقوة”.
و�أ�ض���اف الرئي����س اجلمه���وري “�إن���ه ي�ش���عر
بالقرب من الرئي�س امل�رصي ال�سي�سي منذ �أول لقاء
بينهما” ،يف �إ�ش���ارة �إلى اللقاء الذي جمع الزعيمني
يف �سبتمرب املا�ضي حني كان ترامب اليزال مر�شحا.
و�أم���ام ال�ص���حفيني يف املكت���ب البي�ض���اوي
ت�صافح الزعيمان ،و�شدد ترامب �أن م�رص والواليات
املتح���دة “�س���تحاربان الإره���اب معا و�س���تجمعهما
ال�صداقة لفرتة طويلة”.
ي�شار �إلى �أن و�صول ترامب �إلى البيت الأبي�ض
�أعاد الدفء �إلى العالق���ات امل�رصية الأمريكية ،بعد
التوت���ر الناجم عن �سيا�س���ة الرئي����س الدميقراطي
ال�سابق ،باراك �أوباما.
وكان ترام���ب ،ال���ذي ه���زم وزي���رة اخلارجي���ة
الدميقراطي���ة هي�ل�اري كلينت���ون يف االنتخاب���ات
الرئا�سية ،وا�ضحا يف حتديد �أولوياته يف احلرب على
الإرهاب ،فاحل�سم يف الت�صدي للجماعات املت�شددة
كان العنوان الأبرز يف ت�رصيحاته.
وترامب ال���ذي �أكد م���رارا �أن �إدارت���ه اجلديدة

باملكتب البي�ضاوي مع الرئي�س امل�صري “�أود فقط �أن يعلم اجلميع� ،إن كان هناك �أدنى �شك� ،أننا
نقف بقوة خلف الرئي�س ال�سي�سي .لقد �أدى عمال رائعا يف موقف �صعب للغاية .نحن نقف وراء
م�صر و�شعب م�صر بقوة” .من جابنه ذكر ال�سي�سي لرتامب �أنه يقدر ب�شدة �شخ�صيته الفريدة
وجهوده يف مكافحة الإرهاب ،معربا عن دعمه لتلك اجلهود.

فرنسا

مواجهات احتجاج على
مقتل �صيني
باريس ـ اف ب:

اندلع���ت مواجه���ات يف باري�س خالل
مظاهرة جديدة �شارك فيها �آالف من �أفراد
اجلالية ال�ص���ينية بفرن�سا ،بعد �أ�سبوع من
مقتل �صيني بر�صا�ص ال�رشطة الفرن�سية.
وتظاهر نحو �ستة �آالف من ال�صينيني
�أو م���ن الفرن�س���يني من �أ�ص���ول �ص���ينية
و�آخرين م�س���اء الأحد يف �س���احة اجلمهورية
بدعوة من جمعيات �صينية لت�أبني القتيل
الذي لقي حتفه الأحد قبل املا�ض���ي �أمام
منزله يف الدائرة  19بالعا�صمة الفرن�سية.
ورف���ع املتظاه���رون الفتات ي�ص���ف
بع�ض���ها ال�رشط���ة الفرن�س���ية بالقاتلة� ،أو
يطال���ب بالعدالة لل�ض���حية ،و�ألقى بع�ض
املحتج�ي�ن زجاجات وبي�ض���ا وفاكهة على
قوات مكافحة ال�شغب ،التي ردت بقنابل
الغاز املدمعة ،وتوا�صلت املواجهات نحو
�س���اعة .وبينما قال���ت ال�رشطة الفرن�س���ية
�إن القتيل لي���و �ش���اوياو (54عاما) حاول
مهاجمة �رشط���ي مبق�ص �أثناء عملية �أمنية،
نفت عائلة ال�ض���حية هذه الرواية ،و�أكدت
�أنه كان ب�ص���دد ق�ص ال�س���مك ،ومل ي�س���ع
مطلق���ا ملهاجم���ة ال�رشط���ي ،كم���ا �أفادت
م�ص���ادر من اجلالية ال�ص���ينية ب�أن الرجل
قتل �أمام �أطفاله.

ليتوانيا

رو�سيا ميكنها
اجتياح البلطيق
فيلنيوس ـ ار تي:

•ترامب م�ستقبال ال�سي�سي يف البيت االبي�ض (رويرتز)

�ست�ض���ع خط���ة �أك�ث�ر حزم���ا ال�ستئ�ص���ال الإرهاب،
انتقد ،يف الوقت نف�س���ه ،ت�ساهل �إدارة �سلفه �أوباما
يف حربها على اجلماعات املت�ش���ددة وعلى ر�أ�س���ها
داع�ش والقاعدة وغريها من التنظيمات.
ومن املق���رر �أن يجري الرئي����س امل�رصي عددا
من اللقاءات مع م�س�ؤولني يف الإدارة الأمريكية ويف

الكونغر�س �إ�ض���افة �إلى قيادات يف جمتمع الأعمال
الأمريك���ي لبح���ث �س���بل تعزي���ز التعاون يف �ش���تى
املجاالت بني البلدي.
وكان وزير اخلارجية �س���امح �شكري قد �أكد �أن
الزيارة �سرتكز �أي�ض���ا على اجلانب االقت�صادي من
خالل اللقاءات التي �س���يعقدها الرئي�س امل�رصي يف

الواليات املتحدة الأمريكية.
وت�أتي زي���ارة ال�سي�س���ي بينما اقرتح���ت �إدارة
ترامب تخفي�ض���ات وا�سعة يف امل�ساعدات اخلارجية
الأمريكي���ة مل يتم حتى الآن حتديد تفا�ص���يلها� ،إال
�أن البي���ت الأبي�ض يتوقع �أن امل�س���اعدات �إلى م�رص
“�ست�ستمر” دون تقدمي تفا�صيل.

دورا للأ�سد مب�ستقبل �سوريا
االحتاد الأوروبي ي�ستبعد ً

لأول مرة ..عملية �إنزال لقوات بريطانية يف الطبقة
عواصم ـ وكاالت:

ك�شفت �صحيفة “ذا �صن” الربيطانية �أم�س االثنني عن م�شاركة القوات اجلوية الربيطانية
اخلا�صة �إىل جانب ق��وات �أمريكية مع ق��وات �سوريا الدميقراطية يف عملية ال�سيطرة على �سد
وبح�سب ال�صحيفة� ،أمنّ���ت القوات الربيطانية
قاعدة الطبقة اجلوية و�س���د الفرات ،وي�أمل القادة
وامل�س�ؤولون الع�سكري���ون �أن ت�صبح هذه املعاقل
احليوي���ة قاع���دة انط�ل�اق ل��ض�رب عا�ص���مة داع�ش
يف الرق���ة ،وق���ال م�ص���در لل�ص���حيفة“ ،كانت هذه
عملي���ة متعم���دة وخمططة جي���دا لتحري���ر معقلني
ا�سرتاتيجيني”.
وقامت قوات النخب���ة الربيطانية بعملية �إنزال
باملظالت ليال ،لدرا�س���ة نقاط القوة وال�ض���عف يف
تلك املنطقة� ،إذ عاينت �أهدافا للعدو ل�ساعات قبل
ان�ضمامها �إلى �أكرث من  500عن�رص من قوات �سوريا
الدميقراطي���ة ،وا�ص���فة العملي���ة باجلريئ���ة والتي
نفذته���ا �آواخر ال�ش���هر املا�ض���ي“ ،لعب���ت القوات
اخلا�ص���ة دورها ،وقامت بتحديد نقاط ال�ض���عف يف
دفاع���ات العدو ،ما �س���مح لقوات الدفاع ال�س���ورية
بتحقي���ق انت�ص���ار كب�ي�ر” بح�س���ب ال�ص���حيفة نقال
عن م�ص���در مطلع.ه���ذا ودعّ مت البعث���ة الربيطانية
مبروحيات هجومية �أمريكي���ة وطائرات بدون طيار
ومدفعيات ثقيلة.
و�أخريا ت�شري ال�صحيفة �إلى �أن العملية الأخرية
والت���ي �س���يطرت فيها عل���ى مطار الطبق���ة تعترب
انقالب���ا كبريا وحتوال �إذ �أن املطار ال يبعد كثريا عن
الرقة معقل التنظيم الذي ي�ضم نحو  4000مقاتل.
م���ن جانب �آخر ،ا�س���تبعد االحت���اد الأوروبي �أي
دور للرئي�س ال�س���وري ب�ش���ار الأ�س���د يف ال�سلطة يف
خت���ام املرحل���ة االنتقالية ،يف حني قالت ال�س���فرية
الأمريكي���ة ل���دى الأم���م املتح���دة نيك���ي هايلي �إن
وا�ش���نطن �ستعمل على حما�سبة الأ�سد على اجلرائم
التي ارتكبها .وقبل اجتم���اع لوزراء خارجية االحتاد
الأوروبي يف لوك�س���مبورغ ام�س ب�ش�أن �سوريا ،قالت
م�س����ؤولة ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة باالحت���اد فيديريكا
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الفرات ومطار الطبقة يف �سوريا.
و�أ�شار تقرير ال�صحيفة� ،إىل �أن القوات اجلوية الربيطانية اخلا�صة �أج��رت عملية ناجحة
داخل الأرا�ضي الواقعة يف قب�ضة داع�ش لل�سيطرة على مواقع ا�سرتاتيجية هامة ،وهي �سد الطبقة
والقاعدة اجلوية مطار الطبقة.

�أف���اد جه���از املخاب���رات يف ليتوانيا
ام�س االثنني ب�أن رو�س���يا ط���ورت القدرة
عل���ى �ش���ن هج���وم عل���ى دول البلطيق يف
غ�ض���ون � 24س���اعة ،مما يقل����ص خيارات
حلف �شمال الأطل�سي (ناتو) لتقت�رص على
الق���وات الع�س���كرية املرابط���ة بالفعل يف
املنطق���ة .وقالت املخابرات الليتوانية يف
تقريرها ال�س���نوي لتقييم التهديدات �إن
رو�سيا طوّرت جي�شها يف منطقة كالننغراد
الع���ام املا�ض���ي لتقل�ص املهل���ة الزمنية
الالزم���ة ل�ش���ن �أي هجوم ،مما ق���د يعرقل
قدرة حلف الناتو على �إر�سال تعزيزات.
و�ش���مل التطوير الع�س���كري الرو�سي
مقات�ل�ات �س���وخوي م���ن ط���راز �س���و-30
و�أنظمة �ص���واريخ تتيح ا�ستهداف ال�سفن
يف �أي مكان تقريبا يف بحر البلطيق.
وقال وزير دفاع ليتوانيا راميوندا�س
كاروبلي����س لل�ص���حفيني عل���ى هام����ش
عر�ض التقرير“ ،هذه �إ�ش���ارة حللف الناتو
لتح�س�ي�ن �رسعة اتخ���اذ القرار ..ا�س���تجابة
حل���ف الأطل�س���ي لي�س���ت بال�رسع���ة الت���ي
نريدها” .وين�رش حلف �شمال الأطل�سي هذا
الع���ام قوة قوامها نح���و �ألف جندي يف كل
دول���ة م���ن دول البلطيق وبولن���دا ،عالوة
على وحدات �أ�ص���غر من القوات الأمريكية
املوجودة بالفعل يف املنطقة.

بنغالدش

الإعدام ل�شخ�صني
�أدينا بقتل مدون
دكا ـ رويترز:

•عنا�رص من قوات بريطانية خا�صة.

موغريني �إنه ال مكان للأ�س���د يف م�س���تقبل �س���وريا،
و�إن م�صريه يقرره ال�شعب ال�سوري.
وق���ال وزير اخلارجية الهولندي برت كوندر�س
“كان لدينا على الدوام املوقف نف�سه ،ال �أعتقد �أن
هناك م�س���تقبال للأ�س���د ،لكن القرار يعود لل�ش���عب
ال�سوري” .وقال وزير اخلارجية الفرن�سي جان مارك
�أيرولت �إنه يجب “ح�ص���ول انتقال �سيا�س���ي فعلي
وعند انتهاء العملية ال�سيا�س���ية وحني يتعلق الأمر
ببناء �سوريا امل�ستقبل ،ال ميكن لفرن�سا �أن تت�صور
للحظ���ة �أن �س���وريا ه���ذه ميك���ن �أن يديرها الأ�س���د

طاملا �أنه يتحمل م�س����ؤولية يف الو�ضع الراهن� ،أكرث
م���ن � 300ألف قتيل و�س���جناء وتعذيب وبلد مدمر،
�أعتق���د �أنها م�س����ألة �إح�س���ا�س بامل�س����ؤوليات” .من
جهت���ه ،قال نظريه الأملاين �س���يغمار غابريال “لقد
قلنا على الدوام �إنه يعود لل�سوريني �أن يقرروا من
�سيكون رئي�سهم و�أي حكومة �ستكون لديهم ،ومن
غري املجدي ت�س���وية م�س����ألة الأ�س���د يف البداية لأن
ذلك �سيقود �إلى طريق م�سدود” .و�أ�ضاف غابريال
“لكنْ هناك �أمر غري مقبول ،وهو �أن يبقى دكتاتور
ارتك���ب مثل ه���ذه اجلرائم الرهيب���ة يف املنطقة يف

من�ص���به دون عق���اب با�س���م الرتكيز عل���ى مكافحة
تنظي���م الدولة الإ�س�ل�امية .ه���ذا الأم���ر ال ميكن �أن
يكون موقف �أوروبا”.
وعلى �صعيد مت�صل ،قالت ال�سفرية الأمريكية
ل���دى الأم���م املتح���دة نيكي هايل���ي �إن وا�ش���نطن
�ستوا�ص���ل العمل عل���ى جلب الأ�س���د �إل���ى العدالة
وحما�سبته على جرائمه التي ارتكبها.
ويف ت�رصيحات لقناة “�آي بي �س���ي” الأمريكية،
�أكدت هايل���ي �أن بالدها �ستوا�ص���ل حماربة تنظيم
الدولة �أي�ضا.

قال م�س�ؤول ق�ض���ائي �إن املحكمة
العليا يف بنغالد�ش �أيدت حكمني ب�إعدام
ع�ض���وين يف جماعة حمظ���ورة لإدانتهما
بقتل م���دون .وحكم عل���ى �أم�س االثنني
بالإعدام عام  2015لقتلهما �أحمد رجب
حي���در وهونا�ش���ط يف جمموعة �ش���بابية
تطال���ب مبحاكم���ة جمرم���ي احلرب مبن
فيه���م �أولئ���ك الذين �ش���اركوا يف حرب
ا�س���تقالل بنغالد�ش عن باك�س���تان عام
 .1971وتعر�ض رجب لل�رضب ب�أ�س���لحة
بي�ض���اء حتى املوت يف العا�ص���مة داكا
عام .2013
واملدان���ان هما ر�ض���وان الآزاد رانا
وفي�ص���ل ب���ن نعي���م وهما ع�ض���وان يف
جماع���ة مرتبط���ة بتنظي���م القاعدة .ويف
� 2015أعلن���ت �رشط���ة داكا ع���ن مكاف�أة
قدره���ا  6410دوالرات ملن ير�ش���د عن
رانا الهارب والذي يعتقد �أنه �أبرز قادة
اجلماعة .ورانا متهم �أي�ض���ا بقتل مدون
�آخ���ر وهو املدون الأمريك���ي املولود يف
بنغالد����ش �أفيجيت روي يف نف�س العام.
وتكاف���ح بنغالد����ش �ص���عودا يف العنف
املرتبط باملت�شددين يف الأعوام الأربعة
املا�ضية.
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انطالق دورة المدربيـن المحليـــة لكــرة السلــة
اتحاد السلة

االتحاد اإلماراتي يطلب عصام لمنتخب شواطئ اليد

المركز اإلعالمي

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة انطلقت مساء أمس
دورة املدربني املحلية التي يقيمها االتحاد بالفرتة من  2حتى  4أبريل الجاري عىل ملعب صالة زين البحرين الرياضية بأم
الحصم.
وافتتح عبداإلله عبدالغفار األمني العام باالتحاد البحريني لكرة السلة الدورة بحضور عيل الخاجة رئيس اللجنة الفنية
وأحمد النجار رئيس لجنة اإلحصاء وسط مشاركة أكرث من  170مدربا.
وألقى عبدالغفار كلمة للمشاركني أكد فيها عىل الحرص الشخيص لسمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة عىل تقديم األرضية
املناسبة للمدربني البحرينيني من أجل التطور واالرتقاء بهم إىل أعىل املستويات ،مؤكدا أن سموه يدعم مثل هذه الدورات
ملا لها من أهمية كبرية عىل املستوى الفني ،الفتا للدور الذي تقوم به اللجنة الفنية برئاسة عيل الخاجة.
وأكد عبداإلله عبدالغفار أن املشاركة املكثفة من البحرينيني تشري إىل مدى اإلقبال الذي تتمتع به اللعبة باململكة.

سبورت

sports@albiladpress.com

بين المحرق واألهلي والنجمة وداركليب

قال عضو مجلس إدارة االتحاد
اإلمارايت لكرة اليد ،رئيس لجنة
الكرة الشاطئية عبدالله الكعبي إنه
سيستعني باملدرب الوطني عصام
عبدالله لقيادة املنتخب
اإلمارايت لكرة اليد الشاطئية
الذي يستعد للمشاركة يف
البطولة اآلسيوية التي
ستحتضنها تايالند

من  8إىل  14مايو املقبل.
وأضاف الكعبي يف حديثه لصحيفة
“االتحاد” اإلماراتية أمس بأن االتحاد
استغنى عن املدرب عمرو سعيد
وسيستعني باملدرب عصام عبدالله،
والذي ميلك خربة كبرية يف التعامل
مع مثل هذه البطوالت ،بانتظار
رده النهايئ لالتفاق معه عىل كافة
التفاصيل.

