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م�صاب  و400  قتيل   100
مبجزرة كيماوي يف �إدلب 

عو��س����م � وكاالت:  قال����ت مديري����ة �سحة �إدلب 
�إن ع����دد �سحايا غارة بغاز �ل�ساري����ن �سنتها طائر�ت 
�لنظام على مدينة خان �سيخون �رتفع �إلى 100 قتيل 

و�أكرث من 400 م�ساب، معظمهم من �الأطفال. 
ويف �إث����ر �ملجزرة ق����ال �الئت����اف �لوطني لقوى 
�لث����ورة و�ملعار�س����ة �ل�سوري����ة �إن طائ����ر�ت �لنظ����ام 
�ل�سوري ��ستهدفت مدينة خان �سيخون بغار�ت جوية 

م�ستخدم����ة �سو�ريخ حمملة بغاز�ت كيماوية 
�سامة ت�سبه �أعر��سها �أعر��س غاز �ل�سارين.

�لأطماع خربت “ربيع” �لتنمية �لعربي�لبحرين عريقة بتاريخها وطيبة �أهلها 
اأكد اأن املرحلة حتتاج لكل جهد ملواجهة تبعاتها... رئي�س الوزراء:جاللته يوجه ملزيد من الهتمام بالأيتام... العاهل:

�ملنام���ة - بن���ا: ��ستقبل عاه���ل �لباد �لرئي����س �لفخري 
للموؤ�س�س���ة �خلريي���ة �مللكي���ة �ساحب �جلالة �ملل���ك حمد بن 
عي�س���ى �آل خليف���ة، يف ق����رص �ل�سافري���ة �أم����س، ممث���ل جالة 
�ملل���ك لاأعمال �خلريية و�سوؤون �ل�سب���اب رئي�س جمل�س �أمناء 
�ملوؤ�س�س���ة �خلريي���ة �مللكي���ة �سم���و �ل�سيخ نا�رص ب���ن حمد �آل 
خليفة، و�أع�ساء جمل�س �أمناء �ملوؤ�س�سة وعدد�ً من �مل�سوؤولني 
يف �ملوؤ�س�س���ة وجمموعة من �الأيتام �لبحرينيني، تز�منا مع يوم 
�ليتي���م �لعربي، ووجه جالته �إلى �ملزيد من �الهتمام بتقدمي 

جميع �أ�س���كال �لرعاية �ملتميزة لكل �الأيت���ام و�الأر�مل وجميع 
�ملو�طن���ني �لكر�م �الأكرث حاج���ة، و�لرتكيز على جودة ونوعية 
�خلدمات �ملقدمة؛ �نطاقا من تعاليم ديننا �الإ�سامي �حلنيف 
وتقاليدن���ا �لبحريني���ة �الأ�سلية وروح �لتكاف���ل و�ملحبة �لتي 

جتمع �أهل �لبحرين د�ئماً. 
و�أ�س���ار جالته �إلى �أننا وهلل �حلم���د نعي�س يف نطاق �الأ�رصة 

�لو�ح���دة، و�لبحري���ن عريق���ة بتاريخها وطيب���ة �أهلها 
وحمبتهم لبع�سهم �لبع�س �أباً عن جد.

�ملنام���ة - بنا: �أك���د رئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�الأمري خليف���ة بن �سلمان �آل خليفة �أن �لرو�ب���ط �لتاريخية �لتي 
جتم���ع دول �ملجل����س �سكلت عم���اد� قويا يف �لكي���ان �خلليجي 
�سان���ده �مل�سري �مل�س���رتك و�س���ات �ملحبة عل���ى �مل�ستويني 
�لر�سم���ي و�ل�سعب���ي، لياأتي �لتع���اون �ل�سيا�س���ي و�القت�سادي 
د�عم���ا ومقويا له���ذه �الأعمدة وليزيده���ا �سابة تع���زز �لبنيان 

�خلليجي.
وقال �سموه “�إن هذه �لعو�مل �لتي �سكلت �لنموذج �لفريد 

للعاق���ة �خلليجي���ة جعلت منها �س���د� منيعا �أم���ام �الأطماع �لتي 
باع���ت �لوهم وزينت �لدمار �لذي خرب ربيع �لتنمية �لذي كانت 
تعي�س���ه �لكثري من �ل���دول �لعربية، وجعله���ا و�سعوبها يدفعان 
ثم���ن ذلك باهظا”. وكان �ساحب �ل�سم���و �مللكي رئي�س �لوزر�ء 
ق���د ��ستقبل بق�رص �لق�سيبية �سب���اح �أم�س �سفري دولة �لكويت 
�ل�سقيق���ة عميد �ل�سل���ك �لدبلوما�سي يف �ململك���ة �ل�سيخ عز�م 

مبارك �ل�سباح بح�سور عدد م���ن �أفر�د �لعائلة �ملالكة 
�لكرمية.

 

ق���ال �ل�سفري �ل�سعودي يف مملكة �لبحرين عبد�هلل بن 
عبد�مللك �آل �ل�سيخ رد� على �سوؤ�ل” �لباد” حول �الإجر�ء�ت 
�لت���ي تعت���زم �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة �تخاذها جتاه 
�ملعتدين على �لل���و�ء �أحمد ع�سريي يف لندن �إن “�ململكة 
�لعربية �ل�سعودية ممثل���ة يف �سفارتها بلندن �ستتخذ كل 
�الإج���ر�ء�ت �لقانونية ملتابعة وماحقة �ملعتدين؛ لردعهم 
و�إيقافه���م عن���د حده���م”. و�أكد ل���� “�لباد” �أن���ه �ستكون 
هنال���ك عما قريب �سابقة جتاه �العتد�ء�ت �مل�ستمرة �لتي 
يتعر�س لها بع�س �مل�سوؤول���ني و�أفر�د �الأ�رص �حلاكمة من 

دول جمل�س �لتعاون يف �خلارج.

�آل �ل�سيخ: مالحقة �ملعتدين على �مل�س�ؤولني باخلارج

• �سفري �ململكة �لعربية �ل�سعودية م�ستقبا عدد� من �ل�سفر�ء مبجل�سه	

رحـيـل �لـ�جـيــه مـحـمــد جــالل

ويل �لعهد ياأمر بت�زيع 4200 وحدة �سكنية 

290 ملي�ن دينار حجم �لتد�ول �لعقاري بالربع �لأول 

�إطالق �لدورة �لثانية من جائزة خليفة بن �سلمان لل�سحافة

�ملنامة - غرف���ة جتارة و�سناعة �لبحري���ن: �أ�سادت غرفة 
جتارة و�سناع���ة �لبحرين مبناقب �ملغفور له باإذن �هلل �لوجيه 
حممد ب���ن يو�سف جال �لرئي����س �الأ�سب���ق للغرف���ة طيب �هلل 
ث���ر�ه، وقال���ت �إن �لفقيد كان عام���ة بارزة يف تاري���خ �لغرفة 
وبوفات���ه فقدت �الأ����رصة �لتجارية �لبحرينية �أح���د �أبرز رموزها 

ورو�دها.
 وقال رئي�س �لغرفة خالد عبد�لرحمن �ملوؤيد �إن للمغفور 
ل���ه ب���اإذن �هلل ب�سماته و��سح���ة يف م�سرية �لغرف���ة على مدى 
تاريخه���ا �سو�ء على �سعي���د ع�سويته ملجل����س �الإد�رة و�لتي 

بد�أت يف �لدورة �لثالثة �لعام 1954 والأكرث من دورة.

�ملنام���ة - بن���ا: �أم���ر ويل �لعه���د نائب 
�لقائد �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د �آل خليف���ة بتوزي���ع 4200 وح���دة 
�سكني���ة يف �ملحافظات كافة، وذلك يف �إطار 
�لتوجيه���ات �ل�سامية لعاه���ل �لباد �ساحب 
�جلال���ة �ملل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة 
يف توف���ري �لوح���د�ت �الإ�سكاني���ة وتوزيعها 
عل���ى �ملو�طن���ني �مل�ستحقني م���ن �أ�سحاب 

�لطلبات يف جميع �ملحافظات.

وياأت���ي �أمر �ساحب �ل�سم���و �مللكي ويل 
�لعه���د لي�ساف �إل���ى �أو�مر �سم���وه �ل�سابقة 
يف ه���ذ� �ل�س���اأن، �إذ مت توزي���ع 3000 وحدة 
�سكنية وثم 3200 وحدة على مرحلتني خال 
�لن�س���ف �لثاين من �لع���ام �ملا�سي، يف �إطار 
�إي���اء �مللف �الإ�س���كاين �الأولوي���ة يف برنامج 
�لعم���ل �حلكوم���ي �لذي تعمل عل���ى تنفيذه 
�حلكوم���ة برئا�س���ة رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل 

خليفة.

�ملنامة - بنا: بلغ حجم �لتد�ول �لعقاري 
يف �ململك���ة بالرب���ع �الأول من �لع���ام �جلاري 
نحو 290 مليون دين���ار، مرتفعا بن�سبة 8.1 
% عن �لف���رتة نف�سها من �لع���ام �ملا�سي، 

و�لتي كانت حو�يل 268.2 مليون دينار.
و��ستح���وذ �لبحرينيون بح�س���ب بيانات 
جه���از �مل�ساح���ة و�لت�سجي���ل �لعق���اري على 
�حل�س���ة �الأكرب بو�ق���ع 272.9 مليون دينار، 

�أي م���ا ن�سبت���ه 94.1 %، تاه���م �خلليجيون 
ث���م   )% 11.1 ملي���ون دين���ار )3.8  بنح���و 

�الأجانب بحو�يل 5.9 مليون دينار )2 %(.
ن�سب���ة  �أن  �إل���ى  �لبيان���ات  و�أ�س���ارت 
ت���د�ول �لبحريني���ني ز�دت 11.3 % قيا�سا 
بالرب���ع �الأول من �لع���ام 2016، �إال �أن ح�سة 

�خلليجي���ني و�الأجان���ب تر�جعت 9.9 
% و43.8 % على �لتو�يل.

�ملنام���ة - بنا: �أعلن وزير �سوؤون �الإعام 
علي �لرميحي عن �إط���اق �لدورة �لثانية من 
جائزة خليفة ب���ن �سلمان لل�سحافة مبنا�سبة 
يوم �ل�سحافة �لبحرينية، �لذي ي�سادف يوم 

7 مايو من كل عام.
ورف���ع وزير �سوؤون �الإع���ام �أ�سمى �آيات 
�ل�سك���ر و�لتقدير �إلى �ساحب �ل�سمو �مللكي 

رئي����س �ل���وزر�ء عل���ى تف�سل���ه برعاية هذه 
�جلائزة، مبا يج�سد دعم �سموه �لد�ئم حلقوق 
�ل�سحافي���ني يف �لتعب���ري ع���ن �آر�ئهم بحرية 
و��ستقالي���ة وم�سوؤولية و�إبد�ع يف ظل �أجو�ء 
�النفت���اح �لدميقر�ط���ي و�لثق���ايف �ل�سائدة 
بالعهد �لز�ه���ر لعاهل �لباد �ساحب �جلالة 

�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة.
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• موقعا �القرت�ح برغبة حم�سن �لبكري وذياب �لنعيمي	

“الربملان” للحكومة: تفاعال مع ما ن�شرته “$”... 

ل�قف “�سـريـبـة �لـبـحـر” بـفـر�سـة �لـدور

تفاعا مع ما ن�رصته “�لباد” ب�ساأن فر�س �رصكة 
تابعة ل�رصكة “ممتلكات” �حلكومية ر�سم 10 دنانري 
الإبح���ار �لهو�ة م���ن فر�سة قرية �ل���دور، �أقر جمل�س 
�لنو�ب بجل�سته �أم�س طلبا م�ستعجا للحكومة لوقف 

فر�س هذه �لر�سوم.
ووقع على �القرت�ح برغبة ب�ساأن وقف �لر�سم 5 
نو�ب، وهم: ذياب �لنعيمي، وحمد �لدو�رصي، وجمال 

بوح�سن، وحم�سن �لبكري، ونبيل �لبلو�سي.
ورف�س �ملوقعون فر����س ر�سوم جديدة تثقل 
كاهل �ملو�طنني، وال ميكن �لقبول بفر�س �أّي ر�سم 

ولو بلغ دينار� و�حد� ال�ستخد�م هو�ة �لبحر 
6�أو �ملحرتفني �ملرفاأ.

“برودباند”  بتقدمي  ملتزمون  “بتلكو”: 
عايل ال�شرعة 

النحال: رف�شت ال�شيدلة من اأجل الإعالم 

وكتاباتي ت�شبه خيايل ول ت�شبهني

جنمة لبنان تخفُت اأمام
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• •جالة �مللك يف �سورة تذكارية مع جمموعة من �الأيتام �لبحرينيني	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبا �سفري دولة �لكويت وعدًد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة	

ابراهيم النهام 

را�سد الغائب و�سيد علي املحافظة

ت�سوير: عبدالر�سول احلجريي 

• �ملغفور له �لوجيه حممد جال	
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توزيع 4200 وحدة �سكنية يف جميع املحافظات 
تنفيذا للتوجيهات ال�شامية للملك... ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأم���ر ويل العهد 
نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
�شاح���ب  ال���وزراء  جمل����س  لرئي����س 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ر �شلم���ان بن 
حمد اآل خليف���ة بتوزيع 4200 وحدة 
�شكني���ة يف املحافظات كافة، وذلك 
يف اإط���ار التوجيهات ال�شامية لعاهل 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة يف توفر الوحدات 
االإ�شكانية وتوزيعها على املواطنني 
امل�شتحقني من اأ�شحاب الطلبات يف 

جميع املحافظات.
ال�شم���و  �شاح���ب  اأم���ر  وياأت���ي 
امللكي ويل العهد لي�شاف اإلى اأوامر 
�شموه ال�شابقة يف ه���ذا ال�شاأن حيث 
مت توزيع 3000 وح���دة �شكنية وثم 
3200 وح���دة عل���ى مرحلت���ني خالل 
الن�شف الثاين من العام املا�شي، يف 
اإطار اإيالء املل���ف االإ�شكاين االأولوية 
يف برنام���ج العم���ل احلكوم���ي الذي 

تعم���ل على تنفيذه احلكومة برئا�شة 
رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة.
اأم���ر �شم���وه اال�شتمرار  وت�شمن 
بذات الوترة من الفاعلية وااللتزام 
املرحلت���ني  تنفي���ذ  به���ا  الت���ي مت 

ال�شابقتني، اإذ اأثمرت جهود اجلهات 
املعني���ة باإجنازها يف االإط���ار الزمني 

املحدد.
واأول���ى برنام���ج عم���ل احلكوم���ة 
االهتم���ام  االإ�شكاني���ة  امل�شاري���ع 
كاأولوية �شم���ن التوجيهات امللكية 
ال�شامي���ة ويف اإطار االرتقاء مبنظومة 
اخلدم���ات املقدم���ة للمواطنني مبا 
يع���زز ا�شتمراري���ة اخلط���ى الواثق���ة 
للم�ش���رة التنموي���ة ال�شامل���ة التي 
اختطه���ا جاللة املل���ك التي و�شعت 
املواط���ن يف �شميم اأ�ش����س التنمية 
وامل�شاري���ع  الربام���ج  خمتل���ف  يف 
املتوافق���ة م���ع مب���ادئ اال�شتدام���ة 
والعدالة والتناف�شية كاأركان للروؤية 
االقت�شادي���ة 2030، لتعم���ل عل���ى 
�شم���ان م�شلحة املواط���ن وحتقيق 
وتوف���ر  امل�شتدام���ة  املكا�ش���ب 
يلب���ي  مب���ا  االأ�شا�شي���ة  اخلدم���ات 

احتياجاته كافة.

• �شمو ويل العهد	

العاهل ي�رشف حفل زواج �سمو ال�سيخ خليفة بن خالد
جاللته وويل العهد يقدمان التهاين والتربيك اإلى �شمو ال�شيخ خالد بن حممد واإلى جنله

املنام���ة - بن���ا: ����رف عاه���ل 
البالد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة، وويل العهد 
نائب القائ���د االأعلى النائب االأول 
لرئي����س املجل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر �شلمان بن 
حم���د اآل خليفة، حف���ل زواج �شمو 
ال�شي���خ خليفة بن خال���د بن حممد 
بن �شلم���ان اآل خليفة، وذلك م�شاء 
ال�شم���و  �شاح���ب  مبجل����س  اأم����س 
امللكي االأمر حممد بن �شلمان اآل 

خليفة رحمه اهلل. 
كما ح�ر احلفل االأجنال الكرام 
املالك���ة  العائل���ة  اأف���راد  وكب���ار 

الكرمية وكبار املدعوين. 
وق���دم جاللة املل���ك، و�شاحب 
ال�شم���و امللكي ويل العهد التهاين 
والتربي���ك اإلى �شم���و ال�شيخ خالد 
ب���ن حممد ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، 
واإل���ى جنل���ه �شم���و ال�شي���خ خليفة 
ب���ن خالد ب���ن حمم���د ب���ن �شلمان 
اآل خليف���ة به���ذا ال���زواج املبارك 
امليم���ون، متمني���ا جاللت���ه لل�شيخ 
خليفة حياة زوجية �شعيدة مقرونة 

بالرفاه والبنني. 
واأع���رب �شمو ال�شي���خ خالد بن 
حمم���د ب���ن �شلم���ان اآل خليفة عن 
خال�س ال�شك���ر والتقدير ل�شاحب 
اجلالل���ة املل���ك، و�شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأمر �شلم���ان بن حمد اآل 

خليف���ة عل���ى تهاين جالل���ة امللك، 
وم�شاعرهم���ا  العه���د  ويل  و�شم���و 
الطيب���ة النبيلة، �شائ���ال املولى عز 
وجل اأن يحفظ جاللة امللك ويرعاه 
ويدمي عل���ى جاللته موفور ال�شحة 

وال�شعادة. 

املنام���ة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة وويل 
العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء برقيت���ي تهنئة اإلى 
رئي�س جمهورية ال�شنغال ماكي �شال؛ وذلك 
مبنا�شبة ذك���رى ا�شتقالل بالده، اأعربا فيهما 
ع���ن اأطيب تهانيهم���ا ومتنياتهما له مبوفور 

ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

املالي���ة  الرقاب���ة  دي���وان   - املنام���ة 
واالداري���ة: اجت���از عبدالرحم���ن حممد عبداهلل 
ح�شني م���ن ديوان الرقابة املالي���ة واالإدارية 
امتحانات املوؤه���ل املهني “حما�شب قانوين 
معتم���د” )CPA(. وبه���ذه املنا�شب���ة اأعرب 
عن م���دى فخره واعت���زازه مب�شتوى العاملني 
يف الدي���وان وم���ا يتمتع���ون ب���ه م���ن خربات 

متخ�ش�شة يف جمال الرقابة احلكومية.

املنام���ة - بن���ا: �ش���در عن عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل 
 2017 ل�شن���ة   )11( رق���م  قان���ون  خليف���ة 
بالت�شديق عل���ى اتفاقية بني مملكة البحرين 
ورو�شيا االحتادية ب�شاأن نقل املحكوم عليهم 
بعقوب���ات �شالب���ة للحري���ة. ون�ش���ت امل���ادة 
االأول���ى م���ن القانون عل���ى اأن���ه مت الت�شديق 
عل���ى اتفاقية بني مملك���ة البحري���ن ورو�شيا 
عليه���م  املحك���وم  نق���ل  ب�ش���اأن  االحتادي���ة 
بعقوب���ات �شالبة للحري���ة املوقعة بتاريخ 15 
دي�شمرب 2015، واملرافقة لهذا القانون. وجاء 
يف املادة الثانية اأن على رئي�س جمل�س الوزراء 
وال���وزراء - كل فيم���ا يخ�ش���ه - تنفيذ اأحكام 

هذا القانون، وين�ر يف اجلريدة الر�شمية.

امللك وويل العهد يهنئان الرئي�س 
ال�شنغايل بذكرى اال�شتقالل  

اجلالهمة يثني على خربات 
موظفي “الرقابة”

العاهل ي�شادق على اتفاقية نقل 
املحكومني بني البحرين ورو�شيا

• جاللة امللك وبح�شور �شمو ويل العهد يح�ر حفل زواج �شمو ال�شيخ خليفة بن خالد بن حممد بن �شلمان اآل خليفة	
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تقدمي الرعاية املتميزة للأيتام والأرامل واملواطنني
جاللته ي�ستقبل رئي�س الأمناء واأبناء املوؤ�س�سة اخلريية امللكية  ويوؤكد جودة اخلدمات... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل عاهل الب���الد الرئي�س 
الفخري للموؤ�س�سة اخلريي���ة امللكية �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، يف ق�رص ال�سافرية 
اأم�س، ممث���ل جاللة امللك لالأعم���ال اخلريية و�سوؤون 
ال�سب���اب رئي����س جمل����س اأمن���اء املوؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكية �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، واأع�ساء 
جمل�س اأمن���اء املوؤ�س�س���ة وعدداً م���ن امل�سوؤولني يف 
املوؤ�س�س���ة وجمموعة من الأيت���ام البحرينيني، تزامنا 
م���ع يوم اليتي���م العربي، والذين رفع���وا اإلى املقام 
ال�سامي اأ�سدق اآيات ال�سكر والتقدير والمتنان على 
دعم جاللت���ه ورعايته الأبوية الكرمي���ة التي يوفرها 
لأبناء اخلريي���ة امللكية، وحر�سه عل���ى تقدمي جميع 
اخلدمات وبذل ال�سبل كاف���ة لرعايتهم، وتوجيهاته 
الدائم���ة بتطوي���ر عم���ل املوؤ�س�سة اخلريي���ة امللكية 
لتق���دمي اأف�سل اخلدم���ات جلميع الأيت���ام يف مملكة 
البحري���ن. ويف م�سته���ل اللقاء، قدم���ت جمموعة من 
الأيت���ام باق���ات زه���ور اإل���ى جاللة امللك. ث���م ت�رصف 
اأع�س���اء جمل����س اأمن���اء املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية 
والهيئة الإدارية والأيتام بال�سالم على جاللة امللك.

ورحب جالل���ة امللك، ب�سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليفة وبجميع اأع�ساء جمل�س الأمناء وامل�سوؤولني 
واملوظف���ني والأيتام كاف���ة، مثمن���اً جاللته اجلهود 
املتوا�سلة والكبرية التي تبذلها املوؤ�س�سة اخلريية 
امللكية بقي���ادة رئي�س جمل�س الأمن���اء �سمو ال�سيخ 
نا�رص بن حمد اآل خليفة يف خدمة العمل اخلريي ودعم 
الإن�ساني���ة داخ���ل وخارج البحرين، معرب���ا جاللته عن 
�سكره على هذا العمل الن�ساين الكبري الذي يقومون 
به كم�سوؤول���ني ومربني. كما اأ�س���اد جاللة امللك مبا 
حققته املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية من اإجنازات على 
امل�ستوى املحلي واخلارج���ي، ومبا تقدمه من برامج 
يف �سبيل تق���دمي اأف�سل الرعاي���ة والهتمام الراقي 
لالأيتام وتهيئة خمتلف ال�سب���ل واخلدمات املتميزة 
لتوف���ري الرعاية الكرمية له���م، وتاأهيلهم مل�ستقبل 
واعد ب���اإذن اهلل تعالى خلدمة مملكتن���ا الغالية ومن 
اأجل م�ستقب���ل اأبناء البحرين الك���رام، اأ�سافة اإلى ما 
تق���وم به م���ن جهود نبيل���ة لتقدمي الع���ون والإغاثة 

الإن�سانية لالجئني واملحتاجني يف الدول ال�سقيقة.
ووج���ه �ساح���ب اجلاللة املل���ك اإل���ى املزيد من 
الهتمام بتق���دمي جميع اأ�س���كال الرعاي���ة املتميزة 
ل���كل الأيت���ام والأرام���ل وجمي���ع املواطن���ني الكرام 
الأكرث حاجة، والرتكيز عل���ى جودة ونوعية اخلدمات 
املقدمة؛ انطالقا من تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف 
وتقاليدنا البحرينية الأ�سلية وروح التكافل واملحبة 

التي جتمع اأهل البحرين دائماً. 
واأ�سار جاللته اإلى اأننا وهلل احلمد نعي�س يف نطاق 
الأ����رصة الواح���دة، والبحرين عريق���ة بتاريخها وطيبة 
اأهله���ا وحمبتهم لبع�سهم البع�س اأب���اً عن جد، واأننا 
�سنعمل على تقدمي كل ما ن�ستطيع تقدميه من اأجل 
اأبنائن���ا، معرباً جاللته عن تطلعه ب���اأن ي�سهم اأبناوؤنا 
وبناتن���ا يف تقدم وازده���ار وتنمية مملك���ة البحرين 
وتعزي���ز نه�سته���ا، ورف���ع ا�سمه���ا عالي���اً يف جمي���ع 
املحافل. ومتنى جاللة املل���ك جلميع امل�سوؤولني يف 
املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية والعامل���ني فيها دوام 
التوفي���ق فيم���ا ي�سعون اإليه دائماً م���ن عمل ان�ساين 
نبي���ل يهدف اإلى خدم���ة الأيت���ام ورعايتهم وتطوير 
اأداء املوؤ�س�س���ة وخدماته���ا وبراجمه���ا وم�رصوعاته���ا 
اخلريي���ة والإن�ساني���ة. واأعرب �سم���و ال�سيخ نا�رص بن 
حم���د اآل خليف���ة ع���ن �سك���ره وتقديره اإل���ى �ساحب 
اجلالل���ة امللك على ا�ستقبال جاللت���ه لاليتام ولقائه 
لهم ب�س���ورة م�ستمرة، الأمر الذي يوؤكد حر�س جاللة 
امللك على الهتمام برعاية الأيتام و�سون حقوقهم 

وكفالتهم مبا ي�سمن لهم العي�س الكرمي. 
واأ�س���ار �سموه اإلى اأن جاللته وج���ه اإلى الهتمام 
بالأيتام ورعايتهم الرعاية ال�ساملة يف جميع اجلوانب 
مب���ا يعينه���م عل���ى تكوي���ن �سخ�سياته���م و�سق���ل 
مهاراتهم، والعمل ب�سمولي���ة تامة وتكوين �رصاكات 
جمتمعية مع خمتلف القطاعات، وهذا ما �سارت عليه 
املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية يف م�سريته���ا املباركة 
من���ذ تاأ�سي�سها ووفقا لروؤية جاللة امللك جتاه اأبنائه 

الأيتام.
واأ�س���اف �سم���وه اأن جاللة امللك يق���دم الكثري 
لالأيت���ام واملحتاج���ني وللعم���ل اخل���ريي عموما، وما 
يحظى به الأيت���ام يف اململكة من رعاية اأبوية كرمية 
وحر�س كبري م���ن جاللة امللك على لقائهم امل�ستمر 
له���و اأكرب دليل على م���ا ينعم به جمي���ع املواطنني 
الكرام خ�سو�س���ا الأيتام من رعاية واهتمام من قبل 
جالل���ة امللك موؤك���دا �سم���وه اأن الهتم���ام والرعاية 
الأبوي���ة الكب���رية من جاللة امللك متث���ل دافعا لبذل 
املزيد من العمل املخل�س والعطاء ال�سادق لتوفري 
كل اأنواع الرعاية ال�ساملة لالأيتام يف مملكة البحرين.
بع���د ذلك، األقى الأمني الع���ام م�سطفي ال�سيد 

كلمة هذا ن�سها:
�سي���دي ح�رصة �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة عاهل الب���الد املفدى حفظكم اهلل 

ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

نت����رصف يا �سي���دي اأن نقف بني ي���دي جاللتكم 
الكرمية وي�رصفنا اأن نرفع اإلى مقام جاللتكم ال�سامي 
با�سمن���ا واأع�س���اء جمل����س الأمن���اء ونيابة ع���ن جميع 
منت�سب���ي املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكي���ة خال�س اآيات 

ال�سكر وال���ولء والعرفان والمتنان عل���ى ما تولونه 
جاللتك���م من اهتم���ام ورعاي���ة باملوؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكي���ة وحر����س جاللتك���م عل���ى تطوي���ر اخلدمات 
املقدم���ة لالأيتام والأرامل وتوف���ري الرعاية ال�ساملة 
له���م. ومبادرات جاللتك���م حفظك���م اهلل على مد يد 
الع���ون لالأ�سق���اء والأ�سدق���اء من ال���دول مل�ساعدة 
املنكوبني واإقامة امل�ساريع التنموية لهم خ�سو�ساً 
يف جم���ايل ال�سح���ة والتعلي���م، فب�سماتك���م اخل���رية 
واأياديك���م البي�س���اء ممت���دة للجمي���ع داخ���ل وخارج 

البحرين فجزاكم اهلل على ذلك خري اجلزاء.
�سيدي ح����رصة �ساحب اجلالل���ة، اإن ما يحظى به 
الأيتام والأرام���ل يف مملكتنا الغالية من رعاية اأبوية 
كرمي���ة وحر�س كبري من جاللتكم على هذه اللقاءات 
الأبوي���ة امل�ستمرة لالطمئنان عليهم وعلى اخلدمات 
الت���ي تقدم له���م لهو اأك���رب دليل على م���ا ينعم به 
جميع املواطن���ني الكرام من رعاية واهتمام من قبل 
جاللتكم، واإن هذا الهتمام والرعاية الأبوية الكبرية 
من جاللتكم وت�سجيعكم امل�ستمر يدفعنا جميعا اإلى 
م�ساعف���ة اجلهد وب���ذل املزيد م���ن العمل املخل�س 
والعطاء ال�سادق لتوف���ري كل اأنواع الرعاية ال�ساملة 

لالأيتام يف مملكة البحرين.

�سيدي ح����رصة �ساحب اجلاللة، لق���د ا�ستطاعت 
املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية بف�س���ل من اهلل �سبحانه 
وتعالى وم���ن ثم الرعاي���ة الكرمية م���ن جاللتكم اأن 
حتقق العديد من الإجنازات املتميزة على امل�ستوى 
املحل���ي والدويل، وبف�سل م���ن اهلل �سبحانه وتعالى 
ومن ثم دع���م ومبادرات جاللتك���م حفظكم اهلل فقد 
و�سل���ت املوؤ�س�سة اإل���ى العاملية، حيث كان حل�سور 
اأكرث م���ن 250 �سخ�سية من املوؤ�س�سات واملنظمات 
العاملي���ة للم�سارك���ة يف موؤمت���ر ال�رصاك���ة املجتمعية 
واإ�سادته���م بدعم جاللة امللك لعم���ل املوؤ�س�سة خري 

دليل على جناح م�رصوعكم الإ�سالحي.
كم���ا كان للموؤ�س�سة �رصف الف���وز بجائزة �ساحبة 
ال�سمو الأم���رية �سبيكة لدعم الأ�رص املنتجة بالإ�سافة 
اإل���ى العديد م���ن اجلوائز الأخرى مث���ل جائزة العطاء 
العاملية وجائزة اأف�سل حمتوى للمواقع الإلكرتونية 
التي نظمتها �رصكة 3W الأمريكية اإ�سافة اإلى جوائز 
اأخ���رى ل نريد اأن نح�سيها لأن جائزتنا الكربى عندما 
ترف���ع اأم يتي���م يدها اإل���ى ال�سماء وتدع���و جلاللتكم 

بطول العمر وال�سحة وال�سعادة.
�سي���دي ح����رصة �ساح���ب اجلالل���ة، وفق���اً لروؤية 
جاللتكم فق���د عملنا عل���ى اإدارة املوؤ�س�س���ة باأحدث 

النظم الإداري���ة العاملية وبف�سل اهلل وتوفيقه ومن 
ث���م بف�س���ل دعم جاللتك���م فقد د�سن���ا ا�سرتاتيجية 
املوؤ�س�س���ة اخلم�سية اجلديدة والت���ي قمنا بو�سعها 
وفق���اً ل���روؤى جاللتك���م حفظك���م اهلل ورعاك���م، كما 
راعين���ا فيها تثبيت م���ا مت حتقيقه م���ن مكت�سبات 
وخربات واإجن���ازات طوال الأع���وام ال�سابقة، والعمل 
على تطوير هذه املكت�سب���ات واخلربات والإجنازات 
وفق���اً خلط���ة مدرو�سة من اأج���ل اإبراز وج���ه البحرين 
امل�رصق ومب���ادرات جاللتكم حفظك���م اهلل يف حمافل 
العم���ل الن�س���اين ال���دويل. كما اأننا ن�سع���ى من خالل 
هذه ال�سرتاتيجية اإلى حتقيق بنية مالية ا�ستثمارية 
ت�سم���ن ا�ستمرارية عمل ه���ذا الكيان اخلريي الكبري 
الذي اأن�ساأمت���وه جاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم بعيداً 
عن اأي تاأث���ريات اقت�سادية ليكون �سدقة جارية يف 
مي���زان ح�سنات جاللتكم ن�س���األ اهلل �سبحانه وتعالى 
اأن يوفقن���ا اهلل اإل���ى حتقي���ق هذا اله���دف من خالل 
العمل اجل���اد املتوا�س���ل. وبهذه املنا�سب���ة ي�رصفنا 
اأن نتقدم بخال����س ال�سكر والتقدي���ر والمتنان اإلى 
مق���ام جاللتكم حفظكم اهلل ورعاك���م على اإ�سادتكم 
الكرمي���ة با�سرتاتيجي���ة وعم���ل املوؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكية والتي هي حم���ل �رصف كبري جلميع العاملني 
واملنت�سب���ني للموؤ�س�س���ة وو�س���ام نعت���ز ونفتخر به 
ون�ساأل اهلل تعال���ى اأن نكون عند ح�سن ظن جاللتكم 
بنا، معاهدين جاللتكم بالعمل وبذل اجلهد لتحقيق 
روؤى وتوجيهاتك���م م���ن اأج���ل غد وم�ستقب���ل اأف�سل 

جلميع فئات ال�سعب البحريني الكرمي.
�سيدي ح�رصة �ساحب اجلاللة..

اإن م���ا حتظى ب���ه املوؤ�س�سة من اإ�س���ادة وتقدير 
م���ن خمتلف اجلهات واملنظم���ات الدولية والعاملية 
لدوره���ا الرائ���د يف تق���دمي امل�ساع���دات الإن�ساني���ة 
لل�سع���وب املنكوبة من ال���دول ال�سقيقة وال�سديقة 
م���ن خ���الل م�ساريعنا يف �سوري���ا والقد����س وغزة يف 
فل�سطني ويف باك�ستان وال�سومال وتركيا والفلبني، 
اإمن���ا جاء بف�س���ل من املولى عز وج���ل وبف�سل روؤية 
جاللتكم احلكيمة ومبادراتكم الكرمية وتوجيهاتكم 
ال�سدي���دة والتي ن�سعها ن�سب اأعيننا عند تنفيذ اأي 
من م�ساريعنا الإن�سانية واخلريية، كما اأننا يا �ساحب 
اجلاللة ن�ستلهم من فكركم وروؤيتكم احلكيمة مبادئ 
نحر����س على ترجمتها وتطبيقها لنعك�س ما ت�سبون 
اإلي���ه من رفع���ة وجمد ململكتن���ا الغالي���ة واأن نكون 
امت���داداً ليدك���م البي�ساء الكرمي���ة يف تقدمي العون 
وامل�ساع���دة للجميع، ن�ساأل اهلل �سبحان���ه وتعالى اأن 
يبارك يف جاللتكم واأن يجزيكم على ذلك خري اجلزاء.

وختام���اً ي���ا �ساحب اجلاللة اأك���رر خال�س ال�سكر 
والتقدي���ر جلاللتكم عل���ى ت�رصيفنا به���ذا اللقاء مما 
يوؤكد بج���الء ما يحظى به اجلمي���ع يف مملكة البحرين 
م���ن حر�س اأب���وي ك���رمي عل���ى الرعاي���ة والهتمام؛ 
باعتب���ار جاللتك���م اأب���ا للجمي���ع يحر�س عل���ى توفري 
احلي���اة الكرمية له���م ولأ�رصهم، و�س���وف نعمل بكل 
فخر واعت���زاز لتنفي���ذ توجيهات جاللتك���م الكرمية 
وكلماتكم احلكيم���ة والتي �ستك���ون نربا�سا ي�سيء 
لن���ا الطري���ق وا�سرتاتيجي���ة نعم���ل م���ن خالله���ا يف 
تقدمي الرعاية املتميزة للبحرينيني وجميع الفئات 
امل�ستحقة يف مملكتنا الغالية، داعني املولى �سبحانه 
وتعال���ى اأن يجزي جاللتكم خ���ري اجلزاء وان يوفقكم 
ملا يحب���ه وير�ساه ويجعل ذل���ك يف ميزان ح�سناتكم 
يوم القيام���ة واأن يرزقكم مرافق���ة النبي �سلى اهلل 
علي���ه و�سلم يف اجلن���ة م�سداقا لقول���ه عليه ال�سالة 
وال�سالم )اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني( واأ�سار 

بال�سبابة والو�سطى وفرج بينهما.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

بع���د ذلك، ت�رصف �سمو ال�سي���خ نا�رص بن حمد اآل 
خليفة بتقدمي التقرير ال�سن���وي للموؤ�س�سة اخلريية 
امللكية لعام 2016 جلاللة امللك، والذي يحوي اأبرز 

اإجنازات املوؤ�س�سة. 
كما ت�رصف �سمو ال�سي���خ نا�رص بن حمد اآل خليفة 
بتق���دمي هدي���ة تذكاري���ة اإل���ى جالل���ة املل���ك بهذه 

املنا�سبة.

