


• جاللة امللك م�شتقبال رئي�شي جمل�شي النواب وال�شورى	

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�ًشا جل�شة جمل�س الوزراء اأم�س	
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500 دينار احلد الأدنى لراتب م�ستحقي “مزايا”
اأ�شاد بجهود “النواب” و “ال�شورى” يف حتقيق تطلعات اأهل البحرينالبدء يف تطبيق املعايري اجلديدة مطلع 2019... جمل�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: وج���ه رئي�س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ر خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة، ل���دى تروؤ����س �شموه 
اجلل�ش���ة العتيادي���ة الأ�شبوعي���ة ملجل����س 
الوزراء بق����ر الق�شيبية �شباح اأم�س، اإلى 
و�شع اآلية جديدة جلعل اإ�شدار الرتاخي�س 
البلدية وتراخي�س البناء اأ�رع وترة واأق�ر 

زمًنا واأب�ش���ط اإجراءات مبا يتي���ح التعجيل 
يف اإ�ش���دار تراخي�س البن���اء والبلدية دون 

اإبطاء.
واأق���ر جمل����س ال���وزراء اإط���الق ن�شخ���ة 
جدي���دة مط���ورة م���ن برنام���ج “مزاي���ا” يف 
�شوء تو�شي���ة اللجن���ة التن�شيقية برئا�شة 
�شاحب ال�شم���و امللك���ي ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء.  وم���ن اأهم مالم���ح “برنامج مزايا 
املط���ور” اإتاحته لذوي الدخل ما بني 500 
و1500 دين���ار املدرج���ة طلباته���م عل���ى 
قوائ���م النتظار لال�شتف���ادة من الربنامج. 
ومن املقرر اأن يتم البدء يف تطبيقه اعتباًرا 

من بداية العام املقبل 2019. 

مـ�شــادر “$”: تـ�شـفيــر القـوانـيــن 
2وفـــ�س “الـــدور” قـــبـــل رمـــ�شـــان 

�شمو رئي�س الوزراء: اآلية جديدة لتعجيل وترية اإ�شدار تراخي�س البناء
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

بقلــوب مؤمـنـة بقضــاء الّلـه وقــدره
تنـعـــــــــى

 عــائـلــــة الجـــودر
 فقيــدهـا الغـالـي المغفـــور لـــه بــأذن اهلل تعـالـــى

عـلـي بـن ح�شـيـن بـن ال�شـيـخ عبدالرحمـن الجـودر
والـد كـل مـن: فهمـي، طـارق، اأمـل، اأروى وفـواز

و�شقيـق كـل مـن: محمـد والمرحـوم اأحمـد 

والذي وافته المنية يوم السبت ٧ أبريل ٢٠١٨م
تقام الصالة على جثمانه اليوم الثالثاء الموافق ١٠ أبريل ٢٠١٨م بعد صالة العصر بجامع حمد كانو والدفان بمقبرة المحرق

تقبل التعازي ابتداًء من يوم األربعاء ١١ أبريل ٢٠١٨م واليوميين التاليين
للرجال في صالة أحمد جمعان في المحرق

وللنساء في منزل المتوفى منزل ٩٨٠ طريق ١٥١٦ مجمع ٩١٥ الرفاع الشرقي
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«

تفوز بجائزة ال�سحافة العربية 
فئة "ال�شحافة اال�شتق�شائية" 

العاهل يبحث الأمور القانونية مع رئي�سي املجل�سني
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وزير �لدفاع: �إحد�ث نقلة بريا�سة �ل�سيار�ت �رشق �أو�سطًيا

“�لنو�ب”: �لبحرين �أ�سبحت مق�سد� ريا�سيا و�سياحيا 

توجيهات �لعاهل ور�ء جناح “�لفورموال 1”
مهنًئا جاللة امللك و�شمو ويل العهد... رئي�س “الغرفة”:

املنامة- بنا: تلقى عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليف���ة برقية تهنئة من 
رئي�س غرفة جتارة و�شناع���ة البحرين �شمري نا�س، 
وذلك مبنا�شبة النجاح الكب���ري الذي حققته مملكة 
البحري���ن يف تنظي���م واإقامة �شباق جائ���زة البحرين 
الكربى لبطولة �شباقات فورموال واحد، هذا ن�شها:

ح�رضة �شاحب اجلالل���ة امللك/ حمد بن عي�شى 
اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه

عاهل البالد املفدى
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي�رضفني باالأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن جمل�س 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين واالأ�رضة التجارية 
وال�شناعية البحرينية اأن اأرفع اإلى مقامكم ال�شامي 
الك���رمي اأ�ش���دق الته���اين والتربي���كات مبنا�شب���ة 
النج���اح الباهر ال���ذي حققه �شباق جائ���زة البحرين 
الكربى لبطولة �شباقات فورموال واحد، وهو حدث 
جذب اأنظار العامل اإلى مملكتنا التي اأثبتت بف�شل 
جه���ود جاللتكم املخل�ش���ة وتوجيهاتك���م الكرمية 
قدرته���ا وكفاءته���ا عل���ى ا�شت�شافة ه���ذا احلدث 
الريا�ش���ي العاملي، وال���ذي كان حم���ل اإ�شادة من 
خمتلف الهيئ���ات والدوائر والأو�ض���اط الريا�ضية، 
وغريه���ا م���ن خمتلف دول الع���امل، وكانت ل���ه اآثار 
اإيجابي���ة وا�شح���ة عل���ى حرك���ة التج���ارة وال�شياحة 

والن�ضاط القت�ضادي يف مملكة البحرين.
اإن ه���ذا النج���اح الكبري قد حتق���ق بعد توفيق 
املول���ى ع���ز وجل، وم���ن ث���م بف�ش���ل توجيهاتكم 
حفظك���م اهلل امل�شتم���رة لدعم ق���درات واإمكانات 
مملكتن���ا الغالي���ة يف تنظيم وا�شت�شاف���ة االأحداث 
والفعاليات العاملية، �شائال املولى جلت قدرته اأن 
ي�شدد على دروب اخلري خطاكم، واأن يكلل بالنجاح 
جهودكم اخلرية واأن ي�شملكم بتوفيقه ملا فيه خري 

ورفعة مملكة البحرين و�شعبها النبيل.
اأك���رر التهنئ���ة جلاللتك���م بهذا النج���اح، واإلى 
املزي���د اإن �شاء اهلل م���ن النجاح���ات واالإجنازات يف 
خمتل���ف املج���الت ململك���ة البحري���ن يف عهدك���م 

الزاهر.
وتف�شل���وا يا �شاح���ب اجلاللة بقب���ول اأ�شدق 

م�شاعر االحرتام والتقدير،
ودمتم بعون اهلل �شاملني.

كم���ا تلق���ى ويل العهد نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري �شلم���ان بن حم���د اآل خليفة، برقية 
تهنئة من رئي����س غرفة جتارة و�شناع���ة البحرين، 
مبنا�شبة النجاح الكبري الذي حققته مملكة البحرين 
يف تنظي���م واإقامة �شب���اق جائ���زة البحرين الكربى 

لبطولة �شباقات فورموال واحد، هذا ن�شها: 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري/ �شلمان بن حمد 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ويل العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�شع���دين باالأ�شال���ة ع���ن نف�ش���ي ونياب���ة عن 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين واالأ�رضة 
التجاري���ة وال�شناعي���ة اأن نرفع اإل���ى مقام �شموكم 
الك���رمي خال����س التهنئ���ة مبنا�شبة النج���اح الكبري 
ال���ذي حققه �شباق جائ���زة البحرين الكربى لبطولة 
�شباق���ات فورموال واحد، مما عك�س ال�شورة الطيبة 
وامل�رضف���ة ململكة البحرين من حيث ح�شن التنظيم 
واالإعداد له���ذه الفعالية العاملي���ة، والتي حظيت 
باأ�ش���داء كبرية على م�شت���وى العامل ودّعمت مكانة 
البحري���ن يف تنظيم ه���ذا احلدث الريا�ش���ي البارز 
والهام ال���ذي ا�شتقطب الكثري من الزوار وال�شياح 

وامل�شاهدين من جميع اأنحاء العامل وعزز من احلركة 
التجارية واالقت�شادية يف مملكة البحرين. 

اإن غرف���ة جتارة و�شناعة البحري���ن التي تنظر 
باعت���زاز وتقدي���ر بالغ���ني اإلى ه���ذا النج���اح الذي 
حتقق بف�شل جهود �شموك���م �شتكون دوما داعمة 
وم�شان���دة له���ذه اجلهود مل���ا في���ه م�شلحة مملكة 
البحرين ورقيها، وي�شعدين اأي�شا اأن اأنقل ل�شموكم 
حفظك���م اهلل تقدي���ر واعت���زاز القط���اع ال�شياح���ي 
باململك���ة، على النجاح الباهر ال���ذي حققته مملكة 
البحرين يف ا�شت�شاف���ة هذا احلدث العاملي الكبري 

عرب جهودكم امل�شهودة.
وا�شمحوا لنا بهذه املنا�شبة ال�شعيدة اأن نعرب 
عن دعمن���ا الكامل والتام ل���كل جهودكم احلثيثة، 
والتي ت�ش���ب يف جمملها نحو رفعة وازدهار مملكة 
البحري���ن، وحقق���ت له���ا �شمعة عاملي���ة طيبة هي 
حم���ل تقدير واعتزاز �شع���ب البحرين الويف بف�شل 
ال�شيا�شات احلكيمة جلالل���ة امللك املفدى، والتي 
تتبنونها �شموكم حفظك���م اهلل؛ من اأجل النهو�س 
بالبحرين اإلى م�شاف الدول املتقدمة واملزدهرة، 
واإن دل���ت ه���ذه اجله���ود املباركة على �ش���يء اإمنا 
دلت عل���ى حر�س واهتمام ووع���ي �شموكم الكرمي 
بتوف���ري كافة املقومات القادرة على امل�شاهمة يف 

رقي وازدهار وطننا العزيز.
وفقكم اهلل دوماً لتحقيق املزيد من النجاحات 
للبحرين ول�شعبها الويف واملحب لقيادته واملقدر 

جلهودكم الطيبة املخل�شة يف كافة املجاالت.
وفقكم اهلل و�شدد على طريق اخلري خطاكم،

ودمتم بعون اهلل �شاملني.
�شمري عبداهلل نا�س

رئي�س غرفة جتارة و�شناعة البحرين

املنام���ة- بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقية تهنئة من وزير �شوؤون 
الدفاع الفريق الرك���ن يو�ضف بن اأحمد 
ب���ن ح�ش���ني اجلالهمة؛ مبنا�شب���ة النجاح 
الكب���ري الذي حققته مملك���ة البحرين يف 
تنظي���م واإقامة �شب���اق جائ���زة البحرين 
الكربى لبطولة �شباقات فورموال واحد، 

هذا ن�شها:
�شيدي ح�رضة �شاحب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة حفظه اهلل 

ورعاه 
عاهل البالد املفدى القائد االأعلى 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

�شيدي �شاحب اجلاللة 
ي�رضين اأن اأرفع جلاللتكم اأ�شمى اآيات 
الته���اين والتربي���كات مبنا�شب���ة جن���اح 
مملك���ة البحرين يف تنظي���م وا�شت�شافة 
�شباق جائزة البحرين الكربى للفورموال 

واح���د، والذي جاء نتيج���ة ت�شافر جهود 
اأبن���اء الوط���ن كافة، مما عك����س املكانة 
املتقدمة ململك���ة البحرين على خريطة 

العامل املتمدن.
اإن ذلك جاء بف�شل الرعاية الكرمية 
م���ن لدن جاللتكم حفظك���م اهلل ورعاكم 
الت���ي اأثم���رت با�شت�شافة ه���ذا احلدث 
الريا�ش���ي العاملي الكبري، الذي يعك�س 
اإح���داث  يف  ودوره���ا  اململك���ة  مكان���ة 
النقل���ة النوعي���ة لريا�ش���ة ال�شيارات يف 
ال����رضق االأو�ش���ط؛ الإع���داد وتنظيم هذه 
العاملي���ة وتنفيذها واإخراجها  الفعالية 
بهذا املظه���ر امُل�رضف، لتظ���ل البحرين 
امت���دادا لتاريخ عريق من العطاء يف ظل 

قيادتكم حفظكم اهلل ورعاكم.
ودمتم جاللتكم �شاملني موفقني 

الفريق الركن 
وزير �شوؤون الدفاع 

يو�ضف بن اأحمد بن ح�ضني اجلالهمة

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العه���د 
االأول  النائ���ب  االأعل���ى  القائ���د  نائ���ب 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري �شلم���ان ب���ن حم���د اآل 
خليف���ة برقية تهنئة م���ن رئي�س جمل�س 
الن���واب اأحمد امل���ال، رفع فيه���ا خال�س 
تهانيه وتربيكاته مبنا�شبة جناح مملكة 
البحري���ن يف تنظي���م وا�شت�شافة �شباق 
جائزة البحري���ن الكربى “الفورموال 1”، 
معرب���ا ع���ن فخ���ره واعت���زازه باحت�شان 

مملك���ة البحرين هذا احل���دث الريا�شي 
الكب���ري. واأكد رئي�س جمل����س النواب يف 
برقيت���ه اأن مملك���ة البحري���ن اأ�شبح���ت 
مق�ش���دا ريا�شيا و�شياحي���ا مبا متتلكه 
امكاني���ات  م���ن  املختلف���ة  واأجهزته���ا 
وقدرات وطنية، متمنيا ململكتنا املزيد 
م���ن التق���دم واالزده���ار يف ظ���ل قيادة 
جاللة املل���ك، �شائ���ال اهلل العلي القدير 
اأن ينع���م على �شم���و ويل العهد مبوفور 

ال�شحة وال�شعادة.

قبل رم�سان  م�سادر “$”: ت�سفري �لقو�نني وف�ض “�لدور” 
بح����ث اللق����اء امللك����ي م����ع رئي�ش����ي 
“االأم����ور  وال�ش����ورى  الن����واب  جمل�ش����ي 
القانوني����ة” التي ته����م املجل�شني والتي 
م����ن �شاأنه����ا حتقي����ق امل�شلح����ة العام����ة 

للوط����ن واملواط����ن، وفق م����ا ورد باخلرب 
الوارد بوكالة اأنباء البحرين.

والت����اأم رئي�����س جمل�س الن����واب اأحمد 
امل����ال باجتماع ثنائ����ي مع رئي�����س جمل�س 
ال�ش����ورى عل����ي ال�شال����ح، واتفق����ا عل����ى 
متابعة اجلهود لالنتهاء من كل املرا�شيم 

وم�رضوع����ات القوان����ني املحال����ة لل�شلطة 
الت�رضيعية قبل نهاي����ة الف�شل الت�رضيعي 

اجلاري.
واأبلغت مندوب “البالد” اأن ف�س دور 
االنعق����اد الرابع واالأخري م����ن عمر برملان 
2014 �ش����ارف على االقرتاب، واأن اللقاء 

قد يكون لرتتي����ب االأولويات الت�رضيعية، 
قبل حل����ول عطلة برملانية طويلة؛ ت�شمل 
الدع����وة لالنتخابات العام����ة بالربع االأخري 

من العام اجلاري.
وتوقع����ت امل�ش����ادر اإقف����ال اأب����واب 
غرفت����ي الربمل����ان باالأ�شب����وع الثالث من 

�شه����ر ماي����و املقب����ل، ومرجح����ة اأن يكون 
ف�س دور االنعقاد بتاريخ 15 مايو.

وقال����ت: “بغ�����س النظر ع����ن التاريخ 
ف����اإن احتماالت ف�����س دور االنعقاد تتجه 
الأن يك����ون قب����ل حل����ول �شه����ر رم�ش����ان 

املبارك”.

 را�شد الغائب

جاللة �مللك يبحث �الأمور �لقانونية مع رئي�سي “�لنو�ب” و “�ل�سورى”
جاللته اأ�شاد باأعمال املجل�شني الرامية لتحقيق تطلعات اأهل البحرين

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل خليفة، بق�رض 
ال�شخ���ري اأم����س رئي�س جمل�س الن���واب ورئي�س 
جمل����س ال�ش���ورى، حي���ث مت خالل اللق���اء بحث 
االأم���ور القانوني���ة التي تهم جمل�ش���ي ال�شورى 
والن���واب، والتي من �شاأنه���ا حتقيق امل�شلحة 

العامة للوطن واملواطن.
واأ�شاد جاللة امللك بكل ما يقوم به جمل�شا 
ال�ش���ورى والن���واب م���ن اأعمال وطني���ة متميزة 
حقق���ت وحتق���ق تطلع���ات اأه���ل البحري���ن، يف 
تطوير االأمور الت�رضيعي���ة والرقابية، والتي من 
�شاأنه���ا حتقي���ق ما يه���م املواطن م���ن مبادئ 
وحق���وق ت�شمنها ميثاق العم���ل الوطني الذي 
اأجمع علي���ه اأهل البحري���ن كاف���ة، واأ�شبح منار 
الطريق مل�رضوعنا الوطني يف االإ�شالح املدرو�س 
والتطوي���ر املتدرج، داعيا جاللته اهلل تعالى اأن 

يوفق اجلميع ملا يحبه وير�شاه.

• جاللة امللك م�شتقبال رئي�شي جمل�شي النواب وال�شورى	
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و����ص���ع اآل���ي���ة ج���دي���دة ل��ت��ع��ج��ي��ل وت�����رة اإ�����ص����دار ال���راخ���ي�������ص ال��ب��ل��دي��ة وال��ب��ن��اء 

الإ�رشاع يف امل�رشوعات التنموية بهدف تطوير اخلدمات
اأثنى على اجلهود الكبرة ل�صمو ويل العهد يف اإجناح “الفورموال 1”... �صمو رئي�ص الوزراء:

املنامة - بنا: تراأ�ص رئي�ص الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي االأم���ر خليفة ب���ن �صلمان اآل 
خليفة اجلل�ص���ة االعتيادية االأ�صبوعية ملجل�ص 
ال���وزراء بق�رص الق�صيبية �صب���اح اأم�ص. واأدلى 
االأمني العام ملجل�ص الوزراء يا�رص النا�رص عقب 

اجلل�صة بالت�رصيح التايل: 
رفع �صاحب ال�صمو امللكي رئي�ص الوزراء 
اأخل�ص الته���اين والتربيكات اإلى عاهل البالد 
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل 
خليف���ة، واإلى ويل العه���د نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�ص جمل����ص الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللك���ي االأم���ر �صلم���ان بن حم���د اآل 
خليفة بنج���اح �صباقات “الفورم���وال 1” التي 
�صكل���ت اإ�صاف���ة لعه���د م�صيء وزاه���ر حافل 
باالإجن���ازات بف�ص���ل قيادة جالل���ة العاهل ملا 
متي���زت به ه���ذه الفعالي���ة الريا�صية املهمة 
اإعداًدا وتنظيًما وم�صاركًة وح�صوًرا يف ن�صختها 
الرابع���ة ع����رصة، الت���ي ا�صت�صافته���ا مملك���ة 
البحري���ن و�صجل���ت م���ن خاللها جناًح���ا جتاوز 
تنظي���م ال�صباق وا�صت�صافت���ه اإلى جناح دولة 
عززت من مكانتها كمحطة مهمة لهذا ال�صباق 

الدويل وهذه الريا�صة اجلماهرية.
واأثن���ى �صاح���ب ال�صم���و امللك���ي رئي�ص 
الوزراء على اجلهود الكب���رة ل�صاحب ال�صمو 
امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����ص جمل����ص ال���وزراء يف اإجناح هذا 

احلدث العاملي املهم. 
بعد ذل���ك، وج���ه �صاحب ال�صم���و امللكي 
رئي�ص الوزراء اإلى االإ�رصاع يف تنفيذ امل�رصوعات 
التنموي���ة الت���ي ت�صتهدف تطوي���ر اخلدمات 
املقدمة للمواطنني وتع���زز التوجه ال�صياحي 
والتجاري للمملكة حاًث���ا �صموه على التعجيل 
يف املراح���ل املتبقية من م�رصوع���ي “�صعادة” 
و “تطوي���ر �ص���وق املحرق املرك���زي” واإن�صاء 
املوق���ف متع���دد الطوابق لل�صي���ارات ب�صوق 
املح���رق، وذلك خ���الل اطالع �صاح���ب ال�صمو 
امللكي رئي�ص الوزراء املجل�ص على انطباعات 

�صموه اإثر زيارتي �صموه للم�رصوعني اأعاله. 
ويف �صياق ذي �صل���ة، وجه �صاحب ال�صمو 
امللكي رئي�ص ال���وزراء اإلى و�صع اآلية جديدة 
جلع���ل اإ�صدار الراخي����ص البلدية وتراخي�ص 
البن���اء اأ�رصع وت���رة واأق�رص زمًن���ا واأب�صط اإجراء 
مبا يتيح التعجيل يف اإ�ص���دار تراخي�ص البناء 
والبلدي���ة دون اإبط���اء، ووج���ه �صم���وه اللجن���ة 
التحتي���ة ووزارة  الوزاري���ة لالإعم���ار والبني���ة 

والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ص���وؤون  االأ�صغ���ال 
العمراين بذلك. 

بعده���ا، اأكد جمل�ص ال���وزراء اأهمية موؤمتر 
الت���ي  التا�صع���ة والع�رصي���ن  العربي���ة  القم���ة 
�صتعقد يف مدينة الظه���ران باململكة العربية 
التع���اون  تفعي���ل  يف  ال�صقيق���ة  ال�صعودي���ة 
وتعزي���ز العم���ل العرب���ي امل�ص���رك وخدم���ة 
الق�صايا العربية واحلفاظ على م�صالح االأمة، 
معرًب���ا املجل����ص ع���ن ثقته يف ق���درة اململكة 
العربي���ة ال�صعودي���ة برئا�صة خ���ادم احلرمني 
ال�رصيف���ني املل���ك �صلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�صع���ود يف توف���ر اأ�صب���اب وعنا����رص جناحها؛ 
باعتب���ار اململكة ه���ي البيت العرب���ي اجلامع 
وال�صن���د الداعم ل���كل توجه يخ���دم امل�صالح 
العربية، متمنًيا املجل�ص للقمة العربية النجاح 
والتوفيق يف اأعمالها واخلروج بقرارات تدعم 
الت�صامن العربي يف وجه التحديات واملخاطر. 
من جهة اآخ���ر، هناأ جمل�ص ال���وزراء رئي�ص 
جمهورية م����رص العربية ال�صقيق���ة عبدالفتاح 
ال�صي�ص���ي بالف���وز يف االنتخاب���ات الرئا�صي���ة 
لفرة ثانية ونيله ثقة ودعم ال�صعب امل�رصي 
لقي���ادة م����رص ال�صقيقة اإلى ف�ص���ل جديد من 

االإجنازات والتنمية واال�صتقرار. 
اإل���ى ذل���ك، اأدان جمل����ص ال���وزراء بق���وة 
الهج���وم الكيم���اوي الذي تعر�ص���ت له مدينة 
دوما بالغوطة ال�رصقي���ة يف �صوريا الذي اأ�صفر 
عن �ضق���وط ع����رات ال�ضحايا م���ن املدنيني 
االأبري���اء مبا فيهم االأطف���ال والن�صاء، وو�صف 
املجل�ص هذا الهجوم باأنه جرمية مروعة كربى 
ت�صتدع���ي حترًكا �رصيًعا م���ن املجتمع الدويل؛ 
لوق���ف مثل تل���ك املاآ�صي وحماي���ة املدنيني 
يف االأرا�صي ال�صوري���ة وفق القرارات الدولية 

ذات ال�صلة. 
ثم نظ���ر املجل�ص املذكرات املدرجة على 
جدول اأعماله واتخذ بخ�صو�صها من القرارات 

ما يلي: 
اأواًل: اأق���ر جمل����ص ال���وزراء اإط���الق ن�صخة 
جدي���دة مطورة م���ن برنامج “مزاي���ا” يف �صوء 
تو�صي���ة اللجن���ة التن�صيقي���ة برئا�صة �صاحب 
ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�ص جمل�ص ال���وزراء، والتي 
عر�صه���ا نائ���ب رئي�ص جمل�ص ال���وزراء رئي�ص 
اللجن���ة الوزاري���ة لالإعم���ار والبني���ة التحتية، 
وي�صه���م “برنام���ج مزايا املط���ور” يف تو�صيع 
نط���اق امل�صتفيدين من اخلدم���ات االإ�صكانية 

التي يتيحها هذا الربنامج والذي مت تد�صينه 
الأول م���رة العام 2013 ووف���ر اأكرث من 2600 
وح���دة �صكنية منه���ا 55 % كطلب���ات حديثة 

بح�صب العر�ص الذي قدمه وزير االإ�صكان. 
ومن اأه���م مالمح “برنام���ج مزايا املطور” 
اإتاحت���ه ل���ذوي الدخ���ل ما ب���ني 500 و1500 
دينار املدرجة طلباته���م على قوائم االنتظار 
لال�صتف���ادة م���ن الربنام���ج وبالت���ايل �رصع���ة 
ح�صوله���م عل���ى اخلدم���ات االإ�صكاني���ة، كما 
يتي���ح اعتم���اد اآلي���ة وا�صح���ة و�صهل���ة الإنهاء 
القط���اع  ينفذه���ا  الت���ي  “مزاي���ا”  اإج���راءات 
اخلا����ص باعتبارها م�صاري���ع اإ�صكانية، ويزيد 
م���ن م�صاركة هذا القط���اع يف توفر الوحدات 
ال�صكني���ة ويب�صط من معاي���ر اال�صتفادة من 

الربنامج احلايل وي�صهلها.
وم���ن املق���رر اأن يت���م الب���دء يف تطبي���ق 
معاي���ر “برنامج مزاي���ا املطور” اعتب���اًرا من 
بداي���ة الع���ام املقبل 2019. وكل���ف املجل�ص 
اجلهات املخت�صة باتخاذ االإجراءات القانونية 

والفنية الالزمة لذلك.  
ثانًي���ا: وافق جمل����ص الوزراء عل���ى اإن�صاء 
ل���دى  البحري���ن  بعث���ة دبلوما�صي���ة ململك���ة 
جمهورية اإيطاليا ال�صديق���ة، وكلف املجل�ص 
اجلهات املخت�صة باتخاذ االإجراءات القانونية 
الالزم���ة لذل���ك عم���اًل باأح���كام قان���ون ال�صلك 
الدبلوما�صي والقن�صلي رقم 37 ل�صنة 2009 
يف �صوء املذك���رة املرفوعة لهذا الغر�ص من 

وزير اخلارجية.
ثالًثا: واف���ق جمل�ص ال���وزراء على مذكرة 
تفاهم بني مملكة البحرين ومفو�صية االحتاد 
االإفريق���ي لو�صع اإطار ع���ام لتي�صر وتن�صيق 
التعاون بني اجلانب���ني يف املجاالت التنموية 

والق�صايا ذات االهتمام امل�صرك يف املحافل 
الدولي���ة، وفو����ص املجل����ص وزي���ر اخلارجية 
بالتوقي���ع عليه���ا نياب���ة عن مملك���ة البحرين 
وذلك عل���ى النحو ال���وارد يف تو�صي���ة اللجنة 
الوزاري���ة لل�ص���وؤون القانونية الت���ي عر�صها 
نائ���ب رئي����ص جمل�ص ال���وزراء رئي����ص اللجنة 

املذكورة. 
رابًع���ا: وافق جمل�ص ال���وزراء على مذكرة 
البحري���ن  مملك���ة  حكومت���ي  ب���ني  تفاه���م 
والوالي���ات املتح���دة االأمركي���ة للتع���اون يف 
جمال التج���ارة يف االأغذية واملنتجات الزراعية 
عل���ى النحو ال���ذي اأو�صت به اللجن���ة الوزارية 
لل�ص���وؤون القانوني���ة وعر�صه���ا نائ���ب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء رئي�ص اللجنة املذكورة، ووزير 

ال�صناعة والتجارة وال�صياحة. 
خام�ًصا: بحث جمل�ص الوزراء مذكرة تفاهم 
بني املجل�ص االأعل���ى للبيئة مبملكة البحرين، 
ووزارة البيئ���ة باململك���ة املتح���دة، للتعاون 
يف جم���االت ر�ص���د البيئ���ة البحري���ة والتن���وع 
البيولوج���ي والتل���وث والت���ي عر�صه���ا وزير 
�ص���وؤون جمل�ص الوزراء، وقرر املجل�ص اإحالتها 

اإلى اللجنة الوزارية لل�صوؤون القانونية.  
�صاد�ًصا: اأحال جمل�ص ال���وزراء اإلى اللجنة 
الوزاري���ة لل�صوؤون القانوني���ة اتفاقية تعاون 
بني الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 
ال�صحي���ة والهيئ���ة ال�صعودي���ة للتخ�ص�صات 
ال�صحي���ة؛ للتع���اون بني الطرف���ني يف جمال 
تراخي����ص مزاولة املهن ال�صحي���ة واإجراءاتها 
وامتحاناتها، يف �صوء املذك���رة التي قدمتها 

وزيرة ال�صحة. 
�صابًعا: اأحال جمل�ص ال���وزراء اإلى ال�صلطة 
مت���ت  بقوان���ني  م�رصوع���ات   3 الت�رصيعي���ة 
�صياغته���ا يف �صوء اقراحات بقوانني مقدمة 
م���ن جمل�ص النواب واأ�صف���ع املجل�ص كل منها 
مبذك���رة براأي احلكوم���ة ب�صاأن���ه، االأول م�رصوع 
قانون بتعدي���ل املادة الثالثة م���ن املر�صوم 
بقانون رق���م )14( ل�صنة 2002 ب�صاأن مبا�رصة 
احلق���وق ال�صيا�صي���ة، والثاين م����رصوع قانون 
بتعدي���ل بع�ص اأحكام القانون رقم )6( ل�صنة 
2015 ب�ص���اأن تن���ازع القوان���ني يف امل�صائ���ل 
املدني���ة والتجاري���ة ذات العن����رص االأجنب���ي، 
والثال���ث م����رصوع قان���ون با�صتب���دال امل���ادة 
االأولى م���ن املر�صوم بقانون رق���م )2( ل�صنة 
2001 ب�صاأن متلك غر البحرينيني للعقارات 

املبنية واالأرا�صي.

• �صمو رئي�ص الوزراء مرئ�صا جل�صة جمل�ص الوزراء اأم�ص	

• يا�رص النا�رص	

ال�صعودية البيت 
اجلامع وال�صند 

الداعم لكل توجه 
يخدم امل�صالح 

العربية

هجوم دوما جرمية 
مروعة ت�صتدعي 
حتركا �رصيعا من 
املجتمع الدويل

البدء يف تطبيق 
معاير “برنامج 

مزايا املطور” بداية 
العام 2019

جمل�ص الوزراء يهنئ 
ال�صي�صي بالفوز يف 

االنتخابات الرئا�صية 
لفرة ثانية 

تفاهم بحريني 
اأمركي للتعاون 
يف جتارة االأغذية 

واملنتجات الزراعية
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• جانب من امل�ؤمتر 	

املنامة - جمعية �سيدات الأعم���ال البحرينية: اأقامت 
جمعية �سي���دات الأعمال البحرينية برئا�س���ه فريال نا�س، 
حفل ع�س���اء يف فندق غ���روف باأم�اج على ����رف الرئي�سة 
الفخري���ة جلمعية �سيدات الأعمال البحرينية �سم� ال�سيخة 
ثاجب���ة بنت �سلم���ان ال خليف���ة، مبنا�سب���ة ح�س�لها على 
و�س���ام ال�سي���خ عي�سى بن �سلم���ان اآل خليفة م���ن الدرجة 

الولى تكرميا لعطائها يف خمتلف املجالت اخلريية. 
واأعربت �سم� ال�سيخة ثاجبة بنت �سلمان اآل خليفة عن 
�سعادته���ا بح�س�لها على تكرمي جالل���ة امللك وح�س�لها 
عل���ى ال��سام، م�جهة �سم�ها اأ�سم���ى اآيات ال�سكر لقرينة 
جالل���ة امللك رئي�سة املجل�س العلى للمراأة �ساحبة ال�سم� 
امللكي الأمرية �سبيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليفة لتقليدها 
هذا ال��سام، م�ؤك���دة �سم�ها اعتزازها بهذا ال��سام الذي 
يت����ج م�سرية ط�يلة من العط���اء فى جمال العمل اخلريي 
�س���ارت فيه عل���ى نهج الآب���اء والأج���داد. واألق���ت رئي�سة 
جمعية �سيدات الأعمال البحرينية فريال نا�س كلمة بهذه 

املنا�سب���ة هناأت فيها �سم� ال�سيخة ثاجبة بنت �سلمان اآل 
خليف���ة على تكرمي جالل���ة امللك؛ تقديرا مل���ا قدمته من 
اإجن���ازات واأعمال ودعم للكثري م���ن اجلهات والتي حفلت 
م�سرية عملها بعطاء ل حمدود وم�ساهمات �سخية ون�عية. 
وتدع���م �سم���� ال�سيخ���ة ثاجب���ة جمي���ع امل�ساهم���ات 
الت���ي ت�سب يف اإث���راء عجلة العمل اخل���ريي وتع�د باخلري 
ل�سالح املراأة والأ�رة واملجتمع، اإذ اإنها دائمة الت�اجد يف 
الفعالي���ات الأهلية، ولها ح�س����ر وب�سمة يف املهرجانات 
والأ�س����اق وخمتل���ف الفعالي���ات ذات ال�سل���ة بالعم���ل 

اخلريي.
وثمن نا�س جه�د �سم� ال�سيخة ثاجبة بنت �سلمان اآل 
خليف���ة الداعم���ة مل�سرية عمل اخلري والعط���اء لكل جهات 
احل���راك الجتماعي العاملة حتت هذه املظلة، م�ؤكدين اأن 
جه�دها فتحت الطريق اأمام العديد من امل�ؤ�س�سات التي 
تعم���ل يف خدم���ة املجتمع اإلى النط���الق يف جمالت كثرية 

ت�سب يف م�سلحة املجتمع البحريني بكل �رائحه.

