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�سخروا اأقالمكم خلدمة الوطن وتفنيد املغالطات اتفاقيات دفاعية وجتارية ونفطية مع ماليزيا
اال�صتفادة من و�صائل التوا�صل يف اإنتاج املعلومة... رئي�س الوزراء لل�صحافيني: التعاي�س نهٌج متاأ�صل تتبناه �صيا�صاتنا على الدوام... العاهل:

كو�الملب���ور - بن���ا: قال عاه���ل �لبالد 
�س���احب �جلاللة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل 
خليفة �إن مملك���ة �لبحرين تعتز بتوجهات 
ماليزيا �لثابت���ة و�ملتزنة يف �النفتاح على 
�لعامل، وتبنيها لقيم �لو�سطية و�العتد�ل، 
ومت�س���كها مبب���ادئ �لتعاي�س و�لت�س���امح 
ورعايته���ا للتعددية �لثقافي���ة و�لدينية. 
و�أ�س���اف جاللت���ه، يف كلمة �ألقاه���ا جاللته 
ل���دى �جتماع���ه مع مل���ك ماليزيا �س���احب 
�جلاللة �ل�س���لطان حممد �خلام����س، �أن هذ� 
نهٌج متاأ�س���ل تتبناه �سيا�سات بالدنا على 
�ل���دو�م حلفظ مكت�س���باتها و�س���د كل ما 
يهدد مناءها و��س���تقر�رها. و�أعرب جاللته 
ع���ن تطلعه �إلى �رصعة تفعي���ل �التفاقيات 
ومذكر�ت �لتفاهم، �لتي �س���تعتمد �ليوم، 
يف جم���االت �لدف���اع، و�خلدم���ات �جلوي���ة، 
و�لنفط و�لغاز، باالإ�سافة �إلى �لتعاون بني 

غرفتي �لتجارة و�ل�سناعة.

�ملنامة - بنا: �أكد رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة، يف ر�سالة 
وجهه���ا �س���موه �إلى �لعامل مبنا�س���بة �لي���وم �لعاملي 
حلرية �ل�س���حافة، �أهمي���ة دور �لكلمة �حلرة و�لنزيهة 

يف تنمية �حلا�رص و�سناعة �مل�ستقبل.
وق���ال “�إن �ل�س���حافة مبا لها من ق���وة وتاأثري يف 
�لر�أي �لع���ام وما متتلكه م���ن �أدو�ت عليها �أن تكون 
و�سيلة للبناء ودعم خطو�ت �ملجتمع يف جمال �لتنمية 

�مل�ستد�مة �لتي ي�سعى �إليها �جلميع”.
ودعا �س���موه رج���ال �ل�س���حافة و�الإع���الم �إلى �أن 
ي�س���خرو� �أقالمه���م �إلى كل ما يخدم م�س���لحة �لوطن 
و�س���عبه، و�أن تتو��س���ل م�س���رية عطائه���م يف تفنيد 
�ملغالطات و�الأكاذيب �لتي تروج لها بع�س و�سائل 
�الإعالم ت�ستهدف �لنيل من ��ستقر�ر �لوطن و�لتاأثري 

يف ن�سيجه �الجتماعي.
و�سدد �س���موه على �رصورة �ال�س���تفادة �لق�سوى 
من و�س���ائل �لتو��س���ل �الجتماعي �جلدي���د يف �إنتاج 
�ملعلوم���ة �لت���ي تفي���د �ملجتمع���ات و�لعم���ل عل���ى 

تطورها ملا ت�س���كله هذه �الأدو�ت من حر�ك �جتماعي 
و�سيا�س���ي ينبغ���ي �أن يوط���ن خلدم���ة ه���ذه 

�ملجتمعات ال �إلى تقوي�سها.

 

ق���ال وزي���ر �ملالية �ل�س���يخ �أحمد بن حمم���د �آل خليف���ة �إن �خلط���و�ت و�لتد�بري �لتي 
�س���يتم �تخاذها العتماد �لقانون �ملحلي و�سيا�س���ة �رصيبة �لقيمة �مل�سافة، ومن �سمنها 
�آلية �لتح�س���يل و�جلهة �لتي توؤول �إليها �إ�سافة للجهة �لرقابية، �ستكون مبوجب �أف�سل 
�ملمار�س���ات و�لعر�س على �ل�س���لطة �لت�رصيعي���ة يف �جلو�نب �لد�س���تورية و�لقانونية من 
هذه �لرتتيبات. وذكر �لوزير رًد� على �س���وؤ�ل برملاين للنائب عي�سى �لكوهجي، وح�سلت 
“�لبالد” على ن�س���خة منه، �أن �تفاقية �رصيبة �لقيمة �مل�س���افة ت�س���ع �ملبادئ �الأ�سا�سية 
ال�ستحد�ث �رصيبة عامة على �ال�س���تهالك، وتفر�س على معامالت ��ستري�د وتوريد �ل�سلع 
و�خلدم���ات يف كل مرحلة من مر�حل �الإنتاج و�لتوزيع. وبني �أن من �ملقرر �أن تكون ن�س���بة 
�ل�رصيبة موحدة بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، وهو �تفاق مت �لتو�سل �إليه مع ممثلي 
�لدول �ل�س���ت على مدى �الأعو�م �ملا�سية خالل مناق�سة �التفاقية. ولفت �إلى �أنه �سيجري 

��ستثناء �ل�سلع �لغذ�ئية �الأ�سا�سية و�الأدوية و�مل�ستلزمات �لطبية من �ل�رصيبة.

ا�ضتحداث �ضريبة على اال�ضتهالك وعر�ضها على الربملان

• وزير �ملالية: من �ملقرر �ن تكون ن�سبة �ل�رصيبة موحدة بني دول �لتعاون	

البحرين ت�ضتورد ذهًبا بـ 57.5 مليون دينار يف 3 اأ�ضهر

باالكتئاب م�ضابات  البحرينيات  % من   20

تدريبات للبا�ضيج لقمع ا�ضطرابات االنتخابات باإيران

حمالت تفتي�ش للق�ضاء على الذبح غري ال�ضحي

��س���توردت �لبحري���ن بالرب���ع �الأول م���ن 
2017، نح���و 3.9 ملي���ون قطعة من �س���بائك 
�لذه���ب و�ملجوه���ر�ت بقيم���ة �إجمالية بلغت 
نح���و 57.5 ملي���ون دينار، وذلك بح�س���ب �آخر 

�إح�ساء�ت �جلهاز �ملركزي للمعلومات.
و�أظهرت �لبيانات �أن �ململكة ��ستوردت 
ح���و�يل 1.7 ملي���ون �س���بيكة ذه���ب بقيم���ة 

�إجمالية تبل���غ 25 مليون دينار ي�س���ل وزنها 
�إل���ى 1692 كيلوغر�م���ا م�س���توردة من دولة 
�الإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة.  فيم���ا بلغ���ت 
قطع �حلل���ي و�ملجوهر�ت �لت���ي �أجز�وؤها من 
ذه���ب 2.2 ملي���ون قطعة تزن ح���و�يل 2138 
كيلوغر�م���ا بقيمة �إجمالي���ة تبلغ 32.5 مليون 

دينار م�ستوردة نحو 13 دولة.
�إلى ذلك، �نخف�س����ت �أ�س����عار �لذهب عيار 
21 قري�ًط����ا بال�س����وق �ملحلي����ة �إل����ى 13.43 

دين����اًر� خ����الل تعام����الت �أم�����س �الأول، مقاب����ل 
13.61 ديناًر� يف �الأ�سبوع �ملا�سي، �أي برت�جع 

ن�سبته 1.3 %.
 وز�دت �أ�س����عار كيل����و �لذه����ب حملياً �إلى 
15347 دين����اًر� مقابل 15238 ديناًر� فرب�ير 
�ملا�سي، بارتفاع مقد�ره 0.7 %، فيما ز�دت 
�أ�س����عار كيل����و �لذه����ب عاملياً بن�س����بة 0.9 % 
و�س����جل 40.794 �ألف دوالر �أم�س �الأحد مقابل 

40.431 �ألف دوالًر� فرب�ير �ملا�سي.

ك�س���فت وكيل وز�رة �ل�س���حة عائ�سة بوعنق 
�أن مر����س �الكتئاب ي�س���يب 20 % من �لن�س���اء 
�لبحرينيات، و10 % من �لرجال، مبينة �أن �أمر�س 
�الكتئ���اب و�لقل���ق هو �أك���ر �الأمر��س �لنف�س���ية 

�نت�سار� يف �لبحرين.

و�أ�س���ارت بوعنق، لدى رعايتها �أم�س فعالية 
تثقيفية وترفيهية �أقامتها �لوز�رة مبنا�سبة يوم 
�ل�س���حة �لنف�س���ية �لعاملي، �إل���ى �أن هذ� �ملر�س 
لي�س مق�سور� على �لبحرينيني فقط و�إمنا يعاين 
من���ه �لعامل �أجمع، مو�س���حة �أن �أعد�د �مل�س���ابني 

باملر�س تت�ساعف لدى �لن�ساء؛ لطبيعة 
�لتكوين �جل�سمي و�لنف�سي للمر�أة.

دبي � �لعربية.نت:  مع قرب موعد �النتخابات 
�لرئا�س���ية �الإير�ني���ة �ملزمع �إجر�وؤه���ا يف 19 مايو 
�ملقب���ل، بالتز�من مع �نتخابات جمال�س �لبلديات 
و�لدورة �لتكميلية ملجل�س �ل�س���ورى )�لربملان(، 
ب���د�أت ميلي�س���يات �لبا�س���يج �لتابع���ة للحر����س 
�لث���وري تدريبات لل�س���يطرة عل���ى �أي �حتجاجات 

حمتمل���ة كما ح���دث يف �نتخابات �س���ابقة. ون�رصت 
و�سائل �إعالم �إير�نية تقارير م�سورة عن تدريبات 
�لبا�س���يج يف طه���ر�ن، و�لتي بد�أت هذ� �الأ�س���بوع 
حت���ت عن���و�ن “م����رصوع فتح طه���ر�ن”، و�س���ارك 

فيها 50 �ألف عن�رص من خمتلف �س���نوف 
بالع�س���ي  م���زودة  �مليلي�س���يات  ه���ذه 

ذكر وكيل �لزر�عة و�لروة �حليو�نية �ل�سيخ 
خليفة بن عي�س���ى �آل خليفة �أن �لوكالة �س���تطلق 
حم���الت تفتي�س���ية م�س���تمرة يف �الأي���ام �ملقبل���ة 
تنفيًذ� لتوجيهات رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة، وذلك 
للحفاظ على �ل�س���حة �لعامة للمو�طنني، وت�سمل 
�حلمالت كل �الأ�س���و�ق �ملركزية �لتي توجد فيها 
مو�ق���ع لبيع �للح���وم وف���ى جميع �أنح���اء �ململكة 

بالتعاون مع وز�رة �ل�سحة.
يف  عي�س���ى  ب���ن  خليف���ة  �ل�س���يخ  و�أو�س���ح 
ت�رصيحات ل� “�لب���الد” �أن �حلملة �لتي تنظم قبل 
�سهر رم�س���ان �ملبارك تاأتي للتاأكد من �ملعايري 
�ل�س���حية �ملتبعة فى �لذبائ���ح و�لتاأكد من �أختام 
�لذب���ح على �أن���و�ع �للح���وم كافة، وهو م���ا يوؤكد 
�س���الحيتها لال�س���تخد�م �الآدمي حيث يتم �تخاذ 
�الإج���ر�ء�ت �لقانونية �جتاه �ملخالفني ومن يثبت 

بحوزتهم �أية �أ�سناف غري خا�سعة للذبح 
10�لقانوين. 
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• رئي�س وفد �لبحرين يف جنيف يلقي كلمته	

جنـــــيف فـــي  تنت�ضــــــر  البحــريـــن 
جني���ف - بنا: و�س���ط �إ�س���اد�ت دولي���ة، جنحت مملكة 
�لبحري���ن يف تق���دمي �لتقري���ر �لوطن���ي �ل���دوري �لثال���ث 
�أم���ام �لفري���ق �لعام���ل ملجل�س حق���وق �الإن�س���ان و�ملعني 
باال�س���تعر��س �ل���دوري يف دورت���ه )27(، �س���باح �أم����س 
)�الإثنني(، وهي بذلك تعد �لدولة �الأولى �لتي ��ستعر�ست 
تقريرها يف �جلولة �لثالثة الآلية �ال�س���تعر��س كما حدث يف 

ن�سختيها �الأولى 2008 و�لثانية 2012.
و�ألق���ى رئي����س وف���د مملك���ة �لبحري���ن م�س���اعد وزير 
�خلارجية عبد�هلل �لدو�رصي، كلمة �ململكة ��س���تعر�س فيها 
�إجناز�ت مملكة �لبحرين يف �لنهو�س بتعزيز وحماية حقوق 
�الإن�س���ان �ملدنية و�ل�سيا�سية و�القت�س���ادية و�الجتماعية 
و�لثقافي���ة مبا يف ذلك �حل���ق يف �لتنمية و�لتي حتققت يف 
�إط���ار �لنهج �الإ�س���الحي مللك �لبالد جالل���ة �مللك حمد بن 
عي�س���ى �آل خليفة �لذي �أر�سى مبادئ تعزيز وحماية حقوق 

�الإن�س���ان يف جمتم���ع دميقر�ط���ي ي�س���عى لتحقيق 
8�الأمن و�الأمان و�لتنمية و�لعد�لة للجميع.

الن�صابة: ثقافة الت�صميم الداخلي بداأت 

تدخل البيت البحريني

لقاء تقدير ووفاء للفنان را�صد العريفي 

يف “عي�صى الثقايف”

االإمارات: خطوات متقدمة للبحرين يف تطبيق 

املعايري الدولية حلقوق االإن�صان

النهائي االأول لدوري الطائرة... يبت�صم 

للنجمة اأم االأهلي؟
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

• جاللة �مللك تبادل �لهد�يا مع �ل�سلطان حممد �خلام�س بعد �الجتماع	

زينب العكري
بدور املالكي

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

را�شد الغائب

اأف�صل املمار�صات لتح�صيلها والرقابة... وزير املالية رًدا على الكوهجي:
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البحرين تعتز بتوجهات ماليزيا املتزنة يف االنفتاح على العامل
جاللته عقد اجتماًعا مع ال�شلطان حممد اخلام�س... العاهل:

كواالملبور - بنا: تكرمًيا لعاهل البالد �شاحب 
اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة، اأقام 
�شاحب اجلاللة ال�شلطان حممد اخلام�س ماأدبة ع�شاء 

كربى م�شاء اأم�س يف الق�رص الوطني.
ول����دى و�ش����ول جالل����ة املل����ك، كان يف مقدمة 
م�ش����تقبلي جاللته، جاللة ملك ماليزيا ودولة رئي�س 

الوزراء املاليزي حممد جنيب عبد الرزاق.
وتف�ش����ل �ش����احب اجلالل����ة بت�ش����جيل كلمة يف 

�شجل كبار الزوار، فيما يلي ن�شها:
اإن����ه ل�رصف كب����ر و�ش����عادة غامرة لن����ا اأن نزور 
ماليزيا ال�ش����قيقة ونلتقي مع اأخينا �شاحب اجلاللة 
ال�ش����لطان حمم����د اخلام�����س مل����ك ماليزيا ون�ش����يد 
مب�ش����اهمات جاللت����ه يف تطوي����ر ماليزي����ا وحتقي����ق 
اأمنها وا�شتقرارها. وي�ش����عدنا اأن نعرب عن اإعجابنا 
باالإجن����ازات والتق����دم يف ماليزي����ا واحلر�����س عل����ى 
التوفي����ق ب����ني االأ�ش����الة الديني����ة والرتاثية وبني 
تطوره����ا احلديث مب����ا يحقق الوئام ب����ني مكونات 
ال�ش����عب املالي����زي، وفقك����م اهلل، واأدام االزده����ار 

والرقي ملاليزيا و�شعبها العزيز.
املل����ك  اجلالل����ة  عق����د �ش����احب  ذل����ك  عق����ب 
اجتماعاً مع �ش����احب اجلاللة مل����ك ماليزيا، مت خالله 
ا�ش����تعرا�س العالقات الوثيقة الطيبة بني البلدين 

وال�شعبني ال�شقيقني.
بعد ذلك مت تبادل الهدايا بني �شاحب اجلاللة 

و�شاحب اجلاللة ال�شلطان حممد اخلام�س.
بعد ذل����ك توجه جاللة امللك و�ش����احب اجلاللة 
مل����ك ماليزيا ال����ى قاع����ة الوالئم امللكي����ة بالق�رص 
الوطني، اإذ عزفت الفرقة املو�ش����يقية ال�ش����المني 
امللك����ي البحرين����ي والوطن����ي املالي����زي، ثم متت 
قراءة دعاء احلمد وال�ش����كر اأمام جاللة امللك وجاللة 
ملك ماليزيا، باأن يحفظ البلدين ال�شقيقني ويدمي 
عليهما االأمن واالأمان ويحفظ �شعبيهما، واأن يحفظ 

جاللة امللك ومملكة البحرين.
بع����د ذلك قدم عدد م����ن اأبناء وبنات ال�ش����عب 
املالي����زي عر�ش����ا للفلكل����ور الرتاث����ي والثقايف يف 

مملكة ماليزيا.
بعد ذلك األقى �شاحب اجلاللة ال�شلطان حممد 

اخلام�س كلمة، هذا ن�شها:
�شاحب اجلاللة

هناك جماالت كث����رة لتعزيز التعاون التجاري 

وله����ذا ال�ش����بب اأود اأن اأدع����و القط����اع اخلا�����س يف 
بلدينا اإلى فتح اآف����اق التعاون يف قطاعات التجارة 
واال�ش����تثمار... عالقتنا ال تقت�رص على التجارة فقط 
فهي متتد اإلى جميع املجاالت وخ�شو�ش����ا التعاون 

يف جمال الدفاع.
دعوين اأعرب مره اأخرى عن �شعادتي يف ا�شتقبال 
�شاحب اجلاللة واأدعو له بال�شحة والعافية ول�شعب 

البحرين االأمن وال�شالم والتقدم واالزدهار.
ثم تف�ش����ل �ش����احب اجلاللة امللك باإلقاء كلمة 

�شامية، هذا ن�شها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�ش����احب اجلاللة ال�ش����لطان حممد اخلام�س ملك 
ماليزيا املعظم، اأ�شحاب ال�شمو، احل�شور الكرام،،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يطي����ب لن����ا يف البداي����ة اأن نعرب عن �ش����كرنا 

وتقديرن����ا لدع����وة جاللتك����م الكرمي����ة لن����ا لزيارة 
ماليزيا ال�ش����قيقة التي اأ�ش����عدتنا زيارتها، ووجدنا 
فيها كل ما يوؤكد على ما نعرفه من عراقة تاريخها 
االإن�ش����اين وعم����ق نه�ش����تها احلديث����ة، وم����ا يب�����رص 
با�ش����تمرار تقدمها ورخائها، بف�ش����ل قيادتكم، من 
بع����د اهلل، وتكاتف اإخواننا اأ�ش����حاب اجلاللة االأجالء، 
لتكون مملكتكم ال�ش����اخمة منوذجاً متكامالً للتنمية 

ال�شاملة مبختلف اأبعادها.
�شاحب اجلاللة، تعتز مملكة البحرين بتوجهات 
ماليزي����ا الثابت����ة واملتزنة يف االنفت����اح على العامل، 
وتبنيه����ا لقي����م الو�ش����طية واالعتدال، ومت�ش����كها 
مببادئ التعاي�س والت�ش����امح ورعايته����ا للتعددية 
الثقافي����ة والديني����ة، وه����ذا نه����ٌج متاأ�ش����ل تتبناه 
�شيا�ش����ات بالدنا على ال����دوام حلفظ مكت�ش����باتها 

و�شد كل ما يهدد منائها وا�شتقرارها.

ويف هذا ال�شياق، نقّدر ملاليزيا، اأ�شد التقدير، 
م�ش����اركتها الفاعل����ة واملوؤث����رة يف ق����وات التحالف 
االإ�ش����المي والدفاع امل�ش����رتك ملواجهة و�شد قوى 
التطرف واالإرهاب، واإر�شاء اأ�ش�س ال�شالم مل�شتقبل 
م�����رصق وواع����د الأمتنا االإ�ش����المية، ب����اإذن اهلل تعالى 

وتوفيقه.
اإن مملك���ة البحرين بحكم عالقاتها الوثيقة مع 
بلدكم ال�شقيق وما حتقق، عرب تاريخ توا�شلنا، من 
تع���اون مثمر يف املجاالت التجارية واال�ش���تثمارية، 
لتوؤك���د عل���ى ا�ش���تعدادها الدائ���م باإتاح���ة كاف���ة 
امكاناته���ا للوق���وف مع ماليزيا، وفت���ح اآفاق عمل 
جدي���دة تع���ود عل���ى بلدين���ا بالنم���اء واالزده���ار، 
متطلعني بهذا ال�شاأن اإلى �رصعة تفعيل االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم، التي �ش���نعتمدها غداً اإن �ش���اء 
اهلل، )يف املج���ال الدفاع���ي، وجم���االت اخلدم���ات 

اجلوي���ة، وجم���االت النفط والغ���از، باالإ�ش���افة اإلى 
التع���اون بني غرفتي التجارة وال�ش���ناعة(، لتعزيز 

م�شارات التعاون بني بلدينا ال�شقيقني.
وختاماً، ي�رصنا اأن نتوج���ه لكم بخال�س التهاين 
عل���ى الذك���رى االأول���ى العتالئك���م للعر����س التي 
احتفل���ت به���ا ماليزيا قب���ل اأيام قليلة، �ش���اكرين 
جلاللتك���م ما �ش���هدناه والوفد املرافق من ح�ش���ن 
ا�ش���تقبال وكرم �ش���يافة من���ذ و�ش���ولنا ملاليزيا 
ال�ش���قيقة، منتهزين هذه الفر�شة الطيبة، بتوجيه 
دعوتن���ا جلاللتكم وجلميع من يح�رص هذه االأم�ش���ية 
الكرمي���ة لزي���ارة مملك���ة البحري���ن، الت���ي تعت���ز 
بعالقاته���ا االأخوية الوثيقة م���ع بلدكم. داعني اهلل 
تعالى، اأن يوفقكم يف خدمة وطنكم ودوام تقدمه، 

اإنه �شميع جميب.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

العاهل:
التعايش نهٌج متأصل تتبناه سياساتنا على الدوام لحفظ المكتسبات

نقّدر مشاركة ماليزيا في “التحالف اإلسالمي” لمواجهة واإلرهاب

نتطلع لسرعة تفعيل االتفاقيات بمجاالت الدفاع والنفط والتجارة

ملك ماليزيا:
لدينا مجاالت كثيرة لتعزيز التعاون التجاري في البلدين

دعوة “الخاص” لفتح آفاق التعاون في التجارة واالستثمار

عالقتنا ال تقتصر على التجارة بل تمتد إلى الدفاع

• جاللة امللك يعقد اجتماًعا مع �شاحب اجلاللة ال�شلطان حممد اخلام�س	
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ماليزيا م�ساهم اأ�سا�س يف التحالف الإ�سالمي ملحاربة الإرهاب 
جاللته زار مقر القوات امل�سلحة يرافقه وزير الدفاع... العاهل: 

املنام���ة - بنا: يف اإط���ار الزيارة الر�س���مية التي 
يقوم به���ا عاهل البالد �س���احب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة اإل���ى ماليزيا ال�س���قيقة، قام 
جاللته اأم�س بزيارة اإلى مقر قيادة القوات امل�س���لحة 

املاليزية.
ولدى و�س���ول جاللة امللك يرافقه وزير الدفاع 
رئي����س بعثة ال����رف ه�س���ام الدين ح�س���ن، كان يف 
اال�س���تقبال الفري���ق اأول تان �ري رج���ا حممد اأفندي 
بن رج���ا حممد ن���ور القائد الع���ام للقوات امل�س���لحة 
املاليزي���ة وقائد اللواء العا����ر )فارا( وقائد القوات 

الربية وعدد من كبار قادة اجلي�س.
ويف بداي���ة الزي���ارة عزفت الفرقة املو�س���يقية 

ال�سالمن امللكي البحريني والوطني املاليزي.
ثم تفقد جاللة امللك حر�س ال�رف الذي ا�سطف 

لتحيته.
بعده���ا تقدم قائ���د الطاب���ور با�س���تئذان جاللة 

امللك لبدء اال�ستعرا�س الع�سكري.
ثم بداأت العرو�س الع�سكرية التي ا�ستملت على 
خمتل���ف امله���ارات، والتي نفذتها القوات اخلا�س���ة 
ا�سافة اإلى م�س���اركة املدفعية واملظلين وامل�ساة، 
والت���ي اأظهرت الق���درة والكفاءة القتالي���ة للقوات 

اخلا�سة وجميع القوات امل�ساركة يف اال�ستعرا�س.
وخالل العرو�س الع�س���كرية ا�ستمع جاللة امللك 
اإلى اإيجاز حول املهام التي ا�ستملت عليها العرو�س.
بعد ذلك قدم قائد اللواء العا�ر اإلى جاللة امللك 
القبع���ة املارونية للق���وات اخلا�س���ة املاليزية، كما 
قدم قائد اجلي�س واجلناح الفخري لقوات املظلين 
والقائ���د العام للقوات امل�س���لحة ووزي���ر الدفاع اإلى 

جالله امللك املفدى هدايا تذكارية.
ثم تف�س���ل جالل���ة امللك باإه���داء وزي���ر الدفاع 

املاليزي هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.
بعد ذل���ك توجه اأحد ال�ض���باط بالدع���اء اإلى اهلل 
�س���بحانه وتعالى باأن يحفظ جالل���ه امللك واأن يحفظ 
البلدي���ن وي���دمي عليهم���ا االأم���ن واالأم���ان ويب���ارك 

جهودهما اخلرية ويبعد عن االأمة االإ�سالمية و�سعوبها 
كل االأخط���ار، واأن يوح���د جهوده���ا ويحفظها ويدمي 

عليها نعمة االأمان.
عقب ذلك تف�سل جاللة امللك بت�سجيل كلمة يف 

�سجل كبار الزوار جاء فيها:
نع���رب عن خال�س اعتزازنا بزيارة قيادة القوات 

امل�س���لحة املاليزي���ة، مثمنن عالًي���ا اجلهود الكبرية 
املبذولة يف تطوير القوات امل�س���لحة وم�ساعفة قوة 
اجلي����س مب���ا مك���ن ماليزيا ال�س���قيقة م���ن اأن تكون 
داعًما قوًيا الأمن وا�س���تقرار املنطقة، وم�ساهًما بارزاً 
واأ�سا�س���ياً يف التحال���ف االإ�س���المي ملحارب���ة االإرهاب 
ويف مكافح���ة العنف والتطرف واالإرهاب بكل �س���وره 

واأ�سكاله على ال�س���عيدين االإقليمي والدويل، اآملن 
اأن ت�سهم نتائج زيارتنا يف ارتقاء كافة اوجه التعاون 
امل�س���رك وتعميق العالق���ات بن بلدينا و�س���عبينا 
ال�سقيقن على جميع االأ�سعدة، خا�سة على ال�سعيد 
الع�س���كري الهام.. حفظ اهلل ماليزيا و�سعبها من كل 
�سوء ومكروه واأدام عليها نعمة االأمن واال�ستقرار، اإنه 

�سميع جميب.
ويف خت���ام العرو�س الع�س���كرية عزف���ت الفرقة 
املو�س���يقية ال�س���المن امللكي البحرين���ي والوطني 

املاليزي.
ثم ودع كبار قادة اجلي�س املاليزي جاللة امللك 

مبثل ما ا�ستقبل به من حفاة وترحيب.

• جاللة امللك يف زيارة اإلى مقر قيادة القوات امل�سلحة املاليزية	

العـــاهـــل يـــزور الربملـــان املاليـــزي
ملك ماليزيا ورئي�س وزرائه ا�ستقبال جاللته

املنام���ة - بنا: جرت لعاهل البالد �س���احب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة اأم�س 
مق���ر  يف  وذل���ك  ر�س���مية،  ا�س���تقبال  مرا�س���م 
الربملان املاليزي؛ مبنا�س���بة الزيارة الر�سمية 

التي يقوم بها جاللته ملاليزيا ال�سقيقة.
ولدى و�س���ول جاللة امللك، كان يف مقدمة 
م�ستقبلي جاللته ملك ماليزيا ال�سقيقة �ساحب 
اجلاللة ال�س���لطان حمم���د اخلام�س ال���ذي رحب 

بجاللته وبزيارته ملاليزيا.
كم���ا كان يف اال�س���تقبال رئي����س ال���وزراء 

املاليزي حممد جنيب عبدالرزاق.
وُعزف ال�سالمان امللكي البحريني والوطني 

املالي���زي، واأطلقت املدفعي���ة 21 طلقة حتية 
ملقدم جاللة امللك. بعد ذلك �س���افح �س���احب 
اجلالل���ة امللك ال���وزراء يف احلكوم���ة املاليزية 
ل���دى  املعتمدي���ن  العربي���ة  ال���دول  و�س���فراء 

ماليزيا. بعد ذلك �س���افح جالل���ة ملك ماليزيا، 
اأع�ساء الوفد الر�سمي املرافق جلاللة امللك.

وبعد انتهاء مرا�س���م اال�س���تقبال ودع ملك 
ماليزيا عاهل البالد.

• مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية جلاللة امللك مبنا�سبة الزيارة الر�سمية	

تو�سيع اآفاق التعاون مع ماليزيا يف املجالت الدفاعية والع�سكرية
جاللته ي�سيد بدور كواالملبور يف مكافحة االإرهاب... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د عاه���ل البالد �س���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، قوة 
ومتان���ة عالق���ات التع���اون الوثيقة ب���ن مملكة 
البحرين وماليزيا ال�س���قيقة، والتي ت�سهد مزيدا 
من النمو والتطور يف خمتلف املجاالت، خ�سو�سا 

يف جمال التعاون الدفاعي والع�سكري.
جاء ذلك خالل ا�س���تقبال جاللة امللك يف مقر 
اإقامة جاللته بالعا�سمة املاليزية كواالملبور اأم�س 
وزير الدفاع املاليزي رئي�س بعثة ال�رف ه�س���ام 
الدين ح�س���ن، وعدد من قادة االأ�س���لحة باجلي�س 

املاليزي؛ وذلك مبنا�س���بة الزيارة الر�سمية التي 
يقوم بها جاللة امللك ملاليزيا.

ورح���ب جالل���ة امللك بوزي���ر الدف���اع، وقادة 
اجلي�س املاليزي، واأعرب عن تطلع مملكة البحرين 
لتوطي���د اأوا����ر التعاون امل�س���رك وتطويره مع 
ماليزيا يف املجاالت الدفاعية والع�سكرية وتبادل 
اخل���ربات؛ ملا لها من دور مه���م يف تعزيز روابط 

ال�سداقة الوطيدة واملتنامية بن البلدين. 
وتطرق جاللته يف اللق���اء اإلى زيارته احلالية 
ملاليزيا، معربا عن تطلعه يف اأن ت�سهم يف تو�سيع 

اآفاق التعاون مع هذه الدولة امل�س���لمة ال�سقيقة 
عل���ى جمي���ع امل�س���تويات وال�س���يما يف ال�س���وؤون 
الع�س���كرية وجم���االت التدريب مب���ا يعود اخلري 

واملنفعة على البلدين. 
واأ�س���اد جاللته بالدور املهم الذي ت�س���طلع 
بن ماليزيا واإ�س���هاماتها االإيجابية يف خدمة االأمن 
واال�ستقرار االإقليمي والعاملي وتعاونها الوثيق 
يف اإط���ار التحالف اال�س���المي يف مكافحة االإرهاب 

والتطرف.
كما ج���رى باللق���اء بح���ث جمم���ل التطورات 

االإقليمي���ة  واالأح���داث  املنطق���ة  يف  امل�س���تجدة 
والدولي���ة وعدد من الق�س���ايا مو�س���ع االهتمام 

امل�سرك. 
م���ن جانب���ه، اأ�س���اد وزي���ر الدف���اع املاليزي 
بالزي���ارة الناجح���ة الت���ي يقوم به���ا جاللة امللك 

ملاليزي���ا والتي تعك����س تنامي وتط���ور عالقات 
البلدين ال�سقيقن على ال�سعد كافة، معربا عن 
�س���كره وتقديره جلاللة امللك على حر�س جاللته 
على توثي���ق هذه العالقات خ�سو�س���ا يف املجال 

الع�سكري والدفاعي.

• جاللة امللك م�ستقبال وزير الدفاع املاليزي يف مقر اإقامة جاللته بالعا�سمة كواالملبور	
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“�شب���اب بحرين���ي مبادر وفع���ال قادر 
عل���ى اإح���داث ف���رق ايجاب���ي يف املجتم���ع”. 
ه���ذه اجلملة الق�ش���رة البليغة املوجزة هي 
روؤية امل���رة اخلليفية. اأم���ا ر�شالتهم فهي 
“متك���ن ال�شباب وتنمية مهاراتهم العلمية 

والعملية”.
ا�شتطاع���ت املرة اخلليفي���ة يف عمرها 
اأن   )2011 الع���ام  )تاأ�ش�ش���ت يف  ال�شغ���ر 
حت���دث نقل���ة نوعي���ة ح���ول دور موؤ�ش�شات 
املجتمع امل���دين يف اإ�شناد اجلهود املبذولة 
تتح���ول  وبحي���ث  الر�شمي���ة  اجله���ات  م���ن 
املنظم���ات الأهلي���ة اإلى �رشي���ك اأ�شا�شي يف 
برام���ج التنمية امل�شتدامة التي تقود تنفيذ 

اأهدافها احلكومة.
والدليل على ذل���ك اأن املرة اخلليفية 
�رشفت اأك���ر من 200 منحة درا�شية جامعية 
لطلبة وطالبات، وتخّرج حتى الآن 45 خريجا 
وخريجة م���ن خمتلف التخ�ش�شات ف�شال عن 
ا�شتف���ادة اأكر م���ن 660 �شاب���ا و�شابة من 
برنامج “اثراء” الذي ي�شعى لتطوير النا�شئة 
وغر�س القيم الرتبوية واملهارات القيادية 

لديهم.
اأم���ا الفعالي���ة الأح���دث يف برنامج عمل 
هذه املوؤ�ش�شة الأهلية ال�شاعدة يف براجمها 
ودورها فهو تنظيم امللتق���ى الأول للمرة 
اخلليفي���ة والذي �ش���م نخبة م���ن القيادات 
الوطني���ة يف جم���الت متع���ددة؛ م���ن اأج���ل 
اإلهام ال�شباب م���ن اجلن�شن مبزيد من قيم 
التحفيز والبتكار والتطوع ملزيد من الإجناز 

يف �شبيل الوطن.
لقد و�شعت رئي�شة جمل�س اأمناء املرة 
�شم���و ال�شيخ���ة زي���ن بن���ت خال���د اآل خليفة 
بو�شل���ة للم���رة يف الع���ام 2017 باإ�شارتها 
اإلى اأن كل م�رشوعات املرة ت�شب لل�شباب، 
عل���ى   2017 الع���ام  يف  �شرتك���ز  وامل���رة 
امللتق���ى الأول وم���ا يت�شمن���ه م���ن حم���اور 
ثالثة رئي�شة هي القي���ادة والريادة والعمل 

التطوعي.
تق���ود �شم���و ال�شيخة زين ب���ن خالد اآل 
خليفة �شفين���ة املرة اخلليفية ب�شر وحب 
وحنان الوالدة لالأبناء؛ لأن الفئة امل�شتهدفة 
م���ن م�رشوعات املرة ه���م ال�شباب البحريني 
م���ن اجلن�ش���ن، وه���ي الفئ���ة الواع���دة لغد 
م����رشق لبلدن���ا احلبي���ب، والعم���ل التطوعي 
يعل���م الف���رد املزيد من ال�ش���ر لال�شتمتاع 
بلحظة ازاحة ال�شتار عن الإجناز، وكذلك فاإن 
�شموه���ا �شعي���دة - ونحن كذل���ك ن�شاطرها 
فرحته���ا - مبا حتقق من اإجن���ازات ملمو�شة 

للمرة بتخرج الأبناء اأكادمييا اأو تدريبيا.
اأما املدر�شة الكرى يف الوطنية والعمل 
فه���ي مدر�شة خليفة بن �شلم���ان. وما نقراأه 
م���ن رعاي���ة رئي�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي الأمر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
للملتق���ى الأول للمرة هو الدعم الالحمدود 
م���ن �شموه للعم���ل التطوع���ي، وللم�رشوعات 
املوجه���ة لل�شباب، ولإ�شاع���ة ثقافة ال�رشاكة 
بن خمتلف اجله���ات احلكومية والأهلية يف 

�شبيل ما يخدم وطننا الغايل.
اأما القي���م الثالث الت���ي �شرتكز عليها 
 2017 للع���ام  عمله���ا  برام���ج  يف  امل���رة 
فاإنن���ي اأجده���ا خمت����رشة يف �شم���و رئي����س 
ال���وزراء بو�شفه منوذجا للقي���ادة ورائدا يف 
العم���ل الوطني وداعم���ا للعم���ل التطوعي، 
وم���ا جائ���زة جامعة ال���دول العربي���ة ل�شموه 
بالفرتة املا�شية اإل مثال متجدد على الدور 
الطليع���ي الذي يتمي���ز به �شم���وه يف �شبيل 

حتقيق الأهداف الكرى للوحدة العربية.
واأوجه يف ختام مقايل حتية �شكر وتقدير 
ل�شمو ال�شيخة زين بنت خالد اآل خليفة على 
جهودها املميزة لرعاية ال�شباب، وهم الفئة 
الأك���ر ع���ددا يف تعداد �شك���ان البالد، وهي 
بحاج���ة للنم���وذج امللهم والقائ���د واملبدع، 
الذي يحمل ف���ر ي�شيء لهم طريق البتكار 
والتق���دم واعتالء �شالمل املج���د، وجمتمعن 
بحمل “راي���ات” ت�شكل لوحة كرى هي راية 

وطننا اجلميل.

ال�شحــافة حتظى باحلريــة �شـــرط 
عــدم امل�شــا�س بالــوحــدة الوطنيــة

�شموه حيا جهود ال�شحافين يف نقل ال�شورة احلقيقية للمملكة... رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: يف ر�شالة وجهه���ا �شموه 
اإل���ى الع���امل مبنا�شبة الي���وم العامل���ي حلرية 
ال�شحاف���ة، اأكد رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأمر خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليفة، 
اأهمي���ة دور الكلم���ة احلرة والنزيه���ة يف تنمية 

احلا�رش و�شناعة امل�شتقبل.
 وق���ال “اإن ال�شحاف���ة مب���ا له���ا م���ن قوة 
وتاأث���ر يف الراأي العام وم���ا متتلكه من اأدوات 
عليه���ا اأن تكون و�شيلة للبن���اء ودعم خطوات 
املجتم���ع يف جم���ال التنمي���ة امل�شتدام���ة التي 

ي�شعى اإليها اجلميع”.
واأ�ش���اف �شم���وه اأن لل�شحاف���ة وو�شائ���ل 
الإعالم ر�شالتها احليوية القادرة على الرتقاء 
باملجتم���ع وتعزي���ز جهوده يف جم���ال التنمية، 
فال�شحاف���ة ت�شل اإل���ى اجلمي���ع واأداة لتنوير 

العقول وحتفيزها على الإبداع والبتكار.
واأك���د �شم���وه اأن مهم���ة ت�شكي���ل الوع���ي 
املجتمعي لي�شت بامل�شاألة الهينة واإمنا حتتاج 
اإل���ى اأن تتبن���ى ال�شحاف���ة والإع���الم وو�شائل 
التوا�شل الأخرى جمل���ة من القيم التي ت�شهم 
يف توجيه الطاقات اإل���ى كل ما يعزز التما�شك 
املجتمع���ي ويحفظ لل���دول وال�شع���وب اأمنها 

وا�شتقرارها عر توا�شل ح�شاري.
النهو����س  اأن  عل���ى  �شم���وه  و�ش���دد 
باملجتمع���ات يحت���اج اإل���ى ر�شال���ة �شحافي���ة 
واإعالمي���ة تقوم على مرتك���زات وطنية حتفظ 

للمجتمع���ات خ�شو�شيته���ا وحتف���ز النا�س يف 
ذات الوقت لل�شر يف ركب التنمية والتحديث.
وحيا �شم���وه يف ر�شالة وجهه���ا اإلى العامل 
مبنا�شب���ة “الي���وم العامل���ي حلري���ة ال�شحافة 
2017”، ال���ذي ي�ش���ادف ي���وم غ���د الأربع���اء 
ويق���ام هذا الع���ام حتت �شعار “عق���ول واعية 
من اأجل الأوقات احلرج���ة: دور و�شائل الإعالم 
يف النهو����س مبجتمع���ات �شلمّي���ة ومن�شف���ة 
و�شامل���ة”، جهود ال�شحافين البحرينين وما 
يقومون به من دور يف تعريف العامل بال�شورة 
احلقيقي���ة ململكة البحرين كبلد رائد يف جمال 

احلريات والنماء على امل�شتويات كافة. 
ون���وه �شموه اإل���ى ما حتظى ب���ه ال�شحافة 
البحرينية من رعاي���ة واهتمام من عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
الذي يدعم احلري���ات الإعالمية ويوؤمن باأهمية 
الكلم���ة املوؤثرة يف احلفاظ على اأمن وا�شتقرار 

وتقدم البالد.
واأك���د �شم���وه اأن حري���ة ال���راأي والتعب���ر 
مكفولة يف مملكة البحرين بن�شو�س الد�شتور 
والقان���ون، والت���ي اأتاح���ت للمنت�شبن للعمل 
ال�شح���ايف اأج���واء احلري���ة والنفت���اح الالزم���ة 
للتعب���ر عن اآرائه���م وتوجهاتهم، مبا ل مي�س 
بالوح���دة الوطني���ة اأو التما�ش���ك ب���ن اأبن���اء 

املجتمع الواحد.
وق���ال �شم���وه: “اإنن���ا فخ���ورون باأبنائن���ا 

وبناتن���ا م���ن ال�شحافين البحريني���ن الذين 
ع���روا باأفكاره���م واأطروحاتهم ع���ن تطلعات 
الوط���ن واملواطنن يف اإطار م���ن املو�شوعية 
القائمة على اأخالقيات مهنة ال�شحافة، وكانوا 
وما يزالون خط دفاع ل غنى عنه يف الدفاع عن 

الوطن واحلفاظ على ما حتقق من منجزات”. 
واأعرب �شموه يف هذه املنا�شبة عن تقديره 
لعطاءات الأجيال املتعاقبة من كتاب الأعمدة 
وال�شحافي���ن البحرينين الذي���ن ا�شتطاعوا 
اأن يرتك���وا ب�شم���ات ذات تاأثر كبر يف تنمية 
وتنوي���ر املجتم���ع، موؤك���دا �شموه ثقت���ه يف اأن 
اجلي���ل احلايل من ال�شحافي���ن وال�شحافيات 
ق���ادر عل���ى ا�شتكم���ال م�ش���رة ال���رواد ب���كل 

اإخال�س.
ودعا �شموه رج���ال ال�شحافة والإعالم اإلى 
اأن ي�شخروا اأقالمه���م اإلى كل ما يخدم م�شلحة 
الوط���ن و�شعبه، واأن تتوا�شل م�شرة عطائهم 
يف تفني���د املغالطات والأكاذي���ب التي تروج 
له���ا بع�س و�شائل الإعالم ت�شتهدف النيل من 
ا�شتقرار الوطن والتاأثر يف ن�شيجه الجتماعي.

و�ش���دد �شم���وه عل���ى ����رشورة ال�شتفادة 
الق�ش���وى م���ن و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعي 
تفي���د  الت���ي  املعلوم���ة  اإنت���اج  يف  اجلدي���د 
املجتمع���ات والعمل على تطوره���ا ملا ت�شكله 
ه���ذه الأدوات من ح���راك اجتماع���ي و�شيا�شي 
ينبغي اأن يوطن خلدمة هذه املجتمعات ل اإلى 

تقوي�شها.
ودعا �شموه النا�شئة وال�شباب اإلى الولوج 
اإل���ى جمتم���ع املعرف���ة وحتقي���ق الكث���ر من 
ال�شتفادة من التط���ورات التقنية وتطويرها 

خلدمة الوطن والأمة.
و�شدد �شم���وه على �رشورة امتالك املهارة 
والتوا�ش���ل م���ع الع�رش ال���ذي نعي�ش���ه بكفاءة 
عالي���ة واإبداع متجدد، وهو ما يجب اأن ي�شتثمر 
ع���ر تاأهيل ال�شباب واإعداده���م الإعداد اجليد 
لهذه النقل���ة من التقنيات احلديثة واأن تكون 
دوافعهم الرئي�شية نحو الغد الذي نرجوه لهم. 
ونوه �شموه اإلى اأن اأهمية الحتفال باليوم 
العامل���ي حلري���ة ال�شحاف���ة كمنا�شب���ة تتجدد 
كل ع���ام يكم���ن يف ت�شليط ال�ش���وء على الأثر 
الإيجاب���ي الذي ميك���ن اأن تقوم ب���ه ال�شحافة 
يف ت�شكي���ل راأي ع���ام م�شتن���ر يتحل���ى بروح 

امل�شوؤولية الوطنية.
واأثن���ى �شم���وه عل���ى ال���دور ال���ذي تقوم 
به���ا منظم���ة “اليون�شكو” يف تعزي���ز احلريات 
ال�شحافية والإعالمي���ة يف خمتلف اأرجاء العامل، 
اإل���ى جانب ما تبذله من جهود يف جمال حتقيق 
التق���ارب الثق���ايف والإن�شاين ب���ن ال�شعوب، 
موؤك���دا �شم���وه تقدير مملك���ة البحرين لكل ما 
تقوم ب���ه منظمة “اليون�شكو” من خطوات؛ من 

اأجل تطور الب�رشية ونه�شتها.