ال���ب���ح���ري���ن ع���ري���ق���ة ب���ت���اري���خ���ه���ا وط���ي���ب���ة اأه���ل���ه���ا وحم���ب���ت���ه���م ل��ب��ع�����س��ه��م ال���ب���ع�������س اأب�������ا ع����ن ج��د

ن���اص���ر ب���ن ح���م���د: ت��ك��وي��ن ش����راك����ات م��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ع م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات

ال��رع��اي��ة األب���وي���ة داف����ع ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ع��م��ل ال��م��خ��ل��ص وال��ع��ط��اء ال��ص��ادق

ال���س���ي���د: أي���ادي���ك���م ال��ب��ي��ض��اء م��م��ت��دة ل��ل��ج��م��ي��ع داخ�����ل ال��ب��ح��ري��ن وخ��ارج��ه��ا

ت��ح��ق��ي��ق ب��ن��ي��ة م��ال��ي��ة اس��ت��ث��م��اري��ة ت��ض��م��ن اس���ت���م���راري���ة ال���ك���ي���ان ال��خ��ي��ري



• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري الكويتيي وعددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية 	
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الأطماع باعت الوهم وزينت الدمار وخربت “ربيع التنمية العربية”
اأكد اأن املرحلة احلالية حتتاج لكل جهد ملواجهة تبعاتها... رئي�س الوزراء:

املنامة - بن����ا: اأكد رئي�س ال����وزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي الأم����ري خليف����ة بن �سلم����ان اآل 
خليف����ة اأن الرواب����ط التاريخية الت����ي جتمع دول 
املجل�����س �سكلت عمادا قويا يف الكيان اخلليجي 
�سان����ده امل�سري امل�سرتك و�س����الت املحبة على 
امل�ستويني الر�سم����ي وال�سعبي، لياأتي التعاون 
ال�سيا�س����ي والقت�س����ادي داعم����ا ومقويا لهذه 

الأعمدة وليزيدها �سالبة تعزز البنيان اخلليجي.
وق����ال �سموه “اإن هذه العوامل التي �سكلت 
النم����وذج الفريد للعالق����ة اخلليجية جعلت منها 
�س����دا منيع����ا اأم����ام الأطم����اع التي باع����ت الوهم 
وزين����ت الدمار الذي خ����رب ربي����ع التنمية الذي 
كانت تعي�سه الكثري من الدول العربية، وجعلها 

و�سعوبها يدفعان ثمن ذلك باهظا”.

وكان �ساح����ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
ق����د ا�ستقب����ل بق�����ر الق�سيبي����ة �سب����اح اأم�����س 
�سف����ري دول����ة الكوي����ت ال�سقيقة عمي����د ال�سلك 
الدبلوما�س����ي يف اململك����ة ال�سي����خ ع����زام مبارك 
ال�سباح بح�سور عدد م����ن اأفراد العائلة املالكة 

الكرمية.
وخالل ا�ستعرا�����س �سموه مع احل�سور لعدد 

من املو�سوعات املت�سلة بالتطورات الإقليمية 
والدولي����ة، اأكد �ساح����ب ال�سم����و امللكي رئي�س 
الوزراء اهتمام مملك����ة البحرين برتقية التعاون 
ب����ني دول جمل�����س التع����اون وتعزي����ز التع����اون 
اخلليجي الإقليمي والعربي ليقينها باأن املرحلة 
احلالي����ة حتت����اج ل����كل جه����د ملواجه����ة تبعاتها 

وتخفيف وطاأتها على دول و�سعوب املنطقة.

ونوه �ساحب ال�سم����و امللكي رئي�س الوزراء 
باجلهود التي يبذلها قادة دول جمل�س التعاون 
يف تبن����ي كل ما من �ساأنه تعزي����ز اأ�س�س التعاون 
والتن�سيق على امل�ستوي����ني الثنائي واخلليجي 
على خمتل����ف ال�سعد ال�سيا�سي����ة والقت�سادية 
مب����ا يعود باخل����ري والنف����ع عل����ى دول و�سعوب 

املنطقة.

اإطالق الدورة الثانية من “جائزة خليفة بن �صلمان لل�صحافة” 
املنامة - بن���ا: اأعلن وزير �س���وؤون الإعالم 
عل���ي الرميحي ع���ن اإطالق ال���دورة الثانية من 
“جائزة خليفة بن �سلمان لل�سحافة” مبنا�سبة 
يوم ال�سحافة البحرينية والذي ي�سادف يوم 7 

مايو من كل عام.
ورفع وزي���ر �س���وؤون الإعالم اأ�سم���ى اآيات 
ال�سك���ر والتقدير اإلى �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء عل���ى تف�سل���ه برعاي���ة ه���ذه 
اجلائزة، مبا يج�سد دع���م �سموه الدائم حلقوق 
ال�سحافي���ني يف التعب���ري ع���ن اآرائه���م بحرية 
وا�ستقاللي���ة وم�سوؤولي���ة واإب���داع يف ظل اأجواء 
النفتاح الدميقراط���ي والثقايف ال�سائدة خالل 
العه���د الزاه���ر لعاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
وق���ال الرميح���ي “اإن اطالق ه���ذه اجلائزة 
ياأتي يف اإطار حر�س الوزارة على دعم وت�سجيع 
الكتاب وال�سحافيني، وتعزيزا لدور ال�سحافة 
الوطنية، واإدراكاً منها لأهمية التاأثري الإيجابي 
للكلمة احلرة النزيه���ة على توعية الراأي العام 
الوطني���ة  واملكت�سب���ات  الإجن���ازات  وتعزي���ز 
املحقق���ة، مب���ا يحق���ق م�سالح الوط���ن ويلبي 
طموحات املواطنني يف ظل امل�روع الإ�سالحي 

الرائد جلاللة امللك”.
يذك���ر اأنه يحق لكل موؤ�س�س���ة �سحافية اأو 
�سح���ايف يعم���ل يف اإحدى ال�سح���ف اأو املجالت 
املحلية اليومية اأو الأ�سبوعية اأو الدورية التي 

ت�س���در يف مملكة البحرين باللغتني العربية اأو 
الإجنليزية، التقدم باأعماله لنيل اإحدى اجلوائز 
املقدم���ة للفئ���ات التالية )فئ���ة اأف�سل عمود 
راأي، فئة اأف�سل حتقي���ق �سحايف، فئة اأف�سل 
حوار �سح���ايف، فئة اأف�سل �س���ورة �سحافية(، 
وذلك يف جم���الت )ال�سيا�سي���ة، القت�سادية، 

الريا�سية، الثقافية(.
و�سيفت���ح ب���اب التق���دم للجائ���زة اعتباراً 
من���ذ يوم اأم�س وينته���ي يف 25 اأبريل اجلاري، 
اإذ �ست�س���كل بع���د ذلك جلنة لالختي���ار تتكون 
م���ن جمموع���ة م���ن ال�سحافي���ني والإعالميني 
والأكادمييني امل�سهود لهم بالكفاءة واخلربة 
والتمي���ز ال�سحايف والإعالمي، على األ يكون اأي 

واحد منهم م�ساركاً يف ت�سفيات اجلائزة.
وفيم���ا يخ����ص ال����روط العام���ة للجائزة، 
اأو�سحت الوزارة اأن اجلائزة مقت�رة على املواد 
املن�س���ورة يف ال�سحاف���ة املحلي���ة فق���ط خالل 
العام 2016، كما يحق لكل �سحايف اأو موؤ�س�سة 
�سحافي���ة الت�سجيل بخم�س م�س���اركات �سمن 
الق�سم الواحد للجوائز، ول يحق التقدم باأعمال 
�سبق اأن مت رف�سه���ا يف م�سابقات حملية، كما 
ل يحق له التقدم باأعم���ال �سبق اأن فازت باأية 
جائزة �سحافية خليجي���ة اأو عربية، كما يتحمل 
املتقدم لني���ل اجلائزة كام���ل امل�سوؤولية عن 
اأعمال���ه املقدمة واجله���ات املنظم���ة للجائزة 
ل تتحم���ل اأي���ة م�سوؤولية مهني���ة اأو قانونية يف 

حال ثبوت خمالفة لالأع���راف املهنية اأو قيامه 
باقتبا�س اأو نق���ل اأو حتريف املادة ال�سحافية 
املن�سورة با�سمه، ويحق يف حالة ثبوت املخالفة 
�سحب اجلائزة من ال�سحايف اإذا ُمنحت له، على 
اأن ترفق )املادة اأو الو�سلة الإلكرتونية( على 
dma@ الربيد الإلكرتوين املخ�س�س للجائزة
iaa.gov.bh مو�سحاً عليه���ا ا�سم املطبوعة، 
وتاري���خ الن����ر، و�سفحة الن�ر م���ع حتديد فئة 

اجلائزة، واملعلومات اخلا�سة مبقدم الطلب.
وملزيٍد م���ن املعلومات ميكن زيارة موقع 
ال���وزارة الإلك���رتوين لل���وزارة للتع���رف عل���ى 
طريقة التق���دمي والإجراء املتبع يف هذا ال�ساأن 

اأو التوا�سل على رقم 17372872.

و
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• وزير الأ�شغال مع النائبني جميد 	
الع�شفور وحمد الدو�رسي

فر�ضة الدور لي�ضت �ضمن قائمة املرافئ احلكومـية
اإيرادات البلدية من 9 مرا�ٍس 62 األف دينار... وزير الأ�شغال: 

خلت اإجاب���ة وزير الأ�شغال و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�شام 
خل���ف من الإ�ش���ارة ملرفاأ قرية الدور من قائمة املراف���ئ احلكومية، وذلك ردا 

على �شوؤال برملاين قّدمه النائب حمد الدو�رسي.
وق���ال الوزير “اإن ال���وزارة م�شوؤولة عن 9 مرافئ ل�شف���ن ال�شيد البحري، 
وه���ي: املنام���ة، وبندر ال���دار )�ش���رة(، والبدي���ع، واملحرق، واحل���د، وقاليل، 

و�شماهيج )راأ�س رية(، وع�شكر، والزلق”.
ولفت الى اأن اإجمايل اإيرادات الوزارة من مرافق املرافئ )خمازن ومواقف 

وحمالت وفر�شات واأرا�ٍس( يبلغ 62 األفا و546 دينارا.
وقالت م�شادر ل� “البالد” اأن �رسكة اجلنوب لل�شياحة احلكومية، واململوكة 
بالكام���ل ل�رسك���ة “ممتل���كات”، ا�شتاأجرت اأر����س املرفاأ منذ �شن���وات طويلة، 

وفر�شت ر�شوما على اخلدمات التي تقدمها للم�شتخدمني.

هرمونات االأكل تزيد ال�ضعر وال�ضالونات... وال تعالج “القرعة”!
تردد حكومي نيابي يف ا�شتحداث هيئة عامة للغذاء

�شحبت جلنة نيابية اأم�����س م�رسوع بقانون ب�شاأن 
اإن�ش����اء الهيئ����ة العام����ة للغ����ذاء؛ لدرا�شت����ه وطرحه 
بجل�ش����ة عامة قادمة. وقب����ل الت�شويت، قال النائب 
عبداحلمي����د النج����ار “اإن هذا املقرح ج����اء يف �شبيل 
البح����ث ع����ن جه����ة تك����ون م�شوؤول����ة اأم����ام احلكومة 
ب�ش����اأن الغ����ذاء”.  وذه����ب النائب جمي����د الع�شفور 
اإل����ى اأن اإن�شاء ه����ذه الهيئة �شي�شاه����م يف جمع هذه 

الخت�شا�شات يف مكان واحد.
واق����رح النائ����ب غ����ازي اآل رحمة اإن�ش����اء جهاز 
متخ�ش�����س يف الرقابة والتفتي�����س يجمع املفت�شني 
كافة م����ن كل التخ�ش�شات بديال لأق�ش����ام واإدارات 

التفتي�س يف اجلهات احلكومية.
وقال النائ����ب علي العطي�����س “اإن رد احلكومة 
الراف�س لإن�شاء الهيئة كمن يقول اإن الأمن الغذائي 
للمواط����ن اأم����ر ل ي�شتحق لتخ�شي�����س املوازنات له 

واإن�شاء هيئة خمت�شة به”.
وحت����دث النائ����ب ماج����د املاج����د نقال ع����ن اأحد 
امل�شوؤولني اأن ك����رة �شالونات احلالقة يف البحرين 
�شببها احتواء الغذاء على هرمونات توؤدي اإلى �رسعة 
ب����روز ال�شعر ل����دى الرج����ال والن�شاء، فعل����ق النائب 
عادل الع�شومي “يا ليت ه����ذه الهرمونات تنفع مع 

القرعة البحرينية”.

بـفـر�ضـة الـدور لوقف “�رضيبة البحـر” 
170 األف ن�ضمة مبدينة حمد وخدماتها “معطلة”

تفاعال مع ما ن�رسته “$”... الربملان للحكومة:

جدية داود ت�شتفز وزير الأ�شغال

تفاع���ال مع ما ن�رست���ه “البالد” ب�ش���اأن فر�س �رسكة تابع���ة ل�رسكة “ممتل���كات” احلكومية 
ر�ش���م 10 دنانري لإبحار الهواة من فر�شة قري���ة الدور، اأقر جمل�س النواب بجل�شته اأم�س طلبا 
م�شتعجال للحكومة لوقف فر����س هذه الر�شوم. ووقع على القراح برغبة ب�شاأن وقف الر�شم 
5 ن���واب، وهم: ذي���اب النعيمي، وحمد الدو����رسي، وجمال بوح�شن، وحم�ش���ن البكري، ونبيل 
البلو�ش���ي. ورف�س املوقعون فر�س ر�شوم جديدة تثقل كاهل املواطنني، ول ميكن القبول 
بفر����س اأّي ر�شم ول���و بلغ دينارا واحدا ل�شتخ���دام هواة البحر اأو املحرف���ني املرفاأ. وح�س 
املوقع���ون �رسكة اجلن���وب لل�شياحة احلكومية واململوكة بالكام���ل ل�رسكة “ممتلكات” بوقف 
فر����س هذا الر�شم. واعتربوا ه���ذا الر�شم مبثابة “�رسيبة م�شت���رة” بواجهة ر�شوم حكومية؛ 
نظرا لعدم اقران الر�شم بوجود اأّي خدمة مقدمة من قبل الدولة؛ لأن جميع البحارة لهم احلق 

يف ارتياد البحر وال�شتفادة منه.
واأك���دوا �رسورة عدم تعميم هذا الر�شم عل���ى بقية الهواة واملحرفني باملرافئ الأخرى، 

وللحفاظ على حق املواطنني يف ارتياد البحر دون فر�س اأي ر�شوم.

لف���ت النائ���ب جم���ال داود اإل���ى اأن ع���دد 
�ش���كان مدينة حمد ي�شل يبلغ 170 األف ن�شمة، 
واملطالب���ات م�شتمرة بتوفري خدمات لل�شكان، 

واأغلبها مل ينفذ.
وق���ال: “بع�س البي���وت فتح���ت دكاكني 
لتوفري خدمات للمواطنني، وبع�س املجمعات 
بدوار 17 ل توجد فيه اأي حمالت اأو خدمات، ول 

يوجد بقربهم برادة اأو خباز”.
وانتق���د غي���اب اجلدية يف تنفي���ذ م�شاريع 
خدماتي���ة مبدين���ة حمد على الرغ���م من �شدور 
توجيهات وا�شحة من قي���ادة احلكومة للوزراء 

وامل�شوؤولني بت�رسيع اإجناز امل�رسوعات.
باإجن���از  التوجيه���ات  ت�ش���در  وتاب���ع: 
امل�رسوع���ات  ال���وزراء  ويعر����س  امل�رسوع���ات، 
والت�شامي���م، ولكن ال�ش���وؤال احلائر دون اإجابة 

عن موعد التنفيذ املجهول.    
م���ن جهته، ق���ال وزي���ر الأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين ع�ش���ام خلف 
اأنه “توجد جدية م�شتم���رة لتنفيذ امل�رسوعات، 

ول اأ�شم���ح لنف�ش���ي باإطالق وع���ود دون جدية، 
وواجب���ي املهني عند تقدمي اأي �شيء اأن حتمل 
اجلدي���ة للتنفي���ذ، واجلدي���ة تعك����س احرامي 

للربملان”.

وب���نينَّ اأن خمط���ط مدين���ة حم���د يت�شم���ن 
حمطة كهرباء، وحمطة ت���زود بالوقود، و�شالة 
للمنا�شب���ات، و�شوق���ا �شعبي���ة، وموقع���ا لبنك 

الإ�شكان. 

را�ضد الغائب و�ضيد علي املحافظة
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• �شالم حار بني وزير ال�شناعة 	
والنائب غازي اآل رحمة

الربملان يت�ضلم قانون الق�ضاء الع�ضكريتقرير “من اأين لك هذا؟” دون الزوجة

تخفي�ض ر�ضوم طلبة الدرا�ضات العليا

اأبـو كـوارة واأم النع�ضـان تـغـرقـان

مرور عقد على التجن�ض ثم احل�ضول على بيت... “طاح”الع�ضومي بعد 11 عاما بالربملان: تعاون وزراء اخلدمات “االأ�ضواأ”

ت�رضيع للت�ضدي لف�ضاد وانفالت قطاع ال�ضياحة

43 % مــن �ضـــكـــان مـــحــافـــظـــة... وافـــدون

حمطـة جمـاٍر جديـدة بالـمـحـافـظــة اجلـنـوبــيــة

60 األف طلب اإ�شكاين... ول للتفريق العن�رسي بني املواطننياإلغاء تعاقد مع م�شتثمر خليجي لتطوير كورني�س الفاحت 

يدر نفائ�س الذهب على املتالعبني فيه

تخ�شي�س 4 مناطق عمالية باملحافظات

ل تواريخ لتنفيذ م�شاريع ع�شكر وجو والدور

قال النائ���ب عادل الع�شوم���ي اإن بع�س الوزراء 
اخلدماتي���ني يف واٍد، والربمل���ان يف واٍد اآخ���ر، ويجب 
اأن يتع���اون الوزراء م���ع املوؤ�ش�ش���ة الت�رسيعية، وفق 
ما ين�س عليه الد�شت���ور ويوؤكده جاللة امللك و�شمو 
رئي����س ال���وزراء. ولف���ت اإل���ى اأن���ه اأم�ش���ى 11 عاما 
بع�شوي���ة جمل�س الن���واب واأ�شواأ تع���اون بني بع�س 
الوزراء اخلدماتيني والنواب نعي�شها يف هذه الفرة.

وق���ال اإنه متت تر�شية م����رسوع تطوير كورني�س 
الف���احت على م�شتثم���ر خليجي لإن�ش���اء متنزه عائلي، 
ويكل���ف امل�رسوع 27 مليون دين���ار، واأنفقت الوزارة 
عل���ى درا�ش���ة لتطوير �شاح���ل 3 مالي���ني دينار على 

الرغم من ال�شعوبات املالية التي نعي�شها.
وق���دم الع�شوم���ي عر�ش���ا مرئي���ا ع���ن ت�ش���ور 

امل�شتثمر لتطوير الكورني�س، والذي األغي.
ويت�شم���ن امل����رسوع توف���ري طبي���ب عل���ى مدار 
بالكورني����س، وت�شج���ري جمي���ع املنطق���ة،  ال�شاع���ة 
وت�شيي���د جمم���ع خدماتي وترفيهي لأبن���اء املنطقة، 
وزاوية للمطاع���م و�شالة ريا�شي���ة وزاوية ملمار�شة 
الريا�شي���ات البحرية، اإ�شافة لبناء مطعم حتت البحر 

واأكرب “اأكوا بارك” على م�شتوى ال�رسق الأو�شط.
وب���نينَّ اأن امل�شتثم���ر مل ُيبل���غ برف����س اإن�ش���اء 
امل�رسوع ومل جتل�س الوزارة مع���ه ومبا اأعطى انطباعا 

�شيئ���ا عن ال�شتثمار بالبحري���ن، واأن لهذا امل�شتثمر 
م�شاريع ب�شلطنة عمان وغريها.

من جهته، قال وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خل���ف اإن العم���ل جاٍر 
لتطوير النادي البحري عرب الذراع ال�شثماري للهيئة 

العامة للتاأمني الجتماعي.
وحتدث عن و�شع املخططات لتطوير كورني�س 
الف���احت والن���ادي البح���ري، وه���ذه م�شاري���ع �شتتاح 

للجمهور ولي�شت لفئة معينة.
وب���نينَّ اأن الوزي���ر ل ميان���ع من لق���اء امل�شتثمر، 

والوزارة �شتطور الكورني�س خالل املرحلة املقبلة.

اأ�شقط جمل�س الن���واب ت�رشيعا ي�شرتط مرور 10 
�شن���وات )عقد( عل���ى مكت�شبي اجلن�شي���ة البحرينية 

للتقدم لالنتفاع باخلدمات الإ�شكانية.
وقبل الت�شويت، اأك���دت امل�شت�شارة القانونية 
ب���وزارة الإ�شكان فاطمة املناع���ي اأن الوزارة ل متنح 
خدماته���ا الإ�شكاني���ة لغ���ري املقيم���ني يف البحرين، 

واأنها تعتمد على معيار الأقدمية يف التوزيع.
وقال النائب عبا�س املا�شي “اإن عدد الطلبات 
الإ�شكاني���ة يف البحرين اليوم و�ش���ل 60 األف طلب، 
ويف حال ع���دم تطبيق هذا الق���راح �شريتفع العدد 

اإل���ى 100 األف”. وعلق النائب جالل كاظم اأننا بحاجة 
اإلى و�شع �شواب���ط ت�شمن متييز املواطن البحريني 
الأ�شي���ل ع���ن املواطن���ني الذين اكت�شب���وا اجلن�شية 
حديث���ا. ولف���ت النائ���ب حمم���د العم���ادي اإن لف���ظ 
“املواط���ن الأ�شلي” عن����رسي، م�شيف���ا اأنه يف حال 
�شح احلديث عن تقدمي اأحد عن الآخر، فهذا يتطلب 

ا�شتجواب وزير الإ�شكان.
وذهب وزي���ر �شوؤون املجل�شني غامن البوعينني 
اإل���ى اأن هن���اك تف�شيال يف من ح�شل عل���ى اجلن�شية 

ب�شفة اأ�شلية ومن ح�شل عليها فيما بعد.

وبني النائب حممد ميالد اأن القانون ين�س على 
اأن مكت�ش���ب اجلن�شية متجن�س هو واأبن���اوؤه، واأن اأول 

�شاللة تعترب بحرينية اأ�شيلة هي �شاللة الأحفاد.
ولف���ت اإلى اأن التفريق ب���ني مكت�شب اجلن�شية 
وبني البحريني الأ�شلي هو اأمر تنظيمي، ولي�س فيه 

اأي عن�رسية.
وعل���ق النائ���ب نبي���ل البلو�ش���ي “اأن املواط���ن 
الأ�شل���ي ال���ذي يخون البل���د هو حتت الأق���دام، واأن 
مكت�ش���ب اجلن�شي���ة ال���ذي ي�شح���ي للبلد ه���و فوق 

الراأ�س”.

 واف����ق جمل�س الن����واب اأم�س عل����ى تعديل ت�رسيعي 
بقان����ون ال�شياح����ة ي�شرتط ا�شتب����دال موظف����ي الهيئة 
املخول����ني �شفة ماأم����وري ال�شب����ط الق�شائي كل ثالثة 
اأ�شه����ر، وبحد اأق�شى �شتة اأ�شهر، ول يجوز التمديد لهم 
بعد هذه املدة باأي حال من الأحوال. وحدد التعديل عدد 
املفت�ش����ني باأل يقل عن 20 موظف����ا. وقبل الت�شويت، 
ق����ال الرئي�����س التنفي����ذي لهيئ����ة البحري����ن لل�شياح����ة 
واملعار�����س ال�شيخ خال����د بن حمود اآل خليف����ة “اإن هذا 
امل�����رسوع ياأت����ي ليعمل عل����ى ت�شدي����د العقوب����ات على 
املخالف����ات التي تطال هذا القط����اع، ب�شكل ي�شاهم يف 
من����ع تكرارها”. وعلق وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
زايد الزياين اأن الأهم لدى الوزارة لي�س تطوير ال�شياحة 
مبعزل عن �شمع����ة البحرين يف الداخ����ل واخلارج. ولفت 
النائب غ����ازي اآل رحم����ة اإلى اأن زيادة ع����دد املفت�شني 
واملوظفني املخولني بال�شب����ط الق�شائي جاء لي�شكل 
رادع����ا اأمام املن�شاآت ال�شياحية املخالفة. واأ�شار النائب 

جم����ال بوح�ش����ن اإلى اأن قط����اع ال�شياحة يع����اين حالة من 
الإنف����الت والف�شاد م����ن بع�س م����ن ي�شتغلونه ا�شتغالل 
ب�شعا. وذكر النائب عبد احلميد النجار اأن الكثري من بوؤر 
الف�ش����اد يف البحرين اليوم تعمل با�ش����م ال�شياحة. وراأى 

النائ����ب حم�شن البكري اأن القطاع ال�شياحي يدر نفائ�س 
الذهب على املتالعب����ني يف هذا القطاع. وذهب النائب 
حممد املعريف اإلى اأهمية امل�����رسوع الذي يدعم ال�شياحة 

النظيفة التي �شيباركها اهلل.

دعا النائ����ب حم�شن البكري لتع����اون حكومي اأمثل 
حل����ل م�شكل����ة العمالة العازب����ة الأجنبية. وق����ال: “تعدد 
اجله����ات حل����ل اأي م�شكل����ة ل ياأت����ي باحل����ل املطل����وب. 
وانتقد البكري عمومية واقت�شاب رد الوزير على �شوؤاله 

الربملاين. وب����ني اأن اأغلب هذه العمالة غري مدربة وغري 
موؤهلة وغري متعلمة. ولفت اإلى حمافظة حتت�شن 43 % 
عمالة وافدة �شكنا بني العائالت، واأدق ناقو�س اخلطر، 
وامل�ش����كالت م����ن هذه العمال����ة ل تع����د ول حت�شى. من 

جهته، قال وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 
العم����راين ع�شام خلف “اإن على الدارة العامة للتخطيط 
العم����راين حتديد 4 مناط����ق باملحافظات �شكنا للعمال، 

ومازلنا يف طور درا�شة هذا املو�شوع”.

انتق����د النائب ذي����اب النعيمي ع����دم ت�شمن اإجابة 
وزير الأ�شغ����ال و�شوؤون البلدي����ات والتخطيط العمراين 
ع�ش����ام خل����ف ع����ن �شوؤاله الربمل����اين بتفا�شي����ل ب�شاأن 
الربنام����ج الزمني اخلا�س مب�رسوع �شبكة ال�رسف ال�شحي 
وت�رسي����ف املي����اه ملنطقة ع�شكر وجو وال����دور مع تبيان 

اأ�شباب تاأخ����ري امل�رسوعات وامليزاني����ة املر�شودة لكل 
م�رسوع. وق����ال النعيمي: “كنت اآمل اأن ت�شلنا التواريخ، 
ومل ي�شل �شيء”. من جانبه، قال وزير الأ�شغال و�شوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�شام خلف “اإن امل�رسوع 
الإ�ش����كاين باملحافظة اجلنوبية كب����ري، ونعمل حاليا مع 

وزارة الإ�شكان على تخ�شي�س حمطة لل�رسف ال�شحي”.
ووا�ش����ل: “مت تخ�شي�����س الأر�س له����ذه املحطة، 
ونحن يف طور تعي����ني ال�شت�شاري للمحطة، وطاقتها ما 
ب����ني 20 األف اإلى 50 األف م����ر مكعب باليوم، و�شتبنى 

من برنامج الدعم اخلليجي”.

مرر جمل�س النواب اأم�س تعديال ت�رسيعيا 
ب�ش���اأن قانون الك�شف عن الذمة املالية )من 
اأي���ن لك ه���ذا؟(. ويق�ش���ي التعديل بف�شل 

ذمة الزوج عن ذمة امللزم بالك�شف عن الذمة 
املالية، اإ�شاف���ة اإلى ا�شتثناء املنقولت من 

العنا�رس الواجب الإف�شاح عنها.
ت�شلم جمل����س النواب م���ن احلكومة 
بالتعدي���ل  املرتبط���ة  القوان���ني  اأول 
الد�شتوري الأخري الذي مّد من �شالحيات 

الق�شاء الع�شكري.
واأعلن رئي�س املجل�س اأحمد املال عن 

اإحالة تعديالت بقانون الق�شاء الع�شكري 
اإل���ى جلن���ة ال�ش���وؤون اخلارجي���ة والدفاع 
والأمن الوطني ب�شفة اأ�شلية واإلى جلنة 
لإبداء  والقانوني���ة؛  الت�رسيعية  ال�ش���وؤون 

املالحظات. 

م���رر جمل�س الن���واب اأم����س تعديال 
ت�رسيعي���ا يتي���ح لأبناء امل���راأة البحرينية 
املتزوج���ة م���ن اأجنبي املقيم���ني اإقامة 
دائم���ة مبملكة البحري���ن ال�شتفادة من 
املزايا املن�شو�س عليها بقانون رعاية 

وتاأهيل وت�شغيل املعوقني.
م���ن  جمموع���ة  املجل����س  وم���رر 

املقرحات برغبة، اأبرزها:
- ا�شتثمار الهيئة العامة للتاأمينات 

الجتماعي���ة ج���زءا م���ن اأمواله���ا لإن�شاء 
حمط���ات بنزين وخدمات، بحيث يح�شل 
املتقاع���دون م���ن خالل تل���ك املحطات 
على تخفي�س يف اأ�شعار البنزين باأنواعه 

كافة.
-  تخفي�س ر�شوم الدرا�شات العليا 

لطلبة جامعة البحرين.
-  عر����س اأرقام لوح���ات املركبات 

املتنا�شقة واملميزة يف مزاد علني.

اأن  بوهن���دي  اأن����س  النائ���ب  ذك���ر 
عددا م���ن املناطق بدائرت���ه النتخابية، 
وم���ن بينه���ا منطقة اأب���و ك���وارة و�شارع 
اأم النع�ش���ان، تع���اين ب�ش���كل م�شتمر من 

مناطق لتجمع مياه الأمطار ب�شكل كبري.
واأ�شاف: نق���ل حمط���ة الكهرباء من 
املوا�شيع املهمة، وذلك يتطلب تعاونا 

وتن�شيقا مع هيئة الكهرباء واملاء.
م���ن جهت���ه، ق���ال وزي���ر الأ�شغ���ال 
و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
ع�شام خلف اإن تطوير �شارع اأم النع�شان 

�ش���ارع رئي����س ومه���م مبنطق���ة الرف���اع 
و�رسعت ال���وزارة بتطوي���ره واملخططات 
التف�شيلي���ة لتو�شعت���ه اإل���ى 3 م�شارات 

بالجتاهني جاهزة.
وذكر اأن من اأولويات الوزارة تطوير 
ال�ش���وارع املهم���ة، وم���ن بينه���م �شارع 
الرف���اع، الذي يحد تطويره وجود اأنابيب 
النف���ط يف منطقة ال�شمال، وعند ازالتها، 
ف�شيج���ري تو�شع���ة ال�ش���ارع، ووافق���ت 
احلكومة عل���ى اأن تكون منطقة الأنابيب 

حرما لل�شارع.

• موقعا القراح برغبة حم�شن البكري وذياب النعيمي	

• • نبيل البلو�شي مع مدير عام اأمانة العا�شمة	 الع�شومي يناق�س الوزير برواق الربملان	

• ابت�شامة الأ�شالة... مراد واملقلة	

• •عبداحلميد النجار	 علي العطي�س	
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وزير اخلارجية يطلع على معر�س جهاز امل�ضاحة

الأمرية �ضبيكة ترعى تكرمي خريجات املراكز القراآنية

يحقق جناحا باهرا  معر�س “اآرت باب 2017” 

التابع للخريية امللكية نا�رص بن حمد يفتتح “اأبراج اخلري” 

“اأبراج اخلري” حمفظة ا�ضتثمارية ت�ضب يف �ضالح الأيتام 

��ستقطب 20 �ألف ز�ئر ومبيعاته 200 �ألف دينار

بكلفة 6.8 مليني دينار... و�لريع يوفر �حلياة �لكرمية للأر�مل و�لأيتام

فعاليات وطنية لـ “$”: 

�ختتمت �لن�سخة �لثانية من معر�ض فن �لبحرين 
عـــر �حلـــدود )�آرت باب 2017(، و�لـــذي �أقيم حتت 
رعايـــة قرينـــة عاهل �لبـــلد رئي�سة �ملجل�ـــض �لأعلى 
للمـــر�أة �ساحبـــة �ل�سمو �مللكي �لأمـــرة �سبيكة بنت 
�إبر�هيم �آل خليفة، بعد �أن حقق جناحاً لفتاً من حيث 
عدد �مل�ساركـــني و�إقبال �لـــزو�ر و�ملبيعات.  و�سم 
�ملعر�ض �أكرث من 60 م�ساركا من �أكرث من 20 دولة، 
وحظي باإقبـــال كبر حيث جتاوز عدد �لزو�ر 20 �ألف 
ز�ئـــر، وبلغت بيعات �ملعر�ض 205724 دينار� منها 
105 �آلف دينـــار للفنانـــني �لبحرينيني فقط خلل 

�ملعر�ض بزيادة قدرها 40 % عن �لن�سخة �لأولى. 
و�رشّفـــت �ساحبة �ل�سمو �مللكـــي �لأمرة �سبيكة 
بنـــت �إبر�هيـــم �آل خليفـــة، �ملعر�ـــض، �إذ �ساركـــت 
�سموها �إلـــى جانب �لفنانـــني و��ستعر�ست لوحاتها 
�لرقميـــة �لتـــي تناولـــت مو�ســـوع �لطبيعـــة، و�لتي 

�أجنزتها بالر�سم على �جلهاز �للوحي “�لآيباد”. 
ومـــن �أهـــم نتائج معر�ـــض 2017، طـــرح جائزة 
“�آرت بـــاب”، و�لتـــي �ستمنح يف �لن�سخـــة �لثالثة من 
�ملعر�ض �لـــذي �سيقام يف مار�ـــض 2018. و�ستمنح 

هـــذه �جلائزة مع ختام برنامـــج تعلم �لفنون �لعاملي 
�لـــذي تدعمـــه “متكـــني” بتنظيـــم مـــن �رشكـــة �آرت 
�سيليكت �ل�ست�سارية لت�سجيع �لفنانني �لبحرينيني 
على تطويـــر مهار�تهم وت�سهيل تبـــادل �ملعلومات 
�لتجارية يف �لقطاع �لفني، و�إبر�ز �لفنانني �لفائزين 
�سمـــن �سوق �لفن �لعاملي.  كذلك �سي�ستفيد فنانو 
�لبحريـــن من “خطة متثيل �لفنـــان” و�لتي �ست�سكل 

خريطة عمـــل ت�ساعدهـــم يف �لرتويـــج لأعمالهم عر 
�حلدود و�سمن �لأحد�ث حول �لعامل. 

وكونـــت �لبحريـــن قاعـــدة بيانات مـــن جامعي 
�لقطـــع �لفنية �لعامليني من �لأفـــر�د و�مل�ستثمرين 
�لذيـــن يبحثـــون عن فر�ـــض ح�رشية لدعـــم �ملو�هب 
�لنا�سئـــة. و�ساهمت هذه �لقاعدة ب�ســـكل �أ�سا�ض يف 

حتريك �لقطاع �لفني �ملحلي و�لرتويج له.

�فتتـــح ممثـــل جللـــة �مللـــك للأعمـــال �خلرية 
و�ســـوؤون �ل�سبـــاب رئي�ـــض جمل�ـــض �أمنـــاء �ملوؤ�س�سة 
�خلرية �مللكية �سمو �ل�سيخ نا�رش بن حمد �آل خليفة 
�سبـــاح �أم�ض م�رشوع “�أبر�ج �خلـــر” �لتابع للموؤ�س�سة 
�خلريـــة �مللكيـــة، وبح�ســـور عدد كبر مـــن �لوزر�ء 

و�أع�ساء �ل�سلك �لدبلوما�سي، ورجال �لإعلم.
وقـــال �لأمني �لعـــام للموؤ�س�سة �خلرية �مللكية 
م�سطفـــى �ل�سيـــد يف كلمة بهذه �ملنا�سبـــة �إن “هذ� 
�مل�ـــرشوع �ل�ستثنائـــي مت �إن�ساوؤه بتوجيـــه من جللة 
�مللـــك، �لد�عـــم �لأول للعمل �خلـــري و�لإن�ساين يف 
مملكـــة �لبحريـــن، ومبتابعة �سخ�سيـــة وم�ستمرة من 
قبل �سمـــو �ل�سيح نا�ـــرش بن حمـــد �آل خليفة؛ بهدف 
تر�سيخ دعائم �لبنية �ل�ستثمارية للموؤ�س�سة �خلرية 
�مللكية؛ مـــن �أجل توفر �لدعـــم �ملتو��سل و�حلياة 

�لكرمية للأر�مل و�لأيتام يف مملكة �لبحرين”.
و�أكـــد �ل�سيـــد �أن “مملكة �لبحريـــن وعلى �لرغم 
مـــن �سغـــر حجمهـــا، �إل �أنهـــا قطعـــت �سوطـــاً كبر�ً 

و�سباقـــاً على م�ستـــوى �لإقليم و�ملنطقـــة يف �أعمال 
�خلر، ورعايـــة �لأيتام، وهي روؤيـــة ملكية �سامية مل 
تكـــن حم�سورة قط يف �جلغر�فيا �لوطنية، بل تعدت 

�حلدود”. 
 وعن م�رشوع “�أبر�ج �خلر” قال “�لكلفة �لكاملة 
للم�ـــرشوع بلغت 6 مليـــني و800 �ألـــف دينار، وهي 
كلفة مت تنقي�سها تدريجيا من قبل مقاول �مل�رشوع 
ومن �أ�سل 10 مليـــني دينار، ن�سف مليون منها مت 

تخفي�سها بعد توقيع �لعقد مبا�رشة، علماً �أنه مت بناء 
�لرجني وفق �أعلى معاير جودة �لبناء”.