�سمو ال�سيخة ثاجبة م�سرية طويلة من العطاء يف العمل اخلريي 
“�سيدات الأعمال” كرمت �سم�ها لنيلها و�سام ال�سيخ عي�سى بن �سلمان... فريال نا�س:

“اخلريية امللكية” تنظم اأكرب معر�ض فني خريي تربوي 
�سيقام يف جممع الأفني�ز يف الفرتة 24 اأبريل – 5 ماي� 

املنام���ة - امل�ؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية: 
حت���ت رعاي���ة ممث���ل جالل���ة املل���ك لالأعمال 
اخلريية و�س�ؤون ال�سباب، رئي�س جمل�س اأمناء 
امل�ؤ�س�س���ة اخلريية امللكية �سم� ال�سيخ نا�ر 
بن حمد اآل خليفة، اأطلقت امل�ؤ�س�سة اخلريية 
امللكية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �س�فرن الفنية 
اخلريية جائزة املدار�س وفعاليات املعر�س 
الفني اخل���ريي الراب���ع ليك�ن اأك���ر معر�س 

فني خريي ترب�ي يف البحرين.
وبه���ذه املنا�سب���ة، تق���دم الأم���ن العام 
للم�ؤ�س�سة اخلريي���ة امللكية م�سطفى ال�سيد 
بخال����س ال�سك���ر والتقدي���ر والمتن���ان اإل���ى 
عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة على اهتمامه الكبري برعاية 
الأيت���ام البحريني���ن والعمل اخل���ريي داخل 
وخارج اململك���ة، مثمناً الدعم الذي حتظى به 
امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية من جانب احلك�مة 
الر�سي���دة بقي���ادة رئي����س ال����زراء �ساح���ب 
ال�سم���� امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة، وم����ؤازرة ويل العه���د النائ���ب الأول 
لرئي�س جمل�س ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي 
الأم���ري �سلمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة، م�سيدا 
بجه����د �سم� ال�سيخ نا�ر ب���ن حمد يف قيادة 

عمل امل�ؤ�س�سة.
كما ثمن ال�سيد دعم رئي�س هيئة البحرين 
الكرمي���ة  رعايته���ا  عل���ى  والآث���ار  للثقاف���ة 
للمعر����س الفني اخلريي الرابع، مثمنا ل�زارة 
الرتبي���ة والتعليم وم�ؤ�س�س���ة �س�فرن الفنية 
واملدار����س واجلامع���ات امل�سارك���ة دعمه���م 

الك���رمي يف تفعيل ال�راكة املجتمعية ل�سالح 
الأيتام يف البحرين، وتقدمي امل�ساندة لهم يف 
خمتلف املجالت و�س���د احتياجات الأيتام يف 

اجل�انب ال�سحية والتعليمية والجتماعية.
وبننَّ اأن تنظيم امل�ؤ�س�سة لهذا الرنامج 
ياأت���ي �سم���ن اإ�سرتاتيجي���ة جالل���ة امللك يف 
الهتمام باأبناء البحرين، و�سمن اهتمام �سم� 
ال�سي���خ نا����ر بن حم���د بال�سب���اب البحريني، 
وت�ف���ري البيئ���ة املنا�سبة لتنمي���ة امل�اهب 
واله�اي���ات والرتقاء مب�اط���ن الإبداع، لدى 
اأبنائن���ا الط���الب، حي���ث �سيقام حت���ت رعاية 
وبح�س�ر كرمي من �سم�ه مزاد خريي لل�حات 
املعر����س  خت���ام  يف  املعر����س  يف  الفائ���زة 

ت�سجيع���ا واهتماما من �سم���� ال�سيخ نا�ر بن 
حم���د لل�سب���اب البحريني، حي���ث �سيخ�س�س 
ريع املزاد لدعم اأيت���ام امل�ؤ�س�سة يف اجلانب 
ال�سحي والتعليمي، كما �ستح�ر ال�سيخة مي 
بنت حمم���د افتتاح املعر����س الفني اخلريي 
الراب���ع ال���ذي �سيق���ام يف جمم���ع الأفني�ز يف 

الفرتة 24 اأبريل – 5 ماي� املقبل.
وق���ال اإن املعر�س يه���دف املعر�س اإلى 
تنمية حب اخلري والعم���ل الإن�ساين يف نف��س 
الطالب وتفعيل مب���داأ ال�راكة املجتمعية مع 
خمتل���ف القطاع���ات وامل�ؤ�س�س���ات واإي�سال 
ر�سال���ة حمبة من خ���الل الأعم���ال الفنية التي 
�ساهم فيها الطالب وامل�ساهمة يف ت�فري جزء 

من احتياجات الأيت���ام بتكاتف اجلميع، فهذا 
الرنامج ي����ؤدي اإلى املناف�س���ة ال�ريفة بن 
الطالب لإبراز م�اهبه���م والعمل باإتقان وجد 
يف عم���ل نبيل يخدم اأيتام البحرين، واأن �رف 
هذه املبادئ يف �سن ال�سباب والطف�لة يعتر 
مب���داأً ترب�يا مفي���دا و�سليما، وه���ذا العر�س 
الفن���ي الرائع وامل�ساركة الكب���رية من الأبناء 

يعك�س جمال وروعة مملكتنا احلبيبة.
كم���ا عرت مدي���ر اإدارة الثقافة والفن�ن 
يف بهيئة البحرين للثقافة والآثار ال�سيخة هال 
بنت حممد اآل خليفة عن �سعادتها بامل�ساركة 
يف م���ا تق�م به امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية من 
اإ�راك طالب املدار�س الذين ي�سكل�ن اأ�سا�س 

هذه الب���ذرة لعم���ل اخلري ال���ذي �سن�سل من 
خالل���ه للعديد من العائ���الت، ونر�سم الب�سمة 

على وج�ه الكثري من الأيتام.
واأ�س���ارت اإلى اأنها مل�س���ت م�ساعر الفخر 
يف  امل�سارك���ن  الط���الب  ل���دى  والعت���زاز 
ال�ساب���ق و�سعادته���م مب�ساركتهم  املعر�س 
يف هذا اخلري الذي اأ�سب���ح له من الأًثر الكبري 
على الطال���ب وجمتمعه وعائلت���ه، كما اأكدت 
اأن وج����د املعر�س يف جممع الأفني�ز له دللة 
كب���رية وي�سل اإلى جه���ات اأكر. كما ت�جهت 
بال�سك���ر اإل���ى امل�ؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكي���ة 
وجميع القائمن فيها عل���ى اجله�د الكبرية 

التي يبذل�نها يف خدمة الإن�سانية.

• جانب من حفل الع�ساء املقام على �رف الرئي�سة الفخرية للجمعية	
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بحث و�لتحليل و�البتكار مهار�ت �أ�سا�سية للتطوير

تنفيذ م�ساريع الإ�سالح �لتعليم و�لتدريب

“�خلارجية” ت�سارك مبعر�ض �الإجناز�ت �حلكومية يف دبي

�رضورة �لتوعية مبخاطر �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل

التقى الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية... وزير العدل: 

ا�ستعر�ض جهود اإ�سالح ال�سوق... وزير “العمل”:

بربنامج اخلدمات الدبلوما�سية الإلكرتونية 

ور�ض ودورات بالتعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية... رنا بنت عي�سى: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزي���ر الع���دل وال�س���وؤون 
الإ�سالمي���ة والأوقاف ال�سي���خ خالد بن علي اآل خليفة 
اأهمية الفر�سة املهم���ة التي يقدمها برنامج النائب 
الأول لتنمي���ة الكوادر الوطني���ة، الهادفة اإلى �سقل 
امله���ارات الوطني���ة ال�ساب���ة املتمي���زة، وت�سكي���ل 
الكف���اءات الإداري���ة والقيادية املوؤهل���ة يف خمتلف 
جم���الت العم���ل احلكومي، والذي يعك����ض روؤية ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ض 
جمل�ض الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة، يف حتقي���ق ال�ستثم���ار الأمثل 

للموارد الب�رشية.
ج���اء ذلك خ���الل لقاء وزي���ر العدل م���ع منت�سبي 
الدفع���ة الثالث���ة م���ن برنام���ج النائ���ب الأول لتنمية 
الك���وادر الوطني���ة، �سم���ن �سل�سلة اللق���اءات التي 
ليت�سن���ى  امل�سوؤول���ن؛  م���ع  الربنام���ج  ينظمه���ا 
للم�سارك���ن يف الربنام���ج فر�س���ة ال�ستف���ادة م���ن 

خرباتهم وجتاربهم ولالطالع على اآخر املنجزات.
وق���ال ال�سي���خ خال���د ب���ن عل���ي اآل خليف���ة “اإن 

التدري���ب على مه���ارات البحث والتحلي���ل والبتكار 
وكيفية التعامل مع التحديات، ميثل �سمانة اأ�سا�سية 
للتطوي���ر امل�ستم���ر، وراف���دا مهما يف دع���م وتنفيذ 
اخلط���ط التحديثية �سم���ن برنامج عم���ل احلكومة”. 
���ا ب�ساأن اأب���رز املنج���زات التي  وق���دم الوزي���ر عر�سً
�سهده���ا القطاع العديل اأخ���ريا، ومنها �سدور قانون 

الأ�رشة املوحد، وقانون العقوبات والتدابري البديلة، 
والتعدي���ل على قان���ون التوثيق ال���ذي فتح املجال 
للقطاع اخلا�ض تقدمي خدمات التوثيق مبا يتما�سى 
مع تطلعات روؤي���ة البحري���ن القت�سادية 2030، يف 
تطوير البنية القانونية ومواكبة املتطلبات اجلديدة 

وتعزيز مزايا البيئة ال�ستثمارية اجلاذبة.

مدينة عي�سى- وزارة العمل والتنمية الجتماعية: 
اأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل حميدان اأن 
مملكة البحرين قام���ت باتخاذ العديد من ال�سيا�سات 
لتج���اوز الآث���ار املرتتبة على التغ���ريات القت�سادية 
العاملي���ة باعتمادها روؤية اقت�سادي���ة متقدمة تقوم 
عل���ى اأ�سا�ض اأن يك���ون املواطن خي���ارا مف�سال لدى 
ال����رشكات واأ�سح���اب العم���ل. ولفت حمي���دان اإلى اأن 
البحرين حققت جناحا ملحوظا على هذا ال�سعيد بعد 
اأن نف���ذت العديد من امل�ساري���ع الهادفة اإلى اإ�سالح 
التعلي���م والتدريب املهن���ي من خالل تعزي���ز اآليات 
الإ�رشاف واملراجعة الدورية لعمل املدار�ض احلكومية 
واخلا�س���ة وموؤ�س�سات التدري���ب، وو�سعت عددا من 
ال�سرتاط���ات الواج���ب اللت���زام به���ا يف املوؤ�س�سات 
التعليمي���ة؛ ل�سم���ان م�ست���وى ع���ال من اجل���ودة يف 

املخرجات، ومواءمتها مع احتياجات �سوق العمل. 
جاء ذل���ك يف الكلمة التي األقاها الوزير يف اأعمال 
ال���دورة )45( ملوؤمت���ر العم���ل العرب���ي، املنعقد يف 

القاهرة، حت���ت رعاي���ة الرئي�ض امل����رشي عبدالفتاح 
ال�سي�س���ي، وبح�س���ور وزراء العم���ل بال���دول العربية 
اإلى جان���ب روؤ�ساء منظمات اأ�سح���اب العمل وممثلي 
الحت���ادات والنقاب���ات العمالي���ة.  ويف ال�سياق ذاته، 
حت���دث حمي���دان ع���ن الت�سهي���الت والدع���م امل���ايل 

اإن�س���اء  نح���و  للتوج���ه  لل�سب���اب  والتحفي���ز املالئ���م 
م�ساريعه���م اخلا�سة، والتح���ول اإلى ري���ادة الأعمال، 
موؤكدا اأن امل�ساريع اأثبتت جدواها يف مكافحة البطالة، 
و�ساهم���ت يف املحافظ���ة عليها عند حدوده���ا الآمنة 

وامل�ستقرة مبعدل 4 % خالل ال�سنوات املا�سية. 

املنام���ة - وزارة اخلارجية: ت�سارك وزارة خارجية 
مملك���ة البحري���ن يف معر����ض دبي ال���دويل لالإجنازات 
احلكومي���ة، وال���ذي ب���داأت فعاليات���ه اأم����ض يف مدينة 
دب���ي برعاية كرمية م���ن نائب رئي�ض دول���ة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة رئي����ض جمل�ض ال���وزراء حاكم دبي 
�ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ حممد ب���ن را�س���د اآل مكتوم، 
وينظم���ه برنامج دبي لالأداء احلكوم���ي املتميز التابع 
لالأمانة العامة للمجل����ض التنفيذي لإمارة دبي، وذلك 
حت���ت �سعار “ممار�سات حكومي���ة.. اإجنازات عاملية”، 
ومب�ساركة العديد من اجله���ات احلكومية من خمتلف 

دول العامل. 
الدبلوما�سي���ة  اخلدم���ات  برنام���ج  اختي���ار  ومت 
الإلكرتونية، والتي تقدمها اإدارة املرا�سم واملوؤمترات 
ب���وزارة اخلارجية للبعث���ات الدبلوما�سية من بن عدة 
جه���ات حكومي���ة؛ للم�ساركة يف ه���ذا املعر�ض، حيث 
جنح الربنام���ج يف ت�سهي���ل وت�رشيع اإجن���از املعامالت 
وتب�سي���ط اإج���راءات العم���ل والأداء، وال�ستف���ادة من 
التط���ور التكنولوج���ي والتقني���ات احلديث���ة. وياأتي 

ا�ستحداث برنامج اخلدمات الدبلوما�سية الإلكرتونية 
protocol e-service �سمن حر�ض وزارة اخلارجية 
على تطبيق اأف�سل املمار�سات، و�سعيها اإلى الريادة 
وتق���دمي اأح���دث اخلدم���ات الإلكرتوني���ة الت���ي تاأتي 
متا�سًي���ا مع معاي���ري اجلودة العاملي���ة، والتقليل قدر 

الإم���كان م���ن املعام���الت الورقي���ة مع �سم���ان الدقة 
و�رشع���ة الإجن���از. وبداأ العم���ل بهذا النظ���ام منذ العام 
2012 اإلى اأن ا�ستطاعت اإدارة املرا�سم واملوؤمترات 
من حتوي���ل 70 % من خدماته���ا الورقية اإلى خدمات 

الكرتونية �رشيعة ومميزة.

املنامة - وزارة اخلارجية: عقدت اللجنة الوطنية 
حلظر ا�ستحداث واإنت���اج وا�ستعمال وتخزين الأ�سلحة 
الكيميائي���ة وتدم���ري تلك الأ�سلح���ة اأم����ض اجتماعها 
الث���اين يف الدي���وان العام ل���وزارة اخلارجي���ة، برئا�سة 
وكي���ل وزارة اخلارجي���ة ال�سيخ���ة رنا بن���ت عي�سى بن 
دعي���ج اآل خليفة، ومب�ساركة اأع�س���اء اللجنة املمثلن 

عن الوزارات واجلهات احلكومية ذات ال�سلة.
واأفادت وكيل وزارة اخلارجية باأن ما تو�سلت اإليه 
اللجنة اأم�ض هو نتاج جهود ممثلي الوزارات واجلهات 
احلكومي���ة املعنية كاف���ة، و�سل�سلة م���ن امل�ساورات 
والجتماعات يف �سبيل التاأكيد على ال�سيا�سة الرا�سخة 
ململك���ة البحري���ن واملتمثل���ة يف احلفاظ عل���ى الأمن 
وال�س���الم يف املنطقة، منوهًة باإق���رار جمل�ض ال�سورى 
ال�سهر املا�سي م�رشوع قانون بالت�سديق على التفاق 
بن مملكة البحرين ومنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية 
املراف���ق  املنظم���ة وح�ساناته���ا،  امتي���ازات  ب�س���اأن 
للمر�س���وم رق���م )56( ل�سن���ة 2017. ونوهت ال�سيخة 

رنا باأهمي���ة ال�ستعانة باملنظمات الدولية والإقليمية 
املخت�سة لعقد ور�ض عمل ودورات توعوية وتعريفية 
يف جم���ال التفاق���ات واملعاه���دات ذات ال�سلة بعدم 
انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل، موؤكدة �رشورة م�ساركة 
كاف���ة الوزارات واجلهات احلكومي���ة يف هذه الدورات 
خللق كوادر وطنية متخ�س�سة يف هذا املجال.  واأكدت 

وكيل وزارة اخلارجية ����رشورة درا�سة وحتليل الو�سع 
احل���ايل ململك���ة البحرين من خ���الل ر�س���د احتياجات 
كل وزارة وجه���ة حكومي���ة من ناحية بن���اء القدرات اأو 
توفري املعدات الك�سفية اأو املختربية الالزمة للوفاء 
باللتزام���ات الدولية بحيث يتم ت�سمينها �سمن خطة 

عملها للعام 2018.

• وزير العدل ملتقيا الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية	

•  وزير “العمل” يلقي كلمته يف اأعمال موؤمتر العمل العربي	

• جناح وزارة اخلارجية امل�سارك يف املعر�ض	

• ال�سيخة رنا بنت عي�سى ترتاأ�ض اجتماع اللجنة	

�إ�سادة بعمق �لعالقات مع �الأردن

��ستعر��ض �لتن�سيق �مل�سرتك بني �لبحرين و�سنغافورة

تعزيز �لتعاون باملجال �الأمني مع بريطانيا

فتح �آفاق �أرحب للتعاون �لثقايف مع �أمريكا

»�لتظلمات« تطلع �ل�سفري �الأمريكي على مهمات عملها

الرفاع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقبل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�س���ري الركن 
ال�سيخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة يف القيادة 
العام���ة �سب���اح اأم����ض وفدا من كلي���ة الدفاع 
الوطني امللكية بالق���وات امل�سلحة للمملكة 
الأردني���ة الها�سمي���ة؛ مبنا�سبة زي���ارة الوفد 
اململك���ة. وخالل اللق���اء، رح���ب القائد العام 

لقوة دفاع البحرين بوفد كلية الدفاع الوطني 
امللكي���ة الأردني���ة، م�سيدا بعم���ق العالقات 
الأخوية الوطيدة الت���ي تربط مملكة البحرين 
و�سقيقتها اململكة الأردنية الها�سمية. ح�رش 
اللق���اء مدير دي���وان القي���ادة العام���ة اللواء 
الرك���ن ح�سن حمم���د �سعد، واملفت����ض العام 

اللواء الركن عبداهلل ح�سن النعيمي.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سري 
الركن ال�سيخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة 
يف مكتب���ه بالقيادة العام���ة �سباح اأم�ض 
�سف���ري جمهوري���ة �سنغاف���ورة املعتم���د 
ل���دى اململكة املقي���م بالريا�ض لورن�ض 

اأندر�سون.
القائ���د  رح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 
الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن بال�سف���ري 
ال�سنغاف���وري، ومت ا�ستعرا����ض عالقات 
التعاون والتن�سيق امل�سرتك بن مملكة 

البحرين وجمهورية �سنغافورة.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ستقب���ل 
وزي���ر الداخلية ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل اآل 
خليفة �سب���اح اأم�ض رئي�ض جمعية ال�سداقة 
البحرينية الربيطانية بيرت �سينكوك، والذي 

يزور مملكة البحرين حاليا.
ويف م�ستهل اللق���اء، رحب الوزير ببيرت 
�سينك���وك، موؤكدا اأهمية التوا�سل امل�ستمر 
وتبادل وجهات النظ���ر، ومعربا عن تقديره 
تعزي���ز  يف  واأع�سائه���ا  اجلمعي���ة  جله���ود 

عالق���ات ال�سداقة ملا في���ه �سالح البلدين 
وال�سعبن.

واأ�ساد  الوزير بعم���ق ومتانة العالقات 
الثنائي���ة املتمي���زة ب���ن مملك���ة البحري���ن 
عل���ى  وحر�سهم���ا  املتح���دة،  واململك���ة 
موا�سل���ة التعاون والتن�سيق الأمني والعمل 
امل�ستم���ر على فتح اآف���اق جديدة من العمل 
امل�سرتك. وقد مت خالل اللقاء بحث عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
ا�ستقبل���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآث���ار ال�سيخة مي بنت حمم���د اآل خليفة يف 
مكتبه���ا اأم����ض �سف���ري مملك���ة البحرين لدى 
الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة ال�سيخ عبداهلل 
بن را�س���د اآل خليفة. ورحب���ت رئي�سة الهيئة 
بال�سي���خ عب���داهلل ب���ن را�س���د، م�س���ريًة اإل���ى 
جه���وده يف اإبراز ال�س���ورة احل�سارية ململكة 
البحرين وتوثيق العالق���ات الثنائية القائمة 
ب���ن مملك���ة البحري���ن والولي���ات املتح���دة 

الأمريكي���ة، كما ا�ستعر�س���ت اأبرز الفعاليات 
والعرو�ض الثقافي���ة والفنية املقبلة، والتي 
تق���ام �سمن ع���ام “املحرق عا�سم���ة الثقافة 
الإ�سالمي���ة 2018” ال���ذي ي�سلط ال�سوء على 
اأهمي���ة مدين���ة املح���رق وقيمته���ا التاريخية 
والثقافية، كما توجهت بال�سكر لل�سفري على 
فت���ح اآفاق اأرحب للتعاون الثقايف بن مملكة 
البحري���ن والولي���ات املتح���دة الأمريكية، يف 
ظ���ل ما ي�سهده البلدان من منٍو وازدهار طال 

خمتلف املجالت.

املنامة - الأمانة العامة للتظلمات: 
ا�ستقب���ل الأمن الع���ام للتظلمات نواف 
املعاودة �سف���ري الوليات املتحدة الأمريكية 
ل���دى مملك���ة البحري���ن جا�ست���ن �سيبرييل، 
حيث رحب ب���ه وهناأه مبنا�سبة تعيينه �سفريا 
لب���الده يف اململكة، ومتنى ل���ه النجاح يف اأداء 
مه���ام عمله الدبلوما�سي ملا يف خري وم�سلحة 

البلدين ال�سديقن.
ث���م قدم الأم���ن العام للتظلم���ات �رشًحا 

لل�سفري الأمريكي ح���ول دور اأمانة التظلمات 
يف تعزي���ز احرتام حقوق الإن�س���ان يف جمالت 
عمله���ا وتخ�س�ساتها، �سمن منظومة العدالة 
اجلنائي���ة بالبحري���ن، وكذل���ك اأه���م جهودها 
واأن�سطته���ا من���ذ تد�سينه���ا وحت���ى الآن من 
خالل املعلوم���ات والبيان���ات التي وردت يف 
تقاريرها ال�سنوية ال�سابقة، كما �رشح له اأي�ًسا 
دور مفو�سي���ة حقوق ال�سجن���اء واملحتجزين؛ 

كونها الأولى من نوعها يف املنطقة.
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ت�رشيع يجيز اإجها�ض الأجنة امل�شوهة بدنيا وعقليا
1700 م�سابا مبتالزمة داون ووالدة 27 �سنويا... العري�ض لـ “$”:

قـــّدم ع�ســـو جمل�ـــض ال�ســـورى اأحمـــد العري�ض 
تعديال ت�رشيعيا يجيز اإجها�ـــض اجلنني امل�سّوه بدنيا 

اأو عقليا، وي�سمل ذلك اأجنة م�سابة مبتالزمة داون.
ون�ـــرشت اإح�سائيـــة قبـــل اأعوام عن وجـــود قرابة 

1700 م�سابا مبتالزمة داون، واإ�سابة 27 �سنويا.
وقال العري�ض لــــ “البالد” اإن القانون املعمول 
به حاليا يق�رش اإجازة االإجها�ض على حالة واحدة فقط 
وهـــي اإذا كان ا�ستمرار احلمل ي�سكل خطرا على حياة 

احلامل.
وتن�ـــض املـــادة )19( من قانـــون مزاولة الطب 
الب�ـــرشي وطـــب االأ�سنان على اأنه “ال يحـــق الأّي طبيب 
و�ســـف دواء بق�ســـد اإجها�ض امـــراأة حامـــل، اأو اإجراء 
عمليـــة اإجها�ـــض لهـــا، اإال اإذا كان يف ا�ستمرار احلمل 
خطر� عل���ى حياة �حلامل، وب����رط �أن يقرر ذلك ثالثة 
اأطبـــاء ا�ست�ساريـــني م�ـــرشح لهـــم مبزاولـــة املهنـــة 
يف البحريـــن، ويف هـــذه احلالـــة يجـــب اأن تتـــم عملية 
يف  االإجها�ـــض  بق�ســـد  دواء  و�ســـف  اأو  االإجها�ـــض 
م�ست�سفـــى حكومي اأو اأّي م�ست�سفـــى خا�ض م�رشح له 
بذلـــك وعلى يد طبيب اخت�سا�سي يف اأمرا�ض الن�ساء 

والوالدة وبعد اأخذ موافقة ويل اأمر املراأة احلامل”.
ولفـــت العري�ض اإلـــى اأن املادة النافـــذة حاليا 
بالقانـــون مل ت�رش اإلـــى حالة اإجـــازة االإجها�ض يف حالة 
الت�سوهات اخللقية اأو العقلية التي ميكن اأن ت�سيب 
اجلنـــني وال يرجى �سفاوؤها وبالتايل تعترب حالة يجب 

اأن ي�سملها القانون.
واأكد اأن التقدم الطبي اأتاح للزوجني التاأكد من 
�سالمـــة اجلنني يف بطن اأمه، والتعرف على ما اإذا كان 
يعاين مـــن اأي م�سكلة يف ال�سهـــور االأولى من احلمل، 
من خـــالل متابعة دقات قلبه ومنـــوه ومراقبة حركته 
داخـــل الرحم وما اإذا كان يعاين مـــن عيوب خلقية اأو 

غري ذلك.
ونوه اإلى اأن من اأكرث االأمرا�ض التي تهدد املراأة 
احلامـــل الت�سوهات اخللقية للجنني، وعلى الرغم من 
التدخل املبكر لعالج بع�سها يف اأ�سهر احلمل االأولى، 

اإال اأن الطب يبقى عاجزا اأمام بقية االأنواع.

نص التعديل
واقـــرح العري�ـــض تعديل املـــادة )19( لتن�ض 

على االآتي: 
1. ال يجـــوز و�ســـف دواء بق�سد اإجها�ـــض امراأة 

حامل اأو اإجراء عملية اإجها�ض لها اإال الإنقاذ حياتها.

2. اإذا مل يكـــن احلمل قد اأمت ثالثة اأ�سهر، يجوز 
اأي�سا اإجها�ض احلامل يف احلالتني االآتيتني:

اأ. اإذا كان بقـــاء احلمـــل ي�ـــرش ب�سحـــة االأم �ـــرشرا 
ج�سيما. ب. اإذا ثبت اأن اجلنني �سيولد م�سابا بت�سوه 
بدين اأو ق�سور عقلي، ال يرجى ال�سفاء منهما، ووافق 

الزوجان على االإجها�ض.
ويف كلت���ا �حلالتني ي�ش���رط �أن يقرر ذلك ثالثة 
اأطبـــاء ا�ست�ساريـــني م�ـــرشح لهم مبزاولـــة املهنة يف 
البحريـــن، ويف هـــذه احلالـــة يجـــب اأن يكـــون و�سف 

دواء بق�ســـد االإجها�ـــض اأو تتم عمليـــة االإجها�ض يف 
م�ست�سفـــى حكومي اأو اأي م�ست�سفـــى خا�ض م�رشح له 
بذلـــك وعلى يد طبيب اخت�سا�سي يف اأمرا�ض الن�ساء 

والوالدة.

طفل داون
وا�ستدل العري�ض بتجارب دول خليجية وعربية 
اأجازت اإجها�ض اجلنـــني يف حال اإ�سابته بت�سوه بدين 
اأو ق�سور عقلي ومن اأبرزها دولة الكويت ال�سقيقة.

و�ـــرشح اأن التقـــدم الطبي يتيح معرفـــة اإذا كان 
اجلنـــني م�سابـــا بت�سوه بـــدين اأو ق�ســـور عقلي عرب 
�لتحليل �ملختربي �جليني، وين�شح باإ�شقاط �جلنني 
اإذا ثبـــت ت�سوهـــه، وميكـــن درا�ســـة الكروموزومات 
وعددهـــا مثل مـــا يجري مـــع طفـــل داون �سيندروم، 
اإذ حتتـــوي خاليـــاه علـــى كرومـــوزوم زائـــد )اأي 47 
كروموزومـــا( بينمـــا الطفل ال�سوي يحتـــوي على 46 
كرومزومـــا فقـــط، وميكـــن معرفـــه هـــذا الت�سوه من 

االأ�سابيع االأولى من احلمل.

• طفلة م�سابة مبتالزمة داون  )اأر�سيفية(	 • اأحمد �سامل العري�ض	

القانــــون احلايل را�شد الغائب
يق�رش اإجــــازة 

االإجها�ض على حالة 
واحدة 

التقــــدم الطبــي 
اأتاح للزوجيـن 

التاأكـــد من �سالمة 
اجلنني 

الت�سوهات اخللقية 
للجنني اأكرث 

االأمرا�ض املهددة 
للحامل

3 ا�ست�ساريني 
يوقعون قرار 

االإجها�ض مب�ست�سفى 
حكومي اأو خا�ض

دول خليجية وعربية 
من بينها الكويت 

جتيز اإجها�ض 
امل�سوهني

الإجهـــــــــــــا�ض بالت�شـــــــريعــــــات البحرينيــــــــــة
القرار اأو القانون

قـــرار يف �ســـاأن تنظيـــم مزاولة مهنـــة القبالة 
والتوليد

قانون العقوبات

قانون العقوبات

قانون العقوبات

الن�ض
املـــادة )15(: علـــى كل من رخ�ض لهـــا مبزاولة مهنـــة القبالة والتوليـــد اأن تلتزم 
يف مبا�ـــرشة مهنتها واجبات ال�ـــرشف واالأمانة وال�رشية وال يجوز لهـــا اأن تقوم بعمل يتنايف 
واأ�ســـول املهنـــة، وبوجه خا�ض ال يجوز اأن تقوم باإجها�ض احلامـــل. وعليها مراعاة كافة 

التعليمات التي ت�سدرها وزارة ال�سحة يف هذا ال�ساأن.

املادة )322(:  يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�رش �سنوات من اأجه�ض امراأة دون 
ر�ساها. وتكون العقوبة ال�سجن اإذا اأف�ست مبا�رشة االإجها�ض اإلى موت املجني عليها.

املادة )323(: ال عقاب على ال�رشوع يف االإجها�ض.

املـــادة )339(: يعاقب باحلب�ض اأو بالغرامة مـــن اعتدى على �سالمة ج�سم غريه باأية 
و�شيلة و�أف�شى �العتد�ء �إلى مر�شه �أو عجزه عن �أعماله �ل�شخ�شية مدة تزيد على ع�رين 
يومـــا. وتكون العقوبة احلب�ض مـــدة ال تزيد على �سنة اأو الغرامة التي ال جتاوز مئة دينار 

اإذا مل ت�سل نتيجة االعتداء اإلى درجة اجل�سامة املذكورة يف الفقرة ال�سابقة.
واإذا ن�ساأ عن االعتداء على حبلى اإجها�سها، عد ذلك ظرفا م�سددا.

“اأبو�شيبع اخلريية” تنظم “ال�شحة للجميع”
“البحرين لل�شياحة واملعار�ض” ت�شت�شيف 30 اإعالميا

من جميع اأنحاء العامل للرويج ل�سباق “الفورموال 1”

هيئـــة  ا�ست�سافـــت  بنـــا:   - املنامـــة 
البحريـــن لل�سياحـــة واملعار�ـــض اأكرث من 
30 اإعالميا ومن م�ساهري مواقع التوا�سل 
االجتماعي، باالإ�سافـــة الى وكاالت ال�سفر 
الذيـــن متـــت دعوتهم من قبـــل املكاتب 
التمثيليـــة ال�سبعـــة املنت�ـــرشة يف كٍل مـــن 
ال�سعوديـــة واململكـــة املتحـــدة واأملانيـــا 
ورو�سيـــا،  وال�ســـني  والهنـــد  وفرن�ســـا 
بالتزامن مع �سباق جائزة البحرين الكربى 

لطريان اخلليج “الفورموال 1”.
الـــى  التمثيليـــة  املكاتـــب  وعمـــدت 
دعـــوة ال�سيوف لزيـــارة البحرين وتغطية 
فعاليـــات �سبـــاق جائزة البحريـــن الكربى 
لطـــريان اخلليج حيث تاأتـــي هذه اخلطوة 
بغر�ض الرويـــج والت�سويـــق لل�سياحة يف 

اململكة.
الرئي�ـــض  قـــال  املنا�سبـــة،  وبهـــذه 
لل�سياحـــة  البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي 
واملعار�ـــض ال�سيـــخ خالـــد بـــن حمـــود اآل 
البحريـــن  “ُيعـــد �سبـــاق جائـــزة  خليفـــة: 
الكـــربى لطـــريان اخلليـــج )الفورمال 1(، 
مـــن اأبرز الفعاليـــات الريا�سيـــة العاملية 

التي ت�ست�سيفهـــا البحرين ب�سكل �سنوي 
كونه ُي�ساهم يف تعزيز مكانة اململكة على 
اخلارطـــة ال�سياحيـــة العامليـــة، والرويج 

للبحرين �سمن املحافل الدولية”.
عـــرب  نقـــوم،  اأن  “ارتاأينـــا  واأ�ســـاف: 
مكاتبنـــا التمثيليـــة حـــول العـــامل، بدعوة 
عدد اأكرب مـــن االإعالميني وم�ساهري مواقع 
التوا�ســـل االجتماعي عن العـــام املا�سي 
وذلـــك بغر�ـــض اال�ستمتـــاع بهـــذا احلدث 

الريا�سي باالإ�سافة الى التعرف على اأبرز 
املقومات ال�سياحية التي متتلكها مملكة 

البحرين والرويج لها بني متابعيهم”.
وت�سعـــى الهيئـــة الإبـــراز مـــا تتميز به 
البحريـــن مـــن اإمكانيـــات �سياحيـــة وبنى 
حتتية جاذبة للزوار وال�سياح من املنطقة 
والعامل، باالإ�سافـــة الإدراج البحرين �سمن 
الوجهات ال�سياحيـــة االأهم التي تروج لها 

هذه املكاتب حول العامل.

