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• ارتفاع يوم اأم�ش عدد قتلى املواجهات بني املتظاهرين الفل�سطينيني واجلي�ش الإ�رسائيلي يف م�سرية العودة 	
15الأ�سبوعية التي مت التعارف على ت�سميتها بجمعة الكاوت�سوك اأو الإطارات، بح�سب اللهجة املحلية.
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للطاقات البحرينية الدور الأكرب يف جناح الفعاليات
الفنلندي رايكونن االأ�سرع يف جتارب “الفورموال 1”... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان ب���ن حمد اآل خليفة اأن 
“البحري���ن تعتز وتفخر مبا لديه���ا من اإمكانات واأن 
الطاق���ات البحريني���ة تلع���ب الدور الأك���ر يف جناح 

خمتلف فعاليات حلبة البحرين الدولية.

جاء ذلك لدى زيارة �سموه للحلبة التي �سهدت 
انطالق التجارب احلرة الأولى �سمن جائزة البحرين 
الكرى لطريان اخللي���ج 2018، يف ن�سختها الرابعة 
ع����رس والت���ي تق���ام يف الف���رتة م���ن 6 اإل���ى 8 اإبريل 
اجل���اري، كاأول �سب���اق ليل���ي لهذا املو�س���م، وثاين 
جولة من جولت بطولة الع���امل ل�سباقات ال�سيارات 

الفورمول 1 هذا العام.
و�سجل الفنلن���دي كيمي رايكونن الزمن الأ�رسع 
خ���الل ح�ّس���ة التجارب احل���ّرة الثانية �سم���ن جائزة 
البحرين الك���رى للفورمول 1 ليتق���ّدم على زميله 

�سيبا�ستيان فيتي���ل بفارٍق طفيف يف ظّل 
0�سيطرة فرياري.

• �سمو ويل العهد يف جولة يف حلبة البحرين الدولية	

له مهنة  ل  من  “الدللة” مهنة 

ال�شجن 7 �شنوات عقوبة التحري�ض على الفجور

غدًا “الرتبية” ت�شتقبل طلبات اللتحاق بـ “املعلمني”

القا�شم ثاين امراأة تراأ�ض “الأطباء”

يناق����ش جمل�ش الن���واب يف جل�ست���ه املقبلة 
م����رسوع قان���ون بتعدي���ل بع����ش اأح���كام قان���ون 
العقوبات ال�س���ادر باملر�سوم بقانون رقم )15( 
ل�سن���ة 1976 الذي يت�سمن ت�سديد العقوبة لكل 
من يحمل ذك���راً اأو اأنثى على ارت���كاب الفجور اأو 
الدع���ارة عن طريق الإك���راه اأو التهديد اأو احليلة 
بحيث تكون ال�سجن مدة ل تقل عن 5 �سنوات ول 

جتاوز 7 �سنوات.
وبح�سب امل�رسوع بقان���ون يعاقب اجلاين اإذا 
كان �س���ن املجن���ي عليه يق���ل عن الثامن���ة ع�رسة 
بعقوب���ة ال�سج���ن م���دة ل تقل ع���ن 7 �سنوات ول 
جتاوز 10 �سنوات، كما ت�سدد العقوبة املوجودة 
اجل���اين  كان  اإذا   )326  ،325 يف امل���واد )324، 
زوج���اً للمجن���ي علي���ه اأو كان م���ن اأ�سول���ه اأو من 

املتولني تربيت���ه اأو رعايته اأو ممن لهم 
�سلطة عليه بحيث ل جتاوز 15 �سنة.

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم عن فتح باب 
الت�سجي���ل خلريج���ي الثانوية العام���ة من الذكور 
والإناث للتقدم لدرا�سة برنامج البكالوريو�ش يف 
الرتبية بكلية البحرين للمعلمني للعام الدرا�سي 

الق���ادم 2018 - 2019، للعمل ب���وزارة الرتبية 
والتعليم بعد التخرج بنجاح بوظيفة معلم.

ومن املقرر اأن تبداأ الوزارة ا�ستقبال تقدمي 
الطلبات من ي���وم غد )الأحد(، وحت���ى اآخر موعد 

لقبول الطلبات يوم اخلمي�ش 12 اأبريل 
.2018

علم���ت “الب���الد” م���ن م�س���ادر موثوق���ة اأن 
غ���ادة القا�س���م �ستكون رئي�س���ة جمعي���ة الأطباء 
البحرينية يف ال���دورة اجلديدة خلفا ملحمد رفيع، 
بينم���ا �سيحتفظ مناف القحط���اين مبن�سب نائب 

الرئي�ش.
ويذك���ر اأن اجلمعي���ة تعق���د الي���وم اجتم���اع 
جمل����ش الإدارة، اإذ �سيت���م بن���اء عل���ى دع���وة من 

جمل����ش الإدارة ال�ساب���ق تق���دمي تر�سيح���ات اإلى 
جمل����ش الإدارة والت�سوي���ت يف النتخاب���ات التي 

�سوف تعقد يف مقر اجلمعية باجلفري.
وت�سغ���ل القا�س���م من�س���ب ا�ست�س���اري طب 
طوارئ اأطفال يف م�ست�سف���ى قوة دفاع البحرين، 
وكانت نائبا للرئي�ش يف الدورة 2014 - 2016.

وبهذا تكون القا�سم ثاين امراأة تفوز برئا�سة 
اجلميعة بعد منى الكواري التي تراأ�ست 

اجلمعية �سابقا.

ا�ستك���ى مواطن���ون يرغب���ون يف ����رساء �سقق 
ا اأولئك امل�ستفيدين من  وبيوت متليك، خ�سو�سً
برامج وزارة الإ�سكان، من ال�سما�رسة و “الدللني” 
والو�سط���اء الذي���ن يتالعبون يف ال�س���وق العقاري 
ويتحكم���ون بالأ�سع���ار. واأو�سح���وا يف حدي���ث مع 

“الب���الد” اأن “الدللة” اأ�سبح���ت مهنة من ل مهنة 
ل���ه، فمعظم ه���وؤلء لي�ش لهم عالق���ة باملو�سوع، 
ولديهم جمموعة عق���ارات يروجون لها ويحاولون 
ا�سطي���اد الزبائ���ن وخداعهم، ب���ل ويتعدى ذلك 
اإلى خداع اأ�سحاب هذه العقارات. ودعوا موؤ�س�سة 
التنظيم العقاري اجلديدة اإلى تنظيم هذه املهنة 

11وو�ضع �رشوط ومتطلبات للعاملني فيها.
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مازن الن�سور

بدور املالكي

ليلى مال اهلل

مروة خمي�س

هيلي: ترامب �شيواجه اإرهاب 
اإيران وي�شلح التفاق

دبي � العربية ن���ت:  اأكدت املندوبة الأمريكية 
ل���دى الأمم املتح���دة، نيكي هيلي، عل���ى عزم اإدارة 
الرئي����ش ترام���ب عل���ى مواجه���ة الإره���اب الإيراين 

واإ�سالح التفاق النووي.
ووفق���ا ملوقع “فري بيك���ون”، حتدثت هيلي، 
اأمام جمه���ور يف جامعة ديوك، وقال���ت اإن الوليات 
املتحدة تدخل حقبة جديدة من القيادة يف التعامل 
مع اإي���ران”. كما انتقدت الطريق���ة التي تفاو�ست 
بها اإدارة اأوباما على ال�سفقة، و�سددت على �رسورة 

الرد على ت�رسفات اإيران يف املنطقة.
الولي���ات  اإن  الأمريكي���ة  ال�سف���رية  وقال���ت 

املتحدة تتفاو�ش مع حلفائها الأوروبيني 
لإ�سالح التفاق النووي مع اإيران.

ر�شا�ض وقطع اإنرتنت 
يف الأحواز

اأبوظب���ي � �سكاي نيوز عربية:  ت�ستمر انتفا�سة 
الأح���واز يف اإيران لليوم ال�12 على التوايل، احتجاجا 
على اإهان���ة تلفزيون امل���اليل للمواطن���ني العرب، 
والقتل���ى  م���ن املعتقل���ني  ع���ددا كب���ريا  خملف���ة 
واجلرح���ى، يف وق���ت يوا�س���ل في���ه النظ���ام تعنته 

ويرف�ش العتذار على ما بدر منه.
وقال مدي���ر مركز الأحواز لالإع���الم والدرا�سات 
“النتفا�س���ة  اإن  را�س���ي،  ح�س���ن  ال�سرتاتيجي���ة، 
الليلي���ة” م�ستم���رة، حي���ث يخ���رج الأحوازي���ون يف 
تظاهرات ليلية، احتجاجا على ال�سيا�سات العن�رسية 
للنظ���ام الإيراين، وكذلك ردا على برامج تلفزيونية 
راأى فيها العرب بالأح���واز اأنها ت�سخر من ثقافتهم 
واأ�سلهم. واأو�سح را�سي، يف حديث ملوقع”�سكاي 
ني���وز عربي���ة”، اأن ق���وات احلر����ش الث���وري دخلت 

املنطق���ة يف اليوم���ني املا�سيني وقمعت 
املتظاهرين ومت قطع الإنرتنت.
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مريزا: الكاتب البحريني يرثي القراء بثقافته املتنوعة 

النعيمي يت�سلم ن�سخة من كتاب “مراداة اأهل املحرق”

االكت�ساف النفطي اإ�سافة مهمة لدفع عجلة التنمية
 اعتربه اأحد اأهم االإجنازات االقت�شادية للبحرين... ال�شفري ال�شعودي: 

رف����ع �شف����ري خ����ادم احلرم����ن ال�رشيف����ن لدى 
مملك����ة البحرين عب����داهلل بن عبداملل����ك اآل ال�شيخ، 
تهنئ����ة قلبي����ة خال�ش����ة للبحري����ن قي����ادة وحكومة 
و�شعبا؛ مبنا�شبة اكت�شاف اأكرب حقل نفط يف مملكة 

البحرين.
وق����ال ال�شفري يف ت�رشيح ل����� “البالد”: ي�رشفني 
اأن اأرف����ع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإلى ملك 
مملكة البحرين ال�شقيقة �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش����ى اآل خليفة، واإلى رئي�����س الوزراء �شاحب 
ال�شم����و امللكي االأمري خليفة بن �شلم����ان اآل خليفة 
واإلى ويل العهد نائب القائ����د االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة العليا للرثوات 
الطبيعية واالأمن االقت�شادي �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم����ري �شلمان ب����ن حم����د اآل خليفة واإل����ى احلكومة 
البحريني����ة وال�شع����ب البحريني ال�شقي����ق؛ مبنا�شبة 

اكت�شاف اأكرب حقل نفط يف تاريخ مملكة البحرين.
وقال اآل ال�شيخ اإن االإجناز التاريخي يعترب اأحد 
اأه����م االإجن����ازات االقت�شادية الرائ����دة واملتوا�شلة 
التي ت�شهدها مملك����ة البحرين يف خمتلف املجاالت 

يف ظ����ل توجيه����ات جالل����ة املل����ك م����ن خ����الل تبني 
امل�رشوع االإ�شالحي التنموي ال�شامل يف البالد.

واأو�ش����ح ال�شفري ال�شع����ودي اأن اكت�شاف مورد 
كبري من النفط ال�شخ����ري اخلفيف والغاز الطبيعي 
بكمي����ات كبرية يف مملك����ة البحرين يعت����رب اإ�شافة 
مهم����ة الأح����د املوارد املهم����ة لالقت�ش����اد البحريني 
ال����ذي �شوف ي�شه����م بدفع عجل����ة التنمي����ة التقدم 
والتط����ور يف جمي����ع املج����االت وال�شيم����ا املج����االت 
التي ت�شب يف اجلوان����ب االقت�شادية والتجارية يف 
هذا اجلانب امله����م، وت�شب يف رفع م�شتوى احلياة 
املعي�شي����ة للمواطنن االأ�شق����اء يف مملكة البحرين 

ال�شقيقة والغالية علينا جميعا.
واختت����م خادم احلرمن ال�رشيف����ن لدى مملكة 
البحرين اآل ال�شيخ ت�رشيحاته ال�شحافية متمنيا من 
املولى عز وجل اأن يحفظ البحرين و�شعبها ال�شقيق 
واأن ي����دمي عليهما نعمة االأم����ن واال�شتقرار والرخاء 

والتقدم واالزدهار. 

املنام����ة - وزارة �شوؤون الكهرباء 
�ش����وؤون  وزي����ر  ا�شتقب����ل  وامل����اء:  
الكهرب����اء وامل����اء  عبداحل�شن مريزا 
مبكتبه الفن����ان الت�شكيلي ومهند�س 
الديكور البحرين����ي اإبراهيم احلوطي 
حي����ث  احلوط����ي،  �شلم����ان  يرافق����ه 
قام باإه����داء الوزير ن�شخ����ة من كتابه 
اجلديد بعن����وان “عالقة االأدب بالفن 
الوزي����ر  اأ�ش����اد  وق����د  الت�شكيل����ي”، 
ه����ذا  ا�ش����دار  يف  احلوط����ي  بجه����ود 
الكتاب موؤك����داً اأن الكاتب البحريني 
املتنوع����ة  بثقافت����ه  الق����راء  ي����رثي 

وبخربته العملية. 
وق����ال ان هذا اال�ش����دار �شيكون 
ذا فائ����دة كب����رية للق����راء والفنانن 

والف����ن  االأدب  مبج����ال  املهتم����ن 
الت�شكيلي.

ويتن����اول الكت����اب اأه����م املراحل 
الت�شكيل����ي  الف����ن  يف  التاريخي����ة 
الف����ن  مدار�����س  واأب����رز  احلدي����ث، 
الت�شكيل����ي، ملقياً ال�ش����وء على اأهم 
الفنية  الفنانن املوؤ�ش�شن للحركة 
عاملياً واأ�شهر الر�شامن حول العامل، 
كم����ا يحل����ل املوؤل����ف اأعماله����م التي 
اأ�شبح����ت اأبرز واأهم االأعمال يف تاريخ 
الف����ن الت�شكيلي، والفن����ان اإبراهيم 
احلوط����ي خري����ج اأكادميي����ة الفن����ون 
اجلميل����ة يف ايطاليا وعم����ل مهند�شاً 
االإع����الم  �ش����وؤون  ب����وزارة  للديك����ور 

مبملكة البحرين.

مدينة عي�ش���ى - وزارة الرتبية 
والتعلي���م:  ا�شتقب���ل وزير الرتبية 
والتعلي���م مبكتبه بدي���وان الوزارة 
مبدينة عي�شى مدير اإدارة اخلدمات 
الطالبية جا�شم ب���ن حربان، والذي 
اأه���دى الوزي���ر ن�شخ���ًة م���ن كتاب���ه 
“مراداة اأهل املحرق”، الذي يوثق 

م���ن الن�شو����س امل�شتخدمة  عدداً 
يف ال���رتاث ال�شعب���ي، حي���ث اأثن���ى 
الوزي���ر على اجلهد ال���ذي بذله بن 
حرب���ان يف حفظ ال���رتاث البحريني 
م���ن خ���الل اإ�شدارات���ه القيمة على 
ه���ذا ال�شعي���د، متمنياً ل���ه النجاح 

والتوفيق.

بدور املالكي

• عبداهلل اآل ال�شيخ	

“الوزاري لعدم االنحياز” ي�سيد بجهود جاللة امللك لتمكني ال�سباب
مثمًنا رعاية �شمو رئي�س الوزراء املنتدى العاملي لرواد االأعمال

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: �شارك���ت مملك���ة 
البحرين يف اجتماعات االجتم���اع الوزاري ملنت�شف 
املدة حلرك���ة عدم االنحياز يف دورتها الثامنة ع�رشة 
املنعقدة يومي 5 و6 اأبريل 2018 يف باكو عا�شمة 
جمهوري���ة اأذربيج���ان بح�ش���ور 120 دولة ع�شو يف 
احلركة وعدد كبري م���ن الدول واملنظمات الدولية 
املراقب���ة واملدع���وة، حي���ث تراأ����س وف���د اململكة 

م�شاعد وزير اخلارجية عبداهلل الدو�رشي.
وقد األقى م�شاع���د وزير اخلارجية كلمة مملكة 
البحرين يف االجتماع ال���وزاري �شكر فيها جمهورية 
اأذربيج���ان عل���ى ا�شت�شافته���ا االجتم���اع الوزاري، 
منوه���ا فيها على اأهمية انعقاده، حيث يعد فر�شة 
مهمة لتقييم ومراجع���ة اآخر امل�شتجدات منذ اإعالن 
قمة مارجريتا يف العام 2016 على ال�شاحة الدولية 
وانعكا�شاتها على الدول االأع�شاء يف احلركة، وذلك 
يف ظ���ل اأو�شاع دولي���ة �شعبة تتطلب م���ن اأع�شاء 
احلركة ال�شعي لدرا�شته���ا وتبني مواقف م�شرتكة 
حيال العديد من الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.  
و�ش���دد عل���ى اأن عل���ى حرك���ة ع���دم االنحي���از 
اال�شتمرار بالتعاون مع املنظمات الدولية وال�شيما 
منظمة االأمم املتح���دة للعمل على حتقيق االأهداف 
واملب���ادئ التي قام���ت عليها منذ موؤمت���ر باندونغ 
يف اندوني�شي���ا الع���ام 1955، وذل���ك للو�شول اإلى 
روؤى م�شرتك���ة ت�ش���ب يف م�شلحة ال���دول االأع�شاء 
كافة، ومن اأهمها العمل على حل النزاعات بالطرق 
ال�شلمي���ة ومعاجل���ة االأزمات املالي���ة واالقت�شادية 
عرب نظ���ام جت���اري دويل ع���ادل خ�شو�ش���ا للدول 
النامي���ة، ومكافحة االإره���اب وتعزيز الدميقراطية، 
ون����رش ثقاف���ة الت�شامح واح���رتام حق���وق االإن�شان. 
وه���ي االأمور التي �شتعزز بدوره���ا يف حال االلتزام 
بها حتقي���ق اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة وتنفيذها 

ب�ش���كل كام���ل دون ت���رك اأحد يتخلف ع���ن الركب، 
ع���رب اأبع���اد اأجن���دة 2030 الثالث���ة: االقت�شادي���ة 
االعتب���ار  يف  االأخ���ذ  م���ع  والبيئي���ة  واالجتماعي���ة 

االختالفات واالأولويات للدول كافة.
واأكد اأهمية االأخذ مبب���ادئ ح�شن اجلوار وعدم 
التدخل يف ال�شوؤون الداخلي���ة للدول واالبتعاد عن 
�شيا�ش���ات التهدي���د وزعزعة اال�شتق���رار االإقليمي 
ب���ن دول اجل���وار اأو التدخ���ل يف �شوؤون���ه الداخلية 
اأو تقوي����س اأمن���ه �شواء ب�شكل مبا����رش اأو غري مبا�رش 
اأو ع���ن طريق و�شائل االإع���الم املختلفة التي تقوم 

بالتحري�س امل�شتمر.
و�ش���دد م�شاع���د وزي���ر اخلارجية عل���ى اأهمية 
اأن ت�شتم���ر احلرك���ة يف دعم الق�شي���ة الفل�شطينية 
وح���ق �شعبها يف احل�ش���ول على حقوق���ه امل�رشوعة 
واإقام���ة دولته امل�شتقلة يف ح���دود 4 يونيو 1967 
وعا�شمته���ا القد�س ال�رشيف طبقا لق���رارات االأمم 

املتحدة واملواثيق الدولية ذات ال�شلة.

واأ�شاد االجتم����اع الوزاري بجه����ود عاهل البالد 
�شاح����ب اجلالل����ة امللك حم����د بن عي�ش����ى اآل خليفة 
يف جم����ال متكن ال�شب����اب لتنفيذ اأه����داف التنمية 
امل�شتدام����ة كواح����دة م����ن املبادرات الرائ����دة التي 
تق����وم بها مملك����ة البحري����ن يف هذا املج����ال، حيث 
رحب����ت بجائ����زة جاللت����ه الرائ����دة الت����ي مت اإطالقها 
من خالل منت����دى ال�شباب يف املجل�����س االقت�شادي 
واالجتماع����ي يف االأم����م املتحدة واملعنون����ة )جائزة 
امللك حمد لتمكن ال�شباب لتنفيذ اأهداف التنمية 
امل�شتدام����ة( واملقدم����ة من مملك����ة البحرين لدول 
العامل اأجمع للم�شاركة فيها، كما رحب بيان االجتماع 
الوزاري بالرعاية الكرمية من رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم����و امللكي االأمري خليفة ب����ن �شلمان ال خليفة 
للمنت����دى العاملي لرواد االأعم����ال واال�شتثمار الذي 
عقد يف مملك����ة البحرين يف نوفم����رب 2017، والذي 
�شدر عن����ه اإعالن املنام����ة املعني بتحقي����ق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة عرب ريادة االأعمال.

“الربملاين العربي” يجدد اإدانته التدخالت االإيرانية يف البحرين
وفد ال�شعبة يح�شد رئا�شة جلنة املراأة 

القاه����رة – وف����د ال�شعبة الربملاني����ة: �شهدت 
اجلل�شة اخلتامي����ة الأعمال املوؤمتر ال�شابع والع�رشين 
لالحت����اد الربمل����اين العربي مبق����ر جمل�����س النواب 
امل�����رشي ومب�شارك����ة روؤ�ش����اء الربملان����ات العربية، 
اإق����رار تو�شي����ة ب�شج����ب وا�شتن����كار كل التدخالت 
الداخلي����ة  العربي����ة  ال����دول  �ش����وؤون  اخلارجي����ة يف 
واالعت����داء عل����ى اأرا�شيه����ا و�شيادته����ا الوطني����ة، 
خ�شو�شا التدخ����الت االإيرانية يف اليم����ن والبحرين 
واحتالل اجلزر االإماراتية والتدخالت يف باقي الدول 

العربية.
واأك����د وف����د ال�شعب����ة الربملاني����ة امل�شارك يف 
االجتم����اع برئا�شة رئي�س جمل�����س النواب اأحمد املال 
على اأهمية امل�شاركة يف خمتلف املحافل الربملانية 
االإقليمي����ة والدولية ملا توفره م����ن �شاحة للنقا�س 
وتبادل وجهات النظر ح����ول اأبرز الق�شايا العربية، 
حي����ث مت خ����الل االجتم����اع اخل����روج بتو�شي����ات من 
�شاأنه����ا تعزي����ز �شبل الوح����دة والتما�شك العربي يف 
مواجهة خمتل����ف التحديات وعل����ى راأ�شها املوقف 
العربي الثابت جتاه الق�شية الفل�شطينية، وحماربة 
االإره����اب ب����كل اأ�شكال����ه، وو�ش����ع حد ل����كل اأ�شكال 
التوت����ر وال�رشاع والعنف يف الوط����ن العربي، واإيجاد 

اإطار اقت�شادي م�شرتك داعم لالقت�شاد العربي.
كم����ا حي����ا املوؤمت����ر املجموع����ة اجليو�شيا�شية 

العربي����ة داخل االحت����اد الربملاين ال����دويل، واجلهد 
املثم����ر للكوي����ت والبحري����ن وفل�شط����ن يف اإقناع 
برملانيي العامل بعزل واإدانة قرار االإدارة االأمريكية 
الذي مي�����س بالو�شع االعتب����اري والقانوين ملدينة 
القد�����س ومركزه����ا ومقد�شاتها انت�ش����اراً للق�شية 
الفل�شطيني����ة واآفاق الن�ش����ال الوطني الفل�شطيني 

امل�رشوع.
وخالل ت�شكي����ل جلان االحتاد الربملاين العربي 

الت����ي �شبقت اجلل�شة اخلتامي����ة للموؤمتر، مت تزكية 
وف����د ال�شعب����ة الربملانية ململكة البحري����ن لرئا�شة 
جلن����ة امل����راأة والطفول����ة باالحتاد لل����دورة احلالية، 
حيث تراأ�شت ع�شو الوفد هالة رمزي فايز االجتماع 
االأول للجنة، والذي مت خالله و�شع خطة عمل اللجنة 
للعام اجل����اري، وروؤية اللجنة ب�ش����اأن اإقامة املوؤمتر 
الربمل����اين العربي اخلا�س ح����ول تفعيل دور املراأة 

العربية خالل هذا العام.

• وفد ال�شعبة الربملانية امل�شارك يف االجتماع برئا�شة رئي�س جمل�س النواب اأحمد املال	

املال يت�سلم جائزة التميز الربملاين
القاهرة – وفد ال�شعبة الربملانية: 
مت يف خت���ام اأعم���ال املوؤمت���ر ال�شابع 
والع�رشين لالحت���اد الربملاين العربي 
م�شاء ام����س االول )اخلمي�س( ت�شليم 
جائزة التمي���ز الربملاين لفئة روؤ�شاء 
اإلى  الربملانية، واملمنوحة  املجال�س 
رئي����س جمل�س الن���واب اأحم���د املال، 
وذل���ك تقدي���راً الإ�شهامات���ه النيابية 
واإجنازات���ه الربملانية، ودوره الفاعل 
الدولي���ة  الربملاني���ة  املحاف���ل  يف 
ملجل����س  حتق���ق  وم���ا  واالإقليمي���ة، 
الن���واب يف البحرين من تطور وتقدم 
يف ظل رئا�شت���ه للمجل�س، على كافة 
والرقابية  الت�رشيعي���ة  امل�شتوي���ات، 
واالإداري���ة، وما اأطلقه م���ن مبادرات 

وم�شاريع وبرامج برملانية رائدة.
واأعرب رئي�س جمل�س النواب عن 
تقدي���ره لالحتاد الربمل���اين العربي، 

ومقدما ه���ذا االإجناز اإلى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة راعي امل����رشوع االإ�شالحي 
وامل�ش���رية الدميقراطي���ة يف مملك���ة 
البحري���ن، حيث يعد جمل����س النواب 
ثمرة من ثم���ار هذا امل����رشوع الرائد، 
وق���د حظي عل���ى مدار م�ش���رية عمله 
بكامل الدع���م واالهتمام من القيادة 
احلكيم���ة حفظها اهلل، وه���ي الرعاية 
التي �شكلت اأكرب �شمانة و�شند نحو 
حتقيق ه���ذه االإجنازات، معت���رًبا اأن 
هذا االإجناز هو اإجناز ململكة البحرين 
و�شعبه���ا، حي���ث يع���زز م���ن مكان���ة 
البحري���ن الدميقراطي���ة والربملانية 
عل���ى امل�شت���وى العرب���ي وال���دويل، 
وي�شكل م�شوؤولي���ة وطنية م�شاعفة، 
اأن يوف���ق اجلمي���ع  املول���ى  �شائ���اًل 

خلدمة البحرين.
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غدًا “الرتبية” ت�ستقبل طلبات االلتحاق بكلية “املعلمني”

“بدون” من اأم بحرينية تخلى عنها والدها وحرمها من الهوية 

ترخي�ص 970 م�رشوعا ا�ستثماريا يف 2017

للحا�صلني على معدل 78 % فما ف�ق م�ؤقتا

اآيات تنا�صد �صم� رئي�س ال�زراء منحها اجلن�صية البحرينية

بتكلفة مليار و600 ملي�ن دينار... الق�تي: 

اأعلن���ت وزارة الرتبي���ة والتعليم عن فتح 
ب���اب الت�صجيل خلريج���ي الثان�ي���ة العامة من 
الذك����ر والإن���اث للتق���دم لدرا�ص���ة برنام���ج 
البحري���ن  بكلي���ة  الرتبي���ة  يف  البكال�ري�����س 
للمعلم���ني للع���ام الدرا�صي الق���ادم 2018 - 
2019، للعم���ل ب�زارة الرتبي���ة والتعليم بعد 

التخرج بنجاح ب�ظيفة معلم.
وم���ن املق���رر اأن تب���داأ ال����زارة ا�صتقبال 
تق���دمي الطلب���ات من ي�م غ���د )الأحد(، وحتى 
اآخ���ر م�عد لقب����ل الطلبات ي����م اخلمي�س 12 

اأبريل 2018.
وا�صرتط���ت ال����زارة اأن يك����ن املتق���دم 
بحريني اجلن�صية، واأن يك�ن حا�صالً على م�ؤهل 
الثان�ية العامة بتخ�ص�صات ت�حيد امل�صارات، 
التلمذة املهنية-امل�صار املتقدم، ال�صناعي،  
فن���ي وامل�صار الدين���ي ، وحا�ص���اًل على معدل 
تراكم���ي 80 % فم���ا ف����ق وميك���ن ا�صتقبال 
طلب���ات املت�ق���ع تخرجه���م واحلا�صلني على 

مع���دل تراكمي حايل 78 % فم���ا ف�ق ب�ص�رة 
م�ؤقت���ة �رشيطة حتقيق املع���دل املطل�ب 80 

% فما ف�ق عند التخرج ل�صتيفاء الطلب.
و�ضم���ت ����روط �ملتق���دم �أن يك���ون من 
املت�قع تخرجهم العام الدرا�صي احلايل 2017 

- 2018 اأو م���ن خريجي العام���ني الدرا�صيني 
ال�صابقني، من املدار����س احلك�مية واخلا�صة 
ممن اأنه����ا )12( �صن���ة درا�صي���ة و م�صجل يف 
جامعة البحرين، واأن ل يك�ن قد التحق �صابقاً 
بالكلي���ة اأو بجامع���ة البحري���ن ومت ف�صله منه، 

اأن يحق���ق الن�صبة املطل�بة يف مراحل التقييم، 
بالإ�ضاف���ة باأن تثبت لياقت���ه �ل�ضحية مبعرفة 
اجلهة الطبية املخت�صة، واأن ل يك�ن قد �صبق 
احلك���م عليه بعق�بة جنائي���ة اأو بعق�بة مقيدة 
للحري���ة يف جرمية خملة بال����رشف والأمانة ما مل 

يكن قد رد اإليه اعتباره.
واأرف���ق الإع���الن الراغب���ني م���ن خريج���ي 
الثان�ي���ة العام���ة واملت�قع تخرجه���م التقدم 
لدر��ضة �لربنامج، ����رورة ملء طلب �للتحاق 
امل�ج�د على م�قع وزارة الرتبية والتعليم مع 
�رورة �إرفاق �مل�ضتن���د�ت �ملطلوبة وت�ضليمه 
ورقي���اً اإل���ى الإدارة باملدر�ص���ة الثان�ية التي 
التحق بها م���ع امل�صتندات ل�ص����رة �صخ�صية 
حديث���ة ومل�ن���ة، ن�صخ���ة م���ن ج����از ال�صفر، و 
ن�صخة م���ن البطاق���ة الذكية �صاري���ة املفع�ل  
من اجلهت���ني، ن�صخة م���ن ك�صف درج���ات اآخر 
ف�صل درا�صي، ن�صخة من اإفادة التخرج للطلبة 
املتخرجني فقط، ن�صخ���ة من ر�صيد الت�صجيل 

يف جامعة البحرين وغريها من امل�صتندات.

 نا�صدت “البدون” اآيات رئي�س ال�زراء 
�صاح���ب ال�صم���� امللكي الأم���ري خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة للح�ص����ل على اجلن�صية 

البحرينية.
وروت الع�رشينية معاناته���ا ل� “البالد” 
طيل���ة �صن����ات حياته���ا دون جن�صي���ة فال 
ه���ي حملت جن�صية والدته���ا البحرينية كما 
انه���ا مل تتمك���ن التمت���ع بجن�صي���ة والدها 

ال�صع�دي.
اآيات الع�رشيني���ة من اأم بحرينية واأي�صا 
ه���ي اأم لبنت بحريني���ة ذات عامني حرمت 
من احل�ص�ل عل���ى اجلن�صية البحرينية رغم 
اأنه���ا م�ل���دة يف البحري���ن ومل تتعد خطاها 
حدود هذا البلد وكيف لها وهي مل حت�صل 

ي�ما على ج�از �صفر اأو بطاقة ه�ية. 

ب���داأت معاناته���ا بعد اأن غ���ادر والدها 
حياته���م �رشيع���ا وهج���ر والدته���ا قب���ل اأن 
تتع���رف عليه ومل يكتف بذل���ك بل مل يقم 
التابعي���ة  يف  با�صم���ه  لتلح���ق  بت�صجيله���ا 
ال�صع�دي���ة ومل يحرمها م���ن وج�ده وحنانه 
فح�ص���ب، ب���ل حرمه���ا م���ن احل�ص����ل على 

جن�صيتها والعرتاف بها ر�صميا.
 تق����ل اآي���ات “والدي حم���ا ذكري من 
ال�ج����د، وكاأنني مل اأك���ن ي�ما وبقيت منذ 
ولدتي حتى هذا الي�م اأعامل معاملة غريبة 
يف البل���د وكاأين ارتكبت جرم���ا يعاقب�نني 
علي���ه، جرما ل ذنب يل فيه، ب���ل �أنا �ضحية 
ق�صيت �صن�ات���ي بالبحث عن والدي الذي 
عاد لل�صع�دية بعد ولدتي مبا�رشة واختفى 

من حياة والدتي وحياتي ومل نر له اأثرا”.
وتكمل “طف�لتي كانت خمتلفة، فكل 
الأطفال من ح����يل يحيط بهم اأهل�هم واأنا 

كن���ت ا�صاأل ع���ن والدي طيل���ة ال�قت كما 
كان اأهل���ي يبحث�ن عنه طيل���ة 19 عاما يف 
ال�صع�دي���ة وبع���د اأن عرفن���ا م���كان �صكنه 
ات�ص���ح ان���ه ت����يف ومل جن���ن �صيئ���ا �ص�ى 

اليقني باين �صاظل دون ه�ية”.
�لنتظ���ار  “�ضاع���ت �ضن���و�ت  وتتاب���ع 
والم���ل ومل يتمك���ن اإخ�ت���ي م���ن اأب���ي حل 
م�صكلت���ي باحل�ص�ل عل���ى  اجلن�صي���ة، اأما 
ال�صف���ارة ال�صع�دي���ة مل تق���دم يل اإل ح���ال 
واحدا ه� اأن اأق�صي 6 �صن�ات يف ال�صع�دية 
للح�ص����ل على اجلن�صي���ة وهذا ما ل امتكن 
من فعله وانا متزوجة من بحريني ويل بنت 

عمرها عامان.  
وكل م���ا متتلك���ه اآيات م���ن وثائق ه� 
�صهادة ميالدها التي تثبت اأنها من م�اليد 
البحري���ن وعق���د زواج والديه���ا، مل ي�صدر 
بها ي�م���ا ج�از �صفر ول بطاق���ة ه�ية  كل 

املعام���الت تتعطل وتغل���ق كل الب�اب يف 
وجهها مل تفلح حم���اولت يف ال�صع�دية او 

البحرين وبقيت دون جن�صية. 
 اآيات التي مل تتمتع ي�ما بحياة طبيعية 
ك�نه���ا تعي�س يف وطنه���ا دون ه�ية تثبت 
اأنه���ا بحريني���ة حرم���ت من التمت���ع بحق�ق 
ت�صتط���ع   فل���م  واخلليجي���ني  امل�اطن���ني 
اإكمال درا�صتها اجلامعية، كما انه مل تعالج 
ي�ما يف م�صت�صفى حك�مي ومل ت�صافر ي�ما، 
ورغم اأنه���ا اأم لبنت بحريني���ة وبنت من اأم 
بحريني���ة مل حت�ض���ل عل���ى �جلن�ضية ل عرب 
اأبن���اء البحرين���ة ومل تتمك���ن م���ن احل�ص�ل 
عليها بالزوجية اي�صا فطرقت اأب�اب البالد 
منا�صدة �صم� رئي�س ال����زراء الأب احلن�ن 
وم���الذ ال�صعف���اء للح�ص�ل عل���ى اجلن�صية 
البحري���ن لينه���ي معان���اة ب���داأت م���ن ي�م 

ولدتها لي�منا هذا.

اأك����د رئي�س املرك����ز البل����دي ال�صامل 
�ض����امل �لقوت����ي �أن �لع����ام �ملا�ض����ي �ضهد 
ال�صتثماري����ة  احلرك����ة  كب����رية يف  طف����رة 
العقارية يف البحرين، اإذ بلغ عدد تراخي�س 
البناء النهائي����ة ال�صادرة من املركز 970 
ترخي�صا عل����ى م�صاحة بلغ����ت 6071514 
م����رتا مربع����ا بكلف����ة ملي����ار و600 ملي�ن 
دينار تقريبا، يف حني بلغ عدد الرتاخي�س 
البناء ال�صادرة م����ن املركز 843 ترخي�صا 

يف 2016 و773 ترخي�صا يف 2015.
وب����ني الق�ت����ي خ����الل ا�صت�صافته يف 
جمل�����س اأمان����ة العا�صمة الأ�صب�ع����ي اأم�س 
اأن منطق����ة احل����د هي م����ن املناطق الأكرث 
جذب����ا لال�صتثم����ار العق����اري يف اململك����ة 
العام 2017، اإذ بل����غ عدد تراخي�س البناء 
ال�ص����ادرة يف املرك����ز البل����دي ال�صامل 96 
ترخي�صا فيها و56 ترخي�س بناء يف منطقة 
اجلنبية، و44 ترخي�صا يف را�س زويد و38 
ترخي�صا يف منطق����ة الل�زي و73 ترخي�صا 

يف منطقة الفاحت.
و�أو�ضح �أن من مهام مندوبي �لبلديات 
واخلدم����ات يف عملي����ة اإ�ص����دار تراخي�����س 
البن����اء، معاين����ة طلب����ات تراخي�����س البناء 
والر�ص�مات الهند�صي����ة املرفقة والتاأكد 
م����ن مطابقته����ا لال�صرتاط����ات التنظيمية 
للتعم����ري من حيث ال�صتعم����الت وطبيعة 
ال�صتخ����دام والرتدادات القان�نية ون�صبة 
وت�اف����ر  والرتفاع����ات  الإجمالي����ة  البن����اء 
م�اق����ف ال�صي����ارات ح�ص����ب ال�صرتاط����ات 
واأبعاده����ا، ف�ص����ال ع����ن ان�صي����اب احلركة 

�ملروري����ة د�خ����ل ح����دود �ملل����ك وعرو�ض 
الطرق الداخلية.

وب����ني الق�ت����ي اأن الرتاخي�����س للبناء 
حتت����اج اإل����ى م�افقة 16 جه����ة تقع �ضمن 
مظلة املرك����ز البلدي ال�صام����ل هي: اإدارة 
تخطي����ط  اإدارة  والبلدي����ات،  اخلدم����ات 
وت�صميم الط����رق، اإدارة تخطيط وم�صاريع 
ال�����رشف ال�صحي، �ص�����ؤون الزراع����ة، اإدارة 
ت�زيع الكهرباء، اإدارة ت�زيع املياه، وحدة 
العزل احل����راري، ق�صم تر�صي����د ا�صتهالك 
املي����اه، الإدارة العام����ة للدف����اع امل����دين، 
و�ص�ؤون الطريان املدين، واملجل�س الأعلى 

للبيئ����ة، اإدارة الآث����ار وال����رتاث ال�طن����ي، 
جمل�����س مزاول����ة املهن الهند�صي����ة، �رشكة 

تط�ير للبرتول، ووزارة ال�صناعة.
وذكر اأن املركز البلدي ال�صامل م�ص�ؤول 
عن ترخي�س 20 ن�عا من طلبات تراخي�س 
امل�صاري����ع ال�صتثماري����ة ح�ص����ب ت�صنيف 
املنطق����ة ومنه����ا العم����ارات ال�صتثمارية 
ومناط����ق �لعم����ار�ت ومناط����ق �ملعر�����ض 
التجارية ومنطقة املركز التجاري ب�صاحية 
�ل�ضيف و�لأر�ض �ملخ�ض�ضة ملبنى مو�قف 
ال�صي����ارات املتعددة الط�اب����ق وامل�صارع 
الإنتاجي����ة ومناط����ق ال�صناع����ات اخلفيفة 

ال�صيان����ة  وخدم����ات  ال�ر�����س  ومناط����ق 
واملناط����ق اخلدمي����ة واملناط����ق الزراعية 
و�لبناء �جلدي����د �إ�ضافات تفوق 140 مرتا 
مربعا و��ضافات بناء �ملباين حتت �لإن�ضاء 

اأقل من 140 مرتا مربعا.
وبني اأن 30 ي�����م هي املدة املحددة 
لإجن����از الرتاخي�����س واأن هيئ����ة الكهرب����اء 
واملاء ه����ي اجلهة الأك����رث التزاما بالفرتة 
الزمنية املحددة لإجن����از هذه الرتاخي�س، 
واأن هن����اك جلنت����ي تظل����م م����ن ق����رارات 
تراخي�����س البناء ب�����زارة الأ�صغ����ال ميكن 

اللج�ء فيها يف حالة رف�س الرتخي�س. 

• قب�ل احلا�صلني على معدل 78 % �رشيطة حتقيق معدل 80 % فما ف�ق عند التخرج	

واملديريات  الإدارات  حتر�س 
ب����زارة الداخلي���ة عل���ى  الأمني���ة 
امل�صاهم���ة يف اإجن���اح ا�صت�صاف���ة 
للح���دث  البحري���ن  مملك���ة 
�لريا�ض���ي �لعاملي �له���ام �ضباق 
“الف�رم����ل  �لك���ربى  �جلائ���زة 
1”، وق���د ا�صتكمل���ت الإج���راءات 
وال�صتع���دادات املتعلق���ة له���ذا 
الفعالي���ة  ه���ذه  فنج���اح  الع���ام، 
�أر����ض �لبحري���ن  �لعاملي���ة عل���ى 
يحظى بدعم واهتمام الدولة على 
اأعل���ى م�صت����ى ملا لذل���ك النجاح 
ايجاب���ي، فاجل���ذب  م���ردود  م���ن 
والقت�صادي  وال�صياحي  الإعالمي 
له���م دور ت�ص�يقي مه���م للملكة 
مب���ا ينعك�س عل���ى ال�صالح العام 
ف�ص���ال  وامل�اطن���ني،  لل�ط���ن 
�أر����ض  عل���ى  تنظيمه���ا  �أن  ع���ن 
البحرين، يعك�س الإرث احل�صاري 
الدولي���ة  واملكان���ة  والتاريخ���ي 

للمملكة. 
كاف���ة  تطبي���ق  مت  وق���د 
�لإج���ر�ء�ت و�خلط���ط �ملو�ضوع���ة 
لتاأم���ني ه���ذا ال�صب���اق العامل���ي 
امل�صارك���ني  وكاف���ة  وجماه���ريه 
فيه، حيث مت درا�صتها والتدريب 
عليها ب�صكل دقي���ق، انطالقا من 
�خلرب�ت �لتي تو�فرت لدى �رطة 
البحرين يف ت�ف���ري النظام والمن 
يف البط����لت الإقليمية والعاملية 
التي نظمتها البحري���ن على مدار 
ال�صن����ات الأخ���رية، وم���ن بينه���ا 
�صباقات الف�رم�ل 1، واإنه يجري 
تط�يره���ا وحتديثه���ا با�صتم���رار 
م���ن خ���الل اختباره���ا ومتابعته���ا 
اأثناء التنفي���ذ اأول باأول فالهدف 
م���ن ه���ذه الإج���راءات يف املق���ام 
الأول ه���� حف���ظ الأم���ن والنظام 
الع���ام وحتقي���ق ال�صالم���ة العامة 
ول�صي�ف  واملقيمني  للم�اطنني 
اململك���ة، وامل�صاهم���ة الفاعلة يف 
اإجن���اح ال�صباق وتاأمني الفعاليات 

املحيطة به.
كما يت���م التن�صي���ق مع اجلهة 
املنظمة لل�صباق ب�صاأن الرتتيبات 
الأمني���ة، �ص����اء داخ���ل احللب���ة اأو 
ح�لها من خالل عمليات التفتي�س 
الدخ����ل  وتنظي���م  الدقيق���ة 
وامل�صارك���ة يف الفعالي���ات، حيث 
ينت����رش رج���ال ال�رشط���ة يف حمي���ط 
احللبة من خالل دوريات منتظمة، 
بجمي���ع  انت�صاره���ا  ع���ن  ف�ص���ال 
ال�ص����ارع الرئي�ص���ة امل�ؤدي���ة اإلى 
احللب���ة، ويف كافة مناطق اململكة 
وتعمل يف ال�قت ذاته على حتقيق 
ال�صالم���ة والن�صيابي���ة الالزمة يف 
احلركة املروري���ة من والى احللبة 
ومبا ل ي�ؤثر على ان�صيابية احلركة 

يف عم�م �ص�ارع اململكة.
م�ؤ�ص�ص���ات  كاف���ة  وتن�ص���د 
املجتم���ع يف مملك���ة البحري���ن من 
حتقي���ق اأعلى مع���دلت النجاح يف 
ا�صت�صاف���ة وتنظيم ه���ذا احلدث 
ومب���ا يلي���ق ب�صمعته���ا ومركزها 
املتق���دم يف هذه املجالت خا�صة 
واأنه���ا الرائدة يف ا�صت�صافة حدث 
ال����رشق  منطق���ة  يف   1 الف�رم����ل 

الأو�صط. 

