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فتح اآفاق جديدة للتعاون االقت�شادي مع ال�شي�شان
جاللته يبحث مع الرئي�س ال�صي�صاين تعزيز ج�صور التوا�صل... العاهل:

�ملنام���ة - بن���ا: ��ستقب���ل عاه���ل �لب���اد 
�ساح���ب �جلال���ة �ملل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل 
خليف���ة، وبح�س���ور ويل �لعه���د نائ���ب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل����س �لوزر�ء 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ري �سلم���ان بن 
حمد �آل خليف���ة يف ق�رص �ل�سخ���ري �أم�س رئي�س 
جمهوري���ة �ل�سي�سان �ل�سديق���ة رم�سان �أحمد 

قادي���روف و�لوفد �ملر�فق �ل���ذي يقوم حاليا 
بزيارة مملكة �لبحرين. 

و��ستعر����س جالته مع���ه عاقات �لتعاون 
�لثنائ���ي �لطيب���ة ب���ن �لبلدي���ن �ل�سديق���ن 
�ملج���االت  يف  وتطويره���ا  تعزيزه���ا  و�آلي���ات 

�ملختلفة. 
و�أك���د جالة �مللك حر����س مملكة �لبحرين 

عل���ى توثي���ق �أو�����رص �لتع���اون �مل�س���رتك مع 
جمهوري���ة �ل�سي�س���ان، ومب���ا يخ���دم م�سال���ح 
�لبلدين ويعود باخل���ري و�لنفع على �سعبيهما 
�ل�سديق���ن، معرب���ا ع���ن تطلعه ب���اأن ت�سهم 
ه���ذه �لزيارة يف بناء ج�س���ور للتو��سل �لثقايف 

�إلى جانب فتح �آف���اق جديدة للتعاون 
�القت�سادي بن �لبلدين �ل�سديقن.

 وزير الداخلية:

اأف�شلنا خمططات اإرهابية مدعومة من اإيران

املوحد” “االأ�شرة  بقانون  “�شوريون” يتقدمون 

علم���ت “�لب���اد” بقيام عدد م���ن �أع�ساء 
جمل�س �ل�سورى بتقدمي �قرت�ح بقانون خا�س 
بقان���ون �الأ�رصة �ملوحد مت و�سع ن�سو�سه مبا 
يتفق م���ع �أحكام �ل�رصيع���ة �ال�سامية �جلامعة 
مع مر�عاة ما هو ثابت من �أحكام يف �لفقهن 

�ل�سني و�جلعفري بح�سب �الأحو�ل. وي�ستهدف 
هذ� �القرت�ح �سد �لف���ر�غ �لت�رصيعي و�لعد�لة 
و�مل�س���او�ة يف تطبيقه على كافة �مل�سمولن 
يف تطبي���ق �أحكام���ه مبا يحفظ وح���دة وكيان 
�الأ�رصة يف �ملجتم���ع �لبحريني ويلبي �حلاجات 
�ملجتمعي���ة يف تنظيم �لعاق���ات �الأ�رصية �أمام 

�لق�ساء.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: ��ستقب���ل 
�ل�سقيقة  �لتون�سي���ة  رئي����س �جلمهوري���ة 
�لباج���ي قائ���د �ل�سب�سي، يف ق����رص قرطاج 
�لرئا�س���ي �أم����س، وزر�ء �لد�خلي���ة �لعرب؛ 
�لر�ب���ع  �جتماعه���م  �نعق���اد  مبنا�سب���ة 
و�لثاث���ن، برعايت���ه، حيث �أع���رب وزر�ء 
�لد�خلية عن �سكرهم و�عتز�زهم باجلهود 
�حلثيثة �لت���ي يبذلها �لرئي����س �لتون�سي 
يف �إط���ار دعم���ه مل�س���رية �لعم���ل �لعرب���ي 

�مل�سرتك.  
وتر�أ�س وزير �لد�خلي���ة رئي�س �لدورة 
�لثالثة و�لثاث���ن ملجل�س وزر�ء �لد�خلية 
�لع���رب �لفري���ق �لركن �ل�سي���خ ر��سد بن 

عب���د�هلل �آل خليف���ة، وفد مملك���ة �لبحرين 
�مل�س���ارك يف �الجتماع، حي���ث �ألقى، كلمة 
قال فيه���ا: “متكنا مبملك���ة �لبحرين وهلل 
�حلم���د من �إف�س���ال �لعديد م���ن �لعمليات 
�الإرهابي���ة �لتي خطط���ت له���ا و�ساندتها 
عنا����رص �إرهابية تعمل من �إي���ر�ن و�لعر�ق، 
كم���ا ثبت لدينا من �أدل���ة، وتوؤكد �لبحرين 
عزمها عل���ى مو�جهة �الإره���اب و�لت�سدي 
له، فاإنها ت�سعى �إلى دعم وموؤ�زرة �جلهود 
�الإقليمي���ة و�لعربية يف مكافح���ة �الإرهاب 
بكل �لو�سائل �مل�رصوع���ة وجتفيف منابعه 

�لطائفي���ة  �لفكري���ة  ودو�فع���ه 
4�ملتطرفة”. 

 

قال رئي�س جلنة �لتحقيق �لربملانية 
ح����ول �سنادي����ق �لتقاعد �لتي ت����د�ر من 
�الجتماع����ي  للتاأم����ن  �لعام����ة  �لهيئ����ة 
جمي����د �لع�سفور ل� “�لب����اد” �إن م�سوؤويل 
�لهيئ����ة �أفادو� �للجنة ب����اأن زيادة رو�تب 
�ملوظف����ن �أح����د �الأ�سب����اب �لت����ي تقود 

للعجز �الكتو�ري. 
لل�سحيف����ة  ت�رصي����ح  يف  و�أو�س����ح 
�أن �لهيئ����ة نظ����رت فق����ط �إل����ى �لتكلفة 
�لتقاعد،  ح����ن  �مل�ستقبلي����ة للموظفن 
وه����و م����ا مل تقب����ل ب����ه �للجنة، حي����ث �إن 
عدم �أخذ تاأثري زي����ادة �ال�سرت�كات بعن 
�العتب����ار و�نعكا�سه عل����ى حجم �ال�ستثمار 

ا لهذ� �لعامل. يعد ح�ساًبا منقو�سً
و�أ�سار �لع�سفور �إلى �أن �للجنة وجدت 
�سنادي���ق  عل���ى  �ملتعاقب���ة  �الإد�ر�ت  �أن 
�لتقاعد مل تطالب �حلكومة بت�سديد قيمة 

�ال�س���رت�كات ع���ن �مل�ساهم���ن يف بع�س 
�لفرت�ت ل�سوء تقدي���ر يف ��ست�رص�ف �لعجز 

�عتماًد�  �مل�ستقبل���ي،  �الكت���و�ري 
على �لوفور�ت �ملتحققة حينها.

الع�صفور لـ “$”: 

د ا�شرتاكات التقاعد ببع�ض الفرتات احلكومة مل ُت�شدِّ

بن�صبة 85 % من الناجت املحلي  

ين العام بالبحرين يرتفع يف 2018 الدَّ

�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي رئي�شًا للجنة 
املنظمة العليا خلليجي 37 لكرة ال�شلة

دب���ي - ICAEW: ح���ّذر تقري���ر ملعه���د 
وويل���ز  �إجنل���رت�  يف  �لقانوني���ن  �ملحا�سب���ن 
ي���ن �لع���ام  ICAEW �لبحري���ن م���ن ع���بء �لدَّ
�ل���ذي �عترب �رتفاعه بوترية مقلق���ة، �الأمر �لذي 
يتطّلب �إج���ر�ء�ت عاجلة وملحة يف �سبيل حتقيق 

�ال�ستقر�ر �ملايل.
ويق���ول �مل�ست�س���ار �القت�س���ادي للمعهد، 
�ملدير �مل�ساعد يف “�أك�سف���ورد �إيكونوميك�س” 
توم روج���رز: “�إن وترية تر�كم �لديون قد تكون 

مقلقة مبا فيه �لكفاية يف �قت�ساد يتمتع بقاعدة 
�رصيبية و��سع���ة، ولكن مع �نخفا����س �الإير�د�ت 
�حلكومي���ة من 24 % من �إجم���ايل �لناجت �ملحلي 
يف 2014 �إل���ى 14 % يف 2016، ت�سب���ح �رصورة 

�تخاذ �الإجر�ء�ت �لعاجلة �أمر�ً �أكرث �إحلاحاً”.
ومتا�سي���اً م���ع تو�سي���ات �سن���دوق �لنق���د 
�ل���دويل، يتوق���ع �لتقري���ر �أن يرت�ج���ع �الإنف���اق 
�حلكومي باململكة نح���و 8 % يف 2017، لي�سل 

�إلى 10.5 % يف 2018. 

�أك���د �سم���و �ل�سي���خ عي�سى ب���ن عل���ي �آل خليفة 
دعم���ه  �ل�سل���ة  لك���رة  �لبحرين���ي  �الحت���اد  رئي����س 
�لكامل لن���ادي �ملنامة �لريا�سي خ���ال ��ست�سافته 
ملناف�س���ات بطولة �الأندية �خلليجي���ة لكرة �ل�سلة يف 
ن�سخته���ا �ل�سابع���ة و�لثاث���ن �ملق���ررة يف �لبحرين 
خال �لفرتة م���ن 12 حتى 20 من �سهر مايو �ملقبل 
وتقام مناف�ساتها على �سالة �الحتاد �لبحريني لكرة 
�ل�سلة يف �أم �حل�سم. و�سيرت�أ�س �سمو �ل�سيخ عي�سى 

بن عل���ي �آل خليف���ة �للجنة �ملنظم���ة �لعليا 
للبطولة �لتي مت ت�سكيلها موؤخر�.

10

16

احلكومية باملدار�ض  جتارية  دكاكني  العا�شمة”:ال  “اأمانة 
رف����س جمل����س �أمان���ة �لعا�سم���ة �ل�سماح 
للمد�ر�س �حلكومية �لو�قعة على �سارع جتاري 

فتح حمات جتارية.
وبّين���ت �للجنة �لفنية �أن �القرت�ح بناًء على 
خط���اب من وزي���ر �الأ�سغال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ع�سام خل���ف حول فتح 
حم���ات جتاري���ة على �س���ور �ملدر�س���ة، بحيث 
يك���ون ريع ه���ذه �ملح���ات ي�س���ف يف ميز�نية 

�ملدر�سة بن�سبة 50 %.
وقال رئي����س �للجنة �لفنية جمدي �لن�سيط 
�إن �ملق���رتح مرفو����س، وذل���ك للحف���اظ على 
خ�سو�سية �ملد�ر�س و�حل���رم �ملدر�سية، ومنع 

تعطي���ل �حلرك���ة �ملروري���ة و�زدي���اد �لكثافة 
�ملروري���ة يف �ل�سارع، باالإ�ساف���ة �إلى ��ستغال 
�ملخ�س�س���ة  �ل�سي���ار�ت  مو�ق���ف  ��ستخ���د�م 

للمدر�سة. ج���اء ذلك خال �جتم���اع جل�سة �أمانة 
�لعا�سمة �لثالثة ع�رصة من دور �النعقاد �لثالث 

7�سمن �لدورة �لبلدية �لر�بعة.

اكتمال الدرا�صات الفنية واملالية جل�صر 

امللك حمد

الكوهجي: يجب ا�صتثمار النجومية يف 

تو�صيل الر�صائل املفيدة للمجتمع

اقتصاد البالد

مسافات البالد
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• جالة �مللك لدى ��ستقباله رئي�س �ل�سي�سان بح�سور �سمو ويل �لعهد 	

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

• �الجتماع �الأخري للجنة �لتحقيق �لربملانية مع م�سوؤويل هيئة �لتاأمن �الجتماعي	

را�شد الغائب

مروة خمي�س 

•  جمل�س �أمانة �لعا�سمة يوم �أم�س	

• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي �آل خليفة	
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املنام���ة - بن���ا: �ش���در عن عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل 
خليف���ة 3 مرا�شيم رق���م )23( و)24( و)25( 

ل�شنة 2017.
 )23( رق���م  االأول  املر�ش���وم  ون����س 
ل�شن���ة 2017 بتعدي���ل بع�س اأح���كام الالئحة 
التنفيذي���ة للقانون رق���م )32( ل�شنة 2010 
ب�ش���اأن الك�شف ع���ن الذمة املالي���ة ال�شادرة 
باملر�ش���وم رق���م )82( ل�شن���ة 2012 على ما 

يلي:
 مادة )1(

( بعبارة  ُت�شتب���دل عبارة )واأوالده الُق����(رَرّ
)وزوج���ه واأوالده الق����(ر( ال���واردة يف املادة 
االأولى واملادة اخلام�شة واملادة الثامنة ع�(رة 
م���ن الالئحة التنفيذي���ة للقان���ون رقم )32( 
ل�شن���ة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة املالية 
ال�ش���ادرة باملر�شوم رقم )82( ل�شنة 2012، 
كم���ا ُت�شتبدل عب���ارة )اأوالده الق����(ر( بعبارة 
)زوج���ه اأو اأوالده الق����(ر( ال���واردة يف املادة 
ال�شابع���ة ع�(رة وبعبارة )زوجه واأوالده الق�(ر( 
الواردة يف ذات املادة واملادة التا�شعة ع�(رة 

من ذات الالئحة.
مادة )2(

الثالث���ة،  امل���ادة  بن�شو����س  ُي�شتب���دل 
والفق���رة )اأ( م���ن امل���ادة اخلام�ش���ة، واملادة 
ال�شاد�ش���ة، وامل���ادة ال�شابع���ة م���ن الالئح���ة 
التنفيذي���ة للقانون رق���م )32( ل�شنة 2010 
ب�ش���اأن الك�شف ع���ن الذمة املالي���ة ال�شادرة 

باملر�شوم رقم )82( ل�شنة 2012، الن�شو�س 
االآتية:

املادة الثالثة:
الذمة املالية يف جمال تطبيق الالئحة هي 
جمم���وع ما ميلكه اخلا�ش���ع واأوالده الُق�(ررَّ من 
العق���ارات يف الداخل واخل���ارج، وما ميلكونه 
م���ن اأر�ش���دة يف البن���وك واأن�شب���ة واأ�شهم يف 

ال�(ركات.
ة املالي���ة ما يكون للخا�شع  مرَّ وت�شمل الذِّ
���ة الغري وما  واأوالده الُق����(ررَّ م���ن حقوق يف ذمرَّ

عليهم من ديون.
املادة اخلام�شة الفقرة )اأ(:

خ���الل �شت���ن يوم���اً م���ن تاري���خ تزويده 
بالنم���وذج املعد لذل���ك واملو�شح يف امللحق 

بهذه الالئحة.
املادة ال�شاد�شة:

ي�شتم���ل من���وذج اإق���رار الذم���ة املالي���ة 
املن�شو����س علي���ه يف الفقرة )اأ( م���ن املادة 
اخلام�ش���ة م���ن ه���ذه الالئح���ة عل���ى البيانات 

التالية: 
ال�شخ�ش���ي  ورقم���ه  اخلا�ش���ع  هوي���ة  اأ. 
ومن�شب���ه اأو وظيفته وتاري���خ مبا�(رته العمل 

وعنوانه، وا�شماء اأوالده الق�(ر وبياناتهم.
الت���ي ميلكه���ا اخلا�ش���ع  ب. العق���ارات 
الق����(ر واحلق���وق املرتتب���ة عليه���ا  واأوالده 
ذات القيمة املالي���ة الأي منهم داخل اململكة 
وخارجه���ا، وما ميلكونه من اأر�شدة يف البنوك 

واأن�شبة واأ�شهم يف ال�(ركات.

ج. احلق���وق امل�شتحق���ة للخا�شع واأوالده 
الق�(ر لدى الغري وما عليهم من ديون.

د. م�شدر الزيادة يف الذمة املالية والتي 
طراأت بعد تاريخ تقدمي االإقرار ال�شابق.

ويكون اإقرار الذم���ة املالية للخا�شع من 
ممثل���ي احلكوم���ة يف ال�(ركات الت���ي متتلكها 
الدول���ة اأو متتلك ح�ش���ة يف راأ�شماله���ا وفقاً 
للبيان���ات امل�ش���ار اإليها يف الفق���رة ال�شابقة 
والتي تكون ذات عالق���ة بال�(ركة اأو ال�(ركات 

التي ميثل احلكومة فيها.
كما يك���ون اإقرار اخلا�ش���ع بذمته املالية 
ع���ن طري���ق االإف�ش���اح كتابة للهيئ���ة عن اأية 
م�شاألة يكون له فيها م�شلحة �شخ�شية مبا�(رة 
اأو غ���ري مبا����(رة اأو اأي���ة م�شال���ح مالي���ة اأخرى 

تتعار�س مع مقت�شيات من�شبه اأو وظيفته.
املادة ال�شابعة:

بيان���ات  با�شتيف���اء  اخلا�ش���ع  يلت���زم 
النم���وذج اخلا����س ب���ه وتوقيع���ه اإق���راراً منه 
ب�شح���ة حمتواه، ثم و�شع���ه يف مظروف مغلق 
وذل���ك خالل �شت���ن يوماً من تاري���خ تزويده 
بالنموذج، وُير�شل االإقرار اإلى الهيئة بالربيد 
امل�شجل بعلم الو�شول اأو ي�شلم باليد لالإدارة 
املخت�شة بت�شلم االإق���رارات بالهيئة على اأن 

تثبت البيانات على املظروف من اخلارج.
 مادة )3(

ُتلغى املادة الثامنة من الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف 
عن الذم���ة املالية ال�ش���ادرة باملر�شوم رقم 

)82( ل�شنة 2012، وُتلغى عبارة )مبا يف ذلك 
الزوج املمتنع ع���ن تقدمي اإقراره( الواردة يف 
امل���ادة احلادية ع����(رة م���ن ذات الالئحة، كما 
ُيلغ���ى امللحق رقم )2( اخلا�س بنموذج اإقرار 

الذمة املالية لزوج اخلا�شع.
  مادة )4(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل 
فيم���ا يخ�شه - تنفيذ ه���ذا املر�شوم، وُيعمل 
به اعتباراً من اليوم التايل مل�شي �شهرين من 

تاريخ ن�(ره يف اجلريدة الر�شمية. 
 وجاء يف املر�شوم الثاين رقم )24( ل�شنة 
2017 بتعدي���ل بع�س اأح���كام املر�شوم رقم 
)9( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم وزارة املالية، 

ما يلي:
املادة االأولى

ت�شم���ى  اإدارة  املالي���ة  وزارة  يف  ُتن�ش���اأ 
“اإدارة �شيا�ش���ات االإي���رادات العامة”، وتتبع 
ه���ذه االإدارة وكيل ال���وزارة امل�شاعد لتنمية 

االإيرادات العامة.
املادة الثانية

االقت�شادي���ة  الدرا�ش���ات  “اإدارة  ُتلغ���ى 
والبحوث” ال���واردة يف البن���د )2( من الفقرة 
ثالثاً من املادة االأولى من املر�شوم رقم )9( 

ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم وزارة املالية.
املادة الثالثة

عل���ى وزير املالية تنفيذ ه���ذا املر�شوم، 
وُيعم���ل ب���ه م���ن تاري���خ �ش���دوره، وُين����(ر يف 

اجلريدة الر�شمية. 

 ون����س املر�شوم الثالث رقم )25( ل�شنة 
2017 باإع���ادة ت�شكي���ل جمل����س اأمن���اء كلية 
البحري���ن التقنية )بوليتكن���ك البحرين( على 

التايل:
 املادة االأولى

ُيعاد ت�شكيل جمل����س اأمناء كلية البحرين 
التقنية )بوليتكنك البحرين( برئا�شة ال�شيخ 
ه�شام بن عبدالعزي���ز اآل خليفة وع�شوية كل 

من:
1. حممد اإبراهيم الع�شريي.

2. عادل حجي اإبراهيم.
3. ح�شن �شالح �شليبيخ.

4. حممد اأحمد حممد ح�شن.
5. ال�شيخة مرام بنت عي�شى اآل خليفة.

6. ح�شن �شيد علي احل�شيني.
7. اآمنة اأحمد را�شد الرميحي.

8. �شادق �شيد مهدي العلوي.
 وتكون م���دة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع 

�شنوات.
 املادة الثانية

ُيلغ���ى املر�شوم رق���م )33( ل�شنة 2012 
باإع���ادة ت�شكي���ل جمل�س اأمناء كلي���ة البحرين 

التقنية )بوليتكنك البحرين(.
 املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل 
فيما يخ�ش���ه - تنفيذ اأحكام ه���ذا املر�شوم، 
وُيعم���ل ب���ه م���ن تاري���خ �ش���دوره، وُين����(ر يف 

اجلريدة الر�شمية.

و�إعادة ت�شكيل جمل�س “بوليتكنك” تعديل �أحكام يف “�لذمة �ملالية” 
يف 3 مرا�شيم �شادرة عن العاهل

�لبحرين حتر�س على توثيق �لتعاون �مل�شرتك مع �ل�شي�شان
جاللته يبحث امل�شتجدات والتطورات الدولية مع قاديروف... العاهل:

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، 
وبح�ش���ور ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري �شلم���ان ب���ن حم���د اآل 
خليف���ة يف ق�(ر ال�شخري اأم����س رئي�س جمهورية 
ال�شي�ش���ان ال�شديقة رم�شان اأحم���د قاديروف 
والوفد املرافق الذي يقوم حاليا بزيارة مملكة 

البحرين.
ولدى و�ش���ول الرئي����س ال�شي�ش���اين، اأدى 

�شفان من حر�س ال�(رف التحية لفخامته.
بع���د ذل���ك، عق���د �شاح���ب اجلالل���ة امللك 
جل�ش���ة مباحثات مع الرئي�س ال�شي�شاين رم�شان 
اأحم���د قاديروف، ثم �شافح جاللة امللك اأع�شاء 
الوف���د املراف���ق للرئي����س ال�شي�ش���اين، فيم���ا 
�شافح قاديروف كب���ار امل�شوؤولن من اجلانب 

البحريني.
الب���الد  ب�شي���ف  املل���ك  جالل���ة  ورح���ب 
الك���رمي وبزيارت���ه اململك���ة، وا�شتعر����س معه 
عالق���ات التعاون الثنائ���ي الطيبة بن البلدين 
ال�شديق���ن واآلي���ات تعزيزه���ا وتطويره���ا يف 
الرئي����س  اأع���رب  املج���االت املختلف���ة، فيم���ا 
ال�شي�ش���اين ع���ن �شكره وتقدي���ره جلاللة امللك 
عل���ى حف���اوة اال�شتقبال وك���رم ال�شيافة التي 

لقيها والوفد املرافق.
واأكد جالل���ة امللك حر�س مملك���ة البحرين 
عل���ى توثي���ق اأوا����(ر التع���اون امل�ش���رتك م���ع 
يخ���دم م�شال���ح  ال�شي�ش���ان، ومب���ا  جمهوري���ة 
البلدي���ن ويعود باخلري والنف���ع على �شعبيهما 
ال�شديقن، معربا ع���ن تطلعه باأن ت�شهم هذه 
الزي���ارة يف بناء ج�ش���ور للتوا�ش���ل الثقايف اإلى 
جان���ب فتح اآفاق جديدة للتع���اون االقت�شادي 

بن البلدين ال�شديقن.
كم���ا اأ�ش���اد �شاح���ب اجلالل���ة املل���ك بدور 
الرئي�س رم�شان قاديروف وجهوده على �شعيد 
تط���ور وتنمي���ة وا�شتقرار جمهوري���ة ال�شي�شان 

فيها لكل ما فيه خري وم�شلحة �شعبها.
كما جرى خ���الل اللقاء، بح���ث امل�شتجدات 
والتط���ورات االإقليمي���ة والدولي���ة، اإ�شافة اإلى 
الق�شايا الت���ي تهم العامل االإ�شالمي، وعدد من 

امل�شائل ذات االهتمام امل�شرتك.
م���ن جانبه، اأكد الرئي����س ال�شي�شاين حر�س 
بالده على متت���ن اأوا�(ر التع���اون مع اململكة 
يف �شت���ى امليادي���ن، ومبا ينعك����س اإيجابا على 
م�شلح���ة ال�شعب���ن، م�شي���دا باالإجن���ازات التي 
حققته���ا مملكة البحرين وما ت�شهده من نه�شة 

وتنمية وتطور بف�شل قيادة جاللة امللك.
وقال الرئي�س ال�شي�شاين اإن رئي�س رو�شيا 
االحتادي���ة فالدمير بوت���ن يك���ن كل التقدير 

واالح���رتام واملحب���ة ل�شاح���ب اجلالل���ة امللك، 
متمني���ا الرئي����س ال�شي�ش���اين ل�شع���ب البحرين 

دوام التقدم والرخاء واالزدهار.

واأق���ام �شاح���ب اجلاللة املل���ك ماأدبة غداء 
تكرمي���ا للرئي����س ال�شي�ش���اين رم�ش���ان اأحم���د 

قاديروف والوفد املرافق.

وكان رئي����س جمهوري���ة ال�شي�ش���ان و�شل 
اإل���ى البالد يف وقت �شابق اأم����س، حيث كان يف 
ا�شتقبال���ه لدى و�شوله وزي���ر اخلارجية ال�شيخ 

خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة.
وقد ت�شكل���ت بعثة ال����(رف برئا�شة �شفري 

مملكة البحرين لدى رو�شيا االحتادية.

• جاللة امللك وبح�شور �شمو  ويل العهد م�شتقبالً رئي�س جمهورية ال�شي�شان	
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“الأعلى لتطوير التدريب” يقر ربط اجلهات املعنية بالتعليم املهني

التدخالت اخلارجية �ساهمت يف تفاقم الأزمة ال�سورية

“العلوم التطبيقية” تكّرم احلا�سلني على الزمالة 

حتديث املعايري امل�ستخدمة يف التقييم للمدار�س

البحرين ت�سارك يف امل�ؤمتر الدويل يف بروك�سل... الدو�رسي:

من اأكادميية التعليم العايل الربيطانية

املنام���ة - بن���ا:  تراأ�س نائ���ب رئي�س 
جمل�س ال����زراء رئي����س املجل����س الأعلى 
لتط�ي���ر التعليم والتدري���ب �سم� ال�سيخ 
حممد بن مبارك اآل خليفة يف مكتبه بق�رس 
الق�سيبية اأم�س اجتماع املجل�س، حيث اأقر 
املجل�س ال�سرتاتيجي���ة ال�طنية للتعليم 
املهني والتي تت�سمن ربط جميع اجلهات 
املعني���ة بالتعلي���م املهن���ي م���ع بع�سها 
البع����س، اإذ يتم ربط املدار�س ال�سناعية 
مبعه���د البحرين للتدريب وكلية البحرين 
التقني���ة “ب�ليتكن���ك البحري���ن” اإ�سافة 
اإلى ت�ثيق التع���اون بني اجلهات الثالث 
مع القطاع اخلا�س بهدف تط�ير الربامج 
التدريبي���ة لتن�سج���م مع متطلب���ات �س�ق 

العمل. 
واأك���د �سم���� ال�سيخ حممد ب���ن مبارك 
اآل خليف���ة اأن الهدف الرئي����س من و�سع 
ال�سرتاتيجي���ة ال�طني���ة للتعليم املهني 
ه� تفعيل الت�ا�سل بني خمتلف اجلهات 
املعنية بالتعليم املهني؛ من اأجل تخريج 
جي���ل م���ن الطلب���ة املهني���ني واملدربني 

والقادرين على املناف�سة يف �س�ق العمل 
والنم����  امل�ستدام���ة  التنمي���ة  وحتقي���ق 
القت�س���ادي، م�سريا اإل���ى اأهمية الرتكيز 
عل���ى برام���ج مهني���ة حديث���ة تت�افق مع 
متطلبات �س����ق العمل والت��سع العاملي 

يف ا�ستخدام التكن�ل�جيا. 
بعد ذلك ا�ستعر����س املجل�س تقارير 
مراجعات هيئة ج����دة التعليم والتدريب 
واطلع على نتائ���ج مراجعة اأداء م�ؤ�س�سات 

الإدراج  ونتائ���ج  والتدري���ب  التعلي���م 
امل�ؤ�س�سي وت�سكني امل�ؤهالت.

ووج���ه �سم�ه ال�سيخ حمم���د بن مبارك 
اآل خليف���ة اإل���ى ����رسورة اأن يت���م حتديث 
املعاي���ري امل�ستخدمة يف عملي���ة التقييم 
للمدار����س ح�س���ب امل�ستج���دات العاملية 
الهيئ���ات  جمي���ع  دع���م  �سم����ه  م�ؤك���دا 
وامل�ؤ�س�سات التعليم���ة التي انبثقت عن 
مبادرات امل�رسوع ال�طني لتط�ير التعليم 

والتدري���ب لتمكينها من القيام بالدورها 
على اأكمل وجه.

كما ناق�س املجل�س قان�ن امل�ؤ�س�سات 
التعليمي���ة اخلا�س���ة اإذ مت التاأكي���د على 
ب���ني  الخت�سا�س���ات  يف  التداخ���ل  من���ع 
اجلهات والهيئات امل�س�ؤولة عن التعليم 
والتدري���ب واأن يت�افق مع ال�سرتاتيجية 
لتط�ي���ر  ال�طن���ي  وامل����رسوع  ال�طني���ة 

التعليم والتدريب. 

املنام����ة - بنا: �س����ارك م�ساع����د وزير 
اخلارجي����ة عب����داهلل الدو�����رسي، يف امل�ؤمتر 
الدويل لدعم م�ستقب����ل �س�ريا واملنطقة، 
البلجيكي����ة  العا�سم����ة  يف  عق����د  وال����ذي 

بروك�سل اأم�س. 
واألق����ى م�ساع����د وزي����ر اخلارجية كلمة 
البحري����ن، واأعرب فيها عن تنديد اململكة 
بالهج�����م ال�سني����ع ال����ذي وق����ع مبحافظة 
اإدل����ب، واإدانته����ا ب�س����دة له����ذه الأعمال، 
امل�س�ؤول����ني عنه،  ومطالبته����ا مبحا�سب����ة 
م�ؤك����دة اأن ه����ذه الهجم����ات ت�س����كل خرًقا 
للقان�����ن الدويل وبن�����د اتفاقيات جنيف 

وامل�اثيق الدولية ذات ال�سلة.
واأ�س����ار اإلى اأن معاناة ال�سعب ال�س�ري 
ال�سقي����ق تتفاقم ي�ًما بعد ي�م رغم وج�د 
ع����دد ل ي�ستهان به من اجله�����د املبذولة 
لل��س�ل اإلى �سيغ����ة ت�افقية ينتج عنها 
حل �سيا�س����ي �سامل يحقن دم����اء ال�سعب 
يف  حق�ق����ه  ويحف����ظ  ال�سقي����ق  ال�س�����ري 
احلياة، ويحف����ظ �سيادته، ووحدة اأرا�سيه، 
ومين����ع التدخ����الت اخلارجي����ة يف �س�ؤون����ه، 
ويعي����د ل�س�ري����ا و�سعبها ال�سقي����ق الأمن 

وال�ستقرار. 
ونّ�ه الدو�رسي اإل����ى اأن البحرين ت�ؤكد 
�����رسورة تثبيت وقف اإط����الق النار يف كافة 

ال�س�ري����ة، وا�ستم����رار ت�سهيل  الأرا�س����ي 
وتاأم����ني و�س�����ل امل�ساع����دات الإن�سانية 
ال�س�ري����ني،  والالجئ����ني  للمدني����ني 
واأهمي����ة تطبيق ق����رار جمل�����س الأمن رقم 
2254 ورق����م 2165 اخلا�س����ني باإي�سال 
امل�ساعدات الإن�سانية للمناطق املحا�رسة، 
الت����ي  الإن�ساني����ة  بامل�ساع����دات  م�سي����ًدا 
تقدمها الدول لل�سع����ب ال�س�ري ال�سقيق 
يف جميع املناطق املحا�����رسة واملت�رسرين 

م����ن املدني����ني، ومقدًرا دور ال����دول التي 
ا�ست�سافت الالجئني ال�س�ريني.

واأو�س����ح م�ساع����د وزي����ر اخلارجي����ة اأن 
التدخ����الت اخلارجية �ساهمت ب�سكل مبا�رس 
يف تفاق����م الأزم����ة ال�س�ري����ة، وت�سببت يف 
اأك����رب كارثة اإن�سانية بع����د احلرب العاملية 
الثاني����ة، م�س����رًيا اإل����ى اأن اأك����ر من ن�سف 
ال�سع����ب ال�س�ري ال�سقي����ق يعي�س ما بني 

لجئ ونازح.

كم����ا ن����ّ�ه باأن مملك����ة البحري����ن ت�ؤكد 
اأهمي����ة احل����ل ال�سيا�سي من خ����الل عملية 
�سيا�سية متكاملة مبنية على مبادئ جنيف 
1 والق����رارات الدولية ذات العالقة والتي 

حتقق الإ�سالح والتعددية ال�سيا�سية. 
مملك����ة  بتمني����ات  كلمت����ه  واختت����م 
البحري����ن ب����اأن يحقق ه����ذا الجتماع املهم 
اآم����ال وتطلعات وطم�����ح ال�سعب ال�س�ري 

ال�سقيق يف العي�س الآمن الكرمي.

املنام���ة - جامعة العل����م التطبيقية : 
حتت رعاي���ة رئي�س جمل����س الأمناء وهيب 
اخلاج���ة، اأقامت جامعة العل����م التطبيقية 
حفل تك���رمي اأع�س���اء الهيئ���ة الأكادميية 
احلا�سلني على �سه���ادة الزمالة، والزمالة 
املتقدم���ة م���ن اأكادميية التعلي���م العايل 
رئي����س  بح�س����ر  وذل���ك  الربيطاني���ة، 
اجلامعة غ�سان ع�اد، والرئي�سة التنفيذية 
لأكادميي���ة التعلي���م الع���ايل الربيطاني���ة 

�ستيفاين مار�سال. 
ويعترب هذا الإجناز الأول من ن�عه على 
م�ست����ى اجلامع���ات اخلا�س���ة يف البحرين، 
حيث تعد هذه ال�سهادة من اأبرز ال�سهادات 
يف اململكة املتح���دة وتنط�ي على العديد 
م���ن امله���ارات املتميزة، كم���ا تعني هذه 
الزمال���ة اعرتاًف���ا دوليًّا مبهني���ة احلا�سل 
عليها يف التعليم والتعلم يف جمال التعليم 
العايل، وتهدف اإل���ى اإك�ساب اأع�ساء هيئة 
التدري����س املعرفة وامله���ارات التي تي�رس 
عمليتي التعليم والتعلم، وذلك بتدريبهم 
عل���ى اأحدث الأ�ساليب وال�سرتاتيجيات يف 

جمالت التدري�س والتق�مي اجلامعي.
وبه���ذه املنا�سب���ة، هن���اأ اخلاج���ة كافة 
الأ�ساتذة على ه���ذا الإجناز، م�ؤكًدا اأن هذه 
ال�سه���ادة �ست�ساعد احلا�سل���ني عليها من 

تط�ي���ر اأفكارهم ح�ل مفاهي���م التدري�س 
وتعزي���ز اأف�س���ل املمار�س���ات يف جم���الت 
التعلي���م الع���ايل، منّ�ًه���ا اإل���ى اأن جمل�س 
الأمن���اء ل ياأل� جهًدا يف �سبيل تقدمي كافة 
الت�سهي���الت التي م���ن �ساأنه���ا امل�ساهمة 
والإداري  الأكادمي���ي  ال���كادر  تط�ي���ر  يف 

باجلامعة.
اأن  الأمن���اء  جمل����س  رئي����س  واأو�س���ح 
ه���ذا الإجن���از ياأت���ي ات�ساًق���ا م���ع اأه���داف 
اجلامع���ة ال�سرتاتيجية يف تق���دمي اأف�سل 
خدم���ة تعليمي���ة لطلبته���ا، حي���ث اإن مثل 

ه���ذه الربامج ت�سه���م يف تط�ي���ر مهارات 
امت���الك  م���ن  ومتكينه���م  الأكادميي���ني 
مه���ارات التدري�س وتزوده���م بالنظريات 
التعلي���م  جم���ال  يف  احلديث���ة  والأدوات 
والتعلم مما ينعك�س على ج�دة املخرجات 

التعليمية التي يقدم�ها للطلبة.
م���ن جانب���ه، اأع���رب رئي����س اجلامع���ة 
عن �سعادت���ه به���ذا الإجناز، م�س���دًدا على 
اأهمية هذه ال�سه���ادة وما ت�سيفه حلاملها 
وتاأثريها على حياته الأكادميية واملهنية، 
كم���ا اأ�س���ار اإل���ى اأن ح�س�ل اأع�س���اء هيئة 

التدري����س ه���ذه ال�سهادة، �س����ف ي�سهم 
يف تط�ي���ر وحت�سني ن�عي���ة التعليم الذي 
تقدم���ه اجلامع���ة لطلبته���ا كم���ا �سي�ساعد 
اجلامع���ة يف م��س����ع العتمادي���ة الدولية 
وتعزي���ز التعاون م���ع اجلامع���ات العاملية 
خا�س���ة واأن اجلامعة اأطلق���ت م�ؤخًرا برامج 
جامع���ة  م���ع  بالتع���اون  الهند�س���ة  كلي���ة 
لندن �س���اوث بانك الربيطاني���ة، وت�ستعد 
لإطالق الربامج اجلدي���دة يف اإدارة الأعمال 
بالتعاون مع جامعة كارديف مرتوب�ليتان 

الربيطانية.

بعث رئي����س ال�زراء �ساح���ب ال�سم� 
امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي�س جمه�رية 
ال�سنغ���ال ماك���ي �س���ال؛ وذل���ك مبنا�سبة 
ذك���رى ا�ستقالل بالده، ع���رب �سم�ه فيها 
املنا�سب���ة  به���ذه  تهاني���ه  �س���ادق  ع���ن 
ال�طنية، متمني���ا �سم�ه له م�ف�ر ال�سحة 
وال�سع���ادة ولل�سعب ال�سنغ���ايل ال�سديق 

مزيًدا من التقدم والزدهار.
كما بعث رئي�س ال�زراء برقية تهنئة 
مماثل���ة اإلى رئي����س وزراء ال�سنغال حممد 
دي�ن �سمنها �سم�ه خال�س تهانيه بهذه 

املنا�سبة.

املنام���ة - بن���ا: رفع وزي���ر الإ�سكان 
با�سم احلمر اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان 
اإلى عاهل البالد على م���ا ي�ليه من رعاية 
ودعم ل حم���دود للملف الإ�س���كاين، الأمر 
م���ن  العدي���د  اأ�سه���م يف حتقي���ق  ال���ذي 
الت���ي ت�سهدها  الإ�سكاني���ة  املكت�سب���ات 

اململكة يف ال�قت الراهن. 
ون����ه يف ال�ق���ت ذات���ه بت�جيه���ات 
رئي����س ال�زراء وويل العه���د نائب القائد 
جمل����س  لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى 
ال����زراء ومتابعة �سم�هم���ا احلثيثة التي 
اأث���رت املل���ف الإ�س���كاين، واأ�سهم���ت يف 
تنفي���ذ العديد م���ن امل�ساري���ع والربامج 
الإ�سكانية. جاء ذل���ك مبنا�سبة �سدور اأمر 
�ساح���ب ال�سم� امللك���ي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
4200 وح���دة �سكني���ة  بت�زي���ع  ال����زراء 
البحري���ن،  مملك���ة  حمافظ���ات  جمي���ع  يف 
يف اإط���ار الت�جيه���ات ال�سامي���ة ل�ساحب 
اجلاللة امللك بت�ف���ري ال�حدات ال�سكنية 
وت�زيعه���ا على امل�اطن���ني امل�ستحقني 

من ذوي الطلبات مبختلف املحافظات.
ال����زارة  اإن  الإ�س���كان  وزي���ر  وق���ال 
بداأت ال�ستع���دادات الفعلية لالإعالن عن 
جدول الت�زيع���ات مت�سمًنا الإطار الزمني 
للت�زي���ع وامل�ساري���ع الت���ي �سي�سمله���ا، 
عل���ى اأن يك����ن ذل���ك يف غ�س����ن الأي���ام 
القليل���ة املقبل���ة، م�ؤكًدا حر����س ال�زارة 
على اللتزام باجلدول الزمني الذي �سيتم 
الإع���الن عن���ه اأ�س����ة بربام���ج الت�زيعات 
ال�سابق���ة. ولف���ت اإل���ى اأن اأم���ر �سم� ويل 
العه���د ياأتي مكم���اًل ملراح���ل الت�زيعات 
ال�سابقة التي كان �سم�ه قد اأمر بت�زيعها 
الع���ام املا�س���ي وت�سمن���ت 6200 وحدة 
�سكني���ة، والتي اأ�سهمت ب�س���كل كبري يف 
خف����س ق�ائم النتظ���ار وتلبية عدد كبري 
م���ن الطلب���ات يف خمتل���ف املحافظ���ات، 
م�ؤكًدا اأن الت�زيع���ات الإ�سكانية تاأتي يف 
اإطار م�ساع���ي حك�مة اململكة نح� حتقيق 
ال�ستدامة يف ح�س����ل كل م�اطن تنطبق 
علي���ه املعايري الإ�سكاني���ة يف فرتة زمنية 
وجي���زة عل���ى طلب���ه الإ�س���كاين، واأن ذلك 
يتما�س���ى اأي�ًس���ا م���ع م�ساع���ي ت�فري 25 
األف وحدة �سكنية ال�اردة يف برنامج عمل 

احلك�مة.

املنام���ة – معه���د البحري���ن للتنمية 
البحري���ن  معه���د  ينظ���م  ال�سيا�سي���ة: 
للتنمي���ة ال�سيا�سية �سمن برنامج “الدعم 
الربمل���اين”، وخ���الل الف���رتة 5 و6 اأبريل 
“كيفية عمل  2017 ور�سة عمل بعن����ان 
ا�ستم���ارة ا�ستبان���ة”، مب�سارك���ة عدد من 

م�ظفي الأمانة العامة مبجل�س ال�س�رى.
وتناول���ت حم���اور ال�ر�س���ة يف ي�مها 
الأول تعريف ا�ستم���ارة ال�ستبانة، وهدف 
ال�ستمارة، ومك�نات ال�ستمارة، و�سياغة 
اأ�سئل���ة ال�ستم���ارة، وحتلي���ل ال�ستمارة، 

وكيفية �سياغة نتائج ال�ستمارة.
واأو�س���ح املحا����رس اأن ال�ستبان���ة ه� 
جمم�عة م���ن الأ�سئل���ة املتن�ع���ة، والتي 
ترتب���ط ببع�سه���ا البع����س ب�س���كل يحقق 
اله���دف ال���ذي ي�سع���ى اإلي���ه الباحث من 
خالل امل�سكلة التي يطرحها بحثه، م�سرًيا 
اإل���ى اأن اأول���ى خط����ات اإجن���از ال�ستبانة 
الناجح���ة هي حتدي���د الأه���داف املطل�بة 
م���ن عم���ل ال�ستبان���ة يف �س����ء م��س����ع 
البحث وم�سكلته ومن ثم حتديد البيانات 

واملعل�مات املطل�ب جمعها.

رئي�س ال�زراء يهنئ 
ال�سنغال بالي�م ال�طني

وزير الإ�سكان: بدء ال�ستعدادات 
لت�زيع 4200 وحدة �سكنية 

تدريب اأمانة ال�س�رى 
على ال�ستبانة
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قلعة البحرين حتت�ضن مهرجان الرتاث “عيون اإن رّوت” يف يوبيله الف�ضي

ا مـن اإف�ضـال العديـد مـن العمليـات الإرهابيـة متكنَّ

العاهل ينيب عي�ضى بن �ضلمان حل�ضور االفتتاح 

خططت لها و�ضاندتها عنا�رص تعمل من اإيران والعراق... وزير الداخلية:

املنام���ة - بنا: اأناب عاهل البالد �ضاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، �ضمو ال�ضيخ عي�ضى 
ب���ن �ضلمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة الفتت���اح مهرجان 
الرتاث ال�ضنوي اخلام����س والع�رصين املقام يف موقع 
قلع���ة البحرين بتنظي���م من هيئة البحري���ن للثقافة 

واالآثار حتت عنوان “عيون اإن رّوت”.
واأع���رب �ضم���وه عن ����رصوره الفتت���اح املهرجان 
نياب���ة ع���ن جالل���ة املل���ك ال���ذي يحتفل ه���ذا العام 
بيوبيله الف�ض���ي، م�ضرًيا �ضموه اإلى اأن رعاية جاللته 
واهتمام���ه ال�ضخ�ضي بهذه الفعالي���ة منذ انطالقتها 
الع���ام 1992 ق���د جعلت من ه���ذا املهرج���ان معلًما 
ب���ارًزا على خارطة الفعالي���ات الثقافية ملا يحت�ضنه 
م���ن مالمح الهوية البحرينية وتراثها االإن�ضاين الغني 
الت���ي ت�ضكل اأ�ضا�ض���اً قوياً انطلقت من���ه اململكة يف 
م�ض���رية منائه���ا ب�ضخ�ضي���ة متفردة تعت���ز بتاريخها 
وامت���داده اخلليجي وت�ضتلهم من���ه الطموح والوعي 
يف تطلعها نحو اأفق امل�ضتقبل الرحب ليتعزز املنجز 

االإن�ضاين البحريني.
وهن���اأ �ضم���وه رئي�ض���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
واالآث���ار ال�ضيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د اآل خليف���ة على 
ا�ضتمراري���ة جناح مهرجان ال���رتاث الذي يلقى اإقباالً 
جماهريياً طيًبا، م�ضيًدا بدوره يف تقوية روح االنتماء 
واالفتخار بالهوية البحرينية، وتعزيز توا�ضل خمتلف 

االأجيال م���ع عنا�رص املوروث الثق���ايف واحل�ضاري يف 
مملكة البحرين.