وز�د “�مل�رشوع عبارة عن برجني، كل برج يتكون 
مـــن 23 طابقا، 18 طابقا منها عبارة عن مكاتب، و3 
�أدو�ر مو�قـــف، ودور�ن )ميز�نني(، ومب�ساحة للأر�ض 
تبلـــغ حو�يل 4000 مـــرت للبناء، وللطابـــق حو�يل 36 
�ألف مرت مربع، و�لرتفاع مب�ستوى 92 مرت�، و�ستكون 

�إير�د�ته مبعدل ن�سف مليون دينار �سنوياً”.

�أعرب �لأمني �لعـــام للموؤ�س�سة �خلرية �مللكية 
م�سطفـــى �ل�سيد يف ت�رشيـــح لـ “�لبـــلد” عن �سكره 
جلللة �مللك علـــى هذين �لرجني �لر�ئعني، �للذين 
ميثـــلن بد�ية جديدة للموؤ�س�سة عر م�ساريع �سبيهة 
ومتعددة خلل �ملرحلة �ملقبلة، �ست�سب جميعها يف 
�سالح �لأيتـــام، وتوفر �لرعاية �لكرمية و�مل�ستحقة 
لهـــم. وتابع “م�رشوع �أبر�ج �خلـــر حمفظة ��ستثمارية 
ومبـــا  و�لأر�مـــل  للأيتـــام  جديـــدة  �نطلقـــه  متثـــل 
يكفـــل لهم �حلماية مـــن �سنـــك وم�سئوليات �حلياة 

�ملت�سارعة”.
وبـــدوره، عـــر �لرئي�ض �لتنفيـــذي لـ “متكني” 
�إبر�هيـــم جناحي عـــن �سعادته بافتتـــاح هذ� �مل�رشوع 

�لكبر وبهـــذ� �لت�سميم �جلميل، م�سيفـــاً �أن م�رشوع 
“�أبـــر�ج �خلر” مفخرة للبحرين، ويحمل دللت رحبة 
بال�شوط الكب���ر الذي قطعه اأبن���اء البحرين يف حقل 
�خلـــر، ويف �ل�سعي لتحقيقـــه، كما �سعدنـــا بح�سور 
�سمـــو �ل�سيخ نا�رش بـــن حمد للفتتـــاح، و�لذي ميثل 
دفعـــه للجميـــع يف �ملبـــادرة باأعمـــال �خلـــر ورعاية 

�لأيتام م�ستقبلً”.
كمـــا �أكـــد وكيـــل وز�رة �لأ�سغـــال و�لبلديـــات 
و�لتخطيط �لعمر�ين نبيل �أبو �لفتح �أن �مل�رشوع يدعم 
متويـــل �أن�سطـــة �ملوؤ�س�ســـة �خلرية �مللكيـــة، وهذ� 
م�ـــرشوع يف �لجتاه �ل�سحيح لأنه ميثـــل دعماً م�ستمر�ً 
للأيتام، ويف م�ساعدتهم على �لتغلب على �سعوبات 
ومعيقات �حليـــاة، عر توفر مو�رد ماليـــة م�ستمرة، 
ت�ساعدهم على حتقيـــق �أحلمهم، و�أمانيهم، بدلً من 

�لعتماد على �مل�ساعد�ت �لعينية. 
و�أ�ســـاف “�ملبنى مـــن �أجمل �ملبـــاين، ولقد �أجر 
بالكامل، و�سي�ساعد �ملوؤ�س�سة �خلرية �مللكية على 

متويل م�ساريعها تلقائياً”.
و�أ�ســـار نائب �لأمـــني �لعـــام للموؤ�س�سة �خلرية 
�مللكيـــة �ل�سيخ عدنان �لقطان �إلى �أن “�سمو �ل�سيخ 
نا�رش بن حمد ينفذ تطلعات جللة �مللك �خلرية من 
خـــلل عمل �ملوؤ�س�سة، ويف دعـــم �أكر عدد ممكن من 

�لفئات �مل�ستحقة و�ملحتاجه يف �ململكة”.
و�أكمل �لقطان “و�متدت بذلك �لأيادي �خلرية 
�لبحرينية لد�خل �لبحرين وخلارجها ومب�ساريع خرية 
مثمرة متعددة �لنتائج، خ�سو�ساً يف �لدول �ملنكوبة، 
و�لتي طالتها م�ساعد�ت �ملوؤ�س�سة ومعوناتها ب�سكل 

بناء وموؤثر، بناء على توجيهات جللة �مللك”.

• �سمو قرينة �لعاهل رئي�سة �ملجل�ض �لأعلى للمر�أة لدى جولتها يف �ملعر�ض )�أر�سيفية(	

�ملنامـــة - بنا: بعث رئي�ـــض �لوزر�ء 
�ساحب �ل�سمو �مللكـــي �لأمر خليفة بن 
�سلمان �آل خليفة، برقية تعزية ومو��ساة 
�إلـــى رئي�ض رو�سيـــا �لحتادية �ل�سديقة 
�سحايـــا  يف  وذلـــك  بوتـــني،  فلدميـــر 
�لتفجـــر �لإرهابـــي �لذي وقـــع يف �إحدى 
حمطـــات مـــرتو �لنفـــاق، يف مدينة �سان 
بطر�شبورغ الرو�شي���ة، واأدى اإلى �شقوط 
ع�رش�ت من �ل�سحايا و�مل�سابني �لأبرياء.
يف  �لـــوزر�ء  رئي�ـــض  �سمـــو  و�أعـــرب 
�لرقية عن �سجبه و��ستنكاره �ل�سديدين 

ملثـــل هـــذه �لأعمـــال �لإرهابيـــة �لآثمـــة 
و�لتـــي تتعار�ض مـــع �ل�رش�ئـــع �ل�سماوية 
ويدينهـــا  �لن�سانيـــة  و�ملبـــادئ  كافـــة 
�لـــدويل، معربـــا �سمـــوه عـــن  �ملجتمـــع 
خال�ض تعازيه و�سادق مو��ساته لفخامة 
رئي�ض جمهورية رو�سيـــا ولأ�رش �ل�سحايا 
و�ل�سعـــب �لرو�ســـي �ل�سديـــق، متمنيـــا 
�سموه للم�سابني �رشعة �ل�سفاء. كما بعث 
�ساحـــب �ل�سمـــو �مللكي رئي�ـــض �لوزر�ء 
برقية تعزية ومو��ساة مماثلة �إلى رئي�ض 

�لوزر�ء �لرو�سي دميرتي ميدفيديف.

�مل�ساحـــة  جهـــاز   - �ملنامـــة 
��ستقبل رئي�ض  �لعقـــاري:  و�لت�سجيل 
جهـــاز �مل�ساحـــة و�لت�سجيـــل �لعقاري 
�ل�سيـــخ �سلمان بـــن عبـــد�هلل بن حمد 
�آل خليفـــة، وزيـــر �خلارجيـــة �ل�سيـــخ 
خالد بـــن �أحمد بـــن حممـــد �آل خليفة، 
�إذ �أطلعه علـــى �ملعر�ض �لد�ئم جلهاز 
�مل�ساحـــة و�لت�سجيل �لعقـــاري، مثنياً 
وزير �خلارجية على ما �حتو�ه �ملعر�ض 
�لد�ئـــم مـــن مقتنيـــات تو�ســـح مدى 
�لتطـــور �لـــذي طـــر�أ على �جلهـــاز من 
�لناحيـــة �لد�رية و�ملهنيـــة، و�لتطور 
�لعمـــر�ين و�ل�ســـكاين �لذي طـــر�أ على 
�لبحريـــن عـــر مر�حـــل تاريخيـــة، عر 
عر�ـــض �لعديد مـــن �لوثائق و�خلر�ئط 
�لتـــي  �مل�ســـح  و�أجهـــزة  �لتاريخيـــة، 
كانـــت ت�ستخدم يف �ل�سابـــق لعمليات 
�مل�ساحـــة مبختلـــف �أنو�عهـــا “عقارية 
م�سيـــد�ً  بحريـــة”  �أو  طبوغر�فيـــة،  �أو 
�حلديثـــة  �لتكنولوجيـــا  باإ�ستخـــاد�م 
لر�سيـــف �جلهـــاز �ل�سخـــم �لأمر �لذي 
�لوثائـــق  ��ستخـــر�ج  عمليـــة  ي�سّهـــل 
و�لبيانـــات. و�أثنـــى �ل�سيـــخ خالـــد بن 

�أحمـــد على ��ستخد�م �جلهـــاز لو�سائل 
عر�ـــض م�سوقـــة ومفيـــدة ت�ستعر�ض 
�لإرث �لإد�ري �لعريـــق �لـــذي متتلكه 
مملكة �لبحرين، و�لذي ميتد �إلى بد�ية 
تاأ�سي�ض �لدولـــة �حلديثة �ملبنية على 
�لعمل �ملوؤ�س�سي، و�لذي و�سع لبناتها 
�لأولى �جلد �ملوؤ�س�ض �ساحب �لعظمة 
�ل�سيـــخ عي�ســـى بـــن علـــي �آل خليفـــة 
حاكم �لبحريـــن �آنذ�ك، و�لـــذي �أ�سهم 
يف �أن تكـــون �لبحريـــن �أحـــدى �لـــدول 
�لر�ئدة و�ملتقدمـــة يف �ملنطقة �إد�رياً 
�ملتقدمة  �ملو�قع  وموؤ�س�سياً، متقلدة 
يف �لت�سنيفات �لعاملية و�لقليمية، يف 
موؤ�ـــرش�ت �لتنمية وغرها، وحائزة على 
�لعالية.   �لعامليـــة  �لقليمية  �جلو�ئـــز 
�لنهايـــة توجـــه وزيـــر �خلارجيـــة  ويف 
بال�سكر لل�سيـــخ �سلمان بن عبد�هلل �آل 
خليفة وجلميع �مل�سوؤولني و�لعاملني 
يف �جلهاز، مثنيـــاً يف �لوقت ذ�ته على 
دور �ل�سيـــخ �سلمـــان بـــن عبـــد�هلل يف 
�لتطور �لذي طـــر�أ على جهاز �مل�ساحة 
و�لت�سجيل �لعقاري ومب�ساندة �لفريق 

�لعامل معه.

�ملنامة - بنا: حتــــت رعاية كرمية 
من قبــــل قرينة عاهــــل �لبــــلد رئي�سة 
�ملجل�ض �لأعلى للمــــر�أة �ساحبة �ل�سمو 
�مللكــــي �لأمرة �سبيكة بنــــت �إبر�هيم 
�آل خليفة، تنظــــم �إد�رة �سوؤون �لقر�آن 
و�ل�ســــوؤون  �لعــــدل  بــــوز�رة  �لكــــرمي 
�لإ�سلميــــة و�لأوقاف �حلفــــل �خلتامي 
لتكــــرمي �خلريجات و�ملر�كــــز �لقر�آنية 
�لفائــــزة يف �لتقييــــم �ل�سنــــوي للعــــام 
2016، يــــوم 8 �أبريــــل �جلــــاري بقاعة 

�لأيام.
ومن �ملقــــرر �أن يبد�أ �حلفل بتلوة 
عطرة من �آيات �لذكــــر �حلكيم تتلوها 
�لطالبة نور حممد �سعيب، تليها كلمة 
�ملر�كز �لفائزة حيث �سُتلقيها رئي�سة 

مركز �سارة لتعليم �لقر�آن �لكرمي مها 
�رشيدة، بعدها كلمــــة توجيهية تلقيها 
نادية حممــــود، ويف ختام �حلفل �سيتم 
توزيــــع �جلو�ئــــز علــــى �ملكرمــــني من 
ِقبــــل م�ست�ســــارة �لتخطيــــط و�لتطوير 
�ل�سرت�تيجي باملجل�ــــض �لأعلى للمر�أة 
دنيــــا عبــــد�هلل، ومديــــرة مركــــز دعــــم 
ومعلومــــات �ملــــر�أة �بت�ســــام فــــارع، �إذ 
�سيتــــم تكرمي 22 مركــــز�ً قر�آنياً فائز�ً 
 ،2016 للعــــام  �ل�سنــــوي  �لتقييــــم  يف 
وتكرمي 20 معلمة متميزة، و31 طالبة 
ممــــن حفظــــن �لقــــر�آن �لكــــرمي كاملً، 
ف�ســــلً عن تكــــرمي 12 طالبــــة حا�سلة 
علــــى �ل�سند، و85 طالبــــة حا�سلة على 

�سهادة علم �لتجويد.
 اإبراهيم النهام

 اإبراهيم النهام

ت�ضوير: خليل اإبراهيم

اأهايل حالة بوماهر ي�ضيدون بتوجيهات رئي�س الوزراء لتطوير املنطقة
�لأمر خليفة غمرنا و�أهايل �ملحرق و�ململكة عموما بح�سه �لأبوي... �ملرباطي: 

�ملحـــرق - جمل�ـــض �ملحـــرق �لبلـــدي: ثّمن 
�أهايل منطقة حالة بوماهر، ممثلني يف جمال�سها 
وعو�ئلهـــا و�سكانهـــا وفعالياتهـــا �لتوجيهات 
�لكرميـــة مـــن لـــدن رئي�ـــض �لـــوزر�ء �ساحـــب 
�ل�سمـــو �مللكـــي �لأمر خليفـــة بن �سلمـــان �آل 
خليفة بتنفيـــذ م�ساريع تطويـــر �لبنى �لتحتية 
و�خلدمـــات �ل�رشوريـــة على نحـــو يرتقي بهذه 

�ملنطقة ذ�ت �لأهمية �لتاريخية و�لجتماعية. 
وبـــنّي ع�ســـو �لد�ئـــرة �لر�بعـــة يف �ملحرق 
غـــازي �ملرباطي �أننـــا و�أهايل �ملنطقـــة تلقينا 
ب�ـــرشور بالغ توجيهات �سمو رئي�ض �لوزر�ء خلل 
جل�ســـة جمل�ض �لـــوزر�ء �ملنعقدة يـــوم 3 �أبريل 

2017 ��ستجابًة لند�ء�ت �أهايل �ملنطقة عر ما 
ن�رشناه يف و�سائل �لإعلم �ملحلية.

 و�أتـــت تلك �لتوجيهـــات يف �أ�سا�سها خلل 
�لزيـــارة �مليمونـــة ل�سمـــو رئي�ض �لـــوزر�ء �إلى 
�ملنطقة يف �أبريـــل 2016 ووجه حينها بتطوير 
�لبنـــى �لتحتية للمنطقـــة. و�أكـــد �ملرباطي �أن 
منطقـــة حالة بوماهر ل ز�لـــت حتتفظ بهويتها 
�ملتميـــزة �لتي ر�سمـــت ف�سيف�ســـاء تتجلى يف 
�سورتهـــا �جلميلـــة عندمـــا تـــرى جميـــع �رش�ئح 
�لبحرينـــي متحابـــني متجاوريـــن يف  �ملجتمـــع 
فرجانهم �لقدمية، وحالة بوماهر هي مثال حي 

على هذه �ل�سورة �مل�سغرة للمجتمع. 

وعلـــى هـــذ� �لأ�سا�ض فقد حظيـــت �ملحرق 
ول�سيما �ملناطق �لقدميـــة ومنها فرجان حالة 
بوماهر باهتمام بالغ من �ساحب �ل�سمو �مللكي 
رئي�ض �لـــوزر�ء و�إن دل ذلك علـــى �سيء فامنا 
يدل على مدى قرب �سموه من هموم وتطلعات 
وطموحات �ملو�طنني، فاإن �سموه ما فتئ يدعو 
�إلى �حلفاظ على �لهوية �لوطنية و�ملكت�سبات 
�حل�ساريـــة �ملتجليـــة يف �أرقى �سورهـــا عندما 
تـــرى �لبحريني حمافظاً علـــى عاد�ته وتقاليده 
�ملكت�سبة عر �لآبـــاء و�لأجد�د، ور�سمت ن�سيجاً 
�جتماعيـــاً طاملا دعـــا �سموه للحفـــاظ عليه ول 
�سيمـــا يف �لفرجـــان و�لأحيـــاء �لقدميـــة �لتـــي 

�نطلقت منها تلك �ملفرد�ت. 
وبني ممثل �لأهـــايل �أن هذه �مل�ساريع هي 
�أ�سلً م�سّخـــرة يف خدمة �ملو�طنني و�ملقيمني، 
وحمفـــزة على توفـــر كل �سبل �إبقـــاء �لعو�ئل 
�لبحرينيـــة يف فرجانهـــم و�أحيائهـــم، و�لتم�سك 
بطابعها �لتقليدي �لذي �سي�سبح م�سدر جذب 
للبعد �لثقـــايف و�ل�سياحي على �ملدى �ملنظور، 
ليتحـــول هـــذ� �لتوجه مـــن نظريات �إلـــى و�قع 
ملمو�ـــض عندمـــا يحاَفـــظ على هويـــة �ملناطق 
وطابعهـــا �ملعمـــاري لتكـــون جاذبـــة لقطـــاع 
�ل�سياحـــة وم�ساِهمة يف �لقت�ساد �لوطني كاأحد 
�أهـــم �لرو�فد �لتي تتطلع �إليهـــا �لدول لتنمية 

�إير�د�تهـــا. و�أعـــرب عـــن �أملـــه يف توفـــر وز�رة 
�ملاليـــة مبا�ـــرشة �ملو�زنـــات �ملاليـــة �ملطلوبة 
وقدرها 1.6 مليون دينار على نحو ميّكن وز�رة 
�لأ�سغال و�سوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين 
مـــن تنفيـــذ �مل�رشوع �لـــذي عر�ســـت ت�ساميمه 
وخمططاتـــه علـــى �ملجل�ـــض �لبلـــدي وو�فقنـــا 
عليها.  وختاماً قدم �لع�سو بالأ�سالة عن نف�سه 
ونيابًة عن �أهايل حالة بوماهر �لكر�م �ملزيد من 
�ل�سكر و�لتقدير �إلى �سمـــو رئي�ض �لوزر�ء على 
غمرنا و�أهـــايل �ملحرق و�ململكـــة عموماً بح�سه 
�لأبوي �لذي ي�سعر به �لقا�سي و�لد�ين يف ربوع 

مملكتنا �حلبيبة.
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حترك موحد �سد اجلماعات الإرهابية التي ت�ستهدف اخلليجيني باخلارج

وزير الداخلية يطلع على اخلدمات الأمنية يف ولية منور

طلبة جامعة مو�سكو يف �سيافة �رشكة “جيبك”

“املع�سكر اخلليجي للمراأة الكفيفة” ير�سخ معنى التغيري

الإجراءات م�شتمرة يف ج�رس امللك حمد... اآل ال�شيخ:

على هام�س زيارته الر�شمية اإلى تون�س

يف اإطار دعم التعاون مع املوؤ�ش�شات التعليمية

 يختتم فعالياته غدا

ق����ال ال�شف����ر ال�شع����ودي يف مملك����ة البحرين 
عب����داهلل بن عبداملل����ك اآل ال�شي����خ ردا على �شوؤال” 
البالد” حول الإجراءات التي تعتزم اململكة العربية 
ال�شعودية اتخاذها جتاه املعتدين على اللواء اأحمد 
ع�شري يف لن����دن اإن “اململكة العربي����ة ال�شعودية 
ممثل����ة يف �شفارتها بلن����دن �شتتخ����ذ كل الإجراءات 
القانوني����ة ملتابع����ة ومالحقة املعتدي����ن؛ لردعهم 
واإيقافه����م عن����د حده����م”. وا�ش����اف اآل ال�شي����خ ل����� 
“الب����الد” على هام�س ا�شت�شاف����ة ديوانية ال�شفاره 
ال�شعودية للم�شوؤولني واملواطنني م�شاء اأم�س “اإن 
هذا العتداء وب����كل ما تعنيه الكلم����ة يعترب اعتداء 
اإرهابي����ا، وعلى م�شوؤول كبر ميث����ل دولة ومتحدثا 
ر�شميا با�شم حتال����ف دول، والعتداء عليه ل يعترب 
اعتداء على �شخ�شه واإمنا اعتداء على هذا التحالف، 
وعلى ما ي�شعى اإليه هذا التحالف من اإحقاق لل�رسعية 
واإع����ادة احلقوق لأ�شحابها، وعليه فاإن هذا العتداء 
الآثم ه����و اعتداء مبا�رس ملن يق����ف يف �شف ال�رسعية 
نف�شه����ا”. ويف �شوؤال اآخ����ر ل� “البالد” عم����ا اإذا كان 
هنال����ك توجه جامع لدول جمل�����س التعاون اخلليجي 
جتاه العتداءات امل�شتمرة التي يتعر�س لها بع�س 
امل�شوؤولني واأفراد الأ�رس احلاكمة يف اخلارج من قبل 

الالجئني ال�شيا�شيني وغرهم خ�شو�شا بلندن، قال 
اآل ال�شيخ “�شتكون هنالك عما قريب �شابقة يف هذا 
املو�ش����وع، وبراأيي ال�شخ�شي اإن����ه اإذا ما مت متابعة 
املعتديني على اللواء اأحم����د ع�شري وحماكمتهم، 
ف�ش����وف تكون البداي����ة احلقيقي����ة ملالحقة كل من 
يتع����دى على اأي م�شوؤول خليج����ي، ومواطن اأي�شا”. 
وتاب����ع “ل ميكن ال�شم����اح لأي ف����رد يتمتع بحريات 
الدول الغربية اأن ي�شتغل هذه احلريات يف العتداء 
على من اأتى معاهدا اإلى هذه الدول، وخ�شو�شا اذا 
اأتى يف مهمات ر�شمي����ة، تهدف الى اإحقاق احلق يف 
اأي م����كان كان”. ويفيِ �شوؤال اآخر ل����� “البالد” عن اآخر 

م�شتجدات ج�رس امللك حمد ق����ال ال�شفر ال�شعودي 
اإن “العم����ل يف الإج����راءات الفنية للج�����رس قائمة ومل 

تتوقف”.
وردا على �شوؤال فيم����ا يخ�س الدعم ال�شعودي 
البحري����ن قال “الدع����م ال�شعودي ململك����ة البحرين 
م�شتم����ر ول����ن يتوق����ف، وكل ما يه����م البحرين يهم 
ال�شعودي����ة والعك�����س �شحيح، وعلي����ه فالتفاقات 
القت�شادية ب����ني البلدين ال�شقيق����ني لن تتوقف 
و�شت�شتم����ر، وبخ�شو�����س التفاقي����ات الأخ����رة مت 
التوقي����ع عل����ى 8 منه����ا، واملتبق����ي تر�شيتها التي 

تخت�س بها وزارة املالية البحرينية”.

زيارت���ه  اإط���ار  الداخلي���ة: يف  وزارة  املنام���ة - 
الر�شمي���ة اإلى جمهورية تون����س ال�شقيقة، قام وزير 
الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�شيخ را�ش���د بن عبداهلل 
اآل خليف���ة اأم����س بزي���ارة اإلى ولية ناب���ل، حيث كان 
يف ا�شتقبال���ه وايل الولي���ة منور الورت���اين وعدد من 
امل�شوؤول���ني فيه���ا. ورح���ب وايل ولية ناب���ل بزيارة 
الوزي���ر، معربا عن اعت���زازه بهذه الزي���ارة يف ظل ما 
يجمع البلدين ال�شقيقني من عالقات متميزة، بعدها 
اطل���ع الوزير على النظم الإداري���ة واخلدمات الأمنية 
والبلدي���ة املتبعة يف الولية، كما قام بزيارة اإلى اأحد 
مق���ار احلر�س الوطني يف الولي���ة ، م�شيدا مبا تتمتع 
به ال�رشط���ة التون�ضية من ان�ضب���اط وكفاءة يف العمل 

الأمني.

ل�شناع���ة  اخللي���ج  �رسك���ة  ا�شت�شاف���ت 
البرتوكيماوي���ات »جيبك« عدداً م���ن طلبة وطالبات 
جامعة مو�شكو الذين يزورون مملكة البحرين بدعوة 
م���ن وزارة �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�ش���ة بالفرتة 28 

مار�س وحتى 3 اأبريل اجلاري.
وكان يف ا�شتقبال الطلبة مدير العالقات العامة 
والإع���الم زه���ر توفيقي وعدد م���ن اأع�ش���اء الإدارة 
التنفيذي���ة وامل�شوؤول���ني بال�رسكة، اإذ رح���ّب بزيارة 
الطلب���ة اجلامعي���ني ملقر جمم���ع ال�رسك���ة ال�شناعي، 
ونقل لهم حتيات رئي�س ال�رسكة عبدالرحمن جواهري، 
موؤك���داً تع���اون ال�رسكة الدائ���م وامل�شتم���ر مع جميع 

برامج واأن�شطة وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة.
وا�شتعر����س توفيقي الأط���ر العاّمة التي يرتكز 
عليها العمل بال�رسكة واأهمه���ا الإلتزام بروح الفريق 
الواح���د، اإ�شافة اإلى اللتزام ب���اأداء دور فاعل وموؤثر 
يف املجتم���ع، موؤكداً اأن ال�رسك���ة ل ت�شعى اإلى حتقيق 
الأرب���اح فح�شب، ب���ل اإن روؤيتها للنج���اح تقوم على 

اأك���ر من حمور، وتعد امل�شوؤولي���ة الجتماعية واحدة 
م���ن اأهم هذه املحاور. واأكد خالل الجتماع اأن ال�رسكة 
تاأمل من خالل دورها الرياّدي الذي تقوم به يف جمال 
امل�شوؤولية الإجتماعية اإلى اإلهام الآخرين من �رسكات 
واأفراد للمب���ادرة مبّد يّد العون وامل�شاهمة يف تنمية 
جمتمعاتهم من خالل جمموع���ة متنوعة من الو�شائل 
واملمار�ش���ات املبتكرة؛ نظراً ملا ينط���وي عليه هذا 

اجلانب من اأهمية كبرة على الأوطان واملجتمعات.

ومن جانب اآخر، اأو�شح توفيقي اأن ال�رسكة تفخر 
بتميزها يف جمالت ال�شالمة وال�شحة املهنية والبيئة 
حيث اأحرزت العديد من اجلوائز الإقليمية والعاملية 
يف ه���ذه املج���الت، ونال���ت الإ�ش���ادات الوا�شعة من 
العدي���د من املوؤ�ش�ش���ات واملعاه���د املتخ�ش�شة يف 
هذا ال�شاأن، م�شيفاً اأن ال�رسكة حققت اأرقاماً قيا�شية 
يف ال�شالم���ة من حوادث العم���ل التي غالبا ما تت�شبب 

يف تعطيل الأعمال وت�شييع �شاعات العمل.

بدور املالكي من مدينة عي�سى: 

تختتم ي���وم غد )اخلمي�س( فعالي���ات املع�شكر 
اخلليج���ي الأول للمراأة الكفيفة، ال���ذي اأنطلق مطلع 
ال�شه���ر اجلاري، برعاي���ة رئي�س جمل����س اأمناء املربة 
اخلليفي���ة �شمو ال�شيخ���ة زين بنت خال���د اآل خليفة، 
مب�شارك���ة 30 كفيف���ة خليجي���ة. ويف فعالي���ات يوم 
اأم����س الثالثاء، تناولت اخت�شا�شية الر�شاد النف�شي 
والجتماع���ي فائ���زة عب���د الأمر جا�ش���م، يف ور�شتها 
بعن���وان “اأق���در اأتغ���ر”، معن���ى التغي���ر اليجابي، 
و�شف���ات ال�شخ�شي���ة الق���ادرة املتمي���زة، واأهمي���ة 
التغي���ر الإيجاب���ي يف احلي���اة، والثق���ة يف النف����س 
ودوره���ا يف التغي���ر اليجاب���ي، والتحك���م يف الذات 

واأثره يف التغير اليجابي.
واأ�شارت اإلى اأن م���ا يهم الكفيفات هو التعرف 
على اأهمية التغي���ر الإيجابي يف حياتهن واخلطوات 

املهم���ة التي يج���ب اتباعها للو�شول له���ذا التغير 
ونتائج���ه على �شخ�شي���ة كل واحدة منه���ن واأثره يف 

عالقتهن مع الآخرين.
وقالت “عندما نوؤمن باأهمية التغير يف حياتنا، 
نكون قادرين على تغي���ر العامل من حولنا لالف�شل 
والأجم���ل”، موؤكدة اأن هذه القدرة تنب���ع من اأعماقنا 
بني���ة �شادق���ة وع���زم نح���و امل�ش���ي لتل���ك املرحلة 
املهمة لتحقيق اأهدافنا املرج���وة والتي يجب علينا 

اأن لن���رتدد يف مواجهتها وال�شعي للتطوير امل�شتمر 
والطم���وح لبلوغ القمة، موؤكدة اأننا لو قمنا بهذا فاأنه 
�شيقودن���ا حتما للنج���اح والري���ادة الن�شانية يف كل 
جم���ال. ودعت اخت�شا�شي���ة الإر�ش���اد النف�شي ذوي 
الحتياج���ات اخلا�شة عموم���ا، وذوي الإعاقة الب�رسية 
خ�شو�شا، ليكونوا روادا لرحلة التغر التي يحتاجها 
العامل لي�شع بنوره على الآخرين وير�شدهم اإلى درب 

التميز والنجاح.

حب�س عربي �سهر ملطاردته �سابة واإر�سال قبالت هوائية لها

احلب�س 30 �سهًرا ملمثل م�سهور تعّر�س بال�سب لنائب �سابق 

�رشقت �سويرة قيمتها 2500 دينار وباعتها بـ 350 فقط

اأثن���اء م���ا كانت تق���ود �شاب���ة )32 
عاًم���ا( �شيارتها لحظ���ت مالحقة �شاب 
له���ا ويعرت����س طريقه���ا بالق���رب من 
املنعطف املجاور لوزارة العمل، ما كان 
من املمكن اأن ي���وؤدي ذلك اإلى ت�شببها 
يف ارت���كاب حادث م���روري، مو�شحًة يف 
بالغه���ا �ش���ده اأن���ه كان ط���وال الطريق 
 Fly“ ير�ش���ل اإليه���ا قب���الت يف اله���واء
kiss” فيما كانت هي مرتبكة ومل تعره 
اأي اهتم���ام حل���ني تعر�ش���ه اإليه���ا عند 

املنعطف.
ت�شجي���ل  م���ن  ال�شاب���ة  ومتكن���ت 
رق���م لوحة �شي���ارة املته���م )30 عاًما( 
وموا�شفاته���ا ف�ش���اًل ع���ن موا�شف���ات 
با�شتدعائ���ه  وال���ذي  نف�ش���ه،  اجل���اين 
للتحقي���ق معه اأنك���ر ما ن�ش���ب اإليه من 

اتهامات.
فاأحالت���ه النياب���ة العام���ة للمحكمة 
بع���د اأن اأ�شندت اإليه تهم���ة اأنه تعر�س 
لأنثى باأفعال خملة على وجه يخد�س من 
�رسفها وحياءها، والتي ق�شت مبعاقبته 

باحلب�س ملدة �شهر واحد فقط.
فطع���ن ال�ش���اب ال�ش���وري اجلن�شية 
عل���ى ه���ذا احلك���م فق�ش���ت املحكم���ة 
الك���ربى اجلنائي���ة الثاني���ة )ب�شفته���ا 
القا�ش���ي بدر  ال�شتئنافي���ة( برئا�ش���ة 
العب���داهلل وع�شوية كل م���ن القا�شيني 
وجي���ه ال�شاعر وعم���ر ال�شعي���دي واأمانة 
����رس اإميان د�شم���ال، برف����س ا�شتئنافه 
وتاأيي���د احلكم امل�شتاأنف، اإل اأنها اأمرت 
بوق���ف تنفيذ العقوبة مل���دة 3 �شنوات 

تبداأ تاريخ �شدور هذا احلكم.

اأبل���غ نائب �شابق مرك���ًزا لل�رسكة اأنه 
تفاج���اأ بع���دد م���ن اأ�شدقائ���ه ومعارفه 
يتحدثون معه ح���ول قيام اأحد املمثلني 
الكوميدي���ني امل�شهوري���ن يف اململك���ة 
ب�شب���ه وقذف���ه ع���رب مواق���ع التوا�ش���ل 
الجتماعي “الفي�س بوك والإن�شتغرام”، 
واأن���ه وج���ه ل���ه اتهام���ات لوقائ���ع غ���ر 

�شحيحة.
واأ�شار النائب ال�شابق اإلى اأن الكثر 
م���ن الأ�شخا����س الذي���ن و�شلته���م تلك 
الفيديوه���ات املعرو�ش���ة يف ح�شاب���ات 
املمث���ل ق���د �شدق���وا تل���ك ال�شائعات 
وكان���وا يعاتبونه على فعله���ا، مبيًنا اأن 
املمثل و�شفه باأنه )اأبو لهب واأبو جهل( 
وقال اإنه )كبرهم الذي علمهم ال�شحر( 
و)�شاح���ب اللحية البي�شاء( و)بابا نويل 
الأكرب( وغرها  البحرين(، و)املحر����س 

من العبارات.
وبالتحقي���ق مع املته���م )44 عاًما( 
اع���رتف مبا اأ�شن���د اإلي���ه، واأن���ه �شاحب 
احل�شابني املذكورين واملوؤول عما ين�رس 
فيهما، مربًرا اأن���ه بعمله هذا كان يدافع 

عن مملكة البحرين.
فاأحالت���ه النياب���ة العام���ة للمحاكمة 
على اعتبار ان���ه ارتكب يف غ�شون العام 

2014، الآتي:
اأولً: اأ�شن���د عالني���ًة للمجن���ي علي���ه 
وقائع من �شاأنها اأن جتعله حمالً للعقاب 

والزدراء.
ثانًي���ا: رمى عالنيًة املجني عليه باأن 
وجه اإليه الألف���اظ املبينة باملح�رس دون 

اأن يت�شمن ذلك اإ�شناد واقعة معينة.
ثالًث���ا: ت�شبب عمًدا يف اإزعاج املجني 

عليه باأن اأ�شاء ا�شتعمال الهاتف.
رابًعا: ن�رس عالنيًة اأخب���اًرا وتعليقات 
تت�ش���ل باأ�رسار احلي���اة اخلا�شة باملجني 
عليه واأفراد عائلت���ه واإن كانت �شحيحة 

فقد كان من �شاأن ذلك الإ�شاءة له.
وحكم���ت علي���ه املحكم���ة ال�شغرى 
القا�ش���ي  برئا�ش���ة  الثاني���ة  اجلنائي���ة 
عب���داهلل اأب���ل واأمانة ����رس ال�شي���د ها�شم 
الرفاع���ي، غيابًي���ا، باحلب�س مل���دة �شنة 
واحدة عن التهمة الأولى، وملدة 3 اأ�شهر 
ع���ن التهمة الثانية، ومل���دة �شنة واحدة 
ع���ن التهم���ة الثالث���ة، ومل���دة 3 اأ�شه���ر 
والغرام���ة مببل���غ 50 ديناًرا ع���ن التهمة 

الرابعة.
كما ق���ررت املحكمة تقدي���ر كفالة 
مالية مببل���غ 1000 دينار؛ وذلك لوقف 

تنفيذ العقوبة حلني ال�شتئناف.