جناح “الف�رم�ل 1” 
هدف م�ؤ�ص�صات املجتمع

 الثقافة األمنية

مروة خمي�ص

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل
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�سفري البحرين مبو�سكو يهنئ “$” باجلائزة

حمافظ ال�سمالية يرعى مهرجان يوم الأ�رسة  

ا�ستكمال اأعمال اإعادة تاأهيل �سارع القد�س 

والقحطاين نائًبا القا�سم رئي�س لـ “الأطباء” 

خلدمة ق�سايا العمل   تدعيم التعاون مع “النقابات” 

“عي�سى الثقايف” يجدد التعاون مع “ال�سفارة الأمريكية”

حتويل �سارع اجلنبية اإلى “منوذجي” 

“$” تك�شف ت�شكيلة جمل�س الإدارة اجلديد

تعزيز احلوار الثالثي بني اأطراف الإنتاج... حميدان: 

لل�شنة العا�رشة  

عقب جولة بهدف حتقيق ال�شالمة... القطري: 

علم���ت “الب���الد” م���ن م�ش���ادر موثوقة اأن 
غ���ادة القا�شم �شتك���ون رئي�شة جمعي���ة الأطباء 
البحرينية يف الدورة اجلديدة خلفا ملحمد رفيع، 
بينما �شيحتفظ مناف القحطاين مبن�شب نائب 

الرئي�س.
ويذك���ر اأن اجلمعي���ة تعق���د الي���وم اجتماع 
جمل����س الإدارة، اإذ �شيت���م بناء عل���ى دعوة من 
جمل����س الإدارة ال�شابق تق���دمي تر�شيحات اإلى 
جمل����س الإدارة والت�شويت يف النتخابات التي 

�شوف تعقد يف مقر اجلمعية يف اجلفري.
وت�شغ���ل القا�ش���م من�ش���ب ا�شت�شاري طب 
طوارئ اأطفال يف م�شت�شفى قوة دفاع البحرين، 
وكانت نائبا للرئي�س يف الدورة 2014 - 2016.
وبه���ذا تك���ون القا�ش���م ث���اين ام���راأة تفوز 
برئا�شة اجلميعة بعد منى الكواري التي تراأ�شت 

اجلمعية �شابقا.
ويت�شم���ن اجتماع اجلمعية الي���وم ت�شكيل 
اأع�ش���اء  وم�شادق���ة  اجلدي���د  الإدارة  جمل����س 
اجلمعية على التقريرين الأدبي واملايل ملج�س 

الإدارة.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  التق���ى  الجتماعي���ة: 
الجتماعي���ة، رئي����س جمل����س اإدارة هيئ���ة تنظيم 
�ش���وق العم���ل، جمي���ل حمي���دان، الأمان���ة العامة 
لالحت���اد العام لنقاب���ات عمال البحري���ن برئا�شة 
الأم���ني العام لالحتاد ح�ش���ن احللواجي، وذلك يف 

مكتبه بالوزارة.
ومت خ���الل اللق���اء بحث ع���دد م���ن الق�شايا 
املت�شل���ة بال�شاأن العم���ايل، ويف مقدمتها تعزيز 
احل���وار الثالثي بني اأطراف الإنتاج والدفع به الى 
م�شتويات متقدمة مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة، 
كما مت بح���ث اآليات املقرتح���ة املتعلقة بتعزيز 
انتظ���ام الجتماعات الثالثية ب���ني الوزارة وغرفة 
جتارة و�شناعة البحرين والحتادات النقابية على 
�شوء نتائ���ج النتخاب���ات الأخ���رية للغرفة، حيث 
اأك���د الجتم���اع يف هذا ال�شياق عل���ى اأهمية تعزيز 
التع���اون م���ع ممثلي اأ�شح���اب العمل مب���ا يحفظ 
ا�شتق���رار ومنو �شوق العمل. وق���د اأ�شاد حميدان 

خالل اللقاء بالدور الذي ي�شطلع به الحتاد العام 
لنقاب���ات عم���ال البحري���ن وغريه م���ن الحتادات 
املحافظ���ة  يف  البحري���ن  مملك���ة  يف  والنقاب���ات 
على املكت�شب���ات العمالية الت���ي حققتها مملكة 
البحري���ن يف ه���ذا العه���د الزاه���ر لعاه���ل البالد، 
موؤك���داً حر�س الوزارة واهتمامها بتدعيم جمالت 
التعاون والتن�شيق امل�شتمر خلدمة ق�شايا العمل 
والنت���اج وتعزي���ز فر����س العم���ل امل�شرتك بني 

اأطراف النتاج الثالثة. 

من جانب���ه، اأكد احللواجي حر����س الحتاد العام 
لنقابات عمال البحرين على تعزيز التعاون امل�شرتك 
مع وزارة العم���ل والتنمية الجتماعي���ة وتطويره مبا 
يخدم اأط���راف الإنتاج الثالثة، م�شي���داً بنهج الوزارة 
وتعاطيها الإيجابي مع املنظمات النقابية، وحر�شها 
الدائ���م على تكثيف احلوار الثالث���ي، لتعزيز م�شرية 
�شوق العمل يف مملكة البحرين والرتقاء ببيئة العمل 
وتعزي���ز املكا�ش���ب التنموية الت���ي حتققت بف�شل 

امل�رشوع الإ�شالحي للعاهل. 

اجلف���ري- مرك���ز عي�ش���ى الثق���ايف: احتفل 
مركز عي�شى الثق���ايف بالتجديد ال�شنوي العا�رش 
ملذكرة التفاهم مع �شف���ارة الوليات املتحدة 
الأمريكية لدى اململكة؛ لإن�شاء الركن الأمريكي 
يف املكتب���ة الوطني���ة باملرك���ز، اإذ وق���ع نائب 
رئي�س جمل�س الأمن���اء املدير التنفيذي للمركز 
ال�شيخ خال���د بن خليفة اآل خليف���ة املذكرة مع 

�شفري الوليات املتحدة جا�شتني �شيربيل.
واأكد ال�شيخ خالد بن خليفة اآل خليفة عمق 
العالق���ات التاريخي���ة الت���ي تربط ب���ني مملكة 
البحري���ن والولي���ات املتح���دة الأمريكية على 
امل�شتويات القيادية كاف���ة، منوها مبرور عقد 
من التعاون الثقايف واملعريف بني مركز عي�شى 

الثقايف وال�شفارة الأمريكية.
م���ن جهت���ه، ع���رب ال�شف���ري الأمريك���ي عن 
�شعادت���ه البالغة لزيارة املرك���ز ولقائه ال�شيخ 
خال���د، م�شريا اإل���ى توقيع املذكرة ج���اء ليوؤكد 
ا�شتم���رار  �شم���ان  يف  الطرف���ني  كال  م�شاع���ي 
وتطوير العالق���ات الثقافية وتوطيدها، والتي 

ت�شمن ازدهار العالقات بني ال�شعبني.
وق���ام ال�شفري الأمريكي بجولة يف ف�شاءات 

املركز والتع���رف على خدمات���ه الثقافية التي 
يقدمها للجمهور، حيث اأبدى اإعجابه بامل�شتوى 
الراق���ي من اخلدم���ات املعرفية الت���ي تقدمها 
املكتب���ة الوطنية ومكتب���ة الأطف���ال واملكتبة 
الإلكرتوني���ة، ف�ش���ال ع���ن تنظي���م الفعالي���ات 

والأن�شطة الهادفة. 
واأهدت ال�شفارة يف احلفل املركز جمموعة 
جديدة م���ن م�شادر تعل���م متع���ددة الو�شائط 

لإث���راء الرك���ن الأمريك���ي باملكتب���ة الوطنية، 
حي���ث اأهدت نح���و 193 كتاب���ا �شوتي���ا مرئيا 
خم�ش�شا للكبار وال�شغار، اإ�شافة اإلى جمموعة 
متمي���زة من الألعاب التعليمي���ة اليديوية التي 
ت�شتهدف تنمي���ة املهارات املعرفية لدى فئة 
الأطفال، وهذا اإلى جانب تنظيم عدد من ور�س 
العم���ل املتخ�ش�ش���ة يف تطوير مه���ارات اللغة 

الإجنليزية.  

اجلنبي���ة - املجل�س البل���دي ال�شمايل: نظمت 
جلنة اخلدم���ات واملراف���ق العامة، لق���اء تن�شيقيا 
وجول���ة ميداني���ة مطل���ع اأبريل اجلاري ب�ش���اأن رفع 
م�شت���وى ال�شالم���ة املروري���ة على �ش���ارع اجلنبية 
بح�شور اأع�شاء املجل�س البلدي ال�شمايل ومب�شاركة 

املعنيني من الإدارة العامة للمرور.
وق���ال رئي����س جلن���ة اخلدمات ط���ه اجلنيد اإن 
الغر�س من اللقاء والزي���ارة متابعة ما مت التفاق 
علي���ه يف مايو 2017 ب�شاأن حتوي���ل �شارع اجلنبية 
اإلى �شارع منوذجي يراعي معايري ال�شالمة املرورية 

واملقدم من قبل الع�شو البلدي فاطمة القطري.
واأو�شح���ت القط���ري اأن���ه مت اختي���ار �ش���ارع 
اجلنبية لتعزيز بع�س اجلوانب الفنية والهند�شية 
التي حتقق ال�شالمة املروري���ة لكونه �شارًعا مهًما 
وحيوي���ا ويعت���رب هم���زة و�شل ب���ني مواق���ع عدة 
)املدينة ال�شمالية والقرى املجاورة من جهة وج�رش 

امللك فهد م���ن جهة اأخرى(، واأك���دت اأن املقرتح 
يه���دف اإلى احل���د من ارتف���اع مع���دلت احلوادث 

املروري���ة عليه واخل�شائ���ر يف الأرواح واملمتلكات 
واحلفاظ على �شالمة م�شتخدمي ال�شارع.

تق���دم �شف���ري مملك���ة البحرين لدى 
ال�شاعات���ي  اأحم���د  الحتادي���ة  رو�شي���ا 
اإل���ى  والتربي���كات  الته���اين  باأخل����س 
“الب���الد” مبنا�شبة فوز الزميل �شيدعلي 
املحافظة بجائ���زة ال�شحافة العربية عن 
“ال�شحاف���ة ال�شتق�شائية”، �شمن  فئة 
جوائ���ز ال���دورة ال�شابع���ة ع����رشة ملنتدى 
الإع���الم العرب���ي بدب���ي، وتكرميه���ا من 
قب���ل نائب رئي�س دولة الإمارات العربية 
املتحدة رئي�س الوزراء حاكم دبي ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم.
التحري���ر  رئي����س  ال�شاعات���ي  وهن���اأ 
موؤن����س املردي به���ذه املنا�شبة، متمنيا 

لل�شحيف���ة دوام التوفي���ق والنج���اح يف 
خدمة الر�شالة الإعالمية الوطنية.

املنام����ة - بنا: دعا حماف����ظ ال�شمالية علي 
الع�شف����ور الباحثني الجتماعي����ني والنا�شطني 
يف احلق����ل الأ�رشي اإل����ى بحث ظاه����رة “ن�شيان” 
بع�س كبار ال�ش����ن من الآباء والأمهات من جانب 
فئ����ة م����ن الأبن����اء، وتكثي����ف الربام����ج الإعالمية 
والجتماعية وو�شائل الإعالم لإلقاء ال�شوء على 

هذا املو�شوع لأهميته.
رعايت����ه  عل����ى هام�����س  الع�شف����ور  وق����ال 
مهرجان يوم الأ�رشة العامل����ي حتت �شعار “اأ�رشة 
مرتابط����ة.. جمتم����ع �شعيد” يف جمم����ع �شار اأم�س 
بتنظيم م����ن اإدارة الربام����ج الجتماعية و�شوؤون 
املجتمع وبالتع����اون مع وزارة العم����ل والتنمية 

الجتماعية ودار بوري لرعاي����ة الوالدين ونادي 
عبدالرحم����ن كانو الجتماعي لرعاي����ة الوالدين، 
اإن املجتمع����ات يف حاج����ة دائم����ة اإل����ى الربام����ج 
وامل�شاريع التي تغ����ذي اأفرادها مبعاين العطاء 

الأ�رشي والتما�شك.
واأكد اأن منا�شب����ة يوم الأ�رشة العاملي تتيح 
للجميع فر�شة التح����ول من املظهري الحتفايل 
املحدود يف تاأثريه، اإلى حتقيق التاأثري الإيجابي 
يف اإ�شاعة معاين احلب والوئام والتكافل الأ�رشي 

والجتماعي.
وك����رم الع�شف����ور ع����ددا م����ن كب����ار ال�شن 

امل�شاركني يف املهرجان.

املنام���ة – وزارة الأ�شغ���ال و�ش���وؤون 
البلديات والتخطيط العمراين:

����رشح مدي���ر اإدارة م�شاري���ع و�شيانة 
الطرق ب���وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين �شيد ب���در علوي اأن 
ال���وزارة قد انتهت من اأعمال اإعادة تاأهيل 
�ش���ارع القد�س الواقع ب���ني �شارع اأبوظبي 

و�شارع 43 مبدينة عي�شى.
واأ�ش���اف عل���وي اأن امل����رشوع ين���درج 
يف اإط���ار اخلط���ة ال�شاملة الت���ي تقوم بها 
ال���وزارة من اأج���ل املحافظة عل���ى الطرق 
�شم���ن امل�شت���وى الفني وال���ذي ي�شتلزم 
القي���ام باأعم���ال ال�شيانة قب���ل اأن يتدنى 
للطري���ق  والوظيف���ي  الإن�شائ���ي  الأداء 
واملنف���ذ ح�ش���ب موؤ����رشات اأداء هند�شي���ة 
معتمدة عاملياً بحيث يت���م تفادي تدهور 
م�شتوى الطريق واإع���ادة اإن�شائه من جديد 
بتكلف���ة عالية ج���داً ومدة تنفي���ذ تتجاوز 

اأ�شعافا م�شاعفة لالأعمال احلالية.

ون���ّوه مدي���ر اإدارة م�شاري���ع و�شيانة 
الطرق اإل���ى اأن امل�رشوع قد مت تنفيذه من 
قبل �رشكة �شيد كاظ���م الدرازي لالأ�شفلت 
من خالل العقود الزمنية وبتكلفة جتاوزت 
الثمان���ني األف دين���ار، وق���د ا�شتمل على 
�شيان���ة ال�ش���ارع من �ش���ارع اأبوظب���ي اإلى 
م���ن  كيلوم���رتات   4 وبط���ول   43 �ش���ارع 
م�ش���ارات الطريق بالجتاهني، كما ت�شمن 
امل����رشوع اأعمال معاجل���ة الطبقة املت�رشرة 
واإع���ادة ر�شف ال�شارع بطبق���ة جديدة من 
العالم���ات املرورية  الأ�شفل���ت وتركي���ب 
لتحقيق  الالزم���ة  والتحذيرية  التنظيمي���ة 

ال�شالمة املطلوبة على ال�شارع.
يذكر اأن الوزارة قامت يف وقت �شابق 
باإع���ادة اإن�ش���اء وتاأهي���ل ل�ش���ارع القد�س 
م���ن �شارع بغداد اإلى �ش���ارع اأبوظبي خالل 
ال�شنوات القليل���ة املا�شية، وما مت موؤخرا 
هو ا�شتكمال لربنامج ال�شيانة على �شارع 

القد�س.

بدور املالكي

•  ال�شيخ خالد بن خليفة مع ال�شفري الأمريكي خالل توقيع التفاقية	

• وزير العمل يف لقاء مع الأمانة العامة لالحتاد العام لنقابات عمال البحرين	

• خالل اجلولة	

•  اأحمد ال�شاعاتي	

زمن العجائب
يف زم����ن العجائ����ب كل �شيء ب����ات متوقع����اً، واإن كان م�شتحيالً، اأو بنطاق )ال����ال ممكن(، يق�شى 
ال�رشي����ف، ويقرب املناف����ق، يهم�س املخل�س، وي�شع����د الوا�شي، يزاح ابن البل����د، ويكرم القادم من 

بعيد.
يف زم����ن العجائب، كل الأم����ور باتت معكو�شة، و�شادمة، وحمبطة، نراها باأم اأعيننا منذ اأن نغادر 
بيوتن����ا يف ال�شباح الباكر، وعل����ى كاهلنا اأطنان من القهر، وحتى نع����ود ادراجنا ع�رشاً، وهي اأ�شعاف 

ذلك، بال اأدنى التفاته من اأحد، اأو اهتمام.
الق�ش����ة املتك����ررة تقول، باأن من عرفناه فا�ش����الً، متملقاً يف اجلامعة، يجل�����س اليوم برتاخ على 
املقع����د الوث����ري، ياأمر هذا، وينهر ذاك، بغطر�ش����ة فارغة، بر�شا من هم مبنا�ش����ب اأعلى منه؟ ملاذا؟ 

كيف؟ لأجل ماذا؟ ل اأدري.
يف زمن العجائب، باتت الطيبة، والإخال�س، والوفاء بالعهود، بال�شداقة، والزواج، موؤ�رش �شعف، 

وغباء، وعامل حتفيز من الآخرين، للتحطيم، والتدمري، والإق�شاء من احلياة نف�شها.
يف زم����ن العجائب، ب����ات ر�شا الأجنبي، هو الأهم، والأكرث اأهمية، ه����و �شاأن مقد�س، ل مي�س، ول 
يناق�����س فيه، وبحال متكرر حتى يل����وح –اأحياناً- بالأفق البعيد، املواطن املغلوب على اأمره، والذي 

مل يطلب اأبداً ما لي�س له.
يف زم����ن العجائب، توقع����وا كل �شيء، اأو اأي �ش����يء، وليكن قبول احلال املر، ج����زء من حياتكم، 

ويومياتكم، ويوميات اأبنائكم.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد



او�صت جلنة ال�ص�ؤون املالية واالقت�صادية 
برف����ض االقرتاح بقان�ن بتعدي���ل بع�ض اأحكام 
املر�ص����م بقان�ن رقم )39( ل�صنة 2002 ب�صاأن 

امليزانية العامة.
ويت�ص���من االق���رتاح اإ�ص���افة اأ�ص����ض نظام 
التخطي���ط امل���ايل وحتلي���ل الربامج الرئي�ص���ية 
وامل�ص���اريع بحي���ث يك����ن مبنًي���ا عل���ى حتديد 
وفه���م احتياج���ات كل فئة جمتمعي���ة وحتقيق 
ت�زي���ع عادل للم�ارد املالي���ة املتاحة لكل فئة 
جمتمعي���ة، ف�ص���ا عن اإع���ادة ترتي���ب اأول�يات 
االإنفاق واإعادة ت�جيه الربامج داخل القطاعات.

كم���ا يت�ص���من االق���رتاح التاأك���د م���ن اأخذ 
احتياج���ات امل���راأة وال�ص���باب واالأطف���ال بعني 
االعتبار اأثناء ر�صم ال�صيا�صات العم�مية التاأكد 

م���ن تكاف�ؤ الفر�ض للجميع بالن�ص���بة للم�ارد اأو 
االإمكانات

ويق�م االقرتاح ح�ص���ب املذكرة االي�صاحية 
على ا�صا�ض اإعادة ترتيب االأول�يات على �صعيد 
النفق���ات وم�ص���ادر االإيرادات من خ���ال اإعادة 
تخطيط امليزانية العامة للدولة بحيث ي�ؤخذ يف 
االعتبار الن�ع االجتماعي واأو�صاع املراأة والرجل 
وال�ص���باب واالأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة 
وامل�صنني وظروفهم املعي�صية طيلة دورة عمر 

امليزانية.
م���ن جهته���ا، طلب���ت وزارة املالي���ة اإعادة 
النظر يف االق���رتاح بقان�ن وبين���ت ان احلك�مة 
واجله���ات  ال����زارات  ت�جي���ه  عل���ى  حتر����ض 
احلك�مية ل��صع �صيا�ص���ات مالية عامة تت�افق 

م���ع الروؤي���ة االقت�ص���ادية 2030 وبرنامج عمل 
احلك�م���ة -2015 2018 ،كم���ا ان انه���ا تق����م 
ب��ص���ع الل�ائح والتعليمات ال�اجب اتباعها من 
قب���ل ال����زارات واجلهات احلك�مية عن���د اإعداد 
امليزانية العامة بحيث تتما�ص���ى مع االأول�يات 

ال�طنية. 
وا�ص���ارت الى ان ال�زارة  تق�م بالت�ا�ص���ل 
لت�ف���ر  احلك�مي���ة  واجله���ات  ال����زارات  م���ع 
اأح���دث املعاي���ر الدولي���ة ومقت�ص���يات العمل 
ل���كل وزارة وجهة حك�مية وتعم���ل ال�زارة على 
و�ص���ع م�ؤ�رشات اأداء ل�ص���مان تنفيذ ال�صيا�صات 
م���ع املتابعة امل�ص���تمرة خ���ال دورة امليزانية، 
وت�جي���ه ال����زارات واجله���ات احلك�مي���ة اإل���ى 
تر�صيد االإنفاق، ومراعاة عملية تنمية االإيرادات.

وبررت جلنة ال�ص�ؤون املالية واالقت�صادية 
رف�صها لاقرتاح ل�صع�بة ت�زيع امليزانية على 
اأ�ص���ا�ض الن�ع االجتماعي املق���رتح، ملا يتطلبه 
ذلك من اإح�ص���ائيات وعمليات ح�صابية معقدة، 
ق���د ال تف�ص���ي يف النهاي���ة اإل���ى حتقي���ق مب���داأ 

العدالة. 
وا�ص���ارت اللجن���ة ال���ى ع���دم حتق���ق مب���داأ 
امل�صاواة وتكاف�ؤ الفر�ض عند مراعاة احتياجات 
وت�قعات وطم�ح���ات كل فئة جمتمعية، والتي 
يف الغال���ب يك�ن مبالغ���اً فيها اإل���ى احلد الذي 
ق���د يخل بحق����ق اأخرى، دون النظ���ر اإلى عملية 
تنمية االإيرادات والرت�صيد يف االإنفاق مبا يخدم 
فل�ص���فة واحتياج���ات الدول���ة يف جم���ال التنمية 

االجتماعية واالقت�صادية
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“�لنو�ب” يلزم “�ملالية”: تقدمي �مليز�نية للحكومة قبل 4 �أ�شهر

عقوبة �لتحري�ض على �رتكاب �لفجور ت�شل �إلى 7 �شنو�ت

�حلبــ�ض 5 �شنــو�ت ملـن ر�شيـت مبو�قعتهــا

ملعاجلة العر�ض املتاأخر مل�رشوع القان�ن... وال�زارة تتحفظ

يف ت�رشيع يدر�صه “الن�اب” يف جل�صته املقبلة

يف تعديل بقان�ن العق�بات... “خارجية الن�اب”: 

يناق����ض جمل����ض الن����اب الثاث���اء تقرير 
جلنة ال�ص�ؤون املالية واالقت�صادية بخ�ص��ض 
م���ن   )24( امل���ادة  بتعدي���ل  قان����ن  م����رشوع 
املر�ص����م بقان����ن رق���م )39( ل�ص���نة 2002 

ب�صاأن امليزانية العامة.
ويه���دف التعدي���ل ال���ى معاجل���ة العر�ض 
املتاأخ���ر مل����رشوع قان����ن اعتم���اد امليزاني���ة 
العام���ة للدولة، والذي ي�ؤدي حتما اإلى التاأخر 
يف اإقراره���ا واللج�ء اإلى اأ�ص���ل�ب االعتمادات 
ال�ص���هرية يف التح�ص���يل وال����رشف، علم���اً باأن 
تكرار االأ�صل�ب له العديد من التبعات ال�صلبية 
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وق���ف  االقت�ص���ادي:  اجلان���ب   .3
االإنف���اق من امليزاني���ة العامة عل���ى النفقات 

اال�صتثمارية.
االإيرادات  اجلانب امل���ايل: جتمي���د   .4
العام���ة على ما كان عليه يف ال�ص���نة ال�ص���ابقة 

وتاأخر االإ�صاحات املالية.
ويتاأل���ف م����رشوع القان����ن م���ن مادت���ني، 
ن�ص���ت املادة االأولى على اأن ُي�ص���تبدل بن�ض 
املادة )24( من املر�ص����م بقان�ن رقم )39( 
ل�ص���نة 2002 ب�ص���اأن امليزاني���ة العام���ة، ن�ٌض 

اآخر ُيل���زم وزير املالية بعر����ض م�رشوع قان�ن 
اعتم���اد امليزانية على جمل����ض ال�زراء الإقراره 
قبل نهاية �ص���هر اأغ�ص���ط�ض من ال�صنة املالية 

اجلارية، وتقدميه ملجل�ص���ي ال�ص�رى والن�اب 
قبل انته���اء ال�ص���نة املذك�رة ب�ص���هرين على 

االأقل.

من جهته���ا، ارت���اأت وزارة املالية �رشورة 
اإع���ادة النظر يف االقرتاح بقان�ن واأ�ص���ارت يف 
ماحظاتها علي���ه ان الن�ض احلايل للمادة رقم 
)24( من املر�ص����م بقان�ن رقم )39( ل�ص���نة 
2002 ب�صاأن امليزانية العامة للدولة يت�صمن 
تنظيمياً كافي���اً مل�عد عر����ض امليزانية على 

ال�صلطة الت�رشيعية.
واأ�ص���افت ان املادة املقرتحة مل ت�ص���ف 
جدي���داً فيم���ا يتعل���ق بت�قيت عر����ض م�رشوع 
قان�ن اعتماد امليزانية على جمل�صي ال�ص�رى 
والن�اب، حيث اأ�ص���ارت املادة )109/ب( من 
الد�ص���ت�ر، واملادة )24( من قان�ن امليزانية 
العامة ب�ص���يغتها احلالية، اإلى التزام احلك�مة 
باإحال���ة م����رشوع قان����ن اعتم���اد امليزانية اإلى 
جمل�ص���ي ال�ص����رى والن����اب يف ميع���اد غايته 
نهاية �ص���هر اأكت�بر )قبل انتهاء ال�صنة املالية 

ب�صهرين على االأقل(.
ولفت���ت ال���ى ان الد�ص���ت�ر اأو املر�ص����م 
بقان�ن رقم )39( ل�صنة 2002 ب�صاأن امليزانية 
العامة مل يحددا م�اعي���د معينة لعر�ض م�رشوع 
قان�ن اعتماد امليزانية من قبل وزارة املالية 
عل���ى جمل�ض ال�زراء، حيث اإن هذا االأمر حتكمه 
العدي���د م���ن االعتب���ارات العملي���ة املتعلق���ة 

بالعمل الفني. 
وذكرت ان تنظيم امل�اعيد ذات الطبيعة 
االإجرائي���ة والتنظيمية يرتك يف العادة لتقدير 
احلك�مة، والتي يتم اإ�ص���دارها ل��ص���ع وبيان 
االإجراءات التف�صيلية الإعداد امليزانية العامة 

للدولة.  

يناق����ض جمل�ض الن����اب يف جل�ص���ته املقبلة 
م����رشوع قان����ن بتعدي���ل بع����ض اأح���كام قان����ن 
العق�بات ال�ص���ادر باملر�ص�م بقان�ن رقم )15( 
ل�ص���نة 1976 الذي يت�صمن ت�صديد العق�بة لكل 
م���ن يحمل ذك���راً اأو اأنثى على ارت���كاب الفج�ر اأو 
الدع���ارة عن طريق االإك���راه اأو التهديد اأو احليلة 
بحيث تك�ن ال�صجن مدة ال تقل عن 5 �صن�ات وال 

جتاوز 7 �صن�ات.
وبح�ص���ب امل�رشوع بقان����ن يعاقب اجلاين اإذا 
كانت �ص���ن املجن���ي عليه تقل ع���ن الثامنة ع�رشة 
بعق�ب���ة ال�ص���جن م���دة ال تقل عن 7 �ص���ن�ات وال 

جتاوز  10وات، كما ت�ص���دد العق�بة امل�ج�دة يف 
امل����اد )324، 325، 326( اإذا كان اجل���اين زوجاً 
للمجني عليه اأو كان من اأ�ص����له اأو من املت�لني 
تربيته اأو رعايته اأو ممن لهم �ص���لطة عليه بحيث 

ال جتاوز 15 �صنة.
واأبدت امل�ؤ�ص�ص���ة ال�طنية حلق�ق االإن�ص���ان 
اتفاقه���ا مع م���ا ورد من اأح���كام يف تعديل املادة 
)325( من قان�ن العق�بات ال�ص���ادر باملر�ص�م 
بقان�ن رق���م )15( ل�ص���نة 1976، ك�ن���ه تعدياً 
ت�ص���من ت�ص���ديد العق�بة املق���ررة يف جرمية من 
حمل ذكراً اأو اأنثى على ارتكاب الفج�ر اأو الدعارة 

عن طريق االإكراه اأو التهديد اأو احليلة.
واأو�ص���حت ان التعدي���ل ال ُيع���د م���ن قبي���ل 
الت�ص���ديد ال���ذي ي���رتك اأث���راً على متت���ع االأفراد 
باحلق����ق واحلريات االأ�صا�ص���ية لهم، وال ي�ص���كل 
م�صا�ص���اً اأو انته���اكاً حلق����ق االإن�ص���ان وفق���اً ملا 
اأوردت���ه ال�ص���ك�ك الدولي���ة واالإقليمي���ة حلق�ق 
االإن�ص���ان ذات ال�صلة. واأ�ص���ارت الى االإبقاء على 
ن�ض املادة )327( من قان�ن العق�بات ال�صادر 
باملر�ص����م بقان�ن رقم )15( ل�ص���نة 1976، كما 
ورد يف اأ�ص���ل القان����ن النافذ، والذي ي�ص���اعف 
العق�ب���ة يف حديه���ا االأدن���ى واالأق�ص���ى، بدالً من 

ت�ص���ديد العق�ب���ة، ك�نه يرمي اإل���ى حتقيق ذات 
االأهداف والغايات

ووفق���ا ملا ورد يف املذك���رة املرفقة مل�رشوع 
القان�ن فاإنه يهدف اإلى ت�صديد العق�بة ال�اردة 
بح���ق من يحمل ذكراً اأو اأنثى على ارتكاب الفج�ر 
اأو الدع���ارة ع���ن طري���ق االإك���راه اأو التهدي���د اأو 
احليلة، لعدم تنا�ص���ب العق�بة املقررة مع الفعل 
االإجرام���ي املرتك���ب بحي���ث اأ�ص���بحت العق�بة ال 
حتق���ق الردع العام يف املجتمع خا�ص���ة مع ازدياد 
حاالت االإكراه اأو التهديد اأو احليلة حلمل البع�ض 

على ممار�صة الفج�ر والدعارة.

اخلارجي����ة  ال�ص�����ؤون  جلن����ة  او�ص����ت 
والدف����اع واالمن ال�طن����ي بامل�افقة على 
االق����رتاح بقان�ن بتعدي����ل املادتني رقم 
)345( و )347( م����ن املر�ص�����م بقان�����ن 
رق����م )15( ل�ص����نة 1976 باإ�ص����دار قان�ن 

العق�بات.
مب���داأ  تفعي���ل  االق���رتاح  ويت�ص���من 
امل�ص���اواة بني اجلن�ص���ني وع���دم التفرقة 
يف احلق����ق وال�اجب���ات والعق�بات وردع 
مرتكبي اجلرائم املرتبطة بالزنا واالعتداء 
على العر�ض وتدرج العق�بة بح�صب تدرج 

ال�صن.
ويتاألف االق����رتاح بقان�ن من مادتني 

االأولى منه مادة م��ص�عية تتعلق مبعاقبة 
م����ن واقع اأنثى اأمتت الرابعة ع�رشة ومل تتم 
ال�صاد�ص����ة ع�رشة بر�صاها بال�صجن، وكذلك 
معاقبة م����ن واق����ع اأنثى اأمتت ال�صاد�ص����ة 
ع�رشة ومل تتم احلادية والع�رشين بر�ص����اها، 
اإ�ص����افة اإلى معاقبة االأنث����ى باحلب�ض مدة 
ال تزي����د عل����ى 5 �ص����ن�ات الت����ي ر�ص����يت 
مب�اقعتها، واملادة الثانية مادة تنفيذية.
م����ن جهتها، اأك����دت وزارة الداخلية اأن 
االأخذ بالتعديل املقرتح ي�ؤدي اإلى عقاب 
االأنث����ى الت����ي اأمت����ت ال�صاد�ص����ة ع�رشة ومل 
تت����م احلادية والع�رشين رغ����م عدم اكتمال 
اإدراكها ووعيها ومتييزها، بينما ال يعاقب 

القان�����ن م����ن اأمت����ت احلادي����ة والع�رشين 
عن����د ارتكابها ذات الفع����ل على الرغم من 
اكتم����ال اإدراكها ووعيه����ا ومتييزها وه� 

االأمر الذي يتنافى مع املنطق والعدالة
واأك����دت امل�ؤ�ص�ص����ة ال�طني����ة حلق�ق 
االإن�ص����ان انها تتف����ق من حي����ث املبداأ مع 
القان�نية  املب����ادئ واالأ�ص�����ض والغاي����ات 
وال�اقعي����ة الت����ي يرم����ي اإليه����ا االقرتاح 
بقان�����ن من خ����ال جترمي فع����ل االأنثى يف 
جرمية االغت�صاب متى ما اأمتت ال�صاد�صة 
ع�رشة ومل تتم احلادية والع�رشين بر�ص����اها، 
بغي����ة حتقيق امل�ص����اواة يف تاأثي����م الفعل 
املذك�ر بني الفاعلني يف اجلرمية �ص�����اء 

كان ذكراً اأم اأنثى.
عق�ب���ة  ح���دد  املق���رتح  ان  وذك���رت 
الفاع���ل الذكر باحلب�ض مل���دة ال تزيد على 
10 �ص���ن�ات، يف حني تك�ن عق�بة الفاعل 
االأنث���ى هي احلب����ض ملدة ال تزي���د على 5 
�صن�ات وال ي�صكل هذا االختاف يف العق�بة 
لكا الفاعل���ني متييزاً يتعار����ض ومبادئ 
امل�صاواة يف حتقيق العدالة اجلنائية، ك�نه 
ال يعد �ص�ى اختاف يف املعاملة، ت�صتلزمه 
الظروف ال�صخ�صية لكا الفاعلني، ال�صيما 
االأنث���ى ح�ص���بما ن����ض علي���ه  الفاع���ل  اأن 
االق���رتاح بقان�ن هي من اأمتت ال�صاد�ص���ة 
ع�رشة ومل تتم احلادية والع�رشين من عمرها.

• وزارة املالية: الد�صت�ر ومر�ص�م 2002 مل يحددا م�اعيد معينة لعر�ض م�رشوع قان�ن اعتماد امليزانية	

يناق�ض جمل�ض الن�اب الثاثاء تقرير 
جلنة ال�ص����ؤون اخلارجي���ة والدفاع واالمن 
ال�طني بخ�ص�����ض م�رشوع قان�ن بتعديل 
العق�ب���ات  قان����ن  م���ن   )424( امل���ادة 
ل�ص���نة   )15( رق���م  باملر�ص����م  ال�ص���ادر 
1976. ويت�ص���من االقرتاح اإ�ص���افة حكم 
ين����ض على رد امل���ال املختل�ض يف جرمية 

االختا�ض يف القطاع االأهلي 
وزارة  م���ن  كا  اب���دت  جهته���ا  م���ن 
وال�ص����ؤون  الع���دل  ووزارة  الداخلي���ة 
االإ�ص���امية واالأوق���اف وم����رشف البحري���ن 
املركزي م�افقتهم على ما جاء يف مذكرة 

راأي احلك�مة من مرئيات بهذا ال�صاأن.
يه���دف امل����رشوع بقان����ن اإلى �ص���د 
الف���راغ الت�رشيع���ي يف قان����ن العق�ب���ات 
جرمي���ة  يف  اجل���اين  اأن  حي���ث  احل���ايل، 
االختا����ض يف القط���اع االأهل���ي ال يق����م 
ب���رد امل���ال املختل����ض، لذا وج���ب الن�ض 
على ه���ذا احلكم ل�ص���د الف���راغ الت�رشيعي 
وليت�اف���ق التعدي���ل م���ع اتفاقي���ة االأمم 
املتحدة ملكافحة الف�ص���اد التي �صادقت 
عليه���ا مملك���ة البحرين مب�ج���ب القان�ن 
رقم )7( ل�صنة 2017. وتن�ض املادة بعد 
التعدي���ل عل���ى “ُيعاقب باحلب����ض مدة ال 
تزيد على ع�رش �ص���ن�ات كل عامل اأو ع�ص� 
جمل�ض االإدارة اأو جمل�ض االأمناء لل�ص���خ�ض 
االعتباري اخلا�ض اختل�ض ماالً اأو �ص���ندات 
اأو اأوراق���اً ذات قيم���ة مالي���ة اأو جتارية اأو 
معن�ي���ة ُوِج���دت يف حيازته ب�ص���بب عمله 
اأو من�ص���به، وُيحكم برد ما اختل�ص���ه.  واإذا 
كان اجل���اين م���ن ماأم����ري التح�ص���يل اأو 
املندوبني ل���ه اأو االأمناء عل���ى ال�دائع اأو 
ال�صيارفة و�ُص���ّلم اإليه املال اأو ال�صندات 
اأو االأوراق املالي���ة اأو التجاري���ة اأو غره���ا 

داً”. بهذه ال�صفة ُعّد ذلك ظرفاً م�صدَّ

االق���رتاح  الن����اب  يناق����ض جمل����ض 
بقان�ن بتعديل املادة )3( من املر�ص����م 
بقان����ن رق���م )2( ل�ص���نة 1994 ب�ص���اأن 
االقرتاح  العم���راين. ويت�ص���من  التخطيط 
تعديل املادة رقم )3( بحيث يدخل فيما 
يح���ّدده التخطي���ط العام للم���دن والقرى 
حتدي���ٌد مل�اق���ع املم���رات املائي���ة وحّيزٌ 
للت��ّص���ع العمراين يف امل�ص���تقبل، وجماٌل 
للمم���رات املائية يف االأرا�ص���ي املغم�رة 
يف املياه. ويق�م االقرتاح ح�صب املذكرة 
االي�ص���احية على اإ�ص���فاء املنظر اجلمايل 
على املناط���ق وال�ص����احل واحلفاظ على 
البحري���ن،  مملك���ة  يف  الطبيعي���ة  البيئ���ة 
وتخفي����ض درج���ات احل���رارة واالحتبا�ض 
احلراري وت�ف���ر البنية التحتي���ة الازمة 
لل�صياحة البحرية ول��صائل النقل البحري.

م���ن جهته���ا اأك���دت وزارة االأ�ص���غال 
العمراين  والتخطي���ط  البلديات  و�ص����ؤون 
ان هيئ���ة التخطي���ط والتط�ي���ر العمراين 
تلت���زم بدرا�ص���ة العنا����رش البيئي���ة واإثراء 
مك�نات البيئة كهدف رئي�ص���ي يف اأعمال 
التنمية العمرانية، اإ�صافة اإلى تقييم االأثر 
البيئ���ي للمخطط���ات العمراني���ة.  وبينت 
ان اال�ص���رتاتيجية الثالث���ة م���ن املخط���ط 
الهيكل���ي ال�طني ارتك���زت يف ت�جهاتها 
على حف���ظ امل�ارد البيئية بجميع اأن�اعها 
دت  مبا فيه���ا البحر وم����ارده. يف حني اأكَّ
اال�ص���رتاتيجية ال�صاد�ص���ة م���ن املخط���ط 
الهيكل���ي ال�طن���ي عل���ى ����رشورة و�ص���ع 
�ص����ابط جديدة الإدارة املناطق ال�صاحلية 
وال�اجه���ات البحري���ة لتح�ص���ني املظه���ر 
البيئ���ي واجلم���ايل للمملك���ة. وذكرت ان 
الهيئة تعكف حالياً على اإعداد الدرا�صات 
الهيدروديناميكية لكافة �ص����احل مملكة 
البحري���ن به���دف حتدي���د خ���ط الدف���ان 
ومناطق التعمر امل�ص���تقبلية يف البيئات 
البحرية وتاأمني املمرات املائية وقن�ات 
املاح���ة املطل�ب���ة لتخفي���ف التاأث���رات 

الناجمة عن م�صاريع التنمية العمرانية.
واو�ص���حت ان الهيئ���ة تفر����ض على 
البيئ���ة  يف  ال�اقع���ة  املخطط���ات  جمي���ع 
البحرية اإعداد الدرا�ص���ات البيئية وتقييم 
عل���ى  للح�س���ول  ك����رط  �لبيئ���ي  �لأث���ر 
امل�افقة التخطيطية، ومن ثم تخ�صع تلك 
الدرا�ص���ات للمراجعة وتقدمي الت��صيات 
ب�ص���اأنها مت�ص���منة التداب���ر االحرتازي���ة 

لتقليل التاأثرات ال�صلبية للم�صاريع.

“خارجية الن�اب”: اإلزام 
اجلاين برد املال املختل�ض 

يف القطاع االأهلي

“مرافق الن�اب”: حتديد 
م�اقع املمرات املائية 
وحيز الت��صع العمراين

“مالية �لنو�ب” ترف�ض �قرت�حا باإعادة ترتيب �لأولويات يف �مليز�نية

ـــــال �هلل �إعــــــــــد�د: لــيــلــى م
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تاأييد ال�سجن 5 �سنوات ملتجمهر �سبط متلب�ًسا بحرق اإطارات باجلفري
بعد نق�ض احلكم من “التمييز”

العلي���ا  اال�س���تئناف  حمكم���ة  رف�س���ت 
اجلنائي���ة ا�س���تئناف ُمدان باحل���رق اجلنائي 
الإط���ارات مبنطقة اجلف���ر، ُمعاد من حمكمة 
التميي���ز عقب نق�ض احلكم يف وقت �س���ابق 
لتطبي���ق قانون العقوبات البديلة االأ�س���لح 
للمتهم، واأيدت معاقبة امل�س���تاأنف بال�سجن 
ملدة 5 �سنوات عما اأ�سند اإليه من اتهامات. 
كانت حمكم���ة التمييز ق�س���ت يف وقت 
�س���ابق بعد طعن امل�ستاأنف على حكم تاأييد 
اإدانته؛ بقبول الطعن �س���كالً ويف املو�س���وع 
بالن�س���بة  بنق����ض احلك���م املطع���ون في���ه 
للطاعن )امل�ستاأنف( واأمرت باإعادة الق�سية 
اإلى املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها من 
جديد؛ حتى تتاح للطاعن فر�س���ة حماكمته 
من جدي���د على �س���وء اأح���كام القانون رقم 
18 ل�سنة 2017 ب�ساأن العقوبات والتدابر 
ملحكم���ة  االإع���ادة  يتع���ن  مم���ا  البديل���ة 

اال�ستئناف.
وقالت حمكمة يف حيثيات حكمها اإنه عن 
طلب امل�ستاأنف ا�ستبدال العقوبة املق�سي 

بها، فلما كان ن�ض املادة )11( من القانون 
املذكور ب�س���اأن العقوبات والتدابر البديلة 
���ا عليه���ا يف  ق���د ا�س���تلزم �رشوًط���ا من�سو�سً
املادة وهي وجود ظروف �سخ�سية اأو �سحية 
يف املتهم توؤدي لعدم مالءمة تنفيذ العقوبة 
املق�س���ي بها وفًق���ا للتقاري���ر التي تطلب 

وتق���دم، وملا كان امل�س���تاأنف مل ُيبد، هو اأو 
دفاعه، ثمة ظروف �سخ�سية اأو �سحية تفيد 
بع���دم مالءمتهم لتنفيذ العقوبة املق�س���ي 
بها، كما خل���ت االأوراق من ثمة تقارير توؤيد 
�س���يئا من ه���ذا القبيل، االأمر الذي تق�س���ي 
معه املحكمة برف�ض الطلب وبتاأييد احلكم 

امل�ستاأنف.
وكانت النيابة العامة وجهت للم�ستاأنف 
اأنه بتاريخ 2 اأغ�س���ط�ض 2014، اأوالً: اأ�س���عل 
عم���ًدا واآخرين جمهول���ن حريًقا من �س���اأنه 
تعري����ض حي���اة النا����ض واأمواله���م للخط���ر 
وذلك تنفيًذا لغر�ٍض اإرهابي، ثانًيا: ا�سرتك 

واآخري���ن جمهول���ن يف جتمه���ر مب���كان عام 
موؤل���ف من اأك���ر م���ن 5 اأ�س���خا�ض الغر�ض 
من���ه ارتكاب اجلرائم واالإخ���الل باالأمن العام 
م�س���تخدمن العن���ف لتحقيق الغاي���ة التي 
اجتمع���وا من اجله���ا، ثالثاً: عّر����ض واآخرين 
النق���ل  �س���المة و�س���ائل  جمهول���ن عم���داً 

اخلا�سة للخطر.
الواقع���ة  اأن  اإل���ى  املحكم���ة  واأ�س���ارت 
تتح�س���ل يف اأنه عند ال�ساعة 5:00 م�ساًء قام 
امل�س���تاأنف واآخرين جمهولن يقدر عددهم 
بح���وايل 20 �سخ�ًس���ا بالتجمه���ر يف منطق���ة 
اجلف���ر واإغالق ال�س���ارع املحاذي لل�س���فارة 
ال�سينية، باحلجارة وو�سع حاويتن للقمامة 
واطارين يف منت�سف ال�سارع وتعطيل حركة 
ال�سر و�سكب البنزين واإ�س���عال النار فيها 

وب�سكب الزيت على ال�سارع.
وعند ح�س���ور رج���ال االأمن هرب���وا وعاد 
منه���م فق���ط 8 اإل���ى 10 اأ�س���خا�ض، وبع���د 
مالحقته���م متك���ن �رشطي م���ن القب�ض على 

امل�ستاأنف متلب�ًسا باجلرمية.