ونوه �ضموه بعنوان املهرجان هذا العام “عيون 
اإن رّوت” واهتمام القائمني عليه با�ضتذكار مكونات 
امل���وروث ال�ضعبي املرتبطة بالعي���ون الطبيعية من 
عادات اجتماعي���ة وموروثات �ضعبية تركت ب�ضمتها 
يف احلياة اليومية للبحرينيني مما يج�ضده املهرجان 

ب�ض���ورة لها اأثرها ودفئها من خ���الل االأعمال الفنية 
واحل���رف ال�ضعبي���ة املرتبط���ة بالعي���ون الطبيعي���ة 

والقرى الزراعية وور�س العمل املوجهة للن�سء.
قام �ضموه بجولة اطلع فيها على خمتلف اأن�ضطة 

واأق�ضام املهرجان وال�ضوق ال�ضعبية.
وم���ن جهتها، رفعت ال�ضيخ���ة مي بنت حممد اآل 
خليف���ة ال�ضكر واالمتن���ان اإلى عاهل الب���الد �ضاحب 

اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ضى اآل خليف���ة ملا يبديه 
جاللته من حر�س دائم على االعتناء باإبراز اأوجه تراث 
مملكة البحرين واإرثها االإن�ضاين العريق، م�ضرية اإلى 
اأن رعاية جاللته يف كل عام مهرجان الرتاث اإمنا يدل 
على تعبري �ضادق لروؤيته احلكيمة لالرتقاء بامل�ضهد 
الثقايف واالإن�ضاين يف البحرين ودعمه للبنية التحتية 
الثقافية. كما اأعربت عن ال�ضكر ل�ضمو ال�ضيخ عي�ضى 

ب���ن �ضلمان ب���ن حم���د اآل خليفة على افتت���اح �ضموه 
فعاليات مهرجان الرتاث نيابة عن جاللة امللك.

واأ�ض���ارت اإل���ى اأنه يف ه���ذا العام يت���م االحتفاء 
بخم�ض���ة وع�رصي���ن عاماً م���ن الذاك���رة االإن�ضانية التي 
خّلدها مهرجان ال���رتاث ال�ضنوي، وقالت اإنه مت نقل 
موقع املهرج���ان اإلى موقع قلع���ة البحرين امل�ضجل 
عل���ى قائم���ة ال���رتاث االإن�ض���اين العامل���ي ملنظم���ة 
“اليون�ضك���و”؛ تكري�ض���اً ل���دور االأماك���ن الرتاثية يف 
�ضناع���ة احل���دث الثق���ايف”، واأو�ضح���ت اأن عن���وان 
املهرج���ان له���ذا الع���ام “عي���وُن اإن روت” يلخ����س 
م�ضم���ون الفعالي���ات الت���ي �ضت�ضل���ط ال�ض���وء على 
عيون املياه يف البحرين، والتي ارتبطت بالكثري من 

العادات والتقاليد وممار�ضات االأجداد. 
واأ�ضاف���ت اأن ل���رتاث البحرين االإن�ض���اين ملمح 
جمي���ل يدفع لالفتخ���ار بالهوية الثقافي���ة وح�ضارة 
ه���ذا الوط���ن الت���ي متت���د اإل���ى اآالف ال�ضن���ني، وهو 
القيم���ة احلقيق���ة الت���ي ت�ضنع بها منج���زات ترتقي 
بالوطن، وجتعل منه نقطة جذب ح�ضاري يف املنطقة 
والع���امل”، �ضاكرة الرع���اة الداعم���ني للمهرجان من 
اجله���ات الر�ضمي���ة واخلا�ض���ة، منوه���ة اأن مهرجان 
ال���رتاث اخلام����س والع�رصين ياأتي تزامن���اً مع برنامج 
هيئ���ة الثقافة لالحتف���اء بالرتاث البحرين���ي ب�ضعار 

“اآثارنا اإن حكت”.

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: ا�ضتقب����ل رئي�����س 
قائ����د  الباج����ي  ال�ضقيق����ة  التون�ضي����ة  اجلمهوري����ة 
ال�ضب�ض����ي، يف ق�����رص قرط����اج الرئا�ضي اأم�����س، وزراء 
الداخلية الع����رب؛ مبنا�ضبة انعقاد اجتماعهم الرابع 
والثالثني، برعايته، حيث اأعرب وزراء الداخلية عن 
�ضكرهم واعتزازهم باجله����ود احلثيثة التي يبذلها 
الرئي�����س التون�ضي يف اإط����ار دعمه مل�ض����رية العمل 

العربي امل�ضرتك.  
وتراأ�س وزي����ر الداخلية رئي�س ال����دورة الثالثة 
والثالثني ملجل�����س وزراء الداخلي����ة العرب الفريق 
الرك����ن ال�ضي����خ را�ضد ب����ن عب����داهلل اآل خليفة، وفد 
مملك����ة البحرين امل�ض����ارك يف االجتماع، حيث األقى، 

كلمة هذا ن�ضها: 
احلم����د هلل رب العاملني وال�ضالة وال�ضالم على 
�ضي����د املر�ضل����ني، �ضيدنا حممد وعل����ى اآله و�ضحبه 
اأجمع����ني. �ضاح����ب ال�ضمو امللكي االأم����ري حممد بن 
ناي����ف بن عبدالعزيز اآل �ضع����ود ويل العهد، النائب 
الداخلي����ة  وزي����ر  ال����وزراء  جمل�����س  لرئي�����س  االأول 
باململك����ة العربي����ة ال�ضعودية ال�ضقيق����ة، الرئي�س 
الفخ����ري ملجل�����س وزراء الداخلي����ة الع����رب، معايل 
ال�ضيد الهادي جم����دوب وزير الداخلية باجلمهورية 
التون�ضية ال�ضقيقة، اأ�ضحاب ال�ضمو واملعايل وزراء 
الداخلية العرب، معايل االأمني العام جلامعة الدول 
العربية، معايل االأمني العام ملجل�س وزراء الداخلية 
الع����رب، ال�ضادة اأع�ضاء الوف����ود امل�ضاركة، ال�ضالم 
عليك����م ورحم����ة اهلل وبركات����ه، يطي����ُب يل يف بداية 
انعق����اد ال����دورة الرابع����ة والثالثني الجتم����اع وزراء 
الداخلية العرب اأن اأتوجه بخال�س ال�ضكر واالمتنان 
لفخام����ة ال�ضي����د الباج����ي قائ����د ال�ضب�ض����ي رئي�����س 
اجلمهورية التون�ضية ال�ضقيقة على رعايته الكرمية 
الفتت����اح اأعم����ال ه����ذه ال����دورة، معرباً ع����ن خال�س 
الثن����اء والتقدي����ر للجمهورية التون�ضي����ة ال�ضقيقة 
قي����ادة وحكوم����ة و�ضعب����اً على م����ا لقين����ا فيها من 
حفاوة اال�ضتقب����ال وكرم ال�ضيافة ودقة الرتتيبات 
الحت�ض����ان هذا االجتم����اع و�ضائ����ر االجتماعات التي 

عقدت يف مقر املجل�س. 
كما اأتوج����ه بال�ضكر للرئي�����س الفخري ملجل�س 
وزراء الداخلي����ة الع����رب �ضاح����ب ال�ضم����و امللك����ي 
االأم����ري حممد بن نايف اآل �ضع����ود على جهود �ضموه 

املتوا�ضلة ودعمه الدائم مل�ضرية املجل�س مبا يعزز 
اآفاق التعاون االأمن����ي العربي ليواكب امل�ضتجدات 
والتحدي����ات االأمني����ة الراهن����ة. والتحي����ة والتقدير 
لالإخوة اأ�ضحاب ال�ضمو واملعايل وزراء الداخلية على 
ما يبذلون����ه من جهود طيبة و�ضع����ي حميد لتفعيل 
اآليات التع����اون االأمني العرب����ي يف كافة املجاالت، 
كما اأبارك لالإخوة الوزراء الذين ان�ضموا معنا يف هذا 

املجل�س مع متنياتي لهم بالتوفيق. 
وال يفوتن����ي توجيه ال�ضك����ر للدكتور حممد بن 
عل����ي كومان االأم����ني العام ملجل�����س وزراء الداخلية 
العرب وكافة العاملني يف االأمانة العامة على اإدامة 
التوا�ضل واإجن����از اال�ضتعدادات والرتتيبات الإجناح 

هذا االجتماع. 
اأ�ضح����اب ال�ضم����و واملعايل، ياأت����ي انعقاد هذه 
ال����دورة ملجل�����س وزراء الداخلية الع����رب بعد القمة 
العربية التي ُعقدت يف اململكة االأردنية الها�ضمية 
االأ�ضبوع املا�ضي، والتي هدفت اإلى دعم الت�ضامن 
العرب����ي وتوحيد اجله����ود واملواق����ف اإزاء الق�ضايا 
الهامة التي ت�ضهدها ال�ضاحة العربية ويف مقدمتها 
مو�ض����وع االأم����ن العرب����ي، وال����ذي يحظ����ى باهتمام 
اأ�ضح����اب اجلالل����ة وال�ضمو والفخام����ة القادة العرب 
حفظه����م اهلل ورعاهم، وهو االأم����ر الذي يدفعنا اإلى 
ب����ذل املزيد م����ن العمل اجل����اد انطالقاً م����ن دورنا 
كرج����ال اأم����ن يف ظ����ل التحدي����ات الت����ي تواجهه����ا 
املنطقة.  اأ�ضحاب ال�ضمو واملعايل، �ضهدت ال�ضاحة 

العربي����ة اأ�ض����كاالً خمتلف����ة م����ن التحدي����ات االأمنية 
والنزاع����ات وات�ضاع بوؤر التوتر وتنامي التهديدات، 
فاملنطق����ة العربية تعي�س اأو�ضاعا غري م�ضبوقة من 
اال�ضط����راب واالخت����الل االأمني، واأن م����ن ينظر اإلى 
االأو�ضاع االأمنية ب�ضكل عام يف الوقت الراهن يدرك 
باأنن����ا نتعامل مع ظ����روف اأمنية بالغ����ة اخلطورة يف 
العديد من املناطق وما ي�ضاحب ذلك من تباين يف 
املواقف االأمر الذي يوؤدي اإلى عرقلة برامج التنمية 
وه����در للطاق����ات الوطنية مم����ا ُي�ض����كل ا�ضتهدافاً 
وا�ضح����ا لكياننا العربي الواح����د الذي يعترب م�ضدر 
قوتن����ا وهو ما يجمعنا يف ه����ذه القاعة ويدفعنا اإلى 

مزيد من التعاون. 
وح����ول انعكا�����س ه����ذه احلال����ة عل����ى االأو�ضاع 
االأمني����ة يف مملك����ة البحرين فقد متكن����ا وهلل احلمد 
م����ن اإف�ضال العديد م����ن العملي����ات االإرهابية التي 
خطط لها و�ضاندتها عنا�رص اإرهابية تعمل من اإيران 
والع����راق، كما ثبت لدينا من اأدلة، ومملكة البحرين 
بقيادة ح�رصة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليفة ملك الب����الد املفدى حفظه اهلل ورعاه، اإذ 
توؤكد عزمه����ا على مواجهة االإره����اب والت�ضدي له، 
فاإنه����ا ت�ضعى اإلى دعم وم����وؤازرة اجلهود االإقليمية 
الو�ضائ����ل  ب����كل  االإره����اب  مكافح����ة  والعربي����ة يف 
امل�رصوع����ة وجتفي����ف منابع����ه ودوافع����ه الفكري����ة 

الطائفية املتطرفة. 
واأود يف ه����ذا اللق����اء اأن اأتوج����ه بال�ضكر جمدداً 

لالأ�ضق����اء الذين اأبدوا م�ضاندته����م ودعمهم ململكة 
البحري����ن فيما تتخ����ذه من اإج����راءات اأمنية؛ للحفاظ 
عل����ى اأمنه����ا و�ضالم����ة اأرا�ضيه����ا. اأ�ضح����اب ال�ضمو 
واملعايل، لقد توا�ضلت جهود املجل�س خالل الدورة 
ال�ضابق����ة، حي����ث مت عق����د العديد م����ن االجتماعات 
واللقاءات الإدامة التوا�ضل وتوحيد اجلهود من اأجل 
اخلروج بتو�ضي����ات من �ضاأنها دفع م�ضرية التعاون 
االأمني العرب����ي مبا يواكب امل�ضتج����دات واالأحداث 

التي ن�ضهدها اليوم. 
وبالرغ����م م����ن االإجن����ازات الت����ي حتقق����ت عرب 
م�ض����رية املجل�����س واإ�ضهامات����ه الكب����رية يف تعزي����ز 
اأوجه التعاون االأمن����ي، اإال اأنه البد من وقفة مراجعة 
وتقيي����م ملا مت اإجنازه، ومل����ا نريد حتقيقه؛ بهدف 
الو�ض����ول اإلى اأف�ض����ل النتائج وفق معاي����ري اأمنية 
جدي����دة ومفاهيم حديث����ة؛ ملواكبة املتغريات على 

ال�ضاحة االأمنية. 
وي�����رصين يف ختام ه����ذه الكلم����ة اأن اأدعو معايل 
الداخلي����ة  وزي����ر  جم����دوب  اله����ادي  ال�ضي����د  االأخ 
باجلمهوري����ة التون�ضية ال�ضقيقة لتويل رئا�ضة هذه 
الدورة، متمنياً له التوفيق وال�ضداد ملوا�ضلة دعم 
م�ض����رية التعاون االأمني العربي والعمل مع اأ�ضحاب 
ال�ضمو واملعايل وزراء الداخلي����ة؛ لتحقيق االأهداف 
والغاي����ات الت����ي ي�ضع����ى اإليه����ا جمل�ضن����ا الكرمي. 

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وعلى هام�����س اجتماع الدورة الرابعة والثالثني 

ملجل�س وزراء الداخلية العرب، التقى وزير الداخلية 
الفريق الركن ال�ضيخ را�ض����د بن عبداهلل اآل خليفة، 
ويل العه����د، النائ����ب االأول لرئي�س جمل�����س الوزراء 
وزي����ر الداخلية ال�ضعودي، الرئي�س الفخري ملجل�س 
وزراء الداخلية العرب �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري 

حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �ضعود.
ومت خ����الل اللقاء، بحث ع����دد من اأوجه التعاون 
والتن�ضي����ق االأمني، اإ�ضافة اإل����ى املو�ضوعات ذات 
اإط����ار العالق����ات  االهتم����ام امل�ض����رتك، وذل����ك يف 
التاريخية الوثيقة التي تربط بني قيادتي البلدين 

و�ضعبيهما ال�ضقيقني. 
كما ا�ضتقبل وزير الداخلية، نائب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء وزي����ر الداخلي����ة بدولة الكوي����ت ال�ضقيقة 
ال�ضي����خ خالد اجلراح ال�ضب����اح. ورحب الوزير بنائب 
رئي�����س جمل�س ال����وزراء وزي����ر الداخلي����ة الكويتي، 
معربا ع����ن تقديره ملواقف دول����ة الكويت الداعمة 
ململك����ة البحري����ن، والت����ي جت�ض����د عم����ق العالقات 

التاريخية والتن�ضيق امل�ضرتك بني البلدين.
ومت خ����الل اللق����اء بحث عدد م����ن املو�ضوعات 

وامل�ضائل االأمنية ذات االهتمام امل�ضرتك.
راف����ق وزير الداخلي����ة، خالل زيارت����ه اإلى تون، 
وفد ي�ضم وكي����ل وزارة الداخلية والقائم باالأعمال 
البحرين����ي ل����دى تون�����س وع����ددا م����ن امل�ضوؤول����ني 

بالوزارة.

• �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان يتفقد مهرجان الرتاث ال�ضنوي اخلام�س والع�رصين املقام يف موقع قلعة البحرين	
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“املربة اخلليفية” تعلن بدء الت�شجيل مللتقاها ال�شبابي الأول

البحرين ترتاأ�س الجتماع الإقليمي ملنظمة اجلمارك العاملية 

مباحثات مل�شاركة هيئة الثقافة يف اأن�شطة “الأعلى للمراأة”

املنامة - بنا: اأعلنت م�ؤ�س�سة املربة 
اخلليفي���ة عن فت���ح ب���اب الت�سجيل عرب 
م�قعها الإلكرتوين للم�ساركة بامللتقى 
الأول ح�ل اأثر القيادة والريادة والتط�ع 
يف تنمي���ة ال�سباب، والذي �سيقام برعاية 
كرمية م���ن لدن �ساح���ب ال�سم� امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة يف 

الثاين والع�رشين من اأبريل.
ووّجه���ت م�ؤ�س�سة امل���ربة اخلليفية 
دع�ة امل�ساركة اإلى جميع ال�سباب الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 16 و35 عاًما، حيث 
اإن الت�سجيل �سيك�ن جمانيًّا، و�سيتمكن 
ال�سب���اب املهتم����ن م���ن خ���ال امل�قع 
الإلكرتوين www.MKF.bh.org حجز 
مقاعده���م للم�ساركة يف جل�سات امل�ؤمتر 
املختلف���ة الت���ي تتطرق لع���دة م�ا�سيع 

ومن �ساأنها تنمية مهارات ال�سباب.
وي�سع���ى امللتقى املق���ّرر اإقامته يف 
قاع���ة امل�ؤمت���رات بفن���دق اخلليج، عرب 

اأن�سطته العديدة التي تتن�ع بني لقاءات 
ومناق�سات وور����ش عمل، لتقدمي جتربة 
تفاعلية و�سيقة لل�سباب مبا يت�افق مع 
روؤية م�ؤ�س�سة املربة اخلليفية خللق جيل 
بحريني مبادر فع���ال وقادر على اإحداث 

تغير اإيجابي يف املجتمع.
و�سيك�ن امللتق���ى عبارة عن من�سة 
ت�سارك فيها جميع الأطراف ذات ال�سلة 
من الهيئات احلك�مي���ة واملنظمات غر 
احلك�مي���ة وامل�ؤ�س�س���ات اخلا�سة، حيث 
ي�ست�سيف امللتق���ى جمم�عة من الرواد 
والقادة البارزي���ن على م�ست�ى البحرين 
والإقليم ملناق�س���ة ثاثة حماور اأ�سا�سية 
ترك���ز عليه���ا امل�ؤ�س�س���ة يف تط�يره���ا 
لل�سب���اب وهي القي���ادة والريادة وخدمة 
املجتم���ع، كم���ا �سي���ربز من���اذج يحتذي 
به���ا ال�سباب ويع���ّزز ال�ع���ي بامل�ؤ�س�سة 
واإجنازاته���ا منذ الإط���اق بالإ�سافة اإلى 
ت�سليط ال�س�ء على ما حققته حتى الآن.

املنام���ة - وزارة الداخلية: تراأ�ش رئي�ش 
اجلم���ارك  رئي����ش منظم���ة  نائ���ب  اجلم���ارك 
العاملي���ة واملمث���ل الإقليمي ل���دول منطقة 
�سم���ال اأفريقي���ا وال����رشق الأدن���ى والأو�سط 
ال�سي���خ اأحم���د بن حم���د اآل خليف���ة، الجتماع 
الإقليم���ي اخلام����ش والأربعني مبق���ر الأمانة 

العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة.
وا�ستهل رئي�ش اجلمارك الجتماع بكلمة 
تق���دم خاله���ا بال�سكر والتقدي���ر اإلى جامعة 
ال���دول العربي���ة وم�سلحة اجلم���ارك امل�رشية 
على ح�س���ن ال�ستقبال وال�سيافة، من�ها اإلى 
�رشورة العمل على تعزي���ز التعاون بني دول 
الإقليم يف ظل التط�رات الأخرة على ال�ساحة 
الدولي���ة، والتي م���ن اأهمها دخ����ل اتفاقية 
ت�سهي���ل التج���ارة ملنظمة التج���ارة العاملية 
حي���ز التنفي���ذ والت���ي ت�ست�جب م���ن الدول 
م�ساعفة اجله����د لتح�ي���ل التزاماتها بهذه 
التفاقي���ة اإل���ى اأفعال، واأن تب���ادل اخلربات 
واأف�سل املمار�سات بني دول الإقليم يف هذه 
املرحل���ة، �سيك����ن له تاأثر مبا����رش على عمل 

اجلمارك.
 من جهته، األقى الأم���ني العام امل�ساعد 

لل�س�ؤون القت�سادي���ة بجامعة الدول العربية 
كلمة رحب فيها باملديرين العامني، وتقدم 
بال�سك���ر لاأم���ني الع���ام ملنظم���ة اجلم���ارك 
العاملية على دعمه امل�ستمر للعمل اجلمركي 
العربي، مبيناً اأن ه���ذه الجتماعات، �ساهمت 
يف بل����رة اأه���داف العم���ل امل�س���رتك واأدت 
اإلى حتقي���ق نتائ���ج اإيجابية لتط�ي���ر العمل 

اجلمركي على امل�ست�ى العربي.
ويف كلم���ة الأمني العام ملنظمة اجلمارك 
العاملية ك�ني� ميكي�ريا، تطرق اإلى م�ست�ى 
التق���دم ال���ذي مت اإح���رازه منذ انعق���اد دورة 
جمل����ش املنظم���ة يف ي�لي���� 2016، م�س���دداً 
عل���ى 5 اأول�يات رئي�سة، وه���ي الدور املهم 
للجمارك يف الأمن ومكافحة الإرهاب، ودخ�ل 
اتفاقي���ة تي�س���ر التج���ارة ملنظم���ة التجارة 
العاملية حيز النفاذ والفر�ش التي تفر�سها 
عل���ى اجلمارك، والتج���ارة الإلكرتونية واأثرها 
عل���ى املعامات عرب احل���دود من املنظ�رين 
القت�س���ادي والأمن���ي، اإ�سافة اإل���ى التعاون 
ودور  وال�رشائ���ب،  اجلم���ارك  هيئت���ي  ب���ني 
اجلم���ارك يف مكافحة التدفق���ات املالية غر 

امل�رشوعة.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل���ت رئي�س���ة 
هيئ���ة البحرين للثقافة والآث���ار ال�سيخة 
م���ي بنت حمم���د اآل خليفة اأم����ش الأمني 
الع���ام للمجل����ش الأعل���ى للم���راأة هال���ة 
العاق���ات  اإدارة  ومدي���رة  الأن�س���اري 
العامة والدولية بالأمانة العامة للمجل�ش 
ال�سيخ���ة دين���ا بن���ت را�س���د اآل خليف���ة، 
حي���ث تباح���ث الطرفان تعزي���ز التعاون 
امل�سرتك و�سبل حتقيق املنجز الإن�ساين 

واحل�ساري ململكة البحرين.
واأ�سادت ال�سيخة مي بالتعاون البّناء 
ما ب���ني هيئة الثقاف���ة واملجل�ش الأعلى 
للمراأة، �ساكرة قرينة عاهل الباد رئي�سة 
املجل����ش الأعل���ى للمراأة �ساحب���ة ال�سم� 
امللك���ي الأم���رة �سبيك���ة بن���ت اإبراهيم 
اآل خليف���ة ل�ق�فه���ا الدائ���م اإلى جانب 
الثقافة ودعمها مل�ساريع البنية التحتية 
الثقافية، والت���ي �سيك�ن جناح البحرين 
يف اإك�سب���� ميان���� 2015 “اآث���ار خ�رشاء” 
من اأهم ماحمه���ا يف مدينة املحرق التي 
للثقاف���ة  عا�سم���ة  باختياره���ا  حتتف���ي 

الإ�سامية للعام 2018. 
الأعل���ى  املجل����ش  وف���د  واأطلع���ت 
للمراأة على ن�ض���اط الهيئة �ضمن برنامج 
الع���ام 2017 الذي يحمل �سع���ار “اآثارنا 
اإن حك���ت”. وتطرق الجتم���اع كذلك اإلى 
برنام���ج املجل����ش الأعلى للم���راأة، الذي 
يحتفي هذا العام ب� “املراأة املهند�سة”، 
اإذ مت تباح���ث م�سارك���ة هيئة الثقافة يف 

الأن�سطة املكر�سة لهذا ال�سعار. 
ع���ن  الأن�س���اري  اأعرب���ت  بدوره���ا 
اإعجابه���ا بالعم���ل ال���ذي تق�م ب���ه هيئة 
البحرين للثقافة والآثار من اأجل الرتقاء 
بامل�سه���د الثقايف املحلي وحفظ و�س�ن 
ال���رتاث البحرين���ي، م�سي���دة باملنجزات 
العمراني���ة والهند�سي���ة الت���ي حققته���ا 

هيئة الثقافة. 
فيما اأكدت الأن�ساري متانة العاقة 
والتن�سيق ما بني امل�ؤ�س�ستني، متطلعة 
اإلى املزيد من امل�ساريع امل�سرتكة التي 
ترتقي مبكان���ة البحرين كمركز ح�ساري 

واإن�ساين اإقليمي وعاملي. 

د ا�شرتاكات التقاعد ببع�س الفرتات احلكومة مل ُت�شدِّ
مل نقتنع باأن زيادة الرواتب تق�د للعجز ... رئي�ش “حتقيق التاأمني” ل� “$”:

ق���ال رئي����ش جلن���ة التحقي���ق الربملاني���ة ح�ل 
�سنادي���ق التقاع���د الت���ي ت���دار م���ن الهيئ���ة العامة 
للتاأم���ني الجتماع���ي جميد الع�سف�ر ل���� “الباد” اإن 
م�س����ؤويل الهيئة اأف���ادوا اللجن���ة باأن زي���ادة رواتب 
امل�ظفني اأحد الأ�سباب التي تق�د للعجز الكت�اري.
واأو�س���ح يف ت�رشيح لل�سحيف���ة اأن الهيئة نظرت 
فق���ط اإل���ى التكلف���ة امل�ستقبلي���ة للم�ظف���ني حني 
التقاع���د، وه� ما مل تقبل به اللجنة حيث اإن عدم اأخذ 
تاأث���ر زيادة ال�س���رتاكات بعني العتب���ار وانعكا�سه 
ا لهذا العامل. على حجم ال�ستثمار يعد ح�ساًبا منق��سً

واأ�س���ار الع�سف����ر اإل���ى اأن اللجن���ة وج���دت اأن 
الإدارات املتعاقب���ة على �سناديق التقاعد مل تطالب 
احلك�مة بت�سدي���د قيمة ال�سرتاكات عن امل�ساهمني 
يف بع����ش الف���رتات ل�س�ء تقدي���ر يف ا�ست�رشاف العجز 
الكت����اري امل�ستقبل���ي، اعتم���اًدا عل���ى ال�ف����رات 

املتحققة حينها.
وكانت اللجنة قد بحثت مع كبار م�س�ؤويل الهيئة 
حم�ر عم���ل اللجنة ب�س���اأن العجز الكت����اري واأ�سبابه 

و�سبل معاجلته. 

وبنّي اأن الهيئة اأجابت على ا�ستف�سارات اللجنة 
ب�س���اأن العج���ز الكت����اري ب���� 13 �سبًبا تق����د لذلك، 
واأخ�سع���ت هذه الأ�سباب لنقا�س���ات م�ستفي�سة بني 

اأع�ساء اللجنة مع امل�س�ؤولني بالهيئة.
وق���ال: جرى ا�ستي�ساح دق���ة كل �سبب يف العجز 
الكت����اري املفرت����ش، ووج���دت اللجن���ة يف بع����ش 
الأ�سب���اب اأ�سباًب���ا لل�ف���رة ولي�ش العج���ز، ومن بينها 
م���ا ذكرته الهيئ���ة باأن زيادة روات���ب امل�ظفني اأحد 

الأ�سباب التي تق�د للعجز الكت�اري.
واأك���د الع�سف����ر اأن م���ا يبعث عل���ى الطمئنان 
اأن احلدي���ث عن العج���ز الكت�اري ل يعن���ي ت�سفًرا 
ل�سنادي���ق التقاعد واإمن���ا تعك�ش درا�س���ات اخلرباء 
الكت�اريني التحديات امل�ستقبلية، وه� ما ي�ستدعي 
ول�سيم���ا  اململك���ة  يف  ال�سلط���ات  جمي���ع  ت�ساف���ر 
الت�رشيعي���ة والتنفيذي���ة والهيئ���ة العام���ة للتاأم���ني 

الجتماعي لإيجاد احلل�ل املنا�سبة.
ونق���ل الع�سف����ر يف ت�رشيح �ساب���ق اأن م�س�ؤويل 
الهيئ���ة طالب����ا جمي���ع ال�سلط���ات يف الدول���ة خا�سة 
بالتن�سي���ق  والت�رشيعي���ة   التنفيذي���ة  ال�سلطت���ني 
والتعاون فيما بينها مل�اجهة هذه التحديات واإيجاد 

حل�ل لها .

وح����رش الجتم���اع مع اللجن���ة من ممثل���ي الهيئة 
العامة للتاأمني الجتماعي: رئي�ش جمل�ش اإدارة �رشكة 
اأماك الهيئ���ة العامة للتاأمني الجتماعي عبد الرحمن 
ي��س���ف فخ���رو ورئي����ش جمل����ش اإدارة �رشك���ة اإدارة 
الأ�س����ل را�س���د املر  وع�س���� جمل����ش اإدارة الهيئة 
العامة للتاأم���ني الجتماعي نادر امل�سقطي والرئي�ش 
التنفي���ذي ل�رشك���ة اإدارة الأ�س�ل ال�سي���خ عبد اهلل بن 
خليف���ة اآل خليف���ة والرئي�ش التنفي���ذي ل�رشكة اأماك 
الهيئ���ة العامة للتاأم���ني الجتماعي حمم���د عبد الإله 
الك�هجي ومدي���ر الدرا�سات التاأميني���ة والإح�سائية 
مه���ا �سادق ال�سهابي ومدي���ر احل�سابات املالية هناء 
حممد رجب واملدير التنفيذي لل�س�ؤون القان�نية عبد 
العزي���ز العي�س���ى  ورئي�ش ق�سم ال�س����ؤون الربملانية 
ن����ال اأحم���د الع�ي�ش ورئي����ش الإع���ام القت�سادي 
وامل���ايل عبد الك���رمي حممد ب���� ع���اي واخت�سا�سي 

جل�سات اأول ندى �سالح ال�سبعان.
جدير بالذك���ر اأن جلنة التحقيق ح����ل �سناديق 
التقاع���د ت�س���م كل م���ن النائ���ب جمي���د الع�سف����ر 
رئي�ًسا للجنة، والنائب جم���ال ب�ح�سن نائًبا للرئي�ش، 
وع�س�ية كل من الن�اب جمال داود، وعلي العطي�ش، 

وال�سيخ ماجد املاجد.

• الجتماع الأخر للجنة التحقيق الربملانية مع م�س�ؤويل هيئة التاأمني الجتماعي	 • النائب جميد الع�سف�ر	

ل����زي����ادة ال�����س����رتاك����ات ان��ع��ك��ا���ش ع��ل��ى ح��ج��م ال���س��ت��ث��م��ار
�س����ء تقدي���ر يف ا�ست����رشاف العج���ز امل�ستقبلي ب�سب���ب ال�ف�رات 
الكت����اري للعج���ز  تق����د  التاأم���ني  هيئ���ة  اأوردت���ه  �سبًب���ا   13

را�شد الغائب

تنفيذ 17 مبادرة لتطوير خدمات ال�شحة النف�شية

تفعيل عمل جمعية الدير التعاونية ال�شتهالكية

رئي�ش “الأعلى لل�سحة”:

خال لقاء جمع وزير التنمية باأهايل القرية

املنام���ة - املجل�ش الأعل���ى لل�سحة: اأكد رئي�ش 
املجل����ش الأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد 
بن عب���داهلل اآل خليفة اأن م��س����ع ال�سحة النف�سية، 
ال���ذي اختارته منظمة ال�سحة العاملية لاحتفاء بي�م 
ال�سح���ة العاملي الذي ي�سادف ال�سابع من اأبريل من 
كل عام، ي�سكل اإح���دى الأول�يات الدائمة يف الأجندة 

ال�سحية ململكة البحرين.
واأكد اأّن اخلطة ال�طنية لل�سحة ململكة البحرين 
)2016 - 2025( ح���ددت �سيا�سة متكاملة ت�ستمل 
عل���ى 17 مب���ادرة مهمة لتقدمي خدم���ات متط�رة يف 
ال�سح���ة النف�سية لتمك���ني النا�ش م���ن اعتماد حياة 
�سحي���ة واحلف���اظ عليها عرب 5 اأه���داف ا�سرتاتيجية 

رئي�سة.
 ويتمث���ل اله���دف الأول يف احلف���اظ على �سحة 
ال�سكان من خال تعزيز ال�سحة النف�سية وال�قائية، 
ع���رب و�سع خط���ط وقائية فاعل���ة لل�سح���ة النف�سية 
)تط�ي���ر التثقي���ف ال�سحي لإ�سابة الذه���ان الأويل، 
تدري���ب امل�رشف���ني وامل�رشف���ات الجتماعي���ات على 

دلي���ل ال�سحة النف�سي���ة املدر�سي���ة، برنامج وقائي 
م�جه اإلى ال�سباب ح�ل املخدرات(.

ويتمث���ل اله���دف الث���اين يف تكام���ل اخلدم���ات 
امل�ؤ�س�س���ات  م���ع  ال�سح���ي  النظ���ام  يف  النف�سي���ة 

احلك�مي���ة وغ���ر احلك�مي���ة واخلا�س���ة الأخرى عرب 
تعزيز اآلي���ة التن�سيق وال�رشاكة م���ع اجلهات املعنية 
بال�سح���ة النف�سي���ة )ت�سكي���ل جلنة وطني���ة لل�سحة 
النف�سي���ة مبملكة البحري���ن، حت�سني اآلي���ة التح�يل 
ب���ني املراكز ال�سحي���ة وم�ست�سفى الط���ب النف�سي، 
تقدمي ال�ست�س���ارة املنتظمة ملركز الإر�ساد الأ�رشي، 
التدري���ب املهن���ي للمر�س���ى م���ن اأج���ل اندماجه���م 
يف املجتم���ع بالتن�سي���ق م���ع وزارة العم���ل و التنمية 
اجلمعي���ة  م���ع  والتن�سي���ق  وامل�س����رة  الجتماعي���ة 

البحرينية حلماية العمالة ال�افدة(.
اأما اله���دف الثالث فيتمث���ل يف ح�س�ل اجلميع 
عل���ى خدم���ات ال�سح���ة النف�سي���ة عرب �سم���ان ت�فر 
خدم���ات ال�سح���ة النف�سي���ة يف غالبي���ة امل�ؤ�س�س���ات 
ال�سحي���ة )الت��س���ع يف خدم���ات ال�سح���ة املدر�سية 
ومدها اإلى املحافظات الأخ���رى، فتح وحدة النا�سئة 
الداخلية مب�ست�سفى الطب النف�سي، تغطية املراكز 
ال�سحي���ة بالأطب���اء النف�سيني، وتعزي���ز برامج خدمة 

املجتمع(.

املنام���ة - بنا: التق���ى وزير العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة جميل حميدان، ب�فد م���ن اأهايل قرية 

الدير، برئا�سة اأحمد علي طاهر، وذلك مبكتبه. 
وخ���ال اللقاء، مت بحث عدد من امل��س�عات، 
اأبرزه���ا تفعي���ل عم���ل جمعي���ة الدي���ر التعاوني���ة 
ال�ستهاكية، وذلك خلدمة اأهايل الدير و�سماهيج 
واملناطق املجاورة لهما، كما مت بحث �سبل اإمكان 
تذليل اأية �سع�بات ت�اج���ه اجلمعية و�سبل اإعادة 
اإحي���اء دورها وفق���اً للنظم والج���راءات املعتمدة 

ذات العاقة ووفقاً لأهدافها املحددة.
وبهذه املنا�سبة، اأك���د حميدان، اأهمية تط�ير 
جترب���ة العم���ل التع���اوين ال�ستهاك���ي يف مملكة 
البحري���ن، من�هاً بالدور الذي تق����م به اجلمعيات 
التعاوني���ة ال�ستهاكية واخلدم���ات التي تقدمها 

احتياجاته���م  لتلبي���ة  والأه���ايل،  للم�اطن���ني 
القت�سادي���ة والجتماعية، م�سي���داً يف هذا ال�سدد 
باهتمام اأه���ايل قرية الدير باإع���ادة اإحياء اجلمعية 
كم����رشوع حي�ي ي�سه���م يف اجناح العم���ل التعاوين 
ال�ستهاك���ي يف اململكة، من�ه���اً با�ستعداد وزارة 

العم���ل والتنمية الجتماعية لتقدمي الدعم الكامل 
ال�ستهاك���ي،  التع���اوين  العم���ل  جه����د  لكاف���ة 
وم�سان���دة اأهداف���ه وبراجم���ه التنم�ي���ة، وتذلي���ل 
العقب���ات ال���ذي ت�اجهه وفق الأنظم���ة والق�انني 

املعم�ل بها. 

• ال�سيخ حممد بن عبداهلل	
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دول ألغت مجانية 
التعليم 

اأ�ؤي����د ت�رشيع فر�ض ر�سوم على الطلبة 
�ذل����ك  احلكومي����ة؛  باملدار�����ض  الأجان����ب 
لوجاهت����ه. �اأج����د يف بع�����ض م����ا ين�����رش من 
انتقادات ب�ساأنه قراءة بن�سف عني لقرتاح 
تعدي����ل قان����ون التعلي����م، اإذ اإن التعديل 
الت�رشيع����ي ين�����ض عل����ى جماني����ة التعليم 
للبحريني����ني �اخلليجي����ني، �يفر�ض ر�سم 

400 دينار لكل طالب غريخليجي.
�جتاهلت �سهام النتقادات حت�سني 
م����ن ه����ذه  التعدي����ل للطال����ب اخلليج����ي 
الر�س����وم، �املوق����ف الربمل����اين العاك�����ض 
للموق����ف ال�سعب����ي ب�س����اأن تعزي����ز الوحدة 

اخلليجية.
�يف ح����ال فر�ض ه����ذه الر�س����وم، فاإن 
البحري����ن ل ت�سذ عن توج����ه خليجي �عربي 
�عامل����ي لتوف����ري م����وارد جدي����دة بخزان����ة 
الدول����ة يف ظ����ل ال�ضغوط عل����ى امليزانية 

العامة.
�ق����راأت تقريرا مهما ب�س����اأن جمموعة 
د�ل �سبقت البحرين يف فر�ض ر�سوم على 

الطلبة الوافدين، �اأبرزها:
- ال�سعودية: حتت�س����ب ر�سوما مالية 
عل����ى مرافق����ي الوافدين مث����ل عائالتهم، 
�عل����ى الأطف����ال امللتحق����ني باملدار�����ض 

احلكومية.
- الإم����ارات: يج����ري حت�سي����ل ر�سوم 
من الطلبة الوافدي����ن بواقع 6 اآلف درهم 
)قرابة 600 دينار( ع����ن ال�سنة الدرا�سية، 
الوافدي����ن  ع����دد  يزي����د  اأال  وت�ض����رط 
املقبولني مبدار�ض الد�ل����ة عن ن�سبة 20 

% من اإجمايل املدر�سة الواحدة.
- لبن����ان: طلبت بع�����ض املدار�ض من 
اجلالية �الالجئني ال�سوريني ر�سم ت�سجيل 

بقيمة 80 د�لرا على الطفل الواحد.
- اآيرلن����دا: يوج����د قان����ون ينظم دفع 
الطالب الواف����د ر�سم اللتح����اق بالتعليم 

�امل�رش�فات الدرا�سية.
- اأم����ريكا: يدف����ع الطال����ب الأجنب����ي 
ر�سوما ب�سيطة، �ت�سق����ط عن ذ�ي الدخل 

املحد�د.
لق����د اأج����رى مقدمو الق����رتاح بقانون 
ح�سب����ة ريا�سية ملا �سيحقق����ه نفاذ فر�ض 
الر�س����م من م����ورد م����ايل، اإذ يوج����د قرابة 
16 األف طالب اأجنب����ي مبدار�ض احلكومة، 

��سيوفر ذلك 6.7 ماليني دينار �سنويا. 
�حقوقي����ا، ف����اإن املوؤ�س�س����ة الوطنية 
مب�سم����ون  تطع����ن  مل  الإن�س����ان  حلق����وق 
القرتاح، �قّدم����ت راأيا جديرا باأخذه بعني 
العتب����ار، باإعط����اء �زير الرتبي����ة �سالحية 
اإعفاء اب����ن الأجنبي الذي يعمل يف البحرين 
من الر�سوم عند تقدميه ما يثبت عجزه عن 

الدفع.
فر�ض هذه الر�سوم ل ينتهك احلق يف 
التعلي����م، �اإل فاإن فر�ض الر�سوم ال�سحية 
على الأجانب �غريه����ا من مبالغ ل�سرتداد 
كلف����ة اخلدم����ات اعت����رب انته����اكا حلقوق 
الد�لة يف تطبيق �سيا�سة املعاملة باملثل 
م����ع ال����د�ل الأخ����رى، �غريها م����ن اأ�سباب 

اقت�سادية معر�فة.

تيار
“يب����داأ الغ�ض����ب باحلماق����ة وينته����ي 

بالندم”.
فيثاغور�س

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
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تيارات

قرار “التعليم العايل” حرمنا باأثر رجعي من التخرج

17 تو�شية خلدمة امل�شاريع احليوية والتجارية

املنامة حتت�شن موؤمتر ابتكارات تكنولوجيا املعلومات 

معظمهم اجتاز 90 % من متطلبات اإمتام البكالوريو�ض... جامعيون ل� “$”:

منع الغ�ضيل اليدوي يف ال�ضوارع العامة... “تن�سيقي العا�سمة”:

تنظمه اجلامعة الأهلية برعاية �زير املوا�سالت �الت�سالت

�س���كا ط���الب جامع���ة خا�س���ة ل���� “البالد” 
تطبيق ق���رار اإدارة التعليم الع���ايل ب�ساأن منع 
ت�سدي���ق اأي �سهادة لأي طال���ب يفوق معدله 
الأكادمي���ي )2.5(، حي���ث حتت�س���ب اجلامع���ة 
)1 م���ن اأ�س���ل 3( درجة المتي���از، عليهم باأثر 
اإ�سكالي���ات ع���دة،  اأدخله���م يف  رجع���ي، مم���ا 
�عّط���ل تخرجهم. �لفت الط���الب الذين تخرج 
البع�ض منهم حديًثا �الآخر منهم على م�سارف 
التخ���رج من كلي���ات اإدارة الأعمال �احلا�سوب 
�الهند�س���ة، اإلى اأن ق���رار التعليم العايل طبق 
بح�س���ب م�س���وؤ�يل التعلي���م الع���ايل يف يناي���ر 
2016، يف حني اأنه ينتمي اأغلبهم اإلى دفعات 

الأعوام 2009 �2010 �2011.
�اأ�سار�ا اإل���ى اأن هذا القرار ياأتي يف �قت 
اجتاز فيه معظمهم حوايل 90 % من متطلبات 
اإمتام برنامج البكالوريو����ض، ��رشفوا الأموال 

الطائلة لتغطية نفقات الدرا�ضة.
اإدارة  اأن  االأم���ر  يف  الغري���ب  اأن  وذك���روا 
التعلي���م العايل اتخ���ذت القرار قب���ل نحو عام 
د�ن اأن يتلق���وا اأي اإ�سع���ار م���ن اجلامع���ة به، 
م�سريي���ن يف الوق���ت نف�سه اإلى اأنه���م در�سوا 

مقرًرا من جزاأين يتحدث حول قوانني اجلامعة 
الأكادميي���ة، حي���ث مل يذك���ر فيه���ا مو�س���وع 

املعدل الأدنى لتوثيق ال�سهادات اآنذاك.  
�بّينوا اأنهم يف حال ا�ستجابوا لهذا القرار، 
�اأع���اد�ا بع����ض املقررات الدرا�سي���ة من اأجل 

ف�سيتعر����ض  الرتاكم���ي،  املع���دل  حت�س���ني 
البع�ض منهم لإ�سكالية اأخرى تتمثل يف جتا�ز 
عدد ال�سنوات الدرا�سية املحددة لأنها برنامج 
البكالوريو����ض، مما �سي�سي���ع عليهم جهدهم 

�الأموال التي اأنفقوها يف هذا ال�سبيل.
�ذك���ر الط���الب اأنه���م لي�س���وا �س���د قرار 
التعلي���م الع���ايل �اأهدافه الإيجابي���ة، �لكنهم 
�س���د اأن يطب���ق عليه���م باأث���ر رجع���ي، ب�سكل 
ي�سعب فيه عليهم تدارك الأمر �رفع املعدل، 
بعك����ض الط���الب امل�ستجدين، الذي���ن لديهم 
الوق���ت ال���كايف ملراقبة �حت�س���ني حت�سيلهم 

الدرا�سي.
�م���ن جه���ة اأخ���رى، انتق���د الط���الب تاأخر 
اإدارة اجلامع���ة يف اإ�سدار ال�سه���ادات املوثقة 
لطلبتها اخلريجني، بغ�ض النظر عن معدالتهم 
الرتاكمي���ة، ب�س���كل يوؤثر �سلًبا عل���ى فر�سهم 
الوظيفي���ة، اأو متابعة التح�ضيل االأكادميي يف 

الدرا�سات العليا.