رف�ش����ت املحكم����ة الك����ربى اجلنائي����ة 
الثاني����ة )ب�شفته����ا ال�شتئنافي����ة( برئا�شة 
القا�ش����ي بدر العب����داهلل وع�شوي����ة كل من 
القا�شي����ني وجي����ه ال�شاعر وعم����ر ال�شعيدي 
واأمانة �����رس اإميان د�شم����ال، ا�شتئناف خادمة 
واأي����دت  عاًم����ا(،   32( اجلن�شي����ة  فلبيني����ة 
معاقبته����ا باحلب�س مل����دة 6 اأ�شهر مع النفاذ 
والإبع����اد نهائًي����ا ع����ن الب����الد بع����د تنفي����ذ 
العقوب����ة؛ وذل����ك ل�رسقته����ا �ش����واًرا مر�شًعا 
بالأملا�س من خمدومتها الإيطالية اجلن�شية، 
وباعت����ه مببل����غ 350 دين����ارا يف ح����ني ي�شل 

�شعره اإلى 2500 دينار.
وكان����ت املجني عليه “41 عاًما” اأبلغت 
مرك����ز ال�رسط����ة اأنه����ا يف ي����وم 21 دي�شم����رب 
2016 واأثن����اء ما كانت تتجه����ز لل�شفر اإلى 
اإيطالي����ا بحثت ع����ن �شواره����ا - م�شنوع من 
الذه����ب الأبي�����س الإيط����ايل وتق����در قيمته 
بح����وايل 2500 دين����ار - اإل اأنه����ا مل جتده، 
مبين����ًة اأن اآخ����ر ا�شتعمال لذل����ك ال�شوار كان 

قبل اأقل من 3 اأ�شابيع فقط.
خادمته����ا  �شاأل����ت  اأنه����ا  واأ�شاف����ت 
)امل�شتاأنف����ة( ع����ن ال�ش����وار، والت����ي اأفادت 
باأنه����ا مل ت�شاه����ده، ونظ����ًرا اإل����ى اأنها كانت 
�شتتوج����ه للمطار فقط تغا�شت عن امل�شاألة 

كونها �شّنت اأنها قد اأ�شاعته يف مكان ما.
لك����ن وبتاري����خ 10 يناي����ر 2017 بع����د 
عودته����ا من اإيطاليا قام����ت بو�شع مبلغ 20 
يورو حتت اأحد الكرا�شي يف �شقتها، وخرجت 
حلوايل �شاعة كامل����ة، وعند رجوعها مل تعر 
على املبلغ، ف�شاأل����ت امل�شتاأنفة عن املبلغ، 
والتي اأكدت لها بدايًة اأنها مل تر �شيًئا، وعند 
�شوؤاله����ا مرًة اأخرى قالت له����ا اإنها �شاهدته 
وقد و�شعت����ه يف دورة املياه، وعندما جلبته 
اإليه����ا كان مثنًي����ا ب�ش����كٍل �شغر، م����ع اأنها 

عندما و�شعته حتت الكر�شي كان مفروًدا.
وحينه����ا �شاألته����ا ع����ن باق����ي الأ�شي����اء 
الت����ي اختفت م����ن حوزتها م����ن م�شوغاتها 
الذهبي����ة، مث����ل �شل�شل����ة م����ع قل����ب �شغر 
مر�شع����ة بالأملا�����س وزوج م����ن حل����ق الأذن 

مر�ش����ع بالأملا�س، فاعرتفت لها اأنها �رسقت 
ال�ش����وار، اأم����ا بخ�شو�س الباقي م����ن الأموال 

واملجوهرات فاإنها مل ت�رسقها.
واأ�ش����ارت املجن����ي عليها اإل����ى اأن تلك 
امل�شوغ����ات كله����ا ا�شتلمته����ا كهداي����ا ول 
اأر�ش����دة لديها عنها لتاأكي����د قيمتها، مبينًة 
اأنه����ا تعرف����ت عل����ى امل�شتاأنفة ع����ن طريق 
موقع التوا�ش����ل الجتماعي “الفي�س بوك”، 
من قبل جمموعة كان����ت م�شرتكة هي فيها، 
وكله����م م����ن الفلبيني����ني، بع����د اأن حتدثت 
معهم ع����ن حاجتها خلادمة، فتوا�شلت معها 
امل�شتاأنف����ة، واأب����دت لها رغبته����ا يف العمل 
لديها، مو�شحًة اأنها كانت يف كل مرة تطلب 
منه����ا ج����واز �شفره����ا حت����ى حت����ّول اإقامتها 
با�شمه����ا، اإل اأن امل�شتاأنفة كانت متاطل يف 

هذا الأمر.
م����ن جهته����ا، اأو�شح����ت امل�شتاأنف����ة يف 
اأقوالها، اأنها ح�رست للعمل كخادمة يف منزل 
مبنطقة الزجن، لك����ن ونظًرا حلدوث خالفات 
بينه����ا وب����ني خمدومته����ا، فقد طل����ب منها 
كفيله����ا ال�شكن لدى اأ�شدقائه����ا، ويف حال 
رغبتها بالتحويل لكفيل اآخر يجب عليها اأن 
تدفع له مبل����غ 400 دينار، حتى متكنت من 

العمل لدى املجني عليها.
واأف����ادت اأنها بالفعل �رسق����ت ال�شويرة 
وباعته����ا لأح����د حم����الت املجوه����رات بقيمة 
350 دينارا فق����ط، واأر�شلت هذا املبلغ اإلى 
عائلته����ا يف الفلبني عن طريق حوالة؛ وذلك 

لأنهم حمتاجون للمال.
وثبت للمحكمة اأن امل�شتاأنفة يف غ�شون 
�شه����ر دي�شم����رب م����ن الع����ام 2016، �رسقت 
املنق����ولت اململوك����ة للمجن����ي عليه����ا من 
م�شكنها حال كونها اأحد العاملني يف املكان 

واإ�رساًرا مبتبوعها.
ي�شار اإل����ى اأن امل�شتاأنفة متلك اأ�شبقية 
واحدة يف ك�ش����ف ال�شتعالم اجلنائي اخلا�س 
به����ا، اإذ اأدين����ت بالإقام����ة غ����ر امل�رسوعة يف 
البالد باحلب�س مل����دة 10 اأيام والإبعاد ملدة 

3 �شنوات عن البالد.

ابراهيم النهام

 اإعداد: عبا�س اإبراهيمحماكم



الذهب ي�صعد لأعلى 
م�صتوى يف اأ�صبوع 

لن���دن - رويرتز: �صجل���ت اأ�صع���ار الذهب 
اأعل���ى م�صتوى يف اأ�صبوع اأم�س الثالثاء بدعم من 
انخفا�س الدولر بعدما حثت بيانات اقت�صادية 
اأمريكية امل�صتثمرين عل���ى اإعادة تقييم فكرة 
رف���ع اأ�صع���ار الفائدة قريب���ا اإلى جان���ب تزايد 

املخاوف الأمنية بعد انفجار يف رو�صيا.
وارتف���ع الذه���ب يف املعام���الت الفوري���ة 
0.5 % اإل���ى 1259 دولرا لالأوقية )الأون�صة( 
بعدما لم�س اأعل���ى م�صتوى منذ 27 مار�س عند 

1260.09 دولرا لالأوقية.

تعايف اإنتاج ليبيا يهبط باأ�صعار النفط
�صول - رويرتز: هبطت اأ�صعار النفط اأم�س الثالثاء يف الوقت الذي �صّكل فيه ارتفاع اإنتاج 

النفط الليبي وزيادة اأن�صطة احلفر الأمريكية موؤ�رشًا على احتمال زيادة اإمدادات اخلام.
وانخف�ص���ت العقود الآجلة خلام القيا�س العامل���ي مزيج برنت 22 �صنًتا اأو ما يعادل 0.41 

% اإلى 52.9 دولًرا للربميل مقارنة مع اجلل�صة ال�صابقة.
وهبطت اأ�صعار العقود الآجلة خلام غرب تك�صا�س الو�صيط الأمريكي 23 �صنًتا اأو ما يعادل 
0.46 % اإل���ى 50.01 دولًرا للربميل.  وقال حملل اأ�صواق ال�صلع الأولية والطاقة لدى رويرتز 
وان���غ تاو اإن اخل���ام الأمريكي قد يهبط اإلى 49.62 دولًرا للربمي���ل مع عدم متكنه من اخرتاق 
م�صتوى مقاومة عند 50.95 دولًرا. وقد يرتاجع خام برنت اأي�ًصا اإلى 52.79 دولًرا للربميل.
وكانت م�صادر مطلعة قالت لرويرتز اإن اإنتاج ليبيا من النفط زاد بعدما رفعت املوؤ�ص�صة 
الوطني���ة للنفط حالة الق���وة القاهرة عن حتميالت خام حقل ال�رشارة م���ن مرفاأ الزاوية يف غرب 

البالد.
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اقتصاد

بدء الأعمال الإن�شائية ملبنى “BIBF” اجلديد 2018

انطالق امللتقى البحريني الهندي غًدا

“�شريفكورب”: البحرين جاذبة لال�شتثمارات

خط طريان مبا�رش بني اململكة و�رشم ال�شيخ 

290 مليون دينار حجم التداول العقاري

“بتلكو”: ملتزمون بتقدمي “برودباند” عايل ال�رشعة 

تنظيم املعر�س البحريني امل�رشي مايو املقبل

خالل الربع الأول من العام اجلاري

اتفاقية لتقدمي حلول البيانات مل�صاريع “اأمالك”

زينب العكري من ال�شناب�س

ك�صفت رئي�س اجلانب البحريني مبجل�س الأعمال 
البحرين���ي امل�رشي امل�صرتك يف غرفة جتارة و�صناعة 
البحري���ن اأفنان الزياين، ع�صو جمل�س الإدارة، عن اأن 
املعر�س البحريني امل����رشي امل�صرتك �صيقام خالل 
الف���رتة من 16 اإلى 18 ماي���و املقبل مبركز البحرين 

الدويل للمعار�س واملوؤمترات.
واأكدت الزياين خالل موؤمتر �صحفي لالإعالن عن 
املعر�س، موافقة البحري���ن اإطالق خط طريان مبا�رش 
بني اململكة و�رشم ال�صيخ ليكون خط الطريان الثاين 

بني البلدين.
 واأو�صح���ت اأن اله���دف من تد�ص���ني هذا اخلط 
ه���و ت�صجيع �صياح���ة املوؤمت���رات وال�صياحة العالجية 
وا�صتقط���اب امل�صافري���ن اإل���ى م����رش م���ن املنطقة 

ال�رشقية يف ال�صعودية.
وتابع���ت: “اإن تنظيم الفعالي���ات القت�صادية 
امل�صرتك���ة م���ن اجلانبني البحرين���ي وامل�رشي �صوف 
ي�صه���م حتًما يف زيادة ومنو حجم التجارة البينية بني 
مملكة البحري���ن وجمهورية م����رش العربية، و�صتكون 
اململكة بواب���ة لتوزيع املنتج���ات الغذائية امل�رشية 
يف ال�صوق املحل���ي واخلليجي، خا�صة مع وجود اإعفاء 

جمرك���ي للمواد الغذائية ب���ني البلدين ويجب تعزيز 
ال�صتثم���ار البحرين���ي امل�رشي امل�ص���رتك يف خمتلف 

املجالت”.
واأ�صاف���ت: “�صي�صم���ل املعر����س العدي���د م���ن 
قطاعات الأعمال القت�صادية وال�صتثمارية الهامة. 

ولفت���ت اإل���ى اأن املعر�س �صيق���ام على م�صاحة 
3 اآلف م���رت مرب���ع مب�صارك���ة 50 جه���ة بحرينية من 
القطاع���ني اخلا����س واحلكوم���ي و50 جه���ة م�رشية، 
م�ص���رية اإلى اأن امل�صاحات �صتك���ون باأ�صعار التكلفة 
دعًما من الغرفة لت�صجي���ع القطاع اخلا�س البحريني 
وامل����رشي عل���ى اللتق���اء وتب���ادل اخل���ربات واإن�صاء 
اأعمال م�صرتكة، داعي���ة يف الوقت نف�صه امل�صاركني 
م���ن اجلان���ب البحريني اإل���ى ال�صتفادة م���ن خدمات 

متك���ني يف دعم املعار�س والت���ي ت�صل ن�صبتها اإلى 
.% 50

م���ن جهته���ا، قال���ت ال�صف���رية امل�رشي���ة ل���دى 
البحري���ن، �صهى الفار، ناأمل م���ن خالل هذا املعر�س 
ا اأن هذا اأول معر�س  اإبراز وجه م�رش اجلديد، خ�صو�صً
تقيم���ه م����رش يف اخل���ارج بع���د التغ���ريات ال�صيا�صية 
والقت�صادي���ة، مبين���ة اأن املعر����س يحظ���ى بدع���م 

واهتمام من اأعلى اجلهات املعنية.
وتابع���ت نح���ن حري�ص���ون على تنمي���ة عالقاتنا 
ا  التجارية والقت�صادية مع اخلليج والبحرين خ�صو�صً
مع الرغبة ال�صادقة م���ن جاللة امللك لتنمية التجارة 
ب���ني البلدين من خالل زيارات���ه املتعددة جلمهورية 

م�رش والتي جت�صد ال�رشاكة العربية. 

املنامة - بنا: اأعلن ق�صم العالقات العامة 
والإعالم بجهاز امل�صاح���ة والت�صجيل العقاري 
اأن حج���م الت���داول العقاري خ���الل الربع الأول 
من هذا العام 2017 بلغ نحو 289.956.209 
بنح�����و  تق���در  زي���ادة  بن�صب���ة  اأي  دنان���ري، 
8.11 % مقارن���ة بالف���رتة نف�صه���ا من العام 
املا�صي 2016، حيث بل���غ حجم التداول فيه 

.268.193.996
واجل���دول الت���ايل يبني قيم���ة التداولت 
العقاري���ة للبحريني���ني واخلليجيني والأجانب 
للفرتة من يناير حت���ى نهاية �صهر مار�س من 
هذا الع���ام 2017، مقارنة بالفرتة نف�صها من 

العام املا�صي 2016.

املنام���ة � بتلك���و: قال رئي�س جمل����س اإدارة �رشكة 
بتلك���و ال�صيخ حممد ب���ن خليفة اآل خليف���ة اإن ال�رشكة 
باعتباره���ا امل���زود الرائ���د لالت�ص���الت الرقمي���ة يف 
البحرين، ملتزمة التزام���ا تاما بتقدمي خدمات النطاق 
العري����س عالي���ة ال�رشعة “الربودبان���د” للم�صتهلكني 

وال�رشكات، وذلك متا�صيا مع تطلعات اململكة.
وتدع���م بتلك���و م����رشوع اإن�ص���اء ال�صبك���ة الوطنية 
للنطاق العري����س با�صتخدام تقني���ة الألياف الب�رشية 
عل���ى امل�صتوى الذي تطم���ح اإليه احلكوم���ة يف اخلطة 
الوطني���ة الرابع���ة التي واف���ق عليها جمل����س الوزراء 
برئا�ص���ة رئي�س الوزراء �صاحب ال�صم���و امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة، والت���ي يقودها ويل 
العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
ال���وزراء �صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ري �صلمان بن 
حم���د اآل خليفة، والت���ي من اأهدافه���ا و�صول خدمات 
النط���اق العري�س فائقة ال�رشعة ب�رشعة ل تقل عن 100 
ميغاب���ت يف الثانية لت�صل اإل���ى 95 % من املنازل يف 
البحرين و�رشعة 1 جيجابايت يف الثانية جلميع ال�رشكات 

واملوؤ�ص�صات.
عل���ى �صعيد مت�صل، وقعت �رشك���ة بتلكو و�رشكة 
اأمالك، الذراع ال�صتثماري العقاري واململوك بالكامل 
م���ن جانب الهيئة العامة للتاأم���ني الجتماعي اتفاقية 
توفر بتلكو مبوجبها حلول البيانات مل�صاريع ال�رشكة.

ووق���ع التفاقية ع���ن بتلكو الرئي����س التنفيذي 
من���ى الها�صمي، وعن اأم���الك رئي�صها التنفيذي حممد 

عبدالإله الكوهجي.
و�صتق���دم بتلكو مبوجب التفاقية حلول متطورة 
خلدمة البيانات وبناء البنية التحتية لل�صبكة الداخلية 
للم����رشوع ال�صكن���ي The Sixty Six، املق���رر اإجنازه 

بحلول منت�صف العام 2018 يف منطقة اأم احل�صم.
كما تقدم بتلكو خدمات النطاق العري�س والبنية 
التحتية ملبن���ى “اإجناز”. واأ�صافت الها�صمي “نحر�س 
عل���ى تقدمي اخلدم���ات الأكرث تط���وًرا وال�صبكة الأ�رشع 
يف البحرين جلميع الوح���دات ال�صكنية مل�صاريع اأمالك 
القائمة واملقبلة بنية ب�رشعة ت�صل اإلى 500 ميغابايت 
يف الثاني���ة من خدمات النطاق العري�س وفتح الأبواب 

 .TV خلدمات القيمة امل�صافة مثل بتلكو
م���ن جانبه، قال الرئي����س التنفيذي لأمالك حممد 
الكوهج���ي: “نحن على ثقة بق���درات �رشكة بتلكو على 
تلبي���ة احتياجات امل����رشوع ملا تتميزب���ه �صبكاتها من 

تكنولوجيا متطورة وحديثة”.

• الزياين وال�صفرية امل�رشية يف املنامة خالل املوؤمتر ال�صحايف اأم�س	

• جدول يظهر حجم التداول العقاري وتوزيعه بح�صب اجلن�صيات	

قالت مديرة معه���د البحرين للدرا�صات 
�صولف���ي   )BIBF( واملالي���ة  امل�رشفي���ة 
نيكلو����س اإن تنفي���ذ م�رشوع املبن���ى اجلديد 
للمعهد �صي�صتغرق م���ا بني 4 اإلى 5 �صنوات 
وعل���ى مراحل عدة، وبتكلف���ة قدرها نحو 15 

مليون دينار.
واأو�صح���ت نيكلو����س اأن العم���ل ل يزال 
قائم���ا لإج���راء تعديالت على فك���رة امل�رشوع، 
م�صيفة مت جتهيز الت�ص���ور العام وت�صاميم 
املبنى اجلديد ال���ذي �صي�صد يف الأر�س التي 
خ�ص�صت مبرفاأ البحري���ن املايل، متوقعة اأن 
ي�صتغ���رق اإع���داد الت�صميم النهائ���ي للمبنى 

والر�صوم الهند�صية 18 �صهرا.
ويف ه���ذا ال�صي���اق، اأف���ادت نيكلو�س اأن 
الأعم���ال الإن�صائي���ة للمبن���ى اجلدي���د �صتبداأ 
الع���ام املقب���ل 2018، و�صيجه���ز املبنى يف 

غ�صون 3 �صنوات.
واأردف���ت اأن العم���ل ج���ار حالي���ا عل���ى 

النتهاء من متويل اإن�صاء املبنى اجلديد.
وكان قد اأعلن يف العام 2012 اأن متويل 
املبنى اجلديد بن�صب���ة 70 % من الحتياطي 
ال���ذي يتملك���ه و30 % م���ن القرتا����س من 

القطاع اخلا�س.
ووفق���ا للجريدة الر�صمي���ة، فاإن املعهد 
يبا����رش امله���ام وال�صالحي���ات الالزم���ة كافة 

برام���ج  و�ص���ع  ومنه���ا:  اأهداف���ه،  لتحقي���ق 
التدري���ب الالزم���ة لتحقي���ق اأهداف���ه، وعقد 
دورات تدريبي���ة خا�ص���ة لتنمي���ة امله���ارات 
املوؤمت���رات  وعق���د  واملالي���ة،  امل�رشفي���ة 
للنهو����س  الالزم���ة  واللق���اءات  والن���دوات 
بالقط���اع املايل يف اململك���ة وتنمية الكوادر 
امل�رشفي���ة واملالية، والدخول يف اأي ترتيبات 
اأو تعام���الت م���ع ال����رشكات اأو املوؤ�ص�صات اأو 
الهيئ���ات اأو امل�صاري���ع اأو الأ�صخا����س داخل 
اململك���ة اأو خارجها، واحل�صول م���ن اأٍي منها 
على اأية رخ�س اأو حقوق اأو امتيازات، اإذا كان 
من �صاأن اأي من ذلك كله م�صاعدته يف حتقيق 

اأهدافه.

تنطل���ق غدا فعالي���ات ملتق���ى الأ�صبوع 
البحريني الهندي، وال���ذي �صيبحث عدداً من 
املو�صوعات القت�صادية التي تهم اجلانبني 
خ�صو�ص���ا يف جم���ال تطوي���ر ومن���و القط���اع 
التجاري وال�صتثم���اري امل�صرتك، اإلى جانب 
بح���ث جمالت وفر�س التع���اون بني البلدين 

ال�صديقني.
وتنظم احل���دث الذي يق���ام حتت رعاية 
وزي���ر ال�صناع���ة والتج���ارة وال�صياح���ة جلن���ة 
الرتوي���ج واملعار����س واملوؤمت���رات بغرف���ة 
جتارة و�صناع���ة البحرين بالتع���اون مع جلنة 
جت���ار البحرين الآ�صيوي���ني بالغرفة، برئا�صة 
نائب الأمني املايل حممد �صاجد اإظهار احلق.

وقال���ت رئي�ص���ة جلن���ة الرتوي���ج وع�صو 
جمل����س اإدارة الغرف���ة اأح���الم جناح���ي ن�صعى 
م���ن خالل ه���ذه الفعاليات اإلى زي���ادة معدل 
التجارة البيني���ة القائمة بني البلدين، والتي 
و�صلت يف العام 2016 لأكرث من 600 مليون 
دولر وفق موؤ����رشات التج���ارة اخلارجية لدى 

اجلهاز املركزي للمعلومات.

واأ�صاف���ت اأن امللتق���ى �صيح����رشه كبار 
التج���ار وامل�صتثمرين م���ن الطرفني؛ بهدف 
احل�صول على اأق�صى ا�صتفادة ممكنة وبحث 
ال����رشاكات بني البلدين، اإل���ى جانب الرتويج 
ملزايا املن���اخ ال�صتثماري مبملك���ة البحرين 
يف ظ���ل �صيا�ص���ة تنويع م�ص���ادر الدخل التي 

تنتهجها اململكة.

ا�صتقطب���ت البحرين ح���وايل 280 مليون 
دولر م���ن ال�صتثم���ارات الأجنبي���ة، بواقع 40 
�رشكة جديدة يف الع���ام 2016، وفًقا ل�صندوق 
النق���د ال���دويل. وتب����رش ه���ذه الأرق���ام بنجاح 

�صيا�صة ا�صتقطاب ال�صتثمارات الأجنبية.
واأف���ادت �رشك���ة “�صريفك���ورب”، املزّود 
للمكات���ب املجّهزة وحلول باق���ات الأعمال يف 
ال����رشق الأو�صط، باأن بيئة الأعمال املزدهرة يف 
البحرين ت�صتمر يف اإتاحة الفر�س لال�صتثمارات 
الأجنبي���ة، وذلك عل���ى الرغم م���ن التاأثري غري 
القت�ص���اد  يف  املتقلب���ة  لالأو�ص���اع  املبا����رش 

العاملي. 
و�رشح���ت املدي���ر الع���ام لل�رشك���ة ل���ودي 
حلدو، “لق���د �صهدنا يف �صريفك���ورب ارتفاًعا 
طفيًف���ا يف ال�ص���وق، م���ع موا�صل���ة ال����رشكات 

الإقليمي���ة والعاملي���ة ا�صتثمارها يف املنطقة. 
ومت�ص���ي احلكومة بزخم كبري من اأجل اجتذاب 
ال�صتثم���ارات الأجنبية وم���ن القطاع اخلا�س، 
وذلك �صمن القطاعات الواعدة ذات املقومات 
العالية للنمو، مثل: اخلدمات املالية، والقطاع 
ال�صناعي، والت�صنيع، واخلدمات اللوجي�صتية، 
وتكنولوجي���ا  والت�ص���الت  وال�صياح���ة، 
“�صريفك���ورب”،  ل����  ووفًق���ا  املعلوم���ات”. 
�صاع���دت الإ�صالحات التنظيمي���ة على حتفيز 
الدوافع ال�صتثمارية ل���دى ال�رشكات الأجنبية، 
اإذ اأ�صبح���ت البحرين الدول���ة الأولى يف منطقة 
ال����رشق الأو�صط و�صم���ال اإفريقي���ا التي تقوم 
بدم���ج قوان���ني ال����رشاكات املح���دودة �صمن 
نظامه���ا القان���وين، وذل���ك مع اإ�ص���دار قانون 

�رشاكات ال�صتثمار املحدودة.

• �صولفي نيكلو�س	

• اأحالم جناحي	

 املحرر القت�شادي

• ال�صيخ حممد بن خليفة	
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تراجع النفط البحريني 4.7 دوالر للربميل يف مار�س
اإنتاج حقل “اأبو�سعفة” يالم�س 50 دوالًرا

طغ���ى االنخفا�س على متو�س���ط �سعر برميل 
النف���ط اخل���ام ال�س���ادر م���ن حق���ل اأبو�سعف���ة يف 
االأ�س���واق العاملي���ة خ���الل �سهر مار����س املا�سي 
مبقدار 4.7 دوالر، ما ن�سبته 8.7 %، وكان ال�سهر 
ق���د بداأ عند �سعر 54.3 دوالًرا، وانتهى عند 49.6 

دوالًرا.
ووفًقا الأحدث بيان���ات ر�سمية ح�سلت عليها 
“الب���الد”، بلغ متو�سط �سعر الربميل يف االأول من 
ال�سهر املا�سي يف الف���رة من )27 فرباير اإلى 3 
مار����س( 54.3 دوالًرا، مرتفًعا مبقدار 0.2 دوالر، 
ما ن�سبته 0.4 % مقاب���ل 54.1 دوالًرا يف االأ�سبوع 
االأخ���ر من �سهر فرباي���ر املا�س���ي يف الفرة من 

)20 اإلى 24 فرباير(.
يف ح���ن �سه���د متو�س���ط �سع���ر الربمي���ل يف 
االأ�سبوع الثاين يف الف���رة من )6 اإلى 10 مار�س( 
تراجًع���ا مبق���دار 1.5 دوالر، م���ا ن�سبت���ه 2.8 %، 
ليبلغ 52.8 دوالًرا، ووا�سل انخفا�سه يف االأ�سبوع 
الثالث يف الفرة من )13 اإلى 17 مار�س( مبقدار 

3.1 دوالرات، م���ا ن�سبت���ه 5.9 %، ليبل���غ 49.7 
دوالًرا.

 وا�ستم���ر على ه���ذا املن���وال باالنخفا�س يف 
االأ�سبوع الرابع يف الفرة من )20 اإلى 24 مار�س( 
مبق���دار 0.4 دوالر، ما ن�سبته 0.8 %، ليبلغ 49.3 
دوالًرا، ث���م ارتفع مبق���دار 0.3 دوالر، م���ا ن�سبته 
0.6 %، ليختت���م ال�سهر عند �سعر 49.6 دوالًرا يف 

الفرة من )27 اإلى 31 مار�س(.
وكان متو�سط �سعر الربميل قد �سهد ارتفاًعا 
طوال �سهر فرباير املا�سي، مبقدار 0.9 دوالر ما 
ن�سبت���ه 1.69 %، يف ح���ن انخف�س مبق���دار 0.9 

دوالر يف �سهر يناير املا�سي.
ي�سار اإل���ى اأن البحرين ت�ست���ورد من اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة 270 األف برمي���ل من النفط 
اخل���ام، ويبلغ اإنت���اج البحرين من حق���ل اأبو�سعفة 
150 األف برميل يوميًّا، و45 األف برميل يوميًّا من 

حقل البحرين.
اإلى ذلك، اأو�سحت البيانات اأن متو�سط �سعر 
برمي���ل اأبو�سعفة يف االأ�سب���وع املا�سي بلغ 49.3 
دوالًرا، بارتف���اع قدره 0.3 دوالر، م���ا ن�سبته 0.6 

%، مقابل 49.3 دوالًرا يف االأ�سبوع قبل املا�سي.
وبلغ متو�سط �سع���ر برميل دبي 49.9 دوالًرا 
يف االأ�سب���وع املا�سي، بارتفاع ق���دره 0.4 دوالر، 
م���ا ن�سبته 0.8 %، مقابل 49.5 دوالًرا يف االأ�سبوع 

قبل املا�سي.
واأ�سارت البيانات اإل���ى اأن متو�سط �سعر خام 

برن���ت يف االأ�سب���وع املا�س���ي بل���غ 51.3 دوالًرا، 
بارتفاع قدره 1.2 دوالر، ما ن�سبته 2.4 %، مقابل 

50.1 دوالًرا يف االأ�سبوع قبل املا�سي.
وبلغ متو�سط �سعر اخلام االأمركي القيا�سي 
املع���روف بخ���ام غ���رب تك�سا����س 49.3 دوالًرا يف 
االأ�سب���وع املا�س���ي، بارتفاع ق���دره 1.9 دوالر، ما 

ن�سبت���ه 4 %، مقابل 47.4 دوالًرا يف االأ�سبوع قبل 
املا�سي.

وكانت وكالة رويرز ذكرت اأن اأ�سعار النفط 
هبط���ت يوم اجلمعة املا�سي بعد اأن فقدت موجة 
�سعود ا�ستمرت 3 اأيام زخمها، بينما اأ�سار ارتفاع 
ع���دد من�س���ات احلفر االأمري���ة اإلى زي���ادة اإنتاج 
النف���ط ال�سخري مبا ي�سهم يف تخمة املعرو�س يف 

االأ�سواق العاملية.
وظل���ت االأ�سعار تتحرك يف نط���اق خالل الربع 
االأول يف الوقت الذي كان التجار يبحثون فيه عن 
اإ�سارات ما اإذا كانت تخفي�سات االإنتاج من جانب 
منظمة البلدان امل�س���درة للبرول )اأوبك( فعالة 
اأم اإن االإنتاج االأمرك���ي ي�ساهم يف تبديد اجلهود 

الرامية اإلى اإعادة التوازن اإلى ال�سوق.
وكانت اأوبك وعدد من املنتجن امل�ستقلن 
من بينهم رو�سيا اتفقوا اأواخر العام املا�سي على 
خف�س االإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خالل 
الن�س���ف االأول م���ن العام احلايل به���دف تقلي�س 

تخمة املعرو�س العاملي وتعزيز االأ�سعار.

اأمل احلامد

“البور�صـــــة” تقفـــل على ارتفـــاع 

“البحرين اال�صالمي”: �صفقة بـ 36 األف �صهم

احل�صينــي رئي�ًصــــا الإدارة “ا�صتيــراد”

مراد رئي�ًصا لـ “البحرينية الكويتية للتاأمني”

أخبار السوق

اأقف���ل “موؤ�رش البحرين الع���ام” اأم�س عند 
م�ست���وى 1،348.54، مرتفع���ا 0.72 نقط���ة 

مقارنة باإقفاله يوم اأم�س االأول.
وتداول امل�ستثمرون 2.91 مليون �سهم 
بقيم���ة اإجمالي���ة بلغت 755.17 األ���ف دينار، 
مت تنفيذها من خ���الل 89 �سفقة، حيث ركز 
امل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى اأ�سهم قطاع 
البنوك التجارية، والت���ي بلغت قيمة اأ�سهمه 
املتداولة 332.75 األ���ف دينار، اأي ما ن�سبته 
44 % م���ن القيمة االإجمالي���ة للتداول بواقع 

1.75 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 30 
�سفقة.

وج���اءت �رشكة اأملني���وم البحري���ن )األبا( 
يف املرك���ز االأول، اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�سهمه���ا 
املتداولة 219.47 األ���ف دينار، اأي ما ن�سبته 
29.06 % اإجم���ايل قيمة االأ�سه���م املتداولة 
وبكمية قدره���ا 527 األف �سهم، مت تنفيدها 

من خالل 30 �سفقة.
اأما املرك���ز الثاين، ف���كان للبنك االأهلي 
املتح���د بقيم���ة قدرها 176.59 األ���ف دينار، 

اأجرى م�ساهم رئي�س �سفقة ل�رشاء 
36 األف �سهم من اأ�سهم بنك البحرين 
االإ�سالم���ي بقيمة اإجمالي���ة بلغت نحو 

4.9 اآالف دينار.
ووفًقا للبيان الذي ن�رش على موقع 
البور�سة اأم�س الثالثاء نفذت ال�سفقة 
يوم اأم����س االأول )االإثن���ن( ومت �رشاء 

ال�سهم الواحد ب�سعر 0.136    دينار.
وكان امل�ستثمرون قد تداولوا يف 
البور�س���ة يوم االثن���ن 3.03 مالين 

�سهم، بقيمة اإجمالية قدرها 759.54 
األ���ف دين���ار، مت تنفيذه���ا م���ن خالل 
75 �سفق���ة، حيث رك���ز امل�ستثمرون 
تعامالته���م على اأ�سه���م قطاع البنوك 
التجاري���ة والتي بلغت قيم���ة اأ�سهمه 
اأي  اآالف دين���ار،   308.44 املتداول���ة 
ما ن�سبت���ه 41 % من القيمة االإجمالية 
للتداول، وبكمية قدرها 2.11 مليون 
�سه���م، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 35 

�سفقة.

حدث����ت �رشك����ة اال�ست����راد اال�ستثمارية 
اأم�����س الثالثاء قائمة اأع�س����اء جمل�س اإدارتها 
يف  االإدارة  جمل�����س  اأع�س����اء  انتخ����اب  بع����د 
اجتم����اع اجلمعي����ة العام����ة العادي����ة لل�رشك����ة 
الذي عق����د ي����وم 22 مار�����س املا�سي. ومت 
اختي����ار ح�س����ن احل�سين����ي رئي�ًس����ا ملجل�س 
االإدارة، وعبدالرحم����ن جم�سر نائًبا للرئي�س، 

عب����داهلل  ه����م:  االإدارة  جمل�����س  اأع�س����اء  و5 
جم�سر، وح�سن حممد عامر، ومازن اإبراهيم 
عبدالك����رمي، وخال����د ح�سن تق����ي، وعبداهلل 

اأحمد كمال.
وكانت اجلمعي����ة العامة العادية لل�رشكة 
ق����د وافق����ت عل����ى اأع�س����اء جمل�����س االإدارة 
للدورة االنتخابية لالأعوام 2017 اإلى 2019.

الكويتي���ة  البحريني���ة  ال�رشك���ة  اأعلن���ت 
للتاأم���ن عن حتدي���ث قائمة اأع�س���اء جمل�س 
اإدارتها بعد انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة يف 
اجتماع اجلمعي���ة العامة العادية لل�رشكة الذي 

عقد يوم 23 مار�س املا�سي.
وعن م���راد علي م���راد رئي�ًس���ا ملجل�س 
االإدارة، وخال���د احل�س���ن نائًب���ا للرئي����س، و8 
اأع�س���اء جمل����س االإدارة ه���م: ح�س���ن حمم���د 

زين العابدي���ن، وعماد بوخم�س���ن، و�سوقي 
فخ���رو، وعبدالرحم���ن عل���ي �سي���ف، وبيجان 
خ�رشو�ساه���ي، وحمم���د زينل، وثام���ر اإبراهيم 

عرب، ومبارك العيار.
وكانت اجلمعية العام���ة العادية لل�رشكة 
قد وافق���ت على تعين 6 اأع�ساء وانتخاب 4 
اأع�س���اء ملجل�س االإدارة لفرة الثالث �سنوات 

القادمة، بعد موافقة امل�رشف املركزي.

إعداد: المحرر االقتصادي

الزياين: اإنهاء درا�صة تطوير �صوق املنامة القدمي

الكويت: رفع الدين العام اإلى 20 مليار دينار

“الغرفة” تتفّقد مو�سم التخفي�سات

يتطلب تعدياًل ت�رشيعًيا

املنامة- وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة: 
ق���ال وزي���ر ال�سناعة والتج���ارة وال�سياح���ة زايد 
الزي���اين اإن ال�رشكة املتخ�س�س���ة يف تطوير �سوق 
املنامة القدمي اأنه���ت درا�ستها النهائية حمددا 

9 اأبريل اجلاري موعدا ال�ستعرا�سها.
وياأت���ي تطوي���ر ال�س���وق �سم���ن توجيه���ات 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ر �سلمان بن حمد اآل خليفة لوزارة ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة بالتعاون م���ع غرفة جتارة 
الب���ارزة  مكانت���ه  واإظه���ار  البحري���ن،  و�سناع���ة 
بو�سفه معلما �سياحيا وجتاريا، ف�سالً عن زيادة 
اإ�سهامه يف قطاعي ال�سياحة والتجارة مع احلفاظ 

على هويته البحرينية العريقة.
واأ�س���اف الوزي���ر اأن اللجن���ة امل�سركة التي 
ت�سم جميع ����رشكاء �سوق املنامة القدمي برئا�سة 
الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة البحري���ن لل�سياحة 
واملعار����س �ست�ستعر����س الدرا�س���ة النهائي���ة، 
والت���ي �ست�ستم���ل عل���ى خط���ط �ساعي���ة اإلى حل 
امل�س���كالت التخطيطية يف ال�س���وق مثل تو�سيع 
الطرقات واملم���رات، وتوفر املزيد من مواقف 
ال�سيارات مل�ساعفة عدد الزوار، وحل ال�سعوبات 
التي تواجه التج���ار يف اأن�سطتهم اليومية، ف�سالً 
عن بث روح ع�رشية وجديدة فيه، وتعزيز مكانته 
اأ�سوة باالأ�سواق التاريخية ال�سياحية يف املنطقة.

اال�ست�ساري����ة  ال�رشك����ة  اأن  املعل����وم  وم����ن 
الربيطاني����ة هان����ك ديتم����ار ه����ي امل�رشف����ة على 

امل�رشوع.
اإل����ى ذل����ك، زار نائ����ب رئي�س غرف����ة جتارة 
و�سناعة البحرين، رئي�س جلنة االأ�سواق القدمي، 
خال����د الزياين �سوق املنام����ة القدمي مطلًعا على 
جمري����ات “مو�سم التخفي�س����ات” يف ال�سوق هذا 

االأيام والفعاليات املقامة على هام�سه.
واأع����رب اأع�ساء جلن����ة االأ�س����واق القدمي عن 
�سكرهم عل����ى هذه الزي����ارة موؤكدي����ن ا�ستمرار 

العمل من اأجل النهو�س ب�سوق املنامة القدمي.
و�سّدد اأع�ساء اللجنة على اأهمية الدعم الذي 
يحظى به �سوق املنامة القدمي من غرفة �سناعة 
وجتارة البحرين، الفت����ن اإلى �رشورة هذا الدعم 

يف احل����د م����ن م�سكلة الرك����ود التي يع����اين منها 
التجار يف ال�سوق الأ�سباب باتت معروفة للجميع.