اإع��������داد: ع��ب��ا���س اإب���راه���ي���م

يه��دد بالف��اأ�س ل�س��رق��ة ممتلكات

يلك�م اآ�سيوي��ة ل�رسق��ة هاتفه�����ا

و�سعت القنبلة لتعطيل املرور واإخافة النا�س وال�رسطة

تخفيف عقوبة متجمهر اإلى 3 �سنوات

اأحكام ت�سل اإلى ال�سجن 5 �سنوات... متهم بو�سع “وهمية” يف عايل:

مدان بو�سع قنبلة وهمية يف توبلي

دان����ت املحكم����ة الك����رى اجلنائي����ة الرابع����ة، 
متهَمن ب�س����ناعة قنبلة وهمية وو�سعها يف منطقة 
عايل بالق����رب من اأحد الدوارات، وق�س����ت مبعاقبة 
اأحدهما باحلب�ض ملدة 3 �سنن، وب�سجن الثاين ملدة 

5 �سنوات، كما اأمرت مب�سادرة امل�سبوطات.
وقالت املحكم����ة يف حيثيات حكمها، وحيث اإن 
املتهم االأول بلغ اخلام�س����ة ع�رشة ومل يتجاوز الثامنة 
ع�رشة بع����د من عمره بتاريخ ارتكاب����ه للواقعة، االأمر 
الذي ينطبق عليه العذر املخفف املبن باملادتن 

70و71 من قانون العقوبات.
وذك����رت اأو الواقع����ة تتح�س����ل يف اأن املته����م 
االأول وبناًء على تكليف من املتهم الثاين بت�س����نيع 
ج�س����م حماك الأ�سكال املتفجرات عبارة عن �سفيحة 
زيت �س����بغها باللون االأ�س����ود وو�سل بها م�سابيح 
كهربائية واأ�سالك ولّفها ب�رشيط ال�سق اأحمر واأ�سود 
اللون، ثم و�سعه بالقرب من م�سنع الفخار القريب 
م����ن اأحد الدوارات، و�س����ّور له هذا املكان واأر�س����ل 
ال�س����ورة للمتهم الثاين، لكي يكّلف اأحد االأ�سخا�ض 
للتوجه ال�س����تالمه وو�سعه بال�س����ارع العام فجر يوم 

14 يوليو 2016 مبجمع 742 مبنطقة عايل.
واأو�س����حت اأن حتريات �س����اهد االإثب����ات الثاين 
اأك����دت ا�س����رتاك املتهم����ن يف ارت����كاب الواقع����ة 

تنفيًذا لغر�ض اإرهابي.
واأف����ادت ب����اأن ال�س����اهد االأول -�رشط����ي اأول- 
�س����هد بتحقيق����ات النيابة العامة م����ن اأنه يف حوايل 
ال�ساعة 5:00 �سباحا بتاريخ 14 يوليو 2016 وحال 

قيامه باأداء واجب عمل����ه مبركز �رشطه اخلمي�ض ورد 
بالغ بوجود ج�س����م غريب مبجمع 742 مبنطقة عايل 
فتوج����ه ملكان الب����الغ حيث مت التعامل مع اجل�س����م 
م����ن قبل فريق التدخل ال�رشيع وق����د تبن اأنه عباره 
عن ج�س����م وهمي عباره عن علبة زيت عليها اأ�سالك 

و�رشيط ال�سق.
اأول-  -م����الزم  الث����اين  ال�س����اهد  ق����رر  فيم����ا 
بتحقيقات النيابة العامة باأن حترياته ال�رشية اأكدت 
قيام املتهم االأول باال�سرتاك مع اآخرين يف ارتكاب 
الواقع����ة حي����ث قام����وا بت�س����نيع اجل�س����م الوهم����ي 
لالإخالل باالأمن العام وترويع النا�ض تنفيًذا الأغرا�ٍض 
اإرهابي����ة، ثم قاموا بالتاريخ املذكور بو�س����عه على 
�س����ارع رقم 71 مبنطق����ة عايل، مما ت�س����بب يف غلق 
ال�س����ارع العام وتعطيل احلركة املرورية، فاأ�س����در 
اأمًرا بالقب�ض عليه ا�س����تناًدا لقانون حماية املجتمع 
م����ن االأعم����ال االإرهابي����ة ومتكن م����ن �س����بطه واأقّر 
املتهم له بارتكابه للواقع����ه، كما اأكدت التحريات 
التكميلية اأي�ًسا ا�سرتاك املتهم الثاين يف الواقعة.

وبالقب�ض على املتهم االول اعرتف مبا ن�س����ب 
اإلي����ه م����ن اته����ام، حيث ق����رر للنيابة العام����ة اأنه يف 
تاريخ الواقعة وبناًء عل����ى طلب املتهم الثاين قام 
بت�ضنيع اجل�ض����م الوهمي امل�ضبوط، ثم قام بو�ضع 
اجل�سم بالقرب من م�س����نع الفخار املذكور، و�سّور 
هذا املكان واأر�س����ل ال�س����ورة للمته����م الثاين لكي 
يكلف اأحد اال�س����خا�ض للتوجه ال�س����تالمه وو�س����عه 

بال�سارع العام.

وبعر�ض �ض����ور اجل�ضم الوهمي امل�ضبوط على 
املته����م اأق����ّر باأن����ه هو ذات اجل�س����م الوهم����ي الذي 
�س����نعه به����دف تعطيل احلرك����ة املروري����ة واإخافة 

النا�ض وال�رشطة واالعتقاد باأنها قنبلة حقيقية.
وثبت للمحكمة من تقرير �س����عبة م�رشح اجلرمية 
اأن اجل�ضم امل�ضبوط عباره عن منوذج لعبوة وهمية.

كم����ا ثبت من تقرير �س����عبة الب�س����مات تطابق 
ب�سمات يد املتهم االأول باأكر من 12 عالمة مميزة 
مع اآثار الب�س����مات على اجلال����ون املعدين امللفوف 
ب�رشيط����ن ال�س����قن باللون اأحم����ر واأ�س����ود، وعلى 

ال�رشيط الال�سق االأحمر االآخر.
اإل����ى ذلك ثب����ت للمحكمة يقيًن����ا اأن املتهمن 

بتاريخ 14 يوليو 2016،
واآخري����ن  وو�س����ع  حم����ل  االأول:  املته����م  اأوالً: 
جمهول����ن منوذج����ا حماكي����ا الأ�س����كال املتفجرات 
يف الطري����ق العام واملبن و�س����فه ب����االأوراق وذلك 

تنفيًذا لغر�ٍض اإرهابي.
ثانًيا: املتهم الثاين: ا�سرتك بطريقي االتفاق 
وامل�س����اعدة م����ع املته����م االأول بارت����كاب اجلرمية 
املبين����ة يف البن����د اأوالً وذل����ك ب����اأن كّلفه ب�س����ناعة 
النم����وذج املحاك����ي الأ�س����كال املتفجرات وو�س����عه 
مبنطقه عايل وت�س����وير مكانه واإر�سال تلك ال�سور 
له حتى يقوم بتكليف عن�رش اآخر ال�س����تالمه وو�سعه 
يف الطري����ق الع����ام ومت����ت اجلرمية بن����اًء على ذلك 
االتف����اق وتلك امل�س����اعدة وذل����ك تنفي����ًذا لغر�ٍض 

اإرهابي.

ق�ست حمكمة اال�س���تئناف العليا اجلنائية 
بتعديل عقوبة ال�س���جن 5 �سنوات املق�سي بها 
على ُم�ستاأنف من اأ�سل 3 ُمدانن، بو�سع قنبلة 
وهمي���ة يف منطقة توبل���ي، اإلى جعلها ال�س���جن 
ملدة 3 �سنن عما اأ�سند اإليه من اتهام، وبتاأييد 

م�سادرة امل�سبوطات اخلا�سة بالق�سية.
وكان���ت حمكم���ة اأول درجة عاقب���ت اثنن 
من امُلدانن بال�س���جن ملدة 5 �سنوات، وبحب�ض 
واأم���رت مب�س���ادرة  �س���نوات،   3 االآخ���ر مل���دة 

امل�سبوطات.
وت�سر التفا�سيل اإلى اأن بالًغا كان قد ورد 
ب�س���ان اإ�رشام جمموعة من املخربن واخلارجن 
عل���ى القان���ون الن���ار يف حاوي���ات القمامة على 
�س���ارع اخلدمات مبنطقة توبلي، وقد عر اأفراد 
ال�رشط���ة يف املوق���ع عل���ى ما ي�س���تبه اأن���ه عبوة 

متفجرة.
ومبعاين���ة اجل�س���م الوهمي تبن اأنه ج�س���م 
حماٍك الأ�س���كال املتفجرات مكّون من ا�سطوانة 
غ���از مكيف���ات و3 اأنابيب بال�س���تيكية ملفوفة 
ب�رشيط ال�سق اأ�سود ومت�سلة باأ�سالك كهربائية 

وعدد 2 من م�سابيح الزينة.
وثب���ت بتقرير �س���عبة م����رشح اجلرمي���ة اأنه 
بعد رفع عينة الب�س���مات واخلالي���ا الب�رشية من 
الهي���كل الوهمي، اأظهر �س���جل البيان���ات اأنها 

تعود للم�ستاأنف البالغ من العمر 16 عاًما.
وبالقب�ض على امل�س���تاأنف اعرتف بارتكابه 
للواقع���ة، كما قرر ا�س���رتاك املتهم���ن الثاين 

والثال���ث يف العملي���ة، وق���ال اإن���ه تقاب���ل م���ع 
املته���م الثال���ث وال���ذي اأخره بوج���ود جتمهر 
واأعمال �س���غب وح���رق حلاوي���ات القمامة وزرع 
عبوة وهمية على �س���ارع اخلدم���ات، وطلب منه 
التواجد عند املقرة بعد �سالة الع�ساء، وعندما 
توج���ه للم���كان املتف���ق علي���ه �س���اهد املتهم 
الثاين والثالث الذي كان يحمل عبوة “برتول” 

والهيكل الوهمي.
واآخري���ن  جميًع���ا  توجه���وا  اأن���ه  واأ�س���اف 
جمهولن اإلى ال�سارع العام وقاموا باإ�سعال النار 
يف حاوي���ات القمامة بعدما �س���كبوا “البرتول” 
داخله���ا م�س���تخدمن عب���وات “املولوت���وف”، 

فيما اأ�س���ار اإلى اأن املتهم الثالث هو من و�سع 
الهي���كل املحاكي الأ�س���كال املتفجرات بجانب 

احلاويات.
وكان���ت النياب���ة العامة وجه���ت للُمدانن 
الثالثة، الذين ترتاوح اأعمارهم ما بن 17 و22 
عاًما، اأنهم بتاريخ 4 يوليو 2015، اأوالً: اأ�سعلوا 
عم���ًدا حريًق���ا يف املنق���والت وكان م���ن �س���اأنه 
تعري�ض حياة النا�ض واالأموال اخلا�س���ة للخطر، 
ثانًيا: و�س���عوا واآخرين جمهولن يف مكان عام 
من���وذج لهي���كل حماك���ي الأ�س���كال املتفجرات 
املواطن���ن  نفو����ض  الرع���ب يف  ب���ث  به���دف 

واملقيمن تنفيًذا لغر�ٍض اإرهابي.

العليا  خففت حمكم���ة اال�س���تئناف 
اجلنائي���ة عقوب���ة ُم���دان ب�رشق���ة اأموال 
وهاتف اآ�س���يوي باالإكراه بع���د تهديده 
�س���رتة؛  منطق���ة  يف  فاأ����ض  بوا�س���طة 
ا  واكتفت ب�س���جنه ملدة 5 �سنوات عو�سً
عن ال�س���جن مل���دة 7 �س���نوات املحكوم 

عليه بها من قبل حمكمة اأول درجة.
وت�سر التفا�سيل اإلى اأن اآ�سيوَين 
تفاج���اآ اأثن���اء تواجدهم���ا بق���رب اإحدى 
البقاالت مبنطقة مهزة يف �سرتة بتوقف 
�س���يارة يتواج���د فيها �سخ�س���ن، نزل 
اأحدهما وتوجه اإليهم���ا وطالبهما باإبراز 
هويتيهم���ا، فاعتق���دا باأن���ه �رشطي تابع 

لوزارة الداخلية.
وبالفعل اأخ���رج اأولهما حمفظته، اإال 
اأن ذلك ال�ضخ�ض قام باإ�ضقاط املحفظة 

بعدما �رشب املجني عليه على يده.
ومل يكت���ف اجل���اين بذلك ب���ل اأخرج 
فاأ�ًس���ا كان بحوزت���ه وهدد االآ�س���يويان 
به، ومتك���ن بهذه الطريق���ة من التقاط 
حمفظة املجن���ي عليه االأول ف�س���ال عن 

�رشقة هاتفه النقال، فيما ترك االآ�سيوي 
الثاين ومل ي�رشق منه �س���يًئا بعدما تبن 

له اأن هاتفه النقال ال قيمة له.
ال�رشطة  االآ�س���يويان ملرك���ز  فتوجه 
لالإب���الغ ع���ن الواقع���ة، وق���ال االأول اأن 
حمفظته كانت حتت���وي على مبلغ 165 
ديناًرا ورخ�ستي �سياقة االأولى بحرينية 

والثانية خليجية.
وبعر�ض �س���ور بع�ض امل�ستبه بهم 
على املجني عليهما تعّرفا على ال�س���اب 
اجلاين، البالغ م���ن العمر 27 عاًما، الذي 
هددهم���ا بتل���ك الفاأ����ض و����رشق اأموال 
االأول، وال���ذي تبّن اأن���ه موقوف بذلك 
الوق���ت على ذم���ة اإحدى ق�س���ية اأخرى، 
فيم���ا مل يتم التو�س���ل لهوي���ة املتهم 

املجهول.
ه���ذا وثبت للمحكمة اأن امل�س���تاأنف 
بتاريخ 25 دي�س���مر 2016 ����رشق واآخر 
جمهول املنق���والت اململوك���ة للمجني 
علي���ه االأول بطريق االإك���راه الواقع على 

املجني عليهما.

اال�س���تئناف  حمكم���ة  اأي���دت 
العلي���ا اجلنائية معاقبة ُم���دان ب�رشقة 
هات���ف اآ�س���يوية باالإك���راه يف الطريق 
الع���ام مبنطق���ة الق�س���يبية، بعدم���ا 
وج���ه لها ع���دة لكم���ات عل���ى وجهها 
ل�س���ّل مقاومته�������ا واإمت������ام عملي���ة 
ال�رشق���������ة؛ ب�س���جنه ملدة 5 �س���نوات 

فقط. 
وكانت حمكم���ة اأول درجة عاقبت 
امل�ستاأنف بال�سجن ملدة 10 �سنوات، 
فا�س���تاأنف احلك���م ومت تخفيف���ه اإلى 
علي���ه  فطع���ن  �س���نوات،   5 ال�س���جن 
بالتميي���ز ومت نق�ض احلك���م واإعادته 
ملحكم���ة اال�س���تئناف لتطبيق قانون 
العقوبات البديلة بح���ق امُلدان كونه 
االأ�س���لح اإلي���ه، اإال اأن���ه مل يق���دم ثمة 
دفوع لتوافر �رشوط ا�ضتبدال العقوبة 
بحق���ه فحكم���ت حمكم���ة اال�س���تئناف 
جمدًدا بتاأييد احلكم امل�ستاأنف بحقه.
وكانت اأبلغت املجن���ي عليها اأنه 
بح���وايل ال�س���اعة 8:15 م�س���اًء عندما 

كانت تتم�سى مع �سقيقتها يف منطقة 
الق�س���يبية بالقرب من اأحد الفنادق، 
و�س���حب  جمه���ول  �س���خ�ض  الحقه���ا 
هاتفه���ا م���ن ن���وع “اآيف���ون” منه���ا 
وحاولت ا�سرتداده اإال انه قام ب�رشبها 

لكمتن على وجهها وفر هارًبا. 
تو�س���ل رج���ال االأم���ن للم�س���تاأنف 
عندم���ا ُقب����ض علي���ه بق�س���ية اأخ���رى 
ب���ن  الرب���ط  خ���الل  م���ن  م�س���ابهه، 
الواردت���ن يف البالغ���ن،  الواقعت���ن 
وبعر�ض امل�ستاأنف على املجني عليها 

تعرفت عليه بن�سبة 100 %.
فاأ�س���ندت النيابة العامة للُمدان اأنه 
بتاري���خ 2 مار����ض 2013 ����رشق الهاتف 
النقال املبن النوع والو�س���ف باالأوراق 
واململ���وك للمجن���ي عليه���ا ب���اأن حلقها 
االأق���دام  عل���ى  �س���ًرا  الع���ام  بال�س���ارع 
و�سحب هاتفها من يدها وعندما حاولت 
مقاومت���ه قام ب�رشبه���ا ومتكن بذلك من 
�س���ل مقاومتها واحل�سول على امل�رشوق 

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

الرسائل واختصارها.

هل الفضول سيئ؟

عصيان آدم 

هناك �س���فات اأ�سا�س���ية الوجود 
فين���ا ومن ال�س���عب وغ���ر الطبيعي 
وال�س���حي اإلغاوؤها. كالف�س���ول مثالً، 
فالف�س���ول �سفة طبيعية فينا حتتاج 
لالإ�سباع بال�سكل ال�سليم لكي ال تتجه 
اإجت���اه خاط���ئ كالتطف���ل عل���ى حياة 

االآخرين والتدخل يف ما ال يعنيننا.
فالف�سول مهم وهو نعمة اأوجدها 
اخلال���ق �س���بحانه فين���ا حت���ى يك���ون 
لدينا الرغبة يف االإكت�س���اف والتفكر 

والتجربة والبحث. 
فهو بداية وجود كل االإخرتاعات 
واالإكت�سفات منذ ن�س���اأة الب�رش حتى 

االآن.
يف  اإ�س���تثماره  علين���ا  فلذل���ك 
اإيجابي���اً حت���ى ال  ماينف���ع اإ�س���تثماراً 
يتجه للف�س���ول ال�سلبي وهو التطفل 

فيكون نقمًة ال نعمة.
ويك���ون ذل���ك بتو�س���يع مداركنا 
وال�سفر واالكت�ساف  بالبحث والقراءة 
فذلك ي�سيف معنى حلياتك وي�ستثمر 
نعمة الف�س���ول لديك وي�سغل فكرك 
ووقتك ويجدد من طاقتك وحما�س���ك 

و�سغفك للحياة.

بقلم فاطمة الجمعة

الضعيف ظالم
ال�س����حك  ميلوؤه����ا  �س����مر  ليل����ِة  يف 
والفكاه����ة واإذا بالع����م �س����ق�ص “ب�س����م 
ال�س����ن و�س����كون ال�س����اد” يك�رش �س����مته 
املعت����اد مبقولة “ال�س����عيف ظامل”. قبل 
ه����ذا اجلملة كنا نظ����ن اأن املعالج العقلي 
الع�سبي يف راأ�ص العم �سق�ص على و�سك 
التخب����ط واأن����ه يحت����اج الى معال����ج جديد 
ولك����ن بعد هذه املقول����ة تيقنا من ذلك. 
�ساألته عن مق�سده فاأجابني مبت�سماً “لقد 
راأيت من الدنيا م����ا راأيت وقراأت التاريخ 
حتى ا�ستطعُت اأن اأفهم قواعد و�سنن اهلل 
يف االأر�����ص و اإحداها اأن ال�س����عيف ظامل” 
وا�س����ل حديثه بعد اأن اأرت�س����ف ر�سفة من 
قهوته “ اإن الطبيعة الب�رشية عجيبة وفيها 
م����ن االأناني����ة م����ا فيه����ا فاالإن�س����ان الذي 
يطالب بحقوقه وي�سعى خلفها لتحقيقها 
يف العادة ين�س����ى واجبته نحو غره ويظلم 
ويتجرب بعد اأن يوؤتى القوة والباأ�ص. فمن 
اأمثلة ذلك وعندما قامت الثورة البل�سفية 

يف رو�س����يا من اأجل ن�رش العدل وامل�س����اوة 
ب����ن الطبق����ة الكادح����ة اأو م����ا يطلق����ون 
عليه����ا الطبق����ة الربوليتاروا م����ع الطبقة 
املمت����ازة يف اأي جمتم����ع والت����ي اأطلق����وا 
عليه����ا الطبق����ة الربجوازي����ة، وبعد جناح 
تل����ك الثورة طغ����ت وا�س����تكربت الطبقة 
الطبق����ة الربجوازية  الربوليتاري����ة عل����ى 
فاأ�س����بحت الطبق����ة الربوليتاري����ة طبقة 
بروجوازية واأ�س����بحت الطبقة الربجوازية 
ه����ي الطبق����ة الربوليتاري����ة. ول����و نظرنا 
ال����ى الثورة الفرن�س����ية يف الق����رن الثامن 
ع�رش مي����الدي لوجدن����ا اأن اأ�س����باب الثورة 
هي الفقر واجلوع واجلهل وبعد انت�س����ار 
الث����ورة كان ع����دد القتل����ى خ����الل الع�����رش 
�س����نوات التي تل����ت تلك الثورة ي�س����اوي 
ع����دد القتل����ى خ����الل املائة ال�س����ابقة من 
قيام الثورة �سد االإمرباطورية الفرن�سية. 
وما ُع����رف منذ عهد قريب عن ماو ت�س����ي 
تونغ اأنه اأبن فالح وعائلته فقرة اأ�ستطاع 

اأن ي�س����ل الى حكم ال�سن وقتل �سبعن 
ملي����ون نف�ص خالل اأقل م����ن ثالثة عقود. 
اإذاً ال�سعيف ي�س����ر ظاملاً اإن ملك القوة 

والباأ�ص” ثم �سمت العم �سق�ص.
رغ����م اإ�س����تغرابي ال�س����ديد للمعال����ج 
العقل����ي الع�س����بي يف راأ�ص العم �س����ق�ص 
لكن �س����وؤاالً اأنطل����ق من عقلي و�س����األ به 
ل�س����اين العم �سق�ص “ح�س����ناً، اإن كان كما 
ذك����رت فم����اذا اإن كان ال�س����عيف متدينا 
يخ����اف اهلل” اأجابن����ي الع����م �س����ق�ص على 
الف����ور “ اأكره اأن اأخيب ظن����ك يا اإبن اأخي 
ولكن حتى من اأدع����ى التدين وحب الرب 
ه����م اأكرث النا�����ص اإ�رشافاً بالظل����م والقتل 
فعندم����ا تن�رشت االإمرباطوري����ة الرومانية 
تف�س����ى القتل �سد اليهود ب�سبب اإعتقاد 
الن�س����ارى اأن اليهود هم ال�س����بب يف قتل 
و�س����لب ربه����م امل�س����يح. ومل اأج����د ع����رب 
التاريخ من اأقام العدل وامل�س����اوة باإ�سم 
الدين اإال القليل و اأولهم الر�سول العظيم 

عليه ال�سالم و اأ�سحابه الكرماء وغر ذلك 
فلن ال�سالة”.

�سمتنا مرة اأخرى ولكن �سوؤال اأخر قفز 
من ل�ساين “ وماذا عن ال�سعفاء احلكماء يا 
عم؟” قال العم �سق�ص “ اإن اأكرث احلكماء 
�ُس����عفاء واحلكي����م يعرف اأن �س����عادته يف 
املاأكل وامل�رشب الكايف والعائلة ال�سعيدة 
فهو ال يبحث عن ق����وة وال عن باأ�ص. على 
العم����وم، اإن اأغلب احلكماء �س����يئ االإدارة 
وهم اأعلم النا�ص بنف�سهم وبقدراته ومن 

حكمتهم اأن ال يف�سحوا نف�سهم”.
“ �س����وؤال اأخ����ر ياعم، اإذا م����ا احلل؟” 
اأجابني العم �س����ق�ص “ اهلل اأعلم، فطبيعة 
الب�����رش تغل����ب تطبعها وحب الذات �س����فة 
غالب����ة فيه����ا. ول����ذا يج����ب اأن ي�س����توعب 

اجلميع قاعدة اأن ال�سعيف ظامل”.

بقلم سلطان السجان

ُخلقُت مما ُخلق اآدم، َو ع�سيُت 
كما ع�س���ى اآدم، و ا�ستغفرُت كما 
ا�س���تغفر اآدم، و لك���ن ليتن���ي ك� 
اآدم، ال ت�س���ملني اأي طائف���ة، و ال 
اأعرف من االأديان اإال “اأ�سهد اأن ال 
اإل���ه اإال اهلل”، ليتني ك� اآدم لكي الآ 
اأكون بن يهود مو�س���ى و م�سيح 
عي�سى، ليتني ك� اآدم حتى ال اأفرق 
ب���ن ُعم���را و َعليا، ليتن���ي َبقيت 
بفطرت���ي ال مي�س���ني ج��ه���ل م���ع 
دين فيتحول الإرهاب، ال مي�س���ني 
جه��ل مع ثراء فيتحول ف�س���اد، ال 
مي�س���ني جه���ل مع فق���ر فيتحول 
الإجرام، و ال مي�س���ني جهل مع حب 
فيتحول حلرام، ليتن���ي َبقيت ك� 
اآدم، ليتني بقيت ا�س���تغفر حتى 

ُيغفر يل.

بقلم فاطمة يوسف حسن

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

منذ فرتة لي�ست بالق�سرة كان يكتنفني 
اإح�سا�ص بعدم ال�سعادة كلما ت�سفحت كثر من 
�س����حفنا املحلية والعربية لكرثة اأخبار احلروب 
والعن����ف على جه����ات وطنن����ا العرب����ي االأربعة 
يف ال�س����مال، حي����ث �س����وريا والع����راق بال�رشق، 
واليم����ن يف اجلن����وب، وليبي����ا غرب����ا، والظاهرة 
االرهابي����ة القميئة هي القا�س����م امل�س����رتك يف 
احل����االت االأرب����ع، ولك����ن م����ا اأن وقع����ت عيناي 
على ال�س����فحتن  الثامنة والتا�سعة من جريدة 
“البالد” اخلمي�ص املا�س����ي حتى امتالأت بهجة 
و�����رشورا، الأن يف االأولى فوز اأحد خريجي �س����عبة 
ال�س����حافة بجامع����ة البحرين بجائزة ال�س����حافة 
العربية، وهو االأ�س����تاذ �س����يد عل����ي املحافظة 
اًل�س����حايف ب� “البالد”، وكذلك فوز ال�سيد نبيل 
احلمر بجائزة ال�سخ�سية االإعالمية العربية لهذا 
الع����ام لتكون البحري����ن هي اململك����ة وامللكة 
املتوجة عل����ى اأر�ص “دب����ي” يف احتفال جائزة 
ال�س����حافة العربي����ة، ويف ال�س����فحة االأخرى خرب 
الك�س����ف النفطي الهائل ال����ذي منَّ اهلل به على 
البحري����ن يف هذا العهد الزاهر ليوؤمن 80 مليار 
برمي����ل اأودعه����ا اهلل يف هذه االأر�����ص املباركة؛ 
ك����ي يعي�ص ه����ذا اجليل واالأجي����ال القالدمة يف 

نعمة ورغد من اهلل تعالى.
فقد فاز اأحد اإخوتي وتالميذي الذين اأعتز 
بهم، وهو االأ�ستاذ �سيد علي املحافظة، والذي 
در�ص على يدي واأيدي زمالئي بالق�س����م علوم 
ال�س����حافة والكتاب����ة ال�س����حافية اأربع����ة اأعوام 

بجائ����زه �س����حافية رفيع����ة امل�س����توى حمرتمة 
املق����ام من حي����ث مانحيه����ا دولة واأ�سخا�س����ا، 
جائ����زة فيها مناف�س����ة كب����رة مع اأ�س����خا�ص ال 
تعرفه����م وال تع����رف حدود خرباته����م املهنية، 
مناف�س����ة مع �س����حافين من مدار�ص �سحافية 
اأقدم تاريخ����ا واأكرب اإمكانات �س����واء املالية اأو 

التقنية.
اإن ما األفته يف �سيد املحافظه طوال �سنوات 
درا�س����ته ه����و اهتمام����ه باإنت����اج املو�س����وعات 
املتميزة وخا�س����ة اال�ستق�س����ائية منها، )وهي 
�سحافة ك�سف ال�س����لبيات وتنقية املجتمع من 
االنحرافات( كنت اأن�رش له بع�س����ها يف �س����حيفة 
اجلامع����ة، وين�رش هو بع�س����ها يف �س����حف حملية 
اأخرى فاز فيها ذات مرة، وهو يف ال�سنة الرابعة 
باأف�سل عمود �س����حايف اقت�سادي يف البحرين. 
وكنت اأعهد اإليه مبهمام �س����حافية واأكادميية 
اأخرى داخل ال�س����ف ملا تو�سمت فيه من كفاءة 

ومتيز  يب�رشان مب�ستقبل �سحفي واعد.
لقد راهن ق�س����م االإعالم على اأبناء البحرين 
لتكوين جيل من ال�س����حافين ال�س����بان الذين 
يحملون على اأكتافهم �سعلة النه�سة ال�سحافية 
يف هذا العهد امليمون يف البحرين، وهذا ما مت 
بالفعل الأن كل املوؤ�س�سات ال�سحافية الوطنية 
متتلئ االآن بال�سباب البحريني الواعد وامل�رشِّف 
ال����ذي تخ����رج يف جامعته����م الوطني����ة العريقة، 
وه����ي جامع����ة البحرين الت����ي اأعطته����م الدعم 
االأكادمي����ي وامل����ادي واملعنوي يف درا�س����تهم 

لعلوم ال�س����حافة واالإعالم ب�سكل عملي احرتايف 
�ساعدهم على االنخراط ب�سهولة يف �سوق العمل 
ملا ات�س����مت به خططهم االأكادميية من تركيز 
كبر عل����ى اجلان����ب العملي االح����رتايف، والذي 
يزيد عن 80 % من حجم املقررات الدرا�سية. 

اإن ال�س����باب البحرين����ي يف جريدة البالد من 
اأمثال را�س����د الغائب و�س����يد املحافظه وليلي 
م����ال اهلل وغره����م الكث����ر ممن در�س����وا علوم 
ال�س����حافة ينت�����رشون االآن يف كل يف �س����حافتنا 
املحلية االأي����ام والوطن والب����الد واأخباراخلليج 
وغره����ا، ما هي اإال امت����داد الآبائهم من الرعيل 
واالأدب����اء  واملثقف����ن  الكت����اب  م����ن  االأول 
البحرينين الذي����ن حملوا على عاتقهم م�رشوعا 
الق����رن  م����ن  ال�س����تينات  ثقافي����ا ووطني����ا يف 
ل����كل  االإيجابي����ة  امت����دت تاأثرات����ه  املا�س����ي 
بلدان اخلليج، و�س����ار منوذجا يحتذى يف الفكر 
والثقافة واالإبداع، كما اأن �س����حيفة البالد التي 
احت�س����نت هوؤالء ال�س����باب وفتحت اأبوابها لهم 
واأعطتهم الفر�س����ة ك����ي يبدع����وا، فقد زرعت 
خرا، فح�سدت جوائز و�سمعة، ومتيزا يعطيها 
مكانة اأ�سمى على امل�ستوين املحلي والعربي؛ 
الأنه����ا على م����دار ما يق����رتب من ع�رش �س����نوات 
امت����الأت �س����فحاتها بال����روح ال�س����بابية االأكرث 
حركي����ة واقرتابا م����ن نب�ص املواط����ن واأحالمه 
وهموم����ه واأفراحه كم�����رشوع �س����حايف ولد قويا 
وا�س����تمر قويا؛ الأنه يحمل ر�سالة وطنية �سامية 
وخمل�س����ة، وهي اأن يكون و�سيطا اأمينا ما بن 

الدولة وموؤ�س�س����اتها وما ب����ن املواطنن، فال 
تتبع اأ�سلوب الت�س����خيم اأو التهويل يف تقدمي 
ت�رشيح����ات امل�س����ئولن وال اأ�س����لوب االإهم����ال 
واالإغف����ال يف عر�ص ق�س����ايا املواطنن، واإمنا 
تتبع اأ�س����لوب االعتدال واملو�س����وعية واالأمانة 
ال�س����حافية والوطني����ة، وبالت����ايل كان����ت اأداة 
يف زي����ادة التقارب ما بن الدول����ة واجلماهر، 
وهو ما ي�س����اعد على زيادة االن�سجام والتوافق 

االجتماعي بن ابناء الوطن. 
ومل يكن من قبيل امل�س����ادفة اأن تتاأ�س�ص 
الدرا�س����ة االأكادميي����ة ال�س����حافية يف البحرين 
مع انطالق امل�رشوع االإ�س����الحي حل�رشة �س����احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�س����ى اآل خليفة حفظه 
اهلل ورع����اه ملك مملك����ة البحرين، وم����ا يحتوي 
ه����ذا التخ�س�����ص م����ن كتاب����ة وحترير �س����حايف 
وا�ستق�س����ائي، وهذا اإن دل على �س����يء، فاإمنا 
ي����دل على ا�س����تنارة احلك����م  يف البحري����ن باأن 
ال�س����حافة واالإعالم يحمالن �سعلة هذا امل�رشوع 
الذي انعك�ست اآثاره على كافة جماالت احلياة، 
ومنه����ا املج����ال ال�س����حايف، حي����ث يوج����د االآن 
العديد م����ن املوؤ�س�س����ات ال�س����حافيه الكربى 
التي اأ�سبحت عالمات فارقة يف تاريخ البحرين 
املعا�رش، ومن بينه����ا جريدة البالد التي �رشفت 

بهذه اجلائزة العربية املرموقة.
اإن من ينظر للملف الذي تقدمت به البالد 
للم�س����ابقة يف املجال اال�ستق�سائي ليدرك اأن 
البحرين تتمتع بحرية �س����حافة غر م�س����بوقة، 

واأن م�س����احة احلري����ات ال قيد عليها اإال �س����مر 
ال�سحايف ووعيه وواجبه نحو بلده، واأن البحرين 
توؤم����ن بالنقد البناء حتى لو كان فيه نقد الأداء 
وزراء اأو �سخ�سيات مالية كبرة، وهذا يرد على 
كل املنظم����ات الت����ي تدعي باأنه����ا “حقوقية” 
وعلى القنوات الف�سائية “املحظورة” التي ال 
هم لها اإال االإ�س����اءة واالفرتاء حتت �سعار حماية 

احلريات. 
ويف النهاية لقد اأح�س����نت “البالد” �س����نعا 
حن اأهدت هذه اجلائزة حل�رشة �ساحب ال�سمو 
امللك����ي االأم����ر خليفة ب����ن �س����لمان اآل خليفة 
رئي�����ص الوزراء املوقر حفظ����ه اهلل ورعاه؛ ذلك 
الأنه الرجل الذي يقف وراء كل تقدم �سحايف يف 
البحرين عرب دعمه املادي واملعنوي لل�سحافة 
وال�سحافين وت�سجيعه امل�رشوعات ال�سحافية 
الكربى، وهو �ساحب الف�سل االأول يف التفوق 
ال�س����حافة  اإليه����ا  و�س����لت  الت����ي  واملهني����ة 
البحرينية عرب تاأ�سي�س����ه اأكرب جائزة �س����حافية 
يف البحري����ن، والت����ي اأثارت التناف�����ص ال�رشيف 
بن كل ال�س����حافين، وعرب توجيهات �س����موه 
امل�س����تمرة لل�سحافة؛ من اأجل التطور واالإجادة 
ومراعاه ال�سوابط واالأخالقيات يف اأدائها، ومن 
خالل قراءت����ه اليومية الدقيقة لل�س����حافة وما 
ين�����رش فيها، واقرتاب����ه من ق�س����ايا املواطنن 
الت����ي تنت�رشه����ا  ال�س����حافة وتوجيهاته املبا�رش 
لل�سحافة؛ حتى تكون �سحافة وطنية ذات اأداء 

ر�سيد.

د. جمال 
عبدالعظيم

اأ�ستاذ ال�سحافة والإعالم امل�ساعد بجامعة البحرين“$”... زرعت فحصدت 

readers@albiladpress.com
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�إ�سالم  �لكاتب  يقدم 
ك��ت��اب��ه  يف  �ل������غ������زويل 
“جمتمعات �لنور.. �إ�رش�قة 
�ل�سباب يف عامل متغري” 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��م��ل��ي��ة، 

وروؤي����������ة ���س��ام��ل��ة 
ل��ل��ك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ي 
ميكن دمج �ل�سباب 

�لعمل  يف  خ��الل��ه��ا  م���ن 
تطبيقات  خ���الل  م��ن  �ل��ت��ط��وع��ي 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى �����رشد �ل��ك��ث��ري من 
�ل��ن��م��اذج �مل�����س��ي��ئ��ة يف �ل��ع��امل.
ي��ق��ول �ل���غ���زويل: ي��ج��ب رب��ط 
�ل�سباب باأهم �لق�سايا �لتي يعترب 
وعلى  �ملا�سي،  �إلى  ردة  �إغفالها 
�لتعليم  ق�سية  بالقطع  ر�أ�سها 
وك����ي����ف����ي����ة 
�ل����ن����ه����و�����ض 
ب���ه، م��ن خ��الل 
من��اذج  عر�ض 
للنظم  ف����ذة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ق����دم����ت����ه����ا 
�ل��دول. بع�ض 

ه����ي حكاي����ة متخيلة ع����ن طفل 
ر�س����يع تلقيه �لأقد�ر على �س����اطئ 
جزيرة مهج����ورة، وخالية م����ن �لب�رش، 
بالطي����ور  م�س����كونة  كان����ت  و�إن 

و�حليو�نات.
 تلتقط����ه غز�لة وتتولى تربيته، 
فلما مت����وت فجاأة ي�س����طر لالعتماد 
عل����ى نف�س����ه، وبذل����ك يحق����ق �أعلى 
درج����ات �ملعرفة، ب�س����بب ما فطره 

�هلل عليه من حب �ملعرفة.
 تلك �لأ�سطورة عرف بها وتعامل 
م��ع��ه��ا ك���ل من 
�بن  �لفيل�سوف 
��ا  و�أي�����سً �سينا، 
�ب������ن ط��ف��ي��ل، 
و�ل�سهروردي، 
وك��������ل م��ن��ه��م 
عر�سها بروؤيته.

ي�س���عى كتاب “�س���ورة �لغبار يف 
�ل�س���عر �جلاهلي” للباحث �ل�س���عودي 
�س���الح بن �س���امل �حلارثي �إلى �لإجابة 
عن بع�ض �لأ�س���ئلة �ملهمة حول �سور 
�لغب���ار يف �ل�س���عر �جلاهل���ي منها: ما 
�أن���و�ع �لغبار يف �ل�س���عر �جلاهلي؟ كم 
عدد �أ�سماء �لغبار يف �ملعاجم �لعربية؟ 

يف �أي �لأغر��ض كرث و�سف �لغبار؟
ف�س���اًل عن متابعة تطور �ل�سورة 
�لفني���ة للغبار يف �لع�س���ور �ملختلفة. 
كا�سًفا عن كرثة �أنو�ع �لغبار يف �ل�سعر 
ومنه  �جلاهل���ي 
)غب���ار �ملعارك 
� غب���ار �لط���رد � 
�لأق���د�م  غب���ار 
�لإبل  و�أخف���اف 
�ل���ذي  �لغب���ار   �

تثريه �لرياح(.

إصدارات
إن من النفاق ما هو أصعب احتمااًل على 
أصحابه من الصراحة. 

طه حسين  

الفرد القوي يضيع بين الضعفاء إلى أن يصبح 

ضعيًفا مثل باقي البشر.

 إحسان عبد القدوس

لليوم السادس على التوالي  

معرض البحرين الدولي 18 للكتاب يواصل اشتغاله الثقافي 
مبز�وج���اٍت ثقافّية عميقة، و�هتماٍم بت�س���دير 
�لفع���ل �لّثق���ايّف، و��س���ل معر�ض �لبحري���ن �لّدويّل 
�لّثام���ن ع����رش للكت���اب يف �س���اد�ض �أّيام���ه تق���دمي 
برناجم���ه، حي���ث للمثّقفني و�ملفّكرين ح�س���ورهم 
وم�ساركاتهم �سمن فعالّيات �ملعر�ض. حيث �سهد 
�ملعر�ض توقيع �ساد�ض �إ�سد�ر�ت �لّثقافة للكاتب 
�لبحرينّي عقيل �س���و�ر، �لذي د�ّس���ن كتابه )مَكاَكة 
ع�س���ق( �س���من برنامج توقيع �لكتب يف جناح هيئة 
�لبحرين للّثقافة و�لآثار. حول جتربته يقول �سو�ر: 
)مع �أّن �لكتابة �ملنظومة )�ل�ّس���عرّية( لي�ست طارئة 
يف تلك �لّن�س���و�ض – ويعني �لّن�س���و�ض �مل�رشحّية 
– فال ي���كاُد ن�ّض م�رشحّي كتبته يخل���و من �أغنيٍة �أو 
�أهزوج���ة، �إّل �أّن تل���ك كانت �رشًبا من �رشوب ر�س���م 
�لبيئ���ة، ومقت�س���يات �لفرج���ة �مل�رشحّية، ولي�س���ت 
لزم���ة فّنّية م���ن لو�زم �لبن���اء �لّدر�م���ّي �مل�رشحّي(، 
وينق���ل �لعن���و�ن �أح���د �لّن�س���و�ض �مل�رشحّي���ة �لتي 
يت�س���ّمنها �إ�س���د�ر عقيل �س���و�ر، و�لذي يقّدم فيه 
�س���رية جمن���ون �لفريج ببعده���ا �لإن�س���ايّن وطر�فة 
مو�سوعها، مرتكًز� يف تقدميه لهذ� �لّن�ّض �مل�رشحّي 
وغريه من �لّن�سو�ض على عن�رشين �أ�سا�سيني هما: 
�لّلهجة �لبحرينّية �لّد�رجة غري �ملتكّلفة و�ل�ّس���مات 

�ل�ّسعبّية لل�ّسخ�سّيات و�لوقائع.
ت���ال حف���ل توقي���ع �لكت���اب م�س���اركة �ململكة 
�لعربّية �ل�ّسعودّية �سيف �رشف �ملعر�ض با�ستعادٍة 
لالأم�س���ية �ل�ّس���ينمائّية �لأولى حي���ث ح�رش �جلمهور 
عر�س���ني لفيلمّي )ثوب �لعر�ض( للمخرج �لأ�س���تاذ 
حمّمد �ل�ّسّفار �لذي يتطّرق لفكرة �خلر�فة و�خلروج 
عنها، و)�لآخر( للمخرج توفيق �لّز�يدي �لذي يطرُح 
�أ�سئلته حول فكرة �ملغفرة ومفهوم �لآخر �لغائب. 
وق���د ق���ّدم �لّدكت���ور فه���د �ليحي���ا روؤيت���ه �لفّنّية 
و�لّنقدّية لكال �لفليمني �ل�ّس���ينمائّيني باعتبارهما 

منوذًجا لل�ّسناعة �ل�ّسينمائّية �ل�ّسعودّية.
كذل���ك، منحت ندوة )�أع���الم يف ثقافة �خلليج( 

ثقافّيت���ني  �سخ�س���ّيتني  يف  ومتّعنه���ا  قر�ء�ته���ا 
خليجّيت���ني هما: غ���ازي �لق�س���يبّي وخال���د �لفرج، 
�لّلذي���ن نوق�س���ت من���اذج م���ن �أعماله���ا، ومّت بحث 
�أثرهم���ا يف �لّثقاف���ة �خلليجّية عموًم���ا، و�ململكتني 
على وج���ه �لّتحدي���د – مملك���ة �لبحري���ن و�ململكة 
�لعربّي���ة �ل�ّس���عودّية – وذلك يف �أم�س���يٍة م�س���ركة 
جمعت كاّلً من �لّدكتور �سعد �لبازعّي من �ل�ّسعودّية 
و�لّدكتورة �سياء �لكعبّي و�لأ�ستاذ مبارك �لعّمارّي 
م���ن �لبحري���ن. وقد �س���ّكلت �لّن���دوة لق���اًء و�قعيًّا 
ملناق�س���ة ما �ألهمته �سخ�س���ّيتا �لأم�س���ّية للم�سهد 

�لّثقايّف �خلليجّي و�لعربّي.
و�ملنق���ولت  �ل�ّس���فهّي  ب���الإرث  �عتن���اٍء  ويف 
�ل�ّس���عبّية، �نطلقت خ���الل �ملعر����ض �أولى عرو�ض 
م����رشوع )�ل���ّر�ث �ل�ّس���فهّي( �لذي ي�س���عى لتاأريخ 
و�لإرث  �ل�ّس���ماعّية  �جلمعّي���ة  �لّذ�ك���رة  وتوثي���ق 
�لاّلم���ادّي �لبحرين���ّي، وذلك بتقدمي حلق���ٍة برفقِة 
�لّدكت���ورة دلل �ل�رّشوقّي(. يهت���ّم �مل�رشوع بتوثيق 
وت�س���جيل ذل���ك �ل���ّر�ث م���ن خ���الل �لعدي���د م���ن 
�ل�ّس���خو�ض �لّثقافّي���ة �أو تل���ك �لتي عاي�س���ت هذه 
�ملو��سيع، ناقلًة بذلَك �لأبعاد �لّتاريخّية و�لّثقافّية 

و�لقت�س���ادّية و�لجتماعّية يف تقارير م�س���ّورة. �إذ 
ت�س���عى �لّثقافة يف وقٍت لحٍق لتد�سني �ملزيد من 
تلك �لعرو�ض بهدف �إنقاذ �لإرث �ل�ّسعبّي �لاّلمادّي 

من �لّن�سيان..
��س���تمر�ًر� للفعل �لّثقايّف �أي�ًسا، يكتنزُ برنامج 
فعالّيات �ملعر�ض باملزيد �أي�ًس���ا حيُث �سهد ركُن 
�لّتوقي���ع تد�س���ني كت���اب )�أنغ���ام خليجّي���ة: رو�ية 
�لّنّه���ام بدر �ل�ّس���ادة( �ل���ذي قام بجمع���ه وتدقيقه 
�لأ�س���تاذ زياد علي عبد�لغّفار بجناح هيئة �لبحرين 
للّثقاف���ة و�لآث���ار، ويتن���اول ه���ذ� �لإ�س���د�ر حكاية 
�لّنّهام �لبحرينّي �ل�ّسادة �لذي كانت ذ�كرته تختزُن 
���ا هائ���اًل من �لق�س���ائد �ل�ّس���عبّية، كم���ا �أّنه كان  كمًّ
م�سهوًر� بفّن �لفجرّي. يف ذ�ت �لّتوقيت �أي�ًسا، كان 
�جلمهور على موعٍد مع ثاين �لأم�س���يات �ل�ّسينمائّية 
�ل�ّس���عودّية، و�لت���ي ت�س���ّمنت عر����ض فيلمني هما 
)�ملغادرون( للمخرج �لأ�س���تاذ عبد�لعزيز �ملطريّي 
�ف���ة( للمخرجة �لأ�س���تاذة ب����رشى �لأندجاين،  و)�ل�رشّ
ور�ف���ق �لعر�س���ان روؤى نقدّي���ة وفّنّي���ة يقّدمه���ا 

�لأ�ستاذ ممدوح عجاجة.
م���ن جهٍة �أخرى، ويف �أولى �لأم�س���يات �لّثقافّية 

�لت���ي يقّدمها برنامج �ملعر����ض بالّتعاون مع هيئة 
�ل�ّسارقة للكتاب، قّدم �ل�ّساعر�ن �لإمار�تّيان حبيب 
�ل�ّس���ايغ و�أحمد �لع�سم �أم�سيتهما بقاعة �لفعالّيات 
يف �ملعر����ض. فيم���ا ��س���تمرُّ ركن �لأطف���ال باإيجاد 
�ملزي���د م���ن �لكت�س���افات برفق���ة مرك���ز �س���لمان 
�لّثقايّف. ُيذَكر �أّن �لّن�س���خة �لّثامنة ع�رشة من معر�ض 
�لبحرين �لّدويّل للكتاب تاأتي بالّتز�من مع مهرجان 
ربيع �لّثقافة �لّثالث ع�رش، �إذ ي�ست�س���يف �ملعر�ض 
يف ه���ذه �لّن�س���خة �أك���رث م���ن 400 د�ٍر وموؤ�ّس�س���ة 
ثقافّي���ة وفكرّي���ة حمّلّي���ة وعربّية وعاملّي���ة من 26 
دول���ة خمتلف���ة. ويّتخ���ذ موقعه بالق���رب من موقع 
قلع���ة عر�د، وذلك يف ت�س���ديٍر للفع���ل �لّثقايّف من 
قلب �ملحّرق عا�س���مة �لّثقافة �لإ�س���المّية 2018م. 
م���ن جهتها، تتقّدم هيئة �لبحري���ن للّثقافة و�لآثار 
بال�ّس���كر لكّل �مل�س���اهمني يف هذ� �ملحفل �لّثقايّف 
و�حل�س���ارّي، وحتديًد� �رشكة فيف���ا �لبحرين �لّر�عي 
�لّذهب���ّي للمعر�ض، و�لّرعاة �لف�ّس���ّيني وهم: �رشكة 
بابك���و، و�إي �إي لتاأج���ري �ل�ّس���ّيار�ت. كم���ا تتق���ّدم 
بال�ّس���كر للّرع���اة �لإعالمّي���ني، وهم: وز�رة �س���وؤون 

�لإعالم، و�سحيفتّي �لبالد و�لوطن.