املنام���ة - حمافظة العا�سم���ة: ا�ستعر�ض 
العا�سم���ة  ملحافظ���ة  التن�سيق���ي  املجل����ض 
جملة م���ن املو�سوع���ات �الق�ساي���ا املت�سلة 
باجلوان���ب التنموي���ة �اخلدمي���ة باملحافظ���ة، 
حي���ث بحث نتائ���ج الزيارة امليداني���ة مل�رش�ع 
االأفني���وز، وناق�ض ظاه���رة غ�ضي���ل ال�ضيارات 
اليد�ي يف ال�سوارع العامة التجارية �ال�سياحية 
بالعا�سمة، �تابع الحتياجات اخلدمية ملناطق 
توبل���ي ��سرتة �النبيه �سالح، �يف اخلتام رفع 
املجل����ض 17 تو�سية بهذا ال�ساأن اإلى اجلهات 

املعنية.
جاء ذل���ك، خالل تر�ؤ�ض حماف���ظ العا�سمة 
اآل خليف���ة  ب���ن عبدالرحم���ن  ال�سي���خ ه�س���ام 
الجتماع الثالث للمجل�ض التن�سيقي للمحافظة 
لعام 2017م يف د�رته الثانية بح�سور ممثلني 
ع���ن اجله���ات الأمني���ة �اخلدمي���ة احلكومي���ة 

�م�سوؤ�لني باملحافظة.
�ا�ستعر����ض املجل����ض التن�سيق���ي نتائج 
الزي���ارة امليدانية مل�رش�ع الأفني���وز التجاري، 
�م���ا مت التف���اق علي���ه م���ن مالحظ���ات اأمنية 
�مر�رية، حيث اأ��سى املجل�ض بتوفري مواقف 

�سي���ارات اإ�سافية للم�رش�ع �ا�ستحداث ��سيلة 
النق���ل املائية )العبارات( لنق���ل ز�ار املجمع 
التجاري عرب الواجهة البحرية من �اإلى مواقف 
ال�سيارات الواقع���ة يف خليج البحرين، �توفري 
نقط���ة موا�سالت لبا�سات النق���ل العام لنقل 

الركاب من �اإلى املجمع.
بعده���ا ناق�ض املجل����ض ال�سكوى املقدمة 
م���ن نادي املنام���ة الريا�سي باجلف���ري، �التي 
تتعل���ق بانت�س���ار العمال���ة الواف���دة يف �س���ارع 
ال�ضباب باجلف���ر، وممار�ضتهم لن�ضاط غ�ضيل 
ال�سي���ارات اليد�ي، �انزعاج مرت���ادي ال�سارع 
التج���اري �اأ�سحاب املح���ال التجارية من حجز 
مواق���ف ال�سي���ارات العام���ة �اإرب���اك احلرك���ة 
املر�رية، �تلويث ال�س���ارع مبخلفات تنظيف 

ال�سيارات �بقايا مواد التنظيف.
�اأ��س���ى املجل����ض باإ�سافة ن����ض قانوين 
مينع ممار�ضة ن�ضاط غ�ضيل ال�ضيارات اليدوي 
يف ال�س���وارع العامة بالعا�سم���ة د�ن احل�سول 
على �سجل غ�سيل ال�سي���ارات اليد�ي، �اتخاذ 
االإجراءات الالزم���ة لتطبيق ال�رشط يف ال�ضجالت 

القدمية.

املنام���ة - اجلامع���ة الأهلية: حت���ت رعاية 
�زي���ر املوا�س���الت �الت�سالت كم���ال اأحمد، 
تنطل���ق �سب���اح الي���وم )اخلمي����ض( فعاليات 
املعلوم���ات  تكنولوجي���ا  “ابت���كارات  موؤمت���ر 
يف اكت�س���اف املعرف���ة”، ال���ذي تنظم���ه كلية 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات باجلامع���ة الأهلية يف 
فن���دق ر�تان���ا عل���ى م���دى يوم���ني متتاليني 
مب�ساركة خرباء �باحث���ني �خمت�سني من عدة 

د�ل.
�م���ن املرتق���ب اأن يح�رش حف���ل الفتتاح 
قراب���ة 200 �سخ�ض من بينهم خ���رباء ��سناع 
قرار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات احلكومي 
�اخلا����ض يف البحري���ن �د�ل اخللي���ج العربية 
�ع���دد م���ن د�ل الع���امل م���ن بينه���ا الوليات 
املتحدة الأمريكية �كندا �ال�سويد �باك�ستان 
�تون����ض �الع���راق �م����رش �نيجريي���ا، اإ�سافة 
اإلى ممثل���ني من عدد من ����رشكات الت�سالت 

�تكنولوجيا املعلومات البحرينية �اخلليجية.
�به���ذه املنا�سب���ة، اأ�ساد رئي����ض اجلامعة 
من�س���ور الع���ايل برعاي���ة �زي���ر املوا�س���الت 

�الت�س���الت لفعالي���ات املوؤمتر، موؤك���ًدا اأن 
اجلامع���ة الأهلية تعتز مبا حتظ���ى به من دعم 

كبري من احلكومة مبختلف �زاراتها.
�ق���ال اإن ه���ذا املوؤمت���ر ي�س���ّكل فر�س���ة 
للم�ساركني من م�سوؤ�لني �اأكادمييني �خرباء 
�باحث���ني �ممثل���ي القطاع اخلا����ض �معنيني 
املعلوم���ات  �تكنولوجي���ا  ال�سناع���ة  مبج���ال 

�الت�سالت لتبادل التج���ارب �الآراء �تقدمي 
اأف�س���ل النماذج للممار�سات العاملية يف جمال 

يعرف كل يوم حتولت كربى. 
�اأك���د اأهمي���ة تعزي���ز ا�ستخدام���ات حلول 
الت�س���الت �تكنولوجيا املعلومات  �خدمات 
يف رف���ع ج���ودة اخلدم���ات للتي�س���ري �مواكبة 
املتغ���رات العاملي���ة املتالحق���ة يف التح���ول 

اإل���ى القت�س���اد الرقم���ي �ا�ستعرا�ض خمتلف 
التوجهات احلديثة للتكنولوجيا.

من جانبها، اأكدت عميدة كلية تكنولوجيا 
املعلومات باجلامعة الأهلية ��سن عواد اأهمية 
د�ر قطاع الت�سالت �تكنولوجيا املعلومات 
يف اإيج���اد احللول الذكية ملختل���ف القطاعات 
القت�سادية، منوهة بالبنية التحتية املتقدمة 
ململكة البحري���ن يف هذا املجال، �اجلهد الذي 
يف  �الت�س���الت  املوا�س���الت  �زارة  تبذل���ه 
تطوير ه���ذا القط���اع �تعزي���ز التناف�سية فيه 
مب���ا ميكنه م���ن مواكب���ة خمتل���ف امل�ستجدات 
العاملية. �اأك���دت اأن تنمية القت�ساد الرقمي 
القائ���م على املعرف���ة لبد اأن يت�س���م بالتنوع 
�التناف�سي���ة �ي�سج���ع الد�ر العلم���ي �البحثي 
للجامع���ات �خمتلف املوؤ�س�سات ذات العالقة، 

�يعتمد على البتكار �ريادة الأعمال.
املوؤمت���ر  افتت���اح  اأن  ع���واد  �اأ��سح���ت 
�سيت�سمن كلمة راع���ي املوؤمتر، �كلمة رئي�ض 
اجلامع���ة الأهلية، بالإ�سافة اإل���ى كلمة عميدة 

الكلية.

�شيد علي املحافظة

• ��سن عواد	 • من�سور العايل	

املنام���ة – �زارة املوا�س���الت �الت�س���الت: 
عقد �زي���ر املوا�سالت �الإت�سالت كمال بن اأحمد 
حممد اجتماع عمل مع رئي�ض اجلمارك ال�سيخ اأحمد 
ب���ن حمد اآل خليفة بح�سور �كي���ل �سوؤ�ن الطريان 
امل���دين ب���وزارة املوا�س���الت �الت�س���الت حممد 
الكعب���ي، �الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة مطار البحرين 
حمم���د البنفالح، حيث تلع���ب تلك الأط���راف د�ًرا 
���ا ي�سهم يف ت�سهيل التجارة �تعزيز الرقابة  تكامليًّ

لدفع عجلة التنمية القت�سادية �الب�رشية.
الوزي���ر خ���الل الجتم���اع ع���دًدا م���ن  �بح���ث 
املو�سوع���ات املهم���ة اأبرزها الأنظم���ة �الإجراءات 
اجلمركي���ة املتبع���ة ع���رب املنف���ذ اجل���وي ململكة 

البحري���ن �املتثم���ل يف مط���ار البحري���ن ال���د�يل، 
م�سي���ًدا باجله���ود املبذ�لة م���ن قبل �رشك���ة مطار 
البحري���ن ��س���وؤ�ن اجلم���ارك ب���وزارة املوا�سالت 
�الت�سالت، موؤكًدا اأهمي���ة الأد�ار املناطة بكافة 
الأط���راف يف دعم املركزالتج���اري ململكة البحرين 
�تع���ّزز مكانتها كمحور ل�ستقطاب ر�ؤ��ض الأموال 
�امل�ساري���ع. كم���ا مت مناق�سة امله���ام �الإجراءات 
اجلمركي���ة املتبعة يف مطار البحرين الد�يل، �التي 
م���ن �ساأنها تعزي���ز عمل �سوؤ�ن اجلم���ارك يف مطار 
البحري���ن الد�يل مبا ي�سهم يف رفع �حت�سني موقع 
مملك���ة البحرين على امل�ست���وى الد�يل �الإقليمي 

يف هذا املجال.

“املوا�شــــالت” تناقـــ�س الأنظمــــة اجلمركيـــة يف املطـــار 



أرباح مدرسية

ـا �إيـجــار �أر�ض بـلـديـة �سـتـرة 1615 ديـنـاًر� �سهريًّ
ا تزداد 5 % �سنويًّ

اأّي���د اأع�ساء جمل�س اأمان���ة العا�سمة طلب اإحدى 
املوؤ�س�سات امل�ستثم���رة بعد اأخذ موافقة من جمل�س 
املناق�سات واملزاي���دات بتن�سيق عقد ملحق للعقد 
ال�ساب���ق ميتد ل�30 �سنة من تاريخه، على اأن تخف�س 
قيم���ة بدل االنتف���اع بالتنا�سب م���ع تقلي�س م�ساحة 
ا على اأن تزداد  العق���ار لت�سبح 1615 دين���اًرا �سهريًّ
���ا، واملوافقة على اإعطاء امل�ستثمر فرتة  5 % �سنويًّ
�سماح 20 �سهًرا جديدة تبداأ من تاريخ العقد امللحق 
اجلديد. وبّي رئي�س اللجنة املالية والقانونية اأحمد 
بن هندي اأهمية منح املوؤ�س�سة فرتة �سماح اإ�سافية، 
ا عن ال�سعوب���ات التي واجهتها لتنفيذ  وذلك عو�سً

م�رشوعه���ا لبن���اء جمم���ع جتاري عل���ى العق���ار الواقع 
يف مبن���ى بلدي���ة �س���رتة �سابًقا على طري���ق 721 يف 
جممع607، وذلك بناًء على عقد االنتفاع املربم بي 

املوؤ�س�سة وبي بلدية منطقة الو�سطى امللغاة.
وقال اإن درا�سة امل�رشوع تهدف اإلى انتهاء فرتة 
ال�سماح املقررة للم�ستثم���ر دون ال�رشوع يف م�رشوعه، 
ومعرفة جدية امل�ستثمر ومت�سكه بالعقد وا�ستعداده 
عل���ى اإمتام وتنفيذ م�رشوعه اال�ستثم���اري، باالإ�سافة 
لو�س���ع ح���دٍّ للمعوقات الت���ي منع���ت امل�ستثمر من 
تنفي���ذ امل����رشوع، وخلق �سمع���ة طيب���ة للبلديات يف 
التعام���ل مع امل�ستثمري���ن جلذبهم اإل���ى مناق�سات 

البلدية”. ويف تفا�سيل امل�رشوع، بّينت اللجنة اأن مدة 
انتفاع امل�ستثمر بالعقار 30 �سنة ومدة فرتة ال�سماح 
20 �سه���ًرا للبن���اء ابتداًء من تاريخ اإب���رام العقد، اإال 
اأن ع���دم اإخالء مبنى بلدية �سرتة من موظفيه وهدمه 
ح���ال دون ذلك، حيث مت هدمه يف الفرتة بي يونيو 
ال�سم���اح.  انته���اء ف���رتة  اأي بع���د  ونوفم���رب 2014 
واأردفت اأنه خالل فرتة انتظار امل�ستثمر الإخالء مبنى 
بلدي���ة �س���رتة، مت حتويل ح�س���اب الكهرب���اء ملبنى 
البلدي���ة على ح�س���اب امل�ستثمر، فاألق���ي عليه عبء 
الر�س���وم البلدية واالإيج���ارات، والت���ي مت اإ�سقاطها 
من قبل وزير االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين يف مار�س 2015.
وبّينت اللجن���ة اأن امل�ستثمر قام بتوقيع العقد 
على اأ�سا�س خرائ���ط مب�ساحة قدرها نحو 3922 مرًتا 
مربًعا، اإال اأن البلدية ا�ستخرجت وثيقة ملكية جديدة 
مت دمج االأربع اأرا�سي فيها، وحتمل رقما مغايًرا ملا 
هو مذكور يف عقد االنتف���اع ومب�ساحة قدرها 3517 
مرًتا مربًعا اأي اأقل مما مت االتفاق عليه م�سبًقا بفارق 

قدره 405 اأمتار مربعة.
واأ�س���ارت اللجن���ة اإل���ى اأنه يف يوني���و 2015 مت 
حتويل ملف���ات بلدية الو�سط���ى امللغاة اإل���ى اأمانة 

العا�سمة ومل يتم ا�ستكمال اإجراءات طلب املنتفع.

ال دكاكني جتارية يف �ملد�ر�ض �حلكومية
ن�سف اأرباحها تدخل يف ميزانية املدر�سة... “اأمانة العا�سمة”:

رف����س جمل����س اأمان���ة العا�سم���ة ال�سماح 
للمدار�س احلكومية الواقعة على �سارع جتاري 

فتح حمالت جتارية.
وبّين���ت اللجن���ة الفني���ة اأن االق���رتاح ج���اء 
بناًء عل���ى خطاب م���ن وزير االأ�سغ���ال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين ع�س���ام خلف 
حول فتح حمالت جتاري���ة على �سور املدر�سة، 
بحي���ث يك���ون ري���ع ه���ذه املح���الت ي�سف يف 

ميزانية املدر�سة بن�سبة 50 %.
وق���ال رئي�س اللجنة الفنية جمدي الن�سيط 
اإن املق���رتح مرفو����س، وذل���ك للحف���اظ على 
خ�سو�سية املدار�س واحل���رم املدر�سية، ومنع 

تعطي���ل احلرك���ة املروري���ة وازدي���اد الكثافة 
املروري���ة يف ال�سارع، باالإ�ساف���ة اإلى ا�ستغالل 
املخ�س�س���ة  ال�سي���ارات  مواق���ف  ا�ستخ���دام 

للمدر�سة. ج���اء ذلك خالل اجتم���اع جل�سة اأمانة 
العا�سمة الثالث���ة ع�رش من دور االنعقاد الثالث 

�سمن الدورة البلدية الرابعة.

مروة خمي�ض

أمانة 
العاصمة

الخميس 6 أبريل 2017 
9 رجب 1438
العدد 3096  7 local@albiladpress.com

• رئي�س جلنة االإعالم والعالقات العامة مبجل�س اأمانة 	
العا�سمة مها اآل �سهاب

�سالة منا�سبات تخدم �أهايل جدحف�ض

ت�سنيف عقارين يف توبلي �إلى عمار�ت 3 طو�بق

ا �عتماد تر�خي�ض �ل�سالونات وريا�ض �الأطفال �إلكرتونيًّ
ل�سمان �رشعة اإجناز املعامالت

وافق جمل����س اأمان���ة العا�سم���ة على 
مق���رتح مدير عام اأمانة العا�سمة باعتماد 
تراخي�س االأن�سطة ذات الطبيعة اخلا�سة 
املطلة على �سوارع غري جتارية عن طريق 
الربي���د االإلك���رتوين ل�سمان �رشع���ة اإجناز 
املعام���الت، وتر�سي���ح اأم���ي ����رش اللجنة 
الفني���ة باملجل����س للتن�سيق م���ع اجلهاز 
التنفي���ذي ب�ساأن الطلبات واعتمادها عن 

طريق الربيد االإلكرتوين.
وق���ال رئي�س اللجن���ة الفني���ة باأمانة 
العا�سم���ة جم���دي الن�سي���ط اإن املقرتح 
�سي�ساهم يف �رشعة اإجناز املعاملة، وتعزيز 
مفهوم احلكوم���ة االإلكرتونية، والتوثيق 
واالأر�سفة االإلكرتوني���ة، و�سهولة الرجوع 

اإلى االإح�سائيات.

وبّي اأن اللجنة قامت بدرا�سة مقرتح 
مدير عام اأمان���ة العا�سمة والذي يق�سي 
برف���ع طلب���ات االأن�سط���ة ذات الطبيع���ة 
اخلا�سة املطلة عل���ى �سوارع غري جتارية 
من خالل الربيد االإلكرتوين الر�سمي �سعًيا 
لت�سهي���ل االإج���راءات والت�رشي���ع يف اإنهاء 
هذه املعام���الت، حيث اإن الطلبات تقدم 
عن طريق نظ���ام ال�سج���الت االإلكرتوين، 
وبح�سب توجيهات مكت���ب النائب االأول 
ملجل����س ال���وزراء ب���اأن يتم االنته���اء من 
املعامل���ة يف اأمان���ة العا�سمة خالل 3 اأيام 
عمل، حيث �ست�سه���م االآلية املقرتحة يف 

اخت�سار الوقت واجلهد لدرا�سة الطلب.
واأ�س���ار الن�سي���ط اإل���ى اأن���ه يف ح���ال 
املطلوب���ة  لال�سرتاط���ات  ا�ستيفائ���ه 

اً،  للن�ساط �سيتم �العتماد و�لرد �إلكرتونيًّ
فيم���ا �سيكون هن���اك زي���ارة ميدانية يف 
حال ما تتم فيها اإحالة الطلب اإلى اللجنة 
املعني���ة بالزيارات امليداني���ة للمعاينة، 
وعر����س التو�سيات عل���ى اللجنة الفنية 
قب���ل اعتماده والرد عل���ى اأمانة العا�سمة 

اإلكرتونيًّا.
فيم���ا قال���ت مدي���رة اإدارة اخلدمات 
الفنية باأمانة العا�سم���ة �سوقية حميدان 
���ا  اإلكرتونيًّ الطل���ب  ا�ست���الم  “�سيت���م 
م���ن اأمان���ة العا�سم���ة عن طري���ق الربيد 
االإلك���رتوين الر�سمي، ومن ثم يتم اإ�سعار 
اأع�س���اء اللجنة بالطل���ب والتقرير الفني 
املع���د من اأمان���ة العا�سم���ة يف جمل�سهم 

االأ�سبوعي”.

اأّيد اأع�ساء جمل�س العا�سمة االقرتاح 
املقدم برغب���ة من جمل����س النواب على 
منطق���ة  يف  منا�سب���ات  �سال���ة  اإن�س���اء 
جدحف����س، على اأن يت���م موافقة جمل�س 

اأمانة العا�سمة على امل�رشوع يف حينه.
وبّين���ت جلن���ة اخلدم���ات واملرافق 
العام���ة ب���اأن اإن�س���اء �سال���ة للمنا�سبات 
يف منطقة جدحف����س �سي�سب يف خدمة 
اأهايل املنطقة واملناطق املجاورة لها، 
مع الو�س���ع يف عي االعتب���ار باأن يكون 
ا  موقع ال�سال���ة ال ي�سبب اإرب���اًكا مروريًّ
يف املنطقة وال يزاحم االأهايل يف مواقف 

�سيارات.
وقال رئي�س جمل�س اأمانة العا�سمة 

حمم���د اخلزاع���ي: “اإن جمل����س الن���واب 
يتق���دم باقرتاح���ات دون ر�سد ميزانية 
اأ�سا�ًس���ا للم�ساري���ع املقبل���ة، وذل���ك ما 
يدفعنا للح���رية باملوافق���ة اأو االنتظار 

الإعادة تنظيم امل�ساريع املهمة”.
اأمان���ة  جمل����س  رئي����س  وطال���ب 
العا�سمة مازن العمران باأن يتم درا�سة 
موق���ع ال�سال���ة يف منطق���ة جدحف����س، 

وذلك الكتظاظها بال�سكان.
االإع���الم  جلن���ة  رئي����س  ودع���ت 
اأمان���ة  مبجل����س  العام���ة  والعالق���ات 
العا�سم���ة مه���ا اآل �سهاب اإل���ى �رشورة 
موافقة املجل�س حول موقع اإن�ساء �سالة 

املنا�سبات.

اأق���ّر اأع�ساء جمل�س اأمانة العا�سمة تغيري 
ت�سنيف عقاري���ن مبنطقة توبلي جممع 701 
من مناطق ال�سكن اخلا�س ب� RB اإلى مناطق 
العمارات ذات 3 طوابق B3 امتداًدا للمنطقة 
ال�سمالي���ة، وفا�سالً بي املنطق���ة ال�سناعية 
غرًبا وال�سكني���ة �رشًقا، عل���ى اأن يكون الفتح 

من جهة ال�سارع الغربي رقم 186.
واأ�س���ار رئي����س اللجن���ة الفني���ة جم���دي 
الن�سي���ط اإل���ى اأن اللجن���ة در�س���ت اخلط���اب 
الوارد من مدير عام التخطيط العمراين ب�ساأن 

درا�سة تغيري ت�سنيف العقارين.
وب���ي اأن اللجنة قام���ت بدرا�سة الطلب 
وتب���ي م���ن خالل التقري���ر الفن���ي املعد من 

قب���ل اإدارة التخطيط العم���راين اأن العقارين 
يقعان �سمن ت�سنيف مناطق ال�سكن اخلا�س 
ب� RB، ح�س���ب خرائط الت�سني���ف املعتمدة، 
وتبلغ م�ساحة العقارين 2448م2 و2438م2 
تقريًب���ا عل���ى الت���وايل. واأردف اأن العقارين 
يطل عليه من جه���ة ال�سمال طريق رقم 183 
يليه ت�سنيف مناطق العمارات ذات 3 طوابق 
B3 ومن جهة ال�رشق ت�سنيف مناطق ال�سكن 
اخلا�س ب� RB وم���ن الغرب طريق 186 يليه 
 ،LD ت�سنيف مناط���ق ال�سناع���ات اخلفيفة
يف ح���ي يط���ل عل���ى العقارين م���ن اجلنوب 
طري���ق 186 يليه ت�سني���ف مناطق اخلدمات 

.PS واملرافق العامة

•  جمل�س اأمانة العا�سمة يوم اأم�س	

• ع�سو جمل�س اأمانة العا�سمة جمدي الن�سيط	

• اجتماع جمل�س اأمانة العا�سمة يوم اأم�س	



الزياين: ج�سد الإن�سان 
البحريني بعطائه وثقافته 

اأك���دت �سيدة  اإلى ذلك، 
الأعم���ال ع�سو جمل����س اإدارة 
اأن  الزي���اين  اأفن���ان  الغرف���ة 
الراح���ل يعت���ر م���ن جي���ل ل 
يتك���رر، وكان له���ذه العوائل 
التجاري���ة دور اأ�سا�س يف بناء 
البحري���ن احلديث���ة، وقد كان 
البلد  لديه���م تف���ان خلدم���ة 

وب�سماتهم موج���ودة من خالل اأعمالهم الت���ي قاموا بها، معربة 
عن اأملها اأن تكون هذه الأعمال اإن �ساء اهلل يف ميزان ح�سناتهم، 
فق���د كانوا لن���ا مثال ناأم���ل اأن يقت���دي بهم ذريته���م والأجيال 

القادمة.
وتابع���ت اأن الفقيد الراحل كان ل���ه دور كذلك يف املجتمع 
ولي����س فق���ط يف التج���ارة، فق���د كان دوره متكام���ل يف جمي���ع 
النواح���ي، وه���و يج�س���د الإن�س���ان البحرين���ي بعطائ���ه وثقافته 
وح�سارت���ه، وناأمل اأن نرى دائًما امتداًدا لهذه ثقافة يف الإن�سان 
البحرين���ي بالأجي���ال القادم���ة، خمتتمة حدثيها بتق���دمي العزاء 
اإلى عائل���ة الفقيد الراح���ل والعائلة التجاري���ة باأكملها و�سعب 

البحريني يف وفاة الفقيد الراحل.
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جمتمع املال والأعمال يرثي الوجيه الراحل حممد بن جالل
الفقيد ترك ب�سمات وا�سحة يف القت�ساد الوطني والعمل اخلريي

اأعرب رجال و�شيدات اأعمال عن بالغ حزنهم على رحيل الفقيد الوجيه حممد بن يو�شف جالل، م�شريين 

اإىل  دوره واإ�شهامات��ه اجلليل��ة يف االقت�ش��اد الوطن��ي وم�شرية غرفة جت��ارة و�شناعة البحري��ن، اإىل جانب 

العمل االإن�شاين واخلريي، داعني اهلل عز وجل اأن يتغمد املغفور له بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.

وكان��ت للفقي��د ب�شمات وا�شحة يف م�شرية الغرف��ة التجارية �شواء على �شعي��د ع�شويته ملجل�س االإدارة 

الت��ي ب��داأت يف ال��دورة الثالثة الع��ام 1954 والأكرث من دورة، اأو عل��ى �شعيد رئا�شته جمل���س االإدارة ولدورات 

متتالي��ة ع��دة ب��داأت يف ال��دورة ال�شاد�ش��ة ع�شرة الع��ام 1974 ولغاي��ة ال��دورة الع�شرين الع��ام 1983. وحقق 

الراحل اإجنازات كبرية على �شعيد الغرفة خالل رئا�شته لها على مدى 9 اأعوام، من خالل ا�شتحداث عدد من 

اللجان القطاعية وامل�شرتكة، واإقامة جمال�س لرجال االأعمال، و�شهدت فرتة رئا�شته اإن�شاء اأول مقر م�شتقل 

للغرف��ة يف الع��ام 1980، كما كان ل��ه طيب اهلل ثراه جهود وا�شع��ة يف تاأ�شي�س الكثري من ال�ش��ركات امل�شاهمة، 

اإ�شافة اإىل اأدوار متميزة يف تعزيز عالقات البحرين االقت�شادية مع الدول واملنظمات.

ال��������رف��������اع 
ج�����ام�����ع�����ة   -
تنّظم  اململكة: 
اململكة  ج��ام��ع��ة 
حت�������ت رع�����اي�����ة 
وزي�������ر �����س����وؤون 
وامل��اء  الكهرباء 
ع���ب���داحل�������س���ن 

مريزا موؤمتًرا دوليًّا حتت �سعار “املباين 
امل�ستدامة والطاقة املتجددة”. 

متحدث���ون  املوؤمت���ر  يف  ويحا����ر 
حمرتفون من عدة دول اأهمها بريطانيا، 
ومملك���ة  ماليزي���ا  روماني���ا،  اإيطالي���ا، 
البحرين، حيث يركز على عر�س الأبحاث 
اجلامع���ات  امل�ستم���رة يف  والدرا�س���ات 
ومراكز الأبحاث يف الع���امل لتطوير نظم 
البناء املتوافق م���ع املتطلبات البيئية 

احلديثة.
ويف ه���ذا ال�سي���اق، وبالتن�سي���ق مع 
املتج���ددة  للطاق���ة  الدولي���ة  ال�سبك���ة 
اجلامع���ة  تعت���زم  املتح���دة،  باململك���ة 
احت�س���ان ورق���ات املوؤمت���ر يف فن���دق 
الك���راون ب���الزا ومب�سارك���ة نخب���ة م���ن 
الأكادميي���ن واملتخ�س�س���ن ورج���ال 
الأعم���ال واملهتم���ن لعر����س التجارب 
العلمي���ة  اخل���رات  وتب���ادل  الناجح���ة 

وامليدانية يف هذا املجال. 

املنام���ة – وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون 
البلديات والتخطيط العمراين: 

و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة  اأعلن���ت 
البلديات والتخطيط العمراين، بالتن�سيق 
مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 
اأن اأعم���ال متدي���دات كاب���الت الكهرب���اء 
عل���ى �سارع ال�سي���خ جابر الأحم���د ال�سباح 
بالق���رب من منطق���ة املعام���ري ت�ستدعي 
غلق م�ساري���ن باجتاه �سرتة وتوفري م�سار 

للحركة املرورية.  
و�سوف يتم العمل يف املوقع املذكور 
منذ الي���وم اخلمي�س ال�ساعة 11 م�ساًء اإلى 

يوم ال�سبت املقبل ال�ساعة 5 �سباًحا.
اأن  ذاتهم���ا،  الطرف���ان  اأعل���ن  كم���ا 
اأعم���ال �سيانة �س���ارع ال�سلمانية باملنامة 
ت�ستدع���ي غلق م�سار عل���ى مراحل للمرور 
املتجه �رًقا يف اجلزء املح�سور بن �سارع 
املل���ك عبدالعزيز و�سارع الكويت و�سيتم 

توفري م�سار للحركة املرورية. 
و�سوف يتم العمل يف املوقع املذكور 
منذ ي���وم اخلمي�س ال�ساع���ة 11 م�ساًء اإلى 

يوم الأحد املقبل ال�ساعة 5 �سباًحا.

مريزا يرعى موؤمتر املباين 
امل�ستدامة والطاقة املتجددة

غلق م�سارات يف �سرتة 
و�سيانة �سارع ال�سلمانية 

• •عبداحلميد الكوهجي	 •ح�سن كمال	 اأفنان الزياين	

املحرر القت�صادي

الكوهجي: حلقة و�سل 
بي����ن التج������ار واحلكوم�����ة

الأعم���ال،  رج���ل  واأك���د 
الرئي����س الفخ���ري ملجموعة 
الكوهج���ي،  عبداجلب���ار 
لرئي����س  الث���اين  النائ���ب 
جمل����س اإدارة، رئي����س جلنة 
القط���اع ال�سناع���ي بالغرفة 
اأن  الكوهج���ي،  عبداحلمي���د 
الفقيد �سخ�سية معروفة يف 

البحرين والقت�ساد املحلي، وكان من كبار التجار يف اململكة.
واأ�س���اف اأن الفقيد ت���رك ب�سمته الوا�سح���ة يف التجارة، 
وكان حلق���ة و�سل بن التجار واحلكومة، وكان من املقربن 
لالأم���ري الراح���ل �سم���و ال�سيخ عي�سى ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، 
ورئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأم���ري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة.
وذك���ر اأن املغف���ور ل���ه كان ذو خل���ق ع���ال ج���ًدا وهادئ 
ور�س���ن يف تعامله مع اجلميع، وكان���ت طريقة تعامله جميلة 
جًدا مع النا�س، واأتذكر اأنه كان يتحدث ويتعامل معي بطريقة 
جميلة على الرغم من �سغر �سني عندما كنت اأذهب مع والدي 

لاللتقاء به يف جمل�سه اأو مزرعته.

كمال: اأب مبعنى 
الكلم�����ة وحم����ب للخي����ر

اأم���ن عام  ب���دوره، ق���ال 
اخلريي���ة  البحري���ن  جميع���ة 
ورئي����س جلنة القطاع العقاري 
اإن  كم���ال  ح�س���ن  الغرف���ة  يف 
الع���م العزي���ز الراح���ل الوجيه 
حممد يو�سف ج���الل رحمه اهلل 
�سخ�سي���ة اإن�ساني���ة ذات اأبعاد 
اجتماعي���ة كب���رية، ويعتر من 

النخب���ة اخل���رية التي �ساهم���ت و�ساركت يف تاأ�سي����س اجلمعية يف 
فرتة الت�سعينات، وكان طوال الفرتة التي تعاملت فيها معه على 

ال�سعيد ال�سخ�سي اأب مبعنى الكلمة.
واأ�س���اف اأن املغف���ور ل���ه رحم���ه اهلل كان حمًب���ا للخ���ري ول���ه 
���ا لالأ�ر البحريني���ة املحتاجة  اإ�سهام���ات يف عمل اخل���ري وخ�سو�سً
واملع���وزة، وقدم م�ساهمات اإيجابي���ة يف دعم الأ�ر مادًيا ومعنوًيا، 
وح���ث الآخرين على دعم هذه الأ����ر وامل�ساهمة فيها حتويلها من 

اأ�ر تتلقى امل�ساعدات اإلى اأ�ر منتجة.
واأ�شاف اأن املرحوم كان م�شجًعا جليل ال�شباب على االنخراط 
يف العمل التجاري والإدلء باآرائهم واأفكارهم يف كل الق�سايا دون 

حتفظ اأو ح�سا�سية، وبث يف ال�سباب روح العمل والعطاء.

الزياين يبحث تعزيز اآليات التعاون بني البحرين وال�صي�صان
ا�ستعر�س العالقات الثنائية مع قاديروف والوفد املرافق

املنام���ة - بن���ا: يف اإطار الزي���ارة الكرمية 
التي يق���وم بها رئي����س جمهوري���ة ال�سي�سان 
ال�سديق���ة رم�س���ان اأحمد قادي���روف والوفد 
املراف���ق اإلى البحرين، اجتم���ع وزير ال�سناعة 
والتجارة وال�سياحة زايد الزياين برئي�س وزراء 
جمهوري���ة ال�سي�س���ان ر�س���الن اإديلغرييي���ف، 
وم�ست�س���ار رئي�س جمهورية ال�سي�سان ل�سوؤون 
وامل�ساع���د  حكيم���وف،  ح�س���ن  ال�ستثم���ار 
ال�سخ�سي لرئي�س جمهورية ال�سي�سان فيليب 
وزارة  وكي���ل  بح�س���ور  وذل���ك  فاريجينك���و، 
ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة ل�سوؤون التجارة 
نادر املوؤيد، ووكيل الوزارة امل�ساعد للتجارة 

اخلارجية اإميان الدو�ري. 
ومت خ���الل الجتم���اع بح���ث وا�ستعرا����س 
العالق���ات الثنائية التي تربط مملكة البحرين 
و�سب���ل  ال�سديق���ة،  ال�سي�س���ان  وجمهوري���ة 

واإمكاني���ات تعزي���ز اآلي���ات التع���اون بينهما 
املج���الت  وبالأخ����س  املج���الت  كاف���ة  يف 
القت�سادية ال�سناعية والتجارية وال�سياحية، 
الت���ي توليها قيادة وحكوم���ة مملكة البحرين 
اإمكانياته���ا  بكاف���ة  بالغ���ة وت�سع���ى  اأهمي���ة 

لتعزيزها وال�ستفادة من اخلرات والتجارب 
مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

ويف هذا الإط���ار، اأعرب الزياين عن اإ�سادة 
حكوم���ة البحري���ن باجله���ود املتنامي���ة التي 
يبذله���ا املعني���ون بالقط���اع القت�س���ادي يف 

كال البلدي���ن والت���ي ت�س���ب يف نهايته���ا يف 
�سال���ح تنمي���ة العالقات وتطويره���ا بال�سكل 
ال���ذي يرقى اإلى طم���وح قيادت���ي وحكومتي 
البلدي���ن ال�سديق���ن، كم���ا لفت اإل���ى الدور 
الكب���ري ال���ذي يلعب���ه القطاع اخلا����س يف كال 
البلدي���ن ال�سديقن والفعالي���ات والزيارات 
املتبادل���ة والتي كان لها بالغ الأثر يف ت�سجيع 
ال�سديق���ن  البلدي���ن  ب���ن  ال�ستثم���ارات 
والرتقاء باملب���ادلت التجارية اإلى م�ستويات 
ا يف جم���ال الأغذية والزراعة  متقدم���ة خ�سو�سً
وال�سناعات املتنوع���ة، موؤكًدا يف هذا ال�سياق 
على اجلهود امل�ستمرة التي تقوم بها حكومة 
البحري���ن ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
والت���ي ت�سب يف جممله���ا يف تطوير العالقات 
ال�سقيق���ة  الع���امل  دول  بجم���ع  امل�سرتك���ة 

وال�سديقة.

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

ا�صتغلوا توقفه لي�رسقوه 1500 دينار
مديرة تالحق زوجها ملركز ال�رسطة لت�رسبه

30 اإجمايل البالغات املقدمة �سد بع�سهما البع�س

تق���ّدم اأح���د الأ�سخا����س “41 عاًم���ا – 
رج���ل اأعم���ال” باأك���ر م���ن 12 بالًغ���ا �سد 
زوجته الثانية “37 عاًم���ا – مديرة باإحدى 
ال����ركات” يتهمه���ا فيه���ا اإم���ا بالعتداء 
علي���ه بال�رب اأو اخلن���ق يف امل�ست�سفى اأو 
تهدي���ده، كما ن�رت �س���وًرا لأفراد عائلته 
مث���ل والدت���ه اأو زوجت���ه الأول���ى اأو ابنت���ه 
ع���ن طريق برنام���ج التوا�س���ل الجتماعي 
“الوات�س اآب” دون حجاب، ف�سالً عن �سّبه 
و�ستم���ه عن طري���ق ذات الرنامج باألفاظ 

نابية.
وقال يف اأحد البالغات اإن زوجته حلقت 
ب���ه بوا�سطة ال�سي���ارة حل���ن و�سوله اإلى 
مركز ال�رط���ة، اإذ كان خائًف���ا من تعّر�سه 
لل����رب منه���ا، كونه���ا ع�ّست���ه يف اإح���دى 

املرات.
ويت�س���ح من خ���الل ك�س���ف ال�ستعالم 
اجلنائ���ي اخلا����س به���ا اأنه���ا تقدمت هي 
الأخ���رى باأك���ر من 14 بالًغا �س���د زوجها، 
وال���ذي تطلق���ت من���ه قب���ل ف���رتة بحكم 
ق�سائ���ي، ف�س���اًل ع���ن اأن زوج���ة طليقها 
و�سقيق���ه تقدم���ا �سده���ا ببالغ���ات اأي�ًسا 
لأ�سب���اب خمتلفة، حتى و�سل���ت البالغات 

منها و�سدها اإلى 31 بالًغا.
وقال���ت ال�سيدة اإن اأ�سب���اب اخلالفات 
بينهم���ا م�ستم���رة لأكر من �سنت���ن، واإن 
املحادثات فيما بينهما عر “الوات�س اآب” 
والت���ي ي�ستن���د عليها زوجها ه���ي طريقة 
حمادثته���م اليومية، واإنه���ا اعتادت على 
ه���ذا الأم���ر، واإنه���ا دائًما ما جتيب���ه بذات 
اأ�سلوبه حتى متنعه من التمادي يف اأفعاله 

جتاهها.
وب�سوؤاله���ا حول اأح���د البالغات، قالت 
اإنه���ا تع���ّودت عل���ى مث���ل ه���ذه البالغات 
�سدها م���ن قبل زوجه���ا -بذلك احلن-؛ 
كونه غري قادر على الإح�سا�س بامل�سوؤولية 
جتاهه���ا لأنها هجرها من���ذ قرابة ال�سنتن 
وتركها مع ابنتيهم���ا ال�سغريتن اللتن 

مل تتجاوزا 14 عاًما وقت البالغ.
الك���رى اجلنائية  ونظ���رت املحكم���ة 
)ب�سفته���ا ال�ستئنافي���ة( يف ا�ستئنافن 
لق�سيت���ن منف�سلت���ن كان���ت تقدم���ت 
بهم���ا ال�سيدة يف وقت �سابق، �سد حكمن 
يق�سي���ان بتغرميها 100 دينار بواقع 50 
دين���اًرا ل���كل ق�سية، اإذ اأُدين���ت يف الأولى 
بتهديد طليقها بتلفيق تهم جنائية �سده 

عن طريق �سخ�س مقيم خارج البالد ات�سل 
اإليه بوا�سطة رقمن دولين وهددته بن�ر 

�سور ابنته وزوجته الأولى دون حجاب.
ويف الق�سي���ة الثاني���ة اتهمه���ا زوجها 
-بذلك احلن- باأنها رمته مبا يخد�س من 

�رفه واعتباره.
وثبت ملحكمة اأول درجة اأن امل�ستاأنفة 
بغ�س���ون  اأنه���ا  الأول���ى،  الق�سي���ة  يف 
3/10/2015، رم���ت املجن���ي علي���ه عن 
طري���ق الهاتف مبا يخد�س �رفه واعتباره، 

دون اأن يت�سمن اإ�سناد واقعة معينة.
وبالق�سي���ة الأخرى اأنه���ا رمت املجني 
عليه مبا يخد�س �رفه واعتباره عن طريق 
الهاتف، كما ت�سببت عمًدا يف اإزعاج املجني 

عليه باأن اأ�ساءت ا�ستعمال الهاتف.
���ا  وق�س���ت حمكم���ة اأول درج���ة غيابيًّ
مبعاقب���ة امل�ستاأنف���ة بالعقوب���ات �سالفة 
البي���ان، اإل اأنه���ا مل تعار����س ه���ذا احلكم 
وال���ذي  ال�ستئن���اف،  واجته���ت ملحكم���ة 
ق�س���ت برئا�س���ة القا�سي ب���در العبداهلل 
وع�سوية كل من القا�سين وجيه ال�ساعر 
وعمر ال�سعيدي واأمان���ة �ر اإميان د�سمال، 
يف ال�ستئنافن بعدم جواز نظر كل منهما.

الأ�سخا����س �سيارت���ه  اأح���د  ا�ستق���ل 
وبحوزته مبل���غ 1500 دين���ار وتوّجه اإلى 
اأحد املتاجر الكب���رية بالقرب من ال�سوق 
املرك���زي مبنطق���ة املنام���ة، ون���زل اإلى 
املتج���ر وت���رك الأم���وال يف ظ���رف بداخل 
ال�سيارة، ومل يكن يعل���م باأن 3 اأ�سخا�س 
اآخري���ن يتتبع���ون حتركات���ه به���دوء من 

اخللف يف �سيارة اأخرى.
وبع���د دخول ه���ذا ال�سخ����س للمتجر 
ا�ستغل الأ�سخا�س الثالث���ة تلك الفر�سة 
ون���زل اثن���ان منهم م���ن ال�سي���ارة وك�را 
نافذة ال�سيارة و�رقا الظرف وما يحتويه 
من اأم���وال مملوكة للمجن���ي عليه ولذوا 
بالفرار م���ن املكان، وتفاجاأ املجني عليه 
بع���د خروجه م���ن املتجر باحلادث���ة فاأبلغ 
ال�سلطات بالواقعة والتي ح�رت للموقع.
وم���ن خ���الل اإج���راء عملي���ات البحث 
والتحري ح���ول اجلناة مرتكب���ي الواقعة، 
مت ال�ستعانة بالكامريات الأمنية املثبتة 
خ���ارج املتجر امل�س���ار اإلي���ه، والتي تبّن 
منه���ا اأن 3 اأ�سخا����س يف �سي���ارة كان���وا 
يتتبع���ون حرك���ة املجن���ي علي���ه، حت���ى 

متكنوا من �رقة الظرف.
وعق���ب حتركه���م مل�ساف���ة ق�سرية 

تعر�سوا حلادث م���روري ما اأجرهم على 
التوقف، وم���ن خالل الكام���ريات املثبتة 
الرئي�سي���ة يف اململك���ة مت  ال�س���وارع  يف 
ل اإل���ى بيانات ال�سي���ارة، وات�سح  التو�سّ
من الت�سجيل هوية املتهم قائد املركبة، 
فت���م القب�س على املتهمن الثالثة، بعد 

اأن تبن اأنهم اثيوبيو اجلن�سية.
فاأحال���ت النياب���ة العام���ة املتهمن 
ال�سغ���رى  املحكم���ة  اإل���ى  الثالث���ة 
اجلنائي���ة والت���ي اأدانتهم باأنه���م بتاريخ 
املب���ن  املبل���غ  �رق���وا   ،29/6/2016
قدًرا ب���الأوراق واململ���وك للمجني عليه، 
وعاقبت كل منهم باحلب�س ملدة 6 اأ�سهر، 
واأمرت باإبعاده���م نهائيًّا عن البالد عقب 

تنفيذ العقوبة املق�سي بها.
مل يقب���ل قائد ال�سي���ارة بهذا احلكم 
فق�س���ت  بال�ستئن���اف  علي���ه  وطع���ن 
الثالث���ة  اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة 
)ب�سفتها ال�ستئنافية( برئا�سة القا�سي 
بدر العبداهلل وع�سوية كل من القا�سين 
وجي���ه ال�ساعر وعمر ال�سعي���دي واأمانة �ر 
اإميان د�سم���ال، بقب���ول ا�ستئنافه �سكالً 
ويف املو�س���وع برف�س���ه وتاأيي���د احلك���م 

امل�ستاأنف.

• عبداحل�سن مريزا	
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ومضات

فع���ا �أ�صبحن���ا ب���ا ثم���ن، وبرخ�ص 
�لرت�ب، وكما يقال نقتل بل نذبح يف كل 
مكان ونهان من قبل �جلميع دون �صبب 
وبا ردة فعل م���ن �أية جهة كانت وكاأننا 
جمرمون ب���ا جرمية.. مذنب���ون با ذنب، 
نعاقب على �صيء مل نفعله �صوى هويتنا 
�لعربية �لإ�صامية، كل ما يحدث لنا لأننا 
ع���رب م�صلمون، فاإذ� �حت���دت �ل�صفتان 
يف �إن�صان �أ�صبح مطلوبا وجمرما ومذنبا.

