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�إميانويل ماكرون رئي�ًسا لفرن�سا

�أرباح  دينار  مليون   2.45
�ل�سيف” “عقار�ت 

�سوق �لرفاع �ملركزي... 30 

عاًما بال مو�قف �سيار�ت
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#BornToDare

BLACK BAY S&G

#BornToDare

BLACK BAY S&G

�صيـانـة 180 حديقـة

�لبلدي���ات  و�س���وؤون  �الأ�سغ���ال  وز�رة  ك�سف���ت 
و�لتخطيط �لعمر�ين عن ر�سدها مبلغ مليون و600 �ألف 
دين���ار ميز�نية �سنوية ل�سيانة �حلد�ئق و�ملتنزهات يف 
خمتلف مناطق �لبحرين. ولفتت �إلى �أن جمموع �حلد�ئق 
و�ملتنزه���ات و�مل�سام���ري �لت���ي �أقامته���ا �ل���وز�رة يف 

حمافظات �ململكة بلغت 180.

�سيد علي املحافظة

5

تاأ�سي�س قاعدة تعاون �سلبة �إقليميا ودوليا
ملو�جهة �لتحديات �لقت�سادية و�لأمنية �لعاملية... رئي�س �لوزر�ء:

�ملنام���ة - بنا: �أك���د رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
�أن �لنظرة �جلديدة لدور دول جمل�س �لتعاون يف 
�ملنظومة �ل�سيا�سية �لعاملية تعد تطور� �إيجابيا 
تعك�س �س���دى وفاعلية جه���ود دول �ملجل�س يف 

�مل�سهدين �الأمني و�القت�سادي �لعامليني.
و�أكد �سم���وه لدى ��ستقباله بق�رص �لق�سيبية 
�أم�س عدًد� م���ن �مل�سوؤولني باململكة �أن �الرتقاء 
�ل�سقيق���ة  �ل���دول  م���ع  �لبحريني���ة  بالعالق���ات 
و�ل�سديق���ة وتقويته���ا عرب �لزي���ار�ت �ملتبادلة 

يدع���م توجه���ات مملك���ة �لبحرين نح���و تاأ�سي�س 
قاع���دة تع���اون �سلب���ة م���ع �ملحي���ط �الإقليم���ي 
و�ل���دويل بال�س���كل �ل���ذي يعّزز من �لق���درة على 

�لتحديات �القت�سادية و�الأمنية  مو�جهة 
�لعاملية.

ق���ال وزير �ملو��س���الت و�الت�س���االت كمال 
�أحم���د �إن متو�سط ع���دد �لركاب �ليوم���ي للنقل 

�لع���ام بل���غ م���ا يق���ارب 36 �أل���ف ر�ك���ب وي�سل 
ع���دد �مل�ستخدم���ني يف عطلة نهاي���ة �الأ�سبوع ما 
� عل���ى �سوؤ�ل  يق���ارب 52 �أل���ف ر�ك���ب. وذكر ردًّ
برمل���اين للنائ���ب عبد�لرحمن بوجمي���د، ح�سلت 

عليه “�لبالد”، �أن تكلفة ت�سغيل �حلافالت تقدر 
ا فيما بلغت قيمة  بح���و�يل 350 �ألف دينار �سهريًّ

�رص�ء �حلاف���الت وتطوير �لبني���ة �لتحتية 
240 �ألف دينار.

باري����س - وكاالت: �أعل���ن �لرئي����س �لفرن�س���ي �ملنتخ���ب، 
�إميانوي���ل ماك���رون، يف كلمة من مق���ره �لعام يف باري����س، �الأحد، 
�إن “�سم���ان �أم���ن �لفرن�سيني �أمر ال هو�دة في���ه”، م�سري�ً �إلى �أن 

“فرن�سا �ستكون يف طليعة �ملعركة �سد �الإرهاب”.

وف���از �ملر�س���ح �لو�سط���ي �إميانول ماك���رون، م�س���اء �الأحد، 
برئا�سة �جلمهورية �لفرن�سية.  وبذلك ي�سبح ماكرون )39 عاًما( 
�أ�سغر رئي�س يف تاريخ فرن�سا مع حتقيقه فوز� كبري� على مر�سحة 

حزب �جلبهة �لوطنية مارين لوبان )48 عاًما(.

�لعاهل يجري مباحثات مع �ل�سي�سي �ليوم

زيادة وترية ت�سهيل معامالت �ال�ستثمار
خطى �لتطوير م�ستمرة وهدفها �ملو�طن... ويل �لعهد: 

2

5• �سمو ويل �لعهد يف زيارة لوز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة  	

ن�سف مليون دينار لدعم “�لنقل �لعام”
ليلى مال اهلل

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبالً عدًد� من �مل�سوؤولني باململكة	

15

• �إميانويل ماكرون بعد �إعالن فوزه )� ف ب(	
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2 • •جاللة �مللك	 عبد�لفتاح �ل�سي�سي	
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م�ساعفة اجلهود لت�سهيل االإجراءات الداعمة لفر�ص اال�ستثمار

 العاهل ورئي�ص الوزراء وويل العهد يهنئان ماكرون

خطى التطوير م�شتمرة واملواطن هدفها االأ�شا�شي... ويل العهد يوجه: 

مبنا�شبة فوزه برئا�شة فرن�شا

املنامة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر �شلم���ان بن 
حم���د اآل خليفة اأن مملك���ة البحرين ثابتة على 
عزمها ملوا�شلة خطى التطوير بالوترة التي 
حتقق اأهداف امل�شرة الوطنية ال�شاملة التي 
يقوده���ا عاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة، وو�ش���ع املواطن 
كهدفها االأ�شا�شي الذي ي�شكل جهود التنمية 

كافة.
ووج���ه �شموه مل�شاعفة اجلهود وتعزيزها 
لزيادة وت���رة ت�شهيل االإج���راءات التنظيمية 
وال�شناع���ة  التج���ارة  لقطاع���ات  امل�شان���دة 
املختلفة مب���ا فيها املعام���الت التي تتطلب 
موافق���ات اجلهات احلكومي���ة االأخرى من اأجل 
زيادة الفر�س اال�شتثمارية وتعزيز مردودها.

واأك���د �شموه ����رورة اأن ين�شج���م ذلك مع 
توج���ه تعزي���ز دور القط���اع اخلا����س كمحرك 
اأ�شا�ش���ي للتنمي���ة ال�شامل���ة وموا�شل���ة دعم 
االبداع والتميز املع���زز للتطور والنماء وخلق 
التناف�شي���ة بتكاف���وؤ الفر����س، وذل���ك �شمن 
اإطار اأه���داف املرحلة احلالية التي اأ�شار اإليها 
امللتق���ى احلكومي ال���ذي انعق���د يف �شبتمرب 
املا�ش���ي برعاي���ة كرمية م���ن رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن 

�شلمان اآل خليفة.
وخ���الل زي���ارة �شم���وه اأم����س اإل���ى وزارة 
يف  وجولت���ه  وال�شياح���ة  والتج���ارة  ال�شناع���ة 
خمتل���ف اإدارات الوزارة ومرك���ز امل�شتثمرين 
ومرك���ز امل�شتثم���ر ال�شعودي يرافق���ه الوزير 

زاي���د الزياين وع���دد م���ن كب���ار امل�شوؤولني، 
نوه �شم���وه بالعمل احلثيث ال���ذي يتم اإجنازه 
لالإ�شهام يف حتقيق االأهداف للمرحلة القادمة 
من التنمية ال�شاملة التي اأ�شار اإليها امللتقى 
احلكومي، وذلك من خالل االأدوات التي حددها 
امللتقى، وقال �شم���وه “اإن مبادئ اال�شتدامة 
والعدال���ة والتناف�شي���ة التي ارتك���زت عليها 
الروؤية االقت�شادية 2030 التي د�شنها جاللة 
امللك، �شتظ���ل هي االإط���ار ال�شامن لتحقيق 
املزيد م���ن املكت�شبات النوعي���ة للمواطنني 

مهما كانت املتغرات”.
واأ�ش���ار �شموه اإل���ى الدور الكب���ر لوزارة 
اإجن���از  يف  وال�شياح���ة  وال�شناع���ة  التج���ارة 
امل�شاري���ع والربام���ج التي ت�شه���م يف الهدف 
االأول الذي ح���دده امللتقى وهو تعزيز البيئة 
املحف���زة للنم���و، فيما يت���وازى م���ع الرتكيز 

على القطاع���ات الرئي�شّية اخلم�س يف املرحلة 
احلالية وهي ال�شياح���ة واخلدمات اللوج�شتية 
وتكنولوجي���ا  التحويلي���ة  وال�شناع���ات 

املعلومات واالت�شاالت واخلدمات املالية.
وق���ال �شم���وه: “اإن ت�شاف���ر اجلهود بني 
اجله���ات كاف���ة ق���د انعك�س عل���ى التنامي يف 
م�شتوى تطوير ج���ودة اخلدمات التي تقدمها 
االأجه���زة احلكومية وت�شهيل االإج���راءات التي 
تخ���دم التنمي���ة االقت�شادي���ة وحتف���ز وترة 
اال�شتثمارات”، م�شيًدا �شموه باالإجنازات التي 
حققته���ا الوزارة بالتعاون مع خمتلف اجلهات 
املعنية مب���ا يف ذلك افتتاح مرك���ز امل�شتثمر 
ال�شع���ودي يف ف���رتة ثالث���ة اأ�شه���ر فق���ط من 
االتفاق على تاأ�شي�س املركز خالل املباحثات 
التي اأجراها �شموه مع ويل العهد، نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء، وزير الداخلية ال�شعودي اأخيه 

�شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر حممد بن نايف 
بن عبدالعزيز اآل �شعود.

وم���ن جهت���ه، اأع���رب الزي���اين ع���ن عظيم 
امتنانه عل���ى تف�شل �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ر �شلمان بن حمد اآل خليفة بزيارة وزارة 
ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة مبكاتبها مبرفاأ 
البحرين امل���ايل واإطالعه على اآليات العمل يف 
الوزارة، مثمناً اإهتم���ام ومتابعة �شموه، لكافة 
امل�شتجدات والتطورات التي ت�شهدها القطاع 
االإقت�ش���ادي يف الب���الد، ودعم���ه الالحم���دود 
ومباركته الطيبة لكافة املبادرات التي قامت 
بها وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة والتي 
اأ�شهم���ت ب�شكل كبر يف تطوي���ر عمل الوزارة 
وت�شهي���ل االإج���راءات وتق���دمي املزي���د م���ن 
االإمتي���ازات للم�شتثمرين من داخ���ل البحرين 

وخارجها.
والتج���ارة  ال�شناع���ة  وزي���ر  ثم���ن  كم���ا 
وال�شياح���ة التوجيه���ات ال�شدي���دة ل�شاح���ب 
ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء، لوزارة 
ال�شناع���ة والتجارة وال�شياحة والتي ت�شب يف 
ترجم���ة روؤية البحري���ن االإقت�شادية وتطلعات 
�شموه للمزيد من االإجنازات التي تعزز الواقع 
االقت�شادي ململكة البحرين وتوؤكد رياديتها 
كبوابة لالأعمال واالإ�شتثمار يف املنطقة ب�شكل 
عام، كما عاهد �شموه بامل�شّي قدما وبالتعاون 
مع جمي���ع منت�شبي ال���وزارة الذي���ن ي�شكلون 
العمود الفق���ري يف االرتق���اء باخلدمات التي 
تقدمها الوزارة وذل���ك لتحقيق روؤية القيادة 

العليا وخدمة البحرين.

املنام����ة - بن����ا: بع����ث عاه����ل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حم����د بن عي�ش����ى اآل خليفة ورئي�س 
ال����وزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي االأم����ر خليفة بن 
�شلم����ان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك����ي االأمر �شلمان بن حم����د اآل خليفة برقيات 
تهنئ����ة اإلى الرئي�س الفرن�ش����ي املنتخب اإميانويل 
ماك����رون مبنا�شب����ة ف����وزه يف انتخاب����ات الرئا�ش����ة 

الفرن�شية.
واأعرب����وا يف برقياته����م ع����ن اأطي����ب تهانيهم 

وخال�س متنياتهم ملاكرون بالتوفيق وال�شداد يف 
مهماته الرئا�شية لتحقيق اآمال وتطلعات ال�شعب 
الفرن�شي ال�شديق نحو مزي����د من التقدم والرقي 
واالزده����ار، م�شيدي����ن بعم����ق ومتان����ة العالق����ات 
التاريخي����ة الودي����ة املتمي����زة التي ترب����ط مملكة 
البحري����ن واجلمهوري����ة الفرن�شي����ة ال�شديقة، وما 
ت�شه����ده من تط����ور، ومناء يف املج����االت املختلفة، 
معرب����ني عن تطلع اململكة اإل����ى دعم وتعزيز هذه 
العالق����ات حتقيًق����ا ل����كل ما في����ه خ����ر وم�شلحة 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

• �شمو ويل العهد يف زيارة لوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  	

مليكنا حمد 
ملك القلوب

يف الع���ام 1999م، كت���ب ململك���ة 
البحري���ن تاري���خ جدي���د بت���ويل جاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�شى ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة مقالي���د احلك���م يف ه���ذا البلد 
العزيز علين���ا جميعا. ولقد حمل جاللته 
حفظه اهلل ورع���اه معه م�روعا اإ�شالحيا 
في���ه  ج�ش���د  وكب���را،  �شام���ال  وطني���ا 
طموح���ات واأحالم �شعبه الكبرة يف بناء 
مملكة ع�رية حديثة اأ�شيلة ومتطورة، 
يك���ون فيها االإ�ش���الح والبن���اء والنماء 
منهج���ا اأ�شي���ال يعتمد عل���ى ال�شفافية 
وامل�شارحة وحديث القلب اإلى القلب 
والنف�س اإل���ى النف�س بني جاللته وبني 

�شعبه.
اإن جاللة املل���ك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة حفظه اهلل قائد خمتلف ال ي�شبه 
�ش���واه، قائد يق���ف بني �شعب���ه ويقف 
م���ع �شعب���ه ويف �شفوف���ه ومعهم وبني 
ظهرانيهم ومن ورائهم، يالم�س اآمالهم 
وتطلعاتهم، ويتاب���ع �شوؤونهم، ويلبي 
طلباته���م، وي�شه���ر عل���ى م�شلحته���م 
وم�شلح���ة هذا الوط���ن يف كل الظروف 
من�شت���ا لل�شغر قبل الكبر، حليما مع 

اجلميع.

لذا اأ�شبح���ت مملك���ة البحرين لها 
فخ���ر يف ظل قي���ادة جالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�شى اآل خليف���ة حفظه اهلل، دولة 
حمورية يف املنطقة العربية؛ ملا حتظى 
ب���ه ثق���ة وا�شع���ة بف�ش���ل م���ن اهلل ثم 
بف�ش���ل ال�شيا�شة احلكيم���ة واملباركة 
الت���ي انتهجها ملك القلوب امللك حمد 
ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل 

ورعاه.
اإنه ملك القلوب بعلمه وحكمته.

اإنه ملك القلوب بقوة �شيفه وقلبه 
النا�شع. 

اإنه ملك القلوب بو�شامته ووجاهته 
وكيا�شته.

اإن���ه مل���ك القل���وب بعدل���ه وباأ�شه 
وحلمه واأخالقه.

اإنه مل���ك القلوب بتوا�شعه وجماله 
وعفافه. 

اإن���ه مل���ك القل���وب بحب���ه ووفائه 
وعرفانه. 

دول���ة  البحري���ن  مملك���ة  �شتظ���ل 
قوي���ة يف ظل حك���م جاللة املل���ك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة حفظ���ه اهلل ملك 
القلوب، مب���ا متتلكه من موروث ثقايف 
واإرث ح�شاري واإن�شاين كبر ومن خالل 
منهجه���ا ال���ذي ر�شمه ب���اين ح�شارتها 
د�شتورن���ا  ليك���ون  املف���دى  مليكن���ا 
الرا�ش���خ يف االأذه���ان واملنح���وت على 
اجلدران واملبني عل���ى االأ�ش�س، تكفل 
للجمي���ع العي����س كرام���ة واحرتام حتت 
ظ���ل القان���ون ال���ذي م���ن خالل���ه يت���م 
احلفاظ عل���ى الثوابت الوطنية والذود 
ع���ن املكت�شب���ات التاريخي���ة التي هي 
خر �شاه���د على عظمة عه���د االإ�شالح 
وميث���اق العمل الوطني ال���ذي كان وال 
يزال هو املرجع لكل مقومات جمتمعنا 
البحرين���ي االأ�شي���ل حت���ت راي���ة جاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة حفظ 

اهلل. 

جن���دد البيع���ة والعه���د واالإخال�س 
ورع���اه  اهلل  حفظ���ه  املل���ك  جلالل���ة 
الر�شي���دة والعائلة احلاكمة  وللحكومة 
الكرمية، ونوؤكد للجمي���ع باأننا �شنكون 
احل�شن املني���ع للدفاع عن هذا الوطن 
وتق���دمي االأرواح؛ لتبقى راي���ة الوطن 

عالية مرفوعة خفاقة باإذن اهلل.

بقلم: عبدالمجيد إبراهيم الخاجة

 العاهل يف مقدمة م�ستقبلي ال�سي�سي لدى و�سوله اليوم
املنام���ة - بنا: اأعلن الدي���وان امللكي اأن عاهل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة �شيكون يف مقدمة م�شتقبلي اأخيه رئي�س جمهورية م�ر العربية ال�شقيقة 
عب���د الفتاح ال�شي�شي والوفد املرافق لدى و�شوله اإل���ى البالد اليوم )االإثنني(، يف زيارة 
ر�شمية ململكة البحرين. ويجري الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي يف الزيارة مباحثات مع جاللة 
املل���ك تتناول العالقات االأخوية املتميزة التي جتمع البلدين ال�شقيقني، اإ�شافة اإلى اآخر 

التطورات وامل�شتجدات الراهنة على ال�شاحات العربية واالإقليمية والدولية.

تاأ�سي�ص قاعدة تعاون �سلبة مع املحيط االإقليمي والدويل
ا... رئي�س الوزراء:  الثقل ال�شيا�شي لدول التعاون لفت االأنظار عامليًّ

املنام����ة - بن����ا: اأكد رئي�����س ال����وزراء �شاحب 
ال�شم����و امللكي االأمر خليفة ب����ن �شلمان اآل خليفة 
اأن النظ����رة اجلديدة ل����دور دول جمل�س التعاون يف 
ا  املنظوم����ة ال�شيا�شية العاملية يعد تط����وًرا اإيجابيًّ
يعك�����س �ش����دى وفاعلي����ة جه����ود دول املجل�س يف 

امل�شهدين االأمني واالقت�شادي العامليني.
ون����ّوه �شموه خالل ا�شتقبال����ه بق�ر الق�شيبية 
اأم�س عدًدا من امل�شوؤولني باململكة اإلى اأن مواقف 
مملكة البحري����ن امل�رفة جتاه خمتلف الق�شايا وما 
حققته من نه�شة وتطور تنموي واقت�شادي اأّهلها 

للمكانة التي ت�شتحقها بني الدول.
واأك����د �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء اأن 
االرتق����اء بالعالقات البحرينية م����ع الدول ال�شقيقة 
وال�شديقة وتقويتها عرب الزيارات املتبادلة يدعم 
توجهات مملكة البحرين نحو تاأ�شي�س قاعدة تعاون 
�شلب����ة م����ع املحي����ط االإقليم����ي وال����دويل بال�شكل 
ال����ذي يعّزز م����ن القدرة عل����ى مواجه����ة التحديات 

االقت�شادية واالأمنية العاملية.
وا�شتعر�����س �شاح����ب ال�شم����و امللك����ي رئي�س 
الوزراء مع احل�شور جملة من املو�شوعات املت�شلة 
بال�ش����اأن املحلي، حيث نّوه �شم����وه بدور موؤ�ش�شات 
املجتمع املدين واأهميتها يف رفد جهود احلكومة يف 
االرتقاء مبختلف اخلدمات التي تقدمها للمواطنني 
يف خمتل����ف املج����االت، فيم����ا اأ�ش����اد �شم����وه كذلك 

بالدور الذي ت�شطلع ب����ه املوؤ�ش�شات التعليمية يف 
تهيئة الكوادر الوطني����ة واإعدادها تعليًما وتدريًبا 

لتكون اإحدى ركائز م�شرة التنمية يف اململكة.
وتطرق �شاحب ال�شم����و امللكي رئي�س الوزراء 
اإل����ى ما متتلكه مملك����ة البحرين م����ن اإرث ح�شاري 
وثق����ايف، واأكد �شم����وه اأهمية االعتن����اء بتوثيق هذا 
االإرث وتو�شيل����ه لالأجي����ال جي����الً بع����د جي����ل؛ الأنه 
يحك����ي ق�ش�س جناح رجال االأوائ����ل وما قدموه من 
بذل وعطاء يف �شبي����ل الوطن ورفعته وهي درو�س 
وعرب ترتقي اأن تكون بواع����ث خلدمة الوطن وبناء 

نه�شته. 

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً عدًدا من امل�شوؤولني باململكة	

اأ����ش���ه���ر فقط   3 ال�������ش���ع���ودي يف  امل�����ش��ت��ث��م��ر  م���رك���ز  ب��اف��ت��ت��اح  ي�����ش��ي��د  ���ش��م��وه 

ت���ه���ي���ئ���ة ال��������ك��������وادر ال����وط����ن����ي����ة اإح�����������دى رك������ائ������ز م���������ش����رة ال���ت���ن���م���ي���ة
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معاجلة �سكاوى اأولياء الأمور باأقل من 24 �ساعة

تعزز البحرنة ال�ستجابة املجتمعية ملبادرة “البحريني اأولً” 

يجب اأن يقوم املدر�س ب�سبط نف�سه

حتويل املخالفني للجنة حتقيق واتخاذ الإجراء الالزم... “الرتبية”:

اأكد اأن الكوادر الوطنية اأ�سا�س التنمية... حميدان:

م�ستنكرا العتداءات على الطلبة... احلادي:

والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  قال���ت 
ال�سكاوى  اأن���واع  “اإنها ت�ستقب���ل جميع 
املقدم���ة من قبل الطلب���ة والطالبات اأو 

اأولي���اء الأمور والهيئة التعليمية �سد اأي 
خمالفة حت�سل داخل الف�ساء املدر�سي”.

واأردف���ت اأن هن���اك وح���دة خا�س���ة ب���وزارة 
الرتبية والتعليم ت�ستقب���ل �سكاوى اجلمهور من 
اأولي���اء الأمر، وت�ستجيب مبا�رشة ملعاجلة ال�سكوى 

يف اأقل من 24 �ساعة.
وبين���ت “الرتبي���ة” اأنه���ا خ�س�س���ت قنوات 
ات�سال لأولياء الأمور للتوا�سل مع الوزارة مبا�رشة 
ع���ر اخل���ط ال�ساخ���ن، وطري���ق النظ���ام الوطني 
للمقرتح���ات وال�س���كاوى )توا�س���ل(، وال�سكاوى 

الإلكرتونية.
واأو�سح���ت اأن وح���دة ا�ستقب���ال ال�س���كاوى 
تق���وم بالتوا�س���ل ف���ور ا�ستالم �سك���وى مع ويل 

الأم���ر من خالل �رشحه للق�سي���ة، وا�ستالمها للتقارير 
ال�سحية املرفقة لل�سكوى اأن وجدت، وتقوم الوزارة 
بدورها بالتوا�سل م���ع اإدارة املدر�سة حول احلادثة 
بداخل الإطار املدر�سي، والتي حتول بعدها لالإدارة 
املعنية املخت�س���ة بالوزارة ويتم حتويلها اإلى جلان 
التحقي���ق بالبت فيها واتخاذ الإجراءات الالزمة جتاه 

املخالفني.
وقال���ت: “حتر����س ال���وزارة على القي���ام بدور 
فعال وب�سكل دوري عل���ى عمل اجتماعات دورية مع 
مديري املدار����س، والتي يتم فيه���ا اإعادة التذكري 

ل�سوابط الالئحة املدر�سية”.
 

االنضباط المدرسي
وعن وج���ود اعت���داءات عل���ى طال���ب اأو طالبة، 
ذكرت ال���وزارة اأن بع�س اأولياء الأمور يتوجه مبا�رشة 
اإل���ى رفع ق�سية ل���دى اجلهة القانوني���ة للدولة، ول 

يتوا�سل مبا�رشة مع الوزارة.
واأو�سح���ت اأن يف ح���ال اإحالة املو�س���وع ب�سكل 
ر�سم���ي اإلى اجله���ة القانونية ي�سب���ح معقدا ب�سكل 

اأكر، وياأخذ مدة طويلة. 
وبين���ت اأن احلي���اة املدر�سية منظم���ة ومن�سقة، 
فق���ط  ولي�س���ت مرتوك���ة  وقوان���ني  اأنظم���ة  وله���ا 

لالجتهادات الفردية.
واأردفت اأن هناك قوان���ني يف الرتبية والتعليم 
تت�ضمنه���ا الئحة االن�ضباط املدر�ض���ي، والتي ت�ضم 
جميع املخالفات وطريق���ة �سلوكيات الطالب داخل 
الف�س���اء املدر�س���ي، وتت���م متابعته���ا ع���ر ����رشكاء 
العملي���ة التعليمية من قب���ل املدر�سني وامل�رشفني 

واأولياء الأمور.
ج���اء ذلك يف ت�رشيحات ملوظفة ب���وزارة الرتبية 
والتعليم خالل برنام���ج تلفزيوين عن عدد ال�سكاوى 
املقدم���ة موؤخراً من اأولياء اأمور ع���ن تعر�س اأبنائهم 

الطلبة لعتداءات ج�سدية على يد معلميهم.
واأ�س���ارت وزارة الرتبية ولتعلي���م اإلى اأن جميع 

العاملني يف املي���دان الرتبوي والتعليم من م�رشفني 
ومعلم���ني عل���ى علم م�سب���ق بواجباته���م الوظيفية، 
واملن�سو����س عليه���ا بقوان���ني اخلدم���ة املدني���ة، 
واأردف���ت اأن هن���اك �سواب���ط للتحك���م بالعالقة بني 
الطال���ب واملعل���م داخ���ل املدر�س���ة، �سم���ن الإطار 

املن�سو�س.
واأردف���ت اأن معظ���م امل�س���اكل املدر�سي���ة يتم 

التعامل معها مبثل هذه اللوائح املن�سو�سة.
ولفت���ت اإلى مالحظة اأن بع�س اأولياء الأمور ين�رش 
الق�ساي���ا وال�س���كاوى يف بع�س ح�ساب���ات التوا�سل 
الجتماعي من دون الرجوع مبا�رشة اإلى وزارة الرتبية 

والتعليم.
ودعت ال���وزارة اأولياء الأم���ور للتوا�سل مبا�رشة 

معها لتقدمي ال�سكوى. 

املنام����ة - بن����ا: اأك����د وزي����ر العم����ل والتنمي����ة 
الجتماعي����ة جميل حمي����دان »اأن مب����ادرة )البحريني 
اأولً( تاأت����ي يف اإط����ار اجله����ود الوطني����ة يف �سبي����ل 
تنمي����ة املجتم����ع، ومتث����ل دفع����ة قوي����ة لتحقي����ق 
اله����دف املن�س����ود واملتمثل يف اأن يك����ون البحريني 
ه����و املطل����وب اأول يف �سوق العمل، كم����ا تتيح هذه 
املبادرة الفر�سة للكوادر الوطنية اأن ت�سق طريقها 

بنجاح«.
جاء ذلك يف املنتدى احلواري الذي نظمته جمعية 
الجتماعيني �سباح اأم�����س مبقر جمعية املهند�سني 
باجلفري، واأ�ساف حميدان »اأن ال�ستجابة املجتمعية 
ملبادرة )البحريني اأولً( عمليا يدعم جهود احلكومة 
لإجناح عملية توظيف البحرينيني يف الوظائف التي 
ت�سه����م يف ا�ستقرار البحرين����ي، كما ي�سهم يف تنفيذ 
نظ����ام البحرنة املحدد لن�سبة العمالة الوطنية يف كل 
ن�ضاط، و�ضيبقى البحريني ولن يتم اال�ضتغناء عنه«.

واأك����د الوزي����ر اأن القي����ادة الر�سيدة ت����ويل اأمر 
الإن�سان البحريني اهتماما كبريا من خالل التوجيهات 
ال�سديدة قائال »ل نن�س����ى دعم عاهل البالد �ساحب 
اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�سى اآل خليف����ة، وجهود 
رئي�س الوزراء �ساحب ال�سم����و امللكي الأمري خليفة 
بن �سلم����ان اآل خليفة، يف تبنى مثل تلك املبادرات، 
والرتكي����ز على توظيف املواط����ن واأن يكون العامل 
الب�����رشي البحريني ه����و اأ�سا�����س التنمي����ة، لفتا اإلى 
جهود ويل العهد نائ����ب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة.
ويف ال�سياق نف�سه، اأ�سار حميدان اإلى »اأن وزارة 
العم����ل قامت بعدد م����ن الإ�سالحات، م����ن خالل بناء 

قاع����دة بيانات موثقة، تعطي تل����ك موؤ�رشات واأرقام 
مر�سودة ل�سوق العم����ل، وت�سدر ن�رشات واإح�ساءات 
ب�سكل يومي للتحولت احلا�سلة يف ال�سوق مبا يفيد 

يف اتخاذ القرارات املنا�سبة«.
ولفت اإلى التحدي الأكر الذي يتمثل يف نوعية 
فر�����س العمل، واحتياجها للموؤهلني يف هذا املجال، 
وت�سييق فجوة الكلفة بني العامل الأجنبي والعامل 
البحرين����ي على اعتب����ار اأن العام����ل البحريني يتمتع 

باأف�سلية دون اإلزام من قبل �ساحب العمل.

ويف ت�رشي����ح ل� »بنا« اأك����د م�ست�سار جاللة امللك 
ل�سوؤون الإعالم نبيل احلمر اأهمية املبادرات الوطنية 
يف الرتقاء بالقت�س����اد الوطني، م�سريا يف ذلك اإلى 
مب����ادرة »البحرين����ي اأولً« الت����ي ت�سري اإل����ى اهتمام 
القيادة الكب����ري باملواطن، و�رشورة ا�ستيعاب �سوق 
العمل له����وؤلء اخلريج����ني، و�ست�سع ه����ذه املبادرة 
الت�س����ور الوا�سح للكيفية املنا�سب����ة التي يتم من 

خالله����ا ا�ستيع����اب البحرين����ي يف القطاع����ني العام 
واخلا�س.

واأ�س����اف احلم����ر »لأن الرتكي����ز عل����ى تدري����ب 
وتاأهي����ل املواطن لهو عامل اإيجابي حتى يتم دخول 
البحرين����ي ل�س����وق العمل، وهو عل����ى اأمت ال�ستعداد 

لأداء واجبه ومن ثم رفع الإنتاجية«.
وع����ن الفائدة التي ميك����ن اأن يجنيها املواطن 
من تلك املبادرة اأكد اأن »املبادرة �ستمكن املجتمع 
م����ن زيادة الإنتاجي����ة من خالل العتم����اد على اأبنائه 
وبالتايل الرتقاء بالبالد لأن الإنتاجية وتطورها يوما 
بعد اآخر متثل هدفا ا�سرتاتيجيا ت�سعى لتحقيقه كل 
بالد العامل، ل �سك اأن الكوادر البحرينية املنتجة هم 
عم����اد الرثوة الب�رشي����ة واملحرك الأ�سا�����س للنهو�س 
بالوط����ن وهو م����ا ت�سعى اإليه احلكوم����ة الر�سيدة يف 

ال�ستفادة من كل اأبناء البحرين املوؤهلني«.

ا�ستنك���ر النائ���ب اإبراهيم احل���ادي اعتداءات 
معلمني عل���ى الطلب���ة بال�رشب اجل�س���دي املرح، 
داعي���اً لتبدي���ل الأ�ساليب الرتبوي���ة القدمية، واأن 
تقوم الوزارة بتوظيف الكوادر التعليمية الكفوءة.

وق���ال “يجب اأن يقوم املدر�س ب�سبط نف�سه، 
واأن يكون قدوة للطالب، واأن تكون قوته بتح�سري 

مادته، وتعليمها للطالب”.
وطال���ب باأن يتخذ املدر����س اأ�ساليب تاأديبية 

منا�سب���ة يف املدر�سة غري ال�رشب، واأن تكون �سمن 
ما ي�رصح بها االن�ضباط امل�ضموع �ضمن املدر�ضة.

وب���ني اأن الث���ورة العلمي���ة حالي���اً تختلف عن 
ال�ساب���ق، واأن الأ�سالي���ب الرتبوية يج���ب اأن تكون 

خمتلفة؛ كون الطالب اأكرث علماً الآن من قبل.
ونوه اإل���ى اإعادة درا�سة بديل���ة خلطة الطالب 
واملدر����س والأ����رشة كبدي���ل الأ�سالي���ب الرتبوية 

القدمية.

ودع���ا الأ�رش اإلى اأن ت�ساه���م يف تربية اأبنائهم، 
وذلك مبراعاة ال�سحبة الطالبية واحرتام املعلم.

وطال���ب ع���ر ت�رشي���ح تلفزي���وين ب���اأن تقوم 
اإدارات املدر�س���ة بتفعيل اللوائح التنظيمية على 
الطلب���ة واملدر�س���ة واتب���اع الأ�سالي���ب املتطورة 
لحت�س���ان الطال���ب. وطال���ب و�سائل الإع���الم باأل 
ت�سخ���م جمي���ع الق�سايا، ويج���ب اأن تق���وم باإنتاج 

اأفالم ق�سرية للتوعية. 

النعيمي: “الرتبية” تويل اهتماما كبريا بالمتحانات الوطنية

“لمبريت” الأملانية تن�رش كتاًبا لبحرينية

“التعليم العايل” ُيطلع اجلامعات على اإجراءات املعادلة 

املنامة - بنا: مبنا�سبة بدء المتحانات 
الوطني���ة لطلبة ال�سف الثال���ث الإعدادي، 
زار وزي���ر الرتبية والتعلي���م ماجد النعيمي 
اإح���دى املدار����س الإعدادية، حي���ث تفّقد 
عدًدا م���ن جلان هذه المتحان���ات، واطماأن 

على �سريها بال�سورة املطلوبة. 
واأكد الوزير اأن ال���وزارة تويل اهتماًما 
كبرًيا به���ذه المتحانات، التي تنفذها منذ 
�سنوات بالتعاون مع هيئ���ة جودة التعليم 
والتدريب، �سمن مبادرات امل�رشوع الوطني 
لتطوير التعلي���م والتدري���ب، اإذ ت�ستفيد 
الوزارة من نتائج هذه المتحانات، اإ�سافًة 
اإلى نتائج الختبارات الدولية للريا�سيات 
والعلوم، يف تقيي���م وتطوير جهودها على 
�سعي���د اإع���داد املناه���ج وا�سرتاتيجي���ات 
التدري����س، وتنفي���ذ الرام���ج التدريبي���ة 
للمعلمني، وذلك بهدف الرتقاء مبخرجات 

التعليم.
الت���ي  اإل���ى اجله���ود  الوزي���ر  واأ�س���ار 
بذلته���ا ال���وزارة، للم�ساهم���ة يف حتقي���ق 
وت�سجي���ع  لأهدافه���ا،  المتحان���ات  ه���ذه 

الطلب���ة على التعامل معها باجلدية الالزمة 
التي تعك����س م�ستواهم احلقيق���ي، ومنها 
تنفي���ذ امتحانات جتريبي���ة للطلبة حتاكي 
المتحان���ات الوطني���ة �س���كالً وم�سموًن���ا، 
اإ�ساف���ًة اإلى تخ�سي����س ن�سبة 12.5 % من 
درج���ة الطال���ب يف ه���ذه المتحانات �سمن 
درجت���ه يف الأعم���ال اليومي���ة، اإل���ى جانب 
تنفيذ العديد من الور�س التدريبية للطلبة 

واملعلمني.
يذك���ر اأن المتحان���ات الوطنية تهدف 
اإل���ى تقيي���م اأداء الطلب���ة يف 3 م�ستوي���ات 
الثال���ث  لل�سف���ني  فبالن�سب���ة  درا�سي���ة، 
ت�سم���ل  الإع���دادي،  والثال���ث  البتدائ���ي 
اللغ���ة  الأ�سا�سي���ة:  امل���واد  المتحان���ات 
العربية، واللغ���ة الإجنليزية، والريا�سيات، 
والعل���وم، اأم���ا بالن�سب���ة لل�س���ف الثال���ث 
م���واد:  المتحان���ات  فت�سم���ل  الثان���وي، 
اللغ���ة العربية، واللغ���ة الإجنليزي���ة، وحل 
موا�سف���ات  و�س���ع  ويت���م  امل�س���كالت، 
المتحانات الوطنية وفًقا للمنهج الوطني، 

ومبا يتوافق مع املعايري الدولية.

الأملاني���ة  لمب���ريت  دار  ن����رشت 
يف  امل�ساع���د  لالأ�ست���اذ  كتاًب���ا  موؤخ���ًرا 
ق�س���م الريا�سي���ات والعل���وم يف كلي���ة 
البحري���ن للمعلم���ني بجامع���ة البحري���ن 
الكاتب���ة مع�سوم���ة املطاوع���ة بعن���وان: 
 Developing Bahrain Future

.Schools Mathematics
الزمال���ة  عل���ى  حا�سل���ة  الكاتب���ة 
الريطاني���ة يف التدري�س من الأكادميية 
الريطانية ع���ام 2014، لديها كثري من 
اأن�سطة خدمة املجتم���ع �سواء بامل�ساركة 
الإذاعي���ة  الرام���ج  م���ن  العدي���د  يف 
والتلفزيونية التوعوية اأو من خالل اإقامة 
الور�س التدريبية اأو املحا�رشات الرتبوية 
للمعاهد واملدار�س واجلمعيات الأهلية. 
كم���ا �سارك���ت املطاوع���ة يف العديد 

من املوؤمت���رات العلمية العاملية ون�رشت 
ع���دًدا من البح���وث الرتبوي���ة يف جمالت 
عاملي���ة حمكم���ة يف اأم���ريكا وبريطاني���ا 
وكن���دا واأملانيا وا�سرتالي���ا و�سنغافورة 

وغريها.

املنامة - بنا: نّظمت اإدارة التقييم 
واملتابع���ة بالأمان���ة العام���ة ملجل����س 
التعلي���م الع���ايل ور�سة عم���ل لعمداء 
موؤ�س�س���ات  يف  والت�سجي���ل  القب���ول 
الع���ايل اخلا�س���ة، للتعريف  التعلي���م 
بالإج���راءات ال�سحيحة الواجب اتباعها 
عند معادلة مواد الطلبة املحولني من 

موؤ�س�سات تعليم عايل اإلى اأخرى.
ومت خالل الور�سة تقدمي �رشح عن 
معادلة مواد الطلبة، وخدمة الت�سديق 
الإلك���رتوين، اإلى جان���ب تقدمي عر�س 
عن ملف الطال���ب املوحد، مع التاأكيد 
على ����رشورة ت�سلي���م ملف���ات الطلبة 
الف�س���ل  خ���الل  تخرجه���م  املتوق���ع 
الدرا�س���ي احل���ايل اإلى الأمان���ة العامة 

ملجل����س التعلي���م الع���ايل، لت�سهي���ل 
اإج���راءات عملي���ة الت�سدي���ق النهائي، 

حفاًظا على م�سلحة هوؤلء الطلبة.
واأك���دت من���ى البلو�س���ي الأم���ني 
الع���ام امل�ساعد للتقيي���م والعتمادية 
بالأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل، 
لدى ح�سورها الور�سة، �رشورة اأن تتم 
مع���ادلت الطلب���ة املحول���ني ح�س���ب 
اللوائ���ح والقرارات املنظم���ة ل�سوؤون 
التعلي���م الع���ايل، لتفادي ح���دوث اأي 
تاأخري يف عملية الت�سديق عند التخرج، 
العام���ة  الأمان���ة  قي���ام  اإل���ى  م�س���ريًة 
بتفعيل خدم���ة الت�سديق الإلكرتوين، 
لت�رشي���ع الإجراءات اخلا�س���ة بت�سديق 

املوؤهالت.

 الوزارة تستقبل أي مروة خمي�س
شكوى عن المخالفات 

المدرسية

وحـــدة بالوزارة 
الستقبال شكاوى 

أولياء األمور

الوحدة تستلم التقرير 
الطبي وتستمع 

للشكوى

شكاوى تضــل 
طريقهـــا وتنشـــــر 

بوسائل التواصــــــل 

• وزير العمل افتتح املنتدى احلواري الذي نظمته جمعية الجتماعيني اأم�س 	

• مع�سومة املطاوعة	

حمرر ال�سوؤون املحلية
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�سوق الرفاع املركزي... 30 عاًما بال مواقف �سيارات
الزبائن اإما يفرون اأو يت�صلون بالهاتف جللب احتياجاتهم

مطالب���ات الباع���ة والزبائن يف �ص���وق الرفاع 
املرك���زي بتطويرها وتخ�صي�ص مواقف �صيارات 
له���ا لي�صت ولي���دة اليوم، فال�ص���وق الذي م�صى 
عليه���ا اأكرث م���ن 30 عاما مل تطلها ي���د التطوير 

والتو�صعة منذ اإن�صائها. 
30 فر�صة يف �صوق اخل�رضوات والفواكه منها 
لبائع���ني بحرينيني فقط بينما اأُجرت البقية على 

الأجانب، اأما �صوق ال�صمك فتحوي 8 فر�صات.
ومواق���ف  والتو�صع���ة  والتطوي���ر  ال�صيان���ة 
لل�صيارات اأهم مطالبات البائعني الذين التقتهم 
“الب���اد” وع���روا ع���ن معاناتهم وت����رضر م�صدر 

رزقهم. 
عبداهلل عبدالر�صول بائع الفواكه واخل�رضوات 
واأيقونة ال�صوق، اإذ يعمل فيه منذ 29 عاما، جتده 
يجل�ص اأم���ام فر�صته عند بواب���ة ال�صوق ي�صتقبل 
الزبائن بابت�صامت���ه، ويرحب بكل من يعر الباب 
ويبادله التحايا من الزبائن البحرينيني والأجانب.
يقول “اإن البلدية متعاونة مع الباعة وحتر�ص 

على تلبية احتياجاتهم متى ما طلبوها”.
وتاب���ع: معان���اة الباع���ة تخت����رض يف مواق���ف 

ال�صيارات فلو توفرت تعود احلياة اإلى ال�صوق.
الأجان���ب  م���ن  الزبائ���ن  “معظ���م  وي�صي���ف 
الذين احتل���وا املنطقة ب�صكنهم واأ�صبحت تغ�ص 
ب�صياراته���م، ويتبادلون اأوق���ات الوقوف ح�صب 

نظام عملهم”.
 وي���ردف “من بق���ي من الزبائ���ن يطلب عر 
الهات���ف م���ا يريد ونو�ص���ل له طلبات���ه على باب 

ال�صوق، هذا ما و�صل احلال بنا يف ال�صوق”.
ويكمل “�صهدُت كل التغ���رات والتطورات 
يف املنطق���ة، كل الذي���ن رحل���وا واأت���وا، والبيوت 

وال�صكان، اإل ال�صوق مل تتغر”.

عزوف الزبائن عن الشراء
اأما بائع ال�صمك ح�صن �رضحان، الذي اأم�صى 
30 عام���ا يف ه���ذه ال�صوق، فيق���ول اإن الزبائن 

فروا من �ص���وق الرفاع واجتهوا اإل���ى الأ�صواق 
الأخرى على الرغم من بعدها من مناطقهم.

وي�صي���ف اأن “املنطق���ة املحيطة بال�صوق 
اأ�صحبت ل�صك���ن العزاب وامت���اأت ب�صياراتهم 

ويف اأيام الإجازات ل حمط رجل لزبون فيها”.
ويتاب���ع: “ي�صتك���ي الزبائن لن���ا دوما من 
اأنهم ي�صلون ال�صوق ث���م يعودون اأدراجهم اأو 
يغرون وجهتهم لأ�صواق اأخرى لذات ال�صبب”.
ويذك���ر: “يف الوقت ال���ذي مل تقم البلدية 
بحل م�صاكل ال�صوق وتطويره فهي حتا�رضنا يف 

حال تخلفنا عن دفع اإيجار �صهر واحد”.
ويكم���ل: “ير�صلون اإنذارات لنا على الرغم 

م���ن علمهم ب���ردي البي���ع وال����رضاء يف ال�صوق 
ونحن ل م�صدر اآخر لرزقنا غر هذا ال�صوق”.