يع���ود معر�ض فن���ون �لعامل دبي، �لفعالية �لوحيدة يف منطقة �ل�رشق �لأو�س���ط �لتي تقدم �إبد�عات فنية باأ�س���عار 
مقبول���ة، بدورت���ه �لر�بعة �إلى مركز دبي �لتجاري �لعاملي يف 18 من �ل�س���هر �جلاري، موفًر� �لفر�س���ة لع�س���اق وهو�ة 
�لفنون لال�س���تمتاع مبجموعة ت�س���م ما يتجاوز 4000 عمل فني من �أبهى �للوحات و�ملطبوعات و�ملنحوتات و�ل�س���ور 

�لفوتوغر�فية �لتي تعود لأكرث من 300 فنان ومعر�ض من �لقار�ت �خلم�ض.
ويحت�س���ن �ملعر�ض، �لذي ي�س���تمر �إلى غاية 21 من هذا ال�سهر، اأعماالً فنية من ثقافات واأمناط متنوعة وباأ�سعار ترتاوح بني 

100 دولر و20 �ألف دولر �أمريكي �أي ما يعادل 350 �إلى 74 �ألف درهم.

نّظم مركز �مللك عبد�لعزيز �لثقايف �لعاملي )�إثر�ء( �س���من مبادرة  ج�س���ور  يف �لفرة )4-2 �أبريل 2018م(، 
فعالية �أيام �لفن �ل�س���عودي يف م�رشح  لينوود دون مبدينة لو�ض �أجنلو�ض يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، وتاأتي 
�لفعالية -�لتي ت�س���م  يام �لفيلم �ل�س���عودي ومعر�ض مملكة �لألو�ن - �س���من �لن�ساطات �مل�ساحبة لزيارة ويل 

�لعهد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان للوليات �ملتحدة �لأمريكية.
���ا ل��13 فيلًما من �إخر�ج جيل  و�أقيمت فعالية �لفيلم �ل�س���عودي  بالتعاون مع �ملهرجان �ل�س���عودي لالأفالم، حيث تقدم عر�سً

جديد من �ملخرجني �ل�سعوديني، وي�ستمل برنامج �لفعالية على 3 جل�سات حو�ر وور�ستي عمل.

متابعات

تدشين “)أنغام خليجّية: رواية الّنّهام بدر الّسادة” اليوم اإلعالن عن العمل الفائز بجائزة البحرين للكتاب 
��ستعد�ًد� لالإعالن عن جو�ئز �لّثقافة 
يف خت���ام معر�ض �لبحرين �ل���ّدويّل �لّثامن 
ا على �نتقاء م�سامني  ع�رش للكتاب، وحر�سً
ُت���رثي �ملكتب���ة �لعربّي���ة، عق���دت جلن���ة 
حتكيم جائزة �لبحري���ن للكتاب �جتماعها 
لختي���ار و�إق���ر�ر �لعم���ل �لفائ���ز، وذل���ك 
برئا�س���ة �لّدكتور �س���الح ف�سل وع�سوّية 
كّل م���ن �لّدكت���ور عل���ي ح���ري و�لأ�س���تاذ 

�إبر�هيم بو هندي. 
وق���د خ�ّس�س���ت �لّثقافة ه���ذ� �لعاّم 
جائزة �لبحرين للكتاب مل�س���اركات ُكّتاب 
�ل�ّس���عودّية  �لعربّي���ة  �ململك���ة  وباحث���ي 
�ل�ّس���قيقة، لتك���ون حتت عن���و�ن )�لأدب 
وت�سكيل �لعامل(، وتهتّم عرب دعمها لهذه 
�جلائ���زة بتعزي���ز مكان���ة �لأدب و�لكتابة، 
كم���ا ترّكز على ت�س���جيع �لأعم���ال �لأدبّية 
و�ملن�س���ور�ت  و�ملوؤّلف���ات  و�لعلمّي���ة 
مبختل���ف �أنو�عه���ا، �إذ تر�س���د قو�ئ���م يف 
مو��س���يع حمّددة كّل ع���ام، بناًء على حقٍل 

معنّي يتّم �نتقاوؤه يف كّل دورة للجائزة. 

و�س���ُيعَلن عن �لعم���ل �لفائ���ز �ليوم 
�ل�ّس���اعة  �أبري���ل(،   7 )�ملو�ف���ق  �ل�ّس���بت 
�لعا����رشة �س���باًحا يف جناح هيئ���ة �لبحرين 
للّثقاف���ة و�لآث���ار باملعر����ض، وذل���ك يف 
حف���ل توزي���ع جو�ئز �لّثقافة �لتي ت�س���مل 
�إل���ى جان���ب ذل���ك جائ���زة حمّم���د �لبنكّي 

ل�سخ�س���ّية �لعاّم �لّثقافّية �لتي ُتخ�ّس�ض 
لإحدى �ل�ّسخ�سّيات �ملهتّمة بتنمية �لفكر 
و�لإبد�ع يف �حلق���ل �لّثقايّف، وجائزة لوؤلوؤة 
�لبحرين لتكرمي �أحد �لُكّتاب و�لباحثني يف 
جمال خدم���ة وتنمية �ملجتمعات و�لرتقاء 

بها.

معر����ض  فعالي���ات  �س���من 
�ل���دويل للكتاب د�ّس���ن  �لبحرين 
كتاب���ه  عبد�لغّف���ار  عل���ي  زي���اد 
)�أنغ���ام خليجّي���ة: رو�ي���ة �لّنّه���ام 
�س���من  وذل���ك  �ل�ّس���ادة(،  ب���در 
فعالّي���ات توقي���ع �لكت���ب بجناح 
هيئ���ة �لبحرين للّثقاف���ة و�لآثار، 
بح�س���وِر �لعدي���د م���ن �ملهتّمني 
مبا ُي���روى ع���ن �لبح���ر وبالّتاريخ 
بالغو����ض  �ملرتب���ط  �لبحرين���ّي 
وذ�كرة �لّزمن �لق���دمي. وقد قام 
زي���اد بجم���ع وتدقي���ق م�س���مون 
هذ� �لكتاب، �ل���ذي يتناول رو�ية 
�لّر�وي���ة و�لّنّه���ام �لبحرين���ّي بدر 
حمّم���د �ل�ّس���ادة، و�لذي ُيع���ّد �أحد 
�لّرو�ة �لبحرينّيني �لذين �ختزنت 
ا هائالً من �لق�س���ائد  ذ�كرتهم كمًّ
�ل�ّس���عبّية، �إلى جان���ب �أد�ئه لفّن 
�لفج���ّري، وهو فّن فري���د تتمازج 
في���ه �لأحلان يف �لأغني���ة �لو�حدة، 

م���ن  �لق�س���ائد.  في���ه  وتتن���ّوع 
�س���وِت هذه �ل�ّسخ�سّية �لبحرينّية 
متّكن زياد م���ن التقاط االأغنيات 
باعتبارها �لّذ�كرة و�ل�ّس���اهد على 
�لأحلان �خلليجّية �لعريقة، لي�ست 
فقط تلك �لتي حمَلها �ل�ّس���ادَة يف 

حنجرت���ه، بل وو�س���ولً �إلى �إحلاق 
�إبر�هيم  �لكت���اب برو�ي���ة �حل���اّج 
يتي���م، �لذي له ه���و �لآخر �لعديد 
من �ملروّيات و�حلكايات و�لأنغام 
�لتي تف�س���ُح ع���ن هوّية �ملنطقة 

ومو�سيقاها.

• •جلنة حتكيم جائزة �لبحرين للكتاب	 زياد عبد�لغفار خالل �لتد�سني 	

• جانب من  فعاليات �ملعر�ض	
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امل�ؤ�رشات املنطلقة من حراك املتناف�سني 
عل���ى مقاع���د الربمل���ان العراق���ي، ت�ؤك���د اأن 
اإي���ران مل تع���د بذل���ك االندف���اع ال���ذي ب���دت 
علي���ه يف ت�س���خي�ص املالك���ي رئي�س���ا ل����زراء 
الع���راق لدورتني متتاليتني، واإن ا�س���تقراءها 
ملتغريات العراق ال�سيا�سية واملجتمعية تربز 
اأن املالك���ي مل يعد مرغ�با به، ل���ذا فاإن اإيران 
تبح���ث عن تاب���ع بني قادة احل�س���د ال�س���عبي، 
واملر�س���ح االإي���راين االأوف���ر حظ���ا ه���� ه���ادي 
العام���ري، ففي تقرير ن����رش على م�اقع امليديا 
االجتماعي���ة و�س���فحات املدونني ج���اء فيه اأن 
زعيم حزب الدع�ة ن�ري املالكي بدا بعيًدا عن 

اأج�اء االنتخابات والطم�ح اإلى من�س���ب رئي�ص 
ال�زراء، خ�س��سا بعد عدم متكنه من التحالف 
مع قائمة الفت���ح التي يتزعمها هادي العامري 

املقربة من اإيران.
ودخل املالكي االنتخابات العراقية املقرر 
اإجراوؤه���ا يف الث���اين ع����رش من اأي���ار املقبل على 
راأ����ص ائتالف دولة القان�ن الذي مل ي�س���م اأية 
�سخ�س���ية بارزة من ح���زب الدع�ة، بل اأ�س���بح 
تكت���اًل عائلي���اً ي�س���م املالك���ي واأن�س���ابه يا�رش 
�سخيل وح�سني املالكي، باالإ�سافة اإلى بع�ص 
ال�سخ�س���يات واالأحزاب املغم����رة التي ال وزن 

لها يف ال�سارع.

ت�س���ري التحلي���الت اإل���ى اأن الق�ائ���م التي 
�ستك�ن لها بي�سة القبان يف ت�سكيل احلك�مة 
املقبلة ه���ي ائتالف “الن����رش” بزعامة العبادي 
وحتالف “الفتح” بزعامة العامري و”�سائرون” 
بزعام���ة مقت���دى ال�س���در، ف�س���اًل ع���ن حتالف 
“الق���رار العراق���ي” بزعام���ة اأ�س���امة النجيفي 
وحتال���ف “بغداد” املت�س���كل من ع���دة اأحزاب 

�سنية.
وعلى اجلان���ب االآخر تبقى حظ�ظ احلزبني 
الرئي�سيني يف ك�رد�س���تان عالية فيما يتعلق 
باملقاعد يف جمل�ص الن����اب املقبل وقدرتهما 
عل���ى امل�س���اركة يف احلك�م���ة املقبل���ة، لك���ن 

مراقب���ني ي���رون اأن متثي���ل االحت���اد ال�طني 
�س���ينخف�ص ب�س���بب تداعيات اأحداث كرك�ك، 
واتهام���ه بت�س���ليم املدينة للح�س���د ال�س���عبي، 
ف�س���اًل عن ق�ائم اأخرى ككتلة التغيري واجليل 

اجلديد وغريهما.

المالكي يتأرجح قبل الوعد 
وق���رر ائتالف دولة القان����ن الذي يتزعمه 
املالك���ي  ن����ري  اجلمه�ري���ة  رئي����ص  نائ���ب 
االن�س���حاب من املناف�سة االنتخابية يف حمافظة 
�س���الح الدي���ن ذات الغالبي���ة ال�ُس���نية عازي���اً 
االأ�س���باب اإل���ى �س���عف حظ�ظ���ه يف احل�س����ل 

على مقعد برمل���اين، وقال ذو الفقار جا�س���م، 
رئي�ص ائتالف دولة القان�ن يف �سالح الدين يف 
ت�رشيح لعدد من و�س���ائل االإع���الم اإنه “بت�جيه 
من رئي�ص ائتالف دولة القان�ن ن�ري املالكي 
قررنا االن�س���حاب من انتخاب���ات جمل�ص الن�اب 
ع���ن حمافظ���ة �س���الح الدي���ن، ب�س���بب ك���رة 
املر�س���حني املتقدم���ني لالنتخاب���ات، م���ا قد 
ي�ؤدي اإلى اإ�س���عاف حظ�ظ جميع املر�س���حني 
بالف����ز مبقعد برملاين”، واأ�س���اف جا�س���م اأن 
“قرار االن�س���حاب جاء الإعطاء الفر�سة لالآخرين 
من الكتل ال�سيا�سية يف املدينة للف�ز مبقاعد 

برملانية”!!.

صافي الياسريالمالكي وإيران واالنتخابات المقبلة )1(

زهير توفيقي
ztawfeeqi
@gmail.com

روح القانون

ق���راأت كغريي خربا ن�رش يف ال�س���حف املحلية 
عن ق�س���ة و�س����ل اأ�س���رايل مقعد اإلى املع�سكر 
الرئي�س���ي على قّم���ة جبل اإيفر�س���ت! وه� ارتفاع 
ي�س���ل اإلى 5246 م���راً من ال�س���طح اجلن�بي! ال 
ينبغي اأن مي���ر هذا اخلرب مرور الكرام، بل اأجد اأنه 
ي�س���تحق وقفة تاأمل ل�اقع م�ج����د يف حياتنا، اإن 
�سخ�ساً مبثل هذه الظروف ال�سحّية ال�سعبة اتخذ 
قراره بخ��ص جتربة اأ�س���به ما تك�ن بامل�ستحيلة، 
وبطبيعة احل���ال فاإن هذا الق���رار يتطلب رجالً يف 

منتهى اجلراأة وال�سجاّعة.
م���ا دفعني اإلى الكتابة يف هذا امل��س����ع ه� 
اأنن���ا وعلى الرغم من اأّن حك�متنا الر�س���يدة تق�م 
م�س���ك�رة بجه�د جّبارة لدعم ه���ذه الفئة الغالية 
من فئ���ات املجتم���ع البحرين���ي، وه���ي فئة ذوي 

االحتياجات اخلا�س���ة، اإال اأن على احلك�مة تقدمي 
املزي���د من الرعاّية والدعم له���م، وقد يك�ن هذا 
ة  الدعم بت�فري اأحدث ال��س���ائل واملراكز اخلا�سّ
به���م، اأو ت�ف���ري املزيد م���ن فر�ص العم���ل لهم، 
حيث اأغلبهم من فئة ال�س���باب الذين هم اأح�ج ما 
يك�ن�ن للعم���ل وت�فري متطلبات احلياة الكرمية 

وحتقيق اال�ستقرار االجتماعي.
�س���اهدنا كيف تقّدم املجتمع���ات املتط�ّرة 
الفئ���ة، كم���ا ت�ّف���ر  ���ة له���ذه  ا�س���تثناءات خا�سّ
االهتمام وتراعي متطلباتهم حتى يف تفا�س���يلها 
ال�س���غرية، وهذا ال يعني بالطبع اأن نغفل اجله�د 
الت���ي تبذلها مملكة البحرين يف هذا ال�س���دد، بل 
ُنطال���ب بزيادتها، فبالدي كم���ا ال يخفى على اأحد 
كان���ت من اأوائ���ل الدول امل�قعة عل���ى االتفاقية 

الدولية حلق����ق االأ�س���خا�ص ذوي االإعاقة يف عام 
2007م، وعلى اإثر ذلك �س���در قان�ن رقم )22( 
ل�س���نة 2017م ب�س���اأن، االتفاقية الدولية حلق�ق 

االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة. 
ولّع���ل م���ن املفي���د هن���ا اأن ناأتي عل���ى ذكر 
الدرا�س���ة امليدانّية الت���ي اأعدته���ا وزارة التنمية 
ذوي  اأع���داد  وح����رشت  2013م،  االجتماعي���ة  يف 
االحتياجات اخلا�س���ة من امل�اطن���ني البحرينيني 
حيث بلغ عددهم اآنذاك 8180 �سخ�س���اً وه� عدد 
كبري ال �س���ك مقارن���ة بعدد �س���كان البحرين، لقد 
قمت �سخ�سياً بزيارة العديد من تلك امل�ؤ�س�سات 
واجلمعي���ات واملراكز التي حتت�س���ن تلك الفئة، 
وب�رشاحة اأده�س���ني كث���رياً ت�ا�س���ع الدعم املايل 
الذي تتلقاه تلك املراكز من وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية، فكل اعتمادهم بعد اهلل �سبحانه قائم 
على دعم ال�رشكات والبن�ك وامل�ؤ�س�سات اخلا�سة، 
اإ�س���افة اإلى ما جت�د به بع�ص العائالت البحرينية 
الكرمي���ة املعروفة بدعم اأعمال اخلري يف اململكة، 
علم���اً اأن ه���ذه املراك���ز ترّت���ب عليه���ا نفق���ات 
وتكالي���ف كب���رية ت�س���تهلك معظ���م ميزانياته���ا 
الت�سغيلية. وعلى الرغم من جميع هذه التحديات، 
جنح���ت فئة ذوي االحتياجات اخلا�س���ة يف حتقيق 
الكثري من املنجزات للمملكة �س����اء على �س���عيد 

الريا�سة اأو الثقاّفة اأو العلم وغري كذلك الكثري.
ذوي  اأو�س���اع  يف  للنظ���ر  االأوان  اآن  لق���د 
االحتياج���ات اخلا�س���ة وم�ؤ�س�س���اتهم ومراكزهم، 
م���ع  تتنا�س���ب  م���ن تخ�س���ي�ص ميزاني���ة  والب���د 

متطلباتهم وتلبي طم�حاتهم.

دعم ذوي االحتياجات الخاصة

واجل���الل،  الع���زة  رب  بف�س���ل 
وب�س����اعد  قيادتن���ا  بف�س���ل  ث���م 
وعرق اأبن���اء البحري���ن، تلقينا نحن 
ع���ن  ال�س���ارة  االأنب���اء  امل�اطن���ني 
للنف���ط يف  اأك���رب حق���ل  اكت�س���اف 
تاريخ البحرين، والذي يحت�ي على 
كميات كبرية من النفط ال�س���خري 
اخلفي���ف باالإ�س���افة اإل���ى كمي���ات 
كبرية من الغاز العميق، ما �سي�سكل 
عن�ان���ا ملرحلة قادم���ة تب�رش باخلري 
ال�ف���ري للب���الد والعب���اد وانطالقة 
اقت�س���ادية كبرية وم�ستقبل م�رشق 
وتنمية �ساملة ونقلة ن�عية يف حياة 

امل�اطن. 
الي����م البحرين���ي ف�ر �س���ماعه 
هذا اخل���رب التاريخي املفرح ينتظر 
بف���ارغ ال�س���رب املزيد م���ن االأخبار 
والتف���اوؤل  ال����رشور  تدخ���ل  الت���ي 
اإل���ى قلب���ه وترف���ع عنه م���ا يعانيه 
م���ن حزمة �س����ائق مالي���ة ورع�نة 
ال��سع املعي�س���ي واحلياتي والتي 
ب�س���ببها اأ�سبح واأم�س���ى يئن حتت 
وطاأته���ا احلارقة ليال ونه���ارا، البد 
من تذليل ال�سعاب والتي�سري على 
امل�اطن���ني واإزالة الع���بء الثقيل 
ع���ن كاهلهم بتح�س���ني اأو�س���اعهم 
املعي�س���ية ورفع رواتبهم ال�سهرية 
وتلبي���ة  التقاعدي���ة  ومعا�س���اتهم 

مطالبهم وحاجاتهم الي�مية.
نتطل���ع م���ع �س���دور خ���رب هذا 
االكت�س���اف اجلدي���د لتحقي���ق تلك 
ال�س���عب  له���ذا  املطال���ب امللح���ة 
الك���رمي ال���ذي ي�س���تحق املزيد من 
الرفاهي���ة واحلي���اة الكرمية “وياج 
وعم���ار  تطلق���ني،  يالل���ي  الف���ّري 
ي���ا ديرت���ي واإل���ى االأعل���ى دائما”. 

وع�ساكم عالق�ة.

 “ياج الفّري 
ياللي تطلقين”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

َيذه���ب الكث���ريون يف اعتقادهم 
ب���اأن تفتيت االحتاد ال�س����فياتي عام 
1991 كان ِل�سالح مناف�ستهم اأمريكا 
وبريطاني���ا ب�س���كل خا����ص، والغ���رب 
ب�س���كل عام، اإ�س���عاف اخل�س���م دائماً 
ه� ف����ز كبري للطرف االآخ���ر، اأكان ما 
جرى تفتيتاً لق�ة عظمى اأم اإ�س���قاطاً 
اأم رمي���اً لثق���ِل كب���ري حتى ت�س���تطيع 
ال�س���فينة االإبحار ب�س���ه�لة وال��س�ل 

لرب االأمان؟
رو�س���يا  ق����ة  تقدم���هُ  اجل����اب 
احلالي���ة يف ال����رشق االأو�س���ط، مل يكن 
االحتاد ال�س����فياتي دولة مبنية على 
الق�مية لتحافظ على وحدة اأرا�سيها، 
ب���ل كانت دولة �س���ي�عية ا�س���راكية 
مبنية على الفل�سفة العميقة الب�سيطة 
يف اآن مع���اً، رمت العا�س���مة م��س���ك� 
جمي���ع حم�لته���ا الثقيلة ع���ن كاهلها 
اأم���ام عجزه���ا االقت�س���ادي، برميه���ا 
تل���ك اجلمه�ري���ات املتح���دة معه���ا 
�س���ريها  ت����ازن  اإع���ادة  ا�س���تطاعت 
يف خارط���ة الع���امل، ع���ادت اأق����ى من 
قب���ل، وحتدت الع���امل برمته من خالل 
�س���الِحها القان����ين »الفيت����«، وم���ن 
خالل �سالحها الع�س���كري الن�وي، ه� 
ذاك العجز االقت�س���ادي الذي واجهته 
دم�سق من خالل العق�بات املفرو�سة 
عليها م���ن ِقبل املجتم���ع الدويل منذ 
بداية الث�رة اأواخ���ر عام 2011، رمت 
دم�س���ق ثقلها يف كرد�س���تان �س����ريا 
لالأك���راد مدركة اأن هناك من �س���يمنع 
قي���ام كيانه���م الق�م���ي يف اأية حلظة 
»نظام والية الفقي���ه ونظام اأردوغان 
االإ�س���المي«، احتفظت ب���كل ما متلك 
داخ���ل العا�س���مة دم�س���ق وم���ا ح�لها 
و�س����ال اإلى ح�س���نها الدافئ ال�ساحل 
واأ�س���بحت  »الرو�س���ي«،  العل����ي 
�ساحبة القرار يف اأية ت�س�ية �سيا�سية 
مقبلة، متلك �س���يادة الدولة من خالل 
االع���راف االأمم���ي لها باأنه���ا مازالت 
دولة ذات �س���يادة، ومتلك الر�س���انة 
الن�وية الرو�س���ية بعد اأن ا�س���تطاعت 
م��س���ك� م���ن خ���الل اإ�رشائي���ل تدمري 
مفاعله���ا الن�وي ومن خ���الل القان�ن 
الكيماوي���ة  اأ�س���لحتها  ن���زع  ال���دويل 
واإ�سعافها وو�س���عها حتت ال��ساية، 
وه� نف�ص احلال مل���ا جرى يف العراق، 
اإ�س���قاط النظام الديكتاتوري البعثي 
ع���ام 2003 وتدمري اجلي����ص العراقي 
واإعط���اء االأكراد احلرية املزيفة باأنهم 
بات����ا على و�س���ك اإع���الن دولتهم، ما 
لب���ث اأن اأخرج�ا االأم���ريكان من غرفة 
القيادة وعادت اإيران حليفة رو�س���يا 
ال�ستمالك العراق واإعادة الكرد اإلى ما 
قبل 2003 وكاأن �س���يئاً مل يكن، وه� 
حال االأكراد يف �س�ريا بعد اأن تدخلت 
تركي���ا يف احت���الل عفري���ن واأربك���ت 
ق�اعد اللعبة ليب���داأ الكرد من البداية 

كاأن �سيئاً مل يكن. »اإيالف«.

زلزال لن يسلم منُه 
أحد ُتحركه إيران 

وروسيا وتركيا )1(

زيد سفوك

من بني االأ�س���باب املهمة التي ت�ؤدي 
لف�س���ل التج���ارب ال�حدوي���ة ب���ني الدول 
عم�ًما ع���دم القدرة عل���ى اإدارة اخلالفات 
التي حتدث بني هذه الدول التي تاأخذها 
احلما�س���ة وتدفعه���ا العاطف���ة وحتفزه���ا 
امل�س���لحة يف البداي���ة لتك�ين احتاد فيما 
بينها، ثم ما اإن حتدث م�سكلة اإال وينفرط 
عقد ه���ذا االحت���اد، خ�س��س���ا عندما يتم 
اتخاذ القرار ا�ستنادا ملبداأ الكل يف واحد، 
اأي اأن جميع الق�س���ايا مرتبطة وم��س�عة 
يف �س���لة واح���دة رغ���م وج����ب اأو اإمكانية 
الف�س���ل بني هذه الق�س���ايا، فقد يحدث 
خ���الف ح����ل ق�س���ية معين���ة دون اأن يتم 
ربطها بق�س���ايا اأخ���رى اأو يك�ن لها تاأثري 

مبا�رش على هذه الق�سايا.
االحت���اد  جن���اح  اأ�س���باب  اأه���م  فم���ن 
االأوروبي كمثال ه� قدرة الدول االأع�س���اء 
على الف�س���ل بني الق�س���ايا وو�س���ع كل 
ق�س���ية يف اإطارها دون مبالغة اأو ان�سحاب 
على ق�س���ايا اأخرى، فقد يحدث خالف بني 
دولتني اأو اأك���ر دون اأن يهدد املنظ�مة 
االإقليمية اجلامعة، وكذلك احلال بالن�سبة 
ملجل����ص التعاون اخلليج���ي الذي مل يتاأثر 
باأزم���ة قطر، يف ظ���ل االإدارة احلكيمة لكل 
من ال�س���ع�دية والبحرين واالإمارات لهذه 
االأزم���ة وو�س���ع خريط���ة وا�س���حة حلله���ا 
تعتم���د باالأ�س���ا�ص عل���ى تخل���ي قطر عن 
دعم االإرهاب وت�س���دير االأزمات اإلى دول 

املنطقة.
نرى عل���ى االأر�ص ال�س����رية التقارب 
فرغ���م  وتركي���ا،  واإي���ران  رو�س���يا  ب���ني 
اخلالف���ات الكث���رية ب���ني هذه ال���دول يف 
ملف���ات عدي���دة �س���ابقة وحالي���ة، اإال اأنها 
تقرب االآن من ت�س���كيل حتالف لتحقيق 
مكا�س���ب ا�س���راتيجية مع اقراب االأزمة 
من مرحلة تق�سيم الغنائم وت�زيع النف�ذ، 
خ�س��س���ا بعد حديث وا�سنطن عن �سحب 
ق�اتها من �س����ريا، فاالأزمة ال�س�رية رغم 
اأنه���ا كانت اإحدى نق���اط اخلالف بني هذه 
ال���دول اإال اأن تط�راتها الراهنة فر�س���ت 
التق���ارب باعتباره م�س���لحة للجميع، رغم 

تباين م�ساحلهم يف ق�سايا اأخرى!.

التالقي التركي الروسي 
Ata2928عطا الشعراوياإليراني على األرض السورية

@gmail.com



ا ومنًحا بقيمة  فرن�ضا تقدم قرو�ضً
550 مليون يورو لدعم لبنان

– روي���رز: ق���ال وزي���ر اخلارجي���ة  باري����س 
الفرن�ض���ي ج���ان اإيف لو دري���ان ي���وم اجلمعة اإن 
���ا بقيمة 550 مليون  بالده �ضتقدم منًحا وقرو�ضً
ي���ورو )672.10 ملي���ون دوالر( اإل���ى لبنان لدعم 

اقت�ضاده.
وقال لو دريان خالل افتتاح موؤمتر يهدف اإلى 
جمع متويل لالقت�ض����اد اللبناين “فرن�ض����ا �ضتعلن 
عن م�ضعى كبري لتقدمي 400 مليون يورو يف هيئة 
قرو�س مي�رسة و150 ملي����ون يورو على هيئة منح 

مبا يتالءم مع تطلعاتها بالن�ضبة للبنان”.

اللرية الركية تهبط ب�ضبب خماوف الفائدة
ا�ض���طنبول – رويرز: هبطت اللرية الركية اإلى م�ض���توى منخف�س قيا�ضي جديد مقابل 
ال���دوالر اأم�س )اجلمع���ة( يف الوقت الذي ينتاب القلق فيه امل�ض���تثمرين اإزاء ما اأُثري ب�ض���اأن 
انتق���اد الرئي�س رجب طيب اإردوغان لل�ضيا�ض���ة النقدية وا�ض���تمرار ن����رس تقارير حول جهود 

حكومية خلف�س اأ�ضعار الفائدة.
والم�ض���ت اللرية اأدنى م�ض���توى على االإطالق عند 4.0615 لرية مقابل الدوالر االأمريكي 
قب���ل اأن تتعافى قلي���اًل ليجري تداوله���ا عند 4.0595 ل���رية للدوالر بحلول ال�ض���اعة 0600 

بتوقيت جرينت�س.
وذك���رت �ض���حيفة حريت اأنه بن���اء على اأوام���ر اإردوغان ف���اإن العمل جار عل���ى حزمة من 
االإجراءات الهادفة خلف�س اأ�ض���عار الفائدة والتي قد تت�ض���من اأي�ًضا تخفي�ضات �رسيبية. ومل 

تذكر ال�ضحيفة م�ضادرها للتقرير ومل يت�ضن التاأكد منه على الفور.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم االقت�ضاد: 17111455(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�ضراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
ان�سمام 5 طائرات جديدة لأ�سطول طريان اخلليج خالل العام

وزير ال�ضناعة ي�ضيد باهتمام �ضمو ويل العهد بتطوير الناقلة الوطنية

وزي���ر  اأع���رب  اخللي���ج:  ط���ريان   - املنام���ة 
ال�ض���ناعة والتجارة وال�ضياحة رئي�س جمل�س اإدارة 
�رسك���ة ط���ريان اخللي���ج زاي���د الزياين عن �ض���كره 
وتقدي���ره لنائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل����س الوزراء �ض���احب ال�ض���مو امللكي 
ويل العهد على تف�ّضل �ضموه باالطالع على اأولى 
طائرات االأ�ض���طول اجلديد للناقلة الوطنية �رسكة 
طريان اخلليج اليوم، وهو ما ي�ضكل بداية ملرحلة 
مهمة وتاريخية للناقلة نحو التو�ضع اال�ضراتيجي 
ل�ض���بكة وجهاتها وحت�ض���ن اأ�ض���طول طائراتها؛ 
م�ض���يًدا مبا يوليه �ض���موه م���ن اهتمام متوا�ض���ل 

بتطوير الناقلة الوطنية.
هذا، و�ضتن�ض���م ه���ذه الطائرة اإلى اأ�ض���طول 
ال�رسكة يف 27 اأبريل اجلاري، حيث �ضت�ض���تخدم يف 
ت�ض���يري رحالت طريان اخللي���ج اليومية املزدوجة 
اإل���ى مطار لندن هيرثو بدًءا من 15 يونيو 2018؛ 
حيث �ضتوؤّمن هذه الطائرة ا�ضتيعاًبا اأكرب للركاب 
مع اأحدث املنتج���ات واخلدمات املتاحة على منت 
الطائرة. و�ض���يتكون االأ�ض���طول اجلدي���د للناقلة 
م���ن نوعن م���ن الطائ���رات وه���ي البوين���غ 787 
 ،A320neo  درميالي���ر وااليربا����س من ط���راز
و�ضي�ض���هد  ان�ض���مام 5 طائرات بوين���غ من طراز 
787-9 خالل العام اجلاري �ضمن اخلطة الزمنية 

لتحديث االأ�ضطول.
ون���ّوه الزي���اين اإل���ى اأن �رسكة ط���ريان اخلليج 
تتطلع اإلى تقدمي جتربة مميزة للم�ض���افرين على 
م���نت طائراته���ا اجلدي���دة على خمتل���ف درجاتها 

ال�ضياحية ورجال االأعمال.

وق���ال “اإن ان�ض���مام اأول���ى طائ���رات طريان 
اخللي���ج من ط���راز بوين���غ 787-9 درميالير اإلى 
االأ�ضطول ياأتي متما�ضياً مع الروؤية 2030 ململكة 
البحرين؛ حيث تهدف طريان اخلليج اإلى اأن تكون 
البحري���ن بوابة اإلى العامل اأجمع، مع اال�ض���تمرار يف 
تعزي���ز جترب���ة امل�ض���افر يف جميع مراحل �ض���فره، 
وتطوي���ر املوارد الب�رسية التي حتت�ض���نها الناقلة 
الوطنية. �ض���يتمكن م�ض���افرونا يف امل�ضتقبل من 
اال�ضتمتاع باأحدث املنتجات واأكرثها رفاهية على 

م���نت رحالت االأ�ض���طول اجلديد لط���ريان اخلليج، 
مث���ل املقاعد املمت���ازة واأحدث قن���وات الرفيه 
اجل���وي وغريه���ا الكث���ري؛ مم���ا �ض���ريتقي بتجربة 
ال�ض���فر لدى م�ض���افري الدرجة الفاخرة، و�ضيعزز 
من هذه التجربة لدى م�ضافري الدرجة ال�ضياحية”.
282 مقع���د  ال����  ذات  اجلدي���دى  والطائ���رة 
املوزعة على مق�ضورتن �ضت�ضم 26 مقعًدا على 
درج���ة ال�ض���قر الذهب���ي و256 مقع���ًدا يف الدرجة 
ال�ض���ياحية؛ حيث �ضت�ض���هم هذه الطائرة اجلديدة 

يف تعزي���ز عمليات ط���ريان اخلليج عل���ى عدد من 
االأ�ضعدة. 

وكانت طريان اخلليج قد ك�ض���فت يف فرباير 
م���ن العام اجل���اري ع���ن ا�ض���راتيجيتها اجلديدة 
لالأعم���ال، وخطط تو�ض���يع �ض���بكة وجهاتها التي 
�ضت�ض���م 8 وجهات جديدة، وتفا�ض���يل اأ�ضطولها 
اجلديد، واأف�ض���ل املنتجات واخلدم���ات اجلديدة 
الت���ي تن���وي الناقل���ة طرحه���ا، واجتاهه���ا العام 
لالأعمال. و�ض���يدعم هذا االأ�ض���طول اجلديد خطط 

ط���ريان اخلليج للتو�ض���ع والنم���و يف العام 2018 
لت�ض���رّي رحالتها اإل���ى 50 وجهة. و�ض���تبداأ طريان 
اخلليج يف ال�ض���يف تد�ضن رحالتها اإلى وجهاتها 
اجلدي���دة التي ت�ض���مل بنغالور بدًءا م���ن 1 مايو، 
واالإ�ض���كندرية بدًءا من 10 يونيو، والدار البي�ضاء 
ب���دًءا من 11 يوني���و، وباكو بدًءا م���ن 12 يونيو، 
واأبه���ا وتبوك بدًءا من 15 يوني���و، وكالكوت بدًءا 
م���ن 15 يونيو، و�رسم ال�ض���يخ بدًءا م���ن 16 يونيو 
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الحتاد الأوروبي يو�سي باإلغاء فحو�سات على الفراولة امل�رصية

رو�سيا: اتفاق التعاون الأو�سع نطاًقا مع اأوبك قد يكون لأجل غري م�سمى

دبي ت�ستبعد فر�ض ر�سوم على الأرا�سي الف�ساء 

جمعية البحرين للمعار�ض ب�سدد عقد لقاء ت�ساوري 
لبحث مرئيات تطوير القطاع... ال�ضعيد:

ق���ال رئي����س جمعي���ة البحري���ن للمعار�س 
واملوؤمترات كاظم ال�ضعيد، ان اجلمعية ب�ضدد 
عقد لق���اء ت�ض���اوري للمعني���ن وذوي العالقة 

ب�ضناعة املعر�س واملوؤمترات.
وب���ن اأن اللقاء يهدف اإل���ى بحث مرئيات 
ه���ذه االأطراف وت�ض���وراتها ح���ول كل ما يخدم 
هدف تطور هذه ال�ض���ناعة ويع���زز من قدراتها 
وتناف�ض���ينها ويذلل املعوق���ات التي تواجهها 
مب���ا يحقق ململك���ة البحري���ن انطالق���ة جديدة 
يجعله���ا مرك���ز ج���ذب للمزي���د م���ن املعار�س 
قيم���ة  ت�ض���كل  الت���ي  النوعي���ة  واملوؤمت���رات 
م�ض���افة لهذه ال�ض���ناعة خا�ض���ة اأنها اأ�ضبحت 
مهي���اأة لتط���ورات اإيجابية يف ظل الت�ض���هيالت 
وال�ضيا�ض���ات وتط���ور البيئ���ة التنظيمية التي 
و�ضعتها احلكومة من اجل تدعيم هذه ال�ضناعة 
وتوف���ري العديد م���ن املتطلب���ات التي تنه�س 
بهذه ال�ض���ناعة، خ�ضو�ضاً يف ظل توقعات بنمو 
اقت�ض���اد املعار�س واملوؤمترات البحريني بعد 
اأن اأ�ضبحت هذه ال�ضناعة رافداً مهماً من روافد 
تنويع م�ضادر دخل مملكة البحرين واحد حماور 

روؤية البحرين االقت�ضادية 2030.
واأ�ضار ال�ضعيد اإلى اأن هذه ال�ضناعة حتظى 

الي���وم باهتمام كبري من قب���ل العديد من دول 
العامل، وباتت تدر على م�ض���توى العامل ما يقدر 
بنح���و 1،6 تريليون دوالر وت�ض���تقطب �ض���نوياً 
اأكرث م���ن 3 مالين عار�س، ونح���و 260 مليون 
زائر، كما اأنها بالن�ضبة ململكة البحرين اأ�ضبحت 
عل���ى خط���ى اأكرث ال���دول جناحاً يف ا�ض���تقطاب 
املعار����س واملوؤمت���رات الدولي���ة، وه���ى على 
و�ض���ك حتقي���ق نقل���ة نوعي���ة بع���د ا�ض���تكمال 
م�رسوع مرك���ز البحرين الدويل للمعار�س املزمع 
اإن�ضاوؤه بجانب حلبة البحرين الدولية يف منطقة 
ال�ض���خري، والتي �ضت�ض���غل م�ض���احة تقدر بنحو 

100 األف مر مربع على االأقل.
وب���ّن رئي�س جمعي���ة البحري���ن للمعار�س 
واملوؤمت���رات ان اجلمعية وبالتع���اون مع هيئة 
تنظيم �ضوق العمل “متكن” وبرعاية رئي�ضها 
اإبراهي���م جناح���ي د�ض���نت موؤخ���راً  التنفي���ذي 
انطالقة عمله���ا لهذا العام باإط���الق منتدى هو 
االأول م���ن نوعه فى البحري���ن لقطاع املعار�س 
واملوؤمت���رات، واأو�ض���ح باأن���ه م���ن �ض���من اأهم 
اأهداف هذا املنتدى تدعيم الكوادر البحرينية، 
وتوفري املزيد من القدرات الب�رسية والتنظيمية 
والت�ض���ويقية واالإداري���ة وتل���ك العاملة يف كل 
ب�ض���ناعة  تت�ض���ل  الت���ي  واملج���االت  الف���روع 

املعار�س واملوؤمترات.
اأن ه���ذا املنت���دى  اإل���ى  ال�ض���عيد  ولف���ت 
ا�ض���تقطب كف���اءات بحريني���ة �ض���ابة منه���ا ما 
يعم���ل يف ه���ذه ال�ض���ناعة ومنه���ا م���ا ي�ض���تعد 
لالنخ���راط فيها، مبدي���اً �رسوره بقيام خم�س���ن 
من امل�ضاركن ال�ض���باب مبلء ا�ضتمارة طلبات 
ع�ض���وية للجمعي���ة، وه���ذه مبادرة طيب���ة نعتز 
به���ا و�ض���تعطي زخماً قوي���اً مل�ض���رية اجلمعية 
يف امل�ض���تقبل القري���ب، حي���ث �ض���يكون هوؤالء 
ال�ضباب اإ�ضافة مهمة يف اأعمال اجلمعية وجلانها 

اإلى جانب بقية االأع�ضاء.