• اأبو�سيبـــع - جمعيـــة اأبو�سيبع اخلريية:  لقطة تذكارية على هاما�ض اللقاء	
نظمـــت جمعيـــة اأبو�سيبـــع اخلرييـــة ومركـــز 
�سبـــاب اأبو�سيبع الفعاليـــة ال�سحية ال�سابعة 
يوم ال�سبت 7 ابريل يف الكونري مول، تزامنا 

مع اليوم العاملي لل�سحة.
ا�ستملـــت الفعالية باالإ�سافة الى قيا�ض 
الطـــول والـــوزن، وقيا�ض ال�سكـــر وال�سغط، 
ا�ست�سارات طبية وا�ست�سارة لطبيب االأ�سنان، 

باالإ�سافة الأخ�سائيي العالج الطبيعي.
جمعيـــة  ادارة  جمل�ـــض  رئي�ـــض  وقـــدم 

اأبو�سيبـــع اخلرييـــة �ساكـــر الزاكـــي �سكـــره 
للقائمـــني على الفعالية و�ســـد على اأيديهم 
لال�ستمـــرار، ملـــا يبذلونـــه مـــن جهـــد خدمة 
لالأهـــايل واملنطقة. كما قـــدم رئي�ض جمل�ض 
ادارة مركـــز �سباب اأبو�سيبـــع �سادق �سلمان 
�سكره اإلـــى الداعمني وال�ـــرشكاء يف الفعالية، 
ملـــا مل�ساهمتهم مـــن دور كبـــري يف ا�ستمرار 

مثل هذه الفعاليات املهمة.
ولقيـــت الفعاليـــة ا�ستح�ســـان احل�سور 

واالهايل، م�سددين على �رشورة ا�ستمرارها.

مناق�شة اإجراءات ت�شجيل وترخي�ض ال�شفن التجارية 
خفر ال�سواحل تعقد لقاء مو�سعا مع ممثلي �رشكات الغو�ض والرحالت

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: تفعيـــاًل ملبداأ 
وزارة  يف  بـــه  املعمـــول  املجتمعيـــة  ال�رشاكـــة 
الداخليـــة للتوا�سل مع خمتلف اأطياف املجتمع 
املـــدين، عقـــدت قيادة خفـــر ال�سواحـــل، م�ساء 
اأم�ـــض، لقاء مو�سعا مع ممثلـــي �رشكات الغو�ض 
التجارية ورحالت نقل الـــركاب ال�سياحية. ومت 
يف اللقاء، عر�ض اإيجاز عن دور خفر ال�سواحل يف 

حمايـــة االأمن وال�سالمة البحريـــة، بجانب املهام 
والواجبات املنوطة به. كما مت مناق�سة اإجراءات 
ت�سجيل وترخي�ـــض ال�سفن التجارية والقوانني 
�ملنظمة لها و�الإج���ر�ء�ت و�ل�روط �ملتبعة قبل 
اأي رحلـــة بحرية ل�سمان �سالمـــة مرتادي البحر، 
باالإ�سافة اإلى مناق�سة االأمور اخلا�سة مبمار�سة 
ن�شاط �لغو�ص �لتج���اري و�لقر�ر�ت �لتي تنظم 

اأو�ساع �سفن الغو�ـــض ذات االأغرا�ض التجارية 
املحميـــة  واملناطـــق  اللوؤلـــوؤ  �سيـــد  وكذلـــك 

اخلا�سة.
مـــن جهتهـــم، عـــرب ممثلـــو ال�ـــرشكات عـــن 
�سكرهـــم وتقديرهم لقيادة خفر ال�سواحل على 
اللقـــاء، م�سيدين باجلهود التوعوية التي يقوم 
•بها خفر ال�سواحل ل�سمان �سالمة مرتادي البحر. جانب من اللقاء	
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“اللجنة ال�طنية” تقيم 70 م�ؤهال جامعيا

مة بـ “ABET” العاملية “الأهلية”: العل�ي حمكِّ

خريج� الق�رص العيني ينا�شدون �شم� رئي�س ال�زراء التدخل

يدع� البحرينيني لتعزيز مهاراتهم رئي�س “اأوريجني للتدريب” 

“الأهلي املتحد” يدعم م�شاريع “العا�شمة” امل�شتدامة

“�ل�سحة” ��ستثنتهم من تطبيق �المتياز باخلارج و�أخلفت وعدها

مكرًما خريجي “�إد�رة �لت�سويق و�ملبيعات” �ملمنوح من ISM بربيطانيا

لتطوير بيئة ريادة �الأعمال و�لنهو�ض بال�سباب... حمافظ �لعا�سمة:

نا�سد 17 من خريجي كلية �لطب �لق�رص �لعيني 
جامع���ة �لقاه���رة رئي����ض �ل���وزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللك���ي �الأمري خليفة بن �س���لمان �ل خليف���ة �إلز�م 
وز�رة �ل�سحة باالإيفاء بوعدها بتمكينهم من تطبيق 

�سنة �المتياز يف �مل�ست�سفيات �لتابعة للوز�رة.
وق���ال خريجو دفع���ة 2017 ل� “�لب���اد”: “بعد 
�سدور قر�ر وز�رة �ل�س���حة باقت�سار �سنة �لتدريب 
)�المتي���از( مبجمع �ل�س���لمانية �لطبي عل���ى �لطلبة 
خريجي �جلامعات �لطبي���ة �ملحلية �بتد�ء من دفعة 
2017 ر�جعن���ا �ل���وز�رة يف �أكتوبر 2017 يف �لوقت 
�مل�رصي���ة  �خلا�س���ة  �جلامع���ات  طلب���ة  كان  �ل���ذي 
وجامع���ات �ل�س���ن ير�جع���ون لطلب ��س���تثناء من 

�لقر�ر”.
وتابعو� “بعد �س���دور �ال�ستثناء خلريجي دفعة 
2017 �س���درت مذكرة من وزيرة �ل�س���حة باأ�س���ماء 
�لطلب���ة �لذين �س���يتم �إحلاقه���م بالربنامج، وكانت 
�أ�س���ماوؤنا مدرجة معه���م، وبالفع���ل مت �إحلاق طلبة 
�ل�سن وم�رص بربنامج �لتدريب يف نوفمرب 2017”.
و��س���تكملو� “ومل نتمك���ن من �لب���دء معهم الأن 
نظ���ام جامع���ة �لقاهرة يعتمد على �إ�س���افة ف�س���ل 
در��سي كامل المتحانات �لبكالوريو�ض �لتي �نتهت 

يف يناي���ر 2018 على خ���اف بقية �جلامع���ات �لتي 
��ستكملت �ل�س���نة �لدر��س���ية يف يوليو �أو �أغ�سط�ض 

2017، ولكننا نعترب خريجي 2017.
و�أ�س���افو� “�ل���وز�رة كان���ت عل���ى عل���م مبوعد 
تخرجن���ا من���ذ �أكتوبر، وقد ��س���تلم مكت���ب �لوكيل 
حمم���د �لعو�س���ي ورق���ة �أ�س���ماء �ملتوق���ع تخرجهم 
خمتوم���ة من وكيل���ة �لكلية، و�أعطينا وع���د� باأننا ما 
�إن ننهي �المتحانات ونعود �س���يتم �إحلاقنا بربنامج 

�لتدريب يف �لبحرين”.
و�أ�س���افو� “بعد �النتهاء من �المتحانات مبا�رصة 
قمن���ا بت�س���وية جمي���ع �أمورن���ا يف �لقاه���رة عائدين 
الأر����ض �لوطن، وعند مر�جعتنا �لوز�رة �س���دمنا باأن 
�إد�رة �لتدري���ب �جلديدة مل تلتزم بقر�ر �ال�س���تثناء 
�لذي �سدر و�سملنا فيه وقوبل مو�سوعنا بالرف�ض 

جمدد�.
وقال �لطلبة “قمنا مبر�جعة �مل�سوؤولن �جلدد 
عن �لتدريب ووزيرة �ل�سحة ووكيل �لوز�رة وكتبنا 
لهم �لر�سائل وطلبنا مقابلتهم، ولكن دون جدوى، 
ويف 14مار����ض 2018 ��س���تلمنا رد� بالرف�ض �لذي 

جاء بعد �أن كان �المتياز يف م�رص قد بد�أ بالفعل”.
وبين���و� “وحاولن���ا �حل�س���ول عل���ى ن�س���خة من 
�ملذكرة �ل�س���ادرة من �لوزيرة ون�س���خة من �لقر�ر، 
ولك���ن �ل���وز�رة رف�س���ت �إعطاءن���ا �أي ن�س���خة منها 

بذريعة �أنها قر�ر�ت د�خلية وال ميكن ن�سخها”.
و�أو�سحو� “مو�س���وعنا تاه بن �الإد�رة �ل�سابقة 
�لتي �أعطتن���ا �ملو�فقة وب���ن �الإد�رة �حلالية �لتي 
ترف����ض ذلك مع �لعلم باأنن���ا خريجو كلية طب ق�رص 
�لعين���ي جامعة �لقاهرة �لتي تع���د من �أعرق كليات 

�لطب يف �لعامل �لعربي”.
وم�س���و� قائل���ن “دفعتن���ا كان���ت م���ن �أك���ر 
�لدفع���ات �ملتمي���زة و�لكثري، وي�س���هد �أ�س���اتذتنا 
بذلك، فقد ح�سل �لعديد منا على تقدير�ت عالية، 
و�حتل مر�كز متقدمة تناف�ض �مل�رصين ف�س���ا عن 
�أننا طلبة مبتعثون من جانب وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�لتي تثق بامل�س���توى �لع���ايل للتعليم �لطبي بهذه 
�لكلي���ة �لعريقة، ولكن �لبعثة تقت�رص على �س���نو�ت 
�لدر��سة، وال ت�سمل �سنة �المتياز مما �سيثقل كاهل 
�الأهايل مببالغ مل تكن يف �حل�س���بان الإر�سال �أبنائهم 

للخارج الأخذ �سنة �المتياز”.
ونا�سد �خلريجون �سمو رئي�ض �لوزر�ء �لنظر يف 
مو�س���وعهم و�إحلاقهم بدفعة �لتدريب، كما وعدت 
وز�رة �ل�س���حة �لتي �أغلقت كل �الأبو�ب يف وجهوهم 
ومل ت���ِف بوعدها �لذي على �أ�سا�س���ه ع���ادو� للوطن 
يحدوهم �الأمل يف �أن يتلقو� تدريبا يف م�ست�س���فيات 
�حلكومة �لتي ت�س���هد تط���ور� تكنولوجيا خافا ملا 

عليه يف �مل�ست�سفيات خارج �لبلد.

�ملنامة - مرك���ز �أوريجن للتدريب: �حتفل 
مركز �أوريجن للتدريب يف �أم�سية بهيجة بفندق 
ه���اين رويال، بتك���رمي عدد من خريج���ي برنامج 
دبلوما �لت�سويق و�ملبيعات �ملمنوحة من معهد 
�إد�رة �ملبيعات ISM بح�س���ور خريجي �لربنامج 
وذويه���م وروؤ�س���ائهم يف �لعم���ل، �إ�س���افة �إل���ى 

جمموعة من موظفي مركز �أوريجن للتدريب. 
وبهذه �ملنا�س����بة، قدم رئي�����ض جمل�ض �إد�رة 
مرك����ز �أوريج����ن للتدري����ب - �أحمد �لبن����اء كلمة 
تهنئة للمتدربن كافة، قال فيها: “�أهنئ �أبناءنا 
بهذ� �لنجاح و�لتفوق، كما �أ�س����كرهم على �جلهد 
�لذي بذلوه خال فرتة �ن�سمامهم لهذ� �لربنامج 

�ملميز و�لذي تكلل يف �لنهاية باالإجناز �لر�ئع”. 
و�س���دد �لبن���اء يف كلمته عل���ى �أن يبادر كل 
مو�ط���ن بحرين���ي يف تعزي���ز قدر�ت���ه ومهار�ته، 
���ا و�أن �س���ندوق �لعمل “متكن” فاحًتا  خ�سو�سً

ذر�عيه للبحرينين كافة.
�لعم���ل  �س���ندوق  “يق���دم  قائ���ا:  وتاب���ع 
“متكن” دعما �أ�سا�س���يا ومهما يف عملية تنمية 
�س���وق �لعم���ل �لبحرينية من خال رفع م�س���توى 
مهار�ت وق���در�ت �لك���و�در �لب�رصي���ة �لبحرينية، 
�س���و�ًء كان���و� باحث���ن ع���ن عم���ل �أو موظف���ن، 
�إ�سافة للدعم �لذي يقدمه للموؤ�س�سات لتح�سن 
�أد�ء و�إنتاجي���ة �ملوظف���ن عرب توف���ري �لرب�مج 

�لتدريبية �ملنا�سبة لهم”.
وختم �لبن���اء كلمته �س���اكًر� �ملتدربن على 
���ا عن �أولئك �لذين  �تخاذه���م قر�ر �لتدّرب عو�سً
يف�س���لون �لبقاء يف وظائفهم م�ستمرين بتاأدية 
مهامه���م �ليومية ب�س���كل روتين���ي دون عزمهم 
على تطوير �أنف�س���هم، من خال �كت�ساب �ملزيد 

من �لعل���م و�ملعرفة وتنمي���ة مهار�تهم �ملهنية 
و�ل�سخ�سية مبا ي�س���من لهم تطورهم يف �لعمل 

و�حلياة.
وُيع���د برنام���ج �إد�رة �لت�س���ويق و�ملبيعات 
يدعمه���ا  �لت���ي  �الحرت�في���ة  �ل�س���هاد�ت  �أح���د 
متك���ن ويوفرها مركز �أوريج���ن للتدريب على 
م�س���توين، �لربنام���ج �الأول ه���و �س���هادة �إد�رة 
�لت�س���ويق و�ملبيعات �مل�س���توى 4 ويت�سمن 4 
وح���د�ت. �أما �لربنامج �لث���اين، فهو دبلوما �إد�رة 

�لت�سويق و�ملبيعات، ويت�سمن 8 وحد�ت. 
وتغطي هذه �لوحد�ت �لعديد من �ملو��سيع 
من بينها: تق�سيم �ل�سوق و�لفئات �مل�ستهدفة، 
�ل�س���وق  م���ن  �ملح���ددة  �الأق�س���ام  ��س���تهد�ف 
و�لزبائ���ن، مه���ار�ت �لبيع �لفعال���ة، كيفية عمل 
مقرتح للبيع، �إد�رة فريق �ملبيعات، �إ�سافة �إلى 

�لتدريب على ر�أ�ض �لعمل.

كم���ا يقدم مرك���ز �أوريج���ن للتدريب ُحزمة 
من �لرب�مج �حلديثة و�ملتنوعة �لتي ت�س���تهدف 
�لباحث���ن عن عم���ل، �ملوظفن و�ملوؤ�س�س���ات. 
وه���ذه �لرب�م���ج معتمدة من جان���ب وز�رة �لعمل 
ومدعومة من �س���ندوق �لعم���ل “متكن” كدعم 
بر�م���ج �مله���ار�ت �الأ�سا�س���ية، دعم �ل�س���هاد�ت 

�الحرت�فية، وبر�مج دعم �لتدريب و�الأجور.
ي�س���ار �إلى �أن مركز �أوريجن قد �أحرز حديًثا 
درجة “�متياز” �س���من �لنتائج �لنهائية لتقارير 
مر�جع���ة هيئة جودة �لتعلي���م و�لتدريب بعد �أن 
��س���توفى جميع �ملعايري �ملطلوبة بعد �لتدقيق 
و�ملر�جعة �ل�س���املة عليه بح�س���ب �خت�سا�سات 
ومو��س���فات �لهيئة، و�لتي تت�س���م ب�س���عوبتها 
ودقته���ا �لعالية. ومت �عتماد ه���ذه �لنتيجة بعد 
م�س���ادقة جميع �جلهات �لر�س���مية على �لتقرير 

�لنهائي بح�سب �أنظمة ولو�ئح �لهيئة.

�ملنام���ة - حمافظ���ة �لعا�س���مة: ��س���تقبل 
حمافظ �لعا�سمة �ل�س���يخ ه�سام بن عبد�لرحمن 
�آل خليف���ة وف���د� من �لبنك �الأهلي �ملتحد �س���م 
نائ���ب �لرئي����ض �لتنفي���ذي للمجموعة ل�س���وؤون 
�خلدم���ات �مل�رصفي���ة لل����رصكات ديري���ك لنت، 
ورئي�ض �خلدمات �مل�رصفية لل�رصكات للمجموعة 
و�ج���د خ���ان، حي���ث ��س���تعر�ض �أب���رز �الأن�س���طة 
و�لرب�م���ج �لت���ي تنظمها �ملحافظة خ���ال �لعام 
�جلاري، �إ�سافة �إلى عدد من �خلطط و�مل�ساريع 
�مل�س���تقبلية �لتي ت�س���عى �إلى تنفيذها، و�لتي 
ت�سب يف جمال تطوير �خلدمات �لعامة لاأهايل؛ 
�س���عياً للنهو����ض باملحافظة عموم���ا، و�ملنامة 
خا�سة ب�سفتها �لو�جهة �ل�سياحية و�القت�سادية 

للمملكة.
و�أثنى �ملحافظ خال �للق���اء، على �لتعاون 
�ملثم���ر و�الإيجابي بن �جلهتن بو�س���ف �لبنك 
�ل�رصيك �الإ�س���رت�تيجي للمحافظ���ة، منوها بدعم 
�لبن���ك �مل�س���تمر، و�ل���ذي �أثمر يف دع���م و�إقامة 
�لعديد من �مل�ساريع و�لرب�مج �مل�ستد�مة �لتي 
ت�س���ب يف خدمة �ملجتمع، و�لر�مية لدعم �لن�ضء 
و�ل�سباب ودعم ريادة �الأعمال و�لعمل �لتطوعي 

وتعزيز روح �ملو�طنة مب���ا يحقق �الأهد�ف �لتي 
يرمي �إليها �جلانبان.

م���ن جهت���ه، �أثنى لن���ت عل���ى روح �ملبادرة 
م���ن جانب حمافظ���ة �لعا�س���مة و�لقائمن على 
فعالياتها وبر�جمها، و�لتي باتت تعك�ض تنوعا 

و��س���حا وت�س���مل قطاعات �إجتماعي���ة وثقافية 
خمتلف���ة، وذلك يف منوذج ناجح لل�رص�كة �لفاعلة 
بن �لقطاعن �لعام و�خلا�ض، و�لتي من �ساأنها 
�أن تع���ود باالإيج���اب و�لنف���ع عل���ى �ملو�طن���ن 

و�ملقيمن.   

• مركز �أوريجن للتدريب ُيكرم خريجي برنامج �إد�رة �لت�سويق و�ملبيعات	

• �ل�سيخ ه�سام بن عبد�لرحمن م�ستقبا وفد� من �لبنك �الأهلي �ملتحد	

�ملنامة - وز�رة �سوؤون �لكهرباء و�ملاء: حتت 
رعاي���ة وزير �س���وؤون �لكهرباء و�ملاء عبد�حل�س���ن 
مريز� تد�س���ن وح���دة �لطاقة �مل�س���تد�مة بدعم من 
برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي در��س���ة �أول �أطل�ض 
ري���اح ململك���ة �لبحرين، �ل���ذي �أعدت���ه �لوحدة من 
EMD I -“  اال �لتعاق���د مع �ل�رصكة �لعاملي���ة

ternational” وبتد�س���ن �ملوق���ع �الإلك���رتوين 
�خلا����ض بالوح���دة و�ل���ذي �أعدته �ل�رصك���ة �لعاملية 
بفن���دق  �ملوؤمت���ر�ت  قاع���ة  يف   ،INSOMNIA
�خللي���ج يوم �خلمي�ض �ملقب���ل 12 �أبريل 2018 يف 
متام �ل�ساعة 11 �سباًحا. و�سيكون تد�سن �أطل�ض 
�لرياح من خال عر�ض مرئي ي�س���لط �ل�س���وء على 
وجود طاقة �لرياح يف خمتلف �أنحاء �ململكة كمورد 
نظيف وم�س���تد�م للطاقة �س���من �جلهود �ملبذولة 
للعمل مببادر�ت �خلطة �لوطنية للطاقة �ملتجددة 

و�الأهد�ف �لوطنية ذ�ت �ل�سلة. 
كم���ا و�سي�س���كل �أطل����ض �لري���اح �أد�ة مهم���ة 
لتدف���ق �ال�س���تثمار�ت يف طاقة �لري���اح على غر�ر 
ما �س���بقها م���ن تدفق���ات يف ��س���تثمار�ت �لطاقة 
�ل�سم�س���ية تاأكيًد� على دور �سيا�س���ة نظام �س���ايف 
�لقيا����ض “Net Metering” �ل���ذي �أقره جمل�ض 

�ل���وزر�ء يف دي�س���مرب من �لع���ام �ملا�س���ي؛ لتنويع 
م�س���ادر �لطاقة يف �ململكة وزيادة ن�سيب �لطاقة 
�ملتج���ددة يف �ملزي���ج �لوطن���ي للطاق���ة حتقيًق���ا 
للتنمية �ل�ساملة ومتا�س���ًيا مع �لروؤية �القت�سادية 

ململكة �لبحرين 2030.

مدين���ة عي�س���ى - وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م: 
عق���دت �للجنة �لوطنية لتقومي �ملوؤهات �لعلمية 
�جتماعه���ا �لدوري برئا�س���ة وكي���ل وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم ل�سوؤون �لتعليم و�ملناهج رئي�ض �للجنة 
ف���وزي �جل���ودر، وذل���ك مببن���ى �ل���وز�رة مبدين���ة 
عي�سى، حيث تد�ر�س���ت �ملوؤهات �ملحولة �إليها، 
و�أنه���ت تقييم )70( موؤهاً يف تخ�س�س���ات علمية 
خمتلفة، �س���ملت �لطب و�لهند�سة و�لعلوم �لعامة 
و�لقان���ون و�لعل���وم �ل�سيا�س���ية و�إد�رة �الأعم���ال، 
فيم���ا مت تاأجي���ل �لبت يف عدد م���ن �لطلبات �لتي 
مل ت�س���توِف معايري �للجن���ة ملخاطبة �جلهات ذ�ت 
�لعاق���ة خ���ارج �ململك���ة؛ لتزويده���ا باملعلومات 

�لازمة التخاذ �لقر�ر ب�ساأنها.

ومن جانب �آخر، �أو�ست �للجنة باإ�سافة )12( 
برناجما �أكادمييا �إلى قو�ئم �لرب�مج و�ملوؤ�س�سات 
�لتعليمية �ملو�س���ى بالدر��س���ة فيها من خمتلف 
�لدول، م�س���ددًة على �رصورة قيام �لطلبة �لر�غبن 
يف �لدر��س���ة باجلامع���ات �خلارجية مبر�جعة ق�س���م 
معادلة �ل�سهاد�ت �الأجنبية بالوز�رة قبل �لت�سجيل 
فيه���ا؛ جتنب���ا الأي �إ�س���كاالت ق���د تو�جهه���م بعد 
�لتخ���رج ق���د يتع���ذر ب�س���ببها معادل���ة موؤهاتهم 
�لعلمي���ة، م�س���يدًة بحر�ض ع���دد م���ن �لطلبة على 
�ال�ستف�س���ار من �جلهات �ملخت�س���ة بال���وز�رة عن 
موؤ�س�س���ات �لتعليم �لعايل �الأجنبي���ة، و�لتاأكد من 
م���دى حتقي���ق تل���ك �لرب�م���ج ل�س���و�بط ومعايري 

�لد�ر�سة يف �خلارج. 

�جلامع���ة   - �ملنام���ة 
رئي����ض  �أ�س���اد  �الأهلي���ة: 
من�س���ور  �الأهلي���ة  �جلامع���ة 
�لبحثي���ة  باالإجن���از�ت  �لع���ايل 
يحققه���ا  �لت���ي  و�الأكادميي���ة 
�الأهلي���ة  �جلامع���ة  �أ�س���اتذة 
�الأكادميية،  هيئتها  و�أع�س���اء 
منوها يف �لوقت نف�سه بالبيئة 
�ملحفزة على �الهتمام بق�سايا 

�العتماد �الأكادميي و�لبحث �لعلمي �س���من �لروؤية 
�ملتقدمة ملجل����ض �لتعليم �لع���ايل و�أمانته �لعامة 
بقي���ادة وزي���ر �لرتبي���ة و�لتعليم ورئي����ض جمل�ض 

�لتعليم �لعايل ماجد بن علي �لنعيمي.
و�أثن���ى �لع���ايل عل���ى ني���ل �لقائ���م باأعم���ال 
عمي���دة �س���وؤون �لطلب���ة ر�ئ���دة �لعل���وي على ثقة 
موؤ�س�س���ة ABET �ملوؤ�س�س���ة �لعاملي���ة �لر�ئدة يف 
�عتماد بر�مج كلي���ات وجامعات �لعلوم �لتطبيقية 
و�لطبيعية، و�حلو�س���بة و�لهند�س���ة و�لتكنولوجيا 

�إل���ى تلقي���ه  �لهند�س���ية، م�س���ري� 
ر�سالة �س���كر من �ملدير �لتنفيذي 
ميخائي���ل   ABET ملوؤ�س�س���ة 
م���ن  �مل�س���تمر  للدع���م  ميليغ���ان 
جان���ب اجلامع���ة الأهلي���ة لن�ش���اط 
ر�ئ���دة �لعلوي يف بر�م���ج �عتمادية 

.ABET
�لعل���وي  ر�ئ���دة  و�س���اركت 
موؤخ���ر� يف �عتماد برنامج هند�س���ة 
كاليفورني���ا  جامع���ة  تقدم���ه  �ل���ذي  �حلا�س���وب 
�الأمريكي���ة.  �ملتح���دة  �لوالي���ات  يف  بوليتكني���ك 
وق���د مت �ختيار �لعل���وي لتكون حمكمة ملوؤ�س�س���ة 
   ABET حيث يقوم �ملحكمون يف برنامج ،ABET
بفح�ض �لرب�مج وتقييمها وف���ق معايري �العتماد، 
وكذلك مر�جعة �ملو�د �لدر��س���ية وك�س���ف درجات 
�لطاب، �إلى جانب �إجر�ء مقابات مع �أع�س���اء هيئة 
�لتدري�ض و�ملوظفن و�لطاب، ودر��س���ة �ملر�فق 

�الأكادميية، مثل �ملخترب�ت و�ملكتبات. 

مسؤولون مكانهم البيت
ما �لو�س���ف �ملنا�سب لتلكوؤ بع�ض �مل�س���وؤولن �حلكومين، وموظفي �خلدمات، 

بتمرير طلبات �ملر�جعن، وتعطيل م�ساحلهم؟
ما �لو�س���ف �الأمثل ملن ال يقدمون للمر�جعن روؤية و��س���حة من���ذ �لوهلة �الأولى 

لت�سلم �لطلبات، بنتاج مر يف�سي الإغاق �أبو�ب �الأمل بوجوههم؟
�لق�س���ة تكم���ن �أن بع�ض �مل�س���وؤولن يرون ع���دد� من �لطلب���ات �ملرت�كمة على 
مكاتبهم �أنها روتينية، وعادية، لكنها متثل - ب�سكل خمالف - �رصيان حياة لاآخرين.
ولطاملا �سكا نو�ب، وبلديون، ونا�سطون �جتماعيون، ومو�طنون، �سبابية �لبع�ض 

بتمرير �لطلبات، لفرت�ت طويلة، من دون وجود �ملربر�ت �ملقنعة لكل ذلك.
ويقولون “و�سوح �لروؤية، ي�سعفنا على طرق �أبو�ب �أخرى، وهو ما ال يحدث”.

م���ن �الأهمي���ة �أن تنتهج �ل���وز�ر�ت و�جلهات �حلكومية �سيا�س���ة �ملحا�س���بة، بدء� 
من م�س���وؤويل �الإد�رة �لعليا، مرور� باملديرين، وحتى �س���غار �ملوظفن، وفقا لنظام 

متابعة �سارم، خمرجاته �لرئي�سة ر�سا �ملو�طن.
عل���ى �أن يكون هذ� �لر�س���ا، موؤ�رص تقيي���م رئي�ض للموظف �أو �مل�س���وؤول �ملعني، 
�سو�ء بالرتقية، �أو �حلو�فز، �أو �لتدرج �لوظيفي، حينها فقط �سينال �جلميع حقوقهم، 

و�ستجد �لعد�لة م�سارها �ل�سحيح.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

ليلى مال اهلل

• ر�ئدة �لعلوي	
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بني جمرة تفوز يف برنامج “القرية اجلميلة” بال�شمالية
اأبوالفتح: “البلديات” تدعم اأي م�رشوع يعزز ال�رشاكة املجتمعية

املنام����ة - “البلدي����ات”:  ف����ازت قرية 
بني جمرة بجائزة “القرية اجلميلة” �ض����من 
امل�����رشوع ال����ذي اأطلقت����ه بلدي����ة املنطق����ة 
ال�ض����مالية كاأحد م�ض����اريع جتمي����ل وتطوير 
القرى من خ����ال ال�رشاكة املجتمعية، والذي 
اأطل����ق الع����ام 2016 مب�ض����اركة 4 قرى هي 
)املالكية، وبني جمرة واملرخ و�ضهركان(. 

وق����د اأنهى فنانو قرية بن����ي جمرة اأكرث 
م����ن 140 جدارية حتاك����ي الثقاف����ة والفن 
ومزينة بع�ض����ها بالآيات القراآنية، اإ�ض����افة 
اإلى اأنه مت اإعادة ر�ض����ف و�ضباغة الأر�ضفة 
الداخلية يف القرية، ومت تن�ضيق العديد من 

حمات النظافة بالقرية.
و�ض����لم وكيل �ض����وؤون البلدي����ات نبيل 
اأبوالفت����ح يف حف����ل اأقيم اأم�����س جمعية بني 
جم����رة اخلريي����ة اجلائ����زة، وهي عب����ارة عن 
مبلغ األف����ي دينار، كما ق����ام بتكرمي القرى 
امل�ض����اركة يف هذا الربنامج وتكرمي الفرق 

العاملة من الفنانني وامل�ضاركني.
واأك����د اأب����و الفتح خال تكرمي����ه للقرى 
امل�ض����اركة، اأن البلديات داع����م لأي مبادرة 
عل����ى  احلف����اظ  اإل����ى  ته����دف  جمتمعي����ة 
املكت�ض����بات الوطنية وتع����زز ثقافة العمل 
امل�ض����رك وحت�ض����ني الواق����ع البيئ����ي اإلى 
واق����ع مب�ض����توى الطموح، داعي����ا يف الوقت 
�رشي����كا  ليك����ون  اخلا�����س  القط����اع  نف�ض����ه 
لدعم ه����ذه املبادرات، م�ض����ددا على اأهمية 
م�ض����اركة املجاميع ال�ض����بابية وموؤ�ض�ض����ات 
املجتمع املدين يف مثل ه����ذه الربنامج الى 
ا�ضتثمار الفر�س واملبادرات التي تطلقها 
“البلدي����ات” خلل����ق واقع بيئ����ي على قدر 

الطموح.
وقال “اإن مفاهيم العمل البلدي تتطور 
ب�ض����ورة م�ض����تمرة اإل اأن اجلان����ب اخلدمي، 
هي الركيزة الأ�ضا�ض����ية التي يعتمد عليها 
اأي تطور علم����ي اأو عملي يف منظومة العمل 
البلدي، كما تبق����ى التطلعات والطموحات 
ه����ي املح����رك الأ�ض����ا�س لأي برام����ج عملية 

تنطلق من فل�ضفة اجلانب اخلدمي”.
واأ�ضاف “اأن ابرز الركائز التي اأ�ضبحت 
يف يومنا هذا اأ�ضا�س اأي مفهوم عملي وعلمي 

يف اجلانب اخلدمي عموم����ا واجلانب البلدي 
خ�ضو�ض����ا ه����و تعزي����ز ال�رشاك����ة املجتمعية 
كاإ�ضراتيجية تنطلق منها اهداف املعنيني 

يف العمل البلدي.”
كما اأكد اأهمية تعزيز ال�رشاكة املجتمعية 
والدور ال����ذي ميك����ن اأن تلعبه موؤ�ض�ض����ات 
املجتم����ع ك�رشيك اأ�ض����ا�س يف العمل البلدي. 
امل�ض����اريع  ه����ذه  �ض����من  “وم����ن  واأ�ض����اف 
والربام����ج حمل����ة )القري����ة اجلميل����ة( التي 
ارتك����زت على مفه����وم ال�رشاك����ة املجتمعية 
والك����وادر  الطاق����ات  توظي����ف  م�ض����توعبة 
وا�ض����تغالها يف ط����رح حرك����ة  املجتمعي����ة 
ديناميكية م�ض����تمرة ت�ضهم يف احلفاظ على 
املكت�ض����بات البلدي����ة، وجتع����ل م����ن الفرد 
واملوؤ�ض�ض����ة داخل القرية �رشيك اأ�ض����ا�س يف 
تطوير العم����ل البلدي من ناحية عملية ومن 
خ����ال العم����ل اجلماع����ي واإعط����اء املفاهيم 

فر�ضتها يف التطور عرب التجربة”.
من جهته، قال مدير عام بلدية املنطقة 
ال�ض����مالية يو�ض����ف الغتم اإن م�رشوع القرية 
اجلميلة يعتمد عل����ى تعزيز مفهوم ال�رشاكة 
املجتمعية من خال الرتقاء بالواقع البيئي، 
وتوظيف الطاقات ال�ض����بابية الغيورة على 

قراها ومناطقها.
كم����ا اأ�ض����ادت ع�ض����و املجل�����س البلدي 
فاطمة القط����ري بامل�ض����اريع التي تطرحها 
بلدية املنطقة ال�ض����مالية مبا يعزز مفاهيم 

العمل البلدي وال�رشاكة املجتمعية. 