ويوؤكد: “الباعة اجلائلون من الأجانب، ممن 
يبيع���ون ال�صمك يف ال�صوارع املحيطة بال�صوق، 
ل حتا�صبه���م البلدية ول يراقبه���م املفت�صون 

وهو ما يعود علينا بال�صلب”. 

وعود عمرها سنوات
عب���داهلل اجلردابي اأحد الباع���ة البحرينيني 
الثنني يف �ص���وف الفواكه واخل����رضوات يقول 
“معاناتنا خمت����رضة يف مواقف ال�صيارات وهي 

لي�صت وليدة اليوم”.
ويقول: وعود امل�صوؤولني بالتطوير عمرها 
�صنوات ومل يتحقق منها �صيء، اأما املت�رضرون 
فنحن الباعة وغياب الرقابة على ال�صوق �صمح 

بالتجاوزات.
 ويو�ص���ح: زبائنن���ا الدائم���ون يتوا�صلون 
معنا ويطلبون ما يريدون عر الهاتف ويقفون 
عل���ى ب���اب ال�ص���وق يت�صلم���ون م�صرياته���م 

ويرحلون.
ي���روا  اأن  يري���دون  “الزبائ���ن  وي�صي���ف 
اخلي���ارات املتعددة يف ال�ص���وق باأنف�صهم، اأما 
�ص���وق الرفاع ف���ا جمال لأن ت�صتقب���ل الزبائن 
ل�صيقه���ا، فل���م يت���م تو�صعتها من���ذ اإن�صائها 
من 30 عاما، واملج���ال بني الفر�صة والأخرى ل 

يت�صع ملرور العربات.
من جانب���ه، اأعل���ن ااملدير الع���ام حمافظة 
اجلنوبية عا�ص���م عبداللطيف يف ت�رضيح �صابق 
ل���ه اأن البلدية ت�صتع���د ل�صيانة �ص���وق الرفاع 
املرك���زي من خال املوازنة العامة املقبلة بناء 

على توجيهات احلكومة.
واأ�صار اإلى خطة �صاملة لتطوير ال�صوق من 
كل النواح���ي، واأن ال�صيان���ة م�صتمرة من حيث 
ال�صباغ���ة واملكيفات و “الفر�ص���ات” كمرحلة 
اأول���ى، واملرحلة الثانية بع���د توفر امليزانية 
�صتقوم البلدية ب�صيانة �صاملة لل�صوق وتوفر 
امل�صتلزمات التي احتاجها الباعة وامل�صرون.

ليلى مال اهلل

ت�صوير اأمين يعقوب
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مناشدة 
الجمعيات لسمو 

رئيس الوزراء
 

اخلريي����ة  اجلمعي����ات  اأ�شاط����ر 
احلزينة لتاأخر اإ�شدار وزارة العمل 
والتنمي����ة االجتماعي����ة تراخي�����ص 
جمع امل����ال )التربعات(، وبخا�شة 
م����ع ق����رب الع����د التن����ازيل حللول 
�شهر رم�ش����ان املبارك. وال ميكن 
القب����ول باأن ي�ش����وم اخلري يف بلد 

اخلري و�شهر اخلري.
اأهلية  لق����د خل�ش����ت درا�ش����ة 
-ن�رشته����ا “الب����اد “ بع����دد ي����وم 
ال�شبت املا�ش����ي- اإلى اأن 80 % 
من اجلمعي����ات اخلريية مل حت�شل 
عل����ى اإذن جلم����ع الت����ربع؛ ب�شب����ب 
بريوقراطي����ة االإج����راءات، وه����و ما 
يتطّلب م����ن الوزير جميل حميدان 
ا، لت�رشيع وت����رية اإجناز  تدخاً ج����ادًّ
����ا، واخت�شار  املعام����ات اإلكرتونيًّ

اآلة الزمن.
راجع����ت جدوالً ر�شميًّا - ن�رشته 
الوزارة مبوقعها االإلكرتوين- عن 
ح�شول 89 منظم����ة على ترخي�ص 
جمع املال بالع����ام 2017، وتبّي 
اخلريي����ة  اجلمعي����ات  ع����دد  اأن 
الرتخي�ص خجول،  عل����ى  احلا�شلة 

ويوؤكد نتائج الدرا�شة.
بجمعي����ات  ق����ادة  وهاتفن����ي 
خريي����ة، يطلب����ون رف����ع منا�شدة، 
لرئي�����ص ال����وزراء �شاح����ب ال�شمو 
امللك����ي االأمري خليف����ة بن �شلمان 
توجيهات����ه  الإ�ش����دار  خليف����ة،  اآل 
الكرمية، ملراجعة وت�رشيع معامات 
الرتخي�����ص للتربع����ات للجمعيات 
اخلريي����ة، وذل����ك لتمكينه����ا م����ن 
تق����دمي ي����د الع����ون وامل�شاع����دة، 
ل����ذوي الدخ����ل املح����دود، واالأ�����رش 

املتعففة بال�شهر الف�شيل.
اأن قانون  واأكدت للجمعي����ات 
جمع امل����ال �ش����در ل�شب����ط حركة 
اجله����ات  وجنح����ت  التربع����ات، 
املخت�ش����ة يف ذل����ك. وم����ن �ش����ور 
دع����م وزارة التنمية للعمل االأهلي 
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اأكرث من ن�صف مليون دينار لدعم �رشكة النقل العام
ا لت�شغيل احلافات ... وزير املوا�شات: 350 األف دينار �شهريًّ

ق���ال وزير املوا�شات واالت�شاالت كمال اأحمد 
اإن متو�شط عدد الركاب اليومي للنقل العام بلغ ما 
يقارب 36 األف راكب وي�شل عدد امل�شتخدمي يف 

عطلة نهاية االأ�شبوع ما يقارب 52 األف راكب.
للنائ���ب  برمل���اين  �ش���وؤال  عل���ى  ا  ردًّ وذك���ر 
عبدالرحم���ن بوجمي���د، ح�شل���ت عليه “الب���اد”، اأن 
تكلف���ة ت�شغيل احلاف���ات تقدر بح���وايل 350 األف 
���ا فيم���ا بلغ���ت قيمة ����رشاء احلافات  دين���ار �شهريًّ

وتطوير البنية التحتية 240 األف دينار.
بالت�شغي���ل  ب���داأت  ال���وزارة  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
الفعل���ي الأح���د اأب���رز امل�شاريع الواقع���ة �شمن هذه 
اال�شرتاتيجي���ة يف فرباي���ر 2015 بتوقيعه���ا عق���د 
امتي���از مع �رشكة البحرين للنقل العام لتوفري خدمة 
حافات النق���ل اجلماعي بنمط جدي���د متطور وفًقا 

للمعايري العاملية والدولية.
واأردف، ويف الع���ام نف�شه بداأت ال�رشكة بتطوير 
املراف���ق اخلا�ش���ة باحلاف���ات بح�ش���ب متطلب���ات 
العقد منه���ا حمطات احلافات الرئي�شية يف املنامة 

واملحرق ومدينة عي�شى.

ورش الصيانة
واأكمل “عمل���ت الوزارة على تطوي���ر م�شتودع 
احلاف���ات الكائ���ن مبدين���ة عي�شى وتوف���ري غرفة 
للتحك���م واملراقب���ة لعملي���ة �شري احلاف���ات طوال 
فرتة اخلدمة وجتهي���زه باأحدث التقني���ات وتزويد 

امل�شتودع بور�ص ال�شيانة وتنظيف احلافات”.
وذكر اأنه مت زيادة عدد حافات النقل اجلماعي 
من 35 حافلة اإلى 141 حافلة، وذلك با�شتخدام 27 

ا �شمن �شبكة احلافات اجلديدة. خطًّ
واأو�شح “عملت ال�رشكة على توفري اأحدث نظام 
اإلكرتوين ل�رشاء وتعبئ���ة التذاكر ال�شتخدام حافات 
النق���ل اجلماع���ي وتوف���ري اأجه���زة بيعه���ا يف جميع 
املحط���ات الرئي�شية الث���اث، باالإ�شافة اإلى بع�ص 
االأماكن احليوية مثل مطار البحرين الدويل وجامعة 

البحرين”.
وق���ال، مازالت ال�رشكة تعم���ل على تطوير هذه 
اخلدم���ة وتوفري اأجهزة بيع التذاكر يف اأماكن حيوية 

اأخرى بح�شب متطلبات م�شتخدمي احلافات. 
ولفت اإلى اأن متو�شط عدد الركاب اليومي بلغ 
م���ا يقارب 36 األف راكب وي�شل عدد امل�شتخدمي 
يف عطل���ة نهاية االأ�شبوع ما يق���ارب 52 األف راكب، 
وو�ش���ل اأعلى ع���دد م���ن ال���ركاب يف اأول اأيام عيد 

الفط���ر حيث بل���غ عدد ال���ركاب اأكرث م���ن 72 األف 
راكب.

تغطية الشبكة
واأ�شار اإلى اأن ن�شبة تغطية ال�شبكة قد ازداد يف 
ال�شبك���ة اجلديدة من 30 % اإلى 77 % من املناطق 

املاأهولة بال�شكان. 
وفيما يتعلق باآلية اإج���راء العقود وااللتزامات 
اخلا�شة بال�رشكة التي ت�شغل مرافق النقل العام قال 
الوزي���ر: اإن الوزارة قام���ت يف اأغ�شط�ص عام 2013 
بط���رح مناق�ش���ة عامة، وذل���ك بعد احل�ش���ول على 
جمي���ع املوافق���ات الازمة من جمل����ص املناق�شات 

واملزايدات ووزارة املالية.
واأ�ش���اف “ومت ت�شكيل جلنة خا�شة تتكون من 
جميع اجلهات املعنية بامل�رشوع وهي: وزارة املالية 
ووزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
املوا�ش���ات  وزارة  يف  واملعني���ون  العم���راين 
واالت�ش���االت؛ لتقييم العط���اءات املقدمة من قبل 
اأربع �رشكات، ومتت تر�شية املناق�شة وتوقيع عقد 
 National امتياز لع����رش �شنوات مع ائت���اف �رشكة
Express الربيطانية و�رشكة اأحمد من�شور العايل. 
وب���ّي اأن العق���د ا�شتم���ل عل���ى ����رشاء اأ�شطول 
احلاف���ات وتوفري خدم���ة حافات النق���ل اجلماعي 
بح�ضب ال�رشوط املتفق عليه���ا يف العقد، بالإ�ضافة 
اإل���ى تطوي���ر م�شت���ودع احلاف���ات الكائ���ن مبدينة 

عي�شى واملحطات الرئي�شية الثاث.
واأو�ش���ح “�شيغ���ت جمي���ع العق���ود املربم���ة 
���ا وقانونيًّا من قب���ل ا�شت�شاريي  م���ع ال�رشك���ة تقنيًّ
متخ�ش�ش���ي يف هذا املج���ال، ومراجعتها مع اللجنة 

التي ت�شم جميع اجلهات ذات العاقة”.

تسيير المرافق
وحول دعم الوزارة لل����رشكات التي تعاقدت 
معه���ا لت�شي���ري املرافق، ب���ي الوزي���ر اأنه �شيغ 
العقد املربم بي وزارة املوا�شات واالت�شاالت 
و�رشك���ة البحرين للنقل العام بحيث تتحمل �رشكة 
البحري���ن للنقل العام خماط���ر وتبعات الت�شغيل 
و�شيان���ة احلاف���ات واملراف���ق على م���دى فرتة 
التعاق���د البالغ���ة 10 �شن���وات، وذل���ك خلربتها 
العريقة يف هذا املج���ال، وكونها اإحدى ال�رشكات 
العاملة يف املوا�ش���ات العامة وتقدمي خدماتها 
يف ع���دد م���ن ال���دول مث���ل بريطاني���ا وا�شباني���ا 

واملغرب. 
ولف���ت اإلى اأن ال���وزارة اأخذت عل���ى عاتقها 
كاف���ة العواق���ب والتبع���ات املرتتب���ة على حجم 
الطل���ب والتغطي���ة للتاأكي���د من تق���دمي اأف�شل 

اخلدمات الأكرب �رشيحة ممكنة من املجتمع.
واأ�شار اإل���ى اأن الوزارة تقوم بناًء على العقد 
���ا يف جزاأي���ن االأول ي�شمل  بدف���ع التكلف���ة �شهريًّ
ت�شغي���ل احلاف���ات وتقدر الكلف���ة بحوايل 350 
األ���ف دينار وتختل���ف هذه الكلفة م���ن �شهر اإلى 
اآخر، وذل���ك بح�ض���ب الت�ضغي���ل الفعلي خلطوط 
ال�شبك���ة وتاأمل ال���وزارة مع زيادة ع���دد الركاب 

اليومي بتقليل هذا املبلغ ال�شهري.
وتاب���ع “اأما اجلزء الثاين فمعني ب�شداد قيمة 
����رشاء احلافات وتطوي���ر البنية التحتي���ة الازمة 
�شم���ن العقد والت���ي ت�شمل م�شت���ودع احلافات 
وحمط���ات احلاف���ات الرئي�شية الث���اث وتوفري 
اأنظم���ة التذاكر وغرف���ة املراقبة وغ���ريه ويقدر 

بحوايل 240 األف دينار”. 

• عبدالرحمن بوجميد	 • وزير املوا�شات	

ليلى مال اهلل

اجلودر: م�صكلة قاليل وواحات املحرق حتتاج حال جذرياً

“البلديات” ر�صدت 1.6 مليون دينار لل�صيانة

االأ�������ش������غ������ال ال ي����رد ال�����������دائ�����������رة... ووزي������������ر  ن�����ائ�����ب  ن������ا�������ش������دوا  االأه��������������ايل 

180 حديقة يف البحرين و30 بي التخطيط واالإن�شاء

����رشح النائب حمم���د اجلودر ل���� “الب���اد” باأن 
رئي�ص الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 
ب���ن �شلمان اآل خليفة رج���ل عن األف رجل، و�شموه ال 
ياألو جهدا يف تلم����ص احتياجات املواطني وتوجيه 
م�شوؤولي���ه للقي���ام بواجباته���م، وحثه���م على عدم 
التقاع����ص وانته���اج �شيا�ش���ة الباب املفت���وح اأمام 

ممثلي ال�شعب واأمام البحرينيي جميعا.
ونا�ش���د اجلودر �شموه عرب “الب���اد” و�شع حل 
ج���ذري ملعاناة اأهايل قايل وواحات املحرق الناجتة 
ج���راء جتم���ع املي���اه امللوث���ة وم�شطح���ات الراكدة 
املوج���ودة يف ال�شوارع القريبة م���ن املنازل، موؤكًدا 
اأنها باتت ت�شكل تهدي���دا حقيقيا للبيئة وال�شحة، 
وهو اأمر ال ميكن التغا�شي عنه من قبل امل�شوؤولي.
واأ�ش���اف اجل���ودر: اأن اأه���ايل ق���ايل والواحات 

اأر�شل���وا اإلي���ه منا�شدته���م ع���رب مواق���ع التوا�ش���ل 
االجتماعي وطالب���وا �شموه باأن يجد حا مل�شكلتهم، 
وبين���وا يف منا�شدته���م اأن املي���اه ت�ش���كل مرتع���ا 
للح����رشات ال�شام���ة والبعو�ص، ناهيك ع���ن الروائح 

الغريب���ة والكريهة املنبعثة منه���ا وهم يعي�شون يف 
رع���ب دائم من نق���ل االأمرا�ص اخلط���رية الأطفالهم 

ولل�شكان كافة.
وتاب���ع: اأن االأه���ايل اأ�ش���اروا يف منا�شدتهم اإلى 
اأن ه���ذه امل�شطح���ات ت�ش���وه املنظ���ر الع���ام، واأن 
املياه الراكدة املليئة بالقاذورات تزعج املقيمي 
والزائرين وتعك�ص وجه اخلراب واالإهمال والتلوث، 

مما يوؤثر �شلبا على املجمعات ال�شكنية الراقية. 
النا�شط���ي  ب���اأن  الدائ���رة  نائ���ب  واأردف 
االجتماعي���ي عل���ى مواق���ع التوا�ش���ل طلب���وا منه 
اأن يكل���م امل�شوؤول���ي للقي���ام بواجبه���م جتاه هذه 
امل�شتنقع���ات واأن يعمل���وا عل���ى ردمه���ا على وجه 
ال�رشع���ة، وجتمي���ل اأماك���ن ال���ردم مبا يظه���ر الوجه 
احل�ش���اري للمنطق���ة التي ت�شنف �شم���ن املناطق 
ال�شياحية عاملًيا. ويف ه���ذا ال�شياق، اأكد اجلودر اأنه 
ات�شل بوزير االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين ع�شام خلف، لكنه مل يرد على ات�شاالته.
وطالب اجل���ودر امل�شوؤولي للقيام بواجباتهم 
جتاه املواطني، جم���ددا منا�شدته لرئي�ص الوزراء، 
داعي���ا باأن يبقي���ه اهلل ذخًرا ل�شعبه ووطن���ه، ميبينا 
اأن امل�شكل���ة لن حتل اإال اإذا تدخ���ل �شموه �شخ�شيا 

وو�شع حا نهائيا لها.

ك�شف����ت وزارة االأ�شغال و�ش����وؤون البلديات 
والتخطي����ط العم����راين عن ر�شده����ا مبلغ مليون 
و600 األ����ف دين����ار ميزاني����ة �شنوي����ة ل�شيان����ة 
احلدائق واملتنزهات يف خمتلف مناطق البحرين.
ولفتت اإلى اأن جمموع احلدائق واملتنزهات 
وامل�شامري التي اأقامته����ا الوزارة يف حمافظات 
اململك����ة بلغ����ت 180 من�ش����اأة، موزع����ة على 49 
يف  حديق����ة  و47  املح����رق،  مبحافظ����ة  حديق����ة 
العا�شمة، و40 حديقة يف اجلنوبية، و44 حديقة 
يف ال�شمالي����ة، ف�ش����ا ع����ن املاع����ب وال�شاحات 

ال�شعبية.
واأ�ش����ارت ب�شاأن احلدائق الت����ي هي يف طور 
االإن�ش����اء والتخطيط، اإل����ى اأن جمموعها يبلغ 30 

حديقة موزعة على حمافظات اململكة االأربع.

ونوه����ت ال����وزارة بالتزامها بعم����ل ال�شيانة 
الدوري����ة لتلك احلدائق مبا فيه����ا من مزروعات 
واأنظمة ري وت�شميد، اإلى جانب الرتميم وتعديل 

الرتب����ة، و�شيان����ة مرافقه����ا م����ن دورات املياه، 
واألع����اب خ�شو�شا يف ظل اأعم����ال التخريب التي 

تطال تلك املرافق.

• حممد اجلودر	

• جانب من اأعمال التخريب التي تطال احلدائق )اأر�شيفية(	

حمرر ال�صوؤون املحلية

�صيد علي املحافظة

52 ألف راكب للنقل 
العام بنهاية األسبوع

350 ألًفا شهريًّا كلفة 
تشغيل الحافالت

240 ألًفا لشراء 
الحافالت وتطوير البنية 

التحتية

تجهيز غرفة التحكم 
بأحدث التقنيات 

زيادة عدد الحافالت من 
35 إلى 141 حافلة 

توفير أحدث نظام 
إلكتروني لشراء 

وتعبئة التذاكر

36 ألف شخص متوسط 
عدد الركاب اليومي

نسبة تغطية الشبكة 
ازدادت من 30 % إلى 77 % 

تتحمل الشركة مخاطر 
وتبعات التشغيل 

وصيانة الحافالت

على عاتق الوزارة 
عواقب وتبعات حجم 

الطلب والتغطية
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 املفتاح: افتتاح م�سجد معاوية بن اأبي �سفيان قريًبا

“التنمية ال�سيا�سية” ت�سيد بالدور املهم لل�سحافة الوطنية

درا�سة منح املتقاعدين الأولوية يف مواعيد الطب العام

زيارة ال�سي�سي توؤكد الوجود امل�رصي يف دعم اأمن وا�ستقرار دول التعاون

“الإ�سكان” ت�ستقبل دفعات جديدة من م�ستفيدي “الرملي” و“توبلي”

10273 م�صتفيدا من خدمات بطاقة امل�صنني... وزيرة “ال�صحة”:

العالقات مع البحرين جتاوزت مرحلة التعاون امل�صرتك و�صوالً اإلى التكامل... �صهى الفار:

تنفيًذا الأمر ويل العهد بتوزيع 4200 وحدة

قال����ت وزي����ر ال�صح����ة فائق����ة ال�صال����ح اإن 
الوزارة �صتبح����ث اأف�صل الط����رق مل�صاعدة كبار 
ال�صن واملتقاعدين، مبا فيها اإعطاوؤهم االأولوية 
يف مواعي����د الط����ب الع����ام يف الف����رتة ال�صباحية 

وت�صهيل االإجراءات لهم داخل امل�صت�صفى.
وبينت اأن الر�صوم املطبقة يف الطب اخلا�ص 
بالوزارة ال تغطي التكلف����ة الفعلية، وبالتايل ال 

ميكن تخفي�صها يف الوقت الراهن.
م����ن جهت����ه، اأ�ص����ار وزي����ر العم����ل والتنمية 
االجتماعية جميل حميدان اإلى اأن مكتب خدمات 
 2016 الع����ام  نهاي����ة  حت����ى  اأ�ص����در  امل�صن����ني 
ع����دد 10273 بطاق����ة خا�صة بكب����ار ال�صن التي 
يح�ص����ل حاملوها على خ�صم 50 % من اخلدمات 

احلكومية ملن جتاوز �صن 60 عاما.
ولف����ت اإل����ى اأن����ه مت التوا�ص����ل م����ع 73 من 
اجلهات يف القطاع االأهلي واخلا�ص لطلب الدعم 
لبطاقة امل�صن، ويتم التوا�صل مع هذه اجلهات 
ب�صورة م�صتمرة؛ للوقوف على اآخر امل�صتجدات 
للح�صول على دعمهم امل�صتمر حلاملي البطاقة 

من كبار ال�صن.
واأ�ص����اف اأن الوزارة ت�صع����ى الإدراج خدمات 

حكومي����ة اإ�صافية اإلى قائم����ة اخلدمات املقدمة 
لكبار ال�صن من خالل خماطبة تلك اجلهات والتي 
م����ن �صمنها امل�صت�صفى الع�صك����ري وم�صت�صفى 

امللك حمد اجلامعي.
وب����ني اأن كب����ار ال�ص����ن وحامل����ي البطاقات 
يح�صل����ون حالي����ا على جمموعة م����ن اخل�صومات 
واخلدم����ات املقدم����ة م����ن اجله����ات احلكومي����ة 
ووزارة  ال�صح����ة،  ووزارة  الداخلي����ة  ك����وزارة 

�ص����وؤون البلديات والتخطيط العم����راين، اإ�صافة 
اإل����ى اجله����از املرك����زي للمعلوم����ات واحلكومة 

االإلكرتونية.
عل����ى  حت�ص����ل  الفئ����ة  ه����ذه  اأن  واأو�ص����ح 
تخفي�ص����ات من قب����ل القطاع االأهل����ي واخلا�ص 
الداعم����ة لبطاق����ة كب����ار ال�ص����ن، والت����ي ت�صم����ل 
وال�صيدلي����ات  امل�صت�صفي����ات،  م����ن  جمموع����ة 

وغريها.

اأف�ص���ح رئي����ص املجل����ص االأعل���ى لل�صح���ة 
الفري���ق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 
ع���ن وج���ود مق���رتح الإعط���اء االأولوي���ة للم�صنني 
واملتقاعدي���ن يف حج���ز املواعي���د للعاي���ادات يف 
م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي بالفرتة ال�صباحية 
بحيث ال تتعدى فرتة االنتظار اأكرث من اأ�صبوعني.

ولف���ت اإل���ى اأن���ه يتم حالي���ا توف���ري الرعاية 
لغ���ري  ح�رصي���ا،  املجاني���ة  والعالجي���ة  ال�صحي���ة 
املدني���ني من قوة دف���اع البحرين وق���وات االأمن 
االأخرى عرب العي���ادات العام���ة املتخ�ص�صة التي 
تعم���ل يف الف���رتة ال�صباحي���ة اإل���ى جان���ب ق�ص���م 
الطوارئ، ال���ذي يقدم اخلدمات العالجية الطارئة 

جمانا جلميع املر�صى طوال �صاعات اليوم.
الف���رتة  اإن حتوي���ل جمي���ع مر�ص���ى  وق���ال 
ال�صباحي���ة اإلى الفرتة امل�صائية �صيلحق فراغا يف 
العيادات بالف���رتة ال�صباحية وازدحاما يف الفرتة 
امل�صائي���ة. وب���ني اأن املتقاعدين م���ن قوة دفاع 

البحرين واأ�رصهم، يح�صلون على اخلدمات الطبية 
والعالجي���ة يف عي���ادات الطب اخلا����ص يف الفرتة 

امل�صائية بر�صوم خمف�صة ت�صل بن�صبة 50 %.
واأ�ص���ار اإلى اأن عيادات الط���ب اخلا�ص اأي�صا 
تق���دم خدماتها ال�صحية امل�صائية دعما للمر�صى 
اليتام���ى وذوي الدخل املحدود، ع���رب املوؤ�ص�صة 
اخلريي���ة امللكية، اإذ تقبل عيادات الطب اخلا�ص 
جميع املر�صى املو�صى به���م من قبل املوؤ�ص�صة 

اخلريية امللكية من دون فر�ص ر�صوم.
وذك���ر اأن اخلدم���ات الطبي���ة امللكي���ة تقدم 

باأ�صعار التكلفة.
وراأت جمعي���ة احلكم���ة للمتقاعدي���ن اأن يتم 
املتقاعدي���ن  لفئ���ة  اال�صت�ص���ارة  ر�ص���وم  اإلغ���اء 
وامل�صن���ني، اأو احت�ص���اب مبل���غ رم���زي ال يتجاوز 
10 دنان���ري فق���ط يف الطب اخلا����ص املوجود يف 

امل�صت�صفيات احلكومية.
وذهبت اإل���ى اأن يت���م التوجه الإق���رار ر�صوم 
موحدة وثابتة وفقا للنظام املعتمد واملعمول به 

يف الدولة يف حالة املوؤ�ص�صات العالجية اخلا�صة.

املنام���ة - بن���ا: اأك���دت �صف���رية جمهورية 
م����رص العربية لدى مملكة البحرين �صهى رفعت 
الفار، عمق العالقات االأخوية التي تربط مملكة 
البحري���ن مع جمهوري���ة م�رص العربي���ة، وحر�ص 
قي���ادة البلدين ممثلة يف عاه���ل البالد �صاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة، 
والرئي�ص امل����رصي عبدالفت���اح ال�صي�صي، على 
تطوي���ر العالق���ات الثنائية وتنميته���ا ودفعها 
لالأم���ام، مع زي���ادة التعاون يف كاف���ة املجاالت 
واالقت�صادي���ة ب�ص���كل خا�ص يف ظ���ل الظروف 

ال�صعبة التي متر بها املنطقة ب�صكل عام.
وحول زي���ارة ال�صي�صي اإل���ى اململكة اليوم 
)االثن���ني( لفت���ت ال�صفرية يف ت�رصي���ح لوكالة 
اأبن���اء البحري���ن )بنا( اإل���ى اأن الزي���ارة تاأتي يف 
اإطار التع���اون والتن�صيق بني قيادتي البلدين 
ال�صقيق���ني، والإج���راء حمادث���ات م���ع اجلان���ب 
البحريني تت�صمن تعزي���ز العالقات ال�صيا�صية 
واالقت�صادي���ة، والت�ص���اور يف خمتل���ف ملف���ات 

املنطق���ة، و�صوالً اإلى التكام���ل بني الدولتني 
ال�صقيقتني يف مواجهة التحديات امل�صرتكة.

ويف ذات ال�صي���اق، اأو�صحت �صهى الفار اأن 

زيارة ال�صي�صي للبحرين �صتكون فر�صة منا�صبة 
لاللتق���اء بع���دد من رج���ال امل���ال واالأعمال من 
الطرفني، واالطالع على جتربة اململكة التنموية 
يف املج���االت املختلفة، خ�صو�صاً روؤية البحرين 
2030، م�صيف���ة اأن هن���اك ر�صائ���ل �صيا�صي���ة 
اأي�صاً للزي���ارة الرئا�صية؛ اأهمه���ا التاأكيد على 
الوج���ود امل�رصي يف دع���م اأم���ن وا�صتقرار دول 
اخللي���ج العربية، واالرتق���اء بالعالقات االأخوية 
مع دول اخلليج العربي كافة، مبا يخدم م�صالح 
�صع���وب املنطق���ة. واأ�صارت �صف���رية م�رص اإلى 
عم���ق العالق���ات االأخوي���ة الت���ي ترب���ط مملكة 
البحرين بجمهورية م����رص العربية، والتي اأر�صى 
قواعده���ا املتينة حر�ص القيادتني يف البلدين 
ال�صقيقني، والعمل امل�صرتك يف كافة املجاالت 
التنموي���ة واالقت�صادية وال�صيا�صي���ة واالأمنية، 
موؤك���دة اأن العالق���ة امل�رصي���ة البحرينية قائمة 
عل���ى قواعد م���ن االحرتام والتقدي���ر امل�صرتك 

والدعم الالحمدود يف خمتلف الظروف.

املنامة - وزارة االإ�ص����كان: تنفيًذا الأمر ويل 
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص 
جمل�����ص ال����وزراء �صاح����ب ال�صمو امللك����ي االأمري 
�صلم����ان بن حمد اآل خليف����ة بتوزيع 4200 وحدة 
�صكنية يف كل حمافظات اململكة، وا�صلت وزارة 
االإ�ص����كان اأم�����ص ا�صتقب����ال دفع����ات جديدة من 

م�صتفيدي م�رصوع����ْي الرملي وتوبلي وتوزيعهما 
على املواطنني امل�صتحقني، وهو ما يوؤكد مدى 
حر�ص ال����وزارة على اال�صتم����رار يف و�صع اأن�صب 
احلل����ول واالآلي����ات التي ت�صمن تق����دمي خدمات 
اإ�صكانية تلبي الطلبات املتزايدة على االإ�صكان 
يف بيئ����ة متكامل����ة البن����ى. وقال وزي����ر االإ�صكان 

با�صم احلمر على هام�ص مبا�رصته الإجراءات توزيع 
الوح����دات ال�صكنية اإن م�رصوع����ي الرملي وتوبلي 
يع����دان من امل�صاري����ع الرئي�ص����ة املدرجة �صمن 
برنام����ج عمل ال����وزارة لبناء 25 األ����ف وحدة وفًقا 
لاللتزام اخلا�ص بقطاع ال�صكن االجتماعي الوارد 

يف برنامج عمل احلكومة.

• فائقة ال�صالح 	

• ال�صيخ حممد بن عبداهلل	

• جميل حميدان 	

• �صهى رفعت	

الق�صيبية – جمل����ص ال�صورى : اأكد 
النائ���ب االأول لرئي����ص جمل����ص ال�صورى 
جم���ال فخرو اأهمية ال���دور الذي ي�صطلع 
به العامل���ون يف جمال ال�صحافة واالإعالم 
لبي���ان اإجنازات اململك���ة ونقل احلقائق 
واالأحداث ب�صفافية ومو�صوعية، مبا عّزز 
ثق���ة اجلمي���ع مب�صداقيتها، اإل���ى جانب 

م�صاهمته���ا ب�ص���كل وا�ص���ح يف مواجه���ة 
احلمالت التي ا�صتهدفت اأمن وا�صتقرار 
اململك���ة، وهو م���ا يجعلها حم���ل تقدير 
واإ�ص���ادة. جاء ذل���ك، خالل احلف���ل الذي 
اأقامت���ه االأمانة العام���ة للمجل�ص لتكرمي 
يوم  واالإعالمي���ني ملنا�صبة  ال�صحافيني 

ال�صحافة البحرينية.

املنام���ة - بن���ا: اأعلن وكي���ل ال�صوؤون 
وال�ص���وؤون  الع���دل  ب���وزارة  االإ�صالمي���ة 
االإ�صالمية واالأوقاف فريد املفتاح، اأنه مت 
موؤخ���ًرا االنتهاء من بن���اء م�صجد معاوية بن 
اأبي �صفيان مبدينة حمد، و�صيتم افتتاحه 
للم�صل���ني قريًب���ا، حي���ث بلغ���ت تكلفته 
475،060 دين���اًرا، مب�صاحة اإجمالية بلغت 
1،597 م���رت مربع، ويت�صع ل���� 780 م�صٍل 

وم�صلية.
“يتك���ون امل�صجد  واأ�ص���اف املفتاح: 
م���ن ثالث���ة اأدوار، حي���ث يحت���وي ال���دور 
ومي�ص���اأة  �ص���الة  قاع���ة  عل���ى  االأر�ص���ي 
ودورات مي���اه للرج���ال ومدخ���ل رئي�ص���ي 
اإل���ى قاع���ة  باالإ�صاف���ة  جانب���ي،  ومدخ���ل 
لل�ص���الة ومدخل رئي�صي ومي�صاأة ودورات 
مي���اه للن�ص���اء، وجمل����ص مبرافق���ه وغرفة 
خلزان املياه وفناء داخل���ي و�صلم للرجال 
مب�صاح���ة اإجمالي���ة تبلغ 720 م���رًتا مربًعا، 
اأم���ا الدور االأول فتبل���غ م�صاحته 571 مرًتا 
مربًع���ا، ويحتوي على قاعة لل�صالة للرجال 
و�صقتني حتت���وي كل منهما على غرفتني 

و�صال���ة ودورت���ني للمياه ومطب���خ، فيما 
تبلغ م�صاحة الدور الثاين 306 اأمتار مربعة 
ويحت���وي على �صقتني حتت���وي كل منهما 
عل���ى غرفت���ني و�صالة ومطب���خ ودورتني 

للمياه”.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن ق�ص���م امل�صاري���ع 
الهند�صي���ة بال���وزارة قام باإجن���از وتنفيذ 
العدي���د م���ن امل�صاري���ع التنموي���ة، وذلك 
�صمن خط���ة منهجية وا�صرتاتيجية وا�صحة 
اإعم���ار و�صيان���ة وترمي���م دور  مل�صاري���ع 
العبادة �صمن امليزانية ال�صنوية املعتمدة 
م���ن احلكومة، كما تقوم الوزارة بالتن�صيق 
م���ع كاف���ة اجله���ات املعني���ة لتخ�صي�ص 
وتوف���ري االأرا�ص���ي لبناء امل�صاج���د بكافة 
ا  مناط���ق وحمافظ���ات البحري���ن وخ�صو�صً
وتوؤك���د  احلديث���ة،  االإ�صكاني���ة  املناط���ق 
دور ال�رصاك���ة املجتمعية ع���رب التن�صيق مع 
املتربعني، وو�صع املعايري واال�صرتاطات 
العب���ادة  التنظيمي���ة لبن���اء وتعم���ري دور 
واحلفاظ على الن�صي���ج العمراين مبا يلبي 

حاجة املواطنني باأداء �صعائرهم الدينية.

املنام���ة - معه���د البحري���ن للتنمية 
ال�صيا�صية: اأعرب معهد البحرين للتنمية 
ال�صيا�صي���ة ع���ن خال�ص تقدي���ره للدور 
امله���م الذي تلعب���ه ال�صحاف���ة الوطنية 
ومكانتها الكبرية يف تر�صيخ حرية الراأي 
والتعب���ري كاأح���د اأبرز املكت�صب���ات التي 
حققها امل����رصوع االإ�صالحي لعاهل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة.
جاء ذل���ك تزامًنا مع احتف���ال مملكة 
البحرين بي���وم ال�صحافة البحرينية الذي 
ي�صادف 7 مايو اجل���اري، اإذ هناأ املعهد 
منت�صبي و�صائل ال�صحافة واالإعالم كافة 
يف مملكة البحرين من �صحافيني وكّتاب 

وم�صورين وفنيني.
 واأ�ص���اد ب���كل ما يقدمون���ه من جهد 
متوا�ص���ل ملواكب���ة تطلع���ات املجتم���ع 
والتعب���ري عن ق�صاياه وفق نهج م�صوؤول 
يعلي من قيم الوحدة الوطنية والتعاي�ص 
وي�صتح���ق  الوطن���ي،  وال���والء  وال�ص���الم 

االحرتام والتقدير واالحتفاء.
كما ع���رب املعهد عن اعت���زازه بدور 
و�صائل االإعالم وال�صحافة ك�رصيك اأ�صا�ص 
يف حتقي���ق اأهداف���ه واأداء ر�صالته ودعم 
جه���وده على �صعيد التنمي���ة ال�صيا�صية 

ال�صيا�صي���ة  والثقاف���ة  الوع���ي  ون����رص 
والدميقراطية بني اأبناء املجتمع.

واأثنى املعهد على مواقف ال�صحافة 
الوطني���ة يف الدف���اع ع���ن اأم���ن الوط���ن 
وا�صتقراره، م�صيدا يف ذات الوقت، بدور 
جمعية ال�صحفيني البحرينية يف االرتقاء 
مبهن���ة ال�صحافة وتطوي���ر اأ�ص�ص العمل 
ال�صح���ايف وتعزيز توا�ص���ل ال�صحايف مع 
خمتل���ف مكون���ات املجتم���ع وموؤ�ص�صاته 
متمنًي���ا  واالأهلي���ة،  الر�صمي���ة  الوطني���ة 
الوطني���ة ومنت�صبيه���ا كافة  لل�صحاف���ة 
مزي���ًدا م���ن التاأل���ق والتق���دم يف تطوير 

مهنة ال�صحافة.

�سيدعلي املحافظة

اأ�سبوعان حد اأق�سى لنتظار مواعيد املتقاعدين يف “حمد اجلامعي”
الإلغاء ر�صوم اال�صت�صارة للم�صنني... رئي�ص “االأعلى لل�صحة”:
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العدد 3128  7 local@albiladpress.comبالدنا
“عي�سى الثقايف” يربم اتفاقية مع “الأمم املتحدة الإمنائي”

ا�ستعرا�ض تطوير العالقات بني البحرين ورو�سيا

الأوقاف اجلعفرية ت�رشع يف اإجناز “ملف احل�سابات اخلتامية” 

ا العام املا�سي “الأ�سغال”: 3928 حتويالً مروريًّ

ـا بليًغـا فـي 2017 156 حادًثـا مروريًّ

“العالج الطبيعي” ي�ستقبل املر�سى بدًءا من اليوم

فعاليات وحمالت مبنا�سبة اأ�سبوع املرور العربي

القانون اجلديد �ساهم يف خف�ض الوفيات... ال�سعدي:

وزيرة ال�سحة افتتحت الق�سم يف “حمد كانو ال�سحي”... مطر لـ “البالد”: 

بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين

املنامـــة - بنا: اعترب رئي�ض وحدة احلوادث 
واملخالفـــات بـــالإدارة العامة للمـــرور النقيب 
اأحمـــد ال�سعدي، اأن احلـــادث املروري، هو وليد 
املخالفـــة املرورية كتجاوز الإ�ســـارة ال�سوئية 
وقيـــادة املركبـــة ب�رسعـــة عالية وعـــدم العناية 

والنتباه وا�ستخدام الهاتف اأثناء القيادة.
منّوًهـــا اإلـــى تراجـــع حـــوادث الإ�سابات يف 
العام 2016، اإذ و�ســـل عدد الإ�سابات البليغة 
اإلـــى 525 مقابل 836 ب�سيطـــة، فيما بلغ عدد 
الإ�سابـــات البليغـــة يف العـــام 2015 نحو 541 
والب�سيطـــة 905، ومنذ مطلع العام 2017 حتى 
اأبريـــل املا�سي، بلـــغ عدد احلـــوادث املرورية 

البليغة 156 والب�سيطة 190.
و�سّدد رئي�ض وحدة احلوادث واملخالفات، 
يف مقابلة مـــع اإدارة الإعالم الأمني، على �رسورة 
عـــدم التجمهـــر يف مواقـــع احلـــوادث املرورية؛ 
لأنه قـــد يت�سبب يف حـــوادث اأخطـــر، بالإ�سافة 
اإلى اإرباك احلركة املرورية وعدم متكني رجال 
الأمـــن من القيام بواجبهـــم يف معرفة مالب�سات 

احلادث واملت�سبب فيه.
مـــع  والتوا�ســـل  التعـــاون  اإلـــى  واأ�ســـار 
ـــا ال�ســـواق  خمتلـــف �رسائـــح املجتمـــع خ�سو�سً
لت�سليـــط ال�ســـوء على اأهمية التقيـــد بالأنظمة 

املروريـــة والتوعية باأهم م�سببات احلوادث، يف 
املحا�رسات واملطبوعات والكتيبات الإر�سادية، 
وكذلك التوا�سل املبا�رس مع ال�سواق اأو بو�سائل 
التوا�سل الجتماعي، اإذ يتم الرتكيز على الفئة 
العمريـــة )18 اإلـــى 30 �سنة( مـــع ال�ستمرار يف 
تنفيـــذ امل�ساريع التوعويـــة للطلبة يف خمتلف 
املراحل الدرا�سيـــة بالتن�سيق مع وزارة الرتبية 
والتعليـــم واجلهـــات املعنية لغر�ـــض مفاهيم 

الثقافة املرورية.

واأ�ســـاف اأن قانـــون املـــرور �ساهـــم كثرًيا 
يف خف�ض معدل احلـــوادث املرورية للوفيات، 
املا�سيـــني،  العامـــني  اإح�ســـاءات  فبح�ســـب 
انخف�ض عدد الوفيات ب�سكل كبري، اإذ بلغ عدد 
الوفيـــات ب�سبب احلوادث املرورية 83 �سخ�ًسا 
يف العـــام 2015، بينمـــا يف العام 2016 بلغ 50 
�سخ�ًســـا، وكان للكامـــريات الذكيـــة دور مهم 
يف خف�ض ن�سبة املخالفـــات وبالتايل انخفا�ض 

ا يف التقاطعات. احلوادث خ�سو�سً

افتتحـــت وزيـــرة ال�سحـــة فائقة ال�سالـــح اأم�ض 
اأحـــدث ق�ســـم العـــالج الطبيعـــي مبركـــز حمـــد كانو 
ال�سحـــي، وهـــو الق�سم رقـــم 8 يف الرعايـــة ال�سحية 
الأولية بالـــوزارة، وي�سعى اإلى تقدمي خدمات العالج 
الطبيعي للرجـــال والن�ساء والأطفـــال جلميع الأعمار 
للعظـــام والروماتيـــزم واأمرا�ـــض اجلهـــاز الع�سبـــي 

واأمرا�ض الأطفال املختلفة و�سحة املراأة.
وك�سفت رئي�ض ق�سم العالج الطبيعي باملنطقة 
ال�سحيـــة الرابعة ا�ست�سارية العـــالج الطبيعي اإميان 
مطـــر عـــن اأن الوحـــدة �ستبـــداأ باأ�ستقبـــال املر�سى 
مـــن اليـــوم. واأ�سافـــت: مت جتهيز الق�ســـم ووحداته 
التخ�س�سيـــة باأحـــدث الأجهـــزة الطبيـــة املتطـــورة، 
والتي ت�سم وحدة العظـــام واأمرا�ض اجلهاز احلركي 
والع�سلي التـــي تهدف اإلى تقـــدمي خدمات عالجية 
وتاأهيليـــة ملر�سى املفا�سل وعالج مابعد العمليات 

والك�ســـور، بالإ�سافة اإلى وحدة الأطفال التي ت�سعى 
اإلى تقدمي خدمات عالجية وتاأهيلية حلالت الأمرا�ض 
اخللقيـــة، التنمويـــة، الع�سبيـــة، الع�سليـــة احلركية 
وال�سطرابـــات املكت�سبـــة كحالت ال�سلـــل الدماغي 
والتاأخر بالنمو، وحـــدة اأمرا�ض اجلهاز الع�سبي التي 
تهدف اإلـــى رفع م�ستوى العتمـــاد الذاتي وحت�سني 
اأداء املر�سى الوظيفي، اإذ �ست�ستقبل العيادة معظم 
حالت اعتالل اجلهاز الع�سبـــي مثل ال�سلل واجللطة 

الدماغية والت�سلب املتعدد وغريها. 
واأو�سحت ا�ست�سارية العالج الطبيعي اأن الق�سم 
اجلديد ي�سمل على وحدة العالج املائي ووحدة �سحة 

املراأة التـــي تعني بتقدمي خدمـــات عالجية تاأهيلية 
فيما يخت�ض العتاللت وامل�ساكل املرتبطة باملراأة 
التـــي توؤثر على منط احلياة والأن�سطة املختلفة لدى 
املراأة اأثنـــاء فرتات حياتها املختلفـــة وفيما يتعلق 
اأثنـــاء احلمل قبله وبعده، م�سرية اإلى اأن ق�سم العالج 
الطبيعـــي مبركز حمد كانـــو من اأكـــرب اأق�سام العالج 
الطبيعـــي بالرعايـــة ال�سحيـــة الأولية ويخـــدم اأهايل 
منطقـــة الرفاع، عايل، جو، وع�سكـــر وبع�ض جممعات 
مدينـــة حمد، كمـــا ي�ستقبل كل التحويـــالت اخلا�سة 
بالعـــالج الطبيعـــي التابعـــة لـــوزارة ال�سحـــة جلميع 

املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

املنامـــة - بنـــا: اأكـــد مديـــر اإدارة الثقافة 
املرورية بـــالإدارة العامة للمرور املقدم اأ�سامة 
بحـــر اأن اأ�سبوع املرور العربـــي الذي يقام خالل 
الفـــرتة 4 - 10 مايـــو اجلاري، ي�ســـكل منعطفا 
مروريـــا مهمـــا، منوهـــا اإلـــى اأن الإدارة العامـــة 
للمرور اأعـــدت فعاليات ونفذت حمالت توعوية 
يف بع�ـــض املجمعـــات التجاريـــة بالتعـــاون مـــع 
موؤ�س�ســـات املجتمـــع املـــدين، وكذلـــك حمالت 
ميدانية. واأ�سار املقدم بحر اإلى اأن الإدارة العامة 
للمـــرور، وبتوجيهات من املديـــر العام، ت�سعى 
ل�ستغالل جميـــع املحافل ال�سعبية واملنا�سبات 
لن�ـــرس الوعـــي والثقافة مـــن خالل اإ�ـــرساك جميع 
املدار�ـــض واجلامعـــات واجلمعيـــات ال�سبابيـــة 
وموؤ�س�ســـات املجتمع املـــدن؛ وذلك خللق جيل 
ذي وعي مروري وتاأكيد مبداأ ال�رساكة املجتمعية 
لتحقيـــق الغاية املن�سودة من تلـــك الفعاليات 
التي ت�ساهم يف التقليل من احلوادث املرورية.