القاه���رة – روي���رز: قال وزي���ر الزراعة 
امل����رسي عب���د املنعم البن���ا اأم����س اجلمعة اإن 
االحت���اد االأوروبي اأو�ض���ى باإلغاء فحو�ض���ات 

اإ�ضافية على �ضادرات م�رس من الفراولة.
واأ�ض���اف الوزي���ر يف بي���ان �ض���حفي اأن 
الق���رار ج���اء بع���د “التاأك���د م���ن االإج���راءات 
احلجري���ة واملعملية اجلديدة الت���ي اتخذتها 
م����رس للحفاظ على ج���ودة املنتجات الزراعية 
امل�رسية ورفع قابليتها لال�ض���تهالك املحلي 
والت�ض���دير اإل���ى اخل���ارج”. وق���ال اإن االإدارة 
العامة لل�ض���حة و�ض���المة الغذاء باملفو�ضية 
االأوروبي���ة اأخط���رت م�رس ب���اأن جمموعة العمل 
املعني���ة مبراجع���ة قوائ���م احلا�ض���الت التي 
تخ�ضع لفحو�ضات اإ�ضافية اأ�ضدرت تو�ضية 
للدول االأع�ض���اء برفع الفحو�ضات االإ�ضافية 

ملتبقيات املبيدات على �ض���ادرات الفراولة 
م���ن م�رس. وق���ال الوزي���ر اإن اإقرار تو�ض���يات 
جمموع���ة العمل �ض���يكون يف يولي���و، على اأن 
يطبق القرار بداية من املو�ض���م الت�ض���ديري 
اجلدي���د ملح�ض���ول الفراول���ة نظ���ًرا النتهاء 
املو�ض���م احل���ايل. وفر�س االحت���اد االأوروبي 
املا�ض���ي.  الع���ام  االإ�ض���افية  الفحو�ض���ات 
ملح�ض���ول  الت�ض���ديري  املو�ض���م  وي�ض���تمر 
الفراولة من نوفمرب حتى اأبريل. واأعلنت م�رس 
عن ت�ض���دير اأربعة مالين طن من املنتجات 
الزراعية يف مو�ض���م الت�ضدير العام املا�ضي. 
ورفع���ت دول م���ن بينه���ا الكوي���ت واالأردن 
واالإمارات وال�ض���عودية وا�ض���راليا يف االآونة 
���ا على �ض���ادرات م�رس  االأخرية حظًرا مفرو�ضً

الزراعية من الفواكه واخل�رسوات.

مو�ض���كو – روي���رز: قال وزي���ر الطاقة 
الرو�ضي األك�ضندر نوفاك اإن ترتيًبا �ضتتعاون 
مبوجبه مو�ضكو مع اأوبك قد ي�ضبح الأجل غري 
م�ض���مى حن ينق�ضي يف نهاية العام االتفاق 

احلايل الذي يهدف لكبح اإنتاج النفط.
امل�ض���درة  البل���دان  منظم���ة  واتفق���ت 
للب���رول )اأوب���ك( ومنتج���ون كب���ار اآخ���رون 
تتقدمهم رو�ض���يا على كبح االإنتاج بنحو 1.8 
مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018 بهدف 
تقلي����س خمزون���ات النفط. وينت���اب القلق 

العديد من اأطراف ال�ض���وق ب�ضاأن ما �ضيحدث 
ل�ض���وق النف���ط ح���ن ينته���ي اأج���ل االتفاق. 
وقال نوفاك لل�ض���حفين “قد يكون اتفاًقا 
الأج���ل غري م�ض���مى” يف اإ�ض���ارة اإل���ى التعاون 
امل�ضتقبلي مع اأوبك فور اأن ينق�ضي االتفاق 
احلايل. كان ويل العهد ال�ضعودي االأمري حممد 
بن �ض���لمان قد قال لرويرز ال�ضهر املا�ضي 
اإن مو�ضكو والريا�س تدر�ضان اتفاًقا لتمديد 
حتالف ق�ض���ري االأمد خلف�س اإنتاج النفط بداأ 

يف يناير 2017 بعد انهيار اأ�ضعار اخلام.

اأكد مدير عام اأرا�ض���ي دبي �ض���لطان بن 
جم���رن ع���دم وجود ني���ة لفر�س ر�ض���وم على 

االأرا�ضي الف�ضاء “غري املطورة” يف دبي.
وقال ابن جمرن، يف ت�رسيحات ل�ض���حيفة 
االأرا�ض���ي  “اإن دائرة  “االحت���اد” االإماراتي���ة 
واالأم���الك تتبع �ضيا�ض���ات حتفيزي���ة عديدة 
للمطوري���ن مل�ض���اعدتهم على اإجن���از تطوير 
م�ضاريعهم، وفق روؤية التطوير ال�ضاملة التي 
تنتهجه���ا حكوم���ة دب���ي يف مناط���ق التطوير 

املختلف���ة”. و�ض���دد عل���ى اأن قيم���ة ر�ض���وم 
% �ض���تظل  الت�ض���جيل العق���اري البالغ���ة 4 
ثابتة، يتم ا�ض���تيفاوؤها من املتعاملن نظري 
خدم���ة اإمت���ام معام���الت الت�ض���جيل العقاري، 

حيث ال تخطط الدائرة لزيادتها.
ووفق ن�س املادة )3( من قرار املجل�س 
التنفي���ذي رق���م )30( ل�ض���نة 2013 ب�ض���اأن 
اعتم���اد الر�ض���وم اخلا�ض���ة بدائرة االأرا�ض���ي 
واالأمالك، ي�ض���توفى الر�ض���م املقرر على بيع 
العقار من البائع وامل�ض���ري منا�ض���فة، ما مل 

يتم االتفاق على خالف ذلك.

النفط ينخف�ض بعد تهديد ترامب بفر�ض ر�سوم جمركية على ال�سني
قلق من ن�ضوب “حرب جتارية”

�ض���ول – رويرز: انخف�ض���ت اأ�ضعار النفط 
اأم����س اجلمع���ة بع���د اأن ج���دد تهدي���د الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب بفر�س ر�ضوم جمركية 
على ال�ض���ن املخاوف من ن�ضوب حرب جتارية 

بن اأكرب اقت�ضادين يف العامل.
وق���ال ترام���ب اخلمي����س اإنه اأمر م�ض���وؤويل 
التج���ارة يف الواليات املتحدة بدرا�ض���ة فر�س 
ر�ض���وم جمركي���ة اإ�ض���افية بقيم���ة 100 مليار 
دوالر عل���ى الواردات من ال�ض���ن يف ت�ض���عيد 

للتوتر مع بكن.

وبحلول ال�ض���اعة 0645 بتوقيت جرينت�س 
انخف�ضت العقود االآجلة خلام القيا�س العاملي 
مزيج برنت ت�ض���ليم يونيو حزيران 45 �ضنتا اأو 
ما يعادل 0.66 % اإلى 67.88 دوالر للربميل.
غ���رب  خل���ام  االآجل���ة  العق���ود  وتراجع���ت 
تك�ض���ا�س الو�ضيط االأمريكي ت�ض���ليم مايو 41 
�ض���نًتا اأو ما يعادل 0.65 % اإلى 63.13 دوالر 

للربميل.
ويف الوقت الذي ينتاب فيه القلق اأ�ضواق 
النف���ط بفعل احلرب التجارية التي تعتمل بن 

الواليات املتحدة وال�ض���ن، فاإن املراقبن ال 
يتوقعون اأن ي�ضجل اخلام انخفا�ضات كبرية يف 

ظل موؤ�رسات على تقل�س االإمدادات.
وذك���رت اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية 
اأن خمزون���ات النف���ط انخف�ض���ت 4.6 ملي���ون 
برميل االأ�ضبوع املا�ضي باملقارنة مع توقعات 

املحللن بزيادة قدرها 246 األف برميل.
يف الوق���ت ذات���ه، قال���ت ال�ض���عودية يوم 
اخلمي����س اإنها �ض���رفع �ض���عر البيع الر�ض���مي 

لنفطها يف مايو للعمالء االآ�ضيوين.

• كاظم ال�ضعيد	

املحرر القت�سادي

املحرر القت�سادي
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���ش��ط��ارة ال���ت���ج���ارة  ب���ال���ق���ط���اع:  وع���ام���ل���ون  “اخلداع”  م���ن  ي�����ش��ت��ك��ون  م���واط���ن���ون 

م�ســوار �ســراء �سقــة... الداللــون يتحكمــون بال�سـوق 
الو�شاطة العقارية مهنة من ال مهنة له

واأكد اأن هوؤالء الذي���ن اعتربهم دخالء على 
املهن���ة، يتالعبون باالأ�ش���عار ويتحكمون فيها، 
فاملالك ي�ش���ع عمارت���ه اأو بيته لديهم ويطلب 
�ش���عًرا حمدًدا، فيقومون هم باالإعالن والرتويج 
عن العقار باأ�شعار اأعلى يف حماولة لك�شب فرق 

ال�شعر.
وتاب���ع “ك���دت اأق���ع يف م�ش���يدة اأحده���م 
ال�ش���هر املا�ش���ي، حيث عر�ض يل �ش���قة ب� 72 
األ���ف دين���ار يف منطقة الرف���اع، واأقنعن���ي باأن 
ا ويتما�ش���ى مع اأ�شعار  هذا ال�ش���عر منا�ش���ب جدًّ
ال�شوق، وبالفعل مت االتفاق وعند اجتماعي مع 
�ش���احب العقار، وخالل احلديث ك�ش���ف يل باأنه 
يري���د البيع ب� 65 األًفا، ما يعني اأن الدالل يريد 
اأخذ 7 اآالف دينار فوق ح�ش���ته املتعارف عليها 

والبالغة 1 % من البائع و1 % من امل�شرتي”.
واأ�ش���اف �ش���لمان “قلت للمال���ك هو طلب 
من���ي 72 األف���ا، ف���كان جوابه: لي����ض يل عالقة 
مبا ج���رى بينكم���ا فاأنا اتفقت م���ع الدالل على 
65 األفا، وهو يبيع بح�ش���ب �ش���طارته، على حد 

تعبريه”.
واأكد اأنه ا�ش���تطاع اإرجاع مبل���غ “العربون” 
البال���غ األ���ف دينار ب�ش���ق االأنف�ض وبعد �ش���جار 
وتهدي���د بالذهاب اإل���ى ال�رشطة وفتح ق�ش���ية 

باملو�شوع.
اإال اأن ملحمد عزام ق�ش���ة اأخرى، حيث يروي 
باأن اأحد الداللني حاول خداعه مب�ش���احة ال�شقة، 
فقد اأكد له باأن م�شاحتها 168 مرًتا، وبناء عليه 
مت االتف���اق ودف���ع املق���دم الذي اأخ���ذ مقابلة 

و�شال ر�شميًّا.
وتابع “ح����رشت اليوم الث���اين اإلى املكتب 
لكتابة العقد بح�ش���ور املال���ك، وعند تدقيقي 
باالأوراق ومبخطط ال�ش���قة اأت�ش���ح اأن م�شاحتها 
161 م���رًتا فقط، )...( غ�ش���بت واعتربت ذلك 
حماولة خلداع���ي فيما حاول الدالل اإقناعي باأن 
7 اأمت���ار لي�ش���ت بامل�ش���احة الكب���رية وال توؤثر 

بال�شكل العام لل�شقة”.
من جهت���ه، يقول اأبو اأو����ض – كما اأحب اأن 
نطل���ق عليه – ب���اأن له 3 �ش���هور يف دوامة �رشاء 
�شقة، حيث يعتمد على االإعالنات التي يعر�شها 
الداللون يف و�ش���ائل التوا�شل االجتماعي لكن 
امل�ش���كلة تكمن يف اأن التفا�شيل املذكورة يف 
االإع���الن يف واد واحلقيقة عل���ى اأر�ض الواقع يف 

واد اآخر.
وبني اأنه يقراأ موا�ش���فات ال�ش���قة باالإعالن 
فيجدها منا�ش���بة م���ن حيث املوقع وامل�ش���احة 
وال�شعر، واالأهم من ذلك التفا�شيل )التق�شيم( 
الداخلي���ة، ولكن عن���د روؤيتها يجده���ا خمتلفة 
اختالًف���ا كبرًيا، موؤك���ًدا اأنها حال���ة تكررت معه 

ع�رشات املرات.
ودعا اأبو اأو�ض الدالل���ني اإلى �رشورة الدقة 
وامل�ش���داقية باالإع���الن الأنهم بذلك ي�ش���يعوا 

عليه الوقت واجلهد.
وو�شف اأبو اأو�ض �ش���وق العقارات العادية 
النا����ض  تنا�ش���ب  الت���ي  وال�ش���قق  )البي���وت 
العادي���ني( ب���� “الفو�ش���ى” حمم���ال اجله���ات 
املعنية امل�شوؤولية الكاملة حيث عليها، بح�شب 
راأيه، �ش���بط امل�شاألة وو�ش���ع �رشوًطا ملن يريد 

العمل بالداللة على راأ�شها امل�شداقية.
ع���ن ذلك، يقول رئي����ض جمعية العقاريني 
البحريني���ة نا����رش االأهل���ي “لالأ�ش���ف اأ�ش���بحت 
الو�ش���اطة )الدالل���ة( مهن���ة م���ن ال مهن���ة ل���ه، 
���ا يف ال�ش���نوات االأخرية، وبع�ض هوؤالء  خ�شو�شً

ي�رش بال�شوق العقاري وب�شمعة القطاع”.
واأكد اأن اجلمعية ومنذ تاأ�شي�ش���ها يف العام 
2000 ت�ش���عى لتنظيم ه���ذه املهنة واحلد من 
التج���اوزات التي يرتكبها البع����ض والتي ت�رش 
بالنا�ض، والتي ركزت على امل�شداقية وو�شع 

قواعد واتفاقات، ودعت اجلميع االلتزام بها.
وعاد االأهلي لي�شري باأن هوؤالء قلة ولكن – 

لالأ�شف – اأ�رشوا ب�شمعة القطاع.
وب���نينّ اأن���ه ي�ش���تب�رش خ���رًيا االآن بع���د والدة 
موؤ�ش�ش���ة التنظيم العقاري والتي بداأت العمل 
منذ �ش���هرين تقريًبا، لتنظيم ال�ش���وق وو�ش���ع 
االأمور يف ن�ش���ابها، فامل�ش���األة دائم���ا ما كانت 
بحاجة اإل���ى جهة رقابية وتنفيذي���ة قوية، )...( 
لك���ن م�ش���اكل عمره���ا 50 عاًما ال ميك���ن حلها 

ب�شهور، فهي حتتاج لبع�ض الوقت.
وقال اإن املوؤ�ش�ش���ة ت�شعى حاليا لرتخي�ض 
جمي���ع العامل���ني يف هذا املج���ال، بحيث تكون 
هي املرجع الرئي�ش���ي ف�ش���ال عن اأنها �ش���تلزم 
املكات���ب بتوثي���ق العق���ود لديه���ا واإبالغه���ا 
بتفا�ش���يل البيع وال�رشاء االأمر الذي �ش���يحد من 
ا باالأ�شعار. التالعب على خمتلف اأنواعه خ�شو�شً

ل االأهلي و�ش���ائل التوا�شل االجتماعي  وحمنّ
و�شهولة ن�رش االإعالنات جزًءا من امل�شوؤولية، فال 
�شوابط وال رقابة وال م�شوؤولية، اأ�شف اإلى ذلك 
ال�ش���هولة واملرونة يف الو�ش���ول اإلى اأكرب عدد 

ممكن من املتابعني.
ودع���ا االأهلي العاملني يف مهنة الو�ش���اطة 
للمحافظ���ة عل���ى �ش���معتهم الأنها راأ����ض املال 

الباقي واأن يخافوا اهلل يف النا�ض.
وزارة  طرحته���ا  الت���ي  الربام���ج  وزادت 
االإ�ش���كان خ���الل ال�ش���نوات القليلة املا�ش���ية 
من ع���دد الباحثني عن �ش���قق وبيوت للتمليك 

ل�شهولة احل�شول على التمويل.
وم���ن اأه���م الربام���ج االإ�ش���كانية الناجح���ة، 
ال�شكن االجتماعي )مزايا( الذي ميول امل�شرتي 
نحو 80 األًفا، وكلك قر�ض ال�رشاء الذي قد ي�شل 

اإلى 60 األًفا بح�شب الراتب.
م���ن جهته، ق���ال فهد حممود ال���ذي يعمل 
لدى اأحد املكاتب العقارية اإن امل�ش���كلة تكمن 
يف ال�ش���معة، فبع����ض الدالل���ني وه���م قليلون 

اأ�رشوا ب�شمعة املهنة، داعًيا اإلى عدم التعميم.
وحول دخول العديد من االأ�ش���ماء يف عملية 
البي���ع وبالتايل كل واحد يريد ن�ش���بته اأكد اأنها 
م�ش���األة طبيعي���ة فه���ذا �ش���وق وهن���اك عر�ض 
وطلب والكل يريد العمل وبالتايل اال�ش���تفادة 
وللم�شرتي القرار، فال اأحد يجربه على املوافقة.
اأما بخ�شو�ض رفع ال�ش���عر اأكرث مما يطلب 
املالك لال�ش���تفادة من الفرق بني اأنها م�ش���األة 
اأي�ش���ا خا�ش���عة لظ���روف ال�ش���وق، فالتج���ارة 
�شطارة على حد تعبريه، )...( ملا ال ما دام هناك 

م�شرتي يريد الدفع؟.
من جهته، وافق اأحد امل�شتثمرين واملالك، 
مف�ش���ال عدم ذكر ا�شمه، على ما جاء به �شابقوه 

بخ�شو�ض ال�شمعة، لكنه عاد ليوؤكد اأهمية عدم 
التعميم، فهناك الكثري من املكاتب والو�شطاء 
ولديه���م  وقان���ون  بنظ���ام  يعمل���ون  الذي���ن 

امل�شداقية واالأمانة.
واأ�شار اإلى اأن تلك املكاتب تزيل عن كاهل 
امل���الك الكثري م���ن العبء، حيث من ال�ش���عب 
عليهم متابعة االأمور، م�ش���ريا اإل���ى اأهمية هذه 

املكاتب يف الرتويج والبيع.
وتاب���ع “امل�ش���رتون اأي�ًش���ا لديه���م اأمزجة 
خمتلفة وبع�ش���هم جتده �ش���عًبا ويريد خف�ض 
ال�ش���عر بن�ش���بة كبرية، ف�ش���ال عن اأن بع�ش���هم 

لديه طلبات تعجيزية وال ميكن تلبيتها”.
وحول زيادة ال�ش���عر من قب���ل املكتب عن 
ذل���ك ال���ذي حدده املال���ك اأكد اأن ه���ذا تالعب 
وخداع لي�ض فقط للم�ش���رتي بل للمالك اأي�ًشا، 
)...( دائما ما اأ�ش���األ واأتاأكد من ال�شعر املتفق 
عليه بني امل�شرتي والدالل قبل توقيع العقود 

وا�شتالم اأي مبلغ.

مؤسسة التنظيم العقاري
واأُعلن يف مطلع دي�ش���مرب املا�ش���ي عن 
ف���وز ال�رشك���ة االأيرلندية الدولي���ة للتطوير 
اإدارة وت�ش���غيل موؤ�ش�ش���ة  )I.D.I( بعق���د 
 3 ومل���دة  اجلدي���دة،  العق���اري  التنظي���م 
�ش���نوات، بداأت من مار�ض املا�ش���ي بقيمة 
ا. 3.6 مليون دينار، بواقع 1.2 مليون �شنويًّ
اتفاقي���ة  مبوج���ب  ال�رشك���ة  و�ش���تقوم 
وقعت بهذا اخل�ش���و�ض ب�ش���ياغة االأدوات 
القانوني���ة الالزم���ة لتنفيذ قان���ون تنظيم 
القطاع العقاري، واإعداد معايري وترخي�ض 
االأن�ش���طة العقاري���ة، والهي���كل التنظيمي 

للموؤ�ش�شة.
وتت�ش���من االتفاقي���ة 7 بن���ود رئي�ش���ة 
وهيكل���ة  بعم���ل  يتعل���ق  م���ا  كل  ت�ش���مل 
واإدارة املوؤ�ش�ش���ة، وه���ي اجلانب القانوين، 
والتنظيمي واال�شرتاتيجي واملايل والتقني 

والت�شغيلي واالإعالمي.
اأداة   66 ب�ش���ياغة  ال�رشك���ة  و�ش���تقوم 
قانونية الزمة لتنفيذ قانون قطاع التطوير 
العق���اري مب���ا يف ذل���ك معاي���ري ترخي����ض 
االأن�ش���طة العقاري���ة، وتنظي���م عمل املهن 

املتعلقة بالتطوير العقاري.
ومن املعلوم اأن اإن�شاء موؤ�ش�شة التنظيم 
العقاري جاء بناًء على القانون رقم 27 ل�شنة 
2017 واملتعلق بتنظيم القطاع العقاري، 
حيث جاء يف املادة الثالثة اأنه تن�شاأ موؤ�ش�شة 
ت�ش���مى موؤ�ش�ش���ة التنظيم العق���اري تكون 
له���ا ال�شخ�ش���ية االعتباري���ة، وتلحق بجهاز 
امل�ش���احة والت�ش���جيل العق���اري، وي�ش���در 
مر�شوم بتنظيم املوؤ�ش�شة وت�شكيل جمل�ض 
اإدارتها وحتديد اخت�شا�شاته واأداة تعيني 
الرئي����ض التنفيذي وحتديد اخت�شا�ش���اته 
وكافة امل�شائل املتعلقة باملوؤ�ش�شة، على 
اأن يكون من �ش���من جمل�ض االإدارة ممثلني 
عن القطاع العقاري واملرخ�ض لهم مبوجب 

القانون.
االأنظم���ة  بو�ش���ع  معني���ة  واملوؤ�ش�ش���ة 
واإ�ش���دار اللوائ���ح التنفيذي���ة والق���رارات 
الالزم���ة لتنفيذ القان���ون، واملتعلقة مبنح 
وجتديد تراخي�ض اأن�ش���طة القطاع العقاري 
مزاول���ة  وتراخي����ض  التطوي���ر  وم�ش���اريع 
ال�ش���مان  واإدارة ح�ش���اب  االأعم���ال وفت���ح 
مل����رشوع التطوي���ر العقاري واعتم���اد اأمني 

ح�شاب ال�شمان.
وحت�ش���يل  اق���رتاح  كذل���ك  وتتول���ى 
الر�شوم املفرو�ش���ة على تراخي�ض اأن�شطة 
العق���اري  والتطوي���ر  العق���اري  القط���اع 
ومكات���ب الو�ش���اطة وال����رشكات العاملة يف 
اإدارة و�شيانة العقارات ور�شوم جتديدها.

• ينتظر البحرينيون �شنني طوال للح�شول على بيت العمر	

يبقى بيت العمر، كما يحب للبع�ض 
���ا  ت�ش���ميته، حل���م كل اإن�ش���ان، خ�شو�شً
الدخل. فامتالك  متو�ش���طي وحمدودي 
�ش���قة اأو بيت م�ش���األة توؤرق الكثريين. 
���ا  وم���ع برامج وزارة االإ�ش���كان خ�شو�شً
ال�ش���كن االجتماع���ي )مزاي���ا( اأو قر�ض 
ال����رشاء ُفتح الباب اأمام �رشيحة كبرية من 
البحريني���ني لتحقيق احلل���م، وما عليك 
�شوى اأن يكون لديك عمل وراتب ثابت 

كل اآخر �شهر.

م���ع تخي���ل اإمكانية ال����رشاء والتملك 
وبالتايل اال�ش���تقرار وال�ش���عور باالأمان، 
وكي���ف ميكن الو�ش���ول اإل���ى ذلك، قد 
ي�ش���وقك حظ���ك العاث���ر اإل���ى �شم�ش���ار 
“دالل عقارات” ينغ�ض عليك عي�ش���تك 

وينكد عليك هذا احللم اجلميل.
البع����ض من ه���وؤالء ال�ش���ما�رشة، جاء 
على املهن���ة بال�ش���دفة ووجدها جيدة 
ملمار�ش���ة اخلداع والكذب وا�ش���تغفال 

النا�ض، لكننا ال نعمم.

وي�ش���تغلون  باالأ�ش���عار  يتحكم���ون 
�ش���احب احلاجة )امل�ش���رتي( ويتلقفوه 
كالكرة فيما بينهم، وي�ش���تغفلوه لدفع 

“عمولة” الأكرث من واحد.
ن�ش���تب�رش خرًيا ببدء اأعمال موؤ�ش�ش���ة 
التنظيم العقاري، فهي املرجع للقطاع 
على خمتلف ت�شعباته، وبالتاأكيد لديها 
خط���ط طموحة لتنظي���م ال�ش���وق وكبح 
جماع الطامع���ني واإيقافهم عند حدهم، 

وحماية الوطن واملواطن.

األمل بـ”التنظيم العقاري”

• نا�رش االأهلي	

م�شتثمر: اأمزجة النا�ض متفاوتة والبع�ض “ال يعجبه العجب”االأهلي: امل�شداقية راأ�ض املال الباقي ويجب خمافة اهلل 
ا اأولئك امل�ستفيدين من برامج وزارة الإ�سكان،  ا�ستكى مواطنون يرغبون ب�سراء �سقق وبيوت متليك، خ�سو�سً

من ال�سما�سرة والدللني والو�سطاء الذين يتالعبون يف ال�سوق العقاري ويتحكمون بالأ�سعار.

واأو�سحوا يف حديث مع “البالد” اأن الدللة اأ�سبحت مهنة من ل مهنة له، فمعظم هوؤلء لي�س لهم عالقة 

بل  وخداعهم،  الزبائن  ا�سطياد  ويحاولون  لها  يروجون  عقارات  جمموعة  لديهم  اأن  الفكرة  وكل  باملو�سوع، 

ويتعدى ذلك اإىل خداع اأ�سحاب هذه العقارات.

ودعوا موؤ�س�سة التنظيم العقاري اجلديدة اإىل تنظيم هذه املهنة وو�سع �سروط ومتطلبات للعاملني فيها، 

مع اإلزامهم بعدم التالعب بالنا�س وا�ستغاللهم وذلك بقوة القانون. ويقول حمد �سلمان، الذي يريد �سراء �سقة 

ي�ستقر بها هو وعائلته اأن الدللني “لعبوا” به وحاولوا خداعه اأكرث من مرة، ف�سال عن اأنهم اأ�ساعوا عليه 

ا عند �سرب مواعيد معهم لريوه بع�س ال�سقق املتوافرة لديهم، لكنه يفاجئ باأنها  الكثري من الوقت خ�سو�سً

بغري املوا�سفات التي يريدها رغم اأنه اأبلغهم بذلك م�سبًقا.



مسار املستقبـل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932
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ودخلت نحو 20 حافلة ��س����تاأجرها �لنظام �إلى 
دوما، لكنها عادت �أدر�جه����ا وتوقفت مع حافالت 
�أخ����رى عند �أطر�ف �ملدينة، وفقا ملر��س����ل لوكالة 
فر�ن�����ش بر�����ش. ومل ي����دل “جي�����ش �لإ�س����الم” باأي 
تعلي����ق علن����ا عل����ى مو�س����وع �لتفاق �ل����ذي �أعلنه 

�لعالم �لر�سمي �ل�سوري.
وقد خ����رج حو�لى 4 �آلف م����ن مقاتليه و�أفر�د 
عائالته����م منذ �لثنني �إلى �س����مال �س����وريا غري �أن 
�لف�سيل يلزم �ل�سمت حول عمليات �لإجالء. وقال 
عب����د �لرحمن “مّت تعليق �لتف����اق �لقدمي، وهناك 
مباحث����ات ب����ني �لرو�ش وجي�ش �لإ�س����الم م����ن �أجل 

�لتو�سل �إلى ت�سوية جديدة”.
م����ن جانب �آخر، حتدث �لرئي�س����ان �لفرن�س����ي، 
�إميانوي����ل ماك����رون، و�لرو�س����ي فالدمي����ري بوتني 
هاتفي����ا، �أم�����ش �جلمع����ة، ودع����ا ماك����رون رو�س����يا 
ب�س����وريا  �ل�����ر�ع  �إنه����اء  يف  نفوذه����ا  ل�س����تخد�م 

و��س����تئناف �ملفاو�س����ات �لر�مية للتحرك �س����وب 
�نتق����ال �سيا�س����ي. وق����ال ق�����ر �لإليزي����ه يف بيان 

نقلت����ه رويرتز: “�أبرز �لرئي�ش �رورة و�س����ع نهاية 
للت�سعيد �لع�سكري �لذي حدث يف �ل�سهور �لأخرية 

من �أج����ل حماية �ل�س����كان �ملدنيني”، م�س����يفاً �أن 
�لزعيم����ني تطرقا �أي�س����ا لأهمية �لعم����ل على عدم 

عودة تنظيم د�ع�ش �إلى �ملنطقة.
و�أ�س����اف �لق�ر �أن ماكرون عرب عن �أمله يف �أن 
ميهد �حلو�ر �ملنتظم بني فرن�س����ا ورو�سيا لتقدم 

ملمو�ش �سوب �لتو�سل حلل يف �سوريا.
وكانت �لرئا�سة �لفرن�سية قد �أكدت �أن باري�ش 
وو��س����نطن لن تت�س����اهال على �سعيد “�لإفالت من 
�لعقاب” �إذ� “تاأكد ��س����تخد�م” �أ�س����لحة كيمياوية 
يف �س����وريا، و�أن “رد�ً حازماً �س����يوّجه.. بالتن�س����يق 
�لتام م����ع حلفائن����ا �لأمريكيني”. و�أو�س����ح رئي�ش 
�لأركان �لفرن�سي �جلرن�ل فرن�سو� لوكو�نرت �أنه �إذ� 
��س����طرت باري�ش �إلى �أن �تخاذ ق����ر�ر توجيه �ربة 
�إلى �س����وريا، “فاإن ذلك �سيح�س����ل بالتن�س����يق مع 
�لأمريكيني، بال �س����ك، يف �أي حال، تتو�فر لفرن�س����ا 

�إمكانية �لقيام بذلك ب�سكل منفرد”.

  للتو��سل:  )ق�سم �ل�سوؤون �لدولية: 17111482(              ق�سم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ش: 17111434(

مقتل حوثيني بغار�ت للتحالف على �لبي�ساء و�سنعاء و�سعدة
دبي ـ وكاالت: 

اأفادت م�س���ادر ميدانية ب�س���قوط قتلى وجرحى من ميلي�س���يات احلوثي الإيرانية يف �سل�س���لة 
غار�ت �س���نتها طائر�ت �لتحالف �لعربي على معاقل للمتمردين يف حمافظات �لبي�س���اء و�س���نعاء 
و�سعدة. وذكرت �مل�سادر �أن �لغار�ت ��ستهدفت ثكنات ع�سكرية مليلي�سيات �حلوثي �لإير�نية يف 
مديرية �ل�س���و�دية مبحافظة �لبي�ساء، و�سط ��س���تمر�ر �ملعارك بني �لقو�ت �حلكومية و�ملتمردين 
يف منطق���ة قانية مبديرية نعمان باملحافظة. و�أكدت م�س���ادر ع�س���كرية يف وقت �س���ابق �س���يطرة 
�لقو�ت �حلكومية، باإ�س���ناد من طائر�ت �لتحالف �لعربي، على بع�ش �ملرتفعات �جلبلية يف منطقة 
قانية على �حلدود بني ماأرب و�لبي�س���اء. ويف نهم �رقي حمافظة �س���نعاء، قالت م�سادر ع�سكرية 
�إن قر�بة 18 متمرد� حوثيا لقو� م�رعهم يف مو�جهات وغار�ت �س���نتها طائر�ت �لتحالف. و�أ�سافت 
�مل�سادر �أن قو�ت �جلي�ش �لوطني ��ستعادت �ل�سيطرة على جبال �ل�سخر و�جلبل �لأحمر يف نهم من 

�أيدي �مليلي�سيات �حلوثية �ملدعومة من �إير�ن.
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القاهرة ـ دب أ: 

�مل�ري���ة  �لأم���ن  �أجه���زة  و��س���لت 
�نت�س���ارها يف كافة �ملناطق بالإ�سافة �إلى 
تعزيز �خلدمات �لأمنية يف حميط �لكنائ�ش 
و�حلد�ئق و�ملنتزه���ات لتاأمني �حتفالت 

�ملو�طنني بعيد �لقيامة و�أعياد �لربيع.
وكثف���ت �أجه���زة �لأمن م���ن خدماتها 
يف حمي���ط �لكنائ����ش وفر�س���ت حز�ما �آمنا 
ح���ول معظ���م �لكنائ����ش �ملرتق���ب �إقامة 
�س���لو�ت �لعي���د به���ا، ودفع���ت بفرق من 
خرب�ء �ملفرقعات لإجر�ء عمليات مت�س���يط 
دورية، ف�سال عن رفع �أي �سيار�ت مركونة 
�أو خملفات يف حميط دور �لعبادة، حت�س���با 
لوق���وع �أعم���ال تخريبية. وقالت م�س���ادر 
�أمني���ة �إن ��س���تنفار� �أمني���ا ج���رى بكاف���ة 
مديريات �لأمن، كما قامت �لأجهزة �لأمنية 
مبختل���ف مديري���ات �لأمن باإع���د�د خطط 
�أمنية و��س���عة للحفاظ على �لأمن و�لنظام 
ومكافحة �جلرمية بكافة �أ�سكالها وحتقيق 
الن�س���باط وتوف���ر كافة و�س���ائل الراحة 

للمو�طنني �أثناء �لحتفالت.

دوربان ـ أ ف ب:

 مث����ل �لرئي�����ش �ل�س����ابق جلن����وب 
�فريقي����ا جاك����وب زوما �أم����ام �ملحكمة 
�أم�ش �جلمعة وبد� هادئا ولكن متحديا 
يف �أول جل�س����ة ر�س����مية ملحاكمت����ه يف 
ق�سية ف�س����اد يف �إطار �س����فقة ��سلحة 

كبرية قبل حو�لى 20 عاما.
وجل�����ش زوم����ا �ل����ذي �أج����رب عل����ى 
�ل�س����تقالة قبل 7 �أ�س����ابيع، يف قف�ش 
�لته����ام فيما كان �للف من �أن�س����اره 
يتظاهرون تاأييد� يف �خلارج، يف ق�سية 
بانق�سامات  �ثارت �مل�ساعر وت�س����ببت 

�سيا�سية.
ويو�ج����ه زوم����ا 16 �تهام����ا يف �إطار 
�س����فقة مبالي����ني �ل����دولر�ت وتع����ود 

للفرتة �لتي �سبقت توليه �لرئا�سة.
وبع����د 15 دقيق����ة م����ن �ملد�ولت 
حمكم����ة  يف  �لتمهيدي����ة  �لق�س����ائية 
دوربان �لعليا، مت �إرجاء �جلل�سات �إلى 

�لثامن من يونيو.
وغادر زوما �ل����ذي كانت يحيط به 
عدد كبري من �ل�سخا�ش، قاعة �ملحكمة 
ليخاطب �ن�س����اره يف �خل����ارج قائال �إن 

�لتهم “ذ�ت دو�فع �سيا�سية”.

جاكرتا ـ اف ب: 

ق���ال م�س���وؤولون �إن �س���يادين من 
�إندوني�س���يا �أنقذو� خم�سة من �لروهينغا 
على �لأقل قبالة �ساحل جزيرة �سومطرة 
يف �ل�س���اعات �لأولى من �س���باح �جلمعة 

ونقلوهم �إلى �لرب.
وذكرت تقارير �إعالمية �أن 5 �آخرين 
من �أفر�د �لأقلية �مل�س���لمة لقو� حتفهم 
غرقا. ومل يت�سح �ملكان �لذي غادر منه 
�لق���ارب. وقال���ت جماع���ات مد�فعة عن 
حق���وق �لإن�س���ان �إنها تتوق���ع �أن يحاول 
�ملزيد م���ن �لالجئني �لروهينغا �لفارين 
م���ن ميامن���ار �جتي���از �لرحل���ة �لبحري���ة 
�خلطرية. و�أنقذ �سيادون يف �رق �ت�سيه 
عند �لطرف �ل�س���مايل ل�س���ومطرة رجلني 
و �مر�أتني وطفال ، بينما �أ�س���ارت تقارير 
�إعالمي���ة غ���ري موؤك���دة �إلى وفاة خم�س���ة 

�آخرين.
وقال م�سوؤول كبري بالبحرية يف �رق 
�ت�س���يه “و�س���لو� �إلى �ل���رب ونقلو� على 

�لفور �إلى �مل�ست�سفى”.
وفر ع�ر�ت �لآلف من �لروهينغا من 
ميامنار عرب �لبحر بع���د �ندلع �لعنف يف 
ولي���ة ر�خني ع���ام 2012. وبل���غ �لنزوح 
ذروت���ه يف 2015 عندما فر نحو 25 �ألفا 
عرب بحر �أند�مان �إلى تايالند و�إندوني�سيا 
وماليزي���ا ، فيم���ا غرق �لكث���ري منهم يف 
قو�رب مكد�سة تفتقر ملعايري �ل�سالمة.

 سيول ـ أف ب:

 ق�س���ت حمكمة يف كوريا �جلنوبية 
ب�س���جن رئي�س���ة �لب���الد �ملعزول���ة باك 
غن ه���ي 24 عاما، بعد �إد�نتها باإ�س���اءة 
��ستخد�م �ل�س���لطة وتلقي ر�سى، وذلك 
يف جل�سة علنية بثها �لتلفاز على �لهو�ء 

مبا�رة، �أم�ش �جلمعة.
وت�س���من �حلك���م تغرمي �لرئي�س���ة 
دولر  ملي���ون   17 بنح���و  �ملعزول���ة 
�أمريك���ي. و�عتم���دت �ملحكمة 16 تهمة 
موجهة للرئي�سة �ل�سابقة بارك من بني 

18 تهمة، يف جل�سة �لنطق باحلكم.
وق�ست حمكمة �سيول يف �ملنطقة 
�لو�سطى، باأن �لرئي�سة �ل�سابقة �لبالغة 
م���ن �لعمر 66 عام���ا، مذنب���ة، بعد �أكرث 
من عام من �عتقاله���ا منذ �أو�خر مار�ش 

.2017
و�أ�س���بحت بارك �أول رئي�س���ة �مر�أة 
لكوري���ا �جلنوبية، وو�س���لت �إلى �س���دة 
�حلكم يف �أو�ئل 2013، وهي �أول رئي�ش 
منتخب يتم خلع���ه، وثالث رئي�ش دولة 

يد�ن بالف�ساد.
و�أدت �لف�سيحة �إلى توجيه �لتهام 
�سدها يف �لربملان يف دي�سمرب 2016. 

باريس ـ اف ب:

 �أعلن �لرئي�ش �لفرن�س���ي �إميانويل 
ماك���رون يف موؤمت���ر �س���حفي يف خت���ام 
�لقت�س���اد  لدع���م  “�س���يدر”  موؤمت���ر 
باري����ش  ��ست�س���افته  �ل���ذي  �للبن���اين 
�جلمعة، ع���ن جمع نح���و 11 مليار دولر 
من �ملنح و�لقرو�ش لتعزيز �لقت�س���اد 

و�ل�ستقر�ر يف لبنان. 
وم���ن �ملق���رر عق���د موؤمت���ر �آخر يف 
بروك�س���ل يف 25 م���ن �ل�س���هر �جل���اري 
مل�س���اعدة لبنان عل���ى �إي���و�ء �لالجئني 
�ل�س���وريني. ويف �ملجمل حتتاج بريوت 
�إلى 23 مليار دولر على مدى 12 عاما.

من جانبه، كتب �ل�س���فري �لفرن�سي 
ل���دى لبنان برونو فو�س���ري على موقعه 
على تويرت �أن �ملوؤمتر جمع 10،2 مليار 
دولر  ملي���ون  و860  كقرو����ش  دولر 
كمن���ح يف �ملرحل���ة �لأولى م���ن برنامج 

�ل�ستثمار�ت و�لإ�سالحات �ملقررة.

الخرطوم ـ ا ف ب: 

�ل�س���ود�ين  �أعل���ن وزي���ر �خلارجية 
�إبر�هي���م �لغن���دور عن عدم �لتو�س���ل 
لتفاق م�سرتك، بني �ل�سود�ن و�إثيوبيا 

وم�ر، حول �سد �لنه�سة.
وو�س���ف غن���دور، �أم����ش �جلمع���ة، 
�ملفاو�سات �لتي �نعقدت يف �خلرطوم 
ملدة يومني، باأنها كانت بناءة ومهمة، 
وكان م���ن �ملمك���ن �أن تخ���رج باإجابات 
�س���افية، عازي���ا ع���دم �لو�س���ول �إل���ى 
قر�ر، �إل���ى �أنه “هذ� هو حال �لق�س���ايا 
�خلالفية”. كما ك�سف �أن �لق�سايا �لتي 
مل يت���م �لتفاق حولها، ج���رى ترحيلها 
�إل���ى وزر�ء �لري يف �لدول �لثالث، دون 
حتديد موع���د �أو مكان �جتم���اع �لوزر�ء 

�ملعنني بذلك �لأمر.
وم���ن اأبرز نق���اط اخل���اف املعلنة 
م���لء خ���ز�ن �ل�س���د يف �ملر�ح���ل �لأولى 
لت�س���غليه، وكيفي���ة �إد�رة �ل�س���د ب���ني 

�لدول �لثالث.

واشنطن ـ رويترز:

 قال���ت وز�رة �خلز�ن���ة �لأمريكي���ة �إن 
و��سنطن فر�س���ت، �أم�ش �جلمعة، عقوبات 
على 24 رو�س���يا، من بينهم م�سوؤولون يف 
�حلكومة ورجال �أعمال بارزون ف�س���ال عن 
14 جماعة، ب�سبب ما و�سفته باأنه �سل�سلة 
م���ن �لأن�س���طة �خلبيثة من جانب مو�س���كو 

لتخريب دميقر�طيات غربية.
�س���تيفن  �خلز�ن���ة،  وزي���ر  وق���ال 
منوت�س���ني، يف بي���ان، “تنخ���رط احلكوم���ة 
�لرو�س���ية يف جمموعة من �لأن�سطة �خلبيثة 
يف �أنح���اء �لع���امل، من بينها �ل�س���تمر�ر يف 
�حت���الل �لق���رم و�لتحري����ش عل���ى �لعنف 
يف ����رق �أوكر�ني���ا وتزوي���د نظام �لأ�س���د 
باملعد�ت و�ل�س���الح يف وقت يق�سف فيه 
مدنيي���ه وحماول���ة تخري���ب دميقر�طيات 
غربية وكذلك ممار�س���ة �أن�سطة �إلكرتونية 
خبيث���ة”.  وت�س���هد �لعالق���ات �لأمريكي���ة 
�لرو�س���ية تدهور� حاد� على خلفية ملفات 
عدة، �أبرزها �س���لخ مو�سكو ملنطقة �لقرم 

�لتابعة لأوكر�نيا.

 م�ر.. ��ستنفار �أمني 
��ستعد�د� لعيد �لقيامة

 جنوب افريقيا 

 إندونيسيا

كوريا الجنوبية 

بدء حماكمة �لرئي�ش 
�ل�سابق بتهم �لف�ساد

�إنقاذ �أفر�د من �لروهينغا 
قبالة �سو�حل �سومطرة 

24 عاما �سجنا للرئي�سة 
�ملعزولة

 موؤمتر “�سيدر” يدعم 
لبنان ب� 11 مليار دولر

 تعرث �ملفاو�سات يف 
�خلرطوم حول �سد �لنه�سة

 عقوبات �أمريكية �سد 
�أن�سطة رو�سيا “�خلبيثة” 
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5 �شهداء و250 جريحا بر�شا�ص االحتالل يف جمعة الكاوت�شوك ويل العهد ال�شعودي: النظام االإيراين �شبب امل�شكالت يف املنطقة

الأول مرة منذ 10 اأيام.. قتلى بغارات لالأ�شد على دوما

م�سري�ت غزة تدخل �أ�سبوعها �لثاين �أكد �أن تنظيم �لإخو�ن �مل�سلمني هو �لأب �ل�رعي للمتطرفني

ماكرون لبوتني: ��ستخدم نفوذك لإنهاء �ل�ر�ع ب�سوريا

يف �ملقابل، �أطلق �جلي�ش �لر�سا�ش وع�ر�ت 
من قنابل �لغاز �مل�سيل للدموع.

و�س���هد يوم �أم�ش �جلمعة ح�س���د�ً جماهرييا 
للم�ساركة يف م�سرية �لعودة �لأ�سبوعية �لتي مت 
�لتعارف على ت�س���ميتها ب� “جمعة �لكاوت�سوك” 

�أو �لإطار�ت بح�سب �للهجة �ملحلية.
يف �ملقاب���ل، قب�س���ت �إ�ر�ئيل عل���ى �لزناد، 
وحذرت يف وقت �س���ابق على ل�س���ان وزر �لدفاع 
�أنها �س���تبقي على �لأو�مر �ملعط���اة �إلى جنودها 
�سابقاً باإطالق �لنار على �حلدود مع قطاع غزة يف 

حال ح�سول، ما ت�سميه “��ستفز�ز�ت”.
وق���ال وزي���ر �لدف���اع �لإ�ر�ئيل���ي �أفيغدور 
ليربمان �إنه يف حال ح�س���ل ذلك �س���يكون هناك 
رد فعل من �أق�س���ى نوع، ح�س���ب قوله، م�س���يفا 
لالإذ�عة �لإ�ر�ئيلية �لعام���ة �أن �إ�ر�ئيل ل تعتزم 

تغيري قو�عد �ل�ستباك.
�لأبي����ش  �لبي���ت  طال���ب  جهت���ه،  م���ن 
�لفل�س���طينيني بع���دم �لق���رت�ب م���ن �حلدود، 

و�لبقاء بعيد� عنها م�سافة 500 مرت.
يف حني دع���ا �لأم���ني �لعام لالأم���م �ملتحدة 
�أنطوني���و غوتريي�ش �إ�ر�ئيل �إلى �تخاذ �أق�س���ى 
�س���د  للق���وة  ��س���تخد�مها  يف  �حل���ذر  درج���ات 
�ملتظاهرين �لفل�س���طينيني، م�سدد� يف بيان له 
�خلمي�ش على حق �ملدنيني مبمار�س���ة حقهم يف 

�لتظاهر ب�سكل �سلمي.
�إل���ى ذلك، حث مكتب �لأمم �ملتحدة حلقوق 
�لإن�س���ان �إ�ر�ئي���ل �أم����ش �جلمع���ة على �س���مان 
عدم ��س���تخد�م قو�ت �لأمن �لق���وة �ملفرطة مع 
�ملحتجني �لفل�سطينيني عند �حلدود بني قطاع 

غزة و�إ�ر�ئيل.
وقالت �ملتحدثة با�س���م �ملكتب، �إليز�بيث 
ثرو�س���ل، يف �إف���ادة �س���حافية �إن���ه ينبغ���ي عدم 
�أخ���ري،  �إل كم���الذ  ��س���تخد�م �لأ�س���لحة �لناري���ة 
و�إن �للج���وء غري �ملربر ل�س���تخد�مها قد ي�س���ل 
مل�س���توى قتل �ملدنيني عمد� و�نتهاك معاهدة 
جنيف �لر�بعة. وقال م�س���وؤولو وز�رة �ل�س���حة �إن 
فل�س���طينيا ت���ويف �م�ش �جلمعة متاأثر� باإ�س���ابته 
قبل �أ�س���بوع �أثناء �حتجاجات على حدود �لقطاع. 
وبهذ� �رتفع عدد �لقتلى �إلى 22 يف �ملو�جهات 
�لتي بد�أت يوم 30 مار�ش مع جنود �إ�ر�ئيليني. 