المحرق يستضيف النجمة اللبناني في لقاء مهم

حسن علي

فريق المحرق للكرة الطائرة

ليضمن احتالل املركز الثاين ليحصل
عىل ميزة التأه��ل للمباراة النهائية
م��ن الفوز مبباراة واحدة فقط حني
يلتق��ي م��ع ثالث الرتتي��ب وليس
الفوز يف مواجهتني.
وسبق أن فاز األهيل عىل املحرق يف
القس��م األول بثالثة أشواط نظيفة،
ويع��ول م��درب الفري��ق رضا عيل
ع�لى نجومية ن��ارص ومحمد عنان

يف تخلي��ص الك��رات الهجومية من
مرك��زي  4و ،3وخ�برة الدومني�كي
الفي��س يف توجيه االرس��ال القوي
والهج��وم من مرك��زي  2و 6إضافة
إىل الك��رات الرسيع��ة وحوائ��ط
الصد لعيل الصرييف ومريزا عبدالله،
والتغطي��ة الدفاعي��ة واالس��تقبال
لالع��ب الحر عباس أحمد أو عيىس
عبدالوه��اب ،ورمبا ي�شرك املدرب

فريق النجمة للكرة الطائرة

عيل مرهون ال��ذي يظهر إمكانات
جي��دة يف االس��تقبال والهجوم من
مركز.4
أما املحرق بقي��ادة املدرب محمد
املرباط��ي فإن��ه س��يعتمد ع�لى
خدمات عيل محمد وعيل إبراهيم
يف األط��راف ،مع عيىس الش��وميل
ومحمد حبيب يف االرتكاز لتشكيل
حوائ��ط الص��د وتنفي��ذ الك��رات

القصرية ،م��ع االعتامد عىل صانعي
اللعب ع�ماد عبدالل��ه أو محمود
العافية يف توزيع األلعاب الهجومية
متى ما وصلت الكرة األوىل بصورة
جيدة من الليربو يوسف عبدالغفار.
ويف املواجهة الثانية ،يطمح النجمة
متص��در الرتتي��ب ( 33نقط��ة)
لإلطاح��ة بداركلي��ب الثال��ث (27
نقط��ة) مج��دداً ليضم��ن صدارة

أحمد مهدي

الرتتي��ب ،خصوص��ا أنه��ا املب��اراة
األخ�يرة له ،حي��ث يق��ود النجمة
املدرب الوطني مشعل تريك والذي
س��يدخل بالتش��كيلة املكون��ة من
حسن عقيل ويوس��ف خالد مبركز
 4واملحرتف الربازييل ليلسون الذي
يش��كل أح��د أب��رز أوراق الفريق
الرابحة يف الهجوم ،إضافة إىل العبا
االرت��كاز حس�ين الج�شي وجعفر
الحاييك والليربو صادق هرونة.
وام��ا بالنس��بة لداركلي��ب بقيادة
املدرب “س��يدين” فإنه يعتمد عىل
محمد يعقوب ومحمود عبدالواحد
يف ح��ال متاثل��ه للش��فاء مبرك��ز 4
وفاض��ل عب��اس مبرك��ز  ،2بجانب
أمين عيىس وحس��ن عب��اس مبركز
 ،3وصانع األلعاب محمود حس��ن،
والليربو عيل خري الله.
وكان النجم��ة ف��از ع�لى داركليب
بثالث��ة أش��واط مقاب��ل ش��وط يف
القسم األول.

في الجولة األولى لمربع اليد الذهبي

ال��ن��ج��م��ة وب������ارب������ار ...م���ن ي��ق��ط��ع ن��ص��ف ال���م���ش���وار؟
حسن علي

تعود عجلة دوري الدرجة األوىل لكرة
اليد إىل ال��دوران مجدداً اليوم الثالثاء
بانط�لاق املربع الذهبي بإقامة مباراة
واح��دة ،تجم��ع النجم��ة وباربار يف
الساعة  6:30مس��اء وذلك عىل صالة
اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وشهدت منافسات اللعبة فرتة توقف
قرابة األس��بوعني؛ بس��بب مش��اركة
فريق��ي األه�لي وبارب��ار يف البطولة
الخليجي��ة لألندي��ة الت��ي أقيمت يف
قطر مؤخراً ،وحظي فيها باربار التقلد
بامليداليات الربونزية.
وس��يلعب املربع الذهبي الذي تأهل
ل��ه كل من “األهيل ،النجم��ة ،باربار،
واالتفاق” مبواجه��ة األول ضد الرابع
والث��اين ض��د الثالث ،بنظام سلس��لة
من  3مباري��ات ،يتأهل منها الفائز يف
مواجهتني للدور النهايئ.

وم��ن املؤم��ل أن تش��هد مدرج��ات
الصالة حض��ورا جامهريي��ا غفريا من
قِبل أنصار وعشاق الفريقني خصوصاً
الربب��اري ال��ذي يعيش أياماً س��عيدة
بعد املس��تويات والنتائج الراقية التي
حققه��ا يف البطول��ة الخليجية ،واألمر
نفس��ه للجامه�ير النجاموي��ة الت��ي
تطمح باس��تمرار توه��ج فريقها عىل
الصعيد املحيل.
لق��اء يعت�بر نهائي��ا مبك��را يف ظ��ل
اإلمكان��ات الت��ي ميتلكه��ا الفريقان،
مام يعطي م��ؤرشاً برؤية مبارزة قوية
ومث�يرة بينهام ،إذ إن الف��وز يف هذه
املباراة س��يجعل الفريق يقطع نصف
املشوار نحو النهايئ ،ليخوض املواجهة
الثانية بأريحية بخالف الفريق الخارس
الذي س��يكون تحت ضغوط نفس��ية
وجامهريي��ة لقل��ب املعطي��ات يف

جولتني متتاليتني.
النجمة وباربار التقيا هذا املوس��م يف
مناس��بتني ،األوىل يف الدور التمهيدي
واألخرى يف املرحلة السداسية والفوز
فيه�ما كان م��ن نصي��ب “الرهيب”،
ولق��اء الي��وم من املؤكد أنه س��يكون
مختلفاً عن املواجهتني الس��ابقتني من
حيث األهمية والحس��ابات ،خصوصاً
أنن��ا نتحدث عن “قب��ل النهايئ” ،مام
يعني أن طموح وهدف الفوز مشرتك
بينهام بش��كل متس��او لتحقيق مراد
الوصول ملنصة التتويج واملنافسة عىل
اللقب.
النجم��ة ميتلك األفضلية يف الحراس��ة
للخ�برة محم��د عبدالحس�ين وللخط
الخلف��ي يف حس�ين باب��ور وعيل عيد
وع�لي مريزا وكمي��ل محفوظ بخالف
بارب��ار ال��ذي يع��ول ع�لى جعف��ر

سيــــــدات األحمـــر يخســــرن مـــــن األردن
بسداسيـــــــة
أحمد مهدي

خرس منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات أمام نظريه األردين
بستة أهداف دون رد يف لقائه األول يوم أمس ،يف املجموعة األوىل
من التصفيات املؤهلة لكأس آسيا  ،2018والتي تقام مبارياتها يف
طاجيكستان.
وستكون الفرصة مواتية للمنتخب لتعويض خسارة أمس ،حينام يواجه
املنتخب املضيف طاجيكستان يف  2من ظهر يوم الغد بتوقيت البحرين،
ضمن الجولة الثانية للتصفيات.
ويقود منتخبنا املدرب الوطني خالد الحربان ،والذي يسعى لتحقيق النتائج اإليجابية يف أول
مهمة رسمية له مع أحمر السيدات.
وينص نظام التأهل يف التصفيات عىل ترشح أصحاب املراكز األوىل يف املجموعات األربع
إىل النهائيات اآلسيوية التي ستقام يف األردن ،يف وقت تأهلت فيه مسبقا منتخبات :اليابان،
أسرتاليا والصني؛ باعتبارها الفرق أصحاب املراكز الثالثة األوىل يف البطولة السابقة التي
استضافتها فيتنام العام  .2014وتضم مجموعة منتخبنا إىل جانب طاجيكستان البلد املضيف
للتصفيات :العراق ،الفلبني ،اإلمارات واألردن.
ويف حال حصول منتخب األردن عىل املركز األول وهو مرشح لذلك ،فإن صاحب املركز الثاين
سيتأهل للنهائيات ،خصوصا أن األردن البلد املضيف للنهائيات العام املقبل.
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

أسبوع قبل الدخول يف أجواء
البطولة ،وتم االتفاق عىل اللعب
مباراتني وديتني قبل البطولة مع فرق
تايالندية ،وسوف تتم االستعانة بنفس
املجموعة التي شاركت يف بطولة ديب
الدولية األوىل للكرة الشاطئية.
وأشار إىل أن املجموعة التي يلعب
فيها اإلمارات تعد جيدة ،حيث إنها
متثل فرصة للتأهل للمربع الذهبي

ليكون لإلمارات مكانًا وسط الكبار
يف البطولة .يذكر أن املدرب عصام
عبدالله سبق وأن عمل يف الجهاز
الفني ملنتخب كرة اليد الشاطئية،
بينام شغل آخر مرة منصب
مساعد مدرب املنتخب األول يف
مونديال فرنسا  2017والعديد من
االستحقاقات األخرى ،وهو أحد أبرز
املدربني عىل ساحة كرة اليد املحلية.

الجولة الرابعة لكأس االتحاد اآلسيوي

المنافسة تشتعل على مراكز المربع الذهبي لدوري الطائرة
تشهد صالة االتحاد البحريني للكرة
الطائ��رة الي��وم الثالث��اء مواجهتني
س��اخنتني ستكش��فان ع��ن مالمح
ترتي��ب األربعة األوائ��ل يف املربع
الذهب��ي ملس��ابقة دوري الدرج��ة
األوىل للك��رة الطائرة ،وذلك عندما
يلتق��ي األه�لي واملحرق الس��اعة
 6:15مساء ،وداركليب مع النجمة
الساعة  7:45مساء.
وكان النجم��ة وداركلي��ب واألهيل
قد ضمن��وا التأهل رس��مياً للمربع
الذهبي ،ك�ما أن املحرق هو اآلخر
ضمن بنس��بة كبرية (منطقياً وليس
حس��ابياً) التأه��ل حت��ى لو خرس
مواجهة اليوم أم��ام األهيل ،حيث
تتبق��ى له مباراة واحدة أمام اتحاد
الريف الفوز فيها س��يؤهله لبلوغ
املربع عىل حساب النرص.
يف املب��اراة األوىل يس��عى األه�لي
الث��اين ( 28نقط��ة) لتحقيق الفوز
ع�لى املح��رق الراب��ع ( 24نقطة)؛
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البالد سبورت

ويلعب منتخب اإلمارات يف املجموعة
الثانية التي تضم معه تايالند صاحب
األرض وإيران وفيتنام وأفغانستان،
فيام تضم املجموعة األوىل  4فرق
هي قطر وعامن والصني تايبيه
وأوزبكستان.
وذكر الكعبي أن املنتخب اإلمارايت
سيتجمع قبل موعد السفر  2مايو
املقبل عىل أن يقيم معسكرًا ملدة
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جعفر عب��اس فيام قد يلج��أ النجمة
لندي��م القطان أو عيل فريد بحس��ب
الظروف.
املدرب حس�ين عيىس لباربار والرصيب
بري��دراغ يف النجم��ة ميتل��كان أوراقا
يس��تعينان به��ا يف بع��ض األوق��ات،
فالبنفس��ج لديه حس��ن عيل ومحمد
ع�مار وخلي��ل إبراهي��م للجوان��ب
الدفاعية وميتازان بذلك جيداً ،واألزرق
ميتلك حسن محمود وحسني “جنيك”
أيضاً للجانب الدفاعي.
لق��اء من املف�ترض أن يك��ون صعب
املنال لكليهام يف ظل القوة الفنية رغم
لقاء سابق بين الفريقين الف��وارق التي تص��ب ألحدهام عىل
اآلخر ،ولك��ن ال ننىس أن باربار ميتلك
عبدالقادر وش��قيقه ع�لي بعد رحيل رج��ب في�ما النجمة فلدي��ه محمود س�لاح الروح القتالية وما سيزيده من
محم��د حبي��ب ،ويف األجنح��ة باربار الون��ة وبالل بش��ام ،ومرك��زة الدائرة ذلك هو نشوة برونزية الخليج ..فمن
لديه املميز محم��ود عبدالقادر وعيل الكفة متي��ل لباربار بوج��ود العمالق سيفوز؟

“برونزيــة زيــن” بيــن األهلـــي والحالـــة
محمد الدرازي

تقام مس��اء الي��وم الثالثاء
مب��اراة تحدي��د املركزين
الثالث والرابع لدوري زين
الدرجة األوىل لكرة السلة،
والت��ي س��تجمع فريق��ي
األهيل والحالة ،وذلك عند
الس��اعة الس��ابعة مساءً،
عىل صالة اتحاد اللعبة بأم
الحصم.
ويطم��ح الفريق��ان إىل
دخول منص��ة التتويج عرب
تحقيق االنتصار والحصول
ع�لى امليدالي��ة الربونزية
وتعوي��ض خروجه�ما من
الدور قب��ل النهايئ ،حيث
خرس األه�لي أمام املحرق
بنتيجة ( )2/0من مجموع

شعار نادي األهلي

شعار نادي الحالة

لق��اءات الدور ،فيام خرس
الحالة أم��ام حامل اللقب
املنامة بنتيجة (.)2/1
وس��تكون املب��اراة محطة
إع��داد مهم��ة لأله�لي
ال��ذي يس��تعد لخ��وض
غ�مار منافس��ات البطولة
الخليجية لألندي��ة أبطال

الدوري التي س��تحتضنها
العاصم��ة البحريني��ة
املنام��ة الش��هر املقبل ،إذ
ي��درك جه��از الفريق أن
املواجه��ة له��ا أهميته��ا
كباقي املباريات وخصوصً ا
أنها س��تكون إعدادًا بدنيًّا
ونفسيًّا لالعبني ،وذلك بعد

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

تراجع الحالة النفسية التي
ال يحس��د عليه��ا الفريق
السيام بعد خس��ارته أمام
املح��رق يف املربع الذهبي
برضبتني قاضيتني ،وبالتايل،
فإن ه��ذا اللقاء س��يكون
فرصة مناس��بة الس��تعادة
روح الفري��ق القتالية قبل
خ��وض مع�ترك البطول��ة
الخليجية.
أمّ��ا الحال��ة فيأم��ل أن
ينهي هذا املوس��م بنتيجة
إيجابي��ة ت��ريض جامهري
وعشاق الفريق الذي قدّ م
مس��توًى وأدا ًء فنيًّ��ا جيدًا
استحق من خالله التأهل
ملنافسات املربع الذهبي.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

يخ��وض ممثل اململك��ة فريق املحرق
يف  6.45م��ن مس��اء اليوم لق��اء هاما
أم��ام فري��ق النجم��ة اللبن��اين ع�لى
االس��تاد الوطني ،ضمن الجولة الرابعة
للمجموع��ة الثالث��ة ل��كأس االتح��اد
اآلسيوي.
وتتمث��ل أهمية املباراة يف كون نقاطها
س��تعطي الفري��ق دفع��ة لألمام عىل
صعيد الرتتي��ب الخ��اص باملجموعة،
خصوصا مع إمكانية االستفادة النسبية
م��ن اللقاء اآلخ��ر يف املجموعة والذي
س��يجمع الوح��دات األردين بصح��م
العامين.
ويس��عى املحرق لتكرار نتيجة مرحلة
الذهاب ،حينام تفوق عىل النجمة بني

جامه�يره وعىل أرض��ه بهدفني مقابل
واحد.
وترتي��ب املجموع��ة حاليا يش�ير إىل
ص��دارة الوح��دات األردين الذي ميلك
 7نق��اط ،ثم املحرق بـ  4نقاط ،صحم
الع�ماين والنجم��ة اللبن��اين  3نق��اط
لكليهام.
ختام التحضيرات

خ��اض املحرقاوي��ون التدريب األخري
عرص أمس عىل االستاد الوطني بقيادة
املدرب األملاين جاس�برت ،والذي وضع
اللمس��ات النهائية عىل شكل الفريق
قبيل املواجهة الهامة اليوم.
ويعول جاسربت عىل مجموعة مميزة

م��ن الالعب�ين املحليني أمث��ال محمد
البناء ،ولي��د الحيام ،عبدالوهاب عيل،
عبدالله عبدو وإسامعيل عبداللطيف،
عالوة عىل تواجد املحرتفني:نيلس��ون،
أحمد ديب وساملو.
وس��تتمثل غيابات املحرق يف الحارس
س��يد محمد جعف��ر وه��و املوقوف
بقرار من االتحاد اآلس��يوي بعد طرده
خالل لقاء صح��م يف مرحلة الذهاب،
باإلضافة إىل الربازي�لي فيلبينو بداعي
من تدريبات المحرق أمس
اإلصابة.
م��ن جه��ة أخ��رى ،خ��اض اللبنانيون
االجتماع الفني الكرة بالرف��اع بحضور ممثيل الناديني
الحص��ة املرانية الثانية له��م واألخرية
عند  6.45من مساء أمس عىل ملعب عق��د ظه��ر أم��س االجت�ماع الفني ومراق��ب املب��اراة ومقي��م الح��كام،
املباراة.
الخاص باملب��اراة ،وذلك يف مقر اتحاد باإلضاف��ة إىل الجه��ات املحلي��ة ذات

جاسبـــــــــــرت :هــدفنـــــــــا النقــــــــاط الثـــــالث
أكد مدرب فريق املحرق ،األملاين
جاسربت ،جاهزية الفريق األحمر
لخوض املواجهة اآلسيوية.
وذكر خالل املؤمتر الصحايف الذي
عقد أمس بقاعة املؤمترات يف
االستاد الوطني أن اإلعداد جيد
للمباراة ،مشريا إىل أهميتها
الكبرية ،إذ أن الحصول عىل النقاط
الثالث سيقدم الفريق إىل األمام.
وقال إنه من املهم تحقيق الفوز
وإسعاد الجامهري ،مؤكدا يف ذات
الوقت أن املواجهة لن تكون سهلة

خاصة أنها أمام فريق قوي.
واعترب أن البطولة ال يوجد بها لقاء
سهل ،مستدال عىل لقاء املحرق
بصحم العامين يف الجولة األوىل،
مبينا أن الرتكيز عىل تحقيق الفوز
وال غريه خالل مواجهة اليوم.
وبني أن املحرق سيستعيد خدمات
الالعب عبدالله عبدو خالل هذا
اللقاء بعد غيابه الجولة املاضية،
مشريا إىل أن العديد من األمور
ستتغري خالل مباراة اليوم بالنظر
إىل لقاء الذهاب.

(تصوير:خليل إبراهيم)

ولفت إىل أن إرشاك وليد الحيام يف
مركز قلب الدفاع خالل الجوالت
السابقة مل يعق الفريق هجوميا،
مبينا إمكانية تدعيم الجانب
األيرس مستقبال مع متيز الحيام يف
مركز املدافع ،ومؤكدا عىل إمكانية
وجود مفاجأة تتمثل يف إرشاك
الحيام مبركز السابق (الظهري
األيرس) خالل لقاء اليوم.
الحيام:تركيز عال
من جهته ،أكد العب فريق املحرق
وليد الحيام أن جميع العبي

الفريق سيدخلون اللقاء برتكيز
عال.
وقال إنه ملس ذلك من خالل
الحصتني التدريبيتني األخريتني
اللتني خاضهام الفريق إعدادا
للمباراة ،مشريا إىل أن الحصول
عىل النقاط الثالث هو الهدف
األسمى خالل اللقاء.
وأشار إىل أن تواجده يف أي
مركز يعد خدمة للفريق ،مؤكدا
استعداده للعب يف أي مركز دون
أن يؤثر عىل مستواه.

العالقة.
ومث��ل املح��رق يف االجت�ماع كل من
رئيس جهاز الكرة عبدالرحمن جمعة،
ومدير الفريق نايف املاجد.
وت��م خالل االجتامع التأكيد عىل كافة
األم��ور اإلدارية ،باإلضاف��ة إىل تحديد
ألوان الفريقني ،حيث سيلعب املحرق
باللون األحمر ،فيام النجمة س��يلعب
باللون األبيض.
طاقم التحكيم

س��يدير اللقاء الحكم القطري س��عود
عيل ،ويعاونه يوسف الشمري وجمعة
البورشيد ،فيام س��يكون الحكم الرابع
ساباييف من تركامنستان.