واأ�ســـاف اأن اأ�سبوع املـــرور العربي من اأهم 
املنا�سبات املرورية التي تقيمها اإدارات املرور 
يف الدول العربية وتعد لها برامج واأن�سطة عدة، 
م�سددا على اأن اجلميـــع مطالب اأن ي�سع ن�سب 

عينـــه ترجمـــة �سعـــار هذا العـــام “رجـــل املرور 
منكم وخلدمتكم”؛ كونـــه اأحد فئات م�ستخدمي 

الطريق ويحر�ض على �سالمتهم وخدمتهم.
واأو�ســـح اأن ال�سعار، يهدف اإلـــى تاأكيد اأن 
اأجهزة املـــرور لي�ست اجلهة املعنيـــة بال�سالمة 
امل�سوؤوليـــة  تقـــع  واإمنـــا  فح�ســـب  املروريـــة 
امل�سرتكـــة على عاتق كافـــة القطاعات، يف ظل 

تفاقـــم وتـــرية حـــوادث ال�سري بحيـــث اأ�سبحت 
ظاهـــرة تقلـــق اجلميـــع وتوؤثر علـــى م�ستويات 
ال�سالمـــة، اإذ توؤكد تقارير ال�سحـــة العاملية اأن 
حـــوادث ال�ســـري تت�سبـــب �سنوياً مبقتـــل 1.25 
مليـــون �سخ�ـــض وهنـــاك 20 اإلـــى 50 مليـــون 
يتعر�ســـون اإلى اإ�سابات وميثـــل ال�سباب ن�سبة 

59 % من تلك الإح�ساءات.

• برنامج الأمن الإذاعي	

•  اإميان مطر	

• تنفيذ فعاليات وحمالت توعوية يف املجمعات التجارية 	

املنامـــة - مركـــز عي�سى الثقـــايف: اأبرم 
مركز عي�سى الثقـــايف وبرنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي مذكـــرة تفاهم يتم مبوجبها تفعيل 
عـــدد مـــن املبـــادرات الثقافيـــة والتنويرية 
امل�سرتكة لتحقيـــق التوعية باأهداف التنمية 
امل�ستدامـــة التـــي اأطلقتهـــا الأمـــم املتحدة 

بالتما�سي مع روؤية البحرين 2030.
جـــاء ذلك، خـــالل حفـــل اأقيـــم باملركز، 
حيث قام نائب رئي�ـــض جمل�ض الأمناء املدير 
التنفيذي للمركز ال�سيـــخ خالد بن خليفة اآل 
خليفـــة بتوقيع املذكرة مـــع املن�سق املقيم 
املتحـــدة واملمثـــل  الأمـــم  برامـــج  لأن�سطـــة 
املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي اأمني 

ال�رسقاوي.
وقال ال�سيـــخ خالد بن خليفـــة اإن “هذه 
املذكرة تعترب الأولى من نوعها يف املنطقة، 
التـــي ُتـــربم بـــني مركـــز متخ�س�ـــض يف ن�رس 

الثقافة وبـــني مكاتب الفريق الُقطري لالأمم 
املتحـــدة التي يزيد عددها عـــن 9 منظمات، 
كمـــا اأنها هـــي الأولى التي توقـــع مع برنامج 
الأمـــم املتحـــدة الإمنائـــي يف البحريـــن منـــذ 
افتتـــاح املركز يف عـــام 2008، وهي ت�ساهم 
يف و�سع البحريـــن على خارطة الدول الرائدة 
يف املجـــالت الإمنائية عـــرب تنفيذها خلطط 
وبرامـــج التنمية امل�ستدامة 2030”. واأكد اأن 
ذلك ياأتي يف �سياق دور مركز عي�سى الثقايف 
التنويري لإ�سعاع الثقافة والفكر الذي يعترب 
اأ�سا�ض منطلقات الأهداف الإمنائية العاملية.

مـــن جهتـــه، ذكـــر ال�رسقـــاوي، اأن توقيع 
ا،  مذكـــرة التفاهم ياأتي يف وقـــت منا�سب جدًّ
حيـــث تعمل خمتلـــف دول العـــامل يف الوقت 
الراهـــن علـــى تكثيـــف الـــروؤى واملمار�سات 
الرباجمية املختلفة ملقاربـــة اأهداف التنمية 

امل�ستدامة 2030.

املنامـــة - بنـــا: ا�ستقبل وزيـــر ال�سناعة 
والتجـــارة وال�سياحـــة زايـــد الزيـــاين مبكتبـــه 
اأم�ض �سفري جمهوريـــة رو�سيا الحتادية لدى 
مملكـــة البحريـــن فاجيـــف جارايـــف، حيث مت 
ا�ستعر�ـــض العالقـــات الثنائيـــة التـــي تربط 
مملكة البحريـــن وجمهورية رو�سيا الحتادية، 
و�سبـــل واإمكانيـــات تطويرهـــا بال�سكل الذي 
يرقى اإلـــى طموحـــات قيادتي البلـــدان. ويف 
هـــذا ال�سياق، اأكـــد الوزيـــر اأهميـــة الزيارات 
املتبادلة والفعاليات القت�سادية امل�سرتكة 
يف تعزيز العالقات الثنائية والرتقاء بها اإلى 
م�ستويات متقدمة، م�سرًيا يف هذا ال�سدد اإلى 

البيئة ال�ستثمارية املرحبة يف مملكة البحرين 
واملميـــزات التـــي متنحهـــا للم�ستثمرين من 
ا يف ظل الت�رسيعات  جميع اأنحاء العامل، خ�سو�سً
احلالية لال�ستثمـــارات والنفتاح القت�سادي 
الذي تتميز به يف ظل ال�سرتاتيجيات والروؤى 
احلكومية الهادفة اإلـــى توطني ال�ستثمارات 
وجعل البحريـــن اخليار الأمثـــل للم�ستثمرين. 
اإلى ذلـــك، نّوه الوزيـــر اإلى اأهميـــة اخلطوات 
التـــي يقوم بهـــا القطاعـــان العـــام واخلا�ض 
يف كال البلديـــن مـــن اأجـــل تعزيـــز العالقـــات 
وتطويرهـــا يف كافـــة الأ�سعـــدة ومبـــا يخـــدم 

وي�سب يف �سالح �سعبي البلدين.

املنامـــة - الأوقـــاف اجلعفريـــة: اأبرمت 
اإدارة الأوقـــاف اجلعفرية �سباح اأم�ض )الأحد( 
اتفاقية مـــع �رسكة جرانت ثورنتون عبدالعال؛ 
لتقدمي الدعـــم الفني املحا�سبـــي والتدقيق 
الداخلي لإعـــداد البيانات املاليـــة والت�سوية 
البنكيـــة لأجل متطلبـــات التدقيـــق اخلارجي 

للبيانات املالية لالإدارة.
وبهـــذا ال�ســـدد، �ـــرّسح رئي�ـــض جمل�ـــض 
الأوقـــاف اجلعفرية ال�سيخ حم�سن اآل ع�سفور 
بـــاأن جمل�ـــض الأوقـــاف حري�ـــض علـــى �سبط 
وتدقيـــق البيانـــات املالية اخلتاميـــة لالإدارة 
واإغـــالق ال�سجـــالت املحا�سبيـــة لـــالإدارة التي 
تاأخـــرت ل�سنـــوات �سبقـــت جمل�ـــض الأوقـــاف 
احلايل وذلك يف اإطار تطبيق املعايري الدولية 
يف عمليـــات التدقيـــق، والتاأكيـــد علـــى �سري 

العمليات املحا�سبية ب�سكل �سليم.

وقال “نحـــن �سعداء بالتعـــاون مع �رسكة 
جرانت ثورنتـــون عبدالعال التـــي تعد واحدة 
من اأبرز املوؤ�س�سات الوطنية وعلى امل�ستوى 
العاملـــي لال�ست�ســـارات والتدقيـــق والأعمال 

املحا�سبية”. 

املنامة - بنـــا: اأ�ســـدرت وزارة الأ�سغال 
و�سوؤون البلديـــات والتخطيط العمراين عدًدا 
من رخ�ـــض العمل للتحويـــالت املرورية خالل 

العام املا�سي.
واأو�ســـح مديـــر اإدارة تخطيـــط وت�سميم 
الطرق بالوزارة كاظم عبداللطيف اأن الوزارة 
ت�ستقبـــل  املـــرور  بق�ســـم هند�ســـة  متمثلـــة 
طلبات التحويـــالت املرورية من خالل اخلدمة 
الإلكرتونيـــة عرب املوقع الإلكـــرتوين للوزارة 
www.works.gov.bh اأو البوابـــة الوطنية 
الر�سميـــة  القنـــاة  وهـــي   ،bahrain.bh

الرئي�سية ل�ستقبال الطلبات.
العمـــل  رخ�ـــض  عـــدد  اأن  اإلـــى  واأ�ســـار 
للتحويـــالت املروريـــة قد بلغت خـــالل العام 
املا�ســـي 3928 رخ�ســـة عمـــل جلميـــع دوائر 
اخلدمـــات العامـــة وم�ساريع البنيـــة التحتية، 
�سملـــت 1005 رخ�ض عمـــل مل�ساريع الطرق 
و1267 رخ�ســـة عمل خلدمات ال�رسف ال�سحي 
و1068 رخ�سة عمل خلدمات الكهرباء و439 
رخ�ســـة عمل خلدمات متديـــدات املياه و 56 
رخ�ســـة عمل م�ساريع بابكـــو و93 رخ�سة عمل 

خلدمات بتلكو.

• جانب من الفتتاح	

بدور املالكي
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تاأييد اإدانة 4 قاوموا ال�رشطة واأطلق اأحدهم النار عليها

تعديل عقوبة متهم بتفجري قنبلة يف الدراز

حب�س املتهمني بالتالعب يف احلليب مبقابة

والدتي وابن خايل زرعا قنبلة وهمية بعايل

القب�س على اآ�سيوي بحوزته 67 كب�سولة “هريوين”

تاأجيل ا�ستئناف اأمريكي حمكوم بال�سجن 10 �سنوات

ا�ستثنت اأحدهم لتقدم �سنه... النيابة العامة:

املتهمان اأنكرا التهمة اأمام املحكمة... �ساب يعرتف:

تقدر قيمتها بـ50 األف دينار 

لبيعه املخدرات على م�سدر �رسي

املنامـــة - النيابـــة العامة: اأكـــد رئي�س نيابة 
الوزارات واجلهات العامـــة املحامي العام ممدوح 
املعاودة اأن النيابة العامة تلقت بالغا من الإدارة 
العامـــة للمباحث والأدلـــة اجلنائية ب�سبط كميات 
من منتجـــات احلليب تخ�ـــس اإحـــدى املوؤ�س�سات 
اخلا�سة غـــر مطابقـــة يف حمتواهـــا للموا�سفات 
حيـــث تباع على اأنها من منتجـــات احلليب الطازج 
بينمـــا يف احلقيقة خملوطة بحليـــب مب�سرت طويل 

الأمـــد، كمـــا يتم تداولهـــا باأعلى مـــن ال�سعر على 
اأ�سا�ـــس اأنها طازجة. وبـــادرت النيابة العامة على 
الفور باإخطـــار الإدارات املخت�سة بوزارة ال�سحة، 
ووزارة ال�سناعـــة والتجـــارة وال�سياحـــة بالواقعة 
وذلك لتخاذ اإجراءاتها حيال املوؤ�س�سة ومنتجاتها 
بالأ�سواق، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة اإلى 
احد اأفرع املوؤ�س�سة الكائن يف منطقة املحرق ومن 
ثـــم انتقلت اإلـــى املزرعة الكائنـــة مبنطقة مقابة 

للمعاينة ثم اأمـــرت بالتحفظ على اأفرع املوؤ�س�سة 
واملزرعة موؤقتا حلني اإمتام الفح�س والنتهاء من 

التحقيقات.
وا�ستجوبت النيابة العامـــة 13 متهماً واأمرت 
بحب�س جميـــع املتهمني با�ستثنـــاء اأحدهم لتقدم 
�سنـــه وظروفـــة ال�سحيـــة، ومازالـــت التحقيقات 
جاريـــة قيـــد ورود تقاريـــر وزارة ال�سحـــة ووزارة 

ال�سناعة والتجارة وال�سياحة. 

اأنكـــرت �سيـــدة وابنها وابن �سقيقهـــا من اأ�سل 
5 متهمـــني اأمام املحكمة اعرتافاتهم اأثناء التحقيق 
معهـــم ب�ســـاأن واقعة و�سع منـــوذج حمـــاٍك لأ�سكال 
املتفجرات مبنطقة عايل، اإذ تبني من اأوراق الق�سية 
اأن البن اعرتف على والدته اأثناء التحقيق معه باأنها 
هـــي التي طلبـــت منه ا�ستـــالم القنبلـــة الوهمية من 
املتهـــم اخلام�س، ورافقتهم حـــني ا�ستالمها حتى ل 

يت�سكك اأفراد ال�رسطة باأمرهم.
وقـــررت املحكمـــة الكـــرى اجلنائيـــة الرابعـــة 
برئا�ســـة القا�سي اأ�سامة ال�ســـاذيل وع�سوية كل من 
القا�سيـــني وائل اإبراهيـــم و�سابر جمعـــة واأمانة �رس 
اأحمـــد ال�سليمان، تاأجيل حماكمتهـــم حتى جل�سة 22 
مايو اجلاري؛ وذلك لالطـــالع مع الت�رسيح بن�سخة من 
اأوراق الدعـــوى للمحامني واأمـــرت باإعالن املتهمني 
الرابـــع واخلام�ـــس غـــر املقبو�ـــس عليهـــم، واأمرت 

با�ستمرار حب�س املتهمني حلني اجلل�سة القادمة.
وت�ســـر التفا�سيل ح�ســـب مـــا ورد باعرتافات 
املتهـــم الأول )18 عاًما( اإلـــى اأن والدته البالغة من 
العمـــر 48 عاًمـــا، هي التـــي اأمرته بالتوجـــه ل�ستالم 

اأدوات خا�ســـة لت�سنيع عبوة متفجـــرة “وهمية” من 
املتهـــم اخلام�س، اإذ طلب منـــه الأخر �سناعة هيكل 
حماكـــي لأ�سكال املتفجـــرات، مبيًنـــا اأن والدته هي 
من اأو�سلته وابن �سقيقهـــا )املتهم الثالث( وبقية 
امل�ساركـــني للموقـــع الذي متت فيه زراعـــة القنبلة 
الوهميـــة، بالقرب من اإحدى املـــزارع مبنطقة عايل؛ 
وذلك حتى ل ي�ستبه اأفراد ال�رسطة يف كامل املجموعة.
وبعد زراعة القنبلة الوهمية مت ر�سدها من قبل 
اأفراد ال�رسطة، فتـــم الإبالغ عنها وبالتعامل معها من 
قبـــل قوات التدخل ال�رسيـــع ات�سح اأنها لي�ست �سوى 

ج�سم وهمي حماٍك لأ�سكال العبوات املتفجرة.
وباإجراء ال�رسطة لتحرياتها حول الواقعة اأ�سفرت 
النتائج اإلى التو�ســـل لبن ال�سيدة “املتهم الأول”، 
والـــذي قـــرر اأن والدتـــه هـــي التـــي اأمرتـــه بالتوجه 
ل�ستالم اأدوات العبوة املتفجرة، والتي كانت عبارة 

عن علبة معدنية واأ�سالك كهربائية وبطاريات.
واأو�ســـح املتهـــم الأول اأنه بعـــد عودته للمنزل 
توا�ســـل مع املتهـــم اخلام�س عر برنامـــج التوا�سل 
الجتماعي “تيليغـــرام”، والذي اأمـــره باإبالغ املتهم 

الرابع اأنه ا�ستلم الأدوات املذكورة.
واأ�ساف اأنه بعد اأن عر�س على ابن خاله )املتهم 
الثالث( احل�سور لتو�سيله مع بقية املتهمني الرابع 
واخلام�ـــس لـــزرع العبوة يف مكانهـــا، اقرتحت عليهم 
والدتـــه مرافقتهم؛ وذلك حتى ل ي�ستبه فيهم اأفراد 

ال�رسطة.
واأ�ســـار اإلـــى اأنـــه بالفعـــل رافقتهـــم والدتـــه، 
ومتكنوا من زرع العبوة الوهمية بجوار اإحدى املزارع، 
فيما مكثت الأم مع ابنهـــا بالقرب من اأحد الدوارات 

بانتظارهم ومراقبة الو�سع الأمني لهم.
فاأحالـــت النيابـــة العامـــة املتهمـــني اخلم�ســـة 
للمحاكمـــة على اعتبار اأنهم بتاريخ 28 يناير 2017، 
و�سعـــوا واآخـــرون جمهولون هيكالً حماكًيـــا لأ�سكال 
املتفجـــرات على �ســـارع بالقرب من مزرعـــة تنفيًذا 

لغر�ٍس اإرهابي.
كما وجهت للمتهم الثالث )ابن �سقيق ال�سيدة( 
تهمة حيـــازة واإحراز �سالح “خنجر” بغر ترخي�س من 
وزيـــر الداخلية، والذي �سبط بحوزته يف م�سكنه اأثناء 

القب�س عليه.

املنامـــة - وزارة الداخلية: �رسح مديـــر عام الإدارة 
العامـــة للمباحـــث والأدلة اجلنائية بـــاأن �رسطة مكافحة 
املخـــدرات، متكنـــت من القب�ـــس على �سخ�ـــس يحمل 
جن�سيـــة اآ�سيويـــة وبحوزتـــه 67 كب�سولـــة مـــن مـــادة 
الهروين املخدرة، تقدر قيمتها املالية بنحو 50 األف 

دينار.
واأو�ســـح اأن التحريات الأولية، اأ�ســـارت اإلى حيازة 
امل�ستبه به، مواد خمدرة بغر�س ترويجها، وبعد تاأكيد 
هذه املعلومـــات وجمع الأدلة الالزمة، مت مبا�رسة اأعمال 
البحـــث والتحـــري والتـــي اأ�سفرت عن حتديـــد هويته، 

وبعـــد ا�ست�سدار اإذن مـــن النيابة العامـــة، مت القب�س 
على املذكور يف م�سكنه وبحوزته املواد املخدرة.

واأ�سار املدير العام لالإدارة العامة للمباحث والأدلة 
اجلنائيـــة اإلى اأنه جـــار ا�ستكمال الإجـــراءات القانونية 

الالزمة، متهيداً لإحالة الق�سية اإلى النيابة العامة.

حجزت حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية النظر 
يف ا�ستئناف طالب طب )اأمركي اجلن�سية من اأ�سول 
عربيـــة(، حمكـــوم عليه بال�سجـــن ملـــدة 10 �سنوات 
وبتغرميـــه مبلـــغ 5000 دينار من حمكمـــة اأول درجة 
واإبعـــاده نهائًيا عن البالد وم�ســـادرة امل�سبوطات؛ 
لإدانتـــه ببيع مـــادة احل�سي�س املخـــدرة على م�سدر 
�رسي متعاون مع اأفراد ال�رسطة، حتى جل�سة 21 يونيو 

املقبل؛ وذلك للنطق باحلكم.
وذكرت حمكمة اأول درجة يف حكمها اأن تفا�سيل 
الواقعـــة تتح�سل يف ورود حتريـــات �رسية مفادها اأن 
الطالـــب الأمركـــي يحـــوز ويحـــرز املـــواد املخدرة 
بق�ســـد البيـــع والتعاطـــي، لـــذا مت ا�ست�ســـدار اإذن 
من النيابة العامـــة ل�سبطه واإح�ســـاره. وبال�ستعانة 

باأحـــد امل�سادر ال�رسية مت اإعـــداد كمني للقب�س على 
امل�ستاأنف يف حالة تلب�س، والذي اأر�سل لالأخر ر�سالًة 
ن�سي���ة، طلب فيها �سيجارت���ن خملوط تبغها مبادة 
احل�سي�ـــس املخدرة، بقيمة 10 دنانر، وكذلك قطعة 
�سغـــرة مـــن ذات املخـــدر بقيمـــة 30 دينـــاًرا. ويف 
املوعد واملكان املتفـــق عليهما بحوايل ال�ساعة 10 
م�ســـاًء يف �سقـــة امل�ستاأنف مبنطقـــة الب�سيتني متت 
عملية ال�ستالم والت�سّلـــم، و�سّلم امل�سدر ما ت�سلمه 
مـــن املذكـــور لل�سابـــط احلا�ـــرس يف الكمـــني، فاأمر 
ال�سابـــط بالقب�س على املـــدان اإذ كان ل يزال باب 
�سقته مفتوًحا. وبدخول اأفراد ال�رسطة لل�سقة �سوهد 
املدان يدخن �سيجارة خملوط تبغها مبادة احل�سي�ش 
املخـــدرة. وبتفتي�س ال�سقة عـــر فيها على جمموعة 

قطـــع متو�سطـــة و�سغرة احلجـــم مـــن ذات املادة، 
و�سجائ���ر ملفوفة خملوط تبغه���ا باحل�سي�ش، اإ�سافًة 
ملبلـــغ 40 دينـــاًرا قيمـــة م�سرتيات الكمـــني. وعر 
كذلك على ميزان ح�سا�س واإناءين زجاجني بهما مادة 
بنيـــة اللـــون “ح�سي�س” و�سحن بال�ستيكـــي به بقايا 
ذات املـــادة ولفافات متنوعة ومق�س واأدوات اأخرى 
ت�ستخدم يف جتهيز واإعـــداد وجتزئه املواد املخدرة، 
ونبات املاريجوانا. وبالتحقيق مع امل�ستاأنف اعرتف 
اأنه يجلب املخدرات من الوليات املتحدة الأمركية، 
اإذ يخبئهـــا يف علـــب علـــى �ســـكل فطـــر، ويف بع�س 
املـــرات جلبها من دولة الكويت بنف�ـــس الطريقة اأو 
اأنـــه ي�سعها يف حمفظته وجيب بنطاله، ما عدا بع�س 

الأحيان ي�سرتيها من زمالئه يف اململكة.

اأيدت حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية 
برئا�ســـة القا�ســـي ال�سيـــخ حممـــد بـــن علي 
اآل خليفـــة واأمانـــة �رس ناجي عبـــداهلل، اإدانة 4 
م�ستاأنفني، ترتاوح اأعمارهم ما بني 17 و18 
عاًمـــا، قاومـــوا قـــوات ال�رسطة التـــي توجهت 
للقب�س على اثنني منهـــم خالل تواجدهم يف 
منتـــزه النادي البحري، واأطلـــق اأحدهم اأعرة 
نارية عدة نحوهم، م�ستعمالً �سالًحا نارًيا كان 
بحوزته ف�ســـاًل عن دخوله م�سكًنـــا دون ر�سا 
�ساحبـــه، وعاقبت املحكمـــة امل�ستاأنف الأول 
بال�سجن 15 �سنوات، والثاين ملدة 5 �سنوات، 
والآخـــران ملدة �سنة واحـــدة، واألزمتهم مببلغ 
670 ديناًرا قيمة التلفيات، واأمرت م�سادرة 

امل�سبوطات.
تعـــود التفا�سيل اإلـــى اأن قوات ال�رسطة 
كانـــت توجهت بيـــوم الواقعـــة لتنفيـــذ اأمر 
�ســـادر ب�ســـاأن القب�ـــس علـــى امل�ستاأنَفـــني 
الأول والثاين من مـــكان تواجدهما يف النادي 
البحـــري، فقـــام املدانـــون مبقاومـــة اأفـــراد 
ال�رسطة والعتـــداء عليهم، للحيلولة دون اأداء 
واجبهم الوظيفي، فتـــم القب�س على اأحدهم 

ومتكن الباقون من الفرار.
اأ�سَهـــَر امل�ستاأنـــف  واأثنـــاء مطاردتهـــم 
الأول املطلـــوب القب�ـــس عليه �سالًحـــا نارًيا 
ناحيـــة ال�رسطة واأطلق اأعرة عدة منه جتاههم 

قا�ســـًدا من ذلك قتلهـــم، كما قـــام باإيقاف 
�سخ�ـــس اآ�سيـــوي كان ي�ســـر علـــى دراجتـــه 
الهوائيـــة ف�رسقها منه بطريق الإكراه موا�سالً 
حماولـــة هروبه عر �ســـارع املعار�س، اإلى اأن 
دخل اإحـــدى ال�سقق ال�سكنيـــة، وقام باإطالق 
النـــار مـــن داخلهـــا، حتـــى مت القب�ـــس عليه 
بعـــد حما�رسة املبنى، و�سبـــط ال�سالح الناري 

والذخرة و�سالح اأبي�س )�سكني( بحوزته.
كما مت القب�س على امل�ستاأنفني الثالثة 
الآخريـــن، حـــال اختبائهـــم باإحـــدى ال�سقـــق 
بنطـــاق حمافظة العا�سمة. وثبت للمحكمة اأن 
امل�ستاأنفني جميًعا بتاريخ 12 مار�س 2015، 
ا�ستعملـــوا القـــوة والعنـــف والتهديـــد مـــع 
موظفـــني عموميني من القائمني على تنفيذ 
قانون حمايـــة املجتمع من الأعمال الإرهابية، 
اأثناء تاأدية اأعمـــال وظيفتهم وحلملهم بغر 

حق عن المتناع عن اأداء عملهم.
كمـــا ثبت اأن امل�ستاأنـــف الأول، اأولً: حاز 
واأحـــرز �سالًحا نارًيـــا وذخائر بغـــر ترخي�س، 
ثانًيا: اعتدى على �سالمـــة ج�سم الغر، ثالًثا: 
�سّب اأحـــد املجني عليهم من اأفـــراد ال�رسطة، 
رابًعـــا: دخـــل م�سكًنـــا خالًفـــا لإرادة �ساحـــب 
ال�ســـاأن فيـــه، خام�ًسا: هّدد الغـــر با�ستعمال 
اأتلـــف املنقـــولت  نـــاري، �ساد�ًســـا:  �ســـالح 

اململوكة للغر.

حكمت ال�ستئناف العليا اجلنائية برئا�سة 
القا�سي ال�سيخ حممد بن علي اآل خليفة واأمانة 
�رس ناجي عبداهلل، بقبـــول معار�سة ا�ستئنافية 
ملدان بواقعة تفجـــر قنبلة يف منطقة الدراز، 
واألغت احلكـــم املعار�س فيه وعّدلت العقوبة 
املق�ســـي بها عليـــه اإلى جعلهـــا ال�سجن ملدة 
ا عـــن 10 �سنوات، فيما  5 �سنـــني فقط عو�سً
اأيدت معاقبة ثالثة م�ستاأنفني اآخرين بال�سجن 
10 �سنـــوات لأحدهم واحلب�س ملدة 3 �سنوات 

لالآخَرين.
اأول درجـــة ق�ســـت يف  وكانـــت حمكمـــة 
وقـــت �سابـــق، مبعاقبـــة 16 متهًمـــا بال�سجن 
ملدة 10 �سنـــوات، وبحب�ـــس 15 متهًما اآخرين 
ملدة 3 �سنـــوات، ومبعاقبة متهم اأدين باإخفاء 
اثنني من املحكومني اأعـــاله رغم علمه باأنهما 
مطلوبني اأمنًيا ب�سجنه ملدة 3 �سنوات، واأمرت 
مب�سادرة امل�سبوطات؛ وذلك لإدانتهم جميًعا 
مبـــا ن�ســـب للمتهمني الــــ32، والـــذي ترتاوح 
اأعمارهـــم ما بـــني 15 و32 عاًما، من اتهامات، 
تتعلق بال�ســـرتاك يف جتمهـــر مبنطقة الدراز 
واإحداث تفجـــر بعد ا�ستدراجهم لقوات حفظ 
النظام ملكان القنبلة وفجروها، اإل اأن التفجر 
مل يت�سبـــب باإ�سابة اأٍي من اأفـــراد قوات حفظ 
النظـــام بـــاأذى. وكانت النيابـــة العامة وجهت 
و14   ،2014 يونيـــو   5 يف  اأنهـــم  للمتهمـــني 
يونيـــو 2014، للمتهمني من 1 حتى 31، اأولً: 
ا�سرتكـــوا واآخرون جمهولـــون يف جتمهر موؤلف 

من اأكر من 5 اأ�سخا�ـــس الغر�س منه ارتكاب 
اجلرائـــم والإخـــالل بالأمن العـــام م�ستخدمني 
العنـــف لتحقيـــق الغايـــة التـــي اجتمعـــوا من 
اأجلهـــا، ثانًيا: اأحدثـــوا تفجًرا بق�ســـد تنفيذ 
غر�ـــس اإرهابـــي، ثالًثا: حازوا واأحـــرزوا عبوات 
قابلة لال�ستعـــال والنفجار بق�سد ا�ستخدامها 
يف تعري�ـــس حيـــاة النا�ـــس واأموالهـــم العامة 
واخلا�ســـة للخطـــر، يف حـــني اأ�سنـــدت للمتهم 
32، اأنـــه اأخفـــى بنف�ســـه املتهـــم الرابع وهو 
حمكوم باحلب�س يف جنحة، واملتهم ال�سابع وهو 
حمكـــوم بال�سجـــن املوؤقت يف جنايـــة مع علمه 
بذلـــك. وتعـــود التفا�سيل اإلـــى اأن مالزم اأول 
باإدارة بـــوزارة الداخلية، ذكـــر يف اأقواله اأثناء 
التحقيـــق معـــه يف النيابة العامـــة، اأن حترياته 
دلت على اأن املتهمني الأول والثالث والرابع 
ع�ـــرس واخلام�ـــس ع�ـــرس، والتا�سع ع�ـــرس وال�سابع 
والع�رسيـــن، واآخريـــن، قد ا�سرتكـــوا يف واقعة 
جتمهر و�سغـــب وتفجر عبوة حمليـــة ال�سنع، 
تنفيـــًذا لغر�ـــسٍ اإرهابـــي، اإذ �سنعـــوا قنبلـــة 
حملية ال�سنـــع ل�ستهداف رجال الأمن وجهزوا 
الزجاجـــات احلارقـــة “املولوتـــوف” والأ�سياخ 
احلديدية، وقامـــوا بالتح�سيد والدعوة للقيام 
باأعمـــال ال�سغـــب وزرعوا القنبلـــة بالقرب من 
حديقـــة الدراز، وا�ستدرجوا رجـــال ال�رسطة اإلى 
مـــكان القنبلة واعتدوا عليهـــم بالأدوات التي 
يحوزونهـــا وعنـــد و�ســـول رجال ال�رسطـــة اإلى 

مكان القنبلة قاموا بتفجرها.

تاأجيـل الـحـكـم عـلـى عيـ�سـى قـا�سـم اإلـى 21 مـايـو
لإمتام الطالع واملداولة

مددت للمرة الثانية املحكمة الكرى اجلنائية 
الرابعـــة اأجـــل النطق باحلكـــم على عي�ســـى قا�سم 
واملتهمني الآخرين معـــه بق�سية غ�سيل اأموال مت 
جمعهـــا مـــن دون ترخي�ـــس، وقررت بجل�ســـة اأم�س 
برئا�سة القا�سي اأ�سامه ال�ساذيل وع�سوية كل من 
القا�سيـــني وائل اإبراهيم و�سابـــر جمعة واأمانة �رس 
اأحمد ال�سليمـــان، تاأجيل النطق باحلكم حتى جل�سة 

21 مايو اجلاري؛ لإمتام الطالع واملداولة.
ي�ســـار اإلـــى اأن املحامـــي عبدالرحمـــن اخل�رسم، 
واملنتدب مـــن قبـــل وزارة العدل للمتهـــم الثاين 
بالق�سيـــة، طالـــب بـــراءة موكله مما ن�ســـب اإليه؛ 
وذلك بنـــاًء علـــى تناق�س اأقـــوال �ساهـــد الإثبات 
بالق�سيـــة، ولنتفـــاء ركـــن جرمية غ�ســـل الأموال، 

و�سيوع التهـــام فيها، اإ�سافًة لعدم وجود اأي اأدلة 
�سد موكله.

كما التم�س من املحكمـــة احتياطًيا وقف �سر 
الدعوى، حلـــني تقدمي طعن د�ستـــوري؛ للنظر يف 
عدم د�ستورية القانون رقم 21 ل�سنة 2013 ب�ساأن 

تنظيم جمع املال لالأغرا�س العامة.
يذكـــر اأن املتهمـــني يف الق�سيـــة يحاكمـــون 
على اعتبـــار ارتكابهم جرميتي جمـــع الأموال بغر 
ترخي�ـــس وغ�ســـل الأمـــوال باإجراء عمليـــات �سحب 
واإيـــداع وتوزيـــع لتلـــك الأمـــوال و�ـــرساء؛ لإخفـــاء 
م�سدرهـــا ولإ�سفـــاء امل�رسوعية عليهـــا على خالف 

احلقيقة، ح�سبما جاء باتهامات النيابة العامة.
مـــن جهتها تقدمت النيابـــة العامة قبل اإغالق 
باب املرافعة مبرافعتها يف الدعوى، والتي طالبت 
يف اآخرهـــا تطبيق اأق�سى عقوبـــة واردة يف القانون 

بحـــق املتهمـــني. وكانـــت املحكمـــة ت�سلمـــت من 
م�رسف البحرين املركـــزي يف جل�سة �سابقة، تقريًرا 
مكوًنـــا من 10 �سفحات و9 م�ستندات مرفقة معه، 
كانت طلبته مـــن امل�رسف، حول عمليـــات ال�سحب 
والإيـــداع اخلا�سة بح�سابات عي�سى قا�سم لدى اأحد 
البنوك، والذي اأر�سل للمحكمة حتليالً مالًيا مف�سالً 
ب�ساأن تلـــك احل�سابات الأربعة التي ميلكها قا�سم، 
كما �سّلمت بدورها حمامي املتهم الثاين ن�سخًة من 
التقرير املذكور. وتبني للمحكمة من خالل التقرير 
امل�سار اإليه، تواريخ فتـــح ح�سابات عي�سى قا�سم، 
والتي مت التحفظ عليها يف وقت �سابق، واأرقامها، 
واملخـــّول بالتوقيـــع فيهـــا، واأن التقريـــر ت�سمن 
اإفادة باأن قا�سم اأر�سل خطاًبا للبنك يف وقت �سابق 
اأنه يودع تلـــك الأموال لتحويلها اإلى الوكيل العام 

للمرجع علي ال�سي�ستاين.

وثبت بعـــد اإجراء عمليـــة التحليل املايل لتلك 
احل�سابات لبيان جملة املبالغ املودعة يف ح�سابات 
قا�ســـم، ح�سبمـــا طلبتـــه املحكمة من امل�ـــرسف، اأن 
قا�سم ميتلـــك 4 ح�سابات بنكية لـــدى اأحد البنوك 
-والـــذي متـــت ت�سفيتـــه يف وقـــت �سابـــق - واأن 
جملة املبالـــغ التي مت اإيداعهـــا يف تلك احل�سابات 
خـــالل فرتة الفح�ـــس التي اأجراهـــا امل�رسف، بلغت 
اأن  التقريـــر  يف  وجـــاء  دينـــار.   5.328.801.070
اإجمايل املبالغ امل�سحوبة 1.961.461.070 دينار. 
يف حـــني مت التحفظ على مبلغ اإجمـــايل من املبالغ 

املتبقية وقدره 3.367.301 دينار.
كما اأثبت التقرير اأن املتهم الثاين يف الق�سية 
قد اأجرى عمليات �سحب جلزء من الأموال امل�سحوبة 
من تلك احل�سابـــات اخلا�سة بعي�سى قا�سم، والتي 
بلـــغ مقدارهـــا 576840 دينار بوا�سطـــة �سيكات، 

اأرفقت �سوًرا لها يف تقرير امل�رسف.
ويذكر اأن النيابـــة العامة اأحالت عي�سى قا�سم 
- والـــذي �سدر بحقه قـــرار باإعالنـــه بالق�سية عن 
طريـــق اأحـــد اأفـــراد ال�سلطـــة العامـــة ح�ســـب قرار 
للمحكمـــة - والآخَريـــن للمحاكمة بعـــد اأن اأ�سندت 
لهم اأنهم يف غ�سون الفرتة من العام 2009 وحتى 
العـــام 2016، اأولً: اكت�سبوا وحازوا املبالغ املالية 
املبينـــة بالتحقيقات واأخفـــوا طبيعتها وم�سدرها 
ومكانها مع علمهـــم باأنها متح�ّسلة من جرمية جمع 
الأمـــوال بدون ترخي�س، باأن اأجـــروا عليها عمليات 
�سحب واإيداع و�ـــرساء وتوزيع يف ما من �ساأنه اإظهار 
اأن م�سدرهـــا م�ـــرسوع على خـــالف احلقيقـــة، ثانًيا: 
جمعوا اأمـــوالً لالأغرا�س العامة مـــن دون احل�سول 
علـــى ترخي�ـــس، وذلـــك علـــى النحـــو املبـــني يف 

التحقيقات.

عبا�س اإبراهيم

• املتهم وبحوزته املواد املخدرة امل�سبوطة	



يف اأواخ���ر 2014، ا�سرتع���ى انتباه���ي مق���ال 
مط���ول من�س���ور يف اإحدى ال�سح���ف امل�رصية، معزز 
بالإنفوغرافيك، يتحدث عن املفارقة املعتادة – 
تقريباً – وهي ما يحدث يف البالد العربية، مقارنة 
مبا يحدث يف البالد الأوروبية، وا�ستعر�ض املقال 
حالت الندماجات العاملية والأوروبية بالتحديد، 
م���ع ح���الت الت�سظي والنف���الت م���ن الحتادات، 
التي مل تع���ُد الأغنيات الوطني���ة احلما�سية، بينما 
مل تتحق���ق على الأر�ض اإل يف النم���وذج الإماراتي، 
بينم���ا من كان���وا ي�سعون للوحدة ط���وال حياتهم، 
فق���د فات���ت اأعمارهم م���ن دون اأن ي���روا اأحالمهم 

تتحقق ولو يف النزر الي�سري منها.
كان املقال/الدرا�س���ة يري���د الو�س���ول اإلى 
خال�س���ة ثابت���ة ه���ي اأن النتفا�س���ات ل جتل���ب 
اإل اخل���راب، وه���ذا ما ح���دث يف عدد م���ن البلدان 
العربي���ة، حيث اأ�سبح���ت اأحوالها ل ت����رّص اإل العدو 
الذي ا�ضتخدم كل تناق�ضاتنا ونقاط عدم تالقينا 
ونف���خ فيها م���ن �سّم���ه، وكانت النتيج���ة وا�سحة 

للعي���ان، ولي����ض اأدّل م���ن ذل���ك حم���اولت اإقليم 
كرد�ستان الع���راق  النف�سال وال�ستقالل، ورغبة 
الأطراف املت�سارعة يف ليبي���ا بتق�سيم البالد اإلى 
ق�ضم���ن، والذهاب اإلى حل التفتيت يف �ضوريا يف 
اأحاين كثرية، وما يقال ع���ن خمططات لت�ضهيل 
مترير اإعادة ر�سم اخلرائ���ط يف املنطقة بعد 100 
ع���ام عل���ى �سايك�ض بيك���و، وغريها م���ن �سواهد، 
فق�س�س���ُت ال�سفحة لأ�ست�سهد مب���ا جاء فيها يف 

اأحد املقالت اإن عّزت الأفكار.
تذكرت ه���ذه ال�سفحة واأنب���اء اليمن تتوالى 
يف مطالب���ات اأهل اجلنوب بالع���ودة باليمن اإلى ما 
قبل 1990، حيث كان مينن، وهي لي�ضت الأولى 
من نوعها، بل تكررت يف العقود الثالثة املا�ضية 
اأكرث من مرة، وهذه امل���رة ي�ستند املطالبون اإلى 
الفو�س���ى العارم���ة، والدولة املرتنح���ة، واملجاعة 
احلقيقية التي تواجه اأكرث من ت�ضعة مالين ميني 

ب�سبب الأطماع العالية يف احلكم.
غري اأن العرب لي�سوا بدعاً من الأمر يف م�ساألة 

ال�ضتقالل، اأو النف�ضال، حتى ل نبالغ يف تخمي�ش 
وجوهن���ا. فهاهو ذا اإقلي���م كاتالونيا )�سمال �رصق 
اإ�سباني���ا( يف �سع���ي دوؤوب لالنف�س���ال، وه���ا هي 
اململك���ة املتحدة تنف�ضل عن الحت���اد الأوروبي، 
وحتاول ت�رسيع كل ما يتعلق بالزواج ال�ضابق، وهي 
لي�س���ت الدولة الوحي���دة، اإذ اكت�سفت دول اأخرى، 
اإذ تتبدى الي���وم اأكرث واأكرث اأن العالقات الثنائية 
والثالثية بن دول الحتاد رمبا تكون اأكرث جدوى 
م���ن احتاد كبري مثق���ل بهموم وم�ض���اكل الأطراف 
الأ�سع���ف اقت�سادي���اً. اأ�سكتنل���دا بدورها ت�ستعد 
لت�ضوي���ت يف اخلريف املقبل لن يك���ون بدعاً من 
الأمر، اإذ اإن �ضكان ا�ضكتلندا يهج�ضون بهذا الراأي 
من���ذ �ضنوات، ويحاول���ون اأن يوائموا بن �ضعيهم 
اإلى ال�ضتق���الل ال�ضخ�ضي وال�ضتقالل ال�ضيا�ضي. 
فيم���ا تتعال���ى الأ�س���وات يف ولي���ة كاليفورني���ا 
اجل�س���م  ع���ن  بالنف�س���ال  مطالب���ة  الأمريكي���ة 
الفيدرايل، بحّجة اأن هناك هّوة عميقة بينها وبن 

النخب ال�ضيا�ضية يف وا�ضنطن!.
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ومضة قلم

املب���ادرة الت���ي اأطلقته���ا جمعية 
اإلى  الجتماعي���ن البحريني���ة الرامية 
يحظ���ى  البحرين���ي  املواط���ن  جع���ل 
بالأولوي���ة يف التوظيف جديرة بالدعم 
وامل�ضان���دة، فاله���دف ال���ذي ي�ضعى 
اإلي���ه القائم���ون عل���ى املب���ادرة ه���و 
ن����رس ثقاف���ة جمتمعية تدع���م اأف�ضلية 
اختي���ار البحرين���ي يف كل الأعم���ال يف 
الع���ام واخلا����ش. نعتقد  القطاع���ن 
اأن���ه اآن الأوان لأ�سح���اب املوؤ�س�س���ات 
الكبرية وال�سغرية لرتجمة  وال�رصكات 
حبه���م للوط���ن اإل���ى فع���ل يتجذر يف 
الواق���ع من خ���الل العمل ب���ال ت�ضويف 
على ال�ضتثم���ار يف الإن�ضان البحريني 
اأولً  لأن���ه ه���و ال�ضتثم���ار احلقيق���ي 
ولأّن ه���ذا اله���دف هو م���ا توؤكد عليه 
حكومتنا الر�سيدة لبناء املجتمع الآمن 

امل�ستقر.
ال�سع���ارات  لإط���الق  معن���ى  ل 
الداعي���ة الى حّب الوط���ن ما مل جنعل 
التوظي���ف  الأف�ضلي���ة يف  للمواط���ن  
يف كل املوؤ�ض�ض���ات. اإّن اجلمي���ع ب���ات 
يدرك اأّن الظ���روف القت�ضادية حتتم 
حتّمل م�ضوؤولياته���م جتاه الوطن ويف 
مقدمته���ا جع���ل الإن�ض���ان البحرين���ي 
ميتل���ك الأولوية املطلقة وه���ذا مبداأ 

�ضائد يف كل بلدان العامل. 
ميتل���ك  البحرين���ّي  الإن�ض���ان 
الكف���اءة الت���ي توؤهله للعم���ل يف كل 
املجالت والواقع برهن ذلك، والذين 
ت�ضاورهم ال�ضكوك عليهم اأن يتاأملوا 
يف ال����رصكات واملوؤ�س�س���ات يف اأنح���اء 
ا�ستطاع���وا  فالبحريني���ون  اخللي���ج، 
قيادة هذه ال����رصكات بحرفية ومهارة 
جناحه���ا  يك���ن  مل  وبالت���ايل  بالغ���ة 
م�سادفة ذل���ك اأّن العن����رص البحرينّي 
ا�ضه���م ب�ضكل فاق الت�ضور يف حتقيق 
اخلليجي���ة  ال����رصكات  اأ�سح���اب  ثق���ة 
والأه���م اأنه اأجنز ما عج���ز عنه الآخرون 

من عنا�رص اأخرى.
اإننا على ثقة اأّن مبادرة البحريني 
اأول �ستحقق الآمال والطموحات لأنها 
حتظى مب�ساندة وت�سجيع قيادة البالد 
ولأنها من اأولويات حكومتنا الر�سيدة 
عل���ى  منا�ضب���ة  كل  يف  توؤك���د  الت���ي 
الإن�ض���ان البحرينّي. اإّن ج���ّل ما نتمناه 
اأن يث���ق ا�ضحاب ال�رسكات وامل�ضارف 
بهذا الإن�س���ان باإتاح���ة الفر�سة اأمامه 
للعمل والإنت���اج، ويبدو لنا اأّن اجلميع 
م���ن م�ضوؤولن وم�ضتثمرين باتوا على 
قناعة اأكي���دة باأنه ل منا�ض من تعزيز 
ثقاف���ة البحرين���ي اأول كونه���ا متث���ل 
املواطنة احلقة ليوؤدي البحريني دوره 
ب���كل ثق���ة واطمئن���ان وم�ضوؤولية يف 
خدمة وطنه. وبق���ي اأن نتوجه بال�سكر 
جلمعي���ة الجتماعين عل���ى مبادرتها 
البحريني  الإن�س���ان  املتميزة لتنمي���ة 
وفتح الآفاق اأمامه لالإبداع والنطالق. 