المبرة الخليفية... 
مدرسة خليفة بن سلمان

ال�شتق���رار ل�شته���داف  الرامي���ة  والأكاذي���ب  املغالط���ات  لتفني���د  الإعالمي���ن  دع���وة 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل و����ش���ن���اع���ة  احل�����ا������رش  ت���ن���م���ي���ة  يف  احل��������رة  ل���ل���ك���ل���م���ة  م���ه���م  دور 

امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ل���ل���ب���ن���اء  و����ش���ي���ل���ة  ال�������ش���ح���اف���ة  ت���ك���ون  اأن  ���������رشورة 
ت�����ش��ك��ي��ل ال����وع����ي امل��ج��ت��م��ع��ي ل��ي�����س ب���امل�������ش���األ���ة ال��ه��ي��ن��ة وي���ح���ت���اج ل���الإع���الم

• �شمو رئي�س الوزراء	

والتحديث امل��واط��ن��ة  على  حت��ث  ل�شحافة  يحتاج  باملجتمع  النهو�س 

وال�شحافين  الأع��م��دة  ك��ت��اب  م��ن  املتعاقبة  الأج��ي��ال  ع��ط��اءات  ن��ق��در 

اجل��ي��ل احل����ايل ق����ادر ع��ل��ى ا���ش��ت��ك��م��ال م�����ش��رة ال������رواد ب��ك��ل اإخ��ال���س

ف���خ���ورون مب���ن ���ش��ل��ط��وا ال�����ش��وء ع��ل��ى ت��ط��ل��ع��ات امل��واط��ن��ن وال��وط��ن

املعلومة  اإن��ت��اج  يف  التوا�شل  و�شائل  م��ن  الق�شوى  ال�شتفادة  علينا 

ال�شحافية  احل���ري���ات  ت��ع��زي��ز  يف  “اليون�شكو”  ب���ه  ت��ق��وم  م��ه��م  دور 

حمالت تفتي�شية للق�شاء على ظاهرة الذبح غري ال�شحي
تنفيًذا لتوجيهات رئي�س الوزراء وبالتعاون مع “ال�شحة”... وكيل “الزراعة” ل� “البالد”:

 ذكر وكي���ل الزراع���ة وال���روة احليوانية 
ال�شي���خ خليفة بن عي�شى اآل خليفة اأن الوكالة 
�شتطلق حم���الت تفتي�شية م�شتم���رة يف الأيام 
املقبل���ة تنفي���ذا لتوجيه���ات رئي����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة، بهدف احلف���اظ على ال�شحة العامة 
للمواطن���ن، وت�شم���ل احلم���الت كل ال�شواق 
املركزي���ة التي توجد فيها مواقع لبيع اللحوم 
وفى جمي���ع اأنحاء اململكة بالتع���اون مع وزارة 

ال�شحة.
واأو�ش���ح ال�شي���خ خليف���ة ب���ن عي�ش���ى يف 
ت�رشيح���ات ل� “الب���الد” اأن احلمل���ة التي تنظم 
قبل �شه���ر رم�شان املبارك تاأت���ي للتاأكد من 
املعاير ال�شحية املتبعة فى الذبائح والتاأكد 
من اأختام الذبح على كافة اأنواع اللحوم وهو ما 
يوؤكد �شالحيتها لال�شتخدام الآدمى حيث يتم 
اتخاذ الإج���راءات القانونية اجت���اه املخالفن 

ومن يثبت بحوزتهم اأي���ة اأ�شناف غر خا�شعة 
للذبح القانونى. 

م���ن جانب اآخ���ر، نا�ش���دت وكال���ة الزراعة 
وال���روة البحرية ووزارة ال�شح���ة جميع بائعي 
اللح���وم ب����رشورة توخ���ى احلذر م���ن ا�شتخدام 
امل�شالخ الع�شوائية حر�شا على �شالمة و�شحة 
امل�شتهلك���ن لفت���ة اأن الذب���ح بالطرق الغر 
�شحي���ة يعر����س حي���اه امل�شتهلك���ن للخطر  
لع���دم توافر ال�شرتاط���ات ال�شحية فى الذبح 
واملتابع���ة البيطري���ة بالإ�شاف���ة اإلى تعري�س 
البيئ���ة للتلوث ب�شبب خملف���ات الذبح التى ل 

يتم التخل�س منها بالطرق ال�شحية والآمنة. 
اأنه���ا  عل���ى  الزراع���ة  الوكال���ة  و�ش���ددت 
الرادع���ة  القانوني���ة  الج���راءات  �شتتخ���ذ كل 
�ش���د املخالف���ن لعملي���ات الذب���ح ال�شليم���ة 
حتت اإ�رشاف اإدارة الرقاب���ة وال�شحة احليوانية 
وتطبي���ق القان���ون �ش���د م���ن يثب���ت فعلي���ا 
خمالفته���م لتلك ال�شرتاطات التى من �شاأنها 

احلفاظ على �شحة و�شالمة املواطنن. 

وطالبت وكال���ة الزراعة وال���روة البحرية 
جميع املواطنن ب�رشورة ابالغ اجلهات املعنية 
ح���ال ال�شك فى عدم �شالم���ة اللحوم املذبوحة 
اأو اكت�ش���اف عدم �شالحيته���ا اأو وجود الختام 
ال�شحية املوجودة على اللحوم ب�رشورة البالغ 
عنه���ا حت���ى يت�شنى للجه���ات املعني���ة اتخاذ 

الجراءات الالزمة حيال تلك البالغات .
واعلن���ت وج���ود م�شالخ معتم���دة وتخ�شغ 
للرقابة ال�شحية الكاملة والتى يتم فيها اإجراء 
عمليات الذبح ال�شحى واملعتمد وو�شع اأختام 
وا�شح���ة على اللحوم تفيد باأنها مذبوحة حتت 
اإ����رشاف الرقابة البيطرية وه���و ما ل يدع جمال 
لقي���ام البع�س بالذبح بطرق غ���ر مقننة الأمر 

الذى ي�شعهم حتت طائلة القانون. 
واأفادت الوكالة باأن حمالت التفتي�س على 
الأ�ش���واف املركزية ومنافذ البيع على م�شتوى 
اململكة ه���و اإجراء م�شتم���ر ومتزايد خالل تلك 
الف���رتة وذل���ك به���دف الق�ش���اء متام���ا عل���ى 
ظاهرة الذبح الغر �شحى واحلر�س على توفر 
اللحوم فى �شتى اأنح���اء اململكة بطرق �شحية 
واآمن���ة حفاظا على حياة املواطنن و�شحتهم، 
فيما اأهابت ادارة الرقاب���ة وال�شحة احليوانية 
البائعن وامل�شتهلكن ب�رشورة الت�شال على 
اخلط ال�شاخن املخ�ش�س لتلقى تلك البالغات 

والتعامل معها ب�شفة عاجلة.

• ال�شيخ خليفة بن عي�شى	

بدور املالكي

بقلم: رائدة سبت 



تق����دم النائ����ب عي�س����ى الك�هجي ب�س�����ؤال 
برملاين اإلى وزير املالية ال�س����يخ اأحمد بن حممد 
اآل خليفة ح�ل تفا�سيل �رضيبة القيمة امل�سافة. 

وتن�رض “البالد” اإجابة ال�زير على ال�س�ؤال.
ون�ص ال�س�����ؤال على: ما هي تفا�سيل اتفاق 
�رضيبة القيمة امل�س����افة الذي مت االتفاق ب�ساأنه 
م�ؤخ����را م����ع دول اخللي����ج العربية؟ وه����ل وقعت 
كاف����ة دول اخللي����ج العربي����ة هذا االتف����اق دون 
ا�س����تثناء؟ وما هي ال�س����لع التي �س����تطالها تلك 
االتفاقية مبملكة البحرين؟ وكم �س����تبلغ القيمة 
امل�سافة التي �س����تعتمدها مملكة البحرين لكل 

�سلعة من ال�سلع؟
ووا�س����ل: وهل �س����تك�ن القيمة امل�س����افة 
املقرة م�حدة بني دول اخلليج؟ اإذا كانت االإجابة 

ب� “نعم” هل راعت االتفاقية اختالف الدخل بني 
مملك����ة البحري����ن وبقية الدول االأخ����رى امل�قعة 
على االتفاق؟ وكيف مت مراعاة ذلك؟ الرجاء ذكر 

التفا�سيل مدعمة باالأرقام اإن وجدت؟
واأردف: وه����ل لديك����م اأية خط����ط وخط�ات 
لتدارك الفارق امل�ج�د يف الدخل؟ وما هي هذه 
اخلط����ط واخلط�����ات؟ الرجاء الذكر بالتف�س����يل، 
وهل �س����رتفع اأثمان ال�س����لع التي �ستدرج حتت 

االتفاق؟
وج����اء يف ال�س�����ؤال: ك����م الن�س����بة املت�قع����ة 
لالرتف����اع لكل �س����لعة من ال�س����لع؟ الرج����اء اإيراد 
التفا�س����يل، وه����ل ال�س����لع التي �س����تدرج حتت 
االتفاق م�حدة بني الدول امل�قعة على االتفاق 
اأم اأن كل دولة �س����تختار ما ينا�س����بها من ال�سلع؟ 

واإذا كان هناك اختالفا الرجاء اإيراد ال�س����لع التي 
�س����تعتمدها مملكة البحرين �سمن االتفاق دون 
غريه����ا، وم����ا هي اآلي����ة حت�س����يل مبال����غ القيمة 
امل�س����افة؟ وكيف �س����يتم ح�س����ابها؟ ومن اجلهة 

امل�س�ؤولة التي �ستت�لى التح�سيل؟
وتابع: اإلى اأين �ستف�سي املبالغ املح�سلة، 
وحت����ت اأي ح�س����اب اأو بن����د �س����تك�ن؟ وم����ا هي 
الت�رضيعات والق�انني التي �س����تحافظ على تلك 
االأم�ال املح�س����لة بكل كامل م����ن كافة اجلهات 
الت����ي �س����تمر منه����ا اأو م����ن خاللها؟ وه����ل هناك 
اآليات وا�س����حة ملراقبة تلك االأعم����ال واالأم�ال؟ 
وما ه����ي بالتف�س����يل؟ ومتى م����ن املفر�ص اأن 
تطبق مملك����ة البحرين �رضيبة القيمة امل�س����افة 

على ال�سلع؟
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ا�ضتحداث �رضيبة عامة على اال�ضتهالك وعر�ضها على الربملان

هل راعت االتفاقية اختالف الدخل بني البحرينيني واخلليجيني؟

اأف�سل املمار�سات لتح�سيلها واأيل�لتها والرقابة عليها... وزير املالية رًدا على الك�هجي:

ال���ك����ه���ج���ي ي�������س���األ وزي������ر امل���ال���ي���ة ع����ن ����رضي���ب���ة ال���ق���ي���م���ة امل�������س���اف���ة:

قال وزي���ر املالية ال�س���يخ اأحمد بن حممد 
اآل خليفة اإن اخلط�ات والتدابري التي �س���يتم 
اتخاذه���ا العتم���اد القان�ن املحلي و�سيا�س���ة 
�رضيب���ة القيمة امل�س���افة، ومن �س���منها اآلية 
التح�س���يل واجلهة الت���ي ت�ؤول اإليها اإ�س���افة 
للجه���ة الرقابي���ة، �س���تك�ن مب�ج���ب اأف�س���ل 
املمار�س���ات والعر�ص على ال�سلطة الت�رضيعية 
يف اجل�ان���ب الد�س���ت�رية والقان�نية من هذه 

الرتيبات.
وذك���ر ال�زي���ر رًدا عل���ى �س����ؤال برمل���اين 
للنائب عي�س���ى الك�هجي، وح�س���لت “البالد” 
عل���ى ن�س���خة من���ه، اأن اتفاقية �رضيب���ة القيمة 
امل�سافة ت�سع املبادئ االأ�سا�سية ال�ستحداث 
�رضيب���ة عامة عل���ى اال�س���تهالك، وتفر�ص على 
معامالت ا�سترياد وت�ريد ال�سلع واخلدمات يف 

كل مرحلة من مراحل االإنتاج والت�زيع.
وبني اأن من املقرر اأن تك�ن ن�سبة ال�رضيبة 
م�ح���دة ب���ني دول جمل�ص التع���اون اخلليجي، 

وه� اتفاق مت الت��س���ل اإليه مع ممثلي الدول 
ال�س���ت عل���ى م���دى االأع����ام املا�س���ية خ���الل 

مناق�سة االتفاقية.
ولفت اإلى اأنه �س���يجري ا�س���تثناء ال�س���لع 
الغذائية االأ�سا�س���ية واالأدوية وامل�س���تلزمات 

الطبية من ال�رضيبة.

تفويض اللجنة
اأن البحري���ن ترتب���ط م���ع  وب���ني ال�زي���ر 
دول جمل����ص التع���اون م���ن خ���الل االتفاقي���ة 

االقت�سادية واتفاقية االحتاد اجلمركي.
وتاب���ع: �س���عت دول املجل�ص ال���ى العمل 
القيم���ة امل�س���افة  ا�س���تحداث �رضيب���ة  عل���ى 
ب�س���كل م�حد بهدف زي���ادة وتن�يع االإيرادات 
العام���ة، ومت���ت م�افقة جلنة التع���اون املايل 
واالقت�س���ادي على م����رضوع اتفاقيت���ي �رضيبة 
القيمة امل�سافة وال�رضيبة االنتقائية واللتني 
عر�سهما على املجل�ص االأعلى ملجل�ص التعاون 
اخلليجي يف قمة الريا����ص املنعقدة بتاريخ 9 

دي�سمرب 2015.

وب���ني اأن املجل����ص االأعل���ى اتخ���ذ ق���راًرا 
بتف�ي����ص جلنة التعاون املايل واالقت�س���ادي 
ل���دول جمل�ص التعاون ال�س���تكمال املتطلبات 

الالزمة لت�قيع االتفاقيتني.

التجارة البينية
واأ�س���ار ال�زير اإل���ى اأن���ه مت الت�قيع على 
اتفاقية �رضيب���ة القيمة امل�س���افة التي تنظم 

االأطر واملبادئ الرئي�س���ة للنظام ال�رضيبي من 
قب���ل جمي���ع دول املجل�ص مبا فيه���ا البحرين 
والتي قامت بالت�قيع عليها بتاريخ 2 فرباير 

.2017
واأردف: يت���م حالي���ا اتخ���اذ م���ا يل���زم من 
االج���راءات الالزمة للم�س���ادقة عليها من قبل 

ال�سلطتني التنفيذية والت�رضيعية.
املب���ادئ  ت�س���ع  االتفاقي���ة  اأن  واأك���د 
عل���ى  عام���ة  �رضيب���ة  ال�س���تحداث  االأ�سا�س���ية 
اال�س���تهالك، وتفر�ص على معامالت ا�سترياد 
وت�ري���د ال�س���لع واخلدم���ات يف كل مرحلة من 

مراحل االإنتاج والت�زيع.
ونب���ه اإل���ى اأن االتفاقية حتت����ي على اأطر 
عام���ة ومبادئ رئي�س���ة للنظ���ام ال�رضيبي بينما 
ترك ل���كل دول���ة احلري���ة يف ت�س���ميم النظام 
ال�رضيبي املنا�س���ب لها يف القطاعات املحلية 
الت���ي ال ت�ؤثر عل���ى التجارة البيني���ة بني دول 
جمل����ص التع���اون، وذل���ك يف �س���يغة قان����ن 
يق���ر اأي�س���ا م���ن قب���ل ال�س���لطتني التنفيذية 

والت�رضيعية.

را�ضد الغائب

• عي�سى الك�هجي	

• وزير املالية	

ال������ت������ع������اون جم�����ل�����������ص  دول  ب��������ني  م���������ح��������دة  ال�������������رضي������ب������ة  ن���������س����ب����ة 
ا����س���ت���ث���ن���اء ����س���ل���ع غ���ذائ���ي���ة واأدوي����������ة وم�������س���ت���ل���زم���ات ط���ب���ي���ة م����ن ال�����رضي��ب��ة
ي���ت���م ح���ال���ي���ا ات����خ����اذ م����ا ي���ل���زم م����ن اإج����������راءات ل��ل��م�����س��ادق��ة ع���ل���ى ال���ق���ان����ن 
االت���ف���اق���ي���ة حت���ت����ي ع��ل��ى اأط�����ر ع���ام���ة وم����ب����ادئ رئ��ي�����س��ة ل��ل��ن��ظ��ام ال�����رضي��ب��ي
ل��ك��ل دول�����ة خ��ل��ي��ج��ي��ة احل���ري���ة يف ت�����س��م��ي��م ال���ن���ظ���ام ال�����رضي��ب��ي امل��ن��ا���س��ب لها

“قيادات” ي�ضتهدف االرتقاء باالأداء احلكومي
ملتقًيا مدير “بيبا” ومنت�سبي الربنامج... ال�سالح: 

الق�س���يبية - جمل����ص ال�س����رى: اأك���د رئي����ص 
برنام���ج  اأهمي���ة  ال�س���الح  عل���ي  ال�س����رى  جمل����ص 
القي���ادات امللهم���ة؛ باعتب���اره ميثل اإح���دى لبنات 
القيادات امل�س���تقبلية يف العم���ل احلك�مي من اأجل 
عملي���ة التط�ير ومبا ي�س���اهم يف خلق جيل جديد من 
القي���ادات ال�س���ابة التي ت�س���اهم يف حتقي���ق اأهداف 

م�ؤ�س�ساتهم يف القطاع العام.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله وفداً من اأع�ساء برنامج 
قي���ادات يف العم���ل احلك�م���ي يف زيارت���ه ملجل����ص 
ال�س����رى برئا�سة مدير عام معهد االإدارة العامة رائد 

�سم�ص.
واأكد ال�س���الح بح�س����ر النائب الث���اين لرئي�ص 
جمل�ص ال�س����رى جميلة �سلمان ا�ستمرار دعم جمل�ص 
ال�س����رى واجلهات احلك�مي���ة يف اململكة مبا يحقق 
اأهداف التكامل املرج�ة يف روؤية البحرين االقت�سادية 
2030، م�سددا على اأهمية الربنامج ال�طني لتط�ير 
القي���ادات احلك�مي���ة - والذي يقدم���ه املعهد - يف 
بناء منظ�مة حك�مية تدعم االرتقاء باالأداء احلك�مي 

ورفع االإنتاجية واجل�دة والتمّيز.
واأ�س���اد باال�س���راتيجية التي يعمل بها املعهد 
العام���ة للحك�م���ة  ال�سيا�س���ات  والت���ي تتف���ق م���ع 
وخط���ة عمله���ا وتطلعاتها لت�فري اأف�س���ل اخلدمات 
للم�اطن���ني وه���� م���ا اأكد علي���ه اأي�ًس���ا برنامج عمل 

احلك�مة لل�سن�ات 2015-2018.

و�س���دد ال�س���الح على اهتمام جمل�ص ال�س����رى 
بتط�ي���ر وتدريب الك����ادر الب�رضية ورف���ع كفاءاتهم 
القط���اع  العم���ل يف  لالرتق���اء يف عمله���م ومتابع���ة 
الت�رضيع���ي، واأك���د اأن تط�ي���ر الكادر الب����رضي مك�ن 

اأ�سا�ص ال�سراتيجية جمل�ص ال�س�رى.
بعده���ا ح����رض ال�ف���د جانب���ا م���ن وقائ���ع اإحدى 
جل�س���اته، ثم قام ال�فد برفقة النائب الثاين لرئي�ص 
املجل����ص بج�ل���ة يف اأروق���ة جمل����ص ال�س����رى تعّرف 
فيه���ا على ال���دور الذي ت�س���طلع به االأمان���ة العامة 
ملجل����ص ال�س����رى، وما تقدمه م���ن خدم���ات اإدارية 
وفنية لل�س���ادة اأع�س���اء املجل�ص لتي�س���ري مهامهم، 
واآلي���ات عمل اإدارات واأق�س���ام االأمان���ة العامة الإبراز 
دور املجل����ص واإجنازات���ه وحتقي���ق الت�ا�س���ل ب���ني 

املجل�ص واجلمه�ر عرب ال��س���ائل االإعالمية املقروءة 
وامل�سم�عة واملرئية وو�س���ائل الت�ا�سل االجتماعي 
باأن�اعها واأهمية ذلك يف ت��س���يل املعل�مة من دون 

تاأخري.
م���ن جانب���ه، اأكد �س���م�ص اأن برنام���ج “قيادات” 
ي�س���تهدف فئة املديرين ومن يف حكمهم يف القطاع 
الع���ام، وال���ذي يه���دف اإل���ى تط�ير ق���درات القائد 
اال�س���راتيجي عرب تعزيز اال�س���تثمار االأمثل للك�ادر 
وتط�ي���ر  امل�ؤ�س�س���ة،  تطلع���ات  لتحقي���ق  الب�رضي���ة 
ال�سيا�سات يف جماالت تدفع عجلة التنمية يف القطاع 
الع���ام، وخلق ثقاف���ة التغيري يف م�ؤ�س�س���ات القطاع 
العام، مبينا اأن زيارة ال�فد تنطلق اأهميتها من خالل 
بناء اخلربات والتبادل املعريف والتط�ير امل�ؤ�س�سي.

مكافآت غير 
قانونية

 
الربي���ة  وزي���ر  فع���ل  ح�س���نا 
والتعلي���م ماجد النعيم���ي بتاأكيده 
ا�س���رداد كلي���ة البحري���ن التقنية 
م�رضوف���ة  مبال���غ  )ب�ليتكن���ك( 
بالزيادة الأع�س���اء جمل�ص االأمناء مل 

يح�رضوا اجتماعات ملجل�ص االأمناء.
ع���ادت الدنانري خلزان���ة الكلية 
ت�س���حيحا ملخالفة �س���جلها تقرير 
واالإدارية  املالي���ة  الرقاب���ة  دي�ان 
ع���ن ����رضف “ب�ليتكن���ك” مكاف���اأة 
اأع�س���اء املجل�ص  �س���ن�ية لبع����ص 
م���ن دون رب���ط ذل���ك بع���دد مرات 
االجتماعات املنعقدة خالل  ح�س�ر 
ال�س���نة، اإذ حددت ن�س���بة املكافاأة 
بخم�سة اآالف دينار، على رغم تخلف 

االأع�ساء عن ح�س�ر االجتماعات.
غ���ري  مكاف���اآت  ا�س���رداد 
قان�نية من كلي���ة “ب�لتيكنك” اأو 
غريه���ا واجب عل���ى جميع ال����زراء 
وامل�س�ؤولني الذين وردت ب�ساأنهم 

مالحظات بتقرير دي�ان الرقابة. 
واأ�س���ري اإل���ى اأن برنام���ج عم���ل 
احلك�م���ة يت�س���من مبح����ر تط�ير 
االأداء احلك�مي على مبادرة الرقابة 
والتدقي���ق الداخل���ي، والتي تن�ص 
على ا�س���تجابة ال����زارات واالأجهزة 
ملالحظ���ات  احلك�مي���ة  واالأجه���زة 
وت��س���يات دي�ان الرقابة املالية 
واالإداري���ة، واإحال���ة املخالفني اإلى 
النياب���ة العام���ة التخ���اذ االإجراءات 
القان�ني���ة بحقه���م يف املخالف���ات 
جنائي���ة،  جرمي���ة  ت�س���كل  الت���ي 
باالإ�س���افة اإلى االإجراءات التاأديبية 

من قبل تلك ال�زارات واالأجهزة.
واملطل�ب من دي����ان الرقابة 
املالية واالإدارية اأن يدرج �س���ن�يا 
ج���راء  امله���درة  املبال���غ  جمم����ع 
واجله���ات  ال����زارات  خمالف���ات 
ومقارنتها  احلك�مي���ة،  وال����رضكات 
مع التقرير ال�س���ابق، وهي ت��سية 

برملانية عالقة.
اأما ال�زارات واجلهات الر�سمية 
فيتع���ني عليه���ا اتخ���اذ االإجراءات 
الالزمة ال�س���رجاع االأم�ال املهدرة 
ال����اردة يف تقرير دي����ان الرقابة، 
اأمن���اء  مكاف���اآت  م���ع  ح���دث  كم���ا 

“ب�لتيكنك”.

تيــــــــار
“التفكري اأب� العمل”.

الكاتب االسكتلندي توماس كارليل
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البحرين ما�شية يف حتقيق امل�شالح امل�شرتكة بني اأطراف الإنتاج
“العمل” اأطلقت مبادرات خللق بيئة حا�ضنة وحمفزة للك�ادر امل�ؤهلة... حميدان:

املنام���ة - بنا: احتف���ل االحتاد الع���ام لنقابات 
عمال البحرين �ض���باح اأم�س بالي�م العاملي للعمال، 
بح�ض����ر وزير العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة جميل 
حميدان الذي نقل خ���ال خماطبته العمال يف ي�مهم 
العامل���ي ته���اين عاهل الباد �ض���احب اجلالة امللك 
حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة، وعظي���م تقديره لاأيدي 
العاملة املخل�ضة يف البذل والعطاء، و�ضادق اأمنيات 
جالت���ه وتطلعاته نح���� حتقيق مزيد من املكا�ض���ب 
واالإجن���ازات ال�طني���ة عل���ى �ض���عيد حرك���ة البن���اء 

والتط�ير واخلري لل�طن وامل�اطنني.
ويف ال�ضياق ذاته، اأ�ضاد ال�زير باللفتة الكرمية 
الت���ي تف�ض���ل به���ا رئي�س جمل����س ال�زراء �ض���احب 
ال�ض���م� امللكي االأمري خليفة بن �ض���لمان اآل خليفة، 
يف جل�ض���ة جمل�س ال�زراء االأخ���رية، حني تقدم لعمال 
البحري���ن بالتهنئة بي�م العمال العاملي، واإ�ض���ادته 

بدور عمال البحرين يف دفع عجلة التنمية والبناء.
وقق���ال حميدان اإن���ه ل�رشٌف عظي���ٌم اأن اأن�ب عن 
مل���ك مملكة البحرين �ض���احب اجلالة امللك حمد بن 
عي�ض���ى اآل خليفة، الذي �ض���مل هذا احلف���ل برعايته 
ال�ض���امية، واأن اأنقل لكم جميعا تهاين جالته وعظيم 
تقديره لاأيدي العاملة املخل�ض���ة يف البذل والعطاء، 
و�ض���ادق اأمنيات جالته وتطلعاته نح� حتقيق مزيد 
من املكا�ضب واالإجنازات ال�طنية على �ضعيد حركة 

البناء والتط�ير واخلري لل�طن وامل�اطنني.
واأ�ض���اف: ال يف�تني يف هذه املنا�ضبة، اأن اأ�ضيد 
باللفت���ة الكرمي���ة التي تف�ض���ل به���ا رئي�س جمل�س 
ال����زراء �ض���احب ال�ض���م� امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�ض���لمان اآل خليفة، يف جل�ض���ة جمل�س ال�زراء االأخرية، 
ح���ني تقدم لعم���ال البحرين بالتهنئة بي����م العمال 

العاملي، واإ�ض���ادته بدور عمال البحرين يف دفع عجلة 
التنمي���ة والبن���اء، متقدم���ا ل�ض���م�ه باإ�ض���مكم جميعا 
باأ�ض���مى اآي���ات ال�ض���كر وعظي���م االمتن���ان على هذه 
اللفتة الكرمية، ومن�ها بالدور الرائد الذي يق�م به 
ويرعاه ويل العهد، نائب القائد االأعلى، النائب االأول 
لرئي�س جمل�س ال�زراء  �ضاحب ال�ضم� امللكي االأمري 
�ض���لمان بن حمد اآل خليفة يف جمال اإ�ض���اح وتط�ير 
�ض�ق العمل، ودعمه املت�ا�ضل جله�د ت�ليد فر�س 

العمل وفر�س اال�ضتثمار والتنمية امل�ضتدامة.
وق���ال ال�زي���ر اإن ه���ذا املحفل الكرمي فر�ض���ةٌ 
تتجدد كل عام ن�ؤكد من خالها التكاتف والتما�ضك 
ب���ني اأط���راف االنت���اج الثاث���ة ك����رشكاء اجتماعيني 
يجمعن���ا ح���ب ال�طن، ولنج���دد العهد على امل�ض���ي 
قدما يف حتقيق امل�ضالح امل�ضرتكة واملت�ازنة التي 
ت�ض���تهدف اأوال واأخ���ريا اخلري والتق���دم لهذا ال�طن 
املعطاء، منتهزين هذه املنا�ض���بة للتقدم بال�ض���كر 
والتقدير لاأمانة العامة لاحتاد العام لنقابات عمال 
البحرين، على ما بذل�ه م���ن جه�د يف تنظيم واإقامة 
هذه املنا�ض���بة املتميزة، واالحتفاء بالعمال، ف�ض���ا 

عن دورهم الفعال يف دعم العمالة ال�طنية واحلفاظ 
على مكت�ضباتها، وتعاونهم الدائم مع ال�زارة وغرفة 

جتارة و�ضناعة البحرين وكل اجلهات ذات العاقة.
واأ�ضاف: يف �ض����ء ت�جيهات القيادة الر�ضيدة، 
اأطلق���ت وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة، م���ع 

�ضندوق العمل )متكني(، وهيئة تنظيم �ض�ق العمل 
م�ؤخ���را مب���ادرات م�ض���رتكة مهم���ة لتعزي���ز التعاون 
امل�ض���رتك والتكام���ل بينه���م فيم���ا يخ����س تط�ير 
وتعزي���ز ال�ضيا�ض���ات واالأنظم���ة، وم�ض���اريع البني���ة 
التحتية ل�ض�ق العمل، ودعم وت�ضجيع ت�فري الفر�س 

الن�عية للبحرينيني ذات القيمة امل�ضافة يف القطاع 
اخلا����س ع���ر تط�ير قاع���دة املعل�مات وحت�ض���ني 
اآليات الربط االإلكرتوين لتاأمني اال�ض���تفادة املثلى 
م���ن برامج دعم االأج�ر واحل�افز، اإ�ض���افة اإلى تنفيذ 
الرامج امل�ضرتكة يف جمال التدريب وتنمية امل�ارد 
الب�رشي���ة، والت���ي ته���دف اإل���ى تعزيز اال�ض���تثمار يف 
العن�رش الب�رشي البحريني، وخلق بيئة حا�ضنة وحمفزة 
للك����ادر امل�ؤهلة، مبا يجعلها اخليار االأف�ض���ل لدى 
املن�ض���اآت عند الت�ظي���ف، من منطل���ق اأن التدريب 
اجليد والن�عي للباحث عن عمل وتاأهيله ه� الطريق 
االأمثل لرفع تناف�ض���ية العامل البحريني، وعليه فقد 
مت ط���رح مزيد من الرام���ج الن�عية املنا�ض���بة امام 
الباحثني عن عمل من اأج���ل اإعدادهم مهنيا، متهيدا 
الإدماجه���م يف �ض����ق العم���ل يف خمتل���ف القطاعات 
االإنتاجية وفق االحتياجات الفعلية الأ�ضحاب العمل، 
وقد قامت ال�زارة خال ال�ضتة اأ�ضهر املا�ضية فقط 
بت�ضجيل ما يقارب 4 اآالف باحث عن عمل يف الدورات 

التدريبية بالتن�ضيق مع �ضندوق العمل )متكني(.

• وزير العمل يح�رش احتفالية العمال بي�مهم العاملي يف حفل االحتاد العام لنقابات عمال البحرين	

• جانب من التكرمي	

البحرين ت�شارك مبلف تر�شيح “النخلة” لالئحة “اليوني�شكو”
حميدان يرعى “البحريني اأول” 7 مايو اجلاري

A3 مب�رصوع ت�رصيف مياه الأمطار احلزمة اإجناز 80 % 

200 �ضجل�ا حل�ض�ر املنتدى

اأك����د رئي�����س جمعي����ة االجتماعي����ني حمي����د 
حم�ض����ن اأن اأكرث من 200 �ضخ�س �ضجل�ا حل�ض�ر 
املنت����دى احل�����اري االول ملب����ادرة “البحرين����ي 
اأوالً”، والت����ي �ض����تقام حتت رعاي����ة وزير العمل 
والتنمي����ة االجتماعي����ة جمي����ل حمي����دان يف مق����ر 
جمعية املهند�ض����ني �ض����باح ي�م االأح����د 7 ماي� 

اجلاري.

 وق����ال اإن مل����ف الباحثني ع����ن العمل ياأتي 
�ض����من االأول�ي����ات واالأه����داف الرئي�ض����ة له����ذه 
الفعالية ال�طنية الكبرية التي تبنتها اجلمعية، 
وت�ضعى اإلى حلحلته؛ بغية مد يد الع�ن للباحثني 
عن العمل. واأ�ض����اف حم�ض����ن اأن املب����ادرة التي 
اأطلقها عدد من اأبناء البحرين مع حممد العرادي 
نابع����ة م����ن ح�����س وطن����ي عال، وه����� ما �ض����جعنا 

كمجل�س اإدارة جمعية االجتماعيني ومنذ اللحظة 
االأولى لطرح الفكرة على تبنيها باالإجماع.

اجلمعي����ة  اأع�ض����اء  جمي����ع  حم�ض����ن  ودع����ا 
واأ�ض����دقائهم للتكاتف وبذل اجله�د لدعم هذه 
املبادرة التي تفتح باباً جديداً يف العمل االأهلي 
وتخلق فر�ض����ا ملزيد من التفرغ واال�ضتفادة من 

خرات العديد من اأبناء البحرين املتقاعدين.

املنامة - هيئة البحرين للثقافة واالآثار: 
�ضاركت هيئة البحرين للثقافة واالآثار، ممثلة 
مبدير اإدارة املتاحف بالهيئة ال�ض���يخ خليفة 
ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، يف االجتم���اع االإقليمي 
“النخل���ة  تر�ض���يح  مل���ف  اإع���داد  ع���ن  االأول 
والع���ادات والطق�����س املتعلق���ة به���ا تراثاً 
عربي���اً م�ض���رتكاً”، والذي اأقيم يف العا�ض���مة 
ال�ض����دانية اخلرط�م ما ب���ني 26 و29 اأبريل 

املن�رشم.
والع���ادات  “النخل���ة  م����رشوع  ويه���دف 
عربي���اً  تراث���اً  به���ا  املتعلق���ة  والطق�����س 
م�ض���رتكاً” اإل���ى ت�ض���جيل النخلة وم���ا يتعلق 
بها من ت���راث يف القائم���ة التمثيلية للرتاث 
الثقايف غري املادي للب�رشية والتابعة ملنظمة 
“الي�ني�ض���ك�”، حفاظ���اً عل���ى ج���زء مهم من 
امل�روث���ات العربية االأ�ض���يلة وت�ظيفها يف 
عملي���ة التنمي���ة امل�ض���تدامة يف دول ال�طن 
العربي. وخال االجتماع عمل امل�ضارك�ن من 

الدول العربية على حتقيق اأهداف اللقاء من 
تاأكيد ل�حدة الثقافة العربية من خال الرمز 
اإلى “النخلة” كرتاث عربي م�ض���رتك، ت�ضجيع 
التعاون العربي ودعمه، ت�ض���جيل امل�روثات 
غري املادية ذات القيمة العاملية اال�ضتثنائية 
يف ال�ط���ن العربي واملحافظة عليها وو�ض���ع 
اخلطط االإدارية ال�ض���تمرار حمايتها، اإ�ض���افة 
اإل���ى ت�عية االأجيال باأهمية الرتاث الثقايف يف 

تر�ضيخ اله�ية الثقافية العربية.
وجاءت ه���ذه ال���دورة التدريبية تطبيقا 
للق���رارات ال�ض���ادرة يف الدورتني ال� 19 وال� 
20 مل�ؤمتر ال�زراء امل�ض����ؤولني عن ال�ض�ؤون 
الثقافية يف ال�طن العربي يف الريا�س بالعام 
2015 ويف ت�ن����س الع���ام 2016 والقا�ض���ية 
باإعداد ملف لرت�ض���يح النخل���ة وما يتعلق بها 
من ع���ادات وتقاليد ومهارات عل���ى القائمة 
امل���ادي  غ���ري  الثق���ايف  لل���رتاث  التمثيلي���ة 

للب�رشية. 

املنامة - وزارة االأ�ض���غال و�ض����ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: �رشحت مدي���ر اإدارة تخطيط 
وم�ض���اريع ال�رشف ال�ضحي ب�زارة االأ�ضغال و�ض�ؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين نزهة اأب� هندي باأن 
ن�ضبة االإجناز يف م�رشوع ت�رشيف مياه االأمطار احلزمة 
A3 بلغ���ت 80 %، وم���ن امل�ؤم���ل اأن تخ���دم هذه 
ال�ض���بكة 8 جممع���ات يف حمافظة املحرق وجممعني 

يف حمافظة املنامة.
وياأتي هذا امل�رشوع �ض���عياً من ال�زارة لتط�ير 
خدمات البنية التحتية واحلد من م�ضكلة جتمع مياه 
االأمطار يف تلك املناطق؛ ا�ضتعداداً مل��ضم االأمطار 
املقب���ل، وتاأم���ل ال����زارة من ه���ذا امل����رشوع الذي 
�ضيغطي 9 جممعات حل م�ضاكل جتمع مياه االمطار 
عر ت�فري �ض���بكة بغرف اأكرث ات�ض���اعاً ال�ض���تيعاب 

كميات مياه االأمطار املت�ا�ضل خال امل��ضم. 
تخطي���ط  اإدارة  مدي���ر  اأو�ض���حت  ذل���ك  ويف 
وم�ض���اريع ال�رشف ال�ضحي اأن امل�رشوع ي�ضتمل على 
متديد 3.805 كم من اخلطوط الرئي�س���ة وبناء 35 
غرف���ة تفتي�س و239 نقط���ة جتميع مي���اه االأمطار 
و28 غرف���ة لتجمي���ع مي���اه االأمطار خلدمة �ض���كان 
حمافظة املحرق والعا�ض���مة، يف املجمعات التالية: 
 ،233 الدي���ر   ،226 الب�ض���يتني   ،236 ال�ض���ماهيج 
املح���رق )202، 210، 216( ع���راد 244، اجلف���ري 

341، والزجن 359.
اجلدير ذكره اأن مناق�ض���ة امل�رشوع اأر�ضيت من 
قب���ل جمل�س املناق�ض���ات واملزاي���دات على �رشكة 
مق���اوالت عراد لاإن�ض���اءات بكلف���ة 479.489 األف 

•دينار. نزهة اأب� هندي	

“العدل” تطلق “وثيقة املدينة” لتاأ�شيل مرجعية عقد املواطنة
اأ�ض�ة باأول �ضحيفة عرفها املجتمع االإن�ضاين متعدد االأعراق

اجلف���ري - وزارة الع���دل وال�ض����ؤون اال�ض���امية 
واالأوق���اف: حت���ت رعاي���ة وزي���ر الع���دل وال�ض����ؤون 
االإ�ض���امية واالأوقاف ال�ضيخ خالد بن علي اآل خليفة، 
تنظم اإدارة ال�ض�ؤون الدينية ب�زارة العدل وال�ض�ؤون 
االإ�ض���امية واالأوقاف منتدى “وثيق���ة املدينة: عقد 
امل�اطنة االأول”، �ضباح ي�م الثاثاء امل�افق 9 ماي� 
اجلاري بقاعة اأوال بفندق اخلليج، مب�ضاركة عدد من 
اأ�ض���حاب الف�ض���يلة العلماء والدعاة واملتخ�ض�ضني 

من داخل اململكة وخارجها.
����رشح بذلك وكيل ال�زارة لل�ض����ؤون االإ�ض���امية 
فري���د املفت���اح، واأ�ض���اف: اأن هذا املنت���دى يهدف 
اإل���ى تاأ�ض���يل مرجعي���ة عق���د امل�اطن���ة، و�ض���ياغة 
معايري امل�اطنة ال�ضاحلة، ف�ضاً عن تعزيز الن�ضيج 

االجتماع���ي واللحم���ة ال�طنية ودعم م�ض���رية ال�حدة 
ال�طنية.

وق���ال املفت���اح: اإن وثيقة املدين���ة اأو ما ُعرف 
تاريخياً ب�ض���حيفة املدينة ُتع���د اأول اتفاقية مدنية 
عرفه���ا املجتمع االإن�ض���اين متعدد االأع���راق، اإذ اأبرم 
النب���ي )�ض���لى اهلل عليه واآله و�ض���لم( عق���داً حافظ 
مب�جبه على ق����ة الدولة وحلمة املجتمع املتعدد يف 
اجتاهاته ومعتقداته واأ�ض�له، وجاءت وثيقة املدينة 
عق���داً متكام���ًا للم�اطنة التي ي�ض���تظل بها كل من 
يعي�س حت���ت ل�اء و�ض���لطة الدولة متمتع���اً بحق�قه 

كافة دون متييز.
واأكد املفت���اح اأن وثيقة املدينة باعتباره عقداً 
تاريخي���اً للم�اطن���ة يع���د من�ذج���اً ح�ض���ارياً اأبدعته 

احل�ضارة االإ�ضامية، لتثبت واقعاً اأن جميع م�اطنيها 
�ض�ا�ضية يف احلق�ق وال�اجبات وال فرق بني م�اطن 
واآخ���ر واإن اختلف���ت ت�جه���ات ومعتق���دات ه����ؤالء 

امل�اطنني.
واأ�ض���اف وكيل ال�ض����ؤون االإ�ض���امية اأن وثيقة 
املدينة اأ�ض�ض���ت للم�اطنة ال�ض���احلة التي يتعاي�س 
يف ظله���ا جميع امل�اطن���ني واملقيمني يف ان�ض���جام 
وتع���اون واح���رتام متب���ادل، م���ع حتميله���م جميع���اً 
م�ض����ؤولية هذه امل�اطن���ة وحق�قها �ض���امنة جلميع 
امل�اطنني حق�قهم مت�ض���اوية لي�ؤدوا دورهم كاماً 
يف خدم���ة ورق���ي وتق���دم وطنهم وجمتمعه���م، اإذ ال 
م���كان يف ه���ذه امل�اطنة ملن يخ���رق بن�دها ويعمل 

�ضد وطنه واأبناء جلدته.