مدرب النجمة :األوراق مكشوفة
قال مدرب فريق النجمة اللبناين ،بالل فليفل إن األوراق يف املجموعة
باتت مكشوفة للجميع.
وذكر خالل املؤمتر الصحايف أنه مع انتهاء املباريات الثالث من مرحلة
الذهاب بات الجميع يعرف اآلخر ،مشريا إىل أن العبيه سيدخلون
طقلقاء اليوم بروح عالية وبهدف تعويض الخروج من الكأس يف لبنان.
وقال إن النقاط الثالث سيضعها الفريق نصب أعينه ،خصوصا مع
رغبة الفريق يف العبور للمرحلة الثانية.
من جهته ،قال العب النجمة اللبناين حسن املحمد إن الهدف هو
تحقيق الفوز ،خصوصا مع املعرفة التامة بفريق املحرق بعد خوض
لقاء الذهاب.
وأشار إىل أن نظام البطولة ليس عادال وغري منطقي بتأهل فريق واحد
فقط من كل مجموعة.

ال���ح���د ي��ت��خ��ط��ى ال��ص��ف��اء ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��ه��دف��ي ع��دن��ان
البالد سبورت

ظف��ر ممث��ل اململكة فري��ق الحد
بثالث نق��اط مثينة ،حينام كرر فوزه
عىل الصفاء اللبناين بهدفني دون رد،
يف اللقاء ال��ذي جمعهام أمس عىل
ملعب صي��دا البلدي بريوت ،ضمن
الجول��ة الرابعة للمجموع��ة الثانية
لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ويدي��ن الحداويون به��ذا االنتصار
الثمني للمدافع املتميز س��يد محمد
عدن��ان ،وال��ذي س��جل الهدفني يف
الدقيقتني ( )7من كرة رأسية و ()80
من رضبة ثابتة بعيدة املدى سكنت
الش��باك اللبناني��ة بروع��ة كب�يرة.
وحص��ل الالعب ع�لى جائزة أفضل

الع��ب يف املب��اراة؛ نظري املس��توى
املميز الذي قدمه.
وكان الح��د دخل اللقاء بتش��كيلة
ضم��ت الح��ارس عب��اس أحم��د،
والالعب�ين :س��يد محم��د عدن��ان،
إبراهي��م العبي��ديل ،ع�لي س��عيد
الش��هايب ،راش��د الحوط��ي  ،حمد

فيصل الش��يخ ،دايو ،عيىس مصبح،
محمد الداود ،أوتيش وأحمد الختال.
أدار اللقاء طاق��م تحكيمي أوزبيك
مكون من حكم الساحة قاسيموف
ش�يرزود ،واملساعدين س�يرازدنوف
وتيمور ،فيام الحكم الرابع دميرتي.
ويعترب الفوز مكسبا كبريا للحداويني،

إذ أنعش آم��ال التأهل للفريق مرة
أخ��رى بعدم��ا كان قد خ�سر أول
لقاءي��ن يف املجموعة أم��ام فريقي
الوح��دة الس��وري والق��وة الجوية
العراقي عىل التوايل.
ويف لقاء آخر أمس ضمن املجموعة،
تعادل الق��وة الجوي��ة العراقي مع

الوحدة السوري بهدف لكليهام.
وبن��اء ع�لى ذل��ك ،ف��إن ترتي��ب
املجموع��ة يش�ير إىل اآليت:ص��دارة
الوحدة الس��وري برصي��د  8نقاط،
ثم الحد والق��وة الجوية العراقي 6
نقاط لكليهام ،والصفاء اللبناين أخريا
بنقطة وحيدة.

خالل اجتماع اللجنة المنظمة العليا

االطالع على استعدادات اللجنة اإلعالمية لـ “ناصر ”10
تغطية

عقدت اللجنة املنظمة العليا لدورة
نارص بن حمد الثالثة لأللعاب الرياضية
“نارص ”10اجتامعا لها برئاسة توفيق
الصالحي وحضور أعضاء اللجنة
املنظمة؛ لالطالع عىل األعامل املنجزة
والتحضريات الجارية إلنجاح الدورة من
النواحي كافة.
ويف بداية اللقاء ،رحب الصالحي
بجميع رؤساء اللجان العاملة يف الدورة
مجددا الشكر والتقدير لهم عىل
الجهود املبذولة من جانبهم إلنجاح
الدورة ،والوصول إىل األهداف التي
وضعها ممثل جاللة امللك لألعامل
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص

بن حمد آل خليفة يف إثراء مسرية
الحركة الشبابية والرياضية ،مؤكدا
أن مخرجات الدورة خالل السنوات
املاضية وأثرها اإليجايب عىل الرياضة
البحرينية تحتم عىل الجميع بذل
املزيد من الجهود؛ للمحافظة عىل
اإلنجازات التي تحققت وتعزيز
املكتسبات.
بعدها ،رشع املجتمعون يف مناقشة
النقاط املدرجة عىل جدول األعامل،
حيث تم االطالع عىل مقرتحات الجوائز
التي ستقدم إىل جامهري البطولة
واآللية املناسبة التي يتم من خاللها
توزيع تلك الجوائز التي تأيت تقديرا
من اللجنة املنظمة للجامهري التي
ستحرص عىل حضور املنافسات ،إضافة

إىل االطالع عىل آخر االستعدادات
التنظيمية للجان العاملة يف الدورة.
وخالل االجتامع ،اطلع الحارضون
عىل استعدادات اللجنة اإلعالمية
والرامية إىل تغطية فعاليات الدورة
بالصورة املتميزة من النواحي كافة
وإبرازها إعالميا؛ للوصول إىل األهداف
املرجوة من الدورة ،إضافة إىل االطالع
عىل خطة العمل يف حسابات مواقع
التواصل االجتامعي التابعة لدورة
نارص بن حمد يف تغطية الدورة وإبراز
فعالياتها ونتائجها ،إضافة إىل إرشاك
الحسابات املتميزة يف مواقع التواصل
االجتامعي للمشاركة يف تغطية الدورة.
كام تم خالل االجتامع االطالع عىل
استعدادات إقامة بطولة حمد

اللجنة اإلعالمية

جانب من اللقاء

ومحمد بن نارص لخامسيات كرة
القدم واملؤهلة إىل نهائيات كأس
العامل للهواة ،والتي سيشارك فيها 32
فريقا ،والتأكيد عىل رضورة التعاون
بني اللجان إلنجاح البطولة التي تعرب
باكورة أنشطة وفعاليات دورة نارص

بن حمد لأللعاب الرياضية ،وتوفري
األسباب اإلدارية والتنظيمية كافة التي
تجعل من البطولة متميزة.
وطرح خالل االجتامع التعاون مع وزارة
اإلعالم املتمثلة يف القناة الرياضية؛
لنقل وقائع منافسات دورة نارص بن

حمد لأللعاب الرياضية واإلجراءات
التي ستتخذها القناة لنقل الدورة
بصورة متميزة والتقارير والرسائل
اإلعالمية.
كام اطلع املجتمعون عىل الربنامج
املقرتح لحفل ختام الدورة والفقرات
التي سيتضمنها ،إضافة إىل احتياجات
اللجنة ،وآخر مستجدات الدورة
الرباعية لكرة القدم ،واألفكار الجديدة
التي تنجح الدورة.
وقدم رؤساء اللجان العاملة يف الدورة
أسامء أعضاء اللجان العاملة واملهام
التي ستوكل إليهم ،وتم التأكيد عىل
أهمية بذل كل الجهود؛ من أجل إبراز
الدورة ومنافساتها بحلة تنظيمية
زاهية.

الثالثاء  4أبريل 2017
 7رجب 1437
العدد 3094

18

رياضة

sports@albiladpress.com

نهائي السلة لن يخضع لمقاييس فنية ..سالم:

المحرق يطمح للثنائية ...والمنامة يمتلك خبرة النهائيات
محمد الدرازي

أكد املدرب الوطني محمد سامل أنّ
الدور النهايئ لدوري زين لكرة السلة
الذي سيجمع فريقي املنامة واملحرق
وتنطلق منافساته يوم غد ،سيكون
استثنائيًّا هذا املوسم.
وقال سامل يف رؤية فنية حول النهايئ
املرتقب لـ”البالد سبورت” إنه لن
يكون سه ًال عىل الفريقني ،وال يخضع
ملقاييس أو اعتبارات فنية ،فكل فريق
قادر عىل تحقيق الفوز والحصول عىل
درع الدوري.
ووصف املدرب الوطني سامل املباراة
النهائية بأنها مواجهة سوف تكون بني
فريق متمرس يف البطوالت والنهائيات
وهو املنامة ،وفريق طموح سيحرص
عىل مواصلة تحقيق األلقاب هذا
املوسم وهو املحرق ،مؤكدًا أن الخربة
سرتجح املناميني للحفاظ عىل لقبهم،
مشريًا يف املقابل إىل تقديم املحرق
هذا املوسم مستويات ثابتة أظهر من
خاللها أحقيته بالتأهل لنهايئ الدوري.
وأردف “عطفًا عىل مستويات الفريقني
الفنية ،فهام قادران عىل تحقيق
البطولة وميتلكان مقومات الفوز،
ففريق املنامة متعود عىل أجواء
البطوالت ،ويف املقابل فإن
املحرق ميتلك فرصة
سانحة لتحقيق الثنائية
هذا املوسم”.

محمد سالم

المنامة بالخبرة

وعن نظرته الفنية للزعيم ،قال “فريق
كبري وصعب جدًّا يف النهائيات ،وهو
صاحب الرقم القيايس يف عدد بطوالت
الدوري ،ومعتاد عىل هذه األجواء
كون غالبية العبيه ميتلكون الخربة
الكافية وكيفية التعامل معها”.
وأضاف أنه ميتلك أغلبية نجوم كرة
السلة يف البحرين ،ولديه كل مقومات
الفوز بالبطولة ،وهو الذي يسعى
إلعادة رسم البسمة مرة أخرى عىل
وجوه جامهريه ،ورد الدين عقب
خسارته املوجعة يف بطولة الكأس.
وتابع “وصل املنامة إىل النهايئ
بصعوبة بالغة بعد فوزه يف املربع
الذهبي عىل الحالة بلقاءين مقابل
واحد ،وذلك بعد أن ظهر يف السدايس
مبستوى غري مطمنئ ال إلدارة الفريق
وال لجامهريه ،ولكن إحساسه بالخطر
جعله يستبدل جهازه الفني ،ليعود إىل
املستوى املطمنئ للجامهري بعد أن فاز
عىل الحالة يف الجولتني الثانية والثالثة.
ولفت سامل إىل أنّ التأكيدات مع
انطالق املوسم برتبع املنامة عىل
عرش البطوالت عىل غرار
املواسم السابقة ،ولكنه
فاجأ املتابعني بتدين
مستواه الفني من
مباراة ألخرى ،وحتى
املباراة األوىل يف املربع
الذهبي ،التي أشعرت
إدارة النادي العاصمي
بالخطر وتدخلت بإقالة
املدرب السابق الرصيب راكا
الذي فشل فش ًال ذريعًا مع
الفريق (حسب وصفه)،
ليتعاقد بعدها مع املدرب

 10أيام على انطالق “عيشها
ويانا” للفورموال 1
الصخري  -حلبة البحرين الدولية 10 :أيام فقط تفصلنا عن سباق
الفورموال  - 1جائزة البحرين الكربى لطريان الخليج  ،2017الذي
سينطلق يف الفرتة من  14حتى  16أبريل الجاري ،وكجولة ثالثة من
موسم بطولة العامل للفورموال  1وكأول جولة ليلية لهذا املوسم.
وأخريا تم افتتاح مركز بيع التذاكر التابع لحلبة البحرين الدولية يف
مجمع السيف التجاري ،يف الجناح الغريب من املجمع ،إىل جانب
مجمع الستي سنرت والذي ميكن من خالله رشاء تذاكر السباق.
وسيتمكن حاملو تذاكر السباق من الدخول مجانا لجميع الحفالت
الغنائية إىل جانب جدول حافل بالسباقات الدولية والفعاليات
الرتفيهية.
أما بالنسبة ألسعار التذاكر لحضور السباق العاملي فسيكون سعر
التذكرة لثالثة أيام السباق عىل املنصة الرئيسة بـ  150دينارا بحرينيا،
بينام املنصات األخرى كمنصة بتلكو فيبلغ السعر  120دينارا بحرينيا،
 100دينار بحريني ملنصة املنعطف األول ،و 60دينارا بحرينيا ملنصة
الفوز ومنصة الجامعة.
كام هناك تخفيض مخصص لألطفال من سن  3إىل  12سنة بنسبة
 ،% 50وتالميذ املدارس سيحصلون عىل تخفيض بنسبة  % 25وذلك
من  13سنة حتى  17سنة ،إىل جانب ذوي االحتياجات الخاصة
الذين سيحصلون عىل  ،% 25واملتقدمني يف السن من  60سنة وأكرث
سيحصلون عىل  % 25تخفيضا.

القصير يحضر اجتماع
“تنظيمية الخليج للسلة”
اتحاد السلة  -املركز اإلعالمي :حرض نائب رئيس االتحاد البحريني
لكرة السلة نارص القصري اجتامع اللجنة التنظيمية للعبة بدول مجلس
التعاون الخليجي ،وذلك يف ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة
بصفته عضو اللجنة التنظيمية رئيس لجنة التسويق.
وأكد القصري أن االجتامع كان إيجابيا وخرج بالنتائج املرجوة منه ،إذ
استغرقت النقاشات حوايل ثالث ساعات متتالية تم فيها طرح العديد
من النقاط املهمة التي تصب يف صالح كرة السلة الخليجية.
وقال النائب نارص القصري إن اللجنة التنظيمية الخليجية طرحت
موضوع صيغة العقد مع الرشكة الراعية للبطوالت الخليجية من أجل
اعتامد مختلف النقاط الالزمة بالعقد وطريقة تنفيذه.
وأضاف “كام تم التطرق لعدد من املواضيع ذات العالقة ودراسة
البطوالت املقبلة املقامة تحت مظلة اللجنة التنظيمية لكرة السلة
بدول مجلس التعاون الخليجي”.

عقيل ميالد ومن ثمّ مع اإلسباين
كالروس.
وذكر أن تغيري املدرب جاء يف وقت
مناسب جدًّا ،بعد موجة من املشاكل
بني الالعبني يف امللعب ،إضافة عىل
تغيرياته غري الناجحة ،ونجوم الفريق
الذين كانوا حبييس دكة االحتياط.

“الذيب” و “الزعيم” يرسمان تكتيك النهائي
األول اليوم

المحرق للثنائية

أما رؤيته الفنية عن املحرق،
فقال سامل “شكلت صحوة املحرق
منتصف املوسم إثارة منقطعة النظري
للمسابقات املحلية ،إذ مع عودة
مدير اللعبة حسني الدرازي إىل إدارة
الفريق ،تعاقد مع أفضل محرتف هذا
املوسم وهو األمرييك كاديم كولبي،
الذي أعطى قوة دفاعية وطاقة
كبرية يف الهجوم ،إىل جانب استعادة
نجومه ملستوياتهم الفنية العالية مثل
القائد محمد حسن وشقيقه أحمد
حسن ،عالوة عىل بروز بدر جاسم
وسيدهاشم حبيب ،ناهيك عن تواجد
البديل الناجح املتمثل يف عيل عباس
ومحمد نارص وعيل شكرالله”.
وأضاف“ :اهتامم إدارة النادي بالفريق
وتوفري كامل أشكال الدعم ،أعطى
الالعبني دفعة معنوية قوية للمنافسة
والتغيري انطالقًا من بطولة الكأس ،التي
شهدت ارتفاعًا يف املستوى التنافيس
واألداء واللعب الجامعي والثقة
بالنفس”.
وأكد سامل أنّ االستقرار بالنسبة للجهاز
الفني أمر إيجايب يف هذه املرحلة،
وذلك بتواجد املدرب الذيك إيفان
جريميك الذي أحدث ثورة عارمة يف
صفوفه منذ توليه دفة القيادة ،حيث
أصبح يدرك كل صغرية وكبرية يف
منافسه.

البالد سبورت

يرسم املديران الفنيان
للمحرق الرصيب إيفان
جريميك ،واإلسباين بيب
كالروس ،اللمسات النهائية
عىل الشكل والتكتيك قبل
املواجهة املرتقبة التي
تجمعهام عند الساعة
السابعة من مساء غد
األربعاء ،عىل صالة مدينة
خليفة الرياضية مبدينة
عيىس ،لحساب الجولة األوىل
من منافسات الدور النهايئ
لدوري زين الدرجة األوىل
لكرة السلة.
وترسبت من بني كلامت
املدير الفني جريميك،
أن فريقه املحرق مؤهل
بعنارصه الحالية للتتويج
بلقب بطولة الدوري للموسم
الحايل ،وتأكيده أنه حان زمان
“األحمر” ،ويقصد من ذلك
توجيه رسالة قوية إىل خصمه
برسم البحث عن زعامة
املوسم ،يف الوقت الذي
أبدى فيه احرتامه للمنافس
وطموحه املرشوع يف البطولة.
الجهاز الفني للمحرق وقف
عند أدق التفاصيل الفنية
عن الفريق املنافس ،ووزع
املهام لتحليل مبارياتهم
السابقة والوقوف طويال

المحرق يختتم تحضيراته للنهائي األول (نقال عن إعالم المحرق)

عند مباريات الفريق األخرية
أمام الحالة يف الدور قبل
النهايئ ،وفرس طريقة اللعب
والتكتيك وفنّد مفاتيح القوة
والضعف.
وتبعًا لتلك املعطيات ،مىض
جريميك وفريقه املعاون،
يف نرث األفكار التكتيكية
الخاصة باللقاء ،وإيصالها
إىل العبي الفريق من خالل
تدريبات الفريق التي تختتم
اليوم ،حيث مييض الرصيب يف
تحضرياته باتجاهني مهمني،
األول ملواصلة الصحوة
القوية مبا يتناسب مع طموح
اللقب ،واآلخر إىل بعرثة
األوراق وتدويرها مبا يتناسب

مع بعرثة أفكار املدير الفني
لفريق املنامة اإلسباين
كالروس.
عىل الطرف األخر ،يظهر
املدير الفني لفريق املنامة
اإلسباين كالروس وطاقمه
املعاون ،الذي ينشغل يف
وضع ملساته النهائية أيضً ا
عىل الشكل والتكتيك
وطريقة اللعب ،وتقديم
خياراته إىل هذه املباراة من
خالل الربوفة النهائية عىل
صالة املباراة اليوم ،بعد أن
كان مىض يف تحضرياته منذ
الجمعة املايض ،إضافة إىل
املوقف النهايئ من مشاركة
األوراق املؤثرة.