البحريني أواًل مبادرة 
تستحق الدعم
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سوالف

الن���واب  ال�ض���ادة  اأن  تظن���ون  ه���ل 
ي�ضرتك���ون ب�ض���كل اأ�ضا�ض���ي يف ت�ضيري 
القت�ساد واإعداد ال�سيا�سة مع احلكومة 
واإن�ض���اء ثقاف���ة حي���ة وكل م���ا يتعل���ق 
بالتخطي���ط امل���ايل؟ نح���ن عل���ى اقتناع 
الن���واب يقدم���ون  ب���اأن ه���وؤلء  عمي���ق 
تناق�ضات �ضارخة يف العمل وبداأ النا�ش 
يت�ساءلون كيف ينبغ���ي لهم ال�ستمرار 
وه���م ل يبال���ون ب�سيان���ة املكت�سب���ات 
الوطنية ومنج���زات ال�سعب، ففي جل�سة 
ي���وم الثالث���اء املا�ض���ي “هرب���وا” بعد 
ا�سرتاحة ال�سالة وتركوا مناق�سة قانون 
مهم ج���دا وهو قانون التطوير العقاري، 
وكما قال الزمي���ل لطفي ن�رس: “ال�سادة 

النواب يعي�ض���ون الآن حالة برود قاتل، 
ول يهمه���م ما اإذا كان الأمر حرجا اأو غري 
ح���رج... اأو اإذا كان املو�س���وع املنظ���ور 
عنده���م  امله���م  مه���م،  غ���ري  اأو  ���ا  مهمًّ
ال�ضتمت���اع باله���روب يف الن�ضف الثاين 
من اجلل�ضة، واإح���راج رئي�ضها، بل اإحراج 
املجل�ش باأكمله اأم���ام الراأي العام واأمام 
�ضمو رئي�ش الوزراء الذي اأو�ضى ب�رسورة 
النته���اء م���ن م����رصوع قان���ون التطوي���ر 
العق���اري عل���ى وج���ه ال�رسع���ة وحتقيق 

التوازن املن�سود”.
وامل�ضح���ك اأن “الهارب���ن” دخل���وا 
اإلين���ا بفيل���م جدي���د وهو اإج���راء تعديل 
على م����رصوع بقان���ون ي�سته���دف و�سع 

ح���د اأدنى لرواتب املتقاعدين من جميع 
القطاع���ات متمث���ل يف األ يق���ل الراتب 
التقاعدي عن 400 دينار �رسط اأن يتجاوز 
عمر املتقاعد 55 عاما لكي ينطبق عليه 
القان���ون، واحلكومة حتفظ���ت على هذا 
القانون لأنه يتطلب تكلفة مالية باهظة 
مقاب���ل وج���ود عجز يف امليزاني���ة العامة 

للدولة.  
م���ن امل�ضتحيل اأن تواف���ق احلكومة 
على هذا القانون والنواب يعرفون هذه 
احلقيق���ة اأكرث من غريه���م ولكن كل ما 
يحدث جم���رد عرو�ش ودعاي���ة وو�ضيلة 
وم���ن و�ضائ���ل ال�ضحك عل���ى املواطن، 
فكي���ف لنائ���ب يتعم���د اله���روب م���ن 

اجلل�ضات اأن يكون عنده مفتاح التحليل 
كله؟ كفاكم ا�ضتثمارا ومتاجرة مب�ضاعر 
املواطن، فنحن را�سون عن حياتنا التي 
نحياها كل الر�ضا “واهلل ل يعوزنا لكم”. 
بكلم���ة خمت����رسة... مل يك���ن غريب���ا على 
الإطالق هروبكم م���ن اجلل�سات وتقدمي 
ال�ضي���غ الفا�ضل���ة يف العم���ل الربملاين، 
فامل�سال���ح الذاتي���ة تتطل���ب ذلك ومع 
الأ�ضف نحن املواطنون م�ضدر ال�ضعف، 
الي���وم ويف الوق���ت ال�ضائ���ع وبع���د اأن 
�سعنا يف بحور وحميطات الأزمة املالية 
ودخلنا يف �ضباك التق�ضف تتحدثون عن 
“املتقاعدين” وت�ضعون لهم الكرا�ضي 

على هواكم!.

كفاكم استثمارا ومتاجرة 
بمشاعر المواطن!

ال�ضديق م���ن اأهم عوامل تخفيف املعاناة 
وجت���اوز الأزم���ات وعبور املح���ن وال�سرب على 
ال�سدائد مهما كان���ت ق�سوتها وبلغت حدتها، 
فه���و اإن كان لدي���ه العالج، فل���ن يبخل به بل 
�ضي�ض���ارع اإلى تقدمي���ه واإن مل يك���ن حائًزا له 
فقد ير�ضد اإلي���ه ويدل عليه، ف�ضالً عما ميثله 
وقوف���ه بج���وار �سديقه م���ن ق���وة واطمئنان 

واإح�سا�ض بالأمن والأمان.
واإذا كان م���ن غ���ري املت�س���ور اأن يعي����ض 
الإن�س���ان بدون �سدي���ق يف هذه احلي���اة، فاإن 
الق�س���وة ذاتها والأمل احلقيق���ي هو اأن يعي�ض 
�سعب بال �سديق يف ه���ذا العامل، حيث اإن هذا 

ال�ضع���ب لن يجد من يفرح لفرح���ه، والأهم اأنه 
لن يكون بجواره اأحد اإن كان يف كرب اأو �سيق، 
واإذا اأردن���ا مثالً لهذا ال�ضعب، فعلينا اأن ننظر 
حل���ال م�سلم���ي الروهينجا الذي���ن يتعر�سون 
لإبادة جماعية وجرائم �سد الإن�سانية يرتكبها 
حتالف لل�رص مم���ن يفرت�ض فيهم حماية البالد 
والعب���اد وه���م اجلي����ض وال�رصط���ة البورمي���ة، 
الذي���ن يقوم���ون بقتل املدني���ن امل�ضلمن، 
والغت�س���اب اجلماعي للن�س���اء، وحرق البيوت 
والقرى على م���راأى وم�سمع من العامل دون ان 
جن���د من يهب دفاًع���ا عن م�ضلم���ي الروهينجا 
با�ضتثناء بع����ش ال�ضيحات غري املدوية التي 

ت�ض���در من هن���ا وهناك م���ن باب الق���ول اإننا 
طالبنا ونا�سدنا واعرت�سنا لي�ض اإل.

م�سلمو الروهينجي���ا ل يتمتعون بجن�سية، 
وممنوعون م���ن دخول اجلي����ض ومن احل�سول 
على وظائف اأو حتى حقوق كالتعليم وال�سكن 
والعالج وغريه، رغم اأن من يراأ�ض حكومة بورما 
حتمل جائزة نوبل لل�ض���الم لعام 2012، نف�ض 
الع���ام الذي تعر����ش فيه م�ضلم���و الروهينجيا 
ملذابح قتل فيها اأكرث من مئتي �ضخ�ش و�رسد 

نحو 140 األفا يف مع�سكرات اعتقال.
يف ع���ام 2009، و�سف���ت الأم���م املتحدة 
و�سع الروهينجا باأنهم اأكرث �سعب بال اأ�سدقاء 

يف العامل، اأما ع���ن الأ�سباب فالأنهم غري مرحب 
بهم يف هذا البلد، كما ل ترغب الدول املجاورة 
يف م�ساعدته���م باإيوائه���م، ويعي�سون يف فرار 
دائم من م���كان لآخر ويواجهون جرائم وح�سية 

على يد قوات الأمن البورمية.
الروهينج���ا يقول���ون اإنه���م ينتم���ون اإلى 
ن�ضل التج���ار العرب واجلماع���ات الأخرى التي 
وفدت اإلى املنطق���ة قبل اأجيال، فهل يا ترى 
ميكن اأن نرى لهم اأ�ضدقاء من العرب يتبنون 
ق�ضيتهم ويدافع���ون عن حقوقهم ويحاولون 
وقف اجلرائ���م التي ترتكب بحقه���م، اأم اأنهم 

�سيكونون �سعبا بال �سديق اإلى النهاية؟.
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عطا الشعراويشعب بال صديق
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@gmail.com

عالٌم ليس لنا
غسان الشهابي
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اأظه����رت اإح�س����اءات حكومي����ة 
البحريني����ن  غ����ري  اأن  ر�ضمي����ة 
وظيف����ة   63286 عل����ى  ح�سل����وا 
 969 2016، مقاب����ل  ع����ام  خ����الل 
وظيفة فقط ذهب����ت للبحرينين، 
وك�سف تقري����ر هيئة تنظيم �سوق 
العم����ل، اأن اإجم����ايل ع����دد العمالة 
يف مملك����ة البحري����ن بل����غ يف نهاية 
الرب����ع الرابع م����ن الع����ام املا�سي 
بذل����ك  م�سج����الً  عام����اًل   787،190
زي����ادة �سنوي����ة مقداره����ا 8.6 يف 
املئة مقارنة ب� 725،113 عاماًل يف 
ذات الف����رتة من العام 2015، كما 
ارتفع����ت اأع����داد العمال����ة الأجنبية 
بن�سبة 11.2 يف املئ����ة لت�ضل اإلى 
630،071 عاماًل اأجنبًيا يف دي�سمرب 
 566،785 م����ع  مقارن����ة   2016
عام����الً اأجنبًي����ا يف ذات الف����رتة من 
الوطني����ة  العمال����ة  اأم����ا   ،2015
 ،2016 خ����الل  اخلا�����ض  بالقط����اع 
مواطن����اً،   102،167 م����ا  فبلغ����ت 
مقارن����ة بع����دد 101،198 مواطناً 
 يف ذات الف����رتة من الع����ام 2015.
مل  مرحل����ة  يف  ن����زال  ل  لالأ�س����ف 
نحقق فيه����ا امل�ست����وى املطلوب 
للمواط����ن، ف����ال ي����زال يبح����ث عن 
موؤهالت����ه  م����ع  تتنا�س����ب  وظيف����ة 
العلمي����ة وخربات����ه، يج����ب و�س����ع 
الأولوي����ة للمواط����ن، لدين����ا خطط 
ناأم����ل  باخل����ري  تب�����رس  م�ضتقبلي����ة 
خ�ضو�ض����اً  ل�ضاحل����ه  ت�ضخ����ر  اأن 
اأنن����ا نعي�����ض يف مرحل����ة تق�سفي����ة 
ل حتتم����ل املزي����د م����ن الت�ضييق 
وفتح اأبواب املناف�ضة والتف�ضيل 
م����ع  واخلدم����ات  الوظائ����ف  يف 
الأجان����ب، تف�ضيل ق����د ي�ضلب من 
 املواط����ن راحته واأمان����ه وحقوقه. 
للتناف�����ض  ن�سع����ى  اأن  نتمن����ى 
عل����ى األق����اب تخ����دم املواط����ن يف 
حيات����ه ومعي�ست����ه ب����دل التناف�ض 
قائم����ة  عل����ى  نك����ون  اأن  عل����ى 
 ال����دول الأك����رث اإ�سع����ادا لالأجانب. 
ب����ن  البطال����ة  ن�ضب����ة  اأ�ضبح����ت 
البحريني����ن الي����وم 4.3 يف املئة، 
وه����و اأكرب عدد م����ن العاطلن عن 
العمل �ضجلته البحرين خالل ال�ضتة 
اأع����وام الأخرية، ن�سب����ة تتطلب منا 
وقفة وو�سع خطط جديدة وحلول 
بديل����ة تتي����ح املزيد م����ن الفر�ض 
للمواط����ن، يج����ب تدخ����ل الدول����ة 
ل�ضبط التوازن الجتماعي وتنظيم 
ا�ستقدام العمالة الأجنبية للحد من 
ن�سب����ة البطالة واإنق����اذ العديد من 

املت�رسرين.

البطالة ووضع 
 العمالة

رؤية مغايرة



بور�صة الكويت تهبط 
117 نقطة 

الكوي���ت - بن���ا: �صج���ل املوؤ����ر ال�صع���ري 
لبور�ص���ة الكوي���ت اأم�س انخفا�صا ح���ادا بواقع 
117 نقطة لي�صل اإلى م�صتوى 6635 نقطة يف 
ح���ن انخف�س املوؤ�ران ال���وزين و)كويت 15( 

بواقع 7.31 و15.2 نقطة على التوايل.
وبح�صب وكالة االنب���اء الكويتية فاإن قيمة 
االأ�صه���م املتداولة بلغت ح���وايل 13.9 مليون 
دينار كويتي )نحو 45.4 مليون دوالر( يف حن 
بلغ���ت كمي���ة االأ�صهم املتداول���ة نحو 112.25 

مليون �صهم متت عرب 3016 �صفقة.

بروناي م�صتعدة لتمديد االتفاق العاملي خلف�س اإنتاج النفط

فيين���ا - رويرتز: قال وزي���ر الطاقة ال�صع���ودي خالد الفالح يف تعليق���ات ن�رتها و�صائل 
التوا�ص���ل االجتماع���ي االأحد اإن �صلطن���ة بروناي اأب���دت ا�صتعدادها لتمدي���د االتفاق العاملي 

خلف�س اإنتاج النفط بن “اأوبك” ومنتجن م�صتقلن لدعم اأ�صواق اخلام.
وق���ال الفالح، يف زيارة لبندر �ري بيجاوان، اإنه نقل لوزير الطاقة يف بروناي رغبة اململكة 

يف تعزيز التعاون مع بروناي على جميع امل�صتويات.
وتاب���ع الفال���ح يف ر�صالة على ح�صابه ب� “توي���رت”: عربت بروناي ع���ن ا�صتعدادها لتمديد 

اتفاق خف�س )اإنتاج( النفط لدعم اال�صتقرار يف �صوق اخلام.
وق���ال 3 مندوب���ن يف منظم���ة “اأوب���ك” االأ�صبوع املا�ص���ي اإن منتجن م���ن داخل املنظمة 
وخارجه���ا يتطلع���ون اإلى متديد اتفاق خف�س االإمدادات اإلى ما بع���د يونيو للق�صاء على تخمة 
املعرو�س النفطي يف ال�صوق، مقللن من احتمال اتخاذ خطوات اإ�صافية مثل زيادة اخلف�س.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

188 مليار دوالر موازنة اجلهاز امل�رصيف يف فرباير
تراجع موجودات البنوك االإ�صالمية اإلى 25.7 مليار دوالر

امل����ريف  للجه���از  املوح���دة  املوازن���ة  بلغ���ت 
البحريني )التجزئة واجلمل���ة( يف نهاية �صهر فرباير 
املا�ص���ي )اآخر اإح�صاءات متواف���رة( حوايل 188.04 
مليار دوالر، مرتفعا من 187.6 مليار يف �صهر يناير، 

ومن نحو 186.05 مليار يف اأواخر العام 2016.
�صع���دت  املوح���دة  املوازن���ة  تك���ون  وبذل���ك 
بن�صب���ة طفيفة بواق���ع 0.23 % و0.28 % عن يناير 

ودي�صمرب املا�صين بالتوايل.
وتعد املوازنة مرتاجع���ة بح�صب بيانات ر�صمية 
�ص���ادرة عن م�رف البحرين املركزي، بن�صبة 2.5 % 
تقريبا، مقارنة ب�صهر فرباير من العام 2016 والتي 

كانت 192.8 مليار دوالر.
ويبل���غ ع���دد امل�ص���ارف واملوؤ�ص�ص���ات املالية 
العاملة يف البحرين حت���ى نهاية العام املا�صي 406 

موؤ�ص�صات.
املوج���ودات  اإجم���ايل  اأن  البيان���ات  واأظه���رت 

املحلية للجه���از امل�ريف بلغت نهاي���ة �صهر فرباير 
نحو 57.5 ملي���ار دوالر، مرتفع���ة بن�صبة 1.5 % عن 
�صه���ر يناير والتي بلغ���ت 56.6 مليار، وبن�صبة 3 % 
ع���ن نهاي���ة الع���ام 2016 عندما و�صل���ت اإلى 55.7 

مليار دوالر.
وبلغ���ت اإجم���ايل املطلوب���ات االأجنبي���ة للجهاز 
امل����ريف يف �صهر فرباير 56.8 ملي���ار دوالر، قيا�صا 
ب���� 55.8 يف دي�صمرب، ما يعني زيادة بن�صبة 1.9 %، 
و54.82 ملي���ار يف نهاي���ة العام املا�ص���ي، وبارتفاع 

ن�صبته 3.7 %.
و�صجلت موازنة م�صارف قطاع التجزئة يف نهاية 
�صهر فرباي���ر املا�صي العام املا�ص���ي حوايل 82.2 
ملي���ار دوالر، مقارنة ب����82.9 ملي���ار يف �صهر يناير، 
فيم���ا كانت 82.7 مليار اأواخر العام 2016، مرتاجعة 
بن�صب���ة طفيف���ة و�صل���ت اإل���ى 0.8 % و0.6 % على 

التوايل.
اإن املوازن���ة  اإل���ى  البيان���ات  واأ�ص���ارت نف����س 
املوح���دة مل�صارف قط���اع اجلملة ا�صتق���رت ن�صبيا، 

حي���ث �صجل���ت يف �صهر فرباي���ر 104.8 مليار دوالر، 
قيا�ص���ا ب����104.38 ملي���ار يف يناي���ر و103 مليار يف 

نهاية 2016.
وبلغ���ت موازن���ة امل�صارف االإ�صالمي���ة يف نهاية 
�صهر فرباير حوايل 25.7 ملي���ار دوالر، مرتاجعة من 
25.8 مليار كما يف نهاية يناير، وكذلك االأمر مقارنة 
بنهاي���ة العام 2016 عندم���ا �صجلت 26.3 مليار، اأي 

بن�صبة انخفا�س 0.38 % و2.2 % على التوايل.
اأن  املرك���زي  امل����رف  بيان���ات  واأظه���رت 
املوجودات املحلية يف م�صارف قطاع التجزئة بلغت 
47.3 مليار دوالر، فيما و�صلت املوجودات االأجنبية 

حوايل 35.5 مليار.
و�صجلت املوج���ودات املحلية يف م�صارف قطاع 
اجلمل���ة 10 مليارات دوالر، اأم���ا املوجودات االأجنبية 

فقد بلغت 94.8 مليار.
اأم���ا املوجودات املحلية يف امل�صارف االإ�صالمية 
)جتزئ���ة وجملة( فقد و�صلت اإلى 17.5 مليار دوالر، 

ونحو 8.2 مليار دوالر موجودات اأجنبية.

مازن الن�سور

ارتفاع الدين العام يف فرباير اإلى 8.9 مليار دينار 
�صعد الدين الع����ام للبحرين يف نهاية �صهر 
فرباي����ر املا�ص����ي )اآخ����ر اإح�ص����اءات متواف����رة( 
اإل����ى 8.93 ملي����ار دينار، قيا�صا ب�����8.7 مليار يف 
نهاية العام املا�ص����ي، اأي بن�صبة زيادة جتاوزت 
ال�2.3 %. و�صجل الدي����ن العام يف 2015 نحو 7 
ملي����ارات، فيما كان قبل 10 �صن����وات )2007( 

حوايل 616.6 مليون دينار.
وم����ن املعلوم اأن حكوم����ة البحرين تقرت�س 

عن طريق االأدوات التقليدية واالإ�صالمية.
واأ�ص����ارت بيانات م�����رف البحرين املركزي 
اإل����ى اأن الدي����ن الع����ام بل����غ م����ن خ����الل االأدوات 
التقليدية نح����و 7.1 مليار دينار منها 5.3 مليار 
�صن����دات التنمي����ة احلكومي����ة، و1.78 اأذون����ات 

اخلزانة.
فيما اقرت�صت احلكومة م����ن خالل االأدوات 
االإ�صالمي����ة حوايل 1.81 ملي����ار دينار منها 1.68 

ك�صكوك تاأجري و129 مليونا �صكوك ال�صلم.
ي�ص����ار اإل����ى اأن االأدوات االإ�صالمي����ة ت�ص����در 
بالدينار البحريني والدوالر، كما ت�صتحق �صندات 
التنمية احلكومية بعد �صنتن، و�صندات التنمية 

احلكومية الدويل بعد 10 �صنوات.

اأما اأذونات اخلزانة فت�صتحق بعد 91 و182 
و12 �صه����را، فيم����ا ت�صتح����ق �صك����وك التاأج����ري 
االإ�صالمي����ة لفرتات من 3 و5 و6 �صنوات اإلى 10 
�صن����وات، اأم����ا �صكوك ال�صل����م فت�صتحق بعد 91 

يوما.
ويبل����غ �صعر �رف ال����دوالر مقاب����ل الدينار 

الدي����ن  وارتف����ع  االإ�ص����دارات.  جلمي����ع   0.376
احلكوم����ي من 42 % من اإجم����ايل الناجت املحلي 
يف 2014 اإل����ى نحو 70 % يف 2016، فيما يتوقع 
تقرير ملعهد املحا�صبن القانونين يف اجنلرتا 
وويل����ز اأن ي�صعد اإلى 85 % م����ن اإجمايل الناجت 

املحلي بحلول 2018. 

املحرر االقت�سادي

7.1 مليار اأدوات تقليدية و1.8 مليار اإ�صالمية 

2.7 مليار دينار موجودات “املركزي” يف فرباير 

بلغ عر�س النقد مبفهومه الوا�صع حتى نهاية 
�صهر فرباي���ر املا�صي )اآخر اإح�ص���اءات متوافرة( 
نحو 12.25 مليار دينار، قيا�صا ب�12.19 يف �صهر 
يناي���ر، و12.02 يف اأواخر العام 2016، بن�صبة منو 

0.5 % و1.9 % على التوايل.
و�صج���ل عر����س النق���د مبفهوم���ه الوا�صع يف 
فرباي���ر 2016 نحو 12.12 مليار دينار، فيما كان 
قب���ل 10 �صن���وات )2007( عن���د م�صت���وى 6.65 
ملي���ار. وبل���غ عر�س النق���د مبفهوم���ه املتو�صط، 

بح�صب بيانات امل����رف املركزي يف �صهر فرباير 
10.37 مليار دين���ار، مرتفعا من 10.29 مليار يف 

يناير و10.16 يف نهاية العام 2016.
اأم���ا عر�س النق���د مبفهوم���ه ال�صيق فو�صل 
يف �صه���ر فرباير املا�صي عن���د 3.45 مليار دينار، 
قيا�صا ب����3.41 يف �صهر يناي���ر، و3.31 مليار كما 
يف نهاي���ة العام املا�صي. واأظهرت نف�س البيانات 
اأن ودائ���ع احلكوم���ة بلغ���ت 1.88 ملي���ار دين���ار، 
اأم���ا القطاع اخلا����س )االأجل والتوف���ري( ف�صجلت 
6.92 ملي���ار، يف حن و�صل النقد املتداول خارج 

امل�صارف عند م�صتوى 526.1 مليون دينار.

بلغت موج���ودات ومطلوبات م�رف البحرين 
املرك���زي يف نهاية �صهر فرباي���ر املا�صي حوايل 
2.74 ملي���ار دينار، مرتفعة من 2.65 مليار التي 
�صجل���ت يف يناي���ر، ومثلها تقريب���ا يف اأواخر العام 
2016. واأظه���رت بيان���ات ر�صمي���ة �ص���ادرة عن 
امل����رف بل���وغ احتياط���ي العم���الت االأجنبية نحو 

645.2 مليون دينار و2.5 ذهب.
وبلغ���ت مطال���ب عل���ى امل�ص���ارف املحلية 
275.1 ملي���ون دين���ار، ومطال���ب عل���ى احلكومة 
1.43 ملي���ار، فيما جاءت حتت بن���د اأخرى حوايل 
385.3 ملي���ون. وبين���ت االإح�ص���اءات اأن النق���د 
املتداول و�صل اإلى 650.7 مليون دينار، مرتفعا 

م���ن 642.1 مليون كما يف نهاية �صهر يناير، لكنه 
مرتاجعا عن النقد املتداول يف اأواخر العام 2016 
حي���ث �صج���ل وقته���ا 670.6 ملي���ون، اأي بن�صبة 
تراج���ع 3 %. وبلغت مطل���وب للم�صارف املحلية 
حوايل 1.2 مليار دينار، بع���د اأن كانت 1.1 مليار 
يف نهاية �صهر يناي���ر املا�صي. وتراجعت الودائع 
احلكومي���ة يف �صهر فرباير اإل���ى 600 مليون األف، 
بع���د اأن كانت مليون دين���ار يف �صهر يناير، ونحو 
5.1 مالي���ن يف 2016. اأما راأ�س املال االحتياطي 
فو�ص���ل اإل���ى 485.6 ملي���ون دين���ار، مرتفعا من 
483.9 مليون يف يناير ومرتاجعا من 507 مالين 

دينار كما يف نهاية العام املا�صي.

املحرر االقت�سادي

ارتفاع عر�ض النقد يف فرباير اإلى 12.2 مليار دينار 

اأج���رى م�صاه���م رئي�ص���ي يف 
البن���ك االأهلي املتح���د �صفقات 
�صه���م   1،165،237 لبي���ع  ع���دة 
بنح���و 807.7 اآالف دوالر، و����راء 
بقيم���ة  �صه���م  األ���ف   372.94
اإجمالية جتاوزت 261 األف دوالر.

وتع���ود تفا�صيل ال�صفقات 
الت���ي متت ي���وم اخلمي�س 4 مايو 

اجلاري اإلى قي���ام اأحد االأ�صخا�س 
ب����راء  بالبن���ك،  الرئي�صي���ن 
372.94 األف �صهم ب�صعر 0.700 
وب���اع  الواح���د،  لل�صه���م  دوالر 
امل�صاه���م 792.297 األ���ف �صهم 
ب�صعر 0.69 دوالر لل�صهم الواحد، 
كما باع 372.94 األف �صهم ب�صعر 

0.7 دوالر لل�صهم الواحد.

“البورصة” مسجال ألسهم “الفنادق الوطنية”
املنام����ة - البور�ص����ة: وقع����ت بور�صة البحري����ن و�ركة الفن����ادق الوطنية 

اتفاقية تعن مبوجبها البور�صة كم�صجل الأ�صهم ال�ركة.
وقع االتفاقي����ة الرئي�س التنفيذي للبور�صة ال�صي����خ خليفة بن اإبراهيم اآل 

خليفة والرئي�س التنفيذي لل�ركة عبدالرحمن مر�صد.
ومبوج����ب االتفاقية �صتق����وم البور�صة بتقدمي حزمة م����ن اخلدمات ل�ركة 
الفن����ادق الوطنية ت�صمل االحتفاظ ب�صج����ل الكرتوين للم�صاهمن امل�صجلن يف 
�صجل م�صاهمي ال�ركة، باالإ�صافة اإلى حتديث بيانات �صجل امل�صاهمن الناجتة 
عن الت����داوالت على اأ�صهم ال�ركة، مبا يتفق مع القوانن والت�ريعات املنظمة 

لذلك يف البور�صة. 

فتح���ت بور�صة البحري���ن اأ�صبوعها على 
تراج���ع، حيث فقد املوؤ�ر الع���ام 6.37 نقطة 
ي���وم  باإقفال���ه  % مقارن���ة   0.48 منخف�ًص���ا 
اخلمي�س املا�ص���ي، لينهي يومه عند م�صتوى 
امل�صتثم���رون  وت���داول  نقط���ة.   1،324.85
اأم����س 1.94 ملي���ون �صه���م، بقيم���ة اإجمالية 
قدرها 555.93 األ���ف دينار، مت تنفيذها من 
خ���الل 33 �صفق���ة، مركزي���ن تعامالتهم على 
اأ�صهم قط���اع البنوك التجاري���ة والتي بلغت 

قيمة اأ�صهمه املتداول���ة 396.06 األف دينار 
اأي م���ا ن�صبت���ه 71 % م���ن القيم���ة االإجمالية 
للتداول وبكمية قدره���ا 1.58 مليون �صهم، 
مت تنفيذها من خالل 18 �صفقة. وجاء البنك 
االأهل���ي املتح���د يف املرك���ز االأول م���ن حيث 
قيمة التداول بواق���ع 364.36 األف دينار اأي 
ما ن�صبته 65.54 % من اإجمايل قيمة االأ�صهم 
املتداولة وبكمية قدرها 1.42 مليون �صهم، 

مت تنفيذها من خالل 11 �صفقة.

“األهلي المتحد”: مساهم ينّفذ صفقات على 
1.16 مليون سهم

المؤشر العام يفقد 6.37 نقطة 

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي
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“التمييز” تلزم “تارغت ترين�ضلي�س” بدفع تعوي�ضات �ضخمة

قمة لزيارة وعي جمتمع االأعمال حول االبتكار

ندوة عن “امليزانية العامة” يف “بيت التجار” اليوم 

الزياين: ربط بور�ضة البحرين ب�ضوق التداول بالريا�س  

2.45 مليون دينار اأرباح “عقارات ال�ضيف” الربعية

“بنادر” تقل�س خ�ضائرها 7.9 % يف الربع االأول

5 % من ال�سجالت التجارية لأفراد وموؤ�س�سات �سعودية 

بزيادة قدرها 11.33 % 

زينب العكري من املنامة

قال وزير ال�سناع���ة والتجارة وال�سياحة زايد 
الزياين اإن 5 % من ال�سجالت التجارية يف البحرين 
مملوكة من قبل موؤ�س�س���ات اأو اأفراد �سعوديني، 
كما ي�سكلون 5 % من امل�ستثمرين يف البور�سة.

واأ�س���اف “ناأمل يف زيادة ع���دد امل�ستثمرين 
ال�سعودي���ني يف اململك���ة، ودم���ج القت�سادي���ن 

البحريني وال�سعودي يف امل�ستقبل”.
واأو�س���ح خ���الل تد�س���ني مرك���ز امل�ستثم���ر 
ال�سع���ودي مبقر الوزارة يف مرف���اأ البحرين املايل 
“اأن امل�ساري���ع امل�سرتكة بني البلدين هي اأولى 
اخلط���وات التي نطم���ح لها، خ�سو�س���ا تلك التي 
تنف���ذ بني بال�رشاكة ب���ني القطاعني اخلا�سني يف 

البلدين ال�سقيقني”.
وقال الزي���اين “يُعد املركز م���ن اأبرز ثمرات 
الزي���ارة الأخرية التي قام به���ا ويل العهد النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و 
امللك���ي الأم���ري �سلمان ب���ن حم���د اآل خليفة، كما 
�ستتمي���ز املرحل���ة املقبل���ة باإ�ساف���ة املزيد من 
الت�سهي���الت اأم���ام ال�ستثم���ارات ال�سعودي���ة يف 
البحري���ن نظ���را للق���رب اجلغ���رايف والأخوي بني 

البلدين”.
واأ�سار اإلى اأن حجم ا�ستثمارات الأ�سقاء لدينا 
تع���د متوا�سع���ة بحكم حج���م روؤو����س الأموال يف 
اململكة العربية ال�سعودية والقرب اجلغرايف بني 

البلدين والعالقات املتينة على كافة الأ�سعدة.
واأ�س���اف: “يه���دف املرك���ز للرتكي���ز عل���ى 
امل�ستثم���ر ال�سعودي ال���ذي ميلك اليوم 5 % من 

ال�سجالت يف البحرين، )...( هذه الن�سبة متوا�سعة 
نظ���را لق���رب ال�سعودية وحج���م روؤو����س الأموال 
املتواف���رة هناك، كم���ا نعمل بحك���م اإ�رشافنا على 
بور�سة البحرين على ت�سجيع امل�ستثمر ال�سعودي 
لال�ستثم���ار يف البور�سة، اإذ ي�ستحوذ ال�سعوديون 
عل���ى ح���وايل 5 % م���ن الأ�سهم املتداول���ة، وهو 
اأي�س���ا رق���م متوا�س���ع ج���دا، ونحن ب�س���دد ربط 
بور�س���ة البحري���ن ب�س���وق الت���داول يف اململك���ة 
العربي���ة ال�سعودية وت�سهيل الإج���راءات ليتمكن 
امل�ستثمر هناك من ا�ستخدام ح�سابه ال�ستثماري 
و�رشاء الأ�سهم مبا����رشة، والعك�س �سحيح بالن�سبة 

للم�ستثمر البحريني”.
م���ن جانب���ه، ق���ال �سف���ري خ���ادم احلرم���ني 
ال�رشيف���ني ل���دى املنام���ة عب���داهلل اآل ال�سيخ، اإن 

املرك���ز يخدم اقت�س���اد البلدين كم���ا يعمل على 
ت�سهيل الإجراءات لدى اجلهات املعنية.

واأ�ساف: “نتطلع اأن يجد امل�ستثمر ال�سعودي 
والبحرين���ي جميع ما يهدفون اإلي���ه من خالل هذا 
املكتب والإجراءات التي تتم بني وزارات التجارة 
وال�ستثمار يف اململكتني، كما اأنها �ست�ساعد على 
تهيئ���ة وت�سهيل الإج���راءات وزيادة حجم امليزان 

التجاري بني البلدين”.
قادم���ة  امل�سرتك���ة  امل�ساري���ع  اأن  واأو�س���ح 
واأن التوج���ه اأن ي�سب���ح القت�سادي���ن البحريني 
وال�سعودي اقت�س���ادا واحدا، مبيًنا اأنه لحظ ذلك 
يف ال�ستثمارات املوجودة حاليا بني اململكتني، 
متاأم���ال اأن يكرب حجم ه���ذا ال�ستثم���ار يف الفرتة 

املقبلة. 

املنام���ة - عق���ارات ال�سي���ف: اأعلنت �رشكة 
عق���ارات ال�سيف ع���ن حتقيقها اأرب���اح �سافية 
خ���الل الربع الأول من العام اجلاري بلغت 2.45 
مليون دينار، بزيادة ن�سبتها 11.33 % مقارنة 
بالفرتة ذاتها من الع���ام املا�سي والتي بلغت 

2.2 مليون دينار.
وقال رئي����س جمل����س اإدارة ال�رشكة عي�سى 
جنيبي: “نح���ن �سعداء بجني ثمار ا�سرتاتيجيتنا 
من خالل حتقيق نتائج قوية خالل الفرتة �سواء 
عل���ى �سعي���د الإي���رادات والأرب���اح اأو يف جممل 
اأن�سط���ة ال�رشك���ة. ون�سع���ى اإلى حتقي���ق اأهداف 
ال�رشك���ة والتي نق���وم بتنفيذها بثب���ات وروؤية 
وا�سحة نحو ال�ستمرار يف حتقيق النمو والبحث 
عن فر����س ا�ستثمارية جديدة وقيم���ة من اأجل 

تعزيز حمفظتنا ال�ستثمارية”.
واأ�ساف قائالً: “لقد انتهينا من و�سع جميع 
الت�ساميم للم����رشوع العقاري اجلديد يف منطقة 
الهمل���ة ونعتزم ط���رح املناق�س���ة، والتي اأعلن 
عنه���ا حتت مظل���ة �رشكة ملا العقاري���ة. و�سوف 
ند�ّسن املرحلة الأولى من اأعمال البناء والإن�ساء 
خ���الل الربع الثاين م���ن هذا الع���ام، حيث يوفر 
امل����رشوع من�س���اآت �سكنية وجتاري���ة وترفيهية 
عالي���ة اجل���ودة، وذل���ك به���دف تطوي���ر موارد 
ال�رشكة وتعزيز البني���ة التحتية لقطاع ال�سياحة 
يف اململك���ة وزي���ادة اإ�سهامه���ا يف القت�س���اد 
الوطني وتن�سيط احلركة التجارية وال�سياحية”.
واأ�ساف قائالً: “وم���ع دخولنا الربع الثاين، 
ناأم���ل اأن نحق���ق النتائ���ج املرج���وة واأن نوفق 

يف تتوي���ج جهودن���ا يف ر�سد وتقيي���م الفر�س 
ال�ستثمارية م���ن اأجل منو وتطوير ا�ستثماراتنا 
على املدى الطويل مع احلفاظ على نتائج مالية 
قوي���ة وموا�سل���ة تقدمي املزيد م���ن املنتجات 
اللت���زام  م���ع  امل�ست���وى  رفيع���ة  واخلدم���ات 

مبطابقتها لأعلى معايري اجلودة العاملية”. 
و�سجل���ت �رشكة عق���ارات ال�سي���ف اإيرادات 
ت�سغيلي���ة بقيمة 4.39 مليون دينار خالل الربع 
الأول من الع���ام 2017 مقارنة مع 3.61 مليون 
دين���ار ع���ن نف�س الف���رتة يف الع���ام 2016، اأي 
بزي���ادة قدره���ا 21.58 %، كما بلغ���ت الأرباح 
الت�سغيلية 3.89 مليون دينار مقارنة مع 3.46 

مليون دينار لنف�س الفرتة من العام املا�سي.
وم���ن جانب���ه، اأثن���ى الرئي����س التنفيذي 

لل�رشك���ة اأحم���د يو�سف، عل���ى جه���ود الإدارة 
واملوظف���ني يف حتقيق ه���ذه النتائج، قائالً: 
ا لنا، حيث  “اإن اأداء ال�رشكة ميث���ل موؤ�رشًا مهمًّ
يعم���ل فري���ق الإدارة واملوظفني على تنفيذ 
خطط ال�رشكة ال�سرتاتيجية، وتتمثل اأولوياتنا 
يف توف���ري اأف�س���ل اخلدم���ات ع���رب الرتكي���ز 
خ���الل املرحلة املقبلة عل���ى تطوير اخلدمات 
الرتفيهي���ة من خ���الل اإثراء جترب���ة العمالء يف 
جمك اآيالن���د وتطوير الألعاب واخلدمات ذات 

ال�سلة”.
ي�سار اإلى اأن �رشك���ة عقارات ال�سيف التي 
يقع مقره���ا الرئي�سي يف مملك���ة البحرين قد 
ب���داأت اأعمالها منذ الع���ام 1999، وهي �رشكة 

مدرجة يف البور�سة.

• وزير ال�سناعة والتجارة وال�سفري ال�سعودي خالل افتتاح مركز امل�ستثمر ال�سعودي	

• • اأحمد يو�سف	 عي�سى جنيبي	

املنامة: اأيدت حمكمة التمييز البحرينية 
يف 28 مار����س ق���رار �ساب���ق لغرف���ة البحرين 
لت�سوي���ة املنازع���ات �س���د �رشك���ة تارجي���ت 
ترين�سلي�س ومالكه���ا اأحمد الكبي�سي ل�سالح 
�رشك���ة الهند�سة املدني���ة الربيطانية الرائدة 
جوزي���ف غالغر ليميتد يف نزاع حول املعدات 
املختل�سة والفواتري غري املدفوعة املتعلقة 
مب�ساري���ع الأنف���اق يف دول جمل����س التعاون 

اخلليجي. 
وحكم���ت حمكم���ة التميي���ز بتاأييد حكم 
غرف���ة البحري���ن لت�سوية املنازع���ات ل�سالح 
اأن �رشك���ة  جوزي���ف غالغ���ر ليميت���د، حي���ث 
تارجي���ت ترين�سلي�س مل تق���م باإعادة معدات 
م�ستاأج���رة ت�س���اوي قيمتها ح���وايل 950 األف 
جني���ه ا�سرتلين���ي، ه���ذا بالإ�ساف���ة اإلى عدم 
دفعه���ا لفوات���ري ل�سال���ح جوزي���ف غالغ���ر 
ليميت���د والتي تقدر بحوايل 2.9 مليون جنيه 
ا�سرتلين���ي. واأيدت املحكمة مبال���غ اإ�سافية 
منحت ل�رشك���ة جوزيف غالغ���ر ليميتد مقابل 
الر�س���وم والنفقات القانوني���ة، فقد ثبت اأن 
قيمة احلكم العام �سد “تارغت ترين�سلي�س” 
قد جتاوزت 4.9 ماليني جنيه ا�سرتليني حتى 

الآن.
ومت طرح ق�سي���ة جوزيف غالغر ليميتد 
يف غرف���ة البحري���ن لت�سوي���ة املنازع���ات يف 
نوفمرب 2013 يف اأعقاب ف�سل �رشكة تارجيت 

ترين�سلي�س باإعادة معدات حفر الأنفاق التي 
وفرتها �رشكة جوزي���ف غالغر ليميتد لتنفيذ 
م�ساريع يف جميع اأنح���اء دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، مبا يف ذلك م�ساريع لهيئة الكهرباء 

واملاء يف البحرين.
ويف العام 2010، طلب الع�سو املنتدب 
ل�رشكة تارجيت ترين�سلي�س، من �رشكة جوزيف 
غالغ���ر ليميت���د كري�ستوف���ر واي���ت توف���ري 
املعدات واخل���ربات مل�ساع���دة م�ساريع حفر 
الأنف���اق يف دول جمل����س التع���اون اخلليجي. 
ومت بالت���ايل تزوي���د تارجي���ت ترين�سلي����س 

باملعدات املطلوبة.
ومت اإع���ادة بع�س املع���دات اإلى جوزيف 
غالغر ليميتد ناق�سة 12 قطعة من املعدات 
الرغ���م  وعل���ى   .)TCC 600 )اأونكليم���ول 
م���ن الطلب املتكرر من ال�سي���د وايت لإعادة 
املع���دات املفق���ودة، مل يتم اع���ادة اأي منها 

اإلى جوزيف غالغر ليميتد.
وبالإ�ساف���ة اإل���ى ذل���ك، وبحل���ول العام 
2013 كان���ت التناق�س���ات يف املبال���غ التي 
دفع���ت اإلى �رشكة جوزيف غالغر ليميتد عمالً 
بالعق���د املربم بينه���ا وبني �رشك���ة تارجيت 
ترين�سلي����س قد جت���اوزت قيمته���ا اأكرث من 
2.5 ملي���ون جنيه ا�سرتليني، وقد مت جتاهل 
الطلب���ات املتك���ررة واملر�سل���ة اإل���ى ال�سيد 

وايت.