كان مع���ي �صي���ف عرب���ي م���ن م�رص 
�ل�صقيق���ة، وكان �له���و�ن �ل���ذي �أ�صاب 
�لأم���ة من حم���اور �حلديث مع���ه، يقول: 
ما �ل���ذي جرى لنا، كن���ا يف �ل�صابق نفخر 
بكونن���ا عرب���ا، نرف���ع ر�أ�صنا �أينم���ا حللنا 
ونتباه���ى بهويتنا ونلقى م���ن �لحرت�م 
ما ن�صتح���ق �أينم���ا وجدنا، كن���ا كما قال 
عبد�لنا����رص حينها يف خطبه “�رفع ر��صك 
ي���ا �أخي ...”، وكن���ا نرف���ع �لر�أ�ص يف كل 
�أم���ا �لآن فق���د �ختل���ف �حل���ال  م���كان، 
و�أ�صحينا ن���د�ري روؤو�صنا، بل جنرب على 
ذل���ك حت���ى ل يتم توجيه �ته���ام لنا لأي 

�صبب. 
�لأمة هي �لأم���ة مل تتغري ومل يتبدل 
موقعها ول حمتو�ها، �ل�صعب هو �ل�صعب 
مل جنلب �صعبا �آخر ليعي�ص يف وطننا بدل 
من���ا، �لدين كما هو مل يتب���دل فجلنا من 
�مل�صلم���ن �مللتزم���ن �ملوحدين، فما 
�لذي ح���دث لينقلب �حل���ال يف �صنو�ت، 
ما �لذي ح���دث ليتبدل �حلال من روؤو�ص 
�إل���ى روؤو����ص مطاأطئ���ة، م���ن  مرفوع���ة 
�لعت���ز�ز بالنف����ص �إل���ى �لرته���ب منها، 
لي�ص م���ن حق ف���رد �أن يتح���دث ويحدد 
�أ�صباب ما و�صلنا �إليه مع �أن للجميع ر�أيا 
ي�صتحق �لحرت�م و�لتقدير ولكن �جلميع 
عليهم و�جب حتدي���د �لأ�صباب و�إز�لتها 
لتع���ود �لأمة �إلى و�قعه���ا �لذي يجب �أن 
تكون عليه و�أن تغري �لو�قع �لذي فر�ص 

عليها.
�ص���درت در��ص���ات كث���رية ل تع���د 
ول حت�ص���ى وعق���دت موؤمت���ر�ت عديدة 
ومتنوع���ة يف مو�قع عربية كثرية تناق�ص 
وهن���اك  �لأ�صب���اب،  وتتح�ص����ص  �حل���ال 
موؤمت���ر�ت متخ�ص�ص���ة تو��ص���ل حماولة 
معرفة �ل�صبب.. ملاذ�؟ موؤمتر�ت ي�صارك 
فيها كل من ل���ه ر�أي، كل من ي�صتطيع، 
�إل �أن ه���ذه �ملوؤمتر�ت و�لتحليات يجب 
�أن يك���ون له���ا موق���ع يف �لق���ر�ر حتى ل 

تكون حرب� على ورق وجهد� با نتيجة.
يف �لأماك���ن �لأخ���رى يعتم���د �لقر�ر 
على مر�كز �لدر��ص���ات �ملتخ�ص�صة، بل 
يت���م عقد تل���ك �ملوؤمت���ر�ت عندما ير�د 
�تخ���اذ قر�ر ملعرفة كل م���ا يحيط بذلك 
�لقر�ر من �أوجه �ل�صلب و�لإيجاب، ورمبا 
م���ن �أ�صباب م���ا و�صلنا �إلي���ه غياب تلك 
�ملوؤمت���ر�ت �أو بالأحرى غي���اب �لتجاوب 
مع نتائج تل���ك �ملوؤمتر�ت و�جلفاء �لذي 
نر�ه بينها وبن �مل�صوؤولن، ولو مل يكن 
موجود� ل���كان �حلال خمتلف���ا نوعا ما... 

و�هلل �أعلم.

أصبحنا برخص التراب

المؤسسة الخيرية الملكية 
وترسيخ التكافل االجتماعي

�إن���ه وجه ُم�صيء �آخر، هو �لوجه �لإن�صاين، �لوجه 
�خلريي �لذي ير�صم �لب�صم���ة على وجوه �ملحتاجن 
من �لفق���ر�ء و�لأر�مل و�ليتام���ى يف مملكة �لبحرين 
م���ن خ���ال �ملوؤ�ص�صة �خلريي���ة �مللكي���ة، حيث وجه 
جال���ة �مللك حمد بن عي�ص���ى �آل خليفة عاهل �لباد 
�ملف���دى �لرئي�ص �لفخري للموؤ�ص�ص���ة حديثه موؤخًر� 
ُمثمًن���ا �جلهود �لكب���رية �لتي ُبذلت م���ن �أجل �إجناح 
�أعمال �ملوؤ�ص�ص���ة وحتقيق �أهد�فها وتو�صيلها �إلى 
�لعاملية قائاً جالته “�إن عمل �خلري و�جب على كل 
�إن�صان بح�صب طاقته و�إمكاناته، وهو ما يدعونا �إليه 
ديننا �لإ�صامي �حلني���ف وعاد�تنا و�أخاقنا �لعربية 

�لأ�صيلة”.
ود�أبت مملك���ة �لبحرين وقيادته���ا �ل�صيا�صية 
وحكومته���ا �لر�صي���دة عل���ى م���د َي���د �لع���ون ل���كل 
و�ليتام���ى  و�لأر�م���ل  �لفق���ر�ء  م���ن  �ملحتاج���ن 
و�مل�صاهمة يف حتقيق تنميتهم �لجتماعية من خال 
�ملوؤ�ص�ص���ة �مللكية �خلريية �لت���ي تاأ�ص�صت يف عام 
2001م وم���ن خال جمموعة من �لرب�مج و�مل�صاريع 
ُم�صتهدف���ة  �لقت�صادي���ة  و�لأن�صط���ة  �لجتماعي���ة 
حتقيق م�صتوى معي�ص���ي لاأ�رص و�لأفر�د �ملحتاجن 
و�لأيت���ام وذوي �حلاجات �خلا�ص���ة مبا يليق بحقهم 
�لإن�ص���اين. �إن ه���ذه �ملوؤ�ص�ص���ة �جل���زء �لإن�صاين من 

م�رصوع جالة �ملل���ك �لإ�صاحي، �لتي تعمل من �أجل 
تر�صي���خ مبد�أ �لتكاف���ل �لجتماعي ب���ن جميع �أبناء 
�لبحري���ن، كم���ا �أن ه���ذه �ملوؤ�ص�صة متد ي���د �لعطاء 
و�خل���ري لأبناء �ل�صعب �لعرب���ي و�ل�صعوب �ل�صديقة 
�لت���ي حتتاج �إل���ى �مل�صاعد�ت ولإغاث���ة �ملت�رصرين 

منهم يف �أوقات �لأزمات و�لنكبات.
�إن تنمي���ة �لإن�ص���ان و�لهتم���ام به م���ن �أ�صمى 
�أه���د�ف �مل����رصوع �لإ�صاح���ي �لبحرين���ي، و�صع���ت 
�لقيادة �ل�صيا�صي���ة و�حلكومة �لر�صيدة �إلى تقدمي 
حزم���ة من �مل�رصوعات �خلريي���ة للمحتاجن من �أبناء 
�لبحري���ن يف �لكث���ري م���ن �لقطاع���ات �لجتماع���ات 

و�لقت�صادي���ة وتنمي���ة قدر�ته���م �لإن�صاني���ة ومبا 
يحفظ كر�متهم. �إن ما تق���وم به �ملوؤ�ص�صة �خلريية 
�مللكية حثت عليه كل �لأديان �ل�صماوية �لتي جاءت 
ك���رد فعل لت�صحي���ح �لأو�ص���اع �لإن�صاني���ة �ل�صيئة 
وحتقيق �ملب���ادئ �لإلهية يف �حلق و�لعدل و�ل�صام 
لل���دول و�لب�رص �أجمعن. �إن �لرعاي���ة �لجتماعية جزء 
من �لتكافل �لجتماع���ي �لذي ُيحقق �حلياة �جلليلة 
و�ل�صامل���ة جلميع فئات �ملجتم���ع، وج�صدت �أهد�ف 
ومبادئ �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية ذلك يف �أعمالها 
من �أج���ل �أن يعي����ص �ملحتاجون كغريهم م���ن �أبناء 

�ملجتمع يف دولة �لت�صامح و�لعدل و�مل�صاو�ة.

عبدعلي الغسرة

الخميس 6 أبريل 2017 
9 رجب 1438
العدد 3096  9 opinions@albiladpress.com منطلقات

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

حينما بد�أت �لثور�ت �لعربية 
�لعو��صم، كانت  �جتياح بع����ص 
�ل���دول  له���ذه  فر�ص���ة  هن���اك 
بالب���دء يف �إ�صاح���ات �صيا�صي���ة 
و�إعامي���ة، تك���ون  و�قت�صادي���ة 
�ل���دول  بقي���ة  يحف���ز  منوذج���ا 
مث���ل  �نته���اج  عل���ى  �لعربي���ة 
ه���ذه �لإ�صاح���ات، وم���ن ه���ذه 
�لإ�صاح���ات �إقر�ر حري���ة �لإعام 
وحرية �لتعبري و�لنفتاح �لإعامي 
بالربي���ع  ي�صم���ى  م���ا  دول  يف 
�لعربي، و��صتف���اد مو�طنو هذه 
�لدول من �أجو�ء �حلرية �لإعامية 
ور�أين���ا كي���ف �أن���ه مت تد�ص���ن 
�صحف وقن���و�ت ف�صائية تتمتع 
م���ن  موج���ودة  تك���ن  مل  بحري���ة 
قبل، وب���د�أ �جلمي���ع �لتعبري عما 
يج���ول يف خاطرهم، كم���ا �أ�صبح 
�جلمي���ع يدعو� لتوجه���ه �لفكري 
و�حلزبي و�لديني، بو��صطة هذه 
و�ملو�قع  و�لف�صائيات  �ل�صحف 

�لإلكرتونية.
مت  �ملث���ال  �صبي���ل  وعل���ى 
باإ�ص���د�ر  للجمي���ع  �ل�صم���اح 
و�ملو�قع  و�لف�صائيات  �ل�صحف 
�لإلكرتونية وتاأ�صي�ص �لتجمعات 
و�لأحز�ب، و�أ�صبح �جلميع يد�فع 
ع���ن توجهاته و�آمال���ه وطموحاته 
من خال �حلري���ة �لإعامية �لتي 
ج���اءت بها ث���ورة 25 يناير، ومن 
دون خ���وف �أو ماحقة �أو ت�صييق 
عليهم، و�لتزمت غالبية و�صائل 
�لإعام �مل�رصية باحرت�م �لآخرين 
�ملخالف���ن، وع���دم �لإ�ص���اءة �أو 
�أو  �صتمه���م  �أو  له���م  �لتعر����ص 
�لطائف���ي  �لتحري����ص  ممار�ص���ة 

و�لديني و�ل�صيا�صي.
ل �أح���د ميكن ل���ه �أن ينكر �أن 
حرية �لتعب���ري بالدول �ملتح�رصة 
حق مكفول مل���ن يت�رصف بتح�رص 
ويق���وم بالتعب���ري عن ر�أي���ه، مع 
�لتز�م���ه بعدم �إلغاء �أية طائفة �أو 
عرق �أو جمموع���ة يف نف�ص �لبلد، 
وهناك ف���رق بن من يقوم بهذ� 
�لتعب���ري، وبن من يق���وم باإلغاء 
�لآخ���ر و�ل�صتهز�ء ب���ه وكاأنه غري 
موجود، كما ح�صل مع دعاة �لربيع 
�لعربي ومن تخفى بعباءتهم من 
�لنقابي���ن، حي���ث و�ص���ل بهم 
�لغ���رور و�لغب���اء و�لتبعي���ة لبابا 
�ل�صفوي���ن �إلى �لدع���وة لإقامة 
جمهورية من �لع�صور �لو�صطى، 
�أ�صن���اف  كل  فيه���ا  ميار�ص���ون 
�ل���ولء له���ذ� �لباب���ا، ويري���دون 
للع���رب، �أن يكونو� مثلهم عبيد� 

و�صخرة لنظرية ك�رصى طهر�ن. 
فهل ه���ذه حرية ر�أي �أم �إلغاء 

لاآخر؟.

حرية أم عبودية؟

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

عل���ى  �لر�ص���وم  خريط���ة  �أن  يب���دو 
“�لبح���ارة” �صت�صهد تغ���ري�ت يف �لأيام 
�ملقبلة، وب�رصعة كب���رية، ورمبا �صياأتي 
“للبح���ارة  في���ه  نق���ول  �ل���ذي  �لي���وم 
�لهو�ة”.. “�لبقية يف حياتكم” فالف�صحة 
�لوحيدة لكم مت �إلغاوؤها ب�صبب و�صول 
كم���ا  “�لفر�ص���ة”  �إل���ى  �لر�ص���وم  ي���د 
فعلت �رصكة �جلن���وب لل�صياحة �لتابعة 
ل�رصكة “ممتل���كات” بفر�ص 10 دنانري 
لإبح���ار �لهو�ة من فر�ص���ة قرية �لدور، 
ون�رصت “�لب���اد” يف عدد ي���وم �لثاثاء 
�أن ه���ذه �ل�رصك���ة تعاين م���ن �صعوبات 
مالي���ة و�نخفا�ص ح���اد يف ن�صبة �لبحرنة 
و�ل�صم���ت �لغريب ل���وز�رة �ملو��صات 

�لأ�صغال و�صوؤون  و�لت�ص���الت ووز�رة 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ع���ن 
ه���ذه “�لبلوة” �لتي �صتطال �لكثري من 

�ملو�طنن �ملتعلقن بالبحر.
“�رصيبة �لبحر” هكذ� �أطلقو� عليها، 
وحقيق���ة ل �أجد قدرة على تطويع �للغة 
لأع���رب عن معن���ى ه���ذه �جلمل���ة ولكن 
�ملتاأم���ل فيها �صيدرك �أن هناك حتركا 
خفي���ا لتطفي�ص �لنا�ص حتى من �لنزهة 
يف �لبح���ر “وتو�صعة �ل�صدر”، و�كتملت 
�ل�صورة �لكبرية ب���كل �ألو�نها وظالها 
وخطوطه���ا. ل �أع���رف من �أي���ن خرج من 
حمل و�صم “�لر�ص���وم” على �ملو�طنن 
�له���و�ة �لذين يرتادون �لبحر منطلقن 

ب�ص���كل  �ل���دور هدفه���م  م���ن فر�ص���ة 
��صا�ص���ي �لرتفي���ه ع���ن �لنف����ص، قبل 
فرتة وجيزة فق���ط �متدح قريب يل من 
�ملنطقة �ل�رصقي���ة بال�صعودية وحتديد� 
مدينة “�خلرب” �صهولة توفري �خلدمات 
للبح���ارة �لهو�ة يف معظم �ملر�فئ حيث 
ب���ن �أن �له���اوي �لبحرين���ي حمظ���وظ 
مبا عن���ده، ولكن يبدو �أن���ه ل يعرف �أن 
هن���اك جهات ت����رصع �خلط���ى لهدم كل 
تلك �خلدم���ات وت�صييق �مل�صاحة على 
�ملو�طن���ن وب���د�أت بغ���ارة فر�ص 10 

دنانري ل� “د�صة �لبحر”!
ل �أريد �أن �أدخل يف تفا�صيل موقف 
�لن���و�ب و�لبلدين حيال هذه �لق�صية، 

فموقفه���م �أ�صبه بدباب���ة م�صنوعة من 
�لورد وفوهتها مك�صورة، ولكن �لق�صية 
�لت���ي ت�صغل �لبال ه���ي ذخرية �لر�صوم 
�لت���ي تق�صف جي���وب �ملو�طن من كل 
ناحية، يكف���ي �أنه ل توجد �صو�حل عامة 
للرتفي���ه و�ل�صتجمام، وتدهور بع�صها 
ب�ص���كل ملحوظ، وبدل تعزيز �جلهود يف 
تطوي���ر �ملر�فق و�مل�رصوع���ات و�إف�صاح 
�ملج���ال للمو�طن���ن �له���و�ة وتق���دمي 

�لت�صهيات لهم يحدث �لعك�ص.
من فر����ص هذه �لر�ص���وم ل يعطي 
�أية �عتبار�ت حلي���اة �ملو�طن �لبحريني 
�ل���ذي كتب علي���ه �أن ي�صاه���د �لبحر ول 

ي�صتمتع به!.

 10 دنانير 
لـ “دشة البحر”!

م���ا �إن �صمعت �ص���وت جه���از �لوكي توكي 
�لأج�ّص �ملتقّطع ياأتي من خلفي، حتى �أح�ص�صت 
ب�صعر ر�أ�صي )�أيام ما كان يل �صعر( يقف، بلعت 
ريق���ي فاإذ� ب�ص���وت �آم���ر يقول يل: “م���ا �لذي 
يف حج���رك؟ لق���د �لتقطتك كامري� �حل���رم و�أنت 
ت�صّور”. مل يكن هناك جمال �إل �أن �أخرج �لكامري� 
م���ن حتت �مل�صحف، �إذ كنت ق���د وّطنت نف�صي 
على �أن �ألتقط �صورة بعد �صاة �لفجر للم�صلن 
وهم يطوفون بالبيت �لعتيق كاملوج، كما فعل 
�مل�صور �لياباين عل���ي كاز�يو�صي نومات�صي يف 
.Mecca-Medina كتابه �لفوتوغر�يف �لر�ئع

حاول زميله ثني���ه، �إل �أن “�ل�صّياد” �أبى �إل 
�أن يع����صّ عل���ى �لفري�صة، وبعد �أخ���ذ ورّد كنت 
يف �لُعدوة �لدنيا، ق���ال: “�إذن، �أعطني �لفيلم”، 
وبد�أنا جولة ��صتعطاف���ات جديدة، حتى تركني 
و�أن���ا يف ح���ال يرث���ى لها م���ن �لإنه���اك �لنف�صي 
خ�صية �أل �أفوز بال�صورة �ليتيمة �لتي �لتقطتها 

يف �صحن �حلرم �أثناء �لأذ�ن.
كان ذلك يف �لعام 2000، �إذ كان من يلتقط 
�صورة تذكارية من �خلارج ليبدو �حلرم من بعيد 

ور�ءه، ل ياأمن من �صماع نا�صح يقول با�صتنكار: 
“يا �أخي، �أنت جاي تعتمر و�إل ت�صّور؟!”.

�لي���وم، ما علي���ك �إل �أن تنظ���ر د�خل �حلرم 
“�ل�صيلف���ي”  �ملك���ي �ل�رصي���ف، حي���ث ي�صغ���ل 
�لطائف���ن و�لعاكف���ن و�لرُّك���ع �ل�صج���ود، عن 
�أد�ء منا�صكه���م بوقفات و”بوز�ت” ت�صتغرب ما 
�إذ� كانت ه���ذه �لفتاة تعي �أين ه���ي، وما �لذي 
تفعل���ه حقيقة، �أو ه���ذ� �لكهل �ل���ذي ي�صطدم 
بالنا����ص هنا وهن���اك وهو ر�فع هاتف���ه لي�صّور 
نف�صه، ويبث لأ�صحابه حتى يدعون له بالقبول، 
ويطلب���ون من���ه �أل ين�صاه���م ب�صال���ح �لدع���اء، 
�لت�صوي���ر ف���ردي وجماع���ي، ذ�ت���ي وم���ن قبل 
�آخري���ن، �أفام وت�صجيات �صوتي���ة، وتلك �لتي 
ت منثنية وكاأنها عل���ى مم�صى عار�صات  تخ����رصّ
�لأزياء، م���ع �بت�صامة غارقة يف �ل���دلل، و�أجفان 
من�صدل���ة، ومن ور�ئه���ا �لكعب���ة �مل�رصّفة بجليل 
�شوادها املو�ّشى بخيوط الذهب، و... هذا الذي 

ير�قب �مل�صهد كله، ويقتن�صهم.
يف �صبع���ة ع����رص عام���اأً يتغرّي �لو�ص���ع متاماً، 
م���ن ُحرمة �لت�صوير لدى �لبع����ص، �إلى كر�هته، 

�إل���ى عدم جو�ز �لت�صوي���ر يف �لبيت �حلر�م حتى 
ل تنتهك خ�صو�صية �مل�صل���ن، و�لن�صاء منهم 
على وج���ه �لتحديد، �إلى �أن طغ���ت �لأمو�ج فوق 
ه���ذ� كله، حتى �أ�صبح م���ن ل ي�صور �صيلفي مع 
�لبي���ت �حلر�م كم���ن مل يحّج ومل يعتم���ر. ما عاد 
�لي���وم من مين���ع �لت�صوي���ر، ورمبا ما ع���اد �أحد 
ي�صتنك���ره، و�إن بل���غ �أحياناً مبلغ���اً يت�صاءل فيه 
�ملرء ع���ن �لروحاني���ات �لتي تتحق���ق مع هكذ� 
غر�م ط���اغ باأر�صفة �لكثري م���ن �لنا�ص �أنف�صهم 
ووجوهه���م وكل ناأم���ة ت�ص���در منه���م يف ح���ال 
ع���اٍل جد�ً م���ن �لتقدي���ر �ملبالغ فيه لل���ذ�ت، �أو 

“عبادتها”.
ل جم���ال لب�ص���ط مق���ولت عل���م �لنف�ص يف 
“�لرنج�صي���ة” �لت���ي جتع���ل �لكث���ري من���ا )على 
�خت���اف �لعمر و�لنوع( ل ميّل���ون روؤية �أنف�صهم 
يف جمي���ع �لو�صعّي���ات �ملمكن���ة، ولكن���ه جمال 
لقولن �ثنن: م���ا نعتقده ثابتاً �أب���د�ً، ور��صخاً 
�أب���د�ً، �صيك���ون ذ�ت يوم حمل �ص���ّك، ومن بعده 
ياأتي �لتجاوز. وثانياً: �لنا�ص ي�صنعون قانونهم 

ويغريّونه، ول يحتاجون للثور�ت و�لعنف.

ghassan.shihaby
@gmail.com

“سيلفي”... 
غسان الشهابيوالكعبة من خلفي

   ذرائع



“برنت” يرتفع �إلى 54.5 دوالر للربميل 

�صنغاف���ورة - روي���رز: �صع���د �لنفط �إل���ى �أعلى 
م�صت���وى يف نح���و �صهر، �أم����س، مع وجود �إ�ص���ار�ت على 
�نخفا����س تدريجي يف خمزون���ات �لنف���ط �لعاملية �إلى 
جان���ب �ملخ���اوف ب�صاأن �نقط���اع �الإم���د�د يف �أحد حقول 
بح���ر �ل�صمال باململك���ة �ملتحدة. و�رتفع خ���ام �لقيا�س 
�لعاملي مزيج برنت يف �لعقود �الآجلة �إلى 54.52 دوالر 
للربمي���ل بزيادة 35 �صنتا �أو ما يو�زي 0.65 % عن �آخر 
ت�صوي���ة. وز�د خام غرب تك�صا����س �لو�صيط 33 �صنتا �أو 

0.65 % �إلى 51.35 دوالر للربميل.
وو�صل �ملوؤ�رش�ن �إلى �أعلى م�صتوى منذ �لثامن من 

مار�س.

“�أر�مكو” ت�صدر �صكوكا ب� 3 مليار�ت دوالر
�ل�صعودي���ة - �لعربية نت: �أ�صدرت �رشك���ة �أر�مكو �ل�صعودية �أول �إ�ص���د�ر لها من �ل�صكوك 

�ملقومة بالريال �ل�صعودي، بقيمة 11.25 مليار ريال، ما تعادل 3 مليار�ت دوالر.
وكانت م�صادر قالت لرويرز، �إن �أر�مكو �نتهت من ت�صعري �صكوك �إ�صالمية مقومة بالريال 
با�صتحقاق مدته 7 �صنو�ت. وحتدثت �مل�صادر عن �صعر �ل�صكوك ب� 25 نقطة �أ�صا�س زيادة على 

�صعر �لفائدة �ملعرو�س بني �لبنوك يف �ل�صعودية �صايبور الأجل 6 �أ�صهر.
وياأتي هذ� �الإ�صد�ر �صمن برنامج لل�صكوك ي�صتهدف جمع 10 مليار�ت دوالر، تعادل 37.5 

مليار ريال، ومل تف�صح �أر�مكو عن تفا�صيل برناجمها لل�صكوك.
وكان �الأم���ر �مللكي يف �ل�صعودية، �صدر بخف�س مع���ّدل �ل�رشيبة �ملفرو�صة على �أر�مكو من 

85 % �إلى 50 %، مما يجعلها يف مرتبة متو�فقة مع �ملعدالت �لدولية يف هذ� �خل�صو�س.
ي�ص���ار �إل���ى �أن �لطرح �ملرتقب �ملقدر بنحو 100 ملي���ار دوالر حل�صة 5 % من �أ�صهم �أر�مكو 

يجتذب تناف�صا عامليا من بور�صات لندن ونيويورك وطوكيو وغريها.
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اقتصاد

2018 يف   % و10٫5   2017 يف   %  8 �حل���ك�����������وم���ي  �الإن���ف�����������اق  ت�������ر�ج�����������ع 

“ICAEW”:     % العجز املايل املتوقع يف 2017
�رتفاع �لدين �لعام ل� 85 % من �لناجت �ملحلي �لعام �ملقبل 

دبي-ICAEW: حّذر تقرير ملعهد �ملحا�صبني 
�لقانوني���ني يف �جنل���ر� وويل���ز ICAEW �لبحرين 
من ع���بء �لدين �لع���ام �لذي �عت���ربه يرتفع بوترية 
مقلقة، �الأمر �لذي يتطّل���ب �إجر�ء�ت عاجلة يف �صبيل 

حتقيق �ال�صتقر�ر �ملايل.
وب���ني �أن �قت�صاد �ململكة ��صتمر يف �لنمو خالل 
2016 بف�ص���ل �ال�صتثم���ار �حلكوم���ي �لق���وي، لكن 
مل يك���ن ذل���ك ممكن���اً �إال بالدع���م �مل���ايل �لكبري من 

�صندوق �لتنمية لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
“روؤى  عن���و�ن  حم���ل  �ل���ذي  �لتقري���ر  و�أظه���ر 
�قت�صادي���ة: �ل����رشق �الأو�ص���ط للرب���ع �الأول 2017” 
�ل���ذي �أع���ده “�أك�صف���ورد �إيكونوميك����س” - �رشي���ك 
�ملعهد، �أن �إجمايل �الإنف���اق �لر�أ�صمايل يف �القت�صاد 
�لبحريني من���ا بن�صبة 20 % يف �لع���ام 2016. و�أتاح 
ذلك ��صتم���ر�ر منو معدالت �لتوظيف، وزيادة �إنفاق 
�مل�صتهلك���ني بح���و�يل 6 %. ونتيج���ة لذل���ك، �صّجل 
منو �إجمايل �لن���اجت �ملحلي 3 % يف 2016، متما�صياً 
�إل���ى حد كبري مع مع���دالت 2015.  ومع ذلك، يقول 
�لتقري���ر �إن �ململك���ة تع���اين من عجز م���ايل كبري يف 
مو�زنتها مقارن���ة باالقت�صاد�ت �الأخرى يف �ملنطقة، 
حي���ث �صّكل �لعج���ز حو�يل 14 % م���ن �إجمايل �لناجت 
�ملحلي يف 2016، ومع �خلطو�ت �ملتو��صعة خلف�س 
�لنفق���ات يف 2017، م���ن �ملتوق���ع �أن ي�صّكل 11 % 
من �إجمايل �لن���اجت �ملحلي.  و�أ�صاف “يت�صاعد عبء 
�لدين �حلكومي �إلى م�صتويات خطرة - من 42 % من 

�إجمايل �لناجت �ملحلي يف 2014 �إلى 70 % يف 2016 
- وم���ن �ملتوق���ع �أن يرتف���ع �إلى 85 % م���ن �إجمايل 
�لناجت �ملحل���ي بحلول 2018”.  ويق���ول �مل�صت�صار 
�القت�ص���ادي ملعهد �ملحا�صب���ني �لقانونيني �ملدير 
�مل�صاعد يف موؤ�ص�صة “�أك�صفورد �إيكونوميك�س” توم 
روج���رز: “�إن وترية تر�كم �لديون ق���د تكون مقلقة 
مب���ا فيه �لكفاية يف �قت�صاد يتمت���ع بقاعدة �رشيبية 
و��صع���ة، ولك���ن يف بل���د �نخف�ص���ت فيه �الإي���ر�د�ت 
�حلكومي���ة م���ن 24 % من �إجمايل �لن���اجت �ملحلي يف 
2014 �إل���ى 14 % يف 2016، ت�صب���ح �رشورة �تخاذ 

�الإجر�ء�ت �لعاجلة �أمر�ً �أكرث �إحلاحاً”.
و�أ�ص���اف “بينم���ا �أت���اح �لدعم �مل���ايل �خلارجي 
للبحري���ن �أن تتجن���ب حج���م تد�ب���ري �لتق�ص���ف �لتي 
�صهدتها �القت�صاد�ت �الأخرى بدول جمل�س �لتعاون 
�خلليج���ي بال�صن���و�ت �لقليلة �ملا�صي���ة، لن تتمكن 
�ململكة من �ال�صتم���ر�ر يف هذ� �مل�صار على �ملديني 
�ملتو�ص���ط �إلى �لبعي���د”. وكان �الإنفاق �حلكومي يف 
�لبحري���ن ثابتاً يف 2015، لكنه تر�جع بن�صبة 5 % يف 
2016؛ وخالل �لفرة نف�صه���ا، تر�جع �الإنفاق باأكرث 
م���ن 20 % يف �الإم���ار�ت و�لكويت، وبن�صبة 15 % يف 

�ل�صعودية، وبن�صبة 10 % يف قطر. 
ومتا�صي���اً مع تو�صيات �صن���دوق �لنقد �لدويل، 
يتوق���ع �لتقري���ر �أن ير�ج���ع �الإنف���اق �حلكوم���ي يف 
�لبحري�����ن بح���و�يل 8 % يف 2017، لريتف�������ع �إل���ى 
10٫5 % يف 2018.  وم���ن �ملتوقع �أن يتباطاأ �لنمو 

يف �لقط���اع غري �لنفط���ي لالقت�ص���اد �لبحريني بنحو 
2.3 % يف 2017، لريتف���ع مبعدل طفيف �إلى 3 % 

يف 2018 مع تقليل �إجر�ء�ت �لتق�صف. 
ويق���ول �ملحا�ص���ب �لقانوين �ملعتم���د و�ملدير 
�الإقليم���ي ملعه���د �ملحا�صب���ني يف �ل����رشق �الأو�ص���ط 
و�إفريقي���ا وجنوب �آ�صيا ماي���كل �آرم�صرونغ: “هناك 
حاج���ة ما�ص���ة الإع���ادة �لنفق���ات �ملالية �لعام���ة �إلى 
م�صتوى م�صتقر ومّت�صق. و�إذ� جنحت �لبحرين يف بلوغ 
ذلك، ف���اإن �آفاق �لنم���و �مل�صتقبل جي���دة باملعايري 
�الإقليمية”.  ومن �لناحية �لتنظيمية، تتمتع �لبحرين 
بنظرة �إيجابية ومف�ّصلة ن�صبياً مقارنة باالقت�صاد�ت 
�الأخرى ل���دول جمل�س �لتع���اون �خلليج���ي. فاأ�صو�ق 
�ل�صل���ع و�لعمال���ة يف �لبحرين تت�صم باأنه���ا تناف�صية 
وفّعالة �أكرث م���ن �قت�صاد�ت �ملنطقة يف �ملتو�صط، 
كم���ا �أن مقايي�س �لتعليم و�لتدري���ب متطّورة وفقاً 

للمعايري �الإقليمية. 
وبح�صب �لتقرير، متر �الآفاق �القت�صادية لدول 
�ل����رشق �الأو�ص���ط مبرحل���ة �صعب���ة يف 2017، وذل���ك 
نظر�ً ال�صتمر�ر �الأو�ص���اع �ملريبة يف �ل�صوق �لعاملية 
للنف���ط، ومو��صل���ة �لتق�ّص���ف، و�حلاجة �إل���ى تنويع 
�الإير�د�ت �حلكومية وحتفيز �لنمو �القت�صادي. ومن 
�ملتوق���ع �أن يتعاف���ى �إجمايل �لن���اجت �ملحلي لدول 
جمل����س �لتعاون �خلليجي مبعدل طفيف من 2 % يف 
2016 �إلى 1.1 % يف 2017، وهي �لن�صبة �الأ�صعف 

2018منذ �الأزمة �ملالية �لعاملية.  يف   % و3   2017 يف   %  2.3 �لنمو  تباطوؤ 

“البور�سة”: تداول 7.7 مليون �سهم بـ 1.8 مليون دينار 
�أقفل “موؤ����رش �لبحرين �لع���ام �أم�س عند 
م�صت���وى 1.350.52 نقط���ة بارتف���اع 1.98 

نقطة مقارنة باإقفال �أم�س �الأول.
ملي���ون   7.69 �مل�صتثم���رون  وت���د�ول 
�صه���م، بقيم���ة �إجمالية بلغ���ت 1.77 مليون 
دين���ار، مت تنفيذها من خ���الل 144 �صفقة، 
ورك���ز �مل�صتثمرون تعامالته���م خاللها على 
�أ�صه���م قطاع �لبن���وك �لتجاري���ة �لتي بلغت 
قيمة �أ�صهم���ه �ملتد�ول���ة 815.3 �ألف دينار 
�أي م���ا ن�صبت���ه 46 % م���ن �لقيم���ة �الإجمالية 
للت���د�ول وبكمية قدره���ا 4.8 مليون �صهم، 

مت تنفيذها من خالل 70 �صفقة.
وج���اءت �رشكة �أملني���وم �لبحري���ن )�ألبا( 
يف �ملرك���ز �الأول، �إذ بلغ���ت قيم���ة �أ�صهمه���ا 
م���ا  �أي  دين���ار  �أل���ف   473.45 �ملتد�ول���ة 
ن�صبت���ه 26.74 % من �إجم���ايل قيمة �الأ�صهم 

�ملتد�ولة وبكمي���ة قدرها 1.1 مليون �صهم، 
�أم���ا  39 �صفق���ة.  مت تنفيده���ا م���ن خ���الل 
�ملرك���ز �لثاين ف���كان للبن���ك �الأهلي �ملتحد 
بقيم���ة قدره���ا 331.95 �أل���ف دين���ار �أي ما 
ن�صبت���ه 18.75 % من �إجم���ايل قيمة �الأ�صهم 
�ملتد�ولة وبكمية قدرها 1.23 مليون �صهم، 
مت تنفيذها من خالل 14 �صفقة. ثم جاء بنك 
�لبحري���ن و�لكويت بقيمة قدره���ا 282.36 
�ألف دينار �أي ما ن�صبته 15.95 % من �إجمايل 
قيم���ة �الأ�صه���م �ملتد�ول���ة وبكمي���ة قدرها 
805.55 �أل���ف �صه���م، مت تنفيذها من خالل 

20 �صفقة.
ومت ت���د�ول �أ�صهم 17 �رشك���ة، �رتفعت 
�أ�صع���ار �أ�صهم 5 ����رشكات، يف حني �نخف�صت 
�أ�صع���ار �أ�صه���م 3 ����رشكات، وحافظ���ت بقية 

�ل�رشكات على �أ�صعار �قفاالتها �ل�صابقة.

 “األبا”: زيادة حجم املبيعات والإنتاج 4.9 % و5.6 % 
�أعلنت �رشك���ة �أملنيوم �لبحرين )�ألبا(، عن 
�نطالقته���ا �لقوي���ة بالع���ام 2017 مع حتقيق 
زي���ادة �صنوي���ة يف حج���م مبيعاته���ا و�إنتاجها 

بن�صبة 4.9 % و5.6 % على �لتو�يل.
وجت���اوز حجم �ملبيعات بالرب���ع �الأول من 
�لع���ام 2017 ما مق���د�ره 242932 طنا مريا 
231538 طن���ا مري���ا بالرب���ع �الأول  مقاب���ل 
من �لع���ام 2016، يف ح���ني بلغ �إنت���اج �ل�رشكة 
248776 طن���ا مريا بزي���ادة بلغت 13298 
طنا مريا، وذل���ك مقابل 235478 طنا مريا 

لنف�س �لفرة من �لعام 2016.
عالوة على ذلك، حقق���ت مبيعات �لقيمة 
�مل�صافة زيادة ملحوظة بن�صبة 56 % يف هذه 

�لف���رة، مقابل 52 % يف �لربع �الأول من �لعام 
.2016

وقال �لرئي�س �لتنفي���ذي ل�رشكة �لبا تيم 
م���وري »ي�رشنا �أن ننهي �لرب���ع �الأول من �لعام 
2017 بهذ� �لزخ���م �لقوي يف نتائج �ملبيعات 
و�الإنت���اج. متكنا من حت�ص���ني �أد�ئنا باالعتماد 
و��صر�تيجي���ات  �مل�صن���ع  جهوزي���ة  عل���ى 
�لت�صويق �ملتكاملة، و�الأهم من ذلك موظفونا 
�لذي���ن يحر�ص���ون على جتاوز �أه���د�ف �ل�رشكة 

�ملو�صوعة«.
و�صوف تقوم �ل�رشكة باالإعالن عن نتائجها 
�ملالي���ة للربع �الأول من �لعام 2017 للجمهور 

�لعام يوم �الأحد �ملو�فق 23 �أبريل 2017.

م�سنع للأنابيب النحا�سية يف البحرين يوفر 200 وظيفة 
حتت�صنه “�لعاملية لال�صتثمار” بال�رش�كة بني “ممتلكات” و “مولر” و “كيان” 

�ملنام���ة - بنا: �أعلنت �رشكة مولر �ل�رشق �الأو�صط 
عن بدء �إن�صاء �أول مرفق لت�صنيع �الأنابيب �لنحا�صية 
يف منطق���ة �ل����رشق �الأو�صط، و�ل���ذي �صيوفر �أكرث من 
200 وظيفة و�صتكون له �آثار �إيجابية على �قت�صاد 

�ململكة.
وياأت���ي ه���ذ� �الإعالن يف �أعق���اب مر��صم تد�صني 
ج���رت يف منطقة �لبحرين �لعاملي���ة لال�صتثمار، حيث 

جتري حاليا �أعمال �إن�صاء �ملرفق.
و�أطلق���ت �رشكة مولر �ل����رشق �الأو�ص���ط يف يناير 
2016 كم����رشوع م�ص���رك ب���ني ممتل���كات �لبحرين 
�لقاب�صة، “ممتلكات”، �لذر�ع �ال�صتثمارية للبحرين، 
وب���ني مول���ر �ند��صري���ز �ن���ك، وهي �رشك���ة ت�صنيع 
وتوزي���ع ر�ئ���دة للمنتج���ات �ل�صناعي���ة ومدرج���ة يف 
بور�ص���ة نيوي���ورك، وب���ني �رشك���ة كي���ان للم�صاريع 
�ل�صناعية، �ملتخ�ص�ص���ة يف تطوير م�صاريع �صناعية 
وتتخ���ذ من منطق���ة جمل�س �لتع���اون �خلليجي مركز�ً 

لن�صاطاتها. 
و�صيق���وم �مل�صنع باإنت���اج �الأنابي���ب �لنحا�صية 
�لتجاري���ة خلدمة �ل�رشكات �مل�صنع���ة الأجهزة تكييف 
�له���و�ء و�لتربي���د �الأ�صلي���ة. مول���ر �ل����رشق �الأو�صط 
ه���ي من �أحدث �ل����رشكات �لدولية �لت���ي وقعت عقد 
��صتثم���ار الإن�ص���اء مرفق �إنت���اج يف منطق���ة �لبحرين 

�لعاملية لال�صتثمار. 
وعندم���ا تبد�أ عملية �الإنتاج يف يناير 2018، فاإن 
�ل�رشك���ة �صتك���ون و�حدة من بني �أكرث م���ن 80 �رشكة 
تقوم بخدمة �أ�صو�ق منطقة جمل�س �لتعاون �خلليجي 
و�الأ�صو�ق �لدولية من ه���ذه �ملنطقة �ال�صر�تيجية. 

وقام بنك ABC بتوفري �لتمويل لهذ� �مل�رشوع.
وقال وزي���ر �ل�صناعة و�لتج���ارة و�ل�صياحة ز�يد 
�لزي���اين �إن “ه���ذ� �ال�صتثم���ار �مله���م، �ملدعوم من 

قبل �رشكة ممتلكات، يعت���رب ت�صويًتا بالثقة ل�صالح 
�لبحري���ن ومنطق���ة �لبحري���ن �لعاملي���ة لال�صتثم���ار 
كم���كان ميت���از باملناف�ص���ة �لعالية ميك���ن من خالله 

خدمة �الأ�صو�ق �الإقليمية و�لدولية”. 
م���ن جهت���ه، �عت���رب �لرئي����س �لتنفي���ذي ل�رشكة 
ممتل���كات حمم���ود �لكوهج���ي �ال�صتثم���ار ج���زًء� من 
�جله���ود �مل�صتمرة من قبل �رشكة ممتلكات مل�صاركة 
�ل����رشكات �لدولية �ملرموقة �لتي ت�صعى �إلى تو�صعة 
وجودها يف �ملنطقة من خالل متركزها يف �لبحرين”. 
و�أ�ص���اف “�أن �رشك���ة ممتل���كات ملتزم���ة مبزيد 
م���ن �لتطوير للقطاع���ات غري �لنفطي���ة يف �ململكة. 
وتعترب هذه �ال�صتثمار�ت مفتاًح���ا للتطور �مل�صتمر 
القت�صادن���ا، �إذ �إن من �صاأن نق���ل �لتقنية و�ملعرفة 
وخل���ق �لوظائ���ف �أن ي���وؤدي �إل���ى تعزي���ز �الإنتاجية. 
وع���الوة عل���ى ذل���ك، ف���اإن م�صن���ع �إنت���اج �الأنابيب 
�لنحا�صي���ة �صي���وؤدي �إل���ى تن�صي���ط �ل�ص���ادر�ت من 

�لقطاع �ل�صناعي، �لذي ميثل يف �لوقت �حلا�رش ن�صبة 
20 % من �لناجت �الإجمايل �ملحلي”. 

من جانب���ه، �أكد �لرئي�س �لتنفي���ذي ل�رشكة مولر 
�إدو�رد مانين���ج “�أن �مل����رشوع �جلدي���د مث���ال عل���ى 
�لتع���اون ب���ني �مل�صاهم���ني �لدولي���ني و�ملحليني. 
)...( نتطل���ع كثرًي� �إل���ى �مل�صاهمة طويل���ة �الأجل يف 

�القت�صاد �ملحلي �لبحريني”. 
وب���ني رئي����س جمموع���ة �ملعام���الت �مل�رشفية 
باجلمل���ة يف بن���ك ABC، جوناث���ان روبن�ص���ون “�أن 
متوي���ل �مل����رشوع وه���و �الأول م���ن نوع���ه يف منطق���ة 
�خللي���ج، يوؤك���د �لتز�م بنك ABC بدع���م �لتدفقات 
�لتجاري���ة و�ال�صتثماري���ة عرب �صبكتن���ا �لعاملية عرب 
�خلدمات �ملالي���ة �ملتنوعة �لت���ي ت�صتهدف عمالئنا 
�الأ�صا�صي���ني. وميثل ه���ذ� �مل�صن���ع �إ�صهاًم���ا كبرًي� 
ومهًم���ا يف �القت�ص���اد �لبحرين���ي ونح���ن نتطل���ع �إلى 
�الحتفال ببدء �إنتاج �مل�صنع يف �أو�ئل �لعام 2018”. 

• باتت �لبحرين مق�صد�ً للم�صاريع �ال�صتثمارية	

11
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اكتمال الدرا�سات الفنية واملالية جل�رس امللك حمد

انطالق اأول حا�سنة اأعمال خا�سة خالل اأيام ندعو لتمثيل القطاع اخلا�ص يف “العليا للتخطيط الطبيعي”

بكلفة 4 مليار�ت دوالر ومب�شاركة �لقطاع �خلا�ص... كمال �أحمد: 

دعا لو�شع فرتة زمنية حمددة الإجنار �ملعامالت... هجر�ص:
100 % ن�شبة �لتملك جلميع �جلن�شيات... “�ل�شناعة”:

�أعلن وزير �ملو��شالت و�الت�شاالت كمال 
�أحم���د ع���ن �أن ��شتكم���ال �لدر��ش���ات �لفنية 
و�ملالية مل�رسوع ج�رس �مللك حمد �جلديد، �لذي 
�شريبط بني مملكة �لبحرين و�ململكة �لعربية 
�ل�شعودي���ة، ويت���م �لعم���ل حالًيا عل���ى �إعد�د 
�خلط���ة �لتف�شيلية لتنفي���ذ �مل�رسوع، بتكلفة 

تبلغ 4 مليار�ت دوالر.
�ل�شح���ايف  �ملوؤمت���ر  يف  �لوزي���ر  و�أبل���غ 
�ل���ذي عق���د ع���ر “�ت�ش���ال �أونالي���ن” �أم����ص 
و�شائ���ل �إع���الم حملي���ة �أن وز�رة �ملو��شالت 
و�الت�ش���االت �لبحريني���ة تعمل ع���ن كثب مع 
نظريتها �ل�شعودية لالإ����رس�ع يف مر�حل تنفيذ 
م�رسوع ج�رس �ملل���ك حمد، مبينا �نه �شيتم خالل 
�الأ�شهر �لثالث���ة �ملقبلة �لتفاو�ص مع �رسكات 
يف �لقط���اع �خلا�ص للم�شارك���ة يف م�رسوع ج�رس 

�مللك حمد من ناحية �لتمويل و�لتنفيذ.
ولفت �إلى �أن ��شتكمال م�رسوع خط �ل�شكك 
�حلديدي���ة �خلليجية )�لقط���ار �خلليجي( بني 
�ل�شعودية و�لبحرين مرهون باإجناز م�رسوع ج�رس 
�مللك حم���د �جلديد، و�لذي من �شاأنه �أن يعزز 
قط���اع �خلدم���ات �للوج�شتي���ة يف �ململكتني 
�ل�شقيقت���ني، �ش���و�ء ع���ن طري���ق �ل�شيار�ت 

و�ل�شاحنات �أو عر �لقطار �ملرتقب.
ووفًق���ا للعر�ص �ل���ذي مت تقدميه �شمن 
�ملوؤمت���ر �ل�شح���ايف مت �النته���اء م���ن در��شة 
�جلدوى ومت �لب���دء يف �إعد�د �لت�شميم �الأويل 
جل����رس �مللك حمد �جلديد، ومن �ملقدر �أن تتم 
36 % م���ن �إجمايل �شحنات �لب�شائع من و�إلى 
�لبحرين عن طريق �ل�ش���كك �حلديدية بحلول 
�لع���ام 2050. كم���ا �أن �جل����رس �جلدي���د يبل���غ 
طوله 25 كيلومرًت� ويربط �لبحرين باململكة 

�لعربية �ل�شعودية.
وع���ن �آخ���ر تط���ور�ت م����رسوع تو�شعة ج�رس 
�ملل���ك فهد، ق���ال �لوزي���ر كم���ال �إن �جلانب 
�لبحرين���ي يف ط���ور حتدي���د �ملوق���ع �جلديد 
للتو�شعة �لذي �شين�شاأ عليه �جلزيرة، يف حني 
بد�أ �جلانب �ل�شعودي ب�شورة فعلية يف �أعمال 

�لتو�شعة.