عبدالوهاب يؤكد نجاح إستراتيجية النادي

حياة بنت عبدالعزيز تتوج سار بلقب دوري العموم للطاولة
الرفاع

توجت رئيسة االتحاد البحريني لكرة
الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز
آل خليف��ة فريق س��ار بط�ل ًا لدوري
العموم لكرة الطاولة للموسم الريايض
 2016/2017بحضور رؤس��اء األندية
الوطنية املنضوية تحت مظلة االتحاد،
ورئيس مجلس بلدي الشاملية السابق
يوسف البوري ،وجمهور جيد خصوصاً
من جانب نادي سار.
وقلدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز
العبي فريق سار بامليداليات الذهبية،
ودرع ال��دوري ال��ذي تس��لمه قائد
الفري��ق أنور ميك وس��ط فرحة كبرية
من الالعبني والجامهري.
ومل يش��هد التتوي��ج حض��ور العب��ي
البحرين ،إذ غادر الفريق بعد املباراة
مب��ارشة ،فيام تس��لم العب��و االتفاق
امليدالي��ات الربونزية من رئيس نادي
االتفاق أحمد املرزوق.
وع�لى رغم خس��ارة س��ار يف املباراة

اتحاد الطاولة

جانب من التتويج

الختامي��ة م��ن البحري��ن ( ،)2/3إال
أن س��ار متكن من حس��م اللقب قبل
الجول��ة الختامية بف��ارق النقاط عن
البحرين.
وجاءت املب��اراة الختامي��ة مثرية بني
الجانبني ،إذ فاز العب س��ار أنور ميك
ع�لى يوس��ف البوفالس��ة (/3صفر)،
وفاز أنور ميك عىل راش��د سند ()3/2
يف مب��اراة مث�يرة وقوي��ة ،فيام حقق

البحرين  3انتصارات عرب راش��د سند
عىل سيد مرتىض حسني ( ،)3/1ولؤي
جامل عىل عيل ريض ( ،)3/1ويوسف
البوفالسة عىل سيد مرتىض حسني (/3
صفر).
وأدار املب��اراة الختامي��ة الحكم فريد
محمد ع�لي ،وس��يد ماجد حس�ين،
وعبدالله عيىس.
م��ن جانبه ،أكد رئي��س مجلس إدارة

ن��ادي س��ار عب��اس عبدالوه��اب أن
تحقيق ألقاب دوري الطاولة يف جميع
الفئ��ات يؤكد املكان��ة املرموقة التي
ميتلكه��ا الن��ادي وحرصه عىل الس�ير
بخطى ثابتة عىل إس�تراتيجية مميزة
اس��تطاع من خاللها مجل��س اإلدارة
تحقيق األهداف التي وضعها ،مش�يراً
إىل أن تحقي��ق األلقاب ج��اء مبثابرة
من الجميع سواء اإلدارة أو الجهازين
الفني واإلداري إضافة إىل الالعبني.
وق��ال عب��اس عبدالوه��اب“ :حرصنا
أن نعم��ل ع�لى إس�تراتيجية وخطة
مس��تقبلية للن��ادي ،إذ بدأن��ا م��ن
القاع��دة الت��ي تعترب أس��اس تكوين
الالع��ب ،وس��عينا أن نربط األهداف
الصغرية مع الكبرية؛ من أجل تحقيق
األه��داف ،ومتكنا من تحقيق أهدافنا
واحتكار جميع البطوالت انطالقاً من
األش��بال ،ومرورا بالناش��ئني والشباب
والعموم”.

خسارة مفاجئة لمنتخبنا في تصفيات ديفيس للتنس
مدينة عيسى

اس��تهل منتخ��ب البحري��ن الوطني
مش��واره يف منافس��ات بطول��ة
تصفي��ات كأس ديفي��س الدولي��ة
للتنس للمجموعة اآلس��يوية ،والتي
تستضيفها مملكة البحرين وينظمها
االتح��اد البحريني للتن��س يف الفرتة
من  8 – 3أبريل الجاري عىل مالعب
االتح��اد البحرين��ي للتن��س داخ��ل
جامع��ة بوليتكنك البحرين يف مدينة

عيىس ووس��ط مش��اركة واس��عة لـ
 11بلدا آس��يويا هي :طاجيكس��تان،
بنغالديش ،العراق ،عامن ،السعودية،
ماينامر ،منغوليا ،سنغافورة ،كمبوديا،
كرغيسس��تان والبحري��ن البل��د
املضي��ف ،وانطلق��ت يف العارشة من
صباح أمس منافسات البطولة يف ظل
املس��تويات الفنية العالية ملجموعة
كبرية من املنتتخبات العريقة يف لعبة

اتحاد التنس

التنس التي انطلقت بقوة منذ اليوم
األول للتصفي��ات ،ويف املقابل تعرض
منتخب البحرين الوطني إىل خسارة
مفاجئ��ة أم��ام املنتخب الس��عودي
بنتيجة(- 3صفر) يف منافسات الفردي
والزوجي ،ومثل منتخب البحرين يف
هذا اللقاء نجوم لعبة التنس يوسف
قائد والشقيقان عبدالكريم عبدالنبي
وحسن عبدالنبي.

فعىل مس��توى الفردي ،خرس حسن
عبدالنب��ي يف اللق��اء األول أمام فهد
الس��عد  6-2 ،2-6و ،3-6وخ�سر
يوس��ف قائد اللقاء الثاين أمام عامر
الحقباين صف��ر 6 -و ،2-6ويف مباراة
الزوجي خرس الش��قيقان عبدالكريم
وحس��ن عبدالنب��ي أمام الش��قيقني
الس��عوديني س��عود وعامر الحقباين
 6-3و.6-3
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إلنجاز البحرين في بطولة أوروبا لفنون القتال

الخياط يهنئ القيادة وناصر وخالد بن حمد ويشيد بالمقاتل عياد
الرفاع

هن��أ رئيس االتح��اد البحريني لرياضة
فن��ون القت��ال املختلط��ة BMMAF
العقي��د خال��د عبدالعزي��ز الخي��اط
القي��ادة وممثل جالل��ة امللك لألعامل
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن
حمد آل خليفة ،والنائب األول لرئيس
املجل��س األع�لى للش��باب والرياضة
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني
لرياضة فنون القتال املختلطة مؤسس
منظم��ة خالد بن حم��د لفنون القتال
املختلطة  KHK MMAس��مو الشيخ
خال��د بن حم��د آل خليفة؛ مبناس��بة
تحقيق مملك��ة البحرين املركز الثالث
يف بطول��ة أوروب��ا املفتوح��ة لفن��ون
القت��ال املختلطة لله��واة ،التي نظمها
االتحاد ال��دويل لفنون القتال املختلطة
 ،IMMAFوذل��ك بحص��ول مقات��ل
املنتخب الوطني وفريق خالد بن حمد
لفنون القت��ال املختلطة للهواة KHK
 MMAحسني عياد امليدالية الربونزية
ب��وزن  56كيلوجرام��ا يف البطولة التي
اختتمت منافس��اتها ي��وم أمس األول
بالعاصمة البلغارية صوفيا.
وقال الخي��اط “إن ما تحقق من إنجاز
يف أوروبي��ة الهواة يعك��س ما تحظى
به��ذه هذه الرياضة م��ن رعاية ودعم
كب�ير من قب��ل القي��ادة ،الت��ي أولت

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

اهتامما بارزا بالقطاع الريايض ووجهت
لتنفيذ الربام��ج الهادف��ة للنهوض به،
والذي ترجمها الجه��ود الواضحة التي
يبذلها سمو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليف��ة ع�بر االس�تراتيجية التطويرية
التي رسمها سموه لتطوير وارتقاء هذا
القطاع الحيوي الذي يش��هد مش��اركة
واسعة من قبل الشباب البحريني”.
وأضاف“ :ومام الش��ك فيه ،أن الجهود
املتميزة التي بذلها س��مو الشيخ خالد
بن حم��د آل خليفة يف تأس��يس هذه
الرياض��ة ون�شر ثقافته��ا يف الوس��ط
الريايض البحريني وتش��جيع الش��باب
وتهيئة األجواء املناسبة لهم ملامرستها،
ساهم وبش��كل واضح يف الدفع بهذه
الرياضة نحو تحقيق اإلنجازات والذي

عزز من حضورها القوي عىل املستوى
الدويل” ،مش�يرا إىل أن ه��ذه الرياضة
تسري وفق خارطة الطريق التي رسمها
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،
والهادف��ة مواصل��ة الجهود يف س��بيل
تحقي��ق املزيد م��ن اإلنج��ازات ،التي
تدعم س��معة ومكانة مملكة البحرين
عىل خارطة الرياضة العاملية.
وأشاد رئيس االتحاد البحريني لرياضة
فنون القتال املختلطة باملستوى القتايل
الق��وي الذي ظهر ب��ه مقاتل املنتخب
الوطني فري��ق  KHK MMAللهواة
حسني عياد ،والذي نجح بتقلد امليدالية
الربونزي��ة التي تضاف لس��جالت هذه
رياض��ة  MMAالبحرينية عىل صعيد
مش��اركتها ببط��والت االتح��اد الدويل

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

الوفد البحريني برئاسة الخياط مع المقاتل حسين عياد

للعب��ة ،موضحا أنه لوال م��ا تعرض له
املقاتل عي��اد من ظلم تحكيمي واضح
مبنافس��ات الدور قبل النهايئ ،لكان قد
تواجد يف املباراة الختامية ونافس عىل
تحقيق املرك��ز األول ،متمنيا يف الوقت
ذاته للمقات��ل كل التوفيق والنجاح يف
املشاركات املقبلة.

ك�ما عق��د االتحاد ال��دويل IMMAF
اجتامع��ا خاص��ا برئي��س االتح��اد
البحرين��ي لرياض��ة فن��ون القت��ال
املختلطة BMMAF؛ وذلك ملناقش��ة
آخر التحضريات الت��ي يجريها االتحاد
الس��تضافة مملك��ة البحري��ن بطولة
اجتماع إدارة  IMMAFالعامل للهواة يف ش��هر نوفمرب املقبل ،إذ
وع�لى هامش البطولة ،ش��ارك العقيد ناقش االجتامع العديد من املوضوعات
خال��د عبدالعزيز الخي��اط يف اجتامع الخاص��ة بأم��ور الضيافة والتس��ويق
مجل��س إدارة االتحاد ال��دويل لفنون واإلعالم.
القت��ال املختلط��ة  IMMAFال��ذي
براون ووايت في البحرين
ترأس��ه رئيس االتحاد كريث براون ،إذ
ناقش االجتامع حزمة من املوضوعات ومن املؤم��ل أن يقوم رئي��س االتحاد
الدويل لفنون القت��ال املختلطة كريث
املرتبطة بتطوير وارتقاء اللعبة.

االتحاد الملكي يواصل االستعداد لسباق ناصر بن حمد “الليلي” ..فيصل بن راشد:

السباق يتطلب استعدادات كبيرة ..والصراع قوي
تغطية

يواص��ل االتحاد املليك للفروس��ية
وس��باقات الق��درة اس��تعداداته
لتنظيم بطول��ة ممثل جاللة امللك
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن
حم��د آل خليف��ة س��باق القدرة
اللييل ،والتي س��تقام يوم الجمعة
املقبل ،حيث يعترب الس��باق آخر
سباقات موسم القدرة يف اململكة.
وبهذه املناسبة ،أكد رئيس االتحاد
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة
س��مو الش��يخ فيصل بن راشد آل
خليفة جاهزية واستعداد االتحاد
املليك لتنظيم آخر س��باق يف هذا
املوس��م عىل كأس س��مو الش��يخ
نارص بن حمد آل خليفة ،وعرب عن
ارتياحه من منافسات هذا املوسم،
موضحا أن السباق األخري لن يقل
إث��ارة ومتعة عن بقية الس��باقات
وكل الفرق واإلس��طبالت تس��عى
لتحقيق نتيج��ة إيجابية مع ختام
املوسم ،وليكون ختامها مسك.
وأب��دى س��مو الش��يخ فيصل بن
راش��د آل خليفة تفاؤله بالسباق
اللي�لي األخ�ير ،وتوقع أن يش��هد
الس��باق منافس��ة قوية وحقيقية
م��ن جانب فرس��ان الفريق املليك
وبقي��ة اإلس��طبالت التي حرصت
ع�لى املش��اركة يف هذا الس��باق
املمي��ز وخصوص��ا بع��د ظهورها
باملس��توى الرائ��ع يف الس��باقات
املاضية ،وأكد أن السباق الختامي
يتوقع له أن يكون من الس��باقات
املمتعة ،فكل الفرق تريد أن تظهر
بصورة مرشفة مع الختام.
وأبدى سمو الشيخ فيصل بن راشد
آل خليف��ة ارتياحه م��ن الجانب
التنظيم��ي للس��باق م��ن خ�لال
اللج��ان التي ش��كلت ،وحرصت
عىل إمتام عملها بالصورة املطلوبة،
ونجح��ت يف الوص��ول إىل املرحلة
النهائية قبل اس��تضافة الس��باق،

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ فيصل بن راشد

دعيج بن سلمان

خالد أحمد

مؤك��دا أن الجه��ود الت��ي يبذلها
كل العاملني يف اللجان ستس��اهم
بص��ورة كب�يرة يف إنجاح الس��باق
وظهوره باملستوى املأمول.
ومتنى سمو الشيخ فيصل بن راشد
آل خليف��ة كل التوفي��ق لجمي��ع
الفرسان واإلسطبالت املشاركني يف
السباق ،وتحقيق املراكز املتقدمة
والنتائ��ج اإليجابي��ة الت��ي تؤكد
املكانة العالي��ة التي وصلت إليها
القدرة البحرينية.

اإلعداد الستضافة السباق الكبري.
وأك��د الش��يخ دعيج بن س��لامن
آل خليف��ة أن الس��باق الختام��ي
ل��ن يقل إث��ارة ومتعة ع��ن بقية
الس��باقات التي أقيمت ونظمت
يف هذا املوسم ،موضحا أن السباق
س��يكون ممتعا ويتوقع أن يشهد
منافس��ات قوية وممتعة ،سيكون
مثريا وقويا حتى مراحله األخرية.
وأوضح الش��يخ دعيج بن س��لامن
آل خليف��ة أن الس��باقات الليلية
تختلف ع��ن الس��باقات العادية،
وخصوص��ا م��ن الجان��ب الفن��ي
والتكتي��ك الخاص الذي يضعه كل
فريق لجياده وفرس��انه ،وموضحا
أن السباق س��يكون غامضا ومثريا
حتى لحظاته األخرية.

بن حمد آل خليفة.
وأوضح خال��د أن الفري��ق املليك
ح��رص ع�لى مواصل��ة برنامج��ه
التدريبي ،مش�يرا إىل نوايا الفريق
يف مواصلة التمي��ز والفوز بأفضل
النتائ��ج ،إىل جان��ب تتويج جهود
الفريق مع نهاية املوس��م بتحقيق
أفضل النتائج ليكون مسك الختام
مع تحقيق اللقب األخري.
وأك��د خال��د أن الس��باق اللي�لي
س��يكون ممتعا ك�ما تابع الجميع
الس��باق املايض ،وجميع الفرسان
لديهم الخربة واملهارة للتعامل مع
مختلف مراحل الس��باق ،موضحا
أن هذا الس��باق س��يكون مغايرا،
وأشار إىل أن هذا السباق سيكون
صعبا وقويا ،مع مشاركة نجوم من
الفريق املليك وفرسان اإلسطبالت
املحلي��ة ،وأع��رب ع��ن تقدي��ره
واعتزازه للجهود الكبرية التي يقوم
به��ا جميع أعض��اء الفريق املليك،
فض�لا ع��ن ال��دور الب��ارز لقائد
الفريق س��مو الش��يخ ن��ارص بن
حمد آل خليفة عىل حرص سموه
الدائ��م ع�لى املتابعة املس��تمرة
لجمي��ع الفرس��ان ،والوقوف عىل
كل احتياج��ات الفري��ق ،ومتن��ى
كل التوفيق لفرس��ان الفريق ،وأن
يحقق الجمي��ع النتائج اإليجابية،
والفوز باملراكز األوىل.

دعيج بن سلمان :ختامها
مسك

أكد رئيس لجنة القدرة يف االتحاد
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة
الشيخ دعيج بن سلامن آل خليفة
أن جهود االتحاد املليك للفروسية
وس��باقات القدرة س��تتواصل مع
تنظي��م الس��باق الختام��ي لهذا
املوس��م عىل كأس س��مو الش��يخ
نارص ب��ن حم��د آل خليفة ،وأكد
أن توجيهات س��مو الش��يخ نارص
بن حم��د آل خليفة وحرصه عىل
متابع��ة كل األم��ور التنظيمي��ة
واالس��تعداد للبطولة ،موضحا أن
هذه املتابعة واالهتامم من ش��أنه
أن يع��زز ويحف��ز الجمي��ع عىل
ب��ذل املزيد من الجه��د؛ من أجل
الوصول إىل املرحل��ة النهائية من

خالد أحمد :متفائلون

وأب��دى مدي��ر الفري��ق املل�كي
لس��باقات الق��درة خال��د أحم��د
ع��ن ارتياح��ه من االس��تعدادات
والتجهي��زات كاف��ة للفريق املليك
قبي��ل املش��اركة يف س��باق ختام
املوس��م عىل كأس س��مو الش��يخ
نارص بن حمد آل خليفة ،موضحا
أن الفريق وجميع الفرسان يف حال
معنوية عالي��ة ومرتفعة؛ من أجل
مواصلة تحقي��ق النتائج اإليجابية
واملميزة بقيادة سمو الشيخ نارص

اجتماع خاص بـ “عالمية الهواة”

ب��راون والرئي��س التنفي��ذي لالتح��اد
ال��دويل دنزي��ن وايت بزي��ارة ململكة
البحرين بالش��هر الج��اري وتحديدا يف
س��باق جائزة البحرين الكربى وطريان
الخليج للفورموال  1الذي سيقام بالفرتة
 16 14أبريل.وس��يعقدان اجتامع��ات مكثف��ة مع
رئيس االتح��اد البحريني لرياضة فنون
القت��ال املختلط��ة واملكت��ب اإلعالمي
لس��مو الشيخ خالد بن حمد بن عيىس
آل خليف��ة؛ لبحث التحضريات القادمة
الستضافة البحرين لـ “عاملية الهواة” يف
نوفمرب من هذا العام.
عياد وعالم االحتراف

يب��دو أن مقات��ل املنتخ��ب الوطن��ي
وفري��ق  KHK MMAللهواة حس�ين
عي��اد س��يفكر لدخول ع��امل االحرتاف
برياضة فنون القت��ال املختلطة ،فبعد
النج��اح ال��ذي حققه أخ�يرا يف بطولة
أوروبا املفتوحة للهواة ببلغاريا ،والذي
أضاف اإلنجاز الثاين لس��جله الشخيص
مبش��اركاته ببطوالت االتح��اد الدويل،
س��يدفعه ذلك التجاه نح��و قرع باب
االحرتاف واملش��اركة يف بطولة MMA
للمحرتفني ،خصوص��ا أن املقاتل ميتلك
ق��درات قتالي��ة عالي��ة س��تمكنه من
النجاح.