املنام���ة - التنمي���ة القت�سادي���ة: 
تتطل���ع موؤ�س�س���ة فل���ك لال�ست�س���ارات؛ 
وهي �رشك���ة تقدم خدمات ا�ست�سارية يف 
جم���ال ال�سرتاتيجية الإدارية بالبحرين، 
اإل���ى افتتاح اأول قم���ة ابتكارية وفريدة 
م���ن نوعها بعنوان “قم���ة فلك للتفكري 
غ���ري العتي���ادي”، حي���ث ته���دف هذه 
القم���ة اإلى زي���ادة الوعي ل���دى جمتمع 

الأعمال البحريني حول البتكار.
و�سيت���م افتتاح القم���ة بال�رشاكة مع 
جمل�س التنمية القت�سادية وبدعم كبري 

من �سندوق العمل “متكني”.
 بالإ�سافة اإلى داعمني اآخرين منهم 
�رشك���ة نفط البحري���ن )بابك���و(، ومزارع 
اجلزيرة، وبي���ت التمويل اخلليجي )جي 

اإف اأت�س(.
وتعت���رب القم���ة، الت���ي م���ن املزمع 
افتتاحه���ا ي���وم الأربع���اء املواف���ق 17 
ماي���و 2017م وت�ستم���ر حت���ى يوم 18 
ماي���و، وذلك يف فن���دق الرتز-كارلتون 
ب�ساحي���ة ال�سي���ف، الأول���ى م���ن نوعها 
عل���ى م�ست���وى مملك���ة البحري���ن، حيث 
�سيح�رش و�سي�س���ارك يف القمة متحدثون 
ورواد عاملي���ون يف جم���ال التفكري غري 

العتيادي والبتكاري من 4 قارات. 
و����رشح الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 
فل���ك لال�ست�س���ارات �سهي���ل الق�سيبي 
قائ���اًل: “نح���ُن �سعداء للغاي���ة لبدء هذه 
القم���ة يف البحري���ن والتي ت�سع���ى اإلى 
زي���ادة الوعي واإله���ام جمتم���ع الأعمال 
البحرين���ي، و�س���وف نق���وم با�ست�سافة 
اأكادميي���ني، ورواد اأعم���ال، وتقني���ني، 
ون�سط���اء،  اأم���وال،  روؤو����س  واأ�سح���اب 
جميعهم م���ن اأ�سحاب اخل���ربة العريقة 

والفهم العميق لالبتكار. 
وناأم���ل اأن ت�ساهم القم���ة يف تعزيز 
مكانة مملك���ة البحرين كمرك���ز لالإبداع، 

والبتكار والتمَيز”.
الرئي����س  حت���دث  جانب���ه،  وم���ن   
التنفي���ذي ملجل�س التنمية القت�سادية 
خال���د الرميح���ي ع���ن القمة قائ���اًل: “يف 
الوقت الذي تواجه في���ه املنطقة عدًدا 
م���ن التحدي���ات القت�سادي���ة واملالية، 
ي�سبح من امله���م اأن ننظر اإلى الفر�س 
املتواف���رة اأمامن���ا والت���ي م���ن خالله���ا 
ميكنن���ا اإج���راء التغي���ريات املن�س���ودة 
الأف�س���ل  الأداء  حتقي���ق  ل�سم���ان 

لقت�سادياتنا م�ستقبالً. 

التج����ار:  بي����ت   - ال�سناب�����س 
ت�ست�سيف قاعة املجل�س ببيت التجار 
يف متام ال�ساعة 4:00 من م�ساء اليوم 
الإثن����ني ن����دوة ح����ول: “انعكا�س����ات 
امليزاني����ة العام����ة عل����ى القت�س����اد 
املحلي”، والتي تنظمها جلنة ال�ساأن 
العام بغرفة جتارة و�سناعة البحرين 
برئا�سة ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيخة 
هند بن����ت �سلمان اآل خليفة، وتهدف 
الندوة التي �ستعقد - باللغة العربية 
- اإل����ى ط����رح دور امليزاني����ة العامة 
واأثرها على القت�ساد املحلي، ومدى 
ا�ستيع����اب القطاع اخلا�����س للو�سع 
الراه����ن و�سب����ل جت����اوز النعكا�سات 
ال�سلبي����ة لرتفاع الدي����ن العام على 

القت�ساد.
ويف ه����ذا ال�سدد، جددت ال�سيخة 
هن����د اآل خليف����ة دعوتها اإل����ى جميع 
اأع�س����اء الغرف����ة الك����رام واملهتمني 
حل�س����ور هذه الن����دوة املهم����ة التي 
�سيديره����ا عم����ر عبي����ديل مب�سارك����ة 

نخبة م���ن امل�سئولني وذوي العالقة 
منهم النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
والنائ���ب  فخ���رو،  جم���ال  ال�س���ورى 
الأول لرئي����س غرفة جتارة و�سناعة 
وع�س���و  الزي���اين،  خال���د  البحري���ن 
جمل�س الن���واب اأحمد قراطة، وع�سو 
جلنة ال�س���اأن العام بالغرف���ة اأ�سامة 
البحارنة، اإلى جانب عدٍد من اجلهات 

الر�سمية يف اململكة.

تراجعت خ�سائر �رشكة بنادر للفنادق بالربع 
الأول من العام اجلاري بن�سبة 7.9 %.

وبح�سب النتائ���ج املالية الر�سمية لل�رشكة، 
بلغت اخل�سائر خالل الفرتة 1.04 مليون دينار 

)2.74 ملي���ون دولر(، مقارنة بخ�سائر قيمتها 
1.13 مليون دينار )2.97 مليون دولر( للفرتة 

ذاتها من 2016.
وارتفع���ت تكلف���ة ت�سغيل ال�رشك���ة بح�سب 
البيانات يف الربع الأول من العام اجلاري بن�سبة 
160 %، لت�س���ل اإل���ى 438.43 األ���ف دين���ار، 

مقارن���ة بنح���و 168.52 األ���ف دين���ار يف الفرتة 
ذاتها من عام 2016.

وكان���ت خ�سائ���ر ال�رشكة ال�سنوي���ة ارتفعت 
338 % لت�س���ل اإلى 5.08 مليون دينار يف عام 
2016، مقارن���ة بخ�سائ���ر بلغ���ت 1.16 مليون 

دينار يف عام 2015.

املحرر االقت�ضادي

• ال�سيخة هند بنت �سلمان	
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معاملة مشتركة )تغيير نشاط –تغيير اسم جتاري(

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

مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :علي عبد اهلل علي سلمان

االسم التجاري احلالي :املركز االيطالي لبيع اخلضروات والفواكه الطازجة
االسم التجاري املطلوب :املركز االيطالي لالدوات املنزلية

نوع النشاط احلالي : جتارة بيع االغذية واملشروبات
نوع النشاط املطلوب :اصالح السلع الشخصية واملنزلية الخرى

جتارة وبيع االدوات املنزلية واملشغوالت اليدويه املتنوعة )ادوات القطع واخلزفيات واالواني 
الزجاجية والفخارية ..الخ .
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كتبت: أماني األنصاري

����رح نائب الأمني العام للجبه���ة العربية لتحرير الأحواز 
كم���ال عبدالكرمي اأن ما ت�سعى اإلي���ه اجلبهة هو م�روع قومي 
اإن�س���اين ول ميك���ن اأن يدخل يف دوامة الطائفي���ة، وبناء عليه 
“لن نقبل امل�ساومات، ولن نتنازل عن ثوابتنا القومية التي 

من خاللها ن�ستطيع اأن نحقق اأهدافنا”.
واأو�س���ح عبدالك���رمي اأن عل���ى راأ�س ه���ذه الأهداف طرد 
الحتالل الفار�سي اجلائر من كل �سرب يف اأر�س الأحواز، قائال 
“اإذا كانت هناك جهات عربية اأو دول تريد اأن ت�ساند الق�سية 
الأحوازي���ة عليها اأن تعي اأن الق�سي���ة الأحوازية لي�ست ورقة 
�سيا�سية ول ورقة ت�سفية ح�سابات مع اإيران، اإمنا هي ق�سية 

عادلة وق�سية �سعب يرزح حتت الحتالل منذ 92 عاما”.
واأ�س���ار يف حديثه عن وجود جه���ات خليجية حتت�سن فئة 
حم�سوب���ة على ال�س���ف الأح���وازي ولكنها ت�سع���ى اإلى منافع 
�سخ�سي���ة با�س���م الق�سية الأحوازي���ة وعلى ح�س���اب ال�سعب 
الأح���وازي، وهذه الفئة مت دعمها ب�سكل كبري من قبل جهات 
ل نعلم بحقيقتها، واأنها حاولت �سق ال�سف الأحوازي و�رب 
الق�سية الأحوازية برمتها، م�سيفاً “ونحن حتدثنا مع اأطراف 
عديدة ح���ني بعثنا بر�سائل با�سم الق���وة الوطنية الأحوازية؛ 
من اأجل ك�سف حقيقة هذه املجموعة ولكن مع �سديد الأ�سف 

هناك جهات ل تزال تتعامل معهم”.
و�سدد عل���ى اأن القوى الوطني���ة الأحوازية تعترب اأن هذا 
العم���ل ي�ر عل���ى امل���دى البعي���د بالق�سي���ة الأحوازية على 
امل�ستويات كافة، داعيا “الأ�سقاء اخلليجني اإلى التعامل مع 
الق���وة الوطنية املوؤثرة والفعالة الت���ي لها دور اإيجابي على 
ال�سارع الأحوازي الذي يربك �سيا�سة العدو الإيراين يف منطقة 

اخلليج، خ�سو�سا الأحواز”.
واأك���د عبدالك���رمي اأن “امل����روع الإي���راين ي�سع���ى خللق 
الفو�س���ى وزعزع���ة ال�ستقرار يف البحري���ن، وذلك عن طريق 
خالي���ا وعمالء داخل اململك���ة، متاما كما فع���ل الإيرانيون يف 

�سوريا والعراق واليمن”.
وق���ال “اإن على مملك���ة البحرين والأ�سق���اء اخلليجني اأن 
يت�س���دوا لهذا امل�روع بجدية وحزم؛ مل���ا ي�سكله من خطورة 
بالغة، فقد و�سعت اآليات هذا امل�روع منذ زمن بعيد لتدمري 

املنطقة العربية وال�ستحواذ على ثرواتها”.

وحذرعبدالكرمي من اأن امل�روع القومي الفار�سي ين�سف 
التفاقي���ات واملعاهدات الت���ي وقعتها اإي���ران مع العرب”، 
معت���ربا اأن اإيران ل ميكن اأن تكون ج���ارا اآمنا اأو ودودا اإل اإذا 
مت حتجي���م دوره���ا يف املنطقة وقوته���ا الع�سكرية من خالل 
ت�سكي���ل حتالفات جدي���دة مع دول لها م�سال���ح يف املنطقة 

العربية.
واعترب نائب الأمني العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز 
اأن خط���ر اإيران ل يقل، بل يزيد ع���ن خطر الكيان ال�سهيوين 

على الأمة العربية.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�سي�سي يوؤكد دعم م�ر للخليج “�سد اأية تهديدات”
الكوي���ت � النا�سول: جدد الرئي�س امل�ري، عبد الفت���اح ال�سي�سي، اأم�س الأحد، م�ساندة 

القاهرة للخليج يف مواجهة “اأية تهديدات اإقليمية اأو خارجية”.
ج���اء ذلك يف بي���ان للرئا�سة امل�رية، عق���ب جل�سة مباحثات ثنائية عق���دت يف العا�سمة 

الكويتية، مع اأمري الكويت ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح.
واأك���د ال�سي�سي على “عدم �سماح م�ر بامل�سا�س باأمن وا�ستق���رار اأ�سقائها يف اخلليج”، 
م�سيف���ا: “اأم���ن اخلليج من اأمن م�ر الت���ي تقف اإلى جانب اأ�سقائه���ا يف الكويت واخلليج يف 

مواجهة اأية تهديدات اإقليمية اأو خارجية”.
ووفق البيان ذاته، عقد ال�سي�سي جل�سة مباحثات ثنائية مع اأمري الكويت، اأكدت على “ما 
تت�سم به العالقات امل�رية الكويتية من متيز وخ�سو�سية، وما يجمع بني البلدين من تاريخ 
م�سرتك وم�سري واحد”. كما تطرقت املباحثات اإلى �سبل تعزيز العالقات امل�رية الكويتية 

على جميع الأ�سعدة.
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عمان ـ أ ف ب: 

الأح����د  اأم�����س  الردن  يف  اإنطلق����ت 
مناورات “األأ�س����د املتاأهب” التي ت�ستمر 
حت����ى 18 ماي����و احل����ايل مب�سارك����ة اك����ر 
م����ن 7 الف ع�سك����ري م����ن اك����ر م����ن 20 
دولة وتتخلله����ا عمليات ح����ول “مكافحة 
احل����دود”  “اأم����ن  وتعزي����ز  الره����اب” 

و”عمليات البحث والنقاذ”.
وق����ال العمي����د الرك����ن خال����د ال�رعة 
مدير التدري����ب امل�س����رتك الناطق با�سم 
ه����ذه  “يف  موؤمت����ر �سح����ايف  التمري����ن يف 
الظروف الت����ي متر بها املنطق����ة والعامل 
من خطر الرهاب )...( ما ي�ستدعي تظافر 
اجله����ود والتن�سي����ق امل�س����رتك وتب����ادل 
اخلربات ملكافحة الرهاب بكافة اأ�سكاله 
وانواعه”. من جهت����ه، اأكد اجلرنال ميجور 
بيل هيكم����ان، نائب القائد العام للجي�س 
الأمريك����ي يف ال�رق الو�س����ط  انه “للمرة 
الولى، �ست�سارك بهذا التمرين قاذفتني 
حربيت����ني من طراز +بي-بي+1 تابعتني 

للقوات اجلوية المريكية”.

 كويتا - أ ب: 

اأعلن����ت باك�ست����ان، اأم�س الأح����د، اأن 
جي�سه����ا قتل نح����و 50 فردا م����ن القوات 
الأفغاني����ة ودم����ر 5 نق����اط تفتي�����ش، يف 
ا�ستباكات عل����ى طول احل����دود املتنازع 
عليه����ا قب����ل يوم����ني، يف ح����ني رف�س����ت 
اأفغان�ستان تلك الرواية وقالت اإن اثنني 
فق����ط من �رط����ة احلدود ومدني����ة واحدة 
قتل����وا. وتب����ادل اجلي�س����ان اإط����الق النار، 
اجلمع����ة، ح����ول معرب ت�سام����ان احلدودي، 
ال����ذي اأغلقت����ه باك�ست����ان، مم����ا اأدى اإلى 

وجود مواطنني عالقني على اجلانبني.
ح����دودا  غ����ري  اجلارت����ان  وتت�س����ارك 
ي�سه����ل اخرتاقه����ا يبل����غ طوله����ا 2200 
كيلوم����رت، وطامل����ا تبادلت����ا مزاعم حول 
ال�سم����اح للجماعات امل�سلح����ة با�ستخدام 

مناطقهما احلدودية.
باجلي�����س  ج����رنال  امليج����ور  وق����ال 
الباك�ست����اين، ن����دمي اأحم����د، لل�سحافيني 
جندي����ني  اإن  احل����دودي  املع����رب  عن����د 
باك�ستاني����ني قتال يف قتال ي����وم اجلمعة 
واأ�سي����ب 9 اآخ����رون. ونقل����ت اأ�سو�سيتد 
بر�س عن اجل����رنال الباك�ست����اين قوله اإن 

حوايل 100 جندي اأفغاين اأ�سيبوا.     

 بيونغ يانغ - رويترز:

 اأعلنت ال�سلطات يف كوريا ال�سمالية، 
اأم�س الأحد، اأنها اعتقلت مواطنا اأمريكيا 
بتهم����ة “اأعم����ال عدائي����ة”، يف خطوة هي 

الثانية من نوعها يف غ�سون اأ�سبوعني.
الكوري����ة  الأنب����اء  وكال����ة  وذك����رت 
ال�سمالي����ة الر�سمية اأن كي����م هاك �سونغ 
اعتقل، م�سيف����ة اأن “موؤ�س�سة ذات �سلة 

جتري الآن حتقيقا مف�سال يف جرائمه”.
واأ�س����ارت و�سائ����ل الإع����الم الكورية 
ال�سمالية الر�سمي����ة، يف وقت �سابق، اإلى 
توقيف اأ�ستاذ اأمريكي يف اأبريل املا�سي 
على خلفي����ة توتر متزايد ب����ني وا�سنطن 
وبيون����غ يان����غ ب�س����اأن الربنام����ج النووي 

لكوريا ال�سمالية.
واأوردت وكال����ة الأنب����اء الر�سمية اأن 
كي����م �سانغ دوك، املع����روف اأي�سا بتوين 
كي����م، اأوق����ف يف مط����ار العا�سم����ة يف 22 
اأبريل؛ “لرتكابه اأعم����ال اإجرامية عدائية 
بهدف اإطاحة النظ����ام الكوري ال�سمايل”. 
وكان����ت تقارير كورية جنوبية حتدثت يف 
اأبريل املا�سي ع����ن اأن ال�ستاذ اجلامعي 
موجود يف ال�سمال منذ اأ�سهر عدة لأ�سباب 
يرتف����ع  وبذل����ك  بامل�ساع����دات،  تتعل����ق 
ع����دد الأمريكيني املحتجزي����ن يف الدولة 

املنعزلة اإلى 4.

دبي - رويترز:

 انتق����د الزعيم الإي����راين الأعلى علي 
خامنئ����ي اأم�����س الأح����د حكوم����ة الرئي�����س 
ح�س����ن روحاين؛ ب�سبب دعمها خطة تعليم 
طرحتها الأمم املتحدة بو�سفها “متاأثرة 
بالغرب” وقال عنها حلفاوؤه املحافظون 

اإنها تتناق�س مع املبادئ الإ�سالمية.
قب����ل  خامنئ����ي  ت�ريح����ات  وج����اءت 
انتخاب����ات رئا�سي����ة جت����رى يف 19 ماي����و 

ي�سعى فيها الرئي�س لإعادة انتخابه.
وذك����ر موقع خامنئي عل����ى الإنرتنت 
اإنه قال حل�سد من املعلمني “يف هذا البلد 
الأ�س�����س هي م����ن الإ�سالم والق����راآن. هذا 
لي�س مكانا �سي�سمح فيه لأ�سلوب احلياة 
الغرب����ي اخلاطئ والفا�س����د واملدمر بن�ر 
تاأثريه”. وق����ال خامنئي “لي�����س منطقيا 
عل����ى الإطالق قب����ول مثل تل����ك الوثيقة 
يف اجلمهوري����ة الإ�سالمي����ة” يف اإ�سارة اإلى 
خطة التعليم 2030 التي طرحتها منظمة 
الأم����م املتحدة للرتبي����ة والعلم والثقافة 
)يون�سكو(. ومل يذكر خامنئي بالتف�سيل 
اأ�سب����اب اعرتا�سه على خط����ة اليون�سكو، 
لكن معلق����ني حمافظني يف اإي����ران قالوا 
اإنه����ا ت�سج����ع امل�ساواة ب����ني اجلن�سني يف 
التعليم مبا يتناف����ى مع الإ�سالم على حد 

و�سفهم.

القدس المحتلة ـ دب أ:

 قتل جي�س الحت���الل الإ�رائيلي، 
اأم����س الأح���د، فت���اة فل�سطيني���ة، يف 
منطقة باب العام���ود مبدينة القد�س 

املحتلة، بذريعة حماولة الطعن.
ونقلت وكالة مع���ا الإخباراية عن 
�سه���ود عي���ان: “اإن ق���وات الحت���الل 
اأطلقت النار على الفتاة عند مروروها 

بالقرب من باب العامود”.
اجلي����س  ب���اأن  ال�سه���ود  واأف���اد 
الإ�رائيلي اأغل���ق املنطقة بعد اإطالق 

النار على الفتاة.
وتكررت حوادث اإطالق النار على 
فل�سطيني���ني يف باب العامود، بذرائع 
الحت���الل  ق���وات  اأن  اإل  “الطع���ن”. 
ملج���رد  الن���ار  اإط���الق  يف  تت�ساه���ل 
ال�سبه���ة، ك���ان اأحدثه���ا قت���ل اجلنود 
الإ�رائيليني م�ستوطن���اً بعد اأن قالوا 

اإن “مالحمه عربية”.

القاهرة ـ رويترز: 

ق���ال م�سوؤول���ون �سوداني���ون اإن 
مواطن���ا فرن�سي���ا خطف���ه م�سلح���ون يف 
ت�س���اد يف مار�س ثم نقل���وه اإلى منطقة 
دارفور امل�سطربة يف ال�سودان اأنقذ يف 
غارة نظمتها فرن�س���ا وت�ساد وال�سودان 
ومت ت�سليم���ه لل�سلطات الفرن�سية اأم�س 

الأحد.
وقال���وا اإن اخلاطف���ني طلبوا فدية 
مل يذك���روا قيمتها مقاب���ل اإطالق �راح 
الرهين���ة وه���و موظف يف �رك���ة تعدين 
فرن�سية تعمل يف ت�ساد. واختطف جنوبي 
منطقة اأبي�سي وهي منطقة تعدين تقع 
على بعد نح���و 800 كيلومرت اإلى ال�رق 
من العا�سم���ة الت�سادي���ة جنامينا ونحو 
150 كيلومرتا من احلدود مع ال�سودان.

وو�س���ل الفرن�س���ي �سب���اح الأح���د 
ال�سوداني���ة اخلرط���وم  اإل���ى العا�سم���ة 
حي���ث جرى ت�سليمه مل�س���وؤويل ال�سفارة 

الفرن�سية يف املطار.

مقديشو ـ رويترز:

 قال وزي���ر الإعالم ال�سومايل عبد 
الرحمن عمر يري�سو يف بيان اأم�س الأحد 
اإن معل���م عثمان عبدي ب���دل القيادي 
بحرك���ة ال�سب���اب و3  مقاتلني اآخرين 
لق���وا م�رعه���م يف منطق���ة �سبيل���ي 

ال�سفلى يوم اجلمعة.
وكان جندي م���ن القوات اخلا�سة 
يف البحري���ة الأمريكية ُقت���ل واأُ�سيب 
جندي���ان اآخ���ران يف غارة ي���وم اجلمعة 
عل���ى جمم���ع تاب���ع مل�سلح���ي حرك���ة 
ال�سب���اب لي�سبح اأول جن���دي اأمريكي 
يقت���ل يف ا�ستب���اك يف ال�سوم���ال منذ 
ح���ادث اإ�سقاط طائرة م���ن طراز بالك 

هوك يف عام 1993.
الإع���الم  وزي���ر  بي���ان  وق���ال 
ال�سومايل “القوات امل�سلحة متكنت 
يف اخلام�س من �سهر مايو اجلاري من 
قتل القي���ادي يف �سف���وف ال�سباب 
املدعو معلم عثم���ان عبدي بدل و3    

من م�ساعديه”.

 الأردن يطلق مناورات 
“األأ�سد املتاأهب” 

باكستان

كوريا الشمالية

 إيران

مقتل 50 جنديا اأفغانيا 
يف ا�ستباك حدودي 

اعتقال اأمريكي بتهمة 
اأعمال عدائية

خامنئي ينتقد خطة 
تعليم يدعمها روحاين

 الحتالل يقتل فتاة 
فل�سطينية يف القد�س

 اإطالق �راح فرن�سي 
خمطوف يف ت�ساد

 مقتل قيادي بحركة 
“ال�سباب” ال�سومالية
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ماكرون.. �أ�سغر رئي�س يف تاريخ فرن�سا

رغم “�التفاق”.. �جلي�س �ل�سوري يو��سل تقدمه

�إير�ن ت�ستهدف ��ستقر�ر �لبحرين وت�سعى لتدمري �ملنطقة

ح�سل على 65.1 % مقابل 34.9 % لغرميته لوبان

قائد اأحرار ال�سام: تدخل رو�سيا واإيران عّقد احلرب 

 م�روعن��ا قوم��ي ول��ن نقب��ل امل�ساوم��ات... “جبهة الأحواز”:

واعت���رب ماك���رون بع���د انتخاب���ه، اأن 
“�سفح���ة جدي���دة تفت���ح” بالن�سبة اإلى 
فرن�سا، اآم���اًل يف اأن تكون �سفحة “الأمل 
والثقة امل�ستعادين”. وقال اإن “�سفحة 
جدي���دة يف تاريخن���ا الطوي���ل تفتح هذا 
امل�س���اء. اأري���د اأن تك���ون �سفح���ة الأمل 

والثقة امل�ستعادين”.
ويري���د ماك���رون حتري���ر القت�س���اد 
وتعمي���ق التكامل مع الحت���اد الأوروبي 
عل���ى النقي����س م���ن لوب���ان املعادي���ة 

للتكتل واملناه�سة للهجرة.
بالهزمي���ة  لوب���ان  ماري���ن  واأق���رت 
وقال���ت اإنها هناأت ماك���رون على الفوز 

بالرئا�سة.
واعت���ربت لوب���ان اأن الن�سب���ة الت���ي 
ح�سل���ت عليها مل ي�سبق له���ا مثيل واإن 
اجلبهة الوطنية �ستكون قوة املعار�سة 

الرئي�سية ملاكرون.
وو�سع���ت ماري���ن لوب���ان نف�سها يف 
قائم���ة املعار�سني ملاكرون بعد اندثار 
الأحزاب التقليدي���ة يف الدور الأول. كما 
دعت لتحويل ج���ذري حلزبها ودعت كل 

“الوطنيني” لاللتحاق بها. 
وقب���ل 3 �ساعات من اإغالق �سناديق 
القرتاع، اأعلنت وزارة الداخلية الفرن�سية 
اأن ن�سبة الإقبال على الت�سويت �سجلت 
م���ن  اأعل���ى  ن�سب���ة  وه���ي   ،%  65.30
امل�سجلة من انتخابات العام 2012 التي 
بلغت 61.96 %. وُدع���ي اأم�س اأكر من 
ل���الإدلء باأ�سواتهم،  47 مليون فرن�سي 
يف اق���رتاع غابت عن���ه لأول م���رة اأحزاب 
اليمني والي�س���ار، لختيار خلف للرئي�س 
فران�سوا اأولند. وتتميز هذه النتخابات 
باأنه���ا ولأول مرة من���ذ قرابة �ستني عاما 
يغيب عنها الي�سار واليمني التقليديان 

ال�سرتاك���ي وحزب  باحل���زب  املمث���الن 
اجلمهوريني عن الدورة الثانية.

وتاأت���ي اجلولة الثاني���ة للرئا�سيات، 
الط���وارئ  حال���ة  ظ���ل  يف  م���رة،  لأول 
املفرو�سة على البالد منذ يناير 2015.

ولتاأمني الق���رتاع، ح�سدت الداخلية 
الفرن�سي���ة اأكر من 50 األ���ف من عنا�ر 
اآلف   7 ال����  ال�رط���ة وال���درك، لتعزي���ز 
ع�سكري التابع���ني لعملية “�سونتينال” 
املنت����رة بدوره���ا يف البالد من���ذ بداية 

ا�ستهدافها بالهجمات الإرهابية. 

ووفقا لتفاق دخل حيز التنفيذ منت�سف ليل 
اجلمعة، كان من املفرت�س اأن يرتاجع القتال على 
مدى 6 اأ�سهر يف 4 “مناطق لتخفيف التوتر”، كان 
القتال فيها بني اجلي�س ومقاتلي املعار�سة على 

اأ�سده.
وق����ال املر�س����د اإن قت����ال دار اأي�س����ا يف ح����ي 

القابون يف العا�سمة دم�سق.
ووقعت رو�سيا واإيران حليفتا الأ�سد، وتركيا 
التي تدعم جماعات معار�سة م�سلحة، على التفاق 
خ����الل حمادث����ات لوق����ف اإط����الق الن����ار يف اأ�ستانة 

عا�سمة كازاخ�ستان.
وقالت احلكومة ال�سورية اإنها تدعم املقرتح، 
لكنها اأ�سافت اأنه����ا �ستوا�سل حماربة “اجلماعات 
الإرهابي����ة” يف اأنحاء البالد، علم����ا اأن دم�سق تعترب 
كل جماعات املعار�س����ة التي تقاتل �سد احلكومة 
اإرهابي����ة. ورف�س����ت جماعات املعار�س����ة التفاق، 
وقال����ت اإن اإقام����ة مناط����ق خا�سة يه����دد بتق�سيم 
البالد، واإن اأي دور لإيران غري مقبول، كما اعتربت 
اأن رو�سي����ا مل ت�ستط����ع حم����ل الأ�س����د عل����ى احرتام 

اتفاقات �سابقة لوقف اإطالق النار.
من جانب اآخر، قال القائد العام ل� حركة اأحرار 

ال�س����ام الإ�سالمية اأبو عم����ار اإنه منذ 3 اأعوام مل يعد 
للنظام ال�سوري جي�س مبعناه الع�سكري، م�سريا اإلى 
اأن تدخ����ل رو�سيا واإيران عّق����د امل�سهد واأطال اأمد 
احلرب، واأعرب عن رف�سه للحلول املطروحة لالأزمة 
ال�سورية التي جتمع بني متناق�سني وت�ساوي بني 

القاتل واملقت����ول. واأ�ساف لوكال����ة الأنا�سول اأن 
ت�سكيالت املعار�سة ال�سورية امل�سلحة متكنت من 
تدمري جي�س النظام، واإخ����راج معظم وحداته خارج 
اخلدم����ة، ما دفع النظام لالعتم����اد على الزج باأبناء 
الطائف����ة العلوي����ة يف احل����رب، والعتم����اد الكامل 

على ملي�سيات حزب اهلل اللبناين واحلر�س الثوري 
الإي����راين، وملي�سي����ات �سيعي����ة عراقي����ة واأفغانية 
وغريها. واأ�ساف اأن ف�سائل املعار�سة ا�ستطاعت 
هزمي����ة ه����ذه امللي�سي����ات وحقق����ت انت�س����ارات 
املبا�����ر،  الرو�س����ي  التدخ����ل  قب����ل  اإ�سرتاتيجي����ة 
والعتماد ب�سكل كبري على �سالح اجلو، وا�ستخدام 
�سيا�سة الأر�س املحروقة، ما اأدى لتقدم النظام يف 
بع�����س املناط����ق، اإل اأن املعار�سة ما زالت متتلك 

زمام املبادرة يف عدة مناطق.
ويرى القائد الع����ام حلركة اأحرار ال�سام، وهي 
م����ن اأب����رز ف�سائل املعار�س����ة، اأن اعتم����اد النظام 
عل����ى اإيران ورو�سيا حّول الثورة ال�سورية من ثورة 
�سعبية �س����د نظام م�ستبد ظامل اإل����ى م�سهد دويل 
معق����د، كم����ا �ساهم يف اإطال����ة اأمد احل����رب وزيادة 

معاناة ال�سوريني.
واأ�س����ار اإلى اأن جم����زرة خان �سيخ����ون الأخرية 
-الت����ي ا�ستخدم فيها النظام غاز ال�سارين املحرم 
دولي����ا- اأكرب مثال على اعتم����اد النظام على دعم 
مو�سك����و “لدرجة ا�ستهت����اره بالقوان����ني الدولية، 
وع����دم اكرتاثه ب����� املجتمع ال����دويل ب�سبب �سمانه 

ا�ستخدام رو�سيا الفيتو ل�ساحله”.

• اإميانويل ماكرون بعد اإعالن فوزه )ا ف ب(	

• قوات النظام ال�سوري تهاجم القابون وتق�سف اللطامنة	

• كمال عبدالكرمي 	

باريس - وكاالت: 

املتطرفة  اليمينية  مبناف�سته  الأح��د،  م�ساء  ماكرون،  اإميانويل  الو�سطي  املر�سح  اأط��اح 

مارين لوبان، يف الدور الثاين لنتخابات الرئا�سة الفرن�سية التي جرت يف كامل اأرجاء البالد.

وبح�سب التقديرات الأولية بعد اخلروج من مكاتب القرتاع، ح�سل ماكرون على 65.5 

% مقابل 34.9 % لزعيمة حزب “اجلبهة الوطنية” الفرن�سية. وتبعا لذلك، يكون ماكرون 
التي  اخلام�سة  الفرن�سية  اجلمهورية  تاريخ  يف  الثامن  الرئي�س  عاما،  البالغ من العمر 39 

اأن�سئت يف 1958، واأ�سغر رئي�س يف تاريخ فرن�سا منذ الأزل.

بيروت ـ وكاالت: 

�سيطر اجلي�س ال�سوري على قرية الزلقيات �سمايل حماة و�سط ق�سف عنيف، اأم�س الأحد، 

ح�سبما قال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، رغم �سريان اتفاق بو�ساطة رو�سيا لتقليل العنف.

واندلعت اأعمال عنف يف ريف حماة ال�سمايل ملدة زادت عن ال�سهر، منذ �سن مقاتلو املعار�سة 

اإىل تقدم للجي�س، يف املنطقة  هجوما �سد قوات احلكومة انقلب �سدهم ب�سرعة وحتول حاليا 

التي �سيطر عليها مقاتلو املعار�سة العام املا�سي.

اإخالء موؤقت لباحة اللوفر بعد اإنذار اأمنيانتخاب رئي�س جديد لالئتالف ال�سوري املعار�س
ال�رط���ة  اأف���ادت  ب:  اف   - باري����س 
الفرن�سي���ة باأنه قد جرى اإخ���الء باحة متحف 
اللوف���ر يف باري����س لوق���ت ق�س���ري اأم����س 
الأح���د اإثر اإنذار اأمني، حي���ث ينوي املر�سح 
الو�سط���ي اإميانوي���ل ماك���رون اإقامة جتمع 
النتخاب���ات  يف  ف���وزه  ح���ال  يف  لأن�س���اره 

الرئا�سية.
وقال م�سدر بال�رطة اإنه قد جرى اإغالق 

املنطقة وتفتي�سها “لتبديد اأي �سكوك”.
من جهت���ه، ق���ال متحدث با�س���م حملة 
ماكرون اإن عملية الإخالء حدثت بعد “ر�سد 

طرد م�سبوه”.
ويق���ع متحف اللوفر عل���ى �سفاف نهر 
ال�سني يف قل���ب العا�سم���ة الفرن�سية التي 
تعي����س حال���ة تاأهب اأمن���ي عق���ب �سل�سلة 
هجمات دامية، وقعت اإحداها قرب املتحف.

بيروت ـ أ ف ب:

 انتخ����ب الئتالف الوطني لق����وى الثورة 
م����ن  يتخ����ذ  ال����ذي  ال�سوري����ة  واملعار�س����ة 
ا�سطنبول مقرا، ريا�س �سيف رئي�سا له، وفق 

ما اأعلن مكتبه الإعالمي.
وح�س����ل �سيف )70 عاما( على تاأييد 58 
ع�س����وا من 102 هم اع�س����اء الئتالف، متغلبا 
عل����ى مناف�س����ه خال����د خوج����ة. ويخل����ف بذلك 
الرئي�س احل����ايل لالئتالف اأن�����س العبدة الذي 

انتخب يف مار�س 2016.
و�سي����ف من موالي����د دم�سق وك����ان نائبا 

يف عه����د الرئي�س ب�سار الأ�س����د ووالده الراحل 
حاف����ظ الأ�سد. وهو من الن����واب القالئل الذي 
انتقدوا النظام و�سيا�ساته القت�سادية علنا.

ام�س����ى 8 اأع����وام يف ال�سج����ن لتنظيم����ه 
ط����اولت م�ستدي����رة اأ�سبوعي����ة ح����ول حقوق 
الن�س����ان يف منزل����ه بعد الع����ام 2000. وغادر 
�سوري����ا يف يونيو 2012 واأ�سبح نائبا لرئي�س 
الئت���الف الوطن���ي ال�سوري ل���دى تاأ�سي�سه 
بع���د ب�سعة اأ�سه���ر. كذلك، انتخ���ب اأع�ساء 
الئت���الف عبد الرحم���ن م�سطف���ى و�سلوى 

كتاو نائبني للرئي�س.

�سنع���اء � اأ ف ب: حذرت م�سادر �سحية تابعة 
لالنقالبيني يف اأمان���ة العا�سمة اليمنية �سنعاء من 
كارث���ة بيئي���ة و�سحي���ة و�سيكة يف مدين���ة �سنعاء 
نتيجة ا�ستمرار اإ�راب عم���ال النظافة والبلديات، 
وتوق���ف اأعمال النظافة ورف���ع املخلفات وتكد�س 
القمام���ة يف �سوارع واأحياء املدينة. واعلنت منظمة 
“اطباء ب���ال ح���دود” وم�سوؤول���ون يف وزارة ال�سحة 
يف �سنع���اء ال�ستب���اه با�ساب���ة مئ���ات ال�سخا����س 
بالكول���ريا يف اليم���ن ال���ذي ي�سه���د ازم���ة �سحية 
وغذائي���ة كربى عل���ى خلفية الن���زاع امل�ستمر منذ 

اكر من عامني.
وقال ممثل “اأطباء بال حدود” يف اليمن غ�سان 
اأبو �سعر لوكالة فران�س بر����س اأم�س الأحد “قدمنا 
الع���الج لأكر من 570 حالة على القل يف الأ�سابيع 
الثالثة املا�سية ي�ستب���ه با�سابتهم بالكولريا” يف 

مناطق عدة من البلد الفقري.
وا�ساف “ازدادت احلالت )...( ب�سكل كبري يف 
)...( الأ�سبوع املا�سي”، م�سيفا اأن املناطق التي 

تدير فيه���ا املنظمة مراكز �سحي���ة وعاجلت فيها 
حالت هي اب وال�سالع وعمران وحجة واملحاويط. 
ويف �سنع���اء الت���ي ت�سهد من���ذ نحو اأ�سب���وع اإ�رابا 

لعمال النظافة عل���ى خلفية عدم تلقيهم رواتبهم 
من���ذ اأ�سه���ر، ق���ال م�سوؤول���ون يف وزارة ال�سحة اإن 
ال���وزارة �سجل���ت اإ�ساب���ة اأك���ر م���ن األ���ف �سخ�س 

بالكولريا منذ 27 اأبريل املا�سي.
وحتدث هوؤلء عن ح�سول وفيات امنا مل يكن 
بالإمك���ان التاأكد منه���ا من م�سادر اأخ���رى وبينها 
منظمة ال�سحة العاملية. وي�سهد اليمن منذ 2014 
نزاع���اً دامياً ب���ني املتمردين احلوثي���ني والقوات 
احلكومي���ة، و�سقط���ت العا�سمة �سنع���اء يف اأيدي 
املتمردي���ن يف �سبتم���رب م���ن العام نف�س���ه.  واأدى 
الن���زاع اإل���ى تدهور كب���ري يف اأمن اليم���ن الغذائي 
واأ�سبح���ت ثل���ث حمافظات���ه ال����22 عل���ى �سف���ري 
املجاع���ة. كم���ا اأدى الن���زاع اإل���ى تده���ور املرافق 
ال�سحية و�سعوبة اي�سال م�ساعدات يف هذا الإطار 
الى عدد كبري م���ن املناطق اليمنية. و�سهد اليمن 
الع���ام املا�سي موجة من الكول���ريا ادت الى وفاة 
16 �سخ�س���ا. وحذر اأب���و �سعر من “اأن هناك تخوفا 
م���ن اإمك���ان حت���ول املر�س ال���ى وب���اء، اذ انه بعد 
�سنتني من احلرب انه���ار النظام ال�سحي، ودمرت 
م�ست�سفي���ات كثرية )...( وروات���ب موظفي وزارة 

ال�سحة مل تدفع” منذ اأ�سهر.

االشتبــاه بمئــات االصابــات بالكوليــرا فــي اليمــن
إضراب عمال النظافة يهدد صنعاء بكارثة بيئية وصحية

قالت �سحيفة الإندبندنت الربيطانية اإن الحتاد الأوروبي يطالب بريطانيا بال�سماح لنحو 3 ماليني مواطن 
من دول الحتاد بالبقاء يف بريطانيا بعد النف�سال. وتو�سح ال�سحيفة اأن بني هوؤلء من ل يحملون وثائق الإقامة 
يف بريطانيا معتربة اأن الحتاد الأوروبي -بروك�سل- يظهر موقفا مت�سددا بهذا ال�سدد حيث ي�ر على عدم بدء 
التفاو����س م���ع لندن اإل بعد احل�سول على �سمانات بح�سول مواطن���ي دول الحتاد يف بريطانيا على حق الإقامة 
ومعامل���ة اإن�سانية بعد النف�سال. وت�س���ري ال�سحيفة اإلى اأن الحتاد الأوروبي عر����س اأي�سا اأن يتمتع املواطنون 
الربيطانيون بنف�س احلقوق يف دول الحتاد التي يبلغ عددها 27 دولة. وتقول ال�سحيفة اإن ماليني املواطنني 
التابع���ني لدول الحت���اد الأوروبي يتوقع اأن يتقدموا بطلبات للح�سول على ح���ق الإقامة حيث كانوا يقيمون يف 

بريطانيا بحق معاهدات حرية التنقل بني دول الحتاد. وت�سري 
ال�سحيفة اإلى اأن التعامل م���ع هذا الكم من الطلبات املفاجئة 

قد ي�ستغرق 11 عاما.

 وثائق �الإقامة يف بريطانيا

• نفايات تلوث احد �سوارع العا�سمة اليمنية )اف ب(	



عقد املكت��ب اإلعالم��ي للنائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
بالتع��اون مع وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة مؤمت��رًا صحافيًّ��ا يوم أمس 
بقاعة الرفاع يف فندق الريجنيس، وذلك 
والثقافية  الرياضية  املب��ادرات  إلطالق 

واإلنسانية لسموه.
وش��هد املؤمتر حضور املدي��ر املكتب 
اإلعالمي لس��موه عم��ر بوكامل، مدير 
إدارة املراك��ز الش��بابية بال��وزارة نوار 
املطوع، مدير إدارة األنش��طة الشبابية 
بالوزارة الش��يخة منرية بنت محمد آل 
خليف��ة، مدير مهرجان جائزة خالد بن 
حمد للمرسح الش��بايب جامل الغيالن، 
يف ح��ن أداره رئيس اللجن��ة اإلعالمية 

للمبادرات حازم الشيخ.
واملبادرات الت��ي تم اإلعالن عنها هي: 
املرسح الش��بايب، دوري كرة الصاالت، 
وبطولة العامل األوىل لأللعاب الذهنية.

مبادرات متواصلة

يف بداي��ة املؤمتر، نق��ل بوكامل تحيات 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
للحض��ور، مبيًن��ا أن س��موه أوكل إليه 

مهمة اإلرشاف عىل املبادرات.
وأك��د بوكامل أن املب��ادرات تعد جزًءا 
ال يتجزأ من رؤية س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليفة املس��تمرة يف دعم 
الش��باب البحريني يف جميع املجاالت، 

ومنها الرياضية والثقافية واإلنسانية.

إلطالق العنان

وذكر بوك��امل أن املب��ادرات املختلفة 
تع��د فرصة إلط��الق العنان للش��باب، 
وذلك نحو اإلبداع عن طريق االبتكار يف 
املجاالت املختلفة، مشيًدا مبا يتمتع به 

الش��باب البحريني من متيز كبري. وأكد 
حرص سموه عىل املش��اركة الحقيقية 

للشباب يف بناء وتنمية املجتمع.

سلسلة متواصلة

ولفت بوكامل إىل أن مبادرات س��موه 
تأيت كسلسلة متواصلة للمبادرات التي 
أطلقها سموه سابًقا وتتعلق بفئة ذوي 
اإلعاقة، خاصة مع رغبة سموه يف دمج 
هذه الفئة وفتح باب اإلبداع أمامها يف 

املجتمع.