وق���ال املفت���اح اإن لدينا اإرث���اً ح�ض���ارياً وافراً 
الإر�ض���اء مبادئ امل�اطنة ال�ض���احلة والبناء عليها يف 
ت�ض���ييد الدولة املدني���ة الع�رشية الت���ي تتفاعل مع 
الع�رش مبتغرياته مت�ضلة بجذورها واأ�ضلها التاريخي 
احل�ض���اري وهذا ما �ضتعمل على ك�ض���فه للنا�س من 

خال مناق�ضة بن�د �ضحيفة اأو وثيقة املدينة.
وا�ض���تطرد: اإنن���ا حر�ض���نا عل���ى اأن ي�ض���ارك يف 
ه���ذا املنت���دى علم���اء من داخ���ل ومن خ���ارج مملكة 
البحرين،واأو�ض���ح وكي���ل ال�ض����ؤون االإ�ض���امية ب���اأن 
امل�ض���ارك�ن يف املنتدى �ضيناق�ض����ن حم���اور عدة، 
اأبرزه���ا: التعري���ف ب�ثيق���ة املدين���ة، وماهي���ة عقد 
امل�اطن���ة واآث���اره، ومعاي���ري امل�اطن���ة ال�ض���احلة، 

•والدولة املدنية احلديثة من منظ�ر اإ�ضامي. ال�ضيخ خالد بن علي	
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20 % من البحرينيات م�سابات باالكتئاب و 6عيادات لل�سحة النف�سية
فقدان الطاقة وتغري ال�ضهية وا�ضطراب النوم اأبرز الأعرا�ض... بوعنق لـ “$”:

بدور املالكي من ال�سيتي �سنرت 

ك�ضـــفت وكيـــل وزارة ال�ضـــحة عائ�ضـــة بوعنق 
اأن مر�ـــض الكتئـــاب ي�ضـــيب 20 % مـــن الن�ضـــاء 
البحرينيات، و10 % مـــن الرجال البحرينيني، مبينة 
اأن اأمر�ـــض الكتئـــاب والقلـــق هـــو اأكـــر الأمرا�ض 

النف�ضية انت�ضارا يف البحرين.
واأ�ضارت اإلى اأن هذا املر�ض لي�ض مق�ضورا على 
البحرينيني فقط واإمنا هو مر�ض وظاهرة يعاين منه 
العامل اجمع، مو�ضـــحة اأن اأعداد امل�ضابني باملر�ض 
تت�ضـــاعف لدى الن�ضـــاء عن الرجال نظرا اإلى طبيعة 

التكوين اجل�ضمي والنف�ضي للمراآة.
واأردفـــت اأن �ضـــبب ارتفـــاع اأعداد امل�ضـــابني 
بالكتئـــاب بالبحريـــن والعـــامل ترجع الى امل�ضـــاكل 
احلياتية واليومية، وال�ضعوبات  التي تواجه الن�ضان 

حاليا يف العمل واحلياة وامل�ضاكل الزوجية وغريها.
واأعلنـــت بوعنـــق يف ت�رصيحـــات لـ “البـــاد” اأن 
مملكـــة البحريـــن تعـــد من الـــدول الولـــى والرائدة 
باملنطقـــة يف املنطومـــة ال�ضـــحية لعـــاج المرا�ض 
النف�ضـــية والتـــي تعتمـــد على عـــدة برامـــج عاجية 

وا�ضت�ضارية وتوعوية وتثقيفية.
وك�ضفت اأن خطط وزارة ال�ضحة وا�ضرتاتيجاتها 
كانت ت�ضـــب على الهتمام بال�ضحة النف�ضية؛ لأنها 
حمور لل�ضـــحة العامة للمجتمع، لذلك كانت البحرين 
ال�ضـــباقة بـــني دول املنطقـــة يف عـــاج المرا�ـــض 
النف�ضـــية، اإذ عملـــت الـــوزارة يتـــم عـــاج الكتئاب 
من خـــال العيادات النف�ضـــية يف املراكز ال�ضـــحية، 
املنت�ـــرصة يف كافة حمافظـــات البحرين، مردفة لدينا 
لآن 6  مراكز �ضـــحية مت فتح عيادات �ضـــحة نف�ضية 
فيهـــا ، على اأن يتـــم تزويد باقي املراكز ال�ضـــحية 

بالعيـــادات النف�ضـــية وبح�ضـــب الكثافة ال�ضـــكانية 
 ، عليهـــا  املرتدديـــن  عـــدد  وزيـــادة  املنطقـــة  يف 
وحاجـــة املنطقة لوجود عيادة نف�ضـــية فيها �ضـــمن 
التخ�ض�ضـــات الخـــرى العاملـــة يف عيـــادات املراكز 

ال�ضحية.
واأكـــدت وكيـــل وزارة ال�ضـــحة عائ�ضـــة بوعنق، 
ان اأطبـــاء العائلـــة، املوجوديـــن باملراكز ال�ضـــحية، 
مدربون على عاج حالت القلق والكتئاب، من خال 
تخ�ض�ضـــهم، وهم قادرين على التعامل مع مر�ضـــى 
القلق والكتئاب باأف�ضـــل �ضورة، وعادة مايقومون 
بتحويل احلالت ال�ضـــديدة الى العاج يف م�ضت�ضـــفى 
الطب النف�ضـــي للمتابعـــة والعاج من قبـــل الطباء 
ال�ضت�ضـــاريني العاملـــني يف امل�ضت�ضـــفى، مردفـــة 
وجميعهم مـــن الكوادر الطبية املتخ�ض�ضـــة ، وعلى 

اأعلى امل�ضتويات يف هذا اجلانب.
جـــاء ذلـــك لـــدى رعايـــة وكيـــل وزارة ال�ضـــحة 
عائ�ضـــة بوعنق لفعالية تثقيفية وترفيهية اأقامتها 
الوزارة �ضـــباح اأم�ض الثنني مبنا�ضـــبة يوم ال�ضـــحة 
النف�ضـــية العاملـــي الـــذي ينطلـــق هـــذا العام حتت 
�ضـــعار”الكتئاب دعونـــا نتحـــدث عنـــه”، بح�ضـــور 
الوكيـــل امل�ضـــاعد للرعايـــة ال�ضـــحية الولية مرمي 
وزارة  ال�ضـــحة يف  تعزيـــز  اإدارة  الهاجـــري، ومديـــر 
ال�ضـــحة عبـــري الغـــاوي، ورئي�ـــض م�ضت�ضـــفى الطب 
النف�ضـــي  حميد اأحمد، وعدد من الوكاء امل�ضاعدين 
ومن امل�ضـــئولني بوزارة ال�ضـــحة و الطباء العاملني 
يف م�ضت�ضـــفى الطب النف�ضـــي، وطلبة ك�ضافة  نادي 
املالكيـــة والأخ�ضـــائيات العامات يف ق�ضـــم البحث 
الجتماعي يف املراكز ال�ضـــحية  وال�ضحة املدر�ضية، 

يف ال�ضيتي �ضنرت.
وثمن بوعنـــق بحجم اجلهـــود املبذولة من قبل 

اللجنـــة املنظمـــة لاحتفـــال بيوم ال�ضـــحة العاملي، 
موؤكدًة حر�ض وزارة ال�ضـــحة على موا�ضـــلة ال�ضـــعي 
ال�ضـــحية  الهادفـــة والربامـــج  لإطـــاق املبـــادارت 
املجتمـــع  لأفـــراد  الازمـــة  والتثقيفيـــة  التوعويـــة 
البحرينـــي والتي تتما�ضـــى بدورها مـــع التوجيهات 
الدوليـــة التي حتر�ـــض بالدرجة الولى على �ضـــمان 
ال�ضامة ال�ضحية اجل�ضدية والنف�ضية لأفراد املجتمع 

عموما.
وقامـــت بوعنـــق بجولـــة يف الجنحة امل�ضـــاركة 
بالفعاليـــة، واكـــدت اأنهـــا تعك�ـــض اأهميـــة وجدوى 
ت�ضـــليط ال�ضـــوء ون�رص الوعي املطلـــوب حول مر�ض 
الكتئـــاب الذي من املمكن اأن ي�ضـــيب اأي �ضـــخ�ض 

ويوؤثر على قدرته على اأداء مهامه اليومية.
واأ�ضـــارت الى موا�ضـــلة وزارة ال�ضحة جلهودها 
نحو تعزيز ال�ضحة اجل�ضـــدية وال�ضحة النف�ضية على 

حد �ضـــواء، حيـــث داأبت الوزارة علـــى تطوير العديد 
مـــن خدمات ال�ضـــحة النف�ضـــية املقدمـــة يف الرعاية 
الثانوية والأولية والعمل على رفع م�ضتوى كفاءتها 

وجودتها.
مـــن جانبـــه، اأعـــرب رئي�ـــض م�ضت�ضـــفى الطـــب 
النف�ضـــي حميـــد اأحمـــد عن عميـــق �ضـــكره وتقديره 
لوكيـــل وزاره ال�ضـــحة على رعايتها لهـــذه الفعالية 
املوجهة ب�ضـــكل مبا�ـــرص للمواطنـــني و املقيمني يف 

اململكة.
و�ضـــدد علـــى دعمهـــا وم�ضـــاندتها للربنامـــج 
الطموح والذي �ضي�ضـــتمر ملدة عـــام كامل حول هذا 
املو�ضـــوع الهام والذي يطمح ان يكـــون له التاأثري 
الكبـــري يف زيادة وعي وفهـــم اجلميع من كافة فئات 
املجتمـــع ملر�ـــض الكتئـــاب و كيفيـــه الوقاية منه 
وم�ضاعدة امل�ضـــابني به وتقدمي �ضبل العاج الازم 

لهم، م�ضـــريا الى اأنه قد مت يف اإطار برامج وفعاليات 
الإحتفال بيوم ال�ضـــحة العاملي تنظيـــم العديد من 
الأن�ضطة واملحا�رصات يف اغلب املراكز ال�ضحية، ومت 

توزيع الن�رصات التوعوية لكل مدار�ض البحرين.
من جانبها، اأ�ضـــارت مدير اإدارة تعزيز ال�ضـــحة 
عبري الغاوي الى اأنه ومبنا�ضـــبة يوم ال�ضحة العاملي 
والـــذي ي�ضـــادف  7 ابريـــل اطلقت منظمة ال�ضـــحة 
العاملية هذا العام حملة دعونا نتحدث عن الكتئاب 
لتكـــون حملـــة ملدة عـــام كامـــل حتت �ضـــعار دعونا 

نتحدث عنه”.
واأو�ضـــحت اأن الكتئاب مر�ض ميكن اأن ي�ضيب 
جميع النا�ـــض بجميع اأعمارهم ولكنـــه اكر تاثريا يف  
الفئـــات الثـــاث التالية وهـــم الأ�ضـــخا�ض بني 15 
و24 عاماً، والن�ضاء يف �ضـــن الإجناب  “وخا�ضًة عقب 
الولدة “، وامل�ضـــنون ويعد ال�ضـــبب الرئي�ض الثاين 
للوفـــاة  بـــني الأ�ضـــخا�ض الذيـــن تـــرتاوح اأعمارهم 
بـــني 15 و29 عاماً والكتئاب مر�ض نف�ضـــي �ضـــائع 
ميكـــن عاجه والوقاية منه، وهو لي�ض كما قد يعتقد 
البع�ض ب�ضبب �ضعف ال�ضخ�ضـــية، ويتميزالكتئاب 
الهتمـــام يف  وفقـــدان  باحلـــزن  الدائـــم  بال�ضـــعور 
الأن�ضطة التي  يتمتع بها ال�ضخ�ض عادًة، والعجز عن 
اأداء الأن�ضـــطة اليوميـــة ملدة اأ�ضـــبوعني على الأقل، 
اإ�ضـــافة اإلى ذلك، ي�ضكو امل�ضـــابون بالكتئاب من 
فقـــدان الطاقـــة؛ وتغريرّ ال�ضـــهية؛ والنـــوم لفرتات 
اأطـــول اأو اأق�رص؛ وال�ضـــعور بالقلق؛ وتدين م�ضـــتوى 
الرتكيز؛ وال�ضطراب؛ وال�ضعور بعدم احرتام الذات 
اأو بالذنـــب اأو بالياأ�ـــض؛ والتفكري يف اإيذاء النف�ض اأو 
النتحاريف اأ�ضـــواأ األأحـــوال،  موؤكدة اأنـــه  ميكن عاج 
الكتئـــاب والوقاية منه باأخذ الأدوية امل�ضـــادة له و 

بالتحدرّث عنه.

• وكيل وزارة ال�ضحة ترعى فعالية تثقيفية وترفيهية اأقامتها الوزارة �ضباح اأم�ض مبنا�ضبة يوم ال�ضحة النف�ضية العاملي	

الغتم: اإزالــة اأنـقـا�ض البنـاء يف منطقة �ســار واجلنبيـة
فر�ض غرامات مغلظة على املخالفني

البديع - بلدية ال�ضمالية: نفذت بلدية املنطقة 
ال�ضـــمالية اأم�ض حملة لإزالة اأنقا�ض البناء يف عدد من 

جممعات منطقتي �ضار واجلنبية.
وك�ضـــف املدير العام لبلدية املنطقة ال�ضمالية 
يو�ضـــف الغتم عن اإزالـــة اأكر من 40 �ضـــحنة كبرية 
مـــن خملفـــات البنـــاء املرتاكمة يف بع�ض ال�ضـــاحات 
املفتوحـــة يف جممع )575( مبنطقـــة اجلنبية وجممع 

)525( مبنطقة �ضار.
اأزيلت 40 �ضـــحنة خملفات منوعـــة بني البلدية 
متمثلـــة يف �رصكـــة النظافـــة واملقاولـــني املخالفني 
الذي مت �ضـــبطهم من قبل البلدية برمي خملفات يف 

ال�ضاحات العامة.

اأن املنطقـــة  لـــه  الغتـــم يف ت�رصيـــح  واأو�ضـــح 
ال�ضـــمالية هي الأعلـــى من بني املناطـــق الأخرى يف 
البحرين من حيث اإ�ضـــدار عدد تراخي�ض بناء ال�ضكن 
اخلا�ـــض حيث بلغت العام املا�ضـــي 4312 رخ�ضـــة 
بناء، مبعدل �ضهري ي�ضل اإلى 359 ترخي�ض، م�ضريا 
اإلـــى اأن كرة تراخي�ـــض البناء يتبعـــه كميات كبرية 
مـــن اأنقا�ض البنـــاء التي يتـــم اإلقاوؤهـــا يف املناطق 

املفتوحة.
واأكـــد الغتم اأن بلدية املنطقة ال�ضـــمالية تقوم 
بحمـــات نظافة يف عموم مناطق ال�ضـــمالية ب�ضـــورة 
دورية، م�ضـــريا اإلى اأن عدد حمات النظافة يف العام 

املا�ضي بلغت 51 حملة، اأي مبعدل حملة اأ�ضبوعيا.

واأبـــدى الغتـــم اأ�ضـــفه مـــن ا�ضـــتغال البع�ـــض 
لل�ضـــاحات املفتوحـــة يف مناطـــق ال�ضـــمالية لإلقـــاء 
الأنقا�ض واملخلفات مما يوؤدي اإلى تراكمها وت�ضويه 
للبيئة. كما ك�ضف الغتم عن اأن امل�ضوؤولني بالوزارة 
عقـــدوا اجتماعات مـــع اإحدى ال�رصكات املتخ�ض�ضـــة 
بـــاإدارة املخلفـــات، وذلـــك بتوجيهـــات مـــن وزيـــر 
الأ�ضـــغال و�ضـــوؤون البلديات ع�ضـــام خلف لدرا�ضـــة 
م�ضـــكلة املخلفـــات من خـــال اإيجـــاد طـــرق حديثة 
وجتـــارب الدول الأخرى، ومت خـــال هذه الجتماعات 
طرح اأفكار متعلقة باإمكان قيام البلدية بر�ضد دائم 
للمركبـــات التـــي ت�ضـــتخدم يف نقـــل املخلفات عرب 

�رصيحة اإلكرتونية.

مـــن جهتهـــا، قالـــت مديـــرة اخلدمـــات الفنية 
املهند�ضـــة ملياء الف�ضـــالة “بلغت عدد الإخطارات 
التي مت حتريرها العام املا�ضـــي ملخالفات النظافة 
باأنقا�ـــض  متعلقـــة  اأغلبهـــا  اإخطـــار،   1200 قرابـــة 
البنـــاء، اإذ بلغـــت 946 اإخطارا، فيمـــا مت التعامل مع 
1703 �ضـــكاوى متعلقة بالنظافـــة مت التعامل معها 
ومعاجلتها”. واأردفت “يقوم ق�ضـــم خدمات النظافة 
بتحويـــل املخالفات اإلى ق�ضـــم الرقابـــة والتفتي�ض 
وحتريـــر املخالفات علـــى املخالفـــني لإزالتها، ويف 
حـــال عـــدم اإزالتها تقـــوم البلديـــة باإزالتها وتغرمي 
الوقـــت  يف  م�ضـــرية  الإزالـــة”،  قيمـــة  املخالفـــني 
ذاتـــه من اأن البلدية ل ت�ضـــدر ر�ضـــالة عـــدم ممانعة 

لإي�ضـــال التيار الكهربائي للمخالفني ل بعد ت�ضوية 
خمالفاتهم ودفع الغرامات”.

واأكـــدت اأن “مـــن يتـــم �ضـــبطه يقـــوم بهـــذه 
املخالفـــات يتـــم التعامل معه �ضـــمن القانون ويتم 
خمالفته واإلزامه بدفع غرامات مالية ت�ضل اإلى 900 

دينار لل�ضحنة الواحدة مع اإلزامه بالإزالة”.
واأردفت “يتعذر اإيجاد مفت�ض 24 �ضـــاعة يوميا 
على جميع ال�ضـــاحات بالذات مع قلة عدد املفت�ضني 
واإ�ضـــافة بع�ـــض املناطـــق بعـــد اإلغـــاء املحافظـــة 
الو�ضطى من غري زيادة يف عدد املفت�ضني وتخفي�ض 
الوقت الإ�ضـــايف )...( اإل اأن تعاون الأهايل واملجتمع 

مهم جدا؛ للحد من هذه املخالفات”.

ماأمت الطويلة يحتفي بعمال النظافة يف يوم العمال العاملي
احتقـــى مـــاأمت الطويلـــة يف قرية بـــوري بعمال 
النظافة يف يوم العمال العاملي �ضمن برنامج املاأمت 
ال�ضـــنوي مل�ضـــابقة “عا�ضـــوراء نرتقي” التي تقيمه 
م�ضـــكوره بلدية املنطقة ال�ضمالية و�ضعيا منه خللق 
اإ�ضـــتدامة يف احلراك البيئي على مدار ال�ضـــنة. وكرم 
املاأمت عمال النظافة اأثناء مزاولتهم عملهم يف الفرتة 
ال�ضـــباحية، معربيـــن لهم عـــن �ضـــكرهم وامتنانهم 
ملـــا يقومون به من جهود حمـــل تقدير بكل اللغات، 

ت�ضـــهم يف الإرتقـــاء واإظهار القرية مبنظر ح�ضـــاري.  
مـــن جانبه، اأعـــرب ممثل جمل�ض اإدارة مـــاأمت الطويلة 
احلاج اأحمد �ضـــلمان )اأبو�ضـــلمان( اأن املبادرة تاأتي 
�ضمن م�ضاعي املاأمت يف ت�ضليط ال�ضوء على اجلانب 
البيئـــي والنظافـــة، مـــع وقفة �ضـــكر وتقديـــر لتلك 
الأيـــدي العاملة املخل�ضـــة التي تتحمل حر ال�ضـــيف 
وبرد ال�ضتاء يف �ضبيل اأن تظهر الأوطان مبنظر جميل 
وح�ضـــاري.  واأكـــد يف الوقت نف�ضـــه اأن امل�ضـــوؤولية 

الدينيـــة واملجتمعيـــة والوطنية ت�ضـــعنا اأمـــام خيار 
امل�ضـــي قدما يف �ضـــبيل حتقيق ال�رصاكة املجتمعية 
مع بلدية املنطقه ال�ضـــماليه والبناء التكاملي حلياة 
الأفـــراد واملجتمـــع الذي نعتـــز بالإنتمـــاء اإليه.  على 
�ضعيد مت�ضل، ثمن امل�رصف العام علي اإبراهيم على 
الفعالية دور اأهايل القريـــة يف تفعيل املبادرة، وما 
اأبدوه من الوعي ال�ضديد باأهمية احلفاظ على البيئة 

والنظافة يف �ضبيل التنمية والرتقاء.
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الإمارات: خطوات متقدمة للبحرين يف تطبيق املعايري الدولية حلقوق الإن�سان

البحرين تنجح يف ا�ستعرا�ض التقرير الوطني الثالث
اإ�شادات دولية باملنجزات احلقوقية

وف���د امل��م��ل��ك��ة: ال��ع��اه��ل اأر����ش���ى م���ب���ادئ ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة ح��ق��وق الإن�������ش���ان يف جم��ت��م��ع دمي��ق��راط��ي

جني���ف - بن���ا: ثمنت دول���ة الإم���ارات العربية 
املتح���دة اخلط���وات املتقدم���ة والتداب���ر املهمة 
التي قام���ت بها حكوم���ة مملكة البحري���ن لتطبيق 
املعاي���ر الدولي���ة حلقوق الإن�ش���ان. ج���اء ذلك يف 
كلمة الدولة اأمام جمل�س احلقوق الإن�ش���ان اأم�س يف 
اإطار ا�ش���تعرا�س التقرير الوطن���ي الثالث ململكة 
البحرين ال�ش���قيقية اأم���ام الفري���ق العامل املعني 

بال�شتعرا�س الدوري ال�شامل. 

وح�ش���ب وكال���ة انب���اء الم���ارات )وام(، رحب 
املن���دوب الدائ���م للدول���ة ل���دى الأم���م املتح���دة 
واملنظمات الدولية الأخرى يف جنيف ال�ش���فر عبيد 
�ش���امل الزعاب���ي يف م�ش���تهل كلمة الدولة مب�ش���اعد 
وزير اخلارجي���ة ململكة البحرين ال�ش���قيقة عبداهلل 
الدو����ري والوفد املرافق له، معربا له عن �ش���كره 
وتقديره على الكلمة القيمة التي األقاها يف م�شتهل 
هذه اجلل�ش���ة، وثمن اجلهود الت���ي بذلتها البحرين 

لتنفيذ تو�ش���يات اجلولة الثاني���ة وفقا لتعهداتها 
التقري���ر  “اأن  اإل���ى  ون���وه  الدولي���ة.  والتزاماته���ا 
الوطن���ي للبحري���ن يوؤك���د اهتمام حكوم���ة اململكة 
ال�ش���قيقة مبو�ش���وع حقوق الإن�شان ومدى حر�شها 
على موا�ش���لة تعزيز وتطوير موؤ�ش�ش���اتها الوطنية 
املعني���ة مما يكف���ل حماية هذه احلقوق و�ش���ونها 
بالإ�ش���افة اإل���ى تع���اون حكومة البحري���ن مع جميع 
اآليات حقوق الن�ش���ان، ل�ش���يما اللجان التعاهدية 

والإجراءات اخلا�شة وتوطيد احلوار البناء مع جمل�س 
حقوق الإن�شان ومكتب املفو�شية ال�شامية يف اإطار 
الحرتام املتبادل وفقا للأ�ش���ول والأعراف املتفق 
عليها دوليا”. ويف هذا ال�شياق، اأثنى الزعابي على 
اخلطوات املتقدمة التي قامت بها حكومة البحرين 
باتخاذه���ا للعديد من التداب���ر املهمة منها برامج 
التدري���ب يف جمال ال�رطة وتعزي���ز دور ال�رطة يف 
تطبي���ق املعاير الدولية حلقوق الإن�ش���ان. ولدعم 

الإجن���ازات اللفت���ة وعم���ل بالإج���راء املتب���ع ح���ن 
ال�ش���تعرا�س الدوري ال�ش���امل للتقاري���ر الوطنية 
تقدمت دولة الإمارات بتو�ش���يتن متثلت الأولى 
يف الدعوة اإلى ن�ر مدونة �ش���لوك رجال ال�رطة على 
نطاق وا�ش���ع بن اجلمهور يف حن دعت التو�ش���ية 
الثانية اإلى اتخ���اذ التدابر الفعالة لإعمال احلقوق 
املن�ش���و�س عليه���ا يف اتفاقية حقوق الأ�ش���خا�س 
ذوي الإعاقة التي متت امل�شادقة عليها يف 2011.

جني���ف - بن���ا: قدمت مملك���ة البحرين 
التقري���ر الوطن���ي ال���دوري الثال���ث اأم���ام 
الفري���ق العام���ل ملجل����س حقوق الإن�ش���ان 
واملعني بال�ش���تعرا�س ال���دوري يف دورته 
تع���د  بذل���ك  وه���ي  اأم����س،  �ش���باح   ،)27(
الدولة الأول���ى التي ا�شتعر�ش���ت تقريرها 
يف اجلول���ة الثالث���ة لآلية ال�ش���تعرا�س كما 
حدث يف ن�ش���ختيها الأول���ى 2008 والثانية 
2012، اإذ األقى رئي�س وفد البحرين م�شاعد 
وزي���ر اخلارجي���ة عب���داهلل الدو����ري، كلم���ة 
اململك���ة ا�ش���تعر�س فيها اإجن���ازات مملكة 
البحري���ن يف النهو�س بتعزيز وحماية حقوق 
الإن�ش���ان املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية 
والجتماعي���ة والثقافي���ة مب���ا يف ذلك احلق 
يف التنمي���ة والت���ي حتققت يف اط���ار النهج 
الإ�ش���لحي مللك البلد جللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة الذي اأر�شى مبادئ تعزيز 
وحماية حقوق الإن�شان يف جمتمع دميقراطي 
ي�ش���عى لتحقي���ق الأم���ن والأم���ان والتنمية 

والعدالة للجميع.
واأو�ش���ح رئي����س الوفد اأنه عن���د اإعداد 
م�روع التقرير كان هناك حر�س على تعريف 
الراأي العام باآلية املراجعة الدورية ال�شاملة 
حلق���وق الإن�ش���ان، والت�ش���اور م���ع منظمات 
الوطني���ة  واملوؤ�ش�ش���ة  امل���دين  املجتم���ع 
حلق���وق الإن�ش���ان يف مرحلة اإع���داد التقرير، 
ووافان���ا البع�س منه���ا مبلحظات ومرئيات 
مت اأخذه���ا يف العتبار، عند اإع���داد التقرير. 
وُن�ر امل�روع على املوقع الإلكرتوين لوزارة 
اخلارجية بعد اعتماده من اللجنة التن�شيقية 
العليا حلقوق الإن�ش���ان وهي اللجنة املعنية 
مبتابع���ة التزامات مملك���ة البحرين الدولية 
مب���ا يف ذل���ك نتائ���ج ال�ش���تعرا�س الدوري 

ال�شامل.
وقبل اأن يتطرق م�شاعد وزير اخلارجية 
اإلى تفا�ش���يل الإجن���ازات امل�ش���ار اإليها يف 
التقري���ر اأ�ش���ار اإل���ى الوثيقة ال�ش���ادرة من 
املفو�شية ال�شامية بتاريخ 6 اأبريل 2017، 
واملت�ش���منة ت�ش���ويباً للوثيق���ة ال�ش���ادرة 
منها بتاريخ 14 فرباي���ر 2017، واملعنونة 
»جتميع ب�ش���اأن البحرين«، مو�ش���حا اأن هذا 
الت�ش���ويب �ش���در بعد قرابة ال�شهرين من 
تاري���خ �ش���دور الوثيق���ة الأ�ش���لية والت���ي 
احتوت على جملة م���ن املزاعم واملعلومات 
املغلوط���ة وغ���ر الدقيق���ة ومن�ش���وبة اإلى 
ع���دد من ال���وكالت والجه���زة الممية، يعد 
اأمراً م�ش���تغرباً وخمالفاً لقواعد املمار�شات 
الف�ش���لى، كم���ا اأن���ه يق�ر عن ت�ش���حيح ما 
ت�ش���منته الوثيقة ال�ش���لية م���ن معلومات 
الإن�ش���ان يف  اإل���ى م�ش���رة حق���وق  ت�ش���يء 
اململكة، ول تعك�س املنج���زات والتطورات 
فاجله���ات  ح���ق،  بغ���ر  ت�ش���هدها،  الت���ي 
ال�ش���ادرة عنه���ا املعلوم���ات ن�ش���بت م���ن 
نف�ش���ها، حكما دون حيثيات اأو اأدلة، ومثال 
لذلك جتاه���ل ه���ذه املعلوم���ات اأن احلوار 
الوطن���ي جنح يف التفاق عل���ى مرئيات كان 
منها مقرتحات التعديلت الد�شتورية التي 
دعمت �ش���لحيات ال�شلطة الت�ريعية والتي 
مت اإقرارها، ومثال اآخر لذلك، اأن جتزم هذه 
اجلهات باأن »ال�شلطات البحرينية جلاأت اإلى 
قانون مكافحة الرهاب لحتجاز ومقا�ش���اة 
ال�ش���حافين والنا�ش���طن يف جمال الدفاع 
عن احلق���وق بتهمة النتماء اإل���ى »جماعات 
اإرهابية« ول تقدم هذه اجلهات دليلً واحداً 
على اأن اأف���راداً قدموا للمحاكمة دون اتهام 
بارتكابهم جرائم موؤثمة طبقاً لقانون حماية 

املجتمع من الأعمال الرهابية. 
ويف بداية ا�شتعرا�شه للتقرير الوطني 
اأ�ش���ار اإلى اأنه كان هناك عند اإعداده حر�س 
عل���ى تعري���ف الراأي الع���ام باآلي���ة املراجعة 
الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان، والت�شاور 
م���ع منظمات املجتم���ع املدين واملوؤ�ش�ش���ة 
الوطني���ة حلق���وق الإن�ش���ان، والخ���ذ بعن 
العتب���ار ما وافانا ب���ه البع�س من ملحظات 

ومرئي���ات، كم���ا ُن����ر التقرير عل���ى املوقع 
اللك���رتوين ل���وزارة اخلارجية بع���د اعتماده 
من اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان 
وه���ي اللجن���ة املعني���ة مبتابع���ة التزامات 
مملك���ة البحرين الدولية مب���ا يف ذلك نتائج 

ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل.
من���اذج  الوف���د  رئي����س  وا�ش���تعر�س 
م���ن اإجن���ازات مملك���ة البحري���ن يف جم���ال 
حقوق الإن�ش���ان م�ش���را اإلى حتديث بع�س 
الت�ريع���ات الوطني���ة ومنه���ا عل���ى �ش���بيل 
 2012 ل�ش���نة   52 رق���م  القان���ون  املث���ال 
قان���ون  اح���كام  بع����س  بتعدي���ل  اخلا����س 
بقان���ون  باملر�ش���وم  ال�ش���ادر  العقوب���ات 
رق���م 15 ل�ش���نة 1976 واملت�ش���من تعديل 
تعري���ف التعذي���ب والن�س عل���ى اأن جرائم 
التعذي���ب ل ت�ش���قط بالتق���ادم. المر الذي 
يوؤكد اأن الإف���لت من العقاب ل مكان له يف 
مملكة البحرين، واملر�شوم بقانون رقم 42 
ل�ش���نة 2002 وتعديلته للعام 2015 الذي 
يوؤكد �ش���يادة القانون وا�شتقلليته ونزاهة 
الق�شاء وتوفر �شمانات املحاكمة العادلة، 
ب�ش���اأن   2015 ل�ش���نة   17 رق���م  والقان���ون 
احلماية م���ن العنف الأ����ري، والقانون رقم 
26 ل�ش���نة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية 
حلق���وق الإن�ش���ان وال���ذي عدل باملر�ش���وم 
بقان���ون رقم 20 ل�ش���نة 2016 والذي يوؤكد 
عل���ى ا�ش���تقللية املوؤ�ش�ش���ة وتوافقها مع 
مبادئ باري�س، واملر�ش���وم بقانون رقم 70 
ل�شنة 2014 بتعديل بع�س احكام املر�شوم 
بقانون رقم 5 ل�ش���نة 2002 باملوافقة على 
الن�ش���مام الى اتفاقية الق�ش���اء على جميع 
ا�ش���كال التمييز �ش���د املراأة وت�شمن اإعادة 
�شياغة بع�س حتفظات مملكة البحرين على 
التفاقية، و�ش���دور الأم���ر امللكي رقم 24 
ل�شنة 2017 بت�ش���كيل جلنة �رعية ملراجعة 
م����روع قانون ال�رة وذلك ات�ش���ال مب�روع 
القانون املوحد للأ�رة البحرينية الذي وافق 

عليه جمل�س ال�شورى يف 16 ابريل 2016.
وت�ش���من ا�ش���تعرا�س رئي����س الوف���د 
الإ�ش���ارة اإلى مناذج م���ن الآلي���ات الوطنية 
املعنية بحماية حقوق الإن�ش���ان وكذلك اإلى 
اإج���راءات تنفيذي���ة عديدة اتخ���ذت يف هذه 
ال�ش���اأن ومن ذلك الإ�شارة اإلى دور املجل�س 
الأعلى للم���راأة الذي يقوم باأن�ش���طة عديدة 
وفق خطط مدرو�ش���ة، منه���ا اخلطة الوطنية 
لنهو�س املراأة البحرينية )2013-2022(، 
ومتكن املراأة اقت�ش���ادياً و�شيا�ش���يا، وقد 
انتق���ل متي���ز جترب���ة امل���راأة البحرينية من 
املرحلة الوطنية اإل���ى العاملية بتبني هيئة 
الأمم املتحدة للمراأة جلائزة الأمرة �شبيكة 
بنت ابراهي���م اآل خليف���ة، العاملية لتمكن 

املراأة.
واأِ�ش���اد العديد من ال���دول للإجنازات 
التي �ش���هدتها مملكة البحرين يف كثر من 
املج���الت، وقدمت بع�س ال���دول عدد من 
ال�شتف�شارات والتو�شيات منها ما يتعلق 
بالتع���اون مع اآليات الأم���م املتحدة ودعوة 
املقرري���ن، واملن���ع م���ن ال�ش���فر، وتعليق 
عقوب���ة الإعدام، و�ش���حب اجلن�ش���ية، وملف 
جن�ش���ية اأبناء امل���راأة البحريني���ة املتزوجة 
حتك���م  الت���ي  وال�ش���مانات  اأجنب���ي،  م���ن 
ع���دم امل�ش���ا�س بال�ش���حافين، وتعوي�س 
الت�ريع���ي  للإط���ار  بالإ�ش���افة  ال�ش���حايا، 
ال���ذي يحك���م حرية ال���راأي والتعب���ر، وقد 
قام م�ش���اعد وزير اخلارجية بالرد على هذه 
الت�ش���اوؤلت وبيان موقف اململكة من هذه 

املو�شوعات.

“التشريعية” شراكة في المسؤولية
وبالن�شبة لل�شلطة الت�ريعية يف مملكة 
البحرين، اأو�ش���ح ممثل كل من »ال�شورى« 
و »الن���واب« يف خماطبته���م ملجل�س حقوق 
الإن�ش���ان اجلهود الكبرة الت���ي قاموا بها 
على �ش���عيد حق���وق الن�ش���ان، خ�شو�ش���ا 

امل���راأة عرب جه���ود اللجن���ة النوعية حلقوق 
الن�ش���ان، ونظ���را لتكام���ل جهوده���ا م���ع 
ال�ش���لطة التنفيذية، فقد �شارعت ال�شلطة 
الت�ريعي���ة بغرفتيه���ا يف مراجع���ة م����روع 
القانون املقدم من احلكومة ب�ش���اأن اإعادة 
�ش���ياغة حتفظ���ات مملك���ة البحري���ن على 

اتفاقية »ال�شيداو«.

تطبيق سيادة القانون 
ويف ال�ش���ياق ذات���ه، اأك���د مدي���ر اإدارة 
ال�شوؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد 
را�شد بوجنمة حر�س حكومة البحرين ممثلة 
يف وزارة الداخلي���ة الكام���ل عل���ى تطبي���ق 
�شيادة القانون وتر�ش���يخ العدالة واحرتام 
معاي���ر حق���وق الإن�ش���ان وذل���ك يف كافة 
الأعم���ال املنوطة بها، ا�ش���تناداّ ملا ورد يف 

الد�شتور وكافة القوانن املنظمة لها.
وا�شار بوجنمة يف كلمته اإلى ا�شتحداث 
»اإدارة  م�ش���مى  حت���ت  جدي���دة  اإدارة 
التدقيق والتحريات الداخلية« تخت�س 
ال�ش���كاوى  بتلق���ي ومراجع���ة وفح�س 
وطلبات امل�ش���اعدة �شد اأع�شاء قوات 
الأمن العام، واإ�ش���دار مدونة ال�ش���لوك 
لرج���ال ال�رط���ة واملبنية على اأف�ش���ل 
املمار�ش���ات العاملي���ة ومدونة قواعد 
ال�ش���لوك التي اأقرتها اجلمعية العامة 
للأمم املتح���دة، وعلى �ش���عيد حقوق 
النزلء، مت اإ�شدار قانون جديد ملراكز 
حق���وق  يراع���ي  والتاأهي���ل  الإ�ش���لح 

النزلء.
ولفت اإلى توقي���ع مذكرة تفاهم بن 
وزارة الداخلية واللجنة الدولية لل�ش���ليب 
الأحمر عام 2011م والتي مبوجبها ي�ش���مح 
للجنة بزيارة ال�ش���جون ومراك���ز التوقيف، 
وا�ش���دار التو�ش���يات اللزمة بهذا ال�شان 
هذا بال�شافة الى عقد الدورات التدريبية 
يف جم���ال حقوق الإن�ش���ان، م�ش���را اإلى اأن 
العام 2013 �شهد اإن�ش���اء مفو�شية حقوق 
ال�شجناء واملحتجزين، اإذ تخت�س باملراقبة 
والقي���ام بزيارات معلنة وغ���ر معلنة لكل 
مراكز ال�شلح والتاأهيل ومراكز التوقيف 

ومراكز رعاية الأحداث واملحتجزين.
وعن اهتم���ام مملكة البحري���ن بزيادة 
الوع���ي يف حمال حقوق الإن�ش���ان بالن�ش���بة 
ملنت�ش���بي وزارة الداخلي���ة، اأك���د بوجنم���ة 
حر����س ال���وزارة يف ه���ذا املج���ال حيث بلغ 
عدد امل�ش���تفيدين من الدورات التدريبية 
لل�رط���ة  امللكي���ة  الأكادميي���ة  وبرام���ج 
من���ذ الع���ام 2011 14162 م�ش���اركا، كما 
مت ا�ش���تحداث دبلوم���ات خا�ش���ة ب���اإدارة 
املوؤ�ش�ش���ات العقابي���ة وحق���وق الن�ش���ان 
والت���ي نال���ت تل���ك املناه���ج عل���ى اثرها 
العرتاف الدويل من موؤ�ش�ش���ة »ايدك�شل«، 
بالإ�شافة اإلى ت�شمن مادة حقوق الن�شان 
كم���ادة ا�شا�ش���ية يف برامج املاج�ش���تر يف 

العلوم اجلنائية والدارية والمنية.
اأم���ام املجل����س رد  اآخ���ر كلمت���ه،  ويف 
العقيد بوجنمة على كل الأ�ش���ئلة املتعلقة 

بوزارة الداخلي���ة والتي رد عليه���ا بالأدلة 
والوقائ���ق، موؤك���دا حر����س اململك���ة على 
تطبيق �ش���يادة القانون وتر�ش���يخ العدالة 

واحرتام معاير حقوق الإن�شان.

القضاء يتمتع باالستقاللية
من جانبه، اأكد امل�شت�شار بوزارة العدل 
ع�شو الوفد الر�شمي ال�شيخ �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة »اإن الق�ش���اء يف مملكة البحرين 
يتمتع بال�شتقللية والنزاهة وفقاً لقانون 
ال�ش���لطة الق�شائية ل�شنة 2002 الذي ن�س 
على اأن للق�شاء ال�شتقلل املايل والإداري 
الت���ام، مع التاأكيد على ما جاء يف املادة 20 
من الد�شتور حول �شمان املحاكمة العادلة 
واأن املته���م ب���ريء حت���ى تثب���ت اإدانته يف 
حماكمة قانونية توؤّمن له فيها ال�ش���مانات 
ال�روري���ة ملمار�ش���ة حق الدف���اع يف جميع 
مراحل التحقيق واملحاكمة، مع حظر اإيذائه 

ج�شمانًيا اأو معنويا«.
واأ�ش���اف امل�شت�ش���ار »مت موؤخًرا اإجراء 
تعدي���لت جوهري���ة عل���ى قانون الق�ش���اء 
التعدي���لت  اإل���ى  ا�ش���تناًدا  الع�ش���كري 
الد�ش���تورية االتي �ش���درت موؤخراً ك�رورة 
حلماي���ة املجتم���ع م���ن الأعم���ال الإرهابية، 
وحفظ اأمن و�شيادة مملكة البحرين«، وفيما 
يتعلق مببادرة الت�ش���وية املدنية لتعوي�س 
املت�رري���ن م���ن اأح���داث فرباي���ر ومار�س 
2011، اأ�شار ال�شيخ �شلمان اإلى اأن احلكومة 
تبن���ت هذه املب���ادرة بناًء عل���ى اقرتاح من 
اللجن���ة املعني���ة مبتابعة تنفيذ تو�ش���يات 
تقرير اللجنة امل�ش���تقلة لتق�شي احلقائق، 
وق���د روع���ي يف حتدي���د مق���دار التعوي�س 
التنا�ش���ب بن اخلطاأ وال�رر املرتتب على 
هذا اخلطاأ مبا يف ذلك احلالت التي يف�شي 
فيها ال����رر اإلى الإعاقة وذلك دومنا اإخلل 
بحق من ل يقبل من املت�ررين بالت�ش���وية 
الر�شائية املطروحة من اللجوء اإلى الق�شاء 
املدين، ومبا ل يوؤثر اإطلقاً على اأية م�شاءلة 
جنائي���ة«. وم���ن خ���لل كلمته اأم���ام جمل�س 
حق���وق الن�ش���ان، فند امل�شت�ش���ار ب���وزارة 
العدل ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة كل 
ما اأثر عن مو�ش���وع دور العب���ادة، وبع�س 
اجلمعي���ات ال�شيا�ش���ية، لفت���ا يف ذلك اإلى 

الجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة. 

ضمانة حرية الصحافة
ويف كلمته اأمام جمل�س حقوق الن�شان، 
بّن امل�شت�ش���ار القان���وين بوزارة �ش���وؤون 
الإع���لم ع�ش���و الوفد الر�ش���مي امل�ش���ارك 
يف اأعم���ال ال���دورة )27(  فوزان بوفر�ش���ن 
اجله���ود الكب���رة التي قامت به���ا حكومة 
مملك���ة البحري���ن يف جمال كفال���ة احلقوق 
واحلري���ات العام���ة وال�شخ�ش���ية، وب�ش���كل 
خا�س جمالت الإعلم، وحر�شها على اإعداد 
م����روع قان���ون جدي���د لل�ش���حافة والإعلم 
الإلكرتوين، بعد ا�شت�شارة ال�ركاء املحلن 
البحريني���ة،  ال�ش���حافين  جمعي���ة  مث���ل 
روؤ�ش���اء حتري���ر ال�ش���حف املحلي���ة، وعدد 
م���ن اجلمعي���ات الأهلي���ة العامل���ة يف ه���ذا 

املجال، لفتا يف ذل���ك اإلى تعزيز احلريات 
ال�ش���حافية والإعلمية امل�ش���وؤولة، من اأجل 
الو�شول اإلى اأف�ش���ل املمار�شات الدولية 
وموائتمه���ا مع التطلع���ات لتحقيق تاأهيل 

�شامل لهذا القطاع.

تجربة تقدم المرأة 

بالن�شبة لأو�شاع املراأة يف البحرين، حتدث 
اأمام جمل�س حقوق الن�شان مدير ال�شوؤون 

الإدارية والإعلمية باملجل�س الأعلى 
للمراأة ع�شو الوفد الر�شمي امل�شارك يف 
اأعمال الدورة 27 للفريق العامل املعني 

بال�شتعرا�س الدوري ال�شامل عزالدين 
خليل املوؤيد، عن التقرير الوطني الثالث 

ململكة البحرين قائل: »متثل جتربة تقدم 
املراأة يف البحرين منوذجا يحتذى من حيث 

متتعها باحلقوق ال�شيا�شية واملدنية 
والجتماعية والقت�شادية وتطبيق مبداأ 

تكافوؤ الفر�س«.

إجراءات وقائية مستقلة 
من جانبه، اأ�ش���ار اأمن ع���ام التظلمات 
نواف املعاودة اإلى تد�ش���ن الأمانة العامة 
للتظلم���ات يف يولي���و2013، تلقت الأمانة 
العام���ة اأكرث م���ن 3200 معاملة منذ يوليو 
2013م حت���ى الن، وه���و م���ا يع���د موؤ�رًا 
وا�شًحا على تنامي ثقة اجلمهور يف اأداءها، 
مع ملحظة اأن اأغلب هذه املعاملت، حوايل 
%70 ه���ي طلبات م�ش���اعدة وه���ي تتعلق 
باحتياج���ات فردية اأو جماعي���ة، اأو من اأجل 
ال�شتف�ش���ار عن معلومات معين���ة، وهو ما 
ي���ربز الدور احلقوقي الذي تقوم به الأمانة 
للجمهور وللنزلء اأو املحبو�شن اأو ذويهم.
اأم���ا ب�ش���اأن وح���دة التحقيق اخلا�ش���ة 
امل�شتقلة، فقد مت اإن�شاوؤها يف النيابة 
العام���ة، وه���ي »حتدي���د امل�ش���وؤولية 
اجلنائية �ش���د امل�شوؤولن احلكومين 
الذين ارتكبوا اأعم���الً خمالفة للقانون 
ت�ش���ببت يف جرائ���م قت���ل اأو تعذيب اأو 

الإيذاء اأو �شوء املعاملة«.
وقامت الوحدة باإحالة 101 متهما من 

منت�شبي ال�رطة اإلى املحاكمات اجلنائية.
وبالن�ش���بة ملفو�ش���ية حقوق ال�شجناء 
واملحتجزين فقد اأُن�شئت مبوجب املر�شوم 
امللك���ي رق���م 61 ل�ش���نة 2013، واأخ���ذت 
املفو�ش���ية  ت�ش���كيل  مبعاي���ر  احلكوم���ة 
ب�«مب���ادئ  واخت�شا�ش���اتها و�ش���لحياتها 
الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�ش���ة 

.OPCAT التعذيب
وت�ش���من الت�ش���كيل 13 ع�ش���وا م���ن 
بينه���م 3 اأع�ش���اء م���ن منظم���ات املجتمع 

املدين وطبيب.
وقامت املفو�ش���ية يف دورتها الأولى 
ب����12 زي���ارة غ���ر معلن���ة ملقار ال�ش���جون 
ن����رت  والحتج���از،  الحتياط���ي  واحلب����س 
تقارير تف�شيلية عنها ميكن الطلع عليها 

يف املوقع الإلكرتوين للمفو�شية.

تقدم في تشريعات حماية 
العمال

م���ن جانب���ه، ق���دم الوكي���ل امل�ش���اعد 
ل�ش���ئون العم���ل ع�ش���و الوف���د الر�ش���مي 
امل�ش���ارك حممد الأن�ش���اري كلمة يف اأعمال 
الدورة )27( اأكد فيها »اأن مملكة البحرين 
تعت���رب من ال���دول املتقدم���ة يف ت�ريعات 
واأنظمة حماية العمال حيث اأنها �ش���باقة يف 
تطوير قوان���ن واإجراءات حملية ل�ش���مان 
حق���وق، وحري���ات العمال���ة ومنه���ا حري���ة 
ت�ش���كيل الحت���ادات والنقاب���ات العمالية، 
اإ�شافة اإلى تعديل اأنظمة اإ�شتقدام العمالة 
لتتنا�ش���ب م���ع املعاي���ر الدولي���ة ف�ش���ًل 
ع���ن �ش���مان حق���وق العمال���ة الواف���دة ول 
�ش���يما العمالة املنزلية اإلى جانب اإجراءات 

مكافح���ة الإجت���ار بالب�ر ومكافح���ة التمييز 
يف التوظي���ف والرتق���ي التي �ش���اهمت يف 
و�ش���ع البحرين يف مقدمة الدول يف ال�ش���اأن 

العمايل«.