• وكيل “البلديات” ي�ضلم جمعية بني جمرة اخلريية اجلائزة	

• نبيل اأبو الفتح	

“جيبك” ت�شجل ح�شورا فاعال يف ملتقى العالقات العامة
بورقة عمل عن جتربتها الحرافية

املنامة - بنا: حتت رعاية م�ضت�ض���ار 
جال���ة امللك ل�ض���وؤون الإع���ام الرئي�س 
العام���ة  العاق���ات  جلمعي���ة  الفخ���ري 
البحريني���ة نبيل احلمر، �ض���اركت �رشكة 
اخللي���ج ل�ض���ناعة البروكيماوي���ات يف 
امللتقى اخلليجي احلادي ع�رش ملمار�ضي 
العاق���ات العام���ة ال���ذي ا�ضت�ض���افته 
 ”The Grove“ مملكة البحرين بفندق
للموؤمترات بجزر اأمواج، خال الفرة من 

4 لغاية 5 من �ضهر اأبريل اجلاري.
ومث���ل ال�رشك���ة يف امللتقى اخلليجي 
ال���ذي نظمت���ه جمعية العاق���ات العامة 
البحرينية بالتعاون مع “اأكت �ضمارت” 
ل�ضت�ض���ارات العاق���ات العام���ة، مدير 
العاقات العامة والإعام بال�رشكة زهري 
توفيق���ي، اإذ ق���دم ورقة ع���ن “قيا�س 
خمرج���ات العاق���ات العام���ة املحرفة 
ال���ى  الو�ض���ول  وكيفي���ة  والفعال���ة 
الحرافية يف الدول العربية” وا�ضتعان 

بتجربة “جيبك” كدرا�ضة حالة. 

و�ض���هد مو�ض���وع الورقة الكثري من 
املناق�ض���ات ولقى ا�ضتح�ضاًنا واهتماًما 
كب���رًيا من امل�ض���اركني؛ نظ���ًرا للتجربة 
العاق���ات  لدائ���رة  والفري���دة  الغني���ة 
العامة والإع���ام بال�رشك���ة والتي تتميز 
الفعالة  الكثيف وامل�شاركات  بالن�شاط 

يف الكثري من الربامج والفعاليات.
وتناول ملتقى هذا العام العديد من 
املوا�ض���يع املهمة ذات ال�ض���لة بقطاع 
العاقات العامة من �ض���منها مناق�ض���ة 
م�ض���تقبل مهن���ة العاق���ات العام���ة، اإذ 
تط���رق امل�ض���اركون اإلى واقع �ض���ناعة 
الت���ي  والتحدي���ات  العام���ة  العاق���ات 
تواجهها مهنة العاقات العامة، اإ�ضافة 
اإلى مناق�ضة الفر�س املتاحة ملمار�ضي 

العاقات العامة. 
للملتق���ى  الأول  الي���وم  وت�ض���من 
3 جل�ض���ات الأول���ى بعن���وان “�ض���ناعة 
العاق���ات العام���ة”، وج���اءت اجلل�ض���ة 
الت���ي  “التحدي���ات  بعن���وان  الثاني���ة 

تواجهه���ا املهنة”، اأما اجلل�ض���ة الثالثة 
املتاح���ة  “الفر����س  بعن���وان  فج���اءت 

ملمار�ضي العاقات العامة”.

يذكر اأن رئي����س ال�رشكة عبدالرحمن 
جواه���ري ح�ض���ل عل���ى جائ���زة الإجن���از 
املتمي���ز الع���ام 2017 املمنوح���ة م���ن 

جمعي���ة العاق���ات العام���ة البحريني���ة؛ 
بالإجن���ازات  احلاف���ل  ل�ض���جله  تقدي���ًرا 
امل�رشف���ة، وباعتب���اره اأحد ال�ضخ�ض���يات 
�ض���ناعة  جم���ال  يف  واملوؤث���رة  الب���ارزة 
امل�ض���توى  عل���ى  البروكيماوي���ات 
العاملي، واعراًفا بالتاأثري الكبري الذي 
اأجن���زه يف النهو����س بقط���اع ال�ض���ناعة 
والرويج مللكة البحرين يف هذا ال�ضدد.

يذك���ر اأن جمعي���ة العاق���ات العامة 
البحريني���ة ه���ي جمعية مهنية ن�ض���طة، 
ُتعن���ى بتاأطري وتطوي���ر مهنة العاقات 
العام���ة يف مملكة البحرين، وما ت�ض���مله 
كذلك م���ن اإع���ام ومرا�ض���م وت�رشيفات 
وتنظي���م فعالي���ات وبح���وث اإعامي���ة. 
وت�ضعى اجلمعية اإلى مل �ضمل العاملني 
يف هذا القطاع املهم، كما ت�ضعى �ضمن 
مهامه���ا الرئي�ض���ة اإلى بن���اء كيان قوي 
للعاق���ات العام���ة؛ من اأجل امل�ض���اهمة 
يف التنمي���ة الجتماعي���ة والقت�ض���ادية 

للمملكة.

•  الزميل زهري توفيقي قدم ورقة عن “قيا�س خمرجات العاقات العامة املحرفة والفعالة”	

تخ�شيـ�ص موازنـات لرفـع الوعـي باحلفاظ على البيئة واملرافق العامة
املواطن جزء من بناء املجتمع وتطويره... اأبو الفتح:

ب���وزارة  البلدي���ات  �ض���وؤون  وكي���ل  ك�ض���ف 
الأ�ضغال و�ض���وؤون البلديات والتخطيط العمراين 
نبي���ل اأبو الفت���ح اأن الوزارة خ�ض�ض���ت موازنات 
لدع���م الربامج واملب���ادرات التي من �ض���اأنها اأن 
ترفع ن�ضبة الوعي املجتمعي باحلفاظ على البيئة 

واملرافق العامة.
ولف���ت عل���ى هام����س حف���ل تك���رمي القرية 
الفائزة مب�ضابقة “القرية اجلميلة” التي نظمتها 
بلدية املنطقة ال�ض���مالية اإل���ى اأن الوزارة لديها 
جمموعة من برام���ج التوعية وال�رشاكة املجتمعية، 
جمي���ع  م�ض���توى  عل���ى  �ض���يتم طرحه���ا  والت���ي 
حمافظات مملكة البحرين مبا ي�ض���اهم يف اإ�ض���عار 

املواط���ن اأنه ج���زء من بن���اء املجتم���ع وتطويره. 
ون���وه بتجربة الوزارة يف اإح���دى احلدائق التي مت 
افتتاحه���ا موؤخرا، والتي ج�ض���دت مفهوم ال�رشاكة 
املجتمعية باأف�ضل �ضورة من خال تعاون اأهايل 
املنطقة يف عملية الرقابة على احلديقة والعناية 

بها.
وب���نينَّ اأن حزمة الربامج الت���ي تعتزم الوزارة 

اإطاقها على م�ض���توى اململكة تتنوع بني برامج 
متعلق���ة بالتوعية بالنظاف���ة، اأو عمل اجلداريات 
وتنظيفه���ا، اإل���ى جان���ب جمموع���ة م���ن الربامج 
التوعوي���ة التي يتم من خالها اإ�رشاك املجتمع يف 

عملية اإطاق املبادرات.
واأك���د دور القط���اع اخلا����س؛ كون���ه �رشي���كا 

اأ�ضا�ضيا يف عملية التوعية.

�شيد علي املحافظة



ذكر املحامي جالل قاهري اأن املحكمة ال�صغرى 
اجلنائية الثالثة، براأت �ص���اًبا، ع���ر عليه وهو غائب 
ع���ن الوعي مبنطقة ع���ايل وبحوزته موؤث���رات عقلية، 
مم���ا ن�ص���ب اإليه من تهم���ة التعاط���ي؛ لتقدميه اأدلة 
تثبت اأنه يتناول تلك امل�ص���بوطات باعتبارها عالًجا 

م�رصوًفا له من امل�صت�صفى.
وقالت املحكمة يف حيثي���ات حكمها اإن الأحكام 
اجلنائي���ة تبن���ى على اجل���زم واليق���ن ل على الظن 
والتخم���ن، ول يج���وز للقا�ص���ي اأن يوؤ�ص����س حكم���ه 
بالإدان���ة على ترجيح ثب���وت التهم���ة واإل كان حكًما 
معيًب���ا، فيكف���ي يف املحاكم���ة اجلنائية اأن يت�ص���كك 
القا�ص���ي يف اإ�ص���ناد التهم���ة اإلى املته���م، اأو لعدم 
كفاية اأدلة الثبوت لكي يق�صي بالرباءة، مبا يتعن 
واحل���ال كذلك الق�ص���اء ب���رباءة املتهم م���ن التهمة 
امل�ص���ندة اإليه عماًل بن�س امل���ادة )255( من قانون 

الإجراءات اجلنائية.
واأو�ص���ح املحام���ي )وكي���ل املته���م( اأن���ه دفع 
بانتفاء التهمة امل�ص���ندة ملوكله، وقدم م�ص���تندات 
ا�صتملت على و�ص���فات طبية خا�صة مبوكله، م�صرًيا 
اإل���ى اأن النياب���ة العامة ارتكن���ت يف اإ�ص���ناد التهام 
ملوكله بال�صتباه، يف حن اأن موكله اأكد فعاًل تعاطيه 

تلك املواد امل�صبوطة بحوزته، اإل اأنه يتعاطاها بناًء 
على و�صفات طبية وهو اأمر مباح قانوًنا.

وت�ص���ري تفا�ص���يل الق�ص���ية اإلى اأن���ه ورد بالغ 
لغرفة العمليات الرئي�صة مفاده وجود �صخ�س غائب 
عن الوعي على طريق عام يف منطقة عايل، وبح�ص���ور 
ا طبية، كما  اأفراد ال�رصطة ات�صح لهم اأنه يحوز اأقرا�صً
ا�ص���تبهوا فيه اأنه ممن يتعاط���ى املواد املخدرة، لذا 
مت توقيفه و�صبط ما بحوزته من اأقرا�س ممنوعة من 

التداول اإل بو�ص���فة طبية. وبتحليل عينة من اإدراره 
ثب���ت احتواوؤه���ا بالفع���ل على م���واد خم���درة واأخرى 
موؤثرة عقلية. فقررت النيابة العامة اإحالته للمحكمة 
اأم���ام املحكمة املذكورة على اعتب���ار اأنه بتاريخ 14 
مار����س 2016، حاز واأح���رز بق�ص���د التعاطي املواد 
املخدرة “املورفن والكوداين” وموؤثرين عقلين 
“الديازيب���ام والألربازولم” يف غ���ري الأحوال امل�رصح 

بها قانوًنا.

اأفادت املحامية ابت�ص���ام ال�ص���باغ اأن حمكمة 
ال�ص���تئناف العلي���ا ال�رصعية )الدائ���رة اجلعفرية( 
األغت حكًما م�ص���تاأنًفا كان ياأمر �ص���يدًة )34 عاًما( 
بالعودة اإلى من���زل زوجها )41 عاًما(، والذي ثبت 
اعتداوؤه عليها يف وقت �ص���ابق و�ص���در بحقه حكم 
جنائي، كما اتهمها زوجها �ص���ابًقا اأمام اأ�ص���دقائه 
واأقربائه باأنها مري�ص���ة نف�ص���ًيا وتتهي���اأ اأموًرا مل 
حت�ص���ل ف�ص���اًل عن ادعائه اأنها �رصق���ت منه مبلًغا 
وق���دره 40 األف دين���ار على دفع���ات، اإذ اعتربت 
املحكم���ة اأن تل���ك الأفعال �رصر ول ميك���ن معه اأن 

ي�صكن الزوجان مبكان واحد.
من جهتها قالت حمكمة ال�ص���تئناف ال�رصعية 
يف حيثي���ات حكمها ب���اأن املقرر �رصًع���ا وقانوًنا اأن 
الزوج���ة اإمن���ا تل���َزم بالبق���اء يف من���زل الزوجية اأو 
الرج���وع اإليه اإن كانت خارجًة منه، اإذا مل يلزم ذلك 
الإ�رصار بها اأو ي�صكل ع�رصًا وحرًجا عليها، وحيث اإن 
الراج���ع يف وجدانها - خالًفا ملحكم���ة اأول درجة - 
واطماأن���ت اإلي���ه من جمموع ما قدم من م�ص���تندات 
ومنها اأقوال �ص���هود امل�ص���تاأنفة واحلكم اجلنائي 
املرفق، ودف���اع وكيله امل�ص���تاأنفة وردودها باأن 
موكلتها ح�ص���ل لها �رصر من قبل امل�صتاأنف �صده 

مما ي�صوغ لها المتناع من م�صاكنته.
واأو�ص���حت اأن حمكمة اأول درج���ة مل تنظر اإلى 
الأدلة جمتمعة لتكوين عقيدتها، ول ينال من ذلك 
ما دفع به امل�ص���تاأنف �ص���ده من اإنكاره ذلك، بعد 
اأن مت���ت الدللة عليه، ول يقدح يف ذلك �ص���هادة 
�صهود النفي املكونن من رجل وامراأة ول ت�صكل 
غريه���ا اأدل���ة نافية، مل���ا ثبت للمحكم���ة من ت�رصر 
امل�ص���تاأنفة م���ن م�ص���اكنته، ومل يثب���ت للمحكم���ة 
ما ي�ص���من عدم تكرار ما ح�ص���ل لها م���ن اأذى من 
تعه���د بعدم التك���رار، وعليه ف���اإن املحكمة تلغي 
حك���م حمكمة اأول درج���ة وتق�ص���ي برف�س دعوى 

امل�صتاأنف �صده.

واأ�صارت ال�صباغ اإلى اأن زوج موكلتها كان قد 
رفع دعوى ابتدائية يطالب فيها باإلزام امل�صتاأنفة 
بالع���ودة اإلى منزل الزوجية على �ص���نٍد من ادعائه 
اأنه���ا خرجت من املنزل دون م���ربر �رصعي، واأثبتت 
ع���رب �ص���هود ع���دة للمحكمة اأن���ه رجل غ���ري اأمن 
عليها، كما اأنه �ص���اع بن النا�س من اأهله واأقربائه 
واأ�ص���دقائه اأنها �رصق���ت منه ما جمموع���ه 40 األف 
دينار عندما كانا يعي�ص���ان خ���ارج البالد لأكر من 

10 �صنوات، كما ادعى اأنها مري�صة نف�صًيا.
وقدمت املحامية للمحكمة تقريًرا طبًيا وحكًما 

جنائًيا، يفيد اإدانة الزوج بالعتداء على زوجته.
لكن ورغم تلك الإثباتات فقد ق�ص���ت حمكمة 
اأول درجة يف الع���ام 2015 باإلزام الزوجة بالعودة 
مع املدعي اإلى من���زل الزوجية، وهو الأمر الذي مل 

يلق قبوًل لدى امل�صتاأنفة.
وعلى اإثر ذلك طعنت ال�صباغ على هذا احلكم 
ودفعت بف�ص���اد احلك���م يف ال�ص���تدلل وخمالفته 

للثابت يف الأوراق.

ولفت���ت اإلى اأنه جاء يف حكم حمكمة اأول درجة 
اأن امل�صتاأنفة مل تثبت م�رصوعية خروجها من منزل 
الزوجية، باأن اأق���وال ال�ص���اهدين الَذين قدمتهما 
“ل ترقى اإلى درجة باأنها ل تاأمن على نف�ص���ها منه 
اإذا رجع���ت ملنزل الزوجي���ة”؛ لأن اأقوال ال�ص���اهد 
الثاين جاءت �صماعية، باعتباره ي�صتند على اأقوال 
غ���ريه؛ ولأن كاًل من التقرير الطبي عن الإ�ص���ابات 
يف ج�صم امل�ص���تاأنفة واحلكم اجلنائي ال�صادر �صد 
امل�ص���تاأنف �ص���ده والبالغات املقدمة �ص���ده غري 
معول عليها عند املحكمة، وراأت حمكمة اأول درجة 
باأنه���ا ل تعد م�ص���وًغا تاًما تركن اإليه يف ق�ص���ائها 

على عدم اأمانته عليها.
واأ�ص���افت املحامي���ة اأن ه���ذا الت�ص���بيب ه���و 
ا�صتدلل فا�صد وخمالف ملا ثبت يف اأوراق الدعوى 
وم�ص���تنداتها؛ كون اأن �ص���هود امل�ص���تاأنفة اأكدوا 
درايته���م بح���ال امل�ص���تاأنفة وعلمه���م باأحواله���ا، 
فج���اءت �ص���هاداتهم ح�ص���ية ل �ص���ماعية من خالل 

معرفتهم بحال امل�صتاأنفة.

وجاء يف �ص���هادة �ص���قيق امل�ص���تاأنفة اأنه كان 
ي�ص���اهد تل���ك املواقف بنف�ص���ه وي�ص���معها، اإذ اإن 
امل�صتاأنف �ص���ده دائًما ما يتطاول على �صقيقته، 
ويهددها بالقتل، واأن���ه ح�رص ذات مرٍة ملنزل والد 
امل�صتاأنفة واأمام م�ص���مع اجلميع قال “اأخرجوها... 
ل اقتلها واأدو�س يف بطنه���ا” واأن هذه احلادثة مل 

تكن الوحيدة.
كم���ا قرر �ص���قيق امل�ص���تاأنفة اأن زوجها وبعد 
تغربهم���ا خ���ارج البالد مًعا لأكر من 10 �ص���نوات، 
اتهمه���ا باأنها واأثناء وجودهم���ا خارج البالد �رصقت 
منه مبالغ مالية متفرقة ادعى اأنه و�ص���ل جمموعها 
اإل���ى 40 األف دينار، واأن���ه مل يتوقف عند هذا احلد 
بل الت�ص���هري بها اأمام العامة والأهل والأ�ص���دقاء، 
مما ت�ص���بب يف و�ص���ع �ص���قيقته مبو�ص���ع ال�ص���ك 

والريبة من قبل الآخرين دون دليل.
وقال اأي�ًصا �صاهد ثاٍن اإنه �صمع من امل�صتاأنف 
�ص���ده اتهامه للم�صتاأنفة اأنها مري�صة نف�صًيا، واأن 
بها ُعقدا وتتهياأ اأموًرا، اأي اأن ال�صاهد �صمع واقعة 

التهام ح�صًيا ممن �صدر عنه التهام.
ف�ص���اًل عن ذلك دفع���ت املحامي���ة باأنه حتى 
�ص���هود النفي الذين جلبهم الزوج لل�ص���هادة اأمام 
املحكمة �صاندوا اأقوال �صهود الإثبات فيما يتعلق 
بواقعة ال�رصقة التي اأخربهم بها الزوج امل�ص���تاأنف 

�صده.
وبينت ال�ص���باغ اأن اتهام امل�ص���تاأنف �ص���ده 
للم�ص���تاأنفة، والطع���ن يف اأخالقها والت�ص���هري بها 
اأمام النا�س، يتناق�س مع احلكمة من الزواج القائم 
على املودة واملحبة والإخال�س، اإل اأن امل�ص���تاأنف 
�ص���ده حط م���ن كرام���ة امل�ص���تاأنفة واأن اتهامه له 
بال�رصق���ة والأمرا����س النف�ص���ية والت�ص���هري بذلك 
للنا�س يعترب اإ�ص���اءًة بالغة ل ي�صتطاع معه الِع�رصة 
باملعروف وي�ص���بح بقاء امل�ص���تاأنفة يف بيت واحد 
مع امل�ص���تاأنف �ص���ده اإ�رصاًرا بها، ناهيك عن اأنه مل 
يتوار عن اأحد التهامات حتى يف �ص���احات املحاكم 
فق���د رفع اأك���ر من دعوى وقدم اأك���ر من مذكرة 

وذكر فيها هذا التهام.
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قال���ت املحامي���ة عائ�ص���ة ث���اين �ص���امل اإن 
املحكم���ة الك���ربى اجلنائية الثالثة )ب�ص���فتها 
ال�صتئنافية(، رف�صت طعن موظفتن تعمالن 
يف حمل لبي���ع الإك�ص�ص���وارات حمك���وم عليهما 
باحلب�س ملدة �ص���نتن؛ لإدانتهم���ا ب�رصقة مبلغ 
م���ايل وبع�س الإك�ص�ص���وارات م���ن املحل الذي 
تعم���الن فيه بقيمة اإجمالية تقدر ب�800 دينار، 
لكن املحكمة ق�صت بوقف تنفيذ العقوبة بحق 
موكلتها ملدة 3 �ص���نوات؛ نظًرا لتنازل املجني 

عليه �صاحب املحل عن حقه ال�صخ�صي منها.
وذك���رت اأن واقع���ة الق�ص���ية تتمثل يف اأن 
املجني عليه �صاحب املحل امل�صار اإليه كان قد 
تق���دم ببالغ لدى مركز ال�رصطة �ص���د موظفتن 
تعمالن يف املحل اململوك له، واتهمهما باأنهما 
اختل�ص���تا ب�ص���ائع من املحل ومبالغ نقدية من 
“الكا�ص���ري” تقدر بح���وايل 800 دينار، واأرفق 
م���ع البالغ ذاكرة تخزي���ن “فال�س” حتتوي على 

ت�ص���وير كام���ريا املراقب���ة للم�ص���تاأنفة الأولى 
)موكلتها( وهي تقوم بو�ص���ع كي�س يف حقيبة 

يدها وتكرر الأمر يف 3 مقاطع.
ويف املقطع الرابع قامت امل�ص���تاأنفة بفتح 
علبة اإك�ص�ص���وارات واأخ���ذت واحدة وارتدتها يف 

يده���ا، ثم قامت بتقطيع �ص���فحات من �ص���جل 
املبيع���ات، ويف مقط���ع اآخر ظهرت امل�ص���تاأنفة 
الثانية وهي ت�صع بع�س الأغرا�س يف حقيبتها 
وحقيب���ة زميلته���ا وتاأخ���ذ مبال���غ مالي���ة م���ن 

ال�صندوق وتعطيها لزميلتها.

ه���ذا وكان قد ثبت ملحكم���ة اأول درجة اأن 
املتهمَتن يف غ�ص���ون العام 2015، اختل�ص���تا 
املبال���غ واملنق���ولت املبينة الو�ص���ف والقدر 
بالأوراق واململوك���ن للمحل اململوك للمجني 
ب�ص���بب  حيازتهم���ا  يف  وج���دت  والت���ي  علي���ه 
وظيفتهما، وعاقبتهما باحلب�س ملدة �ص���نتن، 
واأم���رت بوقف تنفي���ذ العقوبة ب�ص���مانة مالية 

مقدارها 100 دينار لكل منهما.
ولفتت املحامية عائ�ص���ة �صامل اأنها طعنت 
على ه���ذا حكم حب����س موكلته���ا )امل�ص���تاأنفة 
الول���ى( بال�ص���تئناف، مبين���ًة اأن الثاب���ت من 
اأوراق الدعوى اأن امل�ص���تاأنفة مل تن�رصف نيتها 
لال�ص���تيالء عل���ى املنقولت اخلا�ص���ة باملجني 
علي���ه اإل���ى ملكيتها اخلا�ص���ة والظه���ور عليها 
مبظهر املالك، بدللة اأنه بالرغم من عدم وجود 
دلي���ل على اختال�س ه���ذه املنقولت، فقد قام 
املجن���ي عليه بعم���ل تنازل موثق ل���دى مكتب 

التوثيق يفيد بتنازله عن الدعوى اجلنائية.
واأ�صافت اأن امل�صتاأنفة الأولى كانت تعمل 
باملحل ومن الطبيع���ي اأن تظهر يف الكامريات 
اخلا�صة باملحل وهذا لي�س دليل اإدانة، اإذ اإنها 
هي امل�ص���وؤولة عن املحل والب�صاعة املوجودة 
ب���ه؛ لكونه���ا مت�ص���لة بالأغرا����س واملنقولت 
املوجودة باملحل، واأن ت�صوير الكامريات لي�س 

دليال لإدانة امل�صتاأنفة.
اأن���ه كان يتع���َن عل���ى املجن���ي  وبين���ت 
عليه تقدمي ك�ص���ف ح�صاب مف�ص���ل بالب�صاعة 
واملنق���ولت والأموال املوج���ودة باملحل حتى 

يثبت واقعة الختال�س.
يذك���ر اأن املجن���ي عليه تن���ازل كذلك عن 
حقه ال�صخ�ص���ي قبال امل�صتاأنفة الثانية، اإل اأنه 
ونظ���ًرا لعدم مثول الأخ���رية اأو وكيل عنها اأمام 
املحكمة ت�ص���بب يف رف�س ا�ص���تئنافها وتاأييد 

احلكم امل�صتاأنف بحقها.

تاأييد حب�س متهم “ع�س” �رضطيا ح�رض للقب�س عليه 
حكم���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
الأول���ى يف معار�ص���ة �ص���اب )28 عاًم���ا( 
حمكوم عليه باحلب�س ملدة �ص���نة واحدة؛ 
لإدانته بالعت���داء بالع�س وال�رصب على 
�رصط���ي قب����س علي���ه عق���ب هروب���ه من 
اإدارة الإ�ص���الح والتاأهيل “�ص���جن جو”؛ 
كون اأحكام���ه اجلنائية بلغ���ت قرابة 43 
عاًم���ا، باعتب���ار املعار�ص���ة كاأن مل تكن 
نظًرا لعدم مثول املتهم يف جل�صات نظر 
معار�صته للحكم الغيابي ال�صادر بحقه.

وتتمثل وقائ���ع الق�ص���ية فيما اأبلغ 
به ال�رصط���ي املجني عليه من اأن���ه واأثناء 
وج���وده يف منطق���ة امل���رخ كون���ه مكلًفا 
بالقب����س على جمموعة م���ن املطلوبن 
اأمنًي���ا، لح���ظ املته���م املعار����س يقف 
بجوار اإحدى ال���ربادات، واأنه كان مرتبًكا 
عندما �ص���اهد �ص���يارة ال�رصطة، ل���ذا فاإنه 
مبجرد اأن �ص���اهدهم املته���م لذ بالفرار 

من املوقع.
واأ�ص���اف املجني علي���ه اأنهم متكنوا 
من اللحاق خلف املته���م والقب�س عليه، 
واأثناء ذلك اعتدى املتهم عليه بوا�صطة 
يده، اإذ دفعه بقوة مما اأدى ل�ص���قوطهما 

مًع���ا على الأر�س، م�ص���رًيا اإلى اأن املتهم 
ا�ص���تمر يف املقاوم���ة وخالله���ا متكن من 
الإم�ص���اك بيده اليمنى وع�صه فيها بقوة 
حتى يفلت يده عنه، اإل اأنه ومب�صاعدة من 
بقي���ة اأفراد ال�رصطة احلا�رصين متكنوا من 

ال�صيطرة عليه واإدخاله للدورية الأمنية.
اإل���ى ذلك ثبت للمحكم���ة اأن املتهم 
املعار����س اعتدى بتاريخ 2 مايو 2016، 
عل���ى �ص���المة ج�ص���م ال�رصط���ي املجن���ي 
عليه واأحدث به الإ�ص���ابات املو�ص���وفة 
بالتقري���ر الطب���ي، دون اأن يف�ص���ي اإلى 
مر�ص���ه اأو عجزه عن عمله ملدة تزيد عن 

20 يوًما.
يذك���ر اأن املته���م املذك���ور يحم���ل 
ر�ص���يد اأ�ص���بقيات بعدد يزيد عن 100 
واقع���ة متهم فيه���ا، اأدين فيه���م باأكر 
من 40 عاًما حب�ص���ا، ف�صاًل عن اأنه �صارك 
املدع���و ر�ص���ا الغ�رصة يف اإح���دى عمليات 
الف���رار م���ن ال�ص���جن، وغالبية ق�ص���اياه 
تتمث���ل يف وقائ���ع �رصق���ة واعت���داء على 
اأفراد �رصط���ة، كما انه حاول النتحار ذات 
م���رة عرب �رصبه ل�ص���ائل ال�ص���امبو اخلا�س 

بتغ�صيل ال�صعر.

• ابت�صام ال�صباغ	

“اال�ستئناف ال�رضعية” تلغي حكًما يلزم �سيدة بالعودة مل�سكن زوجها

احلب��س �سنتي�ن مع وق�ف التنفيذ ملوظف�ة �رضقت متجرا

�صّهر بها اأمام النا�س بادعاءات باطلة

لإدانتها ب�رصقة مبلغ مايل وبع�س الإك�ص�صوارات

براءة �ساب من تهمة تعاطي املخدرات
لتقدميه اأدلة تثبت اأنه يتناول امل�صبوطات بو�صفة طبية



ال�صني: املحادثات التجارية 
مع وا�صنطن “م�صتحيلة”

اأن  الإثن���ني،  ال�ص���ني،  اأك���دت  ب:  ف  ا   - بك���ني 
املحادثات التجارية مع الوليات املتحدة “م�ص���تحيلة يف 
ظ���ل الظروف احلالية”، بعد اأن توق���ع الرئي�س الأمريكي 
دونال���د ترام���ب يف تغريدة الأحد التو�ص���ل اإلى ت�ص���وية 
للخ���اف التجاري املت�ص���اعد م���ع بكني. وق���ال متحدث 
با�ص���م وزارة اخلارجي���ة ال�ص���ينية غين���غ �ص���وانغ خ���ال 
موؤمتر �صحايف مقت�صب “حت���ى الآن، مل يجِر امل�صوؤولون 
الأمريكيون وال�صيني���ون اأي مفاو�صات ب�صاأن اخلافات 
التجارية. يف ظل الظروف احلالية، يبدو م�صتحيا بالن�صبة 

للفريقني عقد اأي حمادثات عن هذا املو�صوع”.