إشادة بالوزارة

وأشاد بوكامل بالجهود الكبرية املبذولة 
من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة 

وعىل رأسها الوزير هشام الجودر.
وقال إن العمل س��يكون بالتعاون بن 
الطرفن من أجل إنجاح املبادرات التي 
أطلقها س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
آل خليف��ة، متمنيًّا التوفيق للجميع يف 

تحقيق األهداف املنشودة.

فكر سموه

م��ن جانب��ه، ق��ال ن��وار املط��وع إن 

املب��ادرات تعكس فكر س��مو الش��يخ 
خال��د يف تلبي��ة احتياج��ات الش��باب 
ودعم أفكارهم؛ للميض قدًما يف مسرية 

التنمية.
وأثنى عىل الدور البارز للوزير هش��ام 
الج��ودر يف متابعته لتنفي��ذ املبادرات 

بالصورة املثىل وتحقيق أهدافها.

المسرح الشبابي

وتح��دث املطوع عن جائ��زة خالد بن 
حمد للمرسح الشبايب لألندية الوطنية 

واملراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة.
وق��ال إن الوزارة ب��دأت اإلعداد لهذه 
الفعالية التي ستقام يف نسختها الثالثة 
ع��ىل م��رسح مرك��ز املحرق الش��بايب 

النموذجي.
وأضاف: “تأيت هذه الخطوة التي ستقام 
خالل ش��هر أكتوبر املقبل إلثراء مسرية 
املرسح، ودعم الحراك املرسحي الشبايب 
من خالل إيصال رسائل مختلفة تساعد 
عىل دعم الشباب وتشجعيهم وتعميق 

التواصل فيام بينهم”.
وأش��اد املط��وع بالكف��اءات املختلفة 
من عنارص املرسح التي كش��فت عنها 

النس��خة الثاني��ة، متمنيًّ��ا أن تك��ون 
النسخة الثانية أكرث نجاًحا.

دوري الصاالت

وفي��ام يخ��ص دوري خالد ب��ن حمد 
للمراكز الش��بابية ولذوي اإلعاقة لكرة 
قدم الصاالت، أوضح أن الدوري سيقام 
خالل ش��هر أغس��طس املقبل مبشاركة 
34 مرك��زًا ش��بابيًّا عىل صال��ة االتحاد 
البحرين��ي لرياضة ذوي اإلعاقة، وذلك 
مبش��اركة من قب��ل فئ��ة ذوي اإلعاقة 

أيًضا.
واس��تعرض أه��داف ال��دوري والت��ي 
يأيت يف مقدمتها تعزي��ز مبدأ التنافس 
الرشيف، عالوة عىل اكتشاف الطاقات 
واملواه��ب الرياضية من ب��ن مرتادي 
املراكز الشبابية، باإلضافة إىل فئة ذوي 
اإلعاق��ة التي تعترب ج��زًءا ال يتجزأ من 

املجتمع.

بطولة األلعاب الذهنية

وتحدثت الش��يخة من��رية بنت محمد 
ع��ن بطول��ة الع��امل األوىل لأللع��اب 
الذهنية، والتي ستس��تضيفها البحرين 

نهاية العام الجاري.
ولفت��ت إىل أن الخط��وة متث��ل إضافة 
نوعية للبطوالت التي تأيت تحت مظلة 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وأش��ارت إىل أن البطولة التي س��تضم 
م��ن  بالش��باب  البحرين��ي  الش��باب 
مختل��ف دول الع��امل س��تكون فرصة 

لتوطيد العالقات بن الجانبن.
ونّوه باألهداف العديدة للبطولة ومن 
أهمه��ا نرش ثقاف��ة التفك��ري الذهني، 

باإلضافة إىل تنمية جوانب اإلبداع.
وبينت أن البطولة ستضم فئتن: األوىل 
لفئة املدارس )15 - 18 س��نة(، الثانية 

لفئة الجامعة )أكرب من 18 سنة(.

فعاليات مصاحبة

واس��تعرض مدي��ر مهرج��ان امل��رسح 
الش��بايب ج��امل الغي��الن جانًب��ا من 

التفاصيل املتعلقة باملهرجان.
ولفت إىل وجود العديد من الفعاليات 
املصاحب��ة كالفرق املوس��يقية، معرض 
الص��ور،  مع��رض  التش��كييل،  الف��ن 
باإلضاف��ة إىل ورش العم��ل املتعلق��ة 
باالرتج��ال واإللق��اء والتمثي��ل الت��ي 

س��يقدمها جمعان الرويعي عىل مدار 
أس��بوعن، فيام ورشة املكياج املرسحي 

ستقدمها صديقة األنصاري.
كام لفت إىل تش��كيل لجن��ة التحكيم 
الصق��ر  ج��امل  برئاس��ة  للمهرج��ان 
وعضوية ش��يامء س��بت وف��رح عيل، 
فيام تم تش��كيل لجنة التقييم املتابعة 
م��ن: عبدالل��ه س��ويد، عادل ش��مس 

وعبدالرحمن صادق.
وأكد وجود ن��دوات تعقيبية للعروض 
املرسحية، يف ح��ن بّن نية إقامة ندوة 

فكرية سيقدمها يوسف الحمدان.

الجوانب اإلعالمية

رئيس اللجنة اإلعالمية حازم الشيخ أكد 
العمل الكبري امللقى عىل عاتق اللجنة.

وق��ال إن التغطية س��تكون موّس��عة 
بش��كل كبري؛ لتكون متناسبة مع حجم 
املب��ادرات التي أطلقها س��مو الش��يخ 

خالد بن حمد.
ولفت إىل أن التغطية ستكون متواجدة 
ع��رب مواق��ع التواص��ل االجتامعي عرب 
hhsk league ,hhsk the-  سس��ابات
 hhsk باإلضافة إىل قناة اليوتيوب ،ater
media. وب��ّن أن إعالن��ات ترويجية 
ستطلقها اللجنة لتكون داعمة للحملة 
اإلعالمية مبشاركة عدد من الشخصيات.
وأعل��ن ع��ن ش��عار جائ��زة خالد بن 
حم��د للمرسح الش��بايب تحت ش��عار 
)#لنغرس_بس��مة(، فيام دوري سموه 
للص��االت تح��ت ش��عار )#ملتق��ى_

األجيال(.
كام أعلن الش��يخ عن موعد املبادرات، 
إذ سيقام دوري كرة الصاالت يف الفرتة 
1 أغس��طس وحت��ى 1 س��بتمرب، فيام 
س��يقام مهرجان املرسح الشبايب خالل 
الفرتة 5 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر، عىل 

أن يحدد موعد خاص لحفل الختام.

اإلعالن عن دوري للصاالت ومهرجان للمسرح وبطولة لأللعاب الذهنية
ف��ي مؤتم��ر صحافي إلط��اق مب��ادرات خالد ب��ن حمد

أحمد مهدي
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بعث النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
القوى  البحريني أللع��اب  االتح��اد 
س��مو الش��يخ خال��د ب��ن حمد آل 
خليف��ة، برقية تهنئة لرئيس وأعضاء 
وجمي��ع  والعب��ن  إدارة  مجل��س 
منتس��بي ن��ادي املالكي��ة الريايض 
والثقايف، مبناس��بة فوز الفريق األول 
لكرة الق��دم بالن��ادي بلقب دوري 
فيفا- البحرين لكرة القدم للموس��م 
2016/ 2017، وال��ذي يعت��رب األول 
يف تاري��خ مش��اركات الفريق بهذه 

املسابقة، هذا نصها: 
الس��يد جاس��م عبدالع��ال املحرتم 
رئي��س مجلس إدارة ن��ادي املالكية 
الري��ايض والثق��ايف، الس��الم عليكم 
ورحم��ة الل��ه وبركات��ه، يطيب لنا 
أن نهنئك��م بفوز الفري��ق الكروي 
األول بنادي املالكية بلقب مسابقة 
دوري الدرجة األوىل تحت مس��مى 
دوري فيف��ا البحرين، والذي عكس 
املجهود املتميز الذي قدمه الفريق 
طيلة املوسم الحايل خالل املباريات 
وتحقيق��ه للنتائ��ج اإليجابي��ة التي 
منحته ص��دارة الرتتيب العام لفرق 

املسابقة عن جدارة واستحقاق.

ونّود أن نشيد باملستوى الكبري الذي 
ظه��ر به الفري��ق وال��روح القتالية 
العالي��ة واإلرصار ع��ىل تحقيق هذا 
اإلنجاز التاريخي للنادي، والذي يعد 
األول عىل صعيد هذه املسابقة منذ 
تأس��يس النادي. كام ن��ّود أن نثمن 
جهود الجهاز اإلداري والجهاز الفني 
تحت قيادة املدرب الوطني القدير 
أحم��د صالح الدخيل، الذي نجح يف 
منح الالعبن الروح املعنوية الكبرية، 
حي��ث انعك��س ذلك ع��ىل أدائهم 
القوي خ��الل املواجهات وتحقيقهم 

لهذه النتيجة املرشفة.
مش��يدين يف الوق��ت ذات��ه بجهود 
االتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة 
الش��يخ عيل بن خليف��ة آل خليفة 
وجميع أعضاء اللج��ان العاملة من 
خ��الل التنظي��م املميز للمس��ابقة 
للظهور بصورة مغاي��رة والذي كان 
له األث��ر يف إبراز وإنج��اح الدوري، 
مقدري��ن الدور الب��ارز إلدارة نادي 
املالكي��ة يف تهيئ��ة األج��واء املثالية 
للفريق من أجل تحقيق هذا الهدف 
التوفيق  املنش��ود، متمنن لكم كل 

والنجاح باملشاركات القادمة.

.. ويشيد بإنجاز النجمة 
بتحقيقه دوري الطائرة

بعث النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
القوى  البحريني أللع��اب  االتح��اد 
س��مو الش��يخ خال��د ب��ن حمد آل 
خليف��ة، برقية تهنئة لرئيس وأعضاء 
مجل��س اإلدارة ولالعب��ن وجمي��ع 
منتسبي إدارة نادي النجمة الريايض 
والثقايف، مبناس��بة فوز الفريق األول 
للك��رة الطائرة بالنادي بلقب دوري 
الدرجة األوىل لكرة الطائرة للموسم 

الريايض 2016/ 2017، هذا نصها:
سعادة العقيد عيىس حسن القطان 
املح��رتم، رئيس مجل��س إدارة نادي 
الس��الم  الريايض والثقايف،  النجم��ة 
عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدنا 
أن نب��ارك لك��م وألعض��اء مجل��س 
اإلدارة ولالعب��ن ولجميع منتس��بي 
النادي مبناس��بة ف��وز الفريق األول 
للكرة الطائرة بالنادي بلقب مسابقة 
دوري الدرج��ة األوىل للكرة الطائرة 
باملستوى  مشيدين  الحايل،  للموسم 
الكبري الذي قدمه الفريق يف املباراة 
النهائي��ة أمام فري��ق النادي األهيل 

وإرصاره ع��ىل تحقيق هذه النتيجة 
املرشفة. 

ونش��يد باملس��توى الرفي��ع ال��ذي 
ظهر ب��ه الالعبون خ��الل مباريات 
املوس��م، والذين نجح��وا يف تحقيق 
النتائ��ج اإليجابي��ة والت��ي أمث��رت 
بتتوي��ج الفريق باللق��ب، مقدرين 
يف الوق��ت ذاته الجهود الكبرية التي 
الفن��ي واإلداري  الجه��ازان  بذله��ا 
لتهيئة الفريق عىل املستوين الفني 
والذهني لخوض املواجهات الس��يام 
يف املباراة الختامي��ة، والتي كان لها 

األثر الواضح يف تحقيق هذا اإلنجاز 
الذي يضاف إىل سجالت النادي.

كام نقّدر التنظيم املميز للمس��ابقة 
من قب��ل االتحاد البحرين��ي للكرة 
الطائ��رة برئاس��ة الش��يخ ع��يل بن 
محم��د آل خليف��ة، م��ام يدل عىل 
الب��ارزة والواضح��ة للجان  الجهود 
العامل��ة، متمن��ن التوفيق والنجاح 
لالتحاد يف تنظيم البطوالت القادمة.
كام نشيد يف الوقت بجهود اإلدارة يف 
تهيئة كافة الظروف املناسبة للفريق 
بهذه  والتطلعات  األهداف  لتحقيق 
بالنجاح  تكلل��ت  والتي  املش��اركة، 
املميز بتتوي��ج باللقب، متمنن كل 
التوفي��ق والنج��اح للفري��ق خالل 
املش��اركات القادم��ة س��واء ع��ىل 
املس��توى املحيل أو عىل املس��توى 
الخارجي لترشي��ف مملكتنا الغالية 
وتحقي��ق املزي��د م��ن اإلنج��ازات 
للرياضة البحرينية مبختلف املحافل 

والتجمعات الخارجية.
أخوكم 

خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة
النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى

أشاد وزير شؤون الشباب والرياضة 
هش��ام الجودر بتحقيق فريق نادي 
املالكي��ة للق��ب دوري فيفا ألندية 
الدرج��ة األوىل لكرة الق��دم للمرة 
األوىل يف تاريخ��ه، األمر الذي يؤكد 
حجم الجه��ود الكبرية الت��ي بذلها 
مجل��س إدارة الن��ادي والجه��ازان 
الفن��ي واإلداري والالعب��ون طيل��ة 
املوس��م الريايض وتنفي��ذه للخطط 
والربامج التي رسمت للفريق خارطة 

الطريق للتتويج باللقب.
باملس��تويات  الجودر  ونّوه هش��ام 
املتميزة التي ظهر عليها العبو فريق 
املالكي��ة طيل��ة مباري��ات الدوري 
والتي أهلته للفوز باللقب باإلضافة 

إىل تفاين العب��ي الفريق وإرصارهم 
الكبري عىل تحقي��ق اللقب وتتويج 

عطائهم باملركز األول يف الدوري.
الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  وأض��اف 
والرياض��ة أن فري��ق املالكية يعترب 
من الفرق املج��دة واملثابرة وميتلك 
بن صفوفه نخبة كبرية من الالعبن 
الش��باب الطامح��ن إىل بن��اء مجد 
للنادي وإعالء شأن الكرة البحرينية 
مش��ريًا إىل أن تنوع أبط��ال الدوري 
خالل الس��نوات املاضية يع��د أمرًا 
م��دى  ويؤك��د  ومتمي��زًا  إيجابيًّ��ا 
التنافس الكبري بن األندية البحرينية 

عىل تحقيق لقب الدوري. 
وأشاد هشام الجودر بدور الجهازين 

الفن��ي واإلداري ووقف��ة جامه��ري 
النادي إىل جانب فريقهم منذ بداية 
مش��واره إىل حن التتوي��ج باللقب، 
مجل��س  إىل  تهاني��ه  ع��ن  معرًب��ا 
إدارة نادي املالكية برئاس��ة جاس��م 
عبدالع��ال باإلنج��از األول يف تاريخ 

النادي.
ك��ام هن��أ الج��ودر ن��ادي النجمة 
مبناس��بة فوز فريقه بلقب الدوري 
البحريني للك��رة الطائرة، مؤكًدا أن 
هذا اإلنجاز الجديد جاء عن جدارة 
واس��تحقاق بع��د أن ق��دم الفريق 
مس��تويات متمي��زة ع��ىل امت��داد 
املباري��ات مام أهل��ه لتحقيق لقب 

املسابقة.

وأشاد وزير شؤون الشباب والرياضة 
بجهود مجلس إدارة نادي النجمة يف 
إعداد الفريق بصورة متميزة، منّوًها 

بعط��اء العب��ي الفري��ق يف املباراة 
النهائية والتي أس��فرت عن تحقيق 
هذا اللقب مؤكًدا الدور الذي بذله 
الجه��ازان الفني واإلداري للنادي يف 
تهيئ��ة الالعبن لتحقيق هذا اإلنجاز 

غري املسبوق يف تاريخ النادي.
ومّثن هش��ام الج��ودر األداء الكبري 
ال��ذي ظه��ر علي��ه فري��ق ن��ادي 
النجمة يف املباراة النهائية، مش��يًدا 
باملستوى الراقي الذي قدمه الفريق 
يف املس��ابقة مثنًي��ا يف الوقت ذاته 
ب��األداء املتميز ال��ذي قدمه فريق 
الن��ادي األهيل يف البطول��ة، متمنيًّا 
له التوفي��ق والنجاح وحّظا وافرًا يف 

املسابقات الكروية املقبلة.

رف��ع رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل 
بن خليفة ب��ن أحمد آل خليفة 
الته��اين إىل رئي��س مجلس إدارة 
عبدالعال  املالكية جاس��م  نادي 
وأعضاء مجلس اإلدارة والجهازين 
الفني واإلداري والالعبن مبناسبة 
حصول الفريق األول لكرة القدم 
بالن��ادي عىل لق��ب دوري فيفا 
ألندي��ة الدرجة األوىل للموس��م 
الري��ايض 2016/2017، مش��يًدا 
بدخوله سجل الفائزين باللقب.

وق��ال رئيس اتح��اد الك��رة إن 
حصول املالكية عىل لقب دوري 

فيف��ا للدرجة األوىل للمرة األوىل 
يف تاريخه جاء بع��د عمل جبار 
برئاس��ة  اإلدارة  مجل��س  م��ن 
عبدالعال وأعضاء مجلس اإلدارة 
واإلداري،  الفن��ي  والجهازي��ن 
إضاف��ة إىل الالعبن الذين قدموا 
مس��تويات فني��ة ب��ارزة طوال 
الجوالت املاضية؛ ليتمكن الفريق 
من حس��م اللقب قبل جولة من 

نهاية الدوري. 
وأك��د أن دخ��ول ن��اد جديد يف 
س��جل الفرق املتوجة دليل عىل 
تطور املنافسة املحلية عىل لقب 
الدوري، خصوًصا مع بقاء جميع 

االحتامالت املتعلقة بالتتويج إىل 
األمتار األخرية من الدوري. 

الك��رة  اتح��اد  رئي��س  وأش��اد 
باملس��تويات املميزة التي قدمها 
املالكية يف املوس��م الحايل، مبيًنا 
أن املالكي��ة يعت��رب م��ن خ��رية 
األندي��ة املتواص��ل عطاؤه��ا يف 
رفد املنتخبات الوطنية باختالف 

فئاتها مبختلف الالعبن.
وقال إن الروح العالية التي ظهر 
عليها العبو املالكية يف منافسات 
ال��دوري وأمث��رت ع��ن تتوي��ج 
تاريخ��ي باللقب أك��دت العمل 

الجبار املقدم من إدارة النادي.

وجّدد رئيس اتحاد الكرة تقديم 

التربيكات ملنتسبي نادي املالكية 

مش��يًدا  اإلنج��از،  يف خص��وص 
بتواج��د امل��درب الوطني أحمد 
صالح الدخيل ع��ىل رأس اإلدارة 

الفنية للفريق.
وقال إن وج��ود املدرب الوطني 
أحمد صالح الدخيل يبعث عىل 
الفخر واالعت��زاز يف كونه واحًدا 
م��ن الكف��اءات الت��ي تفخر بها 
اململك��ة، عالوة ع��ىل أنها تأكيد 
لنه��ج االتحاد يف دع��م املدربن 
الوطنين م��ن خالل تقديم كافة 
أش��كال وس��بل الدع��م لهم مبا 
ينعك��س إيجاًبا ع��ىل املنتخبات 

واألندية الوطنية.

حقق اليستري براونيل وهويل لورانس لقب تحدي ساينت جورج للرجل الحديدي لفئتي الرجال والسيدات.  وبهذا الفوز، أثبت براونيل أنه مرشح بقوة 

للفوز ببطولة العامل للرجل الحديدي التي تأهل إليها مبارشة بفضل نتيجته يف تحدي ساينت جورج. كام واستطاع براونيل خالل السباق أن يكرس أفضل 

زمن مسجل باسم جان فرودينو عىل مضامر ساينت جورج، محقًقا زمًنا وقدره 3:41:38، ثالث دقائق أقل من الزمن السابق املسجل يف عام 2014. وعىل 

الرغم من ذلك، أكد براونيل أنه ال يزال هناك الكثري من األشياء التي يجب أن يتعلمها يف السباقات عىل املضامري من نصف املسافة. وقال إنه أحّس 

بالنهاية بنقص يف األمالح واملاء مام دفعه لتخفيض مجهوده للمحافظة عىل طاقته.  من جهتها، حققت لورانس انتصارها متقدمة بزمن وقدره 7 دقائق 

عن أقرب منافساتها بفضل أدائها القوي يف سباق السباحة. ولكنها أكدت عند عبورها خط النهاية أن السباق كان صعًبا للغاية، منوهة باملرتفعات التلية 

التي تخللها السباق. ويف السباق نفسه، أنهى زمالء براونيل ولورانس برينت مكامهون وبن هوفامن السباق يف املركز السادس وال�12 عىل التوايل. وعزا 

هوفامن هذه النتيجة إىل تحضرياته الخاصة لحفلة زواجه الذي سيقام بعد أربعة أيام. إىل ذلك، من املقّرر أن تشارك لورانس يف نهاية عطلة هذا األسبوع 

يف تحدي سانتا روز للرجل الحديدي، حيث ستحاول الدفاع عن لقبها الذي حققته مرتن عىل التوايل. وستخوض زميلتها يف الفريق دانيال رايف غامر تحدي 

مايوركا للرجل الحديدي، فيام سيشارك تريينزو بوزون يف تحدي مونتريي للرجل الحديدي. وسيعود زميلهم خافيري غوميز للسباق يف بطولة يوكوهاما. 

كما هنأ النجمة بفوزهم بلقب دوري الطائرة

خالـــــد بـــن حمــد يهّنــئ نــــادي المالكيـــة 
بفــــــــوزه التاريخــــي بــدوري فيفـــــــا

... والجودر يبارك لفريقي المالكية والنجمة

... رئيس اتحاد الكرة يهّنئ المالكية بلقب الدوري 

“البحرين للتحمل 13” يحقق لقب تحدي ساينت جورج 

الرفاع              المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

ضاحية السيف             وزارة شؤون الشباب والرياضة

اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي

سمو الشيخ خالد بن حمد

هشام الجودر

علي بن خليفة
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تصدر فريق مركز شباب السهلة 
الشاملية فرق املجموعة الثانية يف 

بطولة مجليس الشورى والنواب 
الحادية عرشة لكرة القدم للعهد والوالء 

للوطن، وذلك بفوزه الثمن يف الجولة 
األوىل عىل فريق شباب أم الحصم 
بهدفن مقابل هدف واحد، وأحرز 

الثنائية السهالوية مجيد شبيب ونارص 
محمد منصور وألم الحصم عبدالله 

املاليك، وجاءت جميع األهداف يف 
الشوط الثاين، وحصل العب السهلة 

قاسم إبراهيم عىل جائزة أفضل العب 
يف اللقاء وهي مقدمة من مفروشات 
أحمد رشيف. بينام يف مباراة أخرى 
مثرية بنفس املجموعة تعادل فريق 
مفروشات أحمد رشيف مع فريق 

النائب جامل بوحسن بثالثة أهداف 
لكليهام، وسجل للمفروشات حسن 

إبراهيم ومحمد خميس )هدفن(، 
وللنائب بوحسن كٍل من عبدالله 

شالل وخليل سلامن )هدفن(، وحصل 
محمد خميس من فريق املفروشات 

عىل جائزة أفضل العب يف املباراة. 
وستتواصل مباريات هذه املجموعة غًدا 
الثالثاء بإقامة مباراتن عىل استاد نادي 

اتحاد الريف بشهركان، إذ سيلتقي 
عند الخامسة والنصف فريقا مركز 

شباب الدمستان ومفروشات أحمد 
رشيف، وتليها مباراة فريق النائب 

جامل بوحسن ضد شباب أم الحصم، 
فيام سيكون اليوم االثنن راحة لجميع 

الفرق. وترتيب الفرق يف املجموعة 
كالتايل: السهلة 3 نقاط، فريق النائب 

بوحسن واملفروشات 3 نقاط، شباب أم 
الحصم بال نقاط، والدمستان بال نقاط 

لكنه مل يلعب أي مباراة.

السهلة الشمالية 
يتصدر “ثانية” الشورى والنواب

حضور كبير شهده المؤتمر من المؤتمر الصحافي )تصوير: خليل إبراهيم(

أحرزت الالعبات زهراء حسن 
محفوظ، سارة حمد عتيق وجابسيك 

هاورد ألقاب بطولة رفع األثقال 
ضمن فعاليات دورة نارص بن حمد 
الرمضانية الثالثة لأللعاب الرياضية 

)نارص 10( والتي احتضنتها صالة 
أنلمتد كروس فت بالحد مبشاركة 

أكرث من 25 العبة من مختلف 
الصاالت الرياضية واألندية املنضوية 
تحت مظلة االتحاد البحريني لرفع 

األثقال.
جاء ذلك، بحضور رئيس اللجنة 
املنظمة لدورة نارص 10 توفيق 

الصالحي، مدير البطولة عيل املاجد، 
عضو اللجنة املنظمة فواز شمسان، 

عضو اللجنة املنظمة عيىس الذوادي، 
نائب رئيس االتحاد البحريني لرفع 

األثقال سلطان الغانم.
وقد متكنت الالعبة املتألقة زهراء 
حسن محفوظ من تحقيق املركز 

األول بعد أن تغلبت عىل منافساتها 
يف الفئة الوزنية األوىل تحت 55 

كيلوغراًما، حيث جمعت يف رصيدها 

115 نقطة يف رفعتي الخطف والنرت، 
وحلت يف املركز الثاين مريم محمد 
رشيف برصيد 87 نقطة ويف املركز 

الثالث جاءت الالعبة لطيفة محمد 
رشيف، وضمن منافسات الفئة 

الوزنية الثانية تحت 65 كيلوغراًما 
فقد تألقت البطلة البحرينية سارة 

حمد عتيق وظفرت بلقب هذه الفئة 
بعد أن حصدت يف رصيدها 135 

نقطة معتلية منصة التتويج باملركز 
األول وتاركة املركز الثاين ملنافساتها 

نورة بوجليع من صالة أنلمتد كروس 
فت التي حصدت 108 نقاط يف 

رصيدها وجاءت يف املركز الثالث 
الالعبة معصومة عيل عباس برصيد 

87 نقطة، أما رابًعا فقد حلت الالعبة 
حوراء محمد عيد.

أما يف منافسات الفئة الوزنية الثالثة 

التي شهدت أكرث عدد من الالعبات، 
حيث وصل عدد الالعبات يف هذه 

الفئة الوزنية إىل 11 العبة متنافسة 
بقوة من أجل الوصول للمراكز األول، 
إال أن الالعبة جابسيك هاورد متكنت 

من فرض سيطرتها وحققت أعىل 
معدل من الرفعات الصحيحة يف 

الخطف والنرت وجمعت يف رصيدها 
157 نقطة لتظفر بلقب هذه الفئة 

وتتصدرها وترتك املركز الثاين ملنافستها 
من صالة انلمتد كروس فت الالعبة 
مروة أحمد حسن التي جمعت يف 
رصيدها 130 نقطة واملركز الثالث 

لالعبة “لن جن” برصيد 117 نقطة.
وأسهمت املشاركة الفعالة والواسعة 

من قبل الالعبات من مختلف 
الصاالت الرياضية واألندية املنضوية 
تحت مظلة االتحاد البحريني لرفع 

األثقال يف إثراء املنافسة واحتدام 
الرصاع عىل املراكز الثالثة األوىل 

يف الفئات الوزنية الثالث، وشهدت 
املنافسات يف األوزان منافسات قوية 
بن جميع الالعبات املتميزات الاليت 

حرصن عىل املشاركة واالستعداد 
الجيد للبطولة ويف الوقت الذي 

أظهرن فيه مهاراتهن العالية وقوتهن 
البدنية يف هذا امليدان الريايض.

تتويج البطلة سارة حمد عتيق ببطولة وزن 65 كيلوغراًما جابسيك سعيدة بكأس البطولةتتويج زهراء حسن محفوظ بلقب وزن 55 كيلوغراًما

زهراء وسارة وجابسيك يعانقن اللقب بدورة “ناصر 10”
نجاح الفت لبطولة رفع األثقال النسائية 

تغطية           اللجنة اإلعالمية

قطف نادي النجمة مثار املجهودات 
الكبرية والعطاء الفني املتميز الذي قدمه 

يف املوسم املايض والحايل بفوزه مؤخرًا 
بلقب دوري الدرجة األوىل للكرة الطائرة 
للمرة السادسة يف تاريخه بعد غياب دام 

13 موساًم عن حصد اللقب.
الفوز بالدوري جاء عن جدارة 

واستحقاق، فالنجمة تصدر الدور 
التمهيدي بقسميه األول والثاين بعد 

فوزه يف 11 مباراة وخسارته يف 3 وقدم 
مستويات رائعة كان بطلها املحرتف 

الربازييل “ليلسون” الذي نستطيع أن 
نصنفه كأفضل محرتف مؤثر بالدوري، 

وال ننىس بالطبع الدور البارز لصانع 
األلعاب حسن الحاييك وضاريب مركز 
4 يوسف خالد وحسن عقيل وباقي 

الالعبن، كام أن “الرهيب” خطف 
البطولة بعدما أطاح باألهيل “بطل 
العرب” وليس أي فريق آخر، وكان 

من الظلم أن ال يتّوج النجمة بطاًل إزاء 
العروض الرائعة التي قدمها، واألجمل أن 
إنجاز الفريق تحقق بقيادة وطنية تتمثل 

يف املدرب الوطني والالعب السابق 
مشعل تريك ليدّون أول لقب يف سجله 

الشخيص كمدرب مع فرق الرجال.
يف املقابل، فإن األهيل كان ضحية 

لإلرهاق واإلجهاد البدين الكبري الذي وقع 
عىل العبيه بعد خوضه عدة مباريات 

قوية وصلت إىل أربعة وخمسة أشواط 
خالل فرتة زمنية بسيطة مل يتحملها العبو 
الفريق، وهذا ما كشف عنه أداء الالعبن 

الذين تعرضوا لالنهيار البدين وغياب 
الرتكيز، بسبب الكم الكبري من املباريات 
التي خاضوها هذا املوسم مبشاركتهم يف 
بطولتي األندية الخليجية والعربية مًعا، 

وهو ما يستدعي من لجنة املسابقات 
عدم تكرار وضع مثل هذا الجدول 

املضغوط ملا له من تأثري سلبي عىل 
الالعبن قد ينتج عنه تعرضهم لإلعياء 

واإلنهاك البدين واإلصابات التي قد تنهي 
مشوارهم، خصوًصا وأن معظم الالعبن 
هواة وليسوا محرتفن وميارسون اللعب 

بعد االنتهاء من أعاملهم ووظائفهم.
وبالحديث عن حادثة سقوط الالعب 

محمد عنان يف النهايئ األول وما صاحبها 
من جدل ولغط كبري عىل الساحة، 

وضع االتحاد النقاط عىل الحروف وأكد 
صحة قرار الحكم سامي سويد بإيقاف 

اللعب تطبيًقا للقانون وأشار رئيس لجنة 
الحكام راشد جابر بأنه ال ميكن الحكم 

عىل النوايا باتهام الالعب بالتعمد أو 
التمثيل ونحن نشاطره الرأي، إال أن تلك 

الحادثة تستدعي أهمية وضع الحلول 
املناسبة ملنع تكرارها يف املالعب أو 

حتى التفكري فيها حتى لو كان القانون 
يقف يف صف الالعب، وهنا أرجو أن ال 

يفهم البعض إدانتي لعنان، وإمنا أخذ 
العربة من الحادثة، حيث نقرتح تشكيل 
لجنة انضباط باالتحاد تتدارس مثل تلك 

الحاالت عرب الفيديو وإصدار الحكم 
بشأنها سواء من خالل تغريم النادي أو 

إيقاف الالعب أو خصم نقاط من الفريق 
يف حال ثبت تورط العبه بتعمد اإلصابة، 

وميكن االستئناس برأي االتحاد الدويل من 
الناحية القانونية قبل التفكري يف تنفيذ 
تلك الخطوة، كام ميكن إرسال لقطات 

فيديو ملثل تلك الحاالت لالتحاد الدويل 
ميكن أن تلفت انتباه لجنة القواعد 
إلجراء تعديالت يف القانون تتصدى 

لهذه الظاهرة حتى ال تسترشي وتتزايد 
يف مالعبنا بصورة أكرب وتقتل التنافس 

الريايض الرشيف بن أنديتنا.

لقب مستحق لطائرة 
النجمة!

حسن علي

بروح 
رياضية

brnsport
@gmail.com

@hassanaltaliani

قاسم إبراهيم يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة



ب��دأت األندي��ة املش��اركة يف 
البطول��ة الخليجية الس��ابعة 
الوصول  السلة  لكرة  والثالثني 
إىل أرض اململك��ة اس��تعداًدا 
لخوض غ��ار البطول��ة التي 
تنطل��ق يوم الجمع��ة املقبل 
العرشين من  وتس��تمر حتى 
الش��هر الح��ايل، مبش��اركة 8 

أندية خليجية.
ووص��ل مس��اء أم��س األول 
مبكرًا  اإلمارايت  الشباب  فريق 
إلقامة معسكر تدريبي يستمر 
ملدة خمسة أيام قبل انطالق 

البطولة.
وم��ن املؤّمل أن يص��ل اليوم 
الس��عودي  االتح��اد  فري��ق 
تحضريي  معسكر  يف  للدخول 

متهيًدا للمشاركة الخليجية.
الع��ام  الربنام��ج  وبحس��ب 
فإن  املشاركة،  الوفود  لوصول 
أندية السد والريان القطريني 
واأله��ي اإلم��ارايت واأله��ي 
اإلم��ارايت واالتف��اق الع��اين 

بع��د غ��ٍد  س��تحط رحاله��ا 
)األربعاء(.

من جانبها، اس��تكملت لجنة 
والعالقات  الش��خصيات  كبار 
العامة برئاس��ة حسني القصري 
كافة  وترتيباتها  اس��تعداداتها 
الس��تقبال الوفود واملنتخبات 
املش��اركة، وتم ترتيب برنامج 
اس��تقبال الوف��ود الخليجي��ة 
واستضافتها يف الفنادق املقررة 
لها حس��ب مواعي��د وصولها، 
كا تم إجراء الرتتيبات بشأن 

اس��تقبال مس��ؤويل االتح��اد 
الخليجية  التنظيمي��ة  اللجنة 
الفني��ة  اللجن��ة  وأعض��اء 
والحكام، والتي تصل اململكة 

قبل انطالق البطولة بيومني.
ووقفت اللجنة عىل الجاهزية 
الس��تقبال  واالس��تعدادات 
ت��م  إذ  الخليج��ي،  الح��دث 
توزي��ع امله��ام ب��ني األعضاء 
في��ا  التنس��يق  وإج��راء 

وتبادل  العم��ل  أثن��اء  بينهم 
إىل  إضاف��ة  املس��ؤوليات، 
تنسيقها مع الجهات املسؤولة 
ال��دويل  البحري��ن  يف مط��ار 
والرتتيب الستقبال الوفود فور 
وصولها اململكة، واالنتهاء من 
اإلج��راءات الرس��مية كافة يف 

الوقت املناسب.
العاملة  اللجان  أعضاء  ويبذل 
يف البطولة جهوداً جبارة؛ من 

أجل استقبال ضيوف اململكة 
وإخ��راج البطول��ة بالش��كل 
الالئق الذي يؤكد املكانة التي 
البحرين  باتت تحتلها مملكة 
يف اس��تضافة وتنظيم مختلف 
البطوالت الرياضية والقدرات 
والكوادر  والكف��اءات  الكبرية 
إنجاح  الق��ادرة عىل  الوطنية 
أي بطولة رياضية وبأي حجم.

الشباب اإلماراتي أول الواصلين.. واالتحاد السعودي يحط رحاله اليوم
اللجنة المنظمة جاهزة الستقبال وفود “خليجية السلة 37”

محمد الدرازي

م��ن املؤمل أن تعق��د إدارة نادي 
الي��وم  مس��اء  الرشق��ي  الرف��اع 
)اإلثنني( اجتاًعا مهااًّ مع مدرب 
الفريق األول لك��رة القدم عيىس 

السعدون.
وتتمثل أهمي��ة االجتاع يف كونه 
مح��دًدا ملص��ري امل��درب الوطني 
خالل املوسم املقبل، وذلك بشأن 
التجديد مع الرشقاوية من عدمه.

السعدون الذي تسلم مهام اإلدارة 
الفنية للرفاع الرشقي خالل القسم 
الثاين م��ن الدوري س��يكون أمام 
خي��ار التجديد، بع��د أن نجح يف 
كس��ب التح��دي وإبق��اء الفريق 
الكبار،  األندي��ة  ضم��ن مص��اف 
خصوًص��ا بعد قربه م��ن الهبوط 
والتش��كيك الذي دار حول قدرته 

يف انتشال وضع الفريق.
الت��ي حققه��ا  النتائ��ج املمي��زة 
الرشق��ي يف الج��والت األخرية من 
الدوري وحص��ده نقاًطا أبقته مع 
الكب��ار رغم صعوبة موقفه حينا 
الفنية  املهمة  الس��عدون  تس��لم 
جع��ل اإلدارة الرشقاوي��ة تط��رح 
خيار التجديد مع املدرب الوطني.
وتؤم��ل إدارة الرشقي يف أن يكون 
التجدي��د عام��اًل مس��اعًدا ع��ىل 
بأداء  الفريق وظه��وره  اس��تقرار 
ممي��ز وأك��ر فاعلية يف املوس��م 

الجديد.
برغب��ة  س��يصطدم  ذل��ك  لك��ن 
السعدون غري الواضحة حتى اآلن 
يف خص��وص التجديد مع الرشقي 
ملوس��م آخر بعد نجاحه يف املهمة 

التي أوكلت إليه املوسم الحايل.

يشار إىل أن عيىس السعدون يعترب 

من خرية املدرب��ني الوطنيني، وله 

إنج��ازات مختلفة، وم��ن ضمنها 
م��ا حقق��ه م��ع الرف��اع الرشقي 
بنفس��ه أيًضا، إذ أحرز مع الليوث 
البيضاء بطول��ة كأس جاللة امللك 
عام 2013، كا أحرز لقب دوري 
الدرج��ة الثانية، في��ا كانت آخر 
ألقابه محلياًّا املوسم املايض حينا 
ت��وج ب��كأس املل��ك أيًض��ا رفقة 
املح��رق، يف ح��ني أرشف خ��الل 
القس��م األول من املوس��م الحايل 
ع��ىل تدري��ب الحد وت��وج معه 
بلقب كأس الس��وبر بداية املوسم 
عىل حس��اب املح��رق، قب��ل أن 
يتقدم باستقالته بعد الخسارة من 
املنام��ة )5/0( يف ربع نهايئ كأس 
امللك؛ ليرشف بعدها عىل تدريب 

الرفاع الرشقي.

االتح��اد  رئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
البحرين��ي للتنس س��مو الش��يخ 
أحم��د بن محمد بن س��لان آل 
خليفة اختتم��ت فعاليات بطولة 
ال��دوري الع��ام للتنس للموس��م 
2017م التي رعتها رشكة البحرين 
لالتصاالت الس��لكية والالس��لكية 
)بتلك��و( للع��ام الخام��س ع��ىل 

التوايل.
وأقيم��ت مباريات ال��دور النهايئ 
بني فريق��ي نادي البحرين للتنس 
أ، ب، واتس��مت أجواء املباريات 
واملنافس��ة  والندي��ة  بالح��اس 
الش��ديدة ب��ني العب��ي الفريقني، 
وتش��جيع قوي من الجاهري التي 
حرصت ع��ىل التواج��د والتفاعل 
مع أجواء املباريات، وضم الفريق 
)أ( الالعب��ني خال��د ن��اس، نارص 
خنجي ، حس��ن وحسني الخنيزي، 
س��ندرا رام، ع��اد عي وتش��كل 
الفري��ق )ب( من أحم��د ضيف، 
روين س��يفرا، محمد كال، أرشف 
العتب��اين، أحم��د جعف��ر، ن��االن 
الجي��د  األداء  وبفض��ل  تش��كبا، 
وانسجام الفريق )أ( استطاع إنهاء 

املباري��ات لصالحه والفوز بنتيجة 
5/4 وليتوج بطال للدوري للموسم 

2017م للعام الثاين عىل التوايل.
وعق��ب املباري��ات ألق��ى عدنان 
عبد اللطيف ك��ال كلمة اللجنة 
املنظم��ة لل��دوري، حي��ث رحب 
بالحض��ور، وأش��ار إىل أن البطولة 
 2017 يناي��ر  من��ذ  ب��دأت  ق��د 
مبش��اركة 10 ف��رق، وأن مباريات 
املربع الذهبي قد شهدت منافسة 
قوي��ة، وأكد حرص اتح��اد التنس 
عىل إقامة البطولة سنوياًّا والسعي 
لتوفري الدعم الالزم لها، ونيابة عن 
مجلس إدارة االتحاد تقدم بخالص 

التهاين لفرق نادي البحرين للتنس 
ومتن��ى التوفي��ق والنج��اح لباقي 
الف��رق وتحقيق نتائ��ج جيدة يف 
املواس��م القادمة، وش��كر جميع 
الفرق التي أبدت كل التعاون مع 
اللجنة املنظمة للدوري ما ساعد 
يف تخط��ي أي معوقات وس��اهم 
يف نج��اح البطولة بص��ورة كبرية، 
وأعرب عن خالص ش��كر وتقدير 
سمو الش��يخ أحمد بن محمد آل 
خليفة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد 
لالتصاالت  البحرين  التنس لرشكة 
الس��لكية والالس��لكية ) بتلك��و( 
لرعايته��ا بطول��ة ال��دوري العام 

للتنس عىل مدى خمس س��نوات 
متتالي��ة ودعمها للحركة الرياضية 
يف مملك��ة البحري��ن الغالية ما 
واالرتق��اء  النه��وض  يف  س��اهم 

مبستوى الرياضة.
ومن ثم تفّضل سمو الشيخ أحمد 
بن محمد بن س��لان، ويوس��ف 
وأعضاء  الس��اك  وم��ريزا  حيدر، 
مجلس إدارة اتحاد التنس بتقديم 
الجوائز، حيث قدم س��موه هدية 
تذكاري��ة مقدم��ة م��ن االتح��اد 
البحريني للتن��س إىل رشكة بتلكو 
تقدي��رًا لجهوده��ا يف دعم بطولة 
الدوري للموس��م 2017م تسلمها 
محم��د ف��رج ممثل الرشك��ة، ثم 
قلد س��موه فريق نادي البحرين 
الفضية،  امليدالي��ات  )ب(  للتنس 
والفري��ق )أ( امليداليات الذهبية، 
وتس��لم الدكتور فؤاد شهاب كأس 
البطولة وس��ط فرح��ة عارمة من 
جاه��ري النادي العريق، وتس��لم 
م��ريزا الس��اك ش��يًكا بالجائ��زة 
املالي��ة املعتمة للفريقني الفائزين 
باملركزين األول والثاين، كا منحت 
الفرق املشاركة دروًعا تذكارية.   

بعدما قبل التحدي ونجح في إبقاء الفريق مع الكبار 

تحت رعاية أحمد بن محمد وبدعم بتلكو

اجتماع اليوم يحدد مصير السعدون مع الرفاع الشرقي

فريق نادي البحرين للتنس )أ( يحرز لقب الدوري العام 

أحمد مهدي

مدينة عيسى           اتحاد التنس 
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طاقم التحكيم البحريني في البطولة
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إسحاقي يشيد بالمكانة 
المتقدمة لنادي باربار 

اليوم ختام الجولة األولى 
لدوري المراكز الشبابية 

قّدم رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد عي عيىس إسحاقي التهنئة 
ألعضاء مجلس إدارة نادي باربار الجديد مبناسبة فوزهم بثقة 

الجمعية العمومية للنادي للفرتة االنتخابية 2021-2017، والتي 
عقدت اجتاعها األسبوع املايض، ومتنى للمجلس الجديد التوفيق 
والنجاح يف مهمته من أجل مواصلة اإلنجازات التي حققها النادي 

طوال السنوات املاضية، وامليض قدًما نحو املزيد منها، والنهوض 
بشباب القرية يف جميع املجاالت الرياضية والثقافية واالجتاعية.