وع���ن م�ش���ري ج�رس �ملحب���ة ب���ني �لبحرين 
وقط���ر، �أك���د �لوزي���ر �أن وز�رت���ه لي�شت على 
و�أن  �مل����رسوع،  ه���ذ�  بتفا�شي���ل  ��شط���الع 
�ملو�شوع ما ي���ز�ل لدى وز�رة �ملالية، م�شرًي� 
�إل���ى �أنن���ا نبح���ث تنفي���ذ م����رسوع �جل����رس بني 

�لبلدين.
�إل���ى ذلك، �أكد �لوزي���ر �أن م�شاهمة قطاع 
�ملو��ش���الت و�الت�ش���االت يف �لن���اجت �ملحلي 
�الإجمايل ت�شل �إلى 7.5 %، فيما تبلغ م�شاهمة 
قطاع �ملو��شالت لوح���ده %4، موؤكًد� �شعي 
�لوز�رة لرفع م�شاهمة �لقطاعني يف �القت�شاد 

�لوطني يف �مل�شتقبل �ملنظور.
وفيما يتعلق بتاأثري �إدخال �رسيبة �لقيمة 
�مل�شاف���ة حيز �لنفاذ يف دول جمل�ص �لتعاون 
على قطاع �خلدم���ات �للوج�شتية، قال �لوزير 
كمال �إن �ل���وز�رة يف طور در��شة ذلك، ولي�ص 
لدين���ا حالًي���ا �أي ت�ش���ور كام���ل �أو و��شح عن 

�ل�رسيبة �ملرتقبة.
�لبحري���ن  مملك���ة  ��شت�شاف���ة  وب�ش���اأن 
للموؤمت���ر �للوج�شت���ي �لث���اين ل���دول جمل����ص 
�لتع���اون �خلليج���ي، �أك���د �لوزي���ر كم���ال �أن 
�ملوؤمت���ر ي�ش���كل فر�شة فري���دة للمخت�شني 
و�ل����رسكات �للوج�شتية لالإط���الع على �لفر�ص 
�ال�شتثماري���ة �لو�عدة يف �لقطاع على م�شتوى 
�أن �ل�ش���وق �خلليجي���ة  ���ا  �خلليج���ي، خ�شو�شً

�شي�شل حجمه���ا �إلى 2 تريليون دوالر بحلول 
�لعام 2020، و�جلميع يرغ���ب من �ال�شتفادة 

من �لنمو �لقوي يف �ملنطقة.
و�أك���د �لوزير �أن �لبحري���ن تريد �أن تكون 
عن�رس حيوي يف معادل���ة �خلدمات �للوج�شتية 
على م�شت���وى �ملنطقة، كونه���ا متلك موقًعا 
جغر�فًي���ا ��شرت�تيجًيا يجعله���ا قريبة جًد� من 
�أك���ر �ش���وق يف �ل����رسق �الأو�شط ه���ي �ل�شوق 
�ل�شعودي���ة ع���ر �رتباطها بج����رس �مللك فهد، 
�إ�شاف���ة �إلى تطور �خلدمات �جلمركية وتو�فر 
منافذ جوية وبحري���ة متطورة كمطار �لبحرين 
�ل���دويل وم����رسوع �لتو�شعة في���ه، �إ�شافة �إلى 
مين���اء خليفة بن �شلم���ان وقربه م���ن مناطق 

�شناعية متلك �أحدث �لبنى �لتحتية.
كما ج���دد �لوزير تاأكي���ده �شعي �حلكومة 
�لد�ئ���م لتطوير قط���اع �للوج�شتيات و�ل�شحن 
و�لنق���ل حت���ى تتح���ول �لبحري���ن �إل���ى مركز 

�إقليمي ر�ئد يف هذ� �ملجال بًر� وبحًر� وجًو�.
وع���ن �جلم���ارك، �أك���د �لوزي���ر �أن نظ���ام 
�لف���رتة  يف  كب���رًي�  تط���وًر�  �شه���د  �جلم���ارك 
�ملا�شي���ة ومت حلحل���ة �مل�ش���اكل �لت���ي كان 
يو�جهها �لتج���ار بتكد�ص �ل�شاحنات على ج�رس 
�مللك فهد، و�أ�شبحت �الإجر�ء�ت يتم �إجنازها 
يف فرتة وجيزة ومن �ملتوقع �أن ت�شهد �ملزيد 

من �لتطور يف �لفرتة �ملقبلة.

زينب العكري من املنطقة الدبلوما�سية

�لتطوي���ر  جمعي���ة  رئي����ص  ق���ال 
�لعقارية �لبحريني���ة عارف هجر�ص �إنه 
يجب على �جلهات �لر�شمية يف �ململكة 
حتدي���د ف���رتة زمني���ة لدخ���ول و�إجناز 
�حلكومي���ة  �ل���وز�ر�ت  يف  �ملعام���الت 
�خلدمي���ة، مب���ا يف ذل���ك رخ����ص �لبناء 
ورخ����ص تق�شي���م �الأر��ش���ي وتعديل 

وحتديد �لت�شانيف.
و�أ�ش���اف يف ت�رسي���ح لل�شحافيني 
�شه���ري  �جتم���اع  �أول  هام����ص  عل���ى 
�أن  �لهندي���ة  �لبحريني���ة  للجمعي���ة 
“بع�ص �ملخطط���ات حتتاج معامالتها 
مل���دة ت�ش���ل �إل���ى �شنتني حت���ى يتم 
حتويله���ا ملر�حل �خلدمات، مما يوؤدي 
�إلى ه���روب �مل�شتثمرين م���ن �ل�شوق 

�ملحلي”.
و�أو�ش���ح �أن �مل�شتثمر �الأجانب يف 
�ململكة ي�شخ حو�يل 20 مليون دينار 
للب���دء يف �لعم���ل بالقط���اع �لعق���اري، 
ولكن���ه يح�ش���ل على تاأخ���ري غري مرر 
له���روب  يدف���ع  م���ا  �ملعام���الت  يف 

�ال�شتثمار�ت �إلى �خلارج.
وتاب���ع “�إن و�شع �لقطاع �لعقاري 
يف �لبحري���ن �الف�ش���ل عل���ى م�شت���وى 
�لوط���ن �لعرب���ي و�أي�ش���ا خليجي���ا من 
جميع �لنو�حي، فهو قطاع م�شتقر ويف 
منو د�ئم مع وج���ود فر�ص ��شتثمارية 
غ���ري م�شتغلة يف عدد من �لتخ�ش�شات 

كال�شيافة وغريها”.
و�أكد �أن باإمكان �حلكومة و�جلهات 
�ملعني���ة �أن ترتق���ي بالقطاع �لعقاري 
يف �ململكة عر ت�رسيع �لفرت�ت �لزمنية 
يف بع����ص �ل���وز�ر�ت �خلدمي���ة، مبيًنا 
�أن���ه يف �الآون���ة �الأخ���رية هن���اك �هتمام 
للقطاع �لعقاري من قبل �للجنة �لعليا 
لتتخطيط �لطبيعي �لتي ير�أ�شها �شمو 

ويل �لعهد.
وقال “�نتظر �لقطاع ت�شكيل مثل 
هذه �للجنة من �شن���و�ت، و�الآن ننتظر 
عمله���ا على �أر����ص �لو�ق���ع يف حتديد 
مدة زمنية الإجن���از �لطلبات و�خلدمات 

�ملتعلقة بالقطاع �لعقاري”.
ودعا هجر�ص �أن يتو�جد �شخ�شني 
على �الأق���ل ليكونو� ممثل���ني للقطاع 
�خلا����ص يف �للجن���ة �لعلي���ا للتخطيط 
�لطبيع���ي، �إذ �إن جمي���ع �ملعني���ني يف 
�للجنة ميثل���ون �لقطاعات �حلكومية، 

مبيًنا �أن تو�جد �أ�شخا�ص من �لقطاعني 
�حلكوم���ي و�خلا�ص يعطي �إب���د�ء ر�أي 
ونظرة �شاملة للم�شاريع؛ ب�شبب وجود 
خ���ر�ء �لقطاع عن���د �إج���ر�ء �أي در��شة 
مل�شاريع �أو �إبد�ء ر�أي يف م�شاريع تعنى 

بالقطاع �لعقاري.
و�أك���د هجر�ص �أن قط���اع �لتطوير 
رغ���م  ممت���از  �ململك���ة  يف  �لعق���اري 
�لظروف �القت�شادية، وفيه �لكثري من 
�لفر����ص و�الأ�شعار و�لفائ���دة �جليدة، 
مبيًن���ا �أنه بحاجة لدعم حكومي ويحتاج 

ملزيد من �الإعالن.
�لبحري���ن  �ش���وق  �أن  و�أو�ش���ح 
�لعقاري من �أف�شل �الأ�شو�ق يف �خلليج 
وفي���ه منو م�شتمر، �إ�شاف���ة �إلى �رس�ئح 
كث���ري غ���ري م�شتغل���ة حت���ى �الآن مثل 
�ل�شيافة و�لفنادق، �إذ تفتقر �ململكة 
لوج���ود فنادق على نف�ص طر�ز فنادق 

�ملالديف وفنادق دبي �ل�شحر�وية.

زينب العكري من املنطقة الدبلوما�سية

�مل�شاع����د  �لوكي����ل  �أك����د 
ب����وز�رة  �ل�شناعي����ة  لتنمي����ة 
و�ل�شياحة  و�لتج����ارة  �ل�شناع����ة 
عبد�لك����رمي �لر��شد، �إن �لوز�رة 
رخ�ش����ت حلا�شن����ات وم�رسعات 
منو �الأعمال ب�شورة و�شيتم بدء 

�لعمل خالل �أيام.
يف  �لر��ش����د  و�أ�ش����اف 
ت�رسيح����ات لل�شحافي����ني عل����ى 
�أن  �النتاجي����ة  موؤمت����ر  هام�����ص 
�ل����وز�رة تدر�����ص حالًي����ا طل����ب 
جدي����د حلا�شنات وم�رسعات منو 
�الأعم����ال، مبيًن����ا �أن �لرتخي�����ص 
ي�شمح لل�رشك����ة مبمار�شة ن�شاط 
من����و  م�رسع����ات  �أو  �حلا�شن����ات 

�الأعمال �أو �الأثنني معاً.
وق����ال “د�شنت �ل����وز�رة يف 
مار�س املا�شي ن�شاط حا�شنات 
�الأعم����ال حتت �شعار  وم�رسعات 
)�بت����كار.. فاحت�ش����ان فنم����و(؛ 
نظر�ً للدور �لفعال �لذي يلعبه 
ه����ذا الن�شاط يف اإم����داد الأعمال 
حتتاج����ه  م����ا  ب����كل  �ل�شغ����رية 
م����ن عو�م����ل �لدعم خ����الل فرتة 
�الحت�ش����ان، خ�شو�شاً يف مرحلة 

�النطالق”.

فك����رة  “�إن  و�أو�ش����ح 
م����ن  �لن����وع  ه����ذ�  ��شتح����د�ث 
و�إتاحت����ه  �لتجاري����ة  �الأن�شط����ة 
للقط����اع �خلا�ص ه����ي باعتماد 
�آلي����ة ترخي�����ص مرن����ة ومي�����رسة 
ملز�ولته، ومت ذل����ك بالتن�شيق 
ب����ني وز�رة �ل�شناع����ة و�لتجارة 
�الأ�شغ����ال  ووز�رة  و�ل�شياح����ة 
و�ش����وؤون �لبلدي����ات و�لتخطيط 
�لتنمي����ة  وجمل�����ص  �لعم����ر�ين 

�القت�شادية”.
الن�ش����اط  اأن  اإل����ى  واأ�ش����ار 
فت����ح  �ل����ى  يه����دف  �جلدي����د 
قط����اع  يف  �ال�شتثم����ار  �آف����اق 

من����و  وم�رسع����ات  حا�شن����ات 
�الأعمال للم�شتثمرين �ملحليني 
و�الأجانب، و��شتقطاب �خلر�ت 
�لعاملي����ة يف جم����ال �حلا�شنات 
لتطوي����ر  �الأعم����ال  وم�رسع����ات 
و�إك�شابها  �لنا�شئة  �ملوؤ�ش�شات 
لتعزي����ز  �ملطلوب����ة  �خل����ر�ت 
تناف�شيتها، وجذب ر�أ�ص �ملال 
�الأجنب����ي للموؤ�ش�ش����ات �لنا�شئة 
يف  ي�شه����م  مم����ا  و�ل�شغ����رية 

تطويرها وتنميتها.
�أب����رز مميز�ت  “م����ن  وقال: 
الن�ش����اط اأن ن�شبة امللكية 100 
مم����ا  �جلن�شي����ات،  جلمي����ع   %
يعط����ي حري����ة �لتمل����ك �لكامل 
و�خلليجي����ني  للبحريني����ني 

و�الأجانب”.
واأ�شاف اأن الن�شاط التجاري 
�جلدي����د يقت�رس عل����ى �ل�رسكات 
�ملوؤ�ش�ش����ات  دون  �لتجاري����ة 
ر�ش����وم  وتك����ون  �لتجاري����ة، 
مماثلة  �ملفرو�ش����ة  �لت�شجي����ل 
�ل�رسكات  لتلك �ملفرو�شة على 
�أنو�عه����ا،  مبختل����ف  �الأخ����رى 
�لقو�ن����ني �ملعم����ول  وبح�ش����ب 
بها يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة 

و�ل�شياحة”.

• وزير �ملو��شالت و�الت�شاالت م�شاركا يف �ملوؤمتر �ل�شحايف �لذي عقد �أون الين �أم�ص	

“بن فقيه” تفتتح اأول مكاتبها يف ال�سعودية
�أعلن���ت �رسكة ب���ن فقي���ه لال�شتثمار 
�أول مكاتبه���ا  �لعق���اري ع���ن �فتتاحه���ا 
م���ع  متا�شي���اً  وذل���ك  �ل�شعودي���ة،  يف 
��شرت�تيجيته���ا �لتو�شعي���ة �لهادفة �إلى 
تعزي���ز تو�جده���ا يف خمتل���ف �أنح���اء دول 

�ملنطقة. 
وبذل���ك ت�شب���ح بن فقيه م���ن �أو�ئل 
�ل����رسكات �لتي ��شتف���ادت من �لتغري�ت 
�الإيجابي���ة �جلديدة يف ت�رسيع���ات �ل�شوق 

�لعقارية لدول �خلليج.
وق���ال رئي����ص جمل����ص �إد�رة �ل�رسكة 
�ل�رسك���ة  ف���روع  “�إن  فقي���ه  في�ش���ل 
بال�شعودي���ة �شتق���دم جمي���ع �خلدم���ات 

وباأعلى معايري �جلودة للعمالئنا”. 
و�أ�شاف “ي�رسنا �أن نعلن �أي�شاً للمالك 
و�مل�شتثمري���ن عن ب���دء ت�شليم جمموعة 
م���ن م�شاريعنا �لعقاري���ة �ملتميزة وذلك 
بعد �النتهاء من جميع �أعمال �لت�شطيبات 
جمي���ع  و��شتكم���ال  �لفاخ���رة  �لنهائي���ة 
�ملر�فق �ملتعلقة بهذه �مل�شاريع وو�شع 

�للم�شات �الأخرية عليها”.
وبني فقيه “بعد �النتهاء من ت�شليم 
هذه �مل�شاريع وعددها 8 �شي�شل �إجمايل 
عدد �مل�شاريع �لتطويرية �لعقارية �لتي 
قام���ت بن فقي���ه بت�شليمه���ا للمالك �إلى 
30 م�رسوع���اً. وت�ش���كل ه���ذه �مل�شاريع ما 
ن�شبته 80 % من �إجم���ايل �مل�شاريع قيد 

�لتنفيذ”. 
وتاب���ع “�إن ت�شلي���م ه���ذه �مل�شاريع 
�لبحري���ن  مناط���ق  �لو�قع���ة يف خمتل���ف 
بالن�ش���ف �الأول من �لعام 2017 �شيلعب 
دور�ً كبري�ً يف �إعط���اء �ل�شوق �لعقارية يف 
�ململك���ة دفع���ة قوية وزخم���ا كبري�، مما 
�شينعك�ص �إيجاباً عل���ى ثقة �مل�شتثمرين 
�إ�شاف���ة �إل���ى تن�شي���ط حرك���ة �لت���د�ول 

�لعقاري و�إن�شاء �مل�شاريع باململكة”.
و�أكد �أن “�لقطاع �لعقاري يف �لبحرين 
يعت���ر م���ن �أكرث �أ�ش���و�ق �ملنطق���ة منو�ً 
و��شتق���ر�ر�ً من حيث �لتو�ش���ع و�النت�شار 
و�لعائ���د �مل���ادي، وميتل���ك �لعدي���د من 
�الإمكانات رغم �لتقلب���ات �لتي ت�شهدها 

�أ�شو�ق �لنفط �لعاملية”.

ويف ه���ذ� �ل�شدد، �أعلن���ت �ل�رسكة عن 
��شتكم���ال 30 % م���ن �إجم���ايل �الأعم���ال 
�الإن�شائي���ة يف م�رسوع “و�ت���ر بي” �ملكون 
من 3 �أب���ر�ج �شكنية تقام يف م�رسوع خليج 
�لبحري���ن ي�ش���م كل ب���رج 196 �شقة، ما 
جمموعه 588 �شقة �شكنية. وكذلك �الأمر 
بالن�شب���ة مل�رسوع “ح���د هايت�ص” �ملكون 
م���ن 13 طابقا يقام بج���و�ر حديقة �الأمري 
خليف���ة ب���ن �شلم���ان ويت�شم���ن �شقق���ا 

مفرو�شة ذ�ت �أحجام خمتلفة.
كما بد�أت �ل�رسكة بالعمل على م�رسوع 
�ل�شدرة �لذي يقع يف ديار �ملحرق ويعتر 
�الأول من نوع���ه يف �لبحرين،حيث يتكون 
م���ن 465 فيال فخم���ة �شمن �إط���ار جممع 
�شكن���ي م�ش���ور. كم���ا �شتو��ش���ل �ل�رسكة 
�الأعمال �الإن�شائية �ملتعلقة مب�رسوع ليان.
من جانب���ه، تطرق في�ش���ل �لدو�رسي 
فقي���ه  ب���ن  ل�رسك���ة  �الإقليم���ي  �ملدي���ر 
بال�شعودي���ة �إل���ى �الأه���د�ف �لتي دفعت 
�ل�رسكة الفتتاح فروعها هناك، منوهاً �إلى 
�أن ن�شب���ة �لعمالء �ل�شعوديني و�ملقيمني 
باململك���ة ت�ش���ل �إل���ى 36 % من �حل�شة 
�الجمالي���ة للم�شتفيدي���ن م���ن م�شاري���ع 
�ل�رسكة، مما توجب تقدمي �خلدمات كافة 
وباأعل���ى معاي���ري �جلودة ع���ر �لفرعيني 

�ملتو�جدين باخلر و�لريا�ص. 
و�أ�شاف �لدو����رسي �أن �ل�رسكة ت�شعى 
�شم���ن خطتها �ال�شرت�تيجي���ة �لتو�شعية 
�إلى �فتتاح فروع له���ا باملنطقة �لغربية 

وحتديد�ً مبدينة جدة.

املحرر االقت�سادي، بنا

• في�شل فقية	

 ت�سوير خليل اإبراهيم

• عبد�لكرمي �لر��شد	

• هجر�ص م�شاركاً يف �الجتماع �ل�شهري للجمعية �لبحرينية �لهندية	
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التاريخ :3/4/2017
وزارة  الصناعة والتجارة - ادارة السجل التجاري

CR2017-58026 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :علي محمد رفيع عبد الكرمي العوضي

االسم التجاري احلالي :تارا للعقارات والتخليص
االسم التجاري اجلديد :تارا للتجارة والعقارات

النشاط :انشطة خدمات الدعم االخرى االعمال - البيع نظير رسم او على اساس عقد 
- جتارة بيع االالت واملعدات االخرى - وكالء شركات بواخر - االنشطة العقارية على اساس 

رسو او عقود ادارة العقارات
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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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مقتل 13 متمرًدا حوثًيا بغارات للتحالف قرب ميناء احلديدة
عـــدن ـ اأ ف ب: قتل 13 من املتمردين احلوثيني، واأ�شيب عدد اآخر بجروح اأم�س االأربعاء 
يف غـــارات وق�شف ملروحيـــات التحالـــف العربي بقيـــادة اململكة ال�شعوديـــة جنوب مدينة 

احلديدة على البحر االأحمر، بح�شب ما اأفادت م�شادر ع�شكرية وطبية.
وقالـــت امل�شادر اإن الهجمات اجلوية ا�شتهدفت مقـــار املتمردين يف منطقتي الطائف 
والنخليـــة ال�شاحليتـــني على بعـــد نحو 10 كلـــم جنوب مدينـــة احلديدة اخلا�شعـــة ل�شيطرة 

احلوثيني.
واأ�شافـــت ان الهجمـــات اأدت اأي�شا اإلى تدمري 5 قوارب �شيد كان ي�شتخدمها احلوثيون 

لنقل اأ�شلحة اإلى جزيرة طرفة قبالة املدينة، من ميناء احلديدة.
وت�شهـــد املنطقـــة ال�شاحلية يف غرب اليمن حملـــة ع�شكرية للقـــوات احلكومية املوالية 
للرئي�ـــس املعرتف به عبد ربه من�شور هادي منذ بدايـــة العام تهدف اإلى ا�شتعادة ال�شيطرة 

على كامل املنطقة من اأيدي احلوثيني.
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غزة ـ أ ف ب:

 اعتقلت االأجهـــزة االأمنية التابعة 
حلركـــة حما�ـــس يف قطـــاع غـــزة عددا 
مـــن املتعاونني مـــع اإ�رسائيل، ومنحت 
اآخرين فر�شـــة لت�شليم اأنف�شهم خالل 
اأ�شبـــوع، يف اإطـــار حتقيقات تقوم بها 
يف ق�شيـــة اغتيال اأحـــد قادتها تتهم 
اإ�رسائيـــل بالوقوف خلفه. وقـــال اإياد 
البزم املتحـــدث با�شم وزارة الداخلية 
التابعة حلما�ـــس اأم�ـــس االأربعاء “منذ 
اغتيال مـــازن فقهاء، قامـــت االأجهزة 
االأمنيـــة باعتقـــال عـــدد مـــن العمـــالء 
البـــزم  يحـــدد  ومل  اإ�رسائيـــل”.  مـــع 
عـــدد املعتقلـــني اإال اأنـــه اأو�شـــح اأن 
“التحقيقـــات ك�شفت الـــدور املبا�رس 
الـــذي لعبـــه عمـــالء االحتـــالل يف هذه 
اجلرميـــة”. واتهمـــت حما�ـــس اأجهـــزة 
اال�شتخبـــارات االإ�رسائيلية و”عمالءها” 
بالوقـــوف وراء اغتيـــال القيـــادي يف 
احلركـــة مـــازن فقهـــاء يف 24 مار�ـــس 

املا�شي يف القطاع.

واشنطن ـ اب: 

اأعلنـــت هيئة امل�شـــح اجليولوجي 
االأمريكيـــة، اأم�ـــس االأربعـــاء، اأن زلزاال 
قوتـــه 6.1 درجـــات هز منطقـــة على 
بعد 76 كيلومرتا جنوب �رسقي مدينة 

م�شهد االإيرانية.
واأو�شحت الهيئة اأن الزلزال وقع 

على عمق 33 كيلومرتا.
وذكر التلفزيون االإيراين الر�شمي 
اأن الزلـــزال وقع قـــرب مدينة م�شهد، 
ثاين اأكـــر مدن البـــالد، ومل يدل باأي 
معلومات عن وقوع اأ�رسار اأو اإ�شابات. 
وتعد اإيران دولة معر�شة للزالزل 
ب�صبب وجود ع���دد من خطوط ال�صدع 

يف دول ال�رسق االأو�شط. 
ويف العـــام 2003، قتـــل نحو 26 
 6.6 األـــف �شخ�ـــس يف زلـــزال قوتـــه 
درجـــات �ـــرسب مدينة بـــام التاريخية 

جنوب �رسق البالد.

مقديشو ـ أ ف ب:

 اأدى تفجـــري �شيـــارة مفخخـــة اأمام 
مطعـــم قريـــب مـــن مقـــر وزارة االأمـــن 
الداخلـــي يف مقدي�شـــو اإلـــى مقتل ما ال 
يقل عـــن 7 اأ�شخا�س وجرح 10، بح�شب 

م�شوؤولني يف العا�شمة ال�شومالية.
واأعلـــن امل�شـــوؤول يف ال�رسطة حممد 
اإبراهيـــم “وقع انفجـــار �شخم يف مقهى 
قرب وزارة االأمـــن، واملعلومات االأولية 
التـــي ت�شلنا ت�شري اإلـــى انفجار �شيارة 
مفخخة”. وقال اأحد ال�شهود عبدال�شالم 
�رسيـــف اإن “االنفجـــار كان هائال وراأيت 
�شيـــارات اإ�شعـــاف تهرع الـــى املكان، 
لكن ال�رسطـــة قامت بتطويـــق املنطقة 

واأغالقها”.
م�شوؤوليتهـــا  جهـــة  اأي  تعلـــن  ومل 
حتـــى االآن عن الهجوم، لكـــن مثل هذه 
التفجريات تنفذها عادة حركة ال�شباب 
اجلهاديـــة التـــي هـــددت ب�شـــن “حرب 
�رس�شة” �شد احلكومة اجلديدة يف البالد.

سيول ـ اف ب: 

اأطلقت كوريا ال�شمالية اأم�س االأربعاء 
�شاروخـــا بال�شتيا يف بحر اليابـــان ح�شبما 

اأعلن اجلي�س االأمريكي.
وقالت القيـــادة الع�شكرية االأمريكية 
يف املحيط الهـــادي يف بيان، اإن ال�شاروخ 
اأطلق من من�شـــاأة ع�شكرية قرب �شينبو يف 
�ـــرسق كوريا ال�شماليـــة. واأ�شافت القيادة 
املكلفة اأمن اأجواء الواليات املتحدة وكندا 
“نوراد”، اأن اإطالق ال�شاروخ “ال ي�شكل اأي 
خطر علـــى اأمريكا ال�شماليـــة”. وقبل ذلك 
بوقت ق�شري اأعلنت وزارة الدفاع الكورية 
اأطلقـــت  اأن كوريـــا ال�شماليـــة  اجلنوبيـــة 
�شباح االأربعـــاء مقذوفا “غـــري حمدد” يف 
بحـــر اليابـــان، يرجـــح اأن يكـــون �شاروخا. 
وياأتي اإطالق هـــذا املقذوف بعيد يومني 
من منـــاورات ع�شكريـــة م�شرتكة بني كل 
مـــن كوريـــا اجلنوبية واليابـــان والواليات 
املتحـــدة؛ ملواجهة خطـــر اإطالق غوا�شات 
اأر�ـــس  بحـــر  �شواريـــخ  �شماليـــة  كوريـــة 

اإ�شرتاتيجية.

 حما�س تعتقل 
متعاونني مع اإ�رسائيل 

 زلزال ي�رسب مدينة 
م�شهد االإيرانية

 7 قتلى بتفجري �شيارة 
مفخخة يف مقدي�شو

 كوريا ال�شمالية تطلق 
�شاروخا بال�شتًيا جديًدا

م��شك� ت�ؤكد دعمها دم�شق.. وو��شنطن تهدد بتحرك �أحادي
القوى العظمى حتمل نظام االأ�شد جمزرة خان �شيخون 

واقرتحـــت وا�شنطـــن وباري�س ولنـــدن م�شودة 
قـــرار ملجل�س االأمـــن التابـــع لالأمم املتحـــدة يلقي 
باللـــوم على دم�شق، لكـــن وزارة اخلارجية الرو�شية 
و�شفـــت القرار باأنه “غري مقبول”، واإنه ي�شتند اإلى 

“معلومات زائفة”.
وقالـــت وا�شنطـــن اإنهـــا تعتقـــد اأن الوفيـــات 
نتجت عن هجـــوم �شنته طائرات حربية �شورية بغاز 
ال�شارين، لكـــن مو�شكو قدمت تف�شـــريا اآخر يحمي 
االأ�شـــد، فقالت اإنهـــا تعتقد اأن الغـــاز ال�شام ت�رسب 
مـــن خمزن اأ�شلحـــة كيماوية تابـــع للمعار�شة بعدما 

ق�شفته الطائرات ال�شورية.
ورف�ـــس م�شوؤوالن اأمريكيان طلبا عدم الك�شف 
عن ا�شميهمـــا الرواية الرو�شية. وقال اأحدهما “هذا 
غـــري معقول... التاأكيـــدات الرو�شيـــة ال تن�شجم مع 

الواقع”.
من جانبها، قالـــت املندوبة االأمريكية مبجل�س 
االأمـــن نيكي هيلـــي اإن النظـــام ال�شـــوري ا�شتخدم 
الكيميـــاوي �شـــد �شعبه 3 مرات، موؤكـــدة اأن هجوم 

اإدلـــب يحمـــل ب�شمـــات النظـــام ال�شـــوري، وا�شفة 
ا�شتخـــدام الكيمـــاوي من جانب النظـــام ال�شوري بـ 

“العمل الدينء”.
واتهمـــت هيلي رو�شيا باأنهـــا مل تف بالتزامها 
ب�شاأن نزع ال�شالح الكيمياوي من يد النظام، موؤكدة 
اأن ا�شتخـــدام رو�شيـــا الفيتو خيار “غـــري اأخالقي”. 
وتوعدت هيلـــي بتحرك اأحادي يف حال ف�شلت االأمم 

املتحدة حيال امللف ال�شوري.
وقالـــت هيلي “عندمـــا تف�شل االأمـــم املتحدة 
ب�شكل دائـــم يف واجبهـــا بالت�رسف ب�شـــكل جماعي، 
فهناك اأوقات يف حياة الدول نكون فيها م�شطرين 
للتحـــرك من تلقاء اأنف�شنا”. واأ�شافت، اإن وا�شنطن 

“تنظر بقلق اإلى ما حدث يف اإدلب”.
ويف وقـــت دعـــا الرئي�ـــس الفرن�شـــي فرن�شـــوا 
هوالند اإلى فر�س “عقوبات” على النظام ال�شوري، 
نـــدد ال�شفري الفرن�شـــي يف االأمم املتحـــدة فرن�شوا 
دوالتـــر يف جمل�ـــس االمن بـ “جرائم حـــرب، وبجرائم 
حرب علـــى نطـــاق وا�شـــع، وبجرائم حـــرب باأ�شلحة 

كيمياوية”. اأما ال�شفري الريطاين ماتيو ريكروفت، 
انتقد مـــن جهته مو�شكـــو معتراً اأن فيتـــو رو�شياً 
حمتمـــاًل يعني “اأنهم مي�شون مزيـــداً من الوقت يف 

الدفاع عمن ي�شعب الدفاع عنه”.
واأدانـــت م�ـــرس، على ل�شـــان مندوبهـــا مبجل�س 
االأمـــن، ا�شتخـــدام اأ�شلحة الدمـــار ال�شامل من جانب 
اأي طـــرف، م�شددة على اأنه ال يجـــب اأن متر اجلرائم 
يف �شوريا من دون حما�شبة. ودعا املندوب امل�رسي 
االأطراف ال�شورية للتعاون مع بعثة تق�شي احلقائق 
االأمميـــة. ومن جانبه، قـــال نائب ال�شفـــري الرو�شي 
االأ�شلحـــة  ا�شتخـــدام  اإن  �شافرونكـــوف  فالدميـــري 
الكيمياويـــة غـــري مقبول مـــن اأي طـــرف وحتت اأي 
ظـــرف، موؤكـــداً اأن املتمرديـــن يف �شوريـــا هـــم من 

ا�شتخدم اأ�شلحة كيمياوية.
واتهم املعار�شة ال�شورية باأنها قامت بتزييف 
تقارير عـــن ا�شتخدام قوات احلكومـــة للكيمياوي، 
�شحايـــا  تو�شـــح  التـــي  ال�شـــور  اأن  اإلـــى  م�شـــرياً 

الكيمياوي يف �شوريا مفركة ب�شكل م�شبق.

كمـــا �شدد علـــى اأنه ال حاجة لقـــرار اأممي جديد 
للتحقيق يف مزاعم ا�شتخدام ال�شالح الكيمياوي.

ودانـــت امل�شـــودة باأ�شـــد العبـــارات ا�شتخدام 
ال�شـــالح الكيميـــاوي يف الرابـــع من اأبريـــل اجلاري، 
م�شددة على �رسورة حما�شبة املتورطني. كما عرت 
عن الدعم الكامل ملنظمة حظر االأ�شلحة الكيمياوية، 

وطالبت بن�رس نتائج تقريرها يف اأ�رسع وقت ممكن.
امللزمـــة  بالقـــرارات  القـــرار  م�ـــرسوع  ويذكـــر 
للنظام ال�شـــوري و�شائر االأطراف بالتعاون مع جلنة 
التحقيـــق، وي�شـــدد اأي�شاً على تزويـــد النظام جلنة 
التحقيـــق ب�شجـــل الطلعـــات اجلوية يـــوم 4 اأبريل، 
مبـــن فيهـــا اأ�شماء الطياريـــن، اإ�شافـــة اإلى ترتيب 
لقاءات مع ال�صباط بناء على طلب املحققني �صمن 
مهلـــة ال تتعدى 5 اأيـــام من تاريخ طلـــب املقابلة. 
كذلك يت�شمـــن فتح القواعد الع�شكرية امل�شبوهة. 
وخل�س م�رسوع القرار اإلى مطالبة االأمني العام لالأمم 
املتحدة بتقـــدمي تقرير �شهري حول تعاون النظام 

والتلويح بفر�س عقوبات حتت الف�شل ال�شابع.

• من خان �شيخون باإدلب.	

عواصم ـ وكاالت:

ال��دويل حول ق�صف مدينة خان  اأكد مندوبو دول غربية خالل جل�صة طارئة ملجل�س الأم��ن   

�صيخون ال�صورية باأ�صلحة كيميائية اأنه يحمل ب�صمات النظام ال�صوري، يف حني نفت رو�صيا م�صوؤولية 

الرئي�س ال�صوري ب�صار الأ�صد عن هجوم بغاز �صام، وقالت اإنها �صتوا�صل دعمه فيما ي�صع الكرملني 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب. وحذرت  اإدارة  الآن مع  اأكرب �صدام دبلوما�صي حتى  على م�صار 

وا�صنطن اأم�س الأربعاء من اأنه عندما تف�صل الأمم املتحدة يف التحرك ب�صكل جماعي، فاإن الدول 

عندئذ ت�صطر للت�صرف من تلقاء اأنف�صها.

دبـــي ـ العربيـــة نـــت: زادت التوقعـــات 
ب�شـــاأن تر�شـــح اإبراهيم رئي�شـــي رجل الدين 
املقـــرب مـــن املر�شد االإيراين علـــي خامنئي 
و”�شـــادن العتبـــة الر�شويـــة يف م�شهـــد” يف 
االنتخابـــات الرئا�شية االإيرانية القادمة التي 

�شتقام يوم اجلمعة 19 مايو.
وكتـــب موقـــع “انتخـــاب” املقـــرب من 
الرئي�ـــس ح�شـــن روحـــاين باأنـــه ح�شـــل على 
“تقارير” تتحدث عـــن ا�شتقالة رئي�شي من 
“هيئة االإ�رساف علـــى االنتخابات” التي مينع 
اأع�شاوؤهـــا من الرت�شيـــح يف االنتخابات ومن 
يرغب منهم بخو�س ال�شباق الرئا�شي، فعليه 

اال�شتقالة منها.
واأ�شـــاف موقـــع “انتخـــاب” اأن رئي�شي 
التقى عدداً من قادة النظام االإيراين يوم 23 
مار�س املا�شي، حيث طرح يف هذه اللقاءات 
م�شاألة تر�شحه يف االنتخابات الرئا�شية، علماً 
اأنـــه مل يخرج من هذه اللقـــاءات ما يدل على 

رف�س اأو تاأييد خو�شه ال�شباق الرئا�شي.
واأ�شـــاف املوقـــع املقرب مـــن الرئي�س 
االإيـــراين، نقالً عـــن بع�س امل�شـــادر التي مل 
ي�شمهـــا، اأن رئي�شي اختـــار الرئي�س املوؤقت 
اأ�شغـــر  “علـــي  وهـــو  االنتخابيـــة،  حلملتـــه 

عناب�شتـــاين” رئي�س حملة الرئي�ـــس االإيراين 
ال�شابـــق حممـــود اأحمـــدي جنـــاد يف حمافظة 
يف  املحافظـــني  واأحـــد  ر�شـــوي  خرا�شـــان 
حكومتـــه. اإبراهيم رئي�شي رجل ديٍن حمافظ، 
يبلغ مـــن العمر 56 عاماً، وغري معروف ن�شبياً 
للعـــامل اخلارجي. ورئي�شي هـــو �شادن العتبة 
الر�شوية يف م�شهد، املوؤ�ش�شة اخلريية االأكرث 
ثراء يف العامل االإ�شالمي، واملنظمة امل�شوؤولة 

عن اأكرث االأ�رسحة الدينية يف اإيران.
ه يجري  وكانت تقارير �شابقة تتحدث باأَنّ

اإعـــداد رئي�شـــي ليكون اأحد اأبـــرز املر�ّشحني 
خلالفة خامنئي البالغ من العمر 77 عاماً.

ويف �شيـــف العـــام 1988، كان رئي�شي 
واحـــداً من بـــني 4 ق�شاة �رسعيـــني، كّونوا ما 
ُعـــِرف بـ “جلنة املوت”، وهـــم الذين يقفون 
للي�شاريـــني  اجلماعيـــة  االإعدامـــات  خلـــف 
كان  االأخـــرية،  االآونـــة  ويف  واملعار�شـــني. 
رئي�شـــي ُمدعياً عاماً الإيـــران، وال يزال يتوَلّى 
ق�شمـــاً مهماً جـــداً داخـــل الق�شـــاء؛ بو�شفه 

رئي�شاً ملحكمة رجال الدين.

زيادة توقعات ترشح عضو “لجنة الموت” لرئاسة إيران

• خامنئي ورئي�شي	

بغداد ـ أ ف ب:

 اأعلنت م�شادر اأمنية وطبية اأم�س االأربعاء مقتل 
31 �شخ�شــــا على االأقل واإ�شابــــة نحو 42 بجروح يف 
هجوم نفــــذه 3 انتحاريني باأحزمــــة نا�شفة يف مدينة 
تكريــــت �شمال بغــــداد، تبناه داع�ــــس. وقال �شابط 
برتبة عقيــــد يف اجلي�س يف قيــــادة عمليات حمافظة 
�شــــالح الدينــــان “31 �شخ�شــــا قتلــــوا واأ�شيب 42 

بجروح” جراء الهجوم.
واأك����د �صابط برتب����ة مقدم يف ال�رشط����ة �صقوط 
�شحايا، م�شــــريا اإلى اأن “ثالثــــة انتحاريني يرتدون 
اأحزمة نا�شفــــة اطلقوا النار يف �شــــارع رئي�س يف حي 
الزهور )و�شــــط تكريت(، وقتلوا 3 من ال�رسطة، كما 
قتل واأ�شيب عدد كبري من املدنيني”. وتابع “لدى 
و�شــــول قوات االأمن هربوا اإلــــى داخل منازل قريبة. 
وعنــــد حما�رستهــــم قامــــوا بتفجــــري اأنف�شهــــم داخل 
املنازل”. واأكد طبيب يف م�شت�شفى تكريت ح�شيلة 
ال�شحايــــا، م�شريا اإلــــى اأن غالبيتهم مــــن املدنيني 

بينهم ن�شاء واأطفال. 
وتبنــــى تنظيــــم داع�ــــس يف بيــــان عــــر تويرت، 
الهجــــوم. واأفــــاد البيــــان اأن “7 انغما�شيني تبايعوا 
على املوت )...( وقتلوا وحرقوا عجلتني ع�شكريتني 

)...( وفجروا �شرتهم النا�شفة و�شط اجلموع”.

31 قتيال يف هجوم انتحاري 
لداع�س �شمال بغداد
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

ناشد رئيس الوزراء صاحب القلب الكبير إنصافه

“اإلسكان” تمنح مواطنا منزاًل قديمًا بعد 20 سنة من االنتظار 
اأنا�ص���د �صاحب ال�صمو رئي����س الوزراء �صاحب 
القلب الكبري ومو�صوعي حل م�صكلتي، فقد تلقيت 
ات�صال م���ن وزارة الإ�ص���كان يبلغن���ي با�صتحقاقي 
وحدة �صكنية، طالبا من���ي احل�صور يف اليوم الثاين 
لل�صح���ب على الوحدة، وكان���ت فرحتي اأنا وعائلتي 
ل تو�ص���ف، فتوجهنا يف اليوم الت���ايل لكي ن�صحب 
على منزل العمر ال���ذي تكرمتم �صموكم م�صكورين 
باإدراج ا�صمي �صمن القائمه للم�صتحقني، علماً باأنه 

م�صى على طلبي 20 �صنة.
وبع���د ال�صح���ب على املنزل وم���ن �صدة فرحي 
ذهبت مع عائلتي على الفور لروؤية بيت العمر بناًء 
على العن���وان الذي كان يف الورق���ه املبدئية التي 
ا�صتلمته���ا م���ن املوظف للوحدة املذك���ورة، وكان 
غالبية املوجودين معي يف القاعة والذين ا�صتحقوا 
اأي�صا بكرمك �صيدي احل�صول على وحدات �صكنية 
يف منطقة ه���ورة �صند، والغالبي���ة كانوا اأ�صدقائي 
ومع���اريف من منطقة مدينة عي�صى نف�صها، واجلميع 
توج���ه اإل���ى هن���اك؛ لألق���اء نظ���رة عل���ى وحداتهم 

ال�صكنية، وكنا حينها 30 عائلة.
وف���ور و�صويل املنزل كان���ت ال�صدمة القوية 
الت���ي بدلت الف���رح اإلى خيب���ة اأمل، ف���كان املنزل 
قدمي���ا وباهت���ا ومتهالكا، وم���ن �صم���ن الوحدات 
ال�صكني���ة القدمية يف دفعته���ا، واأن املنطقة كلها 

م�صكونة من قبل ما يقارب ال�صنوات اخلم�س! وعند 
�ص���وؤايل اأحد اجل���ريان اأكد يل اأن عم���ر املنزل الذي 
اأعطتن���ي اإياه الوزارة الى هذا اليوم بلغ 4 �صنوات، 
فتوجهت يف اليوم الث���اين اإلى الوزارة، وكنت على 
يق���ني باأن���ه مت اإدراج ه���ذه الوح���دة ال�صكنية عن 
طريق اخلطاأ، واإنهم �صي�صتبدلونها يل بوحدة اأخرى 
جدي���دة، كما امرمت �صعادتك���م لت�صليم املواطنني 

وحدات �صكنية جديدة.
وبداأت معانتي مع الوزارة بعدها حتى اأو�صلت 
م�صكلتي اإل���ى امل�صوؤول���ني، والذين اأخ���روين اأنه 
لي����س هناك خط���اأ، ف�صارع���ت بت�صلي���م ر�صالة اإلى 
وزير الإ�صكان املحرتم با�صم احلمر، فجاء الرد بعد 
فرتة اأنهم �صريممون يل الوحدة! فلم اأقبل، وطلبت 
منه���م اإر�ص���ال مهند�س ملعاينة املن���زل، فقال يل 

املهند�س بعد املعاينة باحلرف الواحد باأن املنزل 
غ���ري �صح���ي؛ لأن���ه ل يدخل���ه اله���واء، واأن اجلريان 
الثالث���ه ق���د اأخ���ذوا جميعه���م ن�صيب���ي يف اجل���دار 
امل�ص���رتك بيني وبينه���م، فتاأملت خ���ريا بناء على 
التقري���ر الذي �صريفعه، فتفاج���اأت باأن املهند�س 
امل�صوؤول غريرَّ اخلطاب باأن الوحدة �صاحلة لل�صكن!