الربام����ج  م����ن  العدي����د  اللجن����ة  وتقي����م 
واالأعم����ال  والراثي����ة  احلرفي����ة  والفعالي����ات 
اليدوي����ة، وذلك يف �سارع ب����اب البحرين، تقاطع 

ال�سيخ عبد اهلل.
ويه����دف مو�س����م التخفي�سات اإل����ى ت�سجيع 
احلركة التجارية وال�سياحية داخل ال�سوق، واحلد 
من حالة الك�ساد ال�سائ����دة هناك، وجذب املزيد 
من الزوار واملرتادي����ن واملت�سوقن، وا�ستمرار 
التعري����ف بال�س����وق خا�س����ة يف اأو�س����اط ال�سياح 

اخلليجين واالأجانب.

الكوي���ت – روي���رز، كون���ا: ق���ال وزي���ر املالية 
الكويت���ي اأن�س ال�سال���ح اإن الكوي���ت ت�ستهدف اإجراء 
تعدي���ل ت�رشيعي ي�سمح بزيادة �سقف الدين العام اإلى 
20 مليار دينار م���ن 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة 
مدة ال�سندات التي ميكنها اإ�سدارها اإلى 30 �سنة من 

ع�رش �سنوات.
وقال الوزي���ر ال�سالح اإن احلكوم���ة تخطط اأي�سا 

الإدخال ال�سكوك �سمن اأدوات االقرا�س.
وباعت الكوي���ت �سندات بقيمة 8 مليارات دوالر 
الأج���ل 5 و10 �سن���وات يف مار����س وذل���ك يف اأول طرح 
�سن���دات دولية، وباع���ت دول اخلليج املج���اورة ومن 
بينها قطر وال�سعودية وعمان ديون باآجال اأطول على 

مدى االأ�سهر القليلة املا�سية.
وق���ال ال�سال���ح اإن الكوي���ت �ستدخ���ل اأ�س���واق 

ال�سن���دات م�ستقب���ال ولك���ن ب�س���كل ح�سي���ف ور�سيد 
م�سيفا “ن�سع���ى اأن يكون اقرا�سن���ا بهدف االإنفاق 

اال�ستثماري”.
كما اأك���د حر�س دول���ة الكويت على اإبع���اد االأثر 
ال�سلبي لراجع اأ�سعار النفط على االإنفاق اال�ستثماري 
الع���ام، الفتا اإل���ى موا�سلته���ا تخ�سي����س اعتمادات 

متزايدة لهذا االإنفاق يف املوازنة العامة.
يف  املتزاي���دة  االعتم���ادات  اإن  ال�سال���ح  وق���ال 
االإنف���اق اال�ستثم���اري تهدف اإلى زي���ادة معدل النمو 
يف القطاع���ات غر النفطي���ة. واأ�ساف اأن حجم االإنفاق 
 %  3.5 اإل���ى نح���و  اال�ستثم���اري املتوق���ع �سي�س���ل 
خ���الل العام احل���ايل و4 % العام املقب���ل، مو�سحا اأن 
تقدي���رات االإنفاق اال�ستثماري التي ت�سمل اال�ستثمار 
اخلا�س يف خط���ة التنمية حتى ع���ام 2020 بلغت نحو 

34 مليار دينار كويتي )نحو 111.2 مليار دوالر(.
وذكر اأن ال�سيا�سة النقدية للكويت حري�سة على 
دع���م النمو يف االئتمان امل�رشيف املحلي الذي �سجل يف 
�سهر �سبتمرب املا�سي ن�سبة منو �سنوي بلغت 7.2 %.
كما  بن اأن )املركزي( الكويتي اأ�سدر نيابة عن 
وزارة املالية �سن���دات واأدوات متويل اإ�سالمية بلغت 
قيمتها نحو 2.2 ملي���ار دينار كويتي )نحو 7.3 مليار 

دوالر( حتى نهاية ال�سنة املالية )2016-2017(.
واأ�سار اإل���ى اأن هذه االإ�س���دارات رفعت م�ستوى 
الدي���ن الع���ام املحل���ي لنح���و 3.8 مليار دين���ار )نحو 
12.54 ملي���ار دوالر( لي�سكل بذلك ن�سبة 9.9 % من 
الن���اجت املحل���ي االإجمايل لع���ام 2017 وق���دره 38.2 
مليار دينار نح���و )125 مليار دوالر( ح�سب تقديرات 

�سندوق النقد الدويل.

• نائب رئي�س الغرفة متفقًدا مو�سم التخفي�سات يف �سوق املنامة القدمي	
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يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم الينا املالك للمؤسسة الفردية املسمى 
مطعم جيمس واملسجلة رقم 5424 للفرع رقم 9 طالبني تغيير الوضع القانوني للمؤسسة الفردية الى شركة تضامن

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

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

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

بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية الى شركة تضامن
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ترييزا ماي ت�شل الريا�س لـ “تعزيز التعاون”
الريا�ـــسـ  وا�س: و�شلت رئي�شة وزراء بريطانيـــا ترييزا ماي اأم�س الثالثاء، اإلى العا�شمة 

ال�شعودية الريا�س يف زيارة ر�شمية تهدف لتعزيز التعاون بني البلدين يف جماالت عدة.
والتقـــت ماي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية االأمري حممد بن نايف 
بن عبدالعزيز، حيث ناق�س اجلانبان �شبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف املجاالت 

كافة، بح�شب وكالة االأنباء ال�شعودية )وا�س(.
كمـــا تطرق اللقاء اإلى التعاون امل�شـــرتك ملكافحة التطّرف وحماربة االإرهاب، اإلى جانب 

ا�شتعرا�س م�شتجدات االأحداث يف املنطقة وموقف البلدين منها.
وبح�شب مركـــز االإعالم والتوا�شل االإقليمي التابع للحكومة الربيطانية ومقره دبي، فاإن 
الزيارة تاأتي “لتوؤكد مكانة ال�شعودية كحليف قريب ومهم، واأن بريطانيا �شتوا�شل التعاون 
الوثيـــق معها يف عدد من املجاالت، وخ�شو�شا يف مكافحة االإرهاب، حيث التعاون الربيطاين 

ال�شعودي يف هذا املجال حيوي جدا”.

السنة التاسعة - العدد 3095 
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القاهرة ـ سكاي نيوز عربية:

 الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــ�ـــس املـــ�ـــري 
الثالثاء،  اأم�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح 
بالعاهل االأردين عبداهلل الثاين، الذي 
يقوم اأي�شا بزيارة العا�شمة االأمريكية 
الر�شمي  املتحدث  و�ــرح  وا�شنطن. 
يو�شف  عالء  اجلمهورية  رئا�شة  با�شم 
اللقاء  بــدايــة  يف  وجــه  ال�شي�شي  ــاأن  ب
جناح  على  اهلل  عبد  للملك  التهنئة 
القمة العربية االأخرية، التي عقدت يف 

االأردن واإدارته الأعمالها باقتدار.
الــ�ــشــيــ�ــشــي حــر�ــس م�ر  واأكـــــد 
االأردن  مع  والت�شاور  التن�شيق  على 
امللفات،  خمتلف  حول  دوري  ب�شكل 
العالقات  بتعزيز  يتعلق  فيما  �شواء 
بني  تــربــط  الــتــي  الوثيقة  الثنائية 
�شعيد  على  اأو  ال�شقيقني،  البلدين 
بالق�شايا  املتعلقة  املــ�ــشــتــجــدات 
من  املنطقة  ت�شهده  ومــا  االإقليمية 

تطورات متالحقة.

طرابزون ـ رويترز: 

طالـــب الرئي�س الرتكـــي رجب طيب 
اأردوغـــان اأم�ـــس الثالثـــاء، اأكـــراد العراق 
باإنزال العلم الكـــردي الذي رفع يف مدينة 
كركـــوك �شمـــايل العـــراق، حمذرا مـــن اأن 
االإحجام عن القيام بذلك �شي�ر بعالقاتهم 
مـــع تركيـــا. وقـــال اأردوغان خـــالل جتمع 
حا�شـــد يف اإقليم زاونغولـــداك املطل على 
البحر االأ�شود “ال نوافق مطلقا على الزعم 
باأن كركـــوك لالأكراد. كركـــوك للرتكمان 
والعرب واالأكراد اإذا كانوا هناك. ال تبداأوا 
يف الزعـــم باأنهـــا لكم واإال �شيكـــون الثمن 
باهظا. �شت�رون باحلوار مع تركيا”، وفق 
“رويرتز”.  وتابع الرئي�س الرتكي “اأنزلوا 

ذلك العلم فورا”. 
واندلعـــت اأزمة �شيا�شيـــة بني بغداد 
واأربيل هـــذا االأ�شبوع بعدما رف�س جمل�س 
النواب العراقي رفع علم اإقليم كرد�شتان 
العـــراق على املباين احلكومية يف حمافظة 

كركوك �شمايل البالد.

 موسكو ـ ا ف ب: 

اأكـــد حمققون رو�ـــس اأن منفذ اعتداء 
�شـــان بطر�شبـــورغ هو اأكربيـــون جليلوف 

واأنه و�شع القنبلة الثانية.
وقالـــت جلنة حتقيـــق رو�شيـــة ام�س 
الثالثـــاء اإن تفجري مرتو �شـــان بطر�شربغ 
مت بفعـــل قنبلـــة رمبا يكـــون فجرها رجل 
عـــرت ال�شلطات علـــى اأ�شالئـــه يف اإحدى 
عربـــات القطـــار. وقالـــت اللجنـــة يف بيان 
اإنه تبني “مـــن االأدلة اجلينيـــة وكامريات 
املراقبـــة اأن هنـــاك �شببـــاً لالعتقـــاد باأن 
ال�شخ�ـــس امل�شـــوؤول عن العمـــل االإرهابي 
ال�شخ�ـــس  نف�ـــس  هـــو  القطـــار  عربـــة  يف 
الـــذي تـــرك حقيبة بهـــا عبـــوة نا�شفة يف 
حمطـــة بلو�شت�شـــاد فو�شتانيـــا”. وكانت 
اال�شتخبـــارات القرغيز�شتانيـــة اأفادت يف 
وقت �شابق، الثالثـــاء، اأن جليلوف ولد يف 
منطقة او�س القرغيزيـــة والتي خرج منها 
عدد كبري من مقاتلـــي “داع�س”، م�شيفة 

اأنه “على االأرجح” نال اجلن�شية الرو�شية.

مدريد ـ اف ب: 

قالت املحكمة العليا االإ�شبانية اأم�س 
�لثالث���اء، �إنه���ا �أمرت بالتحقي���ق يف تورط 
حمتمـــل لرفعـــت االأ�شـــد نائـــب الرئي�ـــس 
ال�شوري ال�شابق وعم الرئي�س ب�شار االأ�شد، 
يف غ�شيـــل اأمـــوال ل�شالح جماعـــة اإجرامية 
جنوبـــي اإ�شبانيـــا. واأمر القا�شـــي خو�شيه 
دي ال ماتا مب�شـــادرة اأمالك تعود لرفعت 
االأ�شد يف مدينتي بويرتو بانو�س وماربيال، 
امل�رفيـــة،  احل�شابـــات  ع�ـــرات  واإغـــالق 

ح�شبما اأفاد بيان �شادر عن املحكمة. 
وكان الق�شـــاء الفرن�شي قد اأيد عددا 
من قرارات م�شادرة ممتلكات عقارية لعم 
الرئي�س ال�شـــوري، وطعن يف روايته ب�شاأن 
م�شـــدر االأموال الـــذي ي�شتبـــه باأنه ح�شل 

عليها من اختال�شات يف بالده. 
الفرن�شـــي وجـــه  الق�شـــاء  اأن  يذكـــر 
 9 يف  عامـــا(،   79( االأ�شـــد  رفعـــت  اإلـــى 
يونيـــو 2016، تهم اختال�ـــس اأموال عامة، 
وتبيي�ـــس اأمـــوال، ب�شكل منظـــم، يف اإطار 

تهرب �ريبي خطري. 

 قمة اأردنية م�رية 
يف وا�شنطن

 اأردوغان الأكراد العراق: 
اأنزلوا العلم فورا

الك�شف عن هوية 
انتحاري �شان بطر�شربغ

 حجز ممتلكات رفعت 
االأ�شد يف اإ�شبانيا

100 قتيل و400 م�صاب مبجزرة بالكيماوي يف �إدلب
فرن�شا تطلب اجتماعا دوليا واأوروبا تتهم االأ�شد

وو�شـــف االئتـــالف يف بيان ما جـــرى يف خان 
�شيخون بجرمية م�شابهة جلرمية الغوطة ال�رقية 
يف دم�شـــق التـــي وقعـــت �شيـــف 2013 واأودت 

حينها بحياة املئات.
وطالب االئتـــالف جمل�س االأمـــن بعقد جل�شة 
طارئـــة وفتح حتقيق فوري، واتخـــاذ ما يلزم من 
تدابـــري ت�شمن حما�شبة امل�شوؤولـــني واملنفذين 

والداعمني واملتورطني وفق الف�شل ال�شابع.
ويف ريـــف اإدلـــب قـــال االأطبـــاء اإن اأعرا�ـــس 
امل�شابـــني تـــدل علـــى ا�شتخـــدام غـــاز ال�شارين 
ال�شام، م�شريا اإلى اأن عدد القتلى مر�شح للزيادة. 
واأ�شـــاف اأن الغارات بلغ عددهـــا 15 وبداأ �شباح 

الثالثاء.
واأكد نا�شطون وفاة عائالت باأكملها اختناقا 

جراء ا�شتهداف خان �شيخون بغازات �شامة.
وتعليقا على قتلى خان �شيخون، قال م�شدر 
من اجلي�س ال�شوري اإن اجلي�س لي�س لديه اأي نوع 
مـــن اأنـــواع االأ�شلحـــة الكيميائيـــة ومل ي�شتخدمها 

�شابقا ولن ي�شتخدمها الحقا.
وتـــداول ن�شطاء �شوريون �شورا على و�شائل 

التوا�شـــل االجتماعي تو�شح من قالت اإنه �شحية 
تخرج من فمه رغوة، ولرجال اإنقاذ ير�شون اأطفاال 
�شبه عرايا باملياه وهم يتلوون على االأر�س، كما 

�شوهدت �شور جلثث اأطفال من عائلة واحدة.
توالـــت التنديـــدات الدوليـــة بق�شـــف بلدة 
خان �شيخـــون مبحافظـــة اإدلب. واأعلنـــت رو�شيا 

عـــدم م�شوؤوليتها عن هذا الهجـــوم، بينما اتهمت 
املعار�شة ال�شورية نظام االأ�شد.

واعترب كبـــري املفاو�شني يف وفد املعار�شة 
ال�شوريـــة اإلى حمادثـــات جنيف حممـــد �شربا اأن 
الق�شف ي�شع حمادثـــات جنيف الهادفة لت�شوية 

النزاع يف “مهب الريح”.

وطلبـــت فرن�شـــا عقد اجتماع طـــارئ ملجل�س 
االأمن الـــدويل بعـــد “الهجوم الكيمـــاوي اجلديد 
اخلطري” كما اأعلن وزيـــر اخلارجية الفرن�شي جان 

- مارك اآيرولت اأم�س.
اأ�شلحـــة  “ا�شتخـــدام  اأن  الوزيـــر  واأ�شـــاف 
كيميائيـــة ي�شـــكل انتهاكا غري مقبـــول التفاقية 
حظـــر االأ�شلحـــة الكيماويـــة ودليـــال جديـــدا على 
الهمجية التي يتعر�ـــس لها ال�شعب ال�شوري منذ 

�شنوات طويلة”.
من ناحيته، قـــال وزير اخلارجيـــة الربيطاين 
بوري�ـــس جون�شـــون اإن الرئي�ـــس ال�شـــوري ب�شـــار 
االأ�شـــد �شيكون جمرم حـــرب اإذا ثبتت م�شوؤوليته 

عن هجوم اإدلب الكيماوي.
واأ�شـــاف اأنـــه “رغم اأنـــه لي�ـــس باإمكاننا بعد 
التاأكد ممـــا ح�شل، اإال اأن ذلـــك يحمل كل �شمات 
هجـــوم نفـــذه النظـــام الـــذي ا�شتخـــدم اأ�شلحـــة 

كيميائية ب�شكل متكرر”.
مـــن جهتهـــا، نددت وزيـــرة خارجيـــة االحتاد 
االأوروبـــي فيديريكا موغرييني بالهجوم، وحّملت 

نظام االأ�شد “امل�شوؤولية الرئي�شة”.

• )اأ.ف.ب(	 اأعرا�س امل�شابني تدل على ا�شتخدام غاز ال�شارين ال�شام  

عواصم ـ وكاالت:

 قالت مديرية �شحة اإدلب اإن عدد �شحايا غارة بغاز ال�شارين �شنتها طائرات النظام على مدينة 

خان �شيخون ارتفع اإىل 100 قتيل واأكرث من 400 م�شاب، معظمهم من الأطفال. 

النظام  طائرات  اإن  ال�شورية  واملعار�شة  الثورة  لقوى  الوطني  الئتالف  قال  املجزرة  اإث��ر  ويف 

ال�شوري ا�شتهدفت مدينة خان �شيخون بغارات جوية م�شتخدمة �شواريخ حمملة بغازات كيماوية 

�شامة ت�شبه اأعرا�شها اأعرا�ض غاز ال�شارين.

عدد �لنازحني من �ملو�صل يتخطى �لـ 300 �ألف 
ت�شفية القيادي “الداع�شي” اأبو مهاجر الرو�شي 

عواصم ـ وكاالت:

 فر اأكر مـــن 300 األف �شخ�س من املو�شل 
منذ بدء احلملة الع�شكرية، املدعومة من الواليات 
املتحـــدة، لطرد “داع�ـــس” من املدينـــة الواقعة 
ب�شمـــال العراق يف اأكتوبر، وفقـــا ملا اأعلنته االأمم 

املتحدة، الثالثاء.
ونقلـــت وكالـــة “رويـــرتز” عن بيـــان مكتب 
املن�شـــق االإن�شاين التابع لالأمم املتحدة يف العراق 
اأن منظمة الهجرة الدوليـــة تقدر اأعداد النازحني 

حاليا بحوايل 302400 نازح.
واأ�شـــار بيان االأمـــم املتحدة اإلـــى اأنه يتوقع 
فرار املزيـــد من االأ�شخا�س مـــن القتال، وتو�شع 

خميمات النازحني يف �شمال و�رق املو�شل.
يذكـــر اأن القـــوات العراقيـــة، املدعومة من 
حتالـــف تقـــوده الواليـــات املتحـــدة، ا�شـــرتدت 
معظم اأحيـــاء مدينة املو�شل، اآخر معقل رئي�س لـ 

“داع�س” يف العراق.
وتقاتـــل القـــوات العراقية حاليـــا ال�شتعادة 
�شمـــال غـــرب املدينـــة مـــن التنظيم، لكـــن عدد 

القتلـــى مـــن املدنيـــني زاد يف اأحيـــاء املدينـــة 
القدمية، املكتظة بال�شكان الذين يتغلغل بينهم 

املقاتلون.
واأعلنـــت ال�رطة االحتادية، اأم�س الثالثاء، عن 
مقتل قيادي بتنظيم “داع�س” و�شتة من معاونيه 

بق�شف ا�شتهدف مقراً لهم باأمين املو�شل.
وقال الفريق رائد �شاكر جودت قائد ال�رطة 
االحتاديـــة يف بيان له، اإن “مدفعية ميدان باإ�شناد 
طائرات ال�رطة االحتاديـــة امل�شرية قتلت اثنني 
مـــن قيادات داع�س بينهم “اأبـــو مهاجر الرو�شي” 
و6 من معاونيه، ب�ربة مبا�رة ا�شتهدفت مقرهم 

يف املجمع الطبي يف املو�شل القدمية”.
وكان جـــودت اأعلن، يف وقـــت �شابق، الق�شاء 
على “وزير �شحة داع�ـــس”، �شعد اهلل اأبو �شعيب، 
مبنطقـــة املو�شل القدمية، موؤكـــدا اأن “ت�شفيته 
متت اعتمادا على معلومات ا�شتخباراتية دقيقة”.

 وقتل “وزيـــر �شحة داع�س” مع مرافقيه بعد 
ا�شتهـــداف �شيارته قـــرب امل�شت�شفى اجلمهوري 

يف املو�شل القدمية.

• )رويرتز(	  مدنيون من املو�شل ي�شطفون لدخول خميم للنازحني جنوبي املدينة  

تركيا تلّوح بعمليات جديدة يف �شوريا
طرابـــزونـ  رويرتز: اأكد الرئي�س الرتكي 
رجـــب طيـــب اأردوغـــان اأن القـــوات الرتكية 
�شتنفـــذ عمليـــات اأخـــرى �شد مـــن و�شفهم 
باالإرهابيـــني على غـــرار عمليـــة درع الفرات 
�شوريـــا،  �شمـــايل  اأ�شهـــرا  ا�شتمـــرت  التـــي 

وا�شتهدفت “داع�س”.
وقـــال اأردوغان - يف خطاب له يف مدينة 
طرابـــزون على البحـــر االأ�شود �شمـــال �رقي 
تركيا - اإن عملية درع الفرات كانت املرحلة 
االأولـــى وقد انتهـــت، ولكن �شتكـــون هناك 

الحقا عمليات اأخرى.

واأ�شـــار اإلـــى اأن املعنيـــني بالعمليـــات 
اجلديدة املحتملة هـــم تنظيم الدولة وحزب 
العمـــال الكرد�شتاين ووحدات حماية ال�شعب 
الكرديـــة الـــذراع امل�شلحـــة حلـــزب االحتـــاد 
الدميقراطـــي ال�شـــوري، وحتـــدث اأردوغـــان 
عـــن “مفاجاآت” بهذا ال�شاأن بـــدءا من الربيع 

احلايل.
وتاأتي تلـــك الت�ريحات، بينمـــا اأفادت 
تقارير اإعالمية باأن تركيا طلبت من ف�شائل 
�شوريـــة م�شلحـــة اال�شتعـــداد للم�شاركـــة يف 

عملية جديدة حمتملة يف �شوريا.



نجاة المضحكي

هل انح���درت الإن�سانية يف قلوب 
بع����ض الن���واب اإل���ى ح���د التفكري يف  
حرم���ان اأبن���اء الأجان���ب م���ن التعليم، 
ثم ه���ل يعلم���ون اأن التعليم حق لكل 
طفل وهو �رشف للبحرين، ثم اأمل تطراأ 
عليهم اإل هذه الفكرة لدعم امليزانية 
العام���ة! ك���م �ستوفر الدول���ة من هذه 
الر�س���وم 50 مليون���ا اأو مئ���ة ملي���ون 
دين���ار؟ اإذا مل���اذا ل يبحث���ون عنها يف 
تقارير دي���وان الرقاب���ة املالية التي 

ذكرت اأين ت�سيع املاليني؟
واإذا كان���ت امل�ساألة توفري املال، 
نقول لهم واهلل ل �سيء يرهق ميزانية 
الدول���ة اإل م�ساري���ف املجل�س���ني، اإذ 
بلغ���ت قيمته���ا لل�سنت���ني املاليتني 
40 ملي���ون دين���ار، اأي اأن كلف���ة كل 
نائب و�سوري 500 األف دينار، األي�ض 
هدرا للمال، ونتمنى اإعادة النظر فيه، 
ب���دل دفع الب���الء باأق���وات املواطنني 
وك����رش ظهر التجار ثم ياأتي الدور على 
حرم���ان اأطفال الأجانب م���ن التعليم. 
ث���م األ توجد م�سادر اأخ���رى ميكن اأن 
تدعم ب�سكل وافر... من هذه امل�سادر 
اأمل  العم���ل،  �س���وق  هيئ���ة  اإي���رادات 
يح���ن الوقت لإع���ادة النظ���ر يف اأموال 
تذه���ب  الآلف  وع����رشات  “متك���ني” 
اإل���ى معاهد التدري���ب، ون�رشب املثل 
مم���ا نعرف���ه، دورات احرتافية مدتها 
والإتيكي���ت  الربوتك���ول  يف  اأي���ام   5
وال�سكرتارية تبل���غ كلفة املتدرب يف 
بع�سها 3500 دينار �سهرياً تتحملها 
“متكني”، اأو درا�سة املكياج وريا�سة 
كمال الأج�سام يف اخلارج ل تقل كلفة 
املت���درب فيه���ا ع���ن 4000 دين���ار، 
ث���م اأمل مينع جمل�ض ال�س���ورى ال�سابق 
ا�ستف���ادة احلكوم���ة م���ن 50 % م���ن 

اإيرادات هيئة �سوق العمل. 
ن����رشب مثال عن جماني���ة التعليم 
يف الع���امل، يف فرن�س���ا عندم���ا وع���دت 
“اأريان لو ب���ان” رئي�سة حزب اليمني 
املتط���رف يف فرن�س���ا باإلغ���اء التعليم 
املج���اين لالأطفال الذين يقيم اآباوؤهم 
ب�س���كل غري قانوين يف 2016، كان رد 
وزي���رة الرتبية والتعلي���م “بلقا�سم”: 
“اإن من���ح التعليم لالأطف���ال الأجانب 
ميثل �رشف اجلمهورية الفرن�سية الذي 
انتهكت���ه ال�سيدة لو ب���ان واأن اقرتاح 
لوبان خمز وغري قاب���ل للتطبيق، واأن 
�سمان ح���ق التعليم لالأطف���ال م�ساألة 
�رشف لفرن�سا”، هذا الرف�ض جاء لأبناء 
مقيم���ني ب�س���كل غ���ري قان���وين، وهنا 
النواب يطالب���ون بفر�ض ر�سوم على 
التعليم لأبناء مقيمني ب�سكل قانوين.
ولب���د هنا اأن ن�سد عل���ى يد وزير 
النعيم���ي  ماج���د  والتعلي���م  الرتبي���ة 
بتم�سك وزارته برف�ض ر�سوم درا�سية 
عل���ى الطلب���ة الأجان���ب يف املدار����ض 

احلكومية.

التعليم المجاني ألبناء 
األجانب شرف للبحرين

ك����ربت اللعب����ة يف املنطقة بني م����ن يعتقد 
اأن هناك حرباً م����ع اإيران يف الأفق تقودها اأمريكا 
وحدها وبني من يعتقد اأن اأمريكا لن تخو�ض حرباً 
حتى على املدى البعيد لأنها يف و�سع اقت�سادي 
ل تري����د اأن تزي����ده تعقي����دا، فالذي����ن يعتقدون 
باحلرب يبن����ون ت�سوراتهم يف �سوء نفاد ال�سرب 
من ت�رشف����ات اإيران الغوغائي����ة يف املنطقة ومن 
حاجة القت�ساد الأمريك����ي للدعم بتو�سيع رقعة 
ت�رشي����ف ال�س����الح املكد�ض منذ �سن����وات، وهناك 
الكثري م����ن الأ�سلحة اجلديدة الت����ي اأنتجت خالل 
ه����ذه الفرتة وهي بحاجة لالختب����ار العملي وتبدو 
ال�ساحة الإيرانية حق����الً مغرياً من حيث التوقيت 
واملكان، هذه العوامل كلها يعتمد عليها اأن�سار 

احلرب.
اأم����ا اأولئك الذين يعتق����دون اأن هناك مانعاً 
يف الوق����ت احل����ايل وحتى على امل����دى املتو�سط 
م����ن املغام����رة بخو�����ض ح����رب �رشيع����ة يف منطقة 
معق����دة كاملنطق����ة الت����ي تتحك����م يف املم����رات 
املائي����ة وحتت�سد فيها اآبار وحق����ول النفط التي 

تغ����ذي العامل بالإ�سافة لبوؤر الإرهاب التي تهدد 
اجليو�����ض الأمريكية، وتف�س����ل الإدارة الأمريكية 
احلالي����ة احلرب على ه����ذه الزمر والب����وؤر قبل اأي 
ح����رب على اإي����ران، ويف�سل ه����وؤلء حتجيم اإيران 
بالعقوب����ات والتهديدات واحل�سار اخلانق وحتى 
خيار دعم املعار�سة الإيرانية من الداخل واخلارج 
بدلً من ح����رب غام�سة قد يكون م����ن تداعياتها 

دمار املوارد وال�ستقرار.
م����ا ه����و الجتاه م����ن قب����ل ال����دول الإقليمية 
املوؤث����رة كاململك����ة العربية ال�سعودي����ة وتركيا 
واإ�رشائيل، بالإ�سافة اإل����ى م�رش التي قد تبدو من 
حي����ث الدور الإقليمي غ����ري موؤثرة يف احلرب على 
اإيران م����ا مل تتعر�ض الدول اخلليجية لأي تهديد 
مبا�����رش من اإيران؟ فه����ذه الدول يعنيه����ا قبل اأن 
تخو�ض اأم����ريكا احلرب اأن ت�سم����ن النتائج التي 
ل توؤث����ر عليه����ا ول تري����د مغام����رة اأمريكية على 
ح�سابه����ا واإن كان هناك من يحب����ذ اأو على الأقل 
يتمن����ى حرباً �سعيدة تنتهي بو�سع حد للغطر�سة 
الإيرانية لك����ن التداعيات هي التي تزعج، فهذه 

احلرب يف حال����ة وقوعها قد ت�سع����ل بع�ض البوؤر 
الإرهابي����ة وتزيد من حتركه����ا اإذا مل ُيْق�سى على 
ه����ذه البوؤر قب����ل اخلو�����ض يف حرب عل����ى اإيران، 
فالروؤي����ة العقالني����ة هن����ا ت����رى اأن الأولوي����ة هي 
الق�ساء عل����ى داع�ض اأولً ومن ث����م ميكن التفرغ 
للنم����ر الإي����راين الذي رمب����ا يكون م����ن ورق وقد 
يناو�����ض اأو عل����ى الأقل يق����اوم الآل����ة الأمريكية 
الع�سكري����ة لأيام من �ساأنه����ا اأن تكلف خ�سائر يف 

الأرواح واملمتلكات.
النتيج����ة م����ن كل ه����ذا التحليل ه����ي قراءة 
ال�سيناريوهات احلالية واملتوقعة من على ل�سان 
امل�سوؤولني يف الإدارة الأمريكية ملعرفة التفكري 
العك�س����ي لديهم، فكلم����ا عك�ست تفك����ري هوؤلء 
تو�سل����ت مل����ا ي����دور يف عقولهم وهن����ا تعرف ما 

�سيحدث اأو على الأقل تتنباأ به.

تنويرة: 
ل ت�سغل عقلك بالغد بينما مل تنجز ما يتطلبه 

اليوم.
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ومضة قلم

ل يوج���د �سيء اأ�سهل م���ن اإطالق 
ال�سع���ارات الت���ي ُتعل���ي م���ن �س���اأن 
الطبق���ة العامل���ة، لكن عندم���ا تتعلق 
الق�سي���ة باأب�سط حقوقه���م اأي الأجور 
اخلي���ارات  اأم���ام  ي�سبح���ون  حينئ���ذ 
الأ�سع���ب. األي�سوا ب����رشا مثلنا ياأكلون 
وي�رشبون ويتاأملون ويحلمون وبالتايل 
فاإّنهم ل يطمحون �سوى اإلى اأكل لقمة 
العي�ض ب�رشف مثل بقية الب�رش. ق�س�ض 
العم���ال الذي���ن حرم���وا م���ن اأجورهم 
على م���دى اأ�سه���ر يندى له���ا اجلبني 
ومتتلئ بالأوجاع ف�سال عن ال�ستغناء 
ع���ن خدماتهم يف اأي وق���ت دون اإبداء 

الأ�سباب. 
اإّن حرم���ان املئ���ات م���ن العم���ال 
البحريني���ني وغ���ري البحريني���ني م���ن 
حقوقهم  ظاهرة ملفت���ة داأبت عليها 
الكثري من ال�رشكات واملوؤ�س�سات، ول 
يج���ب التعام���ل اإزاءه���ا ب�سلبية وعدم 
اك���رتاث، فالق�سي���ة ل تعن���ي حرمان 
العم���ال وحده���م لك���ّن ال���ذي يبع���ث 
عل���ى الأمل واملرارة اأنه���ا مت�ض الآلف 
م���ن عوائله���م. مث���ل هذا التع���دي ما 
كان يج���ب اأن يحدث ل���و كانت هناك 
اإج���راءات حتد من ه���ذا الظلم اأيا تكن 
احلج���ج واملربرات الت���ي يقف حولها 
اأ�سحاب ه���ذه ال�رشكات. ه���ل تنا�سى 
اأرباب الأعمال اأّن ما يتقا�ساه العمال 
م���ن اأجور نظ���ري جهود يبذله���ا هوؤلء 
العمال ويف الأ�س���ل هي حقوق كفلها 
لهم القان���ون ولي�ست تف�سال ول منة 
ناهي���ك ع���ن كونه���ا م�ساأل���ة اأخالقية 

واجتماعية. 
 ث���م هل لب���ّد م���ن التذك���ري باأّن 
تعطيل الرواتب لأ�سهر ي�ساعف حجم 
املاأ�ساة ل�سب���ب ل نعتقد اأنه خاف عن 
اأحده���م اأّن الراتب ه���و م�سدر الدخل 
الأوح���د لبقائه���م عل���ى قي���د احلي���اة 
فه���ل هناك ظلم اأب�سع من هذا الظلم! 
ول يج���ب اأن نن�سى اأّن ه���وؤلء العمال 
ي���وؤدون واجبهم يف ظ���ّل ظروف بالغة 
الق�س���وة حت���ت �سم����ض لهب���ة طوال 
اأ�سه���ر ال�سي���ف مقاب���ل عائ���د مادي 

هزيل قيا�سا بحجم العمل امل�سني.
كان بودنا لو اأّن من حرموا العمال 
من حقوقهم ت�سوروا مدى الأمل الذي 
يعت�رشه���م وهم يقف���ون هكذا ل حول 
له���م ول ق���وة ورمب���ا ا�ستنف���دوا كل 
الطرق للبقاء عل���ى قيد احلياة ف�سال 
اأطف���ال. واإزاء مث���ل  اأن لديه���م  ع���ن 
ه���ذه املع�سل���ة فاإننا ن�سان���د الفكرة 
الرامي���ة اإل���ى ت�سكيل جمل����ض لالأجور 
بحيث ي�سم اأطراف الإنتاج ومنظمات 
املجتمع املديّن ذات العالقة. اإننا نرى 
األّ يرتك مو�سوع مي�ض قوت الإن�سان 
بي���د اأ�سحاب الأعم���ال وحدهم حتى ل 

تقع الكارثة.

حتى ال تقع الكارثة

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
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سوالف

لقد عودن���ا با�ستمرار �سي���دي �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان 
اآل خليف���ة رئي����ض ال���وزراء املوق���ر حفظه 
اهلل ورع���اه عل���ى اهتمامه الكب���ري بالكلمة 
امل�سوؤولة التي ت�سته���دف البناء والتوجيه 
ليوؤك���د لن���ا يف كل منا�سب���ة جتمعن���ا مع���ه 
اأي���ده اهلل اأهمي���ة النقد البناء ال���ذي يدعم 
الإيجابي���ات وينميه���ا ويطوره���ا ويح���ارب 
ال�سلبي���ات من اأج���ل الق�س���اء عليها خدمة 
للوط���ن واملواطن���ني، ف�سم���وه يتاب���ع كل 
�سغ���رية وكب���رية يف ه���ذا البل���د ويع���رف 
ع���ن ق���رب اأحداث احلي���اة اليومي���ة لأبنائه 
يف  اهلل  حفظ���ه  ق���ال  وكم���ا  املواطن���ني 
ت�رشيحاته قبل اأي���ام )نحن نح�ض باملواطن 

ونتلم����ض احتياجاته ول نقبل باأي �رشر يقع 
عليه(.

وي���وم اأم����ض الأول وجه �سم���وه باإعادة 
النظ���ر يف ال�رشع���ات املح���ددة يف ال�س���وارع 
الرئي�سي���ة والفرعية، وتعديلها مبا يجعلها 
متنا�سب���ة مع احلرك���ة املروري���ة واإيقاعها 
وملبي���ة ملتطلب���ات ال�سالم���ة، وكذلك اإلى 
زيادة حمالت التوعية املرورية التي ت�ساعد 
عل���ى اللت���زام بقواع���د امل���رور، فالهدف 
هو جتن���ب ال�سلوكي���ات املرورية اخلاطئة 

ولي�ض فر�ض الغرامات واملخالفات.
لق���د كتب���ت ال�سحاف���ة بالكلم���ة التي 
ت���وازي ال�رشر ال���ذي وقع عل���ى املواطنني 
جراء املبالغ���ة يف الغرامات املالية الكبرية 

الت���ي ل تتنا�س���ب م���ع روات���ب املواطنني 
وبالأخ�ض اأ�سحاب الدخل املحدود، فاإدارة 
امل���رور اجته���ت اإلى البح���ث ع���ن الغرامة 
وانطلقت اأ�سا�س���ا من هذا الت�سور وجعلت 
القان���ون اأق���رب يف �سكل���ه اإل���ى “الع�سا” 
م���ن “التوعي���ة واإ�سعار املواط���ن بالأمن”، 
اأر����ض  له���ذا وجدن���ا املواط���ن تائه���ا يف 
�سا�سعة من احلرية واخل���وف، والت�ساوؤلت 
الت���ي طرحت ع���ادة حول م�س���ري املواطن 
ال���ذي ل  ي�ستطي���ع دفع ه���ذه املخالفات. 
فالواقع الذي �ساهدن���اه واقتلع اأعيننا من 
اخلوف كمواطنني ب�سط���اء اأن اإدارة املرور 
اأرادت وف�سل���ت املخالف���ة اأي “القيم���ة” 
عل���ى املنفع���ة، ونعني باملنفع���ة احلمالت 

التوعوي���ة املكثفة وفق خط���ط تغطي كل 
م���كان ون����رش الثقافة املرورية عل���ى اأو�سع 
نط���اق، فق�سية املرور منه���ج تربوي قبل 
كل �سيء ويف بع�ض الدول الأوروبية هناك 
فل�سف���ات تربوي���ة متبع���ة فيه���ا وحلقات 
ومناق�سات وبحوث، ثم الق�سية الأهم التي 
يجب الرتكي���ز عليها ويجب ع���دم اإغفالها 
هي تداخل امل�سوؤوليات والأهداف واملهام 
ب���ني امل���رور والأ�سغال، ف���كل جهة تقرتح 
حل���ول منا�سبة يف امل�رشوع���ات املختلفة ثم 
تاأت���ي التو�سيات “�رشباك���ه”. ميكن القول 
ب���كل و�س���وح اإن اجلهت���ني تفتق���دان اإلى 
املعلوم���ات والإح�س���اءات الالزمة ومن هنا 

تاأتي الإ�سكاليات.