“بتلكو” حتذر زبائنها من مكاملات احتيال 
الهملة - بتلكو: اأ�صدرت بتلكو حتذيًرا لزبائنها، تطلب منهم اأخذ احليطة واحلذر من موجة 
مكامل���ات �صادرة من جمموعة اأرقام بحرينية ثابتة/ متحركة بغر�س الحتيال عليهم واإيهامهم 

بالفوز مببالغ مالية �صخمة.
فف����ي ه����ذه املكاملات يدع����ي املت�صلون باأنهم من موظف����و �رشكة بتلك����و، ويهنئون الزبائن 
بالف����وز مببلغ �صخم ثم يطلبون منهم حتويل مبلغ من امل����ال ل�صتكمال اإجراءات ا�صتام اجلائزة. 
وي�ص����األ املت�صل����ون خال تلك املكاملات اأي�ص����ا عن معلومات الزبائ����ن ال�صخ�صية وعن تفا�صيل 
ح�صاباتهم يف البنوك اأو اأرقامهم ال�صخ�صية. وت�صدد بتلكو على زبائنها ب�رشورة اأخذ احليطة واحلذر 
م����ن مثل هذه املكاملات التي تهدف اإلى الحتيال عليه����م واحل�صول على معلوماتهم ال�صخ�صية 
و امل�رشفي����ة احل�صا�ص����ة، موؤكدة اأن موظفي بتلكو لن يطلبوا من الزبائن اأي تفا�صيل عن ح�صابهم 
ال�صخ�صي يف البنك اأو معلومات �رشيحة الهاتف، اأو حتويل املبالغ النقدية ل�صتام اأي جائزة. كذلك 

حذرت بتلكو زبائنها من الر�صائل الن�صية الق�صرية والر�صائل الإلكرتونية امل�صابهة.
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اقتصاد
“الغرفة” تراجع متويل “�صوق املنامة”.. وجتار يتهمونها بـ“التن�صل”

6 مايني منا�صفة بني القطاع اخلا�س واحلكومة ح�صب اخلطة ال�صابقة

اته����م جت����ار يف �ص����وق املنامة الق����دمي، غرفة 
جت����ارة و�صناعة البحري����ن ب�”التن�ص����ل” من م�رشوع 
تطوير �صوق املنامة القدمي و�صحبها الوعد بتقدمي 
3 مايني دينار لتمويل امل�رشوع، كان قد اأقرت من 
قبل اجلمعي����ة العمومية، يف حني اأك����دت “الغرفة” 
اأنه ل ق����رار ر�صمي ونهائي ب�ص����اأن املو�صوع ولكن 
جت����ري درا�صته م����ن النواح����ي القانوني����ة. وبح�صب 
م����ا اأعلن �صابق����اً، كان يفرت�����س اأن ت�صاهم كل من 
غرف����ة التج����ارة ووزارة ال�صناعة والتج����ارة بتمويل 
م�رشوع تطوير �صوق املنامة القدمي والبالغ تكلفته 

التقديرية نحو 6 مايني دينار منا�صفة بينهما.
واأو�ص����ح املتح����دث الر�صم����ي لغرف����ة جت����ارة 
و�صناع����ة البحري����ن والنائ����ب الأول للرئي�س، خالد 
جنيبي ل� “الباد” اأن جمل�س الإدارة مل ي�صدر موقف 
ر�صمي ونهائي ب�ص����اأن املو�صوع، مبينا اأنه ل يوجد 
ق����رار �رشيح م����ن قبل اجلمعي����ة العمومي����ة بتخويل 
جمل�����س الإدارة ب�����رشف هذا املبل����غ يف تطوير �صوق 
املنامة القدمي. واأكد نحيب����ي التزام الغرفة ب�صوق 
املنام����ة ودعم م�رشوع تطوير ال�ص����وق، م�صتدركا اأن 
النقط����ة الرئي�ص����ة تتعلق مبدى قانوني����ة ا�صتخدام 

اأموال الغرفة يف هذا امل�رشوع.
واأ�ص����ار اإل����ى اأن حم�����رش اجلمعي����ة العمومية مل 
يحتوي على قرار باأن تتحمل الغرفة هذه التكاليف، 
واأن القانون ل يخول الغرفة متويل تطوير الأ�صواق 
“نري����د التاأك����د من �صام����ة الأمور القانوني����ة، واإذا 
كانت قانونية �صنك����ون من اأكرب الداعمني”. وجدد 
جنيب����ي تاأكي����ده اأن الغرفة �صتدع����م امل�رشوع ولكن 
�صمن الآليات التي تتوافق مع القانون الذي يحكم 

عملها، م�صريا اإل����ى اأن تطوير �صوق املنامة القدمي 
كواجه����ة جتاري����ة و�صياحي����ة للبحري����ن ه����و �صمن 
اأولويات الغرفة، ولك����ن الإدارة تريد التاأكد من اأن 

المور ت�صري مبا ل يخالف القانون.
وب����ني جنيبي اأن����ه يج����ب اأن تكون هن����اك اآلية 
وا�صح����ة يف ه����ذا ال�صي����اق للتعامل، يف ح����ال وجود 
م�رشوعات اأو طلبات مماثلة لتطوير اأ�صواق اأخرى يف 

البحرين.

وتت�ص����ارب التوجه����ات اجلديدة مع م����ا اأعلنه 
جمل�����س الإدارة ال�صاب����ق عل����ى ل�ص����ان النائب الأول 
)�صابق����اً( والع�صو حالي����ا يف جمل�����س الإدارة، خالد 
الزياين، ع����ن متويل م�رشوع تطوي����ر ال�صوق القدمي 
م�صارك����ة بني احلكومة والقط����اع اخلا�س البحريني 
ممث����اً يف “الغرفة” بواق����ع 3 مايني دينار ي�صخها 

كل منهما يف هذا امل�رشوع. 
م����ن جانب����ه، ذكر ع�ص����و اللجنة الأهلي����ة ل�صوق 

املنامة، ريا�س املحرو�����س، يف ات�صال مع “الباد” 
اأن����ه مت رفع ر�صالة اإلى �صم����و رئي�س الوزراء موقعة 
من قب����ل 61 من اأ�صحاب الأعم����ال واملوؤ�ص�صات يف 
�ص����وق املنامة تعرت�����س على قرار الغرف����ة الأخري، 
معت����ربا اأن توج����ه الغرفة اجلديد ق����د يعطل تقدم 

م�رشوع تطوير �صوق املنامة يف مرحلته الثانية.
وراأى اأن الأنب����اء الأخ����رية عن ع����زم الغرفة عدم 
متوي����ل امل�رشوع، مبثابة “تن�صل” من قرار للجمعية 

العمومي����ة يف الدورة املا�صي����ة، وذلك بعد 18 عاماً 
من اجلهود الأهلية لريى امل�رشوع النور.

وتاأتي ه����ذه التطورات قبي����ل انعقاد اجلمعية 
العمومية للغرفة يف 22 اأبريل اجلاري، وما يتمخ�س 
منها م����ن ق����رارات تكون مبثاب����ة موؤ�����رش لتوجهات 
الغرفة امل�صتقبلية وانعكا�صا لتفاعل واآراء ال�صارع 

التجاري بخ�صو�س م�صار جمل�س الإدارة اجلديد.
وتعت����رب ه����ذه الق�صية ه����ي اأول حادثة تطفوا 
على �صطح ال�صارع التج����اري اإثر تويل جمل�س اإدارة 
الغرف����ة اجلدي����د ملهامه ال�صه����ر املا�ص����ي، بخطة 
طموح����ة ياأم����ل يف تنفيذها خال 100 ي����وم، و�صط 
اأجواء تف����اوؤل باأن ت�صود حالة الن�صجام داخل اأروقة 
بيت التجار بعد اأن اأنهك النق�صام الغرفة يف الأربع 

�صنوات املا�صية.
وتاأت����ي ه����ذه التط����ورات بع����د اأي����ام فقط من 
ت�رشيح لوزي����ر ال�صناعة والتج����ارة وال�صياحة، زايد 
الزياين، من اأن طرح مناق�صات تطوير �صوق املنامة 
القدمي �صيتم خ����ال ثاثة اأ�صهر من الآن، واأن عمل 
الن�صاءات قد ي�صتغرق قرابة 36 �صهراً على اأق�صى 
تقدير، اإذ �صتكون اأبعاد ال�صوق الذي �صيبداأ ب�صارع 

باب البحرين نحو 800 مرت طولً وعر�صاً.
ويف 2016 وقع����ت هيئ����ة البحري����ن لل�صياح����ة 
واملعار�����س وغرف����ة جت����ارة و�صناع����ة البحرين مع 
 HANK DITTMAR خبري بريطاين ع����رب �رشكة
الربيطاني����ة اتفاقاً، لتجري خاله����ا الأخرية درا�صة 
من اأجل تطوير �صوق املنامة القدمي، لت�صكل بذلك 
اأولى خط����وات تنفيذ امل�رشوع ال����ذي يهدف لإعادة 
اأحيائ����ه، اإذ كلفت الدرا�صة حينه����ا 160 األف دينار 
تقت�صم بني “الهيئة” و”الغرفة” بح�صب ت�رشيحات 

م�صوؤولني.

علي الفردان

جنيب���ي: ل تفوي����س �رشي���ح ب� 3 مايني عل���ى تطوير �ص���وق املنامة
الغرف���ة ملتزمة مب�رشوع تطوير �صوق املنام���ة وفق الآليات القانونية

ال�صناب����س - الغرف���ة: اأنتخ���ب موؤمت���ر العمل 
العرب���ي، يف دورت���ه اخلام�صة والأربع���ني املنعقدة 
حاليا يف العا�صم���ة امل�رشية القاهرة، وي�صتمر حتى 
تاريخ 15 اأبريل 2018 رئي�س غرفة جتارة و�صناعة 
البحري���ن ورئي����س وفدها امل�ص���ارك يف اأعمال هذه 
الدورة �صمري نا�س  ملن�ص���ب نائب رئي�س املوؤمتر 
ع���ن فريق اأ�صح���اب الأعم���ال امل�صارك���ني يف هذا 
املوؤمت���ر. وياأتي ف���وز  نا�س به���ذا املن�صب نتيجة 
املكان���ة املتمي���زة الت���ي تتمت���ع بها غرف���ة جتارة 
و�صناع���ة البحري���ن يف اأو�ص���اط اأ�صح���اب الأعم���ال 
مبنظم���ة العم���ل العربي���ة مما يع���زز املكان���ة التي 

حتظى به���ا اململكة يف جمي���ع املحاف���ل الإقليمية 
والدولية و�صمعته���ا الطيبة يف جمال �صئون العمل 

على امل�صتويني العربي والدويل.
و�ص���ارك وفد غرف���ة جتارة و�صناع���ة البحرين 
برئا�ص���ة �صمري نا�س يف اجلل�ص���ة الفتتاحية للدورة 
)45( ملوؤمت���ر العم���ل العربي والت���ي عقدت حتت 
رعاي���ة كرمية م���ن رئي����س جمهورية م����رش العربية 
عبدالفت���اح ال�صي�صي، وت�صمن جدول اأعمال الدورة 
)45( ملوؤمت���ر العمل العربي مناق�صة تقرير املدير 
الع���ام للمنظمة بعنوان “ديناميكي���ة اأ�صواق العمل 
العربي���ة .. التح���ولت وم�صارات التق���دم”، وتقرير 

ع���ن ن�صاط���ات واإجن���ازات املنظم���ة خ���ال الع���ام 
2017، والنظر يف قرارات وتو�صيات جمل�س اإدارة 
املنظم���ة، ومتابع���ة تنفيذ ق���رارات ال���دورة )44( 
ملوؤمتر العمل العربي الت���ي عقدت بالقاهرة خال 
الفرتة من 9 - 16 اأبريل 2017، وامل�صائل املالية 
واخلطة واملوازنة، وتطبي���ق اتفاقيات وتو�صيات 
العمل العربية، ومذكرة حول الدورة )107( ملوؤمتر 
العم���ل ال���دويل، وت�صكي���ل الهيئ���ات الد�صتورية 
والنظامي���ة باملنظمة، وحتديد مكان وجدول اأعمال 
الدورة )46( ملوؤمتر العم���ل العربي بالإ�صافة اإلى 

بع�س البنود الفنية امُلدرجة على جدول الأعمال. 

عن اأ�صحاب الأعمال  نا�س نائًبا لرئي�س موؤمتر “العمل العربي” 
يف دورته ال� “45” املنعقدة بالقاهرة

• الوفد البحريني امل�صارك باملوؤمتر	

اجلهود احلكومية اجلاذبة لال�صتثمارات وال�صياحة تعزز القت�صادالزياين يوقع مذكرة تفاهم مع نائب املمثل التجاري الأمريكي
اأ�صاد ب�“النقطة اجلمركية الواحدة” وبارك جناح الفورمول 1... اأيوب:

املنام���ة - اأمف���ا القاب�ص���ة: اأكد ع�ص���و جمل�س 
اإدارة �رشك���ة “اأمف���ا القاب�ص���ة” حمم���د رج���ب اأيوب 
اأن م���ا �صهدته البحري���ن خال الأ�صه���ر املا�صية من 
مهرجانات واحتفالت وعرو�ٍس وم�صابقاٍت ومعار�س 
وبرامج متنوعة بالإ�صافة اإلى �رشوع احلكومة يف طرح 
مناق�ص���ات مل�صاري���ع اإن�صائي���ة وجتاري���ة و�صناعية 
واجتماعي���ة خمتلف���ة واإط���اق العدي���د م���ن الربامج 
وامل�صاري���ع واملب���ادرات املتمي���زة والت���ي تكلل���ت 
موؤخ���راً بالإعان ع���ن اأكرب اكت�ص���اف نفطي يف تاريخ 
اململكة، اأ�صاع اأجواًء اإيجابية كبرية مل�صتقبل اأف�صل 
لقت�صادن���ا الوطني.كما اأ�صار اإل���ى اأن تفعيل نظام 
“النقطة الواحدة” يف ج����رش امللك فهد، من �صاأنه اأن 
ينعك����س اإيجاباً على ان�صيابي���ة الدخول واخلروج من 
البحري���ن وبالتايل زيادة اأعداد الزوار ودعم ال�صياحة 
وال�صتثمار وتعزي���ز النمو القت�صادي. واأ�صاد اأيوب 
باجله���ود احلكومية املتوا�صل���ة واملت�صاعدة لدعم 
القت�صاد الوطني ع���رب حزمة من الأن�صطة ال�صياحية 
والرتفيهي���ة والريا�صية والفني���ة والثقافية، منوهاً 
بالآث���ار امللمو�صة لتلك الفعالي���ات يف تعزيز مكانة 
اململك���ة و�صورتها وجذب املزي���د من ال�صتثمارات 
وامل�صاريع التجارية املختلفة. واأثنى يف هذا ال�صياق 

عل���ى الدعم الكبري الذي يحظى ب���ه القطاع العقاري 
-والذي يعترب اأحد اأهم القطاعات التجارية املحركة 
لاقت�ص���اد باململك���ة- م���ن خال عدد م���ن احلوافز 
والت�صهيات والإج���راءات القانونية التي بادرت بها 
ال�صلطة التنفيذية خال ال�صنوات املا�صية بالتعاون 
مع ال�صلطة الت�رشيعية والتي �صاهمت يف الدفع بعجلة 
القط���اع العق���اري ملزيد من النم���و والتطور، م�صريا 
اإل���ى اأن اإقرار قان���ون التنظيم العق���اري والقرارات 

املتعلقة ب���ه واإن�ص���اء موؤ�ص�ص���ة التنظي���م العقاري، 
كان له اأبرز الأث���ر يف تعزيز ثقة امل�صتثمرين يف هذا 
القطاع وطماأنتهم. وذكر اأيوب اأن العوائد املتحققة 
عن القطاع العق���اري يف اململكة ون�صبة م�صاهمته يف 
القت�صاد الوطني ما زالت الأكرب من بني جميع دول 
جمل�س التعاون، وهو ما يعك����س التنوع القت�صادي 
للمملكة. واأو�صح اأن �رشك���ة “اأمفا القاب�صة” ت�صتعد 
للم�صارك���ة يف معر�س اخلليج للعق���ار والذي ينطلق 
يف الراب���ع والع�رشين من ال�صهر اجلاري، حيث تعر�س 
اأبرز م�صاريعها وخدماتها العقارية املتنوعة، م�صيداً 
باملعر����س الذي ياأت���ي يف اأجواء زاخ���رة بالفعاليات 
والربام���ج. واأك���د اأي���وب اأن الفعالي���ات ال�صياحي���ة 
والريا�صي���ة والفني���ة الت���ي �صهدته���ا اململك���ة ول 
زالت انعك�صت ب�صكل كب���رٍي على القت�صاد الوطني 
م���ن خ���ال دع���م القطاع���ات اخلدمي���ة والفندقي���ة 
واملجمع���ات  والأ�ص���واق  واملطاع���م  واملوا�ص���ات 
وغريه���ا، بالإ�صافة اإل���ى تعزيز ال�ص���ورة احل�صارية 
امل�رشق���ة للبحرين، مباركاً النج���اح الباهر الذي حققه 
�صباق جائ���زة البحرين الكربى الفورما 1 وما �صهده 
من فعاليات ترفيهية وفنية ا�صتقطبت ع�رشات اآلف 

الزوار من البحرينيني ومن خمتلف دول العامل.

املنامة - ال�صناعة والتجارة: وقع 
وزي���ر ال�صناع���ة والتج���ارة وال�صياحة 
زايد الزياين، مع نائب املمثل التجاري 
مذك���رة  قاري����س،  جي���ف  الأمريك���ي، 
تفاه���م للتعاون يف جم���ال التجارة يف 
الأغذي���ة واملنتج���ات الزراعية، وذلك 
خ���ال الزيارة الر�صمي���ة التي قام بها 
اإل���ى وا�صنط���ن دي �ص���ي بالولي���ات 

املتحدة الأمريكي���ة. وتهدف املذكرة 
اإلى تن�صي���ق اإجراءات التبادل التجاري 
للمنتج���ات الغذائي���ة والزراعي���ة بني 
الدولية  البلدين وفق���ا للتزاماتهم���ا 
التج���ارة  منظم���ة  اتفاق���ات  مبوج���ب 
العاملية؛ بهدف ال�صتمرار يف عمليات 
التب���ادل التجاري القائمة فعاً يف تلك 

املنتجات.

• حممد رجب	
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�إر�صاء مناق�صات بقيمة تتجاوز 3.75 مليار دينار يف 2017
35 % من قيمتها مل�شاريع تطوير واإن�شاء بنية حتتية... احلمر:

 �أمل �حلامد من �ملنامة

اأعل���ن وزي���ر الإ�ش���كان رئي����س جمل����س 
املناق�ش���ات واملزاي���دات با�ش���م احلمر عن 
اإر�ش���اء املجل����س مناق�شات بقيم���ة تتجاوز 
3.75 ملي���ار دينار يف الع���ام املا�شي، لفًتا 
اإلى اأن اأكرث من 35 % من قيمة املناق�شات 
املر�ش���اة مل�شاري���ع تطوي���ر واإن�ش���اء البنية 
التحتي���ة ملا لها م���ن دور اأ�شا�س يف حت�شني 
دور  وموؤك���دا  للمواط���ن،  اخلدم���ات  ج���ودة 
بالقت�ش���اد  الدائ���م  واهتمامه���ا  احلكوم���ة 

وتوفري جودة اخلدمات.
واأو�شح الوزير لل�شحافيني على هام�س 
افتت���اح ال���دورة الثانية م���ن موؤمت���ر ال�رشق 
5 جه���ات  اأن  اأم����س  الأو�ش���ط للم�شرتي���ات 
تركزت عليها املناق�ش���ات املر�شاة، وهي: 
النف���ط، ط���ريان اخللي���ج، الإ�ش���كان، وزارة 

الأ�شغال، وهيئة الكهرباء واملاء.
واأ�شار الوزير اإل���ى اأن املناق�شات التي 
اأر�شي���ت يف الع���ام املا�ش���ي تف���وق قدرات 
املجل�س الب�رشية بكل املقايي�س، اإذ اعتربها 
املجل�س م�شاهمة منه للتعاطي مع هذا احلجم 
من املناق�ش���ات باأ�شاليب وط���رق خمتلفة، 
وقد طبق املجل�س مب���ادرات لتطوير العمل 
ذاتًي���ا مما دعم الك���م الكبري م���ن امل�شاريع 
التي متت تر�شيتها عل���ى م�شتوى البحرين، 

ولها عائد كبري على القت�شاد الوطني.
ال����رشاء اخلليج���ي املوح���د  وبخ�شو����س 
للمناق�ش���ات، اأكد الوزير اأن���ه ل يزال قائما 
وم�شتم���را، ومير من خ���ال املجل����س، وتعد 
اأكرث جهة ت�شتخدم النظام املوحد هي قطاع 
ال�شح���ة، م�ش���ددا اأن املجل�س يق���وم بدوره 
الإجرائي والرقابي، وهو يقوم بدور امل�شاعد 
وامل�شهل واملي����رش والداع���م، )...( املجل�س 
���ا لل�رشاء اخلليجي  يدع���م اأي قطاع يرى فر�شً
املوح���د ويب�ش���ط وي�رشعها؛ لتعزي���ز م�شرية 

دول اخلليج يف �شتى اأوجه العمل.
ويجمع املوؤمتر اأكرث م���ن 80 مندوًبا من 
35 منظمة و21 متحدًثا من اخلرباء ملناق�شة 
دور الإبداع والإبت���كار يف جمال امل�شرتيات، 
وكيف ميك���ن للموؤ�ش�شات تغيري نهج ال�رشاء 
اخلا����س بها؛ ل�شمان احل�ش���ول على اأف�شل 
النتائ���ج. واأقيم املوؤمت���ر بتنظيم من مي�شي 
فرانكفورت ال�رشق الأو�ش���ط، وبدعم ر�شمي 
من جمل�س املناق�ش���ات واملزايدات، و�رشكة 

غاز البحرين الوطنية “بناغاز”.
وق���ال الزي���اين يف كلمت���ه “م���ن املوؤكد 
اأن عملي���ات ال����رشاء ق���د تط���ورت على مدى 
العق���د املا�شي من دور مكتب���ي ُيعنى باأخذ 
الطلبيات اإلى دور اإ�شرتاتيجي، حيث يغطي 
ق�ش���م امل�شرتي���ات احلدي���ث العدي���د م���ن 
الأن�شط���ة اأكرث مما كان علي���ه يف املا�شي”، 
م�شيًفا “يلعب ق�شم امل�شرتيات دورا رئي�شا 
يف حتديد املي���زة التناف�شي���ة للموؤ�ش�شات، 
وه���ي الآن اأكرث اأهمية لنجاح املوؤ�ش�شات من 
اأي وقت م�شى. ويّولد موؤمتر ال�رشق الأو�شط 
للم�شرتيات وعًيا ح���ول كيفية تاأثري وظيفة 
ق�ش���م امل�شرتيات ب�شكل كب���ري على الدخل 
ال�شايف للموؤ�ش�شات، وم���ا الذي ميكن فعله 

لإعتماد ُنهٍج ابتكارية يف عمليات ال�رشاء”.
وب���نينَّ احلم���ر “البحري���ن ومن���ذ �شنوات 
عدي���دة هي يف الطليعة فيم���ا يخ�س تقدمي 
املب���ادرات الت���ي تخل���ق نظاًم���ا اإيكولوجًيا 
مبتك���ًرا مما ي�شمح لل����رشكات بالزدهار. كما 
اأننا يف املجل�س نعمل على تعزيز املمار�شات 
واأنظم���ة امل�شرتيات احلكومي���ة الفعالة من 
خ���ال اآلية رقابية �شارم���ة م�شممة؛ ل�شمان 

اأق�شى قدر من العدالة وتكافوؤ الفر�س”.
واأك���د الوزي���ر “نرك���ز على جع���ل العمل 
يف البحري���ن اأ�شه���ل واأك���رث كف���اءة، ونظ���ل 
ملتزم���ني بدع���م روؤي���ة اململك���ة 2030 من 
خال ت�رشي���ع م�شاري���ع البني���ة التحتية التي 
وا�شتم���رار  القت�شادي���ة  التنمي���ة  تدع���م 
الإزدهار لبلدن���ا. ولهذه الغاية ي�شعدنا دعم 
املوؤمترات املهمة مثل موؤمتر ال�رشق الأو�شط 

للم�شرتيات”.
بدورها، اأو�شحت الأم���ني العام ملجل�س 
املناق�ش���ات واملزايدات، هي���ام العو�شي، 
اأن املجل�س حق���ق يف العام 2017 نقلة اأكرب 
من الأعوام ال�شابق���ة، اإذ زاد عدد الرت�شيات 
يف 2016 م���ن 1661 مناق�ش���ة اإل���ى 1892 
مناق�ش���ة يف العام املا�شي، كما زادت قيمة 
الرت�شيات ب�ش���كل كبري من 1.4 مليار دينار 
يف 2016 لي�ش���ل اإل���ى 3.7 ملي���ار دينار يف 
2017، وه���ذه متث���ل وجود نقل���ة كبرية يف 
تنمية امل�شاريع باململك���ة، )...( خال العام 
2017 اأطلقن���ا الهوي���ة اجلدي���دة للمجل����س 
وحدثنا املوقع الإلكرتوين ليكون اأكرث تفاعا 
ا املزودين، لفتة اإلى اأن  مع العماء خ�شو�شً

املجل�س اأ�شاف و�شًفا للمناق�شة، بحيث اإن 
امل�ش���ارك يطلع على نوعي���ة املناق�شة قبل 
����رشاء الوثائق، فتك���ون امل�شارك���ة الفعلية 
اأكرث جدي���ة لدخول املناق�ش���ات واحل�شول 

على تناف�س �رشيف.
وعن م�شتقبل امل�شرتي���ات يف املنطقة، 
ق���ال رئي�س �رشكة �شاب اآرابيا ملنطقة املينا 
حمم���د اخلوت���اين “منذ ع����رش �شن���وات كانت 
عملي���ة ال����رشاء عملية يدوي���ة تكتيكي���ة. اأما 
اليوم، فهي عملية رقمية اإ�شرتاتيجية تقود 
حت���ولت الأعمال. ويتم حتفيز ذلك من خال 
�شب���كات الأعم���ال والتطبيق���ات ال�شحابي���ة 
وق���درات تقني���ة جدي���دة مثل التعل���م الآيل 
والذكاء ال�شطناعي واإنرتن���ت الأ�شياء. كما 
حتر�س ال�رشكات يف املنطقة على رقمنة هذه 
التقنيات اجلديدة واعتمادها، فهي ت�شتثمر 
ب�ش���كل كبري يف التح���ول الرقم���ي و�شبكات 
الأعم���ال مث���ل SAP Ariba، اأك���رب �شبك���ة 

اأعمال على كوكب الأر�س.
وفيما يتعلق بتو�شيات املوؤمتر، اأو�شح 
مدير املواد واملبيعات يف �رشكة غاز البحرين 
الوطنية “بناغاز” خالد الرفاعي، اأن من اأبرز 

التو�شي���ات يف الدورة الأول���ى للموؤمتر هي 
اإعادة ط���رح املناق�شة يف حال مل يتقدم لها 
�شوى جهة واحدة، وكان العطاء املتقدم غري 
منا�ش���ب، والتو�شي���ة الأخ���رى النظر يف رفع 
�شق���ف امل�شرتيات احلكومي���ة لأعلى من 50 
ا اأنه يتم تقدمي تقارير  األف دين���ار، خ�شو�شً
بامل�شرتيات احلكومية التي تتجاوز 10 اآلف 

دينار.
ويختت���م امللتق���ى املتخ�ش����س الي���وم 
بت�شلي���ط ال�ش���وء على موا�شي���ع مهمة مثل 
املعاي���ري الأخاقي���ة لعمليات ال����رشاء واإدارة 
املخاط���ر يف امل�شرتي���ات الدولي���ة، وكي���ف 
ميكن للتكنولوجيا اأمتت���ة وتب�شيط عمليات 

ال�رشاء يف القت�شاد العاملي. 
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة مي�شي 
فرانكف���ورت ال����رشق الأو�شط اأحم���د باول�س 
“تلع���ب امل�شرتيات دورا رئي�شا يف اأي ق�شم 
يف املوؤ�ش�ش���ات �شواء كان���ت خا�شة اأو عامة. 
ويف بيئ���ة الأعم���ال العاملية املعق���دة اليوم 
ت�شبح وظيفة ق�ش���م امل�شرتيات اأكرث �شلة 
بتق���دمي اأداء ق���وي و�ش���ايف دخ���ل اإيجاب���ي 

للموؤ�ش�شات”.

• جانب من احل�شور بافتتاح املوؤمتر اأم�س	

“فيفا” و“هو�وي” توقعان �تفاقية تطوير “ميناتليكوم”
21.6 مليار دوالر �لقيمة �ل�صوقية لـ“�لبور�صة” �أو�خر 2017

بح�شب الن�رشة الف�شلية ل�شندوق النقد العربي

ارتفع���ت موؤ����رشات الأ�شع���ار اخلا�ش���ة ببور�شة 
البحرين بنهاي���ة الربع الراب���ع 2017، خمالفة بذلك 
الجتاه ال�شلبي الذي عرفته خال الربعني ال�شابقني 
ل���ه، فقد ارتفع موؤ�رش ال�شندوق لهذه ال�شوق بنحو 2 
% خ���ال الربع الأخري من 2017، مقارنة برتاجع هذا 
املوؤ�رش خ���ال الربعني ال�شابق���ني بن�شبة 3 و2.9 % 

على التوايل.
ويف نف����س ال�شياق، �شهد موؤ�رش بور�شة البحرين 
ارتفاعا عن نف�س الف���رتة، بنحو 3.8 %، ليغلق عند 
نح���و 1332 نقط���ة بنهاي���ة دي�شم���رب 2017، وذلك 
بح�ش���ب الن�رشة الف�شلية ال�شادرة من �شندوق النقد 

العربي.
وفيم���ا يتعل���ق بالقيم���ة ال�شوقي���ة لل����رشكات 
املدرجة يف البور�شة، وانعكا�شا للتح�شن يف موؤ�رشات 
الأ�شع���ار، عرف���ت القيمة ال�شوقي���ة ارتفاعا ملمو�شا 
جت���اوز 800 ملي���ون دولر، لتبل���غ نح���و 21.6 مليار 

دولر بنهاية دي�شمرب 2017.
وعل���ى �شعيد ن�شاط التداول، �شهد الربع الرابع 
2017 ا�شتق���رارا يف اأحج���ام الت���داول، وتراجع���ا يف 
عدد الأ�شه���م املتداولة، وذل���ك باملقارنة مع القيم 
امل�شجل���ة خال الربع الثال���ث 2017، حيث ا�شتقرت 
اأحج���ام التداول عن الربع الأخ���ري من 2017 عند نحو 
130 ملي���ون دولر قريب���ة من قيم���ة التداولت عن 

الربع ال�شابق.
ويف نف����س ال�شي���اق، انخف����س ع���دد الأ�شه���م 
املتداولة من نحو 300 مليون �شهم مت تداولها خال 
الرب���ع الثال���ث 2017، لي�شل اإلى نح���و 260 مليون 

�شهم مت تداولها خال الربع الأخري من 2017.
وفيم���ا يتعلق باأهم اأخب���ار البور�شة، مت الإعان 
ع���ن التوقي���ع عل���ى اتفاقية بني امل����رشف اخلليجي 
 Bahrain“ التجاري و�رشك���ة مبا�رش للو�شاطة لإطاق
Trade” وه���و اأحد حلول التداول املبتكرة لتمكني 
البحري���ن  بور�ش���ة  الت���داول يف  م���ن  امل�شتثمري���ن 

 Bahrain“ ع���رب النرتن���ت من خ���ال من�شة خدم���ة
.”Trade

اأظه���رت  الرتك���ز،  مبوؤ����رشات  يتعل���ق  وفيم���ا 
البيان���ات اأن تعامات امل�شتثمرين خال الربع الرابع 
2017، ق���د ترك���زت عل���ى قط���اع البن���وك التجارية 
بنح���و 36.5 % من قيمة الت���داولت الإجمالية، وقد 
ترك���ز الت���داول خ�شو�شا على اأ�شهم بي���ت التمويل 
اخلليجي، واأملني���وم البحرين، والبنك الأهلي املتحد 
التي �شكلت قيمة الت���داول على اأ�شهمها نحو 22.7 
% و18.2 % و15.6 % عل���ى الت���وايل م���ن القيمة 

الإجمالية للتداول.
يف ال�شي���اق نف�ش���ه، تظه���ر البيان���ات اأن قطاع 
البن���وك التجارية م���ازال ي�شتحوذ عل���ى اجلزء الأكرب 
من القيم���ة ال�شوقية يف البور�ش���ة البحرينية، وذلك 
بنهاي���ة الرب���ع الراب���ع 2017 حي���ث �شكل���ت القيمة 
ال�شوقية لهذا القطاع نح���و 48.5 %، يليه قطاعات 
كل من ال�شتثمار بن�شبة 26.1 %، وال�شناعة بن�شبة 
11 %، واخلدمات بن�شبة 10.7 %، هذا وقد �شكلت 
القيمة ال�شوقي���ة لأ�شهم البنك الأهل���ي املتحد نحو 
24.5 % م���ن القيمة ال�شوقي���ة الإجمالية للبور�شة، 
يلي���ه اأ�شهم كل من �رشك���ة اأملنيوم البحري���ن “األبا” 
بن�شب���ة 10.7 % من القيمة ال�شوقية، وبنك البحرين 

الوطني بن�شبة 10.1 % م���ن القيمة ال�شوقية وذلك 
بنهاية دي�شمرب 2017.

وفيم���ا يتعل���ق با�شتثم���ار غ���ري البحرينيني يف 
البور�ش���ة، اأظه���رت البيان���ات اأن �ش���ايف تعام���ات 
امل�شتثم���ر الأجنب���ي خ���ال الرب���ع الأخري م���ن 2017 
قد �شج���ل �شايف تدف���ق �شالب وذل���ك للربع الثاين 
على الت���وايل، فقد �شجل �ش���ايف تعامات امل�شتثمر 
الأجنبي ع���ن الربع الرابع 2017، �شايف تدفق �شالب 
نح���و 4.3 مليون دين���ار مقابل �ش���ايف تدفق �شالب 
اأي�شا ع���ن الربع ال�شابق له بنح���و 1.7 مليون دينار، 
وبل���غ اإجم���ايل قيمة م�شرتي���ات الأجانب خ���ال الربع 
الراب���ع حوايل 13.2 مليون دينار، م�شكلة نحو 27 % 
م���ن القيمة الإجمالية لعملي���ات ال�رشاء، بينما و�شلت 
قيم���ة مبيعاته���م اإل���ى ح���وايل 17.6 ملي���ون دينار، 
م�شكلة نحو 35.8 % م���ن القيمة الإجمالية لعمليات 

البيع خال ذات الربع.
ب�شنادي���ق  يتعل���ق  وفيم���ا  اآخ���ر،  جان���ب  م���ن 
ال�شتثم���ار املدرج���ة يف بور�ش���ة البحري���ن، ا�شتق���ر 
عددها بنهاية الربع الرابع 2017 عند نف�س م�شتواها 
امل�شجل بنهاي���ة الربع ال�شابق البال���غ 19 �شندوقا، 
وتت���وزع هذه ال�شنادي���ق بني 17 �شن���دوق مفتوح 

و�شندوقني اثنني مغلقني.