جاء ذلك، خالل الزيارة التي قام بها إسحاقي للنادي يف اليوم التايل 
النتخاب املجلس الجديد، وأكد خاللها لألعضاء أن هذه الزيارة مل 

تأت إال لتؤكد التقدير الذي يكنه لهذا النادي ومنتسبيه ولجاهريه 
وللمكانة املرموقة التي استطاع أن يتبوأها النادي عىل مستوى 

اململكة بصورة عامة، ولدى اتحاد اليد بصورة خاصة.
وخالل اللقاء، رشح رئيس االتحاد نظرة اتحاده لواقع اللعبة ومكانتها 

بني األلعاب والرياضات األخرى يف اململكة، والتصورات التي وضعها 
االتحاد يف الفرتة املاضية، والتي أمثرت العديد من اإلنجازات عىل 

املستوى املحي والخارجي، ومتثيل الوطن يف املحافل الرياضية 
الدولية، والتي كان آخرها املشاركة يف كأس العامل يف فرنسا مؤخرًا، 

كذلك تطرق إسحاقي إىل األهداف والتصورات املستقبلية التي 
يتدارسها االتحاد للنهوض بواقع اللعبة سواء عىل مستوى األندية أو 
املنتخبات الوطنية لصالح اللعبة يف عموم اململكة، وأبدى إسحاقي 

استعداده للتعاون مع نادي باربار لزيادة التنسيق بني الجانبني، وذلك 
ما سينعكس إيجاًبا عىل كرة اليد، خاصة وأن النادي يعد من الركائز 

األساسية يف هذه اللعبة.
من جانبه، قّدم رئيس نادي باربار عي حسن محمد شكره وتقديره 
إلسحاقي عىل هذه اللفتة الطيبة، التي ستسهم بال شك يف تقريب 

وجهات النظر بني الطرفني، وتعزز من آفاق التعاون بينها.

ضاحية السيف - اللجنة اإلعالمية: تختتم اليوم منافسات الجولة 
األوىل من دوري املراكز الشبابية لكرة القدم “دورينا” الذي تنظمه 

وزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك عرب إقامة لقاءين األول يجمع 
فريقي مركز شباب الشاخورة ومركز شباب سلاباد، وذلك عىل ملعب 

نادي اتحاد الريف يف الخامسة عرًصا، تليها مباراة مركز شباب مدينة 
حمد ومركز شباب الزالق يف السابعة مساء.

وتتمثل أهمية املباراة يف كونها الظهور األول للفريقني يف الدوري بعد 
متكنها من اجتياز الدور التمهيدي. ويسعى الفريقان لتحقيق بداية 

إيجابية يف الدوري عرب حصد النقاط الثالث، خاصة وأنها مهمة للغاية 
يف طريق املنافسة عىل املراكز املتقدمة، ويتوقع أن تحظى املباراة 

بتنافس كبري بني الجانبني للظفر بنتيجة املباراة. الفريقان ميلكان عدًدا 
من الالعبني املميزين القادرين عىل تغيري املجريات، وهو األمر الذي 

يؤكد قوة املباراة بني الطرفني باعتبارها من الفرق املتميزة.
كل املؤرشات توحي بأن املباراة لن تكون سهلة، كا يتوقع لها أن 

تحظى بتواجد جاهريي من قبل الطرفني.
ويف املباراة الثانية يلتقي مركز شباب مدينة حمد ومركز شباب الزالق، 
مدينة حمد حقق فوزًا مريًحا عىل مركز شباب دمستان بثالثة أهداف 

مقابل هدف واحد يف املباراة األوىل يف الدوري، يف املقابل فإن فريق 
الزالق قادم من خسارة أمام أبوقوة بأربعة أهداف مقابل هدفني 

ويسعى إىل التعويض لكنه يعاين من غياب أكر من عنرص يف مباراتني، 
ويف حال استمر سيواجه مشكلة نظرًا لقوة فريق مدينة حمد الذي 

لعب منقوًصا من أبرز عنارصه يف املباراة املاضية. 

12 حكًما 
وقع اختيار الحكام البحرينيون 

عبدالكريم شكيب، عادل غلوم، 
محمد السلم، ضمن الحكام 

املشاركني يف البطولة الخليجية 
لألندية، وتشارك بقية الفرق 

املشاركة يف البطولة حكام 
خليجيون ميثلون كل من عان 

والسعودية وقطر واإلمارات.
كا تم اختيار حكم محايد من 

جمهورية الصني للمشاركة أيًضا يف 
تحكيم مباريات البطولة، وبذلك 

يصل إجايل الحكام املشاركني 
يف البطولة 12 حكًا سيديرون 

مباريات البطولة خاللها. 
والحكام هم: السعوديان عبدالله 

اإلدماوي وحاكم الحازمي، 
القطريون بكر الكواري وخالد 
الحبايب وجاسم النري، العانيان 
أحمد البلويش وعصام السيايب، 

واإلمارايت صادق حسن والصيني 
أندي جونك، باإلضافة إىل الثالثة 

حكام البحرينيني.



بدأت قيادات ك��رة القدم العاملية 
ووف��ود االتح��ادات الكروي��ة من 
مختلف ق��ارات العامل بالتوافد إىل 
املنام��ة الت��ي س��تتحّول لعاصمة 
القرار العاملي الكروي عرب سلسلة 
القاري��ة  لالجتامع��ات  متتالي��ة 
والدولي��ة والتي س��تتّوج باجتامع 
الجمعية العمومية السابع والستني 
لالتحاد ال��دويل لكرة القدم املقرر 

يوم الخميس املقبل.
وباتت مملكة البحرين يف جاهزية 
تامة الستضافة الوفود املشاركة يف 
االجتامعات الدولية والقارية والتي 
افتتح��ت الي��وم األح��د باجتامع 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي  املكتب 
برئاسة الش��يخ سلامن بن ابراهيم 
ال خليفة، حيث سيصادق املكتب 
عىل جمل��ة من توصي��ات اللجان 
االس��يوية إضاف��ة إىل اس��تعراض 
أعضاء  النتخاب��ات  االس��تعدادات 
مجل��س الفيفا والذي س��يصاحب 
اجتامع��ات الجمعي��ة العمومي��ة 
العادي لالتحاد اآلس��يوي االثنني 8 

مايو.
وسيشهد يوم االثنني 8 مايو اجتامع 
املكتب التنفيذي لالتحاد األفريقي 
برئاس��ة أحم��د أحمد كام يش��هد 
اجت��امع الكونغ��رس غ��ر العادي 
لالتحاد األفريقي، كام يش��هد يوم 
االتحادات  رؤس��اء  اجتامع  االثنني 
اجت��امع  إىل  باإلضاف��ة  القاري��ة، 
األمناء العامني لالتحادات القارية.

فيام سيش��هد يوم الثالث��اء 9 مايو 
االجت��امع املرتق��ب عامليًّا ملجلس 
فيف��ا برئاس��ة الس��ويرسي جياين 
انفانتينيو بجان��ب اجتامع اللجنة 
املالية للفيفا، كام س��يعقد املكتب 
الكون��كاكاف  التح��اد  التنفي��ذي 
اجتامًع��ا قبل انطالق��ة اجتامعات 
الجمعي��ة العمومية غ��ر العادية 
لالتحاد املق��رر ي��وم األربعاء 10 

مايو.
ويشهد يوم األربعاء 10 مايو اجتامع 
املكت��ب التنفيذي التح��اد أمريكا 
الجنوبي��ة، بجانب اجتامع االتحاد 
األورويب لك��رة القدم، كام س��تقام 
بطول��ة ك��رة القدم االس��تعراضية 
الش��خصيات  مبش��اركة  بالبحرين 
الكروية وأس��اطر اللعبة، وتختتم 
االجتامعات يوم الخميس 11 مايو 
باجتامع الكونغرس العادي السابع 
والستني لالتحاد الدويل لكرة القدم 
والذي سيكون أحد أهم األحداث 
الكروي  القرار  لعاصم��ة  الختامية 

“املنامة”.
 

سلمان بن إبراهيم يترأس 
االجتماع التنفيذي 

عق��د املكت��ب التنفي��ذي لالتحاد 
األسيوي لكرة القدم برئاسة الشيخ 
س��لامن ب��ن إبراهي��م أل خليفة، 
اجتامعه صباح )األحد( يف العاصمة 
املنامة، وذلك ملناقشة العديد من 

امللفات وتوصيات اللجان.
واتف��ق املكت��ب التنفي��ذي خالل 
اس��راتيجية حقوق  االجتامع عىل 
والحق��وق  التلفزي��وين  الب��ث 
التجارية، والتي س��يتم طرحها يف 
وق��ت الحق م��ن الع��ام الجاري، 
حيث من املتوقع أن تكون حقوق 
البث التلفزيوين والحقوق التجارية 
للبط��والت الناجحة عىل مس��توى 
األندي��ة واملنتخب��ات الوطني��ة يف 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، األكرب 

يف تاريخ االتحاد القاري.

وتستمر االتفاقية الحالية للحقوق 
التجاري��ة حتى ع��ام 2020، وقد 
تم االتفاق خ��الل اجتامع املكتب 
التنفي��ذي ع��ىل ط��رح الحق��وق 
وقام��ت  مفت��وح،  م��زاد  ضم��ن 
مجموعة عمل الحوكمة يف االتحاد 
بوضع إطار الحق��وق واإلجراءات 

للمزايدة.
وأكد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة أن ارتفاع قيمة حقوق 
البث التلفزيوين والحقوق التجارية 
ستسمح مبواصلة تطوير اللعبة يف 

القارة مبستويات أعىل وأرسع.
وأض��اف: قمن��ا بوض��ع الحوكمة 
الجي��دة والنزاه��ة كأس��اس إطار 
الرؤية واملهمة، وسوف نعمل عىل 
ضامن أن عملية بيع هذه الحقوق 
س��تتم وف��ق املب��ادئ األساس��ية، 
وس��وف يتم إجراء تدقيق تفصييل 
ع��ىل العملي��ة س��واء م��ن خالل 

والخارجيني  الداخلي��ني  املدقق��ني 
ملتابع��ة مختلف األم��ور املتعلقة 

باملزايدة.
وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة س��عي االتح��اد القاري ألن 
تكون عملية طرح الحقوق منوذًجا 
للشفافية الكاملة، مشدًدا عىل أن 
التنفيذي لإلتحاد اآلسيوي  املكتب 
س��يتوىل متابع��ة كاف��ة التفاصيل 
املتعلق��ة بالحق��وق التجاري��ة مبا 
يس��هم يف الحص��ول ع��ىل أقىص 
الفوائ��د املمكن��ة م��ن وراء تلك 
العملية م��ن أجل مس��تقبل أكرث 

إرشاقا للكرة اآلسيوية.
كام اطل��ع املكتب التنفيذي خالل 
االجت��امع ع��ىل تقاري��ر اللج��ان 
املختلف��ة، والت��ي اجتمع��ت بعد 
االجتامع األخر للمكتب التنفيذي 
يف ش��هر مارس، ومبا يف ذلك مقرح 
متويل البنية التحتية الذي سيكون 

ضم��ن مب��ادرات رئي��س االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم.

وواف��ق املكتب التنفي��ذي كذلك 
عم��ل  مجموع��ة  توصي��ة  ع��ىل 
من  األعضاء،  الوطني��ة  االتحادات 
أج��ل تقدي��م طل��ب إىل االتحاد 
الدويل لكرة القدم من أجل متديد 
لكرة  الباكس��تاين  االتح��اد  مهل��ة 
الق��دم حت��ى يوني��و 2019، حتى 
يت��م إجراء إصالح فعيل، وأن يقوم 
االتحادان اآلس��يوي والدويل بعمل 
ورشة عمل لكافة أطراف اللعبة يف 

االتحاد الباكستاين.
واتفق املكتب التنفيذي أيًضا عىل 
أن يتم تش��كيل وفد عايل املستوى 
م��ن أج��ل االجت��امع بالحكوم��ة 
واطالعها عىل خطورة  الباكستانية 
التدخل الخارجي يف شؤون اللعبة، 
التنفيذي  املكت��ب  حي��ث ش��ّدد 
عىل موقف��ه يف معارضة أي تدخل 

حكومي يف إدارة شؤون اللعبة.
يف  التنفي��ذي  املكت��ب  واطل��ع 
اجتامع��ه اليوم عىل تقارير اللجان 
والتوصيات الصادرة منها، الس��يام 
اللجن��ة الطبي��ة، وتقريره��ا حول 
االجت��امع الثالث ال��ذي عقده يف 
كواالملب��ور يف الس��ادس من مارس 
امل��ايض، إىل جان��ب االط��الع عىل 
تقارير لجنة الحكام والتقرير الذي 
تم رفع��ه من تش��ونج مونج جيو 
رئيس اللجنة، حول االجتامع الرابع 
الذي عقد يف كواالملبور مباليزيا 20 

أبريل املايض.
ك��ام اطلع املكت��ب التنفيذي عىل 
تقرير لجنة التطوي��ر، الذي أعده  
محم��د خلف��ان الرميث��ي عض��و 
املكت��ب التنفي��ذي رئي��س لجنة 
التطوي��ر، حيث كان��ت اللجنة قد 
يف  الخام��س  اجتامعه��ا  عق��دت 
كواالملبور بتاريخ 14 أبريل املايض.
واس��تعرض االجت��امع تقرير لجنة 
املسؤولية االجتامعية، التي يرأسها 
أحمد عيد عضو املكتب التنفيذي، 
وعرب مناقشة األمور املالية الخاصة 
بها واملشاريع الجديدة التي تنوي 
تطبيقها فضال ع��ن التصديق عىل 
للجنة  الراب��ع  االجت��امع  مح��ر 
والذي عقد ي��وم 21 أبريل املايض 
يف كواالملب��ور، كام تم االطالع عىل 
تقرير اللجنة القانونية والتي كانت 
قد عقدت اجتامعها الرابع يوم 21 

أبريل املايض أيضا يف كواالملبور.

كونغرس اآلسيوي ينتخب 4 
أعضاء في مجلس الفيفا

ويشهد اجتامع الجمعية العمومية 
الع��ادي لإلتح��اد اآلس��يوي الذي 
س��يعقد صب��اح االثن��ني يف فندق 
)الفورس��يزونز( يف املنامة انتخاب 
4 أعضاء جدد كممثلني عن القارة 
اآلسيوية يف مجلس اإلتحاد الدويل 

لكرة القدم.
ومن املق��ّرر أن يجري انتخاب كل 
من، تش��انج جي��ان األم��ني العام 
الجنويب  الصيني، والكوري  لالتحاد 

مون��ج جي��و تش��ونج، والفلبيني 
ماريانو ارانيتا بالتزكية عن املقاعد 

الثالثة املخصصة للرجال.
بينام س��يجري االقراع عىل املقعد 
الرابع املخص للنساء والذي تنافس 
عليه كل من االس��رالية مويا دود 
العضو السابق يف اللجنة التنفيذية 
ال��دويل ومحفوظة أخر  لالتح��اد 
من بنجالديش، وهان أون جيونج 
من كوريا الش��املية، والفلسطينية 

سوزان شلبي.
كام من املقّرر أن يشهد الكونغرس 
انتخ��اب الك��وري الجن��ويب مونج 
جيو تش��ونج نائب��ا لرئيس اإلتحاد 

اآلسيوي عن منطقة الرشق.

سلمان بن إبراهيم يستقبل 
رئيس اإلتحاد اإلفريقي 

اإلتحاد اآلس��يوي  اس��تقبل رئيس 
لك��رة القدم الش��يخ س��لامن بن 
إبراهيم آل خليف��ة رئيس اإلتحاد 
اإلفريق��ي لكرة القدم أحمد أحمد 
لدى وصول��ه إىل مملكة البحرين 
مس��اء اليوم )األحد( للمشاركة يف 
اإلفريقي  اإلتحادي��ن  اجتامع��ات 
التي س��تحتضنها اململكة  والدويل 

خالل األسبوع الجاري.
ورّحب الش��يخ سلامن بن ابراهيم 
آل خليفة برئيس اإلتحاد اإلفريقي 
متمنيًّ��ا له طيب اإلقامة يف مملكة 
البحرين، ومؤكًدا له حرص االتحاد 
أوارص  تعمي��ق  ع��ىل  اآلس��يوي 
التع��اون الثنايئ ب��ني االتحادين ملا 
فيه مصلح��ة لعبة ك��رة القدم يف 

القارتني اآلسيوية واإلفريقية.
م��ن جانبه، عرّب أحم��د أحمد عن 
ش��كره وتقديره إىل الشيخ سلامن 
ع��ىل  خليف��ة  آل  ابراهي��م  ب��ن 
حس��ن الضيافة وحفاوة االستقبال 
باس��تضافة  معرًب��ا عن س��عادته 
مملك��ة البحرين اجتامع الجمعية 
العمومي��ة غ��ر الع��ادي لالتحاد 
االجتامع��ات  وبقي��ة  اإلفريق��ي 

الدولية والقارية األخرى.

كونغرس اآلسيوي ينعقد النتخاب 4 ممثلين عن القارة في مجلس الفيفا
المنام��ة  إل��ى  بالتواف��د  تب��دأ  العالمي��ة  الك��رة  قي��ادات 

المكت��ب التنفيذي يتفق على اس��تراتيجية أكب��ر حقوق تجارية 
مارادونا ورونالدينيو يتقدمان األساطير على هامش الكونغرس الدولي

سلمان بن إبراهيم يتحدث في اجتماع المكتب التنفيذي اآلسيوي

انفوجرافيك لالجتماعات الدولية والقارية التي ستحتضنها البحرين

بنا
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وسيكون النجم األرجنتيني 
الكبر دييغو مارادونا 

والنجم الربازييل الشهر 
رونالدينيو عىل رأس 
عدد من أساطر كرة 

القدم الذين سيحرون 
إىل البحرين بدعوة من 

االتحاد الدويل للمشاركة يف 
بعض األنشطة والفعاليات 
املصاحبة الجتامع الجمعية 

العمومية للفيفا.
وسيلتقي مارادونا 

ورونالدينيو يوم الثالثاء 
مع الجامهر يف مجمع 

السيف التجاري باملنامة، 
كام سيشهدان مهرجان 
الواعدين الذي سيقام 
صباح األربعاء مبالعب 
االتحاد البحريني لكرة 
القدم، قبل أن يشاركا 

يف البطولة االستعراضية 
لكرة القدم التي ستجمع 

الشخصيات الكروية 
املشاركة يف الكونغرس 

الدويل مساء األربعاء عىل 
استاد البحرين الوطني.

مارادونا ورونالدينيو في البحرين

مارادونا

رونالدينيو
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ميدلزبره- تشيلسي

ال������دوري االن��ج��ل��ي��زي 
0 ليفربول- ساوثامبتون 0

2 ارسنال- م يونايتد 0

ال������دوري االس��ب��ان��ي 
1 االفيس- بلباو 0

4 فالنسيا- اوساسونا 1

ال�������دوري االي��ط��ال��ي 
1 اودينيزي- اتاالنتا 1

1 جنوا- انتر 0

7 التسيو- سامبدوريا 3

2 ساسولو- فيورنتينا 2

ال�������دوري االل��م��ان��ي
0 هامبورغ- ماينز 0

ال������دوري ال��ف��رن��س��ي
3 ليون- نانت 2

22:00beIN hd2

االثنين 8 مايو

ابرز نتائج االمس 

الدوري االنجليزي
الجولة  36

اعلن لوي��س إنرييك املدير الفني 
للبلوجرانا رحيله عن برشلونة يف 
فرباير املايض، بع��د نهاية عقده، 
مع ختام املوسم الحايل علام بأنه 
نج��ح يف حص��د 8 بطوالت خالل 

املوسمني املاضيني.
ترصيح��ات  ميس��ري يف  وأك��د 
نرشته��ا صحيف��ة “س��بورت” أن 
الفريق الكتالوين لن يعلن اس��م 
للبلوجرانا  الجدي��د  الفني  املدير 
س��وى بعد نهاية املوسم الجاري 

احراًما إلنرييك.
ونجح برش��لونة يف تحقيق الفوز 
عىل فياريال  السبت بنتيجة 4-1 
يف لق��اء الجولة 36 م��ن الدوري 
اإلسباين، ليواصل الفريق الكتالوين 
صدارت��ه لليجا بف��ارق األهداف 
ع��ن ري��ال مدري��د ال��ذي ميلك 

مباراة مؤجلة.
وال يزال بإمكان برش��لونة حصد 

لقب��ي ال��دوري وكأس املل��ك يف 
املوس��م الحايل، وذلك بعد خروج 
الفري��ق الكتالوين م��ن ربع نهايئ 
دوري أبط��ال أوروب��ا ع��ىل ي��د 
يوفنتوس اإليطايل بالخس��ارة )-3

0( يف مجموع املباراتني.

وضع��ت إدارة ن��ادي برش��لونة 
اإلس��باين، أنطونيو كونتي، املدير 
الفن��ي الح��ايل لنادي تش��يليس 
اإلنجليزي، بني املرش��حني لخالفة 
لويس إنرييك بالقلعة الكتالونية..
“إكس��ربيس”،  وذك��رت صحيفة 

أن م��ا يقدم��ه امل��درب اإليطايل 
كونت��ي م��ع البلوز هذا املوس��م 
بتصدر الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
والوص��ول لنه��ايئ كأس االتحاد، 
ليق��رب م��ن تحقي��ق الثنائي��ة 
إدارة  انتب��اه  ج��ذب  املحلي��ة، 

برشلونة، للتوقيع معه.
كونتي  أن  الصحيف��ة،  وأوضحت 
قد يرفض مغادرة لندن واالنتقال 
لربش��لونة بس��بب عالقته القوية 
مبالك الن��ادي اإلنجليزي، كام أن 
مدرب يوفنتوس الس��ابق بدأ يف 
تعلم اللغ��ة اإلنجليزية وانضمت 

عائلته له يف لندن.
وأش��ارت الصحيف��ة، أن املدرب 
اإليطايل أعلن يف أكرث من مناسبة 
رفض��ه الرحي��ل ع��ن تش��يليس 
بعد موس��م واحد فقط يف قلعة 

“ستامفورد بريدج”.

أالرك��ون  فرانسيس��كو  كش��ف 
“إيس��كو”، الع��ب وس��ط ريال 
مدري��د، أن املدرب الفرنيس زين 
الدين زيدان يجعل العبي الفريق 
املل��يك جاهزين متام��ا من أجل 
املش��اركة يف أي وقت، مشريا إىل 

أنه مينحهم ثقة كبرية.
وقال إيسكو خالل ترصيحاته من 
املباراة  املنطقة املختلط��ة عقب 
التي انتهت بفوز كبري للمريينجي 
برباعية نظيفة عىل غرناطة مساء  
الس��بت يف الجول��ة 36 لليج��ا: 
“ن��درك م��ا نح��ارب م��ن أجله، 
الجميع يريد الفوز بلقب الليجا”.

وأض��اف: “الجمي��ع يتمتع بثقة 
كبرية، وبرغبة يف مساعدة الفريق 
ويجب عيل أن أكون س��عيدا مبا 

سارت عليه املباراة”.
وأوضح الالعب األندليس: “ال تزال 
هناك 3 مباريات هامة للغاية قبل 
نهاية الليجا وعلينا السري “خطوة 
بخط��وة” ألننا بصدد أهم مرحلة 

يف هذا التوقيت من املوسم”.
وأت��م: “زي��دان يجعلن��ا جميعا 
جاهزين للمش��اركة ولدينا رغبة 
كبرية يف مس��اعدة الفريق وهذا 

هو رس العام”.

رفع كيليان مبايب املهاجم الشاب 
لن��ادي موناك��و الفرن��يس راي��ة 
التحدي يف وجه يوفنتوس اإليطايل 
قبل لق��اء الفريقني الثالثاء املقبل 
يف إياب الدور قبل النهايئ لدوري 

أبطال أوروبا.
ونج��ح يوفنت��وس يف الفوز عىل 
موناك��و بهدف��ني دون رد ع��ىل 
ملعب “لويس الث��اين” يف مباراة 
الذهاب التي أقيمت بني الفريقني 

يوم األربعاء املايض.
وقال مب��ايب يف ترصيحات أبرزتها 
ش��بكة “رادي��و مون��ت كارلو”: 
“بالطب��ع املهم��ة صعب��ة، ألنن��ا 
س��نواجه فريًقا كب��ريًا يف إيطاليا، 
ولك��ن ك��ام أكدت أن��ه ال يوجد 
مس��تحيل يف كرة القدم، سنبذل 
أقىص ما لدينا، م��ن أجل التأهل 

للمباراة النهائية”.
الواعد:  الفرنيس  املهاجم  وأضاف 
“إذا تأهلنا س��يكون إنجازًا كبريًا، 
وإذا مل نفعل، فال يوجد مش��كلة، 

ب��ل علين��ا الركي��ز يف مش��وارنا 
ببطول��ة ال��دوري، فه��ي الهدف 

األول لنا هذا املوسم”.
ك��ام أكد مب��ايب )18 عاًما( أنه مل 

يتأثر بكل ما ي��ردد حول رحيله 
بنهاي��ة  ع��ن صف��وف موناك��و 
املوس��م الجاري، قائ��اًل: “مل أتأثر 
بالشائعات، بل لدي هدف واضح، 
وه��و رضورة الف��وز ببطولة مع 
النادي الذي تربيت بني جدرانه، 
أن��ه ال يشء س��يعرقل  وأعتق��د 

مسرييت حتى نهاية املوسم”.
وأتم: “بعد ذلك س��يكون أمامي 
ش��هرين ونصف، ألفك��ر جيًدا يف 
الخطوة املقبلة، لذا فالش��ائعات 

لن تؤثر عىل تركيزي”.
يذك��ر أن مهاج��م موناك��و مل��ع 
بقوة هذا املوس��م، لريتبط اسمه 
باالنتقال إىل أندية أوروبية كربى 
مثل باريس سان جريمان الفرنيس، 
مانشسر يونايتد اإلنجليزي، ريال 

مدريد وبرشلونة اإلسبانيني. 

جديد برشلونة

سحر زيزو 

مبابي يتحدى يوفنتوس

لويس إنريكي

زين الدين زيدان

كيليان مبابي

القانون على الجميع
علق أرتورو فيدال، نجم فريق بايرن 

ميونيخ األملاين واملنتخب التشييل، 
عىل قرار لجنة االستئناف باالتحاد 
الدويل لكرة القدم “فيفا”، بإلغاء 
عقوبة إيقاف األرجنتيني ليونيل 

مييس العب برشلونة اإلسباين.
وفرضت اللجنة التأديبية التابعة 

لفيفا، عقوبة إيقاف مدتها 4 مباريات 
بحق مييس لتوجيهه سباًبا للحكم 

املساعد خالل مباراة األرجنتني أمام 
تشييل يف 23 مارس/آذار املايض، 
ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية 
املؤهلة ملونديال روسيا 2018، 

قبل أن تقرر لجنة االستئناف إلغاء 
العقوبة بعد إيقافه مباراة واحدة 

أمام بوليفيا. وقال فيدال، خالل 
ترصيحات نقلها موقع “فور فور تو”: 

“إنها قضية صعبة، وأمتنى أن تطبق 
كل القوانني عىل الجميع”.

وأضاف: “إزالة العقوبة أمر جيد 
ملنتخب األرجنتني، وملييس ولكرة 

القدم، إنه دامئًا من الجيد أن نشاهد 
مييس يلعب ملنتخب بلده؛ ألنه يقدم 

كل يشء”. وأتم: “إنه بالتأكيد أمر 
جيد ملييس، ولكني أمتنى أن تطبق 

القوانني نفسها عىل كل الالعبني”.

طالب نادي الريان كل الجامهري 
القطرية بدعمه أمام الهالل بطل 

السعودية يف سعيه للتأهل ألول مرة 
يف تاريخه ألدوار خروج املهزوم يف 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بينام 
يحتاج األهيل السعودي وصيف 

البطل عام 2012 لنقطة واحدة أمام 
زوب آهن اإليراين يف الدوحة غدا 

اإلثنني ليحجز مكانه يف دور الستة 
عرش.

وستكون املنافسة مفتوحة يف 
املجموعة األوىل التي تضم األهيل 
اإلمارايت وصيف البطل عام 2015 

والتعاون السعودي واالستقالل اإليراين 
ولوكوموتيف طشقند األوزبيك إذ 

متلك الفرق األربعة فرصة يف التأهل 
بالجولة األخرية لدور املجموعات.

وضمن لخويا بطل قطر تصدر 

املجموعة الثانية وستكون املنافسة 
عىل بطاقة التأهل الثانية بني استقالل 

خوزستان اإليراين والفتح السعودي 
بينام يقبع الجزيرة، املتوج حديثا 

بطال لإلمارات، يف ذيل الرتيب بنقطة 
واحدة من خمس مباريات.

كام حجز الهالل السعودي والعني 
اإلمارايت وصيف البطل العام املايض 

مكانا يف دور الستة عرش لكن 
سيتطلعان النهاء دور املجموعات يف 

صدارة مجموعتيهام.
وميلك الهالل 9 نقاط يف صدارة 

املجموعة الرابعة مقابل 7 للريان 
و6 لبريوزي اإليراين الذي يستضيف 

الوحدة اإلمارايت غدا اإلثنني يف طهران.
وقال صحن الشمري مدير التسويق 

يف الريان ملوقع النادي عىل اإلنرنت: 
“التأهل يف حاجة لوقفة وطن. 

الحضور الجامهريي القوي سيمنح 
الرهيب بطاقة العبور لدور الستة 

عرش”.
وأضاف: “أمتنى من جامهري الريان 
الحضور املبكر ألرض امللعب.. ويا 

نجوم الرياضة والفن دعمكم مطلب 
جامهريي يف هذه املباراة حتى يكون 
الحضور أقوى مام كان عليه يف مباراة 

الوحدة”.
وإذا انترص الريان عىل الهالل فإنه 

سيتجاوز فريق املدرب رامون دياز إىل 
صدارة املجموعة لكنه قد يجد نفسه 

خارج البطولة لو فشل يف تحقيق 
الفوز وانتهت مباراة طهران بانتصار 

بريوزي.
ويستطيع الوحدة، الذي أنعش آماله 

بفوز ساحق عىل الريان 1-5 يف 
الجولة السابقة قبل أسبوعني، انتزاع 

بطاقة الصعود إذا حصل عىل النقاط 
الثالث يف طهران مع خسارة الفريق 

القطري أمام الهالل.
وسيضمن العني، الذي ميلك 9 نقاط، 

إنهاء مشواره يف صدارة املجموعة 
الثالثة إذا تغلب عىل بونيودكور 

األوزبيك متذيل الرتيب بستاد هزاع 
بن زايد غدا اإلثنني بينام يتطلع 

األهيل، صاحب املركز الثاين ب�8 نقاط، 
يف مواجهته ضد زوب آهن )7( 

لتعويض هزميته يف الجولة السابقة 
أمام بونيودكور من أجل الحصول 

عىل النقطة التي يحتاجها لبلوغ دور 
الستة عرش.

وقال املدرب السويرسي كريستيان 
جروس بعد فوز األهيل عىل التعاون 

يوم الخميس املايض لينهي املوسم 
يف املركز الثاين يف دوري املحرفني 

السعودي: “أمامنا مباريات مهمة 
األسبوع املقبل عىل املستوى اآلسيوي 

واملحيل”.
وأضاف: “علينا عمل كبري خالل 

املرحلة املقبلة إلنهاء املوسم بأفضل 
طريقة ممكنة” يف إشارة ملواجهة 
الفيصيل يف قبل نهايئ كأس ملك 

السعودية يوم الجمعة املقبل.
ويف املجموعة األوىل يحتاج كل من 

األهيل اإلمارايت واالستقالل إىل نقطة 
من مباراتيهام ضد لوكوموتيف 

والتعاون عىل الرتيب لضامن التأهل.
وميلك األهيل 8 نقاط بالتساوي 
مع االستقالل مقابل 5 لكل من 

لوكوموتيف والتعاون الذي يتعني 
عليه الفوز بأربعة أهداف حتى 

يتفوق عىل منافسه اإليراين يف 
املواجهات املبارشة.

ويرحل الفتح إىل الدوحة حيث 
سيكون عليه الفوز أمام لخويا، الذي 
ضمن صدارة املجموعة الثانية، بعد 

غد الثالثاء.
لكن حتى االنتصار رمبا ال يكفي 

الفريق السعودي الذي يحتاج أيضا 
إىل فوز الجزيرة، الذي جمع نقطة 

واحدة من خمس مباريات، عىل 
استقالل خوزستان ليك ينهي مشواره 

يف املركز الثاين.
وميلك لخويا 11 نقطة ويأيت استقالل 

خوزستان يف املركز الثاين ب�8 نقاط 
مقابل 6 للفتح صاحب املركز الثالث.
ويتفوق الفريق اإليراين يف املواجهات 

املبارشة ضد الفتح ما يعني أن 
التعادل فقط أمام الجزيرة يف اهواز 
بعد غد الثالثاء يكفيه ملرافقة لخويا 

إىل أدوار خروج املهزوم.

الريان يعول على جماهيره

اهانة عنصرية
تعرض املغريب مهدي بنعطية، مدافع نادي يوفنتوس، إىل موقف عنرصي تسبب 
يف أزمة كبرية أثناء حديثه إىل قناة “راي سبورت” التلفزيونية بعد انتهاء لقاء 
فريقه مع تورينو يف الكالتشيو مساء السبت. وسمع املدافع عرب سامعة األذن 
أثناء حديثه مع ضيوف االستوديو شخصاً يقول “ عن ماذا تتحدث أيها املغريب ال�) 
...(” ليسأل مقدم الربنامج من تحدث يل ؟،  ليجيب األخري يبدو أن هناك خطأ 
تقني. وترك الالعب املغريب الحوار، وغادرة املنطقة التي يتحدث فيها الالعبون إىل 
وسائل اإلعالم يف ملعب يوفنتوس آرينا.ومل تكشف القناة بعد عن الشخص الذي 
تفوه بهذه العبارة العنرصية، وهو عىل األرجح شخصاً يف غرفة التحكم مل يكن 
يعلم بوجود مايكروفون أمامه مام جعل النجم املغريب يسمع ما قاله. 

صفقة من العيار الثقيل   
انضم نادي بايرن ميونيخ األملاين، لألندية الراغبة يف التعاقد مع التشييل 
أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال اإلنجليزي. وكشفت صحيفة “تليجراف”، 
أن بايرن ميونيخ يجهز 65 مليون يورو، ما يعادل 55 مليون جنيه إسرليني، 
للتعاقد مع سانشيز املتبقي يف عقده موساًم واحًدا فقط مع الجانرز.وأوضحت 
الصحيفة، أن سانشيز واألملاين مسعود أوزيل مرشحان للرحيل عن صفوف 
أرسنال خالل سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة، إال أن إدارة بايرن ميونيخ تفضل 
جلب الدويل التشييل. وقد تكون مواجهة أمام مانشسر يونايتد يف الدوري 
اإلنجليزي امس، هي آخر مباراة لسانشيز عىل ملعب اإلمارات، أمام خصم 
قوي بالربمييريليج. وأشارت الصحيفة، إىل أن بايرن ميونيخ ليس الفريق الوحيد 
الراغب يف الحصول عىل خدمات سانشيز، ألن النجم التشييل مطلوب يف أندية 
باريس سان جريمان الفرنيس ومانشسر سيتي اإلنجليزي ويوفنتوس اإليطايل.
وانضم سانشيز إىل أرسنال يف صيف 2014 بصفقة بلغت 42.50 مليون يورو، 
قادًما من برشلونة اإلسباين ليسجل 138 هدًفا خالل 422 مباراة مع الفريق 
اللندين.
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“ديار المحرق” تقيم سوق التنين الشعبي

“شغف المانجو” في “لولو” يسلط الضوء على ملك الفاكهة 

اأعلنت �رشكة ديار املحرق، اإحدى اأكرب �رشكات 
التطوي����ر العق����اري يف مملك����ة البحري����ن اإقامتها 
ل�ش����وق التنني ال�شعبي املق����ام يف الفرتة ما بني 
ال�شاع����ة 4 ع�رشاً و11 م�ش����اًء كل يوم من تاريخ 4 
وحت����ى 13 مايو 2017 يف قرية املطاعم املقابلة 

ملجمع التنني. 
و�شتتخل����ل ال�ش����وق العدي����د م����ن الفعاليات 
الرتفيهي����ة واالأن�شط����ة املتميزة لكاف����ة الفئات 
ال�شين����ي  ال����رتاث  م����ن  امل�شتوح����اة  العمري����ة، 
التقلي����دي العري����ق، حي����ث �شيتمكن ال����زوار من 
معاي�شة اأجواء الت�شوق يف اأ�شواق ال�شني ال�شعبية. 

و�شتتيح �شوق التنني ال�شعبي فر�شة فريدة 
للح�ش����ور باال�شتمت����اع مب�شاهدة عرو�ش����اً مبا�رشة 
لف����ن الكتابة باخل����ط ال�شيني الق����دمي بوا�شطة 
Disc - نننانني حمرتفني، وا�شتعرا�س فريق م

pline Academy  جلولة من االألعاب اجلمبازية 
احل����رة، وغريه����ا الكثري م����ن الفعالي����ات املثرية 

وال�شيقة. 
والتع����اون  الوح����دة  مب����ادئ  م����ن  وانبثاق����اً 
والت�شامن املتاأ�شلة يف جذور املجتمع البحريني، 
لطامل����ا حر�شت ديار املحرق عل����ى اإقامة العديد 
م����ن الفعالي����ات الت����ي ته����دف يف املق����ام االأول 

للتقري����ب بني ال�شعوب وتع����زز من االنفتاح بني 
احل�شارات والتقائها.

و�رشح الع�ش����و املنتدب ل�رشكة مدينة التنني 
ماه����ر ال�شاع����ر قائ����الً “اأود اأن اأعرب ع����ن اعتزازنا 
الكب����ري با�شت�شافة هذه الفعالي����ة املتميزة التي 
حتتف����ي باجتم����اع خمتل����ف الثقاف����ات مع����اً، مما 
يع����زز الرتابط والتالحم ب����ني ال�شعوب. وبانطالق 
الفعالية يف عطلة نهاي����ة االأ�شبوع، نت�رشف بدعوة 
اجلميع يف مملكة البحرين والدول املجاورة لق�شاء 
اأمتع االأوقات معنا، ونتطلع لر�شم االبت�شامة على 

وجوههم ومنحهم ذكريات ال تن�شى”.

البوسنة والهرسك تشارك في سوق السفارات الدولي
البو�شن���ة  جمهوري���ة  قن�ش���ل  �شارك���ت 
والهر�ش���ك الفيدين���ا اغانوفي���ك يف فعالي���ات 
�شوق ال�شف���ارات الدويل الذي عق���د بتاريخ 2 
ماي���و 2017 برعاي���ة حرم رئي�س ال���وزراء �شمو 

ال�شيخة ح�شة بنت علي بن حمد اآل خليفة. 
وك�شفت اغانوفيك ع���ن امتنانها و�شكرها 
لدع���وة جمعية رعاية الطفل واالأمومة كما اأبدت 
اإعجابها بدماثة اأخ���الق اأهل مملكة البحرين وما 
القت���ه من ح�شن ال�شياف���ة واال�شتقبال وعظمة 
وروع���ة التن�شي���ق والتنظيم ل�ش���وق ال�شفارات 
الدويل، موؤكدة اأنها امل�شاركة االأولى جلمهورية 

البو�شنة والهر�شك يف هذا احلدث املميز.
كم���ا اأك���د رئي����س جمل����س االإدارة ملرك���ز 
البو�شن���ة والهر�ش���ك للخدم���ات ف���رع البحرين 
ريا����س يو�ش���ف اأن م�شاركة �شف���ارة جمهورية 
البو�شنة والهر�شك الأول مرة يف �شوق ال�شفارات 
ال���دويل �شيع���زز التب���ادل التج���اري والثق���ايف 
والتنمي���ة االقت�شادية يف �شت���ى املجاالت بني 

البلدين حيث اأك���د يو�شف اأنه توجد الكثري من 
العوام���ل امل�شرتكة بني البلدي���ن والتي ت�شجع 

على اال�شتثمار الواعد.
و�رشح���ت نائ���ب الرئي����س “يُف ح�شن” على 
جهود القن�شل واجلالية البو�شنية يف البحرين، 
حي���ث عربت ح�ش���ن عم���ا مل�شته ل���دى اجلالية 
من حي���ث ثقته���م املطلقة واميانه���م العميق 

باإمكانية زي���ادة الفر�س اال�شتثمارية والتبادل 
البحري���ن  مملك���ة  ب���ني  وال�شياح���ي  التج���اري 

وجمهورية البو�شنة والهر�شك.
وذكر رجل االأعمال جواد احلواج ان البو�شنة 
اأر�س خ�شب���ة تتمت���ع بكافة مقوم���ات التجارة 
وال�شياح���ة وانها من ال���دول الغنية التي تتمتع 

مبناخ معتدل وبيئة خ�شبة �شالح لال�شتثمار.

“VIVA” ترعى مؤتمر مهندسي الكهرباء 
اأعلنت VIVA البحرين عن رعايتها 
مهند�ش���ي  جمعي���ة  ومعر����س  ملوؤمت���ر 
الكهرباء وااللكرتونيات اخلليجي التا�شع 
IEEE لعام 2017 والذي �شيعقد حتت 
رعاي���ة �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأمري 
خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة يف مركز 
املوؤمت���رات واملعار�س يف فندق اخلليج 

من 9 اإلى11 مايو 2017.
و�شيتي���ح املوؤمتر ال���ذي يدار حتت 
عنوان “احلل���ول من اأج���ل اقت�شاد اأكرث 
ذكاء” فر�شة لقادة االأعمال واملبتكرين 
و�شانع���ي ال�شيا�ش���ات للتفاعل وتبادل 
اأبحاثه���م  اأح���دث  وتق���دمي  اخل���ربات 
اأقرانه���م م���ن خلفي���ات هند�شي���ة  م���ع 
و�شيت�شم���ن  متع���ددة.  وتخ�ش�ش���ات 
املوؤمت���ر اأي�ش���اً دورات تعليمية وور�س 
عم���ل، باالإ�شاف���ة اإلى معر����س �شناعي 

طوال فرتة املوؤمتر.
وعل���ق الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة 
VIVA البحري���ن علي���ان الوتيد قائال: 
“ي�رشن���ا اأن نكون ج���زءاً من هذا املنتدى 
االإقليم���ي، حيث نتطل���ع اإلى التعاون مع 
اخل���رباء واملهني���ني القادمني من جميع 
اأنح���اء املنطقة للم�شاهم���ة يف خلق نظام 
بيئ���ي يعمل با�شتم���رار من اأج���ل تعزيز 
االإطار التنفيذي عل���ى امل�شتوى الدويل 
وتعديل االر�شادات واللوائح للزيادة يف 

تاأثري قطاع االأعمال”.
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“موفنبيك القرن الذهبي” يضمن راحة ضيوفه الخليجيينعضوات نادي البحرين للحدائق يزرن حدائق “جيبك”
ا�شتقبل���ت موؤخ���راً �رشك���ة اخللي���ج 
ل�شناع���ة البرتوكيماوي���ات وف���دا م���ن 
للحدائ���ق  البحري���ن  ن���ادي  ع�ش���وات 
برئا�ش���ة رئي�ش���ة جمل����س اإدارة النادي 
زه���رة عبداملل���ك وكان يف ا�شتقباله���م 
مراق���ب امل���وارد الب�رشي���ة رئي�شة جلنة 
امل���راأة جن���اة �رشيف وعدد م���ن ع�شوات 

جلنة املراأة بال�رشكة.
وتع���رف الوف���د م���ن خ���الل الزيارة 
ال���ذي تولي���ه  عل���ى االهتم���ام الكب���ري 
ال�رشك���ة لتدري���ب الك���وادر البحريني���ة 
العاملة لديه���ا وحر�شها على تزويدهم 
للعم���ل  الالزم���ة  الفني���ة  بامله���ارات 
قدراته���م  تعزي���ز  وكذل���ك  ال�شناع���ي 
ال�شخ�شية والقيادي���ة، كما اطلع الوفد 
كذل���ك على منوذج مل����رشوع ا�شتخال�س 
غ���از ثاين اأك�شيد الكرب���ون الذي ي�شهم 
اإ�شهام���اً كب���رياً يف حماي���ة البيئ���ة ع���رب 
تقلي���ل انبع���اث الغ���ازات الدفيئة اإلى 

م�شتويات متدنية جداً.
م���ن جانب اآخر تعرف ال�شيوف على 
جمموع���ة الربامج واالأن�شط���ة التدريبية 
التي تقدمها اأكادميية التعلم والقيادة 
ومركز التعلم االإلكرتوين، باالإ�شافة اإلى 
مناذج للم�شاري���ع التو�شعية التي تنوي 
ال�رشكة تنفيذها م�شتقبالً لزيادة معدالت 
البرتوكيماوي���ة.   اإنتاجه���ا م���ن امل���واد 
وقال عبدالرحمن جواهري اإن ال�رشكة قد 
اأ�شعده���ا ا�شت�شافة وفد نادي البحرين 

للحدائ���ق، موؤك���داً اأن هذه الزي���ارة قد 
�شكل���ت منا�شب���ة �شانحة الإط���الع عنا�رش 
فاعلة يف املجتمع البحريني على التطور 
الكب���ري الذي ت�شه���ده مملك���ة البحرين 
البرتوكيماوي���ات  �شناع���ة  جم���ال  يف 
واالأ�شمدة، وذلك م���ن خالل هذه ال�رشكة 
الرائدة التي تعترب اأمنوذجاً م�رشفاً لهذا 
القطاع يف مملكة البحرين مبا ت�شمه من 
من�ش���اآت حديثة وما تتمت���ع به من قوى 

وطنية موؤهلة.