النظام الصحي من أفضل األنظمة
م���ن جانب���ه، اأك���د الوكي���ل امل�ش���اعد 
الر�ش���مي  الوف���د  ع�ش���و  للم�شت�ش���فيات 
امل�ش���ارك يف اأعم���ال ال���دورة 27 للفري���ق 
ال���دوري  العام���ل املعن���ي بال�ش���تعرا�س 
ال�ش���امل وليد املانع اأن »النظام ال�ش���حي 
يف البحري���ن يع���د اأح���د اأف�ش���ل  الأنظم���ة 
عل���ى امل�ش���توى الإقليمي وال���دويل، حيث 
العلجي���ة  تتي���ح وف���رة وتع���دد املراك���ز 
للمواط���ن  اخلا�ش���ة  اأو  احلكومي���ة  �ش���واء 
واملقيم احل�ش���ول على الرعاية ال�ش���حية 
لحتياجات���ه  ومل���ٍب  وواٍف  كاٍف  ب�ش���كل 
ال�ش���حية. فاملوؤ�رات ال�شحية للمواطنن 
واملقيم���ن دلي���ل عل���ى تق���دم اخلدمات 

الطبية والتمري�شية«.

الحق في التعليم دون تمييز
اأما مدير اإدارة التعليم اخلا�س بوزارة 
الرتبي���ة والتعليم ع�ش���و الوفد الر�ش���مي 
امل�ش���ارك يف اأعم���ال ال���دورة 27 للفري���ق 
ال���دوري  العام���ل املعن���ي بال�ش���تعرا�س 
ال�ش���امل اأح���لم العام���ر ويف كلمته���ا اأمام 
رئي����س جمل�س حق���وق الن�ش���ان يف جنيف 
فتحدثت عن جهود وزارة الرتبية والتعليم 
يف كفال���ة ح���ق التعلي���م ، م�ش���رة اإلى اأن 
د�ش���تور مملك���ة البحري���ن كف���ل متتع 
املواطنن باخلدم���ات التعليمية دون 
متييز بينهم يف ذلك ب�ش���بب اجلن�س اأو 
الأ�ش���ل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة، 
فالتعلي���م اإلزامي وجم���اين يف املراحل 
الأولى، وي�ش���ع القانون اخلطة اللزمة 

للق�شاء على الأمية.
واأو�شحت العامر »قانون التعليم رقم 
)27( ل�ش���نة 2005م يوؤك���د كفال���ة احل���ق 
يف التعلي���م دون متيي���ز ب���ن املواطنن، 
يحظ���ى جمي���ع الطلب���ة بالتعلي���م املجاين 
املوا�ش���لت  وخدم���ة  املجاني���ة  والكت���ب 
احلكومي���ة  املدار����س  واإن�ش���اء  املجاني���ة، 
جمي���ع  يف  الدرا�ش���ية  املراح���ل  ملختل���ف 
املحافظات حيث يبلغ عددها حاليا )207( 
مدر�ش���ة، واأتاح الفر�شة لدمج الطلبة ذوي 
الحتياجات اخلا�شة يف املدار�س احلكومية 
ملختلف الفئ���ات وتوفر التعل���م الفردي 

ح�شب احلالة.
ولفت���ت اإلى توف���ر بعثات درا�ش���ية 
دون متييز، ووفقا ملعاير موحدة ومعلنة 
حي���ث توفر ال���وزارة �ش���نويا 2500 بعثة، 
بال�ش���افة اإلى توفر بعث���ات للطلبة ذوي 
الحتياج���ات اخلا�ش���ة واأخ���رى للموهوبن 
بغ����س النظ���ر ع���ن معدلته���م الرتاكمية، 
موؤكدة اأن اهتمام الوزارة بالرتبية يف جمال 
حقوق الن�ش���ان و قيم املواطنة يتجلى من 
خلل اإدخال منهج خا�س بالرتبية للمواطنة 
يف العام 2004 ، وامتد هذا الهتمام بحيث 
مت ت�ش���من اأغل���ب املق���ررات جوانب من 

هذه القيم ب�شورة مبا�رة وغر مبا�رة.

إشادة دولية باستعراض 
التقرير

التقري���ر،  ا�ش���تعرا�س  اأث���ر  وعل���ى 
اأ�ش���ادت العدي���د م���ن ال���دول امل�ش���اركة 
خلل اجلل�ش���ة بعملية اإع���داد تقرير مملكة 
البحرين وم�ش���مونه وما عك�شه من اهتمام 
اململك���ة بتعزي���ز وحماية حقوق الن�ش���ان 
عل���ى ارا�ش���يها، كما اأثنت عل���ى املنهجية 
املتبع���ة يف اإع���داده، حي���ث اإن���ه ا�ش���تمل 
على جمي���ع اجنازات مملك���ة البحرين خلل 
الربع ال�ش���نوات املا�ش���ية منذ ا�شتعرا�س 

تقريرها الثاين يف العام 2012.



اأمة و�سلت اإلى ال�س���ن �رشقا وفرن�سا غربا 
بي���د اأبنائها دون غريهم هي اأمة لها من العظمة 
م���ا لغريها، اأمة ال ي�ستطيع اأح���د اأن يزايد عليها 
وي�سعها يف موقع ال ينا�سبها وال ينا�سب قدرها 
ومكانته���ا، تل���ك هي اأمتن���ا العربي���ة االإ�سالمية 
التي فتح اأبناوؤها تلك ال���دول ال�سا�سعة يف اأقل 
م���ن قرن من الزمان، ثم ياأتي من بن ظهرانيها 
م���ن يتبج���ح بالتقليل م���ن مكانته���ا واحلط من 
قدره���ا ويراها اأمة غري موؤهلة ملواكبة الع�رش وال 
ت�ستطي���ع العي�ش يف زمن الدميقراطية واحلرية، 
متنا�سي���ا اأن���ه ع�سو منه���ا حتى لو ك���ان ع�سوا 

ن�سازا.
ك���ان ذل���ك مو�س���وع احللق���ة ال�سابق���ة من 
برنام���ج االجت���اه املعاك����ش ال���ذي ك���ان حموره 
الدميقراطي���ة يف الوط���ن العرب���ي، اإال اأن اأح���د 
املتحاوري���ن كان متحامال على اأمت���ه وكاأنها اأمة 
منتهية وال فائدة منها، مع اأن اأداءه كان �سعيفا 
اإال اأن طرح���ه كان مقززا ملن ينتم���ي لهذه االأمة 

العظيمة.
نح���ن نع���ي اأنن���ا نعي����ش مرحل���ة التخل���ف 
الدميقراط���ي يف ع�رشن���ا احلدي���ث، ولك���ن ذلك 
ال يعن���ي اأنن���ا غري قادري���ن على ال�س���ري يف هذا 
الركب ومقارعة االآخرين بقدرتنا على املمار�سة 
الدميقراطي���ة، ويف نف�ش الوق���ت نفهم ويفهم 
غرين���ا اأن تخلفنا لي�ش نابعا م���ن ذاتنا اأو يدخل 
يف تركيبتنا اجلينية اأو الدينية كما يحلو للبع�ش 
ت�سويره، بقدر ما ه���و مفرو�ش علينا، لي�ش من 
اخلارج فق���ط ولكن من بيننا وم���ن داخلنا وبيد 
االأنظم���ة الكث���رية الت���ي م���رت على ه���ذه االأمة 
والقي���ادات الت���ي كان همه���ا االأول واالأخري زرع 
ذلك التخلف ومنعنا من ال�سري يف ركاب التقدم.

ثم ظه���ر اأخريا م���ن داخلنا اأنا����ش يرون يف 
اأنف�سه���م علوا عل���ى اأمتهم ويظن���ون امتالكهم 
ق���درات ميلكها غريه���م وي�سيئون له���ذه االأمة 
الت���ي اأجنبته���م، واعتق���دوا  اأنه���م ي�سمون على 
غريهم مب���ا قالوه مع اأنهم اأ�س���اءوا لذاتهم قبل 

اأن ي�سيئ���وا الأمته���م، فه���م غ���ري قادري���ن على 
الفهم ب���اأن اأمة فعلت م���ا فعلته اأمتن���ا العربية 
عل���ى مدى تاريخها لي�ست اأم���ة قا�رشت ولي�ست 
اأم���ة �سعيفة اأو متخلفة، والتخل���ف �سفة بعيدة 
ع���ن حقيقة اأمتنا، بل هي �سف���ة اأوجدها �سكليا 
يف ه���ذه االأمة اأنا�ش اأرادوا له���ا اأن تكون كذلك، 
وكان���ت م�ساحلهم مرتبطة بوج���ود هذه ال�سفة 
يف ه���ذه االأمة، لذلك عندم���ا تتاح الأمتنا الفر�سة 
الت���ي كانت عند غريها فاإنه���ا �ستثبت الأعدائها 
يف الداخل واخلارج اأنها اأمة تعتز بذاتها واأبنائها 
املخل�سن، واأنها اأمة ق���ادرة على جتاوز غريها 

يف ال�سري اإلى االأمام.
اأريد له���ذه االأمة اأن تاأكل ما ال تزرع وتلب�ش 
ما ال ت�سن���ع وعلى ذلك املتح���دث اأن يفهم اأنه 
كلما اأرادت هذه االأمة اأن ت�سمو لتلب�ش �سناعتها 
وت���اأكل زراعتها يخرج لها خون���ة الداخل واأعداء 
اخلارج ليعيق���وا م�سريتها، ولكن ذلك ال يفهمه 

اإال اأ�سحاب العقول املتفتحة... واهلل اأعلم.
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ومضة قلم

مل يكن حديث وكيل وزارة العمل 
�سب���اح الدو�رشي ع���ن اأزم���ة البطالة 
لدينا جمرد حديث عابر، وال يجب اأن 
يقراأ كبقية الت�رشيح���ات االأخرى. اإّن 
وكي���ل العمل ك�س���ف حقائق جديدة 
وو�سع يده عل���ى م�سدر االأزمة التي 
تواجه قطاع���ات ال�سب���اب الباحثن 
ع���ن عمل م���ن اجلن�س���ن. اإّن اأهم ما 
اأعلن عن���ه اأّن هناك اأجانب يتحكمون 
يف عملي���ة التوظي���ف يف موؤ�س�س���ات 
القط���اع اخلا����ش وه���وؤالء يتول���ون 
لالأ�س���ف اأق�س���ام امل���وارد الب�رشي���ة. 
ورغم اأّن الوكيل بث ر�سائل تطمن 
للقابع���ن عل���ى اأر�سف���ة االنتظ���ار 
نح���و الوظيفة باأّن توج���ه الوزارة يف 
امل�ستقب���ل ه���و ا�سته���داف وظائف 
املوارد الب�رشية وم�رشيف العمل للدفع 
ب�رشاح���ة  اأنن���ا  اإالّ  بحرنته���ا  باجت���اه 
نخ�سى اأّن هن���اك من ي�سع العراقيل 
الإف�سال هذا التوجه نظرا ملا ميار�سه 
اأ�سحاب املوؤ�س�س���ات وال�رشكات من 

التفاف بطرق �ستى. 
نتف���ق متام���ا م���ع راأي الوكي���ل 
ب���اأّن “امل�سكلة لي�س���ت كبرية” لكّن 
االأم���ر يتطل���ب اإب���داء ق���در اأكرب من 
التع���اون م���ن اأ�سح���اب الوؤ�س�س���ات 
اخلا�س���ة فلي�ش م���ن املنطق���ّي وال 
املعق���ول اأّن 25 األ���ف وظيفة باأجور 
ت���راوح ب���ن 400 و500 دين���ار يف 
ه���ذه املوؤ�س�س���ات باتت حك���را على 
االأجان���ب! ل���و مت���ت بحرن���ة ن�س���ف 
ه���ذا الع���دد فقط مل���ا بق���ي باحث 
واح���د عن عمل. خال�س���ة الق�سية اأّن 
بق���اء امل�سوؤولن االأجان���ب يف موقع 
امل���وارد الب�رشي���ة �سي�س���ع االأولوية 
للجالي���ة الت���ي ينتمون اإليه���ا، ولن 
تكون للبحرينّي فر�سة اإطالقا. احلل 
بب�ساطة للخروج م���ن هذه املع�سلة 
يتمث���ل يف القان���ون وه���ذا لالأ�س���ف 
لي����ش متاحا حتى اللحظ���ة! نعم نحن 
يف �س���وق اقت�سادي���ة مفتوح���ة لكّن 
هذا ال يعني اأن يبقى اآالف اخلريجن 
يج���رون اآالمهم اآناء اللي���ل والنهار 

بانتظار حلظة فرج قد ال تاأتي!
وطامل���ا اأّن م�ساألة بالغة االأهمية 
كفر�ش بحرنة الوظائ���ف هي اليوم 
خارج �سالحية وزارة العمل فال اأعتقد 
اأّن ح���ل البطال���ة ممك���ن. اإّن ال�سوؤال 
اإزاء ه���ذا الو�س���ع هو الت���ايل: ملاذا 
ال ن�سر�س���د مبا اأقدم���ت عليه دول 
خليجية كاململكة العربية ال�سعودية 
واالإمارات العربية املتحدة والكويت 
والقوان���ن  الت�رشيع���ات  بو�س���ع 
ال�سارمة الت���ي تنا�سب جمتمعاتهم 
يف  االأولوي���ة  وتعط���ي  جه���ة  م���ن 
التوظي���ف للمواطنن، وال اأعتقد اأّن 
هناك ح���ال ينهي ملف���ا �سائكا بحجم 

البطالة غري هذا... وللحديث �سلة. 

وكيل العمل يقرع 
جرس اإلنذار
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سوالف

ع���ادوا مرة اأخ���رى اإلى رن���ن اجلر�ش 
“الرجع���ي”... منظم���ة فري���دوم هاو����ش 
الوك���ر  ه���ذا  يف  املوظف���ن  وجماع���ة 
رغب���ة  عن���ده  االإع���الم  فه���ذا  املتخل���ف، 
م�ستميت���ة يف البقاء االأبدي يف م�ستنقعات 
اخليان���ة وارت���داء الغطاء الو�س���خ، فبيان 
املنظم���ة الرجعي���ة وبالرغم م���ن اأنه بيان 
ك���اذب وغب���ي ويت�س���ح اأن من ح���رره له 
“قرنن” ويع�ش باأنياب���ه اإال اأنهم فرحوا 
بن����رشه واأكل���ه و�رشبه، فبيانه���م امل�سحك 
و�سع البحرين يف الرتيب 186 عامليا يف 
حري���ة ال�سحافة، وجاءت كم���ا يكذبون يف 
الرتيب االأخ���ري خليجيا ويف الرتيب 16 
عربيا قبل �سوريا التي جاءت يف الرتيب 

االأخري عربي���ا، فال�سحافة يف البحرين كما 
يزعمون غري حرة.

قلنا من قب���ل اإن ال�سحافة البحرينية 
ال تقيمه���ا منظمة م�سبوه���ة كوادرها من 
العم���الء وال�سما����رشة واملحارب���ن اخلونة 
واأ�سح���اب القلوب ال�س���وداء املعروفن 
اخللي���ج  دول  وكل  للبحري���ن  بعدائه���م 

العربي.
 نقط���ة االلتق���اء الكامل���ة التي يقف 
عنده���ا الع���امل هي م���ا حتق���ق لل�سحافة 
البحريني���ة يف العهد االإ�سالح���ي ل�سيدي 
جالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه والدعم الالحمدود الذي 
تلقاه من �سيدي �ساح���ب ال�سمو امللكي 

االأم���ري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ش 
الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه. 

اإحدى الغبيات م���ن جماعتهم وتدعى 
“جنيف���ر دونه���ام” تق���ول يف درا�سته���ا 
امل�سحك���ة اإن 42 يف املئ���ة م���ن �سك���ان 
العامل لديهم �سحاف���ة �سبه حرة، و45 يف 
املئة يعي�سون يف دول تعترب بيئة االإعالم 
لي�ست حرة، وهنا تتبادر اإلى ذهن القارئ 
ر�سائل طويل���ة من اال�ستف�س���ارات، على 
اأي اأ�سا�ش و�سعت هذه املجنونة عالمات 
الطريق وم���الأت امل�ساحات بهذا الكم من 
االأكاذيب وهل تعرف ال�سحافة البحرينية 
واخلليجي���ة من االأ�سل وهل ا�ستمعت اإلى 
جموع م���ن الكت���اب وال�سحافين؟ فهذا 

االأم���ر ال يتطل���ب عبقري���ات وا�ستع���دادا 
خا�سا واإمنا العمل باأخالق وحيادية وهذه 
املوا�سفات غري موجودة يف تلك املنطمة 
التي تن�سخ االأحل���ان الكاذبة من امل�سدر 

املتح�سن بالفربكة “عندنا”!
اأنتم تعرفون اأن ال�سحافة يف البحرين 
“ح���رة” ولكنكم ت�سريون عل���ى م�ساحات 
م���ن الك���ذب والتلفيقات واأك���رب �سفعة 
عل���ى وجوهكم ن�رشكم مث���ل هذه البيانات 
ال�س���وداء التي حتتوي عل���ى مزيج عجيب 
من االأكاذيب يف اإعالمكم دون اأن مت�سكم 
“تعودت���وا  ولك���ن  الر�سمي���ة.  اجله���ات 
خال����ش” فالكذب ي�سكل ج���زءا كبريا من 

م�ساريعكم امل�ستقبلية.

عادوا إلى رنين الجرس “الرجعي”... 
منظمة فريدوم هاوس

لي�ش باإمكان اأحد اأن ينك���ر الهجمة الظالمية 
لنظ���ام املاليل يف اإيران من خ���الل قوى �سيا�سية 
ومنظم���ات وميلي�سي���ات واأحزاب تابع���ة له �سد 
�سعوب املنطقة والعامل من اأجل اإرجاعها 14 قرنا 
اإلى اخللف، هذه الهجمة الرجعية امل�ستعرة التي 
ت�سته���دف مبادئ حقوق االإن�س���ان وحقوق املراأة 
وم�ساواتها بالرجل، مازالت لالأ�سف البالغ م�ستمرة 
 على الرغ���م من اأنها بات���ت مك�سوفة ومف�سوحة.
التي���ار الدين���ي املتط���رف يف اإي���ران ال���ذي جنح 
الث���ورة  عل���ى  ال�سيط���رة  يف  خمتلف���ة  الأ�سب���اب 
االإيراني���ة، تيق���ن باأن���ه ال ميك���ن ل���ه بن���اء نظام 
�سيا�س���ي قمع���ي يعتمد على اأفك���ار وقيم بائدة 

و�سط �سع���وب تنعم بالتقدم والرخاء، لذلك فاإنه 
بادر اإلى العمل م���ن اأجل ت�سدير اأفكاره الرجعية 
املتطرف���ة لها و�سعيه من اأجل �سق وحدة �سفها 
وب���ث كل اأ�سب���اب اخلالف وال�رشاع ب���ن �رشائحها 
ومكوناته���ا، خ�سو�سا اأنه وج���د منظمة جماهدي 
خل���ق تواجهه داخليا عل���ى االأ�سع���دة ال�سيا�سية 
والفكرية واالجتماعي���ة وتدح�ش مزاعمه الكاذبة 
واملف�سوح���ة، ولذل���ك فاإن���ه تيقن باأن���ه البد له 
م���ن اأن يو�سع دائرة نفوذه وهيمنت���ه ال�سيا�سية 
والفكرية حتى ي�ستطي���ع ح�سار منظمة جماهدي 

خلق يف زاوية �سيقة.
التوجه���ات امل�سبوه���ة لنظام امل���اليل �سد 

�سع���وب املنطقة، اأخذتها منظم���ة جماهدي خلق 
بنظ���ر االعتب���ار واالأهمي���ة الالزمة، لذل���ك بادرت 
الى العمل من اأج���ل تطويق النظام وحما�رشته يف 
هذه اجلبهة التي فتحها �سد املنظمة، والدعوات 
والنداءات التي اأطلقتها �سيدة املقاومة االإيرانية 
وقائدة ال�سع���ب االإيراين للحرية واخلال�ش، مرمي 
رج���وي، ل�سعوب املنطقة والع���امل من اأجل ف�سح 
وك�س���ف خمطط���ات ه���ذا النظ���ام �س���د ال�سعب 
االإي���راين و�سع���وب املنطق���ة، خ�سو�س���ا عندم���ا 
�رشح���ت املاهية العدواني���ة وال�رشيرة لهذا النظام 
�سد املراأة اأينما كانت ومعاداته كل مبادئ وقيم 
احلري���ة والدميقراطي���ة، حيث كان���ت ت�ستهدف 

خمتلف امل�ساعي امل�سبوهة لهذا النظام وك�سفه 
على حقيقته باأنه يعادي ال�سعب االإيراين و�سعوب 
ا�ستثن���اء. دومن���ا  كله���ا  واالإن�ساني���ة   املنطق���ة 
وب���ادرت مرمي رجوي بو�ضع النقاط على احلروف 
وبي���ان احلقيق���ة م���ن ال�س���الل والتموي���ه عندما 
دع���ت للعمل من اأجل قيام جبه���ة موحدة من كل 
ق���وى التقدم يف املنطقة مبا فيها اإيران من اأجل 
مواجه���ة امل����رشوع امل�سبوه لنظام امل���اليل الذي 
يعمل من اأجل اإرجاع عق���ارب ال�ساعة الى اخللف، 
ذلك اأن جبهة ال�سع���وب الواعية هي وحدها التي 
تتمكن م���ن اإ�ضقاط م�رشوع نظ���ام املاليل واإحلاق 

الهزمية به. “احلوار املتمدن”.

 
جبهة الشعوب الواعية وحدها تسقط 
فالح هادي الجنابي مشروع الماللي 

األمة في االتجاه 
المعاكس

ومضات

albinali_a
@hotmail.com أحمد سند البنعلي

اأح�سنت قن����اة اأم بي �سي م�رش عندما 
اأوقف����ت اإح����دى املذيعات الت����ي اأ�ساءت 
اإل����ى عدد من الدول االإ�سالمية ومن بينها 
ال�سعودية. فكثري م����ن القنوات امل�رشية 
يف هذه املرحلة تعي�ش حالة من الفو�سى 
الت����ي  واللغ����ة  مو�سوعاته����ا  اختي����ار  يف 
ت�ستخدمه����ا، وال ي�سغله����ا �س����وى حتقيق 
االإثارة، �سعيا للو�سول اإلى عدد كبري من 
النا�ش وحتقيق املنفعة املادية من خالل 

االإعالنات.
ه����ذه الفو�س����ى االإعالمي����ة اأ�س����اءت 
لالإع����الم قبل كل �سيء، وجعلته غري قادر 
عل����ى �رشح �س����ورة م�رش احلقيقي����ة للعامل 
اخلارجي، يف الوقت الذي ا�ستطاعت فيه 
جماع����ة االإخ����وان الو�سول اإل����ى كربيات 
ال�سحف والقنوات العاملية و�سن حمالت 

على م�رش ونظامها احلاكم.
كيف ملذيع����ة تنتمي لقن����اة مثل اأم 
بي �سي اأن تتح����دث بهذا التعميم املخل 
وتق����ول باحل����رف الواحد اإن ال����دول التي 
ت�سم����ي نف�سها اإ�سالمية مث����ل ال�سعودية 
وباك�ست����ان وقريبا م�����رش )وال اأدري ملاذا 
قريبا م�����رش؟ األي�ست م�رش دول����ة اإ�سالمية 
حالي����ا اأم م����اذا تق�س����د املذيع����ة؟( هي 
اأك����ر ال����دول م�ساب����ة بال�سع����ار اجلن�سي 
والتحر�����ش واخلت����ان. فه����ل م����ن الفهم 
وامل�سوؤولية اأن تقوم مذيعة باإطالق هذا 
احلكم غ����ري امل�سوؤول على دول بكاملها؟ 
اأم حال����ة الفو�س����ى االإعالمي����ة جتعل كل 
اإن�ضان يقول ما ي�ضاء دون ان�ضباط فكري 

اأو لغوي؟ 
تخاط����ب  التلفزيوني����ة  القن����وات 
املالين والكلم����ة التي تخرج على االأثري 
ال ميك����ن ت�سحيحه����ا اأو اإلغاوؤه����ا، وحتى 
اإذا ح����دث هذا الت�سحي����ح اأو االعتذار عن 
ما قيل، يبقى االأث����ر ال�سيئ للكلمة، على 
العك�����ش م����ن و�سائ����ل االإع����الم املقروءة 
الت����ي ت�ستطي����ع �سبط االأم����ور يف الوقت 
املنا�سب، وال يجب اأن ين�سى امل�سوؤولون 
ع����ن هذه القنوات اأن االإعالم ي�سنع الراأي 
العام ويوؤثر على عالقات الدول ببع�سها، 
وعندما يكون االإع����الم تابعا لدولة كبرية 
ينبغي عليه اأن يقدم املثل والقدوة واأن 
يبتعد عن االإ�سف����اف والتعميم املخل يف 

احلكم على النا�ش.
قلت قبل اأيام اإن و�سائل االإعالم غري 
املن�سبطة اأ�ساءت اإلى العالقات امل�رشية 
ال�سعودي����ة، وعبثت مبا ال يجب العبث به 

يف العالقات بن البلدين.
اجلدي����ر بالذك����ر اأن حال����ة املذيع����ة 
التي مت اإيقافها لي�س����ت احلالة الوحيدة 
الت����ي تبن مدى االإ�سف����اف الذي و�سلت 
اإليه الكث����ري من القن����وات ذات االأهداف 
الربحي����ة، وه����ذا ي�ستل����زم اإع����ادة �سب����ط 

امل�سهد االإعالمي.

 الفوضى اإلعالمية 
وتكدير العالقات بين 

الدول الشقيقة

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



“اأرامكو” تخف�ض �سعر 
اخلام العربي اخلفيف 

ال�سعودي���ة - روي���رز: قال���ت �رشك���ة اأرامك���و 
ال�سعودي���ة اأم����ض اإنه���ا خف�س���ت �سع���ر بي���ع خامها 
العربي اخلفيف اإلى العم���اء الآ�سيويني يف �سحنات 
يوني���و مبقدار 0.4 دولر للربمي���ل عن مايو؛ لي�سل 
اإلى 0.85 دولر للربميل دون متو�سط خامي �سلطنة 
عمان ودبي. وقال م�سدر مطلع اإن “اأرامكو” خف�ست 
اأ�سع���ار اخلام اخلفي���ف املمت���از 70 �سنتا واخلفيف 
ج���دا 60 �سنت���ا يف �سحنات يونيو مقارن���ة مع ال�سهر 
ال�سابق. واأ�س���اف اأن ال�رشكة خف�ست �سعر بيع اخلام 
العربي الثقيل 20 �سنتا واخلام املتو�سط 45 �سنتا.

النفط يراجع اإلى 51.7 دولر للربميل 
لن���دن - روي���رز: تراجعت اأ�سعار النف���ط لأقل م���ن 52 دولرا للربميل اأم�ض 
متاأث���رة بزيادة اإنتاج النف���ط اخلام الأمريكي واأن�سطة احلف���ر بالوليات املتحدة، 
وهو م���ا طغى على تخفي�سات الإنتاج التي تقوده���ا “اأوبك” يف م�سعى للتخل�ض 

من تخمة املعرو�ض العاملي.
وقال���ت �رشكة بيكر هيوز خلدم���ات الطاقة اإن �رشكات اإنت���اج النفط الأمريكية 
اأ�ساف���ت ت�س���ع من�سات حفر جدي���دة الأ�سبوع املا�سي مما يرف���ع العدد الإجمايل 

لأعلى م�ستوى منذ اأبريل العام 2015.
وانخف�ض خام القيا�ض العاملي مزيج برنت يف العقود الآجلة ت�سليم يوليو 33 
�سنتا اإلى 51.72 دولر للربميل. وتراجع اخلام الأمريكي يف عقود يونيو 27 �سنتا 

اإلى 49.06 دولر للربميل.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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البحرين ت�شتورد ذهًبا بـ 57.5 مليون دينار يف 3 �شهور
الغرام ي�سل اإلى 13.4 دينار بال�سوق املحلية

ا�ست���وردت البحري���ن بالرب���ع الأول من 
2017، نح���و 3.9 مليون قطعة من �سبائك 
الذه���ب واملجوهرات م���ن 13 دولة بقيمة 
اإجمالي���ة بلغ���ت نح���و 57.5 ملي���ون دينار، 
اجله���از  اإح�س���اءات  اآخ���ر  بح�س���ب  وذل���ك 

املركزي للمعلومات.
الت���ي  الأولي���ة  البيان���ات  وبح�س���ب 
اأ�سدرتها �س���وؤون اجلمارك فقد ا�ستوردت 
اململك���ة ح���وايل 1.7 ملي���ون �سبيكة ذهب 
بقيمة اإجمالية تبلغ 25 مليون دينار وي�سل 
وزنها اإل���ى 1692 كيلوغراما م�ستوردة من 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
فيما بلغ���ت قطع احلل���ى واملجوهرات 
الت���ي اأجزاوؤها من ذه���ب 2.2 مليون قطعة 
بقيم���ة  كيلوغرام���ا   2138 ح���وايل  ت���زن 
اإجمالية تبل���غ 32.5 مليون دينار م�ستوردة 
م���ن الإم���ارات، �سوي����رشا، اإيطالي���ا، لبنان، 

ال�سعودي���ة، الأردن، الكويت، اأمريكا، قطر، 
�سلطنة عمان، اململكة املتحدة، هونغ كونغ 

وفرن�سا.
اململك���ة  اأن  البيان���ات  واأ�س���ارت 
ا�ست���وردت ح���وايل 646795 �سبيكة ذهب 
بقيم���ة اإجمالي���ة تبل���غ 9.4 ملي���ون دين���ار 
وي�س���ل وزنها اإلى 650 كيلوغراما يف يناير 
املا�س���ي، و361145 �سبيكة ذهب بقيمة 
5.4 مليون دينار وي�س���ل وزنها اإلى 362 
كيلوغرام���ا يف فرباير املا�س���ي، وازدادت 
كمية ال�سبائك امل�ستوردة يف مار�ض، اإذ بلغ 
عدده���ا 675126 �سبيكة ذهب تزن حوايل 
680 كيلوغراما بقيمة 10.2 مليون دينار.

وتو�س���ح الإح�ساءات اأن���ه مت ا�سترياد 
1.08 مليون قطعة من احللي واملجوهرات 
ذات اأج���زاء م���ن الذهب وي�س���ل وزنها اإلى 
919 كيلوغرام���ا بقيمة 15.4 مليون دينار 
ا�ست���رياد  مت  فيم���ا  املا�س���ي،  يناي���ر  يف 
كيلوغرام���ا   390 ت���زن  قطع���ة   357748

بقيم���ة اإجمالية 5.8 مليون دينار يف فرباير 
املا�سي، وارتفع���ت الكمية امل�ستوردة يف 
مار����ض اإل���ى 767972 قطعة ت���زن حوايل 

829 كيلوغراما بقيمة 11.4 مليون دينار.
اإلى ذلك، انخف�ست اأ�سعار الذهب عيار 
21 قرياًط���ا بال�س���وق املحلي���ة اإلى 13.43 

دين���اًرا خ���ال تعامات اأم����ض الأول، مقابل 
13.61 دين���اًرا يف الأ�سب���وع املا�س���ي، اأي 

براجع ن�سبته 1.3 %.
وزادت اأ�سع���ار كيل���و الذه���ب حملي���اً 
اإلى 15347 دين���اًرا مقابل 15238 ديناًرا 
 ،% فرباير املا�سي، بارتف���اع مقداره 0.7 
فيم���ا زادت اأ�سع���ار كيل���و الذه���ب عاملياً 
بن�سبة 0.9 % و�سج���ل 40.794 األف دولر 
اأم����ض الأح���د مقاب���ل 40.431 األ���ف دولًرا 

فرباير املا�سي.
وارتفع �سعر اأوقية الذهب اإلى 477.29 
دين���اًرا مقاب���ل 473.92 دين���اًرا يف فرباير 
املا�س���ي، فيم���ا و�س���ل �سعره���ا العاملي 
اإل���ى 1.269 األ���ف دولر مقارن���ة ب�1.257 
األ���ف دولر فرباير املا�س���ي، علًما اأن جنيه 
الذهب و�س���ل �سعره حملًي���ا اإلى 107.43 
دين���ار مقاب���ل 106.67 دين���ار يف فرباي���ر 
دولر   285.57 عاملًي���ا  و�سج���ل   ،2017

مقابل 283.02 دولر فرباير املا�سي.

• ال�سوق البحرينية حتافظ على ن�ساطها يف �سناعة الذهب	

زينب العكري

البحرين ت�شت�شيف التح�شريية لـ“االقت�شادية والتنموية” اخلليجية 

“الغرفة”: لقاء لبحث م�شتجدات م�رشوع مركز الذهب واللوؤلوؤ املعدن االأ�شفر يرتاجع 0.4 %

الدبلوما�سية - املالية : ت�ست�سيف 
البحرين اليوم اأعم���ال الجتماع الثاين 
للجن���ة الوزاري���ة التح�سريي���ة الدائمة 
لهيئة ال�سوؤون القت�سادية والتنموية 
التابعة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة، وذلك برئا�س���ة وزير املالية 
ال�سيخ اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة وزير 
املالية، وبح�سور الوزراء املعنيني يف 
الدول الأع�ساء، والأمني العام ملجل�ض 

التعاون عبداللطيف الزياين. 
وياأت���ي الجتماع يف اإط���ار الإعداد 
ال�س���وؤون  لهيئ���ة  الق���ادم  لاجتم���اع 
القت�سادية والتنموية التابعة ملجل�ض 
التعاون ل���دول اخلليج العربية، والتي 
ميث���ل مملك���ة البحري���ن فيه���ا ممثل 
جالة املل���ك لاأعمال اخلريية و�سوؤون 
ال�سباب رئي����ض اللجنة العليا للتعاون 
والتن�سي���ق املالي���ة رئي����ض املجل�ض 
الأعلى لل�سباب والريا�سة �سمو ال�سيخ 
نا����رش ب���ن حم���د اآل خليف���ة. و�سيت���م 
بالجتم���اع بح���ث اجلوان���ب املتعلق���ة 
لهيئ���ة  الث���اين  لاجتم���اع  بالإع���داد 
ال�سوؤون القت�سادي���ة والتنموية، كما 
�ستت���م متابعة تنفيذ ق���رارات الدورة 

الأول���ى للهيئ���ة، والنظ���ر يف عدد من 
املو�سوع���ات املدرج���ة عل���ى ج���دول 
الأعمال، ومنه���ا متابعة تنفيذ قرارات 
ال���دورة ال�سابعة والثاث���ني للمجل�ض 
 )141( ال���دورة  وق���رارات  الأعل���ى، 

للمجل�ض الوزاري.
ال�س���وؤون  هيئ���ة  اأن  يذك���ر 
اإن�ساوؤها  القت�سادي���ة والتنموي���ة مت 
ق���ادة دول املجل����ض  ق���رار  مبوج���ب 
يف اللق���اء الت�س���اوري ال�ساد����ض ع����رش 
للمجل����ض الأعل���ى )ج���دة - 31 ماي���و 

.)2016

�سناب�ض - الغرف���ة: تنظم جلنة 
اللوؤلوؤ والذهب واملجوهرات بغرفة 
جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن برئا�سة 
ع�س���و جمل����ض الإدارة دمي���ا ر�سول 
احلداد وبالتعاون مع اإدارة الأوقاف 
اجلعفري���ة بوزارة الع���دل وال�سوؤون 
الإ�سامية والأوقاف �سباح غد بقاعة 
املجل����ض بالطاب���ق الأر�س���ي ببيت 
التجار، لق���اء مفتوحا ب�س���اأن عر�ض 
م�ستج���دات “م����رشوع اإن�س���اء مرك���ز 

للذهب واللوؤلوؤ”.

اللق���اء  اأن  احل���داد  وبين���ت 
اإل���ى ا�ستعرا�ض املخططات  يهدف 
الأولية اخلا�س���ة بامل�رشوع واملرافق 
والت�سهيات الت���ي يوفرها املركز، 
املعني���ني  وجمي���ع  التج���ار  داعي���ة 
واملهتم���ني للح�س���ور وامل�سارك���ة 
اأن  اأمله���ا  ع���ن  معرب���ة  اللق���اء،  يف 
املرج���وة  النتائ���ج  اللق���اء  يحق���ق 
يف �سبي���ل الرتق���اء بقط���اع اللوؤل���وؤ 
والذهب واملجوهرات الذي ُيعد من 

القطاعات العريقة يف اململكة.

هبط���ت  روي���رز:   - لن���دن 
اأ�سعار الذهب اأم����ض يف تعامات 
هزيل���ة مع ارتف���اع الدولر يف ظل 
انح�س���ار فر����ض اإغ���اق احلكومة 
الأمريكي���ة وم���ع ارتف���اع الأ�سهم 
الذي قل����ض الإقبال على املعدن 

الأ�سفر غري املدر لعائد.
وانخف����ض الذهب 0.4 % يف 
املعامات الفورية اإلى 1262.51 

دولر لاأوقية )الأون�سة(.
العق���ود  يف  الذه���ب  ون���زل 

 0.4 بن�سب���ة  الآجل���ة  الأمريكي���ة 
1263.90 دولر  اإل���ى  % اأي�س���ا 

لاأوقية.
وكثري م���ن الأ�س���واق املالية 
يف اآ�سي���ا واأوروب���ا مغلق���ة اأم����ض 

مبنا�سبة عيد العمال.
وم���ن بني املع���ادن النفي�سة 
يف  الف�س���ة  انخف�س���ت  الأخ���رى 
املعام���ات الفوري���ة 0.6 % اإلى 
اأن  بع���د  لاوقي���ة  دولر   17.09
�سجل���ت اأدن���ى م�ست���وى يف �سهر 

 17.025 عن���د  ال�سه���ر  ون�س���ف 
دولر لاأوقي���ة يف وقت �سابق من 

اجلل�سة.
 %  0.7 البات���ني  وانخف����ض 
اإل���ى 937 دولرا لاأوقي���ة. وكان 
املع���دن لم����ض يف وق���ت �سابق 
اأدن���ى م�ستوى يف نح���و 3 اأ�سابيع 

عند 934.50 دولر لاأوقية.
ومل ي�سج���ل البادي���وم تغريا 
يذكر لي�ستقر عند 823.48 دولر 

•لاأوقية. دميا احلداد	

• وزير املالية	

“هواوي البحرين” جتهز مركز بيانات “اإن اإي �شي بيمنت�س”
يخدم البنوك واملوؤ�س�سات املالية

املنام���ة - هواوي: اأعلنت كل من �رشكة “هواوي 
البحري���ن” و “اإن اإي �سي بيمنت�ض” عن جتهيز مركز 
بيان���ات جديد يخدم خمتل���ف املوؤ�س�سات يف القطاع 

املايل يف اململكة. 
ومت تزوي���د املرك���ز باأنظمة مميزة م���ن هواوي 
لتخزي���ن البيانات التي �سمم���ت خ�سي�ساً لتتنا�سب 
مع النم���و ال�رشيع للبيان���ات والقدرة عل���ى ا�سرداد 
البيان���ات يف حال مواجه���ة اأي اأحداث غ���ري متوقعة، 
اإ�ساف���ة اإل���ى نظام ه���واوي الأمني امل�س���دد حلماية 

البيانات.
وقال الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة هواوي البحرين 
فن���غ نان بول “نح���ن نتطل���ع لقيام مرك���ز البيانات 
ه���ذا بتعزيز ال�رشك���ات اخلدمية املالي���ة والقت�ساد 
الانق���دي يف البحري���ن. �سن�سخ���ر معرفتن���ا يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، وخربتنا التقنية 
الوا�سع���ة، وابتكاراتن���ا امل�ستم���رة يف بن���اء من�سات 

تكنولوجية مفتوحة، مرنة واآمنة يف البحرين”.
ويوفرمرك���ز بيان���ات “اإن اإي �س���ي بيمنت����ض” 
خدمات لتلبية احتياج���ات القطاع املايل يف البحرين 
وتطوير خدمات الدفع الإلكروين، كما يوفر خدمات 
اأمنية لل�سبكات وملعاجلة البيانات اإ�سافة اإلى �سعة 
تخزين للبيانات تواك���ب التو�سع يف حجم املعامات 

الإلكرونية والبيانات للمهمات الطارئة.

وميكن للبن���وك واملوؤ�س�سات املالية وال�رشكات 
التي تتطلب خدمات املدفوعات ال�ستفادة من هذا 

املركز، ف�ساً عن موؤ�س�سات القطاع العام.
ويحظى مرك���ز بيانات “اإن اإي �س���ي بيمنت�ض”، 
ال���ذي اأُن�سئ ح�سب املعايري الدولية وت�سمل �سهادة 
اللت���زام، باأح���دث اإ�س���دار ملعاي���ري اأم���ن البيانات 
لبطاق���ات الدف���ع. وتنا�س���ب البنية التحتي���ة املرنة 
للمرك���ز اجلديد متطلب���ات جميع العم���اء، خ�سو�سا 
م���ن يتطلب م�ستويات اأداء عالي���ة يف بيئة عمل اآمنة 

ملعاجلة البيانات وتنفيذ املعامات الإلكرونية.

م���ن جانبه، ق���ال الرئي�ض التنفي���ذي ل�رشكة “اإن 
اإي �سي بيمنت�ض” اأن���درو �سيمز: يعترب جتهيز مركز 
البيان���ات يف البحرين مرحلة مهمة يف تطوير من�ستنا 
املبتك���رة الت���ي متت���از بكونه���ا متع���ددة القنوات 
والعمات، وقدرتنا على توثيقها ب�سهادات عاملية؛ 

لإجراء معامات مالية اإلكرونية.
واأ�س���اف “�سيمكننا مرك���ز البيانات اجلديد من 
ت�سغي���ل وتو�سي���ع نط���اق منتجات وخدم���ات الدفع 
احلديث���ة ملختلف العماء من �رشكات مالية خدمية يف 

البحرين ودول جمل�ض التعاون اخلليجي”.

• م�سوؤولو هواوي واإن اإي �سي بيمنت�ض	
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الن�صابة: ثقافة الت�صميم الداخلي بداأت تدخل البيت البحريني

“الغرفة” تبحث مع وفد اأملاين عالقات ال�رشاكة واال�صتثمار

لتدريب “ال�صغرية واملتو�صطة” اإطالق برنامج “عيادة االأعمال” 

اأكد اأن ال�سوق املحلية تفتقر ملحل يجمع االأثاث واالك�س�سوارات

عر�ص الفر�ص املتوافرة يف البلدين

مدعوم من “متكني”

راأى املدير العام ل�رشك���ة بلوزون حممد الن�سابة 
اأن ال�س���وق املحلية تفتقر ملحل واح���د يوفر االأثاث 
واالك�س�س���وارات واللوح���ات وال�سجاد يف مكان واحد، 
مم���ا ي�سعب االأم���ر على امل�سم���م الداخل���ي، عندما 
يرغ���ب يف توحي���د الت�ساميم الداخلي���ة وخلق �سكل 

متنا�سق يف االأحجام واالألوان.
واأك���د اأن ثقاف���ة الت�سميم والديك���ور الداخلي 
اأ�سبح���ت موجودة يف البحرين، اإذ هناك كثريون ممن 
يبن���ون بيوتهم ي�ستعينون مب�س�س���م ديكور داخلي 

متخ�س�ص؛ الإعطاء املنزل تنا�سقا وبعدا جماليا.
الديك���ور  جم���ال  يف  بل���وزون  �رشك���ة  وتعم���ل 
والت�سمي���م الداخلي واالأث���اث والهند�سة املعمارية 
وجتديد املنازل القدمي���ة والواجهات اخلارجية لها، 

وحتويل املنازل اإلى اأخرى بت�ساميم جديدة.
واأ�س���ار الن�سابة اإل���ى اأن ال�رشكة كانت تنفذ قبل 
10 اأع���وام ما بني م�رشوع واحد اإلى م�رشوعني �سهرًيا، 
واأ�سبح���ت حالًيا تنف���ذ ما بني 5 اإل���ى 6 م�ساريع، ما 

يوؤكد انت�سار ثقافة الت�سميم يف ال�سوق املحلية.
وك���ان ال�ساب���ة يتح���دث عل���ى هام����ص معر�ص 
اخلليج للعقار والديكور والت�سميم الداخلي، موؤكدا 
اأنها املرة ال�ساد�س���ة التي حت�رش �رشكته يف املعر�ص 

الذي اعتربه يحقق مردودا جيدا للقطاع.
واأ�س���ار الن�ساب���ة اإل���ى اأن “بل���وزون” تعم���ل يف 
ال�س���وق من���ذ 10 اأع���وام، ويعم���ل فيه���ا مهند�سون 
متخ�س�سون بالعمارة والديكور والت�سميم الداخلي، 
كم���ا اأن بع�سه���م حا�س���ل عل���ى �سه���ادات عليا من 
اأوروب���ا. وذك���ر اأن ال�رشكة نف���ذت م�ساري���ع عدة من 
بينه���ا مكات���ب ومطاعم وحم���ات جتاري���ة وفنادق 
وم�ست�سفي���ات مث���ل م�ست�سف���ى رام التخ�س�سي يف 
منطقة عني ع���ذاري ومطعم حن���ني وغريها العديد. 