نيويورك ـ وكاالت:

 �أك���د ويل �لعهد �ل�س���عودي �لأمري 
حمم���د ب���ن �س���لمان �أن �لنظ���ام �لإير�ين 
هو �سبب �مل�س���كالت يف �ل�رق �لأو�سط، 
حمذر� من �لتغا�سي عن ممار�ساته، ونوه 
ب���ان تنظي���م جماعة �لإخو�ن �مل�س���لمني 
�حل���ركات  جلمي���ع  �ل�رع���ي  �لأب  ه���و 

و�لتنظيمات �لتي �نت�رت يف �لعامل.
يف  �ل�س���عودي  �لعه���د  ويل  وق���ال 
مقابلة مع جملة “تامي” �لأمريكية ن�رت 
قناة �لإخبارية بع�س���ا منها �س���باح �أم�ش 
�جلمعة: “�إنهم )�إير�ن( �س���بب �مل�ساكل 
يف �ل�رق �لأو�سط، لكنهم لي�سو� تهديًد� 
كبرًي� للمملكة �لعربية �ل�سعودية. ولكن 
�إذ� مل يتم �لتعامل معهم، فقد يتحولون 

�إلى تهديد”. 
و�أو�س���ح �لأم���ري حممد بن �س���لمان 
�أن غالبي���ة دول �ملنطق���ة تت�س���ارك يف 
�لعد�ء مع �إير�ن �لت���ي �ختارت �أن تكون 
�أن �لنظ���ام  �إل���ى  �لع���دو �لأول. و�أ�س���ار 
�لإي���ر�ين ينفق مو�رد �لبالد يف ن�ر فكره 
�ملتطرف، �عتقاد� منه �أن �لإمام �ملخفي 
�س���يظهر و�س���يعود ليحكم �لعامل، وهو 
ي���روج لذل���ك من���ذ �لي���وم �لأول للثورة 

�لإير�نية يف عام 1979.
وفيم���ا يتعل���ق باليم���ن، �أك���د ويل 
�لعه���د �ل�س���عودي �أن �لتحال���ف �لعربي 
�س���وى  ي�س���تهدف  ل  �ل�رعي���ة  لدع���م 
�لت���ي  �ل����ر�ع  �أماك���ن  يف  �لنقالبي���ني 

ينطلقون منها.
تدخ���ل  “ل���ول  �أن���ه  �إل���ى  ولف���ت 
�لتحال���ف �لعرب���ي يف �ليم���ن، لتك���ررت 
ماأ�س���اة د�ع����ش يف �لعر�ق”. كما ك�س���ف 

عن روؤية �ل�س���عودية لالأو�ساع يف �ليمن 
و�س���عي �ململكة لتقدمي يد �لعون لهذ� 
�لبلد �لذي �أ�سبح �س���حية ميلي�سيات ل 
تهت���م مب�س���احله، و�إمنا يهتم���ون فقط 
باإيديولوجيتهم و�لإيديولوجية �لإير�نية 
و�إيديولوجي���ة ح���زب �هلل. وق���ال �لأمري 
حممد بن �س���لمان، يف حديثه مع “تامي” 
رد� عل���ى �س���وؤ�ل ح���ول ما �ل���ذي تفعله 

�ل�س���عودية ملكافحة �لإرهاب و�لتطرف 
خ���ارج �ململكة: “�ل�س���عودية ه���ي �أكرب 
�س���حية للفكر �ملتط���رف. �إن كن���ت �أنا 
�أ�سامة بن لدن �أو �أي متطرف �أو �إرهابي، 
و�أردت ن����ر �لأيديولوجي���ة �خلا�س���ة بي 
�س���اأقوم  �أي���ن  فم���ن  �لتجني���د،  و�أردت 
�ليدلوجي���ة  ن����ر  �أردت  �إن  بالتجني���د؟ 
ف�ساأذهب �إلى �ل�سعودية. علي �أن �أذهب 

�إلى قبلة �مل�س���لمني. علي �أن �أذهب �إلى 
�لب���الد �لتي حتت�س���ن �مل�س���جد �حلر�م. 
وذل���ك لأنن���ي �إن قم���ت بن�ره���ا هناك، 

فاإنها �ستبلغ كل مكان”.
وتابع يف جو�به: “ل���ذ� لدينا �لكثري 
م���ن �لأم���ور �لتي ينبغ���ي علين���ا �لقيام 
بها. �أول: حماربة �لإرهابيني، بالإم�س���اك 
به���م �أو بقتله���م �أو بالقب����ش عليه���م. 
ثاني���ا: حماربة �ملتطرف���ني. نحن نعامل 
جمي���ع �ملنظمات �ملتطرف���ة يف �ململكة 
�لعربية �ل�س���عودية كمنظم���ات �إرهابية 
مثل جماعة �لإخو�ن �مل�سلمني. �إن جماعة 
�لإخو�ن �مل�سلمني خطرية جد� وم�سنفة 
يف �ل�س���عودية وم�ر و�لإم���ار�ت وغريها 
من دول منطقة �ل�رق �لأو�سط على �أنها 
جماعة �إرهابية”. فلو نظرت �إلى �أ�س���امة 
بن لدن، ف�س���تجد �أنه كان م���ن �لإخو�ن 
�مل�س���لمني... ول���و نظ���رت للبغد�دي يف 

تنظيم د�ع�ش ف�ستجد �أنه �أي�سا كان من 
�لإخو�ن �مل�س���لمني. يف �لو�قع لو نظرت 
�إل���ى �أي �إرهاب���ي، ف�س���تجد �أن���ه كان من 

�لإخو�ن �مل�سلمني”.
و�أ�س���ار حممد بن �س���لمان �إل���ى �أن، 
�لإخ���و�ن �مل�س���لمني “لي�س���و� يف منطقة 
�ل�رق �لأو�س���ط لأنهم يعلمون �أنها تتبع 
��سرت�تيجية جيدة �سدهم يف �ل�سعودية 
وم����ر و�لإم���ار�ت و�لأردن و�لعديد من 
�ل���دول �لأخ���رى”، معت���رب� �أن “�خلط���ر 
�لأعظم” يتمثل بعمل �جلماعة يف �أوروبا. 
وب���ني �أن “هدفه���م �لرئي����ش يتمثل يف 
جع���ل �ملجتمع���ات �لإ�س���المية يف �أوروبا 
متطرفة، فهم ياأملون باأن ت�سبح �أوروبا 
قارة �إخو�نية بعد 30 عاما، وهم يريدون 
�أوروب���ا،  يف  بامل�س���لمني  يتحكم���و�  �أن 
م���ن خ���الل ��س���تخد�م جماع���ة �لإخ���و�ن 

�مل�سلمني”.

•  �لقو�ت �لإ�ر�ئيلية ��ستخدمت �لر�سا�ش �سد �ملتظاهرين قرب �ل�سياج.	

• ويل �لعهد �ل�سعودي �لأمري حممد بن �سلمان.	

• جندي �سوري ي�سري يف حي جوبر �ملدمر يف �لغوطة �ل�رقية قرب دم�سق )� ف ب(	

غزة ـ وكاالت: 

ع�شرات  اأ�شعلوا  الذين  الفل�شطينيني  املتظاهرين  مئات  بني  اجلمعة  مواجهات  اندلعت 

امل�شيل للدموع  الغاز  الر�شا�ص وقنابل  اأطلق  الذي  الإ�شرائيلي،  ال�شيارات واجلي�ص  اإط��ارات 

ال�شحة  وزارة  اأعلنت  فيما  غ��زة،  وقطاع  اإ�شرائيل  بني  يف�شل  ال��ذي  احل��دودي  ال�شياج  قرب 

الفل�شطينية ا�شت�شهاد 5 فل�شطينيني بينهم طفل، و�شقوط 250 جريحاً بينهم حالت خطرية 

نتيجة املواجهات يف غزة.

واأفادت وكالة “فران�ص بر�ص” اأن املتظاهرين جتمعوا �شرق مدينة غزة على بعد ع�شرات 

ال�شيارات ور�شق اجلي�ص  اإط��ارات  باإ�شعال ع�شرات من  ال�شياج احل��دودي وقاموا  الأمتار من 

الإ�شرائيلي باحلجارة.

عواصم ـ وكاالت:

 قتل ما ل يقل عن 27 مدنيا بينهم خم�شة اأطفال واأ�شيب 25 بجروح اأم�ص اجلمعة يف 

غارات لطريان النظام ال�شوري على مدينة دوما، اآخر جيب للمعار�شة قرب دم�شق، وفق ما 

اأعلن عنه املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان.

وقال املر�شد اإن “املدينة تعر�شت ملا ل يقل عن 42 �شربة جوية ا�شتهدفت عدة مواقع 

اإخ��راج املقاتلني من دوما ب�شبب انق�شامات  يف دوما”، ووقعت الغارات غداة تعليق عمليات 

على  ي�شيطرون  مقاتل  اآلف   10 نحو  عديده  الإ�شالم” البالغ  “جي�ص  �شفوف  يف  داخلية 

دوما، اإذ يرف�ص جناحه املت�شدد اتفاق الإجالء.

�لأمري حممد بن �سلمان يزور �إ�سبانيا �خلمي�ش �ملقبل

�إ�ر�ئيل حتاكم 700 طفل فل�سطيني �سنويا
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

ذك����ر تقرير حقوق����ي �أن ��ر�ئيل تعتقل 
وحتاكم �سنويا نحو 700 طفل فل�سطيني.

وق����ال �لتقري����ر �ل�س����ادر ع����ن �حلرك����ة 
�لعاملي����ة للدفاع ع����ن �لأطف����ال، �إن �ملحاكم 
ع�س����كرية وتكون “�سورية، وت�س����يء معاملة 
عل����ى  منه����ا �حل�س����ول  و�له����دف  �لأطف����ال، 

�عرت�فات بالإكر�ه”.
و�أو�س����ح عايد �أبو قطي�ش، مدير برنامج 
�مل�س����اءلة يف �حلرك����ة �لعاملي����ة للدف����اع عن 
�لق����و�ت  �أن  فل�س����طني(،  )ف����رع  �لأطف����ال 
�لإ�ر�ئيلي����ة قتلت  2000 طفل فل�س����طيني 

منذ �ندلع �لنتفا�سة �لثانية قبل 18 عاما.
ونوه �أبو قطي�ش �إلى �أنه مل تتم حما�س����بة 

�أي جندي �إ�ر�ئيلي على ذلك.

مدريد ـ أ ف ب: 

�سي�س���تقبل �مللك فيليبي �ل�س���اد�ش ويل �لعهد �ل�سعودي حممد 
بن �س���لمان �خلمي�ش �ملقبل يف مدريد بح�س���ب �جن���دة �ل�رة �ملالكة 

�ل�سبانية، يف زيارة جت�سد �لعالقات �لوثيقة بني �لبلدين.
ويتوقع �ن ي�س���ل �لمري حممد بن �س���لمان غد� �لحد �لى فرن�س���ا 
حي���ث يبقى حتى �لثالث���اء بعد جولة يف �لولي���ات �ملتحدة وبريطانيا 
وم����ر ��س���تمرت ��س���ابيع �لتق���ى خاللها روؤ�س���اء �ملوؤ�س�س���ات ووقع 
عقود� لت�سجيع �ل�س���تثمار�ت يف �لبالد. بح�سب �سحيفة “�ل بايي�ش” 
�ل�س���بانية �س���توقع �لريا�ش عقد� ل�ر�ء 5 �س���فن حربية خالل �لزيارة 

ل�سبانيا بقيمة ملياري يورو، و�تفاقات ثنائية �خرى.

هيلي: ترامب �شيواجه اإرهاب اإيران وي�شلح االتفاق
دبي ـ العربية نت:

 �أك���دت �ملندوب���ة �لأمريكي���ة لدى 
�لأم���م �ملتحدة، نيك���ي هيلي، على عزم 
�إد�رة �لرئي����ش تر�م���ب عل���ى مو�جه���ة 
�لتف���اق  و�إ�س���الح  �لإي���ر�ين  �لإره���اب 

�لنووي.
بيك���ون”،  “ف���ري  ملوق���ع  ووفق���ا 
حتدثت هيل���ي، �أمام جمه���ور يف جامعة 
دي���وك، وقال���ت �إن �لولي���ات �ملتحدة 
تدخ���ل حقب���ة جدي���دة م���ن �لقي���ادة يف 

�لتعامل مع �إير�ن”.
�لت���ي  �لطريق���ة  �نتق���دت  كم���ا 
عل���ى  �أوبام���ا  �إد�رة  به���ا  تفاو�س���ت 
�ل�س���فقة، و�س���ددت على ����رورة �لرد 

على ت�رفات �إير�ن يف �ملنطقة.
�إن  �لأمريكي���ة  �ل�س���فرية  وقال���ت 
�لوليات �ملتحدة تتفاو�ش مع حلفائها 
�لأوروبيني لإ�س���الح �لتفاق �لنووي مع 

�إير�ن.
و�أكدت هيلي: ل�سنو�ت، لي�ش فقط 
�لولي���ات �ملتح���دة، ولك���ن حلفاءنا يف 
�أوروبا قد تغا�سو� عن �إطالق �ل�سو�ريخ 
�لإرهابيني  �لإير�نية، ودعم  �لبالي�ستية 
و��س���طهاد �ل�س���عب �لإير�ين م���ن �أجل 

�حلفاظ على �لتفاق �لنووي”.
“مهند�س���ي �لتفاق  �أن  و�أ�س���افت 
�لن���ووي جادلو� باأن �لذهاب �إلى �حلرب 
ه���و �لبدي���ل �لوحي���د لقبول �ل�س���فقة 
عليه���ا”.  تفاو�س���و�  �لت���ي  �ل�س���يئة 

وقال���ت �إن “�إد�رة تر�مب رف�س���ت تلك 
�لفرت��سات”.

و�أكدت على �أن “هذه �لإد�رة لديها 
�ل�س���جاعة لتحدي هذ� �خليار �خلاطئ”، 
و�أ�س���افت: نح���ن نعم���ل م���ع حلفائن���ا 
�لأوروبي���ني م���ن �أج���ل تعزي���ز �لتفاق 
وحما�س���بة �لنظ���ام �لإي���ر�ين على دعمه 

لالإرهاب �لإقليمي”.
وتابعت: “لقد ح���دد �لرئي�ش مهلة 
يف منت�س���ف ماي���و لتحديد م�س���اركتنا 

�مل�ستمرة يف �لتفاق”.
و�س���ددت بالقول: �س���و�ء بقينا يف 
�لتف���اق �لنووي �أم ل، فاإن تعزيز نهجنا 
يف حتميل �إير�ن �مل�سوؤولية عن �أفعالها 

ير�سل ر�سالة قوية �إلى �إير�ن”.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 ت�س����تمر �نتفا�س����ة �لأحو�ز يف �إي����ر�ن لليوم 
�ل�12 على �لتو�يل، �حتجاجا على �إهانة تلفزيون 
�ملاليل للمو�طنني �لعرب، خملفة عدد� كبري� من 
�ملعتقلني و�لقتلى و�جلرحى، يف وقت يو��س����ل 
فيه �لنظ����ام تعنته ويرف�ش �لعتذ�ر على ما بدر 

منه.
وقال مدير مركز �لأحو�ز لالإعالم و�لدر��سات 
�ل�س����رت�تيجية، ح�س����ن ر��س����ي، �إن “�لنتفا�سة 
�لليلية” م�س����تمرة، حي����ث يخ����رج �لأحو�زيون يف 
تظاه����ر�ت ليلي����ة، �حتجاج����ا عل����ى �ل�سيا�س����ات 
�لعن�ري����ة للنظ����ام �لإي����ر�ين، وكذل����ك رد� على 
بر�مج تلفزيوني����ة ر�أى فيها �لعرب بالأحو�ز �أنها 

ت�سخر من ثقافتهم و�أ�سلهم.
و�أو�س����ح ر��س����ي، يف حديث ملوقع”�سكاي 
ني����وز عربية”، �أن قو�ت �حلر�����ش �لثوري دخلت، 
خالل �ليومني �ملا�س����يني، �ملنطقة ب�سكل كبري 

لفر�ش �سيطرتها وقمع �ملتظاهرين.

و�أ�ساف “ليلة �لبارحة، مت قطع �لإنرتنت يف 
كل �ملنطق����ة، يف حماولة من �لنظام ملنع ت�ريب 

فيديوهات �ملظاهر�ت ونقلها للعامل”.
�ملعتقل����ني  مئ����ات  �ملظاه����ر�ت  وخلف����ت 
وع�ر�ت �جلرحى و�لقتلى، فيما مل يتم �إلى حدود 
�ل�س����اعة �إ�سد�ر �أي رقم ر�س����مي من �ل�سلطات �أو 

من �لنا�سطني.
وهت����ف �ملتظاهرون، ح�س����بما ظه����ر يف �أحد 
�لفيديوهات، “بال����روح بالدم نفديك يا �أحو�ز”، 
و”�أم �ل�سهيد تنادي �لأحو�ز بالدي”، و”�أنا عربي 

و�فتخر ومن مل يعجبه �لأمر فلينتحر”.
وق����ال �مل�س����در “بالرغم من كل ه����ذ�، فاإن 

�لنظ����ام مل يق����دم �أي �عتذ�ر عن �لأ�س����باب �لتي 
�أدت �إلى �ندلع هذه �لحتجاجات، وهذ� يدل على 
تعنت �ل�سلطات وعلى عن�ريتها جتاه �لعرب يف 

�ملنطقة”.
وبخ�س����و�ش �حلري����ق �لذي �أ�����رم يف مقهى 
ك�س����ف  قتي����ال،   12 �س����حيته  ور�ح  �لنو�ر�����ش 
ر��س����ي �أن �ملقهى م�س����تهدف م����ن قبل �حلر�ش 
�لثوري، م�س����يفا “يف ه����ذ� �ملقهى، كانت تعقد 

�لجتماعات لتد�ر�ش �أو�ساع �لنتفا�سة”.
ه����ذ� ودخ����ل �ملعم����م �جلز�ئ����ري عل����ى خط 
�لنتفا�س����ة، حيث حاول ممثل خامنئي يف �لأحو�ز 
تهدئة �لأو�س����اع، بقوله “�س����ندفع دية لكل من 
قت����ل و�س����نطلق �����ر�ح �ملعتقل����ني بع����د توقف 

�لحتجاجات”، وفق ر��سي.
وقال مدير مركز �لأحو�ز لالإعالم و�لدر��سات 
“�ملعم����م �جلز�ئ����ري ينح����در  �إن  �ل�س����رت�تيجية 
م����ن مدين����ة ب�س����فول �جلنوبية”، وي�س����عى خلنق 
�نتفا�س����ة �لأح����و�ز عرب �س����عار�ت رنان����ة �عتد�د 

�لنظام على ��ستخد�مها.

رصاص وقطع إنترنت وممثل خامنئي يناور.. ماذا يحدث باألحواز؟

قالت �سحيفة “�جلريوزليم بو�ست” �لإ�ر�ئيلية �إن �لفتاة �لفل�سطينية، عهد �لتميمي، تعر�ست لتحر�ش جن�سي 
وتهديد�ت �أثناء ��ستجو�بها، ح�سب ما ذكرته حماميتها يف وقت �سابق من هذ� �لأ�سبوع. و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن غابي 
ل�س���كي، حمامية �لفتاة �لتي باتت �أيقونة فل�س���طينية جديدة، تقدمت ب�سكوى ر�س���مية للمدعي �لعام، جاء فيها �أن 
�لتميمي تعر�س���ت ل�”�س���لوك غري لئق” خالل ��س���تجو�بها. و�أكدت �ملحامية �أن “�أحد م�ستجوبيها )عهد( قال لها �إن 
عينيها ي�س���بهان عيني �ملالك”، وهو ما يعترب حتر�ش لفظي �رصيح، ل�سيما اأنه تزامن مع �سغوط مار�سها املحققون 
خالل ��س���تجو�بها. وح�س���ب �ملحامية، ف���اإن �ملحقق هدد عهد “بالقب�ش على �أفر�د �آخرين م���ن عائلتها �إذ� مل تتعاون 
معهم”. وكانت حمكمة ع�س���كرية �إ�ر�ئيلية �أ�س���درت حكما بحق �لفتاة بال�س���جن 8 �أ�سهر ل�س���فعها وركلها جنديني 
�إ�ر�ئيليني، وذلك بعد �لتو�س���ل لتفاق مع �ملحكمة. كما ق�س���ت حمكمة �لحتالل ب�س���جن �لفتاة 8 �أ�س���هر �أخرى مع 
وقف �لتنفيذ، و�ل�س���جن �لفعلي لو�لدتها نارميان 8 �أ�سهر، بتهمة ت�سوير  و�قعة �سفع وركل عهد للجنديني، ونقل 

�لو�قعة مبا�رة على موقع في�سبوك لت�سجل �نت�سار و��سعا.

دعوى �شد �شجاين عهد التميمي بالتحر�ص والتهديد

• �ملندوبة �لأمريكية لدى �لأمم �ملتحدة نيكي هيلي.	

• �حتجاجات عرب �لأهو�ز م�ستمرة.	

�شحة مفجر االأزمة الرو�شية الغربية “تتح�شن ب�رسعة”
لندن ـ وكاالت:

 �أعل���ن �مل�ست�س���فى حي���ث يعالج �جلا�س���و�ش 
�لرو�س���ي �ل�س���ابق، �س���ريغي �س���كريبال، �أن �سحة 
�لأخ���ري “تتح�س���ن ب�رعة” بعد تعر�س���ه للت�س���ميم 
يف �لر�بع م���ن مار�ش يف بريطانيا، ما ت�س���بب باأزمة 
دبلوما�سية بني مو�س���كو و�لغرب. وقال �لأطباء يف 
م�ست�س���فى �س���الزبري، �أم�ش �جلمعة، �إن �سكريبال 

“يتجاوب جيد� مع �لعالج وو�س���عه �ل�سحي يتح�سن 
ب�رعة ومل يعد يف و�س���ع حرج”. و�أو�س���حت �لطبيبة 
كري�ستني بالن�س���ارد �أن حالة �بنته يوليا �سكريبال 
�لتي نقلت �أي�س���ا �إلى �مل�ست�س���فى �إثر تعر�س���ها 
للت�سميم مع و�لدها تتح�سن “يوميا”، م�سيفة �أنها 
“تنتظر بفارغ �ل�سرب �ليوم �لذي �ستتمكن فيه من 
�خلروج من �مل�ست�سفى”. وعرث على يوليا و�سريغي 

�س���كريبال فاقدي �لوع���ي يف �لر�بع من مار�ش على 
مقع���د يف �س���الزبري بجن���وب غرب �إجنل���رت�، حيث 
يقي���م �لعمي���ل �مل���زدوج �ل�س���ابق منذ �أن �س���ملته 
عملية تبادل �أ�رى بني مو�س���كو ولندن وو��سنطن 
ع���ام 2010. ورجحت �ل�رط���ة �لربيطانية �أن يكون 
مت ت�س���ميمهما مبادة ت�س���يب �لأع�س���اب يف منزل 
�جلا�سو�ش �ل�سابق، م�س���رية �إلى �أنه مت ك�سف �أكرب 

كمية من �ل�سم على مقب�ش باب �ملدخل للمنزل.
وتثبت���ت �ل�رطة �لربيطانية من �أن �ل�س���م هو 
مادة ت�س���يب �لأع�س���اب من ت�س���ميم �س���وفياتي 
تع���رف با�س���م “نوفيت�س���وك” وهي تتهم رو�س���يا 
بالوقوف خلف عملية �لت�سميم، فيما تنفي مو�سكو 
�أي �س���لوع له���ا يف �لعملي���ة من���ددة ب�”��س���تفز�ز” 

و”حملة معادية لرو�سيا”.
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اأرجعت الفنانة ي�رسا �سبب غيابها عن ال�سينما يف ال�سنوات 
الأخرية اإلى اأنها مل جتد الأعمال التي تنا�سبها. 

وقالت ي�رسا اإنها تتمنى العودة مرة اأخرى، ولكن ال�س���ينما 
يف الفرتة احلالية اأ�سبحت “حدوتة حلوة جتيب اإيرادات”، لكن 

لن ت�ستطيع اأن تقدم اأفالًما بنف�س م�ستوى “الإرهاب والكباب” 
اأو “طيور الظالم”، واأ�سارت اإلى اأن ذلك كان �سبًبا يف اعتذارها 
عن العديد من الأفالم التي عر�س���ت عليه���ا يف الفرتة الأخرية 

رغم اأن بع�سها كان جيًدا لكنه مل يتنا�سب معها.
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الإ�سكندرية  اإن�ساء مدينة 
امل�رسية.

 1652
يكت�س���فون  الهولنديون 
منطقة الكاب يف اأفريقيا.

1795
العتم���اد  بداي���ة  تاري���خ 
امل���رتي  النظ���ام  عل���ى 
وا�س���تعمال  فرن�س���ا  يف 
وح���دات القيا�س املرتية 
مثل امل���رت، والكيلوغرام 

وغريها.

 1922
ا�س���طدام  ح���ادث  اأول 
ج���وي بتاري���خ الط���ريان 
امل���دين ب���ن طائرت���ن 
فرن�س���ية واإجنليزية فوق 
باري�س  �س���مال  بيكاردي 
الركاب  وقد مات جمي���ع 
م���ع الطواق���م وعدده���م 

جميعا 7.

1939
اإيطالي���ا تغ���زو األبانيا يف 
بدايات احل���رب العاملية 

الثانية.

 1947
البع���ث  ح���زب  تاأ�س���ي�س 
يف  ال�س���رتاكي  العرب���ي 

دم�سق.

1948
ال�سحة  منظمة  تاأ�س���ي�س 

العاملية.

 1953
انتخاب ال�س���ويدي داغ 
ا  همر �س���ولد اأميًنا عامًّ

لالأمم املتحدة.

مسافات

فاشينيستا بحرينية “زعالنة”: يستخدمون صوري بدون موافقتي!

تتعرض لموقف 
محرج على الهواء

تعي�س���ها  ال�س���تياء  م���ن  حال���ة 
فا�سيني�س���تا بحريني���ة معروف���ة بعد 
بي���ع  حم���الت  يف  �س���ورها  انت�س���ار 
���ا يف  العباي���ات يف اململكة وخ�سو�سً

�سارع جدعلي واملنامة!
جنمة ال�سو�س���ال ميدي���ا والتي مل 
ترغب يف الك�س���ف عن ا�س���مها قالت 
للبالد باأنها ل ترف�س و�س���ع �سورها 
مطلًقا يف املح���الت، لكن بعد الرجوع 
اإليها واأخذ املوافقات اخلطية الالزمة 
مع مديرة اأعمالها، وقالت باأنها تعلن 
دائًما عن ت�سجيعها لل�سباب البحريني 
يف  وقال���ت  ال�س���غرية  وامل�س���اريع 
ت�رسي���ح خا����س: “اإن ما يح���دث هذه 

ا، ف���كل ي���وم اأجد  الأي���ام غري���ب جدًّ
�س���وري على واجه���ات املحالت ويف 
اإعالنات حمالت العبايات واملكياج يف 
البحرين، دون الع���ودة اإيل، وبالفعل 
اأخ���رين امل�ست�س���ار القانوين اخلا�س 
ب���ي باأنه با�س���تطاعتي مقا�س���اتهم، 
���ا  لكنن���ي رف�س���ت ب�س���دة، خ�سو�سً
م���ن  املح���الت  ه���ذه  اأ�س���حاب  واأن 

البحرينين”.
ونا�س���دت ع���ر “الب���الد” كل من 
يريد اأن ي�س���تخدم �س���ورها اأو �سور 
اأي م���ن م�س���اهري البحري���ن اأو الدول 
املجاورة، ال�ستئذان اأولً من �ساحب 
ال�سورة، واأكدت اأن الأ�سعار تتفاوت 
ب���ن 50 دين���اًرا اإل���ى 2000 دين���ار 

بح�سب حجم هذه املحالت!

ت�سور م�ساهدها يف امل�سل�سل 
“�س����بع  لرم�س����ان  ا�س����تعداًدا 
�س����نايع... والبخت �س����ايع”.  هذا 
املثل ال�سعبي املعروف، اعترته 
الفنان����ة البحريني����ة زين����ب غازي 
ت����دور  ال����ذي  الرئي�����س  املح����ور 
����من اأحداث  حوله �سخ�س����يتها �سِ
ال����ذي يحمل  امل�سل�س����ل اجلديد، 
وال����ذي  “املواجه����ة”،  عن����وان 
توا�سل غازي ت�س����وير م�ساهدها 
اخلا�س����ة به، مبينًة اأنه من تاأليف 
حمم����د الكن����دري واإخراج ح�س����ن 
احلليبي، وتتقا�س����م بطولته نخبة 
جنوم من بينهم ح�سن املن�سور، 
�س����جون الهاجري، حممد العلوي، 
نور الغندور، �س����عود بو�س����هري، 

�سرين بور�سيد وفهد با�سم.
واأزاح����ت زين����ب النق����اب عن 
الدرامي����ة  �سخ�س����يتها  مالم����ح 
بالقول: “اأنا عادًة ل اأحب احلديث 
كثرًيا عن ال�سخ�سية التي اأُقدمها 
يف العم����ل، لأف�س����ح املج����ال اأمام 
امل�س����اهد ك����ي ي�س����تمتع بتتب����ع 
الأح����داث، ومن ثم جّل ما ُيكنني 
�سخ�س����ية  ����د  اأج�ِسّ اإنن����ي  قول����ه 
نورة، التي ي�س����دق عليها املثل 
والبخت  امل�سهور )�سبع �س����نايع 
)ن����ورة(  “اإن  مكمل����ًة:  �س����ايع(، 
يف بداي����ة ظهوره����ا خ����الل اأحداث 
امل�سل�س����ل تتعر�س حلادث �سري 
م����روري، مما يغرّي جم����رى حياتها 
باأكمله����ا، واأكتف����ي بالب����وح بهذا 

القدر عنها”.
وتابعت “اإن امل�سل�س����ل عمل 
اجتماع����ي اإن�س����اين، تدور ق�س����ته 

ح����ول جمموع����ة من ال�سخ�س����يات 
التي ت�سطر اإلى مواجهة م�ساكل 
معينة مًعا، ومن هنا جاءت ت�سمية 
العمل الذي اأمتنى اأن ينال اإعجاب 
امل�س����اهدين خالل عر�س����ه �سمن 
امل�س����احب  الدرام����ي  املو�س����م 

لرم�سان املقبل”.
قبوله����ا  وراء  ال�س����بب  وع����ن 
ال�سخ�س����ية، قالت  جت�س����يد هذه 
زين����ب غازي: “تع����ودُت دائًما اأن 
اأقّدم ال�سخ�س����يات املركبة التي 

حتتاج اإلى )�س����غل واي����د(، واأداء 
مميز ومرهق اأي�ًسا، لكنني وجدت 
�س����يًئا خمتلًفا يف �سخ�س����ية نورة 
عندما قراأت الن�س للمرة الأولى، 
اإذ مل�ست من الورق اأنها �سخ�سية 
ب�سيطة وعفوية، لكن هذا ل يعني 
اأنها �س����هلة يف جت�سيدها، بل هي 
يف املقاب����ل تتطلب جهًدا واإتقاًنا 
حتى يك����ون الأداء مقنًع����ا، وحبي 
للتجديد هو ما جعلني اأوافق فوًرا 

على الدور”.

ذك���رت الفنانة �س���يماء �س���بت اأن �س���بب 
���ا هو ما  ابتعاده���ا ع���ن امل�س���هد الفن���ي حاليًّ
ي�س���وب الدراما من �س���وائب، “فقد اأ�س���بحت 
الدراما حم�س���ورة بن حروب فكرية ومذهبية 
ح�س���ب وجهة نظ���ر املنتج ال���ذي ل يعلم ما يف 
نيت���ه اإل اهلل، لذل���ك ف���اإن ما يعر����س حاليًّا ل 
يثلن���ي”. وقال���ت النجم���ة البحرينية �س���يماء 
والأدي���ان  الأجنا����س  كل  يوح���د  “الف���ن  اإن 
واحلدود،  وهو ر�س���الة اإن�سانية حلل امل�سكالت 
الجتماعية،  واإذا مل يتوافر هذا ال�س���يء اأرف�س 
اأن اأكون جزًءا من منظومة تدار ح�س���ب الأهواء، 
واأرف�س وب�س���دة التجارة يف الإعالم والفن، وما 
يق���دم حاليًّا يف بع����س الأطروح���ات الإعالمية 

من حمتوى وم�س���مون ل يت للفن ب�س���لة”، 
م�س���يفة: “الفن ر�س���الة �س���امية، وهكذا ن�ساأ 
���ا كانت تخ�س�س���اته، ر�س���م، متثيل،  جيلي اأيًّ

�سعر، وما اإلى ذلك”.
وتابعت: “نذرت نف�س���ي و�سهرتي خلدمة 
املجتمع وطرح ق�ساياه الجتماعية، ول يهمني 
اأن اأكون موجودة يف �س���احة اأ�س���بحت اأخجل اأن 
اأطلق عليها فنية، لأنها ل متت للفن ب�سلة، بل 
لالأ�سف باتت ال�سخافة والتفاهة وال�ستعرا�س 
هاج����س البع�س الأعظم،  اأنا ق���د اأظهر دون اأي 
مكياج يف العمل الفني لأقدم ر�س���الة من خالل 
ال�سخ�سية التي اأج�سدها، فاملظهر ل يعني يل 

الكثري”.

تباين���ت ردود الفع���ل ح���ول ا�ست�س���افة الفنانة 
البحريني���ة حال الرتك يف برنامج “اأن���ت اأونالين” اأم�س 
وال���ذي يقدمه الإعالم���ي اللبناين و�س���ام بريدي على 
قناة دبي خا�س���ة فيما يتعلق بعدد من الأ�سئلة التي 

اأجابت عليها يف احللقة.
واأكد املغ���ردون اأن حديث ح���ال الرتك عن عالقة 
والدها بوالدتها اأ�س���بح قا�سًما م�س���رتًكا يف احللقات 
التي يتم ا�ست�س���افتها فيها، وبالرغم من اأنه ل جديد 
يف ه���ذه العالق���ة حت���ى الآن اإل اأن كل مذيع ي�رس على 

اإقحام ق�سة والديها يف احللقة حتى يبتز م�ساعرها.
ح���ال الرتك التي غالًبا ما تبك���ي حينما يتم عر�س 
م�س���اهد لها م���ع والدها غالب���ت دموعها ه���ذه املرة 
ومتا�س���كت مقارنة باملرات ال�سابقة، وا�ستطاع مقدم 
الرنام���ج اأن يخرجه���ا م���ن احلالة الت���ي انتابتها بعد 

عر�س م�سهد لها مع اأبيها ف�سحكت ب�رسعة.
اأما ال�س���وؤال الأغرب والذي ا�س���تفز امل�س���اهدين 
التغريدات  بح�سب   –
ال�س���وؤال  ه���و   –
فار����س  ع���ن 
حي���ث  الأح���الم، 
املغردون  اعتر 
اأن ه���ذا ال�س���وؤال 
اأن يتم  اأكر م���ن 
اإل���ى  توجيه���ه 
ح���ال ال���رتك 
ه���ذه  يف 
حل���ة  ملر ا

العمرية.

واملع���روف اأن حال الرتك مغني���ة وممثلة بحرينية 
من مواليد 15 مايو 2002 ا�س���تهرت يف �سن �سغرية 
حينما ا�س���رتكت برنامج املواهب عرب قوت تالنت 

وهي بالثامنة من عمرها.
بداأت حال الرتك م�س���وارها من خالل برنامج �ستار 
�س���غار بال�س���ابعة من عمرها الذي عر����س على قناة 
اأب���و ظبي بع���ام 2009، لكن عرفه���ا اجلمهور 
م���ن   2011 ع���ام  يف  احلقيقي���ة  وبدايته���ا 
خ���الل برنام���ج املواه���ب عرب ق���وت تالنت 
وا�س���تهرت وعرفه���ا اجلمهور كمطربة �س���غرية. 

وبعد فرتة اأ�س���درت حال الرتك اأغنية بابا نزل معا�سه، 
ونامي، وبنتي احلبوبة التي و�سلت متابعاتها ال� 100 

مليون م�ساهد عر يوتيوب.
قدمت حال الرتك مع هيا ال�سعيبي واأمل العو�سي 
وب�سار ال�س���طي برنامج امل�سابقات “هو وهاي وهي” 
وبث الرنامج على قناة اإم بي �سي 1 يف �سهر رم�سان 

لعام 2014. 
والد حال ال���رتك بحريني واأمها لبنانية وانف�س���ال 
بع���د خالف���ات تناولتها الرام���ج الف�س���ائية، وتزوج 

والدها من املغنية املغربية دنيا بطمة. 

ي�سارك الفنان البحريني املتميز جمعان الرويعي يف م�سل�سل “اخلطايا 
الع�رس” من تاأليف ح�س���ن املهدي واإخراج علي العلي والذي ي�س���ور حاليا 
يف البحرين ومن ثم �س���ننقل فريق العمل اإلى ال�س���ودان ل�س���تكمال بقية 
امل�س���اهد. وي�س���ارك يف العمل اإلى جانب الرويعي عدد م���ن النجوم منهم 
عبداهلل بو�س���هري، روان املهدي، �س���عود بو�س���هري عبداملح�س���ن النمر، 
هيفاء ح�س���ن، قحطان القحطاين، رمي اأرحمة، نور اآل ال�سيخ، عبداهلل ملك، 
فاطمة احلو�س���ني، الفنانة التون�سية �س���هري بنعمارة واآخرون، والعمل من 
اإنت���اج املمث���ل قحطان القحطاين ويقع يف 40 حلقة و�س���يعر�س يف �س���هر 
ويحمل العديد من الق�س���ايا الجتماعية ذات البعد الإن�س���اين والجتماعي، 
بينها ندم الإن�س���ان عن الأخطاء الذي يقرتفها يف حياته ويدفع ثمنا باهظا 

من عمره من اأجلها.

العامل���ي  بالي���وم  الحتف���ال  مبنا�س���بة 
للم����رسح وال���ذي ي�س���ادف 27 مار����س اأق���ام 
م�رسح ال�س���واري بالتعاون مع مدر�سة املوجة 
ال�سابعة للفنون احتفالية األقى فيها الفنان 
القدي���ر ابراهيم خلفان كلم���ة اليوم العاملي 
للم����رسح، اإ�س���افة ال���ى ن���دوة ع���ن احلرك���ة 
امل�رسحي���ة املعا�رسة يف البحرين مع مناذج من 
العم���ال امل�رسحي���ة، وقد األق���ى الفنان خالد 
الرويعي كلمة اإبراهيم خلفان بالنيابة وفيما 
يل���ي نقتطف جزءا منه���ا.  اأكائ���ن انا ام غري 
كائ���ن تلك هي امل�س���الة؟ اأي احلالتن امثل 
بالنف����س؟ اأحتمل الرج���م باملقالي���ع وتلقي 
ال�س���هام احلظ النك���د. اأم النهو�س ملكافحة 
امل�سائب ولو كانت بحرا عجاجا.. “�سك�سبري 

امل����رسح  وح���ب  ان�س���اين  هامل���ت”. جمتم���ع 
وجمه���ور ل يكبت وممثل يبحث عن ف�س���اءه 
اخلا�س بجملة مو�سيقية جميلة. وبقعة �سوء. 
نلتق���ي يف امل�رسح لنده�س من ممثل يع�س���ق 
اخل�س���بة بجمالها بوح�س���يتها بج�س���د يرق�س 
على ن����س قدمي. ونح���ن امل�رسحين ملزمون 
بحب هذا الن�س، ملزمون بحب تراثنا اجلميل 
لنكت�س���ف ا����رسار حبن���ا للم�رسح. نح���ن نذهب 
للم�رسح لنكت�س���ف انف�س���نا، من نحن من اين 
نحن؟ ن�سحك نبكي نتعلم نتخيل جنتمع لرنى 
�سحر امل�رسح وروح املمثل. ع�رسنا ا�سبح فيه 
من ينا�س���ل يف امل�رسح ع���دو للمجتمع، ع�رسنا 
يح���اول ان يخلق اطارا ثقافي���ا واحدا مرتبعا 
على كر�س���ي قدمي ليخاطبنا باأنه اف�سل منا 
بجلو�س���ه على هذا الكر�س���ي القدمي ويوؤدي 

لنا. 

طرحت فرقة مواويل ال�سوق البحرينية 
األبومه���ا الث���اين بعن���وان “�س���وتك وطن” 
وهو من اإنت���اج �رسكة رح���ال لالإنتاج الفني 
الإماراتية حتت اإ�رساف رئي�س���ها التنفيذي 
اأحمد م�س���افر، ويتك���ون الألبوم اجلديد من 
11 اأغني���ة مبجهود جميع اأع�س���اء الفرقة، 
ومن ال�سعراء الذين �ساهموا يف العمل حممد 
ب���ن زياد من اململك���ة العربية ال�س���عودية 
ال�س���قيقة ق���ام بكتابة اأغني���ة )حلفت يل( 
وه���ي من احل���ان مط���رب الفرق���ة عبداهلل 
الق�ساب وقام بتنفيذها و توزيعها الفنان 
يو�س���ف العلوي، وكذلك تعاون���ت الفرقة 

م���ع ال�س���اعر م�س���عل جمال يف 
جفي���ت(  )اأن���ت  اأغني���ة 

وه���ي م���ن كلمات���ه 
واأحلان���ه، كذل���ك 

التع���اون  كان 
ال�س���اعرة  م���ع 
اأغني���ة  ورد يف 
ببعد”  “تقول 
احل�������ان  م���ن 

الفنان عي���س���ى 
 ، ل�س���طيح���������ي ا

ومعظ��������م اأغ��������اين 
الألب���وم هي م���ن كلماته 

واأحلان���ه وهي كالتايل: )عطن���ي حل، مهما 
بع���دت، تخيلت���ك، نظ���ر عين���ي، و دري يف 

طبعك(. 
هذا وم���ن املوؤم���ل اأن ي�س���كل الألبوم 
الثاين للفرقة قفزة نوعية، وذلك لختالف 
الأمن���اط الغنائية والأدائية له���ا من جميع 

النواحي. 
يجدر بالذكر اأن الفنان حممد نا�رس قام  
الألبوم يف  بت�سوير ال�سور اخلا�سة بغالف 
واملاي�سرتنغ  املك�ساج  اأ�ستديو ومت  دارك 
القا�سمي  حممد  املبدع  الفنان  قبل  من 

ع�سو فرقة درمي.

حـــــال 
التــرك

    BUZZ      
أحداث

ل حت���اول اأن تك�س���ب ح���ب زمالئك 
بالنفاق.

وج���ود  ب�س���بب  ال�س���لبية  الطاق���ة 
اأ�سخا�س يبثونها با�ستمرار.

علي���ك اأن تع���ود م���رة اأخ���رى اإل���ى 
التمرينات الريا�سية.

تواج���ه بع�ض ال�ض���غوط م���ن قبل 
مديرك.

علي���ك اأن ت�س���رتيح وتاأخذ ق�س���ًطا 
كافًيا من الراحة.

تعانى من �سداع اأ�سفل راأ�سك واأمل 
طفيف يف رقبتك.

حتت���اج اإل���ى راح���ة ق�س���رية حت���ى 
ت�ستعيد �سفاءك الذهني.

يف  ����س���ادًق���ا  ت���ك���ون  اأن  ح������اول 
تعامالتك.

ق���د يطلب منك يف مه���ام العمل اأن 
تبداأ يف عمل جداول.

عليك اأن متار�س اليوجا وال�س���باحة 
حتى تتخل�س من التوتر.

اهتم بتناول غذاء �س���حي وقلل من 
الوجبات ال�رسيعة. 