فتم�صك���ت ال���وزارة به���ذا التقري���ر ومل تقبل 

ا�صتبدال���ه، مع العل���م باأنه لدي �صدي���ق من الذين 
ا�صتلم���وا وح���دة بعدي ح�صل على من���زل ي�صابه يف 
اأ�رضاره منزيل! وبعد مراجعت���ه الوزارة ا�صتبدلوا له 

الوحدة خالل اأ�صبوع واحد فقط.
وعند ذهابي اإلى مدير الوحدات ال�صكنية لكي 
اأحكي له ق�صة �صديقي وعن ت�صليمه وحدة جديدة، 
ق���ال يل باحلرف الواحد: م���ا عليك من غريك وخلك 
يف نف�ص���ك.. فهل ه���ذا اإن�ص���اف؟ وق���ال يل ب�صاأن 
البن���اء الذي بن���وه اجل���ريان، قدم �صك���وى عليهم 
لدى البلدية؛ مما يعن���ي اأنني منذ البداية �صاأعادي 

جرياين، واأدخل يف متاهات لي�س لها اأول من اآخر.
اإل���ى  بالنظ���ر  اأنا�ص���د �صموك���م  الي���وم  فاأن���ا 
مو�صوع���ي، واأن���ا وعائلت���ي نرف���ع ل�صموك���م هذه 
ال�صك���وى، راجني م���ن العلي القدي���ر ومن �صموكم 
جدي���دة،  باأخ���رى  املتهالك���ة  الوح���دة  ا�صتب���دال 
فتوجيهاتك���م ال�صامية ي���ا �صيدي كان���ت بت�صليم 
املواطنني بي���وت جديدة، واإين عل���ى يقني باأنكم 
ل���ن تقبل���وا �صيئا مثل هذا، حي���ث اإنكم �صيدي من 
الأوائ���ل ال�صباق���ني لراح���ة املواطن���ني، فهل بعد 
ه���ذا النتظار الذي دام ع�رضي���ن �صنة اأن اأقبل منزل 

قدميا؟

)البيانات لدى المحرر(

ساعتا الرعاية: من يتهرب 
عن المسؤولية؟

�ص���در القانون ب�صاعتي العناية، وكنا 
نتمن���ى تطبيق���ه باأ�رضع وقت ممك���ن الآن، 
وقد م���رت �صنت���ني واأك���ر دون تنفيذه، 
بل توقف���ت ال�صاعتان عن الكثريين بحجة 
اإ�ص���دار ال�صوابط، بل خ�صم���ت ال�صاعتان 
من الرات���ب اأو حتى من الإج���ازة ال�صنوية، 
نت�ص���اءل م���ن امل�صووؤل عن ه���در كل هذه 

الأيام دون تطبيق القانون!
كنا نعتقد اأن القان���ون �صيوفر علينا 
وقتنا وجهدنا و�صرن���ا الذي كان ي�صتمر 
لأ�صه���ر �صابقاً م���ع اللج���ان الطبية، ولكن 
القان���ون مازال يراوح مكانه. لقد توا�صلنا 
مع العديد من ال�صحف كما مت �صابقاً اللقاء 
بوزي���ر العمل والتمني���ة الجتماعية، ولقاء 
جمموعة م���ن النواب، حتدث الكثريون عن 

اأهمية ال�صاعتني ول من جميب.
ل اأعل���م ما املطلوب حقاً، ولكني اأريد 

تو�صيح ملاذا نحتاج �صاعتي العناية.
اأبناوؤن���ا م���ن ذوي الإعاق���ة الذهني���ة 
املختلفة وبحاجة لرعاية م�صتمرة يف اأب�صط 
الأ�صياء، اأم تعلم ابنها كيف ي�رضب الع�صري 
بالق�ص���ة مل���دة اأ�صهر، وتعلم���ه ل�صتخدام 
دورة املي���اه مل���دة �صن���ة اأو رمب���ا اأك���ر، 
وق�س على ذلك الكث���ري مما ل يح�صى من 
تفا�صي���ل احلياة اليومي���ة، والتي ل ميكن 
اأن يتخيله���ا اأحد اإل اإذا عاي�صه���ا. واأنا هنا 
اأفخر بابني من ذوي الإعاقة الذهنية، وهو 

اأمان���ة عندي من اهلل، ولبد يل من تو�صيح 
احتياجاته التي ل يعلم عنها اأحد. 

اأبناوؤن���ا م���ن خمتلف الإعاق���ات بحاجة 
امل�صت�صفي���ات  يف  م�صتم���رة  ملواعي���د 
وجل�ص���ات نط���ق وتخاطب، ع���الج طبيعي، 
تربي���ة خا�ص���ة، يتم ه���ذا ب�ص���كل م�صتمر 
لأهميت���ه يف تاأهيل ه���ذا الإن�صان، �صاعتي 
العناية �رضورة لتاأهي���ل اإن�صان وهل هناك 

اأهم من ذلك؟
�صاعت���ا الرعاية تعطي وقت���اً اإ�صافيا 
ل���الم العامل���ة اأو الأب لالهتمام بابنه ذوي 
الإعاق���ة. كل اأم لذوي الإعاقة تبذل جهوداً 
م���ن اأج���ل تطوي���ر ابنه���ا. جه���ود ج�صمية 

ونف�صية ج�صيمة ل ميكن تخيلها.
اأي�ص���ا  اخلارجي���ة  املحيط���ة  البيئ���ة 
ت�صاهم يف حاجتنا ل�صاعتي العناية املراكز 
واملدار����س ل توف���ر املوا�ص���الت، فم���ن 
�صيو�ص���ل اأبناءنا غرين���ا. اأبناوؤنا م�صوؤولية 

يتهرب منها الكثريون.
ال�صاعتان اأب�صط حق ونتمنى القتداء 
ب���دول اخلليج على اأقل تقدير. ففي قطر، 
للموظفة الأم للطفل من ذوي الحتياجات 
اخلا�ص���ة، يجوز له���ا احل�صول عل���ى اإجازة 
�صنت���ني لرعاي���ة ابنه���ا وبرات���ب كامل اأو 
ن�صف راتب، ونحن كل ما نريده �صاعتني!

 زينب محمد

د.  خالد إسماعيل العلوي

استشاري االرشاد النفسي

رهين األفالم اإلباحية!

 المشكلة:
الدكتور خالد اإ�سماعيل العلوي... املحرتم

اأر�س��ل ل��ك هذه امل�سكلة لأج��د لديك احلل. امل�سكل��ة هي اأن زوج 

اخت��ي ي�ساهد الأفالم الإباحية با�ستم��رار، نعم واهلل دون خوف من 

اخلال��ق وبال مراعاة ل�سع��ور زوجته التي مل تدع و�سيلة اإل فعلته من 

اأج��ل اأن يرتك هذا الأمر امل�سني دون جدوى، حاولت ن�سحه واإر�ساده 

باحل�سن��ى وبالكلم��ة الطيبة وتذكريه بعق��اب اهلل، ولكن ل حياة ملن 

تن��ادي، حت��ى اأ�سبحت اأختي ع�سبية، واأود اأن اأق��ول لك �سيئًا هو اأن 

اأخت��ي جميلة وعلى خلق واإن�سان حمب للحي��اة، حتب دوما اأن ت�سعد 

زوجه��ا، كما اأنه��ا رومان�سية جدًا، وهذا عك���س زوجها، فهو جاف جدًا 

ول ي�سمعه��ا الكالم الرومان�سي، فه��و يعتربه �سيئًا تافها، هل تعلم اأنها 

ل تذك��ر اأنه��ا قال لها ي��وم اأنا اأحبك، ولو �ساألته يق��ول لها: دعك من 

اأم��ور املراهقني هذه، ويق��ول لها: لي�س احلب بال��كالم واإمنا بالفعل. 

وه��ي �سراح��ة قالت يل اإن معاملت��ه لها طيبة، واأنه��ا يف مرات حت�س 

فع��ال بحبه، ولكنه��ا كاأي اأنثى حتب اأن ت�سمع ه��ذه الكلمة؟ ول اأدري 

هل هي عيب اأم حرام؟

اأخ��ريا اأ�سبح��ت اأخت��ي اإذا طلبه��ا زوجه��ا حلقوق��ه ال�سرعي��ة 

ترف�س ب�سبب ال�سكوك التي متالأ راأ�سه، فرمبا يتخيلها اإحدى الالتي 

ي�ساهده��ن، فه��ل �ست�سيبها اللعن��ة اإن ه��ي رف�ست؟ علم��ا باأنها تكون 

مت�سايقة جدا وتكره م�ساهدته هذه الأفالم، وهو يقول لها اإن الكثري 

من الرجال ي�ساهدون هذه الأفالم. ولك مني جزيل ال�سكر.

 الحل:
الأخت الفا�صلة اأم اأحمد، جزاك اهلل خريا على ما تبذلينه من 
تو�صيل ر�صالة اأختك التي حتمل بني طياتها همومها ومعاناتها 
م���ن جراء �صلوكيات زوجها من الناحي���ة الأخالقية، واأنعم اهلل بك 
كاأخت تخاف على م�صلح���ة اأختها، ول�صيما اأن دورك جاء وا�صحا 
باأخذ زمام املبادرة نيابة عن اأختك فيما يتعلق مب�صكلتها اخلا�صة 
مع زوجها الذي يعاين هو الآخر من �صوء الت�رضف اأو �صلوك خلقي 
يعود اإلى اإحدى �صماته ال�صخ�صية املكت�صبة القابلة للتاأثر نتيجة 
للمغريات املنت�رضة �صواء عر املواقف الطبيعية اأو عر الو�صائل 
املختلف���ة كالتقنية وخالفها التي باتت ب���كل و�صوح ت�صكل لنا 

ظاهرة خطرية مل تقت�رض على فئة معينه دون غريها!!
عزيزت���ي اأم اأحمد، ل اأريد اخلو�س يف تفا�صيل هذه الظاهرة 
كاأ�صب���اب ونتائج وكيفية الوقاية منها، بيد اأنني �صاألقي ال�صوء 
على حم���ور امل�صكلة مبا�رضة لتجنب الوق���وع يف متاهات ل خمرج 
له���ا، وحماولة حتجي���م امل�صكل���ة باأق�صى ما ميك���ن العمل على 
ت�صوي���ة نقطة اخلالف يف ظل وجودك كطرف حمايد ي�صعى للخري 
بعم���ل فا�صل لتنطفئ نريان املعاناة، ويخم���د فتيل النزاع بني 
�رضيكني نتمنى لهما التوفيق وال�صعادة حلياتهما الزوجية بعدم 
الكرتاث لتلك الهفوات ال�صطحي���ة املتال�صية من تلقاء نف�صها 
م���ع الزمن، اأو بعامل الن�صج واخل���رة والعقالنية يف اإدارة �صوؤون 

احلياة الزوجية.
ف���اإذا كان الغر����س ه���و تخلي����س ال���زوج من ه���ذه العادة 

ال�صلوكي���ة كجان���ب �صلبي، فعلين���ا التم�صك باجلان���ب الإيجابي 
للو�ص���ع الع���ام، واحلفاظ على مواق���ع القوة للتمك���ن من و�صع 
�أيدينا على نقاط �ل�صعف وتقويتها ب�صكل غري مبا�رش، وخا�صة �أن 
الأمر يف حال زوج اختك لي�س ب�صعب اأو معقد كما تت�صورين اأنت 
واأخت���ك. اإن مم���ا ل�صك فيه اأن احلياة الزوجي���ة �رضاكة بني اثنني 
تتخلله���ا مواقف كثرية وتدور يف فلكها اأ����رضار عجيبة تخفي عن 
الأنظ���ار بطبيعة احلال نتيجة للعالق���ات احلميمة بني ال�رضيكني، 
ول ي�ص���دل عنها ال�صتار اإل مبعاناة اأح���د طرفيها، واإقحام اأطراف 
اأخرى فيها قد ي�صبب خد�صا من املمكن اأن ينطوي ويزول بزوال 
ال�صب���ب املوؤثر، وق���د يرتك جرحا عميقا ي�صع���ب التئامه ب�رضعة، 
مما ي�صتدعي الأمر �صيئا م���ن التحمل، هنا تلعب احلكمة دورا يف 
ال�صيط���رة التامة على املوقف مهم���ا كان الأمر �صعبا، و�صتكون 
كفة املنط���ق اأرجح يف اأي حال من الأحوال. واإذا اأردت التاأكد من 
ه���ذه النتيجة الإيجابية، فما علي���ك اإل القيام بتطبيق هذا املبداأ 

دون متييز لطرف على اآخر بعيدا عن القرارات الذاتية.
�صيدت���ي الفا�صل���ة، م���ا مل اتفق مع���ك اإلى ح���د كبري، وقد 
تكونني حمقة فيما اأ�رضت اإلي���ه، من خالل وقوفك بجانب اأختك، 
وم���ا ي�ص���در م���ن زوج اأختك م���ن ت�رضف���ات و�صلوكي���ات ميكن 
اأن نطل���ق عليه���ا جزافا مراهق���ة يف �صورة غري مقبول���ة اأخالقيا 
واجتماعي���ا، ولكن لكي نحافظ على هذه الرابطة الأ�رضية وتقوية 
اأوا�رضه���ا بدل من ت�صتيتها، لبد اأن نكون واقعيني ونتعامل مع 
املوق���ف بحكمة وعقالني���ة ونتجنب �رضارة التف���كك، ملثل هذه 
الأ�صب���اب الب�صيط���ة، ففي تقدي���ري اإذا كان ال���زوج ل ياأبه ملا 

ي�صلك���ه ويرف�س الن�ص���ح والتوجيه وخا�صة اأن���ه مل يعد �صغرياً 
لكي يتم توجيهه، فالأمر مرتوك له يف النهاية، ويف�صل جتاهل 
م���ا يبدر من���ه؛ لك���ي ل يت�صبث به اأو ي����رض عليه عن���ادا. ويعتر 
التجاه���ل من اأحد الأ�صاليب املالئمة ملثل هذه احلالت، وعليك 
اأن توجهي اأختك من هذا املنطلق. اأما فيما يتعلق بالرومان�صية 
والتعبري عن مدى حبه لزوجته، فهذا الأمر يتفاوت فيه الأزواج، 
اإل اأنن���ي اأرى يف تقييم���ي ملوقف���ه اأنه بالفع���ل يحبها بطريقته 
اخلا�ص���ة، وبتفكريه املتوا�ص���ع ول�صيما اأن اأخت���ك اأ�صارت اإلى 
هذه الناحية من واقع اإح�صا�صه���ا ملعاملته الطيبة وحبه الفعلي 

لها با�صتثناء الكلمات غري املعر عنها �صفهيا.
ام���ا الطامة الكرى هي رف����س اأختك حقوق زوجها ال�رضعية 
ملج���رد �صكوكه���ا غ���ري املنطقي���ة ودون اأي م���رر يدعوها اإلى 
الرف����س الذي قد يقودها اإلى م�صكلة اأكر تعقيدا، وقد يتذرع 
به ال���زوج للجوء ملمار�صة الفع���ل احلرام لإ�صب���اع رغباته نتيجة 
حلرمان���ه م���ن حقوقه ال�رضعي���ة كزوج، فم���ن الأج���در اأن تتعامل 
اأخت���ك معه يف نط���اق املباح لهما كزوج���ني دون الكرتاث لتلك 
الهفوات، حتى اأن كانت غري مر�صية، فالتفاعل الطبيعي لهذه 
امل�صاألة ميحو اجلوانب ال�صلبية منها مع الوقت، فعليها الرتيث 
ب�صيء من ال�صر والتحمل ملا هي م�صتاءة منه يف الوقت الراهن، 
وعنده���ا �صيكون ال���زوج مدركا ملا هو خمطئ في���ه، ول�صك اأنه 
�صيقدر عواطفها ومكانتها الزوجية. فحبذا لو انطلقت من هذه 
الزاوي���ة مل�صان���دة اأختك وو�صع���ت جل اهتمام���ك حلمايتها من 

ال�صلبيات. أم أحمد

الحياة جميلة... ولكن!



أحمد مهدي

أكد س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة دعم��ه الكامل لنادي 
املنام��ة الريايض خالل اس��تضافته 
الخليجية  األندية  ملنافسات بطولة 
لكرة الس��لة يف نس��ختها السابعة 
والثالث��ن املقررة يف البحرين خالل 
الف��رة من 12 حتى 20 من ش��هر 
مايو املقبل وتقام منافس��اتها عىل 
صالة االتحاد البحريني لكرة السلة 

يف أم الحصم.
وأشار س��موه أن اس��تضافة نادي 
املنامة ملنافسات البطولة الخليجية 
ومش��اركة النادي األهيل البحريني 
ه��و تأكيد للدور ال��ذي تلعبه كرة 

الس��لة البحريني��ة عىل املس��توى 
الخليجي وما وصلت إليه من تطور 

ومستويات فنية عالية.
وس��يرأس سمو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليف��ة اللجن��ة املنظمة 
العلي��ا للبطولة التي تم تش��كيلها 
مؤخ��را وتض��م يف عضويته��ا زهري 
اللجن��ة  لرئي��س  نائب��ا  كازروين 
املنظمة العليا رئيس مجلس إدارة 
ن��ادي املنام��ة، وأمن ال��ر العام 
بنادي املنامة عبدالله عاشور مديرا 
للبطولة، إىل جانب عضوية كل من 
ممثل وزارة الداخلية وممثل وزارة 
وممثل  والرياضة  الش��باب  شؤون 
وزارة شؤون االعالم وممثل الصحة 

وممث��ل االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الس��لة وممثل عن الن��ادي األهيل 

الريايض.
وأعرب سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره 
اللجنة املنظمة  إىل جميع أعض��اء 
العليا للبطولة، مؤكدا أنهم جميعا 
سيحرصون عىل بذل كل جهودهم 
من أجل اخ��راج البطولة بالصورة 
التي تليق باس��م وس��معة مملكة 
اس��تضافتها ملختلف  البحري��ن يف 
الفعالي��ات الرياضي��ة ع��ىل أرض 
البحري��ن، مش��ريا إىل أن االتح��اد 
البحرين��ي لكرة الس��لة لن يدخر 
جهدا يف س��بيل توف��ري كل عوامل 

النج��اح الخراج البطولة بالش��كل 
الالئق ال��ذي يؤكد تألق الش��باب 
التنظي��م  البحرين��ي يف عمليت��ي 
بالكف��اءات  معت��زا  واالس��تضافة، 
الش��بابية ورجاالت البحرين الذين 
أك��دوا تفوقه��م يف كل الفعاليات 
واملناس��بات الرياضي��ة الس��ابقة، 
مثمن��ا دور كل الكوادر الش��بابية 
والطاقات الت��ي تزخر بها اململكة، 
وداعيا س��موه كل اللجان العاملة 
إىل التضاف��ر مع��ا والتع��اون فيام 
بينها للمس��اهمة يف انجاح العرس 
سيشهد  الذي  الس��الوي  الخليجي 
متابعة وتغطية اعالمية كبرية عىل 
مستوى دول منطقة الخليج العريب 

والدول العربية واآلسيوية.
وع��ىل صعي��د متصل تم تش��كيل 
التنفيذية للبطولة برئاس��ة  اللجنة 
رئي��س مجلس إدارة ن��ادي املنامة 
زه��ري كازروين وضمت يف عضويتها 
كل م��ن مدي��ر البطول��ة عبدالله 
عاشور وحسن القصري رئيسا للجنة 
كبار الشخصيات والعالقات العامة 
وسيد محمود جهرمي رئيسا للجنة 
اإلعالمي��ة و باس��م حنفي رئيس��ا 
للجنة الس��كرتارية وعيل داد الله 
رئيس��ا للجنة املالعب وعيل محمد 
رئيس��ا للجنة املنظم��ن واملرافقن 
وسيد عيل املوس��وي رئيسا للجنة 

االحصاء.

سمو الشيخ عيسى بن علي رئيسًا للجنة المنظمة العليا لخليجي 37 لكرة السلة
مؤكدا دعمه الكامل لنادي المنامة

المنامة        المركز اإلعالمي

وصف مدرب الفريق األول لكرة السلة 
بنادي املنامة اإلسباين جوسيب كالروس، 
ف��وز فريقه أمس عىل حس��اب املحرق 

باملهم يف مستهل مشواره بالنهائيات.
وقال خالل املؤمت��ر الصحايف الذي عقد 
بع��د نهاية املباراة بقاع��ة املؤمترات يف 
صالة مدينة خليفة الرياضية، إّن الفوز 
تحقيق بسبب جامعية الفريق يف األداء.
وأضاف “جميع الالعبن قدموا مستوى 
طيب وأبلوا بالًء حسًنا، واستحقوا الفوز 

نظري اللعب الجامعي كفريق واحد”.
وأشار بيب إىل تراجع مستوى فريقه يف 
بعض فرات املباراة بسبب التأثر ببعض 
الق��رارات التحكيمية واضطراره للتغيري 
يف التش��كيلة بن الفينة واألخرى، الفًتا 

إىل أّن م��ن الصعب أن تحس��م مباراة 

نهائية بفارق كبري.

وح��ول إصابة محمد قرب��ان، قال بإنه 

ال يعل��م م��دى خط��ورة اإلصابة حتى 

اآلن، مضيًفا بأّن الالعب س��يعرض عىل 

اختصايص العالج الطبيعي صباح اليوم 

ملعاينة موضع اإلصابة.

من جهته، أرجع م��درب الفريق األول 

لكرة السلة بنادي املحرق الرصيب إيفان 
جريمي��ك، خس��ارة فريق��ه إىل الضغط 

الشديد الذي تعرض إليه الفريق.
وقال املؤمتر الصحايف “مل يقّدم الالعبن 
املس��توى املأمول منهم خ��الل املباراة، 
وكانوا تح��ت الضغط الكبري، وتفاجئت 
مبس��توى بع��ض الالعبن ال��ذي ظهروا 

عليه خالل لقاء األمس”.
وبّن جريميك أّن املنامة لعب باس��لوب 
دفاعي قوي واس��تحق الخروج بنتيجة 

الفوز.
وختم بالقول” سنحرض للمباراة القادمة 
بشكل أقوى، وسنعالج أخطاؤنا، السيام 
تل��ك املتعلق��ة بالهج��وم وك��رة فقد 

الكرات”.

في المؤتمر الصحافي

مدرب المنامة: الجماعية قادتنا إلى الفوز
ضاحية السيف        اللجنة األولمبيةم�����درب ال���م���ح���رق: ك��ّن�����ا ت��ح��ت ال��ض��غ��ط

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
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صورة جماعية لألمناء العامين باالتحادات اآلسيوية

يربز الالعب الدويل السابق والعب املحرق حاليا محمد ساملن من بن األسامء املرشحة لالنضامم إىل لجنة 
املنتخبات يف االتحاد البحريني لكرة القدم. اللجنة التي تشكلت حديثا بعد االجتامع األول ملجلس إدارة االتحاد 

يرأسها نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة.
وتضم اللجنة يف عضويتها كال من: عضو مجلس إدارة االتحاد صالح البلويش، أسامة املاليك وأحمد جواهري، 

إضافة إىل عضو رابع أُعلن عن تحديده الحقا. 
ومل ُيعلن بعد عن العضو الرابع الذي سينضم للجنة، لكن محمد ساملن يعد مرشحا بارزا إلكامل عقد اللجنة 

التي سيقع عىل عاتقها عمل كبري بالفرة املقبلة. ويعترب ساملن من األسامء الغنية عن التعريف يف أوساط الكرة، 
إذ ميلك سجال حافال سواء مع املنتخبات الوطنية أو نادي املحرق.

وإذا ما انضم ساملن للجنة فإنه سيشكل إضافة لعملها، خصوصا مع خربته الكبرية مع املنتخبات الوطنية.

سالمين مرشح لعضوية لجنة منتخبات الكرة

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

احتجاجات  محرقاوية متكررة
شهدت املباراة 

احتجاجات متكررة 
من قبل العبي 

املحرق عىل القرارات 
التحكيمية التي 

أطلقها طاقم تحكيم 
املباراة املكون 

من حاتم الحريب 
وعبدالله األدماوي 
وإبراهيم الشيخي، 
وأثارت حفيظتهم 
وزادت من حدة 

توترهم خالل اللقاء.
وكلفت االحتجاجات 
فريق املحرق كثريًا، 

حيث انخفض 
مستوى تركيز العبيه 
يف املباراة ولجؤوا إىل 

االعراضات عىل قرارات الحكام، وإن كانت هذه القرارات مل 
تكن يف محلها، إال أنها تبقى نهائية وال عودة فيها.

جانب من احتجاجات العبي المحرق

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

إسماعيل يشارك في مؤتمر االتحاد اآلسيوي لألمناء العامين
شارك األمن العام لالتحاد 

البحريني لكرة القدم حسن 
إسامعيل يف مؤمتر االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم األول لألمناء العامن 
يف االتحادات الوطنية األعضاء، 
والذي اختتمت فعالياته أمس 
األربعاء يف العاصمة املاليزية 

)كواالملبور(.
وأقيم املؤمتر عىل مدار 3 أيام، 

إذ افتتحه األمن العام لالتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم داتو ويندسور 

جون، وذلك مبشاركة األمناء 
العامن يف االتحادات األعضاء 

والبالغ عددهم 47 اتحادا.
وشارك يف املؤمتر أيضا مسؤولة 

االتحادات الوطنية األعضاء 
جويس كوك، إضافة إىل مسؤولن 

آخرين يف االتحاد الدويل لكرة 

القدم “الفيفا”، باإلضافة إىل 
أندرياس كرانيتش من وكالة 

“سبورت رادار” املختصة يف شؤون 
النزاهة، ورئيس قسم املشاريع 
املشركة بن االتحادين اآلسيوي 

واألورويب لكرة القدم أليكس 
فيلبيس. واشتمل برنامج املؤمتر 

عىل العديد من الربامج ومنها 
برنامجا تعريفيا لألمناء العامن 

املعينن حديثا. ويعترب مؤمتر 
األمناء العامن دليال عىل التزام 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يف 

إطار رؤيته ومهمته لدعم التطوير 
يف االتحادات األعضاء. كام جاءت 

الربامج املصاحبة فرصة مثالية 
لتبادل اآلراء بن االتحادات 

الوطنية املنضوية تحت مظلة 
االتحاد القاري.

موقع��ة  الج��زاء  ركالت  حس��مت 
االتف��اق واأله��يل يف الجولة األوىل 
للمرب��ع الذهب��ي ل��دوري أندي��ة 
الدرجة األوىل لكرة اليد بفوز األول 
بركالت الجزاء )24/25( بعدما انتهى 
الوقت األصيل بالتعادل )21/21( يف 

املباراة التي جمعتهام أمس.
وكان الشوط األول قد انتهى لصالح 
االتف��اق )8/12(، وبذل��ك يحت��اج 
الفري��ق للف��وز مجدداً ي��وم األحد 
املقبل ليك يرتق��ي للمباراة النهائية 
فيام األهيل فعليه الفوزأوالً للذهاب 
ملب��اراة فاصل��ة. ويدي��ن االتف��اق 
لحارس��ه عيل خميس يف هذا الفوز 
الثمن لرباعته وتألقه يف صد الكرات 
ع��ىل مدار اللق��اء وأيض��اً ألهداف 
حس��ن عيىس وأكرب امل��رزوق وروح 

العبيه القتالية.

االتفاق يتقدم

خط��ف العب��وا االتف��اق األفضلية 
باألداء والنتيجة من خالل تقدمهم 
بالش��وط األول بف��ارق 4 أهداف 
)8/12(، بعدما فض��وا الرشاكة مع 
األه��يل )4/4( ليأخ��ذوا بتوس��يع 

الفارق لصالحهم ش��يئاً فيشء بدءاً 
من الدقيقة 13 5/8 و5/10 بفضل 
تأل��ق واضح وممي��ز للحارس عيل 
خمي��س الذي وق��ف س��داً منيعاً 
أمام هج��امت األهيل م��ن جميع 
الجهات، باإلضاف��ة للقوة الدفاعية 
التي ظه��ر عليها االتف��اق بوجود 
حس��ن عيل وأكرب املروزق وحسن 
عيىس ومجيد حم��د، ليتم االرتداد 
الهجوم��ي الري��ع واملنظ��م عرب 
امل��روزق  واخراق��ات  تصويب��ات 
وعيىس بنجاح تام باإلضافة لتفعيل 
الدائرة لحسن القطري مع الجناح 
حسن صالح. الفريق ويف ظل تألق 
حارس��ه خمي��س وتقدم��ه بفارق 
من األه��داف إال أن��ه أخفق كثرياً 
يف تس��جيل األه��داف ومضاعف��ة 

النتيجة.
ويف الجه��ة األخ��رى، ما ُيحس��ب 
لألهيل يف هذا الشوط هو تسجيله 
8 أهداف فق��ط، فيام ظهر بصورة 
مهزوزة للغاية يف الش��قن الدفاعي 
والهجومي وأضاع الكثري من الفرص 
املحققة. ورغم وجود محمد مريزا 
وحس��ن فخر وعيل حسن ومحمد 
املق��ايب إال أن دفاع��ه كان مفككاً 

وهجوم��ه نج��ح بس��واعد صادق 
عيل فيام أخفق زمالئه بالتس��جيل 
كمحمد املقايب وس��يد أحمد فائق 
ومهدي س��عد رغم تألق حارس��ه 
ص��الح عبدالجليل ال��ذي نجح يف 
تخفي��ف األه��داف بح��ق مرماه. 
الفريق ورغ��م بدايت��ه الجيدة يف 
الدقائق الع��رشة األوىل عرب الجناح 
لعيل يوس��ف والدائرة ملريزا إال أنه 
صام ألكر من 12 دقيقة يف تسجيل 
هدفه السادس الذي أىت عرب املقايب 

ويف الدقيقة 21.

 األهلي يتعادل

اس��تطاع  دقائ��ق   6 ظ��رف  يف 
األه��يل أن يع��ادل النتيج��ة عند 
)12/12( بفض��ل تأل��ق حارس��ه 
ص��الح واخراقات فخر وحس��ن 
الس��امهيجي وص��ادق يف الوقت 
الذي تاه العبوا االتفاق يف الشوط 
وأخفقوا يف التسجيل. تكافئ األداء 
بينهام كثرياً وسط أخطاء هجومية 
يف كالهام وتألق حارسيهام صالح 
وخمي��س ليعود االتف��اق للتقدم 
بفارق 3 أهداف )14/17( بفضل 

االخوي��ن عيل وحس��ن القطريي 
وأك��رب إال أن االتفاق مل يس��تغل 
صحوت��ه ويق��ع لألخط��اء ليعود 
ع��رب  الف��ارق  ويقل��ص  األه��يل 
تصويبات ص��ادق ويحرز محمد 
مريزا ه��دف التع��ادل )20/20( 
يف الدقيق��ة 27 وينتهي الش��وط 
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ركالت الجزاء

بدء األه��يل التصوي��ب ونجح عرب 
س��يد أحم��د فائ��ق في��ام تصدي 
حارسه لكرة االتفاقي عيل القطريي، 
ليتصدى خميس لكرة املقايب وينجح 
حسن عيىس يف التس��جيل لالتفاق، 
ثم يص��وب صادق ويس��جل هدفا 
ويتصدى صالح لكرة االتفاقي أكرب، 
ويتص��دى خميس لكرة فخر ويحرز 
صالح هدف��اً لالتفاق، ليحرز مهدي 
س��عد لألهيل وحس��ن عيل هدفن 
لألهيل واالتف��اق، ويلجئ الفريقان 
لتصويب كرة واحدة، فسجل حسن 
عي��ىس أوالً ليتص��دى خميس لكرة 

صادق وينتهي اللقاء.

أنه��ى االتحاد البحرين��ي لكرة اليد 
العقد  لتوقي��ع  الالزمة  اإلج��راءات 
العامل��ي  امل��درب  م��ع  الرس��مي 
لقي��ادة  جودنس��ون  اآليس��لندي 
املنتخب الوطني للرجال يف املرحلة 
املقبل��ة، وذل��ك بع��د املفاوض��ات 
املستمرة بن الطرفن والتي تم فيها 
التوصل إىل تسلم املدرب اآليسندي 
مهمة قي��ادة املنتخب يف التصفيات 
اآلس��يوية املقبلة واملؤهلة ملونديال 

العامل بأملانيا والدمنارك.
وس��اهمت الس��معة الطيب��ة التي 
حققته��ا ك��رة الي��د البحريني��ة يف 
الس��نوات املاضية وأبرزه��ا التأهل 
إىل نهائي��ات كأس العامل ل� 3 مرات 
ووصول املنتخب إىل امللحق املؤهل 
إىل أوملبي��اد الربازيل للم��رة األوىل 
يف تاريخ��ه إضاف��ة إىل حصوله عىل 

املرك��ز الث��اين عىل مس��توى آس��يا 
ملرت��ن متتاليتن، كام أن املش��اركة 
األخرية يف مونديال العامل بفرنساوما 
حققته تلك املش��اركة من مكاسب 
كبرية كان��ت كفيلة يف إقناع املدرب 
اآليس��لندي باملوافق��ة عىل تدريب 

املنتخب للفرة املقبلة.
ويعد املدرب اآليسلندي جودنسون 
من أفض��ل املدربن عىل مس��توى 
الع��امل يف لعبة كرة الي��د مبا ميتلكه 
من س��جل حاف��ل باإلنج��ازات مع 
منتخبي  أبرزه��ا  عاملية  منتخب��ات 
الدمن��ارك وآيس��لندا، وكان��ت آخر 
إنجازاته تحقيق��ه امليدالية الذهبية 
دورة  يف  الدمن��ارك  منتخ��ب  م��ع 
األلع��اب األوملبية الت��ي أقيمت يف 
الربازي��ل الع��ام املايض، كام س��بق 
له وأن قاد منتخب آيس��لندا للفوز 

بامليدالية الربونزية يف أوملبياد بكن 
وكذلك املركز الثاين يف بطولة أوروبا 
الع��ام 2008، عطف��اً ع��ىل النتائج 
املتمي��زة التي حققه��ا مع عدد من 
األندية األوربية وم��ن أبرزها نادي 
راينكر األملاين أحد أفضل الفرق عىل 

مستوى القارة األوربية.
امل��درب  يص��ل  أن  املق��رر  وم��ن 
جودنس��ون إىل اململكة يف األسبوع 
الثاين من الشهر الحايل لتوقيع العقد 
الرس��مي بعداالجت��امع مع مجلس 
اإلدارة ومناقش��ة تفاصي��ل الربنامج 
الفن��ي مع لجن��ة املنتخب��ات، كام 
س��يحرض عدداً من مباريات املربع 
الذهبي بدوري الدرجة األوىل، ومن 
جانب آخر سيتم تقدميه إىل وسائل 
اإلع��الم املحلي��ة يف مؤمت��ر صحفي 
س��يتم اإلفصاح عن موعده يف وقت 

الحق.
اآليس��لندي  امل��درب  وميتل��ك 
عن  جيدة  معلوم��ات  جودنس��ون 
ك��رة الي��د البحرينية، إذ س��بق له 

أن واج��ه منتخبن��ا الوطني للرجال 
خالل قيادت��ه املنتخب الدمناريك يف 
مناس��بتن كانت األوىل يف تصفيات 
امللح��ق األوملبي والثاني��ة يف كأس 

العامل األخرية.
يذكر أن االتحاد البحريني لكرة اليد 
بدأ يف رس��م خطة العمل استعداداً 
للمش��اركة يف التصفيات اآلس��يوية 
املؤهل��ة لنهائيات كأس العامل والتي 
ستقام مطلع العام املقبل يناير2018 
، وتعترب خط��وة التعاقد مع مدرب 
به��ذه املواصفات العاملي��ة والخربة 
الفني��ة الكب��رية الت��ي ميتلكها، من 
الخطوات املهمة يف س��بيل التحضري 
الجي��د للتصفي��ات واملحافظة عىل 
الحضور الب��ارز لكرة اليد البحرينية 
عىل املس��تويات اإلقليمية والقارية 

والدولية.

أكد األمن العام املس��اعد للمجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة األمن 
الع��ام للجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
م��رشوع  أن  عس��كر  عبدالرحم��ن 
إصدار النس��خة الجديدة من كتاب 
محو األمي��ة البدني��ة “الرياضة من 
أج��ل الحياة” يع��د من املش��اريع 
األوملبية  للجن��ة  واملهم��ة  الرائ��دة 
البحريني��ة؛ لكونه يس��تهدف تنمية 
القدرات البدنية لألطفال يف مراحل 
امله��ارات  لتطوي��ر  التعلي��م األوىل 

الرياضية األساسية لديهم.
 ج��اء ذلك يف اجت��امع العمل الذي 
عق��ده األمن العام م��ع مدير مركز 
التدري��ب والتطوير الري��ايض نبيل 

طه واختصاصي��ا التدريب والتطوير 
محمود يتيم وأحمد حافظ بحضور 

رئيس قسم اإلعالم حسن عيل.
واطل��ع األم��ن العام ع��ىل املراحل 
النهائية لتدش��ن النسخة الثانية من 
كتاب مح��و األمية البدنية “الرياضة 
م��ن أج��ل الحي��اة”، وال��ذي يعترب 
مبثابة دلي��ل ألولياء أم��ور األطفال 
منذ الوالدة إىل 12 عاما، يس��تهدف 
تطوير املهارات الرياضية األساس��ية 
لألطفال منذ نعوم��ة أظافرهم؛ من 
أجل بناء مجتمع صحي يعتيل أبناؤه 
منصات التتويج، ويساهم يف تعزيز 

مخرجات الرياضة البحرينية.
وبحث عس��كر مع ط��ه الخطوات 

القادمة لتدشن الكتاب والذي يعترب 
مرجع��اً مفي��داً للعامل��ن يف مجال 
ري��اض األطفال والربي��ة الرياضية، 
إذ م��ن املؤمل أن يت��م تنظيم حفل 
ستس��بقه خطة  الكت��اب  لتدش��ن 

الكتاب  إليصال  وترويجي��ة  إعالمية 
إىل أك��رب رشيحة من الن��اس داخل 
وخ��ارج مملكة البحري��ن ملا له من 
آث��ار إيجابي��ة يف تطوي��ر القدرات 
البدني��ة لألطف��ال لي��س م��ن أجل 

التفوق الريايض فق��ط وإمنا بهدف 
خلق جي��ل يتمتع بالصح��ة ليكون 
قادراً عىل تحقيق التنمية املستدامة 

يف الوطن بشتى املجاالت.
وأكد األم��ن العام أهمي��ة الرويج 
له��ذا الكت��اب وتوزيعه ع��ىل أكرب 
نطاق داخل وخارج مملكة البحرين 
مبا يسهم يف االس��تفادة من محتواه 
القي��م، معربا ع��ن اعت��زازه الكبري 
بالجهود التي يقوم بها مركز التدريب 
والتطوي��ر الري��ايض يف مجال محو 
األمية البدني��ة والذي منح البحرين 
الري��ادة يف هذا املج��ال لتكون أول 
دول��ة عربي��ة تتبنى م��رشوع محو 

األمية البدنية منذ سنوات عدة.

بتألق حارسه خميس وحسن عيسى وأكبر المرزوق

حقق ذهبية أولمبياد ريو مع الدنمارك

يد االتفاق بركالت الجزاء ُتسقط األهلي في المربع الذهبي

اآليسلندي جودنسون مدربا لمنتخب رجال اليد

بحث إصدار نسخة جديدة لكتاب “محو األمية البدنية”

علي مجيد

من لقاء األهلي واالتفاق      )تصوير: أيمن يعقوب( 

جودنسون

عسكر لدى لقائه وفد مركز التدريب والتطوير الرياضي

تعيش كرة القدم البحرينية حالة 

إهامل وضياع وتخبط واضح، فهي 

قامئة عىل اجتهادات ذاتية وجهود 

مبعرة دون اتباع خطط واضحة املعامل 

للنهوض بأي منتخب قادر عىل التميز 

وحمل لواء كرة القدم البحرينية، 

وال توجد متابعة لتنفيذ التوجيهات 

امللكية أو توجيهات سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة لرعاية ودعم 

املنتخبات الوطنية وإليكم الدليل.

يف العام 2013 وبعد فوز املنتخب 

األوملبي بلقب بطولة الخليج الخامسة 

للمنتخبات األوملبية التي استضافتها 

مملكة البحرين صدرت توجيهات 

ملكية برعاية املنتخب األوملبي 

للبطوالت الرياضية املقبلة وإعداد 

خطة فنية للمنتخب بالرعة املمكنة 

وبالصورة املتميزة التي تصل بالعبيه 

اىل درجة االحراف.

 كام صدرت توجيهات بتفريغ الالعبن 

يف إحدى القطاعات العسكرية 

مبا يحقق لهم االستقرار الوظيفي 

والتدريب املستمر واملشاركة يف 

بطوالت ودية ورسمية تضمن قدرة 

املنتخب عىل املنافسة القارية 

والوصول للعاملية، وهو ما قوبل 

بإشادة كبرية يف الصحف من الالعبن 

واملسؤولن الرياضين، ومع ميض حوايل 

4 سنوات مل نسمع عن أي خطة فنية 

لهذا املنتخب ومل يتم توظيف أو 

تفريغ أي العب، فمن املسؤول عن 

ذلك؟

حالة أخرى عاشها منتخب الشباب 

تحت 19 عاماً الذي شارك يف بطولة 

كأس آسيا التي استضافتها البحرين 

العام املايض 2016 وحقق فيها 

املنتخب مستويات إيجابية حظيت 

بإشادة وتقدير مختلف القيادات 

الرياضية والشارع الكروي يف البحرين، 

حيث اعترب سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة املنتخب الشاب أمل الكرة 

البحرينية ومستقبلها الواعد، ووجه 

االتحاد برضورة رسم خارطة طريق 

لهذا املنتخب الشاب، والنتيجة تبعر 

املنتخب مييناً وشامال وعدم تجديد 

التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة 

املدرب عبدالعزيز عبدو ورحيل معظم 

أعضاء الجهاز الفني واإلداري، وهو 

ما يعني البداية من الصفر مجدداً 

ونسف االسراتيجية والخطة املوضوعة 

للمنتخب الشاب مسبقاً.

املواهب الرياضية متثل ثروة وطنية 

يجب املحافظة عليها من خالل إعداد 

خطط قابلة للتطبيق تستهدف توفري 

الرعاية لتلك املواهب عىل أسس 

متينة تسترشف املستقبل وتأخذ بعن 

االعتبار تهيئة الظروف املثالية لتطوير 

املستوى الفني للمنتخب وتعزيز 

قدراته التنافسية مبا يسهم يف مواصلة 

طريق اإلنجازات املرشفة، ولكن اتحاد 

الكرة عمل بخالف ذلك والنتيجة 

هي تدهور الكرة البحرينية وعدم 

قدرتنا عىل مجابهة أضعف املنتخبات 

اآلسيوية، حتى أصبح التأهل إىل كأس 

آسيا أمرا عسرياً بعد أن كان يف متناول 

اليد وسط صمت مطبق من الجمعية 

العمومية )األندية( التي تعترب رشيكا 

أساسيا يف تلك اإلخفاقات الكروية.

كرة القدم.. إهمال 
وتخبط وتوجيهات ال تنفذ

بروح 
رياضية

حسن علي brnsport
@gmail.com

@hassanaltaliani

خطف حام��ل اللقب فريق املنامة عصا 
الس��بق وقطع الخطوة األوىل نحو درع 
دوري زين الدرجة األوىل لكرة الس��لة، 
حينام كس��ب نزال الجول��ة األوىل أمام 
منافس��ه املح��رق بتغلبه علي��ه بنتيجة 
)83/74(، يف اللق��اء ال��ذي أقيم بينهام 
مس��اء أمس، عىل صالة مدين��ة خليفة 
الرياضي��ة مبدين��ة عيىس، ضم��ن إطار 
الجولة األوىل من ال��دور النهايئ لبطولة 

الدوري، وسط حضور جامهريي غفري.
وبفوزه أمس، حقق املنامة بداية جيدة 
يف النه��ايئ منح��ه جرع��ة معنوية كبرية 
وتقدم خطوة واحدة نحو اللقب، حيث 
إّن فوزه يف املباراة القادمة سيقربه أكر 
م��ن الظفر بدرع الدوري، إذ ينص نظام 
النهايئ ع��ىل الف��وز يف 3 مواجهات من 
أص��ل 5 للتويج باللق��ب، حيث ال تزال 
أبواب املنافس��ة مفتوحة عىل مرصاعيها 
كون املرحلة النهائي��ة يف جولتها األوىل، 
إذ تبقت أمام الفريقن 4 جوالت قادمة، 
وبذل��ك س��يكون أمام املح��رق الفرصة 
الكامل��ة للع��ودة ومعادل��ة النتيجة يف 
الجول��ة املقبلة التي س��تقام بينهام يوم 

اإلثنن املقبل.

وق��ّدم الفريقان مباراة متكافئة س��يطر 
األداء  عليه��ا  وغل��ب  الح��ذر  عليه��ا 
الدفاع��ي يف أغل��ب فراته��ا أك��ر من 
االعتامد الهجوم��ي، وأعطى عامل خربة 
النهائيات فري��ق املنامة والتكنيك الذي 
ميتلكه العبوه م��ن مهارات فردية الفوز 

املستحق.

المنامة يتقّدم

وجاء الرب��ع األول متكافًئا بن الفريقن، 
وابتدأت فيه حدة التنافس رسيًعا بتبادل 
الثالثيات، إذ شهد الربع 6 ثالثيات 4 منها 
منامية واثنت��ان محرقاوية، حيث افتتح 
محمد حس��ن باب التس��جيل للمنامة 
بثالثي��ة متقن��ة، رّد عليه��ا سيدهاش��م 

حبيب بثالثية عادل بها الكفة 3/3.  
ورغم تق��دم املح��رق بف��ارق 5 نقاط 
10/5، إال أّن املنامة عاد ليقلّص النتيجة 
ث��م يقلب الطاول��ة بثالثيتن من محمد 

حسن ونيكولوز 12/11.
وأجرى مدرب املنامة تغيريات مس��تمرة 
عىل تش��كيلته بس��بب وقوع العبيه يف 
األخطاء الش��خصية، فيام استقر مدرب 
املحرق عىل تشكيلته حتى اضطر للدفع 

بعيل عباس لتنش��يط الهجوم بعد تأخر 
الفريق يف النتيجة.