انطالق بطولة حمد ومحمد بن ناصر
الوطنية لخماسيات القدم
تغطية  -اللجنة
اإلعالمية :تنطلق اليوم
“الثالثاء” بطولة حمد
ومحمد بن نارص
الوطنية لخامسيات
كرة القدم واملؤهلة
جانب من قرعة البطولة
إىل نهائيات كأس العامل للهواة ،والتي تنظمها اللجنة العليا لدورة
نارص بن حمد الثالثة لأللعاب الرياضية “نارص ”10بالتعاون مع رشكة
فوتباليزيشن لإلدارة والخدمات.
وستنطلق مباريات البطولة عند الساعة الخامسة عرصا وستقام عىل
املالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم بعد أن تم
إجراء قرعة البطولة وتقسيم الفرق  32املشاركة إىل  8مجموعات،
ضمت كل من املجموعة األوىل :الوحدة ،الرفاع الرشقي ،العاملي،
سالسيتي يونايتد سبورتس  -املجموعة الثانية :كريستال باالس،
املرحوم محمد بو عيل ،تشامبيونز (أ) ،مدرسة متعددة الجنسيات
 املجموعة الثالثة :رد دفلز ،كالسيكو ،فريق يامال ،تشامبيونز (ب) املجموعة الرابعة :آفاق فالرشز ،القلعة ،استثامرات الزياين ،أحالمبتلكو  -املجموعة الخامسة :الزعيم ،كالس اون غراس ،العميد (ب)،
بالك ولف  -املجموعة السادسة :العميد (أ) ،ال بامبونريا ،الحكومة
االلكرتونية ،فريق بيبيس  -املجموعة السابعة :املرعب ،الجنويب ،شباب
املدينة ،يب سوتد  -املجموعة الثامنة :جرنز يونايتد ،بوكا جونريز،
مرىس الدور ،ولفز .وستنطلق مباريات اليوم األول للبطولة بإقامة 12
مباريات لحساب املجموعة األوىل والثانية ،ففي امللعب رقم  1ستبدأ
املباريات عند الساعة الخامسة وسيلتقي فريقا الوحدة والرفاع الرشقي
تليها كرستال بالس مع املرحوم محمد بوعيل بعدها الوحدة والعاملي
ثم املرحوم محمد بوعيل ومدرسة متعددة الجنسيات بعدها الرفاع
الرشقي مع العاملي وتختتم مباريات امللعب األول بلقاء كرستال بالس
مع مدرسة متعددة الجنسيات.
ويف امللعب رقم  2ستبدأ املباريات عند الساعة الخامسة مساء
وسيلتقي يف االفتتاحية العاملي مع سالسيتي يونايتد سبورتس ثم
تشامبيونز (أ) ضد مدرسة متعددة الجنسيات يليها الرفاع الرشقي مع
سالسيتي يونايتد سبورتس ،بعدها يلتقي كرستال بالس مع تشامبيونز
(أ) ثم الوحدة مع مدرسة متعددة الجنسيات عىل أن تختم املباريات
بلقاء املرحوم محمد بوعيل مع تشامبيونز (أ).
وستلعب الدوار التمهيدية للبطولة ابتداء من  7 - 4أبريل عىل أن
تقام االدوار النهائية يومي  11 - 10أبريل ،فيام ستقام املباراة الختامية
وإعالن هوية الفائز الذي سيمثل مملكة البحرين يوم  12أبريل.
وأعلنت اللجنة املنظمة لدورة نارص بن حمد ورشكة فوتباليزيشن عن
مشاركة  32فريقا يف البطولة الوطنية لخاميس كرة القدم ،وذلك بعد
التأكد من استيفائهم للرشوط املحددة لالعبني املشاركني يف املنافسات
والقامئة عىل  3رشوط هي أال يكون الالعب مسجال يف سجالت االتحاد
البحريني لكرة القدم أو األندية الوطنية وأن يكون الالعب املشارك من
عمر  16سنة فام فوق إضافة اىل أن يكون املشارك بحريني الجنسية
ويسمح مبشاركة الالعبني االجانب يف حال امتالك الالعب إلقامة رسمية
يف مملكة البحرين.
ويف إطار التعاون البناء سيقوم االتحاد البحريني لكرة القدم باختيار
مجموعة من الحكام املعتمني من قبله إلدارة مباريات البطولة عىل أن
تطبق القوانني املعتمدة من قبل لجنة بطولة كأس العامل.

الثالثاء  4أبريل 2017
 7رجب 1437
العدد 3094

20

رياضة

sports@albiladpress.com

ق��م��ة ب��ي��ن تشيلسي وم��ان��ش��س��ت��ر سيتي
تتجه األنظار غدا األربعاء إىل املواجهة
املرتقبة بني تش��يليس املتصدر وضيفه
مانشس�تر س��يتي الرابع ع�لى ملعب
“ستامفورد بريدج” يف املرحلة الحادية
والثالث�ين من ال��دوري اإلنكليزي لكرة
القدم.
وس��يكون الخط��أ ممنوع��اً إن كان
بالنس��بة لتش��يليس أو س��يتي وذلك
ألن تع�ثر األول سيش��عل الرصاع عىل
اللقب الس��يام بعد سقوطه املفاجىء
السبت عىل أرضه أمام جاره املتواضع
كريس��تال ب��االس ( ،)2 - 1يف حني أن
خسارة الثاين س��تجعله يف مرمى جاره
الل��دود مانشس�تر يونايت��د الطام��ح
النت��زاع بطاقت��ه إىل دوري األبط��ال
املوسم املقبل.
ويأمل مدرب تشيليس اإليطايل أنتونيو
كونتي أن يس��تفيق فريقه رسيعاً من
صدم��ة الهزمية األوىل له هذا املوس��م
أم��ام فري��ق ال يص��ارع ع�لى األق��ل
للمش��اركة يف دوري األبطال املوس��م
املقبل “خ�سر ثالث مرات س��ابقة يف
املوس��م الحايل أمام توتنهام وآرس��نال
وليفربول” ،وإال سيصبح الوضع معقداً
علي��ه يف األمتار األخرية كونه س��يلعب
ايضا مع مانشس�تر يونايت��د وايفرتون
خ��ارج قواع��ده يف املراح��ل الث�ماين

املتبقية.
وأصب��ح الف��ارق بني تش��يليس وجاره
توتنهام الث��اين  7نقاط بعد فوز األخري
عىل برين�لي (- 2صفر) الس��بت ،فيام
يتخلف س��يتي يف املرك��ز الرابع بفارق
 11نقط��ة ع��ن فري��ق كونت��ي الذي
قال بعد الهزمية الرابع��ة لفريقه هذا
املوس��م ،قائ ًال بعد املب��اراة التي تقدم
خالله��ا البلوز“ :س��جلنا هدفنا بعد 5
دقائ��ق ثم اهت��زت ش��باكنا مرتني يف
دقائق معدودة .عندما تتلقى األهداف
به��ذه الطريقة ،فيتوج��ب عليك فهم
الوضع والتعلم من هذه األخطاء”.
ويأم��ل تش��يليس اال يتكرر س��يناريو
الزيارة األخرية لس��يتي اىل “ستامفورد
بريدج” ،إذ خرس حينها الفريق اللندين
صفر -3املوس��م املايض لكن الفريقني
كانا بقيادة مدربني مختلفني ألن كونتي
واإلس��باين جوس��يب غوارديوال استلام
املهمة هذا املوسم.
ويب��دو توتنه��ام الذي خ�سر معركة
اللقب املوسم املايض يف األمتار األخرية
ملصلحة ليس�تر س��يتي ،التهديد األكرب
لتش��يليس وقد وجه مدربه األرجنتيني
ماوريتس��يو بوكيتين��و تحذي��راً لجاره
عش��ية مواجه��ة مضيف��ه س��وانيس
األربع��اء ،قائ ًال “الف��ارق اآلن أصبح 7

رؤية مورينيو
قال الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب مانشسرت يونايتد إن فريقه قد
يلعب بالصف الثاين يف الدوري اإلنكليزي املمتاز إذا استحال إنهاء
املوسم بني األربعة األوائل وذلك من أجل تعزيز فرصه يف الفوز
بالدوري األورويب.
وتعادل يونايتد سلبياً أمام وست بروميتش البيون مطلع األسبوع
ليبتعد بخمس نقاط عن مانشسرت سيتي الرابع لكنه ميلك مباراة
مؤجلة .ويستضيف إيفرتون السابع اليوم الثالثاء ويحل ضيفاً عىل
سندرالند املتذيل يوم األحد.
ويسافر يونايتد إىل بلجيكا ملواجهة أندرلخت يف ذهاب دور الثامنية
للدوري األورويب يف  13إبريل قبل أن يستضيفه يف مباراة العودة
بعدها بأسبوع .ويحتاج أي فريق إلنهاء املوسم بني األربعة األوائل
يف الدوري اإلنكليزي املمتاز للعب يف دوري األبطال لكن يونايتد قد
يستطيع خطف مكان يف أرفع بطولة لألندية يف أوروبا املوسم املقبل
عرب الفوز بلقب الدوري األورويب.
وأبلغ مورينيو وسائل إعالم بريطانية “سنحاول أمام إيفرتون تكرار ما
فعلناه أمام وست بروميتش والدفع بأفضل تشكيلة يف محاولة للفوز
باملباراة”.

قلة احترام
انتقد األرجنتيني سيزار مينويت ،املدير الفني األسبق ملنتخب التانجو،
الوضع الذي وصفه بـ”الكاريث” لكرة القدم يف البالد ،مشريا إىل أن
الحديث عن بديل إلدجاردو باوزا ،مدرب املنتخب الحايل ،يعترب “قلة
احرتام” .وقال مينويت “كل يشء كاريث ،أمتنى أن يتغري يشء ما ،ال
أعرف كالوديو تابيا (الرئيس الجديد التحاد الكرة األرجنتيني) ،ولكن
مل أسمع مبرشوعات”.
وأضاف “كنت أقول طوال  30عاما إن كرة القدم عبارة عن ثقافة
يجب إداراتها بشكل أكرث جدية ،يجب إداراتها كام كانت تدار يف
أوقات سابقة ،يجب أن نستعيد قيادة خوليو جروندونا (الرئيس
األسبق لالتحاد األرجنتيني)” .ورغم ذلك اعرتف املدرب السابق بأنه مل
يكن يروق له كل ما كان يقوم به الرئيس األسبق لالتحاد األرجنتيني
لكرة القدم ،الذي وافته املنية يف .2014
وتابع مينويت قائال “عندما تويف الرئيس جروندونا مل أتحدث عن
نزاهته ألن هذا أمر يخص القضاء ،لقد جربوا من بعده بعض الرؤساء
حتى انتهى األمر بلجنة لتصحيح األوضاع معينة من قبل الفيفا إلدارة
شؤون االتحاد ،ثم صوتوا عىل اختيار رئيس جديد ليتم اكتشاف عدد
أصوات أكرث من عدد الحارضين ،لقد كان أمرا مخزيا”.

إشادة متبادلة
تبادل العب التنس رافاييل نادال ،ونظريه روجيه فيدرر الثناء،
عقب تغلب الالعب السويرسي عىل اإلسباين يف نهايئ بطولة ميامي
األمريكية األحد ،بنتيجة  ،6-3و.6-4
وقال نادال ،خالل مراسم تسليم جوائز املباراة النهائية للبطولة
األمريكية“ ،أهنئ روجيه وفريقه ،إنه مذهل ،هو من أفضل العبي
التنس العائدين (بعد غياب) يف التاريخ ،أنا سعيد من أجلك”.
وعاد فيدرر للظهور مجددا عىل مالعب التنس يف يناير املايض ،بعد 6
أشهر من الغياب ،حيث حقق منذ ذلك التاريخ  19فوزا ،بينام تجرع
هزمية واحدة ،ليتوج عىل إثر ذلك بـ 3بطوالت كربى ،وهي :أسرتاليا
املفتوحة ،وإنديان ويلز وميامي.
يذكر أن فيدرر واجه نادال يف البطوالت الثالث ،ومتكن من التغلب
عليه .وخرس نادال ،الذي أخفق يف إيقاف تقدم فيدرر وتفوقه عليه،
بطولة ميامي للمرة الخامسة يف تاريخه ،بعد أن فشل يف تحقيق
اللقب أعوام  2005و 2008و 2011و ،2014وأضاف نادال مازحا:
“دامئا أحصل هنا عىل الكأس الصغرية”.

نقاط ،والوضع مختلف متاماً عن الـ10
نقاط” التي كانت تفصل الجارين قبل
املرحلة املاضية.
وواصل “لكن م��ا زال هناك الكثري من
العمل للقيام ب��ه .األمور ال تتعلق بنا،
بل مرتبطة بتش��يليس وإمكانية تلقيه
املزي��د من الهزائم .لكن إذا فش��ل (يف
تحقيق الفوز) ،علينا القيام بعملنا .إذا
قمنا بعملنا فسنكون هناك حتى نهاية
املوسم وسنحاول القتال عىل اللقب”.
ويحتاج تش��يليس إىل  21نقطة لضامن
الف��وز باللق��ب يف موس��مه األول مع
كونت��ي بغض النظر ع��ن نتائج الفرق
األخرى ،لكن املدرب اإليطايل اعترب أن
الوق��ت ما زال مبكرا من أجل التحضري
لالحتف��االت ،مضيف��ا “أي يشء ق��د
يحصل ،الس��يام يف إنكل�ترا .كل مباراة
صعب��ة للغاية ض��د فريق ق��وي مثل
مانشسرت سيتي”.
وبالفعل س��تكون مب��اراة صعبة عىل
تش��يليس أمام س��يتي الذي يتقدم يف
املرك��ز الرابع األخ�ير املؤهل اىل دوري
األبط��ال ،بف��ارق  5نق��اط ع��ن جاره
اللدود مانشس�تر يونايت��د الذي خاض
مباراة أقل من رجال غوارديوال.
ويدخ��ل س��يتي اىل اللق��اء مبعنويات
مه��زوزة اىل حد ما بعدم��ا فرط بفوز

بيب غوارديوال وأنتونيو كونتي

يف متناول��ه عىل الفري��ق اللندين اآلخر
ارس��نال األحد واكتف��ى بالتعادل 2-2
بعدما تقدم مرتني.
ومل يذق سيتي طعم الفوز يف مبارياته
الثالث األخرية ،وق��د اعرتف غوارديوال
أن خوض مباراتني صعبتني عىل التوايل
بعيدا ع��ن “إس��تاد االتحاد” يش��كل
اختب��اراً كب�يراً ج��داً لفريق��ه ،مضيفاً
“نواجه فريقاً يقوم مبا يقوم به بشكل
ثابت .لي��س لدينا الوق��ت الكايف ليك
نتحرض .س��نعود اآلن اىل مانشسرت من
أجل التقاط أنفاس��نا ثم نعود مجددا
اىل لندن”.
ورغم إهداره نقطتني ،بإمكان س��يتي
أن يكون راضيا عن التعادل ،لكن األمر

ليس كذلك بالنسبة آلرسنال الذي يقبع
يف املركز الس��ادس بفارق  7نقاط عن
دوري أبط��ال أوروب��ا ،املس��ابقة التي
ودعه��ا هذا املوس��م من ال��دور الثاين
بهزمية مذلة متاما أم��ام بايرن ميونيخ
األملاين ( 2-10كنتيجة إجاملية).
وس��يكون الخط��أ ممنوع��اً عىل فريق
املدرب الفرنيس آرسني فينغر املطالب
بالرحيل ع��ن النادي ،عندم��ا يتواجه
األربعاء مع جاره وس��ت هام يونايتد
ألن حظوظ��ه باملش��اركة يف دوري
األبطال ستتضاءل كثرياً.
واألم��ر ذات��ه ينطب��ق عىل مانشس�تر
يونايتد الذي يستضيف ايفرتون اليوم
الثالثاء يف مباراة يأمل من خاللها فريق

الربتغ��ايل جوزيه موريني��و العودة اىل
س��كة االنتصارات بعد تعادله السلبي
املخيب السبت بني جامهريه أيضاً أمام
وست بروميتش البيون.
ويس��تعيد يونايتد الذي مل يذق طعم
الهزمية يف  19مباراة متتالية يف الدوري،
خدمات نجمه الهداف السويدي زالتان
إبراهيموفيتش بعد انتهاء إيقافه ألربع
ما هجومياً
مباريات ،ما س��يعطيه زخ� ً
هاماً جداً.
وم��ن جهته ،يأم��ل ليفرب��ول ،القادم
من فوز معنوي وه��ام جدا عىل جاره
اللدود ايفرت��ون ( ،)3-1أن يبقى قريباً
من رصاع اللقب وتعزيز مركزه الثالث
املؤه��ل مب��ارشة اىل دوري األبط��ال
م��ن خالل الفوز ع�لى ضيفه بورمنوث
األربعاء.
ويف املباريات األخرى ،يس��عى ليس�تر
سيتي حامل اللقب اىل مواصلة صحوته
وتحقي��ق فوزه الخام��س تواليا بقيادة
مدرب��ه الجديد كريغ شكس��بري عندما
يلعب اليوم مع ضيفه سندرالند متذيل
الرتتي��ب .ويلتقي اليوم أيض��اً واتفورد
مع وست بروميتش ألبيون ،وبرينيل مع
س��توك س��يتي ،عىل أن يلعب األربعاء
س��اومثبتون مع كريستال باالس ،وهال
سيتي مع ميدلزبره.