املنام���ة - فيف���ا: وقع���ت فيف���ا 
البحري���ن، اتفاقي���ة تع���اون لتطوير 
الأنظم���ة وال�شبكة مع ه���واوي، مزود 
املعلوم���ات  تكنولوجي���ا  خدم���ات 
العامل���ي، والتي ته���دف اإلى حتديث 
البني���ة التحتية ل�شبك���ة ميناتليكوم. 
وياأتي ذلك ا�شتكمالً لقرار ا�شتحواذ 
�رشكة فيفا البحرين على ميناتليكوم 

يف �شهر يناير املا�شي.
وم���ن املتوق���ع اأن ميت���د تنفيذ 
امل����رشوع على م���دى 6 اأ�شه���ر، حيث 
وه���واوي  فيف���ا  ال�رشكت���ان  ته���دف 
لتعزيز جتربة عم���اء ميناتليكوم من 
خ���ال حتدي���ث كاف���ة عنا����رش �شبكة 
الت�شالت اخلا�ش���ة بها، مبا يف ذلك 
ال�شبك���ة الأ�شا�شي���ة، RAN، �شبك���ة 
النقل، والبنية التحتية للتكنولوجيا. 
عل���ى  اأي�ش���اً  التفاقي���ة  وتنط���وي 
ال�شتثم���ار يف �شل�شلة م���ن امل�شاريع 
التو�شيعية ل�شبكة فيفا وميناتليكوم 
من اأجل تعزيز خدمة عماء الربودباند 
وتق���دمي اأح���دث التقني���ات للراديو 
ا�شرتاتيجية  الا�شلكي، وذلك �شمن 
فيف���ا لا�شتع���داد خلدم���ات اجلي���ل 
اخلام����س. بالإ�شافة اإلى ذلك، تهدف 
فيفا لارتقاء بتجربة عماء اخلدمات 
ال�شوتي���ة من خال رف���ع كفاءة عدة 

 .LTE �برجميات لتقنيات ال
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة 
فيفا البحرين، عليان الوتيد “لطاملا 
تكنولوجي���ا  يف  لا�شتثم���ار  �شعين���ا 
البني���ة التحتي���ة الأكرث ابت���كاراً، وها 
نحن اليوم نوا�ش���ل التزامنا بتقدمي 
اأف�شل جترب���ة للعماء م���ن ال�رشكات 
واملوؤ�ش�ش���ات والأف���راد. ونح���ن على 
ثقة باأن ا�شتحواذنا على ميناتليكوم 
وتعاونن���ا م���ع �رشكة ه���واوي �شيدفع 
ويع���زز  ال�شبكت���ني  حت���ول  عجل���ة 
اإمكانياتن���ا وقدراتن���ا عل���ى اعتم���اد 
واأكرثه���ا تطورا”.  التقني���ات  اأحدث 
متث���ل ه���ذه ال�رشاك���ة اإجن���ازاً اآخ���ر يف 
يف  فيف���ا  اأعم���ال  تو�شي���ع  م�ش���رية 
البحرين، وتقدمي اأعل���ى م�شتوى من 
خدم���ة العم���اء وال�شتع���داد لتوفري 
خدمات اجليل اخلام�س يف اململكة”. 

من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي 
ل�رشكة هواوي البحرين، جون ليودوجن 
ال�شرتاتيجي���ة  ب�رشاكتن���ا  “نفتخ���ر 
طويلة الأمد م���ع فيفا، وي�رشنا للغاية 
اأن نكون جزءاً من خططها التو�شيعية 
وا�شرتاتيجي���ة منوه���ا، حي���ث نهدف 
العاملية  لت�شخري خربتن���ا وقدراتن���ا 
لتق���دمي اأعل���ى م�شتوى م���ن اخلدمة 

لهم”.

زينب �لعكري

م���وؤمت���ر ال�������رشق الأو�����ش����ط ل��ل��م�����ش��رتي��ات ي�����ش��ج��ع الب���ت���ك���ار ب��ع��م��ل��ي��ات ال�������رشاء
وم���������ش����ت����م����ًرا ق������ائ������ًم������ا  ي�����������زال  ل  امل�������وح�������د  اخل����ل����ي����ج����ي  ال�����������������رشاء 

• الوزير احلمر ملقًيا كلمته باملوؤمتر	

 ت�صوير خليل �إبر�هيم



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

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

مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :عيسى مرزوق احمد يوسف  

االسم التجاري احلالي : منارق لتصليح الساعات واالجهزة االلكترونية
االسم التجاري اجلديد : النخوة للخياطة

املعدات  اصالح   -2 األخرى.  واملنزلية  الشخصية  السلع  اصالح   -1 احلالية:  االنشطة 
االلكترونية االستهالكية. 3- جتارة/بيع معدات املعلومات واالتصاالت بالتجزئة.

النشاط اجلديد: 1- تفصيل وخياطة وحياكة املالبس.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
CR2018-54575 اعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

2-23988

 بناء على قرار الشركاء في شركة قفطان االميرات املغربي ذ.م.م واملسجلة 
مبوجب القيد رقم 103702، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / حسن علي 

حسني جعفر عبدالرحيم  مصفيا للشركة
   

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : حسن علي حسني جعفر عبدالرحيم

الهاتف :33301414 )973+( 
hassanal3ali@gmail.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركة قفطان االميرات املغربي ذ.م.م

سجل جتاري رقم 103702

 بناء على قرار املالك لشركة ابو اخلير للتصوير واملسجلة مبوجب القيد رقم 
103441، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيد / محمد خير فؤاد عبداجمليد 

الطوبل  مصفيا للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي :

الهاتف :36625625 )973+( 
ritaj.bahrain@gmail.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية
شركة ابو اخلير للتصوير ش.ش.و ملالكها محمد خير فؤاد عبداجمليد الطوبل

سجل جتاري رقم 103441

شركة   / السادة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  إلى  تتقدم 
فايركس الدوات السالمة ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 1:

من: فايركس الدوات السالمة ذ.م.م
FIREX FOR SAFETY ITEMS COMPANY WLL

إلى: شركة فايركس البحرين ألدوات السالمة ذ.م.م
FIREX BAHRAIN FOR SAFETY ITEMS COMPANY WLL

خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراض

التاريخ: 08/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
CR2018-58909 :رقم الطلب

تقدم إلينا السيد  / ليلى عبداهلل علي احلمر بطلب حتويل احملل التجاري التالي :
الى السيدة /  جنله عبدالرحمن جاسم البنعلي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

التاريخ: 04/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR2018- 52455 إعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري

91295-1
صالون الفاند بيوتي 

تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى - نسائيلوجن

النشاطاالسم التجاريرقم القيد

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للتخليص  الدركسون  لـ  املالك  محفوظ  كاظم  محفوظ  السيدخلف  السيد 
حتويل  طالبا   ،  117946 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  املعامالت 
جميع فروع املؤسسة الفردية التسعة إلى شركة تضامن بحرينية برأسمال وقدره 
1000 دينار بحريني )ألف دينار بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالي 

أسمائهم:
1- السيدخلف محفوظ كاظم محفوظ  )بحريني اجلنسية(

2- حسينيه السيد هاشم محمد اسعد  )بحرينية اجلنسية(

التاريخ: 13/11/2017   -  القيد: 117946
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )58947( لسنة 2018 
بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / مؤسسة االعتماد االستشارية، املصفي القانوني لـ شركة جبارة الدولية 
للخدمات ذ.م.م، املسجلة مبوجب القيد رقم 65071 ، طالبني إشهار انتهاء إعمال 
وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية 

إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

مدة  خالل  املذكورة  االدارة  الى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة جبارة الدولية للخدمات ذ.م.م

 الثالثاء 10 أبريل 2018
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قوات ال�رشعية اليمنية تتوغل يف جبال �شعدة
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

حقق���ت قوات ال�رشعي���ة اليمنية تقدماً جدي���داً، يف مديرية باقم �شمايل �شع���دة، بعد مواجهات مع 
ميلي�شي���ات احلوثي املوالية الإيران. وتقدمت قوات ال�رشعية، خالل املعارك ال�شارية ما دفع ميل�شيات 
احلوثي للتقهقر، و�شحب م�شلحيها من بع�س اجلبهات للدفاع عن معقلهم الرئي�شي يف �شعدة. ويوؤكد 
التق���دم اليومي لق���وات ال�رشعية يف �شعدة اقرتابها اأكرث من معاقل ميلي�شي���ات احلوثي الرئي�شية، اإذ 
مل متن���ع الت�شاري����س الوع���رة اجلنود من حتقيق انت�ش���ارات قيا�شية على االنقالبي���ن والتقدم من 5 
حم���اور. وتبدو االأنظار متجهة االآن نح���و منطقة مران، وهي م�شقط راأ�س زعي���م امليلي�شيات عبدامللك 
احلوث���ي الت���ي ينتمي لها اأي�شا اأب���رز قادة احلوثين. ويف تط���ور اآخر اأفادت م�ش���ادر ع�شكرية مينية، 
االثنن، مبقتل 14 من امليلي�شيات احلوثية خالل مواجهات مع القوات احلكومية يف مديرية نهم �رشقي 
العا�شم���ة �شنعاء. وذكرت امل�شادر اأن قوات ال�رشعي���ة ا�شتكملت حترير �شل�شلة جبال الزلزال، اأق�شى 

�شمال نهم، يف عملية ع�شكرية خاطفة. 

السنة العاشرة - العدد 3465 
الثالثاء

10 أبريل 2018 
24 رجب 1439
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باريس ـ اف ب:

 اأف���اد ق����رش االإليزيه، ام����س االثنن، 
باأن الرئي�س الفرن�ش���ي اإميانويل ماكرون 
�شي���زور اململكة العربي���ة ال�شعودية قبل 
نهاي���ة هذا الع���ام، لتوقي���ع اتفاقات بن 

البلدين.
وج���اء يف بي���ان �ش���در ع���ن الرئا�ش���ة 
الفرن�شي���ة اأن “الزعيم���ن �شيعمالن على 
وثيق���ة ا�شرتاتيجية �شيت���م اإعدادها حتى 
الع���ام اجل���اري، و�شتنت���ج عنه���ا  نهاي���ة 
�شفقات �شيتوجه )ماكرون( اإلى اململكة 
العربي���ة ال�شعودية، اأواخ���ر هذا العام، من 

اأجل توقيعها”.
وجاء اإعالن االإليزي���ه و�شط اإجراء ويل 
العهد ال�شعودي، االأمري حممد بن �شلمان، 
لقاءات���ه الر�شمي���ة يف اإطار الزي���ارة التي 
يقوم بها اإلى باري�س واملخ�ش�شة لتعزيز 

العالقات بن البلدين.
وكان ويل العهد ال�شعودي قد التقى 
ام����س االثن���ن، بباري����س رئي�س ال���وزراء 

الفرن�شي اإدوار فيليب.

بيروت ـ اف ب: 

اأعل���ن اجلي�س اللبن���اين اإن 4 طائرات 
حربي���ة اإ�رشائيلية اخرتق���ت املجال اجلوي 
اللبن���اين، ليل االأحد، وحلق���ت فوق مدينة 
جوني���ه ال�شاحلية، ثم توجهت �رشقا باجتاه 

مدينة بعلبك قرب احلدود ال�شورية.
واأ�شاف اجلي�س يف بيان اأن الطائرات 
بقي���ت يف املجال اجلوي اللبناين ملدة 10 
دقائ���ق، بدءا م���ن ال�شاع���ة 3:35، قبل اأن 

تغادر.
ومل يوؤك���د البي���ان م���ا اإذا كانت هذه 
الطائ���رات ه���ي الت���ي ق�شف���ت قاع���دة 

“التيفور” اجلوية و�شط �شوريا.
واته���م اجلي�شان الرو�ش���ي وال�شوري 
اإ�رشائي���ل بالوقوف وراء هج���وم �شاروخي 
قب���ل فج���ر االثن���ن، ا�شته���دف قاع���دة 
طائرت���ن  اإن  قائل���ن  “تيف���ور”، 
م���ن  �شواري���خ   8 اأطلقت���ا  اإ�رشائيليت���ن 

املجال اجلوي اللبناين.

بغداد ـ دب أ:

 اأطلقت ال�شلطات العراقية، اأم�س 
االثن���ن، عملية ع�شكري���ة �رشقي حمافظة 
تنظي���م  خالي���ا  تعق���ب  به���دف  ديال���ى، 

“داع�س” يف 3 مناطق.
وجاء يف البي���ان لقيادة �رشطة ديالى: 
“نف���ذت ق���وة اأمني���ة من �رشط���ة حمافظة 
ديالى عملي���ة اأمنية يف املنطق���ة الواقعة 
بن ق�ش���اء خانق���ن وناحيت���ي ال�شعدية 
جل���والء، و�شمل���ت تفتي����س مناط���ق الندا 
وق���رى عب���د اهلل احلط���ام وق���رى ال�شي���د 

م�شطفى �رشقي املحافظة”.
واأ�شاف البي���ان اأن “العملية تهدف 
اإل���ى مالحق���ة اخلالي���ا النائم���ة لعنا����رش 
ع�شاب���ات داع�س االإرهابي���ة، ومنعها من 
اإيجاد مالذات اآمنة لها يف هذه املناطق”.

م���ن جانب���ه، طال���ب زعي���م التي���ار 
ال�شدري مقت���دى ال�شدر، ام�س االثنن، 
يف  الرتك���ي  التق���دم  ب���ردع  احلكوم���ة 

االأرا�شي العراقية.

رام اهلل ـ اب: 

االحتج���اج  اأيقون���ة  عائل���ة  اأ�ش���درت 
اأم����س  التميم���ي”،  “عه���د  الفل�شطين���ي 
في���ه  يظه���ر  م�ش���ورا  �رشيط���ا  االثن���ن، 
حمقق���ان اإ�رشائيليان يهددان الطفلة )16 
عام���ا(، ويعلق���ان عل���ى ج�شده���ا وب�رشتها 
الفاحتة و”عينيه���ا املالئكية”. ويظهر يف 
الفيدي���و اأحد الرجلن، وهو يقرتب كثريا 
من التميم���ي، التي تلتزم ال�شمت. واأفرج 
وال���د التميمي عن مقتطف���ات من فيديو 
لال�شتج���واب، بلغ���ت مدت���ه 90 دقيق���ة، 

و�شاهدته االأ�شو�شيتد بر�س كامال.
ويقول النا�ش���ط االإ�رشائيلي جوناثان 
ب���والك اإن اللقطات التي �ش���ورت يف 26 
دي�شمرب كانت يف ملف الدفاع عند تقدمي 

الئحة االتهام.
ومبوج���ب اتفاق على اإق���رار بالذنب، 
تق�ش���ي التميم���ي عقوبة ال�شج���ن ملدة 8 
اأ�شهر بعدما كانت اعتقلت يف 19 دي�شمرب 
اإ�رشائيلين  ل�شفعه���ا وركله���ا جندي���ن 

خارج منزلها بال�شفة الغربية.

 الرئي�س الفرن�شي اإلى 
ال�شعودية نهاية العام اجلاري

 لبنان: 4 طائرات اإ�رشائيلية 
اخرتقت جمالنا اجلوي

 ديالى.. عملية اأمنية ت�شتهدف 
“خاليا داع�س النائمة”

 تعر�س عهد التميمي 
ل� “التحر�س” و “التهديد”

للجي�ش الإ�رسائيلي يف غزة مو�شكو تدين اإطالق النار “الع�شوائي” 
موسكو ـ أ ف ب: 

النار  اطالق  االثنن  اأم�س  رو�شيا  دانت 
للجي�س  املقبول”  و”غري  “الع�شوائي” 
اال�رشائيلي الذي ادى الى ا�شت�شهاد نحو 30 
خالل  غزة  قطاع  يف  �شدامات  يف  فل�شطينيا 

ع�رشة ايام.
بيان  ال��رو���ش��ي��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 
�شد  ال��ع�����ش��وائ��ي  ال���ق���وة  “ا�شتخدام  اإن 

دعوتنا  جندد  اطالقا،  مقبول  غري  املدنين 
عن  لالمتناع  واالإ�رشائيلين  للفل�شطينين 

)اخذ( خطوات توؤدي الى تفاقم التوتر”.
وذكرت مو�شكو انها تدعم دعوات االأمم 

املتحدة الجراء حتقيق يف اأحداث العنف.
اآالف  اال�رشائيلية جتمع  التحذيرات  ورغم 
الفل�شطينين اجلمعة قرب ال�شياج الفا�شل 
بن ا�رشائيل والقطاع، لثاين يوم جمعة على 

التوايل.

“يوم  ان��دل��ع��ت يف  م��واج��ه��ات  وك��ان��ت 
“م�شرية  ب���دء  م��ع  م��ار���س   30 يف  االر�س” 
العودة”، وادت الى ا�شت�شهاد 19 فل�شطينيا 
يف اأكرب ح�شيلة منذ حرب 2014 بن اجلي�س 

اال�رشائيلي وحركة حما�س.
ينهم  بالر�شا�س  متظاهرين   9 وقتل 
امل�����ش��ور ال�����ش��ح��ايف ال�����ش��اب ي��ا���رش مرجتي 
�شحة  وزارة  بح�شب  بجروح   500 وا�شيب 
ح��رك��ة ح��م��ا���س ال��ت��ي ت��ع��ت��ربه��ا اإ���رشائ��ي��ل 

“اإرهابية”.
لكن اإ�رشائيل تقول اإنها مل تطلق النريان 
بال�شياج  ���رشر  احل��اق  ملنع  ال�����رشورة  عند  اإال 
�شن  حم����اوالت  او  الت�شلل  او  احل�����دودي، 

الهجمات.
خا�شت  التي  حما�س  اأن  اإ�رشائيل  وتزعم 
ت�شعى   ،2008 العام  منذ  ح��روب   3 �شدها 
لتنفيذ  ك�����ش��ت��ار  ال��ت��ظ��اه��رات  ال���ش��ت��خ��دام 

اعتداءات.

طهران ـ وكاالت:

 قال الرئي����س االإيراين ح�شن روح���اين، اأم�س 
االثن���ن، اإن الرئي����س االأمريك���ي دونال���د ترامب 
�شين���دم اإذا ان�شح���ب م���ن االتفاق الن���ووي الذي 
وقعت���ه طهران مع قوى عاملية، موؤكدا اأن طهران 

�شرتّد يف “اأقل من اأ�شبوع” اإذا حدث ذلك.
واأ�ش���اف روح���اين يف خطاب مبنا�شب���ة اليوم 
الوطن���ي للتكنولوجيا النووي���ة “اإيران لن تنتهك 
االتف���اق الن���ووي، لك���ن اإذا ان�شحب���ت الوالي���ات 
املتح���دة من االتف���اق ف�شتن���دم بالتاأكي���د. ردنا 
�شيك���ون اأقوى مم���ا يتخيلون، و�ش���ريون ذلك يف 

غ�شون اأ�شبوع”.
ونقل���ت وكاالت االأنب���اء ع���ن روح���اين قوله: 
“ل���ن نك���ون اأول م���ن ينته���ك االتف���اق، اإال اأنهم 
)االأمريكيون( يجب اأن يعرفوا اأنهم �شيندمون اإذا 

انتهكوه”.
وتاب���ع “نحن م�شتعدون اأك���رث مما يتوقعون، 
و�ش���ريون اأنه���م اإذا انتهك���وا هذا االتف���اق، خالل 

اأ�شبوع، اأقل من اأ�شبوع، �شريون النتيجة”.
وراأى اأنه يف ح���ال ان�شحبت الواليات املتحدة 
م���ن االتف���اق “فه���ذا يعن���ي اأنه���م ال يلتزم���ون 
بكالمهم. وهذا االأمر �شي�شّوه �شمعتهم وكرامتهم 

عل���ى ال�شاحة الدولي���ة”. من جانب���ه، اأعلن رئي�س 
منظمة الطاقة الذرية االإيرانية علي اأكرب �شاحلي 
اأن بالده ميكنها العودة اإلى تخ�شيب اليورانيوم 
بن�شب���ة 20 % يف من�شاآة فوردو يف غ�شون 4 اأيام، 

اإذا فر�شت جمددا وا�شنطن اإجراءات احلظر.
ولف���ت �شاحلي اإل���ى اأن هذا االإع���الن مبثابة 
ر�شالة اإل���ى الطرف االآخر، م�شريا اإل���ى اأن طهران 
و�شع���ت �شيناريوه���ات خمتلف���ة ملواجهة جميع 
وفق���ا  “�شنعم���ل  قول���ه:  م�شيف���ا  االحتم���االت، 

لقرارات كبار امل�شوؤولن يف البالد”.
واأج���اب كمالوندي على �ش���وؤال حول اإمكانية 
اأن يك���ون رئي����س منظمة الطاقة الذري���ة قد بالغ 
يف ت�رشيح���ه ب�شاأن فرتة االأربعة اأي���ام قائال: “اإنها 
حقيقة غري مبالغ فيها، فاإن لدينا يف جممع فوردو 
م���ا يزيد عن األف و600 جه���از طرد مركزي يعمل 

حالياً دون حقنه بالغاز، ويكفي حتريكه”.
وكان ترامب هدد، يف يناير، ب�شحب بالده من 
االتف���اق، مع انتهاء مهلة حدده���ا لالأوروبين من 

اأجل ت�شديد بنوده.
ويف حال ان�شحابها، �شتعيد الواليات املتحدة 
على االأرجح فر�س العقوبات االقت�شادية املعلقة 
حالي���ا بحق اإيران، مم���ا �شينعك�س عل���ى اقت�شاد 

البالد، و�شيبعد امل�شتثمرين االأجانب.

 روحاني: ترامب “سيندم” إذا انتهك االتفاق النووي
 صالحي يهدد بالعودة إلى التخصيب بنسبة 20 % في يومين!

اأمريكا ل ت�شتبعد اأي خيار ع�شكري �شد النظام ال�شوري 
 14 قتيال بينهم اإيرانيون بغارات اإ�رشائيلية على مطار التيفور بحم�س 

 وق����ال ترامب “ه����ذا االأمر يتعل����ق باالإن�شانية 
وال ميك����ن ال�شماح له باأن يحدث”، موؤكدا “�شنتخذ 
�رشيعا جدا قرارا ب�شاأن �شوريا رمبا بنهاية اليوم”، 

ح�شبما نقلت رويرتز.
واأو�شح ترامب “�شنح����دد ما اإذا كانت رو�شيا 
اأو �شوريا اأو اإي����ران اأو جميعهم خلف هجوم دوما”، 

يف غوطة دم�شق ال�رشقية.
وكانت الوالي����ات املتحدة ق����د اقرتحت على 
االأم����م املتح����دة اإن�ش����اء اآلي����ة جدي����دة للتحقيق يف 

الهجمات باالأ�شلحة الكيمياوية يف �شوريا.
وكان هج����وم كيم����اوي للنظ����ام ال�ش����وري قد 
اأوقع ع�رشات القتل����ى يف دوما، فيما نفت احلكومة 
ال�شوري����ة �شلوعه����ا يف الغارات وا�شف����ة اتهامها 
بامل�رشحي����ة. يف تطور اآخ����ر، اأفاد النظ����ام ال�شوري، 
�شباح االثن����ن، با�شتهداف مطار التيفور يف ريف 
حم�����س بعدة �شواري����خ، واأكدت رو�شي����ا وم�شادر 
ع�شكرية من النظام ال�شوري اأن طائرات اإ�رشائيلية 

هي التي ا�شتهدفت املطار الع�شكري.
م����ن جهت����ه، اأك����د املر�ش����د ال�ش����وري حلقوق 
االإن�ش����ان مقتل 14 ع�شكري����اً بينه����م اإيرانيون يف 
الغارات على القاع����دة الع�شكرية املعروفة با�شم 
التيا�����س اأي�ش����ا، التي تق����ع بن مدينت����ي حم�س 

وتدمر.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة 
“فران�س بر�س” اإن “رو�شيا واإيران وحزب اهلل لهم 
وجود يف املطار”، كا�شف����اً اأن معظم القتلى كانوا 
اإيراني����ن واأع�ش����اء يف ميلي�شي����ات تدعمها اإيران، 

وبن القتلى 3 �ضباط كبار.

ويف ال�شي����اق نف�شه نقلت وكالة “اإنرتفاك�س” 
الرو�شي����ة لالأنب����اء عن اجلي�س الرو�ش����ي تاأكيده اأن 
طائرت����ن اإ�رشائيليت����ن من ط����راز اإف 15- �شنتا 
ال�رشبات عل����ى قاعدة التيف����ور بثمانية �شواريخ، 
وقد مرتا عرب املجال اجلوي اللبناين. وزعم اجلي�س 
الرو�ش����ي اأن الدف����اع اجلوي للنظ����ام اأ�شقط 5 من 

ال�شواريخ ال�8.

واأو�شحت اأنه “مل ي�ش����ب اأي م�شت�شار رو�شي 
موجود يف �شوريا يف هذا الهجوم”.

من جهته، حت����دث اإعالم النظ����ام ال�شوري عن 
مقتل وجرح ع����دد من االأ�شخا�����س يف الهجوم على 
مطار �لتيف����ور، مدعي����اً �إ�ضقاط 8 م����ن ال�شواريخ 
الت����ي ا�شتهدفت املطار. كما ب����ث �شوراً قال اإنها 
للغارات. ب����دوره، نفى اجلي�س الفرن�شي تنفيذ اأي 

غ����ارات جوية على مطار التيف����ور الع�شكري. وقال 
متحدث با�ش����م هيئ����ة اأركان اجليو�����س الفرن�شية 
الكولوني����ل باتري����ك �شتيغ����ر: “لي�����س نح����ن” من 
�شّن ال�رشبات التي ج����اءت بعد ت�رشيحات للرئي�س 
اإميانوي����ل ماك����رون ح����ول “التن�شيق” م����ع نظريه  
ترام����ب ب�ش����اأن اخلط����وات بع����د هج����وم كيمياوي 

مفرت�س على مدينة دوما.

•  الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب خالل اجتماع مع اأع�شاء حكومته )رويرتز(	

 عواصم ـ وكاالت:

 قال وزير الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س اإنه ال ي�ستبعد ا�ستخدام القوة الع�سكرية �سد �سوريا 

املوؤكدة قد  االأنباء غري  ياأتي ذلك فيما كانت بع�س  الكيمياوية،  باالأ�سلحة  بعد تقارير عن هجوم 

اأ�سارت اإىل انطالق �سواريخ من طراز “كروز” من اأمريكا.

وقال الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، اأم�س االثنني، اإنه �سيتم اتخاذ “قرارات مهمة” خالل 

يوم اأو يومني ب�ساأن الرد على الهجوم املفرت�س باأ�سلحة كيماوية على الغوطة ال�سرقية، حمذرا باأن 

دم�سق “�ستدفع ثمنا باهظاً” نظري هذا الهجوم

•  روحاين حتدث خالل االحتفال باليوم الوطني للتقنية النووية.	
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�صدمته����م  الذي����ن  الفقي����ه  والي����ة  م����ايل 
انتفا�ص����ة �صع����ب اإي����ران يف دي�صم����ر م����ن العام 
املا�صي ويناير هذا العام مازالوا يحاولون تغيري 
هوية ه����ذه االنتفا�ص����ة ودوافعه����ا وامل�صاركني 
فيه����ا وقادتها، ابتداء قالوا اإنه����ا موؤامرة للغرب 
مب�صارك����ة دول اخلليج تنفذه����ا منظمة جماهدي 
خل����ق على االأر�ض، وحني تك�صف عدم جدوى هذه 
الفرية وا�صتم����رار االنتفا�صة بالت�صاعد وتهديد 
مده����ا باكت�ص����اح نظام والي����ة الفقي����ه واإ�صقاطه 
ع����ادوا اإلى ترويج فكرة �����راع االأجنحة واالأقطاب 
عل����ى ال�صلط����ة والنف����وذ يف ح����ني ع����رف الع����امل 
اأجم����ع اأن االنتفا�ص����ة اأطاح����ت ب����كل التق�صيمات 
االعت����دال  فرق����اء  وخ�صو�ص����ا  والت�صنيف����ات 
والت�صدد وو�صع اجلميع يف قف�ض االتهام كهدف 

للإ�سقاط والكن�س.
 فقد عزا نائب رئي�ض الرملان االإيراين، علي 
مطه����ري، االحتجاجات ال�صعبي����ة االأخرية يف الباد 

والت����ي تتوا�ص����ل بني الفين����ة واالأخ����رى باأ�صكال 
خمتلفة، اإلى �����راع االأجنحة على ال�صلطة، اإ�صافة 
اإل����ى امل�صاكل االقت�صادي����ة واالأزمات املعي�صية. 
وق����ال مطهري وهو نائب م�صتق����ل، يف مقابلة مع 
وكالة اأنباء “اإي�صنا” للطلب����ة االإيرانيني، ال�صبت، 
اإن الن����زاع عل����ى ال�سلط����ة و�سقوط ثق����ة ال�سعب 
بالتيارات ال�صيا�صية، واأجنحة النظام املت�صارعة 
هي اأهم االأ�صباب الرئي�صية يف اندالع االحتجاجات.

واأ�ص����اف نائ����ب رئي�����ض الرمل����ان االإي����راين 
اأن الرئي�����ض ح�ص����ن روح����اين تراجع ع����ن �صعاراته 
االنتخابية، والوعود التي قطعها لل�صعب االإيراين 
خ�صو�ص����ا يف ما يتعل����ق باحلري����ات واالإفراج عن 
زعماء املعار�ص����ة الداخلية، ورفع احلظر االإعامي 

عنهم.
وتاب����ع: “هن����اك انتق����ادات توج����ه حلكوم����ة 
روح����اين، خ�صو�ص����ا م����ن جان����ب قي����ادات التيار 
االإ�صاحي واملعتدلني، ب�صبب عدم قدرتها على 

حل م�ساكل البلد، الأم����ر الذي اأدى اإلى اإحباط يف 
نفو�ض بع�ض موؤيديه”.

كم����ا اأ�صار اإل����ى وجود اختاف����ات يف وجهات 
النظر ب����ني ال�صلطات االأمني����ة والق�صائية ب�صاأن 
رفع االإقامة اجلرية عن زعيمي ما ي�صمى باحلركة 
اخل�����راء م����ري ح�صني مو�ص����وي ومه����دي كروبي، 

اخلا�صعني لاإقامة اجلرية منذ 7 �صنوات.
وي�صتمر �راع االأجنح����ة يف الباد بني حكومة 
روحاين واملت�صددين من جهة، وبني تيار الرئي�ض 
ال�صاب����ق حممود اأحم����دي جناد، ورئي�����ض ال�صلطة 
 الق�صائي����ة �صادق اآملي الريجاين، من جهة اأخرى.
ويف ال�صي����اق، حذر حزب “نه�صة احلرية” االإيراين 
املحظور، مما و�صفه بخطر انهيار النظام وتفكك 
الباد، داعي����ا اإلى اال�صتماع ملطالب ال�صعب بدل 
قم����ع االحتجاجات بالعنف. وق����ال احلزب يف بيان 
اجلمع����ة، اإن ع����دم اإج����راء اإ�صاح����ات اقت�صادي����ة 
�صيوؤدي اإلى جتدد موجات االحتجاج ب�صكل عنيف.

عبدعلي الغسرة

 علي 
نــون 

باإلذن

ميك���ن لُثاثي قم���ة اأنق���رة، روؤ�صاء 
رو�صي���ا فادميري بوت���ني، وتركيا رجب 
طيب اأردوغ���ان، واإيران ح�ص���ن روحاين، 
تب���ادل الته���اين على جناحه���م املبدئي 
يف تقا�صم النف���وذ يف �صوريا، وقدرتهم 
عل���ى تطوي���ع اجلب���ال والبحار م���ن اأجل 
تثبي���ت ح�ّصة كل منهم فيها، مبا يتاءم 
 م���ع م�صاحله و�صعاراته واأهدافه االأخرية!

لك���ن ميك���ن يف م���وازاة ذل���ك، االنتب���اه 
اإل���ى مع�صلة حقيقي���ة، ارُتوؤَي م���ن ِقَبل 
ُثاثي القم���ة تاأجيل “الب���ّت” فيها، كي 
ال “ينفخت” ال���دّف ويتفّرق املجتمعون 
ويف�ُصد العر�ض، وتلك هي اأّن �صوريا التي 
ُوعدت يف بيان اأنقرة، “مبوا�صلة التعاون 
من اأجل اإحال ال�صام واال�صتقرار فيها”، 
مل تع���د موج���ودة عملي���اً و”مو�صوعي���اً” 
�ص���وى يف ذل���ك البي���ان! ويف م�ص���ّودات 
وبيا�ص���ات البيانات العامة ال�صادرة عن 
احلكومات وال���دول واملنظمات الدولية، 
كما عن���د بقاي���ا ال�صلط���ة االأ�صدية التي 
كاملعت���اد! وت�صدر  “عمله���ا”  توا�ص���ل 
مرا�صيم و”قرارات” وكاأّنها يف كل حال، 
ال تزال كام�ص���ة موؤ�ص�صاتها الر�صمية! اأو 
كاأّنه���ا ال ت���زال متون عل���ى “�صيادتها” 
 وحدوده���ا، اأو عل���ى عم���وم مواطنيه���ا!