ورغم عودة املحرق وتقدمه 14/11، إال 
أّن املنامة متكن من التعديل أوال بثالثية 
أحم��د عزي��ز 14/14، قب��ل أن يتق��دم 
16/14 وظ��ل محافًظا ع��ىل تقدمه مع 

نهاية الفرة األوىل 18/16.
وجاءت بداية الرب��ع الثاين متكافئة بن 
الفريق��ن، إذ متكن املح��رق من تعديل 
النتيجة مبكرًا بس��لة بدر جاسم 18/18، 
ثم وضع أحمد حسن فريقه يف املقدمة 

.20/18
ولعب املنامة خالل الفرة وفق معطيات 
ومتطلب��ات مدربه متمكًن��ا من إحكام 
القبض��ة عىل الدفاع ما تس��بب بضغط 
كب��ري عىل العب��ي املحرق الذي��ن كانوا 
عرض��ة لألخط��اء الش��خصية والفني��ة 
املتكررة خالل الف��رة، وركزوا أيًضا عىل 
القرارات التحكيمي��ة املضادة لهم التي 
أث��ارت حفيظته��م وأثرت ع��ىل أدائهم 

خالل الفرة.
ومتكن املنامة من العودة وقلب النتيجة 
عرب ثالثيتي حس��ن ن��وروز والجورجي 
نيكل��وز 21/20، ثم رفع الف��ارق إىل 7 

نق��اط ب���27/20، وظل محافًظ��ا عليه 
حتى منتصف الفرة 32/24، لينجح من 
حسم الشوط األول بالفارق نفسه بواقع 

.44/37

.. ويواصل تقدمه

وواص��ل املنامة اللع��ب بأدائه الدفاعي 
القوي يف بداي��ة الربع الثاين، حيث نّوع 
م��ن األس��اليب الدفاعية الت��ي انتهجها 
مدربه عرب التحول من دفاع املنطقة إىل 

الدفاع الضاغط، ونجح من تسّيد الفرة، 
وأوصل الفارق إىل 17 نقطة بتألق واضح 
م��ن جميع عن��ارصه يتقدمه��م محمد 
حسن ومحمد أمري، يف الوقت الذي لجأ 
املحرق إىل اللعب الفردي كحل ملجابهة 

دفاع املنامة املستميت.
وتدخل م��درب األحمر بطل��ب الوقت 
املس��تقطع قبل فوات األوان، ونجح من 
إعادة العبيه إىل أج��واء املباراة، ومتكن 
املحرق من اس��تغالل األخطاء الهجومية 

املتك��ررة من جان��ب املنام��ة، ليقّلص 
الفارق تدريجًيا حتى أوصله إىل 3 نقاط 
مع نهاية الف��رة بثالثية ذهبية من عيل 

عباس 65/62.

.. ثم يفوز

واس��تمرت أفضلية املنامة يف الربع 
األخري، إذ تقّدم بثالثية حسن نوروز 
مطلع الفرة 68/62، ثم واصل رفع 
الف��ارق وأوصله ل���10 نقاط بواقع 
املحك��م  دفاع��ه  بفض��ل   ،72/62
الذي ش��ّل من قدرة املحرقاوية ح 
التس��جيل حت��ى منتص��ف الفرة، 
التي عاد فيها األحمر بثالثية أحمد 
حس��ن وق��رّب الفارق مج��دًدا إىل 
73/69، ثم ع��اد املنامة بالتغيريات 
اإليجابية التي أجرها الجهاز الفني 
وأعطته الفرص��ة يف املحافظة عىل 
التع��ادل وتجاوزه  ع��دم تحقي��ق 
ليحسم بطاقة الفوز األوىل لصالحه 

بنتيجة 83/74.

المنامة يكسب النزال األول لنهائي دوري السلة
خطف السبق وتقدم خطوة نحو درع “زين”

من لقاء المحرق والمنامة أمس      )تصوير: أيمن يعقوب(

محمد الدرازي

محمد سالمين

إيفان جيرميك جوسيب كالروس



يبدأ اليوم الخميس وصل الوفود العربية 
اجتمماع  يف  املشمماركة  والشممخصيات 
الجمعية العمومية لالتحاد العريب للكرة 
الطائرة، الذي سيعقد يوم السبت املقبل 
النتخمماب رئيس وأعضمماء مجلس إدارة 
جدد للدورة االنتخابية املقبلة، إذ ستتم 
تزكية الشمميخ عيل بن محمد آل خليفة 
رئيسمما لالتحاد العريب لممدورة انتخابية 

رابعة لعدم تقدم أي مرشح ملنافسته.
ومممن املقممرر أن يكتمل وصممول جميع 
ممثيل االتحادات العربية التي ستشارك 
يف اجتاع الجمعيممة العمومية يوم غد 
الجمعة عىل أن تغادر جميع الوفود يوم 

األحد املقبل.
 كراون بالزا يحتضن االجتماع

قممررت األمانممة العامة لالتحمماد العريب 
للكرة الطائممرة أن يكون فنممدق كراون 
بالزا )قاعة بممول روم 1( مقرا الحتضان 
اجتاعات االتحاد العريب للكرة الطائرة، 
إذ سمميعقد يمموم غد الجمعممة االجتاع 
العارش للجنة التنفيذية لالتحاد برئاسممة 
الشمميخ عيل بن محمممد آل خليفة كا 
ستحتضن قاعة املؤمترات بذات الفندق 
يمموم السممبت املقبل اجتمماع الجمعية 

العمومية.

الفردان وحبيب يمثالن البحرين

رشممح االتحاد البحريني للكممرة الطائرة 
كال مممن عضوي مجلممس اإلدارة محمد 

الفردان وحبيممب محمد لتمثيل االتحاد 
يف اجتمماع الجمعيممة العمومية لالتحاد 

العريب للكرة الطائرة.

16 ممثال في اجتماع 
العمومية

يشممارك يف اجتاع الجمعيممة العمومية 
لالتحاد العريب للكممرة الطائرة 16 ممثال 
املنضويممة  األعضمماء  االتحممادات  عممن 
تحممت مظلة االتحاد وهم بشممر أحمد 
محمممود  يوسممف  )األردن(،  العلمموان 
املال )اإلمارات(، حبيممب محمد، محمد 
فممراس محمممد  )البحريممن(،  الفممردان 
الفالممح )تونس(، قوقام عقبة سممليان 
)الجزائممر(، عمر الحاج، خالممد عبدالله 
محمد )السممودان(، عبدالهادي حسممن 

الحبايب )السعودية(، مناف فاضل عباس 
)العممراق(، بدر الممرواس، عامر الطوقي 
)سلطنة عان(، حسممن محمد قدومي 
)فلسممطن(، عيل غانم الكواري )قطر(، 
جان هممام )لبنممان(، عدنممان عبدالله 
بولممرس  مصطفممى  )ليبيمما(،  البكبمماك 
)مرص(،  عبدالسممالم  فممؤاد  )املغممرب(، 

اليمن )محسن أحمد صالح(.

شخصيات بارزة

العمومية  الجمعيممة  اجتاع  سمميحظى 
لالتحمماد العريب للكرة الطائرة مبشمماركة 
نخبة مممن القيادات الرياضيممة العربية 
املرموقممة والتي تتبمموأ مناصب رياضية 
اللجنممة  رئيممس  مقدمتهممم  مهمممة يف 
األوملبية الليبية جممال الزروق، ورئيس 

اللجنة األوملبية اللبنانية جان هام.

المرشحون في االنتخابات

تقدم للرتشح لعضوية مجلس إدارة 
االتحمماد العريب للكممرة الطائرة 13 
مرشحا موزعن عىل املناطق التالية 
وهي منطقممة دول الخليج العريب 
وشممبه الجزيممرة العربيممة كل من 
يوسف املال )اإلمارات(، عبدالهادي 
الحبايب )السعودية(، محسن صالح 
)اليمن(، عيل غانم الكواري )قطر(، 
بدر بممن عيل الممرواس ) سمملطنة 
عان(، ويتم اختيممار ثالثة أعضاء 

فقط من الخمسة املرشحن.
وأما بالنسبة ملنطقة املرشق العريب 
فقممد ترشممح كل من عمميل خليفة 

حيممدر )لبنممان(، بشممر العلمموان 
عبمماس  فاضممل  منمماف  )األردن(، 
اختيممار عضوين  )العممراق(، ويتم 
منهم، ومن منطقة شممال إفريقيا 
كال مممن فؤاد عبدالسممالم )مرص(، 
فراس الفالح )تونس(، طوقام عقبة 
)الجزائممر(، جال الممزروق )ليبيا(، 
)السممودان(،  خالد عبدالله محمد 
ويتممم اختيار ثالثة من املرشممحن 

الخمسة.
وتحتممدم املنافسممة عممىل عضوية 
العممريب  االتحمماد  إدارة  مجلممس 
خصوصمما يف منطقممة دول الخليج 
العريب وشبه الجزيرة العربية والتي 
يتنافممس فيهمما 5 مرشممحن عىل 3 
مقاعد واألمر ذاته يف منطقة شال 

إفريقيا بينا سيسقط مرشح واحد 
يف منطقة املرشق العريب.

جهود األمانة العامة

تبممذل األمانة العامممة لالتحمماد العريب 
للكرة الطائرة برئاسممة األمن العام جهاد 
خلفممان واألمممن العام املسمماعد فراس 
الحلواجي والجهاز التنفيذي املكون من 
مدير االتحمماد جالل املختار ومسممؤول 
السممكرتارية عادل البناء جهممودا كبرة 
يف سممبيل اإلعداد والتحضر لالجتاعات 
العربية ويف مقدمتهمما اجتاع الجمعية 
العموميممة واجتاع اللجنة التنفيذية مبا 
يسممهم يف إخممراج االجتاعممات بأفضل 
صورة، خصوصاً أن مملكة البحرين هي 

البلد الذي يحتضن مقر االتحاد العريب.

وصول الوفود المشاركة في عمومية االتحاد العربي للطائرة
منافسة قوية على العضوية

ال�������ف�������ردان وح����ب����ي����ب ي����م����ث����ان االت�������ح�������اد ال���ب���ح���ري���ن���ي
حسن علي

تلقى رئيس االتحاد اآلسمميوي للرماية 
الشمميخ عيل بممن عبداللممه آل خليفة 
دعوة من رئيس اللجنة املنظمة العليا 
أحمد نممارص الرييس لحضممور بطولة 
سمممو الشمميخة فاطمة بنممت مبارك 
العاملية لرماية السمميدات 2017، التي 
من املقرر أن تنطلق منافساتها اليوم 
الخميممس عممىل ميادين نممادي العن 
بإمارة  والجولف  والرماية  للفروسممية 
العممن اإلماراتيممة وتسممتمر حتى 13 

أبريل الجاري.
وتشممارك 100 رامية ميثلممن 28 دولة 
عامليممة يف هممذه البطولممة للتنافممس 
يف مختلممف األسمملحة منها املسممدس 
واألطباق،  الهممواء  وبندقيممة ضغممط 
البندقية،  “رماية  املسابقات  وتتضمن 
املسممدس، الرتاب، االسممكيت”، حيث 
تعممد هممذه البطولة هممي األوىل من 
نوعهمما عىل املسممتوى العاملي وبدعم 
ورعاية من أم اإلمارات رئيسة االتحاد 
النسايئ العام الرئيسة األعىل ملؤسسة 

التنمية األرسية رئيس املجلس األعىل 
لألمومممة والطفولممة سمممو الشمميخة 
فاطمة بنت مبارك، حيث تنتقل هذه 
البطولممة إىل مدينممة مراكش املغربية 
ممثلة عن إفريقيا ومرورا بجمهورية 
مممرص العربية وكذلممك إيطاليا ممثال 

عن أوروبا.
وأعرب الشمميخ عيل بممن عبدالله آل 
خليفة عن شكره وتقديره إىل األشقاء 
بدولممة اإلمممارات العربيممة املتحممدة 
ولسمممو الشمميخة فاطمة بنت مبارك 
عىل تنظيمهم بطولممة عاملية لرياضة 
الرماية لفئة السيدات، مؤكدا أن هذه 
املبادرة تعكس اهتام دولة اإلمارات 
العربيممة املتحممدة لرياضممة الرمايممة 
النسممائية وتسممهم يف تطويممر اللعبة 

مبختلف فئاتها عىل الصعيد العاملي.
وأكممد أن البطولممة فرصممة حقيقيممة 
مبختلممف  اآلسمميويات  للراميممات 
الجنسيات الكتساب الخرة واالستفادة 
التوفيممق والنجاح لجميع  متمنيا كل 

الراميات املشاركات وتحقيق األهداف 
املطلوبة عر املشاركة يف هذه البطولة 

العاملية.
ويف الختممام، قممدم الشمميخ عمميل بن 
عبداللممه جزيل الشممكر واالمتنان إىل 
سمممو الشمميخة فاطمة بنممت مبارك 
عىل رعايتها للبطولممة العاملية لرماية 
السيدات ولهذه املبادرة التي بال شك 

تسمماعد يف إعالء رياضممة الرماية من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، مؤكدا 
أن مشاركة 100 رامية ميثلن 28 دولة 
عاملية دليل عىل أهمية هذه البطولة 
ودورهمما يف تطويممر هممذه الرياضممة 
االسممتحقاقات  يف  ككل  والراميممات 
املقبلممة، وشممكر أيضمما اللممواء أحمد 
الرييس عىل توجيه الدعوة له لحضور 
حفل االفتتاح وفعاليات البطولة التي 

ستنطلق اليوم الخميس.
مممن جانب آخر، عقد املؤمتر الصحايف 
الخمماص بالبطولة حيث تنمماول اللواء 
الرييس الرشح بدءاً من بطولة سمممو 
الشمميخة فاطمة بنت مبارك العاملية 
لرمايممة السمميدات ممثلة عممن قارة 
آسيا وتنتهي ببطولة مراكش املغربية 
ممثلممة عممن إفريقيمما ومممرورا مبرص 
وإيطاليمما ممثلة عممن أوروبا، موضحا 
أن بطولة العام املقبل سممتكون أوسع 
انتشممارا لتشمممل األمركتن ومناطق 

أخرى من العامل.

بحضور رئيس االتحاد اآلسيوي للعبة

افتتاح بطولة فاطمة بنت مبارك العالمية للرماية.. اليوم
المكتب اإلعالمي       االتحاد اآلسيوي للرماية
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سيدات األحمر يتجاوزن 
طاجيكستان برباعية

أحمد مهدي

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات 
فوزا كبرا عىل نظره الطاجيكستاين بأربعة 

أهداف دون رد، يف اللقاء الذي جمعها يوم 
أمس يف طاجيكستان، ضمن الجولة الثانية 
من التصفيات املؤهلة إىل كأس آسيا 2018.

وجاءت أهداف منتخبنا عر الالعبة ريم 
الهاشمي التي سجلت 3 أهداف )هاتريك( يف الدقائق 17 و20 و78، 

إضافة إىل هدف لالعبة نورة الدورسي )46(.
وبهذه النتيجة، عوض منتخبنا الخسارة التي تعرض لها يف الجولة األوىل 

أمام منتخب األردن بنتيجة )6/0(.
وبهذه النتيجة، فغن منتخبنا ميلك حاليا 3 نقاط من فوز وخسارة.

ويقود منتخبنا يف البطولة املدرب الوطني خالد الحربان.
وتنتظر أحمر السيدات مواجهة مهمة أخرى يوم الجمعة املقبل أمام 

منتخب اإلمارات.
وتضم مجموعة منتخبنا إىل جانب طاجيكستان البلد املضيف كال من: 

األردن، العراق، الفلبن واإلمارات.
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 والصن؛ باعتبارها 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 أن األردن البلد املضيف 
للنهائيات العام املقبل 2018.

ينظممم نادي راشممد للفروسممية 
وسممباق الخيل يوم غٍد الجمعة 
السممباق الثمماين والعرشين لهذا 
املوسم، الذي سيقام عىل كؤوس 
وداريب  البحريممن  فيفمما  رشكممة 
البحريممن وذلممك عممىل مضار 
الرفة  مبنطقممة  النممادي  سممباق 

بالصخر.
وسيشممهد السباق مشمماركة 45 
مبنافسات  توقعات  وسط  جواداً 
قويممة بن مجموعة مممن الجياد 
القوية البارزة سواء املستوردة أو 
النتاج املحمميل أو الخيل العربية 

للفوز بالكؤوس والجوائز املالية، 
وأقواها يف الشوط السابع الذي 
سيشممهد رصاع نخبة من الجياد 
املستوردة التي سبق لها التنافس 
يف كأس جاللممة امللممك للجيمماد 
املسممتوردة يف مارس املايض ما 
سمميجعل الجمهور عممىل موعد 

متجدد مع الندية واإلثارة.
وجاءت القامئممة النهائية للجياد 

املشاركة عىل النحو التايل:
الشوط األول يقام عىل كأس فيفا 
جسممور لجياد جميممع الدرجات 
واملبتدئات “نتاج محيل” مسافة 

1000 مممرت مسممتقيم والجائممزة 
2000 دينار ومبشاركة 6 جياد.

الشوط الثاين يقام عىل كأس فيفا 
التوازن “مستورد”  لسباق  اليت 
مسافة 1200 مرت والجائزة 2000 

دينار ومبشاركة 4 جياد. 
الشمموط الثالث يقام عىل كأس 
فيفا واهو لجياد جميع الدرجات 
واملبتدئممات من خيممل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” ملسافة 
1600 مرت والجائزة 2000 دينار 

ومبشاركة 4 جياد. 
الشمموط الرابع يقممام عىل كأس 

فيفمما لجيمماد جميممع الدرجات 

واملبتدئات “مسممتورد” مسممافة 

1600 مرت والجائزة 2000 دينار 

ومبشاركة 11 جواداً. 

الشوط الخامس يقام عىل كأس 

فيفا لسباق التوازن “نتاج محيل” 

مسافة 1400 مرت والجائزة 2000 
دينار ومبشاركة 7 جياد. 

الشوط السادس يقام عىل داريب 
البحريممن لجيمماد الدرجة األوىل 
“نتاج محيل” مسممافة 2000 مرت 
والجائزة 4300 دينار ومبشمماركة 

4 جياد. 
الشمموط السممابع واألخممر يقام 
عممىل كأس البحريممن الذهبممي 
“برعاية فيفا” لجياد الفئة األوىل 
“مسممتورد” مسممافة 2000 مرت 
والجائزة 10000 دينار ومبشاركة 

9 جياد.

لقطة من السباقات 

45 جـــواًدا في السبــــاق الـ 22 للخيــــل 
الصخير       نادي راشد للفروسية وسباق الخيل



للفروس��ية  املليك  االتح��اد  ش��ارف 
وس��باقات القدرة ع��ى االنتهاء من 
واإلداري��ة  التنظيمي��ة  اإلج��راءات 
النط��الق ممثل جاللة امللك لألعامل 
رئيس  الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
املجل��س األعى للش��باب والرياضة 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة  رئيس 
سباق سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة اللييل للقدرة والذي سينطلق 
عرص غًدا “الجمعة” بقرية البحرين 

الدولية للقدرة.
وكان��ت اللجان العامل��ة يف البطولة 
قد عملت خ��الل األيام املاضية عى 
تجهيز كافة أسباب نجاح السباق من 
خ��الل العمل ب��روح الفريق الواحد 
الجهات،  م��ع مختل��ف  والتع��اون 
باإلضافة إىل تجهيز مسارات السباق 
للعموم والذي س��يقام ملسافة 120 
كم  CEI2*والسباق التأهييل الدويل 

واملحيل ملسافة 80 و40 كم.

العلوي: إبراز السباق بصورة 
متميزة

املل��يك  االتح��اد  رس  أم��ن  أك��د 

للفروسية وس��باقات القدرة غالب 
العلوي حرص االتح��اد عى إنجاح 
الس��باق من خالل توفري كل الدعم 
الالزم��ة،  واإلمكان��ات  واالهت��امم 
ع��الوة عى تس��هيل راح��ة جميع 
املش��اركة  املحلي��ة  اإلس��طبالت 
والفرسان وتهيئة األجواء التنافسية 
املناسبة للجميع تنفيًذا للتوجيهات 
الس��ديدة التي يتلقاها االتحاد من 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة الذي يحرص عى تقديم كل 
الدعم واالهتامم لجميع املش��اركن 

يف هذه البطوالت والسباقات.
الكبرية  باملش��اركة  العلوي  وأش��اد 
املتوقع��ة من قبل الفرس��ان ومتنى 
الفرس��ان  لجمي��ع  التوفي��ق  كل 
املش��اركن يف البطول��ة، ومتوقًع��ا 
أن يش��هد الس��باق منافس��ة قوية 
وحض��ورًا جامهرييًّ��ا من عش��اق 
ومحبي اللعبة، مبا يس��هم يف إنجاح 
املواس��م  كان يف  ك��ام  البط��والت 

املاضية.
كام أش��اد بالجه��ود الكب��رية التي 
يبذلها أعض��اء اللج��ان العاملة يف 
البط��والت، ومؤك��ًدا ال��دور البارز 

للجمي��ع يف العم��ل ع��ى إنج��اح 
السباق الذي دامئًا ما يحفل باإلثارة 
واملتعة، مش��رًيا إىل أن س��باق سمو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
يحت��اج إىل اإلعداد املبكر والتنظيم 
الجي��د مب��ا يتناس��ب م��ع أهميته 
وقوته، ودع��ا جميع أعضاء االتحاد 
املختلف��ة  اللج��ان  يف  والعامل��ن 
مبواصلة جهودهم الكبرية من أجل 

اإلعداد والتجهيز للسباق.

 الخاطري: المنافسة قوية
توق��ع قائ��د فري��ق األصاي��ل خالد 
الخاطري أن يش��هد سباق نارص بن 
حمد منافس��ة قوي��ة ومحتدمة من 
والفرس��ان  االس��طبالت  قبل جميع 
املش��اركن في��ه، وتوق��ع أن يكون 
الس��باق رسيًعا وقويًّا منذ انطالقته 
وحت��ى النهاي��ة، خاص��ة أن الجياد 
دخلت مرحلة متقدمة من الجاهزية 
بعد خوضها للتدريبات العالية، مشريًا 

إىل أن األصايل يعتمد عى نخبة من 
الجياد للمشاركة يف السباق وتجهيز 
فرس��ان للدخول يف معرتك املنافسة، 
السباق  اإلسطبل  “سيدخل  وأضاف: 
بعدد جي��د من الجياد، وسيس��عى 
إىل أن يكون اإلس��طبل منافًسا لبقية 
املشاركن”،  والفرس��ان  اإلس��طبالت 
متأم��اًل أن يقدم الفريق مس��تويات 
جيدة ويتمكن من إنهاء الس��باق يف 

أحد املراكز املتقدمة.

وأكد الخاطري أن إس��طبل األصايل 
واص��ل تدريبات��ه بح��امس وجدية، 
مش��ريًا إىل أن اإلس��طبل حرص عى 
إعطاء الفرصة للعديد من الفرس��ان 
الواعدين والناشئن، مؤكًدا أن هؤالء 
س��يكونون م��ن الفرس��ان املميزين 
بعد اكتسابهم الخربة مع املشاركات 
الفاعلة، مش��ريًا إىل أن هذا الس��باق 
ستكون فيه املنافسة قوية، وخصوًصا 
أن عدًدا كبريًا من االسطبالت والفرق 
بإع��داد وتجهي��ز خيوله��ا  قام��ت 
بالصورة املناس��بة، ووضعت العديد 
من الفرس��ان والجي��اد يف حالة فنية 
عالية، واس��تطاعت أن تصل ملرحلة 
متقدمة من اللياق��ة البدنية واألداء 

الفني.
التوفي��ق  كل  الخاط��ري  ومتن��ى 
لجمي��ع اإلس��طبالت والف��رق، وأن 
يواص��ل االتح��اد املليك للفروس��ية 
والق��درة تألقه ومتيزه الدائم ترجمة 
لتوجيهات س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة بإعطاء االس��طبالت 
املحلي��ة الحافز والتش��جيع لتقديم 
كل م��ا ميكن أن يس��اهم يف تطوير 

منافسات اللعبة.

أشاد األمن العام املساعد للمجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة، األمن 
الع��ام للجنة األوملبي��ة البحرينية 
باإلنجازات  عس��كر  عبدالرحم��ن 
والنتائ��ج اإليجابية الت��ي تحققها 
ش��تى  يف  الوطني��ة  املنتخب��ات 
املحاف��ل الخارجية والتي تعد مثرة 
لدع��م القي��ادة ورعاي��ة واهتامم 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
ج��اء ذلك ل��دى اس��تقباله رئيس 
للدراج��ات  البحرين��ي  االتح��اد 
الهوائية الش��يخ خالد بن حمد بن 
أحمد آل خليف��ة، ورئيس االتحاد 

البحريني لفن��ون القتال املختلطة 
الخي��اط، ومجموعة  العقيد خالد 
م��ن الالعب��ن واألجه��زة الفني��ة 
واإلدارية يف كلتا اللعبتن الحائزين 
عى سلسلة من اإلنجازات والنتائج 
األوملبية  اللجن��ة  املتمي��زة مبق��ر 

بضاحية السيف.
بامليدالي��ة  أش��اد  الع��ام  األم��ن 
الربونزي��ة الت��ي حققته��ا الالعبة 
رزان محمد صبح يف سباق الفردي 
ضد الس��اعة للس��يدات تحت 23 
للدراجات  اآلسيوية  بالبطولة  سنة 
الهوائية التي اس��تضافتها البحرين 
الشهر املايض، والتي اعتربها امتداد 
والنجاحات  اإلنج��ازات  لسلس��لة 
التي حققها االتحاد برئاسة الشيخ 
خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة، 

مثني��اً ع��ى األداء الرائع واملجهود 
الطيب الذي بذلته الالعبة لتحقيق 
هذه امليدالية وترشيف اململكة يف 

االستحقاق اآلسيوي.
كام أش��اد األمن الع��ام بامليدالية 
الالعبة  الت��ي حققته��ا  الذهبي��ة 
رب��ا العم��ري وامليدالي��ة الفضية 
الت��ي حققتها الالعب��ة أمل فردان 
يف البطول��ة اآلس��يوية الخامس��ة 
ل��ذوي  الهوائي��ة  للدراج��ات 
االحتياجات الخاصة، والتي تعكس 
م��دى م��ا تتمتع ب��ه رياضة ذوي 
إمكانات ومس��تويات  اإلعاقة من 
ب��ارزة وضع��ت مملك��ة البحرين 
يف مص��اف ال��دول املتقدمة عى 
اإلعاق��ة،  ذوي  رياض��ة  مس��توى 
منوهاً مبا قدمته الالعبتان من أداء 

متميز وأثنى ع��ى الجهود الكبرية 
الت��ي يبذله��ا االتح��اد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة برئاسة الشيخ 
محم��د ب��ن دعي��ج آل خليفة يف 
دعم ورعاية العبي ذوي اإلعاقة يف 

اململكة.

واس��تقبل عس��كر الع��ب فري��ق 
فنون القتال املختلطة حسن عياد 
الحائز عى املركز الثالث وامليدالية 
كيلوغرام��ا  ب��وزن 56  الربونزي��ة 
ومجموعة من الالعبن املش��اركن 
يف بطولة أوروب��ا املفتوحة لفنون 

القتال املختلطة التي أقيمت أخريا 
يف بلغاريا، مش��يداً باملكانة الرائدة 
واملتطورة التي باتت تحتلها رياضة 
فنون القتال املختلطة عى الساحة 
الدولية مستدال عى ذلك بسلسلة 
النتائ��ج واإلنج��ازات الباهرة التي 
حققها أبطال البحرين يف مختلف 
املحاف��ل الخارجية وهو ما يعكس 
س��المة الخط��ط والربام��ج الت��ي 
ينفذه��ا االتح��اد برئاس��ة العقيد 

خالد الخياط.
وعرب عس��كر عن أمله يف مواصلة 
حصد املنتخب��ات الوطنية للمزيد 
م��ن اإلنج��ازات والنجاح��ات مبا 
يس��هم يف تعزيز مكان��ة البحرين 

عى األصعدة كافة. 

ختام الموسم سيكون “مسًكا” لسباق ناصر بن حمد للقدرة

عسكر يشيد بإنجازات منتخبي الدراجات وذوي اإلعاقة “آسيوًيا”

الفحص البيطري صباح الجمعة وانطالق السباق عصرًا  

نوه بإنجاز عياد في بطولة أوروبا لفنون القتال 

تغطية      المكتب اإلعالمي 

ضاحية السيف       اللجنة األولمبية
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عسكر مستقبال أصحاب اإلنجازات والنتائج المتميزة

يتواص��ل العد التنازيل الس��تضافة 
جائ��زة   -  1 الفورم��وال  س��باق 
البحري��ن الكربى لط��ريان الخليج 
2017 يف حلب��ة البحرين الدولية 
يف  الس��يارات  رياض��ة  “موط��ن 
والذي سينطلق  األوسط”،  الرشق 
املقب��ل وتحدي��دا من  األس��بوع 
الجمع��ة حتى األح��د املوافق 14 

حتى 16 أبريل الجاري.
وتستضيف حلبة البحرين الدولية 
عى هامش “عيشها ويانا” العديد 
من الفعالي��ات الرتفيهية العائلية 
التي س��تتواجد يف منطقة الرتفيه 
خلف امل��درج الرئيس، ومن أهم 
التي  الرتفيهية  الفعالي��ات  ه��ذه 
تقدمها حلب��ة البحرين للجامهري 
“ع��امل الديناص��ورات” و “بي��ت 

األشباح”.
الرتفيهي��ة  الفعالي��ات  وأب��رز 
له��ذا الع��ام ع��امل الديناصورات 
والعرص الجلي��دي: رحلة ال مثيل 
له��ا ع��رب العصور القدمي��ة لرؤية 
ويتضمن  العمالقة،  الديناصورات 

املعرض 24 نوعا من الديناصورات 
الع��رص  م��ن  حيوان��ات  و10 
الجلي��دي، مبا فيه��ا ديناصور يت - 
ريكس الش��هري، إىل جانب منطقة 
تفاعلية مث��رية للحامس كمنطقة 
التقاط الص��ور التذكارية وفعالية 

الديناصورات العازفة.
والفعالي��ة الثانية بيت األش��باح: 
بيت األش��باح متأل ممراته وحوش 

واملخلوقات  واألش��باح  الزومب��ي 
املخيفة واملرعبة، البيت املسكون 
واح��د،  آن  يف  ومث��ري  مرع��ب 
وس��يتمكن الجميع م��ن الدخول 

من 12 عاما وأكرث.
ك��ام س��تمتلئ قري��ة الفورم��وال 
1 بالعدي��د من الف��رق املتجولة 
الرتفيهي��ة وط��وال القام��ة وعى 
املوس��يقية  الع��روض  امل��رح 

الراقص��ة املتنوع��ة القادم��ة من 
مختلف أنحاء العامل.

س��باق جائ��زة البحري��ن الكربى 
للفورم��وال 1 للع��ام 2017 ي��أيت 
مجددا ليؤكد أنه ليس تنافسا قويا 
وممتعا عى املضامر عرب س��يارات 
الفورموال 1 فقط، بل هو منظومة 
متكامل��ة م��ن املتع��ة والرتفي��ه 
والتشويق للجميع، وفرصة لألفراد 
والعائالت لتعيش أجواء ال تتكرر 
قبل انطالق الحدث العاملي وأثناء 
إقامة فعاليات��ه يف حلبة البحرين 

الدولية.
أما بالنسبة ألسعار التذاكر لحضور 
الس��باق العاملي فس��يكون سعر 
التذك��رة لثالثة أيام الس��باق عى 
املنص��ة الرئيس��ة ب��� 150 دينارا 
بحريني��ا، بينام املنص��ات األخرى 
كمنص��ة بتلك��و فيبل��غ الس��عر 
120 دين��ارا بحرينيا، و100 دينار 
بحرين��ي ملنص��ة املنعطف األول، 
60 دين��ارا بحرينيا ملنص��ة الفوز 

ومنصة الجامعة.

فعاليات ترفيهية لجمهور سباق الفورموال وان
الصخير     حلبة البحرين الدولية

فعاليات ترفيهية تنتظر الجماهير

صافرة كورية للقاء المحرق 
وصحم العماني

أحمد مهدي

أسند االتحاد 
اآلسيوي لكرة 
القدم مهمة 

إدارة لقاء 
ممثل اململكة 
فريق املحرق 

مع نظريه 
صحم العامين 

إىل حكم الساحة الكوري الجنويب كيم ديونق، والتي ستقام يوم اإلثنن 
املوافق 17 أبريل الجاري، عى االستاد الوطني، ضمن الجولة الخامسة من 
املجموعة الثالثة لكأس االتحاد اآلسيوي. وسيساعد كيم يف املهمة مواطناه 

بانق وسونق، فيام سيكون الحكم الرابع اإلمارايت عادل عيل النقبي.
وأوكل االتحاد القاري للعبة مهمة مراقبة املباراة إىل الفيتنامي فو، فيام 

سيكون السعودي محمد حمد مقيام للحكام.
وتعترب املواجهة مهمة للغاية لفريق املحرق، ضمن مشوار التأهل للدور 

الثاين من البطولة. وسيدخل املحرقاويون لقاء الفريق العامين بنشوة الفوز 
يوم أمس األول عى النجمة اللبناين بهدف دون رد حمل إمضاء الالعب 

جامل راشد يف اللحظات األخرية من املباراة.
ويشري ترتيب املجموعة الثالثة حاليا إىل صدارة الوحدات األردين برصيد 8 

نقاط، ثم املحرق ب� 7 نقاط، صحم العامين 4 نقاط، وأخريا النجمة اللبناين ب� 
3 نقاط. وينص نظام التأهل يف دور املجموعات عى ترشح أصحاب املراكز 
األوىل من املجموعات الثالث ملنطقة غرب آسيا، إضافة إىل صاحب أفضل 

مركز ثان بن هذه املجموعات.

من سباقات القدرة

من لقاء المحرق والنجمة اللبناني



وسالس��تي  الوحدة،  ف��رق  أعلنت 
ب��االس  وكريس��تال  يونايت��د، 
وتشامبيونز “أ” عن تأهلها وعبورها 
لل��دور مث��ن النه��ايئ “دور ال�16” 
من بطولة حم��د ومحمد بن نارص 
لخامسيات كرة القدم واملؤهلة إىل 
نهائيات كأس الع��امل للهواة والتي 
تنظمها اللجن��ة العليا لدورة نارص 
بن حم��د الثالثة لأللعاب الرياضية  
بالتع��اون م��ع رشك��ة  ن��ارص 10 
فوتباليزيش��ن ل��إدارة والخدمات، 
األوىل  املجموعت��ن  ع��ن  وذل��ك 

والثانية.
وجاء تأهل الوح��دة بعدما تصدر 
فرق املجموعة األوىل بعالمة كاملة 
انتصارات متوالية  وبتحقيقه لثالثة 
بالفوز عىل الرفاع الرشقي والعاملي 
بنتيج��ة واح��دة 3/1، وسالس��تي 
يونايتد 5/3، وحّل فريق سالس��تي 
يونايتد يف املركز الثاين بعد منافسة 

حامي��ة مع فريق العاملي، إذ تفوق 
عليه بفارق األهداف بعدما تساويا 
يف النق��اط “4 نق��اط” لكل منهام، 
وتفوق سالستي عىل منافسه بفارق 
ه��دف واحد فقط بعدما تعادال يف 
مواجهته��ام املب��ارشة 5/5، يف حن 

تفوق عىل الرفاع الرشقي 4/1.
مل  الت��ي  الثاني��ة  املجموع��ة  ويف 
تختل��ف يف إثارته��ا عن س��ابقتها، 
حيث نجح فريق كريس��تال باالس 
يف اعتالء ص��دارة املجموعة برصيد 
7 نق��اط بف��ارق األه��داف ع��ن 

تش��امبيونز “أ”، وتفوق كريس��تال 
عىل فريق املرح��وم محمد بوعيل 
4/1، واملدرس��ة املتع��ددة 4/2، يف 
حن تعادل مع منافسه تشامبيونز 
“أ” 2/2، ووالذي ح��ل ثانياً بعدما 
تفوق عىل املدرس��ة املتعددة 4/3، 

وفريق املرحوم محمد بوعيل 4/1.
وتتواص��ل مس��اء الي��وم الخميس 
منافس��ات البطولة بإقامة مباريات 
املجموعتن الخامسة والسادسة، إذ 
وضعت القرعة فرق الزعيم، وكالس 
اون غ��راس، والعميد “ب” ووبالك 

ول��ف يف املجموعة الخامس��ة، يف 
حن ج��اءت فرق العمي��د “أ”، وال 
بامبون��را، وبيب��ي والحكوم��ة يف 
أول  ويتأهل  السادس��ة،  املجموعة 
وث��اين كل مجموع��ة لل��دور مث��ن 

النهايئ.

الوحدة وسالستي يونايتد وكريستال باالس وتشامبيونز “أ” أول المتأهلين 
في بطولة حمد ومحمد بن ناصر لخماسيات كرة القدم 

تغطية        اللجنة اإلعالمية

ش��هدت مباري��ات ال��دور األول 
مش��اركة الدويل السابق وهداف 
منتخبن��ا الوطن��ي األول النج��م 
عالء حبيل ضم��ن صفوف فريق 
حبي��ل  وق��دم  “أ”،  تش��امبيونز 
ملح��ات فنية جميل��ة أعادت إىل 
األذهان ش��يًئا من بريقه خصوًصا 
م��ع قيادته لخط هج��وم فريقه 
ونجاح��ه يف ه��ز الش��باك يف 3 
مناس��بات، قبل أن يتعرض لكرس 
يف إبهام ي��ده اليمن��ى بالدقائق 
األخرة م��ن عمر مب��اراة فريقه 
الثالث��ة بع��د احتكاك ق��وي غر 
مقص��ود مع املناف��س، وتم عمل 
اإلس��عافات األولية للنجم الدويل 
الس��ابق يف امللعب قبل أن ينقل 

إىل املستشفى.
وعرب حبيل عن أسفه لإصابة التي 
تع��رض لها، مؤك��ًدا أن اإلصابات 

يف ع��امل كرة القدم أم��ر طبيعي، 
آم��اًل أن يعود ملزاولة معش��وقته 

الصغرة يف أقرب فرصة ممكنة.
وأبدى حبيل سعادته باملشاركة يف 
البطولة بغض النظر عام ستحمله 

البطول��ة م��ن نتائج، مؤك��ًدا أنه 
يسعى للمس��اهمة يف نجاح هذا 
التجم��ع خصوًصا م��ع ما تحمله 
ه��ذه الفاعلية م��ن أهداف مبنح 
الفرصة للشباب البحريني إلثبات 

البطول��ة  أن  مؤك��ًدا  قدراته��م، 
الوج��وه  بع��ض  ع��ن  كش��فت 
والخامات الجيدة يف يومها األول، 
عىل أمل االستفادة منهم يف قادم 

الفرتات.

أك��د س��كرتر لجن��ة الحكام 
لك��رة  البحرين��ي  باالتح��اد 
املتقاعد  الدويل  الحكم  القدم 
جاسم محمود أن بطولة حمد 
ومحمد بن نارص لخامس��يات 
ك��رة القدم الت��ي تقام ضمن 
فعالي��ات بطول��ة “نارص 10” 
فك��رة جدي��دة م��ن نوعه��ا 
مبملكة البحرين، والتي تهدف 
ملنح الشباب البحريني الهاوي 
فرصة مامرسة خامسيات كرة 
القدم وس��ط أجواء تنافسية، 

مؤك��ًدا أن االتح��اد البحريني 
وّف��ر 5 ح��كام م��ن الدرجة 
األوىل إلدارة مباري��ات ه��ذا 
التجم��ع الك��روي، مضيًفا أنه 
ت��م توزي��ع 3 ح��كام إلدارة 
مبنافس��ات  اليومية  املباريات 
الدور التمهيدي البالغ عددها 
12 مب��اراة يف الي��وم الواح��د 
بواق��ع 4 مباريات لكل حكم، 
متمنيًّ��ا يف الوق��ت ذات��ه كل 
لجمي��ع  والنج��اح  التوفي��ق 

الفرق املشاركة.

الدولي السابق حبيل يعيد شيًئا من بريقه 

5 حكام من الدرجة األولى

عالء حبيل أثناء تلقيه العالج بعد اإلصابة

محمود يتوّسط بعض حكام البطولة

جانب من منافسات اليوم األول للبطولةشعار دورة ناصر10 سمو الشيخ ناصر بن حمد 
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ناصر واألنجال

224 العًبا 

حرصت اللجنة املنظمة العليا لبطولة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لكرة القدم 

“نارص 10” عىل تثبيت صورة كبرة يف 
املالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني 
لكرة القدم، والتي تحتضن منافسات بطولة 

حمد ومحمد بن نارص  لخامسيات كرة 
القدم. حيث احتوت الصورة عىل لقطة 
عفوية إلحدى املناسبات الرياضية التي 

تجمع بن ممثل جاللة امللك لألعامل الخرية 
وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة، مع أنجاله الكرام سمو الشيخة شيمة 
بنت نارص بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ 

حمد بن نارص بن حمد آل خليفة وسمو 
الشيخ محمد بن نارص بن حمد آل خليفة.

شارك يف منافسات الدور األول من البطولة 
224 العًبا من مختلف  قرى ومدن اململكة، 

والذين حرصوا عىل املشاركة يف الحدث 
بتشكيلهم 32 فريًقا مشارًكا موزعن عىل 8 
مجموعات، حيث ستتنافس الفرق يف هذا 
الدور عىل تحقيق املركزين األول والثاين، 
الذي مينحهم فرصة مواصلة املشوار عرب 

االنتقال ملنافسات دور ال�16.

صورة ناصر بن حمد وأنجاله خلف أحد الفرق المشاركة

بعض الالعبين المشاركين في بطولة الخماسيات

من جانبه، قال قائد فريق العاملي محمد الشامي: 
“تعترب البطولة من املبادرات املتميزة الداعمة 

للشباب ملامرسة الرياضة السيام رياضة كرة القدم، 
والتي تعد اللعبة الشعبية األوىل عىل املستوى 

املحيل والعاملي. وقد استطاع الحدث أن يفرض 
نفسه بقوة منذ انطالقة املنافسات، من خالل 
املشاركة الواسعة من قبل الشباب واملنافسة 

الواضحة بن الفرق لبلوغ األدوار النهائية. ومام 
الشك فيه، أن اللجنة العليا لبطولة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

لكرة القدم “نارص 10” بالتعاون رشكة فوتبواليزيشن لإدارة والخدمات، قد 
وفقت كثرًا بإقامة هذا التجمع الريايض الذي يحتضن الشباب الهواة، بعد 

أن كان مقترًصا عىل مامرسة خامسيات الكرة عىل مستوى الحواري”، مضيًفا 
أنه رغم خروج فريقه من سباق املنافسة، إال أن الفريق يتطلع لخوض مزيد 
من املشاركات، بهدف املساهمة يف إنجاح مختلف البطوالت املحلية وكذلك 

السعي للمنافسة عىل تحقيق نتائج إيجابية داعمة ملسرة الفريق.

قال إداري فريق الرفاع الرشقي 
عيل إبراهيم: “سعداء باملشاركة 
يف البطولة التي منحت الفرصة 
للشباب البحريني من مختلف 

مناطق البحرين لاللتقاء وخوض 
املنافسات يف أجواء مليئة 

بالتحدي والتنافس. فالبطولة 
تحمل دالالت كثرة فهي تعّزز 

اإلخاء واللحمة الوطنية وتعطي الشباب الفرصة 
ملامرسة الرياضة التي تنعكس عىل تطور قدراتهم، 

وتساهم كذلك عىل خلق روح املنافسة فيام بينهم”، 
متمنيًّا يف الوقت ذاته للبطولة تحقيق األهداف 
والتطلعات التي تتساهم يف إبراز وإنجاح هذا 

الحدث.

علي إبراهيم
سعداء بالمشاركة

 محمد الشامي
مبادرة ممتازة

محمد الشامي
علي إبراهيم
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“باس” تنظم حملـــة تبرع بالـــدم
خدمات  ���رك��ة  نظمت 
مطار البحرين )با�س( حملة 
للتربع بالدم وذلك باملقر 
الرئي�شي لل�ركة، وتربع يف 
 64 اأك��ر م��ن  ه��ذه احلملة 
ال��دم  لبنك  دع��م��اً  م��وظ��ًف��ا 

مبجمع ال�شلمانية الطبي. 
 وج���اء ذل��ك ب��ن��اًء على 
ال���ت���زام ال�����رك��ة ب��دوره��ا 
خ��دم��ة  ب���ه���ا يف  امل����ن����اط 

املجتمع.

ممرضو “البحرين الطبية” يتنافسون بمسابقة المهارات

الريجنسي يضيء الشموع بمناسبة ساعة األرض

امللكي���ة  الكلي���ة  م���رة،  والأول  ا�شت�شاف���ت 
للجراح���ن يف اإيرلن���دا، جامع���ة البحري���ن الطبية 
)RCSI البحري���ن(، م�شابق���ة امله���ارات املهنية 

لوزارة الرتبية والتعليم.
الثالث���ة  الوطني���ة  امل�شابق���ة  يف  �ش���ارك 
للمه���ارات املهنية، التي افتتحه���ا وزير الرتبية 
والتعليم ماجد النعيم���ي، 500 م�شرتك تناف�شوا 
يف 17 مه���ارة مهني���ة وفني���ة يف جمموع���ة م���ن 

االأماكن يف اأرجاء البحرين.
وا�شت�شافت جامعة البحرين الطبية م�شابقة 
الرعاية ال�شحية واالجتماعية والتي تناف�س فيها 
ط���الب التمري����س يف اجلامع���ة م���ع نظرائهم من 
كلي���ة العلوم ال�شحية يف جامع���ة البحرين يف عدد 
م���ن امل�شابقات ال�ريري���ة املختلفة القائمة على 

املهارات.
اأطلق���ت امل�شابقة الوطني���ة للمهارات، التي 
يت���م تنظيمه���ا بدع���م موؤ�ش�ش���ات �ش���وق العمل 
وموؤ�ش�شات التعليم العايل واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 
و”متك���ن”، يف اإطار اجلهود الت���ي تبذلها وزارة 
الرتبي���ة والتعليم لتعزيز قط���اع التعليم املهني 

والفني يف البحرين.
تراأ����س تنظيم امل�شابق���ة بالنيابة عن جامعة 
البحرين الطبي���ة، املحا����رة يف التمري�س اإميان 
فتي���ل، التي اخت���ريت ككبرية اخل���رباء ومن�شقة 

التدريب يف برنامج الرعاية ال�شحية واالجتماعية 
من قبل الوكيل امل�شاع���د للتعليم العام والفني 
ورئي�شة اللجنة الوطنية ملهارات البحرين لطيفة 

عي�شى البونوظة. 
تهدف امل�شابقة ب�شكل اأ�شا�شي اإلى ت�شجيع 
م�شارك���ة الطالب يف العديد م���ن املجاالت الفنية 
واملهني���ة ومنحهم فر����س ا�شتعرا����س مهارات 

مهنية وفنية حمددة.
وعلى هام����س هذه امل�شابق���ة، رحبت جامعة 
البحري���ن الطبي���ة باأك���ر م���ن 200 طال���ب م���ن 

ط���الب املرحل���ة الثانوية وغريهم م���ن ال�شيوف 
االآخري���ن من خارج اجلامع���ة يف حرمها اجلامعي يف 
الب�شيتن، الذين ح����روا مل�شاهدة املتناف�شن 

اأثناء امل�شابقة. 
وبهذه املنا�شبة عل���ق رئي�س جامعة البحرين 
الطبية �شمري العتوم قائال “نت�رف بامل�شاركة يف 
ا�شت�شافة هذا الفعالية املرموقة، ون�شيد بوزارة 
الرتبية والتعليم لدورها يف تنظيم هذا الربنامج 
ال���ذي بدورة �شيح�شن من ج���ودة خريجي التعليم 

العايل”.