شكرا سيدي سمو رئيس الوزراء

يتجدد املوعد مع اليوم العاملي لالألغام 
يف الراب���ع م���ن اأبريل م���ن كل ع���ام، وتعترب 
جرمي���ة زراعة الألغ���ام من اجلرائ���م املحرمة 
دولي���ا ومت ت�سنيفها كجرائ���م حرب وجرائم 
�س���د الإن�ساني���ة، اإل اأن املنظم���ات الدولي���ة 
عندم���ا يتعل���ق الأم���ر بالعرب فه���ي ت�ساب 
بالعم���ى، والدلي���ل على ذلك ع���دم حتركها 
�سد ملي�سيات احلوثي و�سالح بعد ارتكابها 
هذه اجلرمية يف اأغلب حمافظات ومدن اليمن 
التي كان���ت حتت �سيطرته���ا قبل تطهريها 
من قب���ل اجلي�ض الوطن���ي واملقاومة وهو ما 
ت�سبب بكارثة اإن�سانية �سد املدنيني الأبرياء 

و�سق���وط �سحايا منهم �أطفاال ون�ساء، كما �أن 
الألغ���ام البحرية حت���د من املالح���ة العاملية 
وتوؤثر يف القت�س���اد العاملي، ومازالت اآلف 
الألغ���ام تهدد حي���اة النا�ض الآمن���ني اإ�سافة 
اإلى وجود عدد من اجلرحى واملعاقني الذين 
يعانون الإهمال، ومع اأن حجم اجلرمية �سادم 
اإل اأن املنظم���ات احلقوقي���ة مل تقم بواجبها 
جت���اه �سحاي���ا الألغ���ام وعل���ى راأ�سه���ا الأمم 
املتح���دة التي تعترب ملزمة اإن�سانيا وقانونيا 
واأخالقي���ا مبتابعة ه���ذه احل���الت وتوثيقها 
ومعاجل���ة ال�سحايا وتاأهيله���م وتعوي�سهم، 
اإ�ساف���ة اإل���ى جتاه���ل املنظم���ات احلقوقية 

هذه اجلرمي���ة وعدم اإظهارها اأم���ام املجتمع 
الدويل وف�سح هذه اجلرمي���ة التي ارتكبتها 
ملي�سي���ات احلوث���ي و�سال���ح ع���رب تقاري���ر 
حقوقية بعد توثيقها ور�سدها، ومن الواجب 
الإن�س���اين والأخالقي اإظهار هذه اجلرمية عرب 
اإقام���ة عدد من الأن�سطة واإي�سالها عرب الراأي 
الع���ام املحلي وال���دويل واإح���راج املنظمات 
الدولي���ة التي مل تقم بواجبه���ا واإطالع الراأي 
الع���ام على حجم هذه اجلرمية، جرمية الألغام 
ت�س���اف له���ا جرمية اأخ���رى هي ع���دم توثيق 
جرمي���ة الألغ���ام كجرمية ح���رب وجرمية �سد 
الإن�سانية واإلزام املجتم���ع الدويل واحلكومة 

اليمنية بالقي���ام بواجبه���ا بتطهري املناطق 
الت���ي مازال���ت مزروع���ة بالألغ���ام ع���رب فتح 
ف���رع  للمركز الوطن���ي للتعامل م���ع الألغام 

كونها تهدد حياة املدنيني الأبرياء.

برقية 

الذك���رى  يف  واحلوث���ي  املخل���وع  ح�س���د 
ال�سنوي���ة الثاني���ة لعا�سف���ة احل���زم يذك���رين 
بجماعة الدوار الذين كان���وا يريدون م�سادرة 
راأي ال�سعب فاأف�سلهم �سعب الفاحت العظيم.

شفيقة الشمرياأللغام... حرب الجبناء

حرب أم لعبة حرب 
في المنطقة؟!

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



البالد سبورت

ق��اد الالعب ج��ال راش��د فريق 
املح��رق إىل تحقي��ق فوز مثني عىل 
حساب النجمة اللبناين بهدف دون 
رد، يف اللقاء ال��ذي جمعها أمس 
عىل االستاد الوطني، ضمن الجولة 
الرابع��ة للمجموع��ة الثالثة لكأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
الهدف  راش��د  ج��ال  وس��جل 
الثم��ني يف الدقيق��ة )99( م��ن 
رضبة ثابت��ة أس��كنها بروعة يف 

الشباك اللبنانية.
والفوز يوم أمس مثني جدا للمحرق 
الذي استفاد أيضا من تعرث متصدر 
الرتتي��ب فريق الوح��دات األردين 
أمام صحم العاين بالتعادل )1-1(.
وترتيب املجموعة حاليا يش��ر إىل 
صدارة الوحدات األردين برصيد )8( 
نقاط، ثم املحرق الذي ميلك حاليا 
)7( نق��اط، ثم صح��م العاين )4( 
نقاط، وأخرا النجمة اللبناين برصيد 

)3( نقاط.
وسيلتقي املحرق بصحم العاين يف 
الجولة ٥ يوم ١٧ أبريل املقبل عىل 

االستاد الوطني.
وش��هد اللقاء حضور رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم الش��يخ عيل 
بن خليف��ة بن أحم��د آل خليفة، 
كا ش��هد اللقاء حضورا جاهريا 
ضعيفا س��اند املحرق واحتفل مع 
الالعبني بالفوز الثمني نهاية املباراة.

تشكيلة المحرق

جاس��رت  األمل��اين  امل��درب  ب��دأ 
الحارس عبدالله  بتش��كيلة ضمت 
البناء،  الكعب��ي، والالعبني:محم��د 
أحم��د ديب، ولي��د الحيام، جال 
مهدي  ع��يل،  عبدالوهاب  راش��د، 
عبداللطيف، عبدالله عبدو، هشام 

منصور، نيلسون وساملو.

الشوط األول

حقق املح��رق بداية قوية ورسيعة 
يف الحص��ة األوىل م��ن اللق��اء، إذ 
س��نحت له فرصة بعد م��رور 20 
ثاني��ة فق��ط، حيث لعب هش��ام 

منصور كرة قوية من داخل املنطقة 
وقرب املرمى، إال أن تدخل الدفاع 
اللبناين حال دون تس��جيل الهدف 

األول للفريق األحمر.
ورد الفريق اللبناين رسيعا، إذ لعب 
خالد تكه جي ك��رة عرضية متقنة 
عىل رأس زميله حسن املحمد، بيد 
أن كرة األخر اعتلت مرمى الكعبي 

.)3(
كرة  نيلس��ون  الهولن��دي  ولع��ب 
عرضي��ة أرضي��ة قص��رة لهش��ام 
منصور، إذ سدد األخر كرة بيساره 
عىل يسار الحارس أحمد تكتوك، إال 
أن براعة األخر حالت دون تسجيل 

هدف السبق للمحرق.
ولعب الحيام كرة عرضية عىل رأس 

س��املو، إال أن الكرة اعتلت املرمى 
اللبناين )27(.

ودخل الش��وط يف حالة من الركود 
وع��دم وج��ود الف��رص املحقق��ة 
للطرفني، يف وقت أجرى فيه مدرب 
النجمة اللبن��اين بالل فليفل تبديال 
مبك��را بدخول محمد حمود مكان 
الالعب حس��ن محم��د الذي خرج 

متأثرا بإصابته )31(.
وح��اول العب النجم��ة خالد تكه 
جه عر خيار التس��ديد من خارج 
املنطقة، إال أن كرته جاءت س��هلة 
يف أحضان الحارس عبدالله الكعبي 

.)34(
وفيا عدا ذلك، فإن اللعب انحرص 
يف منطقة الوس��ط وبش��كل سلبي 

مرم��ى  ع��ىل  أدىن خط��ورة  دون 
حاريس الفريقني؛ لينتهي سلبيا عىل 

مستوى النتيجة.

الشوط الثاني

قبل ب��دء الحصة الثانية من اللقاء، 
أرشك م��درب املح��رق جاس��رت 
عبداللطي��ف  إس��اعيل  الالع��ب 
بدال من هش��ام منص��ور، وتبادل 
فيا  املراكز  ونيلس��ون  إس��اعيل 
بينها بني الجناحني األمين واأليرس.
ولع��ب س��املو ك��رة مقصي��ة يف 
املنطق��ة، إال أنها جاءت عش��وائية 

خارج امللعب )54(.
ودفع املحرق مبحمد الحردان بدال 

من مهدي عبداللطيف )60(.

وكاد الفري��ق اللبن��اين أن يس��جل 
هدف الس��بق، بعد أن سدد خالد 
تك جه كرة من داخل املنطقة، إال 

أنها اعتلت املرمى قليال )61(.
وطالب املح��رق باحتس��اب ركلة 
جزاء بع��د عرقلة نيلس��ون داخل 
أعل��ن  الحك��م  أن  إال  املنطق��ة، 

استمرار اللعب )68(.
وحاول املحرقاوي جال راشد عر 
رضب��ة ثابتة من جه��ة اليمني، إال 
أن كرته المست الش��باك الجانبية 

.)70(
وسنحت فرصة أخرى للمحرق، إال 
أن وليد الحيام س��دد ك��رة أرضية 

سهلة يف أحضان الحارس )72(.
ومرر إس��اعيل كرة أمامية لساملو 

ال��ذي واج��ه الح��ارس، إال أنه مل 
يحس��ن الترصف مع الكرة بعد أن 
سددها سهلة أبعدها الحارس الذي 

تقدم لألمام )74(.
املكثف  املحرق ضغط��ه  وواص��ل 
عىل مرمى النجم��ة اللبناين، فمرر 
نيلسون كرة بينية مميزة إلساعيل 
عبداللطي��ف، وال��ذي س��دد كرة 
بيساره خارج امللعب )81(، مضيعا 
عىل فريقه فرصة تس��جيل هدف 

مثني.
ورمى مدرب املح��رق بكامل ثقله 
وصوال للدقيقة )84(، حينا أرشك 
عيل ج��ال ب��دال م��ن الهولندي 

نيلسون.
ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 
يذكر، يف وقت احتس��ب الحكم 3 
دقائق كوقت بدي��ل، ويف الدقيقة 
األخرة منه، ش��هدت املباراة إثارة 
خاصة حينا لعب ساملو كرة طولية 
أمامية إلساعيل عبداللطيف الذي 
انفرد بالح��ارس أحمد تكتوك، قبل 
أن يعرق��ل خارج املنطق��ة؛ ليطرد 
الحكم حارس النجم��ة اللبناين، يف 
وقت استنفذ فيه الفريق تبديالته؛ 
ليتوىل املدافع قاس��م الزين مهمة 

حراسة املرمى.
وتوقف اللعب كثرا وصوال للدقيقة 
عبداللطي��ف  إصاب��ة  بع��د   )99(
وحارس الفريق اللبناين الذي تعرض 
للطرد وإصابة قوية أيضا، يف وقت 
تقدم للرضبة الثابتة املدافع األيرس 
للمحرق جال راشد، والذي أسكن 
الكرة بإتقان يف الشباك محققا فوزا 

مثينا لفريقه )99(.

طاقم التحكيم

أدار اللقاء الحكم القطري س��عود 
يوس��ف  مواطناه  وعاون��ه  ع��يل، 
البورش��يد،  وجمع��ة  الش��مري 
باإلضافة إىل الحكم الرابع ساباييف 

من تركانستان.
وراقب اللقاء املاليزي سيف الدين، 
فيا كان العراق��ي عالء عبدالقادر 

مقيا للحكام.

ن��ج��م��ة ل��ب��ن��ان ت��خ��ف��ُت أم����ام ج��م��ال ال��م��ح��رق
راشــــد قــاد فريقــه لفــوز ثميــن فــي الدقـيـقــة “99”

للذئ��اب التأه��ل  آم��ال  يق��وي  صح��م  م��ع  الوح��دات  تع��ادل 
أحمد مهدي

)تصوير: أيمن يعقوب(جانب من اللقاء فرحة محرقاوية بالهدف الثمين 
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كس��ب فري��ق بارب��ار الجولة 
الذهب��ي  املرب��ع  م��ن  األوىل 
لك��رة اليد وذل��ك بتغلبه عىل 
نظره النجمة بفارق 4 أهداف 
الت��ي  املب��اراة  يف   )31/35(
جمعتها أمس وس��ط حضور 

جاهر جيد العدد.
وكان باربار قد أنهى الش��وط 
األول متقدماً بفارق 4 أهداف 
أيض��اً )14/18(، وبذل��ك خطا 
خطوة نحو املباراة النهائية، إذ 
يتوجب عليه الفوز يف املواجهة 
ي��وم  النجم��ة  أم��ام  الثاني��ة 
الس��بت، فيا األخر فيتطلب 
عليه الفوز وال س��واه للذهاب 

مبباراة ثالثة فاصلة.

ياربار يتقدم

خطف العب��ي بارب��ار التقدم 
األول  الش��وط  يف  بالنتيج��ة 
 )14/18( أه��داف   4 بف��ارق 
بفض��ل تأل��ق حارس��ه عيىس 
خل��ف ال��ذي ب��رع بتصدي��ه 
للك��رات ع��ىل مدار الش��وط 
باإلضافة للخطة الدفاعية التي 
بدءها مدربه حسني عيىس منذ 
الدقيقة األوىل وهي 3/3 التي 
عطلت هجوم خصمه بش��كل 
كب��ر ولخبطت أوراق��ه، فيا 
كان هجومه فعاالً بدرجة كبرة 
االخوة جعف��ر وعيل  بقي��ادة 
يف الخ��ط الخلف��ي بالتصويب 
بجانبها  ومحم��ود  واالخرتاق 
الدائ��رة  لتموي��ل  باإلضاف��ة 
لجعفر عب��اس والعبا األجنحة 

حس��ن عي��ىس وع��يل رج��ب 
اللذان قدما أداًء جيداً. الفريق 
اس��تطاع بعد الدقيق��ة 20 أن 
بالنتيجة  التق��دم  يأخذ زم��ام 

وتوسيعها لصالحه.
يف الجهة األخرى النجمة، وضح 
علي��ه االرتب��اك يف أداؤه جراء 
الدفاع املتقدم الذي القاه منذ 
البداية ما جعل هجومه يعاين 
يف التس��جيل بصورة كبرة رغم 
مح��اوالت واجته��ادات ع��يل 
م��رزا وحس��ني باب��ور وكميل 
محف��وظ يف الخ��ط الخلف��ي، 
وع��يل عي��د يف مرك��ز الدائرة 
ومحمود الونة وبالل بش��ام يف 
الجناحان. الفريق اس��تطاع أن 
بالنتيجة ألول  التق��دم  يأخ��ذ 
مرة عن��د الدقيق��ة 12 )7/8( 
ولكن بعدها وبس��بب وقوعه 
يف األخط��اء الهجومية وضعف 
وغي��اب  الدفاعي��ة  التغطي��ة 

التوفي��ق عن حارس��يه محمد 
عبدالحس��ني وبديل��ه هش��ام 

عبداألمر أفقده زمام األمور.

باربار يفوز

طغى عىل الش��وط الثاين الشد 
العصب��ي م��ن كال الالعبني ما 
أنت��ج ع��ن ع��دة إيقافات يف 
ازداد  الفني  األداء  صفوفه��ا. 
قوة وإثارة إذ أن التقدم باألداء 
باربار  لصال��ح  كان  والنتيج��ة 
الذي واصل عىل النهج نفس��ه 
م��ن حي��ث الدف��اع املتق��دم 
وهجومه الفعال بقيادة جعفر 
وشقيقه عيل مع تفعيل مراكز 

الدائرة واألجنحة.
 أم��ا النجم��ة اس��تطاع بفصل 
س��واعد حس��ني بابور وزمالئه 
عيل ع��يل م��رزا وع��يل عيد 
أن يقلص��وا الف��ارق ويحققوا 
 11 الدقيق��ة  عن��د  التع��ادل 

بارب��ار  و)24/24(.   )23/23(
يف  الع��ددي  النق��ص  ورغ��م 
ايقاف عبدالله  صفوفه بسبب 
ع��يل وجعف��ر عب��اس إال أن 
النجمة فشل يف التسجيل فيا 
ُس��جل يف مرماه هدف��ان من 
عيل وجعفر عبدالقادر، ليأخذ 
بعدها باربار التقدم وتوس��يع 
الفارق شيئاً فيشء بفضل تألق 
حارس��ه عي��ىس خل��ف وقوة 
هجوم��ه يف ع��يل رجب وعيل 
عبدالقادر ووسط أخطاء كبرة 
يف صف��وف النجم��ة وغي��اب 
التوفي��ق ع��ن حراس��ته متاماً 
لينته��ي اللقاء لصال��ح باربار. 
الحكان حس��ني  اللق��اء  أدار 
امل��وت ومحم��د ريض، والق��ا 
األخ��ر الكثر من االحتجاجات 

من ِقبل الفريقني.

مباراة اليوم

نفس��ها،  الجول��ة  ولحس��اب 
يلعب الي��وم األهيل مع نظره 
االتفاق يف متام الس��اعة 6.30 
مس��اًء عىل صالة اتحاد اللعبة 
ب��أم الحصم. وم��ن املؤمل أن 
يكون اللقاء قوي��اً وندياً إذا ما 
ظهر االتفاق بإمكاناته املعتادة 
وحالف��ه التوفي��ق، وبخ��الف 
ذل��ك ف��إن الرتش��يحات بكل 
تأكي��د منصبة لصال��ح “حامل 
اللقب” كونه مكتمل الصفوف 
من جمي��ع النواحي فضاًل عن 
عنرص الخرة التي من شأنها أن 

تحدث الفارق.

تأه��ل املح��رق رس��مياً للمربع 
األوىل  الدرجة  ل��دوري  الذهبي 
للك��رة الطائ��رة بعدم��ا أط��اح 
باأله��يل »بطل الع��رب« بثالثة 
أشواط مقابل شوط يف املواجهة 
الفريقني مس��اء  التي جمع��ت 
أمس عىل صالة االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة.
األول  بالش��وط  األه��يل  وف��از 
27/25، قب��ل أن يجه��ز املحرق 
عىل »النسور« يف باقي األشواط 
الثالث��ة 25/23، 25/23، 25/23 
يف املواجه��ة الت��ي أدارها طاقم 
التحكي��م ال��دويل املك��ون من 
الحك��م األول منر ميك والحكم 

الثاين جعفر املعلم.
املح��رق  رضب  الف��وز  وبه��ذا 
عصفوري��ن بحج��ر واح��د فهو 
الذهبي  املرب��ع  بل��وغ  ضم��ن 
لينض��م إىل النجم��ة وداركليب 
واأله��يل الذي��ن تأهلوا رس��مياً 
كذل��ك، كا أن��ه ثأر لخس��ارته 
القس��م األول  م��ن األه��يل يف 
بثالث��ة أش��واط نظيف��ة ليعلن 
ع��ن نواي��اه البطولي��ة ورغبته 
الكب��رة يف املنافس��ة عىل لقب 
مس��ابقة ال��دوري، حي��ث قدم 
املحرق أداءا جاعي��ًا رائعاً من 
وحوائط  الهجومي  تفوقه  خالل 
صده واس��تغالله ألخطاء األهيل 

املتعددة.
وبهذا الفوز رفع املحرق رصيده 
إىل 27 نقط��ة ليقيض عىل آمال 

بل��وغ  نقط��ة( يف   23( الن��رص 
املربع الذهبي ألن��ه لن يتمكن 
م��ن الوص��ول إىل رصيد املحرق 

حتى لو فاز عىل داركليب ورفع 
رصي��ده إىل )26 نقطة(، كا أن 
املحرق تبقت له مواجهة واحدة 

أمام اتحاد الريف.
أم��ا األهيل فإن رصي��ده توقف 
عند 25 نقطة ليرتاجع إىل املركز 

الرابع.
ويف املواجه��ة املاراثونية الثانية 
النجمة وداركليب  التي جمعت 
اس��تمرت حتى س��اعة  والت��ي 
متأخرة من الليل )11:20 مساء 
تقريبا( متكن »العنيد« من الفوز 
بثالثة أشواط مقابل شوطني لرد 
ه��و اآلخر الدي��ن للنجمة الذي 
فاز عليه يف ال��دور األول بثالثة 

أشواط مقابل شوط.
ومتك��ن داركلي��ب م��ن الف��وز 
ث��م   ،37/35 األول  بالش��وط 
ظفر النجمة بالش��وطني الثالث 
والراب��ع 25/16، 25/22، قبل أن 
يفوز داركلي��ب بالرابع 25/21، 
ويكسب الشوط الفاصل 25/12، 
وأدار املواجه��ة طاق��م الحكام 
الدويل املكون من األول حس��ني 

الكعبي والثاين محمد منصور.
داركليب  رف��ع  االنتصار  وبذلك 
رصي��ده إىل 29 نقط��ة بعدم��ا 
حص��د نقطتني ليبق��ى يف املركز 
الثاين، بينا رفع النجمة رصيده 

إىل 34 نقطة متصدرا الرتتيب.

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات يف 2 من ظهر اليوم لقاءه الثاين يف التصفيات املؤهلة لكأس آسيا، وذلك أمام 
منتخب طاجيكستان، ضمن املجموعة األوىل التي تقام مبارياتها يف طاجيكستان أيضا.

ويسعى منتخبنا بقيادة املدرب خالد الحربان؛ لتحقيق الفوز األول يف التصفيات، بعدما خرس يف الجولة األوىل أمام منتخب 
األردن بنتيجة )6-0(.

وترتيب مجموعتنا إىل ما قبل لقاءات اليوم يشر إىل صدارة األردن برصيد 3 نقاط وبفارق األهداف عن الفلبني وطاجيكستان، 
فيا منتخبنا والعراق واإلمارات دون أي نقطة. 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؛ 
كونها الفرق أصحاب املراكز الثالثة األوىل يف البطولة السابقة التي استضافتها فيتنام العام 2014. ويف حال حصول منتخب 

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

أكد مدرب فريق النجمة اللبناين، بالل فليفل أن 
كرة القدم أثبتت يوم أمس أنها ليست عادلة، يف 

إشارة إىل عدم استحقاق فريقه للخسارة، واستحقاقه 
للفوز.

وأشار خالل املؤمتر الصحايف الذي عقد بعد نهاية 
املباراة بقاعة املؤمترات يف االستاد الوطني إىل أن كرة 
القدم مل تكن إىل جانب فريقه، خصوصا وأن العبيه 

كانوا األفضل يف املباراة عىل حد وصفه.
وأوضح ردا عىل استفسار "البالد سبورت" حول ما إذا 

كان فريقه لعب للتعادل، فرد قائال:"مل نلعب عىل 
التعادل، ونتأسف عىل النتيجة التي حققناها اليوم".

في الجولة األولى للمربع الذهبي لكبار اليد

داركليب يجتاز النجمة بدوري الكرة الطائرة

باربار يكسب النجمة ويقترب من نهائي الدوري

المحرق يهزم األهلي ويعلن تأهله رسمًيا للمربع الذهبي

س��يدات األحمر يالقين طاجيكس��تان في التصفيات

م��درب النجم��ة: الك��رة أثبت��ت ظلم��ه�ا 

علي مجيد

البالد سبورت

)تصوير: عبدالرسول الحجيري( من لقاء باربار والنجمة أمس  

)تصوير: أيمن يعقوب( من لقاء األهلي والمحرق 

من لقاء داركليب والنجمة
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األهلي يحسم المركز الثالث 
بدوري السلة

 “االستئناف” تخفف عقوبة 
مدرب البحرين

محمد الدرازي:

أىب فريق األهيل أن يودع املوسم من دون أن يكون له نصيب 
كعكة مسابقات كرة السلة، وذلك حينا حسم املركز الثالث 

بدوري زين الدرجة األوىل، إثر فوزه عىل حساب الحالة بنتيجة 
)79/82(، يف املواجهة التي جمعتها مساء أمس لتحديد 

املركزين الثالث والرابع.
وعّوض األهيل بهذا الفوز إخفاق املوسم بعدم نجاحه يف العبور 
إىل نهايئ إحدى املسابقات، فيا مل يتمكن الحالة من املحافظة 
عىل مركزه الذي حققه املوسم املايض واكتفى باملرتبة الرابعة.

وجاءت املباراة أقل من املتوسط عىل مدار فرتاتها األربع، 
واتسمت بالبطء الشديد وخلت من اللمحات الفنية الجميلة 

بني الفريقني اللذين تقاسا األفضلية والتقدم.
وبسط الحالة سيادته الكاملة عىل الربع األول، إذ تقدم 13/4 

مع منتصف الفرتة، قبل أن يحسمه لصالحه 21/13 بتألق 
الفت من يارس بونفور وحيوية محمود عباس وتصويبات حسن 

قرايش، يف الوقت الذي اعتمد فيه األهيل بشكل كيّل عىل 
محرتفه مالوكلم تحت الحلق.

وشهد الربع الثاين صحوة أهالوية بعودته وتقّليصه النتيجة 
رسيًعا مطلع الربع إىل سلة واحدة بواقع 21/19، بواسطة 

نشاط صباح حسني وتصويباته املتتالية، قبل أن يقلب األصفر 
النتيجة مع منتصف الفرتة 28/27، ووسع الفارق 37/31، 

غر أّن الحالة رفض الخروج متأخرًا واستعاد التقدم مع نهاية 
الشوط األول 43/40.

وتبادل الفريقان التسجيل والتقدم مع بداية الربع الثالث، قبل 
أن يخطف األهيل النتيجة مع منتصف الفرتة بواقع 57/51، 

لكّن تقدمه مل يعمر طويال، إذ رسعان ما عادل الحالة النتيجة يف 
مناسبتني آخرها 61/61، قبل أن يحسم الفرتة لصالحه 62/61، 

مستغال أخطاء األهيل املتكررة.
واستمر السيناريو نفسه يف الفرتة األخرة بتواصل سجال 

الفريقني يف تبادل التسجيل والتقدم، إذ أخذ الحاالوية األفضلية 
مع منتصف الربع 71/66، ثم عاد األهيل وتقدم 75/73، وظل 

محافًظا عىل النتيجة حتى حسم املباراة بواقع 82/79.

أحمد مهدي:

خففت لجنة االستئناف باالتحاد 
البحريني لكرة القدم عقوبة مدرب 

الفريق األول بنادي البحرين، الرصيب 
دراجان لتكون اإليقاف 3 مباريات، 

إضافة إىل غرامة مالية قدرها 50 دينارا.
وكانت لجنة االنضباط قد أوقفت 
املدرب الرصيب 5 مباريات، قبل أن 

يتقدم نادي البحرين بطلب رسمي للجنة االستئناف؛ لتعديل 
القرار.

يشار إىل أن فريق البحرين يف وضعية ال يحسد عليها حاليا، 
إذ يحتل ذيل الرتتيب يف الئحة دوري "فيفا" برصيد 7 نقاط، 

حيث تعادل يف 7 مباريات، وخرس يف 6، دون أن يحقق أي فوز 
حتى اآلن.

وسيقود الفريق يف امللعب خالل اللقاءات املقبلة يف الدوري 
مساعد املدرب الوطني بدر خليل.

واللقاءات املتبقية لفريق البحرين حتى نهاية الدوري هي: 
أمام املحرق يف الجولة 14، أمام الحالة يف الجولة 15، أمام 

الرفاع الرشقي يف الجولة 16، أمام األهيل يف الجولة 17، يف حني 
يختتم الدوري مبواجهة فريق الحد يف الجولة 18.

جانب من اللقاء  )تصوير: رسول الحجيري(

دراجان

الصخير                   حلبة البحرين الدولية

ينطلق سباق الفورموال وان - جائزة 
البحرين الكرى لطران الخليج 2017 

يف الفرتة من 14 حتى 16 أبريل 
الجاري، وينطلق من خالله أيًضا 

عدد من السباقات املساندة وضمنها 
 TCR�بطولة الفورموال 2 وبطولة ال
الدولية وبطولة كأس تحدي البورش 

جي يت 3 الرشق األوسط.
وتنطلق الجولة السادسة والختامية 

لبطولة كأس تحدي البورش جي يت 3 
الرشق األوسط كسباق مساند لسباق 
الفورموال وان، حيث انطلقت جولتها 

االفتتاحية كذلك يف الحلبة وكسباق 
مساند لبطولة التحمل العاملية 6 

ساعات يف نوفمر املايض، وبعدها 
توجهت البطولة لحلبة ديب اوتودروم 
لجولتني متتاليتني، بعدها جولة ياس 

مارينا، وتعود ملسقط رأسها آلخر 

جولتني. ويشارك يف البطولة 19 
سائًقا من نخبة السائقني من مختلف 

أنحاء العامل، ويتصدر البطولة ريان 
كولني برصيد 238 نقطة، وثانًيا جارلز 
فريجنز وذلك برصيد 205 نقطة، ويف 

املركز الثالث توم الفنت وذلك يف 
198 نقطة، رابًعا دليان بريرا يف 169 

نقطة، خامًسا بندر العيسايئ برصيد 
157 نقطة، فيصل الزبر 156 نقطة، 

والفغانغ تريلر 130 نقطة، ماقنو 
اوهان برصيد 117 نقطة، الشيخ 
عيىس بن سلان آل خليفة 100 
نقطة، بشر مارديني 95 نقطة. 

وجدير بالذكر أن هذا هو املوسم 
الثامن للبطولة اإلقليمية التي 

انطلقت من "موطن رياضة السيارات 
يف الرشق األوسط" والتي تنتقل لعدد 

من حلبات الخليج.

ان��ط��الق ال��ج��ول��ة ال��خ��ت��ام��ي��ة ل��ك��أس ال��ب��ورش ج��ي ت��ي 3

من بطولة كأس تحدي البورش جي تي 3

المؤتمر الصحافي لفريق النجمة اللبناني

ج����اس����ب����رت: ل����ق����اء ص���ع���ب ك���م���ا ت��وق��ع��ت��ه
جمال: اخترت تسديد الكرة الثابتة

أك��د امل��درب األمل��اين لفريق 
املح��رق، روبرت جاس��رت، أن 
املواجه��ة أمس كان��ت صعبة 

للغاية أمام الفريق اللبناين.
وذكر خ��الل املؤمت��ر الصحايف 
ال��ذي أعقب اللق��اء أنه توقع 
شخصيا أن تكون املباراة صعبة، 
خصوص��ا وأن الفري��ق زاد من 
صعوبته��ا بعدما أضاع فرصتني 
محققت��ني للتهديف خالل أول 

10 دقائق من وقت املباراة.
ولفت إىل أن تسجيل الفرصتني 
كانت ستؤدي بالفريق إىل فوز 

س��هل وإنهاء املواجه��ة مبكرا، 
لك��ن إضاع��ة الف��رص كل��ف 

الفريق مزيدا من الضغط.
وأش��ار إىل رضورة العمل عىل 
جانب إنهاء الف��رص، مبينا أن 
الفرتة املقبلة ستش��هد تصحيح 
األم��ور يف ه��ذا الجانب. وبني 
أن تع��ادل الوحدات مع صحم 
أمس سيس��اعد الفري��ق كثرا 
يف امليض قدم��ا لألمام وتحقيق 

هدفه بالتأهل.
من جهة أخرى، كش��ف أفضل 
ج��ال  املب��اراة،  يف  الع��ب 

راش��د عن أنه اختار ش��خصيا 
خيار تس��ديد الرضب��ة الثابتة 

التي حص��ل عليه��ا الفريق يف 
اللحظ��ات األخ��رة، والتي جاء 

منها هدف الفوز للمحرق.
وأشار إىل أن األهم هو الخروج 

املباراة،  م��ن  الثالث  بالنق��اط 
مؤك��دا بق��اء لقاءي��ن وع��ىل 
الفري��ق الرتكيز فيها بش��كل 
كبر للظفر ببطاقة الرتش��ح إىل 

الدور الثاين.
وأوضح أن الفريق س��نحت له 
عددا من الفرص للتهديف، إال 

أنه مل يوفق لرتجمتها
وبني أنه توقه شخصيا أن يظفر 
م��ع وصول  بالنق��اط  فريق��ه 
املب��اراة للدقيق��ة )88( ورغم 
الس��لبي، معربا عن  التع��ادل 
سعادته الكبرة بتحقيق الفوز.

المؤتمر الصحافي لفريق المحرق



تنطلق الي��وم أوىل جوالت نهايئ دوري 
زين الدرجة األوىل لكرة الس��لة عندما 
يلتق��ي املح��رق واملنام��ة يف الس��اعة 
السابعة مساًء عىل صالة مدينة خليفة 
الرياضية مبدينة عي��ى، حيث ترتقب 
األرسة السالوية والرياضية يف البحرين 
هذا املوضع بشغف لتشاهد من يضع 

يده األوىل عىل درع الدوري.
ويلعب الدور النهايئ بنظام السلس��لة 
من خمس ج��والت، حيث يتّوج الفائز 

يف ثالث مواجهات بطاًل للدوري.

قراءة المباراة

وينتظ��ر أن تش��هد مب��اراة الي��وم 

قم��ة اإلثارة بن الفريق��ن يف بداية 
مش��وارهام باملرحل��ة الختامية من 
أجل حصد لقب املسابقة، إذ يسعى 
الزعي��م إىل تحقيق��ه لقب��ه ال���21 
ومواصلة هيمنته عىل البطولة، فيام 
ميّنى املحرق النفس مبعانقة اللقب 

للمرة الثالثة يف تاريخه.
وم��ا من ش��ك أن الق��راءات الفنية 
لقمة قطبي املحرق والعاصمة عادة 
ما تصطدم بواقع مختلف عىل أرض 
الواقع، فالحسابات الخاصة بالجهاز 
الفني لكل فريق تبدو دقيقة للغاية، 
ويرسمها كل جهاز بطريقة تتناسب 

مع الهدف املطلوب.

وم��ع أن املنط��ق يق��ول إن الحذر 
س��يكون الس��مة البارزة ع��ىل أداء 
الفريق��ن، إال أن اجتهادات الالعبن 

سيكون لها الدور األكرب يف الحسم.
وتلعب األم��ور الفني��ة والتكتيكية 
دورًا مهاماًّ يف مصري املواجهة، ولعله 
تحدٍّ من نوع خاص سيخوضه الجهاز 
الفني يف كال الفريقن، وحس��اباتهام 
ا وسيلعب كالهام  ستكون دقيقة جداًّ
بحس��ابات وتكتي��ك مختلفن وفًقا 

لقدرات الالعبن، وطبيعة املباراة.
فاملح��رق املنتيش بفوزه بلقب كأس 
خليفة بن س��لامن وعىل الرغم من 
أنه يب��دو أك��ر تكام��اًل وجاهزية 

وانس��جام، إال أنه لن يغامر بالرتكيز 
عىل التق��دم الهجومي��ة مبكرًا عىل 
حس��اب الواجب الدفاعي، وبالتايل 
س��تكون التعليامت ب��رورة حفظ 
التوازن يف العمق الدفاعي واألطراف 
والعم��ل ع��ىل إفش��ال مخططات 
هجوم املنافس، الس��يام التصويبات 

الثالثية. 
ويعتم��د األحم��ر باس��تمرار ع��ىل 
الخ��اميس بقي��ادة صان��ع األلعاب 
أحمد حسن وسيدهاشم حبيب مع 
بدر عب��اس عىل األط��راف ومحمد 
حس��ن مع األم��رييك كادي��م داخل 
املنطق��ة، ك��ام ميتل��ك الفريق عىل 

البديل الجاه��ز مثل “الهادئ” عيل 
عباس و”الواع��د” محمد نارص، إىل 

جانب تواجد عيل شكرالله.
يف املقاب��ل، املنام��ة ال��ذي مل يقدم 
مس��تواه الحقيقي بع��د، قد يعمل 
منذ البداي��ة عىل تكديس العبيه يف 
املنطقة الخلفية أثناء الدفاع، لتضيق 
املس��احات وبالت��ايل من��ع العب��ي 
املحرق من التح��رك بحرية، ويعّول 
الفريق كثريًا عىل قدرات أحمد عزيز 
ومحمد حسن يف منطقة العمليات، 
عىل أن يس��تفيد من قدرات محمد 
كويد ومحمد قربان يف الدخول من 
االطراف نحو الس��لة، ما يشكل ثقاًل 

الجورجي  للمح��رتف  يتيح  هجومياًّا 
نيكولوز استقبال العديد من الكرات 

تحت الحلق. 
وس��يكون الرصاع كبريًا يف لقاء اليوم 
ب��ن الرسع��ة العالية م��ن املحرق 
السيام يف عملية االرتداد الهجومي، 
وبن خ��ربة املنام��ة يف التعامل مع 
مثل ه��ذه املباريات النهائية، حيث 
يعتاد هؤالء الالعبون عىل مثل هذه 

املواقف الصعبة.
واملؤكد أن الفريق الذي سوف يقلل 
من أخطائه ويلعب بكل قوة وتركيز 
ستكون له األفضلية يف حسم الجولة 

األوىل. 