يلغ���ي  ال  اجلام���ع  االإيجاب���ي  والعن���وان 
امل�سم���ون ال�سلبي: اأول ����روط “جناح” 
قمة اأنق���رة، هو تثبيت “ف�ص���ل” الكيان 
ال�صوري! وتاأكيد تفّتته! وتوزيعه كمغامن 
حرب على “املنت�ري���ن”! ثم االإمعان يف 
تظهري حقيق���ة اأن املقتلة حلقت بطريَف 
الهزمي���ة  واأّن  ال�صوري���ني!  م���ن  الن���زاع 
م�صرتك���ة، واإن كان اأح���د ذينك الطرَفني 
هو اجلاّد وامُلرتكب، ثّم �صاحب االّدعاء 
باأّنه �ري���ك ل�”املنت�ري���ن” املحتفلني 

بانت�صارهم يف العا�صمة الرتكية!
والتب�صي���ط طبيع���ي بق���در و�صوح 
الوطنية  “املعار�ص���ة”  ال�صورة: غاب���ت 
يف  الباحث���ني  قّم���ة  ع���ن  ال�صوري���ة 
“م�صريه���ا” االأخري! وغاب���ت اأي�صاً بقايا 
�صلطة الرئي�ض ال�صاب���ق ب�صار االأ�صد عن 
تل���ك القمة برغ���م اأّن الدف���اع عنها ومنع 
�صقوطها هم���ا عنوانا “تدّخ���ل” طرَفني 
م���ن اأطرافها الثاث���ة! وبرغ���م اأّن هذين 
الطرَف���ني، اأي رو�صي���ا واإي���ران ميكنهما 
االدع���اء “االنت�صاري” اأك���ر من الطرف 
الثالث، الذي ميكن اتهامه، مع �صيء من 
االفرتاء، ب�”التواطوؤ اال�صطراري” بعد اأن 
ُح�ِرَ يف زاوية “احل�صور” الرو�صي مقابل 
“الغي���اب” االأمريك���ي! وتفّل���ت الو�صع 
املي���داين باجتاه يقظة كردي���ة كان البّد 
م���ن جلمها خ���ارج احل���دود الرتكية، قبل 
 اأن تتم���ّدد وتنفج���ر داخل تل���ك احلدود!

�صحيح ن�صبياً اّدع���اء اأ�صحاب قّمة اأنقرة 
اأّن املرحل���ة االآتي���ة �صتك���ون اأه���داأ مم���ا 
الغوط���ة خرج���ت  اأّن  �صل���ف، خ�صو�ص���اً 
وانته���ت  املتناق�ص���ات،  م�صه���د  م���ن 
كدفر�ص���وار يف عم���ق “مناط���ق” النفوذ 
االإي���راين – ال�صوري! لكن ال�صحيح اأكر، 
اأّن تل���ك القم���ة و�صعت احلج���ر االأ�صا�ض 
لتثبي���ت تق�صي���م �صوري���ا برغ���م اّدع���اء 
التم�ّص���ك بوحدتها! وتر�صي���م حدود كل 
فري���ق خارج���ي معن���ي بها حت���ى لو كان 
غائباً. وه���وؤالء هم: الرو����ض واالإيرانيون 
يف الو�صط وال�صاح���ل ال�صمايل، واالأتراك 
ال����رق،  وبع����ض  ال�صم���ال  معظ���م  يف 
واالأمريكي���ون يف ال�رق املحاذي للمثّلث 
احلدودي ال�صوري – العراقي – االأردين، 
فيم���ا تبقى املنطق���ة اجلنوبي���ة مو�صع 
التبا����ض ال يغّيب حقيق���ة اعتبارها حمّط 
متابع���ة اإ�رائيلي���ة دقيقة ومبا����رة، ما 
يجعله���ا �صبه “خط اأحم���ر” مر�صوم بحر 
 رو�ص���ي! وممن���وع على االإي���راين تخّطيه!

وم���ن احل�صاف���ة االفرتا����ض، ب���اأّن هذه 
املرحل���ة عابرة ولي�ص���ت دائمة حتى واإن 
طال���ت بع����ض ال�ص���يء! وم���ن احل�صافة 
اأك���ر االفرتا�ض، باأّن ع���ودة �صوريا اإلى 
“وحدته���ا” �صتبق���ى م�صتحيل���ة مع بقاء 
الراه���ن! ال�صاب���ق يف موقع���ه   رئي�صه���ا 

به���ذا املعنى، نع���م: جنحت قم���ة اأنقرة، 
لكن على ح�ص���اب خ�صارة كل ال�صوريني! 
وغري ذلك تخري����ض ال يليق اإال مُبماِنعي 
اآخر زمن، و�صيحاتهم الديكية املاألوفة!. 

“امل�صتقبل”.

قّمة أنقرة... الناجحة!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يعرف العرب متام املعرفة اأن �صيدي 
�صاح���ب ال�صمو امللك���ي االأمري خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليفة رئي����ض الوزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورعاه يعط���ي بفكره وحكمته 
اأمتنا الزاد احل�صاري ك���ي تتقدم به اإلى 
ال�صاحة العاملية وتتبواأ هذه االأمة مكانها 
الطبيعي كواحدة م���ن االأمم الكرى ذات 
العطاء احل�ص���اري العظيم، وتكون قوية 
اأم���ام االأعا�ص���ري والتي���ارات العا�صف���ة، 
وخ���ال لقائه اأي���ده اهلل بال�صفراء العرب 
وروؤ�ص���اء البعث���ات الدبلوما�صية العربية 
املعتمدي���ن لدى اململكة قال �صموه )اإن 
اأو�صاع االأم���ة العربية تتطلب العمل بكل 
قوة لتعزيز ال�صف العربي ووحدة كلمته، 

وجتاوز ما م���رت به م���ن منعطفات خال 
ال�صن���وات املا�صية، م�ص���ددا �صموه على 
����رورة احل���ذر واليقظة م���ن املحاوالت 
امل�صتمرة ال�صتهداف االأمة العربية، واأخذ 
الدرو�ض والعر مما مرت به من اأحداث(.

�صموه يحذر دائما من هوؤالء الطامعني 
املرتب�ص���ني بن���ا، والذين ي�صع���ون وراء 
ه���دف واحد ه���و احلد من قوتن���ا كعرب، 
بل تفكيك هذه القوة و�ربها، ويعملون 
بخبث وتخطي���ط على زرع ج�صم غريب يف 
قلب هذه االأم���ة العظيمة يكون عازال من 
التقاء جناحيه���ا وي�صتت قواها يف حروب 
م�صتم���رة وق�صاي���ا وم�ص���اكل ال تنته���ي 
وباب���ا يدخل من���ه العدو لتحقي���ق ماآربه، 

وال�ص���ورة املاثل���ة اأمامنا توؤك���د �صخامة 
املوؤامرات وتفاقمه���ا يف املنطقة وبروز 
واالأكاذيب املطلقة  االأباطيل املختلف���ة 
الت���ي ت�صتهدف االأم���ة العربي���ة وطريق 

تعا�صدها على نطاق وا�صع.
ما يج���ري اأمامن���ا م���ن �صيناريوهات 
والفك���ر  اخل���رة  �صاح���ب  كام  يوؤك���د 
الثاقب والق���ادر على ا�ستنب���اط احللول 
مل�صاكلن���ا املعق���دة املختلف���ة �صي���دي 
�صمو رئي����ض ال���وزراء اأي���ده اهلل، انظروا 
اإلى الن�س���اط الرجع���ي يف الوطن العربي 
اإل���ى  انظ���روا  ازدادت �راوت���ه،  وكي���ف 
الهجم���ات ال�ر�ص���ة التي ي�صنه���ا االأعداء 
اأي���ا كان���ت م�صمياته���م ومواقعه���م على 

كياننا العرب���ي وجمتمعاتنا، انظروا كيف 
ت�صلل���ت الع�صبية الطائفي���ة واملذهبية 
ومت ا�صتثمارها يف �رب الوحدة الوطنية، 
ولعل ال�ص���وؤال امله���م هنا... ه���ل تكرار 
االأح���داث يف ال���دول العربي���ة ج���اء هكذا 
ب�صكل عفوي اأم تقف وراءه امراطوريات 

اإعامية ودعائية تعمل �صد العرب؟ 
نعي�صه���ا  الت���ي  التاريخي���ة  احلقب���ة 
تتطلب منا كع���رب و�سع ال�روط اللزمة 
لاآفاق الوا�صع���ة امل�رقة التي ننتظرها، 
وهذه ال�روط ه���ي توجيهات واإر�سادات 
�صي���دي �صم���و رئي����ض ال���وزراء اأيده اهلل 
التي تر�صم خط���ا وا�صحا مل�صرية العرب 

الناجحة.

توجيهات سيدي سمو رئيس الوزراء... 
الزاد الحضاري لتقدم األمة

ال�صحاف���ة  بجائ���زة  الب���اد  �صحيف���ة  ف���ازت 
العربية بدورته���ا ال�صابعة ع�رة عن فئة “ال�صحافة 
اال�صتق�صائية”، وذلك عن ملف ال�صحايف �صيد علي 
املحافظة بعنوان “التوح�ض العمراين ي�صع البحرين 
عل���ى اأعتاب كارث���ة بيئية” من بني ع���دد كبري من 
امل�صاركني من خمتلف ال�صحف العربية والعاملية. 
وهو ف���وز ينم عن �صدق ال�صحافة البحرينية ومتيز 
“الب���اد” يف ال�صحاف���ة اال�صتق�صائي���ة،  �صحيف���ة 
والت���ي تعني قيام ال�صح���ايف بالتحقيق يف مو�صوع 
معني كاجلرائ���م اخلطرية اأو الف�ص���اد ال�صيا�صي اأو 

املخالف���ات يف املوؤ�ص�صات العام���ة واخلا�صة، وهذا 
الن���وع م���ن املوا�صيع يتطل���ب �صه���وًرا اأو �صنوات 
يف البح���ث واال�صتق�ص���اء واإع���داد التقري���ر، ويبذل 
ال�صحايف يف ذلك جهدا علمي���ا منظما للو�صول اإلى 
احلقائ���ق واكت�صافه���ا، والو�صول اإل���ى اإجناز ملف 
�صح���ايف ا�صتق�صائي ر�صني، وهو اأم���رٌ �صعب فيه 
ي�صع���ى ال�صح���ايف اإل���ى اأن يح�صل عل���ى اأكر قدر 
ممكن من التفا�صي���ل واالأدلة حول املو�صوع الذي 
يكُت���ُب عنه، وه���ذا النوع من ال�صحاف���ة ال ميكن اأن 
ين�ص���اأ اإال يف من���اخ يتمتع بحري���ة التعبري واحل�صول 

على املعلوم���ات والدميقراطية التي توفر احلماية 
لل�صحافة وال�صحافيني.

ومن���ح امل�روع االإ�صاح���ي ال�صحافة البحرينية 
مطلق احلري���ة والعمل مبا يتفق م���ع د�صتور الباد 
والقوانني املرعية لذلك، و�صاهم ذلك يف اإبراز دور 
ال�صحاف���ة البحريني���ة واهتمامه���ا بق�صايا املجتمع 
واأف���راده، ويف ظل هذا امل�روع الوطني كانت والدة 
جري���دة “الب���اد” ك�صحاف���ة وطنية ومن���ر اإعامي 
و�ص���وت قوم���ي �ص���ادق ول�ص���ان ُمتمي���ز يف ط���رح 
العديد م���ن املوا�صيع الوطني���ة ومعاجلتها بحلول 

ناجعة، واأثبتت اجلريدة على مدار �صنوات اأنها رافد 
م���ن روافد االإعام البحريني املتميز من خال ن�رها 
الكث���ري من ق�صاي���ا املجتم���ع والكتاب���ة عنها بكل 
�راح���ة، والو�صول اإلى احلقيقة. ه���و اإجناز ململكة 
البحرين، ونالته بف�ص���ل اهلل ومبا تناله من الرعاية 
والدع���م من قبل القي���ادة ال�صيا�صية ومن احلكومة 
الر�صي���دة برئا�ص���ة �صاح���ب ال�صمو امللك���ي االأمري 
خليف���ة بن �صلمان اآل خليفة رئي����ض الوزراء امُلوقر 
الذي يهتم كث���رًيا بال�صحافة وال�صحافيني ويتابع 

يومًيا ما تكتبه االأقام الوطنية. 

“البالد” رافد إعالمي ُمتميز

العودة إلى تزوير 
هوية االنتفاضة 
صافي الياسريالشعبية اإليرانية

لعبة احل���وت االأزرق هي اإح���دى االألعاب 
االإلكرتوني���ة التي اخرتعه���ا اأنا�ض ال يعرفون 
الرحم���ة وال االإن�صاني���ة، وه���ي لعب���ة جت���ذب 
ال�صباب بطرق جهنمية ويتم توريطهم فيها، 
ومن خ���ال خط���وات معينة يتم �صل���ب اإرادة 
املراهق���ني والتحك���م يف ت�رفاته���م ب�صكل 
كاأن���ه ال�صحر، ليقودوه���م يف النهاية اإلى اأحد 
احتمالني، فاإم���ا اأن يقتل ال�ص���اب نف�صه، اأي 
ينتحر، اأو اأن يقتل غريه، ويف احلالتني �صياع 

تام.
هذه اللعبة للأ�س���ف ال�سديد تورط فيها 
الكثري من ال�صباب يف اأنحاء العامل وانتهى بهم 
احلال اإلى االنتح���ار ون�رت اأخب���ار انتحارهم، 
وم���ن بينه���م �صباب ع���رب، ومع ذل���ك فهذه 
اللعب���ة القاتلة ال تزال موجودة على االإنرتنت 
ول ي���زال الكثري م���ن ال�سباب يت���ورط فيها! 
وال�صوؤال هنا موجه للعامل املتمدين، والدول 
الت���ي تهيمن على تكنولوجيا االإنرتنت: ملاذا 

ال�صكوت على هذه اللعبة املدمرة؟
�صحي���ح اأن هناك م�صوؤولي���ة كبرية على 
االآباء واالأمه���ات يف متابع���ة اأبنائهم ومعرفة 
ما يقوم به االأبناء املراهقون من اأن�صطة على 
االإنرتن���ت، لكن امل�صاأل���ة لي�ص���ت �صهلة الأن 
ال�ص���اب ميار�ض ه���ذه اللعبة وه���و يف غرفته 
املغلقة دون اأن ي���راه اأحد، وقد تبداأ امل�صاألة 
كح���ب ا�ستطلع ثم يتطور الأم���ر اإلى التورط 
التام وعدم القدرة عل���ى الرتاجع وهنا تكمن 
اخلط���ورة، الأنه ح�صب علم���ي اإذا حاول ال�صاب 
الرتاج���ع يتلقى تهديدا من ه���وؤالء املجرمني 
باأنهم �صينتقمون منه مثا بقتله هو وعائلته، 
و�ص���واء �ص���ح ه���ذا ال���كام اأم كان �صائعات 
م�صاحبة لعمليات االنتحار التي وقعت، ففي 
كل االأح���وال هناك خطر كبري يكمن خلف هذه 
اللعب���ة، ذل���ك اخلطر ال���ذي يحت���م على دول 
وموؤ�ص�صات باأن تقوم بدورها جتاه حظر هذه 

اللعبة.
البد اأن تقوم اأجهزة االإعام املختلفة مبا 
يجب القي���ام به حيال ن�ر الوعي حول خطورة 
هذه اللعبة وحول غريها من االأن�صطة ال�صارة 

التي تدمر ال�صباب.

الحوت األزرق والطريق 
إلى االنتحار

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



أحمد مهدي

اق��رب فريق��ا املنام��ة واملح��رق من 
التأهل لنهايئ دوري زين الدرجة األوىل 
لك��رة الس��لة، بفوزهام عىل حس��اب 
الرفاع واألهيل عىل التوايل، يف املباراتني 
اللتني جمعتهام مس��اء أمس )اإلثنني(، 
ع��ىل صالة مدين��ة خليف��ة الرياضية، 
ضمن لقاءات الجولة األوىل ملنافس��ات 

الدور نصف النهايئ للبطولة.
وش��هد رئي��س مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة، س��مو الش��يخ 
عيىس ب��ن عيل بن خليف��ة آل خليفة 
لق��اءي الجول��ة االفتتاحي��ة للمرب��ع 

الذهبي.
ويف املب��اراة األوىل، حق��ق املنامة فوزا 

مس��تحقا عىل حس��اب الرفاع بنتيجة 
.)93/63(

ويف املباراة الثانية، كرر املحرق سيناريو 
لقاء ربع نهايئ كأس خليفة بن س��لامن 
وال��ذي جمع��ه باأله��يل، حينام حول 
تأخره يف 38 دقيقة إىل فوز مثري يف آخر 

دقيقتني بنتيجة 74/71 .
وب��ات فريق��ا املنام��ة واملح��رق عىل 
أعت��اب التأهل لنه��ايئ بطولة الدوري 
للع��ام الثاين عىل التوايل، إذ باتا بحاجة 
لالنتص��ار يف املبارات��ني املقبلت��ني يوم 
الخميس القادم، في��ام الزالت الفرصة 
أم��ام فريق��ي الرف��اع واأله��يل للفوز 

وتأجيل الحسم إىل مباراة فاصلة. 

المنام��ة والمح��رق يقترب��ان م��ن نهائ��ي “زين”
سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد انطالقة المربع الذهبي

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد لقاءي نصف النهائي )تصوير: رسول الحجيري(

من لقاء المحرق واألهلي

محمد الدرازي

حق��ق النجمة املركز الثال��ث وامليدالية 
الربونزي��ة لدوري الدرج��ة األوىل للكرة 
الطائ��رة بعدما أط��اح بداركليب بثالثة 
أشواط نظيفة يف املواجهة التي جمعت 
الطرفني مس��اء أمس االثن��ني عىل صالة 
االتحاد البحرين��ي للكرة الطائرة مبدينة 
عي��ىس الرياضي��ة يف مواجه��ة تحديد 

املركزين الثالث والرابع.
وانتهت األشواط الثالثة بنتيجة 25/27، 
22/25، 23/25 ب��إدارة طاق��م الح��كام 
الدويل املكون من األول منري ميك والثاين 

عباس عبدالرضا.
وبعد نهاي��ة املباراة ق��ام عضو مجلس 
إدارة االتح��اد، رئيس لجنة املس��ابقات 

حس��ني ح��امد بتتوي��ج ن��ادي النجمة 
بامليداليات الربونزية.

النجم��ة متك��ن من التفوق يف الش��وط 

األول بفض��ل متي��ز محرفه “ليلس��ون 
كوس��تا” يف الهج��وم، مع متي��ز الفريق 

بحوائط الصد 

فيام عاىن داركليب فيام من فقد العبيه 
للركيز وتواضع االستقبال.

ويف الش��وط الثاين ق��دم النجمة مردود 
ايجايب يف الش��ق الدفاعي حيث ساهم 
ص��ادق هرونة وحس��ن عقي��ل يف اخذ 
االفضلي��ة واتاحة الفرصة امام حس��ني 
الحاي��يك لتنوي��ع اس��لوب اللعب فيام 
غاب الركيز الذهني عن العبي داركليب 

حتى اضاع امين عيىس االرسال االخري.
ويف الشوط الثالث تأثر النجمة بضعف 
اس��تقبال الك��رة االوىل وهذا م��ا قابله 
النجم��ة بش��كل ايجايب بركيز حس��ني 
الحاييك يف اعداد الكرات لكل من كوستا 

واحمد عيىس لحسم الفوز. 

النجمة يهزم داركليب ويتقلد برونزية دوري الطائرة
البالد سبورت

 النجمة متوجا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية
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يطم��ح األهيل يف حس��م لق��ب دوري 
الدرج��ة األوىل للكرة الطائ��رة، عندما 
يلتقي املح��رق يف النه��ايئ الثاين الذي 
سيقام الس��اعة 7 مساء اليوم )الثالثاء( 
ع��ىل صال��ة االتح��اد مبدين��ة عي��ىس 
الرياضي��ة بعدما حس��م النه��ايئ األول 
لصالحه بنتيجة 3/0 بينام يأمل املحرق 
أن يحق��ق الف��وز ليؤجل الحس��م إىل 

املواجهة الفاصلة.

الحسم

األه��يل بلغ النه��ايئ بعدما تصدر 
األول  )القس��م  التمهيدي  ال��دور 
والث��اين( ب� 38 نقط��ة من 12 فوز 
املربع  منافسات  ويف  وخس��ارتني، 
الذهبي استطاع أن يتجاوز النجمة 
من الرضبة األوىل ليتأهل مبارشة، 
وهو يتطلع لتحقيق اللقب الثالث 
يف تاريخ��ه، حيث يدخ��ل الفريق 
مبعنوي��ات عالي��ة بعدم��ا أط��اح 
مبنافس��ه املحرق بس��هولة بنتيجة 
3/0 بعدم��ا قدم عرض��ا قوياً عىل 

مستوى جميع املهارات.
يرشف عىل قي��ادة األهيل املدرب 
التونيس منري بن قارة والذي يعول 
عىل الجيل الذهبي لقلعة النسور 
والتي تتكون من الشقيقان محمد 
ونارص عن��ان املتميزان يف الش��ق 
الهجومي م��ن األط��راف مبركز 4 
و2 م��ع الورقة الرابح��ة املحرف 
الدوميني��يك “الفيس” والذي ميتاز 
بالق��درة ع��ىل الهج��وم الناج��ح 
م��ن مرك��ز 4 واملنطق��ة الخلفية 
مع ارس��اله الق��وي وحوائط صده 

املتامسكة.

كام ميت��از األهيل بحوائ��ط الصد 
العالية التي يش��كلها كال من عيل 
الص��رييف وعب��اس الخب��از حي��ث 

فرض األخري وجوده يف التش��كيلة 
األساس��ية بفض��ل متي��زه يف الصد 
والهجوم الرسيع، كام يعترب الليربو 

امي��ن هرونة أح��د اب��رز مفاتيح 
الفوز لتمي��زه يف اس��تقبال الكرة 
األوىل والتغطي��ة الدفاعية وهو ما 

سيس��هل من مهمة صانع األلعاب 
الك��رات  لتوزي��ع  حبي��ب  ع��يل 

الهجومية بكل أريحية.

الفرصة األخيرة

املحرق مل يظهر مبستواه املعهود يف املباراة 
األخرية وسقط أمام منافسه بكل سهولة.

وظهر املحرق هذا املوس��م بصورة رائعة 
بع��د سلس��لة التعاق��دات الناجحة التي 
ابرمها ويف مقدمتها عودة العمالق فاضل 
عباس والتعاقد م��ع املحرف البورتورييك 
“جاكسون ريفريا” لينهي الدور التمهيدي 
يف املركز الثاين ب� 32 نقطة من 12 انتصار 
وخس��ارتني ليتأه��ل إىل املرب��ع الذهبي 
ويتخط��ى داركلي��ب بنجاح وص��وال إىل 

النهايئ.
ويربع املحرق ع��ىل عرش الزعامة بعدما 
حقق اللقب 14 مرة كان آخرها يف موسم 
2010/2011 ول��ذا فإنه يطمح يف العودة 
إىل معانق��ة األلقاب الت��ي فارقت قلعته 

قرابة ستة مواسم.
ويق��ود املح��رق امل��درب الوطني محمد 
املرباطي والذي ميتلك يف صفوفه العديد 
م��ن األوراق الرابح��ة يف مقدمتهم فاضل 
عباس البارز يف الهجوم من مركز 4 وتنفيذ 
االرس��االت القوي��ة وحوائ��ط الصد، مع 
وجود املحرف ريف��ريا الذي ميتاز بالذكاء 
يف الهجوم من مرك��ز 4، وقد غاب عباس 
ع��ن فورمته املعه��ودة يف املباراة املاضية 
وبعودته إىل مس��تواه فإنه سيش��كل قوة 

ضاربة يف الشق الهجومي.
كام ميتلك الفريق كال من عبدالله النجدي 
أو حس��ن الحداد مبرك��ز 2 القادران عىل 
املرور من حوائ��ط األهيل وهو ما يعتمد 
عىل دهاء صانع األلعاب املتمكن محمود 
العافي��ة واس��تقرار الك��رة األوىل الت��ي 
سيؤمنها عباس أحمد، كام يربز دور العبا 
االرت��كاز صاحب��ي الخربة حس��ن ضاحي 
ومحمد حبيب يف تش��كيل حوائط الصد 

وتنفيذ الكرات الرسيعة.

األهلي للحسم والمحرق لتأجيل هوية بطل دوري الطائرة
في النهائي الثاني اليوم

حسن علي
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من لقاء المحرق واألهلي في النهائي األول ناصر عنان فاضل عباس

تفتتح اليوم منافسات الجولة 17 لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة لقاء وحيد عند 6:30 مساء، إذ 

يلعب قاليل مع البحرين عىل ملعب النجمة.

وتستكمل مباريات املرحلة غدا )األربعاء(، إذ يلعب البسيتني مع االتفاق عىل ملعب مدينة حمد، سرة مع الحالة 

عىل استاد النادي األهيل، مدينة عيىس مع التضامن عىل ملعب الرفاع، فيام يخضع البديع الذي ضمن الصعود 

للراحة اإلجبارية.

ويشري ترتيب الدوري حاليا إىل: البديع يف الصدارة برصيد 40 نقطة من 15 مباراة وضمن الصعود للدرجة األوىل، 

الحالة وصيفا برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، البسيتني 30 من 14، مدينة عيىس 27 من 14، البحرين 15 من 14، 

سرة 14 من 14، قاليل 11 من 14، التضامن 10 من 14، االتفاق أخريا بنقطة وحيدة من 15 مباراة.

اليوم افتتاح الجولة 17 لدوري “الثانية” الكروي

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

خالص العزاء للوزير الجودر 
بوفاة عمه

“البالد سبورت” يعزي فراس 
وعالء الحلواجي

يتقدم القسم الريايض بصحيفة “البالد” 
بخالص العزاء واملواساة إىل وزير شؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر لوفاة 

عمه املغفور له بإذن الله تعاىل عيل 
بن حسني الجودر العب نادي النهضة 
سابقا، الذي انتقل إىل جوار ربه يوم 

أمس األول )األحد(، سائلني املوىل العيل 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصرب والسلوان، وإنا لله 
وإنا إليه راجعون.

يتقدم القسم الريايض بصحيفة 
“البالد” بخالص العزاء واملواساة إىل 

رئيس قسم شؤون األندية بوزارة 
شؤون الشباب والرياضة أمني رس 

االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
فراس الحلواجي وإىل عضو مجلس 

إدارة النادي األهيل رئيس جهاز 
لعبة الكرة الطائرة عالء الحلواجي 

بأحر التعازي واملواساة لوفاة عمهام، الذي وافته 
املنية يوم أمس )االثنني(، سائلني املوىل العيل القدير 

أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله الصرب والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تقبل التعازي للرجال مبأتم زبر الكائن مبنطقة املنامة 

)فريق املخارقة( ابتداء من اليوم الثالثاء ولغاية 
الخميس.

هشام الجودر

عالء الحلواجي

علي مجيد

حقق فريق الشباب 
انتصاره الثامن يف مسابقة 

كأس رئيس االتحاد لتحديد 
املراكز من 5 إىل 11 لدوري 

أندية الدرجة األوىل لكرة 
اليد.

وجاء ذلك بفوز املاروين 
عىل حساب البحرين 

بنتيجة )29/34( يف املباراة 

التي أقيمت يوم أمس 
)االثنني( لحساب الجولة 
العارشة من القسم الثاين 

للمسابقة.
هذا الفوز جعل الشباب 

يصل برصيده إىل 30 نقطة 
يف املركز الثاين ليواصل 

الضغط عىل متصدر 
الرتيب االتفاق بفارق 

نقطة واحدة. فيام البحرين 
بخسارته السابعة أصبح 

رصيده 19 نقطة يف املركز 
الخامس. 

وكانت الجولة قد افتتحت 
يوم أمس األحد، وأسفرت 

النتائج عن فوز صعب 
لتوبيل عىل التضامن 

بنتيجة )33/34 (، ونتيجة 

كاسحة لفريق االتفاق عىل 
سامهيج بنتيجة )20/42 (. 

وبتلك النتائج، حافظ 
االتفاق عىل صدارة الرتيب 

برصيد 31 نقطة وتوبيل 
متسك باملركز الرابع برصيد 

24نقطة، فيام أصبح 
رصيد التضامن 11 نقطة 

وسامهيج 12 نقطة. 

وبهذه النتائج يكون 
ترتيب الفرق كاآليت: األول 

االتفاق 31 نقطة، الثاين 
الشباب 30 نقطة، الثالث 

أم الحصم 26 نقطة، الرابع 
توبيل 24نقطة، الخامس 

البحرين 19نقطة، السادس 
سامهيج 12نقطة وأخرياً 

التضامن 11نقطة.

ال���ش���ب���اب ي���ع���ب���ر ال���ب���ح���ري���ن ب����ك����أس رئ����ي����س االت����ح����اد

اتحاد الطائرة يطبق نظام التذاكر لدخول النهائي 
الرفاع         االتحاد البحريني للكرة الطائرة

قرر االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة تطبيق نظام التذاكر 
لدخول الجامهري يف املباراة 

النهائية الثانية لدوري الدرجة 
األوىل التي ستقام اليوم الثالثاء بني 

األهيل واملحرق الساعة 7 مساء 
عىل صالة االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة مبدينة عيىس الرياضية.
وقال أمني رس االتحاد السيد فراس 
الحلواجي أن تطبيق نظام التذاكر 

يأيت بهدف تنظيم عملية دخول 
الجامهري إىل الصالة مبا يتناسب 

مع الطاقة االستيعابية للصالة 
ومنعا للتدافع والتزاحم وحفاظا 

عىل سالمة الجمهور الكريم، 
مشرياً إىل أن هذا القرار يأيت بناء 
عىل الحضور الجامهريي الغفري 

الذي شهدته املباراة النهائية األوىل 
وامتالء الصالة باملتفرجني الذين 

تابعوا املباراة وقوفا دون الحصول 
عىل مقاعد للجلوس.

وأضاف الحلواجي “ يعرب 
مجلس إدارة االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة عن اعتزازه الكبري 
بالجمهور البحريني العاشق 

للعبة الكرة الطائرة وبحرصه 
عىل التواجد األمر الذي يعكس 

الشعبية واملكانة الكبرية التي 

تحظى بها اللعبة محلياً، وانطالقا 
من حرصنا عىل التنظيم وإخراج 

النهايئ بأفضل صورة قررنا تطبيق 
نظام الدخول بالتذاكر مببلغ 

رمزي ليس الهدف منه مادياً وإمنا 
لضامن سالمة الجامهري”.

وعرب الحلواجي عن ثقته بتفهم 
الجامهري وحرصهم عىل التعاون 
مع اللجنة املنظمة مبا يسهم يف 
إخراج املباراة النهائية بالصورة 

التي تليق بسمعة الكرة الطائرة 
البحرينية، منوها مبا يتمتع به 

الجمهور البحريني من وعي 
وثقافة كبرية والتزام بالتشجيع 

املثايل انطالقا من التنافس الريايض 

الرشيف بني سائر األندية الوطنية 

ويف مقدمتهم رابطتي جمهور 

نادي املحرق واألهيل.

فراس الحلواجي

تحت رعاية األمني الع��ام للجنة األوملبية 
البحريني��ة عبدالرحم��ن عس��كر، تق��ام 
الي��وم الثالثاء املواجه��ة الختامية لدوري 
العم��وم لكرة الطاولة ع��ىل صالة االتحاد 
بالرفاع يف متام الس��اعة الخامس��ة مساًء، 
وبحض��ور رئيس��ة مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة.
وس��تجمع املب��اراة الختامية ب��ني حامل 
اللقب س��ار ووصيف��ه البحري��ن، حيث 
يحتاج س��ار للف��وز يف املواجهة من أجل 
التتويج باللقب، أما يف حال فوز البحرين 
اليوم عىل س��ار فإن الفريقني سيتوجهان 

ملباراة فاصلة لحسم لقب الدوري.
ويتصدر س��ار الرتيب برصي��د 26 نقطة 
مقابل 25 نقط��ة للبحرين، حيث يبحث 
سار للفوز يف املباراة ولديه العبني جيدين 
مث��ل قائ��د الفري��ق أنور م��يك ومحمد 
عباس ومرتىض حسني وحسن عبدالرحيم 
وغريه��م، في��ام ميتل��ك البحري��ن العبني 
جيدي��ن أيض��اً مث��ل قائ��د الفريق حمد 
بوحجي وراش��د سند وحس��ني الهاشمي 

وغريهم.
ومن املنتظر أن تشهد املباراة إثارة وندية 
بني الفريقني يف ظل رغبة الطرفني لتحقيق 
الف��وز، إضافة إىل حض��ور جامهريي من 

أنصار الفريقني.
وأنه��ى االتح��اد البحريني لك��رة الطاولة 
كاف��ة الرتيب��ات والتجهي��زات الخاص��ة 
باملب��اراة، حيث بذلت لجنة املس��ابقات 
برئاس��ة عضو مجلس اإلدارة جعفر هادي 
جه��ود كب��رية يف األيام املاضي��ة وعقدت 
سلس��لة من االجتامعات مع كافة اللجان 
إلنهاء الرتيبات املتعلقة بالحفل الختامي.

وح��ددت لجن��ة الح��كام طاق��م تحكيم 
املباراة، حي��ث يتكون م��ن الحكم العام 
سيدبش��ري العلوي، وحكام املب��اراة فريد 
محمد ومريزا داوود وحكم العداد يوسف 
عبدالحسن وحكم الشاشة حسني الشهايب.

عسكر يرعى ختام دوري العموم لكرة الطاولة
الرفاع       اتحاد الطاولة

عبدالرحمن عسكر

وأخذ املنامة األفضلية بداية الربع األول بعد أن 
فض الرشاكة عىل صعيد النقطة الثالثة، بفضل 

الحيوية يف الهجوم وتنويع الهجامت ليتقدم 7/3 
و10/5 بفضل التنويع الهجومي عرب التصويب 

الثاليث عن طريق محمد كويد وأحمد عزيز.
وقلص الرفاع الننتيجة 10/7، غري أن ثالثية محمد 
كويد أعادت رفع الفارق للمنامة منتصف الربع 

.13/7
ونجح مدرب الرفاع الرصيب توين بالوقت الفني يف 

منح فريقه األفضلية مع نهاية الربع األول الذي 
حول فيه تأخره إىل تقدم بنتيجة 21/16.