واأكد اأن امل�ساركة يف املعر�ص بهدف ال�سعي لتنفيذ 
م�ساريع يف دول اخلليج، وم���ن بينها قطر واالإمارات 
ا اأن ال�رشكة دخلت تنفيذ م�ساريع  والكويت، خ�سو�سً
ال�سوق ال�سعودي باملنطقة ال�رشقية وكذلك بناء فيا 
يف منطقة اأبه���ا وفًقا لت�ساميم ال�رشك���ة. واأ�ساف اأن 
املعر�ص يفتح جماالت عدة للتعاون مع م�ساريع من 
اخل���ارج ومزودي امل���واد من خارج البحري���ن، اإذ يتم 
التعارف عليهم خال املعر�ص على اأن يتم التوا�سل 

معهم والتعاقد لدى تنفيذ امل�ساريع.

املنام���ة - الغرفة: اأك���دت غرفة جتارة و�سناعة 
البحرين تطل���ع القطاع اخلا�ص ب���اأن ت�سهد املرحلة 
املقبلة مزيداً من املبادرات الرامية لتفعيل وتنمية 
العاق���ات االقت�سادي���ة والتجاري���ة ب���ني اململك���ة 
وجمهوري���ة اأملاني���ا االحتادي���ة يف جمي���ع املج���االت 
والقطاع���ات التجاري���ة وال�سناعي���ة واال�ستثماري���ة، 
الفت���ًة اإلى ����رشورة فتح قن���وات جدي���دة لا�ستثمار 
ب���ني اجلانبني، وال�سيما اأن الفر����ص املتاحة عديدة 

ومتنوعة يف البلدين.
ودع���ت اإلى ت�سجي���ع تواف���د اأ�سح���اب االأعمال 
وممثل���ي خمتل���ف القطاع���ات التجاري���ة وال�سناعية 

االأملانية للقدوم اإلى البحرين واال�ستثمار فيها.
جاء ذل���ك خال االجتماع ال���ذي عقد بني االأمني 
املايل للغرف���ة عي�سى عبدالرحيم الرفاعي والرئي�ص 
التنفي���ذي خال���د الرويحي م���ع وفد اقت�س���ادي من 
الغرف���ة االأملاني���ة بح�سور رج���ل االأعم���ال البحريني 
واملوؤ�س����ص جلمعية ال�سداق���ة البحريني���ة االأملانية 
عبداجللي���ل عبدالك���رمي االأن�س���اري، وممثل���ني عن 
لل�س���وؤون  ال�سع���ودي  االأمل���اين  االت�س���ال  مكت���ب 
االقت�سادي���ة باململكة العربية ال�سعودية، وعدد من 

امل�سوؤولني بالغرفة.
واأ�س���ار جان���ب الغرفة اإلى االمتي���ازات العديدة 
التي متنحها احلكومة البحريني���ة للم�ستثمر االأجنبي 

م���ن جه���ة واملوق���ع اال�سرتاتيج���ي ال���ذي حتظى به 
البحري���ن وال���ذي يحف���ز عل���ى التج���ارة واال�ستثمار 
فيها، كم���ا رحب بزيارة الوف���د االقت�سادي االأملاين 
الذي ميث���ل خمتلف القطاع���ات االقت�سادية بهدف 
ا�ستك�ساف املزي���د من الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة 

بني البلدين ال�سديقني.
م���ن جانب���ه، اأ�ساد اجلان���ب االأمل���اين بالعاقات 
ال�سيا�سية واالقت�سادية املتميزة التي جتمع البلدين 
ال�سديق���ني، معرباً ع���ن اعت���زازه وتقديره ب���اأدوار 

وجهود غرفة جتارة و�سناعة البحرين التي تقوم بها 
على اأكرث من �سعيد يف �سبيل تنمية وتدعيم خمتلف 
اأوجه التعاون االقت�سادي واال�ستثماري بني البحرين 
واأملاني���ا، مبدياً ترحيبه بتعزي���ز اآليات التعاون بني 
غرف���ة التج���ارة وال�سناعة البحرينية وغ���رف التجارة 
وال�سناع���ة االأملاني���ة؛ لتحقي���ق كل ما يخ���دم تطور 
امل�سال���ح االقت�سادية امل�سرتك���ة، موؤكداً يف الوقت 
ذات���ه اأهمية تب���ادل الزيارات بني الوف���ود التجارية 

خ�سو�سا القطاعية املتخ�س�سة.

�رشك���ة  اأطلق���ت  التج���ارة:  وزارة   - املنام���ة 
�سرتادك���و برنام���ج “عي���ادة االأعم���ال” التدريب���ي 
اال�ست�س���اري اله���ادف اإل���ى متك���ني املوؤ�س�س���ات 
البحريني���ة ال�سغ���رية واملتو�سطة، ع���رب تزويدها 
باالأدوات الازمة لتطوير اأعمالها وجتاوز التحديات 
من خال حزم���ة من احللول املرنة القابلة للتطبيق 

على اأر�ص الواقع.
وي�ستهدف برنام���ج “عيادة االأعمال” املدعوم 
م���ن �سندوق العم���ل “متكني” يف مرحلت���ه االأولى 
الو�س���ول اإلى نحو األف موؤ�س�سة �سغرية ومتو�سطة 
عامل���ة يف خمتل���ف االأن�سط���ة التجاري���ة، وتزويدها 
ال�رشوري���ة  والتدريبي���ة  اال�ست�ساري���ة  باخلدم���ات 
لنموها، باحلد االأدنى من التكلفة والوقت واجلهد، 
وم�ساعدتها لتعزيز ج���ودة خدماتها ورفع كفاءتها 
الت�سغيلية، مبا يرفع من م�ساهمة قطاع املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة يف تنمية االقت�ساد الوطني.

واأو�سح موؤ�س�ص الفك���رة والرئي�ص التنفيذي 

ل�رشكة “�سرتادكو” خليل القاهري اأن الربنامج وهو 
االأول من نوعه يف البحرين يهدف ب�سكل اأ�سا�ص يف 
ه���ذه املرحلة اإلى دعم ق���درات امل�ساريع النا�سئة 
واملوؤ�س�س���ات ال�سغ���رية واملتو�سط���ة على جتاوز 

التحدي���ات االقت�سادي���ة الت���ي يفر�سه���ا تهاوي 
اأ�سعار النف���ط، وم�ساعدتها على الثبات يف مواجهة 
التقلب���ات االقت�سادي���ة الطبيع���ة لل�س���وق عل���ى 
امل�ستوى املحل���ي واالإقليمي وحتى الدويل اأحياًنا، 
اإل���ى جانب متك���ني رواد االأعمال م���ن خال دورات 
تدريبي���ة على احل���د من االأث���ر ال�سلب���ي للمناف�سة 
غ���ري املدرو�سة وقل���ت اخلربات وحداث���ة التجارب 
يف بع�ص احل���االت، كما اأنه ميهد الطريق لل�رشكات 
يف مواجهة املعوقات التي تهدد ا�ستمرار ومنو اأي 

م�رشوع ب�سكل فردي.
واأ�ساف “نعتمد جمموعة من االآليات والقوائم 
ال�رشك���ات املنت�سب���ة للربنام���ج؛ وذل���ك  لتقيي���م 
ل�سمان االأثر االإيجابي للدورات على املدى البعيد، 
كم���ا اأننا حر�سن���ا عن���د ت�سميمنا لربنام���ج عيادة 
االأعمال عل���ى تنويع العناوي���ن املطروحة لتتناول 
خمتل���ف الق�سايا التي ته���م رواد االأعمال مبختلف 

جماالتهم، اإلى جانب توفري املرونة يف الدفع”.

• حممد الن�سابة	

• الوفد التجاري االأملاين ب�سيافة الغرفة	

“اخلليجي التجاري”: م�صاهم رئي�س يتداول 972 األف �صهم

300 مليار دوالر حجم �صوق البناء باملنطقة يف 2019

تباطوؤ منو الدخل ال�صخ�صي يف اأمريكا 

اأج����رى م�ساهم رئي�����ص يف امل�رشف 
لبي����ع  �سفق����ة  التج����اري  اخلليج����ي 
نح����و  بقيم����ة  �سه����م  األ����ف   972.025

118.6 األف دينار.
وتع����ود تفا�سي����ل ال�سفق����ة التي 
متت يوم اخلمي�����ص املا�سي اإلى قيام 
الرئي�سني بامل�رشف  اأحد امل�ساهم����ني 
ببي����ع ال�سه����م الواح����د ب�سع����ر 0.122 

دينار.
وت����داول امل�ستثم����رون يف بور�سة 
البحري����ن يف نف�ص الي����وم 4.11 مليون 
�سهم، بقيم����ة اإجمالية قدرها 868.50 
األ����ف دينار، مت تنفيذه����ا من خال 85 
�سفقة، اإذ ركز امل�ستثمرون تعاماتهم 
عل����ى اأ�سهم قط����اع البن����وك التجارية، 
ال����ذي بلغت قيم����ة اأ�سهم����ه املتداولة 

األ����ف دين����ار اأي م����ا ن�سبت����ه   690.45
79 % م����ن القيم����ة االإجمالية للتداول 
وبكمية قدرها 3.49 مليون �سهم، مت 

تنفيذها من خال 42 �سفقة.
امل�����رشف  اأ�سه����م  قيم����ة  وبلغ����ت 
اخلليجي التج����اري املتداولة 192.31 
األ����ف دين����ار، اأي ما ن�سبت����ه 22.14 % 
من اإجم����ايل قيمة االأ�سه����م املتداولة، 
وبكمية قدرها 1.58 مليون �سهم، مت 

تنفيذها من خال 19 �سفقة.
كابيت����ال  �سع����اع  �رشك����ة  وكان����ت 
االإماراتي����ة ق����د نف����ذت �سفقتني يوم 
االأربع����اء لبي����ع 972.025 األ����ف �سهم، 
بقيم����ة اإجمالية نحو 118.6 األف دينار، 
وب�سعر 0.122 دين����ار لل�سهم الواحد، 
وبع����د تنفيذ ه����ذه ال�سفق����ة قل�ست 
 ،%  13.92 اإل����ى  بامل�����رشف  ح�سته����ا 

باإجمايل 146129824 �سهما.

دب���ي - مبا����رش: توق���ع تقري���ر 
حدي���ث اأن تبلغ قيمة �س���وق البناء 
االأو�س���ط  ال����رشق  يف  والت�سيي���د 
و�سمال اإفريقيا ما يقارب ال� 300 

مليار دوالر بحلول العام 2019.
ال�س���ادر  التقري���ر  واأو�س���ح 
لاأبح���اث  اآي  اإم  ب���ي  �رشك���ة  م���ن 
الع���زل  حل���ول  اأن  االقت�سادي���ة، 
باملنطق���ة  لاأبني���ة  احل���راري 
التكالي���ف  خف����ص  يف  �ست�ساه���م 
وتوف���ري م�ساح���ات مريح���ة ب�سوق 

البناء.
وتوقع التقرير اأن ت�ساهم هذه 

احلل���ول يف دفع م�س���رية منو �سوق 
 %  43 لتنم���و  باملنطق���ة  البن���اء 
بارتفاع م���ن 235 ملي���ار دوالر يف 
الع���ام 2016 اإلى 336 مليار دوالر 

بحلول العام 2020.
وتعت���رب حلول الع���زل احلراري 
امل�سنوع���ة من االألي���اف من عنا�رش 
البن���اء املهمة الت���ي �ست�ستخدم يف 
جمي���ع الت�سامي���م الداخلي���ة لهذه 
حمط���ات  م���ن  بداي���ة  امل�ساري���ع 
االأبني���ة  اإل���ى  و�س���والً  القط���ارات 
ال�ساهقة وناطحات ال�سحاب، وفقاً 

للتقرير.

مبا����رش: ارتفع الدخ���ل ال�سخ�سي 
يف الوالي���ات املتح���دة بوت���رية اأقل 
م���ن توقعات املحلل���ني خال مار�ص 
املا�س���ي، يف ح���ني ا�ستق���ر اإنف���اق 

امل�ستهلكني من دون تغيري.
واأظه���ر تقرير �س���ادر عن هيئة 
اأن  اأم����ص،  االقت�س���ادي،  التحلي���ل 
الدخل ال�سخ�سي ارتف���ع بن�سبة 0.2 
% يف مار�ص املا�سي، مقابل 0.4 % 

يف فرباير ال�سابق له.
وكان���ت توقع���ات املحللني قد 
اأ�س���ارت اإل���ى اأن الدخ���ل ال�سخ�سي 

�سريتفع بن�سبة 0.4 %.
يف حني ا�ستقر االإنفاق ال�سخ�سي 
م���ن دون تغي���ري يف  امل�ستهلك���ني 
ال�سه���ر املا�س���ي، يف الوق���ت الذي 
كان���ت التوقع���ات ت�س���ري في���ه اإلى 

ارتفاعه بنحو 0.2 %.
اأم���ا مع���دل االدخ���ار يف الواليات 
املا�س���ي  مار����ص  خ���ال  املتح���دة 
فارتف���ع الأعلى م�ست���وى يف 7 اأ�سهر 

عند 5.9 %.
وهبط الدوالر اأمام اليورو بن�سبة 

0.20 % اإلى 1.0917 دوالر.

ت�صوير: اأمين يعقوب

املحرر االقت�صادي

اأمل احلامد

• خليل القاهري	

“نيكاي” يغلق عند اأعلى م�صتوى يف 6 اأ�صابيع

اأغلق���ت  روي���رتز:   - طوكي���و 
االأ�سهم اليابانية عند اأعلى م�ستوى 
يف 6 اأ�سابيع اأم�ص مع ارتفاع اأ�سهم 
�رشك���ات تكنولوجي���ا مث���ل طوكيو 
بع���د حتقي���ق  ومورات���ا  اإلك���رتون 

مكا�سب قوية.
 %  0.6 نيك���اي  املوؤ����رش  وزاد 
ليغلق عند 19310.52 نقطة وهو 
اأعلى م�ستوى اإغاق منذ 21 مار�ص.

وارتفع املوؤ�رش توبك�ص االأو�سع 
نطاقا 0.5 % اإلى 1539.77 نقطة.
طوكي���و  �رشك���ة  �سه���م  وقف���ز 
اإلكرتون، ثاين اأكرث االأ�سهم تداوال 
من حيث حرك���ة االأ�سهم، 13.3 % 
اإل���ى اأعلى م�ست���وى من���ذ �سبتمرب 
�سه���م  ارتف���ع  ح���ني  يف   2000
فوجيت�س���و 8.4 % و�سه���م موراتا 

.% 5.6
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 وا�شتعر�ش���ت ه���ذه امليلي�شيات خمتلف 
الفن���ون القتالية خالل من���اورات اأ�رشف عليها 
600 م���درب من الن�ش���اء والرجال، من وحدات 
مكافحة ال�شغب وذل���ك يف اإطار اال�شتعدادات 
لقم���ع اأي حرك���ة احتجاجي���ة خ���الل االنتخابات 

املقبلة.
م���ن جهته، ك�ش���ف قائ���د فيل���ق القد�س 
التاب���ع للحر�س الثوري يف طهران، ح�شن ح�شن 
زادة، يف ت�رشيحات ملوقع “با�شيج بر�س”، عن 
اإن�شاء �شيطرات وحواج���ز للتفتي�س باالإ�شافة 
اإل���ى دوريات ا�شتخبارية م���ن قبل ميلي�شيات 

البا�شيج خالل اأيام االنتخابات”.

وقال اإن ق���وات الب�شيج ت���رى اأن احلفاظ 
على االأمن يف االنتخاب���ات من واجبها”، م�شريا 
اإلى اأهمية ال�شيطرة عل���ى الف�شاء االإلكرتوين 
و�شب���كات التوا�شل االجتماعي و�رشورة دخول 
عنا����رش الب�شي���ج يف ه���ذا املج���ال ومراقبة كل 

الن�شاطات.
وقال ح�شن زادة اإن قل���ة ح�شور البا�شيج 
يف الف�ش���اء االإلكرتوين خ���الل االنتخابات عام 
2009 كان مالحظا ولذا مت االآن جتهيز دخول 
عنا����رش البا�شيج يف هذا املجال من خالل اإن�شاء 
مراك���ز ملراقب���ة االإنرتنت يف مق���رات احلر�س 

الثوري والبا�شيج بالعا�شمة طهران.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اعرتا�س �شاروخني بال�شتيني للحوثيني وف�شل اإطالق ثالث
عدن ـ االناضول:

 قال م�شدر حملي اإن امل�شلحني احلوثيني ف�شلوا يف اإطالق �شاروخ بال�شتي باجتاه ال�شعودية من 
حمافظة �شعدة، بينما �شدت الدفاعات اجلوية �شاروخني اأطلقا باجتاه مدينة املخا ال�شاحلية.

وذك���ر امل�شدر اأن امل�شلح���ني احلوثيني ف�شلوا يف ا�شتهداف ال�شعودي���ة ب�شاروخ بال�شتي �شباح 
اأم����س االثن���ني، واأك���د اأن ال�شاروخ �شقط يف منطق���ة “املهاذر” مبديرية ال�شف���راء يف حمافظة �شعدة 
)�شم���ال البالد(. م���ن جهة اأخرى، قال���ت م�شادر حملي���ة اإن الدفاعات اجلوية التابعة لق���وات التحالف 
العربي �شدت �شاروخني بال�شتيني اأطلقتهما ملي�شيا احلوثيني وقوات الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل 
�شالح على مدينة املخا )غرب حمافظة تعز(، ودمرتهما يف �شماء املدينة �شباح االثنني. و�شبق اأن �شن 
احلوثي���ون وقوات �شالح ق�شفاً مماثال بال�شواريخ البال�شتي���ة واحلرارية على مواقع ع�شكرية للقوات 
احلكومية يف املدينة االإ�شرتاتيجية على �شاحل البحر االأحمر، واأدت بع�س ال�شواريخ اإلى خ�شائر كبرية. international@albiladpress.com
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ابوظبي ـ أ ف ب: 
بحثت امل�شت�ش���ارة االملانية انغيال 
مريكل خ���الل زيارة ال���ى ابوظبي اأم�س 
والتع���اون  املنطق���ة  ازم���ات  االثن���ني 
االقت�شادي بني املانيا ودولة االمارات 

العربية املتحدة.
وبعد يوم من زيارة الى ال�شعودية، 
التق���ت مريكل يف العا�شم���ة االماراتية 
ال�شي���خ حممد ب���ن زاي���د اآل نهيان ويل 
عه���د اأبوظب���ي نائ���ب القائ���د االأعل���ى 
للقوات امل�شلح���ة، بح�شب وكالة االنباء 

الر�شمية.
وا�شتعر����س اجلانبان خ���الل اللقاء 
“جمم���ل العالقات الثنائية يف املجاالت 
والتنموي���ة  واالقت�شادي���ة  ال�شيا�شي���ة 
البلدي���ن  ب���ني  القائم���ة  وال����رشاكات 
وال�شبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها”.

وتطرق اللقاء اي�شا الى “الق�شايا 
واآخر امل�شتجدات يف املنطقة خا�شة يف 
ما يتعلق مبلفات �شوريا وليبيا واليمن 
وجه���ود البلدي���ن يف حمارب���ة التطرف 
واجلماعات االإرهابية والتن�شيق بينهما 
يف دع���م اأ�ش����س اال�شتق���رار واالأم���ن يف 

املنطقة”.

ستوكهولم ـ أ ف ب: 

اعلنت ال�رشطة ال�شويدية تعر�س اكرب 
م�شج���د لل�شيع���ة يف ال�شوي���د، يف �شاحي���ة 
�شتوكه���ومل، حلريق متعمد عل���ى ما يبدو 

ليل االحد االثنني.
واأبل���غ رجال االطف���اء باحلريق يف حي 
جاكوب�ش���ربغ يف يارفاال. واو�شحت ال�رشطة 
يف بيان ان “احلريق كان مندلعا يف واجهة 

امل�شجد خارج املبنى”.
وق���د بداأ حتقيق ح���ول حريق متعمد. 
وق���ال املتحدث با�شم �رشط���ة �شتوكهومل 
الر����س ب�شرتوم لوكال���ة االنب���اء الر�شمية 
“يب���دو ان احلريق قد اأ����رشم من اخلارج”. 

ومل يتم االعالن عن ا�شابات.
وا�ش���اف املتح���دث ان جه���از االم���ن 
)�شابو( يت�رشك يف التحقيق ب�شبب احتمال 
وج���ود دافع �شيا�ش���ي. ويف ت�رشيح ل�شبكة 
ا�س.يف.ت���ي التلفزيوني���ة الر�شمي���ة، قال 
عقي���ل ظاه���ري، املتحدث با�ش���م الهيئة 
الت���ي تتول���ى ادارة امل�شج���د، “ان���ه اكرب 
م�شج���د �شيع���ي يف ال�شويد ويوؤم���ه االآالف 

)...( انهم ي�شعرون فعال بالقلق”.

لندن ـ رويترز: 

ت�ش���ن ال�رشط���ة الربيطانية من���ذ اأيام 
حمل���ة اعتق���االت وا�شع���ة �شم���ن عمليات 
يف  ي�شتب���ه  مت�شددي���ن  ملالحق���ة  اأمني���ة 
تخطيطه���م لعملي���ات اإرهابي���ة يف البالد، 
بع���د اأن اأحبط���ت ال�رشط���ة ما و�شفت���ه اأنه 

“موؤامرتني” بالعا�شمة لندن.
وكثف���ت ال�رشطة هذه العمليات عقب 
بي���ان األقاه ني���ل با�شو، املن�ش���ق الوطني 
االأول ملكافح���ة االإره���اب، خ���ارج �شاح���ة 
�رشطة اأ�شكتلندا يارد اجلديدة يوم اجلمعة 

املا�شي ب�شاأن عمليات مكافحة االإرهاب.
اإن  الربيطاني���ة  ال�رشط���ة  وتق���ول 
ن�شاطها م�شتمر على مدار ال�شاعة لتحديد 
التهدي���دات ووقف العملي���ات االإرهابية، 
م�ش���رية اإلى اأن رجاله���ا يقومون بعمليات 

اعتقال ب�شكل يومي تقريبا.
وذكرت و�شائ���ل اإعالم بريطانية،، اأن 
�رشط���ة “اأ�شكتلن���د يارد” تتعق���ب خيوط 
حمتمل���ة،  اإرهابي���ة  لهجم���ات  خمَطَط���ني 
عقب هجوم���ني �شهدتهما العا�شمة لندن 
االأ�شبوع املا�شي. واأحبطت ال�رشطة هجوما 
بال�شكاك���ني ف���ى و�شتمن�ش���رت، اخلمي�س 
املا�شي، ح���ني اعتقلت حمم���د خالد عمر 
علي )27 عام���ا( وبحوزت���ه حقيبة مملوءة 

بال�شكاكني قرب مقر احلكومة يف لندن.
ويف الي���وم ذات���ه، اعتقل���ت ال�رشط���ة 
الربيطانية 6 اأ�شخا�س يف عملية اأمنية فى 
ويل�ش���دن �شمال غربي الب���الد يف عملتني 
منف�شلت���ني. وال ت���زال التحقيقات جارية 

ب�شاأنهما.

سريناغار ـ أ ف ب:

قت���ل �شبع���ة ا�شخا�س بينه���م خم�شة 
�رشطيني اأم����س االثنني يف الق�شم اخلا�شع 
للهند م���ن ك�شمري يف هج���وم على �شاحنة 
تنقل امواال من قبل م�شلحني يعتقد انهم 

متمردون، بح�شب ما اعلنت ال�رشطة.
وقال املدي���ر العام لل�رشط���ة ا�س بي 
فاي���د ان “ال�شبعة ا�شخا����س الذين كانوا 
يف ال�شاحنة وهم خم�شة �رشطيني وموظفي 

بنك، قتلوا”.
وكان���ت العربة يف طريقه���ا الى بنك 
يقع يف قرية بومباي يف اقليم كوجلام على 
بع���د 70 كلم جنوبي �رشيناغ���ار، العا�شمة 
ال�شيفية جلامو وك�شم���ري، حني تعر�شت 

للهجوم، بح�شب امل�شدر ذاته.
وقال �رشطي طلب عدم ك�شف هويته 
ان املهاجمني ف���روا بعد ان ا�شتولوا على 
االم���وال واال�شلحة التي كان���ت يف العربة. 
وهاج���م م�شلح���ون ي�شتب���ه يف انه���م م���ن 
املتمردي���ن يف اال�شه���ر االخ���رية م�شارف 
يف الق�ش���م ال���ذي ت�شيطر علي���ه الهند من 

ك�شمري.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 
قال ريت�شارد بوانغ���ان، مدير مكتب 
االإع���الم ال���دويل يف اخلارجي���ة االأمريكية، 
اأم�س االثن���ني، اإن الواليات املتحدة تقوم 
مبراجعة �شاملة لالتفاق النووي مع اإيران.

وذك���ر بوانغ���ان يف حديث���ه ل�”�شكاي 
نيوز عربية” اأن اإيران دولة راعية لالإرهاب 
وحت���اول زعزع���ة اال�شتق���رار يف املنطقة، 
م�شيفا “عل���ى اإيران وق���ف دعمها لب�شار 

االأ�شد واجلماعات االإرهابية”.
ويف املل���ف العراقي، ك�شف ريت�شارد 
بوانغ���ان اأن���ه مت حتري���ر 60 يف املئة من 
االأرا�شي الت���ي كان ي�شيطر عليها داع�س 
يف الع���راق. وتاب���ع “هناك تق���دم كبري يف 
عملي���ات ا�شتع���ادة ال�شيط���رة على غربي 

املو�شل”.

القاهرة ـ دب أ: 

قال���ت م�شادر اأمني���ة اإن ق�شفا جويا 
�شنه اجلي�س امل�رشي، اأم�س االثنني، اأ�شفر 
ع���ن مقت���ل 6 عنا����رش متطرف���ة يف �شمايل 
�شين���اء. وذك���رت امل�ش���ادر اأن الق�ش���ف 
ا�شته���دف �شيارة تق���ل اإرهابي���ني واأربع 

دراجات نارية.
ويف ذات ال�شياق، اعتقلت ال�شلطات 
12 �شخ�ش���ا ي�شتب���ه يف �شلتهم بعمليات 

اإرهابية ودعم العنا�رش املتطرفة.
وقالت م�ش���ادر اأمنية ام�س اإن عنا�رش 
“اأن�ش���ار بي���ت املقد����س”  م���ن تنظي���م 
االإرهاب���ي، ذبح���وا �شي���دة يف مدين���ة رفح 
�شم���ايل �شين���اء، بع���د خطفها م���ع زوجها 
واأبنائها. وذكرت امل�شادر اأن املت�شددين 
قاموا باختط���اف االأ����رشة القاطنة يف قرية 
يامي���ت غربي رف���ح بدع���وى تعاونهم مع 
اأجه���زة االأم���ن. ويخو�س اجلي����س امل�رشي 
عمليات ع�شكرية �شد اجلماعات امل�شلحة 
يف �شيناء منذ �شن���وات، وقد تكثفت هذه 

العمليات بعد يوليو 2013.

جنيف ـ اف ب: 

 ا�شتبع���د املفو����س ال�شامي حلقوق 
االإن�ش���ان يف االأمم املتحدة اأن تكون تركيا 
موج���ة  يف  القانوني���ة  االإج���راءات  اتبع���ت 
االعتق���االت والط���رد التي اأعقب���ت ف�شل 

انقالب يوليو.
وندد زيد ب���ن رعد احل�شني يف موؤمتر 
�شحف���ي يف جنيف خ�شو�شا بط���رد قرابة 
4 اآالف موظ���ف حكوم���ي بينه���م نحو األف 
موظ���ف يف وزارة الع���دل ف�ش���ال ع���ن األف 

اآخرين يعملون مع اجلي�س.
فم���ن  الع���دد،  ه���ذا  “م���ع  واأ�ش���اف 
امل�شتبعد ج���دا اأن تكون عملي���ات الطرد 
واالعتقاالت هذه اتبعت معايري االإجراءات 

القانونية”.
كم���ا عرب عن “قلق���ة ال�شدي���د ب�شاأن 
ت�شوي���ت  يف  الط���وارئ”  حال���ة  متدي���د 
للربمل���ان يف 18 اأبري���ل، قائ���ال اإن ه���ذا 
الق���رار مت اتخاذه “و�شط اأجواء من اخلوف 

يف البالد”.

مريكل تبحث يف اأبوظبي 
اأزمات املنطقة 

السويد

بريطانيا

كشمير

حريق قد يكون متعمًدا 
يف م�شجد 

اعتقاالت يومية على 
خلفيات اإرهابية

7 قتلى يف هجوم على 
�شاحنة نقل اموال 

م�شوؤول اأمريكي: اإيران 
راعية لالإرهاب

ق�شف جوي يقتل عنا�رش 
متطرفة يف �شيناء

االأمم املتحدة تندد بحملة 
التطهري يف تركيا

الثالثاء 2 مايو 2017 
6 شعبان 1438

العدد 3122 
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مظاهرات وا�شتباكات يف عيد العمال عرب العامل

“هيومن رايت�س” تتهم نظام الأ�شد با�شتخدام وا�شع لل�شالح الكيميائي

تدريبات للبا�شيج لقمع ا�شطرابات انتخابات اإيران

مطالب �شيا�شية واجتماعية تقابلها حملة اعتقاالت

�شيطرة �شبه كاملة ل�”�شوريا الدميقراطية” على الطبقة

وحل عيد العمال هذا العام قبل اأقل من اأ�شبوع 
عل����ى اجلولة االأخرية م����ن انتخاب����ات الرئا�شة التي 
يختار فيها الناخبون بني مر�شحة اليمني املتطرف 
مارين لوبان واملر�شح الو�شطي اإميانويل ماكرون.

و�شعت بع�����س النقابات العمالية والنا�شطون 
الي�شاريون اإلى جعل املنا�شبة يوما للت�شامن �شد 
حزب اجلبهة الوطني����ة وتكرار احتجاجات وقعت يف 
2002 عندم����ا كان جان ماري لوبان والد املر�شحة 

اليمينية مر�شحا باالنتخابات.
وع����ربت مارين لوبان يف ر�شالة على تويرت عن 
دعمها لرجال ال�رشطة امل�شابني وقالت اإن احلادث 
�شل����وك غ����ري مقب����ول ال ترغب يف روؤيت����ه جمددا يف 

ال�شوارع الفرن�شية.
ويف تركي����ا، قال �شاهد م����ن رويرتز اإن ال�رشطة 
اأطلق����ت الغاز امل�شيل للدم����وع واالأعرية املطاطية 
لتفرقة جمموع����ة من املتظاهري����ن يف عيد العمال 
يف ا�شطنب����ول، واعتقلت ال�شلطات 165 �شخ�شا يف 

احتجاجات يف اأنحاء خمتلفة من املدينة.
واالحتجاج����ات يف عي����د العم����ال برتكي����ا حدث 
�شنوي و�شهدت يف املا�شي ا�شتباكات وا�شعة بني 

ال�رشطة واملتظاهرين.
وع����ززت ال�رشط����ة وجوده����ا يف اأنح����اء املدين����ة 
وحلق����ت طائرات هليكوبرت يف �شمائها. والتوترات 
متزاي����دة بعد املوافقة بف����ارق �شئيل يف ا�شتفتاء 
اأج����ري ال�شهر املا�ش����ي على تعدي����الت د�شتورية 
متنح الرئي�س رجب طيب اإردوغان �شلطات جديدة 

وا�شعة.
ويف ح����ي جمي����دي ك����وي ا�شتخدم����ت ال�رشط����ة 
الغاز امل�شيل للدموع واالأع����رية املطاطية لتفرقة 
جمموعة م����ن املحتج����ني حاول����وا القي����ام مب�شرية 
�شوب ميدان تق�شيم. وكانوا يرددون “تق�شيم لنا 

و�شيظل لنا”.

وقالت �رشطة ا�شطنبول يف بيان “جرى اعتقال 
معظ����م  اأن  م�شيف����ة  املجم����ل”  يف  �شخ�ش����ا   165
املحتجزين خرجوا يف م�شريات دون ت�رشيح وحملوا 

الفتات ومل�شقات.
وذك����رت ال�رشطة اأنه جرى اعتق����ال 18 �شخ�شا 
اآخري����ن، ي�شتب����ه يف اأنه����م كانوا يخطط����ون الأعمال 
ا�شتفزازي����ة تف�شي ال�شتباكات، خالل مداهمات يف 

اأربعة اأحياء با�شطنبول.
ويف اليون����ان، اأحي����ت نقابات العم����ال منا�شبة 
االأول م����ن مايو مب�شريات واإ�����رشاب مدته 24 �شاعة 
احتجاجا عل����ى تدابري التق�شف اجلدي����دة يف مقابل 

ا�شتمرار تلقي القرو�س الدولية.

وتظاه����ر حوال����ى ع�����رشة اآالف �شخ�����س يف اأثينا 
و3500 يف ت�شالونيكي ح�شب ما اأعلنت ال�رشطة.

واأ�ش����درت نقاب����ة العاملني يف القط����اع العام 
الت����ي حتظ����ى بنف����وذ بيان����ا يوؤك����د اأن “احلكوم����ة 
والدائنني ميار�شون �شغوطا �شديدة على ال�شعب 

والعمال منذ �شبع �شنوات”.
وكانت النقاب����ات دعت اخلمي�����س اإلى اإ�رشاب 
ع����ام يف 17 مايو احتجاج����ا على اإج����راءات التق�شف 
اجلدي����دة. واإث����ر �ضغ����وط م����ن دائنيه����ا )االحت����اد 
االأوروب����ي والبن����ك املرك����زي االأوروب����ي و�شندوق 
النق����د ال����دويل(، وافق����ت احلكوم����ة يف اأبريل على 
خط����وة تق�شف جدي����دة بقيمة 3،6 ملي����ار يورو من 

خالل خف�س معا�شات التقاعد العام 2019 وزيادة 
ال�رشائب عام 2020.

ويف فنزوي����ال، تتخذ التظاهرة التي دعت اإليها 
املعار�شة يف ذكرى م����رور �شهر على بدء تعبئتها، 

�شكل حتد للرئي�س مادورو.
وبع����د �شهر عل����ى اإط����الق موج����ة االحتجاجات 
الرئي�����س  وتنح����ي  بانتخاب����ات جدي����دة  للمطالب����ة 
اال�شرتاكي، اأعل����ن معار�شو الت�شافي����ة )ن�شبة اإلى 
الرئي�س الفنزويلي الراحل هوغو ت�شافيز، -1999

2013( ع����ن م�ش����رية يف الوالي����ات ال�����24 وكذلك 
يف العا�شم����ة كراكا�����س نحو مب����اين املحكمة العليا 

والهيئة االنتخابية.

واأ�شافت املنظمة اأنه اأ�شبح ا�شتخدام الذخائر 
اململوءة بالكلور من املروحيات اأو من االأر�س اأكرث 

منهجية.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن اال�شتخدام املتك���رر للمواد 
الكيميائي���ة يدح�س مزاع���م امل�شوؤولني ال�شوريني 
والرو����س باأن هجوم خان �شيخ���ون كان �شببه قنبلة 

تقليدية األقيت على م�شتودع مواد كيميائية.
ودعت املنظمة جمل�س االأمن الدويل اإلى اتخاذ 
ق���رار يدع���و جمي���ع االأط���راف للتعاون م���ع حمققي 

منظمة حظر االأ�شلحة الكيميائية.

من جانب اآخر، قالت قوات �شوريا الدميقراطية 
اأم�س االثنني اإنها طردت مقاتلي تنظيم داع�س من 
االأحي���اء القدمية مبدينة الطبقة اال�شرتاتيجية التي 
تتحك���م يف اأكرب �شد يف �شوريا مما يعني حما�رشتهم 
يف اآخ���ر �رشي���ط �شاحل���ي ال ي���زال حت���ت �شيطرتهم 
�شوري���ا  ق���وات  حتال���ف  ويخو����س  املدين���ة.  يف 
الدميقراطية ال���ذي ي�شم جماع���ات م�شلحة كردية 
وعربي���ة حمل���ة عل���ى مراحل لط���رد تنظي���م الدولة 
االإ�شالمية من معقله���ا مبدينة الرقة التي تبعد 40 

كيلومرتا اإلى ال�رشق من الطبقة.

�شوري���ا  لق���وات  ع�شكري���ون  ق���ادة  كان 
الدميقراطي���ة قالوا اإن التحالف لن يهاجم الرقة اإال 
بعد اأن ي�شيطر على الطبقة. وحققت القوات تقدما 
بطيئا منذ ح�شارها للمدينة يف مطلع اأبريل ني�شان.
لك���ن ه���ذا املوق���ف تغ���ري اخلمي����س املا�شي 
عندم���ا ب���داأت قوات �شوري���ا الدميقراطي���ة تتقدم 
�شم���اال داخ���ل املدينة القدمية. وقال���ت القوات يف 
بيان اإلكرتوين ي���وم االثنني اإنها �شيطرت على اآخر 
ثالثة اأحياء باملدين���ة القدمية واملنطقة ال�شناعية 
املتاخم���ة لها. وق���ال طالل �شيلو املتح���دث با�شم 

قوات �شوري���ا الدميقراطية اإن القتال يدور “حاليا 
باالأحي���اء... االأول والث���اين والثال���ث وه���ي ت�شم���ى 

الطبقة احلديثة... واملعارك جتري هناك حاليا”.
وقال املر�ش���د ال�شوري حلق���وق االإن�شان يوم 
االثنني اإن القوات ت�شيطر االآن على نحو 80 باملئة 
م���ن الطبقة. و�شغطت ق���وات �شوريا الدميقراطية 
يف االأ�شابي���ع القليلة املا�شية عل���ى جيب للتنظيم 
املت�ش���دد ح���ول الرق���ة يتخذ من���ه قاع���دة لتدبري 
هجم���ات واإدارة دول���ة اخلالف���ة الت���ي اأعلنه���ا منذ 

�شيطرته على املدينة يف 2014.

• �رشطة مكافحة ال�شغب الفرن�شية واجهت ملثمني رموها بزجاجات حارقة على هام�س م�شرية نقابة العمال )رويرتز(	

• اأع�شاء من منظمة هيومن رايت�س يناق�شون امللف ال�شوري.	

• عنا�رش من البا�شيج خالل التدريبات	

عواصم ـ وكاالت: 

العامل  اأن��ح��اء  ع��دة م��دن يف خمتلف  ���ش��وارع  اإىل  اأم�س االثنني  املتظاهرين  ن��زل املاليني من 

مبنا�شبة عيد العمال. وا�شتغلت املنا�شبة للتعبري عن مطالب �شيا�شية واجتماعية كما هو احلال 

فرن�شا  ما ح�شل يف  مثل  االأحيان  بع�س  التوتر يف  املظاهرات  و�شاد  وتركيا.  وفرن�شا  فنزويال  يف 

ال�شرطة  وق��ال��ت  حمتجني.  �شد  للدموع  امل�شيل  ال��غ��از  ال�شرطة  ا�شتخدمت  حيث  واإ�شطنبول، 

خالل  ا�شتباكات  يف  اآخ���ران  اثنان  ج��رح  كما  خطرية  بحروق  اأ�شيب  اأف��راده��ا  اأح��د  اإن  الفرن�شية 

مظاهرة مبنا�شبة عيد العمال يف باري�س حيث األقى املحتجون قنابل حارقة ومقذوفات اأخرى على 

ال�شرطة. واأظهرت لقطات تلفزيونية اأفراد ال�شرطة وهم يحاولون اإطفاء النريان التي اأم�شكت 

بدروعهم والغاز امل�شيل للدموع الذي مالأ �شوارع حول �شاحة البا�شتيل يف باري�س.

عواصم ـ وكاالت:

 ك�شفت منظمة هيومن رايت�س ووت�س يف تقرير لها اأن نظام االأ�شد ا�شتخدم غاز االأع�شاب على 

نطاق وا�شع وبطريقة ممنهجة يف �شوريا.

وقالت املنظمة اإن الهجمات وجهت يف بع�س احلاالت عمدا �شد املدنيني، واإنها ميكن اأن تو�شف 

بجرائم �شد االإن�شانية.

وذكر التقرير اأن قوات النظام ا�شتخدمت غاز االأع�شاب اأربع مرات يف الفرتة ما بني دي�شمرب 

.2017 واأبريل   2016

دبي ـ العربية.نت: 

19 مايو املقبل، بالتزامن  اإجراوؤها يف  مع قرب موعد االنتخابات الرئا�شية االإيرانية املزمع 

بداأت ميلي�شيات  )الربملان(،  ال�شورى  التكميلية ملجل�س  وال��دورة  البلديات  انتخابات جمال�س  مع 

كما حدث يف  احتجاجات حمتملة  اأية  على  لل�شيطرة  تدريبات  الثوري  للحر�س  التابعة  البا�شيج 

انتخابات �شابقة. ون�شرت و�شائل اإعالم اإيرانية تقارير م�شورة عن تدريبات البا�شيج يف العا�شمة 

طهران، والتي بداأت هذا االأ�شبوع حتت عنوان “م�شروع فتح طهران”، و�شارك فيها 50 األف عن�شر 

اإىل الدور الذي لعبته  امليلي�شيات مزودة بالع�شي والهراوات، ما يرمز  من خمتلف �شنوف هذه 

 2009 عام  اخل�شراء  االنتفا�شة  احتجاجات  قمع  يف  الثوري  احلر�س  جانب  اىل  امليلي�شيات  هذه 

وانتفا�شة الطلبة عام 1998.

“حما�س” توؤيد فل�شطني على حدود 67.. وتناأى بنف�شها عن الإخوان
 الدوحة ـ رويترز: 

ك�شفت وكالة رويرتز فح���وى ما اأ�شمته وثيقة 
م�رشب���ة ل�”حما����س” تن����ص على ع���دد م���ن النقاط 
اأبرزه���ا ن���اأي احلرك���ة بنف�شها عن جماع���ة “االإخوان 

امل�شلمني”.
وتت�شم���ن وثيقة حما����س امل�رشبة والتي تطلق 
عليها ا�شم “وثيقة املب���ادئ وال�شيا�شات العامة”، 
3 حماور جوهرية وهي: قبول حركة “حما�س” بدولة 
فل�شطينية عل���ى حدود الرابع م���ن حزيران عام 67 

وعا�شمتها القد�س ال�رشقية.
والتاأكي���د على اأن ال�رشاع مع اإ�رشائيل ولي�س مع 
اليه���ود اأي اأنه �شيا�شي ولي����س دينيا كما اعتادت 

ت�شميته يف خطابها �شابق���ا. وتعرف نف�شها يف هذه 
الوثيق���ة على اأنها حركة حترر وطني فل�شطينية مع 
مت�شكها بال�شبغ���ة االإ�شالمية واأن اأحد اأهم اأهدافها 
ه���و اإنهاء االحت���الل االإ�رشائيلي م���ع التاأكيد على اأن 
احلركة  لي�شت مرتبطة بامتدادات اإقليمية ودولية 

يف اإ�شارة اإلى تنظيم االإخوان امل�شلمني العاملي.
من جانبها نفت حركة حما�س على ل�شان رئي�س 
مكتبه���ا ال�شيا�شي، خالد م�شع���ل، ما تناقلته بع�س 
و�شائ���ل االإع���الم الت���ي اعت���ربت اأن الوثيقة تعترب 
بدياًل عن امليثاق التاأ�شي�شي حلركة حما�س، م�شددا 
على اأن الوثيقة عبارة عن “روؤية احلركة ال�شيا�شية 
وفكرها” على مدار تاريخها الذي يناهز ال� 30 عاما.

واأو�شح م�شع���ل عقب انته���اء اجتماع املكتب 
ال�شيا�شي مب�شاركة عدد من قيادات احلركة،  الذي 
التئ���م يف العا�شمة القطرية الدوحة “اأن اإعداد هذه 
الوثيق���ة ا�شتمر على مدار اأكرث من عام، وهي حتمل 
فك���ر “حما�س” وموروثه���ا ال�شيا�شي ال���ذي تراكم 

خالل ال� 30 �شنة املا�شية.
ون���وه م�شع���ل اإل���ى اأن احلرك���ة �شتق���دم هذه 
الوثيق���ة كتعبري عن اخل���ربة املرتاكمة واملتطورة 
لتجرب���ة حما����س، ول���ن تك���ون بعيدة ع���ن جذورها 
وا�شرتاتيجيته���ا، ب���ل �شت�ش���ب يف ذات اله���دف، 

وت�شهم يف اإجناز امل�رشوع الوطني الفل�شطيني.
ويتقاطع الكثري من املحللني ال�شيا�شيني باأن 

هذه الوثيق���ة تبداأ من حيث ب���داأت منظمة التحرير 
الفل�شطينية قبل اأكرث من 40 عاما عندما اأقرت عام 
1974 برناجما اأ�شمته حينها ب� “الربنامج املرحلي” 
مبب���ادرة من اجلبهة الدميقراطية والذي ين�س على 
قب���ول منظمة التحرير مبداأ اإقام���ة دولة فل�شطينية 
عل���ى االأرا�شي الفل�شطينية الت���ي احتلتها اإ�رشائيل 
ع���ام 1967، ومن جهة اأخ���رى �شتعمل هذه الوثيقة 
عل���ى حت�ش���ني عالق���ات احلركة م���ع بع����س الدول 
العربية التي تتخذ موقفا عدائيا من تنظيم االإخوان 
املل�شمني مثل م�رش واالإمارات العربية، كما �شتجعل 
عالقاته���ا مع دول اأخرى عل���ى ال�شاحة الدولية اأكرث 

مرونة من ذي قبل.