الف���رتة املقبل���ة �س���تكون مليئ���ة 
بالنجاحات.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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“ألوان وحروف.. 50 لوحة وقصيدة”.. كتاب للتشكيلي األحمد
عرفن����اه بارعا يف م�س����ك الري�س����ة، فنانا 
ت�س����كيليا من الط����راز الول، ولكن����ه اليوم 
توغل يف عامل ال�س����عر وا�سدر كتابا بعنوان 
“األ����وان وحروف.. 50 لوحة وق�س����يدة” انه 
الفن����ان الت�س����كيلي القدير عدن����ان الحمد 
ال����ذي يق����ول عن ه����ذه التجربة: ل ا�س����نف 
نف�س����ي ك�ساعر فال�س����عر له رجالته 
وجمالته وله �س����احاته يف اإمارة 
ال�س����عر، وامنا انا فن����ان احيانا 
ياأخذين هواي الى ناحية ال�سعر 
ويي����ل مزاج����ي الى لغة امل�س����اعر، 

فاأترج����م الح�س����ا�س وانقله من ع����امل اللون الى 
عامل احلروف وابجدية الكلمات. 

وي�س����يف الحمد “البداع ه����و احلرية، حرية 
التكوين وحرية الت�سكيل مبفهوم احللم ب�سكل 
مطلق يف �سنع واقع اخر، واقع افرتا�سي يختلف 
قد ل ن�س����تطيع حترير اجل�س����د ولكن ن�س����تطيع 
حترير الروح بالنتقال ولو لفرتة من الزمن الى 
م����كان اخر نعدل فيه ما انحرف من اخليال بفعل 
�س����يطرة الواقع وا�س����الح م����ا تعكر م����ن املزاج 
يف حلظ����ة ه����روب ال����ى م����الذ جميل، في����ه عطاء 
وا�س����رتخاء وقبول وانتقال م����ن واقعية اليقظة 
الى واقع اللهام. ما اردت قوله هنا اين حتملت 
امل�س����وؤولية كاملة واخل�س����ت لفن����ي رغم الثمن 

الباهظ وحتدثت ب�سدق واخال�س واليوم اعر�س 
جتربت����ي بكل توا�س����ع وخج����ل، راجي����ا ان اكون 
ق����د وفق����ت يف تق����دمي كل الح����رتام والتقدير 
للم�ساهدين واملتابعن لفني من خالل احرتامي 
لذاتي وفني، فاأن����ا مل اخرت الفن ولكن الفن هو 
من اختارين وا�س����بح قدري، وانا مل اخرت ال�س����عر 
ولكن ال�س����عر اختارين، فاأنا ل�ست ب�ساعر ولكني 
فن����ان اجيد ترجم����ة امل�س����اعر من خ����الل ادوات 
توافرت يل وظروف احاطتني وحددت م�س����ريي 

كي اكون �ساهدا على زمن اعي�س فيه.
وق�س����يدة”  لوح����ة   50 وح����روف..  “األ����وان 
يق����ع يف 437 ورقة م����ن احلجم املتو�س����ط ومن 

ا�سدارات هيئة البحرين للثقافة والآثار.

اأ�سامة املاجد

• عدنان الأحمد	

 البحرينيــة زينــب غــازي: 
“المواجهــة” يمنحنــي “سبــع صنايــع”!

شيماء سبت: الدراما يشوبها 
شوائب... ولذلك ابتعدت

الرويعي يسير 
مع “الخطايا العشر”

طارق البحار

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات 

الصواري والموجة السابعة يحتفيان بالمسرح فرقة مواويل الشوق البحرينية 
تطرح “صوتك وطن” 

• الرويعي يلقي كلمة امل�رسح	
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 وقع���ت �رشكة “هال بحري���ن” اتفاقية 
لتوف���ر  الدولي���ة؛  البحري���ن  حلب���ة  م���ع 
خدمات اال�ش���تقبال والرتحيب وامل�شاعدة 
اأثن���اء فعالي���ات �ش���باق جائ���زة البحري���ن 
 1 للفورم���وال  اخللي���ج  لط���ران  الك���رى 
للعام 2018 �ش���تقدم م���ن خاللها خدمات 
رفيع���ة امل�ش���توى جلمي���ع االأط���راف ذات 
العالقة بال�ش���باق، مبا يف ذلك ال�ش���ائقون 
ال�شخ�ش���يات  وكب���ار  وامل�ش���وؤولون 
واالإعالميون القادمون اإلى مملكة البحرين 
حل�ش���ور الفعالية التي �شت�شمر على مدار 
ثالثة اأيام، وي�ش���مل ذلك جوالت التدريب 
والتاأهل يومي 6 و7 اأبريل و�شباق اجلائزة 
الكرى يوم 8 اأبريل. وبهذه املنا�شبة قال 
الرئي����س التنفيذي حللبة البحرين الدولية 
ال�ش���يخ �شلمان بن عي�ش���ى اآل خليفة: “اإن 
عق���د ال�رشاكة ب���ن حلبة البحري���ن الدولية 
و”هال بحري���ن” يف مط���ار البحرين الدويل 

م���ن �ش���اأنه اأن يع���زز جترب���ة اال�ش���تقبال 
والرتحي���ب ل�ش���يوف الفورم���وال 1 ف���ور 
و�ش���ولهم مطار البحرين ال���دويل، موؤكدا 
اأن ه���ذه ال�رشاك���ة تتمتع باأهمي���ة بالغة ملا 
ا�شتهرت به مملكة البحرين كبلد م�شياف، 
يراعي عاداته وتقاليده بحفاوة اال�شتقبال 
من���ذ الوهلة االأولى لو�ش���ول الزوار وحتى 
مغادرتهم البالد بعد انتهاء املناف�ش���ات، 
م�ش���را اإلى اأن مملكة البحرين متّيزت منذ 
ا�شت�ش���افتها االأولى مل�شابقات الفورموال 
1 يف الع���ام 2004 وحتى يومنا هذا بطابع 
الطريق���ة  عل���ى  والرتحي���ب  اال�ش���تقبال 
البحرينية، حتى اأ�ش���بح ماركة م�شجلة لدى 
احللبة ومط���ار البحرين الدويل، يتغنى بها 

الزائرون لدى و�شولهم يف كل عام.
من���ذ  احللب���ة  “عكف���ت  واأ�ش���اف: 
تاأ�شي�ش���ها على �ش���مان ح�ش���ن ا�ش���تقبال 
الزائرين والرتحيب بهم فور و�شولهم اإلى 

مط���ار البحرين ال���دويل، االأمر الذي يحظى 
بكثر من ردود الفعل االإيجابية �ش���واء من 
امل�ش���وؤولن، اأو اأفراد الفرق وال�ش���ائقن 
وكذل���ك اجلماه���ر م���ن خمتل���ف اأقط���ار 
العامل، ومما ال�ش���ك فيه اأن خطوة التوقيع 
م���ع �رشكة “هال بحرين” تاأت���ي لتعزيز هذه 
اجلوان���ب املهم���ة لدينا واال�ش���تفادة من 
دمج اخلرات؛ ل�شمان جودة عالية و�شقف 
ال ترت�ش���ي احللبة باأقل منه”. ويف اخلتام، 
توج���ه ال�ش���يخ �ش���لمان بال�ش���كر اإلى “هال 
بحري���ن” على هذه ال�رشاكة املهمة، والدور 
التي �ش���تلعبه ال�رشكة يف تر�ش���يخ �ش���ورة 
مملك���ة البحري���ن لدى الزائرين وت�ش���هيل 
عملي���ة دخوله���م و�ش���مان قدر ع���ايل من 
كف���اءة العم���ل و�شال�ش���ة االإج���راءات. من 
جهته، ����رشح الرئي�س التنفيذي لل�ش���وؤون 
التجاري���ة ب�رشك���ة مط���ار البحري���ن اأمي���ن 
زين���ل اأن توقي���ع االتفاقي���ة ب���ن �رشك���ة 

“ه���ال بحري���ن” وحلب���ة البحري���ن الدولية 
تكت�شب اأهمية كبرة؛ الأنها ترتبط ب�شباق 
الفورم���وال 1 وميثل اإح���دى اأبرز البطوالت 
واأكرثه���ا ترقًب���ا عل���ى خارط���ة الفعاليات 
ال�ش���نوية يف مملك���ة البحري���ن، حي���ث من 
املقرر اأن ي�شتقبل مطار البحرين الدويل؛ 
بو�ش���فه البوابة االأولى ململك���ة البحرين، 
اأفواًج���ا كب���رة من امل�ش���افرين القادمن 
حل�شور الفعالية، ف�شال عن جنوم ال�شباق 
وم�ش���وؤوليه، لذا فاإنه من املهم للغاية اأن 
يتم توفر خدمات ا�شتقبال متميزة تليق 
بهذه الفعالية املرموقة وباملكانة الرائدة 
للمملك���ة، اإ�ش���افة اإلى اأن ه���ذه االتفاقية 
تعتر من االتفاقات التجارية االأولى التي 
تعقدها �رشكة “ه���ال بحرين” بعد اأن بداأت 
يف توفر خدم���ات اال�ش���تقبال والرتحيب 
مل�شاعدة امل�ش���افرين وتلبية احتياجاتهم 

يف مطار البحرين الدويل.

“الريتز” يحتفل بعمالئه المميزين بالرياض

“موترسيتي” تستعرض الحلول إلدارة أساطيل السيارات

احتفل فندق ريتز كارلتون البحرين 
اأداء يف حف���ل  االأعل���ى  موؤخ���را بعمالئ���ه 
خا����س اأقيم يف مدينة الريا�س عا�ش���مة 
اململك���ة العربية ال�ش���عودية. وقد ح�رش 
االأم�ش���ية اخلا�ش���ة �رشكات مالية معرتف 
به���ا و�رشكات نفط وغاز ال�ش���تمرارها يف 
ال�رشاكة والعالقات التجارية املتميزه مع 
جزيرة مملكة البحرين ومنتجع ال�ش���اطئ 

الفاخر. 
و����رشح املدير التنفي���ذي للمبيعات 
والت�شويق �شفيان العالم بالقول: “كما 

هو متع���ارف علي���ه يف تقاليدنا االمتنان 
ل�رشكائنا واالحتف���ال بالنجاح مع فريقنا، 
كم���ا كانت االأم�ش���ية احلميم���ة عبارة عن 
منت���دى ناجح يجم���ع عمالءن���ا لالحتفال 
ريت���ز  فن���دق  ورعايته���م  باأعماله���م 

كارلتون، البحرين.
واأ�ش���اف “نعت���زم عق���د املزيد من 
حف���الت التقدي���ر للعم���الء لي����س فقط 
لالحتفال مب�شاهماتهم، بل للحفاظ على 
االرتباط املبا�رش م���ع �رشكائنا التجاريني 

االأكرث قيمة”. 

نظمت �رشكة موتر�ش���يتي، الوكيل 
احل�رشي لعدد من املركب���ات التجارية 
و�ش���يارات ال���ركاب يف البحري���ن، لقاء 
ح�رشي���ا ملجموعة من ال����رشكات الكرى 
امُلهتم���ة بالتعرف عل���ى اأحدث احللول 

يف جمال اإدارة اأ�شاطيل ال�شيارات. 
با�ش���تعرا�س  ال�رشك���ة  وقام���ت 
جمموعة وا�ش���عة م���ن مركباته���ا التي 
تتنا�ش���ب م���ع االحتياج���ات املختلف���ة 
واملتنوع���ة لقطاعات االأعم���ال، والتي 
ت�ش���مل قطاع���ات االإن�ش���اءات، �رشكات 
تاأجر ال�ش���يارات واملوؤ�ش�شات املالية 
للمدراء وكبار امل�ش���وؤولن ممن ح�رشوا 

اللق���اء. كما قامت كذلك با�ش���تعرا�س 
وباق���ات  املتخ�ش�ش���ة  االأ�ش���اطيل 
ال����رشكات امل�ش���ممة لعالمت���ي فولفو 

و�شوبارو.    
كما قدم املدير العام االأول ل�رشكة 
موتر�ش���يتي، بيج���ان جمي���دي عر�ش���ا 
تف�ش���يليا لعرو����س باق���ات ال�رشكات 
املتاح���ة التي تت�ش���من توفر الرامج 
التدريبية الأف�شل املمار�شات املتبعة 
ال�ش���ائق  �ش���المة  االأ�ش���اطيل،  الإدارة 
والكفاءة يف ا�ش���تهالك الوق���ود، اإدارة 
التاأمن واحل���وادث، التمويل والتاأجر 

الت�شغيلي، وغرها من حلول االأعمال.

 إطالق أول معرض متنقل لمشروع مراسي البحرين

EX عروض توفير مذهلة على سيارة النسر

 افتتاح أكبر فندق في مجموعة ويندام جاردن بالبحرين

اأعلن����ت اإيج����ل هيل����ز دي����ار، ال�رشك����ة الرائدة 
املطورة مل�رشوع مرا�شي البحرين احل�رشي البارز، 
عن اإطالق معر�ش����ها املتنق����ل االأول من نوعه يف 
�ش����باق جائزة البحرين الكرى الذي �شيجرى على 
حلب����ة البحري����ن الدولية م����ن اجلمع����ة املوافق 6 

اأبريل حتى االأحد 8 اأبريل اجلاري.
وته����دف اإيج����ل هيل����ز ديار م����ن اإقام����ة هذا 
احلدث الفريد اإلى ا�ش����تعرا�س خمططها الرئي�س 
ملرا�ش����ي البحري����ن، ال����ذي يتي����ح للزوار فر�ش����ة 
التعرف على املكونات ال�ش����كنية والتجارية التي 

يتمتع بها امل�رشوع ذو الواجهة البحرية اخلالبة. 
وي�شم م�رشوع مرا�شي البحرين �شققا �شكنية 
فاخرة، ومركزا �شخما للت�شوق و�شاحات للت�شلية 
والرتفي����ه، اإلى جانب عالمات جتارية �ش����هرة يف 
جمال ال�ش����يافة الفندقية مثل فندق “العنوان” 

وفندق “فيدا”. 
و�ش����يكون املعر�س مفتوحا يف منطقة البيع 
عل����ى م����دى االأي����ام الثالث����ة لل�ش����باق. و�ش����يمثل 
ه����ذا املعر�س من�ش����ة مثالية ل�رشك����ة اإيجل هيلز 

ديار تعر�����س من خالله عنا�رش اجل����ذب املتعددة 
للم�رشوع.

اجله����ود  اإط����ار  يف  املعر�����س  ه����ذا  وياأت����ي 
املتوا�ش����لة التي تبذلها اإيجل هيلز ديار لزيادة 
الوع����ي ب�ش����اأن م�����رشوع مرا�ش����ي البحري����ن ب����ن 

خمتل����ف فئات املجتم����ع، والذي يت�ش����من مزيجا 
م����ن املكون����ات ال�ش����كنية والتجزئة وال�ش����يافة، 
مثل مرا�ش����ي رزيدن�زس، ومرا�ش����ي �ش����ورز رزدن�زس، 
ومرا�شي بوليفارد، ومرا�شي غالريا، اإ�شافة اإلى 

فندق العنوان وفندق فيدا مرا�شي البحرين.

تق����دم �رشكة الزياين لل�ش����يارات املوزع احل�رشي 
����ا  ل�ش����يارات ميت�شوبي�ش����ي يف مملكة البحرين، عر�شً
رائًعا على �ش����يارة الن�رش EX 2.0 GLS الرائعة، وهي 
�ش����يارة ريا�ش����ية يابانية ال مثيل لها، حيث اأ�شبحت 
متواف����رة االآن ب�ش����عر 4999 دين����ارا فق����ط. تعت����ر 
�ش����يارة الن�رش EX 2.0 GLS اأكرث من جمرد �ش����يارة 
�ش����يدان.  جتمع ب����ن االأداء املتمي����ز والراحة التي ال 
مثيل لها، مت ت�ش����ميم �ش����يارة ال�ش����يدان الريا�شية 
الن�ش����طة الإث����ارة اإعجابك. يع����د التوازن يف ال�ش����يارة 
مثالياً لالأفراد الذين لديهم �شغف لالإثارة الريا�شية.  
يتميز الهيكل اخلارجي لل�ش����يارة مبظهر متميز يرز 
من خالله �شبك اأمامي فريد م�شنوع من الكروم، وهي 
متوفرة يف �ش����بعة خي����ارات من االأل����وان الفتة للنظر. 
وتت�ش����م هذه ال�ش����يارة الرائعة بثباته����ا الفريد على 
الطريق بف�ش����ل نظام التعليق ال�رشيع الذي ياأتي بها 
وبنية هيكلها املقاومة للثاين، مما يعطيها اأداء عايل 
وقيادة �سل�سة. ومت تدعيم هيكل ال�سيارة يف النقاط 

الرئي�شية ملقاومة االلتواء.
واأم����ا يف قمرة القيادة، فقد مت و�ش����ع كل عن�رش 
حتكم فيها ب�شكل حد�ش����ي، مما يوفر م�شاحة داخلية 
مريح����ة. وق����د مت جتهي����ز عجل����ة القيادة م����ع ناقالت 

للحرك����ة واأجه����زة التحك����م يف ال�ش����وت، مم����ا يتي����ح 
لل�شائقن التحكم دون احلاجة اإلى اإبعاد اأعينهم عن 
الطريق، كما توفر الن�رش EX م�ش����احة تخزين وا�ش����عة 

ومريحة وميزات عملية اأخرى.
وبه����ذه املنا�ش����بة، عّل����ق املدي����ر الع����ام ل�رشكة 
الزياين لل�شيارات حممد زكي قائالً: “نحن متحم�شون 

ج����داً لالإعالن عن هذا العر�س اجلذاب، والذي يخف�س 
ب�شكل كبر �شعر �ش����يارة الن�رش EX اال�شتثنائية اإلى 
مبلغ اأكرث اقت�ش����اديا مع �ش����مان ملدة 10 �شنوات اأو 
مليون كيلومرت. حتر�س �رشكة الزياين لل�شيارات على 
اأن تكون يف طليعة موزعي ال�شيارات الذين يزودون 

العمالء باأف�شل عرو�س ال�شيارات يف اململكة”. 

 افتتح الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة 
واملعار�س ال�ش���يخ خالد بن حمود اآل خليفة وبح�شور 
حمافظة العا�ش���مة ال�ش���يخ ه�ش���ام بن عبدالرحمن اآل 
خليفة حمافظ وعدد من امل�شوؤولن وال�شفراء ورجال 
االأعمال، ر�شميا اأكر فندق يف جمموعة ويندام جاردن 
مبملكة البحرين، وذلك �ش���من حف���ل بهيج مت عقده 
الثالثاء املا�ش���ي، مببنى الفن���دق يف منطقة اجلفر. 
وياأتي افتت���اح فندق ويندام جاردن ليدعم م�ش���اعي 
الهيئة الرامية اإلى تطوير القطاع ال�ش���ياحي املحلي، 
حيث من �شاأن هذه اخلطوة اأن ُت�شاهم يف زيادة اأعداد 
الفنادق التي حتت�ش���نها مملكة البحرين مما ينعك�س 
باالإيج���اب عل���ى مقدار الطاق���ة اال�ش���تيعابية ململكة 
البحري���ن ال�ش���تقبال املزيد من ال���زوار الوافدين من 
دول املنطق���ة والعامل اأجمع على م���دار العام. وبهذه 
املنا�ش���بة، قال ال�شيخ خالد بن حمود اآل خليفة: “اإننا 
نفتخ���ر بافتت���اح اأكر فن���دق ويندام ج���اردن، التابع 
ملجموع���ة فنادق ويندام العاملية، يف مملكة البحرين. 

ونتوج���ه بال�ش���كر اجلزي���ل اإل���ى رئي�س جمل����س اإدارة 
�رشكة املناعي القاب�ش���ة �ش���امل املناع���ي على جهوده 
املبذول���ة وا�ش���تثماراته يف البني���ة التحتي���ة للقطاع 
ال�ش���ياحي. كم���ا نتطل���ع ٌقدماً اإل���ى تد�ش���ن املزيد 
م���ن العالم���ات التجاري���ة الرائ���دة يف قطاع ال�ش���ياحة 

وال�ش���يافة العاملية على اأر�س اململكة، مما يعزز من 
حجم وع���دد الفعاليات الرتفيهية التي ت�شت�ش���يفها 
البحرين طوال ال�ش���نة الأفراد العائلة كافة من خمتلف 
االأعمار. وعليه، �شُي�ش���اهم ب�شكل كبر يف دعم القطاع 
ال�شياحي املحلي ودفع عجلة منو االقت�شاد الوطني.”

“هال بحرين” ترحب بضيوف الفورموال 1 
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أكد الوكيل املساعد لشؤون الرياضة 
واملنش��آت يف وزارة ش��ئون الشباب 
والرياض��ة خال��د الح��اج اس��تعداد 
العريب  املؤمت��ر  ال��وزارة الس��تضافة 
الري��ايض األول ال��ذي يق��ام بعنوان 
“دور الرياض��ة يف تحقي��ق أهداف 
التنمية املس��تدامة”، والذي س��يقام 
يومي 10 و11 أبريل الجاري بالتعاون 
مع مكتب األمم املتحدة يف البحرين 
واملجل��س ال��دويل للصح��ة والرتبية 
البدني��ة والرياض��ة والرتويح، حيث 
تعكف جميع اللجان العاملة إلظهار 
الحدث بأزهى حلة تنظيمية، انطالقا 
من أهمية ما ميثل��ه الحدث، والذي 
من املؤمل أن يخرج بتوصيات مهمة 
عىل صعيد ال��دور البارز للرياضة يف 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وأض��اف الح��اج أن الرياض��ة باتت 
الرشي��ان األس��اس؛ لتحقي��ق برامج 
وخط��ط الدول التنموي��ة من خالل 
التكوين الخاص الذي يعتمد بشكل 
أس��اس عىل الركي��زة املتمثل��ة بفئة 
الش��باب، مش��را إىل أن اس��تضافة 
مملك��ة البحرين املؤمتر تأيت يف إطار 
حرص اململكة واإلميان بدور الشباب 
البحرين��ي يف املش��اركة الفاعل��ة يف 

تقدم ورقي املجتمع.  
وأش��ار الوكي��ل املس��اعد لش��ؤون 
الرياض��ة واملنش��آت يف ال��وزارة إىل 
االنتهاء من االس��تعدادات التنظيمية 
كافة إلقامة املؤمت��ر من خالل وضع 
اللمس��ات األخرة ع��ىل العديد من 

الجوانب املتعلقة باستضافة الحدث، 
معتربا أن الحدث ميثل فرصة لتعزيز 
الصورة املرشقة عن مملكة البحرين 
يف اس��تضافة أهم األحداث الرياضية 

والشبابية الدولية. 
بالرشاك��ة  الح��اج  خال��د  وأش��اد 
اإلسرتاتيجية بني وزارة شؤون الشباب 
الرياض��ة ومكتب األم��م املتحدة يف 
مملك��ة البحرين، مش��يدا يف الوقت 
نفس��ه بالجهود الكب��رة التي يبذلها 
والرتبية  للصح��ة  ال��دويل  املجل��س 
والتعاون  والرتويح  والرياضة  البدنية 
الكبر الذي يرمي إىل تأسيس قاعدة 
صلبة؛ لتحقيق األهداف املشرتكة يف 

السياق ذاته. 
وق��ال الح��اج: “نس��عى م��ن خالل 

اللجنة املنظمة العليا وكوادر اللجان 
العاملة لتهيئة املناخ املناسب للمؤمتر 
واالحتفاء بضيوف اململكة، حيث من 

املتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من 
الدول الشقيقة والصديقة، وعاقدين 
اآلم��ال ع��ىل أن تحق��ق مخرجات 

املؤمت��ر األه��داف املطلوب��ة، حيث 
تع��ول املجتمعات كث��را عىل عنرص 
الش��باب ودور الرياضة املهم يف هذا 

السياق”. 
مضيفاً: “نتطلع من خالل التنظيم أن 
تكون مملكة البحرين واجهة أساسية 
ملث��ل ه��ذه التجمع��ات يف املنطقة 
العربية عىل وج��ه التحديد، وتعزيز 
الدور اإلس��رتاتيجي لها الس��يام وأن 
املؤمت��ر يحظى باهتامم دويل واس��ع 
من األمم املتح��دة واملجلس الدويل 
للصح��ة والرتبية البدني��ة والرياضة 
والرتويح، معربني عن شكرنا وتقديرنا 
العميق للجه��ود الرامية كافة لنجاح 

الحدث”.  

المستدامة” التنمية  أهداف  تحقيق  في  الرياضة  “دور  لمؤتمر  جاهزة  والرياضة”  “الشباب 
 الحدث يعزز مكانة البحرين وجهًة لألحداث الشبابية والرياضية... الحاج: 

وزارة شؤون الشباب والرياضة                         اللجنة اإلعالمية

أنجزت اللجان العاملة الس��تضافة 
املؤمتر الرتتيب��ات التنظيمية كافة 
للح��دث امله��م الذي تس��تضيفه 
مملك��ة البحري��ن يف الف��رتة من 
10 – 11 أبريل الجاري مبش��اركة 

عربية ودولية واسعة.
ووضعت اللجان العاملة اللمسات 
األخرة عىل إنجاح فعاليات املؤمتر 
يف إطار الس��عي لعك��س الصورة 
املرشق��ة عن مملك��ة البحرين يف 
اس��تضافة أهم األحداث الرياضية 
والش��بابية، حيث من املتوقع أن 
يصل ع��دد املش��اركني يف املؤمتر 
إىل 200 مش��ارك مع إمكان زيادة 
عدد الدول التي ترغب يف حضور 

ممثليها خالل اليومني املقبلني. 
وأكدت 12 دولة عربية مشاركتها 
رس��ميا يف املؤمتر ع��رب ممثلني لها 
بحسب أحمد جناحي رئيس لجنة 
العالقات العامة، وهي السعودية 
واإلمارات والكويت ومرص واألردن 
والعراق والسودان وليبيا واملغرب 
وتونس وموريتانيا، إضافة ململكة 
البحرين، كام س��يتواجد يف املؤمتر 
الرياضي��ة  الش��خصيات  بع��ض 
اعتامده��ا  ت��م  الت��ي  الب��ارزة 

كضي��وف ومتحدثني وممثلني عن 
األم��م املتحدة واملجل��س الدويل 
البدنية والرياضة  للصحة والرتبية 

والرتويح. 
املنظم��ة  اللجن��ة  واعتم��دت 
فن��دق آرت روتان��ا أم��واج مقرا 
إلقامة الوفود املش��اركة التي من 
املتوق��ع أن تتواف��د بالوصول إىل 
اململكة تباعا، حيث أنجزت لجنة 
الخاصة  التأشرات  كافة  العالقات 
باملشاركني، وتم توزيع املهام عىل 
ف��رق العم��ل التي تم تش��كيلها 

من جانب وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياضة. 

وأشار رئيس لجنة العالقات العامة 
أحم��د جناح��ي إىل االنته��اء من 
الرتتيبات الخاصة بأماكن الس��كن 
واملواص��الت والربنام��ج الخ��اص 
باملؤمتر والفعاليات املصاحبة التي 
س��يتم اإلعالن عنها بعد اعتامدها 
بص��ورة رس��مية، مؤك��دا الحرص 
الت��ام عىل إبراز الص��ورة املرشقة 
عن مملك��ة البحري��ن من خالل 
ه��ذا الحدث وتعزيزها بالش��كل 

الذي يلبي الطموحات. 
ون��وه جناح��ي بجه��ود اللج��ان 
العاملة كاف��ة، مؤكدا أهمية بذل 
أقىص الجه��ود التنظيمية إلخراج 
املؤمتر بطريقة مميزة تس��اهم يف 
بل��ورة النجاح املنش��ود، وأكد أن 
اللج��ان العاملة كثف��ت يف األيام 
املاضية عمليات التنسيق واملتابعة 
مع الجهات الرسمية ذات العالقة 
الت��ي تعت��ربا رشيكا ممي��زا، مام 
س��اهم يف رفع درجات الجاهزية 

الستقبال ضيوف اململكة. 

آرت روتانا مقرًا إلقامة الوفود

أكثر من 200 مشارك في المؤتمر الرياضي العربي األول

فندق آرت روتانا سيكون مسرحا إلقامة المؤتمر

العبداهلل وأبوالفتح يديران 
جلسات المؤتمر

اعتمدت اللجنة املنظمة للمؤمتر العريب األول “دور 
الرياضة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة” كال من 

اإلعالمي فواز العبدالله، واإلعالمية مريم أبوالفتح؛ إلدارة 
جلسات املؤمتر الذي سيقام عىل مدار يومي الثالثاء 

واألربعاء املقبلني املوافق 10 و11 إبريل الجاري.
اإلعالمي فواز العبدالله ميتاز بقوة الحضور والثقافة 

الرياضية بعدما عمل لسنوات طويلة يف حقل اإلعالم 
الريايض كمذيع للربامج الرياضية بتلفزيون البحرين، 

إضافة ىل عضوية لجنة اإلعالم الريايض، كام أنه نال الثقة 
ليكون عريفا الحتفاالت عدة عىل مستوى اململكة وإدارة 

الجلسات يف عدة مؤمترات سابقة.
مريم أبوالفتح هي األخرى تعد وجها نسائيا واعدا يف 

املشهد اإلعالمي املحيل، ولها حضور بارز وإطاللة مميزة، 
وسبق لها أن أدارت الكثر من الجلسات يف املؤمترات 

التي أقيمت عىل أرض اململكة.

مريم أبوالفتح فواز العبدهلل

كشف مستشار التطوير املؤسيس 
بوزارة شؤون الشباب والرياضة 

عبدالرضا املوسوي عن أهداف املؤمتر 
العريب الريايض األول “دور الرياضة 
يف تحقيق التنمية املستدامة”، الذي 

ترشف عىل تنظيمه وزارة شؤون 
الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب 

األمم املتحدة يف البحرين واملجلس 
الدويل للصحة والرتبية البدنية 

والرياضة والرتويح.
وقال عبدالرضا املوسوي إن املؤمتر 
سيلقي الضوء عىل أهمية الرياضة 

ودورها يف املساهمة لتحقيق 
األهداف السبعة عرش للتنمية 
املستدامة التي وضعتها األمم 

املتحدة، وطرق تحقيقها خالل 
السنوات الخمس عرشة املقبلة.

وأوضح املوسوي أن مؤمتر “دور 
الرياضة يف تحقيق التنمية 

املستدامة” هو أول مؤمتر عىل 
مستوى الوطن العريب يتطرق إىل 

التنمية املستدامة من الجانب 
الريايض، إذ يعد املؤمتر نقلة نوعية 

بالنسبة إىل املؤمترات؛ بسبب ربط 
أهداف املؤمتر بأهداف التنمية 

املستدامة من خالل الرياضة.
وذكر املوسوي بأن الرياضة هي أيضا 
من العنارص التمكينية املهمة للتنمية 

املستدامة، ونعرتف باملساهمة 
املتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة 

يف تحقيق التنمية والسالم بالنظر إىل 
دورها يف تشجيع التسامح واالحرتام 
ومساهمتها يف متكني املرأة والشباب 

واألفراد واملجتمعات ويف بلوغ 

األهداف املنشودة يف مجاالت الصحة 
والتعليم واالندماج االجتامعي.

وأضاف املوسوي بأن املؤمتر سيشكل 
فرصة لتواصل الباحثني واملهتمني 

بالقضايا التنموية للتباحث والتشاور 
وتبادل الخربات والتجارب الناجحة يف 

مجال الرياضة والرتبية البدنية عىل 
املستويني اإلقليمي والدويل، ومن ثم 

الخروج بتوصيات ومقرتحات ميكن 
أن ترفع من مستوى إعداد وتنمية 

الفرد الذي هو جزء من املجتمع مام 

يحقق استدامة لجودة الفرد وتنمية 
املجتمع.

وبنينَّ املوسوي أن الرتبية البدنية 
وعلوم الرياضة تلعب دورا إسرتاتيجيا 

يف تحقيق التنمية املستدامة 
للفرد واملجتمع؛ ألنها ترتبط بأكرث 

القطاعات حيوية يف املجتمع وهي 
الصحة والتعليم واإلنتاج، وغرها من 

املجاالت.
وقال املوسوي إن املؤمتر سيسلط 

الضوء عىل أهداف التنمية املستدامة 

السبعة عرش من خالل أربعة محاور، 
إذ إنه سيكون هناك متحدثون 
من جميع أنحاء العامل، إيطاليا 
وبريطانيا ومرص ودول الخليج 

العريب والبحرين، وغرها من الدول، 
إىل جانب حضور ممثلني للجهات 

الخاصة مثل منظمة األمم املتحدة 
للتنمية الصناعية “يونيدو” واملنظمة 
البيئية، كام ستكون هناك ورش عمل 

سيطرح خاللها بعض االختصاصيني 
والخرباء من ذوي الشأن األوراق 

العلمية التي من خاللها نستطيع أن 
نطبق األهداف التنموية عرب املسار 

الريايض يف الوطن العريب، عالوة 
عىل بعض قصص النجاح من جانب 

املحاورين واملتحدثني يف املجال 
التنموي، والتحديات التي تتعلق 

بالرياضة يف الوطن العريب من جهة 
أهداف التنمية املستدامة وكيفية 

التغلب عليها.
وذكر املوسوي أن املؤمتر سيناقش 

أهداف التنمية املستدامة من خالل 
املحاور التالية: املحور األول وهو 

دور الرياضة يف تنفيذ األهداف 
االجتامعية للتنمية املستدامة، 

وسيتحدث املحور الثاين عن كيفية 
االستفادة من الرياضة لتحقيق 

تنمية اقتصادية مستدامة، وسيتطرق 
املحور الثالث للرياضة والبيئة، فيام 

سيتضمن املحور الرابع عن كيفية 
االستفادة من الرشاكة عن طريق 

تفعيل دور األندية الرياضية واملراكز 
الشبابية يف تحقيق األهداف الخاصة 

بالتنمية املستدامة.

الرياضة أداة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الرياضة من العناصر المهمة للتنمية المستدامة
كشف أهداف ومحاور المؤتمر... الموسوي:

خالد الحاج وزير شؤون الشباب والرياضة

عبدالرضا الموسوي
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افتت��ح رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليفة اليوم )الجمعة( مرشوع املالعب 
املصغرة املقدمة لالتحاد الطاجيكستاين 
يف إطار برنامج دعم االتحاد اآلس��يوي 
لالتحادات الوطنية والذي يشمل إقامة 
4 مالعب من النجيل الصناعي )الجيل 

الثالث(.
ج��اء ذل��ك خ��الل الزي��ارة الرس��مية 
لرئيس االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم 
إىل العاصمة الطاجكس��تانية دوشنبيه 
والتي اس��تهلت بحفل افتتاح مرشوع 
املالعب املصغرة الذي أقيم يف دوشنبيه 
الطاجيكس��تاين  بحضور رئيس االتحاد 
واألمني الع��ام لالتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم وعدد من املس��ؤولني يف االتحاد 
املحيل والوفد املراف��ق لرئيس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
وألقى الش��يخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليفة كلمة يف مس��تهل االحتفال أكد 
فيها ع��ى أن مرشوع املالعب املصغرة 
يف طاجيكس��تان يعد ج��زءاً من حزمة 
مشاريع مامثلة يستفيد منها 15 اتحاداً 
وطني��اً وذلك يف إطار سياس��ة االتحاد 
اآلس��يوي الهادف��ة إىل تقديم مختلف 
أش��كال الدع��م واملس��اندة ملختل��ف 

االتحادات الوطنية يف القارة اآلسيوية.
وقال الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة: إننا حريصون عى تقديم الدعم 
املتميز ملجتمع كرة القدم اآلسيوية من 
خالل مرشوع املالع��ب الصغرية الذي 
يوفر البيئة املناسبة لنمو وتطوير قطاع 
الواعدين، وإتاح��ة الفرصة أمام عموم 
رشائح املجتمع ملامرس��ة اللعبة يف جو 
مالئم،مبا يسهم يف زيادة شعبية اللعبة 
وارتف��اع ع��دد مامرس��يها يف مختلف 

بلدان القارة اآلسيوية.
ودعا الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهيم آل 
خليف��ة أرسة االتح��اد الطاجيكس��تاين 

املالعب  مل��رشوع  األمث��ل  لالس��تثامر 
املصغرة بص��ورة متميزة تكفل تحقيق 
املكاس��ب املرجوة ملس��رية اللعبة من 
خ��الل احتض��ان األنش��طة الخاص��ة 
تدريبات  الواعدين، واحتض��ان  بفئ��ة 

املنتخبات الوطنية.
كام أعلن رئيس االتحاد اآلس��يوي عن 
دع��م االتحاد مل��رشوع أع��ادة تأهيل 
أرضي��ة االس��تاد الرئي��ي يف العاصمة 
دوش��نبيه وذل��ك مبا يس��هم يف تعزيز 
كفاءته يف احتضان املباريات وينعكس 

إيجابا عى املردود الفني لالعبني.
من جانبه أعرب روستم إميومايل رئيس 

االتحاد الطاجيكستاين لكرة القدم عن 
سعادته الكبرية بافتتاح مرشوع املالعب 
الصغرية لالتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
قائ��اًل: لقد قدم االتح��اد القاري دعاًم 
س��خياً لكرة القدم يف طاجيكستان، من 
خالل مرشوع املالعب الذي سيس��هم 
يف تعزيز جه��ود رعاية اللعبة ،والعمل 
عى توسيع قاعدة املامرسني من خالل 
احتض��ان الالعب��ني الواعدي��ن، واقامة 
الهادفة لصق��ل مهاراتهم  املس��ابقات 
اس��تقبال  إىل  ومواهبهم،باإلضاف��ة 

نشاطات الكرة النسائية.
وبعد أن قص الشيخ سلامن بن ابراهيم 

آل خليف��ة رشيط افتتاح املالعب ، قام 
بجولة تفقدي��ة ملرافق املالعب،والتقى 
أف��راد منتخب��ات الواعدي��ن التابع��ة 
لالتحاد الطاجيكس��تاين والتقط معهم 

الصورة التذكارية.

 لقاء أسرة االتحاد وزيارة 
أكاديمية الواعدين

والتقى الشيخ س��لامن بن ابراهيم مع 
برئاس��ة  الطاجيكس��تاين  االتحاد  أرسة 
روس��تم إميوم��ايل الذي رح��ب بزيارة 
رئيس االتحاد اآلس��يوي واعتربها دليال 
ع��ى حرص��ه ال��دؤوب ع��ى تلمس 

احتياجات االتحادات األهلية يف القارة 
اآلس��يوية والتواصل املس��تمر معها مبا 
يص��ب يف خانة االرتقاء مبس��رية الكرة 
اآلس��يوية . وخالل اللقاء أعرب الشيخ 
س��لامن ب��ن ابراهي��م آل خليفة عن 
سعادته بزيارة جمهورية طاجيكستان 
منوه��اً بالجه��ود الكبرية الت��ي يبذلها 
االتحاد املحيل يف س��بيل تطوير مسرية 
لعب��ة كرة الق��دم يف الب��الد عى كافة 
األصعدة. وأشار رئيس االتحاد اآلسيوي 
أن كرة الق��دم الطاجيكس��تانية متلك 
االرادة الت��ي تؤهلها للتط��ور والنامء 
مؤك��داً أن االتح��اد اآلس��يوي ملت��زم 
بتقدي��م الدع��م واملس��اندة لالتح��اد 
االتح��ادات  كس��ائر  الطاجيكس��تاين 
األخ��رى لتعزي��ز جه��وده الهادفة إىل 

بلوغ أهداف النمو املنشودة.
كام قام الش��يخ سلامن بن ابراهيم آل 
خليف��ة بزيارة إىل أكادميي��ة الواعدين 
التابعة لالتحاد الطاجيكستاين واستمع 
إىل رشح عن س��ري العمل يف األكادميية 
معرب��ا ع��ن إعجاب��ه بخط��ة العمل 
األكادميية  م��ن  لالس��تفادة  املوضوعة 
يف رعاي��ة الالعبني الواعدي��ن وتخريج 
األجي��ال الجدي��دة الت��ي متث��ل عدة 

املستقبل للكرة الطاجيكستانية.

سلمان بن إبراهيم يفتتح مالعب االتحاد اآلسيوي في طاجيكستان 
زار دوشنبيه والتقى أسرة اتحاد اللعبة وتفقد أكاديمية الواعدين

رئيس االتحاد اآلسيوي ورئيس االتحاد الطاجيكستاني مع اللوحة التذكارية للمشروع  سلمان بن إبراهيم يقص شريط افتتاح المالعب

دوشنبيه                  مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

زكت الجمعية العمومية لالتحاد العريب 
للريشة الطائرة سوسن تقوي رئيس 

االتحاد البحريني للريشة الطائرة 
واإلسكواش لرئاسة االتحاد العريب للريشة 

الطائرة للدورة االنتخابية القادمة.
جاء ذلك يف اجتامع الجمعية العمومية 
العادية لالتحاد العريب للريشة الطائرة 

الذي عقد يوم أمس الجمعة بفندق 
هاين رويال برئاسة النائب األول لالتحاد 
العريب املغريب سابقاً عمر باليل وبحضور 

األمني العام للجنة االوملبية البحرينية 
عبدالرحمن عسكر، واألمني العام التحاد 
اللجان االوملبية الوطنية العربية سعود 

العبدالعزيز.
ومثل االتحاد البحريني يف اجتامع 

الجمعية العمومية العادية كال من رئيس 
االتحاد سوسن تقوي، وأمني رس االتحاد 

هشام العبايس.
وافتتح االجتامع بكلمة ترحيبية للنائب 

األول لرئيس االتحاد عمر باليل الذي 
ترشح ملنصب الرئاسة قبل أن ينسحب 

لصالح تقوي، حيث قدم الباليل 
خالص شكره وتقديره للجنة األوملبية 
البحرينية واالتحاد البحريني للريشة 

الطائرة واالسكواش عى استضافة 
أعامل االجتامع، مشيدا بحسن الضيافة 
واالستقبال، متمنيا بأن يشهد االجتامع 

نقلة جديدة للعبة.
وانتقلت الكلمة فيام بعد ألمني عام 

اللجنة األوملبية الذي رحب بالضيوف 
يف بلدهم الثاين مملكة البحرين، ونقل 
لهم تحيات وتقدير ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس 
املجلس االعى للشباب والرياضة، رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، متمنيا أن 

يخرج االجتامع بأفضل القرارات التي 
تسهم يف االرتقاء بلعبة الريشة الطائرة 

يف الوطن العريب انطالقا من جهود 
اململكة الرامية دوما إىل تعزيز العمل 

العريب املشرتك يف كافة املجاالت خصوصا 
يف املجال الريايض، مؤكدا دعم اللجنة 

األوملبية ألنشطة وبرامج االتحاد.
وانتقلت الكلمة فيام بعد ألمني عام 

اتحاد اللجان األوملبية العربية الوطنية 
الذي نقل للحضور تحيات رئيس 

االتحاد األمري طالل بن بدر، ومتنياته 
بنجاح االتحاد، معربا عن شكره للجنة 

األوملبية البحرينية عى استضافتها 
أعامل االجتامع ودورها الفاعل يف 

تطوير الحركة الرياضية بالدول العربية، 
متطلعا ألن يكون نقطة انطالقة جديدة 
وملستقبل أفضل للعبة، مؤكدا أن اتحاد 

اللجان األوملبية العربية يعترب رشيكا مع 

باقي االتحادات العربية وليس سلطة.

وفيام بعد بدأ اجتامع الجمعية 

العمومية، والذي شهد مشاركة أمني عام 

اتحاد اللجان األوملبية العربية الوطنية، 

حيث تقرر إلغاء بند اعتامد اجتامع 

محرض االجتامع السابق املدرج عى 

جدول األعامل لعدم وجود أي معلومات 

أو بيانات إدارية أو مالية بشأن االتحاد 

السابق، كام تم إجراء تعديل عى النظام 

االسايس لالتحاد العريب بأن يكون هناك 

نائب أول للرئيس، وثالثة نواب آخرين 

للرئيس لشؤون التسويق واالستثامر، 

لشؤون التطوير، للشؤون الفنية 

واملسابقات.

ووافقت الجمعية العمومية عى نقل 

مقر االتحاد العريب من جمهورية العراق 

باإلجامع، كام تم االتفاق عى نقر املقر 

إىل مملكة البحرين بعد أن سحب ممثل 

جمهورية مرص املقرتح القايض بنقل 

املقر إىل بالده.

وانتقل االجتامع إىل بند االقرتاع، وتم 

تزكية سوسن تقوي برئاسة االتحاد 

العريب للريشة الطائرة بالتزكية، كام متت 

تزكية كال من الجزائري محمد صابيح 

نائبا للرئيس لشؤون التطوير، واألردين 

محمد ذيابات نائبا للرئيس للشؤون 

الفنية واملسابقات، والسعودي مقرن 

املقرن نائبا للرئيس لشئون التسويق 

واالستثامر، ومتت تزكية أربعة أعضاء 

لعضوية املكتب التنفيذي، وهم: املرصي 

محمد كامل، واملغريب عمر باليل، 

والفلسطيني نبيل الرتك، والليبي نوري 

زراع.

وأجريت انتخابات عى مستوى النائب 

األول للرئيس، والذي ترشح له كال من 

السودانية هنادي الصديق واملغريب عمر 

باليل، حيث فازت صديق باالنتخاب 

بعدما حصلت عى 6 أصوات مقابل 3 

ملنافسها باليل.

وانتقل االجتامع فيام بعد إىل بند ما 

يستجد من أعامل، وتم االتفاق عى 

رضورة التواصل مع اللجنة األوملبية 

العراقية أو وزارة الشباب والرياضة 
العراقية؛ للحصول عى كافة البيانات 
واملعلومات اإلدارية واملالية الخاصة 

باالتحاد العريب للريشة الطائرة عندما 
كان املقر مبدينة أربيل.