يقدم فن���دق موفنبيك ا�شطنبول 
الق���رن الذهب���ي ل�شيوفه م���ن بلدان 
اخللي���ج العربي خدمات ومزايا ح�رشية 
م�شمم���ة خ�شو�شا لتلبية احتياجاتهم 

هذا ال�شيف.
و�شي�شع���ر امل�شاف���رون من اأفراد 
وعائ���الت من بل���دان اخللي���ج العربي 
براحة االأجواء املنزلية، خ�شو�شا خالل 
�شه���ر رم�شان املب���ارك املقبل حيث 
�شتتواف���ر ت�شهيالت عدي���دة ت�شمن 

لهم عي�س تلك الفرتة بهناء.
و�شيقام بوفيه االإفطار يف مطعم 
املاأك���والت  ويت�شم���ن  كولين���ارت 
تق���دم  كم���ا  والعثماني���ة،  الرتكي���ة 
االأطاي���ب ال�شوي�رشي���ة والرتكية اأي�شا 
يف ردهة �شكاي دوم عند اأعلى املبنى، 
حي���ث االإطاللة على مناظ���ر بانورامية 

اأخاذة للقرن الذهبي.
وقب���ل اأو بع���د االإفط���ار، ميك���ن 

لل�شي���وف زي���ارة م�شج���د ال�شلط���ان 
اأيوب الذي يبع���د م�شافة ق�شرية عن 

الفندق.
فن���دق  يف  الغ���رف  كل  يف  تت���اح 
موفنبي���ك ا�شطنبول الق���رن الذهبي، 
�شج���ادات  غرف���ة،   136 وعدده���ا 
لل�شالة، وقن���وات تلفزيونية و�شحف 
من ال�رشق االأو�ش���ط ومعلومات باللغة 

العربية حول مواقع الت�شوق وال�شياحة 
يف املدينة، اإ�شافة الى جهاز تلفزيون 
قيا����س 40 بو�شة ب�شا�شة م�شطحة مع 
قن���وات ف�شائي���ة وخدم���ة االنرتن���ت 
الال�شلكي )واي فاي( جمانا، ومكاتب 
وخزان���ات تت�ش���ع الأجه���زة الكمبيوتر 
ت�شهي���الت  ال���ى  اإ�شاف���ة  املحمول���ة 

لتح�شري ال�شاي والقهوة.

مع حلول مو�شم ال�شي���ف، يحل وقت تناول 
للح�ش���ول  موق���ع  واأف�ش���ل  ال�شه���ي،  املاجن���و 
عل���ى اأف�ش���ل اأن���واع ه���ذه الفاكه���ة املحببة هو 
لولوهايربمارك���ت، حيث افتت���ح موؤخرا مهرجان 
املاجن���و ال�شن���وي ال���ذي حمل ه���ذا الع���ام ا�شم 
“�شغ���ف املاجن���و”، وذلك �شم���ن احتفال �شخم 

اأقي���م يف لولو- جمم���ع الدانة، وافتت���ح من قبل 
القائم باأعمال ال�شفارة الهندية، مريا �شي�شوديا. 
اأكرث من 61 نوعا من تلك الفاكهة جلبت من 14 
دولة، على ا�شتعداد الإغراء ع�شاق املاجنو، وذلك 
اإل���ى جانب العرو����س الرتويجية الت���ي �شت�شمح 
للجمه���ور ����رشاء اأ�شن���اف خمتلفة م���ن الفاكهة. 

العديد من االأ�شن���اف ذات اجلودة مت جلبها جوا 
خ�شي�شا ملهرجان لولو، وذلك اإلى جانب املاجنو 

الع�شوي الذي يوفر فوائد �شحية اإ�شافية.
ب���دوره، قال املدير االإقليم���ي للولو، جوزير 
روباواال اإن “مهرج���ان �شغف املاجنو هو احتفال 
بالفوائد ال�شحي���ة والطعم املميز للماجنو، ومن 

املع���روف اأن تلك الفاكه���ة ت�شاعد على مكافحة 
ارتف���اع الكولي�شرتول وحت�شني اله�شم والتمتع 

ب�شحة اأف�شل على وجه عام”.
واأ�ش���اف “اإلى جانب املاجن���و الطازج، نوفر 
يف املتج���ر اأي�ش���ا املاجن���و اخل���ام امل�شتخدم يف 
حت�شري االأطباق اللذيذة. وجلذب �شهية العمالء، 

اأع���د الطهاة جمموعة م���ن اأطباق املاجنو بدءا من 
احللويات ال�شعبية )كماجنو كولفي، و�رشيكالند، 
والكعك، والفطائر(، اإلى املخلالت وال�شل�شات 
وال�شلط���ات والع�شائ���ر وامليل���ك �شي���ك، وهي 
بالتاأكي���د �شتق���دم مزي���دا من االأف���كار اجلديدة 

للمطبخ”.
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انته���ت ال�صاب���ة دمي���ا احلاي���ك م���ن ت�صوير 
م�صاهده���ا يف م�صل�ص���ل “ قلبي مع���ي” مع املخرج 
با�صم �صعبو، واإنتاج م�صرتك بني مي�صاء املغربي، 

وقناة اأبو ظبي.
وك�صفت احلاي���ك، عن طبيع���ة العمل فقالت 

اإن���ه عاطفي رومان�صي ت����رد فيه ق�ص�ص واقعية، 
وفيه تركي���ز على اخليانة والوف���اء واحلب يف هذا 
الزم���ن. وقال���ت اإن امل�صاهد كلها �ص���ّورت يف اأبو 
ظبي ودول اأوروبية، م�صيدة بامل�صاركة اإلى جانب 

مي�صاء املغربي  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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تتح�ص���ن االأح���وال ويك���ون اجلو غري 
مقلق وتتخل�ص من التوتر 

يعجبك �صخ�ص وتبذل امل�صتحيل لتنال 
ر�صاه، فتحاول اأن تراعي م�صاعره 

الف���رتة ال�صباحية الت���ي تخ�ص�صها 
ملمار�صة الريا�صة تكون منا�صبة 

ت�صتع���ني بخربة اأح���د املقربني منك يف 
كيفية القيام بالتمارين الريا�صية 

تعمل على م����روع جديد وحتاول اأن 
تكون متحفظاً يف خططك 

ت�صع���ر اأن االأمور تخرج عن �صيطرتك 
اليوم فكن حا�صماً جتاهها 

�صيط���ر عل���ى انفعاالتك اأم���ام جميع 
االأفراد وال تت�رع يف ردة فعلك

تعي�ص م�صاك�صة ما اأو تعالج خطاأً 
مفاجئاً اأو تواجه بع�ص االأخبار

ال ت���دع خيارك مييل نح���و كل ما قد 
يعر�ص �صحتك للخطر، انتبه 

تبدو متقلب امل���زاج اليوم وتتعامل 
مع الزمالء يف العمل بطريقة �صعبة

ا�صتع���د لعراقي���ل وا�صطرابات على 
خمتلف االأ�صعدة اأو معاك�صات كبرية 

تخط���ط لق�ص���اء اأم�صي���ة رومان�صي���ة 
برفقة احلبيب تقوي العالقة بينكما 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

“رمانة” و”تعبت أراضيك” و”بوطبيع”.. 

أبرز أعمال تلفزيون الكويت في رمضان.. بنجوم البحرين
تلفزيون  اأع��ل��ن 
ال���ك���وي���ت خ��ري��ط��ة 
ب����راجم����ه ل�����دورة 
 ،2017 رم�صان 
ع��ل��ى  ح���ف���ل  يف 
خ�������ص���ب���ة م�������رح 
م��وؤ���ص�����ص��ة االإن���ت���اج 
امل�صرتك،  ال��رباجم��ي 
ب����رع����اي����ة وزي����ر 
ال�����������دول�����������ة 
جمل�ص  ل�صوؤون 
ال�����������وزراء وزي�����ر 
وح�صور  العبداهلل،  حممد  ال�صيخ  بالوكالة  االإع��الم 
ال��وزارة  وكيل وزارة االإع��الم طارق امل��زرم ووك��الء 
امل�����ص��اع��دي��ن م���ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات وجن���وم 
الدينية  ال��ربام��ج  ومقدمي  املحلية  امل�صل�صالت 
على  حا�رة  �صتكون  التي  واملنوعات  والثقافية 

ال�صا�صة يف ال�صهر الف�صيل.
ب�����داأ احل���ف���ل ب��ا���ص��ت��ح�����ص��ار 
جمموعة  خالل  من  رم�صان  ليايل 
ا�صتعرا�صيني، ثم عر�صت مناذج 
م��ن ب��رام��ج ال����دورة ح��ي��ث كانت 
اإمي��ان  امل��ذي��ع��ة  فقراتها  ت��ق��دم 

جنم.
واأك���د وك��ي��ل االإع����الم ط��ارق 
ال���ربام���ج  خ��ري��ط��ة  ان  امل������زرم 
لها  االع���داد  مت   2017 لرم�صان 
�صكلت  حيث  طويلة،  ف��رتة  منذ 
اللجان لو�صع الت�صور لها ومن ثم 
ا�صبحت  لتنفيذها، حتى  التجهيز 
حقيقة على ار�ص الواقع. واأ�صاف 
تكون  ان  حر�صنا  “لقد  امل���زرم: 
متميزة  الف�صيل  ال�صهر  خريطة 
االذواق  ك��ل  الإر����ص���اء  وم��ت��ن��وع��ة 
متابعي  م��ن  العمرية  وامل��راح��ل 
تلفزيون الكويت حمليا وخارجيا”.
اأط��ل��ت م��ق��دم��ة احلفل  وق���د 
اإميان النجم التي رحبت باحل�صور 

وك�صفت يف تقدميها عن عر�ص تلفزيون الكويت 
“ف�صريوا”  بينها  من  الدينية  الربامج  من  جمموعًة 
اأجانب  خالله  م��ن  يقدم  ال��ك��ن��دري،  فهد  لل�صيخ 
القراآن، وكذلك كوكبة  االإ�صالم بعد قراءة  اعتنقوا 
برنامج  وه��و  تاريخ”،  لها  “م�صاجد  بينها  اأخ��رى 

يتناول اأ�صهر امل�صاجد يف الكويت وغريها.
رم�صان  خ��الل  الكويت  تلفزيون  يقدم  كما 
من  اهلل  “حيا  منها  مهمة  ثقافية  ب��رام��ج  اأي�صا 
وبرنامج  واملواقف،  الذكريات  عن  يتحدث  جانا” 
كيفية  عن  فكرته  وت��دور  رم�صان”  يف  “باالإمكان 
ال�صعرات  تقليل  مثل  احلياة  يف  ال��ع��ادات  تغيري 
وجد  تقدمي  من  وهو  الريا�صة  وممار�صة  احلرارية 
العثمان، ف�صالً عن برنامج طبخ “3 نكهات” يقدم 
�صخ�صية،  م��ن  اأك��ر  وا�صت�صافة  طبخة  م��ن  اأك��ر 
نايف  واإع���داد  الها�صمي  افتخار  تقدمي  من  وه��و 
النعمة، “كل يوم يال” يتناول يف كل حلقة تعريف 
“كل  مبعنى  ال��ك��وي��ت  يف  ي���ال  ع��ن  امل�����ص��اه��دي��ن 
اجلمعية  اإنتاج  من  وهو  نبتة”،  يوم  وكل  طري  يوم 

وهو  منرية”  “حزاوي  البيئة،  حلماية  الكويتية 
برنامج ي�صتهدف �ريحة االأطفال من خالل “حزاوي” 
تقوم بروايتها القا�صة منرية العيدان، “�صور من 
�صور  من  جمموعة  حلقة  كل  يف  يتناول  املا�صي” 
املا�صي العريق اإعداد بدر ال�صايجي وتقدمي فوؤاد 
ي�صلط  الكويت”  ب��ح��ارة  خطى  “على  امل��ق��ه��وي، 
التجاري  ال�صفر  يف  الكويت  ب��ح��ارة  على  ال�صوء 
البحري اإلى �صواحل اأفريقيا ال�رقية قبل اكت�صاف 
برنامج وثائقي  “يف رم�صان” وهو  النفط، 
يتناول االأجواء الرم�صانية يف بع�ص الدول، 
طبقاً  تقدم  حلقة  كل  يف  جدتي”  “مطبخ 
وي�صت�صيف  القدمية،  االأك��الت  من  كويتياً 
اإحدى ال�صخ�صيات من ال�صيدات كبار ال�صن، 
اإعداد حم�صن العلوي واإخراج فواز  وهو من 
“يف  العمران،  منال  وتقدمي  العيدرو�صي 
بيتنا �صيف” وهو برنامج يهتم باإبراز رواد 
خالل  من  املجاالت  بكل  الفعالني  الكويت 

زيارات ميدانية لل�صيوف.

جمموعة  ال��ك��وي��ت  تلفزيون  يعر�ص  ك��ذل��ك 
متميزة من الربامج املنوعة التي تدخل البهجة اإلى 
النفو�ص وتك�ر الروتني غري التقليدي مع الربامج 
يقدمه  ال��ذي  امل�صابقات  برنامج  منها  ال��ع��ادي��ة، 
الفنان طارق العلي “طارق مول” تدور فكرته حول 
جاهداً  وي�صعى  حديث  جت��اري  جممع  يف  لوكي�صن 
لفر�ص النظام داخل املول، وكذلك برنامج “غبقة 
رم�صانية” تقدمي ح�صة اللوغاين، “مدفع االإفطار” 
نايف  ق�ر  من  مبا�رة  يبث  جماهريي  برنامج  وهو 
اأمام مدفع االإفطار، ويقدم العديد من امل�صابقات 
الزميل  تقدمي  من  وه��و  للجمهور،  واجل��وائ��ز 
اإلى  باالإ�صافة  اخلليفة،  وطالل  اخللف  �صعد 
�صوق  ق��ل��ب  م��ن  بونواف”  “دكان  ب��رن��ام��ج 
املباركية، ويدور العمل بني يوميات ومواقف 
اخلفية  الكامريا  برنامج  ال�صخ�صية،  وطرائف 
وردود  امل��واق��ف  على  يعتمد  “ال�صموحة” 
تراثي  كرتون  برنامج  وهو  “اأهازيج”  الفعل، 
ي�صارك  ال�صندباد”  ورحلة  “�صهيل  لالأطفال، 
وهو  “ك�صم�ص”  النبهان،  جا�صم  الفنان  فيه 
برنامج  لالأطفال،  15 حلقة  من  برنامج مكون 

رم�صان”  “�صحاوي 
ي�صت�صيف  م��ن��وع  ي��وم��ي 
���ص��خ�����ص��ي��ات ���ص��ي��ا���ص��ة 
وهو  وفنية  واجتماعية 
من تقدمي فاطمة بو حمد 

واأ�صماء ال�صيف.
ت�����ع�����ود ال���ف���ن���ان���ة 
هذا  الفهد  حياة  القديرة 
امل��و���ص��م م��ن ج��دي��د اإل��ى 
ت��ل��ف��زي��ون ال��ك��وي��ت من 
“رمانة”،  م�صل�صل  خ��الل 
وهو عمل كوميدي طريف 
ي�صارك فيه اإلى جانب �صيدة ال�صا�صة 
اخلليجية الفنان اأحمد اجل�صمي، بثينة 
كذلك  اجل����راح،  يو�صف  الرئي�صي، 
عبدال  مناف  واملخرج  املنتج  يقدم 
للتلفزيون هذا العام م�صل�صل “تعبت 
بحت  درام���ي  عمل  وه��و  اأرا�صيك”، 
الطالق  االجتماعية مثل  الق�صايا  اأعماق  يغو�ص يف 
عرفات،  زه��رة  بطولة  من  وه��و  االأ����ري،  والتفكك 
�صبت،  �صيالء  مالك،  املهدي،  ح�صني  ح�صن،  اأح��الم 

عبد الرحمن الدين، فرح هادي، اأبرار �صبت.
م�صل�صل  العقل  الرحمن  عبد  الفنان  يقدم  كما 
واأحمد  دروي�ص  عبدالنا�ر  الفنان  مع  “بوطبيع” 
ولولوة  العجريب  وخالد  حاجية  و�صهاب  العونان 
املال وعبداهلل اخل�ر و�صعود ال�صويعي ويتحدث عن 
العديد من الق�صايا االجتماعية وال�راع والطمع يف 
التلفزيون  ويعر�ص  االإن�صانية.  امل�صاعر  غياب  ظل 
منها  العربية  الدرامية  االأعمال  من  جمموعة  اأي�صاً 
تاريخي  �صوري  عمل  وه��و  “اأوركيديا”  م�صل�صل 
واأطماع  املماليك  ح��روب  تت�صمن  ق�ص�صاً  يعالج 
اإخراج  من  وهو  “الزيبق”  م�صل�صل  والنفوذ،  احلكم 
وائل عبداهلل ماأخوذ من ملفات املخابرات امل�رية 
منري  و���ري��ف  عبدالعزيز  ك��رمي  بطولة  م��ن  وه��و 
وريهام عبدالغفور، كما �صيكون اجلمهور مع اجلزء 

الرابع للم�صل�صل البدوي “ذباح غلي�ص”.

اأقام مرك���ز عبدالرحمن كانو الثقايف 
حفل تد�صني كت���اب “هوية م�ر يف عامل 
متغري: روؤية ا�صت�رافية “ للدكتور حممد 
نعمان ج���الل واأدار احلوار االأ�صتاذ مبارك 

العطوي.
وا�صته���ل مب���ارك العط���وي احلف���ل 
مبقدم���ة م�صهب���ة اخت����ص فيه���ا �ص���رية 
الكاتب وموؤلفاته العديدة ثم بداأ الكاتب 
الدكتور حممد نعمان جالل باحلديث عن 
الكت���اب باال�صت�صهاد باآية قراآنية كرمية 
َ اإِن �َصاَء  ُخلُ���وا ِم����ررْ م���ن قول���ه تعالى )ادرْ
ُ اآِمِن���نَي( االآي���ة 99 -�ص���ورة يو�صف،  اهللهَّ
وبو�صفها مفت���اح الهوية امل�رية وذكر 
م���ا ت�صمنته من ثالث اأفكار وهي اإن م�ر 
اأر�ص مبارك���ة و�صلتها اخلا�ص���ة بالنبي 
حممد والعديد من االأنبياء ويف مقدمتهم 
عي�صى ومو�ص���ى من اأويل الع���زم عليهم 

اأف�صل ال�صالة وال�صالم.
 كما اأ�صار الدكتور جالل لوجود عدد 
من اأ�رحة اأه���ل البيت النبوي ال�ريف يف 
م����رص مما يدلل على ارتب���اط م�رص الوثيق 

باآل البي���ت واأو�صح اأن ف�ص���ول الكتاب 
تتح���دث ب�ص���كل مف�ص���ل ع���ن الهوي���ة 
امل�ري���ة ومتطلبات البع���د التاريخي يف 
القرن الع�رين وع���رف اأن الهوية ترتبط 
لل�صخ����ص  النف�ص���ي  وال���رتاث  باحلال���ة 
ال�صخ����ص  ذاتي���ة  وحتدي���د  وبالو�ص���ف 

وبالتايل حتديد ذاتية الدولة.
واأ�ص���ار ج���الل لكتاب���ات املوؤرخ���ني 
م����ر  تاري���خ  ع���ن  امل�صهب���ة  القدم���اء 
وعجائبها وتاريخ الرتاث القبطي العريق 
يف م�ر. ويف خ�صم احلديث ينبه الدكتور 
جالل اأن الرتاث العربي ارتبط مب�ر قبل 
الرتاث االإ�صالمي وهو ما يذكره يف كتابه 
حي���ث اأن م����ر كان���ت ترتب���ط باجلزيرة 
العربي���ة عرب �صب���ه جزيرة �صين���اء والبحر 
االأحم���ر وزي���ارة �صيدن���ا اإبراهي���م علي���ه 
ال�صالم مل�ر مع زوجت���ه وارتباطه بهاجر 
لتنجب له ا�صماعيل عليه ال�صالم وتختلط 
االأع���راق من���ذ ذل���ك احل���ني ليق���ال من 
ه���ذه الزاوية ان م����ر اأم لن�صف العرب. 
لينتق���ل بعد ذل���ك لدخ���ول االإ�صالم الى 

م����رص وترحيب االقباط ب���ه وجميء احلكم 
الفاطم���ي مل�ر بعد ذلك لت�صبح الهوية 
امل�ري���ة مركب���ة ومتداخل���ة ومرتاكم���ة 
ولي�صت هوية فردية وهنا تكمن �صعوبة 

درا�صة الهوية امل�رية.
واأ�صاف ج���الل يف حديثه اأن الكتاب 
يت�صم���ن ف�ص���ل يحاك���ي تط���ور احلكم 
املعا�ر يف م�ر من ع�ر الرئي�ص الراحل 
حممد اأن���ور ال�ص���ادات واتفاقي���ة كامب 
ديفيد. كم���ا يتحدث الكتاب عن التنمية 
ال�صيا�صي���ة الت���ي ت�ص���كل ج���زء رئي�صي 
م���ن الهوية فالهوية ب���دون تنمية وراحة 
اقت�صادي���ة تبنى عل���ى اأ�ص����ص �صعيفة 
وه���و ما ي�صخ�صه الكاتب اأنه اأحد م�صاكل 
الهوي���ة امل�رية يف ه���ذه املرحلة وذلك 
ب�صب���ب التغ���ريات ال�صيا�صي���ة و�صخامة 
عدد ال�صك���ان واحلروب �صد ا�رائيل مما 
دمر الكثري من االقت�صاد امل�ري لتواجه 
الهوي���ة امل�ري���ة حت���دي ال����راع عل���ى 

ال�صلطة فيما بعد. 

تدشين كتاب “هوية مصر في 
عالم متغير: رؤية استشرافية”

“جزيرة المهرجين”.. عمل 
مسرحي ضخم للعطاوي

بعد النجاح املتوا�صل يف ال�صنوات 
االأخرية على م�صتوى االأعمال امل�رحية 
واالإنت���اج التلفزيوين وحتقيق العديد 
م���ن املراك���ز االأول���ى عل���ى ال�صعيد 
املحل���ي واخلليجي والعرب���ي �صيقدم 
املخ���رج ن�ص���ال العط���اوي بالتعاون 
م���ع الكاتب الكويتي عثم���ان ال�صطي 
وم�رح البي���ادر اأ�صخم اإنت���اج م�رحي 
�صيعر����ص يف عي���د الفط���ر امل�رحية 
العائلية الهادفة “جزيرة املهرجني”، 
حي���ث اأو�ص���ح املخ���رج العط���اوي ان 
امل�رحي���ة �صتحمل لوح���ات كوميدية 
م�صوق���ة يف ج���و ا�صتعرا�ص���ي �صخ���م 
وقريبا �صيت���م االإعالن ع���ن تفا�صيل 

العمل.
يجدر بالذكر اأن املخرج العطاوي 
ق���دم م�رحي���ة م���ن تاألي���ف الكات���ب 
ال�صط���ي يف مهرج���ان خال���د ب���ن حمد 
للم����رح ال�صباب���ي االأخ���ري بعن���وان “ 
ب���ال” وح�ره���ا اأكرب جمه���ور من حيث 
العدد، ودائما ينفرد املخرج العطاوي 
باأ�صل���وب متمي���ز يف االخ���راج والروؤية 
ال�صامل���ة للعر�ص مما يجع���ل جتربته 

من اأهم التجارب واأن�صجها.

ي�صارك الفنان واملنتج قحطان القحطاين يف امللتقى االأول لالإنتاج الفني الذي يقام يف مدينة اخلرب باململكة 
العربية ال�صعودية يف الفرتة من 8 الى 10 مايو احلايل ويقام برعاية اأمري املنطقة ال�رقية �صاحب ال�صمو امللكي 

االأمري �صعود بن نايف بن عبدالعزيز.
وي�صت�صي���ف امللتقى الفنان القحطاين الذي �صغل من�صب رئي�ص االإنت���اج بتلفزيون البحرين �صابقا لتقدمي 
ورقة بعنوان )االإنتاج التلفزيوين امل�صرتك.. اأحالم على ورق(، حيث �صيتناول يف اجلل�صة احلوارية التي �صيتحدث 
فيه���ا ع���ن �رورة اإيج���اد �راكة حقيقية ب���ني املوؤ�ص�صات االإعالمية الت���ي تقدم خدماتها ع���رب الو�صائل ال�صمعية 
والب�ري���ة، وب���ني امل�صتثمرين من القطاع اخلا�ص ب�صكل عام مبا فيها �رك���ات االإنتاج اخلا�صة موؤكدا �رورة بناء 
هذه ال�راكة على اأ�ص�ص قانونية حتفظ لكل االأطراف حقوقهم االأدبية واملادية، وعلى اأن تكون االأهداف متوافقة 
بينهم فيما يخ�ص املحتوى العام للمادة الفنية، فهو الركيزة االأهم يف جمال االإنتاج وذلك من اأجل املحافظة على 

الذوق العام واالرتقاء به، م�صددا على اأهمية حتلي هذه ال�راكة بالنزاهة وعدم بعرة املال العام يف غري حمله.
وع���ن راأيه يف م�صاركة ال���وزارات احلكومية يف دفع عجل���ة االإنتاج لدى املوؤ�ص�صات االإعالمي���ة، فيقول اإن هذه 

ال���وزارات تعم���ل وف���ق ميزانيات حتددها الدول���ة لالإيفاء بخدماته���ا املخت�صة بها ك���وزارات الرتبية 
وال�صح���ة وغريها من ال���وزارات اخلدمية االأخ���رى، وال توج���د يف ميزانياتها اأبواب 

تتعل���ق باإنتاج مواد �صمعية اأو ب�رية، واإن وجدت لغر�ص الرتويج لفعالية 
اأو منت���ج ما، فاإنها توؤخذ من بع�ص اأب���واب امليزانية التي بها فائ�ص، 

وهذه احلاالت حت�صل نادرا، بل على العك�ص من ذلك فاإن الوزارات 
اخلدمية تطلب من املوؤ�ص�ص���ات االإعالمية تغطية ن�صاطاتها عرب 

و�صائلها بدون مقابل.
ي�ص���ار الى اأن امللتقى االأول لالإنت���اج الفني يتم مب�صاركة 
املوؤ�ص�ص���ات االإعالمي���ة الك���ربى يف اخلليج ومنه���ا جمموعة اأم 
ب���ي �صي، وروتانا واق���راأ اإ�صافة الى تلفزي���ون دولة الكويت، 
وي�صتم���ل امللتقى على جل�ص���ات حوارية وور����ص عمل و�صوق 

للربام���ج ت�صارك فيه القنوات الف�صائي���ة و�ركات االإنتاج، كما 
�صيتم تكرمي عدد من جنوم ال�صا�صة اخلليجية ومن بينهم الفنان 

قحطان القحطاين.

سيقدم ورقة عن اإلنتاج المشترك
قحطان القحطاني  في الملتقى األول 

لإلنتاج الفني بالسعودية

يف البح���ث عن ال���ذات ال�صعرية وحماكاة الن����ص، ي�صت�صيف بيت 
ال�صع���ر بيت اإبراهيم العري�ص ال�صاعر ال�صع���ودي جا�صم ال�صحيح، يف 
اأم�صي���ة تتاألق فيها الق�صائد التي تروم ب���ني مناخات الهم االإن�صاين 
والروؤى الفل�صفية واالأبعاد الوجودية، لتكون اأكر من لغة يخاطب بها 
االأل���ق ال�صع���ري والهواج�ص التي تت�صلل ع���رب ن�صو�صه اجلمالية، كي 
يقتف���ي من اآثارها اأبجدية متثله ودالالت حتتمل مفردات جمة كرهان 
عل���ى تفكي���ك بنية الق�صي���دة، يكون ذل���ك، �صمن املو�ص���م الثقايف 
“املجازفة جزء من النجاة “، ملركز ال�صيخ اإبراهيم للثقافة والبحوث، 

وتزامناً م���ع فعاليات ربيع الثقافة 2017، الي���وم االثنني املوافق 8 
ماي���و 2017، عند ال�صاعة الثامنة م�صاء، يف بي���ت ال�صعر بيت اإبراهيم 

العري�ص.
جت���در االإ�صارة اإل���ى اأن ال�صاعر جا�صم ال�صحي���ح من مواليد مدينة 
اجلفر ال�صعودية، بداأ يف الظهور على ال�صاحة االإح�صائية عرب االحتفاالت 
الدينية واالجتماعي���ة ون�رت ق�صائده يف العديد م���ن و�صائل االإعالم 
املحلي���ة والعربي���ة، وهو ع�صو اجلمعي���ة العربي���ة ال�صعودية للثقافة 

والفنون وع�صو النادي االأدبي باملنطقة ال�رقية.

الشاعر السعودي الصحيح في بيت إبراهيم العريض

tariq_albahhar

 ريــم أرحمــة مشغــولــة 
بـ “كـــان فــي كــل زمـــان”

توا�ص���ل الفنانة البحريني���ة رمي اأرحمة ت�صوي���ر م�صاهدها 
باأحدث اأعماله���ا الفنية واملتمثل بامل�صل�ص���ل الدرامي الرتاثي 
“ك���ان يف كل زم���ان” الذي ي�صور حاليا ب���ني الكويت والبحرين 
ودول اوروبي���ة ومب�صاركة كم كبري من جن���وم الدراما الكويتية 

واخلليجية متهيدا لعر�صه �صمن ال�صباق الدرامي الرم�صاين.
وي�ص���كل العم���ل احل�ص���ور الث���اين عل���ى الت���وايل للنجم���ة 
البحرينية يف اعم���ال �صندريال ال�صا�صة اخلليجي���ة �صعاد عبداهلل 
بع���د ان �صاركتها يف رم�ص���ان املا�صي بطول���ة م�صل�صل “�صاق 
البامب���و” و�صجالت���ا ح�ص���ورا ممي���زا يف تلك امل�صارك���ة ما �صكل 

دافعا قويا الختيارها �صمن طاقم عمل امل�صل�صل اجلديد.
وم���ن املنتظر ان تلعب رمي دور البطولة يف اكر من ق�صة، 

حي���ث يتك���ون العمل م���ن �صل�صل���ة ق�ص�ص تتح���دث عن حقب 
تراثي���ة وتاريخية معين���ة، �صتقدم للم�صاه���د بحلقات منف�صلة، 
االم���ر ا�صتوجب عل���ى رمي وفري���ق العمل التنقل ب���ني الكويت 
والبحري���ن ودول اوروبية وذلك بحثا عن مواقع تتنا�صب مع كل 
ق�ص���ة على حدة. ومن املق���رر ان تنتهي الفنان���ة البحرينية من 
ت�صوير م�صاهدها يف االأيام القليلة املقبلة، حيث جمعتها اغلب 
هذه امل�صاهد من ابرز النجوم امل�صاركني بطولة “�صاق البامبو” 
يف العام املا�صي ومن ابرزهم فاطمة ال�صفي و�صجون الهاجري 
ومرام وحمد ا�صكناين وفرح ال�راف وغريهم، والعمل من تاأليف 
الكاتب���ة هبة م�صاري حمادة، ويتناوب على اإخراج حلقاته كل من 

حممد القفا�ص وخالد الرفاعي ومنري الزعبي.

•  طرحت الفنانة اللبنانية 	
جنوى كرم اأغنيتها اجلديدة 

“نزلت البحر” من األبومها 
اجلديد “مني اإلك” مفاجاأة 

جمهورها.
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“ال�سيام املتقطع” طريقة عملية خل�سارة الوزن
اأك���د علم���اء اأمريكيون اأن ال�صيام املتقطع خالل اأيام الأ�صب���وع ي�صاعد يف خ�صارة الوزن مثله 

مثل اتباع احلميات الغذائية.
فق���د انت����رشت يف ال�صنوات الأخ���رية ظاهرة ال�”ال�صي���ام املتقطع”، والت���ي �صاهم يف ن�رشها 
ع���دد من امل�صاهري وجن���وم ال�صا�صة كبيون�صيه وهي���و جاكمان، حيث تعتمد تل���ك الطريقة على 
تناول الطعام بطريقة طبيعة اأحد اأيام الأ�صبوع، وتقليله اإلى حد كبري يف اليوم التايل، فهل تلك 
الطريق���ة من ال�صيام مفيدة فعال لل�صحة؟ ووفق���ا للخرباء فاإن تلك الطريقة من ال�صيام مفيدة 
للذي���ن يفتقدون الق���درة اأو ال�صتعداد النف�صي للمواظبة على احلمي���ة الغذائية ب�صكل م�صتمر، 
فف���ي الأيام التي ل ي�صومون فيها يتناولون طعامهم بالطريقة العتيادية، اأما يف اليوم التايل، 
فياأخ���ذون 25 % من حاجة ج�صمهم من الطع���ام فقط، لكن تلك الطريقة لها نف�س الفوائد فيما 

لو واظب ال�صخ�س على حمية غذائية ت�صمل اأطعمة قليلة ال�صعرات احلرارية. 
وحول املو�صوع قال العلماء يف جامعة اإلينوي الأمريكية: “على مدى ال�صنوات الثالث الأخرية 
اأجرين���ا الكثري من الدرا�صات التي �صملت مئات املتطوعني، وخالل الدرا�صات ق�صم املتطوعون 

اإلى فئتني، الأولى �صمت الأ�صخا�س الذين اتبعوا نظام ال�صيام املتقطع خالل اأيام الأ�صبوع.

قريـة نائيـة تبتهـل للأميـر فيليـب

كــــلب ي�سـاهمــــــــون يف بنــــــاء م�ستـ�ســفــــى للبـ�ســــــر
�صاركت مئات الكالب، ذات الأ�صكال 
والأل���وان املختلف���ة يف �صب���اق خريي، مع 
اأ�صحابها، مبتنزه يف العا�صمة التايلندية 
بانك���وك. وُيعتق���د اأن “ماراثون الكالب” 
ه���ذا هو الأول م���ن نوع���ه يف تايلند حيث 

يت�صن���ى مبوجبه لأوفى �صدي���ق لالإن�صان 
امل�صاركة يف عمل خريي يفيد الب�رش.

و�صوف ُي�صتفاد م���ن عائدات ال�صباق 
يف متويل اأعمال بناء م�صت�صفى �رشيراغ.

30 دولرا  نح���و  م�ص���ارك  ودف���ع كل 

يف �ص���ورة ر�صوم ت�صجي���ل للكلب وله يف 
ال�صباق الذي بلغ طوله نحو 1.7 كيلومرت.

وقال���ت ام���راأة م���ن منظم���ي ال�صباق 
ُتدعى مببيت�صا اأوت�صاجيت اإن هذا ال�صباق 
يتيح للكالب فر�صة اأن تتبادل الأدوار مع 

الإن�ص���ان “وت�صاعد الب����رش” الذين عادة ما 
يتولون رعايتها.

وقال حمب���ون للكالب اإنهم ياأملون يف 
تنظيم مزيد من هذه ال�صباقات التي تزيد 
�صعبيتها با�صتمرار يف تايلند هذه الأيام.

جرمية اغت�ساب جديدة 

على “في�سبوك”

ن�����رشت  اغت�ص����اب جدي����دة  ه����زت جرمي����ة 
تفا�صيله����ا عل����ى في�صب����وك متابع����ي و�صائ����ل 
التوا�ص����ل الجتماعي يف الربازي����ل بعد عام من 

جرمية مماثلة اأثارت جدل.
وقالت ال�رشطة الربازيلية اإن فتاة يف الثانية 
ع�رشة من عمرها تعر�صت لغت�صاب جماعي اأثناء 
حفل، ون�����رش مغت�صبوه����ا �ص����ور جرميتهم على 

مواقع التوا�صل الجتماعي. 
وقالت �صابطة ال�رشطة جوليانا اإمرييك دي 
اأم����ورمي لبوابة جي 1 الإخباري����ة يوم اجلمعة، اإن 
ال�رشط����ة تبحث ع����ن4  �صباب قام����وا باغت�صاب 
الفت����اة يف وق����ت �صابق من الأ�صب����وع يف منطقة 

بيك�صادا فلومينينزي مبدينة ريو. 

ترامب ي�سكو غلء 

املعي�سة يف نيويورك

ق����ال الرئي�س الأمريك����ي دونالد ترامب اإنه 
قرر ع����دم البقاء يف نيوي����ورك، لأن احلياة فيها 

كمدينة �صخمة، غالية جدا، ولي�صت مريحة.
وكت����ب ترام����ب عل����ى �صفحت����ه يف موق����ع 
التوا�ص����ل الجتماع����ي “توي����رت”، اأن “ال�صب����ب 
ال����ذي يدفعن����ي اإلى البق����اء بدمين�ص����رت )ولية 
نيوجري�ص����ي( امل����كان اجلمي����ل، يتمث����ل يف اأن 

البقاء يف نيويورك اأغلى بكثري وغري مريح”.
واأو�صح ترامب اأن احلدي����ث يدور بالدرجة 
الأول����ى، حول عقد اللق����اءات يف املدن ال�صخمة 
مث����ل نيويورك. وق����د توجه الرئي�����س الأمريكي 
بعد لقائ����ه رئي�س ال����وزراء الأ�ص����رتايل مالكوم 
ترينبول، اإلى بدمين�ص����رت، الواقعة على م�صافة 
65 كيلومرتا غ����رب نيويورك، ميلك فيها فيال 

ُبنيت �صنة 1939 بالقرب من بحرية.

حاول ف�ض ا�ستباك 

الوالدين.. فقتله اأبوه

قت����ل اأب مغربي ابن����ه بعدما ح����اول الأخري 
ف�س �صج����ار ن�صب بني والديه وف����ق ما اأفادت 

و�صائل مغربية يوم ال�صبت.
واأ�ص����ار موقع “ه�صربي�����س” املحلي اإلى اأن 
اجلرمية وقع����ت يف حي “ظهر القنفود” مبدينة 

طنجة �صمايل البالد.
واأ�صار اإلى اأن الأمر بداأ بعدما نزاع بني الأب 
وزوجت����ه، فحاول الب����ن التدخل حم����اول ف�صح 
النزاع بني الثنني، لكن الأمر تطور اإلى ا�صتباك 
بالأي����دي، وذلك قبل اأن يوج����ه الأب لبنه طعنة 

قاتلة يف قلبه اأدت اإلى م�رشعه.
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يف الهند.. الأولوية لل�سيارات الكهربائية
اأو�ص���ى اأحد اأكرث املوؤ�ص�صات البحثية احلكومية نف���وذا يف الهند بخف�س ال�رشائب واأ�صعار الفائدة 
عل���ى القرو�س ال�صي���ارات الكهربائية مع احلد م���ن مبيعات ال�صيارات التقليدية، مب���ا ي�صري اإلى تغري 

جذري يف ال�صيا�صة يف اأحد اأ�رشع اأ�صواق ال�صيارات منوا يف العامل.
ووفق���ا لرويرتز، تقرتح اأي�ص���ا م�صودة اخلطة املوؤلفة من 90 �صفح���ة، اأن تفتتح احلكومة م�صنعا 
للبطاري���ات بنهاية عام 2018 وتوجه عائ���دات ال�رشائب من مبيعات �صيارات ت�صتخدم الوقود النفطي 
لإن�صاء حمطات �صحن لل�صيارات الكهربائية. وقالت م�صادر يف احلكومة ويف قطاع �صناعة ال�صيارات اإن 
التو�صيات الواردة يف م�صودة اخلطة، التي اأعدها املعهد الوطني للتحول يف الهند )نيتي اأيوج(، الذي 
يراأ�صه ناريندرا مودي رئي�س الوزراء تهدف اإلى حتويل كل املركبات اإلى كهربائية بحلول عام 2032.

ت�صدر نباأ تخلي الأمري فيلي���ب زوج امللكة اإليزابيث عناوين ال�صحف العاملية، 
لكن هناك يف اأق�صى بقاع الأر�س من يبتهلون له يوميا ومل ي�صمعوا النباأ اإل توا.

وانتابت اأبناء قبيلة بدائية يف فانواتو حالة من ال�صدمة وال�صيق حني علموا يوم 
ال�صبت اأن الأمري الربيطاين الذي يبتهلون اإليه باعتباره ابن اإله اجلبال لن يعود على 

الأرجح اأبدا اإلى بقعتهم النائية باملحيط الهادي.
والأم���ري فيلي���ب، الذي اأعل���ن اأنه لن ي�ص���ارك يف اأي ارتباطات عام���ة اعتبارا من 
اخلري���ف املقب���ل، جزء من ن�صي���ج احلياة يف قري���ة يونانني بجزيرة تان���ا، �صواء كان 

مبفرده اأو برفقة زوجته امللكة اإليزابيث الثانية.
ويبته���ل اأهل القرية يوميا لالأمري البالغ م���ن العمر 95 عاما كي يبارك حم�صول 
املوز والبطاطا احللوة الذي يجعل جمتمعهم البدائي الفقري جدا ينعم باكتفاء ذاتي.

 Social
media

�سيارة �سرطة اإيرانية 
تده�ض فتاة ب�سبب حجابها

انت����رش اأخرياً يف مواق���ع التوا�صل الجتماعي يف اإيران مقطع فيدي���و يظهر �صيارة لل�رشطة 
الإيراني���ة تده����س فتاة، ب�صبب حجابها ال���ذي تعتربه ال�صلطات ل يتطاب���ق مع معايريها. ومل 
ُيع���رف تاريخ الواقعة حت���ى الآن، ولكن يقول نا�صطون اإن الفيدي���و م�صور يف مدينة طهران 
العا�صمة الإيرانية. ويظهر الفيديو اأن الفتاة تنزل من �صيارة ال�رشطة رمبا بعد اأخذ تعهد منها 
باإ�صالح حجابها وهو اأمر يتكرر يف املدن الإيرانية ولكن ما اإن ترجلت الفتاة من �صيارة ال�رشطة 
واأ�صبح���ت اأمامها، حتى حتركت ال�صي���ارة وده�صتها. بعد ذلك انقط���ع الت�صوير لأن امل�صور 
خاف وراح ي�رشخ ويرك�س. ومل ُيعرف حتى الآن ما جرى للفتاة بعد احلادثة. ويفر�س القانون 
الإي���راين احلجاب على جميع الن�صاء الإيرانيات، لك���ن اأغلبهن يلتزمن فقط بارتداء غطاء راأ�س 
ق�ص���ري يظهر الوجه والرقبة ويغطي ال�صعر جزئياً، بينما ترتدي الفتيات واملراهقات مالب�س 
�صيق���ة واأكرث حترراً م���ن ال�صادور اأو املعط���ف الطويل الف�صفا�س، الأم���ر الذي يثري غ�صب 

املت�صددين الذين يعتربون هذا الأمر غزواً ثقافياً غربياً ينتهك التقاليد والأعراف.

فتاة عراقية حتمل املياه يف خميم للنازحني يف حمام العليل بعد فرارهم من املو�صل 
الغربي ب�صبب املعارك اجلارية )اأ ف ب(

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 
�صيكون غائًما مع فر�صة 

لت�صاقط اأمطار رعدية،

 ثم يتحول اإلى غائم جزئيا يف وقت لحق. 
الرياح جنوبية �رشقية من 7 اإلى 12 عقدة، 

وت�صل من 12 اإلى 17 عقدة اأحيانا

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب 
ال�صواحل، ومن 2 اإلى 4 اأقدام يف عر�س البحر. درجة 

احلرارة العظمى 39 وال�صغرى 28 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

تايلنديون جنوبيون يشاركون 
في موكب الفيلة خالل مهرجان 

ثقافي إسالمي وبوذي 
مشترك بمقاطعة ناراثيوات 

الجنوبية )أف ب(


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	18
	19
	20
	21
	22
	24