 دبي ـ أ ف ب: 

راى االم���ني الع���ام جلامع���ة ال���دول العربي���ة 
احم���د ابو الغي���ط اأم�س االثن���ني ان الع���امل العربي 
مي���ر “با�شع���ب” مرحلة يف تاريخ���ه يف ظل احلروب 
التي تع�ش���ف ببع�س دوله، معت���ربا ان ايران اكرب 

امل�شتفيدين من هذا الو�شع.
وق���ال اب���و الغي���ط يف افتت���اح اعم���ال موؤمت���ر 
“منت���دى االع���الم العرب���ي” يف دب���ي ان “اجلامع���ة 
العربية ه���ي انعكا�س ل���الرادة العربي���ة وانعكا�س 
للواق���ع العرب���ي، والواق���ع العرب���ي مي���ر با�شعب 

حلظات حياته”.
وتط���رق اب���و الغي���ط يف الن���دوة االفتتاحي���ة 
للموؤمت���ر ال���ى احل���رب يف �شوري���ا، وال����رشاع عل���ى 
ال�شلطة يف ليبيا، والنزاع العراقي، قائال “مل ار ابدا 

ا�شواأ مما اراه االن”.
وتع�ش���ف بالعدي���د م���ن ال���دول العربي���ة منذ 
2011 ا�شطراب���ات �شيا�شية وامني���ة مع الهجمات 
الت���ي ت�شنه���ا اجلماع���ات املتطرف���ة واالحتجاجات 
التي ادت الى تغيري انظمة بع�س هذه الدول، بينما 
تواجه دول عربية اخرى �شعوبات اقت�شادية كربى 

مع تراجع ا�شعار النفط.
وراى ابو الغيط ان ايران اكرب امل�شتفيدين من 
هذا الواقع. واو�شح “يف ايران، انهم يتمتعون بهذا 
الوق���ع الذي نحن فيه، يتمتع���ون ومنهم من يقول: 

دعوهم يدمروا انف�شهم”.
ام���ا ا�رشائيل “الت���ي كانت حت���ت �شغط هائل 
لتفر�س عليها ت�شوي���ة مع الفل�شطينيني، فاليوم، 
ل���و انن���ي رئي�س حكومته���ا )...( ل�شع���رت بان هذه 
ا�شعد ايام ا�رشائيل، ولقلت يف نف�شي: ناخذ االر�س، 

ون�شمها، وتبقى معنا الى االبد”.
و�شهدت العالق���ات االيرانية العربية توترا يف 
ال�شن���وات االخرية خ�شو�شا مع دع���م طهران نظام 
الرئي����س ب�ش���ار اال�شد يف �شوري���ا وجماعات م�شلحة 
يف الع���راق، بينم���ا ت�شان���د دول اخللي���ج املعار�شة 
ال�شورية وتعار�س ت�شاعد نفوذ اجلماعات امل�شلحة 

خارج اطار الدولة العراقية.
كم���ا ان طه���ران متهم���ة بدع���م املتمردي���ن 
احلوثي���ني يف اليمن حيث تق���ود ال�شعودية حتالفا 
ع�شكري���ا دعما ل�شلطة الرئي�س املعرتف به عبد ربه 

من�شور هادي.
ومير النزاع اال�رشائيلي الفل�شطيني مبرحلة من 
اجلم���ود مع تراجع جهود بدء حمادثات �شالم جديدة 
يف وقت مت�ش���ي ا�رشائيل ببن���اء امل�شتوطنات رغم 

معار�شة دول كربى.

أبوالغيط: الواقع العربي في “أصعب” مرحلة وإيران أكبر المستفيدين

 علق���ت تلغ���راف يف افتتاحية لها باأن اأحد اأكرب الثورات االجتماعي���ة يف بريطانيا يف ال�شنوات االأخرية كان 
االنخفا����س الكب���ري يف معدل اجلرمية، ورغم اأن خرق القانون ظل مرتفعا جدا، فاإن ال�شطو والعديد من اأ�شكال 
اجلرمي���ة االأخ���رى انخف�س بدرجة كبرية، مما كان اأح���د االأ�شباب التي اأ�شهمت يف نه�ش���ة املدن الداخلية. ومع 
ذل���ك، اأ�شارت ال�شحيفة اإلى �شت حاالت وفاة االأ�شب���وع املا�شي جلرائم قتل بال�شكاكني على مدى عدة اأيام، 
وعّدت ذلك موؤ�رشا على انتكا�شة اأو�شع بعد عقود من انخفا�س معدل اجلرمية يف اإجنلرتا وويلز، حيث انخف�س 
املع���دل اإلى الن�شف تقريبا من عام 1995 اإلى 2010. واأملحت اإلى اأن جرائم القتل بال�شكاكني ارتفعت 14 
% ال�شنة املا�شية وجرائم القتل باالأ�شلحة بن�شبة 13 %. واأكدت �رشورة وقف هذه املوجة من اجلرائم بتغليظ 
عقوب���ة ال�شج���ن للجناة وتبني اأ�شلوب عدم الت�شامح مع هذه اجلرائ���م كما فعل حزب العمال اجلديد. ي�شار اإلى 
اأن االأرق���ام ال�شنوية التي ن�رشها مكتب االإح�شاءات الوطنية اأظهر اأن العنف يف جميع اأنحاء اإجنلرتا وويلز ارتفع 

بن�شبة 22 % يف االأ�شه���ر ال�12 حتى �شبتمرب 2016، لكن حتليل 
االأرقام من مراكز �رشطة عديدة ك�شف احلجم الكامل للم�شكلة.
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• االأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأبوالغيط.	

 سيول ـ أ ف ب: 

ه���ددت كوري���ا ال�شمالي���ة اأم����س االثن���ني باأنه���ا على 
ا�شتعداد للقيام بتجربة نووية �شاد�شة “يف اأي وقت”، فيما 

ت�شهد �شبه اجلزيرة الكورية ت�شعيدا يف التوتر.
وتدهور الو�ش���ع يف املنطقة خالل االأ�شهر املا�شية مع 
موا�شل���ة بيونغ يان���غ برناجميها البال�شت���ي والنووي، فيما 
�شع���دت اإدارة الرئي����س االأمريك���ي دونالد ترام���ب اللهجة 
موؤكدة اأنه���ا ال ت�شتبعد ا�شتخدام الق���وة “لت�شوية” م�شاألة 

كوريا ال�شمالية.

وي�ش���ري العديد م���ن اخلرباء منذ اأ�شابي���ع اإلى اأن بيونغ 
يان���غ جاه���زة لتجربة نووي���ة �شاد�شة، ا�شتن���ادا اإلى حتليل 

�شور التقطت عرب االأقمار ال�شناعية.
واأعل���ن متحدث با�شم وزارة الدف���اع الكورية ال�شمالية 
االثن���ني اأن بيونغ يانغ “عل���ى ا�شتعداد تام لل���رد على اأي 

خيار تتخذه الواليات املتحدة”.
واأك���د املتح���دث يف بيان بثت���ه وكالة االنب���اء الر�شمية 
الكوري���ة ال�شمالي���ة اأن النظ���ام �شيوا�ش���ل زي���ادة قدراته 
عل���ى �شعيد “ال�رشب���ات النووية اال�شتباقي���ة”، ما مل تتخل 

وا�شنطن عن �شيا�شاتها “العدوانية”.

وتابع املتح���دث اأن “اإجراءات جمهورية كوريا ال�شعبية 
الدميوقراطي���ة لتعزيز القوة النووية اإلى اأق�شى حد ممكن 
�شتجري بنجاح يف اأي وقت ويف املوقع الذي تقرره قيادتها 

العليا”.
واأج���رت كوري���ا ال�شمالي���ة من���ذ 2006 خم�ش���ة جتارب 
نووي���ة، اثنت���ان منهم���ا يف 2016. ويتفق اخل���رباء على اأن 
النظ���ام الذي يعت���رب من االأكرث عزلة يف الع���امل اأجنز تقدما 
يف اجتاه حتقيق هدفه، وهو امت���الك �شواريخ نووية عابرة 

للقارات قادرة على ا�شتهداف االأرا�شي االأمريكية.

بيونغ يانغ تهدد باإجراء جتربة نووية �شاد�شة “يف اأي وقت”
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تتجدد اإلثارة واملتعة مساء اليوم 
بلقللاء الغرميني األهللي والنجمة 
يف املبللاراة النهائيللة وهذه املرة 
ملسللابقة كأس االتحاد البحريني 
لكرة اليد، وذلك يف متام السللاعة 
7 مسللاًء عىل صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم. وكان الفريقان التقيا 
أيضللاً يف نهللايئ الللدوري وظفر 
املسابقة. وبالشك  بلقب  النجمة 
أن املبللاراة سللتكون عىل صفيح 
سللاخن؛ ملا لها مللن أهمية كبرية 
بني الطرفللني، إذ إن األهي يريد 
رد االعتبار لغرميه وإنهاء موسمه 
ببطولللة تريض طموحه وتسللعد 
جامهللريه بعللد موسللم ملليء 
وتذبذب  الخارجية  باإلخفاقللات 
املسللتويات الفنيللة، فيللام يريد 
النجمة أن يواصل تألقه وتعملقه 
يف الساحة املحلية بتكرار التتويج 
هذا املوسللم وضللم لقب الكأس 
للقب الدوري الذي ناله؛ ليكون 

ختامها مسك. 
وتكمن أهمية مسابقة الكأس يف 
أن الفائز سيمثل مملكة البحرين 
الخليجيللة لألندية،  البطولللة  يف 
والتللي يتزعمهللا فريللق األهي 
بعدد حصوله عللىل اللقب لل )8 
مرات(، فيام يللأيت فريق النجمة 
ثالثللاً عللىل مسللتوى الخليج )5 
ثانياً  السللعودي  واألهي  مرات( 
)7 مللرات(. وللعلللم أن النجمة 
ضمن املشاركة يف هذه البطولة؛ 
كونها سللتقام يف مملكة البحرين 

بحسب املؤرشات األولية.

 يد األهلي

يخوض األهي هذه املباراة للمرة 
التللوايل، وتوج  السادسللة عللىل 
باللقللب يف السللنوات األربع ما 
قبللل املاضية بشللكل متتال ويف 
جعبتلله 21 لقًبا، ومدرب الفريق 
التونللي ريللاض الصانللع ميني 

النفس بأن يكون ختام موسللمه 
األول مللع الفريق مسللكا بهذه 
البطولة بعدما فقد لقب الدوري 

لصالح النجمة.
وعنارص  أسللامء  ميتلك  الفريللق 
كبرية تعترب األقوى واألمثل بحكم 
تواجد غالبيتها يف صفوف منتخبنا 
الوطني، وهو يعول عىل كل من 
قائده حسللني فخر وصادق عي 
ومهللدي ومحمد مدن وحسللن 
السامهيجي ومهدي سعد وعي 
حسني ومحمد مريزا وعي يوسف 
وسلليد أحمللد فائق والحارسللني 
عبدالله ريض وصالح عبدالجليل.

لهذه  بعشللقه  واألصفر معروف 
البطولة؛ كونه يفضلها عن بطولة 
الدوري يف ظللل ابتغائه مواصلة 
واملنافسللة  الخليجية  املشللاركة 
فيهللا لبقائه عىل العللرش، ولكن 

بقللوة  األمللر سلليصطدم  هللذا 
مامثلللة له يف الجانب النجاموي، 
وعىل العبيلله تقديم أفضل ما يف 
جعبتهم مللن أداء إذا ما أراد أن 

يحقق ذلك.

  يد النجمة

هي أمنيللة كبرية ألبنللاء النجمة 
بتحقيق لقللب الكأس بعد غياب 
طويل طال انتظاره كثرياً ملنتسبيه 
وعشاقه، إذ إن آخر بطولة حققها 
يف املوسللم 2004 - 2005 ومللن 
بعدها أصبحت عصية عليه متاماً.
وهللذه املرة تعترب فرصللة مثالية 
لتحقيقهللا يف ظل اإلمكانات التي 
ميتلكهللا يف صفوفلله بعدما وصل 
لهللذه املباراة الختاميللة ويف أوج 
عطللاء العبيه بعد تحقيقهم لقب 

الدوري.

مدربه الرصيب بريدراغ هو اآلخر 
نللي النفللس أن يعيللد فريقه  ميمُ
لكسللب اللقللب، وسلليعتمد يف 
ذلك عىل العبيلله الدوليني الذين 
ال يقلون شأناً عن العبي األهي، 
بللدءاً مللن الحراسللة املتمثلة يف 
محمد عبدالحسللني، وأمامه كل 
من عي مريزا وعي عيد وحسني 
بابور وكميللل محفوظ ومحمود 
الونة وبالل بشام وحسن محمود 

وعي فريد.
األزرق يعيللش يف أفضللل حاالته 
الفنية وسط املستويات والنتائج 
العاليللة التللي يسللري فيهللا عىل 
صعيد الكأس، وال يبقى إال تتويج 
جهوده باعتللالء املنصة وتحقيق 
الللكأس، وهذا سلليعتمد عىل ما 
أمام  سلليقدمه مدربه والعبللوه 

األهي.

أسفرت قرعة دورة مجلي الشورى والنواب الكروية الحادية عرشة لكرة القدم للعهد والوالء للوطن عن مجموعتني متوازنتني، وأرشف 
عىل القرعة التي أقيمت بفندق أورنج املدير العام ملفروشات أحمد رشيف، عبدالرحمن رشيف، وبحضور اللجنة املنظمة ومندويب الفرق 

املشاركة. وضمت املجموعة األوىل فريق النائب غازي آل رحمة، شباب النجوم، مركز شباب صدد، أحالم بتلكو ونادي املعامري، فيام 
ضمت املجموعة الثانية مفروشات أحمد رشيف، فريق النائب جامل بوحسن، شباب أم الحصم، مركز شباب السهلة الشاملية ومركز 

شباب الدمستان. وألقى عمران النجداوي رئيس اللجنة املنظمة كلمة أشاد فيها بالدعم الكبري من رئيي الشورى والنواب عي الصالح 
وأحمد إبراهيم املال وكذلك شاكرا وزارة شؤون الشباب والرياضة عىل توفري املالعب )األهي واتحاد الريف( وشكر مجلس إدارة اتحاد 

الريف عىل التعاون وشكر مجلس إدارة فندق أورنج، ثم كانت كلمة لرئيس لجنة الحكام احمد حبيب وكلمه أخرى ألحد مندويب الفرق 
وهو مجيد حسني بونارص شاكرا فيها اللجنة املنظمة عىل جهودها.

وبعدها تم االطالع عىل القانون العام للبطولة وأجريت القرعة بإرشاف رئيس اللجنة الفنية ميك سعيد.
فتتح البطولة مباراتني ضمن املجموعة األوىل يوم بعد غٍد الخميس عىل استاد النادي األهي الريايض.  وستمُ

األصفر يستهدف اللقب 22 واألزرق 18

كأس اليد يتأرجح بين النسر األهالوي والرهيب النجماوي

مجموعتان متوازنتان في بطولة الشورى والنواب

علي مجيد
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حقيقي يستعرض آلية تحديد 
المراكز في دوري “فيفا”

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: استعرض عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 
البحريني لكرة القدم ورئيس لجنة املسابقات عبدالرضا حقيقي آلية 

تحديد املراكز يف دوري "فيفا" ألندية الدرجة األوىل. وقال حقيقي إن نظام 
املسابقات يف االتحاد ينص عىل تتويج الفريق الذي يحصل عىل أكرث مجموع 

من النقاط بلقب الدوري، ويليه يف الرتتيب فرق األندية األخرى طبقا 
لتسلسل نقاطها تنازليا. ولفت إىل أنه يف حال تعادل فريقني يف نفس عدد 

النقاط، فإن مباراة فاصلة تقام لتحديد البطل بعد 3 أيام من آخر مباراة، ويف 
حال استمرار التعادل يف املباراة الفاصلة يلعب الطرفان وقتا إضافيا مدته 
30 دقيقة موزعة عىل شوطني، ويف حال التعادل عند نهاية الوقت اإلضايف 
يتم تحديد النتيجة بلعب ركالت الرتجيح. وفيام يخص بقية املراكز، أوضح 

حقيقي أن تحديدها إذا تساوى فريقان أو أكرث يف النقاط، فإن الرتتيب سيتم 
بناء عىل نتائج املواجهات املبارشة بني الفرق املتساوية يف النقاط، وذلك وفقا 

للقواعد املبينة أدناه:
أ. أكرب عدد من النقاط يف لقاءات األندية املعنية )املواجهة(.

ب. فارق األهداف الناتجة من مباريات األندية املعنية.
ت. أكرب عدد مسجل من األهداف يف مباريات األندية املعنية.

ث. فارق األهداف يف كافة مباريات املسابقة.
ج. أكرب عدد مسجل من األهداف يف مباريات املسابقة.

ح. القرعة.
وبني أن الحسابات املذكورة وفقا للقواعد املدرجة يف لوائح االتحاد ستطبق 

يف حال تعادل فريقني أو أكرث يف املراكز املتأخرة بدوري "فيفا"؛ لتحديد 
الفريقني الهابطني إىل دوري الدرجة الثانية. ولفت إىل أن النظام املذكور أيضا 
طبق عىل جدول ترتيب الدرجة الثانية الذي اختتم يوم أمس بتتويج الشباب 

واالتحاد باملركزين األول والثاين وصعودهام لدوري الدرجة األوىل للموسم 
املقبل، عىل أن يحال مكان صاحبي املركزين التاسع والعارش يف دوري الدرجة 

األوىل واللذين سيهبطان للدرجة الثانية.

في تجمع يضم 30 العبا

أحمد مهدي

يبدأ املدرب التوني سمري بن شامم مهمته 
التدريبية الجديدة مع منتخبنا األوملبي 

لكرة القدم، اليوم، وذلك عرب التجمع الذي 
سيستمر حتى 4 مايو الجاري عىل املالعب 

الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة 
القدم.

وسينطلق التجمع األول عند 4 عرصا بقيادة 
املدرب التوني الذي استدعى 30 العبا وهم: محمد الحردان، فيصل 
شوقي، فيصل إبراهيم، طالل النعار وعبدالرحمن األحمدي )املحرق(، 

أحمد صالح وجاسم رضا )مدينة عيىس(، يوسف حبيب وسيد 
هاشم عيىس )املالكية(، محمد عبدالنبي، حسن الكراين وسيد محمد 

أمني )سرتة(، عبدالعزيز عارف وزياد عي )البسيتني(، عي حسن 
)التضامن(، حمد شمسان )البديع(، أحمد بوغامر )الحد(، حسني 

جميل، سيد إبراهيم علوي وحسن مدن )الشباب(، حسني الخياط 
وعي العنزي )الرفاع الرشقي(، محمد عي وعامر محمد )املنامة(، 

أحمد محمد، محمد مرهون وعبدالله الجزيري )الرفاع(، سامل عادل 
وأنور أحمد )النجمة(، وعبدالعزيز خالد )قاليل(.

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد حديثا مع املدرب التوني لقيادة منتخبنا 
األوملبي بالفرتة املقبلة.

وشامم ليس بغريب عىل املالعب البحرينية، إذ سبق له قيادة 4 أندية 
محلية هي: الرفاع، الرفاع الرشقي، املنامة واملحرق.

وستكون بطولة تولون هي أول مهمة مقبلة للمدرب بن شامم، والتي 
سيشارك فيها املنتخب خالل شهري مايو الجاري ويونيو املقبل.

وبحسب جدول البطولة، فإن املنتخب سيبدأ البطولة يوم 30 مايو 
بلقاء منتخب ساحل العاج، عىل أن يلعب الجولة الثانية يوم 2 يونيو 

أمام منتخب ويلز، يف حني يلتقي ضمن ذات الجولة واملجموعة 
منتخبي فرنسا وساحل العاج.

وسيختتم منتخبنا مشواره يف الدور التمهيدي مبواجهة منتخب 
فرنسا يوم 5 يونيو ضمن الجولة 3، وفيها سيلتقي أيًضا منتخبي ويلز 

وساحل العاج.
ويختتم الدور التمهيدي من البطولة يوم 6 يونيو بلقاء إندونيسيا 
واسكتلندا، والربازيل مع التشيك، فيام يلعب نصف النهايئ يوم 8 

من ذات الشهر، عىل أن تلعب املباراة النهائية ولقاء تحديد املركزين 
الثالث والرابع يوم 10 من نفس الشهر أيًضا.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن 3 مجموعات، إذ جاءت منتخبات: 
إنجلرتا، اليابان، أنغوال وكوبا يف املجموعة األوىل، فيام جاءت 

منتخبات: الربازيل، التشيك، اسكتلندا وإندونيسيا، فيام ضمت الثالثة: 
البحرين، فرنسا، ويلز وساحل العاج.

ويتأهل أبطال املجموعات الثالث وصاحب أفضل مركز ثان إىل نصف 
النهايئ، ثم املباراة النهائية.

وتعترب البطولة من املسابقات الودية الشهرية والقوية، التي تحظى 
مبشاركة منتخبات عريقة وقوية من مدارس مختلفة.

الرفاع               اتحاد ألعاب القوى

حققت العداءة "ايونيس كريوا" 
إنجازا جديدا يف مسريتها بسباقات 

املاراثون بعدما حققت املركز الثاين 
يف سباق فودافون اسطنبول للنصف 
ماراثون الدويل الذي أقيم يوم أمس 

األول األحد برتكيا بعدما أنهت 
مسافة السباق بزمن 1.06.46 ساعة 
مسجلة رقام آسيويا ومحليا جديدا 

يف سباقات النصف ماراثون.

وعربت العداءة ايونيس كريوا عن 
سعادتها الكبرية بتحقيق تلك 

النتيجة اإليجابية التي تأيت يف إطار 
تحضرياتها املستمرة لخوض العديد 

من االستحقاقات املقبلة، مشرية 
إىل قوة املنافسة يف سباق فودافون 

اسطنبول للنصف ماراثون، الذي 
يعترب واحدا من أهم سباقات 

املاراثون عىل مستوى العامل لفئتي 

الرجال والسيدات يف ظل املشاركة 
الواسعة من قبل نخبة من أبرز 

عدايئ العامل.
وأضافت "إنني سعيدة جدا بتحقيق 

املركز الثاين، واألهم من ذلك أيضا 
تحطيمي الرقم اآلسيوي والبحريني 

والذي يعكس مدى جهوزيتي 
التامة لخوض االستحقاقات املقبلة، 
وكي أمل بأن أواصل تقديم النتائج 

اإليجابية التي تعزز من مكانة 
ألعاب القوى البحرينية يف مختلف 

املحافل الدولية".
يذكر أن العداءة أيونيس كريوا 
حققت املركز الثاين وامليدالية 

الفضية بسباق املاراثون للسيدات 
بدورة األلعاب األوملبية األخرية التي 

استضافتها مدينة ريودي جانريو 
الربازيلية "ريو 2016".
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يغادر اململكة اليوم الثالثاء 
سمو الشيخ عيىس بن عي 
بن خليفة آل خليفة رئيس 
االتحللاد البحرينللي لكللرة 
السلللة متوجهللا إىل هونج 
اجتللامع  لحضللور  كونللج 
السلة  لكرة  الدويل  االتحاد 
املنعقللد  االعتيللادي  غللري 
يف رشق آسلليا بشللهر مايو 
الجللاري بدعللوة رسللمية 
من “فيبا” مبشللاركة رؤساء 

االتحادات.
ومن املقرر أن يعقد االتحاد 
السلة سلسلة  لكرة  الدويل 
مللن االجتامعات ملناقشللة 
عدد من الربامج املوضوعة 
عىل جدول األعامل، والتي 
تهللدف إىل تطويللر اللعبة 

والعمل عىل تحقيق أفضل 
األجللواء لبنللاء منافسللات 
املنظومللة  داخللل  عاليللة 
السللالوية والرقي باألجهزة 
الفنيللة واإلدارة عللرب عدد 
ومن  املختصة،  الربامج  من 
بني أبرز املواضيع مناقشللة 
نظام الذهللاب واإلياب يف 

منافسات كرة السلة.
كام سلليعقد سللمو الشيخ 
عيىس بن عللي آل خليفة 
سلسلللة مللن االجتامعات 
الجانبيللة التللي تهدف إىل 
املواضيع  مناقشة عدد من 
ذات االهتامم املشللرتك مع 
رؤسللاء االتحادات األعضاء 
واملسؤولني باالتحاد الدويل 

لكرة السلة.

يعقد على هامشه سلسلة من اللقاءات

 سم�و الشي�خ عيس�ى بن عل�ي يحض�ر 
كونغ��رس دول��ي السل��ة به��ونج ك��ون�ج

اتحاد السلة                المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي

فريق األهلي لكرة اليد

فريق النجمة لكرة اليد

شمام يبدأ المهمة الجديدة 
مع “األولمبي”.. اليوم

سمير بن شمام

ايونيس كيروا في مراسم التتويج

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة 
الطائرة اليللوم الثالثاء إىل صالة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
مبدينللة عيللىس الرياضية عندما 
يلتقللي فريقا محافظة العاصمة 
األهي والنجمة يف النهايئ األول 
لللدوري الدرجللة األوىل للكللرة 
الطائرة السللاعة السابعة مساء؛ 
األوىل  القللدم  وضللع  بهللدف 
ملعانقللة لقللب الللدوري، بينام 
يلتقي يف املواجهة التي تسبقها 
مباراة داركليب واملحرق الساعة 
الخامسللة والنصللف؛ لتحديللد 

املركزين الثالث والرابع.
وينللص نظللام املبللاراة النهائية 
لدوري الدرجللة األوىل عىل فوز 
أحد الفريقللني يف مواجهتني من 
أصللل 3 ليتللوج أحدهللام بطال 
للمسللابقة، مام يعني أن الفائز 
يف لقللاء اليللوم سلليقطع نصف 
الطريللق للصعللود إىل منصللة 

التتويج بطال.

كيف وصل الفريقان إلى 
النهائي؟

متكن األهي من بلللوغ املباراة 
النهائيللة بعدما تأهللل للمربع 
الذهبي بصفتلله صاحب املركز 
الثالللث يف الللدور التمهيللدي، 
ليلتقي أمللام داركليب يف املربع 
ويتغلللب عليلله يف 3 مواجهات 
لداركليب،  مواجهتللني  مقابللل 
أمللا النجمة فإنه تصللدر الدور 
التمهيدي وبلللغ املربع الذهبي 
وتأهل إىل النهايئ بعدما فاز عىل 
املحللرق مرتني يف املربع مع فوز 
البطولة؛  لنظام  وفقا  مكتسللب 
ليصللل إىل النهايئ بللكل جدارة 

واستحقاق.

النجمة يدخل براحة أكثر

ويللدرك النجمللة متامللاً أهمية 
استثامر فرصة بلوغ النهايئ ألول 
مرة منذ 11 موساًم ليتوج بلقب 
الدوري الللذي غاب عن خزائنه 
13 سنة بعدما توج باللقب آخر 

مرة يف موسم 2002/2003.
وخضع “الرهيللب” للراحة ملدة 
3 أيام بعدما خاض آخر مواجهة 
مع املحرق يوم الجمعة املايض، 
بعكس األهي الذي رمبا سيعاين 
من اإلرهاق بصورة أكرث؛ نتيجة 

آخر مواجهة يوم األحد املايض.
ويقود النجمللة املدرب الوطني 
مشللعل تريك الللذي نجح ألول 
مرة يف مسريته التدريبية لقيادة 
الفريللق إىل النهللايئ بعدما حل 
بديللال لألرجنتينللي “اليقيتللا”، 
ويعول تللريك كثرياً عىل املحرتف 
الربازيي “ليلسون” الذي يشكل 
مفتاح الفوز األول بفضل براعته 
الهجومية يف الللرب من فوق 
حوائط الصد سللواء من مركز 2 
األمامللي أو 1 الخلفي، كام يربز 
حسن عقيل الذي أثبت جدارته 
وتخليص  االسللتقبال  تأمللني  يف 
عىل  عالوة  الهجوميللة،  الكرات 
النجللم البللارز يف هذا املوسللم 
حسللني الجيش مع زميله حسن 
جعفر أو جعفللر الحاييك مبركز 
3، وال ننىس يوسللف خالد أحد 
أفضل ركائز الفريق يف االستقبال 

والهجوم من مركز 4.
وميثللل صانللع األلعاب حسللني 
الحايلليك إحللدى أبللرز األوراق 
الرابحة لذكائه يف توزيع األدوار 
الهجومية والتحايل عىل حوائط 
الصللد، ويضللم الفريللق كذلك 
الليللربو صادق هرونللة وميتلك 

املللدرب مجموعة مللن البدالء 
البارزيللن يف مقدمتهللم الخبري 

جاسم النبهان.

األهلي الستعادة اللقب

بالنجمة  يتطلع األهي لإلطاحة 
مجللدداً بعدما هزملله يف نهايئ 
املوسللم  يف  العهللد  ويل  كأس 
املللايض بنتيجللة 3/2 وخطللف 
أغللىل الكؤوس ليعللزز آماله يف 
اسللتعادة بطولة الللدوري التي 
فاز بهللا مرتللني يف تاريخه عىل 
التوايل مبوسم 2013/2014 ألول 

مرة وكرر اإلنجاز ذاته يف املوسم 
التايل 2014/2015.

ويعاين األهي من اإلرهاق نتيجة 
املجهود البدين الناتج عن خوض 
مبللاراة كل 48 سللاعة بصللورة 
متواصلللة لكن املدرب رضا عي 
بالتأكيد سلليبذل قصارى جهده 
مع باقي الطاقللم الفني لتدارك 
ذلك األمر والسللعي للمنافسللة 
بقوة عىل اللقب باالعتامد عىل 
العبي الخربة الدوليني الشقيقني 
املتميزين  عنللان  ومحمد  نارص 
يف الهجللوم من مركللزي 4 و2، 

ونجوميللة املحرتف الفيس الذي 
يتميز برباته القوية من مركزي 
4 و6 وإجادته تأمني االسللتقبال 
مع الليربو عبللاس أحمد، عالوة 
عللي  االرتللكاز  نجمللي  عللىل 
الصرييف ومللريزا عبدالله اللذين 
سيتحمالن عبء تشكيل حوائط 
الصد وتنفيذ الربات الرسيعة.

فوز لكل فريق

التقى النجمة واألهي يف مسابقة 
الدوري مرتني ونجح الرهيب يف 
اإلطاحة بالنسللور بثالثة أشواط 

مقابل شللوط يف القسللم األول، 
بينام رد األهي الدين يف القسم 

الثاين بثالثة أشواط نظيفة.

جماهير النجمة بين نارين

ستكون جامهري نادي النجمة يف 
حللرية من أمرها اليوم، حيث إن 
فريق اليد سلليخوض نهايئ كأس 
االتحاد مع األهي، فيام يخوض 
فريللق الكللرة الطائللرة النهايئ 
األول لللدوري الكرة الطائرة مع 
األهي كذلللك وهو ما سلليؤثر 
عللىل الحضللور الجامهللريي يف 
كال املواجهتللني وإن كان نهللايئ 
اليد هللو األكللرث أهميللة؛ ألنه 
سلليكون حاسللاًم للقب الكأس، 
النهايئ  النجمة  سلليخوض  بينام 
الطائرة سللواء  لللدوري  الثللاين 
خللرس النجمة أم فللاز اليوم، إال 
أن ذلك ال مينع أهمية التنسيق 
الجامعية  األلعاب  اتحادات  بني 
يف املسللتقبل لتفللادي مثل تلك 
املشكلة، علاًم أن جامهري األهي 
ممنوعة من دخول مسللابقات 
كللرة اليد وبالتللايل فإن جامهري 
النسور ستحتشللد بقوة ملؤازرة 

فريق الطائرة.

البرونز هدف المحرق 
وداركليب

بعد فشلللهام يف بلللوغ املباراة 
داركليللب  يخللوض  النهائيللة 
واملحللرق مواجهللة اليللوم من 
أجل الفللوز باملركز الثالث ونيل 
الرشفيللة  الربونزيللة  امليداليللة 
للصعود عللىل منصللة التتويج، 
علللام أن من املؤمللل أن تجرى 
مراسللم تتويللج الفائللز باملركز 
الثالث بعد نهاية املباراة مبارشة.

النهائي األول لدوري الطائرة... يبتسم للنجمة أم األهلي؟
اللقب ل��م��ع��ان��ق��ة  ال��م��ش��وار  ن��ص��ف  سيقطع  ال��ف��ائ��ز 

دارك��ل��ي��ب وال��م��ح��رق ي��ت��ن��اف��س��ان ع��ل��ى ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث
حسن علي

مشعل تركي

رضا علي

النجمة يتطلع لفوز يتوج مستوياته الرائعة هذا الموسم

األهلي يسعى للتغلب على اإلرهاق وبلوغ النهائي

أكد أمني رس االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة فللراس الحلواجي أن االتحاد 
إمكاناتلله إلنجللاح  سلليوفر جميللع 
مسللابقة الكللرة الطائرة الشللاطئية 
بدورة سللمو الشلليخ نارص بن حمد 
آل خليفة العارشة لأللعاب الرياضية 
“نللارص 10” التي سللتقام بالفرتة من 

17 لغاية 19 مايو املقبل.
وأكد الحلواجي أن االتحاد سلليعتمد 
مسللابقة الكللرة الطائرة الشللاطئية 
بللدورة نللارص 10؛ لتكللون كإحللدى 
الجللوالت التي سلليقوم مللن خاللها 
باختيار  للمنتخللب  الفنللي  الجهللاز 
أفضللل الالعبللني للمنتخللب الوطني 
الذي تنتظللره اسللتحقاقات خارجية 

عدة.
وعللرب الحلواجي عن اعتللزازه الكبري 
مبشللاركة االتحللاد البحرينللي للكرة 
الطائللرة يف دورة نللارص بللن حمللد 

لأللعللاب الرياضية للمللرة الثانية؛ ملا 
للللدورة من شللعبية كبرية وسللمعة 
عطرة ومكانة بللارزة جعلتها واحدة 
من أفضللل الللدورات الرياضية عىل 
العريب  مسللتوى اململكللة والخليللج 
بفضللل مللا تسللتقطبه مللن رشيحة 
واسللعة من الشباب الريايض العاشق 
ملختلللف األلعللاب وملللا تقدمه من 
منوذج رائع عىل املسللتوى التسويقي 
واإلعالمللي والجامهللريي والتنظيمي 
واسللعة  شللهرة  الللدورة  لتكتسللب 
وأهمية كبرية عللىل خارطة الدورات 

والبطوالت الرياضية املحلية.
االتحللاد  أن  الحلواجللي  وأضللاف 
البحرينللي للكرة الطائللرة لن يدخر 
جهدا يف سللبيل تقديم الدعم إلخراج 
مسللابقة الكللرة الطائرة الشللاطئية 
بأفضل صورة؛ نظراً لالسم الغايل الذي 
تحمله املسللابقة، مشيداً بدور ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
األوملبية  اللجنللة  رئيللس  والرياضللة 
البحرينية سللمو الشلليخ نللارص بن 
حمد آل خليفللة يف إطالق املبادرات 

الشللبابية والرياضية التي تسللهم يف 
والرياضة  الشللباب  بقطاعي  االرتقاء 
يف اململكللة، مؤكداً أن دورة نارص 10 
وما حققته مللن نجاحات ترتجم عىل 
أرض الواقللع حرصلله املتواصللل عىل 
دعم الحركة الشللبابية والرياضية يف 
اململكة مبا يسللهم يف مواصلة سلسلة 
املكتسللبات والنجاحات التي حققتها 
البحرينيللة عللىل مختلف  الرياضللة 

األصعدة.
كام مثن الحلواجي الجهود املتواصلة 
التللي يبذلها مديللر املكتب اإلعالمي 
ومركز املعلومات لسمو الشيخ نارص 
بن حمللد آل خليفة، رئيللس اللجنة 
التنفيذية للدورة توفيق الصالحي يف 
تقديم مختلف التسهيالت الالزمة من 
قبل اللجنة املنظمللة إلنجاح الدورة، 
مثمناً دوره البللارز والجي يف ازدهار 

وتطور الدورة.

اعتماد البطولة الشاطئية الختيار العبي المنتخب... الحلواجي:

اتحاد الطائرة سيوفر جميع إمكاناته إلنجاح “ناصر 10”
الرفاع                االتحاد البحريني للكرة الطائرة

فراس الحلواجي

الخياط يفوز بعضوية االتحاد 
العربي للكاراتيه 

ديب - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: فاز رئيس اتحاد البحرين 
للدفاع عن النفس أحمد الخياط بعضوية املكتب التنفيذي لالتحاد 

العريب للكاراتيه؛ ليسجل إنجازاً جديداً للرياضة البحرينية يضاف 
إىل سلسلة اإلنجازات التي حققها االتحاد يف الفرتة األخرية خصوصاً 

فيام يتعلق بالكوادر البحرينية التي تركت بصمتها بقوة يف املناصب 
الخارجية.

جاء ذلك باجتامع الجمعية العمومية العادية لالتحاد العريب الذي 
عقد بديب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وحره رئيس اتحاد 

البحرين للدفاع عن النفس أحمد الخياط ونائبه أمني رس الكاراتيه 
والجوجيتسو والجودو عمر بوكامل.

وللمرة األوىل عىل مستوى الجمعيات العمومية الرياضية، حر 
صاحب السمو املليك األمري طالل بن بدر بن سعود آل سعود رئيس 

اتحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية اجتامع الجمعية العمومية 
العادي لالتحاد العريب للكاراتيه، إذ التقى مسؤويل االتحاد وأثنى عىل 

عطائهم.
كام شهد االجتامع حضور األمني العام املساعد للهيئة العامة لرعاية 

الشباب والرياضة خالد املدفع، ونائب رئيس االتحاد الدويل للكاراتيه 
رئيس اتحاد اإلمارات للكاراتيه اللواء نارص عبدالرزاق الرزوقي 

وممثي الدول األعضاء باالتحاد العريب للكاراتيه الذي يضم 22 دولة 
والدول هي: مملكة البحرين، تونس، الجزائر، سوريا، لبنان، موريتانيا، 

اليمن، األردن، السعودية، املغرب، جزر القمر، السودان، الصومال، 
العراق، جيبويت، مرص، اإلمارات، الكويت، فلسطني، قطر، ليبيا، وعامن.



يخوض ممث��ل اململكة فري��ق الحد يف 
6 من مس��اء اليوم لق��اء مهام أما فريق 
الق��وة الجوي��ة العراق��ي، وذل��ك عىل 
االستاد الوطني، ضمن الجولة السادسة 
واألخرية م��ن املجموع��ة الثانية لكأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وتتمث��ل أهمي��ة املباراة يف ك��ون الفوز 
رضوري للحد؛ لتصدر املجموعة والتأهل 
لل��دور الثاين من البطول��ة )نصف نهايئ 

منطقة غرب آسيا(.
وين��ص نظام التأهل يف املجموعات عىل 
ترشح أوائل املجموعات الثالث عن غرب 
آسيا، إضافة إىل صاحب أفضل مركز ثان 
م��ن بينها للدور الث��اين للبطولة )نصف 
نهايئ منطق��ة غرب آس��يا(، األمر الذي 
يعن��ي أن نتيجة التعادل ل��ن تكون يف 
صالح الطرف��ن، خاصة وأن فوز الوحدة 
الس��وري عىل الصفاء اللبناين س��يمنحه 

بطاقة التأهل.
الجدي��ر بالذك��ر أن الحد يحت��ل حاليا 
املرك��ز األول برصيد 9 نقاط بالتش��ارك 

مع الفريق العراقي، ثم الوحدة السوري 
8 نق��اط، وأخريا الصف��اء اللبناين بنقطة 

وحيدة.
ويعت��ر الفريق العراقي بطل النس��خة 
السابقة من البطولة، ويأمل هو اآلخر يف 
تحقيق الفوز والتأهل للدور التايل، علام 
بأنه فاز عىل الحد ذهابا بنتيجة )١/٢(.

لك��ن يف املقابل، فإن عزمي��ة الحداوين 
كب��رية بقيادة املدرب محمد الش��مالن؛ 
لخط��ف الف��وز وبالتايل التأه��ل للدور 

نصف النهايئ عن منطقة غرب آسيا.

ختام التحضيرات

اختتم الحد سلس��لة تحضرياته للمباراة، 
وذل��ك بخوضه الحصة التدريبية األخرية 

يوم أمس عىل االستاد الوطني.
وت��درب الفري��ق األزرق عن��د 5 عرصا 
بقي��ادة الش��مالن، وال��ذي يع��ول عىل 

مجموعة مميزة من الالعبن املحلين

أمثال الحارس عباس أحمد، سيد محمد 
عدنان، إبراهيم العبي��ديل، عبدالوهاب 

املالود، أحمد الختال ومسعود قمر.
من جهة أخرى، خ��اض الفريق العراقي 
تدريبه األخري عىل ذات امللعب أيضا ويف 

التوقيت الذي ستلعب فيه املباراة.

خالد بن سلمان يزور

ح��رص نائب رئي��س اتحاد الكرة للش��ؤون 

الفني��ة الش��يخ خالد بن س��لامن آل خليفة 
عىل زيارة التدريب األخري لفريق لحد أمس. 
والتق��ى الش��يخ خال��د بن س��لامن بأعضاء 
الجهازي��ن الفن��ي واإلداري للح��د والعب��ي 
الفريق، وحثهم عىل تقديم أفضل املستويات 

التي تعكس مستوى الكرة البحرينية. 

الحد باالزرق

عق��د يوم أم��س االجتامع الفن��ي الخاص 

باملباراة مبقر اتحاد الك��رة، وذلك بحضور 
األمن العام لالتحاد حسن إسامعيل.

وش��هد االجتامع حضور ممثيل النادين، إذ 
حرض من جانب الح��د رئيس جهاز الكرة 
أسامة املاليك وعضو اإلدارة جاسم الحرمي 
واإلداري هش��ام راش��د واملنسق اإلعالمي 

الزميل عيل عسكر.
وتم االتفاق عىل كافة األمور اإلدارية خالل 
االجتامع، يف حن تقرر أن يلعب الحد بزيه 
األس��ايس املتمث��ل يف الل��ون األزرق، فيام  

سيلعب الفريق الضيف باللون األبيض.

طاقم التحكيم

س��يدير اللق��اء الحك��م األردين  أحمد 
فيص��ل، وس��يعاونه مواطن��اه محم��د 
مصطف��ى وأمين فيص��ل، والحكم الرابع 

مراد أحمد.
وأس��ند االتح��اد الق��اري للعب��ة مهمة 
مراقب��ة املباراة إىل البنغالدييش أنوارول، 
فيام س��يكون اإلمارايت صال��ح املرزوقي 

مقيام للحكام.

الحد يستضيف القوة الجوية العراقي بشعار الفوز

المحرق يخسر من الوحدات ويقترب من توديع اآلسيوية

الجولة األخيرة لتمهيدي كأس االتحاد اآلسيوي

أحمد مهدي

من تدريب الحد أمس          )تصوير:  أيمن يعقوب(جانب من االجتماع الفني للمباراة
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مدرب القوة:  نحو المحافظة على اللقبالشمالن: معتادون على الضغوط وللقاء حالة ذهنية خاصة
أكد مدرب فريق الحد محمد الشمالن 

أهمية مواجهة اليوم باعتبارها مرحلة أخرية 

يف دور املجموعات وال مجال فيها للتعويض.

وذكر خالل املؤمتر الصحايف الذي يسبق 

املواجهة أن املباراة تعد شبه نهائية، مبينا أن 

الهدف هو تحقيق الفوز وال غريه؛ لخطف 

صدارة املجموعة والتأهل.

وأشار إىل أن جميع الظروف متاحة يف 

املواجهة، خصوصا وأن الحد تطور أداؤه 

كثريا يف املرحلة املاضية من البطولة اآلسيوية 

بعد الفوز يف الجولتن السابقتن.

وقال إن حظوظ فريقه جيدة يف املباراة 

باعتبار اختالف ظروفها عن مواجهة الذهاب 

التي خرسها أمام الفريق العراقي بهدفن 

لواحد.

وحول التهيئة النفسية لفريقه، أكد الشمالن 

أهميتها.  وقال عنها:”فريقنا بطل ومعتاد 

عىل هذه الظروف، ومن خالل مشواري 

التدريبي معهم ورغم الضغوطات الكبرية 

التي تصاحبنا اليوم، إال أن التهيئة جيدة 

خصوصا مع تعاون اإلدارة الكبري بتوفري 
معسكر داخيل بدءا من يوم أمس”.

وأضاف:”للقاء حالة ذهنية خاصة جدا، كام 
له اسرتاتيجية خاصة ومنها أهمية تقليل 

األخطاء”.
من جهته، أكد املحرتف األردين لفريق الحد 

محمد الداود أن اإلعداد للمباراة جيد، 
منوها بدور اإلدارة يف تجهيز الفريق.