برشلونـــــة يستقبـــل اشبيليــة
يبدو ريال مدريد مرشحاً فوق العادة
للبقاء يف الص��دارة عندما يحل ضيفاً
ع�لى ليغانيس الس��ابع ع�شر ،فيام
يصط��دم غرمي��ه ومطارده برش��لونة
بعقبة إش��بيلية الرابع غدا األربعاء يف
املرحلة الثالثني من الدوري اإلسباين.
ويتف��وق النادي املليك بفارق نقطتني
عن برش��لونة مع مباراة مؤجلة أمام
س��لتا فيغو مل يتح��دد موعدها حتى
اآلن ،وبف��ارق  10نق��اط أم��ام جاره
أتلتيكو مدريد وإشبيلية.
وي��درك ري��ال مدريد جي��داً أهمية
النقاط الث�لاث ملباراة ليغانيس كونها
ستكون مفتاح األسابيع الحاسمة التي
تنتظ��ره بعد ذلك كونه سيس��تضيف
ج��اره أتلتيكو مدريد الس��بت املقبل
يف قم��ة املرحل��ة الحادي��ة والثالثني،
ثم يالقي باي��رن ميونيخ األملاين ذهاباً
وأياب��اً يف رب��ع نهايئ مس��ابقة دوري
أبطال أوروبا الت��ي يحمل لقبها (12
و18أبريل الح��ايل يف ميونيخ ومدريد
عىل التوايل) ،ويس��تضيف برشلونة يف
الثالث والعرشين من الشهر الجاري.
ويأمل ري��ال مدريد ومدربه الفرنيس
زي��ن الدي��ن زي��دان يف مواصل��ة
االنتص��ارات املتتالية وع��دم التفريط

ب��اي نقط��ة خصوصاً يف ه��ذه الفرتة
بال��ذات من املوس��م يف س��عيهام إىل
اس��تعادة اللقب الغائب عن الخزائن
منذ عام .2012
ويواصل النادي املليك أرقامه القياسية
م��ع زيدان ه��ذا املوس��م فه��و ه ّز
الش��باك يف  50مباراة متتالية وبالتايل
فإن ماكينت��ه الهجومية ل��ن تتوقف
أمام ليغانيس ومرش��حة إىل توس��يع
هذا الرقم القيايس ،خصوصاً وأن ريال
مدريد قد يجد نفس��ه مطالباً بالفوز
الس��تعادة الصدارة من برشلونة الذي
قد يقبض عليها لساعتني كونه يلعب
قبله.
وحقق ري��ال مدريد ف��وزاً كبرياً عىل
االفي��س بثالثي��ة نظيف��ة األح��د يف
املرحلة التاس��عة والعرشي��ن ،وأراح
مدربه العديد من الالعبني األساسيني
يف مقدمته��م القائد س�يرخيو راموس
والربازيلي��ان ومارس��يلو وكاس��يمريو
وح��ارس املرمى الكوس��تارييك كيلور
نافاس.
وب��دوره ،ع��اد برش��لونة بف��وز كبري
عىل حس��اب مضيفه غرناطة  4-1يف
مب��اراة غاب عنها نجم��ه األرجنتيني
ليونيل مييس بس��بب اإليقاف وأراح

نيمار

فيها لويس إنرييك قلب الدفاع جريار
بيكيه ترقباً للقاء إشبيلية حيث يسعى
النادي الكتالوين إىل تأكيد تفوقه عىل
الفريق األندليس يف العامني األخريين.
وكس��ب برش��لونة املباريات الخمس
األخ�يرة التي جمعت��ه بإش��بيلية يف
مختلف املس��ابقات (الدوري والكأس
وكأس الس��وبر املحلية) ،ويعود الفوز
األخري للفري��ق األندليس إىل 3أكتوبر
 2015عندما كس��ب  2-1عىل ملعبه
رامون سانشيز بيثخوان.
لكن مباراة االربعاء لن تكون س��هلة

يف ظل حاجة إشبيلية إىل وقف نزيف
ألن��ه مل يذق طعم الف��وز يف مبارياته
األربع األخرية ( 3تعادالت وخس��ارة)،
ما أدى إىل ابتعاده عن الصدارة.
وسيحاول مدرب إشبيلية ،األرجنتيني
خورخي س��امباويل العودة إىل س��كة
االنتص��ارات لوض��ع فريق��ه يف مركز
مؤه��ل إىل مس��ابقة دوري أبط��ال
أوروبا املوس��م املقب��ل خصوصاً وأنه
ودع املسابقة هذا العام عىل يد ليسرت
سيتي اإلنكليزي من الدور مثن النهايئ.
وسيصطدم س��امباويل بخط هجومي
رهي��ب للكاتالوني�ين يق��وده مييس
ه��داف الليغ��ا ( 25هدف��اً) ومع��ه
سواريز ( 23هدفاً) والربازييل نيامر دا
سيلفا الذي س��جل االحد هدفه املئة
بألوان برشلونة.
وقال عن��ه إنري�كي“ :إحصاءاته هي
إحصائي��ات وح��ش .إنه أح��د أفضل
الالعبني يف العامل وانتقاله إىل برشلونة
كان صفقة ناجحة .هو أيضاً أقدم عىل
االختيار الصحيح بتوقيعه لربش��لونة،
أمتنى أن يس��جل  900هدف آخر يك
نراه يف برشلونة سنوات أخرى أيضاً”.

كـــــأس إيطاليــــا
يتجدد املوعد ب�ين يوفنتوس ونابويل
عندم��ا يحل األول ضيف��اً عىل ملعب
“س��ان باولو” األربعاء يف إياب الدور
نص��ف النهايئ ملس��ابقة كأس إيطاليا
لكرة القدم.
ويتواجه يوفنتوس مع غرميه الجنويب
بعد أربع��ة أيام فقط ع�لى التعادل
معه يف “سان باولو” أيضاً لكن ضمن
املرحلة الثالثني من ال��دوري املحيل،
ويف أول مب��اراة للمهاجم األرجنتيني
غونزالو هيغوايني عىل ملعب الفريق
الذي س��جل له  36هدف��اً يف الدوري
املوس��م املايض قب��ل أن يرتكه مقابل
صفقة قياسية بلغت  90مليون يورو.
ويبدو يوفنتوس مرشحاً لبلوغ املباراة
النهائية ملس��ابقة الكأس للمرة الثالثة
عىل التوايل والسابعة عرشة يف تاريخه،
كونه فاز ذهاباً عىل أرضه  3-1بفضل
ثنائية لألرجنتيني باولو ديباال وهدف
لهيغوايني.
ويحت��اج ناب��ويل يف املقاب��ل للف��وز
2صفر لبل��وغ النهايئ للمرة العارشة،وذل��ك بفضل الهدف ال��ذي تقدم به

يوفنتوس ونابولي

يف لقاء الذهاب عرب اإلس��باين خوسيه
كاليخون.
وس��يكون يوفنتوس مطالب��اً بتقديم
مستوى أفضل من الذي ظهر به األحد
ملنع ناب��ويل من الع��ودة إىل األجواء
ومحاول��ة تجريد “الس��يدة العجوز”
من اللقب.
وقبل أي��ام مع��دودة م��ن املواجهة
الصعب��ة التي تجمع يوفنتوس بضيفه
برش��لونة اإلس��باين الثالث��اء املقبل يف

ذه��اب الدور ربع النه��ايئ من دوري
أبطال أوروبا ،رأى املدرب ماسيميليانو
أليغري بع��د التعادل م��ع نابويل أن
“الفريق العظيم يجب أن يعرف أيضا
كيف يع��اين وأن يك��ون متواضعا .ما
يه��م هو أن نكون أوائل يف مايو (بعد
املرحل��ة األخرية من الدوري) ،وحينها
ل��ن يتذكر أحد بأننا مل نلعب جيداً يف
نابويل”.
ويحتل ناب��ويل املرك��ز الثالث األخري

املؤهل إىل دوري أبط��ال أوروبا لكن
الفارق الذي يفصله عن التسيو الرابع
هو  4نقاط فقط.
وشعر مدرب نابويل ماوريتسيو ساري
أنه كان يف إمكان فريقه الحصول عىل
النقاط الثالث يف مباراة األحد ،مضيفاً
“من املؤس��ف أننا مل نفز .حصلنا عىل
الف��رص لتحقي��ق هذا األم��ر .عندما
يلع��ب فريقك به��ذه الطريقة ،فمن
املؤك��د أن املدرب س��يعود إىل منزله
وه��و تخالج��ه كل املش��اعر املمكنة
باستثناء الخيبة”.
وكانت مباراة األحد للنسيان بالنسبة
إىل هيغواي�ين ال��ذي يتهم��ه جمهور
نابويل بالخيانة ،وه��و واجه صافرات
االس��تهجان طيلة املب��اراة ما أثر عىل
أدائه.
وتطرق أليغ��ري إىل ما واجهه هدافه
األرجنتين��ي يف ملعب “س��ان باولو”،
لا “لي��س م��ن الس��هل أن يكون
قائ� ً
امللعب بأكمله ضدك .مل تكن أمس��ية
س��هلة بالنس��بة إلي��ه ألنه ش��خص
حساس ،لكنه خاض مباراة جيدة”.
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“الموفنبيك” يحتفل بجائزة أفضل فندق مطار
�أ�ض���اف فن���دق موفنبي���ك البحري���ن جائزة
ممي���زة �إل���ى قائم���ة اجنازات���ه بف���وزه بجائ���زة
�أف�ض���ل فندق مطار يف ال�رشق الأو�سط من جوائز
�سكايرتاك�س العاملي���ة .2017ويحقق الفندق
الذي ينتمي �إلى فئة اخلم�س جنوم هذا التقدير
لل�سن���ة الثالثة على التوايل .ت�أتي هذه اجلائزة
نتيج���ة ت�صوي���ت ي�شارك فيه �ضي���وف الفندق
�ضم���ن �أكرب ا�ستفتاء �سن���وي عاملي حول ر�ضا
نزالء فنادق املطارات.
وحتدد جوائز �سكايرتاك�س وفق تر�شيحات
 1.84مليون م�سافر ي�ستخدمون املطارات ومن
�ضمنهم نزالء لـ  235فندق مطار يف العامل.
يب�ّي� امل�شارك���ون يف اال�ستفتاء تقديرهم
نّ
للفنادق التي جتمع املالءم���ة والراحة واخلدمة
الراقي���ة كج���زء م���ن عر����ض متكام���ل يق���دّم
للم�سافرين الع�رصيني.
وقال مدي���ر عام فندق موفنبي���ك البحرين
داني���ال كان“ :فندق املطار لي�س جمرد من�ش�أة
قريبة م���ن املطار ،ب���ل هو مالذ ف���وري يعتمد
علي���ه ال�ضيوف للح�صول عل���ى الراحة الفورية
التي يحتاجونها والت�سهيالت املالئمة وخيارات

اال�سرتخ���اء .ه���ذا املزيج م���ن املزاي���ا الثالثية
يعك�س ثبات اخلدمة واجلودة التي نقدّمها”.
وختم بالقول “�أنا فخور جدا بكل العاملني
يف الفندق الذين يبذلون جهدا �إ�ضافيا ل�ضمان
كل م���ا يتطلّع اليه �ضيوفنا من راحة ،مهما كان
زمن و�صولهم الى الفندق”.
و�أ�ش���ار الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة

�سكايرتاك�س �إدوارد بالي�ستد �إلى �أن فئة ال�رشق
الأو�س���ط هي من الفئات الت���ي ت�شهد مناف�سة
قوية.
وقال“ :املناف�سة يف هذه املنطقة �شديدة
بالن�سب���ة لفن���ادق املط���ارات وت�ب�رز املعايري
العالي���ة الأداء الت���ي حققه���ا فن���دق موفنبيك
البحرين”.

“مونتريال لتأجير السيارات” تتأهب لـ“الفورموال ”1

•�إبراهيم ال�شيخ

ت�شهد �رشكة مونرتيال لل�سيارات انتعا�شا مذهال
يف ج���دول حجوزات �سي���ارات الت�أجري ،الأمر الذي دفع
ال�رشك���ة �إلى زيادة �إع���داد �أ�سط���ول �سياراتها احلايل
ب�أحدث الط���رازات لتواكب الطلب املذهل يف طلبات
احلج���وزات؛ وذلك تزامنا ً مع اق�ت�راب موعد �سباقات
الفورموال  1التي �ستقام يف مملكة البحرين قريبا.
وتعترب الفورم���وال  1من �أهم الأح���داث العاملية
التي تق���ام بالبحري���ن وت�ستقطب �أع���دادا كبرية من
جميع �أنح���اء العامل .وتعت�ب�ر �رشكة مونرتي���ال لت�أجري
ال�سيارات من �أهم ال�رشكات التي ت�سعى وتتعاقد معها
كربى ال��ش�ركات امل�شاركة يف �سباق���ات الفورموال 1؛
لتق���دم لها ال�رشكة خدماتها يف جمال ت�أجري ال�سيارات
وخدمات الليموزين املتنوعة لنقل جميع �أطقم �أفراد

تلك ال��ش�ركات؛ وذلك ملا تنعم به �رشكة مونرتيال من
مكانة مرموقة ولتميزها بكفاءتها وخدماتها املتنوعة
واالحرتافي���ة .وتعترب �رشك���ة مونرتيال م���ن ال�رشكات
الرائدة يف تق���دمي �أعلى م�ست���وى لعمالئها من جميع
�أنح���اء العامل الذي���ن يتوافدون لهذا احل���دث املميز.
ونال���ت �رشكة مونرتي���ال ه���ذه الثقة ب�سب���ب اخلدمة
املتميزة عرب تعدد �أنواع ال�سيارات� ،إذ حتر�ص ال�رشكة
على �أن تكون �سياراتها من �أحدث الطرازات و�أكرثها
راح���ة و�أمان���ا .ويف ه���ذا ال�ص���دد ��ص�رح مال���ك ال�رشكة
�إبراهيم ال�شيخ قائال “�شهدت ال�رشكة �إقباال كبريا من
جميع ال�رشكات على التعاقد مع �رشكة مونرتيال ،الأمر
مم���ا يعك�س احرتافي���ة ال�رشكة ومدى جن���اح اخلدمات
التي تقدمها وجودة ال�سيارات التي ن�ستخدمها”.

21

الثالثاء  4أبريل 2017
 7رجب 1437
العدد 3094

“ ”AMAتنظم الحملة
السنوية الخامسة للتبرع بالدم

�أقامت م�ؤخرا جامع���ة  AMAالدولية
يف مبناها ب�سلماباد ،بالتعاون مع اخلدمات
الطبية امللكية بقوة دفاع البحرين احلملة
ال�سنوي���ة اخلام�س���ة للت�ب�رع بال���دم حت���ت
عنوان “�أنقذ حياة بالتربع بالدم”.
ونظم���ت هذه الفعالية م���ن قبل �إدارة
ال�ش����ؤون اخلارجي���ة وال�رشاك���ة املجتمعي���ة
بالتعاون مع جمل�س الطلبة ومنظمة �أيزيك
()AIESEC؛ �إميان���ا ً م���ن اجلامعة ب�أهمية
الت�ب�رع بال���دم يف �إنق���اذ �أرواح املر�ض���ى
وامل�ساعدة على عالجهم.
وجمع���ت احلمل���ة  45كي�سا ً م���ن الدم
وذل���ك لدع���م بن���ك ال���دم بامل�ست�شف���ى
الع�سكري.
وتعك����س ه���ذه الفعالي���ة حر����ص
اجلامع���ة عل���ى االرتق���اء مبه���ارات الطلبة

وبن���اء قدراته���م ومهاراته���م القيادي���ة
والتطوعية مما يع���زز من فر�ص اندماجهم
يف �س���وق العمل والتميز في���ه ،كما �أن مثل
ه���ذه الأن�شطة من �ش�أنه���ا م�ساعدة الطلبة
وامل�شارك�ي�ن فيه���ا عل���ى تعل���م العادات
الطيب���ة وح�س���ن امل�س�ؤولي���ة واملواطن���ة
ال�صاحل���ة ،خ�صو�ص���ا ً يف ظ���ل م���ا ت�شكل���ه
ال�رشاك���ة املجتمعي���ة م���ن دعام���ة ووظيفة
مهمة يف عمل اجلامعة.
و�أعرب���ت اجلامع���ة خال����ص �شكره���ا
وتقديريها لقائد اخلدمات الطبية امللكية
بق���وة دفاع البحرين ال�شي���خ خالد بن علي
�آل خليفة والفريق الطبي الذي �أ�رشف على
احلملة عل���ى تعاونهم م���ع اجلامعة يف هذا
املج���ال الإن�س���اين ودعمهم له���ذه احلملة
النبيلة.

جهــاز تبديــل دم لمرضى السكلر
مــن “يوســف وعائشــة المــؤيـــد”

حملة ترويجية على القروض من “الخليجي التجاري”
�أطل���ق امل��ص�رف اخلليج���ي التج���اري،
�أحد امل�ص���ارف الإ�سالمية الرائدة مبملكة
البحري���ن ،حملت���ه الرتويجي���ة للتموي���ل
ال�شخ�ص���ي للع���ام  2017والت���ي حتم���ل
العديد من املزايا الفريدة.
وت�أت���ي ه���ذه احلمل���ة xالرتويجي���ة
كجزء من ا�سرتاتيجي���ة امل�رصف املتمثلة
يف ا�ستم���رار تعزي���ز منتجات���ه امل�رصفي���ة
وخدمات���ه وتق���دمي �أف�ض���ل احلل���ول
امل�رصفية واملتوافقة م���ع �أحكام ال�رشيعة
الإ�سالمية.
وبه���ذه املنا�سب���ة ��ص�رح الرئي����س
التنفي���ذي للم��ص�رف اخلليج���ي التجاري
خليل املري ،قائال “نحن ملتزمون بتطوير
املنتجات امل�رصفية التي نقدمها ب�صورة
م�ستمرة ومبا يتوافق م���ع �أحكام ومبادئ
ال�رشيع���ة الإ�سالمية ولذل���ك حر�صنا على

•خليل املري

طرح هذا الربنام���ج التمويلي اجلديد مع
باقة رائعة من العرو�ض اخلا�صة”.
و�أ�ض���اف امل�ي�ر” ت�أت���ي ه���ذه احلملة

الرتويجي���ة امتدادا ً للنج���اح الذي حققته
حمل���ة الع���ام املا�ضي� ،إذ �شه���دت �إقباال
الفتا ً من قبل املتعاملني معنا بف�ضل ما
قدمته من مزايا وعرو�ض مبتكرة .ولهذا،
حر�صن���ا عل���ى �إع���ادة �إط�ل�اق احلملة هذا
العام بحلة جديدة ومزايا �أكرث”.
وح���ول مزاي���ا العر�ض اجلدي���د ،قال
املري “يق���دم امل�رصف العر�ض الرتويجي
عل���ى التمويل ال�شخ�ص���ي لفرتة حمدودة
والذي ي�شتمل على تقدمي معدالت �أرباح
تناف�سي���ة� ،إل���ى جان���ب �إم���كان احل�صول
عل���ى فرتة �سماح لل�سداد ت�صل �إلى 120
يوما ً وبطاق���ة ائتمانية م���ن دون ر�سوم،
كما ويقدم امل��ص�رف للعمالء تذاكر �سفر
جمانية لوجه���ات عاملي���ة خمتلفة وذلك
حت���ى نف���اذ الكمي���ة وكل ذل���ك يخ�ض���ع
ل�رشوط و�أحكام هذا العر�ض”.

يف �إط���ار ا�سرتاتيجيته���ا الرامي���ة لدعم
القط���اع ال�صحي يف مملك���ة البحرين ،تربعت
جلنة يو�سف وعائ�شة امل�ؤيد للأعمال اخلريية،
التابع���ة ل�رشكة يو�سف خلي���ل امل�ؤيد و�أوالده
م�ؤخراً ،بجه���از تبديل Apheresis system
لوح���دة �أمرا����ض ال���دم الوراثي���ة مب�ست�شفى
ال�سلمانية.
و�أج���ري حف���ل ت�سلي���م اجله���از بوح���دة
�أمرا����ض الدم الوراثي���ة ،بح�ضور وكيل وزارة
ال�صح���ة عائ�شة بوعنق ،واملدي���رة التنفيذية

ل�رشكة �أ��ش�رف �آم���ال امل�ؤيد ،وع�ض���وة �إدارية
ل���دى جلنة يو�س���ف وعائ�شة امل�ؤي���د للأعمال
اخلريي���ة ،كم���ا ح�رض احلفل ع���دد من موظفي
وزارة ال�صح���ة و�رشك���ة يو�سف خلي���ل امل�ؤيد
و�أوالده .ويف ه���ذه املنا�سب���ة تقدمت بوعنق
بال�شك���ر والتقدير مل�ساهم���ات جلنة يو�سف
وعائ�ش���ة امل�ؤي���د للأعم���ال اخلريي���ة يف دعم
القط���اع ال�صحي والعالجي ،ولتربعها ال�سخي
بجه���از تبديل ال���دم ل�صالح مر�ض���ى ال�سكلر
والأمرا�ض الوراثية.