ريجن�ش���ي  انرتكونتيننت���ال  فن���دق  ق���ام 
البحري���ن والذي يعد من الفنادق الرائدة من فئة 
اخلم�س جنوم يف مملك���ة البحرين باإطفاء االإ�شاءة 
والكهرب���اء يف اأق�ش���ام ع���دة من الفن���دق ما بن 
ال�شاعة  8:30 م�شاًء اإلى 9:30 م�شاًء وذلك احتفاًء 

مبنا�شبة �شاعة االأر�س.
 تهدف ه���ذه املبادرة العاملية والتي نظمها 
اإل���ى   )WWF( ال�شن���دوق العامل���ي للطبيع���ة
دعوة االأف���راد واملجتمعات واملن���ازل وال�ركات 
اإلى اإطف���اء االإ�شاءة غري ال�روري���ة وملدة �شاعة 
واحدة خالل �شهر مار�س من كل عام لتكون لفتة 

ت�شامنية رمزية مع التوجه نحو حماية البيئة.
هذا وقال مدير ع���ام لفندق انرتكونتيننتال 
ريجن�شي البحرين ج���ان اإف�شي�س: نحن نن�شم اإلى 
املجتم���ع العامل���ي �شنوياً من خالل ه���ذا الن�شاط 
اله���ام وذلك لتذك���ري اأنف�شن���ا بامل�شوؤولية التي 

نحملها على عاتقنا جتاه البيئة.
وتاب���ع: ته���دف ه���ذه املب���ادرة اإل���ى تعزيز 
اأهمي���ة تاأثري اخلطوات ال�شغرية كاإطفاء االإ�شاءة 

على املحافظة على عاملن���ا و�شمان ا�شتمراريته 
لالأجي���ال القادم���ة، واإنن���ا نفتخ���ر مب�شاركة هذه 

املنا�شبة مع زمالئنا و�شيوفنا. 
وي�شارك املالين م���ن النا�س حول العامل يف 

�شاع���ة االأر�س والت���ي بداأت كفعالي���ة �شعبية يف 
مدين���ة �شي���دين االأ�شرتالية ع���ام 2007 ومن ثم 
انت����رت لت�شم���ل الي���وم اأكر م���ن 7 اآالف مدينة 

وبلدة حول العامل.

“كورال سبا” عنوان الرضا واالسترخاء 

3 جوائز مرموقة لجاكوار الند روفر 

ح�ش���دت جاك���وار الن���د روف���ر 3 جوائ���ز 
مرموق���ة �شم���ن الن�شخ���ة الرابعة م���ن جوائز 
“�شي���ارة الع���ام يف ال����رق االأو�ش���ط 2017” 
)MECOTY(، التي اأقيم���ت نهاية مار�س 
يف دب���ي. ومن ب���ن نظرائه���ا املر�شحن من 
قط���اع ال�شيارات، ح�شدت جاك���وار جائزتن 
 F-PACE لهذا العام، حيث ف���ازت �شيارة
بلق���ب “اأف�شل �شيارة دف���ع رباعي مدجمة”، 
وجاك���وار F-TYPE SVR بجائزة “اأف�شل 

�شيارة كوبيه فاخرة”.
 وتكرمًي���ا لتميزه���ا يف جم���ال االبت���كار، 
ف���ازت �شي���ارة رين���ج روف���ر اإيف���وك القابلة 
للك�ش���ف من الن���د روفر بجائ���زة “الريادة يف 

القطاع” املميزة.
ويف معر����س تعليقه على هذا الفوز قال 
برو����س روبرت�ش���ون، وهو مدير ع���ام جاكوار 
الند روفر ال����رق االأو�شط و�شم���ال اإفريقيا: 
“ت�شاه���م من�ش���ات اجلوائ���ز املوثوق���ة مثل 
“�شي���ارة العام يف ال�رق االأو�شط” يف االرتقاء 
بالقط���اع ودفعه لالأمام، واإن���ه ل�رف كبري لنا 
اأن نحظ���ى بالتقدي���ر دائم���اً عل���ى منتجاتنا. 
 ،F-PACE جاك���وار  مث���ل  �شي���ارات  واإن 
وجاك���وار F-TYPE SVR، ورين���ج روف���ر 
اإيف���وك القابل���ة للك�ش���ف، هي دلي���ل را�شخ 
على التزامن���ا بتقدمي اأف�شل جتارب القيادة 

واأكرها روعًة ومتيزاً لعمالئنا”.

يعك�س �شبا ك���ورال باي اأجواء الرفاهية، 
فل���دى زيارت���ه جتد م�ش���در احلي���اة. ميتزج 
النق���اء الطبيعي م���ع االآثار العالجي���ة للمياه 
ال�شاخن���ة والباردة خللق حالة م���ن االنتعا�س 

والن�شاط.
لال�شتمت���اع  ب���اي  ك���ورال  يدع���وك 
بالتدلي���ك اأو العالج���ات اخلا�ش���ة مثل عالج 
التنحي���ف وع���الج الوج���ه واالأظاف���ر وم�ش���اج 
احلجام���ة وال�شم���ع واأنواع كثرية م���ن امل�شاج 
)ال�شوي���دي- التايالن���دي امللكي- ال�شمع – 
احلج���ر ال�شاخن- اأروم���ا- االأن�شج���ة العميقة 
– م�ش���اج ك���رات االأع�ش���اب ال�شاخن���ة ... الخ 
وغريها من اأنواع امل�شاجات التي تنا�شب كل 

االحتياجات(. 
يتميز اأفراد فريق عمل املنتجع ال�شحي 
باأنه���م متخ�ش�شون ومدرب���ون تدريًبا جيًدا. 
ف���اإدارة ك���ورال ب���اي ت���ويل اهتماًم���ا كب���رًيا 
بتقدمي اال�شت�ش���ارات ال�شخ�شية وي�شعدهم 
تزويد زبائنهم باملزيد من املعلومات. يوفر 

املنتج���ع ال�شح���ي قائم���ة بجمي���ع العالجات 
املتوفرة مع توفري و�شف مف�شل لكٍل منها.

مت افتت���اح ك���ورال �شبا ر�شمي���اً يف عام 
2003 مبنتجع الكورال باي الوجهة االأف�شل 
باملدين���ة، يحت���ل الطاب���ق العل���وي ويتمي���ز 
باأجواء هادئ���ة تاأخذك بعيداً ع���ن عناء العمل 

ومتنحك اال�شرتخاء وال�شعور بالر�شا.

إعداد: هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com

multaqa@albiladpress.com

وسط أجواء آسرة

خالد بن حمود آل خليفة يفتتح “سيني كافيه العدلية”
احتفل �شيني كافيه، املطعم املحلي 
الر�شم���ي لفرع���ه  ال�شه���ري، باالفتت���اح 
الرابع يف البحري���ن يف موقع ا�شرتاتيجي 
يف منطقة املطاعم ذات ال�شعبية العالية 

يف جممع 338 يف منطقة العدلية. 
الرئي����س  برعاي���ة  احلف���ل  نظ���م 
التنفي���ذي لهيئ���ة البحري���ن لل�شياح���ة 
واملعار����س ال�شي���خ خال���د ب���ن حم���ود 
اآل خليف���ة. وج���ذب حف���ل االفتت���اح ما 
يق���رب م���ن 200 �شيف، منه���م العديد 
م���ن ال�شخ�شي���ات الب���ارزة مب���ا يف ذلك 
�شف���ري دول���ة الكوي���ت ل���دى البحري���ن 
ال�شي���خ عزام مب���ارك ال�شب���اح، ومقدمو 

الربام���ج التلفزيونية، وم�شاهري و�شائل 
التوا�شل االجتماعي، واالإعالميون الذين 
تذوق���وا االأ�شناف اللذي���ذة املتوفرة يف 

قائمة الطعام اخلا�شة ب�شني كافية. 
وبه���ذه املنا�شب���ة هن���اأ ال�شيخ خالد 
بن حم���ود اآل خليفة املوؤ�ش�شن ل�شيني 
كافيه، االأخوين حممد واأيوب الب�شتكي، 
واأ�ش���اد بدوره���م برف���ع ا�ش���م العالمات 
كل  له���م  ومتن���ى  املحلي���ة  التجاري���ة 
التوفي���ق، بينم���ا اأعرب اأف���راد عائلتهم 
واأ�شدقائهم عن متنياتهم لهم باملزيد 

من النجاح. 
واطل���ع ال�شي���خ خال���د بن حم���ود اآل 

خليف���ة على اأق�شام املطعم، ومن بعدها 
ب���داأ عر����س اآ����ر لرق�ش���ات باالأ�ش���واء 
والنار، وقام الراق�شون املحليون بر�شم 
�شعار �شين���ي كافيه باالأ�ش���واء واأمتعوا 

احلا�رين بعرو�شهم النارية. 
 �شاحب التنظيم لالفتتاح الر�شمي، 
حمل���ة عرب و�شائ���ل التوا�شل االجتماعي 
تتنا�ش���ب م���ع االفتت���اح الكب���ري بطرح 
تذاك���ر دعوات ذهبية حل�ش���ور االفتتاح 
وفر�شة تناول الطعام احل�رية، وح�شل 
15 من العم���الء على الدعوات احل�رية، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى �شخ�شي���ات معروفة يف 

مواقع التوا�شل االجتماعي.
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 تعّر�شت العار�ش���ة ال�شهرية كيندل جيرن 
اإل���ى عملية �رسق���ة كبرية، اإذ �رسق���ت جموهرات 
بقيم���ة 200 األ���ف دوالر من منزله���ا، يف لو�س 

اأجنلو�س.
وعل���ى الف���ور، اأبلغ���ت جي���رن ال�رسط���ة عند 

ال�شاع���ة الواح���دة �شباحاً م���ن فجر اأم����س، باأّن 
هناك جموهرات مفقودة بقيمة 200 األف دوالر 
تقريب���اً، علم���ا اأن احلادث مل ينتج عن���ه اأي اآثار 
عن���ف، اإذ اإن ب���اب املنزل فت���ح بطريقة عادية 

ولي�س بعنف. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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متيل هذا اليوم كثرياً اإلى امل�شاركة 
وعدم االنزواء.

يحمل هذا اليوم �شعوراً بالطماأنينة، 
والنجاح الكبري.

تعم���د اإل���ى ممار�ش���ة الريا�شة التي 
تعنى بتقوية ع�شالت ال�شاقني.

�شحت���ك تكون قوية ج���داً هذا اليوم 
خالفاً لالأيام ال�شابقة.

تك���ون ه���ذا الي���وم عل���ى موع���د مع 
م�شوؤوليات كبرية.

كل م���ا عليك اأن تفعل���ه هو التكّيف 
مع اجلّو اجلديد املتقّلب.

ال اأن�شح���ك باللج���وء اإل���ى العالجات 
احلادة واملتعبة كثريا.

ي�شود جو من ال�شعادة بعد خالف 
حاد مع ال�رسيك.

يتباط���اأ اإيقاع���ك يف العم���ل ب�شب���ب 
االإرهاق الذي ي�شيطر عليك.

يع���زز هذا الي���وم اأو�شاعك املهنية، 
لكن ال تكن عنيداً ومت�شبثاً . 

جي���دة  مهني���ة  دورة  الي���وم  تبا����رس 
و�شبكة وا�شعة من االت�شاالت.

تفرح خلرب �ضار وتتحّرر من ال�ضغوط 
وتنفرج اأ�شاريرك.
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 بدور املالكي من اجل�رسة

حت���ت رعاية كرمية من لدن �شمو ال�شيخة 
ثاجب���ة بن���ت �شلم���ان اآل خليف���ة، وبح�ش���ور 
�شم���و ال�شيخة م���رمي بنت �شلم���ان اآل خليفة، 
ويف اأم�شي���ة رائع���ة، اأقامت ح���رم �شفري خادم 
احلرم���ني ال�رسيف���ني ل���دى مملك���ة البحري���ن 
�ش���ارة بنت بن���در ب���ن �شلفوت، حف���ال كبريا 
ل���وداع حرم �شفري دولة قط���ر ال�شابق ال�شيخ 
جا�شم بن حمم���د اآل ثاين، ال�شيخة �شيخة بنت 
عب���داهلل اآل ثاين، مبنا�شبة انته���اء فرتة عمل 
زوجه���ا مبملك���ة البحري���ن، بح�ش���ور عدد من 
ال�شيخ���ات الكرميات، وزوجات اأع�شاء ال�شلك 
الدبلوما�شي املعتمدين لدى البحرين، وعدد 
من �شي���دات االأعم���ال واملدعوات 
وقرين���ات  ال�شعودي���ة،  م���ن 
الدبلوما�شي���ني العامل���ني يف 
ال�شفارة ال�شعودية بالبحرين.

ال�شعودية  ال�شفري  حرم 
كلمتها،  يف  اأكدت  �شارة، 
اأن هذا احلفل هو اأقل 
م�شاعر  ع��ن  تعبري 
واملحبة  ال�شكر 
وال�������ع�������رف�������ان  
اآل  �شيخة  لل�شيخة 
فر�شة  وه���و  ث����اين، 
ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���م���ا يف 
قلوبنا من حب كبري 
قدمته  مل���ا  ل��ه��ا، 
امل�شاعر   من  لنا 
وال������ت������ع������اون 
وال��دع��م اأث��ن��اء 
وج����وده����ا يف 

البحرين.
واأردف��������ت 
ال�����ش��ف��ري  ح������رم  اأن 
القطري م�شهود لها بالعمل 
ال���ت���ط���وع���ي واخل�������ري يف 

البحرين، وكانت داعما لنا يف كل االأعمال التي 
تنطلق من حب اخلر والعطاء للمجتمع. 

واأعربت ع���ن اأمنياتها لل�شيخ���ة �شيخة اآل 
ثاين بالتوفيق يف العمل الدبلوما�شي اجلديد، 
موؤك���دة اأن جميع الدبلوما�ضي���ني اخلليجيني 

هم جنود خلدمة بالدهم اأينما وجدوا. 
وتقديره���ا  �ضكره���ا  ج���ل  ع���ن  وع���ربت 
الكبريي���ن ل�شمو ال�شيخة ثاجب���ة بنت �شلمان، 
لرعايتها حفل التوديع، وت�رسيف �شمو ال�شيخة 

مرمي بنت �شلمان اآل خليفة.
واأكدت اأن �شمو ال�شيخة ثاجبة هي االأقرب 
دوم���ا اإل���ى كل قرينات ال�شل���ك الدبلوما�شي 
اأنه���ا �شي���دة  العامل���ني بالبحري���ن، موؤك���دة 
للدبلوما�شي���ة من الط���راز االول، ونحن جميعا 
كقرينات الأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي العربي 
واخلليج���ي نفخر ب�ضموها، ونت����رف برعايتها 
ل���كل منا�شباتنا، ونلج���اأ اإلو �شموه���ا دوما يف 
كل الفعاليات واالأمور التي نحتاجها، م�شيدة 

بالكلم���ة املوؤث���رة التي األقتها �شم���و ال�شيخة 
ثاجب���ة باملنا�ضبة، والتي اأكدت فيها االرتباط 
االإن�ش���اين الوثي���ق ب���ني العم���ل الدبلوما�شي 
والعمل اخلري م���ن خالل ما تقوم به قرينات 
ال�شفراء من خدمة للمجتم���ع، وم�شاركة فاعلة 
يف الفعالي���ات الهادف���ة اإلى تعزي���ز الروابط 
والعالقات ال�شيا�شية واالإن�شانية بني البحرين 

والدول ال�شقيقة.
واأردفت �شارة بنت بندر: لقد جئنا الليلة 

لي����س من اأج���ل اأن ن���ودع اأختا عزي���زة وغالية 
فح�شب، بل من اأجل اأن نقول اي�شاً �شكرا لكل 
ما عملته وقدمته م���ن اجلنا فاأعمالها اخلريه 
واخلرة �ضتظل ت�ضهد لها دوما. م�ضيفة، لقد 
كان���ت حقا اأختا و�شديقة ب���كل معنى الكلمة، 
وتعاملها م���ع الكل كان راقيا ويحتذى، ونحن 
جمتمعون الي���وم لتودي���ع دبلوما�شية تركت 
اأثرا كبريا، وبالن�شبة اإلينا وداعها �شيء �شعب 

للغاية.
اأحيته���ا  وتخل���ل احلف���ل فق���رة غنائي���ة 
الت���ي احتف���ت  املغربي���ة جيه���ان  املطرب���ة 
احل�شور ب�شوته���ا الرائع، من�ش���دة مزيجا من 
االأغ���اين الوطنية اخلليجي���ة والعربية، وبع�ض 
االأغ���اين الت���ي تناولت مو�شوع���ات عن احلب 

والوداع والهجر والفرح.
و�شم���ل احلفل اأي�ًش���ا عر�س اأزي���اء راقيا 
للم�شمم���ة ال�شعودية املتاألقة جن���الء الراجح 
بدع���م وم�شاندة ح���رم ال�شفري ال�شع���ودي، اإذ 
طرح���ت جنالء جمموعتها االأخرية التي  حظيت 
ا�شتح�شانه���ن،  ونال���ت  احلا����رسات  باإعج���اب 
واأثن���ت �ش���ارة عل���ى موهب���ة م�شمم���ة االأزياء 
جن���الء، موؤكدة دعمها ل���كل رائ���دات االأعمال 
وت�شجيع���ا  اإجنازاته���ن  الإب���راز  ال�شعودي���ات 

الإبداعاتهن.

• •ال�شيخة هيفاء ال خليفة	 •ال�شفرية امل�رسية	 •عقيلة ال�شفري الفل�شطيني	 •جناة اخل�ر	 •اأمل مبارك احمد	 رودة را اك�شتنادا	

ال�شياح���ة  البحري���ن  هيئ���ة  اأطلق���ت 
واملعار�س اعتباًرا م���ن يوم اأم�س عرو�س 
“Sesame Street”، التي �شت�شمر لغاية 
8 اأبريل اجلاري على اأر�س مركز البحرين 

للمعار�س واملوؤمترات.
و�شه����د العر�����س االفتتاح����ي ال����ذي 
بامل����رح  حافل����ة  تفاعلي����ة  جترب����ة  ق����دم 
والتعلي����م، ح�ش����وًرا جماهريًي����ا كبرًيا من 
االأطف����ال واأهاليه����م، اإذ حظ����وا على مدار 
�شاع����ة ون�ش����ف بفر�شة لق����اء �شخ�شيات 
ال�شهري املحبوبة  التلفزي����وين  امل�شل�شل 
الواق����ع.  اأر�����س  والتفاع����ل معه����ا عل����ى 
  Live- Make“ ويجرى تنظي����م عرو�س
 a new Friend Sesame Street“،
التي ت�شته����دف قطاع الرتفي����ه العائلي 
بالتن�شيق مع جمموعة ڤي�شتار الرتفيهية 
االأمريكي����ة،  املتح����دة  الوالي����ات  يف 
مينيابولي�س، وت�شغله����ا �رسكة االإنتاج يف 
نرتيك����ويل برودك�ش����ن الواق����ع مقرها يف 

لندن باململكة املتحدة.
  Sesame“ عرو����س  وتقتب����س 
 Street“ التلفزيوين امل�رسحية امل�شل�شل 
االأمريك���ي املع���روف عاملًي���ا، اإل���ى جانب  
تقدميها �شخ�شيات جديدة تهدف لتعليم 
االأطفال فن تكوين ال�شداقات واالحتفاء 
باالأمور امل�شرتكة بني الثقافات املختلفة. 
كذل���ك اأُعجب اأه���ايل االأطف���ال باحلرفية 
العالي���ة يف االإنت���اج امل�رسح���ي م���ن الن�س 
الذك���ي واملو�شيق���ى املاألوف���ة واختي���ار 
االأغ���اين املعروف���ة التي اأُع���دت خ�شي�ًشا 
للعر����س. و�شيقام عر�شني ي���وم االأربعاء 
ال�شاع���ة 3:00 و6:30 م�ش���اًء، باالإ�شاف���ة 
اإل���ى 3 عرو�س يومية م���ن 6 اإلى 8 اأبريل 
عند ال�شاع���ة 10:00 �شباًحا و3:00 م�شاًء 

و6:30 م�ش���اًء. وتتواف���ر التذاكر �شمن 3 
فئ���ات: الربونزي���ة والف�ضي���ة والذهبية، 
وتباع عرب املوقع االإلكرتوين لفرجني “. 
وتعليًق���ا عل���ى االإقب���ال اجلماهريي، 
ق���ال الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة البحرين 
لل�شياح���ة واملعار����س، ال�شي���خ خال���د بن 
حمود اآل خليفة: “ي�شعدنا احل�شور الالفت 
  Sesame Street، والكبري على عرو����س
وه���و نتيج���ة حر�شن���ا عل���ى التن�شيق مع 
����رسكات االإنتاج امل�رسحي العاملية لتقدمي 
اأف�شل العرو�س امل�رسحية التي ت�شتقطب 

جمه���ور عائل���ي من داخ���ل البحرين ودول 
اخلليج ال�ضقيقة.”

ه���ذه  جن���اح  “وير�ش���خ  واأ�ش���اف: 
العرو����س م���ن مكان���ة مملك���ة البحري���ن 
كوجه���ة عائلي���ة، قريب���ة ومرحب���ة، تقدم 
جتربة �شيق���ة وممتعة لل�شي���اح من جميع 
االأعم���ار، بالتزامن مع االإج���ازات يف الدول 
املج���اورة ال�شقيق���ة. وت�ش���ب يف حتقيق 
ا�شرتاتيجيتن���ا مل�شاعف���ة اإ�شهام القطاع 
االإجم���ايل  الن���اجت املحل���ي  ال�شياح���ي يف 

بالتوافق مع الروؤية الوطنية 2030”.

 Sesame Street 
تنطلق وسط إقبال عائلي خليجي مميز

حرم السفير السعودي تقيم حفل وداع لشيخة آل ثاني

يجب استثمار النجومية في توصيل الرسائل المفيدة للمجتمع

برعاية سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان

مخرج “ طفاش” الشاب الكوهجي:

ميكن القول اإن املخرج ال�شاب يو�شف الكوهجي 
اأ�شب���ح مراآة لعامل االإب���داع ورمزا ال���ى الثقة والعمل 
اخلالق وال�ضورة اجلميلة التي تبهر االأعني، ويحاول 
اأن يكون ل���ه فلكه �شبه امل�شتق���ل يف ال�شينما. على 
الرغ���م من �شغ���ر �شنه  وحداثة جتربت���ه، اإال اأن فكره 
�شديد الرثاء والعمق ويحمل ملمحا من مالمح التميز.

“الب���الد” التق���ت املخ���رج الكوهج���ي يف ه���ذا 
 احلوار:

كيف كانت رحلة تصوير فيلم “طفاش 
واألربعين حرامي” في تونس؟

لق���د كان���ت الرحل���ة موفقة ال���ى اأبع���د احلدود 
واجلميع عم���ل باإخال�س وتفان وابداع اي�شا، ولك ان 
تتخيل اننا يف اآخر يوم ت�شوير كانت درجة احلرارة 8 
درجات، وكان الت�شوير عل���ى �شفينة بعر�س البحر، 
ومل يكن هناك اأي مكان للتدفئة، واملمثلون يرتدون 
مالب����س خفيفة، ومع ذلك مل يتفوه احد بكلمة “برد” 
اأو اأري���د الراح���ة، ب���ل ا�شتمرين���ا يف الت�شوي���ر لغاية 
ال�ضاعة اخلام�ض���ة فجرا وكان لديهم ا�ضتعداد للبقاء 

 مدة اأطول.

أيهما اقرب إليك... اإلخراج 
التلفزيوني أم السينمائي؟

لق���د ت�شدي���ت لعم���ل وحي���د وه���و “�شوال���ف 
طفا����س”، ولكن جمم���ال ميكنني الق���ول اإن االإخراج 

التلفزي���وين كان ب�شيط���ا جدا؛ الأن العم���ل بطبيعته 
ب�شيط اي�شا ومن نوعية “ال�شت كوم” واملبني على 
كوميديا املوقف، وهذا االمر ال يحتاج الى جهد كبري 
وقت ت�شوير امل�شهد، ولكن يف ال�شينما االمر يختلف 
كثريا فاجله���د م�شاعف واحلركة اكرث واملتعة فيها 

 اأجمل كذلك.

لقد كان لوالدك المنتج أحمد 
الكوهجي وانت ايضا دور رئيس في 

خلق شخصيتي “طفاش وجسوم”، 
وهما اليوم من اشهر الشخصيات 

الفنية على مستوى الخليج ... هل 
كنت تتوقع هذه الشهرة لطفاش 

وجسوم؟

من���ذ البداي���ة كنا نوؤم���ن اأ�شد االإمي���ان باأن 
الفن���ان البحرين���ي جنم ب���كل طاقات���ه وال يقل 
م�شتوى ع���ن اأي فن���ان اآخر “طفا����س وج�شوم” 
اأ�شبح���ا ا�شه���ر من نار عل���ى علم، وهم���ا �شنعا 
مبوهبتهم���ا توليف���ة ناجح���ة وكان للعم���ل دور 
اأ�شا����س طبع���ا يف اب���راز هات���ني ال�شخ�شيت���ني 
املحبوبت���ني، ولكن امل�شوؤولية التي اأنظر اإليها 
اأنا كمخرج ه���ي اال�شتمرارية يف النجاح وتقدمي 
االف�شل يف امل�شتقب���ل وعدم التوقف يف حمطة 
معين���ة واال�شتف���ادة م���ن االأخط���اء، واالأهم هو 
مترير الر�ضائل الهادف���ة واملفيدة عرب النجوم 
امل�شتغلني معن���ا، اإذ يجب ا�شتثم���ار النجومية 
يف تو�شي���ل الر�شائ���ل املفيدة �ش���واء لالطفال 
اأو للنا�شئ���ة ولعموم املجتمع، فحديث النجم له 

تاأثري كبري.

 أين أنت من المسرح؟
لالأ�ش���ف مل اأ�شارك يف اي عم���ل م�رسحي، وال اأجد 
نف�ش���ي يف ه���ذا املجال اجلمي���ل، وميك���ن اأن تكون 
درا�شتي لل�شينم���ا وتركيزي عليها هي من اأبعدتني 

عن امل�رسح.
 

هناك مقولة شهيرة وهي “السينما 
جمهور” وأنتم في مؤسسة “حوار” 

حققتهم هذه المعادلة في دور 
السينما المحلية، إذ حقق الجزء 

األول من فيلم “طفاش في جزيرة 
الهالمايا” نجاحا كبيرا وتفوق على 

الكثير من األفالم العالمية بعدد 
الحضور وهي سابقة في تاريخ 

السينما الخليجية، حدثنا عن هذا 
اإلنجاز؟

نفتخ���ر باأن قدمن���ا فيلما بحريني���ا خال�شا حقق 
مبيع���ات تذاك���ر يف البحرين تخطت اأفالم���ا اأمريكية 
معروفة عر�شت يف التوقي���ت نف�شه، وهذا يعني اأن 
املتف���رج اأ�شبح���ت لديه ثق���ة يف الفيل���م البحريني، 

وهذا موؤ�رس مهم جدا.
موؤ�ش�ش���ة “ح���وار” وبع���د اإنتاجه���ا 3 اأج���زاء من 
م�شل�ش���ل “�شوالف طفا�س” اجته���ت اإلى حتد جديد 
وه���و الدخول يف جمال ال�شينم���ا، وعندما نتحدث عن 

جناح فيلم طفا�س فنح���ن ال نتحدث عن جناحنا نحن 
فقط، واإمنا عن جناح البحرين كلها.

 

ما التجارب السينمائية التي تأثرت 
بها؟

تاأث���رت بفيلم ا�شم���ه “انرت �شتل���ر” للمخرج 
باملو�شيق���ى  وحتدي���دا  ن���والن،  كري�شتوف���ر 
الت�شويري���ة الت���ي بن���ى عليه���ا املخ���رج الفيلم 
باأكمل���ه. فالعملية هنا كان���ت عك�شية حيث جل�س 
املخرج م���ع املوزع هاين���ز زامير، ال���ذي يعد من 
اف�شل املوزعني يف هولييود و�رسح له م�شهد من 
الفيل���م، وبع���د ان ا�شتمع ال���ى املقطوعة انطلق 
خيال املخ���رج الإجناز الفيلم باأكمل���ه. كما تاأثرت 
اي�ش���ا بفيلم “�ضيد اخل���وامت” وبطريقة ت�شوير 
املناظ���ر، ف���كل م�شهد يف الفيل���م كان عبارة عن 

لوحة جميلة.
 

كلمة أخيرة للجمهور الذي ينتظر 
فيلم “طفاش واألربعين حرامي”؟

نتمن���ى اأن نك���ون عن���د ح�ش���ن الظ���ن، واأنا 
اأع���د اجلمهور بجرع���ة م�شاعفة م���ن الكوميديا 
واملغام���رات اأك���رث من اجل���زء االأول، ف���اإذا كان 
طفا�س قد خا����س مغامرة واحدة يف اجلزء االول 
من الفيل���م، فهنا �شوف يخو�س ثالث مغامرات 

مبعية ج�شوم.

• البالد مع الكوهجي يف غرفة مونتاج فيلم طفا�س 2	

• •فريق العمل	 طفا�س وج�شوم توليفة ناجحة	

• •يف ال�شينما اجلهد م�شاعف	 اأعد اجلمهور بجرعة م�شاعفة من الكوميديا	

tariq_albahhar

زينب العسكري: ال أعتبر الفن 
شيئا معيبا

ظه���رت الفنان���ة البحريني���ة زين���ب 
الع�شكري يف زي���ارة الأطفال )مركز را�شد 
للمعاق���ني( يف دب���ي بع���د ابتعاده���ا عن 
ال�شاحة الفنية ُقرابة ال�10 �شنوات ب�شبب 

ظروفها العائلية من زواج واإجناب.
وع���ن التقائه���ا االأطف���ال املعاقني 
يف املرك���ز، قالت: “من���ذ اأيام وجودي يف 
ال�شاحة الفنية، كن���ت اأحب اأن اأقوم بهذا 
الن���وع م���ن الزي���ارات االإن�شاني���ة؛ الأنني 
اأ�شع���ر ب���اأن االأطفال املعاق���ني يفرحون 
اإن زارته���م وج���وه فني���ة يف احتفاالتهم، 

خ�شو�ش���ا اأنني كنت اأعمل ب�شكل م�شتمر 
يف م����رسح الطف���ل. ل���ذا، لدّي فك���رة عن 
طريق���ة تفكرياالأطف���ال، كم���ا كان لدّي 
م�شل�ش���ل )بال رحم���ة(، ال���ذي حتدث عن 
االأطف���ال من ذوي االحتياج���ات اخلا�ضة، 
وه���ذا العم���ل اأفادين ج���دا كون���ه قّربني 
م���ن االأطفال اأكرث، ف����رت اأوفر خربة يف 

التعامل معهم”. 
واأ�شاف���ت: “ل���ذا، عندم���ا اأح�رس مثل 
ه���ذه املنا�شبات، يكوناالأطف���ال �شعداء، 
وه���ذه ال�شع���ادة ال تتوق���ف عليه���م، بل 

ن�شعر بها نحن اأي�ش���اً، والواحدهنا يدرك 
اأنه اأجنز �شيئاً ُمفيداً يف حياته”.

وعن���د �شوؤاله���ا: ” يف اخلرب ال�ضحايف 
الذي وزعه املكتب االإعالمي ملركز را�شد 
للمعاق���ني”، جاء فيه و�شف���ك بالفنانة، 
وذلك قبل ا�شمك زينب الع�شكري، فهل 
ُيحرج���ك اأن���ه بعد ابتع���ادك ع���ن ال�شاحة 
الفنية، يتم و�شفك من جديد بالفنانة؟” 
اأجاب���ت: “ال؛ الأنن���ي ال اأقب���ل ب���اأن ي�شبق 
ا�ضمي و�ض���ف )املعتزلة(، كوين ال اأعترب 

الفن �شيئا معيبا”

• تخطى عدد 	
م�شاهدات اأغنية 

نان�شي عجرم اجلديدة 
“احلب زي الوتر” التي 

طرحتها من األبومها 
اجلديد “حا�شة بيك” 

عتبة املليون م�شاهدة 
يف 4 اأيام.

BUZZ 

مسافات

اأ�سامة املاجد
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دوالر مليون   71.2 الوردية” ت�سجل  “النجمة 
بيعت اأملا�صة وردية زنة 59.60 قرياطا مببلغ قيا�صي قدره 71.2 مليون دولر يف هوجن كوجن يوم 
الثالث���اء اإلى �رشكة ت�صاو ت���اي فوك املحلية للمجوهرات بعد حرب مزايدة ع���ر الهاتف ا�صتمرت خم�س 

دقائق بني ثالثة مزايدين.
وقال���ت دار مزادات �صوذبي على توي���رت اإن ما اأطلقت عليها “النجم���ة الوردية” هي اأكر اأملا�صة 

وردية خالية من ال�صوائب وزاهية يقيمها معهد الأحجار الكرمية الأمريكي.
واأ�صاف���ت اأن الأملا�صة �صجلت “رقما قيا�صي���ا جديدا لأي اأملا�صة اأو حجر كرمي يف مزاد”. ومل ينجح 

بيع لالأملا�صة يف نوفمر 2013. و�صجلت 83 مليون دولر، لكن امل�صرتي مل يتمكن من الدفع.

رحيل املخرجة التون�سية رجاء بن عمار

االأر�ض علـى مـوعــد مــع “�سيــف خطيــر”
قالت اإدارة الف�صاء الأمريكية )نا�صا( 
اإن كويكب���ا يبلغ قطره نحو 1.4 كيلومرت، 
�صيقرتب “ب�صكل م���ن املحتمل اأن يكون 
خط���ريا” م���ن الأر����س، ي���وم 19 اأبري���ل 

اجلاري.

وقدر العلماء امل�صافة التي �صيقرتب 
بها اجلرم ال�صماوي من الأر�س، بنحو 4.6 

�صعف امل�صافة بني الأر�س والقمر.
وح�صب “نا�ص���ا”، فاإن تل���ك امل�صافة 
هي الأق���رب بني الأر����س وكويكب بهذا 

احلج���م يف العقد الأخري، وم���ن املتوقع األ 
يقرتب كويكب م�صابه بهذه امل�صافة من 

الأر�س قبل 400 عام من الآن.
ومت ر�ص���د الكويكب الذي يحمل ا�صم 
“2014 ج���ي اأو 25” لأول م���رة يف ماي���و 

.2014
والعام املا�صي ح���ذر عامل الف�صاء يف 
“نا�صا” رون بالكي، من اأن مدار الكويكب 
ق���د يجل���ب بع����س ال�صخور م���ن الف�صاء 

مل�صافة قريبة من الأر�س.

�سيني يتزوج روبوًتا �سنعه بنف�سه

تخل���ى رج���ل �صيني ع���ن مهم���ة البحث 
ع���ن عرو�صة من بني الب����رش، واقرتن بروبوت 

�صنعه بيديه.
واتخ���ذ ت�صن���غ جياجيا )31 عام���ا( قراره 
للتخل�ص م���ن �شغوط ع�ئلته ب�ش����أن �رضورة 
زواجه، وفق ما نقل���ت �صحيفة “الغ�ردي�ن” 
اأم����س  ع���ن �صحيف���ة �صيني���ة  الريطاني���ة 
الأربع���اء. و�صنع مهند�س ال���ذكاء ال�صناعي 
“الروب���وت الزوجة” الع���ام املا�صي، واأطلق 

عليها ا�صم “يينغ يينغ”.
وعق���د الق���ران يف عطلة نهاي���ة الأ�صبوع 
املا�ص���ي، و�ص���ارك في���ه وال���دة املهند�س 
واأ�شدق�وؤه يف مدينة ه�نغت�شو �رضقي البالد، 
وذل���ك رغم اأن ال�صلط���ات املحلية ل تعرتف 

بهذا الزواج.

يبلغ ال�سرطة قبل كل عالقة عاطفية

اأ�صبح كيلي غودفري اأول بريطاين يجر 
عل���ى اإبالغ ال�رشط���ة يف حال دخ���ول اأي عالقة 
عاطفي���ة جديدة، حتى ت�صتطيع اإبالغ ال�رشيك 

امل�صتقبلي مبا�صيه العنيف.
ووف���ق م���ا اأوردت �صحيف���ة “تلغراف” 
الريطاني���ة، اأم����س الأربعاء، ف���اإن غودفري 
اعت���دى ب�صورة مروعة عل���ى �صديقته، الأمر 
الذي دفع املحكمة لإلزامه باإبالغ ال�رشطة باأي 
عالق���ة جديدة. و�صيبقى غودفري )30 عاما( 
خا�صعا لهذا الأمر ملدة 7 �صنوات، و�صيكون 
جم���را على ذلك يف ح���ال دخوله يف اأي عالقة 

تتحاوز 14 يوما.
واأ�ص���ارت اإلى اأن الريط���اين �رشب راأ�س 
�صديقت���ه يف الأر����س وح���اول حقنه���ا، مم���ا 

ت�شبب له� ب�أ�رضار ج�شدية ب�لغة.

كلب ينقذ حفل زفاف من “انتحارية”

ذك���ر م�صوؤول���ون اأن كلب���ا يف حف���ل زفاف 
بنيجريي���ا ت�صارع م���ع انتحارية حت���ى انفجرت 
عبوته���ا النا�صفة، مم���ا اأدى اإلى مقتل احليوان 
اأي�ص���ا. وق���ال بوب���ا اأحمد م���ن قري���ة بيلبيلو، 
بالق���رب م���ن مدينة ميدوغ���وري �صم���ال �رشق 
البالد، اإن ال�صي���وف ممتنون لأن الكلب �صحى 

بنف�صه لإنقاذ حياتهم.
واأ�ص���اف اأن النتحارية كان���ت بالقرب من 
حف���ل زفاف يف القرية عندما قفز عليها الكلب 
�صب���اح الأحد. واأك���د املتحدث با�ص���م ال�رشطة، 
فيكت���ور اإي�صوكو، اأم�س الأربع���اء، لالأ�صو�صيتد 

بر�س اأن الكلب تدخل لإنقاذ حفل الزفاف.
ي�ص���ار اإل���ى اأن ق���وة متع���ددة اجلن�صي���ات 
طردت جماعة بوك���و حرام املتطرفة من معظم 

املدن والقرى يف �صمال �رشقي نيجرييا.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

غرامة على ال�سيارات امللوثة للبيئة يف لندن 
يعتزم رئي�س بلدية لندن �صادق خان فر�س غرامة قيمتها 12.50 جنيه اإ�صرتليني )16 
دولرا( يومي���ا، على اأك���ر ال�صيارات واحلافالت تلويثا للبيئة، ل���دى دخولها و�صط املدينة، 

اعتبارا من العام 2019، لت�صبح لندن اأحدث مدينة تكافح ال�صيارات امللوثة للبيئة.
ووفقا ل� “رويرتز” �صيقدم موعد اإن�صاء منطقة منخف�صة النبعاثات، وهي املنطقة التي 
تلت���زم فيه���ا ال�صيارات مبعايري معينة اأو تدفع غرامات، اإل���ى اأبريل 2019، بدل من �صبتمر 

2020، كما كان خمططا يف عهد رئي�س البلدية ال�صابق.
وقال خان: “الهواء يف لندن قاتل، ولن اأقف مكتوف الأيدي ول اأفعل �صيئا”.

و�صيبداأ رئي�س البلدية كذلك م�ص���اورات لتو�صعة املنطقة منخف�صة النبعاثات، لت�صمل 
املدينة بكاملها، اعتبارا من 2020، وت�صم احلافالت وال�صاحنات.

ومتتد املنطقة من مطار لندن يف ال�رشق اإلى ملعب وايتهارت لني يف توتنهام يف ال�صمال، 
وكيو غ�ردينز يف الغرب، وكالف�م كومن يف اجلنوب لل�شي�رات اعتب�را من 2021.

و�صتطب���ق معاي���ري املنطق���ة املنخف�ص���ة النبعاثات على جمي���ع املركب���ات التي تعمل 
بالبنزي���ن، والتي ل تفي مبعايري يورو 4 لالنبعاثات، وعلى جميع الطرز التي تعمل بالديزل، 
والتي ل تلتزم مبعايري يورو 6. وكان خان، امل�صاب بالربو، والذي انتخب قبل اأقل من عام، 
وع���د بجعل لندن اإحدى اأكرث املدن ال�شديقة للبيئة يف الع�مل، بت�شغيل املزيد من احل�فالت 

الكهربائية، وتوفري حمطات �صحن لل�صيارات.

فق���دت ال�صاح���ة الثقافية يف تون�س املخرج���ة امل�رشحية البارزة، رج���اء بن عمار، 
وذلك خالل خ�صوعها لعملية جراحية يف القلب يف وقت متاأخر، الثالثاء.

ونع���ت وزارة الثقاف���ة التون�صية رجاء بن عمار، وقالت اإنه���ا تعترها من اأعمدة 
امل����رشح التون�صي وواحدة من رم���وزه. وقدمت بن عمار اأعم���ال م�رشحية متنوعة منها 
)الأم���ل(، و)�صاك���ن يف حي ال�صيدة(، و)بي���اع الهوى(، و)فاو�ص���ت(، )وراء ال�صكة(، 
و)الب���اب اإلى اجلحي���م(، و)هوى وطن(. وكان اآخر اأعمالها م���ن اإنتاج امل�رشح الوطني 

)نافذة على ...(، والذي افتتح مهرجان احلمامات الدويل يف دورته الأخرية.
ورحل���ت رجاء بن عمار بعد م�صرية فنية انطلقت من امل�رشح املدر�صي واجلامعي 
يف اأواخ���ر ال�صتينات، وكانت مع جليلة بكار من املج���ددات يف امل�رشح التون�صي، كما 

كانت من اأوائل الذين اأ�ص�صوا لتجربة الرق�س امل�رشحي يف تون�س.    

 Social
media

من�سور لبيون�سيه يحقق 

اأكرث من مليون دوالر

يب���دو اأنن���� نعي�ص يف ع�مل املغني���ة الأمريكية، بيون�شيه ملكة الب����ي مع تقدير قيمة 
تفاعلها ووجودها على مواقع التوا�صل الجتماعي باملاليني.

وذكر تقرير جديد اأن بيون�صيه تعتر الأكر قيمة بني امل�صاهري على مواقع التوا�صل 
الجتماعي، مع حتقيق من�صور واحد لألبوم Lemonade اأكر من مليون دولر، من قيمة 
الإع���الن. ويذكر اأن املغنية الأمريكية حتت���ل املرتبة ال� 22 يف قائمة ال�صخ�صيات الأكر 
متابعة على مواقع الإنرتن���ت. وي�صتند التقرير اإلى جمموع البحث وامل�صاركة ملن�صورات 
امل�ش�هري، كم���� ذكر اأن املغنية، �شيلين� غوميز، ال�شخ�ص الأك���رث مت�بعة على اإن�شتغرام 
حالي���ا، لتكون وراء بيون�صيه متاما عندم���ا يتعلق الأمر بقيمة املن�صور الواحد على مواقع 
التوا�ص���ل الجتماعي. ي�صار اإل���ى اأن اإعالن بيون�صيه الأخري ع���ن حملها، �صاهم يف حتقيق 

هذه القيمة الكبرية ملن�صوراتها.

الطق�س املتوقع اليوم 
�صيكون معتدلً مع بع�س 

ال�صحب.

الرياح �صمالية غربية من 10 اإلى 15 
عقدة ولكنها من 15 اإلى 20 عقدة يف 

البداية.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام ولكنه من 3 
اإلى 5 اأقدام يف عر�س البحر يف البداية. درجة احلرارة 
العظمى 29 درجة مئوية، وال�شغرى 18 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.

albiladpress@حالة الطقس ارتفاع الموج @albiladpress @albiladnews

اإيفانكا ترامب تتحدى منتقديها

ف��ي أول مقابلة خاص��ة بعد تنصيب والده��ا الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
رس��ميا، وتعيينها خالل األيام األخيرة مس��اعدة للرئيس، أك��دت إيفانكا ترامب أنها 
“متواطئة” مع أجندة الرئيس، “إذا كان التواطؤ قوة دافعة نحو األفضل” وأعربت 
عن أملها في أن تترك تأثيرا إيجابيا. وردت ابنة الرئيس بقوة على معارضي والدها 

الرئيس، مشيرًة إلى أن الزمن سيثبت أن إدارة ترامب “ناجحة”.

 المتحف البريطاني يعرض للمرة 
األولى في مجموعته اإلفريقية 

منحوتة دائمة من أعمال الفنان 
الكاريبي “زاك أوفي” الذي 

يخوض مجاالت الفن البصري 
والنحت وفن التصوير.
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