ولفت إىل أن أهمية املباراة ال تختلف عن ما 

يوليه الحد للبطوالت املحلية أيضا. وأشار إىل 
أن املواجهة مبثابة مباريات الكؤوس، خاصة 

وأنها مؤهلة ملرحلة متقدمة يف املسابقة. 
وقال إن الحد تعرض النتكاسة يف انطالقته 

يف البطولة، لكنه متكن بعد ذلك من تصحيح 
مساره، مؤكدا أن مستوى فريقه تطور كثريا.

وأكد وجود طابع خاص للمباراة، مشريا 
إىل أهمية الخروج بصورة مناسبة تليق 

بالبحرين وفريق الحد.

قال مدرب القوة الجوية العراقي، باسم قاسم، 
إن فريقه سيبذل كافة الجهود من أجل الظفر 

بنتيجة مباراة اليوم وبالتايل التأهل؛ بهدف 
املحافظة عىل اللقب الذي أحرزه فريقه يف 

النسخة السابقة من البطولة.
وأشار يف املؤمتر الصحايف إىل أن الحد يعتر 

فريقا قويا وسيلعب عىل أرضه وبن جامهريه، 
وهو األمر الذي يزيد من صعوبة املباراة.

ولفت إىل أن املواجهة تعد مرحلة انتقالية 
وسفينة نجاة بالنسبة لفريقه للتأهل وعدم 

الخروج من البطولة. وقال إن الحد ليس 
بغريب عىل فريقه، مؤكدا إمكانية وجود 

متغريات تؤثر عىل سري املباراة بشكل عام. 
من جهته، قال العب الفريق العراقي عامد 

محسن إن البقاء مهم جدا، مؤكدا رغبة فريقه 
يف تحقيق الفوز والتأهل.

يف ليل��ة رياضية ممي��زة، أقام 
مرك��ز ش��باب أبوصيبع حفال 
تكرمييا لجميع اللجان العاملة 
باملرك��ز إضاف��ة إىل األعض��اء 
املساهمة  والرشكات  املميزين 
والداعمة للفعاليات واألنشطة 
الت��ي نظمها بالف��رتة املاضية، 
وكذل��ك رواد العمل الريايض، 
وذل��ك يف ديواني��ة املرح��وم 

الحاج إبراهيم لطف الله.
وب��دأ الحف��ل بت��الوة للذكر 
األوىل  كلمتان،  وتالها  الحكيم 
للرئيس الفخري ملركز ش��باب 
الك��ويف،  محم��ود  أبوصيب��ع 

والثانية لرئيس مجلس اإلدارة 
صادق سلامن.

 وتم عرض فيلم قصري احتوى 
ع��ىل اإلنجازات الت��ي حققها 

املركز بالف��رتة املاضية والدور 
البارز ألبن��اء القرية يف جميع 

الفعاليات التي نظمها املركز.
واختتمت الليلة املميزة بتوزيع 

والدروع  التقديرية  الشهادات 
ال��رشكات  ع��ىل  التذكاري��ة 
الداعمة ورواد العمل الريايض 
وأعضاء اللجان العاملة إضافة 

إىل لجنة الريادة التي ساهمت 
وبشكل مميز يف الفوز باملركز 
الث��اين يف برنام��ج الريادة من 
ب��ن 36 مرك��زا، وال��ذي نظم 

من قبل وزارة شؤون الشباب 
والرياضة.

التكري��م محمود  وش��ارك يف 
الكويف وصادق سلامن وعميد 
الرياضي��ن يف القري��ة محمد 
حسن التاجر والرئيس السابق 
للمرك��ز عبدعيل ع��يل عباس، 

وعيل منصور املنصور. 
وبع��د ختام الحف��ل التقطت 
صورة تذكارية لجميع املكرمن 
مع أعضاء مجلس إدارة املركز. 
يذكر أن الحفل أقيم يف ديوانية 
لطف  إبراهيم  الحاج  املرحوم 

الله.

جانب من الحفل

م��رك��ز ش��ب��اب أب��وص��ي��ب��ع ي��ك��رم ك�����وادره وال��داع��م��ي��ن
أبوصيبع        مركز شباب أبوصيبع

المؤتمر الصحفي لفريق الحد

المؤتمر الصحافي لفريق القوة الجوية

المؤتمر الصحافي لفريق القوة الجوية

وض��ع ممثل اململك��ة فريق املحرق 
نفس��ه يف وضعي��ة أق��رب للخ��روج 
من مس��ابقة كأس االتحاد اآلس��يوي 
لكرة القدم بعد خس��ارته أمس أمام 
أه��داف  بثالث��ة  األردين  الوح��دات 
لهدف��ن يف اللق��اء ال��ذي أقيم عىل 
ملع��ب مدينة امللك عبدالله الثاين يف 
ن ضمن الجولة  العاصمة األردنية، عاماَّ
األخرية للمجموعة الثالثة، فيام تأهل 

الوحدات رس��مياً لل��دور الثاين كونه 
تصدر املجموع��ة الثالثة ب�12 نقطة 

ويليه املحرق وله 10 نقاط.
وينص نظ��ام التأهل عىل تأهل بطل 
كل مجموعة من املجموعات الثالث 
ع��ن غ��رب آس��يا للمرحل��ة املقبلة 
باإلضافة لصاحب أفض��ل مركز ثاين، 
واملحرق بحاجة اليوم لالس��تفادة من 
نتائج اآلخرين؛ للتأه��ل للدور التايل 

لكن ذلك صعب جدا. 
وبدأ املح��رق اللقاء أمس بتش��كيلة 
مكونة من الحارس عبدالله الكعبي، 
والالعبن:محم��د البناء، أحمد ديب، 
وليد الحيام، جامل راشد، عبدالوهاب 
عيل، عبدالله عبدو، هش��ام منصور، 

نيلسون، فيلبينهو ودوريس ساملو.
مبك��را  هدف��ا  املح��رق  واس��تقبل 
وبالتحدي��د بعد م��رور 30 ثانية عر 

الكروايت أنديتش، قبل أن يضيق منذر 
أبو عامرة اله��دف الثاين لألردنين يف 
الوق��ت ب��دل الضائ��ع من الش��وط 
األول، يف حن قل��ص املحرق النتيحة 
عر س��املو )49(، لكنه استقبل هدفا 
ثالثا يف الدقيقة )60( عر بهاء فيصل، 
لكن البديل عىل جامل قلص النتيحة 
للمحرق )75(، لكن الوقت مل يسعف 

املحرق للتعديل.



ق��ال امل��درب الس��وري لفري��ق 
الش��باب األول لكرة القدم هيثم 
جطل إن موضوع تجديد التعاقد 

مع الفريق املاروين ليس مؤكدا.
ع��ى هامش  لإلعالمي��ن  وذك��ر 
تتوي��ج فريق��ه يوم أم��س األول 
بلق��ب دوري الدرج��ة الثانية أن 
عق��ده مع الش��باب انتهى بنهاية 

املوسم الحايل.
وأضاف: “هناك كالم حول تجديد 
التعاقد مع إدارة نادي الش��باب، 
لكن هذا األم��ر قابل للتفاوض يف 

املرحلة املقبلة”.

وتاب��ع: “عمل��ت مع الش��باب 3 
مواسم ومبعية الجهاز الفني الذي 
س��اعدين كث��را ع��ى أداء املهمة 
بنج��اح، وفي��ا يخ��ص التجديد 
ملوس��م رابع فإن هذا األمر حاليا 
قيد الدراس��ة”. وأض��اف: “أملك 
عددا من العروض الش��فوية من 
خ��ارج اململك��ة، لكنه��ا مل تصل 
إىل الصبغ��ة الرس��مية حتى اآلن. 
املرحلة املقبلة ستشهد مزيدا من 

الوضوح بالنسبة لهذا الصدد”.
م��ن جه��ة أخ��رى، ب��ارك جطل 
اإلنج��از ال��ذي حقق��ه الفري��ق 

اللق��ب دون  امل��اروين بتحقي��ق 
خس��ارة والصعود لدوري الدرجة 

األوىل.
لل��ه  يع��ود  الفض��ل  إن  وق��ال 

وللوالدين يف هذا اإلنجاز.
ولف��ت إىل أن العم��ل كان ش��اقا 
ومتعبا خصوص��ا يف ظل الظروف 
الصعبة التي مر بها فريق الشباب، 
مؤكدا أن همة الالعبن كانت أكرب 

لتجاوز آثار هذه الظروف.
ولف��ت إىل أنه ينس��ب ما تحقق 
بالدرج��ة األوىل إىل الالعبن الذي 
قدموا مستويات مميزة وتضحيات 

كبرة، مقدما شكره لألجهزة الفنية 
واإلداري��ة والطبي��ة، إضاف��ة إىل 

جمهور وإدارة النادي.
وقال أيضا: “عملن��ا كان مقننا يف 
الدرج��ة األوىل. رسن��ا بخط��وات 
منظمة، وقدمنا 12 العبا ملختلف 
املنتخبات الوطنية، وهو أمر بحد 

ذاته فخرا بالنسبة يل”.
وخت��م حديث��ه: “أمتن��ى الحفاظ 
عى الفريق وحل املشاكل املادية 
والت��ي كان لها تأثر س��لبي، كا 
أمتنى أن تكون الظروف عى نحو 

أفضل يف املوسم املقبل”.

مدرب الشباب: التجديد مع “الماروني” ليس أكيدا
أفتخ��ر بتقدي��م 12 العبا للمنتخب��ات.. والعمل كان ش��اقا

أحمد مهدي
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جطل محتفال بدرع البطولة

قال قائد فريق الش��باب والالعب 
الدويل السابق حسن عيل "بيليه" 
إن م��ا تحق��ق للفري��ق املاروين 
هذا املوس��م جاء مبجهود اإلدارة 

والجهاز الفني والالعبن.
وذكر لإلعالمين بعد تتويج فريقه 
بامليدالي��ة الذهبية ودرع الدوري 
أن فريقه ورغم الظروف الصعبة 
واإلمكان��ات الضعيف��ة اس��تطاع 
مقارعة الكبار يف املوس��م الجاري 

.2016/2017
ولف��ت إىل أن الفري��ق امل��اروين 
قدم مس��تويات جيدة من خالل 
مرشوع امتد لثالثة مواسم، مبينا 
أن الشباب كان عى بعد خطوات 
قريبة من العودة لدوري الدرجة 
األوىل يف املوس��م امل��ايض، إال أن 
ذل��ك األم��ر مل يكل��ل بالنجاح يف 

نهاية املطاف.
وقال أيض��ا: "الجمي��ع اجتهد يف 
الفري��ق، وبرتكيز عال، وتضحيات 
كب��رة، متكنا م��ن خاللها الصعود 

لدوري الدرجة األوىل بعد مشوار 
طويل".

وحول وضعيت��ه للمرحلة املقبلة، 
بن أن توجها إداريا من قبل نادي 
الشباب ينصب نحو استمراره مع 
الفري��ق وتثبيته يف دوري الدرجة 

األوىل خالل املوسم املقبل.

وأض��اف: "الكل يطالبن��ي بعدم 
االعتزال والعدول عن هذا القرار. 
فكرة االستمرار ستكون مطروحة 
للدراسة، خصوصا أن اإلدارة ترى 
يف بقايئ جانبا مه��ا من الناحية 
النفس��ية، وس��أتخذ ق��رار قريبا 

حيال ذلك".

أكد الع��ب فريق الش��باب لكرة 
القدم س��يد مجتبى املحافظة أن 
"املاروين" قادر ع��ى كرس قاعدة 
املوس��م  هابط( خالل  )الصاع��د 

الريايض املقبل 2017/2018.
وذكر ل� "البالد سبورت" بعد تتويج 
فريقه ببطول��ة الدرجة الثانية أن 
الش��باب فريق بطموحات ال حد 

لها.
ولف��ت إىل قدرة زمالئه يف الفريق 
ع��ى ك��رس القاع��دة املذك��ورة، 
خصوصا أنه يس��ر خطوة بخطوة 

نحو تحقيق أهدافه.
وق��ال: "نحن قادرون يف املوس��م 
املقبل ع��ى تحقيق نتائج مميزة، 
وبطبيع��ة الحال الجميع ش��اهد 
وصولنا لنص��ف نهايئ كأس جاللة 
املل��ك هذا املوس��م، األم��ر الذي 
يعن��ي قدرتنا عى ذلك، والوصول 
ألبعد حد ممكن يف أغى الكؤوس 
س��يكون ضمن أهدافنا للموس��م 

املقبل أيضا".

وحول تحقيق فريقه للمركز األول 
يف ال��دوري من دون أي خس��ارة، 
قدم املحافظة ش��كره إىل الالعبن 
والجمهور الذي آزر وساند املاروين 

طوال املوسم.
وق��ال إن الالعب��ن قه��روا جميع 
الظ��روف الصعبة التي م��روا بها 
من خالل التكاتف الكبر والعمل 

بروح الفريق الواحد.

وأضاف: "ال يعلم الوسط الريايض 
بالظروف التي وقعنا فيها، لكن ما 
حققه الالعبون بنهاية هذا املوسم 
هو أمر يستحقونه من غر شك".

وتاب��ع: "عدن��ا ملكانن��ا الطبيعي 
الدرج��ة األوىل، ونع��د  يف دوري 
مس��تويات  نقدم  ب��أن  الجمي��ع 
أفض��ل وأداء أكرب خالل املوس��م 

املقبل وبطموحات كبرة أيضا".

طموحاتنا كبيرة الموسم المقبل... المحافظة:قارعنا الكبار رغم الظروف واإلمكانات

الشباب قادر على كسر “الصاعد هابط”“بيليه”: العدول عن االعتزال قيد الدراسة

“بيليه” متحدًثا لإلعالميين  )تصوير: أيمن يعقوب(

المحافظة متحدًثا لـ“البالد سبورت”  )تصوير: أيمن يعقوب(

أطلقت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
دوريا للمراكز الشبابية يف كرة القدم 

)#دورينا( هو األول من نوعه عى 
مستوى اململكة ابتداء من هذا 
املوسم؛ بهدف استغالل طاقات 

الشباب يف تلك املراكز يف تجمع يتسم 
بالكثر من املعاين.

ودأبت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
عى التنويع يف األنشطة الرياضية 

ملنتسبيها، ويف هذا العام أطلقت فكرة 
تنظيم دوري كروي للمراكز الشبابية 
ملنح الفرصة لكوادر املراكز الشبابية؛ 

إلبراز مواهبها وطاقاتها.
وأكملت الوزارة استعداداتها وشّكلت 

اللجان الخاصة بالدوري لتهيئة 
الظروف املناسبة للمراكز؛ من أجل 

إبراز املشاركة بأفضل وجه إمياناً 
منها بأهمية منح العنرص الشبايب 

الفرصة الكاملة لخوض مسابقة من 
هذا النوع تحتضن الشباب من خالل 

فعاليات منظمة ولالرتقاء بشباب 
الوطن عن طريق توفر أنشطة محببة 

إليهم.
وأثنى املدربون الوطنيون عى 

تنظيم دوري املراكز الشبابية بنظامه 
الجديد معتربين أن استغالل الالعبن 

غر املسجلن يف كشوفات االتحاد 
البحريني لكرة القدم من األمور 

املتميزة، وقالوا إن من أهم املكاسب 
هي حضور مدريب وكشايف األندية 

الختيار الالعب البارز إضافة إىل 

املكاسب األخرى حسب تحركات 
وتوجهات األندية.

تاج: فكرة ممتازة

 أكد املدرب الوطني خالد تاج أن 
فكرة إقامة دوري خاص للمراكز 

الشبابية تعترب فكرة نوعية ومميزة.
وأشار خالد تاج إىل أن اململكة تزخر 

بوجود العديد من املراكز الشبابية 
املختلفة املنترشة يف املدن والقرى، 
والتي تضم عددا كبرا من الشباب 

أصحاب اإلمكانات املختلفة.
وقال إن املراكز الشبابية تضم عددا 
مناسبا من املواهب يف كرة القدم، 
والتي تعترب اللعبة الشعبية األوىل، 

منوها إىل أن هذه املراكز تقيم أنشطة 
كروية باستمرار؛ نظرا لإلقبال الكبر 

والواسع عليها.
وأوضح أن العديد من املواهب سواء 
عى مستوى الالعبن أو اإلدارين أو 

حتى املدربن تم اكتشافهم من خالل 
الدورات املختلفة التي تشارك بها 

املراكز الشبابية.
ولفت إىل أن مباريات املراكز الشبابية 

عادة ما تحظى بزخم كبر، خصوصا 
أن بعضها يقيم فرتات إعداد طويلة 
قبل بدء املنافسات؛ لتحقيق النتائج 

اإليجابية.
وبن أن دوري املراكز عى مستوى 
لعبة كرة قدم الصاالت الذي أقيم 

برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة حقق نجاحات مختلفة والفتة، 
وهو األمر الذي يؤكد أن دوري املراكز 

الشبابية لكرة القدم سيكون ناجحا 
بالتأكيد.

واعترب تاج أن الدوري سيكون فرصة 
مواتية ومناسبة للمدربن؛ لحضور 

املباريات واكتشاف املواهب املختلفة 
من الالعبن وجذبهم لألندية. 

السعدون: مكتسبات 
إيجابية

أكد املدرب الوطني عيىس السعدون 
أن دوري املراكز الشبابية لكرة القدم 

سيحقق العديد من املكتسبات 
اإليجابية للقطاع الكروي يف البحرين.

ولفت إىل أن تخصيص مسابقة 
مستمرة وتحت تنافس كبر سيعود 

بأمور إيجابية عى مستوى اللعبة يف 
البحرين.

وأوضح أن املراكز الشبابية تزخر 
بالطاقات املختلفة، منوها إىل أن 

إعطائها فرصة الظهور املستمر من 
خالل فكرة الدوري سيزيد من 

إبداعات الشباب يف الكرة، ويعطي 
مجاال أكربا للمهتمن بالجانب الكروي؛ 

الكتشاف املواهب وصقلها وتنميتها 
بشكل مميز.

وأكد أن الدوري يعد فكرة ممتازة 
بال شك، مشرا إىل أن تفاعل املراكز 

سيكون كبرا من خالل املشاركة 
اإليجابية وتحقيق االستفادة الفنية 

قدر اإلمكان من االحتكاك والتنافس 
املتواصل.

وبن أن مباريات الدوري ستكون 

فرصة جيدة ملدريب األندية؛ لحضورها 
والتعرف عى اإلمكانات واملواهب 
التي تتمتع بها مدن وقرى مملكة 

البحرين من خالل العبي املراكز 
الشبابية، مشرا إىل أن العديد من 

الالعبن يف األندية واملنتخبات الوطنية 
حاليا لعبوا مسبقا يف املراكز الشبابية.

ولفت إىل أهمية تواصل مثل هذه 
األنشطة للمراكز مبا يعود باإليجاب 
عى مستوى كرة القدم، خصوصا أن 
فكرة الدوري تعترب جاذبة للجاهر 

واإلعالم ملعرفة واكتشاف مواهب 
بعيدة عن الساحة الكروية، وأن 

الدوري سيكون مكاناً لربوزها وتألقها.

الشمالن: الفكرة مهمة 

أكد املدرب الوطني محمد الشمالن 

أن فكرة إقامة دوري املراكز الشبابية 
واحدة من األفكار املمتازة واملهمة 

جدا لشباب املراكز، متوجها بخالص 
شكره وتقديره إىل القامئن عى 

الفكرة بدءا من وزير شؤون الشباب 
والرياضة هشام الجودر ومدير إدارة 

املراكز الشبابية نوار املطوع، الذي 
بدوره أوجد حراكا نوعيا وجملة من 
الفعاليات والربامج النوعية بحسب 

تعبره منذ توليه هذه املهمة، ويعود 
الفضل له يف الرتكيز عى االستثار يف 
الطاقات الشبابية وإعطائهم األهمية 

التي يستحقونها.
ومتنى كل التوفيق والنجاح لهذه 

الخطوة قائال: نتمنى التوفيق لهذه 
الخطوة عى املستوين التنظيمي 

والفني، وأن تتطور من مرحلة إىل 
مرحلة، وأن يصاحبها اهتام إعالمي 

واستخدام للمرافق الجيدة؛ لتكون لها 
عوائد إيجابية عى الكرة البحرينية، 

كا يجب أن تحظى مبعاير تنظيمية 
راقية؛ من أجل أن تكون االستفادة 

يف حجم طموح القامئن عليها، 
ونتمنى لهذه املرشوع الريايض أن 
يأخذ جانب التنافس الذي يجلب 

الجمهور وأن يكون هذا الدوري نواة 
للكرة، وللمزيد من النجاح آمل أن 

تنتقي املراكز الشبابية مدربن جيدين 
وأن يستعدوا للمسابقة بشكل جيد 
ويولون الشباب واملسابقة األهمية 

التي يستحقونها.  

مكاسب متنوعة على المدى البعيد وأفكار رائعة 
دوري المراكز الشبابية في عيون المدربين 

اللجنة اإلعالمية

محمد الشمالنعيسى السعدونخالد تاج
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دوري ابطال اوروبا
ذهاب نصف النهائي

)وكاالت(: كان ري��ال مدري��د الفريق 
الوحيد الذي من��ع أتلتيكو مدريد من 
إضاف��ة لقب دوري أبط��ال أوروبا إىل 
س��جل انجازاته، يف عهد املدرب دييجو 
س��يميوين، وس��يقف من جديد عائًقا 
أمام مسرية غرميه نحو املجد األورويب، 

للمرة الرابعة عىل التوايل.
ونجح أتلتيكو تحت قيادة سيميوين يف 
التغلب عىل عاملقة قدامى ومعارصين 
يف أوروب��ا، فه��زم مي��ان وتش��يليس 
ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، وتفوق عىل 
برش��لونة مرتني، لكنه يسقط باستمرار 
أوروبًيا أمام جاره يف العاصمة اإلسبانية.
وتخلص أتلتيكو من عقدة النقص أمام 
الريال يف كل املسابقات، إذ تفوق عليه 
مرتني يف كأس املل��ك، وفاز 4 مرات يف 
آخ��ر 8 مواجه��ات بينه��ام يف الدوري 
اإلسباين، لكنه ظل عاجزًا عن الفوز عىل 

النادي املليك يف دوري األبطال.
ويس��تضيف الريال غرمي��ه يف ذهاب 
قب��ل النه��ايئ، بعدم��ا فاز علي��ه 5-3 
بركات الرتجيح يف نهايئ 2016، وقبلها 
ف��از 1-4، بع��د وقت إض��ايف، يف نهايئ 
2014، خال مواجهة ش��هدت تسجيل 
س��ريجيو راموس هدف التعادل للريال 
يف الدقيقة الثالثة من الوقت املحتسب 
بداًل م��ن الضائع، ليح��رم أتلتيكو من 

لقبه األول يف املسابقة العريقة.
وف��رض ري��ال مدري��د هيمنت��ه عىل 
غرمي��ه يف البطولة القاري��ة، منذ فرتة 
الثنايئ ألفريدو دي ستيفانو، وفريينس 
بوشكاش، الذي حسم قبل نهايئ نسخة 
خافي��ري  س��جل  بين��ام   ،1958-1959
هرنانديز ه��دف فوز الري��ال يف دور 

الثامنية بنسخة 2014-2015.
وبينام ينتظ��ر أتلتيكو لقبه األول، فإن 
ري��ال مدري��د يطم��ح للف��وز بدوري 
األبطال للمرة ال�12، ليصبح أول فريق 
يحتف��ظ بالكأس يف النس��خة الحديثة 
من البطولة. وس��يلتقي الفائز يف ديريب 
مدريد مع موناكو أو يوفنتوس، اللذين 

سيتواجهان غداً األربعاء.
لرضبة،  أتلتيكو  استعدادات  وتعرضت 
بعد إصابة خوسيه خيمينيز يف عضات 
الفخذ، خال الفوز الس��احق 0-5 عىل 
الس باملاس، يوم السبت املايض، ليفقد 
س��يميوين 3 مدافعني يف لقاء الذهاب، 
حيث خرج فرس��اليكو وخوانفران من 

التشكيلة أيًضا.
وأصي��ب الجن��اح يانيك كاراس��كو يف 
الرتق��وة، خال الخس��ارة -1صفر أمام 
فياريال، يوم الثاثاء املايض، وهي أول 
هزمي��ة ألتلتيكو يف 13 مب��اراة بجميع 
املسابقات، لكن العب منتخب بلجيكا 
ع��اد للمران الجامع��ي األحد، ما يعزز 

فرصه يف اللعب ضد الريال.
وأشاد س��يميوين مبرونة فريقه، بعدما 
رد اعتباره عقب الخس��ارة من فياريال 
بتحقي��ق انتصار كبري أمام الس باملاس، 

بفضل ثاثة أهداف مبكرة.
وق��ال امل��درب األرجنتين��ي: "رد فعل 
الفري��ق أش��عرين بالفخ��ر، ال أكل من 
اإلش��ادة بهؤالء الاعبني الرائعني، بعد 
أربعة أيام من الهزمية حس��موا الفوز 
يف 18 دقيق��ة، هذا يظه��ر مدى اتحاد 
الفري��ق". وس��يحتاج أتلتيك��و ل��روح 
العمل الجامعي لإلطاحة بالريال الذي 
يتقن لغ��ة االنتصارات برباعة، حتى لو 

مل يكن يف أفضل حاالته.
وتخل��ص فريق امل��درب زي��ن الدين 
زيدان من مأزق أمام فالنس��يا العنيد، 
ليفوز 1-2 يف ملعب سانتياجو برنابيو، 
بهدف متأخر من مارسيلو، وهو الهدف 
ال���20 الذي يس��جله الفريق املليك يف 
آخر عرش دقائق بالدوري هذا املوسم، 
ليواص��ل رحلت��ه نح��و اللق��ب ال�33 
يف املس��ابقة املحلي��ة. وق��ال الربازييل 
مارسيلو عن ذلك: "أظهرنا روًحا رائعة، 
وأثبتنا للجمي��ع مكانتنا، وبفضل دعم 

الجامهري من الصعب أن نخرس هنا".

“ثأر” أتلتيكو ينتظر ريال مدريد

)وكاالت(: ذكرت صحيفة إسبانية، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، 
استقرَّ بنسبة كبرية عىل التشكيلة التي سيواجه بها أتلتيكو مدريد، يف ذهاب 

نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا، عىل ملعب سانتياجو برنابيو. وقالت 
صحيفة "أس" املقربة من ريال مدريد، إن "كل التقارير، تؤكد أن زيدان 
سيعتمد عىل الفريق األسايس، يف املباراة، لكنه مل يستقرَّ بعد عىل مكانني 

يف التشكيلة". وأشارت إىل أن "املدرب الفرنيس، عليه أن يختار من سريافق 
سريجيو راموس يف الدفاع، ومن سيكون بديًا لجاريث بيل، يف الهجوم".

دت "هناك 3 العبني ثابتني بالدفاع، وهم مارسيلو، وكارفاخال، وراموس،  وأكَّ
وسيبقى هناك خياران للمدافع الرابع، الفرنيس رافاييل فاران، أو اإلسباين 

ناتشو فرينانديز". ولفتت "من الناحية النظرية، فإن فاران، هو صاحب 
املكان األسايس، لكن غيابه عن مباراة فالنسيا، بعد مشاركته أمام الكورونيا، 

قد يعني أن هناك إصابة ممكنة، رمبا تعرَّض لها الاعب".
وتابعت "أما املركز اآلخر، فهو بديل جاريث بيل، وهو ما سيثري حرية 

الفرنيس زيدان؛ بسبب كرثة الاعبني القادرين عىل اللعب، بداًل عن جاريث 
بيل، وهم خاميس رودريجيز، وإيسكو، وأسينسيو، ولوكاس فاسكيز". 

واختتمت: "من املنطق أن يكون إيسكو، هو األسايس، أمام أتلتيكو مدريد 
خاصة أنه مل يشارك أمام فالنسيا، بينام شارك خاميس رودريجيز منذ البداية، 

أما أسينسيو، فدخل يف الشوط الثاين".

)وكاالت(: عاد البلجييك يانيك كاراسكو، للمران الجامعي ألتلتيكو مدريد، 
بعد 5 أيام من إصابته بالتواء، يف عظمة الرتقوة، وسط مؤرشات عىل 

جاهزيته ملواجهة الريال. وال تزال الشكوك، قامئة حول جاهزية الظهري 
شيمي فرساليكو، للمواجهة املرتقبة، يف ديريب مدريد يف ذهاب نصف نهايئ 

رب كاراسكو، بشكل طبيعي، مع زمائه بالفريق رغم  البطولة األوروبية. وتدَّ
انتظاره الحصول عىل اإلذن الطبي ملعاودة اللعب، يف حني أجرى فرساليكو، 

مرانه منفرًدا عىل هامش التدريب الجامعي لألتلتي.
وال تزال مشاركة الظهري الكروايت يف ديريب الثاثاء، محل شك.

ويشكل تعايف فرساليكو، أهمية كربى بالنسبة لفريق املدرب األرجنتيني 
دييجو سيميوين، يف ظل غياب الظهري األمين اآلخر، خوانفران توريس الذي ال 

يزال أمامه أسبوع أخر عىل األقل للتعايف.
كام يغيب األوروجوياين خوسيه ماريا خيمينيز، ل�3 أسابيع مقبلة؛ بسبب 

إصابة عضلية، الحل الذي كان يعتمد عليه سيميوين.
ويغيب عن ديريب الثاثاء، باإلضافة إىل خوانفران، وخيمينيز، أوجوستو 
فريناندز، املصاب منذ سبتمرب املايض، بقطع يف الرباط الصليبي بركبته 

اليمنى. وباإلضافة إىل احتاملية عودة كاراسكو للعب، سيعتمد أيًضا 
سيميوين، عىل خدمات دييجو جودين، الذي أكمل عقوبته باإليقاف، السبت 

املايض، يف مباراة الس باملاس.

عودة كاراسكو حيرة زيدان 

)وكاالت(: حس��م ن��ارص الخليف��ي، 
رئي��س ن��ادي باريس س��ان جريمان 
الفرنيس، مصري العب وسط الفريق، 
اإليطايل ماركو فريايت، الذي يعترب من 
أب��رز املطلوبني يف س��وق االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
ووفقا مل��ا أكدته صحيف��ة "ليكيب" 
الفرنس��ية فإن الخليف��ي رصح عن 
مس��تقبل اإليطايل وق��ال: "فريايت لن 

ُيباع الصيف املقبل".
لن��ارص  الترصي��ح  ه��ذا  ويتزام��ن 
الخليف��ي م��ع الترصيح��ات األخرية 
لوكي��ل أع��امل الاع��ب دوناتو دي 
كامبي��يل الذي نف��ى أن يكون هناك 
أي اتصاالت بينه وبني إدارة برشلونة 
بشان انتقال محتمل لفريايت لصفوف 

الفريق الكتالوين.
ويتناف��س كل م��ن ري��ال مدري��د 
وبرش��لونة ع��ىل التعاقد م��ع ماركو 
أن  إال  املقب��ل،  الصي��ف  ف��ريايت 
الطريق  الخليفي قطعت  ترصيحات 
أمام إدارة الفريقني، خاصة أن رحيل 
الاع��ب ليس فكرة ت��دور يف رؤوس 

مسؤولو النادي البارييس.
ويف سياق آخر شن الخليفي، هجوًما 
ح��اًدا ضد الحكم ال��ذي أدار مباراة 

ني��س الت��ي انتهت بخس��ارة فريقه 
بنتيج��ة 3-1 مس��اء األحد يف الجولة 

35 من الدوري الفرنيس.
وقال الخليفي عرب صحيفة "ليكيب" 
الفرنس��ية: "إذا أردنا تطوير منظومة 
ال��دوري الفرن��يس، فإن��ه الب��د من 
تحس��ني مس��توى الح��كام، ألن م��ا 

يحدث مبثابة الكابوس".
وتابع: "ال أقص��د واقعة طرد آنخيل 
دي ماريا وتياج��و موتا، بل أتحدث 

عن مستوى التحكيم بشكل عام".
وواص��ل: "مل نخرس بس��بب قرارات 
الحك��م، ولكن إذا أردنا بطولة قوية، 

البد من تطوير التحكيم".
وأت��م رئي��س ن��ادي باريس س��ان 

جريمان: "نيس يستحق الفوز وحصد 
النق��اط الث��اث، ألن��ه ق��دم مباراة 
كبرية، ولألسف فإننا مل نظهر مبستوانا 

الحقيقي يف الشوط األول".
وتس��ببت هذه الخس��ارة يف تجمد 
رصي��د باري��س س��ان جريم��ان عند 
80 نقط��ة، ليق��رتب موناكو متصدر 
الرتتيب برصي��د 83 نقطة بقوة من 
حص��د اللقب، خاصة أن األخري ميلك 
مباراة مؤجلة. من جهته، فجر ماركو 
ف��ريايت، العب وس��ط باريس س��ان 
جريمان، مفاجأة بعد الخس��ارة التي 
تلقاها فريقه أمام نيس بنتيجة 3 �1.
وق��ال فريايت عرب صحيف��ة "ليكيب": 
"قد ال نحقق اله��دف الذي حددناه 

يف بداي��ة املوس��م، وال نت��وج بلقب 
ال��دوري، ولك��ن مس��توى الفري��ق 
تطور كثريًا، وأش��عر أنني أفضل هذا 

املوسم".
وأض��اف الاعب اإليطايل: "خس��ارة 
الق��دم،  ك��رة  يف  واردة  األلق��اب 
وموناكو لدي��ه فرصة قوية يف حصد 
لقب ال��دوري، والفوز بكل مبارياته 
والوص��ول إىل 95 نقطة، مثلام فعلنا 

املوسم املايض".
وبرر ماركو فريايت السقوط أمام نيس 
بثاثية، قائًا إن باريس سان جريمان 
ق��دم أداًء قوًي��ا يف الش��وط الث��اين، 
مضيًفا أن املنافس س��جل 3 أهداف 
رائعة م��ن 3 تس��ديدات فقط عىل 

املرمى.
ويتص��در موناك��و ج��دول الدوري 
برصيد 83 نقطة، وله مباراة مؤجلة، 
متفوًق��ا ع��ىل باريس س��ان جريمان 
بف��ارق 3 نق��اط، بينام يح��ل نيس 

باملركز الثالث برصيد 77 نقطة.
وعىل الصعيد األورويب، فإن العماق 
الباري��يس، ودع دوري أبطال أوروبا 
م��ن دور ال�16 بخس��ارة مهينة أمام 
برشلونة اإلسباين بنتيجة 6 � 1 مبلعب 

"كامب نو".

)وكاالت(: ذك��رت تقاري��ر صحفية 
إس��بانية، أن نادي برشلونة، سيعلن 
عن خليف��ة لويس إنري��يك، املدير 
الفن��ي للفري��ق الكتال��وين، خال 

الشهر الجاري.
وقالت صحيفة "سبورت" اإلسبانية: 
الفني  الس��كرتري  فرنانديز  "روبرت 
لربش��لونة لديه فك��رة واضحة عن 
تعي��ني املدرب الجديد خال ش��هر 

مايو".
وأضاف��ت الصحيفة: "ب��دأ بالفعل 
واإلع��ان  التوقي��ع  ع��ىل  العم��ل 
الرس��مي عن واحدة من املحددات 
الت��ي ستش��كل مس��تقبل النادي، 
الجديدة  األخب��ار  وس��يتم س��امع 

قريًبا".

وتابع��ت: "برش��لونة كان واضًح��ا 
بخص��وص حمل مدرب��ه الجديد ل�
DNA الكتالوين، ولذلك تم استبعاد 
جمي��ع املدربني الذين مل يس��توفوا 
هذا الرشط، ك��ام أن فرنانديز لديه 

قامئ��ة واضح��ة باملرش��حني لخافة 
إنرييك".

وأكمل��ت: "م��ن اآلن فصاعدا، ويف 
غض��ون 15 أو 20 يوًم��ا املقبل��ة، 
بارتومي��و رئيس  جوس��يب ماري��ا 

البارس��ا ونائب��ه خوردي ميس��رتي، 
وأل��ربت س��ولري، مدي��ر الرياضات 
سيس��تمعون  بالنادي،  االحرتافي��ة 
إلبداء  فرينانديز  روبريت  القرتاحات 

رأيهم يف األسامء املرشحة".
"بعدها ستبدأ خطوات  وأوضحت: 
واإلع��ان  والتوقي��ع  التف��اوض 
الرس��مي، ولن تتم الخطوة األخرية 
إال بعد انتهاء املوسم رسمًيا أي بعد 
يوم 27 مايو )نهايئ كأس إسبانيا(".

وأمتت: "برشلونة غري مهتم باألسامء 
التي يتم ربطه بها يف األونة األخرية، 
فالن��ادي يفك��ر يف الحص��ول عىل 
مدرب يستطيع تطوير الفريق من 
ليبدأ املوس��م  التكتيكية؛  الناحي��ة 

الجديد بشكل جيد".

موسم كارثي

موعد اإلعالن “الكبير”

مواجهات شاقة 

اعتراف هنري  

)وكاالت(: قال بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، إن 
آمال فريقه يف إنهاء املوسم بني األربعة األوائل يف الدوري 
االنجليزي املمتاز، تعتمد عىل نتائج مبارياته املتبقية عىل 

أرضه، وذلك بعد تعادله 2-2 مع ميدلسربه، صاحب املركز 
قبل األخري.

ويتساوى السيتي صاحب املركز الرابع يف النقاط مع 
ليفربول الثالث، ويتفوق بنقطة عىل مانشسرت يونايتد الذي 

تعادل أيًضا مع سوانزي سيتي املهدد بالهبوط األحد.
وخرس السيتي مباراة واحدة فقط يف الدوري عىل أرضه 

هذا املوسم، وسيلعب 3 من 4 مباريات متبقية له يف 
الدوري عىل ملعب االتحاد.

وأضاف املدرب اإلسباين: "تنتظرنا مباريات صعبة، الكل 
سيواجه لقاءات صعبة، وسنتعامل معها مباراًة تلو األخرى".
ويستضيف السيتي، يوم السبت املقبل، منافسه كريستال 
باالس، العائد إىل التألق بعدما فاز عىل ثاثة من أول ستة 

فرق يف الرتتيب، خال شهر أبريل/نيسان الجاري، وذلك قبل 
أن يلتقي مانشسرت سيتي مع ليسرت سيتي، حامل اللقب، ثم 

مع وست بروميتش ألبيون، صاحب املركز الثامن، وينهي 
موسمه يف ضيافة واتفورد يف 21 مايو/ آيار املقبل.

)وكاالت(: أعرب الفرنيس تريي هرني، نجم آرسنال السابق، عن 
استيائه الشديد من خسارة الجانرز أمام توتنهام بهدفني دون رد، 

مساء األحد، ضمن منافسات الجولة ال�35 من الربميريليج.
وتقلصت حظوظ آرسنال يف التأهل لدوري أبطال أوروبا، املوسم 

املقبل، بعدما تجمد رصيد الفريق عند 60 نقطة يف املركز 
السادس، وبفارق 5 نقاط عن صاحب املركز الخامس، مانشسرت 

يونايتد.
وقال هرني، خال ترصيحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الربيطانية: 

"لقد سمعت يان فريتونجني العب توتنهام، قال إنهم كانوا 
يريدون تقديم أكرث من ذلك يف املباراة، هاري كني أيًضا قال إنهم 

قدموا الكثري، وإذا أىت شخص آخر وقال إنهم كانوا األفضل، سأتفق 
معه".

وتابع بقوله: "لكني بالفعل لست قادرًا عىل قول أي يشء عام 
رأيته يف املباراة، إنهم عىل حق، ال يوجد يشء ميكن قوله، توتنهام 

كان الفريق األفضل".
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“خيمة األفندي” بالجولدن توليب... سحر الضيافة الرمضانية

“هيبة للخياطة الرجالية” يفتتح أولى فروعه بالزنج

 اأنهت اللجنة امل�شكلة برئا�شة القائمة 
باأعم���ال مدي���ر امل�رشوب���ات واملاأك���والت 
بفن���دق جول���دن تولي���ب البحري���ن ر�ش���ا 
العرب���ي جمي���ع اال�شتع���دادات ال�شتقبال 
الرم�شاني���ة  االفن���دي  بخيم���ة  �شي���وف 
بالفندق و�شتك���ون بحلة جديدة من حيث 
اللبا�س اخلا�س بالعاملني باخليمة، والتي 
مت ا�شتقدامه���ا م���ن كردا�ش���ة واخليامية 
والغوري���ة من اأر�س الكنان���ة م�رش اإ�شافة 

اإلى االأكالت ال�شعبية الرم�شانية 
العامل���ني  ب���اأن  العرب���ي  و�رشح���ت 
بالفن���دق يتمتع���ون باخل���رة الكبرية يف 
الرتحي���ب وخدمة رواد �شه���ر رم�شان، اإذ 
يعد الفندق م���ن اأول الفنادق التي تقيم 
اخليم���ة الرم�شاني���ة، ومتتد ه���ذه اخلرة 

اإلى ما يقارب 30 �شنة.
واأردف���ت اأن خيم���ة االفن���دي احلالية 

تع���د االأحدث ب���ني اخلي���م الرم�شانية يف 
البحري���ن من حي���ث احلج���م والديكورات 

الرائعة.
وقالت: روع���ي يف اختيارها اأن تكون 
ذات ارتف���اع ع���ال يف املنت�ش���ف، كما مت 
تركيب عدد كبري م���ن اآالت �شفط الهواء 
ال�شاخ���ن، ومت تزويد اخليم���ة بعدد كبري 
م���ن مكيفات اله���واء ذات احلج���م الكبري 

لتكون اأكرث راحة ملرتاديها.
وختمت بالقول: اأما بالن�شبة للغبقات 
واملوؤ�ش�ش���ات  للمجموع���ات  الرم�شاني���ة 
اخليم���ة  حتدي���د  مت  فق���د  وال�رشك���ات 
الرم�شاني���ة للمدخن���ني وقاع���ة جلجام�س 
لغ���ري املدخن���ني، كم���ا اأن اإدارة الفن���دق 
قامت بتوظيف طباخني بحرينيني وعرب؛ 

لتوفري االأكالت البحرينية الرم�شانية.

 “بتلكو ريسينغ” بطل ثاني جوالت حلبة دبي 

“إي بي إم تيرمينالز” تحتفل بيوم السالمة العالمي 

ُتوج فري����ق بتلك����و ري�شينغ موؤخ����ًرا بطالً لثاين 
ج����والت بطولة حلبة دبي اأوت����ودروم للكارتنغ للعام 
2017 )12 �شاع����ة حتم����ل(، وياأتي ه����ذا الفوز على 
خلفي����ة النجاح الفري����ق الهائل باجلول����ة االأولى من 

البطولة يف �شهر فراير املا�شي.
و�شجل الفريق مع الو�شول خلط نهاية ال�شباق 
اأوت����ودروم  555 دورة عل����ى م�شم����ار حلب����ة دب����ي 
للكارتن����غ وبف����ارق زمني بل����غ 42 ثانية ع����ن اأقرب 
مناف�شيه، مم����ا يدل على اخلرة الكبرية التي يتميز 
به����ا اأع�ش����اء الفري����ق وكفاءته����م الفني����ة، اإذ مثل 
الفريق كل م����ن املت�شابقني حممد مطر ورامز عزام 

و�شعيد املهريي.
واأظهر الفريق يف مناف�شات ال�شباق الذي اأقيم 
خ����الل عطل����ة نهاية االأ�شب����وع على اأر�����س حلبة دبي 
اأوت����ودروم، كفاءت����ه الفني����ة اال�شتثنائي����ة اإذ اأكمل 
الفريق 600 دورة خالل ال�شباق الذي دام 12 �شاعة، 

وبفارق زمني بلغ 30 ثانية عن اأقرب مناف�شيه. 
وياأت����ي اآخر اإجنازات الفري����ق ا�شتكماالً للنتائج 
االإيجابي����ة التي حققه����ا الفريق على م����دار االأعوام 
اخلم�شة االأخرية، ودليالً �شاطًعا على تفوق منت�شبيه 
اإدارًيا وفنًيا. وبهذه املنا�شبة قال مدير اأول �شوؤون 

�رشكة اأ�شام����ة ال�شعد: “اأ�شعدن����ا االأداء القوي، الذي 
حقق����ه الفريق، وهو دليل عل����ى تكاتف جهود جميع 
اأع�شاء املتناف�شني والذين يعملون وراء الكوالي�س 
ليحقق الفري����ق هذا امل�شتوى الطي����ب، ونتمنى اأن 

ت�شتمر جناحات الفريق يف م�شاركاتهم املقبلة”.
بدوره، قال كاب����ن الفريق حممد مطر “اأود اأن 

اأغتنم هذه الفر�شة، ل�شكر بتلكو البحرين، واالحتاد 
املتوا�ش����ل  دعمه����م  لق����اء  لل�شي����ارات  البحرين����ي 
لفريقن����ا. هذا االإجناز مل يتحق����ق �شوى نتيجة خلرة 
الفري����ق يف �شباق����ات التحم����ل، وخرته����م العملية 
الوا�شع����ة نتيج����ة التدريب املتوا�ش����ل على م�شمار 

ال�شباق”.