فنـان نيـويـوركـي يبهـر الحضـور فـي “شـو سيتـي”
حتتفل �شو �سيتي ،واحدة من �أكرب حمالت
الأحذي����ة يف املنطق����ة ،ب�رشاكته����ا م����ع النج����م
اجلديد ،الفن����ان احل�ضاري املوه����وب القادم
من نيويورك ،فيليبي اورتيغا.
انده�ش احل�ض����ور عندما �شاه����دوا الفنان
وه����و يقوم بعمله ،حيث قام بابتكار عمل فني
رائ����ع للمو�سيقي الأمريك����ي ال�شهري “توباك”
خ��ل�ال � 3أي����ام ال تُن�سى يف �ش����و �سيتي مبجمع
�سيتي �سنرت البحرين.
�شه����د احل����دث �أي�ض����ا ً احتف����االً ب�إط��ل�اق
الت�شكيل����ة اجلديدة اخلا�صة بفيليبي اورتيغا،
والت����ي �أطل����ق عليها “�سي����ك �إنديفيجوال” يف
حمل �شو �سيتي .وميك����ن للح�ضور �أن يختاروا
من ب��ي�ن جمموع����ة م�صفوف����ة م����ن بو�سرتات
وتي�شريت����ات موقعة م����ن الفن����ان ،والتي يتم
عر�ضها للبيع.
ولد فيليبي يف بريو العام  ،1985وانتقل
يف نف�س الع����ام مع عائلته �إل����ى البحرين حيث
ق�ضى �سنواته الأولى هنا قبل �أن يعود للبريو
جم����دداً الع����ام  .1990بع����د تخرجه م����ع مرتبة

للتواصل مع المحررة 17111509 :

ال���ش�رف يف علم الر�سوم املتحرك����ة من مدر�سة
الفن����ون الب�رصي����ة يف ني����و ي����ورك ،انتق����ل �إلى
هوليوود.
يف ا�ستدوديوه����ات الر�س����وم املتحرك����ة
املرموق����ة هناك� ،صنع فيليب����ي ب�صمة لنف�سه
مبوهبته ،الأمر ال����ذي �أهله يف وقت ق�صري لأن

ي�صب����ح ر�ساما للم�شاه����د الت�صويرية يف جمال
الإعالن����ات والأف��ل�ام .وعندم����ا ق����ام بتد�شني
فكرت����ه اجلديدة “�سي����ك �إنديفيج����وال” ،قرر
�أن ي�ص����ب كامل تركي����زه على فكرت����ه والفن
اخلا�ص به.
كل قطعة من قط����ع “�سيك �إنديفيجوال”

الفني����ة مت ابتكارها بعناي����ة فائقة وبعد بحث
�شام����ل اللتقاط ال�شخ�صي����ات� ،أ�ساليب احلياة
وايديولوجي����ات بع�ض من الرموز الأكرث غزارة
يف ع�رصن����ا ب�شكل فع����ال ،حيث يق����وم برتجمة
تراثهم �إل����ى ت�صماميم مُركب����ة ،غنية بالألوان
وفريدة من نوعها.

بالن�سب����ة للبحري����ن ،يعت��ب�ر الرتاب����ط م����ع
فيليب����ي �شخ�صيا جداً ،حي����ث �إن البالد ترحب
بع����ودة �صديق قدمي قام برتك ب�صمة له على
ال�صعيد الدويل .من � 4إلى � 7أبريل ،ي�ست�ضيف
جممع جواد التج����اري يف البحرين ،معر�ض فني
يحتوي على �أعمال فيليبي اورتيغا.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س( )17580939 :اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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ك�ش���فت املمثل���ة امل�رصية ي��س�را �أثن���اء حلولها
�ضيفة على برنامج “�صاحبة ال�سعادة” الذي تقدمه
املمثلة �إ�سعاد يون�س عن �أ�سباب ف�شل حملها للمرة
الأولى.
وقالت �إنها اكت�شفت �أنها حامل من زوجها الأول
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خالل ت�ص���ويرها �أحد الأفالم .و�أ�ش���ارت�إ لى �أنّ �سبب
ف�شلها كان �إ�صابتها بجرثومة التوك�سوبال�سموز.
وكان���ت ي��س�را ق���د تطرقت �إل���ى ع���دم �إجنابها
الأوالد من زوجها قبل �أكرث من عام ونفت حينها �أن
تكون جنوميتها هي ال�سبب.

tariq_albahhar
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االفالم المقبلة في السينما المحلية...
أكشن وكوميديا وسيارات!
ع�ش����اق ال�س����ينما العاملي����ة عل����ى موع����د
قريب مع جمموعة من �أف�ض����ل �أفالم هوليوود
من �أك�ش����ن وانيم�ش��ي�ن وكوميديا ومع �أ�ش����هر
الأ�س����ماء ال�س����ينمائية الكبرية ،فمحب����و �أفالم
املطاردات بال�س����يارات عل����ى موعد مع اجلزء
الثامن من �سل�س����لة فيل م “fast and fur i
  ”ousالذي مت تغيري ا�سمه �إلى ”The fate
 ” of the furiousقريب����ا ،ويع����ود النج����م
املحب����وب يف البحرين والعامل مورجان فرميان
�إلى ال�شا�ش����ة الكبرية من خالل فيلم”going
 ” in styleال����ذي �س����يعر�ض ي����وم اجلمع����ة
املقبل (� 7أبريل).
�إ�ض����افة �إلى فيلم الأنيمي�شنThe Boss
 ” ،”Babyوه����و الفيل����م املنتظر الذى تدور
�أحداث����ه حول طفل ذي قدرات خا�ص����ة ،كذلك
جنم ال�سينما الكبري توم هانك�س يعود جمددا
م����ع فيل����م ””The Circleم����ع النجم����ة واميا
وات�س����ون .وه����ذه جول����ة م����ع الأف��ل�ام املقبلة
يف ال�س����ينما املحلي����ة والعاليمة يف الأ�س����ابيع
املقبلة:

The fate of the furious
يع����د الفيل����م
يف
الأول
ا ل�سل�س����لة
الذي ي�صور
دون بطل

الحمل:
تتقدم �س�ي�رورة العمل كما ت�شتهي
وبو�ضوح ،ولن ت�ضجر.

الثور:
لن ت�شكو برودة م�شاعر احلبيب
جتاهك �أو عدم اكرتاثه.

الجوزاء:

  UNFORGETTABLE

حيويتك ون�ش���اطك يوقعانك �أحيانا ً
يف توترات ع�صبية لن ت�ؤثر.

ت����دور �أحداث����ه حول تي�س����ا كونوفر التي
جت�س����د دوره����ا كاثري����ن هايجل ،وه����ي التي
تواج����ه �ص����عوبة يف حياته����ا بع����د طالقه����ا
خ�صو�صا �أنها كانت تعي�ش حالة من ال�سعادة
الكب��ي�رة مع زوجها ديفيد الذي يج�س����د دوره
جوف �س����تالت�س ،وهو الرجل الذي يخطب بعد
طالق����ه من تي�س����ا جوليا بانك�س التي جت�س����د
دوره����ا روزاريو داو�س����ون ،ويح�رضها لتعي�ش
م����ع كاثرين هايجل وابنتهم����ا يف الفيلم .وهو
ما ي�ش����عل غرية كاثرين ويجعلها حتول حياة
الزوج����ة اجلدي����دة ايل كوالبي�����س .الفيلم من
بطول����ة جي�س����ون بلري وجي����وف �س����تولت�س و
روزاريو داو�س����ون وروبرت وي�س����دم و ويتني
كامينغ����ز وكاثري����ن هيجل ومن �إخ����راج ديني
�سدي نوفى.

السرطان:
يحم���ل �إلي���ك ه���ذا الي���وم الوع���ود
الكثرية واملفرحة جداً.

األسد:
ت�شعر بروعة اجل ّو ولن تت�رسع يف �إلقاء
اللوم على ال�رشيك.

العذراء:
حت���ب الطعام وهذا ما ي�ؤدي بك �إلى
زيادة يف الوزن.

الميزان:
ي�س���عى �أحد الزم�ل�اء بقوة لت�ش���ويه
�صورتك يف العمل.

العقرب:
نتائ���ج �أعمالك اجلدية تظه���ر قريبا ً
وتفاجئ اجلميع.

القوس:

 The Boss Baby
الأج����زاء ال�س����ابقة النج����م الراحل ب����ول ووكر،
وي�ش����ارك يف بطولت����ه ف����ان دي����زل و�س����كوت
�أ�س����توود و�ش����ارليز ث��ي�رون وك����ورت را�س����ل
ودوين جون�سون وهيلني مريين ومي�شيل
رودريجيز ،ومن ت�أليف كري�س مورجان
وجارى �س����كوت طوم�سون ومن �إخراج
 F . Gary Grayوبطول����ة دوي����ن
جون�س����ون وفان ديزل ويعر�ض
يف � 14أبريل املقبل.

 going in style
�س����يتم عر�ض����ه
ي����وم اجلمع����ة املقب����ل
(� 7أبري����ل) يف دور
العر�ض ال�س����ينمائي،
وت����دور �أح����داث
الفيل����م ح����ول
� 3أ�ص����دقاء

تق����دم بهم العمر يقدمون على خطوة متهورة
لإعادة �أموالهم امل�رسوقة ويتعر�ض����ون للكثري
م����ن املواق����ف الكوميدي����ة ،وي�ش����ارك ف����ى
بطول����ة العمل :مورج����ان فرميان و جوى كينج
وكري�ستوفر لويد و�آن مارغريت و مايكل كني
و مات ديلون و �آالن �أركني وماريا ديزيا ومن
�إخراج زاك براف.

 The Circle
يج�س����د النجم ت����وم هانك�س خ��ل�ال العمل
�شخ�ص����ية  ””Baileyوه����و م�ؤ�س�����س لواحدة
من �أكرب �رشكات التكنولوجيا بالعامل وي�ساعد
�شخ�ص���� ي ” ”Mae Hollandالتي جت�سدها
امي����ا وات�س����ون فى حتقي����ق التق����دم بعملها،
وي�ش����ارك ف����ى بطولت����ه كارين جي��ل�ان والني
ووجن وباتون �أوزوالت  John Boyegaوبيل
باك�س����تون ،والفيل����م م�أخوذ ع����ن رواية ديف
ايجرز ومن ت�أليف و�إخراج جيم�س بون�سولد.

ت����دور �أحداث����ه ح����ول طف����ل ذي
ق����درات خا�ص����ة ،ي�س����عى لإيقاف
م�ؤام����رة غ����ادرة من قب����ل املدير
التنفي����ذى ل�رشك����ة ج����رو ،م����ن
بطول����ة �ألي����ك بالدوي����ن،
وباتون �أوزوالت ،و�س����تيف
بو�ش����يمي ،ولي����زا كودرو،
كيمي����ل،
وجيم����ي
وفيف����ان ي����ى ،وم����ن
ت�ألي����ف مارال ف����رازى،
وماي����كل مكولري�����س،
وم����ن �إخ����راج ت����وم
ماكج����راث خمرج
فيل م Meg a
 mindوThe
Penguins of
Madagascar
وMadagascar.

• بعد القاء القب�ض
عليه بتهمة التزوير،
دافعت الفنانة امل�رصية
مي ك�ساب عن زوجها
الفنان �أوكا ،وطلبت
الدعاء له لأنه بريء.

ال تنك���ر احلقيقة ف�أنت ال ت�س���تطيع
االبتعاد عن ال�رشيك.

الجدي:
يعدك هذا الي���وم باحلظ الرائع على
ال�صعيد ال�صحي.

الدلو:
ابتعد عن خمتلف �أنواع اال�ستفزازات
وكُ ن متحفّ ظا ً ج ّداً.

الحوت:
قالت �سيلينا غوميز متحدثة عن
حياتها ال�شخ�صية يف حوار تلفزيوين:
قد يفاج����أ النا�س عندما يعلمون عني
م���دى حبي للأم���ور الت���ي تبعث على
الك�آب���ة ،كا�ش���فة �أنه���ا فهي تع�ش���ق
الك�آبة التي جتعلها �أكرث �إبداعاً!

اجتماع���ات مهمة ولق���اءات مع كبار
امل�س�ؤولني يف العمل.

”فتـاة داعـش” ...فيلـم سعـودي
يكـشـــف تفـاصيــل مهمــة ســـريـــة!
فتاة جميلة ان�ضمت �إلى تنظيم “داع�ش”
الإرهاب���ي يف مهم���ة �رسية لإنقاذ �ص���ديقتها
الت���ي مت اختطافه���ا م���ن عنا��ص�ر التنظيم،
هذه الق�ص���ة وتفا�ص���يلها �ست�ش���اهدها يف
“فت���اة داع����ش” ،الفيلم الروائي الق�ص�ي�ر
ال���ذي �أنتجت���ه جمموعة م���ن �ص���ناع الأفالم
ال�سعوديني حتت �شعار “ال�سينما ال�سعودية
�ضد الإرهاب”.
و�أو�ض���ح خم���رج الفيل���م عبداملح�س���ن
املط�ي�ري ل���ـ “العربية.ن���ت” �أن الفيل���م
تط���رق �إلى �ص���ور واق���ع تنظي���م “داع�ش”

الإرهابي ،وال�ص���عوبات التي عانتها الفتاة
لإنق���اذ �ص���ديقتها وك�س���ب ثق���ة التنظيم:
“مت ت�ص���وير الفيلم يف الوالي���ات املتحدة
الأمريكية وال�سعودية”.
وي�س���تعر�ض الفيلم ق�صة �سيدة ا�سمها
“�سارة” من العراق تقرر االن�ضمام ملجموعة
“داع����ش” ،م���ن �أج���ل تخلي�ص �ص���ديقتها،
و�ش���ارك يف ت�ص���وير الفيل���م جمموع���ة م���ن
�صناع الأفالم من  ١٥دولة خمتلفة.
و�أ�ضاف املطريي �أن فيلم فتاة “داع�ش”
مت قبوله يف �أكرث من  ٢٠مهرجانا �سينمائيا

دولي���ا يف العامل ،من بينه���ا مهرجان الفيلم
الأوروب���ي يف رو�س���يا ،ومهرج���ان بالتيم���ور
ال�سينمائي يف الواليات املتحدة ،ومت عر�ض
الفيلم �أي�ض���ا ً يف مدينة نيويورك يف فعالية
خا�صة عن الإرهاب والتطرف.
و�أ�ش���ار املخرج املطريي �إلى �أنه ي�شارك
حاليا يف مهرجان �أفالم ال�س���عودية يف دورته
الرابعة باملنطقة ال�رشقية ،وب�رشاكة مع مركز
املل���ك عبدالعزي���ز الثقايف العامل���ي ،حيث
�سيتم عر�ض فيلمه مغرب اخلمي�س يف خيمة
�إثراء املعرفة.

إعدادية مدينة عيسى للبنين

واحة للفنون والمواهب على نحو مكثف وبغزارة ملحوظة
�أ�سامة املاجد

أهم  5تطبيقات
علــى “غـــوغـــل بــــالي”
احتف���اال بالذكرى اخلام�س���ة
ملتجر “ب�ل�اي” لتطبيقات نظام
ت�ش���غيل �أندروي���د ،ك�ش���فت
“غوغل” ع���ن قائمة التطبيقات
الأك�ث�ر �ش���عبية ،والتي �ض���مت
مفاج�أة واحدة “كبرية”.
تطبيق���ات
و�س���يطرت
التوا�صل االجتماعي على قائمة
التطبيق���ات الأك�ث�ر تنزيال على
املتج���ر املخ�ص����ص للأجه���زة
الذكي���ة العاملة بنظام �أندرويد،
وج���اءت يف الرتتي���ب الت���ايل:
في�س���بوك �أوال ،وفي�س���بوك
 ،shall Mathers LP 2ملغني
ما�س���نجر ثانيا ،وبان���دورا راديو .Clans
ثالث���ا ،و�إن�س���تغرام رابع���ا ،ث���م
ور�ص���دت “غوغ���ل” عن���د ال���راب الأمريك���ي �إميني���م ،ث���م
�سناب �شات خام�سا.
و�ض���ع هذه القوائ���م عدد مرات �ألب���وم  1989لتايلر �س���ويفت،
ومم���ا يث�ي�ر الده�ش���ة �أن تنزيل التطبيقات والألعاب من ف�ألب���وم If You’re Reading
تطبي���ق “وات�س���اب” التاب���ع متجربالي فقط ،دون �أن حت�سب  This It’s Too Lateللمغني
ل�رشكة في�س���بوك مل يحتل �أيا من م���رات التثبي���ت امل�س���بق لهذه الكن���دي دري���ك ،ث���م �ألبوم To
املرات���ب اخلم����س الأول���ى على التطبيقات على الأجهزة الذكية  Pimp A Butterflyلكندريك
المار.
الرغ���م م���ن �ش���هرته وانت�ش���اره العاملة بنظام �أندرويد.
الوا�سع.
يذك���ر �أن “غوغ���ل” كان���ت
واحتل فيل���م املقابلةThe ،
كرا�ش
كان���دي
لعبة
وجاءت
 ،interviewاملرتب���ة الأول���ى قد �أطلقت متجره���ا الإلكرتوين
�س���اغا Candy Crush ،يف قائم���ة �أك�ث�ر الأف�ل�ام مبيع���ا لنظ���ام �أندروي���د �أول مرة حتت
 ،Sagaعلى قمة قائمة الألعاب عل���ى املتج���ر الإلك�ت�روين ،وهو �إ�س���م�أندرويد مارك���ت A n ،
الأك�ث�ر تنزيال عل���ى متجر بالي ،الفيل���م ال���ذي �أث���ار حال���ة م���ن  ،droid Marketيف � 22أكتوبر
يليه���ا تطبي���ق لعبة �ص���ب واي اجل���دل يف الع���ام  2014العتبار  ،2008قبل �أن حتوله �إلى متجر
�س�ي�رفري�س  Subway S u ،كورياال�ش���مالية �أن���ه �إهان���ة “غوغل بالي” املتاح حاليا ،يف 6
مار�س  ،212وه���و املتجر الذي
 ،frersث���م لعب���ة متب���ل ران  ،2لزعيمها كيم جونغ �أون.
 ،Temple Run 2تليه���ا لعبة
�أم���ا عل���ى م�س���توى قائم���ة ي�ض���م ما يزيد ع���ن  2.6مليون
دي�سبيكابل مي Despicable ،الألبوم���ات الغنائي���ة فجاء �ألبوم تطبي���ق ،مت حتميله���ا �أكرث من
 .Meويف املرتبة اخلام�سة لعبة  25للمغني���ة �أدي���ل باملرتب���ة  50مليار مرة ،ح�س���ب البيانات
كال����ش �أوف كالن���ز Clash of ،الأولى ،يليه �ألبو م  The Ma rالتي توفرها �رشكة.Statista

مل تكت���ف وزارة الرتبي���ة والتعلي���م بتق���دمي
اخلدمات التعليمية ذات اجلودة العالية ،و�إمنا �أولت
الفن���ون وتنمية املهارات الإبداعي���ة للطلبة اهتماما
وا�س���عا يف مراح���ل الدرا�س���ة املختلف���ة ،لأن الف���ن
يدخل �ض���من عنا��ص�ر العملية التعليمي���ة وتكاملها،
وتعترب مدر�سة مدينة عي�سى الإعدادية للبنني نتاج
يتنوع بني الق�ص���ة والق�ص���يدة وامل�رسحية واللوحة
واالهتم���ام بالفنون عموم���ا مكر�س فيه���ا على نحو
مكثف وبغزارة ملحوظة.
“البالد” زارت املدر�س���ة وو�ض���عت يدها على
ثم���ار الطلبة املوهوبني يف الر�س���م والنحت واخلزف
ع�ب�ر ه���ذا اللق���اء م���ع مدر�س اخلزف من�س���ق ق�س���م
املجاالت خليل الع�س���وامي وبح�ضور م�ساعد املدير
من�صور مرهون .وكان معه هذ اللقاء:

كيف يتم معرفة الطالب الموهوب؟
يف الب���دء ي�أت���ي الطالب من املرحل���ة االبتدائية
ونعرف املوه���وب عن طريق القوائم التي ت�ص���لنا،
وبدورن���ا نعل���ن يف الطاب���ور ع���ن ه���ذه املواهب يف
�شتى املجاالت ،وال نكتفي بذلك بل نقوم
ب�إر�س���ال “ امل�س���جات” لأولي���اء الأم���ور
ونتوا�ص���ل معهم ،كما نكت�ش���ف �أي�ضا
املواهب من خالل احل�ص�ص وخمتلف
الفعاليات التي نقيمها يف املدر�سة،
وغالب���ا املدر����س ه���و من يكت�ش���ف
املوهب���ة ،فقد يكون الطالب ال ي�ش���عر
بها.

للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

•البالد مع املدير امل�ساعد من�صور مرهون ومدر�س اخلزف خليل الع�سوامي

حدثنا عن أنشطة القسم؟
�أن�ش���طتنا كثرية ،فمث�ل�ا كل يوم اثن�ي�ن عندنا
ن�ش���اط ا�س���مه “ف�س���حتي تعلم���ي” ،ويف الأ�س���بوع
املا�ض���ي كان الن�ش���اط بعن���وان “الع���امل وطن���ي”،
وهذا من �ضمن م�رشوع املدر�س���ة البحرينية املعززة
للمواطنة وحقوق الإن�سان ،وفازت مدر�ستنا يف �أكرث
من ن�ش���اط وم�سابقة مثل ح�صولنا على املركز الأول
يف “�س���مبوزيوم النحت على الرمال” ،وح�ص���لنا على
املرك���ز الثالث يف “ب�ص���مة وطن”،وكذلك ح�ص���دنا
املركز الثالث يف م�سابقة الأفالم الق�صرية.
وعموما ،ن�رشك جميع املوهوبني واملتميزين يف
املدر�سة يف الأن�ش���طة التي تقيمها �إدارة
اخلدمات الطالبي���ة �أو مركز املوهوبني
م���ن �أجل خو�ض املناف�س���ات و�ص���قل
املوهب���ة ،وهناك �ش���يء مه���م وهو �أن
كثري من الطالب ال تت�شكل عندهم
ر�ؤي���ة وا�ض���حة للموهب���ة ،فق���د
يت�ص���ورون �أنه���ا جم���رد مي���ول،
وهنا ي�أتي دور معلم املجاالت يف
�صقل هذه امليول ويحولها �إلى
موهبة .اجلانب الآخر ،نحن نقوم
يف بداي���ة ال�س���نة ويف اللق���اء
التعريفي مع �أولي���اء الأمور
ب�أخ���ذ بيان���ات املوهوبني
واكت�ش���افهم ومعرف���ة
القدرات وامل�ستويات.

ما البرامج التي تقدمها الوزارة
وساهمت في دعم المواهب؟
برامج كث�ي�رة وال ح�رص له���ا ويف كل االجتاهات،
ف�إدارة اخلدمات الطالبية تقدم برامج يف كل �شيء...
يف اخلطاب���ة ويف الر�س���م ويف ال�ش���عر ويف الق�ص���ة
والق�ص�ي�رة ويف الك���والج وغريه���ا الكث�ي�ر ...وتقوم
كذلك املدار�س بدورها بعمل امل�سابقات والربامج،
فنحن يف مدر�س���ة مدين���ة عي�س���ى الإعدادية للبنني
عندنا م�س���ابقة �س���نوية بعنوان “�أ�ش���عاري ب�ألواين”
مبعنى �أن الطالب ال يعرب عن م�ضامني ال�شعر بقلمه
بل يعرب عنها بري�شته.

كم يستغرق عمل المجسمات
المختلفة التي يصنعها الطلبة؟
تختلف املدة ح�س���ب نوع املج�س���م ،فمثال لوحة
م���ن الف�سيف�س���اء اخلزفي���ة ا�س���تغرقت منا ن�ص���ف

الف�ص���ل م���ن العام املا�ض���ي ،وانتهينا منه���ا بداية
الف�ص���ل الأول هذه ال�سنة وحتديدا يف �شهر نوفمرب.
فكان���ت حتتوي تقريبا على  500قطعة ،وكل طالب
مي�س���ك قطعة واحدة ويعرب فيها عن املواطنة وعن
البحرين ،وهناك الكثري من التعابري التي ا�ش���تملت
عليها اللوحة.

االتصال بأولياء األمور يلعب دورا
كبيرا في الوصول إلى التكامل بين
دور األسرة والمدرسة .حدثنا عن
هذه النقطة؟
نحاول ق���در امل�س���تطاع �أن ندم���ج ويل الأمر يف
كل الفعاليات التي تقيمها املدر�سة ،ودائما تكون

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

املنا�سبات حا�رضة ،فمثال جمعنا �أعمال املوهوبني يف
عيد الأ�رسة من لوحات وخط وخطابة وغريها ،ونظمنا
حفال باملنا�س���بة وعر�ضنا الأعمال فيه بح�ضور �أولياء
الأمور الذين يعربون عن بالغ �رسورهم وفخرهم وهم
ي�شاهدون �أبنائهم املبدعون.

هل من كلمة أخيرة؟
بعد كل اجلهود التي نقوم بها من �أجل الطالب،
�س���ي�أتي اليوم الذي يخدم فيه الوط���ن مثلما نفعل
نحن اليوم.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

مواقيت
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ب���د�أ باحث���ون يف ر�سم اخلريط���ة اجلينية للقهوة العربي���ة يف حماولة ملعرفة �أ��س�رار مذاقها
املميز وحمايتها من الأمرا�ض وت�أثريات تغري املناخ يف امل�ستقبل.
فعل���ى الرغم من �أنها �أحد �أهم ال�سلع الزراعية يف العامل� ،إال �أن العلماء ال يعرفون �إال القليل
عن �أ�رسار فنجان القهوة العربية.
ويق���ول خوان ميدرانو� ،أ�ستاذ علم الوراثة احليوانية يف جامعة كاليفورنيا-دافي�س “عندما
بد�أن���ا يف �إج���راء �أبحاث على النب �أدركنا �أن���ه ال يحظى ب�أي اهتمام .مل جت���ر �أبحاث تذكر لتطبيق
تكنولوجيا الهند�سة الوراثية لتح�سني حم�صول النب”.
لكن الآن بد�أت �أ�رسار الطعم الرائع للقهوة تتك�شف� ،إذ ر�سم علماء من كاليفورنيا اخلريطة
اجلينية للنب العربي ،وهي النوع التي ميثل % 70من اال�ستهالك العاملي.
وقال ميدرانو “احلم�ض النووي (دي�.إن�.إيه) هو كتاب احلياة ،ف�إذا ا�ستطعنا فهم اجلينات
املرتبط���ة بال�سمات املختلفة وبالإنتاج وبالنوعية والتكيف (مع ظروف املناخ) ،ف�إن ذلك قيمة
م�ضافة ملعارفنا” .وميكن للأ�رسار اجلينية �أن ت�سمح ملزارعني مثل جاي رو�سكي يف جنوب والية
كاليفورنيا بزراعة النب خارج املنطقة املدارية التي يخرج منها �أغلب الإنتاج حاليا.
وقال رو�سكي “�أعتقد �أن القهوة ميكن �أن تتحول �إلى �صناعة واعدة يف كاليفورنيا ،و�أظن
�إذا �س���ارت كل الأمور ب�شكل �صحيح ميكننا �أن نحول جن���وب كاليفورنيا �إلى عا�صمة القهوة يف
العامل”.
ولتحقي���ق ذلك ،ف�إن رو�سكي يحتاج معرفة كيفية زراع���ة نباتاته مع خا�صية التكيف على
مناخ خمتلف .ويقول العلماء �إن بقدر ما نعرف �أكرث عن ال�صفات الوراثية للنب كلما كانت لدينا
فر�ص���ة �أف�ضل حلمايته من تغري املناخ والأمرا�ض مبا يعني ا�ستمتاعنا بكوب مثايل من القهوة
لأعوام كثرية مقبلة.

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة

الخميس

فنجان القهوة العربية
ي�ستفز علماء �أمريكيني

السبت

الجمعة
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عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

•يف مدينة الإ�سكندرية يف م�رص يعترب وقت غروب ال�شم�س رائعا اللتقاط بع�ض ال�صور على ال�شاطئ.

اكت�ش��اف بقاي��ا هرم
جديد يف م�صر
قال���ت وزارة الآثار امل�رصي���ة �أم�س الإثنني
�إنه���ا عرثت على بقايا هرم يع���ود لع�رص الأ�رسة
الثالثة ع��ش�رة ( 1783-1649قبل امليالد) يف
املنطقة الواقعة جنوب ه���رم �سنفرو املنحني
بجبانة ده�شور يف حمافظة اجليزة.
والأ��س�رة الثالثة ع�رشة ه���ي �أول �أ�رسة بد�أ يف
ع�رصها غ���زو الهك�سو�س مل�رص ،وهي ت�صنف يف
التاري���خ �ضم���ن ع�رص الدول���ة الو�سطى يف م�رص
القدمية.
ونق���ل بيان لل���وزارة ع���ن رئي����س الإدارة
املركزية لآثار القاه���رة واجليزة عالء ال�شحات
قول���ه �إن اجل���زء املكت�شف من اله���رم يف حالة
جيدة من احلفظ.
و�أ�ضاف �أن البعثة الأثرية امل�رصية العاملة
باملنطق���ة �ست�ستكمل �أعمال حفائرها باملوقع
يف الفرتة املقبلة يف حماولة؛ للك�شف عن باقي
�أجزائه.

حقائق جديدة ..و�أخرى �صادمة عن “احلميات الغذائية”
بع����د �أن تع����ددت النظري����ات وك��ث�رت الأبحاث
والتج����ارب التي ف�شل الكثري منها يف حتديد احلمية
الغذائية الأف�ضل ،بات����ت الدرا�سات اجلديدة تعيد
النا�س �إل����ى �صوابهم ،لت�ؤك����د �أن الأغذية الطبيعية
ه����ي الأف�ض����ل والأج����در ب����دل ال�صيح����ات اجلديدة
امل�ضللة.
وب����دل اتباع حمي����ة غذائي����ة �رسيعة الأث����ر ،مثل
الطع����ام اخلايل م����ن اجللوت��ي�ن ،ولتحقي����ق �أهداف
�صحية عندما يتعلق الأمر ب�صحة القلب ،ف�إن الأطباء
ي����رون �أن االلت����زام بالأغذية امل�ضمون����ة التقليدية
مثل الفواك����ه واخل�رض وزيت الزيتون ال يزال �أف�ضل
و�سيلة.

وملعرف����ة �أنفع احلميات الغذائية ل�صحة القلب
فح�ص فريق من الأطب����اء والباحثني نتائج �أكرث من
 12درا�سة �سابقة ن�رشت يف جمال التغذية .وخل�صت
درا�سته����م �إلى �أن كل تلك الأبحاث تظهر �أن �أف�ضل
نظام غذائي ل�صحة القلب ي�ضم الكثري من الفاكهة
واخل�رض واحلبوب الكاملة والبقول.
وقال كبري باحثي الدرا�سة ومدير �صحة القلب
والأوعية والوقاية من الأمرا�ض يف ق�سم طب القلب
يف (نا�شون����ال جوي�����ش هيل����ث) يف دينف����ر� ،أن����درو
فرميان“ :هناك الكثري من املعلومات امل�ضللة عن
ال�صيح����ات اجلديدة يف التغذية مبا ي�شمل الأقرا�ص
امل�ضادة للأك�س����دة والع�صري واحلميات اخلالية من

اجلولتني”.
وق����ال فرمي����ان يف بي����ان “لكن هن����اك العديد
من �أمناط الغذاء تب��ي�ن بو�ضوح �أنها تقلل من خطر
الكث��ي�ر م����ن الأمرا�����ض املزمن����ة مبا ي�شم����ل اعتالل
ال�رشيان التاجي .هناك �إجم����اع متنام على �أن احلمية
املعتم����دة بالأ�سا�س على النبات����ات التي تركز على
اخل�رض اخل���ض�راء املليئة بالألي����اف واحلبوب الكاملة
والبقول والفاكهة هي التي حتقق �أف�ضل حت�سن يف
�صحة القلب ”.وفق ما �أوردت رويرتز.
وقال فرميان وزم��ل�ا�ؤه يف الدرا�سة التي ن�رشت
يف دروي����ة (�أمري����كان كولي����دج �أوف كارديولوجي)
�إن البيان����ات العملي����ة املتاحة تق����ول �إن ا�ستهالك

املك�رسات باعتدال وزي����ت الزيتون واللحوم اخلالية
م����ن الدهون ميكن �أن تك����ون �أي�ضا ج����زءا من نظام
غذائي �صحي للقلب.
وللم�ساع����دة يف جتن����ب ارتف����اع مع����دالت
الكولي�سرتول التي ت�ساهم يف زيادة خماطر الإ�صابة
ب�أمرا�����ض القل����ب �أو�ص����ى باحث����و الدرا�س����ة باحل����د
منتن����اول البي�ض وزيوت �أخرى مثل زيت جوز الهند
وزيت النخيل �أو عدم تناولها على الإطالق.
وبالن�سب����ة مل�ض����ادات الأك�س����دة ،فلي�س هناك
�أدلة على �أن املكمالت الغذائية التي حتتوي عليها
ميكنه����ا �أن ت�ساعد القلب فيم����ا ت�شري بع�ض الأدلة
�إلى �أنها قد تكون لها �آثار �صحية �ضارة.

“كا�سرب” روبوت مبهارات عالية لعالج التوحد

�إ�رشاقة النيون تغزو الأزياء الربيعية

فوائ��د غ�ير متوقعة
حلبوب منع احلمل
�أ�ش���ارت درا�سة حديثة �إل���ى �أن حبوب منع
احلم���ل ميكن �أن حتمي املر�أة م���ن بع�ض �أنواع
ال�رسط���ان ملدة ت�صل ل���ـ  30عاما ،ورمبا حت�سم
نتائ���ج هذه الدرا�س���ة اجلدل ال���ذي كان دائرا
لعقود ،ب�ش�أن فوائ���د و�أ�رضار حبوب منع احلمل
على �صحة املر�أة.
ووفق���ا لدرا�س���ة بريطاني���ة حديث���ة ،ف�إن
و�سائ���ل منع احلمل الهرمونية التي تعطى عرب
الفم توفر وقاية طويلة الزمن من بع�ض �أنواع
ال�رسطان التي تهدد املر�أة.
واعتم���د الباحث���ون يف جامع���ة �أبردي���ن
الأ�سكتلندي���ة عل���ى بيانات امت���دت لأكرث من
 40عام���ا ،و�شمل���ت �أكرث م���ن � 45أل���ف امر�أة،
مم���ن تناولن حب���وب منع احلمل خ�ل�ال �سنوات
اخل�صوبة.
وبين���ت النتائ���ج الت���ي تو�ص���ل �إليه���ا
الباحث���ون ع���دم وجود �صل���ة بني حب���وب منع
احلمل وبني الإ�صابة بالأورام يف فرتة الحقة.
وي�ش�ي�ر ه���ذا البح���ث الطوي���ل� ،إل���ى �أن
الن�س���اء اللواتي ا�ستخدمن حب���وب منع احلمل،
ه���ن �أق���ل عر�ض���ة للإ�صاب���ة ب�رسط���ان الأمعاء
والرحم واملبي�ض ،مقارن���ة بالن�ساء اللواتي مل
ي�ستعملن هذه احلبوب.
كما �أن فوائده���ا متتد لنحو � 30سنة ،بعد
توقف املر�أة ع���ن ا�ستعماله���ا .ولطاملا كانت
حب���وب منع احلمل مثار جدل وقلق بعد �شكوك
بعالقتها ب�رسط���ان الثدي ،وت�أتي هذه الدرا�سة
لنفي تلك ال�شكوك التي ا�ستمرت �سنوات.

عبدالنبي ال�شعلة

مت ت�صمي���م روبوت �أطلق علي���ه ا�سم “كا�سرب”؛ مل�ساعدة الأطف���ال امل�صابني بالتوحد،
ومن املقرر �أن تقوم هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية باعتماده يف بريطانيا.
ومت �إن�ش���اء الروب���وت بحج���م الطف���ل ،من جان���ب الباحث�ي�ن يف جامع���ة هريتفورد�شاير،
ومت ت�صميم���ه بحي���ث ي�شبه الب�رش ،وميكن���ه اللعب مع الأطفال با�ستخ���دام جمموعة من �أجهزة
اال�ست�شع���ار و�ضع���ت ب�أج���زاء خمتلفة من هيكل���ه ،مبا يف ذل���ك اخلدين وال�ص���در والذراعني
والقدمني ،ما يتيح له اال�ستجابة للم�س.
وم���ن املنتظ���ر �أن ي�ستخدم “كا�س�ب�ر” مع الأطفال الذين ت�ت�راوح �أعمارهم ما بني � 5إلى
� 10سن���وات ،ممن مت ت�شخي�صهم بالإ�صابة مبر�ض التوح���د؛ وذلك من �أجل م�ساعدتهم على
التوا�صل االجتماعي.
وت�شري البحوث �إلى �أن التدخل املبكر يزيد من احتمال حت�سن النتائج طويلة الأمد حلالة
الأطفال الذين يعانون هذا املر�ض .و�ست�شمل التجارب ال�رسيرية الأولية ،والتي �ست�ستمر نحو
عامني 40 ،طفال ،و�سي�رشف على هذه التجارب كل من جامعة هريتفورد�شاير وهيئة اخلدمات
ال�صحية الوطنية واملعهد الوطني للبحوث ال�صحية يف بريطانيا.
و�ستق���ارن الدرا�سة امله���ارات االجتماعية للأطف���ال الذين �سيتفاعل���ون مع كا�سرب ،مع
جمموعة �أخرى من الأطفال الذين يخ�ضعون للعالج فقط.
وته���دف الدرا�سة ب�ش���كل رئي�س �إل���ى ا�ستخدام كا�س�ب�ر مل�ساعدة الأطف���ال امل�صابني
بالتوح���د ال�ستك�شاف التوا�صل الإن�س���اين الأ�سا�سي والعواطف ،وكذلك التعرف على التفاعل
اجل�س���دي املقبول اجتماعيا .ووفق���ا للجمعية الوطنية للتوحد ،ف�إن هن���اك � 700ألف �شخ�ص
حاليا يعانون التوحد يف اململكة املتحدة.
يذكر �أنه ال يوجد حتى الآن �سوى  3ن�سخ من كا�سرب يف جميع �أنحاء العامل� ،إال �أن التجارب
ال�رسيري���ة� ،ستجعل هذا الروب���وت داخل كل بيت �أو مدر�سة �أو م�ست�شفى بها م�صاب بالتوحد؛
م���ن �أج���ل م�ساعدته على تخطي مر�ضه ،و�أن اجلمعية العامة للأم���م املتحدة �أقرت نهاية العام
 ،2007يوم � 2أبريل من كل عام يوما عامليا للتوعية مبر�ض التوحد.
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