حرض االجتامع ممثلني من 10 دول من 
أصل 13 دولة منضوية تحت مظلة 

االتحاد وهم البحرين، السودان، األردن، 
الجزائر، السعودية، ليبيا، مرص، فلسطني، 

املغرب، لبنان، فيام غاب عن االجتامع 
ممثيل كل من العراق وتونس وموريتانيا.
ويف ختام االجتامع، قامت سوسن تقوي 
بتقديم عرض متكامل عن برنامج عملها 

لتطوير الريشة الطائرة العربية تضمن 
تحليل للواقع الحايل للعبة مثل نقاط 
الضعف والقوة والتحديات والفرص، 

كام تتضمن املحاور اإلسرتاتيجية االرتقاء 
بالعمل اإلداري وفق اللوائح واالنظمة 
العربية والدولية، كام تضمنت الخطة 
موضوع تفعيل الرعاية واالستثامر من 

خالل عدد من املبادرات، إضافة إىل 
متكني املرأة وتفعيل مسابقات وأنشطة 

االتحاد.
وقد حاز العرض إعجاب أعضاء الجمعية 

العمومية الذين عربوا عن أملهم يف أن 
تتبلور جميع تلك التصورات إىل واقع 

عميل لالرتقاء باللعبة.

جانب من الجمعية العمومية سوسن تقوي

بالتزكية الطائرة  للريشة  العربي  رئيًسا لالتحاد  سوسن تقوي 
عسكر شهد اجتماع الجمعية العمومية

بحض��ور رئيس الهيئة العليا لنادي راش��د 
للفروس��ية وس��باق الخيل س��مو الش��يخ 
عبدالل��ه ب��ن عي��ى آل خليف��ة، ونائب 
رئيس الهيئة العليا لنادي راش��د للفروسية 
وس��باق الخي��ل س��مو الش��يخ عيى بن 
س��لامن بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ 
حم��د ب��ن عبدالله بن عي��ى آل خليفة، 
وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن 
س��لامن آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن 
عيل بن عيى آل خليفة، وس��مو الش��يخ 
س��لامن بن محمد بن عي��ى آل خليفة، 
نظم نادي راش��د للفروسية وسباق الخيل 
عرص أمس السباق الثالث والعرشين لهذا 
املوسم، والذي أقيم عى كؤوس رشكة فيفا 

البحري��ن والداريب وكأس البحرين الذهبي 
“برعاي��ة فيفا” وذلك عى مضامر س��باق 

النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
وش��هد الس��باق تفوق الجياد املرشحة يف 
أغلب أش��واط الس��باق، وكان أقواها فوز 
الحصان البطل “ثور كهيل س��تار”، والذي 
اثبت من جديد إنه حصان ال يقهر، حيث 
تف��وق باألمس عى مجموع��ة من الجياد 

القوية يف املضامر البحريني.
واستطاعت الفرس املرشحة األوىل “صابره” 
بفوز جديد وتتويج نفسها بداريب البحرين 
يف الش��وط الس��ادس للم��رة األوىل، فيام 
اس��تطاعت الفرس املرش��حة الثانية “بلوز 

غيتار” كسب الرصاع يف الشوط الخامس.

وش��هد الش��وط الرابع فوزا الفت��ا للفرس 
“انكلينيش��ن” وخطفت الف��وز. وكام كان 
متوقعا متكن الحصان “الجاليب 1544” من 

الفوز بكأس الشوط الثالث.

وشهد الش��وط الثاين بداية قوية للحصان 
الجدي��د “جيم روكف��ورد”، في��ام جاءت 
النتائج متامشية مع الرتشيحات يف الشوط 
األول، حيث اس��تطاع “صعوب” تس��جيل 

أوىل انتصاراته. 
وت��م تتوي��ج الفائزين يف الس��باق، حيث 
قام علي��ان الوتيد الرئيس التنفيذي برشكة 
فيفا بتقدي��م كأس البحري��ن الذهبي إىل 

سمو الشيخ عيى بن سلامن بن حمد آل 
خليفة بعد فوز جواده “ ثور كهيل ستار” 
إلس��طبل العاديات ريسنغ، كام قدم كأس 
داريب البحرين اىل مس��اعد املضامر الفائز 
إسحاق مراد، وقدم كأس الشوط الخامس 
إىل املضم��ر الفائز ألن س��ميث، فيام قدم 
رئي��س الش��ؤون الحكومية برشك��ة فيفا 
الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة كأس فيفا 
للش��وط الثاين إىل سمو الش��يخ خالد بن 
ع��يل بن عيى آل خليفة، وكأس الش��وط 
الرابع إىل املالك الفائز إبراهيم العفو، فيام 
قدم محمد البلويش محلل أول للمسؤولية 
األجتامعي��ة برشك��ة فيف��ا كأس الش��وط 

الثالث إىل املضمر الفائز يوسف طاهر.

جانب من التتويج

ال����ج����ي����اد ال����م����رش����ح����ة ت���خ���ط���ف ك���������ؤوس ف��ي��ف��ا 

ضاحية السيف                   اللجنة األولمبية
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رئيس اتحاد الكرة: 14 عاًما من النجاحات العالمية  االطالع على عمل الفرق

حظ��ي اآلالف م��ن مش��جعي الفورموال 1 
بجولة يف منطق��ة املرآب اطلعوا خاللها عن 
قرب عىل الفرق املش��اركة يف س��باق جائزة 
طريان الخلي��ج للفورموال 1 يف البحرين عىل 
حلبة البحرين الدولية، أثناء اس��تعداداتهم 
لخوض املنافس��ات، وذل��ك عندما افتتحت 
الحلب��ة أبوابها أم��ام الجامهري املش��جعة، 
حي��ث متكن��ت الجامهري م��ن الدخول إىل 
منطقة مش��جعي الفورموال1 والقيام بجولة 

عامة يف منطقة الصيانة.
ومتك��ن رواد الحلب��ة م��ن ال��زوار املحليني 
والقادمني من شتى أنحاء العامل من مشاهدة 

فرقهم وسائقيهم املفضلني.
وأتاح��ت حلب��ة البحري��ن الدولي��ة ملحبي 
س��باق الفورموال 1 فرصة التمتع بجولة عىل 
االقدام يف مواق��ع الصيانة، وتوفر الجولة يف 
منطقة الصيانة فرصة نادرة لعشاق الرسعة 
القادمني م��ن جميع أنحاء الع��امل، لإلطالع 
عىل أج��واء الس��باق من خل��ف الكواليس 
وس��ائقيهم  املفضل��ة  فرقه��م  ومش��اهدة 
املحبوب��ني أثن��اء قيامهم بوضع اللمس��ات 
األخرية عىل تجهيزاتهم قب��ل انطالق هدير 

محركات الس��يارات. وأتيحت هذه الفرصة 
لحام��ي تذاكر األي��ام الثالثة للمش��اركة يف 
جولة منطقة الصيانة، والتي س��تضعهم عىل 
مقربة خط��وات من أكرث الس��يارات تطورًا 
يف الع��امل. وق��ال عدد م��ن الجامهري الذين 
حرصوا عىل الحضور واالطالع عىل تجهيزات 
الفرق، إّنهم حرضوا مس��بًقا لس��باق جائزة 

البحرين الك��رى، ولكنها امل��رة األوىل التي 
يحصلوا فيها ع��ىل فرصة التواجد يف منطقة 
الصيانة ومش��اهدة مراتب الفرق، مؤكدين 
أنه��ا تجربة جديدة ومميزة ومتنوا لو متكنوا 
من مش��اهدتها سلًفا؛ من أجل التعرف عىل 
األحداث واالستعدادات التي تجري من وراء 

الكواليس يف منطقة العمليات. 

أك��د رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم الش��يخ عي ب��ن خليفة بن 
أحمد آل خليفة أن سباق الفورموال 
1 يعد أكر وأهم حدث ريايض يقام 

عىل مستوى الرشق األوسط.
وأش��ار رئيس اتحاد الكرة يف ترصيح 
له مبناسبة بدء سباق جائزة البحرين 
الكرى لط��ريان الخليج يف الفورومال 
1 للموسم 2018 إىل أن دعم القيادة 
الرش��يدة لرياضة الس��يارات وحلبة 
البحرين الدولية جعل اململكة قبلة 
الكبرية  األحداث  مختلف  الستضافة 
يف رياض��ة املحركات مبا فيها س��باق 

الفورومال 1.
س��باقات  اس��تضافة  أن  وأوض��ح 
الفورم��وال 1 ع��ىل حلب��ة البحرين 
الدولي��ة بنج��اح ومتيز كب��ري طوال 
الس��نوات املاضي��ة وتواص��ل الثقة 
الدولي��ة لحلبة البحري��ن يؤكد نهج 
القيادة الرش��يدة يف وض��ع اململكة 
ضمن مصاف ال��دول املتقدمة عىل 
جمي��ع األصعدة، وذل��ك باحتضانها 

مختلف األحداث الرياضية الكرى.
ولفت إىل أن مملكة البحرين باتت 
محط أنظار م��ن جانب املاليني من 
عشاق هدير املحركات، مشريا إىل أن 
ذلك يضاف لسلسلة املكتسبات التي 
تحققها الرياضة البحرينية بفضل ما 
تحظى به من دعم واهتامم كبريين 

من جانب القيادة الرشيدة.

وأشار إىل أن السمعة الطيبة والثقة 
الكب��رية التي تنالها حلب��ة البحرين 
الدولية باس��تضافتها جوالت بطولة 
الع��امل للفورموال 1 للع��ام 14 عىل 
الت��وايل ي��أيت تأكي��دا ع��ىل التميز 
الكبري ململك��ة البحرين يف احتضان 
املنافسات، وذلك بش��هادة الجميع 
بفضل ما أظهرته اململكة من قدرات 
تنظيمي��ة رائع��ة نالت استحس��ان 
الجميع بدءا من االس��تضافة األوىل 

العام 2004.
حلب��ة  أن  االتح��اد  رئي��س  وأك��د 
البحري��ن الدولي��ة بات��ت موط��ن 
رياضة السيارات يف الرشف األوسط، 
الناجح  خصوص��ا م��ع اس��تقطابها 
للجامهري خالل  والالف��ت  والكب��ري 
العامل  بطول��ة  لجوالت  اس��تضافتها 
اململك��ة  بات��ت  إذ   ،1 للفورم��وال 
محطة ملحبي سباقات السيارات من 

مختلف دول العامل.

قال مدير إذاع��ة البحرين، يونس 
سلامن، إن اإلذاعة تشارك مختلف 
الوسائل االعالمية املحلية والعاملية 
يف نق��ل وقائ��ع الح��دث الريايض 
الكبري الذي تش��هده البحرين هذه 
االيام وهو س��باق جائزة البحرين 
الك��رى للفورم��وال 1 حرص��ا منها 
بوضع املستمعني يف البحرين ودول 

املنطقة يف الصورة أوال بأول.
وأوض��ح يونس س��لامن يف ترصيح 
أن  س��بورت”  ل�”الب��الد  خ��اص 
الرتتيبات الس��تقبال ه��ذا الحدث 
العاملي الكبري ق��د بدأت قبل فرتة 
وذلك بإقامة س��توديو خاص لنقل 
الفعاليات يح��وي احدث  جمي��ع 

اجهزة النقل االذاعية، باالضافة اىل 
مش��اركة الكادر الفن��ي واملقدمني 
واملذيع��ني لنقل اش��واط الس��باق 
للمس��تمعني ووضعه��م يف الج��و 
حلب��ة  تش��هده  ال��ذي  الري��ايض 

البحرين الدولية.
وذك��ر يون��س س��لامن ان اذاع��ة 
البحري��ن واثن��اء عملي��ة النق��ل 
الشخصيات  العديد من  تستضيف 
الت��ي لها إمل��ام بهذه املس��ابقات 
الدولي��ة الط��الع املس��تمعني عىل 
سري الس��باق واملراحل املختلفة يف 
احتس��اب النتائج واعطاء نبذة عن 
املعروفني والذين  الدوليني  االبطال 

شاركوا يف هذه املسابقة.

وأض��اف مدير إذاع��ة البحرين أن 
حضور اإلذاعة يف س��باق الفورموال 
االذاع��ة  دور  إط��ار  يف  ي��أيت   ،1
للمساهمة يف تقديم هذه الرياضة 
وثقافته��ا إىل املس��تمعني داخ��ل 
البحري��ن وخارجه��ا باالضاف��ة إىل 
الرتوي��ج له��ذا امل��رشوع الريايض 
العم��الق، مؤك��دا أن اله��دف من 
الرنامج تناول ما يتعلق بالفورموال 
1 وسباقات السيارات باالضافة إىل 
الخاصة  للفعالي��ات  كاملة  تغطية 
الصحافية  كاملؤمترات   1 بالفورموال 
وأخبار الس��باقات ولقاءات شاملة 
م��ع القطاع��ات الت��ي له��ا عالقة 

بتنظيم سباق الفورموال.

”On Air“

كانو: السباق يحتل 
أهمية عالمية 

ق��ال رئيس مجل��س ادارة النادي األهي 
خالد كان��و أن س��باق جائ��زة البحرين 
الكرى لطريان الخليج للفورموال 1 يحتل 
أهمية كب��رية خصوصا يف روزنامة بطولة 
الع��امل بس��بب التنظيم الرائ��ع واملتميز 

لحلبة البحرين الدولية.
وأض��اف كان��و أن دعم ورعاي��ة القيادة 
الحكيم��ة، ومتابعة واهتامم س��مو ويل 
العهد كان له أبلغ األثر يف تحقيق النجاح 
الكبري لسباق الفورموال 1 طوال السنوات 
املاضية، منوها باملكتسبات العديدة التي 
جنته��ا البحرين من وراء اس��تضافة هذا 
الحدث العاملي الذي أبرزها عىل خارطة 
الرياضية العاملية، وحقق لها العديد من 

العوائد االقتصادية والسياحية.

سابق النجوم
أبريـل

البحرين��ي  االتح��اد  الصخ��ري – 
للس��يارات: أعرب رئيس االتحاد 
الش��يخ  للس��يارات  البحرين��ي 
عبدالل��ه ب��ن عي��ى آل خليفة 
باس��تضافة  واعتزازه  فخ��ره  عن 
مملكة البحري��ن ممثلة بحلبتها 
الدولية موطن رياضة الس��يارات 
يف الرشق األوسط للجولة الثانية 
لبطولة العامل للفورموال 1 ملوسم 
2018 يف الفرتة من 7 حتى 9 من 

شهر أبريل الجاري.

مكاسب عديدة 

وأكد عبدالله بن عيى يف ترصيحه 
البحرين  حلب��ة  “س��تكون  قائاًل 
الدولية مح��ط أنظار املاليني من 
عشاق س��باقات الرسعة خصوصا 
س��باقات الفورموال 1 باستضافتها 
للم��رة الرابع��ة ع��رشة لس��باق 
الفورموال 1 ملوسم 2018 الجولة 
الثانية من البطولة العاملية لقمة 
رياضة الس��يارات، وبال ش��ك أن 
من  العدي��د  حقق��ت  اململك��ة 
املكاس��ب يف مختل��ف املجاالت 
والقطاعات جراء اس��تضافة هذا 
الس��باق العامل��ي ع��ىل أرضه��ا، 
وتحقيق الحلب��ة الدولية للعديد 
من الجوائ��ز واالنجازات املرشفة 
يف الس��نوات املاضي��ة ب��دًء من 
الع��ام 2004 ال��ذي حققن��ا فيه 
جائزة أفضل تنظيم بفضل جهود 

الجميع”.

 تأكيدًا لمكانة البحرين 
العالمية

واستمر رئيس اتحاد السيارات يف 
ترصيحه قائاًل “ إن ما تحقق يأيت 
تأكيداً مل��ا حققته حلبة البحرين 

الدولي��ة ورياض��ة الس��يارات يف 
اململك��ة حتى اآلن من س��معة 
طيبة وتجس��يد حقيقي للجهود 
املخلص��ة الت��ي بذل��ت ط��وال 
األعوام املاضية م��ن أجل اظهار 
الحدث العاملي م��ن قلب لؤلؤة 
الصح��راء بالص��ورة التي تخلب 
باالستحس��ان  وتحظى  األلب��اب 
س��واء من قبل الفرق املش��اركة 
باجهزته��ا االداري��ة والفني��ة أو 
الس��ائقني أنفس��هم باالضافة إىل 
الحضور الغفري الذي يحرص عىل 
حضور سباقات الفورموال 1 طوال 
السنوات املاضية، ومن استضافتنا 
ألول س��باق للفورموال 1 يف العام 
2004 يف منطقة الرشق األوس��ط 
كان جمي��ع املتس��ابقني والفرق 
يف البطولة أعرب��وا عن انبهارهم 
بالطريق��ة التي اس��تضافت فيها 
الحلبة الدولية الحدث، كام أكدوا 
أنهم يش��عرون باالرتياح كثرياً يف 
النواحي  م��ن جمي��ع  اململك��ة 
لهذا  للع��ودة  يتش��وقون  وأنهم 

املضامر املميز”.

 المارشالز ودور مشرف 
وجبار

وق��ال الش��يخ عبدالله بن عيى 
“املارشالز يقومون بجهود جبارة 
ودور م��رشف يف اس��تضافة هذا 
الحدث وجميع الس��باقات التي 
تزور اململكة وتنظم عىل مضامر 
الحلب��ة الدولي��ة، وال��كل أصبح 
ليس  البحرين  مارش��الز  يع��رف 
فق��ط بتحقيقن��ا أفض��ل جائزة 
تنظي��م ألول س��باق يف منطق��ة 
الرشق األوسط، بل مشاركتهم يف 
تنظيم عدة سباقات للفورموال 1 

الهن��د  يف 
وأذربيج��ان 

عاملية  وس��باقات 
أخ��رى، وجاءت هذه 

تأكيداً  املرشفة  املشاركات 
الطاقات والكوادر  عىل وجود 

سواء من العنرص الرجايل والنسايئ 
عىل حٍد س��واء أن اململكة سباقة 
يف مختلف املجاالت، وقد ملس��نا 
االتح��اد  مس��ئويل  انطباع��ات 
الدويل للس��يارات ومسئويل هذه 
السباقات ويرشفنا ويسعدنا دوماً 
مشاركة شباب البحرين املخلصني 
يف تنظيم أي س��باق حول العامل 
ومساعدة أي بلد يف ذلك، واليوم 
نؤك��د جاهزي��ة جمي��ع فرقن��ا 
التنظيمية النطالق السباق الكبري 

والسباقات املساندة له”.

 دعوة للجميع للحضور 
ومتابعة السباق

ودعا رئي��س االتح��اد البحريني 

الكري��م  الجمه��ور  للس��يارات 
الثانية  الجولة  منافسات  لحضور 
من البطولة العاملية واالس��تمتاع 
التي  الرتفيهية  الرام��ج  مبختلف 
أعدته��ا حلبة البحري��ن الدولية 
له��م ا خل��ف امل��درج الرئييس 
الجمي��ع،  تنتظ��ر  واملفاج��آت 
وس��تتاح له��م الفرص��ة لاللتقاء 
بأبطال الع��امل للفورموال 1 ضمن 
فرصة فريدة من نوعها يف العامل.

عبداهلل بن عيسى: السباق عزز من مكانتنا العالمية
دعا الجماهير للحضور واالستمتاع بكل ما أعدته حلبة البحرين الدولية

عبداهلل بن عيسى

محمد الدرازي

اتحاد الكرة- المركز اإلعالميمحمد الدرازي

إعالميو اإلذاعة أثناء تقديم أحد البرامج 

منطقة الصيانة تستقبل عشاق السرعة

علي بن خليفة 



املنامة - بن��ا: أكد ويل العهد نائب 
القائد األع��ى النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء صاحب الس��مو 
املليك األمري س��لامن ب��ن حمد آل 
خليفة أن “س��باق جائزة البحرين 
 2018 الخلي��ج  لط��ريان  الك��رى 
الفعاليات  ومختل��ف   1 للفورموال 
التي تس��تضيفها مملك��ة البحرين 
ع��ر حلب��ة البحري��ن الدولية، قد 
أس��هم بفاعلي��ة يف فت��ح املج��ال 
للعديد من القطاعات الحيوية من 
االستفادة املبارشة منها، إىل جانب 
دع��م مكانة اململك��ة وأهميتها يف 
رياض��ة الس��يارات عى مس��توى 

الرشق األوسط والعامل”.
ونوه س��موه إىل أن “البحرين تعتز 
وتفخ��ر مب��ا لديها م��ن إمكانيات 
وع��ى الطاق��ات البحريني��ة التي 
تلعب الدور األكر يف نجاح مختلف 
فعالي��ات حلبة البحري��ن الدولية، 
وم��ا قدموه م��ن عم��ل متقن يف 
االستعدادات والتنظيم واالدارة مام 
أضفى عى سباقات اململكة هوية 
خاصة يبقى أثره��ا لدى الجامهري 

الكبرية التي تشهدها الحلبة”.
جاء ذلك لدى زيارة سموه للحلبة 
التي شهدت انطالق التجارب الحرة 
األوىل ضمن جائزة البحرين الكرى 
لطريان الخليج 2018، يف نس��ختها 
الرابعة عرش والت��ي تقام يف الفرتة 
م��ن 6 إىل 8 إبري��ل الجاري، كأول 
سباق لييل لهذا املوسم، وثاين جولة 
من جوالت بطولة العامل لس��باقات 

السيارات الفورموال 1 هذا العام.
وأعرب سموه عن تقديره واعتزازه 
للقامئني عى حلبة البحرين الدولية 
عى جهودهم يف اإلعداد الستضافة 
الحدث الريايض املميز، الذي يعمل 

الجمي��ع ع��ى إظهاره باملس��توى 
املطلوب، مثنيا س��موه عى تعاون 
مختلف أجه��زة الدولة وقطاعاتها 
يف س��بيل نج��اح جائ��زة البحرين 
الكرى بالشكل الذي يليق بسمعة 

اململكة.
وتنم��ى س��موه للفرق املش��اركة 
واملتس��ابقني كل التوفيق والنجاح 
يف منافس��ات، وتحدي��ات جائ��زة 
البحرين الكرى، كام متنى س��موه 
املتع��ة  العريض��ة كل  للجامه��ري 
يف مش��اهدة هذا الس��باق، مرحبا 
ومواطن��ني  زوار  م��ن  بالجمه��ور 
ومقيمني الحارضين لس��باق طريان 
الك��رى 2018  للجائ��زة  الخلي��ج 
الح��دث  ه��ذا  يف   ،1 للفورم��وال 
العامل��ي ال��ذي يتج��دد عى أرض 

مملكة البحرين سنويا.

املؤسس��ات  قس��م  رئيس  أكدت 
الحكومية بإدارة العالقات العامة 
بديوان وزارة الداخلية املالزم أول 
فاطمة الغريب، يف ترصيح خاص 
ل�”الب��الد س��بورت” أن اله��دف 
الرئيس من مشاركة وزارة الداخلية 
بفعاليات القرية الرتفيهية لسباق 
جائ��زة البحرين لط��ريان الخليج 
فورموال 1، يأيت تعزيزا إلسرتاتيجية 
الرشاكة املجتمعية التي تستهدف 
تعميق التواصل مع كافة األنشطة 
املجتمعي��ة، واس��تمرارا للحضور 
يف  الداخلي��ة  ل��وزارة  الفاع��ل 

الفعاليات املحلية والعاملية.
فاطم��ة  أول  امل��الزم  وقال��ت 
وزارة  مش��اركة  إن  الغري��ب، 
الداخلي��ة بالفعالي��ات املصاحبة 
لس��باق الفورم��وال 1 جاءت عى 
نح��و نوعني من املش��اركة، األول 
هو املش��اركة ع��ن طريق عرض 
اآللي��ات لبعض اإلدارات املختصة 
وحامي��ة  املراس��م  إدارة  مث��ل 
العملي��ات  إدارة  الش��خصيات، 
“النج��دة” اإلدارة العامة للمرور 

وش��ؤون الج��امرك، في��ام جاءت 
املش��اركة الثانية عر إدارة اإلعالم 
امل��دين، وإدارة  األمن��ي، والدفاع 
رشطة املجتمع املتمثلة يف برنامج 
“م��ع” مبنتص��ف جن��اح املنطقة 
الرتفيهية  الرتفيهية لعمل االلعاب 

والتوعوية لالطفال.
وأوضح��ت امل��الزم أول فاطم��ة 
وزارة  مش��اركة  أن  الغري��ب 
الداخلي��ة يأيت بالتزامن مع أعامل 
لفعاليات سباق  والتنظيم  التأمني 
الك��رى لطريان  البحرين  جائ��زة 

ق��ام  إذ   ،”1 “فورم��وال  الخلي��ج 
باملهام  بالتعريف  ال��وزارة  ممثلو 
والواجبات واملستوى املتميز الذي 
وصلت إليه، مس��تعرضني أحدث 
للجمه��ور  املقدم��ة  الخدم��ات 
وأهم التقني��ات األمنية واألجهزة 

املتط��ورة التي تس��اهم يف القيام 
باألع��امل املوكلة له��ذه اإلدارات 
بأعى مستوى من الدقة والرسعة 

واملصداقية.
فاطم��ة  أول  امل��الزم  وأض��اف 
الغري��ب أن جناح وزارة الداخلية 
يش��هد إقباال جامهريي��ا ملحوظا 
من قبل الجامه��ري، وقام الضباط 
واألفراد بتعريف الجمهور باملهام 
والواجب��ات التي تق��وم بها وزارة 
الخدم��ات  لتقدي��م  الداخلي��ة 

األمنية.
وتاب��ع املالزم أول فاطمة الغريب 
عى  الجمه��ور  “اطل��ع  بالق��ول 
والرام��ج  واألنظم��ة  املركب��ات 
القان��ون  تطبي��ق  إىل  الهادف��ة 
والتص��دي للجرمية والحفاظ عى 
س��المة املواطن��ني واملقيمني، مام 
يساهم يف تحسني رسعة االستجابة 
ملختل��ف البالغات والتعامل معها 
بفعالي��ة، ك��ام قدم��ت الفرق��ة 
املوس��يقية للرشطة مجموعة من 
الع��روض املوس��يقية والفق��رات 

الغنائية الوطنية املتميزة”. 

سابق النجوم سابق النجوم
23 22

السبت 7 أبريل 2018 
21 رجب 1439
العدد 3462

السبت 7 أبريل 2018 
21 رجب 1439

العدد 3462

لألطفال فرحة حضور كبير
محمد الدرازي

األطفال  فعالي��ات  جذبت خيمة 
املخصص��ة له��م وذل��ك لألطفال 
تحت س��ن ال� 12 عام��ا االهتامم 
األك��ر للعائالت الت��ي اصطحبت 
اليوم  فعالي��ات  أطفالها، ضم��ن 
األول لجائزة سباق طريان الخليج 

“فورموال 1”.
األطف��ال  خيم��ة  وخصص��ت 
املقدمة  ولألنش��طة  لفعالياته��م 
له��م وذل��ك يف قري��ة الفورموال 
1 الرتفيهي��ة، إذ قس��مت الخيمة 
ألربع��ة أقس��ام وأبرزه��ا عروض 
الس��ريك، والع��روض املرسحي��ة، 
القس��م الثالث هو كان��دي الند 
والقس��م األخري منطق��ة األلعاب 
الفعالي��ات  وأب��رز  التفاعلي��ة. 
لألطفال هي رج��ل البالون بوب، 
ورش��ة الفقاع��ات، م��اريك جاي، 

الجوكر،مارو واليانسيك.

اس��تمتع الجامهري يوم أمس بيوم حافل 
ومميز يف انطالقة سباق جائزة البحرين 
الك��رى لط��ريان الخلي��ج للفورم��وال 1 
2018، وش��هدت “قرية الفورموال 1” يف 
منطقة الرتفيه حض��ورا جامهرييا كبريا؛ 
ملعايش��ة أجواء الح��دث الريايض األكر 
يف منطقة الرشق األوس��ط واالس��تمتاع 
بالفعاليات املمتعة كافة املوجهة لألفراد 

والعائالت.
البحري��ن الدولية منذ  وش��هدت حلبة 
الصباح الباك��ر تدفق الجامهري وبأعداد 
فاق��ت الحضور يف ي��وم الخميس الذي 
كان مخصصا لحاميل تذاكر األيام الثالثة 
فقط، كام اس��تمتع الجامه��ري بالعديد 
واالس��تعراضات، وعى  الفعالي��ات  من 
رأس��ها الفرق التي بدأت بعزف ألحانها 
عى املرسح الرئي��س من الصباح وحتى 

املساء.

جدول فعاليات اليوم

الغريب: تعزيز الشراكة المجتمعية
الكوادر الوطنية تلعب الدور األكبر في نجاح الفعاليات الدولية

مثنيا سموه على تعاون أجهزة الدولة لنجاح السباق... سمو ولي العهد:

بتوجيه مبارش من رئيس االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة س��مو 
الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليف��ة، ش��ارك االتح��اد يف 
فعاليات س��باق جائزة البحرين 
الكرى لطريان الخليج للفورموال 
1 الذي تحتضنه مملكة البحرين 
يف الفرتة ما بني السادس وحتى 

الثامن من أبريل الجاري.
وأع��د االتح��اد منص��ة كب��رية 
تحتوي عى نصف ملعب إلقامة 
منافس��ات كرة الس��لة الثالثية 
)3×3(، داخل املنطقة الرتفيهية 

يف حلبة البحرين الدولية.
وأدىل عضو مجلس إدارة االتحاد 
رئيس لجنة كرة الس��لة الثالثية 
بترصي��ح  خض��ري  عبدالجلي��ل 
خاص ل�”البالد سبورت” أكد فيه 
أن هذه املش��اركة م��ن االتحاد 
البحريني لكرة السلة التي تعتر 
األوىل من نوعها عى مس��توى 
املحلية  الرياضي��ة  االتح��ادات 
واآلسيوية، يف سبيل إنجاح سباق 
الفورم��وال 1 وإث��راء الفعاليات 
واألنشطة الرتفيهية التي دامئا ما 
متيز سباق الفورموال 1 يف مملكة 
البحرين الذي يقام وسط أجواء 
من الح��امس واإلث��ارة واملتعة 

لكافة أفراد العائلة.
وق��ال عبدالجلي��ل خض��ري إن 

مس��ؤويل االتحاد اآلسيوي لكرة 
الس��لة ع��روا ع��ن إعجابه��م 
التي  املشاركة  بهذه  وسعادتهم 
تع��د األوىل م��ن نوعه��ا ع��ى 

املستوى اآلسيوي.
وذكر خضري أن ه��ذه الفعالية 
جاءت بن��اء عى رؤي��ة رئيس 

الس��لة  البحريني لكرة  االتحاد 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة برضورة اس��تغالل هذا 
الح��دث العامل��ي ال��ذي يقام 
س��نويا يف البحرين للرتويج عن 
لعبة كرة السلة ومدى الشعبية 
الت��ي تحظ��ى ب��ه يف اململكة، 

مؤك��دا أن هن��اك فريق يعمل 
لهذه  والتنظي��م  اإلع��داد  عى 

الفعالية التي تستمر 3 أيام.
وأض��اف خض��ري أن فعالي��ات 
الس��لة الثالثي��ة الت��ي تكتيس 
س��تحظى  الرتفيهي��ة  الصف��ة 
مبشاركة عدد من الرياضيني من 

مختلف األلعاب يتقدمهم قائد 
منتخبن��ا الوطن��ي األول لك��رة 
القدم س��ابقا محمد بن ساملني 
والنج��م محم��ود عبدالرحمن 
البحري��ن  “رينغ��و” وه��داف 
إس��امعيل عبداللطي��ف، وقائد 
منتخبن��ا الوطن��ي األول لك��رة 

اليد س��ابقا سعيد جوهر ونجم 
ك��رة الي��د البحريني��ة حس��ني 
الصي��اد، وحارس مرمى منتخبنا 
لكرة اليد محمد عبدالحس��ني، 
إضاف��ة إىل العداء عيل خميس، 
فضال عن مش��اركة فريق بابكو 
لكرة الس��لة للسيدات، وأعضاء 

فري��ق منظمة خال��د بن حمد 
 KHK لفنون القت��ال املختلطة
MMA يتقدمهم املقاتل حمزة 
الرويس  واملقات��ل  الكوهج��ي، 
إل��در إل��داروف وخالد محمد، 
عالوة عى عدد من نجوم الفن 

وآخرين.

التواجد األول للسلة بفعـــــــــاليات الفورموال 1 آسيويا
بتوجيه من سمو الشيخ عيسى بن علي
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الصخير - السبت 7 أبريل 2018

من فعاليات كرة السلة 

محمد الدرازي

محمد الدرازي

المالزم أول فاطمة الغريب

سمو ولي العهد في جولة في حلبة البحرين الدولية

شهد اليوم األول لفعاليات سباق 
جائزة البحرين الكرى للفورموال 
1، تس��هيالت كثرية للجامهري من 
قبل إدارة املرور بوزارة الداخلية 
بالتعاون مع إدارة حلبة البحرين.
وش��هد يوم أمس عملية تسهيل 
تع��اين  مل  إذ  للجامه��ري،  كث��رية 
الجامهري من الدخول إىل الحلبة 
والخ��روج منها وس��ط إجراءات 
أمنية بسيطة من وزارة الداخلية 

التي حرص��ت عى توفري س��بل 
الراحة للجامهري.

وع��ى عك��س بع��ض األع��وام 
السابقة، مل تشهد الحركة املرورية 
يوم أمس )الجمعة( أي اختناقات 
وس��ط رسعة فائقة بالوصول إىل 

مواقف السيارات.
وم��ن املنتظ��ر أن يك��ون اليوم 
)الس��بت( أكرث سالس��ة خصوصاً 
أن أع��داد الجامهري م��ن املؤكد 

أن ت��زداد مع انط��الق التجارب 
الرس��مية للس��باق مس��اء اليوم 

السبت.
وقام��ت اإلدارة العام��ة للمرور 
ب��وزارة الداخلي��ة بوض��ع خطة 
إقامة  مرورية متكاملة مبناس��بة 
س��باقات جائزة البحرين الكرى 
“الفورم��ال 1” يف الفرتة من 6 إىل 
8 أبريل الجاري، وتش��كيل فريق 
الحدث  لتغطي��ة  م��روري  عمل 

خ��الل أيام��ه الثالث��ة، مزودين 
بجمي��ع األجه��زة واملعدات من 
رافعات وآليات ودراجات، إضافة 
إىل تخصي��ص مكت��ب ملب��ارشة 
مبنطق��ة  املروري��ة  الح��وادث 
الح��دث، كام تم تش��كيل فريق 
عمل بجرس امللك فهد لتس��هيل 
اإلج��راءات لدخ��ول الس��يارات 
والحاف��الت القادم��ة ملش��اهدة 

السباق.

اسمح للمرور
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سابق النجوم  هدوء 
 فيراري تستعرض قوتها وتتصدرإعالمي

الزبير يتقدم
 “كأس بورش جي تي 3”

نوريس أواًل في 
الفورموال 2

السبت 7 أبريل 2018 
21 رجب 1439

العدد 3462

محمد الدرازي

أم��س  اإلعالم��ي  املرك��ز  ش��هد 
م��ن  تام��ا  ه��دوءا  )الجمع��ة( 
الصحافي��ن الذي��ن تقاطروا عىل 
مملكة البحرين من مختلف دول 
الع��امل، إذ أت��م كل إعالمي عمله 

بهدوء.
تواجد  اإلعالم��ي  املركز  ويش��هد 
اإلعالمي��ن  م��ن  كب��رة  كوكب��ة 
واملصورين واملذيع��ن إضافة إىل 
املعلقن الذين تم تخصيص مكان 

مخصص لهم.
ولوح��ظ تواجد أع��داد كبرة من 
أمس  يوم  اإلعالمين واملصوري��ن 
يف املركز اإلعالم��ي، ومن املنتظر 
أن يتضاعف العدد اليوم الس��بت 
مع انطالق التجارب الرس��مية، إذ 
يحظى س��باق البحري��ن بتواجد 
اإلعالمي��ن  م��ن  كب��رة  أع��داد 
واملصوري��ن م��ن مختل��ف دول 

العامل.
االس��تقبال  طاق��م  ويوف��ر 

واملتطوع��ن كافة املعلومات 
باإلعالمي��ن،  الخاص��ة 

الكث��ر  يتواج��د  إذ 
العامل��ن  م��ن 

يف  واملتطوع��ن 
املرك��ز اإلعالم��ي الذين 

يغذون اإلعالمين مبعلومات 
الفعاليات  مس��تمرة مع خت��ام 

واألنشطة.
ووزع��ت الجه��ة املس��ؤولة عن 
املركز اإلعالم املصورين واملحررين 
يف أماك��ن خاصة تكون لهم طوال 
األي��ام الثالث��ة الت��ي يقضونها يف 
حلب��ة البحرين الدولي��ة، إضافة 
إىل صنادي��ق خاص��ة باالعالمين 

يطلبونها من مركز االستقبال.

الصخ��ر - حلبة البحرين الدولية: بعد غروب الش��مس وانخفاض 
درج��ة الحرارة مع حلول املس��اء بحلبة البحرين الدولية اس��تطاع 
فري��ق فراري وكعادته من اظهار قوت��ه عىل مضامر الصخر، حن 
سيطر سائقي فراري كيمي رايكونن وسيباستيان فيتيل عىل حصة 
التجارب الحرة الثانية من جائزة البحرين الكربى لطران الخليج 
للفورم��وال 1. وتفوق��ت الف��راري عىل نظرتها مرس��يدس 
بعد منافس��ة يبدو أنها ستستمر خالل عطلة األسبوع 
الجاري��ة ليتواصل ال��راع املتوقع ع��ىل صدارة 
الرتتي��ب حتى الجوالت املقبلة رغم األفضلية 
التي س��جلها فريق اس��تون مارتن ريد 
بول خالل حصة التجارب األوىل من 

السباق.
واستطاع فريق فراري من 
التقدم عىل مرسيدس 
نص��ف  بف��ارق 

ثانية يف التجارب التي تشابه مبوعدها سباق األحد املقبل.
وبالرغم من أن التج��ارب الحرة الثانية عىل مضامر الصخر، تحايك 
مجريات الس��باق الختامي للجولة الثاني��ة من بطولة العامل، إال ان 
فراري اثبت قوته مجدداً يف البحرين حن يتعلق األمر بلفة رسيعة 
واحدة األمر الذي أعاد رايكونن لصدارة الرتتيب بعد أن خط سائق 
فري��ق ريد بول دانييل ريكاردو األض��واء يف حصة التجارب األويل. 
وجاء الفنلندي كيمي رايكونن يف صدارة ترتيب السائقن بتسجيله 
دقيقه و29.817 ثانية متفوقٌا عىل زميله سيباس��تيان فيتيل بفارق 
0.011 ثانية فيام جاء س��ائقا مرس��يدس يف املركزين الثالث والرابع 
م��ع تقدم فيلتاري بوت��اس عىل زميله يف الفري��ق لويس هاملتون 
بف��ارق 0.563 ثانية عن املركز األول وف��ارق 0.665 للربيطاين عن 
الص��دارة. ويبدو أن األمر س��يان لفريق ريد ب��ول الذي عاد خلف 
فريقا الص��دارة بتحقيق مارك فرس��تابن للمرك��ز الخامس بفارق 
0.928 عن األول ودانيال ريكاردو الذي حقق املركز السادس بفارق 

0.934 عن رايكونن.

ينطلق الس��ائق العامين الفيصل الزبر 
م��ن قطب االنط��الق األول للس��باق 
الغد م��ن بطولة تح��دي كأس بورش 
جي يت 3 الرشق األوس��ط، بعد تألقه 
يف الحص��ة التأهيلية التي أقيمت عىل 
حلبة البحرين الدولية بالصخر ضمن 
البحرين  الس��باقات املصاحبة لجائزة 
الكربى لط��ران الخلي��ج للفورموال 1 

.2018
وخطف الزبر صدارة الحصة التأهيلية 
خالل اللفات األخرة من عمر املنافسة 
التي امت��دت لعرشون دقيق��ة مليئة 
بالتش��ويق والحامس نتيجة التغيرات 

املس��تمرة يف مراكز الس��ائقن مع كل 
لفة تقريباً.

وس��جل الس��ائق الع��امين دقيقت��ن 
و3.887 ثاني��ة، كان��ت كفيلة بوضعه 
يف قط��ب املقدم��ة النطالق الس��باق 
األول م��ن الجول��ة األخرة للموس��م 
2017/2018، متفوق��اً ع��ىل الربيطاين 
غل��ن جيدي الذي احت��ل املركز الثاين 
ثاني��ة، في��ام احت��ل  بف��ارق 0.012 
الهولن��دي فرج��ن س��رتوكتور املركز 

الثالث بفارق 0.329 ثانية.
وجاء متصدر حصة التجارب الس��ائق 
البحرين��ي س��مو الش��يخ عي��ى بن 

عبدالل��ه آل خليف��ة يف املرك��ز الرابع 
بزمن دقيقت��ن و4.258 ثواين، متفوقاً 
عىل زميله يف الفريق ومتصدر التجارب 
الح��رة الش��يخ عيى بن س��لامن آل 

خليفة والذي جاء خامساً.
وينطلق السائق الصيني دانييل لو من 
املركز السادس يف السباق أمام الفرنيس 

جيان بابتيست الذي جاء سابعاً.
ويقام الس��باق األول من منافس��ات 
كأس تح��دي كأس ب��ورش ج��ي يت 3 
الرشق األوسط عند الس��اعة الحادية 
عرش من صباح الغد فيام يقام السباق 

الثاين يوم االحد املقبل.

نج��ح الس��ائق الربيطاين الن��دو نوريس يف 
تحقي��ق مركز االنطالق األول لس��باق 
الغد من بطولة الفورموال 2 يف جولتها 
االفتتاحية بعد تصدره الحصة التأهيلية.

وحقق س��ائق فريق كارلن الزمن األرسع يف 
األفضل يف حص��ة التأهيل بواقع دقيقة و41.761 
ثانية متفوقاً عىل مواطنه جورج راسل من فريق أي أر 

يت جراند بري الذي احتل املركز الثاين بفارق 0.062.
وينطلق س��ائق فريق داماس التايلندي الكس��ندر البون من 
قطب االنط��الق الثالث بعد أن تخلف عن صاحب الصدارة 
بف��ارق 0.089 ثانية فيام ح��ل الهولندي نيك دي فاريس يف 
املركز الرابع بف��ارق 0.119 ثانية. ويقام الس��باق األول من 
منافسات الفورموال 2 عند الساعة الواحدة وعرش دقائق بعد 

ظهر الغد واملكون من 32 لفة.
يذكر أن فريق تريدنت وعرب سائقه ارجون مايني قد تصدر حصة التجارب الحرة األوىل من 
منافسات بطولة االتحاد الدويل للفورموال 2 واملقامة ضمن السباقات املصاحبة لجائزة البحرين 
الكربى لطران الخليج 2018 عىل حلبة البحرين الدولية. ومتكن السائق الهولندي الواعد من تسجيل 
أفض��ل زمن يف أوىل فعاليات جولة البحرين بتحقيقه أرسع لفة بزمن دقيقة و44.549 ثانية عىل مضامر 

الجائزة الكربى والبالغ طوله 5.412 كيلومرت، مكماًل 12 لفة خالل الحصة التي أمتدت ل� 45 دقيقة.

ترفيه 
واستمتاع

محمد الدرازي

التي  الرتفيهي��ة  الع��روض  جذبت 
تقام عىل هامش سباق جائزة البحرين 

الجامه��ر   1 للفورم��وال  الخلي��ج  لط��ران 
الحارضة أمس الجمعة.

والتف��ت الجامهر ح��ول الع��روض الرتفيهية التي 
القت استحسان الكثر من الجامهر.

ووقفت الجامهر تلتقط الصور وسط تشجيع كبر 
منها.

وازدادت أع��داد الجامه��ر مع اس��تمرار العروض 
الرتفيهي��ة خصوصا أن األجواء املناخية كانت مثالية 

يوم أمس.
وتجوب قرية الفورم��وال 1 الرتفيهية الواقعة خلف 

الرئي��س  امل��درج 
الفرق  م��ن  العديد 
ستتجول  التي  املتجولة 
بأجم��ل  الجامه��ر  وتبه��ر 
العروض املسلية واملنوعة القادمة من مختلف دول 

العامل.
وأب��رز الفرق املتجول��ة دكتور بابل��ز، آدم كادابارا، 
فرقة األخوة طوال القامة، ذا تونيز، سرك وندرالند، 
عازف الهانق، املوسيقي دانز، عرض األبواق، الفنان 
مورف، الفنان س��يمون س��والزو، الوجوه املضحكة، 
مس��رت هوي، فرقة الثنايئ، الفرق��ة البهلوانية، فرقة 
“كيوكلري”، الفنان “مانتيغا”، فرقة “أينجا”، سركو 
نوتا، فرق��ة الروب��وت، الفرقة املضيئ��ة، ترميفو، ال 

تفوتوا فرصة رؤية هذه الفرق العاملية.

 عدسة 
البالد سبورت

تصوير : رسول الحجيري

أبريـل

جانب من حصة التجارب الثانية 
التي اقيمت على  حلبة 

البحرين الدولية 
أمس
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