�شاركت �رشكة اي ب���ي ام تريمينالز البحرين، 
امل�شغل���ة ملين���اء خليف���ة ب���ن �شلم���ان، برنامج 
ال�شالم���ة العاملي ال�شنوي احلادي ع�رش حتت �شعار 
“ال�شالم���ة 24/7” مع 72 ميناء اآخر تديرهم �رشكة 

اي بي ام تريمينالز يف 69 بلداً حول العامل.
وه���دف الرنام���ج ه���ذا الع���ام لرف���ع الوعي 
ب�شالمة العمليات واملوظفني خالل نوبات العمل، 
خ�شو�شا اأثناء نوبات العمل الليلية؛ نظراً لطبيعة 

امليناء الذي يعمل على مدار ال�شاعة.
وباعتبار ال�شالمة قيم���ة اأ�شا�شية يف �رشكة اي 
ب���ي ام تريمينال���ز البحرين، تق���وم ال�رشكة يف يوم 
ال�شالم���ة العامل���ي ال�شن���وي بالنظ���ر يف املا�شي 
وحتدي���د حم���ور واحد يخ����س ال�شالم���ة مل�شتقبل 
اأف�ش���ل. وكجزء من حملة هذا الع���ام، عقد العديد 
م���ن ور����س العم���ل والفعالي���ات الت���ي تتما�شى 
م���ع التزامها برف���ع الوعي بال�شالم���ة حتت �شعار 

“ال�شالمة 24/7”، تناولت موا�شيع متعددة مثل 
�شمان الروؤية ال�شليمة اأثناء العمل ليالً، واملخاطر 
املحتمل���ة اأثناء نوبات العمل، واإجراءات ا�شتباقية 

ل�شمان االأمن وال�شالمة.
ووجهت ور�شة عمل تفاعلي���ة اأقامتها مديرة 
اخلدمات الطبية للعيادة الداخلية التي تعمل على 

مدار ال�شاعة يف �رشكة اي بي ام تريمينالز البحرين 
تركي���زاً خا�ش���اً على �شالم���ة موظفي املين���اء، اإذ 
ناق�ش���ت كيفية احلف���اظ على حياة �شحي���ة اأثناء 
نوبات العمل واتب���اع نظام غذائي �شحي متوازن، 
وممار�ش���ة الريا�ش���ة بانتظ���ام، وتنظي���م دورات 

النوم؛ لتجنب خماطر االإجهاد وقلة النوم.

“المؤيد الخيرية” تتسلم درع تقدير من “الصم”

 مطعم “نينو” يحتضن المواهب الموسيقية المحلية

ا�شتلمت جلنة يو�شف وعائ�شة املوؤيد 
لالأعم���ال اخلريي���ة التابعة ل�رشك���ة يو�شف 
خلي���ل املوؤي���د واأوالده درع تقدي���ر و�شكر 
من جمعية ال�شم البحرينية يف حفل اأ�شبوع 
االأ�ش���م العرب���ي )42(، ال���ذي اأقي���م حتت 
�شعار “لغة االإ�ش���ارة و�شيلة م�شاعدة هامة 

للتوا�شل مع االأ�شم”. 
ق���دم ال���درع وزي���ر العم���ل والتنمي���ة 
االجتماعي���ة جميل حميدان اإل���ى �شكرترية 

مكتب االأعمال اخلريية زهراء حممد.
واأقيم احلفل ي���وم 20 اأبريل املن�رشم 
يف جامعة العلوم التطبيقية مبنطقة العكر.

افتت����ح ع����دد م����ن رواد االأعمال م�����رشوع “هيب����ة” للخياطة 
الرجالي����ة يف منطق����ة ال����زجن و�ش����ط جم����ع م����ن رج����ال االأعم����ال 
واالإعالمي����ني واملهتم����ني مبج����ال املو�شة الرجالي����ة، وكان يف 

مقدمة احل�شور رجل االأعمال فاروق املوؤيد.
و�رشح اأحد ال�رشكاء حممد خنجي باأنه مت ر�شد ن�شف مليون 
دين����ار للم�رشوع واليوم مت االنتهاء م����ن املرحلة وافتتاح الفرع 

االأول واملرحل����ة الثاني����ة تتمثل يف “تيلري ت����راك” وهي اخلدمة 
الت����ي تق����دم للعميل يف املن����زل والتي �شيت����م تد�شينها خالل 

العام اجلاري.
واأ�ش����اف خنجي: “خطتنا بالف����رتة املقبلة تتمثل بتد�شني 
6 اإل����ى 8 فروع يف جميع حمافظ����ات البحرين، وم�رشوعنا يتكون 

من 16 خياًطا”.

ويقدم “هيبة” اأرقى الت�شاميم يف خياطة الثوب البحريني 
واخلليجي االأ�شيل وفق ت�شكيلة وا�شعة الأحدث اأنواع الت�شاميم 
املتط����ورة والتطريز ال�شعبي العري����ق، اإذ مت ا�شترياد االأقم�شة 
الفاخ����رة وجميع الل����وازم املكملة للث����وب البحريني واخلليجي 
الت����ي تقدم للمرة االأولى يف ال�ش����وق املحلية، وذلك بعد ك�شب 
ثقة كب����ار امل�شانع االآ�شيوي����ة واالأوروبي����ة واخلليجية يف جمال 

االأقم�شة الرجالية.
وت�شعى “هيبة” لتحقيق نقل����ة نوعية يف ال�شوق البحريني 
من خ����الل مناف�شة اأك����ر دور االأزياء واخلياط����ة يف اململكة عر 
تو�شي����ع اخلدمات، واعتماد خط����ة االنت�شار والتو�ش����ع باالأعوام 
اخلم�شة املقبلة؛ لت�شمل جميع املحافظات االأربع واالنتقال من 

ال�شوق املحلية اإلى املحيط اخلليجي.

مب���ادرة  نين���و  مطع���م  اأطل���ق 
املو�شيقي���ة  املواه���ب  لت�شجي���ع 
اأ�شبوع���ي  برنام���ج  ع���ر  املحلي���ة 
يف  احلي���ة  “املو�شيق���ى  بعن���وان 
نينو”، اإذ يت���م دعوة فرق مو�شيقية 
بحريني���ة لتقدمي عرو�شهم الفريدة 
للمرتددي���ن على املطعم اأثناء فرتة 
الع�ش���اء يف عطل نهاي���ة االأ�شبوع من 
ال�شاع���ة 8 اإل���ى 11 م�ش���اء يف �شه���ر 

مار�س واأبريل ومايو.
ود�ش���ن الرنام���ج يف ف���رع نينو 
بال�شيف، مب�شاركة متميزة من فرقة 
ريلوكات���ورز التي تق���دم مزيجا من 

املو�شيق���ى البحرينية والهندي���ة ومو�شيقى الروك اأند رولز والبل���وز، تالها عزف متنوع 
للمو�شيق���ى العربية واالإجنليزية والالتينية من فرقة دو�س ماري�س يف فرع نينو بالرفاع.  
والق���ى الرنامج �ش���دى كبريا خالل االأ�شابيع االأربعة املا�شية م���ن قبل احل�شور، الذين 

ا�شتمتعوا باالأداء املو�شيقي الرائع. 
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اأعلن���ت �رشك���ة “ه���واوي” عن ط���رح هاتفيها 
املنتظري���ن P10  وP10 Plus يف الأ�س���وق بع���د 
اأن خطف���ا اأنظ���ار امل�سارك���ن يف املوؤمتر العاملي 
للهواتف املتحركة يف املدينة الإ�سبانية بر�سلونة.
  P10”وج���اء الهاتف���ان الذكيان من “ه���واوي

و”ه���واوي” P10 Plus ليع���را ع���ن الت���زام هذه 
العالمة التجارية بتوفري جتربة ت�سوير فوتوغرايف 
ل ُت�ساه���ى وليتفوق���ا عل���ى معاي���ري الت�سوي���ر 
املتواف���رة وليحقق���ا قف���زة نوعي���ة يف تقني���ات 

الت�سوير. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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رمب���ا حت���ل م���كان اأح���د امل�سوؤول���ن، 
وت�ستقطب الإعجاب

تبداأ بالتخطيط مل�ساريع مقبلة، فت�سري 
الأمور كما هو متوّقع لها

اهت���م مب�ساع���ر احلبي���ب ول ت�سب���ب له 
الإحراج اأمام الآخرين 

ت�س���ري الأمور م���ع احلبيب ب�س���كل رائع 
وذلك يعود اإلى مزاجك 

ا�ستمتع بوقتك ق���در الإمكان وا�ستفد 
من كل حلظة فرح 

ل تع���رف كيف حت���دد طبيع���ة عالقتك 
باحلبيب، حاول جمددا 

 ممار�سة الريا�س���ة كل يوم عالج مفيد 
للحفاظ على �سحة �سليمة

 تقدم اأفكاراً براقة وتتوا�سل مع 
املحيط املهني بنجاح

تقل���ق ب�سبب تغري احلبي���ب معك خالل 
هذه الفرتة، ول تتجاهل ن�سائحه 

ت�ست���اء من عدم جت���اوب �سخ�س ت�سبو 
اإليه، اأو ترتاب من برودة 

تتقب���ل الن�سائ���ح الغذائية ب���كل طيبة 
خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافريها

م���ن املحتمل ان تع���اين م�ساك�سات قد 
يخيبك العمل كما ال�سداقات

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

األفالم الجديدة في السينما المحلية

”Baahubali“ في المقدمة واقبال جماهيري على ”Guardians of the Galaxy“
متابعة: طارق البحار

بع����د النج����اح ال����دويل ويف البحري����ن للفيل����م 
الف�سائي الرائع “حرا�س املج����رة” قبل عامن، ها 
هو يعود جم����ددا يف ال�سينما بجزئ����ه الثاين اجلديد 
يف عرو�����س ه����ذا ال�سب����وع يف ال�سينم����ات املحلية 

وبنجومه ذاتهم.
واي�سا من عرو�����س هذا ال�سبوع فيلم “امللك 
اآرث����ر: اأ�سطورة ال�سيف” لع�س����اق الفالم التاريخية 
اخليالي����ة، ولالف����الم العربي����ة ن�سي����ب اي�س����ا هذا 
ال�سب����وع من خالل الفيل����م الكوميدي “بنك احلظ” 
ال����ذي و�سل اإيراده بعد 23 يوم عر�س بال�سينمات 
ل� امل�رشية 3 مالين و800 األف جنيه. اي�سا يعر�س 
حاليا اجلزء الأخري من اأ�سخم اإنتاج �سينمائي هندي، 
وه����و فيلم ” باهوب����ايل 2 “، يف دور ال�سينما و�سط 
اإقبال جماهريي كب����ري، هذا بال�سافة الى العدديد 
م����ن الف����الم اجلدي����دة م����ن هولي����ووود وبوليوود 

التالية:

 Guardians of the Galaxy 2
يع����ود فريق حرا�س املج����رة من جديد يف مهمة 
جدي����دة �سد قوى ال�رش الت����ي تهدد املجرةمن جهة، 
و)يون����دا( الراغب يف النتقام من جه����ة اأخرى، ويف 
نف�����س الوق����ت تتك�س����ف اأمامبيرت كوي����ل )كري�س 
�����رشار اخلا�س����ة مبن يك����ون والده  ب����رات( خزانة الأ

احلقيقي.
طاقم العمل: فن ديزل، زوي �سالدانا، مايكل 
روك����ر، براديل كوبر، ديف باتي�ست����ا، كري�س برات، 

واخراج: جيم�س جن.

 Boyka: Undisputed
ت����دور اأح����داث الق�سة حول 

حي����ث  بوي����كا(،  )ي����وري  املالك����م 
ويتعر�����س  مب����اراة  يخو�����س 
خ�سمهللقت����ل عل����ى يدي����ه يف 
احللب����ة، يعل����م بوي����كا بتدهور 
الراح����ل  املالك����م  زوج����ة  ح����ال 

وتعر�سها لأزمةكب����رية، يقرر بويكا 
القتال جم����دًدا يف �سل�سلة من مباريات 

املالكمة بهدف م�ساعدةالأرملة على التحرر 

أليف: دايفيد اإن وايت.  من و�سعها ال�سيئ. م����ن تا
وطاقم العمل: اآنين����ا يوروكوفا، ب�سار راهال، الون 
ابوطب����ول جوليان فريج����وف، تيودورادوفينكوفا، 

فالنتن جانيف.

 King Arthur: Legend of the Sword 
تدور اأح����داث الفيلم حول الق�سة الكال�سيكية 
لل�سري لن�سل����وت اأحد فر�س����ان املائدةامل�ستديرة 
واأه����م اأتباع امللك اآرث����ر املخل�سن، والذي يقع يف 
غرام امللكة )غوينيف����ري(، ممايهدد مملكة )امللك 
اآرث����ر( بالنهيار.يع����ود الفيل����م م����ن جدي����د لق�سة 
املل����ك اآرثر حينم����ا كان فرييعان ال�سب����اب، والذي 
جن����ح يف احل�س����ول على �سي����ف اإك�ساليب����ور القوي 
ال����ذي كامنزروًعا يف قلب �سخ����رة �سلدة، وعليه اأن 
يحكم �سيطرت����ه على �سيفه واأن يوحد 
ال�سعبتحت راية واحدة من اأجل هزمية 
امل�ستب����د  فورتيجري����ن 
والدي����ه  قت����ل  ال����ذي 
يف  علىعر�س����ه  وا�ستول����ى 

ال�سابق.
طاق����م العمل: 
هون����ام   ت�س����اريل 
ديفي����د بيكهام  ج����ود لو  فريدي 
فوك�����س  مايكلر�سران����دت  اأيدان 

جيلن و اإخراج: جاي ريت�سي

  بنك الحظ  “مصري”
بع����د ف�سل حمم����د �سالح )حمم����د ممدوح( من 
البنك الذي يعمل ب����ه ب�سبب جتاوزاتهامل�ستمرة يف 
حق العم����الء، يقرر التحالف مع عمرو )اأكرم ح�سني( 
زميل����ه يف البنك،وزئ����رو )حمم����د ث����روت( �رشيكهما 
يف حم����ل األع����اب الب����الي �ستي�س����ن يف �سبي����ل �رشقة 
15ملي����ون جنيه من البنك ال����ذي كان �سالح يعمل 

به.
طاق����م العم����ل: حممد مم����دوح، اأك����رم ح�سني، 
حممد ثروت �سامي مغاوري، ح�سن اأبوحجاج، اأحمد 

فتحي، واخراج: اأحمد اجلندي.

 بشتري راجل “مصري”
تعم����ل �سم�����س نور الدي����ن كموظف����ة يف اإحدى 
البنوك امل�رشية، وترغب يف اأن تكون اأًمالهذا تفكر 
جن����اب، لكنه����ا يف الوقت ذات����ه ترف�س  دوًم����ا يف الإ
ال����زواج رف�ًس����ا قاطًع����ا، ولذلكتح����اول جاه����دة اأن 
جن����اب بدون الدخول  تبح����ث عمن يحقق لها حلم الإ
يف امل�ساراتالتقليدي����ة واملعت����ادة، وجتد �سالتها 
املن�س����ودة يف طبي����ب بيط����ري يدع����ى بهج����ت اأبو 

ال�سعد.
طاق����م العم����ل: نيللي ك����رمي، حمم����د ممدوح، 
لطف����ي لبيب، ليلى عز العرب، بيومي فوؤاد بطر�س 

غايل، واخراج: حممد علي.

 

Baahubali 2: The Conclusion “هندي”
عندم����ا يتع����رف �سيفا ابن باهوب����ايل عن قرب 
عل����ى الرتاث ال����ذي بن اأيدي����ه، يب����داأ يف البحثعن 
�سئل����ة الت����ي ت����دور يف ذهن����ه،  اإجاب����ات جلمي����ع الأ
وتتداخ����ل اأ�سئلته مع احل����داث املا�سية التي مرت 

بها مملكة ماهي�سماتي.
طاقم العمل: برابها�س، رانا داجوباتي، اأنو�سكا 
�سيتي تامناه باهيتا، �ساثرياج ن�سار، واإخراج: اإ�س 

اإ�س راجامويل.

 The Lost City of Z 
يروي الفيل����م الق�سة احلقيقي����ة للم�ستك�سف 
)بري�س����ي فاو�ست(، والذي ارحت����ل اإلىالأمازون يف 
فج����ر القرن الع�رشين، وذلك بحًثا عن مدينة غام�سة 
رجاء.وك����ان ط����وال ارحتال����ه يج����د  تق����ع يف تل����ك الأ
امل�سان����دة من ِقَبل زوجته املخل�س����ة، اإلى اأن حدث 

اختفاوؤهالغام�س عام 1925.
طاق����م العمل: �سيينا ميلر، روب����رت باتن�سون، 

داني����ال هوتلي�ستون، اجنو�����س ماكفادين، ت�ساريل 
هونام، واإخراج: جيم�س جراي.

 Headshot  “أندونيسيا”
ي����دور الفيلم ح����ول رجل �ساب )اإيك����و اأوي�س( 
يقوم بتنظي����ف ال�ساطئ، وهو فاقد الذاكرة ب�سبب 
اإ�ساب����ة يف الراأ�����س؛ ويعود ما�سي����ه ليطارده عقب 

وقت وجيز من تعافيه على يدطبيب �ساب.
طاق����م العمل: اأيكو اأوي�����س، زاك يل، ت�سيل�سي 
اإي�س����الن  �س����اين باجن، ديفيد هن����دراوان فري تري 

يولي�سمان. 

 Free Fire  “بريطانيا”
جت����ري اأح����داث الفيلم يف )بو�سط����ن( يف العام 
1978، حي����ث ُيعَق����د لق����اء يف اإح����دى املخازن بن 
ع�سابتّن، و�رشعان ما يتحول هذا اللقاء اإلى تبادل 

طالق النريان وحماولة للنجاة منكال الطرفن. لإ
طاقم العم����ل: اأرمي هام����ر، ماي����كل �سمايلي، 
اإين����زو �سيلنتي ن����واه تايلور، �سيلي����ان مرييف، بابو 

كيزاي، واإخراج: بن ويتلي.

ال�سينمائي  “مهرج���ان دب���ي  اأعل���ن 
ال���دويل”، والذي يعر�س اأف�سل اإنتاجات 
ال�سينم���ا املحلية والإقليمي���ة والدولية، 
ع���ن فت���ح ب���اب طلب���ات امل�سارك���ة يف 
م�سابق���ة امله���ر خ���الل دورت���ه ال���� 14، 
الت���ي من املقرر اأن تقام م���ن 6 اإلى 13 

دي�سمر 2017، يف مدينة جمريا.
و�سي�سل���ط املهرج���ان ال�س���وء مرة 
اأخ���رى على �سناعة الأف���الم املتميزة من 
خمتل���ف اأنح���اء ال����رشق الأو�س���ط، ويوفر 
من�س���ة لل�سينما العربي���ة واإبقائها حتت 

دائرة الأ�سواء العاملية.
ومنذ انطالقها يف عام 2006، قدمت 
جوائ���ز املهر دعم���اً مالياً قيم���اً يف جمال 
الإنت���اج لتعزي���ز التميز الفن���ي يف العامل 
العرب���ي وخارج���ه، و�ساه���م يف التعريف 

باملواهب واملخرجن العرب عاملياً.
ُيذك���ر اأن ب���اب ال�س���رتاك مفت���وح 
الآن لالأف���الم الروائي���ة وغ���ري الروائي���ة 
الطويل���ة والق�سرية م���ن الإمارات ودول 
اخلليج وال���دول العربية كافة، للتناف�س 

عل���ى جوائز “املهر” الت���ي تعتر من�سة 
املهرج���ان،  يف  الأ�سا�سي���ة  التك���رمي 
وباعتباره املهرج���ان ال�سينمائي العربي 
الوحي���د ال���ذي يتي���ح تر�سي���ح الأف���الم 
الق�س���رية جلوائ���ز الأو�سك���ار، �سيتاأهل 
الفيلم الفائز بجائزة اأف�سل فيلم ق�سري 

جلوائز الأو�سكار للعام 2018.
 ويف معر����س تعليق���ه عل���ى ال���دور 
الذي لعبته م�سابقة املهر يف اإبراز الإبداع 
والتمي���ز يف �سناعة الأف���الم العربية اإلى 
اجلمه���ور العاملي، قال م�سع���ود اأمراهلل 
اآل عل���ي، املدير الفني للمهرجان: “نحن 
فخ���ورون بجوائ���ز م�سابقة امله���ر ب�سكل 
خا�س يف املهرجان، لي�س فقط للفر�سة 
الت���ي اأتاحته���ا ل�سانعي الأف���الم اجلدد 
ليحظوا بفر�سة الظهور، بل اأي�ساً للتاأثري 
ال���ذي يرتكون���ه يف امل�سه���د ال�سينمائي 
العام. لقد �سهدن���ا يف العام 2006 منواً 
هائ���ال يف معاي���ري ال�سناع���ة، ومنذ ذلك 
الوقت وه���ذه املعايري ت���زداد عاماً بعد 
عام مع زيادة عدد املخرجن الإماراتين، 

م���ا جعلهم يقدم���ون م�ستوي���ات جديدة 
يف كل دورة للتمي���ز. �سي�ستم���ر مهرجان 
دب���ي ال�سينمائي ال���دويل بدعم �سانعي 
الأفالم الإقليمين الذين يقدمون طرقاً 
جدي���دة لالإثراء الفك���ري والرتفيه، فهذا 
هو الهدف الأ�سا�س���ي للمهرجان، عر�س 
وجه���ات نظ���ر جدي���دة ورب���ط الثقافات 
اجلديدة والبعيدة من خالل الأفالم. نحن 
متحم�س���ون جداً ملعرف���ة احلكايات التي 
�ستق���دم يف �سهر دي�سم���ر، ومن املوؤكد 

اأنها �ستوؤثر يف اجلمهور كما اعتدنا”.
ُيذك���ر اأن ب���اب امل�سارك���ة مفت���وح 
للمخرج���ن العرب اأو م���ن ذوي الأ�سول 
العربية، لالأف���الم الطويلة �سواء الروائية 
الق�س���رية  والأف���الم  الروائي���ة،  غ���ري  اأو 
ب���كل ت�سنيفاته���ا من روائ���ي وحتريك، 
وجتريب وغري روائ���ي، و�سيتم ا�ستقبال 
الأعم���ال حتى ي���وم 31 اأغ�سط�س 2017، 
على اأن يكون العم���ل قد اأنتج بعد الأول 

من �سبتمر 2016.

“دبي السينمائي” يفتح باب 
المشاركة لمسابقة المهر

tariq_albahhar

 “افتح يا سمسم” يفوز بجائزة 
المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون

ف���از “افتح ي���ا �سم�سم” الرنام���ج الرائد يف الع���امل العربي، الذي 
ي�ستهدف احلاجات التعليمية لالأطفال ما بن الرابعة وحتى ال�سابعة من 
العم���ر، باجلائزة الثانية يف مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي بدورته 
الثامنة ع�رش الذي اأقيم يف مدينة حمامات يف تون�س، اإذ ُقدم املئات من 
الرام���ج اإلى جلنة التحكيم من الإعالمين واخل���راء الثقافين الذين 
�ساه���دوا وقيموا الرامج التلفزيونية والإذاعي���ة من جميع دول ال�رشق 
الأو�سط، ينظم املهرجان احتاد اإذاعات الدول العربية، ويعقد �سنوياً.

مت تق���دمي حلق���ة افتح يا �سم�س���م )اأول ي���وم يف املدر�سة( �سمن 
م�سابق���ة الرامج التلفزيونية )املوازي���ة( يف فئة الرامج التلفزيونية 
- برام���ج الأطفال، احللقة التي ا�ستمت���ع مب�ساهدتها مالين الأطفال 
بالع���امل العربي عر قنوات التلفزيون، واأي�ساً على قناة الرنامج على 

يوتيوب اأي�ساً. 
ينه���ي “افتح ي���ا �سم�س���م” حالياً 

الث���اين،  جتهي���ز ٥٢ حلق���ة للمو�س���م 
مبحت���وى عرب���ي جدي���د ومث���ري وحمفز 

لالأطف���ال، وال���ذي �سيكون متاح���اً قريباً 
للعر�س يف العديد من املحطات التلفزيونية 

يف جمي���ع اأنح���اء دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي 
وال�رشق الأو�س���ط. اأي�ساً مت اإن�س���اء �سل�سلة خا�سة 
م���ن 30 حلق���ة م���ن “افت���ح ي���ا �سم�س���م” ل�سه���ر 
رم�سان املبارك و�سيت���م بثها يومياً عر حمطات 

التلفزيون الإقليمية.

• قالت الإعالمية اللبنانية 	
رزان مغربي �سيفة على 
برنامج اإذاعي يف لبنان، 

حتدثت فيه عن راأيها 
باملمثالت يف الدراما 

اللبنانية والعربية
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نفحات حب أرسلت لروحة...

لقاء تقدير ووفاء للفنان راشد العريفي في “عيسى الثقافي”
اأقامت عائلة العريف����ي وجمعية البحرين للفن 
املعا�رش وجمعية البحرين للفنون الت�سكيلية “لقاء 
تقدي����ر ووفاء” بذك����رى مرور ٤٠ يوم����ا على رحيل 
رجل الإن�سانية والفن الفنان را�سد العريفي مبركز 
عي�س����ى الثقايف و�سط ح�س����ور كبري من رفقاء درب 

الفنان وحمبيه واأهله واأ�سدقائه.
 

“لم يرحل عنا وإنما باق فينا”
يف م�ستهل احلفل عر�س فيلم ق�سري عن حياة 
الفنان العريفي من اخراج نا�رش ال�سعدون، ثم القى 
مب����ارك بن دين����ه كلمة عائلتي العريف����ي وبن دينه 
قال فيه����ا: نلتقى اليوم يف ح����ب املغفور له باإذن 
اهلل تعالى را�سد بن ح�سن العريفي وفاء مل�سريته 
العطرة التي كر�سها يف خدمة اهله وبلده حتى ترك 
لنا يف ذك����راه، كل هذا احلب والعطاء، نلتقي اليوم 
لنفخر بعطائه وما قدم يف حياته ولي�س لنحزن على 
رحيله، فقد عا�س من اجل الفرح والتفاوؤل ومل يكن 

للحزن مكان يف حياته.
واأ�س����اف ب����ن دين����ه: “العريف����ي مل يرح����ل عنا 
وامنا باق فينا ومعن����ا، نعتز بعطائه وفكره وحمبته 
للجمي����ع، عرفنا منه طيبة النف�����س و�سفافية الروح 
والأخالق احلميدة، اأعط����ى ما ا�ستطاع واأجنب فكرا، 
يح����ق لن����ا ان نفخ����ر به ت����رك ب�سمات حي����ة باعماله 
الفنية اخلالدة، وما هذا التجمع ال عرفانا ووفاء له.

 

“مؤسسة راشد العريفي الفنية 
والثقافية”

ث����م تال ذلك كلمة ابراهي����م ب�سمي او�سح فيها 
�����رشورة اإن�س����اء موؤ�س�سة حتمل ا�س����م موؤ�س�سة را�سد 
العريف����ي الفني����ة والثقافي����ة لي�����س لتخلي����د ذاته 
وتراثه فقط وامن����ا بدء العمل على خلق حركة فنية 
ت�سكيلي����ة ثقافي����ة متث����ل البحرين. وتك����ون مهمة 
ه����ذه املوؤ�س�سة رف����د البحرين بالعم����ال املتميزة؛ 
عرفانا لهذا الفن����ان الذي يعتر من القوى الناعمة 
واملوؤثرة، م�سيف����ا ب�سمي انهم كانوا يطلقون على 

الفنان العريفي لقب “بيكا�سو”.
 

“أسلوب جديد في العطاء الفني”

وب����دوره، ق����ال الفن����ان عبدالك����رمي العري�س 
يف كلم����ة جمعي����ة البحري����ن للفن املعا�����رش: يف هذه 
الأم�سي����ة اجتمعنا هن����ا لتاأبن �سخ�����س عزيز علينا 
�ساهم مع اخوانه الفناني����ن الت�سكيلين يف و�سع 
ال�س�����س للحركة الفنية يف البحري����ن، وكان لبد يل 
يف ه����ذه الكلمة املوجزة ان ام����ر على بداية م�ساركة 
فناننا الراحل را�سد العريفي لتكتمل ال�سورة حول 

هذه ال�سخ�سية التي فقدناها. 
الفن����ان  جترب����ة  كان����ت  العري�����س:  وا�س����اف 
العريف����ي يف حق����ل الف����ن الت�سكيل����ي متواكبة مع 
مي����الد جمعية الف����ن املعا�رش يف الع����ام 1970 التي 
اأ�س�سها مع نخبة من الفنانين الت�سكيلين، والتي 
اتي����ح لها املج����ال بتعاطف مع نخب����ة من املثقفن 
الدول����ة،  م����ن امل�سوؤول����ن يف  الت�سجي����ع  ولقي����ت 

وواك����ب ولدته����ا النقا�����س واحلوار ب����ن الفنانن 
ح����ول خمتلف الق�ساي����ا يف الفن العرب����ي املعا�رش، 
ا�ستطاع����ت بلورتها روؤية منهجية يف العمل لتطوير 
ورفع م�ستوى الفن والفنان من جهة، ورفع م�ستوى 
اجلمه����ور املت����ذوق للفن����ون الت�سكيلي����ة من جهة 
اخ����رى. وكان م����ن ح�سيل����ة ذلك �سع����ي حثيث من 
الفنان����ن لتلم�����س امكاناتهم ووعيه����م الفني عر 
معار�س عديدة �سخ�سية وجماعية ودرا�سات نقدية 
ومناق�س����ة الق�ساي����ا الثقافية التي تخ�����س الفنان 
العرب����ي، وكيفية ال�ستفادة م����ن م�سادر احل�سارة 
العربية الت�سكيلية والعبقريات التي �سكلت تراث 
هذه المة عر الع�سور وتبادل الآراء حول التيارات 

املعا�رشة يف الفنون العاملية.
واردف العري�س: من الوفاء والمانة التاريخية 

والنظرة الن�سانية يف تكامل و�سمولية الفن واحلياة 
والتجرب����ة الت����ي قدمها العريفي الفن����ان والن�سان 
ال����ذي م����ا انف����ك يداف����ع عنها با�����رشار عن م����ا كان 
ير�سمه من منط جديد. وا�ساف ان الدخول الى عامل 
العريف����ي اخلا�س يحتاج الى وقفة تاأمل مع الذات، 
وبالرغ����م م����ن اجلدلية الت����ي رافقت م����ا طرحه من 
افكار حول الفن الديلموين، ال انه اثبت انها جتربة 
ذات م�سمون ح�سي كونه����ا متثل ا�سلوبا جديدا يف 
العط����اء الفني، ميتلك را�س����د البداهة احل�سية، لقد 
ارتق����ى بتجربته الناجحة. را�سد العريفي احد الذين 
اأ�سافوا م����ن العطاء الفني وك����ان منعطفا يف واقع 
احلرك����ة الفنية؛ اإذ �سه����دت البحري����ن �سوقا للفن 
مل يكن معه����ودا من قبل وانت�����رشت “اجلالريهات” 
واملرا�سم اخلا�س����ة واملعار�س العاملية التي تقام 
يف البحري����ن وتقاطر الفنانون من جميع بقاع العامل 

لعر�س اعمالهم يف البحرين.
واختتم العري�س كلمته بالقول: من هنا يكون 
ق����د متثل الفنان الى العام����ل املوروث وبالو�سول 
الى ه����ذه النتيجة كما هو احلال ل����دى فناننا را�سد 
العريف����ي ودوره الفاع����ل يف م�سار احلرك����ة الفنية 
وابداعه الفني من ذات الر�س وال�سكان ومدر�سته 
الديلموني����ة التي تركه����ا للدار�سن م����ن ال�سباب. 
وتب����ع العري�����س الفنان عل����ي املحميد ال����ذي القي 

كلمة جمعية البحرين للفنون الت�سكيلية.
 

“اإلنسان البحريني األصيل”
كما القى ال�ساعر اإبراهي����م بوهندي كلمة اأ�رشة 
الأدباء او�سح فيه����ا ان الفنان العريفي يعد واحدا 
م����ن تل����ك ال�سخ�سيات املهم����ة يف حياتنا على هذه 
الر�س العزي����زة، فهو الن�س����ان البحريني ال�سيل 
ال����ذي ل ميك����ن ان تذكر مدين����ة املح����رق العريقة 
با�سالته����ا العربي����ة دون ورود ا�سم����ه يف ذاكرتها، 
وه����و الفنان املبدع يف الت�سكي����ل الذي ل ميكن ان 
تذكر حركة الفن الت�سكيلي دون ان يكون لري�سته 

ح�سور يف لوحاتها.
وبعد ذلك القيت كلمة ا�سدقاء را�سد العريفي 
قراأه����ا عبداهلل يتيم. واخريا ك����ان لل�سعر ح�سور يف 
الم�سي����ة، حيث القى الكاتب حم����د ال�سهابي مرثية 
بعنوان “يف �سح����ر عطاياك نور من كهف... وكفيف 

من كوخ يرى حبك”.

• عبدالكرمي العري�س يلقي كلمة جمعية الفن املعا�رش	

عبداهلل يتيم يلقي كلمة ا�سدقاء العريفي	•

• ابراهيم ب�سمي: كنا نطلق عليه بيكا�سو	

• املحميد يلقي كلمة جمعية البحرين للفنون الت�سكيلية	 • جانب من احل�سور	 • مرثية حلمد ال�سهابي	

• مبارك بن دينه يلقي كلمة عائلة العريفي وبن دينه	

اأ�سامة املاجد
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رحيل الكوميدي امل�صري �صاحب “يا حالوة”
ت���ويف، اأم�س اخلمي����س، املمثل امل�رشي مظهر 
اأبو النجا، �صاحب اجلملة الكوميدية ال�صهرية “يا 

حالوة”، عن عمر ناهز 76 عاما.
وت���ويف اأبو النجا بعد ����رشاع مع املر�س يف اأحد 
امل�صت�صفي���ات يف ح���ي املهند�ص���ن بالعا�صم���ة 

امل�رشية القاهرة.
واأو�ص���ح نقيب املهن التمثيلي���ة اأ�رشف زكي 
يف ت�رشيح���ات ل�صحف حملي���ة، اأن �ص���الة اجلنازة 
�صتق���ام ظهر اخلمي�س مبرك���ز �رشبن يف حمافظة 
املن�ص���ورة، حيث �صيدفن الراح���ل مبقابر الأ�رشة، 
الع���زاء اخلمي����س املقب���ل باحلامدي���ة  و�صيق���ام 

ال�صاذلية يف املهند�صن.
وولد اأبو النجا يف يوليو 1941 مبحافظة الدقهلية، وبداأ حياته العملية كموظف يف اإحدى 

�رشكات الن�صيج بالإ�صكندرية، ثم اجته اإلى امل�رشح.
وا�صته���ر الراحل ب���اأدواره الكوميدية، التي متيز بها يف ح���وايل 27 فيلما، كما تاألق على 

خ�صبة امل�رشح من خالل 11 عمال م�رشحيا، اأبرزها تلك التي قدمها مع الفنان حممد جنم.

�صور ملونة نادرة للحرب العاملية الثانية

درا�صة تثبت اأن العقل ال�صليم يف اجل�صم ال�صليم
 ذك���رت مراجعة بحثي���ة اأن البالغن الأكرب 
�صن���ا الذين يف�صلون احلركة مل�صاعدة وظائف 
اأدمغته���م لديهم جمموعة كبرية من التدريبات 

البدنية للمفا�صلة بينها.
ووج���دت املراجع���ة اأن من ب���ن اخليارات 
الكث���رية للتدري���ب ف���وق �ص���ن اخلم�صن رمبا 
تك���ون ريا�صة الت���اي ت�صاي ه���ي الأكرث تاأثريا 

عل���ى الوظائ���ف الإدراكي���ة ولك���ن الأيروبك�س 
ومتارين املقاومة رمبا لها اأي�صا بع�س املزايا.
والت���اي ت�ص���اي ريا�صة �صيني���ة جتمع بن 

التنف�س العميق واحلركات البطيئة الر�صيقة.
وقال جو نورثي، من معهد اأبحاث الريا�صة 
والتدريب���ات يف جامع���ة كانب���ريا باأ�صرتاليا، اإن 
“ال�ص���ن عامل خطر ل ميكن لأح���د جتنبه عندما 

يتعل���ق الأم���ر بالتده���ور املع���ريف والختاللت 
اأو  اخل���رف  مر����س  مث���ل  الأخ���رى  الع�صبي���ة 
الزهامي���ر”. واأ�صاف”مثلم���ا تو�ص���ح درا�صتنا 
فاإن القي���ام بتدريب���ات الأيروبك�س وتدريبات 
املقاوم���ة ب�ص���كل معت���دل لب�صعة اأي���ام فقط 
خ���الل الأ�صبوع و�صيلة �صهل���ة وفعالة لتح�صن 

الطريقة التي تعمل بها اأدمغتنا”.

وق���ال الدكت���ور جيف���ري برين���ز، املدي���ر 
امل�ص���ارك ملرك���ز جامع���ة كان�صا����س للزهامير 
يف كان�صا����س �صيت���ي” ممار�صة ق���در اأكرب من 
التدريب���ات لتحقي���ق فوائ���د للم���خ اأف�صل من 
ممار�صتها ب�ص���كل متوا�صع ولكننا نعرف اأي�صا 
اإن بع�صها اأف�صل من ل�صيء ول�صيما بالن�صبة 

للفوائد البدنية الأخرى”.

م�ش��روبات الطاقة قد 

ت�صر بوظائف القلب

اأو�صحت درا�صة جديدة اأن احت�صاء نحو 29 
ملليلرتا من م�رشوبات الطاقة يرتبط بتغيريات 
م����رشة حمتملة يف �صغط ال���دم ووظائف القلب 

ب�صكل يفوق اآثار الكافين.
وهناك اإقبال متزايد على م�رشوبات الطاقة 
تقابل���ه زيادة يف عدد الوفي���ات اأو دخول غرف 
تتعل���ق  لأ�صب���اب  بامل�صت�صفي���ات  الط���وارئ 

بتناول مثل هذه امل�رشوبات.
ويزع���م منتجو م�رشوب���ات الطاقة وحمبوها 
اإنه���ا اآمنة مث���ل الكافين ولك���ن لي�صت هناك 

اأدلة تذكر لدعم هذه املزاعم.
ووفقا لإدارة الأغذية والعقاقري الأمريكية 
ف���اإن تناول 400 مليجرام م���ن الكافين )نحو 

خم�صة اأقداح من القهوة يوميا( اأمر اآمن.
وت�صري الدرا�صة التي ن�رشتها دورية جمعية 
القل���ب الأمريكي���ة اإلى اأن���ه رغ���م اأن م�رشوبات 
الطاق���ة ع���ادة م���ا حتتوي عل���ى الكافي���ن اإل 
اأنه م���ن غري املعروف متاما م���دى �صالمة بقية 

مكونات مثل هذه امل�رشوبات.

يفتح  �صكران  اأمريكي 

النار يف حمام �صباحة

اأطلق رجل كان يحت�صي اجلعة بيد وي�صهر 
م�صد�ص���ا بيده الأخرى، النار بجوار حمام �صباحة 
يف جممع �صكني يف �صان دييغو، الأحد، واأ�صاب 
ع���ددا م���ن الأ�صخا�س قب���ل اأن تطل���ق ال�رشطة 
الن���ار عليه وتقتل���ه. وقال اأح���د �صكان املجمع 
ال�صكني لو�صائ���ل اإلم حملية اإن ما بن خم�صة 
و�صبعة اأ�صخا�س اأ�صيب���وا بالر�صا�س، قبل اأن 
تقتل ال�رشط���ة امل�صلح يف مكان احلادث. وحالة 

امل�صابن غري معروفة.
ومل تعرف بعد مالب�صات اإطالق النار الذي 
ب���داأ بع���د ال�صاد�صة م�ص���اء بالتوقي���ت املحلي 
عن���د جممع جا جول كرو�رشودز ال�صكني يف ق�صم 

جامعة �صيتي يف �صان دييغو.
وق���ال �صاه���د اآخ���ر اإن���ه راأى امل�صتب���ه به 
“يجل����س ويحت�صي اجلعة بي���د ويف يده الأخرى 
م�صد����س” يف منطقة حم���ام ال�صباحة يف املجمع 
ال�صكن���ي. وق���ال اإنه وزوجت���ه �صاه���دا “ثالثة 
اأ�صخا����س اأ�صيب���وا بالر�صا����س راقدي���ن على 
الأر����س”، واإنه �صاهد اأي�صا اأح���د اجلرحى وهو 

يزحف نحو م�صاب اآخر مل�صاعدته.
واأ�صاف ال�صاهد اأن رجلي �رشطة و�صال اإلى 
املوقع ت�صديا للم�صل���ح ال�صكران الذي تبادل 
اإط���الق النار مع ال�رشطة قبل مقتله بالر�صا�س. 
واأ�ص���اف اأن بع�س ال�صحاي���ا نقلوا يف �صيارات 
اإلى امل�صت�صفى قبل و�ص���ول رجال الإطفاء اأو 

امل�صعفن اإلى املوقع.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ا�صتعر����س كتاب جديد �صورا ن���ادرة بالألوان للحرب العاملي���ة الثانية، جرى جمعها من 
متح���ف احل���رب الإمرباط���وري IMPERIAL WAR MUSEUMS ومق���ره يف العا�صم���ة 

الربيطانية لندن ومت ن�رشها على موقعه على الإنرتنت.
و�صاه���م اخرتاع الت�صوير الفوتوغرايف بالألوان قبل عقود من احلرب العاملية الثانية، يف 
اإظهار جوانب خمتلفة من احلرب. واحلرب العاملية الثانية هي حرب دولية بداأت يف الأول من 

�صبتمرب من عام 1939 يف اأوروبا وانتهت يف الثاين من �صبتمرب عام 1945.
وتعت���رب احلرب الثانية الأك���رب يف التاريخ، اإذ �صارك فيها اأكرث م���ن 100 مليون �صخ�س 
م���ن اأكرث من 30 دولة. وتقول تقدي���رات اإن هذه احلرب اأودت بحياة ما بن 50 و85 مليون 

�صخ�س، مما يجعلها احلرب الأكرث دموية يف تاريخ الب�رشية.

 Social
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ابت�صامة طفل �صقي ال 
يدري ما فعل

يف واقع���ة خميفة م�صحكة، حب�س طفل مل يتجاوز عمره ال� 14 �صهرا نف�صه داخل 
�صي���ارة، ووق���ف داخلها لي�صحك ويلعب مع رجال الإطف���اء الذين هرعوا اإلى املكان 

لإنقاذه، دون اأن يدري ما فعل.
وكان���ت وال���دة الطفل ق���د ا�صطحبته يف رحلة ت�ص���وق، وا�صعة اإي���اه على مقعد 
�صغري يف عربة الت�صوق، ولدى عودتهما اإلى ال�صيارة قررت اإخراجه من ذلك الكر�صي 
وو�صع���ه على مقعده داخل ال�صيارة، ليكون اأكرث اأمانا بينما تنهي و�صع م�صرتياتها 

يف �صندوق ال�صيارة.
واأو�صحت كري�صتي غرين، وال���دة براندون، اأنها و�صعت مفاتيح ال�صيارة داخل 
ال�صن���دوق بينم���ا كانت تنق���ل امل�صرتيات اإلى داخ���ل ال�صيارة، ليق���وم براندون يف 
اللحظ���ة نف�صها بالكب�س على زر الإغالق، ليحب�س نف�صه داخل ال�صيارة، ح�صب ما ذكر 

املوقع اللكرتوين ل�صحيفة “ديلي ميل”.
واأ�صاف���ت غري���ن اأنها �صع���رت باخلوف يف البداي���ة، لكن و�صول رج���ال الإطفاء 
مبقاطعو كورن���وال الربيطاني���ة ب�رشعة اأ�صعره���ا بالطماأنينة، ليحاول���وا بعدها فتح 
ال�صي���ارة مبع���دات ب�صيطة، فيم���ا وقف براندون ال�صق���ي على مقع���د ال�صائق واأخذ 

ي�صحك ويلهو معهم.
لك���ن الأمور تعقدت عندما اأم�صك براندون بقطعة معدنية وو�صعها يف فمه، مما 
دفع رجال الإطفاء لتحطيم الزجاج اخللفي لل�صيارة واإخراجه قبل ابتالعها، ودون اأن 

ي�صاب باأي جروح.

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.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

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�صغرى 18 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

رقصة في قصر األطفال الثقافي 
في ضواحي بيونغ يانغ )ا ف ب(

السنة التاسعة - العدد 3122 

الثالثاء
2 مايو 2017 
6 شعبان 1438

االأمرية �صارلوت يف عيد ميالدها 
اأ�صدر الأمري وليام وزوجته كيت �صورة جديدة لالأمرية �صارلوت قبل يوم من عيد ميالدها 

الثاين.
وتظهر الأمرية ال�صغرية يف ال�صورة على اأر�صية ق�رش )اأمنر هول(، مقر اإقامة الأ�رشة، وهي 

ترتدي �صرتة �صفراء مزينة ب�صور اأغنام، وفق ما ذكرت وكالة اأ�صو�صييتد بر�س.
ومن املتوقع اأن تق�صي الأ�رشة مزيدا من الوقت يف لندن خالل الأعوام املقبلة، حيث تقيم 

يف ق�رش كن�صينغتون، اإذ �صيلتحق ال�صقيق الأكرب ل�صارلوت، الأمري جورج )3 �صنوات(، 
باإحدى مدار�س لندن يف �صبتمرب املقبل.
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