ال��دوري يتأرج��ح بي��ن المنام��ة والمح��رق درع 
ن���ه���ائ���ي “س���������اوي زي��������ن” ي���ن���ط���ل���ق ال���ي���وم

محمد الدرازي

واملحرق  املنام��ة  جاء صع��ود 
إىل املب��اراة النهائية عن جدارة 
البداي��ة  فف��ي  واس��تحقاق، 
تأهال إىل ال��دور نصف النهايئ 
“املربع الذهبي” بعد احتاللهام 
املركزي��ن األول والث��اين ع��ىل 
التوايل بع��د انتهاء منافس��ات 

الدور السدايس من املسابقة.
وتأهل حامل اللقب املنامة إىل 
املرحل��ة النهائي��ة بعد مخاض 
ا مع الحال��ة، إذ فاز  عس��ري جداًّ
األخ��ري يف املب��اراة األوىل التي 
جمعتهام ضمن املربع الذهبي، 
إال أّن املنام��ة اس��تطاع قل��ب 
الطاول��ة عىل منافس��ه وتفّوق 

عليه يف اللقاءين املاضين.
يف املقاب��ل، بلغ املح��رق الدور 
النهايئ عن جدارة واس��تحقاق 
بعدما استعرض عضالته يف سلة 
األهيل وأطاح به من املس��ابقة 
بربت��ن قاضيت��ن يف لق��اءي 
ليخطف  النه��ايئ،  قب��ل  الدور 
تذكرة العبور األوىل إىل املرحلة 
الختامي��ة، قب��ل أن يلتحق به 

املنامة. 

اعترب مساعد مدرب فريق املنامة 
لكرة الس��لة الوطني عقيل ميالد 
أن املب��اراة األوىل لل��دور النهايئ 
باملح��رق هذا  الت��ي س��تجمعه 
املس��اء س��تكون مبثاب��ة املفتاح 
الذي س��يمنح صاحب��ه األفضلية 
وسيعطيه الثقة األكرب والجاهزية 

النفسية لبقية مباريات املرحلة.
وق��ال مي��الد عش��ية املواجه��ة 
النهائية األوىل ل�"البالد س��بورت" 
إن الفري��ق عك��ف خ��الل األيام 
املاضية ومنذ انته��اء لقاء الحالة 
الثال��ث يف املرب��ع الذهبي عىل 
مواصلة التحضري من أجل الوقوف 
عىل االستعداد املثل لهذه املباراة.
وأوض��ح أن الفري��ق رك��ز خالل 
التدريبات األخ��رية عىل التكتيك 
الذي س��وف ينتهج��ه يف املباراة 
الي��وم، وكيفي��ة إيق��اف م��كان 
الخط��ورة لدى املناف��س، عالوة 
عىل تقوية خط الدفاع أكر فأكر.

املواجه��ة،  اس��ترياتيجية  وع��ن 
أضاف أن كل مباراة لها حساباتها 
الفن��ي  الجه��از  وأن  وظروفه��ا 
حريص ع��ىل توزيع املجهود عىل 
كل الالعب��ن، الس��ّيام أن النهايئ 
س��يقام م��ن 5 جوالت م��ا يعني 
احت��امل مت��دد املواجه��ة إىل 5 

لقاءات.

وأكد مس��اعد مدرب املنامة أنهم 
وصلوا إىل النهايئ بطموح وهدف 
واحد وه��و الحف��اظ عىل لقب 

درع الدوري يف خزينة النادي.
وقال ميالد إّن فريقه جاهز بكافة 
عنارصه م��ن أجل اللق��اء النهايئ 
األول، مش��رًيا إىل ع��دم وج��ود 
غيابات نتيجة اإلصابة يف صفوف 

الفريق.
وأض��اف أيًض��ا "التمس��نا خالل 
التدريب��ات األخ��رية روح وإرادة 
وتصمي��م الالعب��ن بق��وة ع��ىل 
تحقيق الفوز يف مس��تهل مشوار 

النهائيات".
"س��نقاتل  قائاًل  وخت��م حديث��ه 
ونواص��ل العم��ل ل��ي نس��عى 
اللق��ب، ونحن  للحص��ول ع��ىل 
واثق��ون م��ن عط��اء العبينا عىل 
امللع��ب وقدرته��م ع��ىل تقديم 
األفض��ل يف النه��ايئ وأمتن��ى لهم 

التوفيق وتحقيق اللقب".

مش�وار الف�ريقي��ن

ميالد: المواجهة األولى بمثابة المفتاح
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محمد حسن
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يضم طرفا النهايئ، 
مجموعة متميزة من 

ناحية القدرة التهديفية، 
ميكن القول عليها بأنها 

الرتسانة الهجومية 
األقوى هذا املوسم، 

إذ يتواجد من جانب 
املحرق القائد محمد 

حسن الذي سّجل 24 
نقطة يف اللقاء السابق 

منها 5 تصويبات ثالثية، 
إىل جانب شقيقه 

أحمد حسن املتمرس 
بالتصويب الثاليث 

والتسجيل من تحت 
السلة، عالوة عىل "بدر 

الثالثيات" بدر جاسم وكذلك عيل عباس اللذان 
يعتربان من الهدافن املتميزين يف الفريق 

املحرقاوي.
أّما املنامة، فهو اآلخر يضم العبن ال ترد وال 
تصد تصويباتهم، بوجود أحمد عزيز وحسن 

نوروز والجورجي نيكولوز يف التصويب الثاليث، 
إضافة إىل محمد كويد ومحمد قربان ومحمد 

حسن وميثم جميل يف التصويب من داخل 
القوس وتحت الحلق دون إغفال التصويب من 

الرميات الحرة. 

أسندت لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة 
السلة برئاسة طارق العريب، مهمة قيادة املباراة 

النهائية األوىل لدوري زين الدرجة األوىل بن املحرق 
واملنامة، إىل طاقم تحكيم سعودي دويل، حيث 

سيدير اللقاء طاقم مكون من حاتم الحريب وعبدالله 
األدماوي وإبراهيم الشيخي.

تتجاوز إثارة املباراة حدود امللعب، لتشتعل يف 
هدير املدرجات بن قاعدتن جامهرييتن هام 
األكرب، إذ إننا عىل موعد مع ملحمة جامهريية 

محرقاوية ومثلها منامية بهذا اللقاء دعاًم 
للفريقن، حيث من املتوقع أن تشهد صالة 

مدينة خليفة الرياضية اليوم حضورًا جامهريياًّا 
هو األكرب يف تاريخ نهائيات املسابقة، نظرًا 
ألهمية هذا الحدث السالوي الذي يفرض 

نفسه بقوة عىل الساحة الرياضية.
إىل ذلك، خّصص اتحاد السلة املدرجات الكبرية 
املقابلة للمنصة الرئيسية لجامهري نادي املنامة 

فيام ستخصص املدرجات الواقعة عىل مين 
ويسار املنصة الرئيسية لجامهري نادي املحرق.

يف أبرز القرارات املتخذة 
يف سبيل االعداد للمباراة 

النهائية األوىل اليوم، 
اتخذت إدارة نادي املحرق 

قرارًا يقيض مبنع كل من 
الجهاز الفني والالعبن 

من اإلدالء بالترصيحات 
اإلعالمية سواء للصحافة أو 

التلفزيون، وذلك يف خطوة تهدف إىل إبعاد الالعبن 
عن أجواء الشحن والتوتر املصاحبة للمباراة النهائية 

وزيادة تركيز الالعبن يف الجوانب الفنية والنفسية.

نال لقب دوري كرة السلة عىل مدار تاريخه أربعة 
أندية فقط، حيث يحمل نادي املنامة الرقم القيايس 

يف عدد مرات تحقيق لقب درع دوري كرة السلة 
برصيد 20 لقًبا، آخره املوسم املايض، فيام يأيت 

النادي األهيل يف املرتبة الثانية 17 لقًبا آخره موسم 
2009/2010، ويف املرتبة الثالثة يأيت الحالة ب�3 

بطوالت آخرها 2010/2011، وأخريًا املحرق بلقبن 
آخرهام كان موسم 2011/2012. وشهدت املسابقة 

حقبات من املنافسة واالحتكار استهلها األهيل 
"النسور سابًقا" بالسيطرة عىل اللقب 3 مواسم، بعد 

أن حظي برشف حصد أول ألقاب البطولة موسم 
74/75، ثم كرس املنامة مبسامه القديم "الشعاع" 

االحتكار وفاز باللقب موسم 77/78، ثم عاد األهيل 
ليحتكر البطولة ل�11 موساًم متتابًعا حتى موسم 

89/90، ليبدأ بعدها املنامة باحتكار اللقب أربعة 
مواسم متتالية، حتى ظهر الحالة وظفر بلقب 

موسم 94/95، ثم عاد املنامة بقوة وسيطر عىل 
البطولة 10 مواسم عىل التوايل. وبعدها انتهت 

حقبة املنامة القدمية، عاد األهيل ملعانقة اللقب 
مبوسم 2006/2007، ثم فاز املحرق بالدوري موسم 

07/2008 ليصبح رابع الفرق فوزًا بالدرع، إال أن 
األهيل عاد للفوز باللقب، قبل 
أن يتمكن الحالة بالفوز بدرع 

10/2011، تبعه املحرق الذي حقق 
لقبه الثاين. وشهدت الحقبة األخرية 

سيطرة املنامة ابتداًء من موسم 
12/2013 وصوالً إىل املوسم الحايل، 

الذي يشهد ثورة محرقاوية لكرس 
احتكار املنامة للقب.

ال تصريحات حمراء

تاريخ وسجل البطولة

قوة الفريقين التهديفية

صافرة سعودية

ملحمة جماهيرية

الجماهير ستمأل الصالة اليوم

المحرق خطف تذكرة النهائي األولى

عقيل ميالد

المنامة تأهل بفوز صعب على الحالة
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أرس��ل االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
وف��ًدا إىل العاصم��ة العراقي��ة بغداد 
لتفقد ملعب��ي البرصة وكربالء وأربيل 
متهيًدا لرف��ع الحظر الكروي املفروض 
عىل العراق م��ن االتحاد الدويل لكرة 

القدم )الفيفا(.
وتك��ّون الوف��د م��ن رئي��س اللجنة 
التنظيمية لك��رة القدم بدول مجلس 
التع��اون الخليج��ي أحم��د النعيمي 

وأمني عام اللجنة مريزا أحمد.
ويف اتصال هاتفي ل� “البالد س��بورت” 
مع أمني عام اللجن��ة التنظيمية مريزا 
أحمد ذك��ر أن وجوده م��ع النعيمي 
ج��اء بتكلي��ف من االتحاد اآلس��يوي 
لتفقد املنشآت العراقية، مفضاًل عدم 
الكش��ف ع��ن املزيد م��ن التفاصيل 
ليفس��ح املجال أمام االتحاد اآلسيوي 
إلص��دار خ��ر صح��ايف أو بي��ان بهذا 

الخصوص الحًقا.

وبحس��ب تقاري��ر إعالمية ف��إن وفد 
االتحاد االس��يوي زار محافظة كربالء، 
وتفقد الفنادق املوجودة يف املحافظة، 
وملعب كربالء الدويل، عىل أن يغادر 
إىل محافظ��ة البرصة، م��ن أجل تفقد 
ملعب البرصة ال��دويل، وكذلك البنى 

التحتي��ة باملحافظ��ة، ويتج��ه بعدها 
إىل محافظة اربيل يف اقليم كردس��تان 
العراق لتفقد ملعبها، وبقية املنشآت 

املدنية فيها.
وم��ن املؤم��ل أن يقوم وف��د االتحاد 
اآلسيوي برفع تقرير متكامل عن املدن 

ومالعبها بانتظار القرار النهايئ بش��أن 
رفع الحظر عن املالعب العراقية الذي 
من املمكن أن يصدر يف اجتامع الفيفا 

بشهر مايو املقبل يف البحرين.
يذك��ر أن العراق أج��رى العديد من 
التح��ركات ع��ىل مس��توى االتحادين 
الدويل واآلس��يوي لك��رة القدم خالل 
األش��هر األخرية، من أجل رفع الحظر 
الكروي املفروض عىل إقامة املباريات 
الرس��مية، والودية لك��رة القدم عىل 
املالع��ب العراقي��ة، كان آخرها اللقاء 
ال��ذي جمع وزير الش��باب والرياضة 
العراق��ي عبدالحس��ني عبط��ان م��ع 
رئيس االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم 
الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل خليفة 
يف البحري��ن مؤخرًا، والتي أكد خاللها 
الش��يخ س��لامن بن إبراهي��م دعمه 
ووقوفه بجانب العراق يف رفع الحظر 

الكروي املفروض عليها.

شهدت رئيسة االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليف��ة توزيع الدروع وامليداليات 
امللونة ع��ىل الفائزين يف مس��ابقات 
الش��باب والناش��ئني والشباب بدوري 
الطاولة للموسم الريايض 2016/2017 
وال��ذي أقيم بحضور رؤس��اء األندية 
الوطنية املنضوية تحت مظلة االتحاد.
وفازت فرق سار )الش��باب، الناشئني 
واألش��بال( بلقب الدوري عن جدارة 
واس��تحقاق بعد املس��تويات البارزة 

التي قدمتها الفرق طوال املسابقات.
وس��لم رئي��س ن��ادي س��ار عب��اس 
عبدالوه��اب العبي س��ار امليداليات 
الذهبي��ة ودرع دوري فئة الش��باب، 
كام قام بتسليم العبي عايل امليداليات 
الفضية باحت��الل الفريق املركز الثاين، 
وغ��اب ع��ن حف��ل التتوي��ج ن��ادي 

البحرين الذي احتل املركز الثالث.
وجاء ترتيب دوري الشباب عىل النحو 
اآليت: س��ار يف املركز األول برصيد 24 
نقطة، واملرك��ز الثاين عايل برصيد )21 
نقطة(، والثالث البحرين برصيد )18 
نقطة(، باربار )18 نقطة(، توبيل )17 
نقطة(، سامهيج )16 نقطة(، االتفاق 

)12 نقطة(.
أما دوري الناشئني، فسلم رئيس نادي 
س��امهيج محمد إبراهيم العبي سار 
امليدالي��ات الذهبي��ة ودرع ال��دوري 
لفئة الناش��ئني، إضاف��ة إىل أن محمد 
إبراهيم س��لم نادي ع��ايل امليداليات 
الفضية باحت��الل الفريق املركز الثاين، 
وقام أمني ال��ر العام باتحاد الطاولة 
العب��ي  بتس��ليم  س��يادي  إبراهي��م 
سامهيج امليداليات الرونزية باحتالل 

الفريق املركز الثالث.
وحصل فريق سار للناشئني عىل لقب 

دوري الناش��ئني باحتالله املركز األول 
برصيد )28 نقط��ة(، ثانًيا عايل برصيد 
)26 نقط��ة(، س��امهيج )23 نقطة(، 
توبيل )23 نقطة(، باربار )20 نقطة(، 
االتف��اق )18 نقط��ة(، البحرين )16 

نقطة(، البسيتني )11 نقطة(.
وق��ام رئيس ن��ادي توبيل م��ي أمان 
بتقليد العبي سار امليداليات الذهبية 
ودرع الدوري لفئة األشبال، كام سلم 
أمان العب��ي توبيل امليداليات الفضية 
باحتالل الفريق املرك��ز الثاين، ونائب 
رئيس اتحاد الطاولة عيل املادح س��لم 

العب��ي االتفاق امليدالي��ات الرونزية 
باحتالل الفريق املركز الثالث.

وجاء ترتيب دوري األشبال عىل النحو 
اآليت: س��ار )32 نقط��ة(، املركز الثاين 
توب��يل برصي��د )30 نقط��ة(، واملركز 
الثال��ث االتفاق برصي��د )28 نقطة(، 
ع��ايل )26 نقطة(، باربار وس��امهيج 
البس��يتني  نقط��ة(،   21( والبحري��ن 

والحالة )15 نقطة(.
)الش��باب  س��ار  فئ��ات  واحتفل��ت 
والناشئني واألش��بال( باحتالل الفريق 

املركز األول يف جميع الفئات.

بتكليف من االتحاد اآلسيوي

بحضور حياة بنت عبدالعزيز 

النعيمي وميرزا يتفقدان المالعب العراقية لرفع الحظر الدولي

تتويـــج فئــات ســار بألقـــاب دوري الطــاولـــة

حسن علي

الرفاع            اتحاد الطاولة

النعيمي وميرزا يتفقدان المالعب العراقية لرفع الحظر الدولي

فئات نادي سار بعد التتويج

منصور األول في دوري 
"اإلمارات لونجين" لقفز الحواجز

تغطية – املكتب 
اإلعالمي: شارك 

الفارس البحريني 
أحمد منصور يف 

منافسات األسبوع 
14 لدوري "اإلمارات 

لونجني" لقفز 
الحواجز واملكونة من 
13 شوًطا واستضافها 

نادي أبوظبي 
للفروسية  برعاية 
"لونجني" وإرشاف 

اتحاد الفروسية 
وبدعم مجلس 

أبوظبي الريايض.
ومتكن الفارس منصور من تحقيق املركز األول يف منافسات الفئة 

الصغرى الشوط الثاين من مرحلتني والتي شهدت مشاركة 15 فارًسا 
وفارسة، إذ أكمل املرحلة األوىل 9 فرسان، واملرحلة الثانية أنجزها 4 
فرسان بدون أخطاء، وأحرز املركز األول الفارس أحمد منصور مي 

بالجواد "هيفنيل ستار"، وحصل الفارس حميد راشد الكتبي بالفرس 
"كور فولتري" عىل جائزة املركز الثاين، فيام كان املركز الثالث من نصيب 

الفارسة الريطانية "إميي جني". وبهذه املناسبة، أعرب الفارس منصور 
عن سعادته باملشاركة يف البطولة التي أقيمت مبشاركة مجموعة كبرية 
من الفرسان من مختلف دول العامل، مؤكًدا أن االستفادة كبرية يف مثل 

هذه املشاركات التي تساهم يف رفع املستوى العام للفارس، وتجعله 
يتنافس بشكل حقيقي من أجل الوصول إىل املركز األول يف السباق. 

وأشار منصور الذي ظهر مبستوى متميز يف البطولة إىل أن املشاركة يف 
مثل هذه البطوالت تعطي حافزًا كبريًا لبذل املجهودات التي تساعد 

عىل الظفر باملركز األول ملا تشهده من مشاركة أبطال لديهم خرة 
ا من الناحية الفنية وظهر  كبرية، مؤكًدا أن البطولة كانت قوية جدًّ

الجميع مبستوى رائع، إال أن إرصاره عىل تحقيق نتيجة متميزة مكنه 
من الوصول إىل منصة التتويج. وذكر أن الجواد الذي شارك معه يف 
املنافسة قد تطّور مستواه بشكل كبري، حيث قّدم أداًء رائًعا ومميزًا 

خالل البطولة، مشريًا إىل أن مستواه يف البطولة مينحه دافًعا قويًّا 
ملواصلة التدريبات من أجل تعزيز اإلنجازات.

أحمد منصور متوًجا بالمركز األول

املل��ي  االتح��اد  رئي��س  أش��اد 
القدرة سمو  للفروسية وس��باقات 
الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة 
الج��واد  منظم��ة  رئي��س  بدع��م 
العريب صاحب السمو امللي األمري 
عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز 
آل س��عود لبطولة املغفور له بإذن 
الله تعاىل س��مو الشيخ فيصل بن 
حم��د آل خليف��ة لج��امل الخيل 
العربية لإلنت��اج املحيل، مؤكًدا أن 
التع��اون البناء ب��ني االتحاد امللي 
القدرة مع  للفروس��ية وس��باقات 
منظمة الجواد الع��ريب كان له أثر 
بالغ يف نج��اح البطولة التي تحمل 
اساًم غالًيا عىل الجميع. ومّثن سمو 
الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة 
مبادرة صاحب السمو امللي األمري 
عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز 
آل س��عود بدعم اإلنت��اج امللحي 
البحرين��ي ب���1000 ش��بوة، األمر 
الذي يؤكد حرص سموه عىل دعم 
اإلنتاج املح��يل يف مملكة البحرين 

مبا يتناس��ب مع اس��راتيجيتها يف 
زيادة حجم اإلنتاج من الس��الالت 
البحرين  لتبقى  األصيل��ة،  العربية 
الس��الالت  محافظ��ة ع��ىل أجود 

العربية.
وأكد س��مو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة أن مبادرة صاحب السمو 
امللي األم��ري عبدالعزيز بن أحمد 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود القت 
استحس��ان املالك واإلس��طبالت يف 
اعتروها  والذين  البحرين،  مملكة 
مبادرة تس��هم يف دعم توجهاتهم 

املح��يل  اإلنت��اج  حج��م  لزي��ادة 
للجي��اد العربية األصيل��ة والعمل 
عىل تربيته��ا بالص��ورة الصحيحة 
التي تتناس��ب مع مكان��ة مملكة 

البحرين.
وأضاف سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة أن بطولة جامل الخيل 
العريب هي بطولة ذات مذاق خاص 
ملحبي رياضة الفروسية، حيث إنها 
تجمع بني الجامل وتناس��ق جسم 
الخي��ل، إضافة إىل الق��وة واألصالة 
وهذا ما يضيف بع��ًدا جامليًّا عىل 

املنافس��ات، مش��ريًا إىل أن البطولة 
أكدت ارتباط أهل البحرين بالخيل 
من قدي��م الزمان، وأنه��ا جزء من 
ال��راث البحرين��ي األصي��ل الذي 
يج��ب املحافظة علي��ه، مؤكًدا أن 
اهت��امم املال��ك البحرين��ي بإنتاج 
سالالت الخيل العربية األصيلة ينم 
عن ارتباطه الوثيق بتاريخه الناصع 

وحبه لرياضة األجداد. 
وأكد س��مو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة أن بطولة فيصل بن حمد 
كانت قوية من الناحية الفنية وأبرز 
فيها املالك البحريني واملريب براعة 
كب��رية يف تدريب الجي��اد للبطولة 
والتناف��س ع��ىل اللقب م��ع بقية 
املربيني، متمنيًّا أن يستمر التعاون 
بني منظمة الجواد العريب واالتحاد 
امللي للفروس��ية وسباقات القدرة 
يف تنظ��م املزي��د م��ن البط��والت 
به��دف إمتاع الجامه��ري والوصول 
إىل اله��دف األش��مل واألوس��ع يف 

املحافظة عىل السالالت العربية.

أثنى على التعاون مع منظمة الجواد العربي

فيصل بن راشد يشيد بدعم األمير عبدالعزيز بن أحمد لـ “جمال الخيل”
تغطية                  المكتب اإلعالمي

فيصل بن راشد مع األمير عبدالعزيز

علي بن خليفة يشارك في االجتماع 
األول للجنة المنظمة لمسابقات الفيفا

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: شارك رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة يف االجتامع األول 

للجنة املنظمة ملسابقات االتحاد الدويل لكرة القدم "الفيفا"، والذي 
عقد األسبوع املايض مبدينة زيوريخ السويرية.

وتأيت مشاركة رئيس اتحاد الكرة يف االجتامع بعدما أعلن "الفيفا" 
حديثا عن تشكيل لجانه الدامئة التسع، بناء عىل اقراحات االتحادات 

الوطنية واألعضاء ورئيس "الفيفا" واالتحادات القارية.
ويرأس رئيس االتحاد األورويب لكرة القدم السلوفيني ألكسندر 

سيفرين اللجنة املنظمة ملسابقات "الفيفا"، والتي تضم نائبني للرئيس، 
إضافة إىل 17 عضوا بينهم رئيس اتحاد الكرة الشيخ عيل بن خليفة 

بن أحمد آل خليفة.
وشهد رئيس "الفيفا" إنفانتينو االجتامع األول للجنة، إذ رحب 

بالحضور برئاسة ألكسندر سيفرين رئيس اللجنة.
وأكد الشيخ عيل بن خليفة أن جدول أعامل االجتامع األول شهد 
استعراض آلية عمل اللجنة، مبينا أن العمل يأيت بعد خطة الدمج 

التي أقرتها الجمعية العمومية األخرية ل� "الفيفا" من خالل تقليص 
امليزانيات املالية، وتحسني جودة العمل يف االتحاد الدويل.

ولفت إىل أن املجتمعني استعرضوا الخطة اإلسراتيجية ملراجعة جميع 
بطوالت كأس العامل للفئات العمرية، إضافة إىل بطوالت كأس العامل 

للكرة الشاطئية وكرة الصاالت، إذ تم اعتامد أغلب التوصيات الواردة 
يف هذا الصدد. وقال إن اللجنة ناقشت أيضا املقرحات الخاصة بزيادة 

عدد املقاعد املتاحة ملنتخبات القارات يف جميع بطوالت كأس العامل، 
مؤكدا أن األمر مازال يف قيد الدراسة، ومبينا أن الهدف من ذلك هو 
زيادة شعبية اللعبة واتساع نطاقها إىل أبعد حد، عىل أن يتم اعتامد 

املقرح الحقا. وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن أعضاء اللجنة اطلعوا 
عىل آخر االستعدادات الخاصة بإقامة العديد من البطوالت، ككأس 

القارات 2017 يف روسيا، وكأس العامل 2018 يف روسيا أيضا، إذ تم 
االطالع عىل جاهزية املنشآت والبنية التحتية.

كام اطلعت اللجنة عىل إعداد دولة قطر الستضافة مونديال 2022، 
من خالل استعراض ما توصلت إليه جاهزية املنشآت.

واطلعت اللجنة كذلك عىل االستعدادات املتعلقة بإقامة كأس العامل 
للسيدات 2019 يف فرنسا، وكأس العامل تحت 20 عاما سنة 2018، 
إضافة إىل كأس العامل للشباب تحت 20 عاما يف كوريا، إضافة إىل 
استعراض بطولة كأس العامل للكرة الشاطئية التي ستقام يف جزر 

الباهامس، إضافة إىل كأس العامل للناشئني الذي سيقام يف الهند للمرة 
األوىل، عالوة عىل كأس العامل لألندية التي ستقام يف ديسمر من العام 

الجاري.

علي بن خليفة خالل مشاركته في االجتماع



تابع االتحاد املليك للفروسية وسباقات 
القدرة تحضرياته الجادة إلقامة س��باق 
ممث��ل جالل��ة امللك لألع��ال الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة اللي��ي، والذي 
ينطلق مساء يوم الجمعة املقبل بقرية 

البحرين الدولية للقدرة. 
للفروس��ية  املل��يك  االتح��اد  وتح��ول 
وس��باقات القدرة إىل خلي��ة نحل من 
خالل تواجد العديد من أعضاء اللجان 
العاملة للتنسيق اإلداري والفني ورسم 
مس��ارات الس��باق، وصوالً إىل تحقيق 

النجاح التام للسباق. 
وبهذه املناس��بة، أش��اد س��مو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة باإلجراءات 
التنظيمي��ة التي يتخذها االتحاد املليك 
يف س��بيل إنجاح الس��باقات كافة التي 
ينظمها واألنش��طة التي تهتم بتطوير 
رياضة الفروسية خصوصا القدرة التي 

حققت إنجازات باهرة عىل املس��توى 
العامل��ي، مؤك��داً أن االتح��اد يعم��ل 
عىل توف��ري أس��باب النجاح للس��باق 
الذي يعترب مبثابة ختام موس��م القدرة 
البحرينية قبل املش��اركة يف البطوالت 

الخارجية. 
وتوقع س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة منافس��ة قوية ومميزة وصعبة 
يف هذا السباق املهم والكبري، خصوصا 
مع املشاركة الواسعة ألبرز الفرسان من 
اإلس��طبالت املحلية، مؤكداً س��موه أن 
فرسان البحرين حريصون عىل التواجد 
واملش��اركة يف ه��ذه البطول��ة القوية 
والحرص ع��ىل تحقيق أفض��ل املراكز 
والنتائج، كا عودونا دامئا، الفتاً سموه 
بأن الس��باق يأيت يف وقت أصبحت فيه 
الجياد يف قمة جاهزيتها للمش��اركة يف 
ه��ذه البطولة القوية، متوقعاً س��موه 
أن يكون الس��باق مث��رياً ومختلفاً عن 

السباقات املاضية.
وبينَّ س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليف��ة أن س��باقات الق��درة تتطلب 
درج��ة عالية ج��داً من االنس��جام بي 
الفارس والخي��ل للعمل كفريق واحد، 
وعليه��ا إدارة وترية الرسعة مبا يضمن 
اس��تكال املنافس��ة الت��ي تق��ام عىل 
مسافات شاقة ويف أرسع وقت ممكن، 
مش��رياً إىل أن السباق الليي يتميز عن 
غريه من الس��باقات املاضي��ة، موضحاً 
سموه بأن هذه النوعية من السباقات 
وإس��راتيجيات  خاصا  إع��دادا  تحتاج 
خصوصا م��ن جانب الفرق املش��اركة 
يف الس��باق، مؤك��داً س��موه أن ه��ذه 
اإلس��راتيجيات واالستعدادات الخاصة 
ه��ي التي س��تزيد م��ن قوة الس��باق 
وإثارت��ه. وأش��اد باملش��اركة الكب��رية 
والواس��عة م��ن جان��ب الفريق املليك 
البط��والت  يف  املحلي��ة  واإلس��طبالت 
املاضية، مؤكداً أن هذه املش��اركة هي 
أحد األسباب الرئيسة يف نجاح املوسم، 
والتي س��اهمت أيضاً يف رفع مس��توى 
البط��والت املحلي��ة مب��ا يتناس��ب مع 

املكانة التي وصلت إليها رياضة القدرة 
البحرينية، مؤكداً أن الس��باق سيكون 
اس��تمراراً لتل��ك البط��والت الناجحة، 
وسيحظى مبستويات بارزة؛ نظراً لتطلع 

الفرسان لتحقيق املراكز األوىل.

نتوق��ع س��باًقا مثي��ًرا به��دف المراك��ز األول��ى
سباق ناصر بن حمد “الليلي” للقدرة ينطلق الجمعة... ناصر بن حمد: 

المراحل كافة  المنافسة ستكون قوية في  الفريق الملكي:  فرسان 
تغطية                  المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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أشار مدرب فريق النرص التابع للفريق املليك 
الشيخ سلان بن صقر آل خليفة أن الفريق 

سيحظى مبنافسة قوية خالل مشاركته يف 
سباق نارص بن حمد يف ظل حرص ومشاركة 

مجموعة كبرية من فرسان اإلسطبالت املحلية، 
مشرياً إىل أن الفريق واصل جهوده الكبرية؛ 

من أجل الحفاظ عىل املستويات الفنية 
الجيدة التي وصل لها يف املوسم الحايل، 

وبعد أن ظهر بصورة إيجابية يف مختلف السباقات التي شارك فيها 
وحقق بها أفضل املراكز، موضحاً أن اإلنجازات الرائعة التي يحققها 

نجوم الفريق املليك بقيادة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة تؤكد 
التطور الذي وصلت إليه رياضة القدرة البحرينية.

وأشار الشيخ سلان بن صقر آل خليفة أن الفريق وصل إىل املراحل 
األخرية والنهائية قبل املشاركة يف البطولة، وأن جميع الفرسان والجياد 
قادرون عىل املشاركة القوية وتحقيق أفضل املراكز واإلنجازات، مضيفاً 
أن جميع الفرسان عىل أهبة االستعداد لخوض منافسات السباق املثري 

بفضل املعنويات العالية واملرتفعة لدى جميع الفرسان الذين أبدوا كل 
الجدية والحاسة خالل التدريبات.

عرب الفارس عبدالرحمن الزايد من الفريق 
املليك عن جاهزيته لسباق سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، وأكد أن الفريق جاهز 
بعد أن نجح الجهاز الفني يف وضع اللمسات 
النهائية عىل استعدادات الفريق لهذا السباق 

املرتقب والقوي من خالل التوجيهات 
وإعطائه التوجيهات الخاصة لخوض مراحل 

السباق األربعة الصعبة.
وأكد عبدالرحمن الزايد أن قائد الفريق سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة عزز ثقة الفرسان يف أنفسهم؛ لخوض منافسات سباق قوي 
وصعب، وأشار أن الفريق بلغ مرحلة متقدمة من الثقة والجاهزية 

الفنية والبدنية للفرسان والجياد من خالل حرص كل أفراد الفريق عىل 
تنفيذ التوجيهات والتعليات التي يضعها قائد الفريق، ومتنى التوفيق 

لفرسان الفريق املليك يف السباق، متوقعاً أن يكون الفائز والبطل 
مجهوالً حتى املراحل األخرية.

ومن جهته، أكد الفارس جعفر مريزا 
أن قائد الفريق سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة والطاقم الفني للفريق 
وضعا خطة لتهيئة الجياد والفرسان إىل 

للمشاركة يف السباق املرتقب واملثري. 
وأكد أن السباق لن يكون عادياً، 

فاملشاركة قوية من جانب نخبة وأبطال 
سباقات القدرة يف اململكة ولديهم الخربة 

الكبرية يف التعامل مع مختلف مجريات السباق.
وأشار مريزا أن فرسان الفريق املليك ميتلكون مهارة وخربة كبرية، 

إذ أكدوا تألقهم يف كل مشاركة دولية ومحلية، وقادرون عىل 
املنافسة وخطف كأس املركز األول يف السباق. 

ووعد بأن الفريق املليك سيبذل قصارى جهده، ويقدم كل ما 
لديه يف السباق الذي سيؤكد أن البطل استحق اللقب بجدارة 
واستحقاق؛ نظراً لوجود املنافسة القوية والكبرية من مختلف 

الفرسان واإلسطبالت املحلية املشاركة يف السباق الكبري.

أكد الفارس يعقوب الحادي جاهزية 
الفرسان للمشاركة يف السباق الكبري الذي 

سيحمل اسًا غالياً عىل قلوب الجميع، 
وأعرب عن تفاؤله الكبري بتحقيق النتائج 

اإليجابية الالفتة، مشرياً إىل أن الفريق املليك 
أنهى استعداداته، وبدأ الدخول يف املرحلة 

الخاصة التي تسبق كل بطولة، مع وضع 
اللمسات األخرية والنهائية قبل املشاركة يف 

السباق املرتقب.
ورأى الحادي أن السباق لن يكون عادياً، فاملنافسة ستكون 

قوية جداً يف السباق الذي سيكون مثرياً وغامضاً، وأشار أن جميع 
اإلسطبالت والجياد والفرسان استعدوا لهذا السباق الذي يتوقع أن 
يشهد منافسة مثرية من خالل الطموح الخاص لكل فريق من أجل 
الفوز، وأوضح أن السباق سيكون حذرا بالنسبة للفرسان، وخصوصاً 

يف التعامل مع املفاجآت التي يتوقع أن تتواجد عىل خط السري.

أكد الفارس عي بوسفر من الفريق 
املليك أنه حرص عىل االستعداد 
بالصورة املطلوبة للمشاركة يف 

السباق الكبري، إذ إن الفريق مع 
توجيهات قائد الفريق سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة وصل إىل 

املرحلة األخرية من االستعدادات 
والجاهزية للمشاركة يف واحدة من 

أقوى السباقات باملنطقة.
وأكد أن أفراد ونجوم الفريق سيطمحون لتحقيق أفضل 

املراكز يف هذا السباق القوي واملثري، وأشار إىل أن 
الفريق وصل إىل مرحلة متقدمة من االستعداد بفضل 

التوجيهات السديدة من القامئي عىل الفريق، متوقعاً أن 
يكون السباق قوياً وصعًبا، وسيتميز بالغموض واإلثارة، 

مشدداً عىل أن ذلك لن يحد فرسان الفريق املليك وفرسان 
اإلسطبالت األخرى من طموحهم يف الفوز باملراكز األوىل.

وأشار الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة أن الفريق املليك نجح يف الوصول 

إىل مرحلة متقدمة من الجاهزية بعد 
الجهود الكبرية التي بذلها جميع أفراد 

الطاقم من خالل تعاونهم املستمر 
واملتواصل، فضاًل عن اتباع تعليات 
وتوجيهات قائد الفريق سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة، والذي نجح 
من خالل دعمه ومتابعته الكبرية للفريق يف بث الحاسة 

والروح العالية لدى الجميع، إىل جانب زيادة الثقة يف النفس، 
وهذا يعد من أبرز العوامل التي تؤهل الفرسان قبل املشاركة 

بأي سباق.

أكد الفارس عبدالرحمن السعد من الفريق 
املليك أن البطولة غالية عىل نفوس الجميع، 
وأشار إىل أن السباق لن يكون عادياً يف ظل 
املشاركة القوية من مختلف نجوم البحرين، 

وذكر أن الفريق املليك أنهى استعداداته 
النهائية لهذا السباق الكبري واملثري، 

واملعنويات عالية لدى جميع أفراد الفريق 
خالل التدريبات النهائية الجادة بقيادة قائد 

الفريق سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة الذي يعمل عىل زرع 
وبث الثقة الكبرية يف نفوس الفرسان وتشجيعهم عىل تقديم أفضل ما 

لديهم من أجل الفوز باملركز األول يف السباقات والبطوالت.
ودعا الفارس عبدالرحمن السعد جميع زمالئه من فرسان الفريق املليك 

إىل مواصلة تألقهم ومتيزهم، والسعي من أجل الفوز بأفضل النتائج 
واملراكز يف هذه البطولة الغالية عىل قلوب الجميع.

 جعفر ميرزا: 
منافس��ات مثي��رة

 يعقوب الحمادي: 
متف��ائل��ون بالسب���اق

 بوسفر: 
هدفنا كأس ناصر بن حمد

 محمد بن مبارك: 
سباق صعب

 عبدالرحمن السعد: 
بط��ول��ة غ��الي��ة

 سلمان بن صقر: 
نتطل��ع للمن��افس��ة

 عبدالرحمن الزايد: 
إثارة متوقعة

الشيخ سلمان بن صقر

عبدالرحمن الزايد 

جعفر ميرزا  يعقوب الحمادي 

علي بوسفر 

محمد بن مبارك

عبدالرحمن السعد 

جانب من السباق
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رحيـــــل الوجيـــه حممــــــد جـــــــالل
“الغرفة” ت�شيد مبناقبه كرمز جتاري 

املنامة - غرفة جت���ارة و�شناعة البحرين: 
اأ�شادت غرفة جتارة و�شناعة البحرين مبناقب 
املغفور له ب���اإذن اهلل الوجيه حممد بن يو�شف 
جالل الرئي����س الأ�شبق لغرفة جت���ارة و�شناعة 
البحرين طيب اهلل ثراه، وقالت اإن الفقيد كان 
عالم���ة بارزة يف تاريخ الغرف���ة وبوفاته فقدت 
الأ����رة التجاري���ة البحريني���ة اأحد اأب���رز رموزها 

وروادها.
 وق���ال رئي����س الغرف���ة خال���د عبدالرحمن 

املوؤيد اإن للمغفور له باإذن اهلل ب�شمات وا�شحة 
يف م�شرية الغرفة على مدى تاريخها �شواء على 
�شعي���د ع�شويته ملجل����س الإدارة والتي بداأت 
يف ال���دورة الثالث���ة الع���ام 1954 ولأك���ر من 
دورة، اأو عل���ى �شعيد رئا�شت���ه ملجل�س الإدارة 
ولعدة دورات متتالي���ة والتي بداأت يف الدورة 
ال�شاد�ش���ة ع�رة الع���ام 1974 ولغاي���ة الدورة 
الع�ري���ن الع���ام 1983، حي���ث كان���ت للفقيد 
اإجن���ازات كب���رية عل���ى �شعي���د الغرف���ة خالل 

رئا�شت���ه لها على مدى 9 اأعوام، عرب ا�شتحداث 
عدد من اللج���ان القطاعية وامل�شرتكة، واإقامة 
جمال����س لرجال الأعمال، وتطوي���ر دور الغرفة، 
حيث �شه���دت فرتة رئا�شت���ه اإن�ش���اء اأول مقر 
م�شتق���ل للغرفة يف الع���ام 1980، كما كان له 
)رحم���ه اهلل( جهود وا�شع���ة يف تاأ�شي�س الكثري 
م���ن ال����ركات امل�شاهم���ة، اإ�شافة اإل���ى اأدوار 
متمي���زة يف تعزي���ز عالق���ات مملك���ة البحري���ن 
القت�شادي���ة مع ال���دول واملنظم���ات العربية 

والإقليمية والدولية.
دوره  الراح���ل  للفقي���د  اأن  واأ�ش���اف 
واإ�شهاماته يف العم���ل الإن�شاين واخلريي، فقد 
كان مث���ال يحتذى يف اأو�ص���اط اأ�صحاب الأعمال 
والتج���ارة والقت�ش���اد من خ���الل اإ�شهاماته يف 
تبني العديد من الق�شايا الجتماعية والأعمال 
اخلريي���ة، وقال: “حي���اة حافل���ة ق�شاها طيب 
اهلل ث���راه يف خدم���ة البحري���ن جمتمع���اً و�شعباً، 
فكان �شخ�شية وطنية كبرية يف تعامله وفكره 

واإدارته، ا�شتف���اد منه الكثريون وقدم للجميع 
الكثري من جه���ده ووقته وماله، عطاوؤه �شيظل 
حمف���ورا يف ذاك���رة الوطن و�صيذك���ره اجلميع 

بالعرفان والتقدير”.
وتوج���ه رئي����س الغرفة با�شم���ه ونيابة عن 
اأع�ش���اء الغرف���ة وجمي���ع منت�شبيه���ا بخال����س 
التع���ازي واملوا�شاة اإلى اأ����رة الفقيد الراحل، 
داعياً املول���ى عز وجل اأن ي�شكنه ف�شيح جناته 

ويلهم ذويه ال�شرب وال�شلوان. 

اأع������������وام  9 م����������دى  ع�����ل�����ى  ال������غ������رف������ة  رئ������ا�������ش������ة  ت������ول������ى  ال����ف����ق����ي����د 

ل����ل����ف����ق����ي����د 
دوره  ال���راح���ل 
يف  واإ�شهاماته 
العمل الإن�شاين 
واخل����������������ريي

�شيظل  ع���ط���اوؤه 
حمفورا يف ذاكرة 
الوطن و�صيذكره 
بالعرفان  اجلميع 
وال�����ت�����ق�����دي�����ر

ج����ه����ود وا�����ش����ع����ة يف ت���اأ����ش���ي�������س ال����ك����ث����ري م�����ن ال�����������رك�����ات امل�������ش���اه���م���ة
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قال���ت الفنان���ة “م���روة” اإن اأك���ر الفنان���ات 
والفنانني التي اأثرت يف حياتها هي الفنانة �سعاد 
ح�س���ني، ويف الو�س���ط الغنائ���ي الفنان���ة القديرة 
“�س���ادية” ولعل اأغنية “اأم نعيمة” كانت البداية 

لها . 

“م���روة” يف حواره���ا، يف  واأ�ساف���ت الفنان���ة 
برناجمه���ا “داي���رة ال����ر” امل���ذاع ع���ر ف�سائية 
“�سدي البل���د”، اإنها مل تلق معار�س���ة من اأهلها 
عقب دخولها الو�سط الفني، ولكن كان االعرتا�ض 

علي الرق�ض فقط. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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ممار�ست���ك الريا�س���ة ت�ساعدك على 
التخل�ض من بع�ض االأمرا�ض

ال ب���د من احل���ذر ال�سدي���د يف بع�ض 
االأحيان لئال ترتكب اأخطاء

م���ع  املواجه���ة  تاأجي���ل  حت���اول  ال 
ال�ريك، بل ا�رع

ال للت�رع يف اإطالق االأحكام، يجب اأن 
تاأخذ راي ال�ريك

ت�سع���ر اليوم ببع����ض الك�سل الناجت 
من نق�ض يف املناعة

علي���ك اأن تك���ون اأك���ر و�سوح���ا مع 
ال�ريك، فهو ح�سا�ض

من املحتمل اأن تتعر�ض ال�سطرابات 
رئوية ومعوية

حتاول احل�سول على كلمة حا�سمة 
اأو توقيع معاهدة معّينة

تتفق مع ال�ريك على عدة اأمور، ولن 
ترتكا اأي خالف

تت�رّف باإيجابية كبرية جتاه الزمالء، 
وهذا �سيء الفت

�لر�أ����س  �صحي���ا  �صعف���ك  نق���اط 
واالأ�سنان واحل�سا�سية

يحمل اإليك هذا اليوم جديدا وبع�ض 
املفاجاآت ال�سارة

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

 موهب���ة �ساب���ة ب���داأت م�سوارها يف �س���ن مبكرة 
واأثبتت للجميع قدراتها املتعددة يف الكتابة واالأداء 
ال�سوتي. اإنها هبة النحال �ساحبة عدة اأعمال روائية 
والكثري من املب���ادرات التطوعية يف جمال التعليق 

ال�سوتي والدوبالج. كان معها هذا احلوار:

الكتابة ومن ثم االداء الصوتي 
وصوال لعالم الدوبالج... حدثينا عن 

بدايات اكتشافك لنفسك؟
يف البداي���ة اكت�سفت حب���ي للتاأليف يف املرحلة 
االبتدائي���ة ويف ال�س���ف ال�ساد�ض حتدي���دا، اإذ كنت 
اأوؤلف كلم���ات اأغاين واأحلنها، ومن ث���م بداأت بقراءة 
الروايات ب�سغف مما جعلني اأرغب كثريا يف  الكتابة، 
وبالفع���ل ن�رت اأول رواي���ة يل يف �سن ال�ساد�سة ع�ر 
بعن���وان “ب�سمة اأم���ل”، واأثارت ه���ذه الرواية اإعجاب 
العديد م���ن الق���راء، اإذ كان اأ�سل���وب الرواية يفوق 

�سني يف ذاك الوقت. 
ويف �س���ن ال�سابعة ع�ر جاءتن���ي فكرة رواية “مل 
تكن اختياري”، التي حازت اإقباال كبريا بف�سل اهلل، 
وتطور االأمر اإلى عم���ل �سفحة اإلكرتونية تتكون من 
١٥ موؤلفا، وكان اله���دف منه الت�سجيع على القراءة 

والتاأليف.
ال�سوت���ي  االأداء  فك���رة  جاءتن���ي  ث���م  وم���ن 
ل�سخ�سيت���ني م���ن ابت���كاري )رميا وزعب���ل(، وكنت 

اأعر�ض حلقاتي يف بادئ االأمر على “ال�سناب �سات”، 
ومن ثم لبي���ت رغبة متابعيني بعم���ل حلقات اأطول 
وعر�سه���ا على “اليوتي���وب” حتى كون���ت جمموعة 

ق�س�سية لالأطفال.

ما الفكرة في تحويل ريما وزعبل 
الى مسرح عرائس؟

لقد حولت رمي���ا وزعبل اإلى م�رح عرائ�ض؛ الأين 
اأردت امل�سارك���ة يف احتف���االت مراكز الق���راآن ودور 
االأيت���ام ملخاطب���ة االأطفال واإي�سال قي���م معينة من 
خالل �سخ�سيات خيالية، مثل: النظافة وحب الوطن 
وغريه���ا م���ن القيم الت���ي ي�سعب تلقينه���ا للطفل 

ب�سكل مبا�ر.

من تعتبرين أن له الفضل األكبر 
عليكِ؟ ومن أكثر مشجع لموهبتك؟

اأم���ي لها الف�س���ل االأكر علي، فق���د �سجعتني 
كث���ريا و�ساع���دت عل���ى تنمي���ة موهبت���ي، ووجدت 
الت�سجيع من جمي���ع اأ�سدقائي خ�سو�سا �سارة التي 
يجب اأن يذكر ا�سمه���ا بالتحديد مل�ساندتها الدائمة 

يل واإعطائها راأي بناء يف كل اأعمايل.

أيهما أقرب لكِ الكتابة أم الدوبالج؟
الكتاب���ة،  ع���ن  توقف���ت  احل���ايل  الوق���ت  يف 

ولكن���ي اعت���ر اأن لها متع���ة وذكريات خا�س���ة، اأما 
الدوبالج فوجدت فيه متعة كبرية من حيث ا�ستخدام 
نرة �سوتي وتقم�ض ال�سخ�سيات واأطمح كثريا اإلى 
اأن دبلجة اأفالم كرتونية عاملية ليتم عر�سها كاأعمال 
تلفزيونية. ولكن ال اأ�ستطيع اأن اأحدد املجال االأقرب 

اإيل عموما، فال مقارنة بني الهوايتني.
 ما س��بب رفض��ك لكلي��ة الصيدلة 

واختيار تخصص اإلعالم؟
يف احلقيق���ة، اخ���رتت تخ�س�سي احل���ايل عندما 
وج���دت يف نف�س���ي هواي���ة اإعالمية من حي���ث االإلقاء 
اأك���ون مذيع���ة،  اأن  الكب���رية يف  والرغب���ة  والتكل���م 
ورف�ست كلية ال�سيدلة م���ن اأجل االلتحاق باالإعالم، 
عل���ى الرغم من رغب���ة والدي ال�سدي���دة يف اأن اأ�سبح 
طبيب���ة؛ الأين وجدت فيه الطريق ال���ذي �سي�ساعدين 
على االإب���داع، واأال اأعي����ض حياة روتيني���ة واأن اأتعلم 

واأجرب كل جديد.
 كيف ساعدتكِ دراستك في إعالم 
جامعة البحرين على تنمية مواهبك؟
من خالل التخ�س����ض، ا�ستفدت كثريا من تعلم 
برام���ج ال�سوت واملونتاج واكت�سبت خرة اأو�سع من 
خ���الل مقررات ال�سحاف���ة واالإذاع���ة والتلفزيون من 
حيث ا�ستخدام االأ�سلوب الذي يجذب القراء وكيفية 

التكلم وا�ستخدام النرة.
 

بمن تأثرتِ من الكتاب واألدباء في 
كتاباتك؟

تاأثرت كث���ريا بدعاء عبدالرحم���ن ومنى �سالمة، 
وكانتا اأكر كاتبتني جعالين اأع�سق قراءة الروايات، 
مما �سجعني عل���ى الكتابة، وتاأث���رت باأ�سلوبهما من 
حي���ث كيفي���ة اإب���راز املالم���ح االجتماعي���ة والدينية 

واالأخالقية واأي�سا الرومان�سية يف ق�سة واحدة.
 إلى أي حد تشبهك كتاباتك؟

كتاباتي ال ت�سبهني اإمنا ت�سبه خيايل، فكتاباتي 

معظمه���ا ت�سب���ق �سني اأو تدنو منه مب���ا يتنا�سب مع 
نوع الكتابة �سواء كانت رواية اأو ق�س�ض اأطفال.

 قدم��ت تجرب��ة فردي��ة لدوب��الج 
الفيلم الكرتون��ي )نيمو(، حدثينا عن 

هذه التجربة.
جاءتن���ي فكرة دوب���الج “نيم���و” عندما الحظت 
اإعج���اب النا�ض الكب���ري ب�سخ�سي���ات الفيلم )دوري 
ونيم���و(، مم���ا جعلن���ي اأفك���ر يف اأن اأج���رب الدبلج���ة 
باللهجة العامية، خ�سو�سا بعد جتربتي يف ا�ستخدام 
االأداء ال�سوتي من خالل ال�سخ�سيات التي ابتكرتها، 
)رمي���ا و زعب���ل( يف جمموعت���ي الق�س�سي���ة م�سبقا، 
وبالفع���ل قمت باأداء الدبلج���ة كتجربة اأولى ومل اأكن 

اأتوقع اأن يحوز اإعجاب الكثري من املتابعني.
 ه��ل لدي��ك طموح��ا لعم��ل دوبالج 

للمسلسالت التركية باللهجة البحرينية؟
اأمي���ل  ال  ال�سخ�س���ي،  امل�ست���وى  عل���ى 
باالأف���الم  الدرامي���ة مقارن���ة  لدبلج���ة امل�سل�س���الت 
الكارتونية،واأف�س���ل امل�سل�س���الت االجنبية مرتجمة، 
ولك���ن عل���ى الرغم من ذل���ك اإن جاءتن���ي الفر�سة ال 

اأعتقد اأين �ساأرف�سها بل �ستكون قابلة للدرا�سة.
 اذا كن��ت مس��ؤولة عن النش��اط 
الثقافي في أي م��ن الجامعات، ماذا 
عق��ول  لتنمي��ة  برنامج��ك  س��يكون 

ومواهب الطالب؟
مل اأفك���ر يف ه���ذا املو�سوع من قب���ل، ولكن من 
املمكن تاأ�سي�ض ناد يجمع ب���ني اإبداعات الطلبة من 
جمي���ع التخ�س�سات باختالف مواهبه���م، وامل�ساركة 
يف اإخ���راج عمل طالبي جماعي ي�س���م جميع املواهب 
املنت�سب���ة للن���ادي. واأعتق���د اإن كن���ت م�سوؤولة عن 
�لن�صاط �لثقايف، فلن �أقبل باأقل من �لإبد�ع �ملتميز، 
وبن���اء على ذلك، اأمتنى اأن يك���ون هناك اإ�راف اأعلى 
عل���ى الن���وادي اجلامعية، بحيث ال تك���ون حكرا على 
اأ�سخا����ض معين���ني، والبح���ث اأكر واإتاح���ة الفر�ض 

للمواهب املوجودة.
  

لقاء: طالبة الإعالم اإقبال جمدي الزغبي

جامعة البحرين

اتفق �سوق دب���ي ال�سينمائي، املن�سة 
الرائ���دة يف جمال �سناعة االأف���الم باملنطقة 
والذراع التجاري ملهرج���ان دبي ال�سينمائي 
ال���دويل، اإل���ى جانب اإمي���ج ني�س���ن اأبوظبي، 
اإح���دى ال����ركات الرائ���دة يف جم���ال االإعالم 
والرتفي���ه مبنطق���ة ال����رق االأو�س���ط، عل���ى 
دعمهما للمواهب االإقليمية من خالل جتديد 
ال�راك���ة الت���ي جتمعهم���ا لل�سن���ة اخلام�سة. 
و�سيدع���م ه���ذا التع���اون م�ساري���ع االأف���الم 
الق�س���رية خلم�سة خمرج���ني خليجيني مببلغ 

250 األف درهم اإماراتي.
واأعلن عن بدء قبول م�ساركات �سانعي 
للح�س���ول  االآن  من���ذ  اخلليجي���ني  االأف���الم 
على التموي���ل واالإنتاج خ���الل العام 2017. 
و�سيتم تقييم العرو����ض من قبل فريق من 
اخلراء من �ركة اإميج ني�سن وبرنامج اإجناز، 
الذّي���ن �سيختارون خم�سة كت���اب وخمرجني 
موهوب���ني قدموا م�ساريع اأف���الم. و�سي�سهم 
املبل���غ املخ�س����ض بتوف���ري امل���وارد التي 
يحتاجونها للبدء باإنتاج اأو اإكمال م�ساريعهم 
ال�سينمائي���ة وتقدميه���ا للجمه���ور يف جميع 
اأنحاء العامل. يغلق ب���اب امل�ساركات بتاريخ 
30 يوني���و 2017. انطل���ق برنام���ج اإجناز يف 

الع���ام 2009 ج���زءا اأ�سا�سا 
من �سوق دبي ال�سينمائي، 
يف  رائ���دة  من�س���ة  وه���و 
االأف���الم  �سناع���ة  جم���ال 
حيث  للمهرجان،  العربية 
لع���ب دوراً هاماً يف دعم 
املخرج���ني  اإنتاج���ات 
اأثن���اء  �س���واء  الع���رب 
االإنت���اج اأو مراح���ل م���ا 

بعد االإنتاج. وقد اأ�سبح هذا الرنامج مبثابة 
منٍر لتط���ور ال�سينما يف املنطقة و�ساهم يف 
تعزيز �سورة االأفالم العربية يف املهرجانات 
ال�سينمائي���ة املحلي���ة اأو العاملية. وا�ستفاد 
اأك���ر م���ن 140 فيلم���اً عربيا م���ن �سندوق 
الدع���م ال���ذي يقدم���ه اإجن���از من���ذ انط���الق 

الرنامج.
وق���ال املدي���ر الفن���ي ل�”مهرجان دبي 
ال�سينمائي الدويل” م�سعود اأمراهلل اآل علي: 
“ن�سهد كل عام يف مهرجان دبي ال�سينمائي 
الدويل عدداً كبرياً من املواهب االإقليمية من 
خمتلف اأنحاء املنطقة، وال يزال برنامج اإجناز 
ينم���و اإلى جان���ب هذه االأعم���ال ويلعب دوراً 
حا�سم���اً يف دعمه���ا واإي�سالها اإل���ى اجلمهور. 

م���ع  العم���ل  ي�سعدن���ا 
لل�سن���ة  ني�س���ن  اإمي���ج 
ال�ستك�س���اف  اخلام�س���ة 
قائم���ة جديدة من االأفالم 
منطق���ة  م���ن  املبدع���ة 
اأ�سبح���ت  لق���د  اخللي���ج. 
متكامل���ة  ق���وة  �راكتن���ا 
ت�سعى لتطوي���ر ال�سينما يف 
املنطق���ة، وي�رن���ا اأن نكون 
طرفاً من ه���ذه الرحلة، ونرى 
ه���ذه االأفالم حتقق جناحاٍت على ال�سعيدين 

االإقليمي والعاملي”.
وق���ال الرئي�ض التنفي���ذي ل�ركة اإميج 
ني�س���ن اأبوظبي مايكل غاري���ن: “نحن نقدر 
�راكتنا مع �س���وق دبي ال�سينمائي، ونعتقد 
اأن برنام���ج “اإجناز” يدعم طموحنا امل�سرتك 
لتطوير جمتمع اأفالم م�ست���دام يف املنطقة. 
نح���ن متحم�س���ون لروؤي���ة امل�سارك���ني ه���ذا 
الع���ام، ونتطل���ع اإل���ى امل�ساع���دة يف اإطالق 

املواهب واالأفالم يف املنطقة”. 
يذك���ر  اأن الدورة ال���� 14 من “مهرجان 
دبي ال�سينمائي الدويل” �ستعقد يف الفرتة 

من 6 اإلى 13 دي�سمر 2017.

فتح باب تقديم األفالم الخليجية 
القصيرة لمهرجان دبي

tariq_albahhar

 هيفاء حسين تطالب 
بـ”تنظيف” الساحة الفنية

وجه���ت الفنان���ة البحريني���ة هيفاء ح�سني ع���ر �سفحتها 
اخلا�س���ة على اح���د مواقع التوا�س���ل اللجتماع���ي، ر�سالة اإلى 
االإع���الم، مطالب���ة ب�”تنظيف” ال�ساح���ة الفني���ة واالإعالمية من 
بع�ض امل�ساهري، التي و�سفتهم بامل�سيئني لعادات وتقاليد 

املجتمع اخلليجي.
وقال���ت يف ر�سالتها: “ي�سقط اجلمال مل���ا البنت تتحم�ض 
اأك���ر من ال���الزم وتب���داأ ترتق�ض وتتف�س���ح اأمام الع���امل وما 
حترتم نف�سه���ا وال املجتمع املحافظ والعادات والتقاليد �سي 
يف�س���ل”. واأ�سافت “اأن�س���ح كل بنت ما تتاأث���ر باللي ت�سوفه 
عل���ى ال�سو�سيال ميديا من �س���ور وفيديوهات �سيئة ومقززة 
حل���رمي واأمهات عيال رخ�سوا باأعمارهم وطلعوا للنا�ض ب�سكل 

ي�س���يء ل�سمعتنا كخليجي���ني وي�سوه �سورته���م اأمام اجلمهور 
واملتابعني”.

وتابعت: “يا حرمة على االأقل احرتمي عيالج اللي هم اأول 
نا�ض يتف�سلون من ت�رف���اجت التافهة، واذا ما يهموجن عيالج 
فكري باالأطف���ال والبنات املراهقات اللي متابعينج هل هذي 
�سلوكيات تبني تاأثرين بها على االأجيال. ا�ستغفر اهلل ب�ض اأنا 
فعال م�سمئزة من الفيديوهات املنت�رة لبع�ض امل�ساهري وهم 

فعال االأ�سهر يف التعري والرخ�ض ون�ر الف�ساد”.
واأكملت ر�سالتها: “اأمتنى من االإعالم وقف هذي املهزلة 
واملر����ض اللي منت����ر بيننا، و�س���ن حمالت لتنظي���ف ال�ساحة 

الفنية واالإعالمية من هاالأ�سكال”.

•  تطل الفنانة امل�رية 	
�سمية اخل�ساب هذا 

العام يف ال�سباق الدرامي 
الرم�ساين بعمل درامي 
اجتماعي متنوع بعنوان 

“احلالل”، معترة اأنه عمل 
خمتلف.

BUZZ 

مسافات
رفضت الصيدلة من أجل اإلعالم

هبة النحال: كتاباتي تشبه خيالي وال تشبهني 
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجر: 04:05
الظهر: 11:41 
العصر: 03:10

المغرب: 05:56
العشاء: 07:26

اعتقال “�أخطر تاجر” خمدرات يف ال�سودان
اأعلن���ت ال�صلط���ات ال�صوداني���ة، اأم�س الثالث���اء، القب�س عل���ى اأخطر واأكرب تاج���ر خمدرات يف 

ال�صودان امللقب ب� “القرب”، وذلك بعد مطاردة عنيفة من الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.
ونقل���ت �صحيفة املهجر ال�صيا�صي عن مدي���ر الإدارة العامة ملكافحة املخدرات، اللواء املكي 
حمم���د املك���ي، اأن “)القرب( يعد من اأكرب واأخطر جتار املخ���درات يف ال�صودان، وكان قد اأفلت من 
القب����س مرات ع���دة”. وو�صف املكي توقي���ف “القرب” باأن���ه �صيد ثمني و�رشب���ة قا�صية لتجارة 
املخ���درات يف الب���الد، م�صريا اإلى اأن “)القرب( كان يقود جمموعة حتمل )6( جوالت من الباجنو يف 

طريقها من ولية غرب كردفان اإلى ولية اخلرطوم”.
م���ن جهة اأخ���رى، متكنت اإدارة مكافح���ة املخدرات بولي���ة الق�صارف من �صب���ط )46( جوال 

)قات( اإثيوبي يزن )9( اآلف و)200( كيلو يف اأحد اأحياء الق�صارف.

الإنرتنت عالج فاعل لال�سطرابات العقلية

الإرهابيـة! الهجمـات  مـن  اأكثـر  الهنـود  “احلـب” يقتـل 
اأظهرت الأرقام التي حتتفظ بها ال�رشطة 
الهندي���ة اأن النا�س الذي���ن يذهبون �صحايا 
“احل���ب” اأك���ر مم���ن يتعر�ص���ون حلوادث 

اإرهابية.
يف  املن�ص���ورة  لالإح�ص���اءات  ووفق���ا 
�صحيف���ة “تامي���ز اأوف اإندي���ا” ب���ني عام���ي 

2001 و2015، كان ال�صبب الر�صمي ملوت 
38.585  �صخ�صا يف جرائم قتل هو “احلب”، 
فيم���ا كان الإره���اب �صببا يف وف���اة 20 األف 

�صخ�س من املدنيني وقوات الأمن.
وع���الوة عل���ى ذل���ك، ترب���ط احلكوم���ة 

“احلب” بحالت انتحار ل� 79189 �صخ�صا.

كم���ا ت�ص���ري الإح�ص���اءات اإل���ى اأن 260 
األ���ف حالة اختطاف ُذكر فيه���ا الزواج دافعا 

لختطاف الن�صاء.
وقال اأوم���ا ت�صاكرافارتي، وه���و اأ�صتاذ 
متقاع���د “لفهم ه���ذا العنف ال���ذي ميار�س 
يف قمع اختي���ار ال�صخ�س ح���ني يتعلق الأمر 

بال���زواج، علين���ا اأن نفه���م املجتم���ع الأبوي 
والنظام الطبقي”.

وتو�ص���ح ه���ذه الأرقام، اأن���ه يف كل يوم 
يحدث يف املتو�صط 7 حالت قتل، و14 حالة 
انتح���ار، و47 حالة اختطاف )معظمها ب�صبب 

فرار عا�صقني معا دون موافقة اأهليهما(.

ملهى ميزج الأذان باملو�سيقى

اأعلن م�صوؤول حملي يف ولية نابل التون�صية، 
اإغ���الق ملهى ليل���ي يف منطقة احلمام���ات، وذلك 
بع���د اأن ت���داول نا�صطون فيديو يظه���ر بث اأذان 
ممزوج باملو�صيقى يف امللهى، خالل عطلة نهاية 

الأ�صبوع.
ويظه���ر �رشيط فيديو يتم تداول���ه منذ الأحد 
جمموعات من ال�صباب يرق�صون على املو�صيقى، 
الت���ي تتخلله���ا الأذان يف مله���ى ليل���ي يف ناب���ل 
)�صم���ال ����رشق(، خ���الل �صه���رة اأحياها اثن���ان من 

من�صقي املو�صيقى الأوروبيني.
من���ور  ناب���ل،  وايل  الإثن���ني، ك�ص���ف  وي���وم 
الورت���اين، عن اتخ���اذ اإجراء عقاب���ي، وقال لوكالة 
فران����س بر����س “بعد التاأك���د من الوقائ���ع، قررنا 
اإغ���الق امللهى الليل���ي” حتى اإ�صع���ار اآخر، وفتح 

حتقيق واعتقال املدير.

يف �سوي�سرا.. “�لدرون” لنقل الدم!

ق���ام م�صت�صفي���ان يف �صوي����رشا بتنظي���م 
عملي���ة نق���ل لعين���ات بيولوجية ع���ن طريق 
طائ���رة م���ن دون طي���ار “ال���درون”. ويع���د 
الت�صليم الفوري للعينات البيولوجية، خا�صة 
ال���دم، اأم���را مهما يف حالت الط���وارئ، وعادة 
ما يت���م نقلها ع���رب ال�صي���ارات، ولكن حركة 
املرور يف املدن متقلبة كثريا لدرجة ل ميكن 
التنب���وؤ بها، ما ي���وؤدي اإلى تاأخ���ر نقل املواد 
ال�رشوري���ة للعملي���ات اجلراحي���ة يف كثري من 
الأحيان. ولذلك، فاإن ممثلي القطاع ال�صحي 
وال�رشكات اخلا�صة يبحثون عن بدائل معقولة 
ومنخف�صة التكلفة. واختربت �صوي�رشا طائرة 
دون طيار لنقل عين���ات خمربية مثل عينات 
الب���ول اأو ال���دم ب���ني م�صت�صفي���ني يف مدينة 

لوغانو يف كانتون جنوب تيت�صينو.

األعاب الفيديو قد تعالج الكتئاب

خل�صت درا�صة علمية اأمريكية اإلى اأن األعاب 
الفيدي���و قد تكون ق���ادرة على ع���الج الكتئاب، 
لكن ه���ذه الدرا�صة تاأتي لتناق�س درا�صات اأخرى 

تفيد بالعك�س متاماً.
ربطت اآخ���ر الدرا�صات العلمي���ة التي اأجراها 
باحث���ون م���ن جامع���ة كاليفورني���ا الأمريكية بني 

األعاب الفيديو وعالج الكتئاب.
و�صمل���ت الدرا�صة �صمل���ت 160 طالباً، طلب 
منه���م ممار�صة 6 اأنواع خمتلف���ة من الألعاب، مدة 

الواحدة ثالث دقائق.
وتو�ص���ل الباحثون اإل���ى اأن األع���اب الفيديو 
ت�صاعد على اإعطاء الفرد �صعوراأ باأنهم ي�صيطرون 
عل���ى الكتئ���اب، واأنهم ق���ادرون عل���ى التخل�س 
منه، من خالل ممار�صة نوعية حمددة من الألعاب، 

ل�صيما تلك التي تعزز بع�س وظائف الدماغ.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ترامب يتربع بـ “كل بن�س ح�سل عليه الرئي�س”
تعه���د الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب خ���الل حملته النتخابية بالت���ربع براتبه كرئي�س للوليات 

املتحدة اإلى جمعية خريية، وقد وقع خياره يف نهاية املطاف على املتنزهات الوطنية.
وخ���الل مرا�صم متقن���ة الإخراج، �صل���م الناطق با�ص���م البيت الأبي�س �ص���ون �صباي�رش �صي���كاً بقيمة 
78333،32 دولراً توازي راتب الأ�صهر الأولى للرئي�س الأمريكي يف البيت الأبي�س، اإلى وزير الداخلية 
راي���ن زينكي. وقال املتحدث با�صم البيت الأبي�س �صون �صباي����رش “الرئي�س فخور �صخ�صيا بامل�صاهمة 
ب���اأول ثالث���ة اأ�صهر م���ن راتبه للمهم���ة ال�صامية لإدارة املتنزه���ات الوطنية. اإنها كل بن����س ح�صل عليه 
الرئي����س.. م���ن ظهر 20 يناير”. وكانت العالقة بني الرئي�س اجلمهوري وخدمة املتنزهات الوطنية )ان 
ب���ي ا�س( متوترة يف بداياتها. وغداة اأداء ترامب اليمني الد�صتورية، قامت اخلدمة بالعتذار عن بع�س 

التغريدات التي ن�رشتها، يف مبادرة هي نادرة من نوعها.

ق���ال اخت�صا�صيون اأم�س الثالث���اء اإنه ل ميكن التخل�س من الع���بء “الهائل واملتنامي” 
م���ن اأمرا�س ال�صح���ة العقلية اإل من خالل تو�ص���ع كبري يف املوارد النف�صي���ة الإلكرتونية مثل 

العيادات الفرتا�صية واخت�صا�صيي العالج النف�صي على الإنرتنت.
واأ�ص���اف الخت�صا�صي���ون يف املوؤمت���ر الأوروبي للط���ب النف�صي اأن الإنرتن���ت هو اخليار 
الوحي���د لتوف���ري قدرة اإ�صافية كبرية عل���ى العالج يف ظل حمدودية امل���وارد، وبينما ل تخدم 
منظوم���ة ال�صح���ة العقلية العاملية �صوى نح���و 10 % من املر�صى حت���ى الآن. وقالت منظمة 
ال�صح���ة العاملية الأ�صب���وع املا�صي اإن ال�صطرابات العقلية، وخ�صو�ص���ا الكتئاب، هي الآن 

ال�صبب الرئي�س لعتالل ال�صحة وعدم القدرة على احلركة على م�صتوى العامل.
واأ�صاف���ت اأن معدلت الكتئ���اب ارتفعت اأكر من 18 % من���ذ 2005، واأن غياب الدعم 
لل�صحة العقلية امل�صحوب بخوف عام من الو�صمة يعني اأن الكثريين ل يح�صلون على العالج 

الذي يحتاجونه.
وقال ماي���كل كراوز وهو اأ�صتاذ يف الطب النف�صي بجامع���ة كولومبيا الربيطانية يف كندا 
واخت�صا�صي كبري يف الرابطة العاملية للطب النف�صي اإن “ال�صحة العقلية الإلكرتونية” يجب 

اأن تكون جزءا كبريا من احلل.

 Social
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ال�سورة الر�سمية 
لل�سيدة الأوىل 

ميالنيا ترامب
اأ�صدر البي���ت الأبي�س الأمريكي اأول 
�ص���ورة ر�صمي���ة لل�صي���دة الأول���ى ميالنيا 
ترام���ب. وتظه���ر ال�صورة الت���ي التقطت 
يف البي���ت الأبي����س ميالنيا وه���ي ترتدي 
�صرتة �ص���وداء وقد عق���دت ذراعيها اأمام 
نافذة. وقالت �صي���دة البيت الأبي�س فى 
بي���ان �صح���ايف: “ي�رشفن���ي اأن اأ�صغل دور 
ال�صيدة الأولى، واأتطلع اإلى العمل من اأجل 
خدمة ال�صع���ب الأمريكي خ���الل ال�صنوات 
املقبلة”. ووفقا ملل���ف �صريتها الذاتية، 
ف�ص���وف  الأبي����س،  البي���ت  موق���ع  عل���ى 
تكر����س ميالنيا وقته���ا ك�صيدة اأولى على 
مكافحة الإرهاب عرب الإنرتنت، ف�صال عن 

اهتمامها بق�صايا املراأة والطفل.
ويف مار�س املا�صي، �صاركت ميالنيا 
يف منا�صب���ات عدة احتف���ت باملراأة، مبا يف 
ذل���ك ح�صور جلنة معني���ة بتمكني املراأة، 
وقدم���ت جوائ���ز ن�صائية دولي���ة يف وزارة 
اخلارجية، وحتدث���ت يف ماأدبة غداء للن�صاء 
يف البي���ت الأبي�س. وفى اإح���دى املنا�صبات، اأ�ص���ار الرئي�س الأمريكي دونالد ترام���ب اإلى الن�صب 

العالية ل�صعبية ال�صيدة الأولى يف ال�صتطالعات، قائال : يجب عليها اأن “تعطينا ال�رش”.

الطق�س معتدل مع بع�س 
ال�صحب اأحيانا، وت�صاعد الأتربة 

يف بع�س املناطق خالل النهار.

الرياح �صمالية غربية من 18 اإلى 23 
عقدة، وت�صل اإلى 30 عقدة بالنهار، 

وحذرت الأر�صاد من رياح قوية ال�رشعة.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل، 
ومن 4 اإلى 7 اأقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 27، وال�صغرى 19 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

• غروب ال�صم�س والهرامات بعد�صة اأحمد املر�صد	

يحششى  سششعودي  )كعششك  “الكليجششا”  مهرجششان  يف  سششعوديات  حرفيششات  سششاهمت 

مششن  يسششتمد  الششذي  الحيششاة  وأسششلوب  اململكششة  تششراث  مششن  جوانششب  إبششراز  يف  بالتمششر(، 

املايض عرب إبداعهن يف مشغوالت “السدو” والحرف اليدوية املتوارثة.
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