وعزز الرفاع تقدمه مطلع الربع الثاين 23/16، غري 
أن املنامة قلص الفارق وصوال لتعديل النتيجة 

26/26، قبل أن يتقدم 28/27 منتصف هذا الربع 
معتمدا عىل إيصال الكرة للمحرف تحت الحلق 
والحصول عىل الرميات الحرة. وباستعادة الرفاع 

التقدم مجددا 28/29، تدخل مدرب املنامة عقيل 
ميالد بالوقت الفني الذي أعاد به النتيجة لفريقه 

33/31، تبعه مدرب الرفاع بوقت فني آخر.
وتبادل الفريقان التسجيل ودانت األفضلية للمنامة 

مع نهاية الشوط األول 40/36.

الشوط الثاني

ورضب املنامة بقوة بداية الربع الشوط 
الثاين رافعا النتيجة إىل 10 نقاط بثالثيتي 

أحمد عزيز وحسن نورز، فيام تأخر الرفاع 
عن افتتاح نقاطه يف الربع الثالث ألكرث من 

دقيقتني.
ووسع املنامة الفارق ل�14 نقطة منتصف هذا 

الربع 53/39، بفضل الدفاع القوي والهجوم 
الرسيع، مقابل تراجع هجومي رفاعي كبري 

ب�3 نقاط فقط دفعت مدربه التدخل بالوقت 
الفني.

وظل صيام الرفاع عىل النقاط الثالث قامئا 
حتى الدقيقة الثامنة، فيام راح املنامة يعمق 

الفارق وصوال لحسم الفرة بنتيجة 74/46.
ومنح فارق النتيجة الكبري فريق املنامة 

األريحية ملواصلة بسط أفضليته عىل مجريات 
الربع األخري طوال وعرضا، وحسم اللقاء فارق 

وصل إىل 30 نقطة وبنتيجة 93/63.

قال مدرب فريق املنامة عقيل 
ميالد، إن بداية فريقه يف املباراة 

جاءت غري جيدة.
وذكر ميالد يف املؤمتر الصحايف 

الذي عقب اللقاء أنه توقع 
أن تكون بداية فريقه مرتبكة 

بسبب التأثر بنشوة الفوز 
ببطولة كأس خليفة بن سلامن 

يف الشوط األول.
وأوضح ميالد أنه أجرى تغيريات 

يف الجانب الدفاعي مكنت 
الفريق من العودة وتعديل 

النتيجة وصوال للتقدم والفوز.
بدوره، أرجع مساعد مدرب 

فريق الرفاع النيجريي جوب، 
خسارة فريقه إىل تراجع األداء 

الدفاعي لفريقه يف الربع الثالث 

من املباراة.

وقال جوب إن الرفاع متكن من 

مجاراة نجوم وخربة املنامة يف 

الشوط األول، غري أن هبوط 

املستوى الدفاعي وثالثيات 

املنامة صنعت الفارق ومنحت 

املنامة نتيجة الفوز.

وأكد جوب أن املنافسة مل تنتهي 

وأن فريقه ميتلك كامل الحظوظ 

وسيقاتل من أجل الفوز وتعديل 

النتيجة.

قال مدرب فريق املحرق 
الرصيب تورمان إن فوز 

فريقه تحقق بفضل الروح 
القتالية لالعبيه وعدم 

االستسالم.
وأوضح يف املؤمتر الصحايف 

الذي عقب اللقاء أن 
فريقه ارتكب للعديد من 

األخطاء الهجومية إىل جانب 
إضاعة التصويبات السانحة 

للتسجيل.
وأردف تورمان أن املهمة مل 
تنتِه، وسيعمل عىل تصحيح 

األخطاء استعدادا للحسم.
من جهته، قال مدرب 

األهيل القربيص غافريل 

إنه ال ميتلك أعذار ليقدمها 

أعقاب الخسارة أمس.

وذكر أن تكرار سيناريو لقاء 

الكأس يعود لغياب العقلية 

عن الفريق، إذ مل نأخذ 

الدرس من املباراة الفائتة.

ولفت إىل أن األهيل لعب 

مباراتني قوتني فقط يف 

غضون 3 أشهر، عىل عكس 

بقية الفرق، األمر الذي 

أثر عىل املستوى التنافيس 

للفريق.

وجاءت بداية املباراة أهالوية، إذ أخذ الفريق االصفر 
التقدم 7/0، مقابل صيام محرقاوي عن التسجيل يف 

الدقائق الثالث األوىل والتي دفعت مدربه التدخل بالوقت 
الفني ملعالجة العقم الهجومي للفريق.

وعزز األهيل تقدمه بثالثية حسني شاكر 12/3 منتصف 
الربع األول، رد عليها عيل عباس بثالثية قلص بها الفارق 
للمحرق 12/8، تبعها مدرب األهيل بالوقت الفني؛ ملنع 

اقراب منافسه من تقدمه.
ودفع املحرق بالثنايئ جواد عبدالله ومحمد بوعالي 

ليتمكن من تعديل النتيجة يف مناسبتني آخرها 14/14، 
قبل أن يضع عيل شكرالله فريقه يف املقدمة 16/14، رد 

عليها صباح حسني بثالثية أعاد بها التقدم لألهيل 17/16، 
قبل أن يحسم الربع ب�19/16.

وقلص املحرق النتيجة بداية الربع الثاين 19/18، غري أن 
األهيل أعاد رفع الفارق رسيعا وهذه املرة إىل 11 نقطة 

بواقع 31/20 مع منتصف الربع، مستغال إضاعة منافسه 
للكرات الهجومية وتكرار وقوعه يف األخطاء الشخصية.

وحّول املحرق كامل تركيزه واعتامده عىل التصويب الثاليث 
بهدف تقليص الفارق، غري أن غياب التوفيق عن تلك 

التصويبات منح األهيل األفضلية لتوسيع الفارق 38/26، 
وصوال لحسم الشوط األول متقدما بنتيجة 41/29.

الشوط الثاني

وتحسن أداء املحرق يف الجانب الهجومي بداية الشوط 
الثاين، وقلص الفارق تدريجيا وصوال إىل 3 نقاط بواقع 

41/38، فيام تأخر األهيل عن افتتاح نقاطه حتى منتصف 
الربع التي ظل فيها االصفر متقدما ب�45/38.

وتبادل الفريقان سجال تسجيل النقاط يف النصف الثاين 
من الربع، وظلت أفضلية التقدم يف النتيجة للفريق 

األهالوي الذي حسم الفرة بفارق 10 نقاط وبواقع 
55/45. وحافظ األهيل عىل تقدمه بفارق ال�11 نقطة يف 

الدقائق الثالث األوىل للربع األخري.
وأشعل املحرق هدير املدرجات بتقليصه النتيجة مع 

منتصف الربع ل�3 نقاط 65/62.
وسجلت الدقائق الثالث األخرية للمباراة إثارة كبرية، إذ 

حقق املحرق أول تقدم له يف املباراة 66/65، ولكن تقدمه 
مل يدم طويال ليستعيد األهيل النتيجة 67/66.

ومنحت ثالثية بدر جاسم األفضلية للمحرق مجدًدا 
67/69. وحافظ املحرق عىل تقدمه ليحسم اللقاء بنتيجة 

.74/71

المنامة والرفاع

 ميالد: الدفاع صنع الفوز... 
وجوب: سنقاتل للنهاية

تورمان: بالروح والحظ... وغافريل: 
ال أعذار والفريق يفتقد ل�”العقلية”

المحرق واألهلي

جانب من المؤتمر الصحافيجانب من المؤتمر الصحافي

من لقاء المنامة والرفاع
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يخوض ممثل اململك��ة فريق املنامة يف 
6:45 من مس��اء الي��وم )الثالثاء( مباراة 
أمام فريق الجيش الس��وري عىل استاد 
مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات 
الجول��ة 5 للمجموع��ة الثاني��ة ب��كأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
واللق��اء هو الثاين بني الطرفني عىل أرض 
البحري��ن، لكنه ي��أيت يف مرحلة اإلياب؛ 
الس��وري،  الفري��ق  باس��تضافة  كون��ه 
خصوص��ا مع ع��دم متكنه م��ن اللعب 
خارج أرض��ه واختي��اره البحرين للعب 

فيها.
ويس��عى املنامة بقيادة املدرب الوطني 
محم��د الش��مالن لتحقيق ف��وزه األول 
آسيويا، إذ إن املنامة يف الجوالت الثالث 
املاضي��ة الت��ي لعبها حص��ل عىل نقطة 
وحي��دة من تعادل س��لبي أمام الجيش 

السوري يف الجولة األوىل.
واختت��م املنامي��ون سلس��لة تدريباتهم 
يوم أم��س بخوضهم امل��ران األخري عىل 

ملعب املباراة، ويدخل الفريق بصفوف 
مكتملة فيام عدا اإليقاف الس��اري عىل 

مهاجمه محمد الرميحي.
ويع��ول املنام��ة عىل مجموع��ة مميزة 
من الالعبني املحلي��ني يتقدمهم الحارس 
املتوق��ع عودت��ه أرشف وحي��د، املدافع 
س��يد محمد عدنان، العب الوسط عيل 

حرم، هاشم منصور، سعد العامر، أحمد 
م��وىس وعيل حبيب، إضافة إىل وجود 3 
محرتفني برازيلي��ني هم: لويس، رونينهو 

وإيريك.
ويشري ترتيب املجموعة حاليا إىل صدارة 
فري��ق العهد اللبناين برصيد 8 نقاط، ثم 
الزوراء العراقي 5 نقاط، الجيش السوري 

3 نقاط، وأخريًا املنامة بنقطة، مع العلم 
بوجود مباراة مؤجلة بني املنامة والزوراء 

العراقي.
وس��يقود املب��اراة طاق��م تحكي��م من 
طاجيكس��تان مكون من حكم الس��احة 
كاب��ريوف، ويعاون��ه خ��ورسايف وأكمل، 
والحك��م الراب��ع س��عدالله غ��الم، فيام 

س��يكون اإلم��ارايت ع��يل حم��د مقيام 
للح��كام، واألوزب��ي أريف��وف مراقب��ا 

للمباراة.
إىل ذل��ك، يخوض ممث��ل اململكة اآلخر 
يف البطولة اآلس��يوية فريق املالكية يف 6 
من مساء اليوم لقاء أمام فريق السويق 
الع��امين ضم��ن الجول��ة 5 للمجموعة 

األوىل من املس��ابقة، عىل استاد السيب 
الريايض بالعاصمة العامنية )مسقط(.

وأنهى امللكاوي��ون تدريباتهم بخوضهم 
املران األخري عىل ملع��ب املباراة تحت 
قي��ادة امل��درب الوطن��ي أحم��د صالح 

الدخيل.
ويش��ري ترتي��ب املجموع��ة إىل صدارة 
الجزي��رة األردين برصي��د 10 نق��اط، ثم 
القوة الجوي��ة العراقي 7 نقاط، املالكية 
3 نقاط، وأخريًا الس��ويق دون أي نقطة، 
م��ع وجود مب��اراة مؤجلة ب��ني املالكية 

والقوة الجوية.
النتيجة  ويسعى ممثال اململكة لتحقيق 
اإليجابي��ة يف لقايئ الي��وم، خصوصا مع 
إمكان املنافس��ة عىل البطاقات املؤهلة 
للدور الت��ايل وإن كانت صعبة بناء عىل 
النتائ��ج املس��جلة يف املباري��ات الثالث 
السابقة، لكن تبقى الحظوظ يف امللعب 
وكلمة الحسم لالعبني يف الظهور مبستوى 

مميز وتحقيق النتيجة اإليجابية.

المنامة يواجه الجيش السوري في كأس االتحاد اآلسيوي
المالكية يحل ضيفا على السويق العماني

أحمد مهدي

نفى مصدر مسؤول يف النادي األهيل 

الشائعات املتعلقة بشأن توجه إدارة 

الن��ادي الس��تقطاب مح��ام إيطايل 

للدفاع عنه يف قضيته مع اتحاد الكرة 

بخصوص نية االتحاد سحب 3 نقاط 

من الفريق األصف��ر بدوري الدرجة 

األوىل؛ بس��بب عدم اس��تيفاء العبه 

األقل من 21 عاما الدقائق املطلوبة 

للمشاركة مع الفريق يف املباريات.

وقال املص��در، الذي فضل عدم ذكر 

اس��مه، إن ال��كالم املت��داول مجرد 

ش��ائعات غري صحيح��ة، ومن املبكر 

الحديث ع��ن هذا املوضوع يف هذه 

الف��رتة، وإن��ه ليس هنال��ك أي نية 

لتوج��ه الن��ادي لتوكيل مح��ام لهذا 

امللف.

وأك��د أن تركيز الفريق حاليا منصب 

ع��ىل الفوز يف املباري��ات املقبلة وال 

يشء غ��ري ذل��ك، وبع��د ذل��ك لكل 

حادث حدي��ث، وأن ليس هناك أي 

فائدة من املحامي إذا خرس الفريق 

يف املباري��ات املقبلة ال س��مح الله، 

متمنًيا تكاتف الجميع مع الفريق يف 

هذه الفرتة الحرجة.

مصدر مسؤول: ال صحة لتوجه النادي األهلي النتداب محام إيطالي
حسين الحداد

من تدريبات المالكية في عمان )إعالم المالكية( فريق المنامة

محفوظ يدير مباراة أهال وألتين 
أسير التركمانيان “آسيويا”

زنوبيا تظفر بلقب كرة الصاالت 
لمدارس البنات اإلعدادية

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: أسند 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مهمة 

إدارة لقاء فريق أهال الرتكامنستاين 
ومواطنه ألتني أسري ضمن الجولة 

5 لكأس االتحاد اآلسيوي إىل طاقم 
تحكيم دويل بحريني.

وسيقام اللقاء يوم األربعاء املقبل 
املوافق 11 أبريل الجاري، وذلك يف 

تركامنستان.
وسيدير اللقاء الحكم عامر محفوظ، ويعاونه املساعدان 

سيد جالل محفوظ وعبدالله صالح، والحكم الرابع إسامعيل 
حبيب.

ويأيت تواجد حكامنا يف البطولة اآلسيوية تأكيدا عىل املكانة 
املميزة للصافرة البحرينية، خصوصا عرب التألق الالفت يف 

جميع املحافل.
ويعد الحكام الثالثة عامر محفوظ وسيد جالل محفوظ 

وعبدالله صالح ضمن قامئة النخبة اآلسيوية للعام الجاري 
)2018(، كام أن الحكم إسامعيل حبيب ضمن قامئة النخبة 

اآلسيوية كحكم رابع.

مدينة عيىس – وزارة الرتبية والتعليم: أبدعت طالبات 
مدرسة زنوبيا وحققن لقب كرة القدم للصاالت يف بطولة 
مدارس البنات اإلعدادية، وذلك ضمن النشاط الخارجي 

الذي يقيمه قسم الرتبية الرياضية بإدارة الرتبية الرياضية 
والكشفية واملرشدات، وجاء تحقيق اللقب الغايل بعد 

االنتصار يف املباراة النهائية عىل فريق مدرسة الخليج العريب 
الوصيفة بهدف دون مقابل، فيام حققت مدرسة الحد املركز 

الثالث.
وقام مدير اإلدارة الدكتور عصام عبدالله بتتويج املدارس 

الفائزة، بحضور رئيس مجموعة املسابقات عبدالله العبايس 
واخصائية أوىل مسابقات فاطمة حسن وأخصائية املسابقات 

فاطمة محمد.
ومثل فريق زنوبيا البطل: العنود نواف، رغد منصور، نوف 
جاسم، جامنة حمدي، فاطمة صالح، يرسى رياض، زينب 

سيف، دانة أحمد، فاطمة عادل وعائشة الخالدي، وأرشف 
عىل الفريق معلمة الرتبية الرياضية فاطمة فخرو، وأدار 

اللقاء النهايئ وحيدة عبدالله ونوال فيصل وابتسام السامك.

عمار محفوظ

تتويج مدرسة زنوبيا

حملت الجولة الثالثة خربا سعيدا 
ملركز شباب كرزكان بانتصاره عىل 
مركز ش��باب صدد به��دف دون 
مقابل ضم��ن مباريات املجموعة 
األوىل ل��دوري املراك��ز الش��بابية 
لكرة الق��دم الذي تنظم��ه وزارة 
شؤون الشباب والرياضة؛ انسجاما 
م��ع رؤي��ة ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
للش��باب  األعىل  املجل��س  رئيس 
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة الرامية إىل زيادة 
نسبة الربامج املوجهة إىل الشباب 
بص��ورة  وتنفيذه��ا  البحرين��ي 
مس��تمرة طوال العام، وهو األمر 
الذي يتوافق مع سياسات املجلس 
األعىل للشباب والرياضة يف إرشاك 
الشباب يف برامج متنوعة مبختلف 
وزارة  وإس��رتاتيجية  املج��االت 
شؤون الش��باب والرياضة برئاسة 
هش��ام الج��ودر يف تعظي��م دور 
الوطنية  واألندية  الشبابية  املراكز 

يف احتضان الشباب.
فق��د رف��ع ك��رزكان رصي��ده إىل 
تس��ع نقاط من ثالث��ة انتصارات 
وضعت��ه يف الص��دارة، فيام تجّمد 
رصيد صدد عند النقطة السادسة، 
وسجل هدف املباراة الوحيد عيل 
إبراهي��م خل��ف )21( م��ن ركلة 
جزاء لتعرض زميله حسني إبراهيم 
للعرقل��ة م��ن املداف��ع محس��ن 

يعقوب.
واعتمد كرزكان عىل نقل الكرات 
الس��هلة والتمريرات القصرية تارة 
والطويلة تارة أخرى لعدم الضغط 
ع��ىل العبيه م��ن العب��ي صدد؛ 
وذلك لغياب ستة العبني أساسيني، 
ولعب ك��رزكان براحة كبرية وركز 

يف الهج��وم عىل الجهي��ة اليرسى 
بشكل أكرث، ورغم الغيابات إال أن 
صدد قّدم مباراة متميزة ونش��ط 

يف أول ثلث ساعة.
ويف الش��وط الث��اين انخفض أداء 
العبي كرزكان عن الش��وط األول 
وقّل��ت الفرص وتراج��ع الفريق، 
مقابل ذلك س��يطر صدد واندفع 
لتعديل النتيجة، فحدثت ثغرة يف 
الخط الخلفي نتج عنها انفرادين 
لالعب��ي ك��رزكان، لك��ن الحارس 
برباع��ة  صده��ام  ع��يل  حس��ني 
وخصوص��ا يف الوقت املحتس��ب 

بدال من الوقت الضائع.
ومتكن فريق مركز ش��باب أبوقوة 
م��ن تحقيق فوز مثني ومس��تحق 
عىل حس��اب فريق ن��ادي مقابة 
بهدف��ني دون رد، يف اللق��اء الذي 
أم��س  مس��اء  الطرف��ني،  جم��ع 
األول، عىل اس��تاد اتح��اد الريف، 
ضمن منافس��ات الجول��ة الثالثة 

للمجموعة األوىل.
وكان فري��ق مركز ش��باب أبوقوة 
الطرف األفضل يف املباراة عموما، 

ومتك��ن من تس��يري املجريات كام 
يريد عرب سيطرته وتناقالته للكرة 
معتم��دا عىل بع��ض الفرديات يف 

الناحية األمامية.
واس��تطاع العب��ه أحم��د جلي��ل 
خطف هدف الس��بق م��ن ركلة 
ثابت��ة س��ددها الالعب األش��ول 
بروعة وذكاء كبريين بعد مرور 22 
دقيقة من الش��وط األول، لينتهي 

بتقدم أبوقوة بهدف.
يف الش��وط الث��اين ح��اول مقابة 
العودة، واس��تطاع الوصول ملرمى 
منافسه، لكن دون فعالية، يف حني 
استغل أبوقوة الثغرات يف الدفاع؛ 
ليتمكن من تسجيل الهدف الثاين 
عرب تسديدة يسارية سكنت كرتها 
بقوة يف الش��باك بأق��دام الالعب 
البدي��ل منص��ور محم��د وصوال 

للدقيقة )75(.
وأهدر الع��ب مقاب��ة عامر عيل 
ركلة ج��زاء كانت كفيل��ة بتغيري 
املجريات وتقليص النتيجة بعد أن 
س��دد الكرة عالية خارج امللعب، 
وحاف��ظ ع��ىل أبوق��وة تقدم��ه، 

واستطاع إنهاء املباراة لصالحه.
أدار اللقاء الحكم أحمد الغريب، 
وعاونه أحمد سيف وعيل جاسم.

وتقام الي��وم مبارات��ان يف افتتاح 
الجولة الثالث��ة للمجموعة الثانية 
بلق��اء يجمع فريق مركز ش��باب 
س��لامباد وفري��ق مرك��ز ش��باب 
أبوصيب��ع يف الس��اعة الخامس��ة 
والرب��ع عىل اس��تاد ن��ادي اتحاد 
الريف، ويف املباراة الثانية يتواجه 
مركز ش��باب الهملة ومركز شباب 
املحرق يف الساعة السابعة والربع.

 3 العبين من 
مواليد 2002 

لفت فريق نادي مقابة األنظار 
خ��الل ال��دوري، وبالتحديد يف 
لقائه الجول��ة الثالثة مع فريق 

مركز شباب أبوقوة.
فمدرب فريق مقابة أحمد فالح 
عمد إىل إرشاك ثالثة العبني من 
مواليد الع��ام 2002 يف املباراة، 
وه��م: أحمد محم��د الذي بدأ 
أساسيا، إضافة إىل السيد مهدي 
رشف، وعبدالله محمد، واللذين 
شاركا كبديلني وقدما مستويات 

جيدة رفقة أحمد محمد أيضا.
وجاءت مشاركة الالعبني الثالثة 
كفرصة ممتازة إلظهار إمكانات 
الالعبني الصغ��ار، خصوصا وأن 
لهوالء  الفرص��ة  مين��ح  الدوري 
الالعبني إلبراز قدراتهم، ومنحهم 
الفرص��ة إلط��الق إبداعاته��م، 
وإمكان اكتشاف املواهب التي 
ميكن االستفادة منها يف األندية 
الوطني��ة مبا يع��ود إيجابا عىل 

الكرة البحرينية عموما.

كرزكان يستغل ظروف صدد.. وأبوقوة يزحف للمقدمة
أحمد مهدي

من لقاء كرزكان وصدد

في دوري المراكز الشبابية



أك��د األم��ن الع��ام للمجل��س االعىل 
للش��باب والرياضة الش��يخ سلامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة أن النجاح الباهر 
يف اس��تضافة مملك��ة البحرين س��باق 
الجائ��زة الك��رى للفورم��وال 1 للع��ام 
2018 ميثل قصة نجاح وطنية أسهمت 
يف ترسيخ مكانة البحرين املتميزة عىل 
الساحة الدولية وإرسال رسالة واضحة 
املعامل للع��امل أجمع بج��دارة اململكة 
يف احتضان األح��داث الرياضية الكرى 

وإخراجها بأبهى حلة ممكنة. 
وأشار إىل أن النجاح الكبري الذي حققه 
سباق جائزة البحرين للفورموال 1 جاء 

نتيجة للدع��م الكبري والالمحدود الذي 
قدم��ه عاه��ل البالد صاح��ب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة لتهيئة 
األج��واء املثالية إلنجاح ه��ذا الحدث 
الري��ايض العاملي الكب��ري يف ظل دعم 
رئيس ال��وزراء صاحب الس��مو املليك 
األم��ري خليفة ب��ن س��لامن آل خليفة 
واهت��امم ومتابع��ة ويل العه��د نائب 
القائ��د األع��ىل النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الس��مو املليك 

األمري سلامن بن حمد آل خليفة.
 وأكد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة أن اس��تمرار إقامة هذا الحدث 

العاملي يف مملك��ة البحرين عىل مدى 
14 عاما ينسجم مع الرؤية التي تؤمن 
متاما بأهمية الرياضة يف وضع البحرين 
يف مكانة مرموقة عىل الخارطة العاملية 
كام يرتجم التوجيهات برضورة استثامر 
الرياض��ة يف إب��راز الجوانب الحضارية 
للمملكة وعكس أصالة ورقي الش��عب 

البحريني الكريم. 
وأش��اد األم��ن الع��ام للمجلس األعىل 
للش��باب والرياضة مبتابعة س��مو ويل 
العهد جميع التفاصيل املتعلقة بإقامة 
الس��باق، مبينا أن تلك املتابعة تنسجم 
مع رؤية سموه الثاقبة يف تأسيس حلبة 

البحري��ن الدولي��ة؛ باعتبارها مرشوعا 
حضاريا يجن��ي مثاره يف تنمية وازدهار 
املس��تويات  ع��ىل مختلف  البحري��ن 

واألصعدة.
 وأك��د اآلث��ار اإليجابية إلقامة س��باق 
البحري��ن ضم��ن منافس��ات موس��م 
الفورم��وال 1 قائ��ال: مثار ه��ذا الحدث 
الريايض لن تتوقف فقط عىل النواحي 
االقتصادي��ة والرياضية، ب��ل تتجاوزها 
إىل تكري��س وحدة الص��ف بن عموم 
أفراد الشعب البحريني وإيصال رسالة 
حضاري��ة نبيل��ة إىل الع��امل الخارجي 
مفادها أن مملكة البحرين ستظل دامئا 

وأبدا قوي��ة بحكمة قيادتها ومتاس��ك 
أبنائها وحرصه��م املتواصل عىل امليض 

قدما يف مسرية التقدم واالزدهار. 
ونوه الشيخ س��لامن بن إبراهيم بدور 
العامل��ن يف حلب��ة البحري��ن الدولية 
يف تهيئ��ة عوامل النج��اح لهذا الحدث 
الري��ايض، مش��يًدا مب��ا أظه��روه م��ن 
احرتافي��ة وكفاءة عالي��ة ترجمت عىل 
أرض الواق��ع م��ا تتح��ىل ب��ه الكوادر 
الوطنية من قدرات فذة وحسن تعامل 
م��ام كان لها أطي��ب األث��ر يف نفوس 
مرتادي الس��باق وضيوف اململكة من 

مختلف أنحاء العامل. 

استضافة السباق قصة نجاح رائعة عززت مكانة البحرين العالمية
نجاح الفورموال 1 يعكس رعاية المملكة... سلمان بن إبراهيم:

المنامة           األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة 

محمد الدرازي

 الشيخ سلمان بن إبراهيم

لقد كان أس��بوعاً مميزاً بالنس��بة لفريق 
البحري��ن للتحم��ل 13، حيث اس��تطاع 
رياضي��و الفري��ق تحقي��ق امليدالي��ات 
الذهبي��ة والفضي��ة يف بطول��ة ألع��اب 
الكومنولث، وبطولة أوش��ن سايد 70.3، 
بطولة تكس��اس 70.3 للرج��ل الحديد. 
وق��د لعبت متس��ابقة فري��ق البحرين 
للتحمل 13 أش��ليغ جانتل دور أس��ايس 
يف تحقي��ق موطنه��ا أس��رتاليا لذهبي��ة 
ترايثل��ون التتابع للجنس��ن، حيث وقع 
عىل عاتقها تقليص فج��وة مقدارها 15 
ثانية ومن ثم منح فريقها الصدارة ب�39 
ثانية عند تس��ليمها الراية ملواطنها جيك 
بريتويس��تل. وعزز بريتويس��تل الصدارة 
ب�13 ثانية ليمنح الذهبية ألس��رتاليا التي 

تفوقت عىل إنجلرتا التي حلت ثانياً. وقد 
شارك متس��ابق فريق البحرين للتحمل 
13 أليس��تري براونيل مع إنجلرتا. وقالت 
جينتل بعد نهاية الس��باق: “أنا س��عيدة 

للغاي��ة للمس��اهمة يف ه��ذا االنتص��ار 
لفريق��ي. لقد بذلت أق��ى ما بجهدي 
لتحقيق ه��ذه الذهبية. اآلن س��نواصل 
تحضرياتنا لألوملبياد”. يف األثناء، استطاع 

ج��ان فرودين��و أن يفتت��ح موس��مه يف 
بطوالت الجرل الحديدي 70.3 باالنتصار 
يف بطولة أوش��ن سايد للرجل الحديدي، 
متفوق��اً بزم��ن وقدره أرب��ع دقائق عن 
أقرب منافسيه. وأشار فرودينا بعد نهاية 
الس��باق إىل إنه أظهر أقى طاقته خالل 
الس��باق نظراً لوج��ود العديد من نجوم 
رياضة الرتايثلون فيه. ويف نفس السباق، 
حقق��ت زميلته يف الفريق هويل لورانس 
املركز الثاين بعد أن كانت متقدمة طوال 
فرتة الس��باق، قب��ل أن ترتاج��ع للمركز 
الثاين. واختتم بن كانويت، متسابق فريق 
البحري��ن للتحم��ل 13، هذا األس��بوع 
الناج��ح للفريق بتحقيق��ه للقب بطولة 

تكساس للرجل الحديدي 70.3. 

مدين��ة عي��ىس - اتح��اد التن��س : وقع 
االتحاد البحريني للتنس األسبوع املايض 
عقد اتفاقي��ة ورعاية بينه وبن أكادميية 
ب��رو للتن��س، إذ وق��ع العق��د من قبل 
االتحاد البحريني للتنس أمن الرس العام 
ف��ؤاد الرويعي وم��ن األكادميية مديرها 
رشي��ف نبيل وبحض��ور املدي��ر الفني 

باألكادميية حسن محمد حسن.
والتي عىل أساسها إقامة أكادميية خاصة 
باللعبة ك��رة التنس م��ن خالل مالعب 
االتح��اد البحرين��ي للتن��س والتي من 
خاللها س��تزاول مهامها يف تدريب لعبة 
التنس والس��عي للنه��وض باللعبة كام 
س��وف تس��اهم األكادميية بن��رش رقعة 
م��امريس اللعبة وجذب أك��ر عدد من 
الفئات الس��نية اليانعة والناشئن، ومن 

املقرر أن تبدأ األكادميية نشاطها اعتبارًا 
من األول من شهر أغسطس هذا العام.

كام س��تقوم األكادميية عىل اس��تقطاب 
مدربن عىل مس��توى عايل من الكفاءة 
واس��تضافة ع��دد م��ن الالعب��ن ذات 

التصني��ف العاملي املتقدم لزيادة كفاءة 
التدريب باألكادميية. 

وأع��رب أم��ن ال��رس الع��ام باالتح��اد 
البحرين��ي للتن��س ف��ؤاد الرويعي عن 
س��عادته بتوقي��ع ه��ذه االتفاقية التي 

اعتره��ا مبثاب��ة الرشاكة يف ن��رش لعبة 
التن��س ومس��اهمتها يف دعم أنش��طة 
وتوجهات االتح��اد البحريني للتنس مبا 
يتامىش مع تطلعاته ونظرته املستقبلية 
لن��رش وتطوي��ر لعب��ة التن��س مبملكة 
البحري��ن، وأك��د أن ذلك س��ينصب يف 
مصلح��ة اللعبة والالعبن ويس��اهم يف 
تطوير مس��توياتهم الفنية، إذ إن وجود 
مدرب��ن متخصصن ومش��اركة مدربن 
له��م تصنيف عاملي متقدم س��ريفع من 

مستوى املنضمن لرامج األكادميية. 
من جهته، أك��د مدير األكادميية رشيف 
نبي��ل أن ه��ذه االتفاقية ت��أيت يف إطار 
توجه��ات األكادميية الت��ي تحرص عىل 
تطوير لعب��ة التن��س يف اململكة ودعم 

توجهات االتحاد البحريني للتنس.

فريق البحرين للتحمل 13 يحقق المزيد من اإلنجازات

توقيع اتفاقية إقامة أكاديمية لتدريب التنس

أسبوع مميز لفريق البحرين للتحمل 13

من توقيع االتفاقية

بن حويل يهنئ بنجاح 
الفورموال 1

رفع رئيس لجنة الشؤون 

الخارجية والدفاع واألمن 

الوطني مبجلس النواب عبدالله 

بن حويل خالص التهنئة 

والتريكات لعاهل البالد صاحب 

الجاللة امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة، ولرئيس الوزراء صاحب 

السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، 

ولويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن 

بن حمد آل خليفة، بنجاح سباق الفورموال 1. 

وأكد بن حويل أن هذه االحتفائية الرياضية 

الكرى بدورتها الحالية، متثل نجاحا جديدا 

للبحرين باملحافل الرياضية العاملية، وبوهج سطره 

البحرينيون بسواعدهم، مبحبة بالدهم، وقيادتهم.

وأوضح أن الدور املشهود واملشكور لسمو ويل العهد 

يف املتابعة الشخصية والتوجيه املستمر إلنجاح 

املساعي التنظيمية لهذا الحدث الكبري، مثل عامل 

قوة نجاح وتأثري بالغن لكل الكفاءات املرشفة عىل 

البطولة.

وأضاف “نزول سموه املبارش للساحات، ولقاؤه 

املستمر مع املنظمن، والرياضين، واإلعالمين، 

والزائرين أيضا، ترك عظيم األثر بنفوس الجميع، 

ومثل عامل حزم وعزم وإقدام، فشكرا لسموه”.

وزاد بن حويل “نرشف بنجاح مملكة البحرين 

بتنظيم هذا الحدث الريايض العاملي، منذ العام 

2004، وكيف سطر أبناء البلد قصص النجاح تلو 

النجاح بذلك، متغلبن بوطنيتهم وعصاميتهم عىل 

كل العرثات واملعوقات ومحاوالت اإلفشال، وهم 

قادرون عىل ذلك بإذن الله”. 

عبداهلل بن حويل
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حن تن��ار األنوار يف حلب��ة البحرين 
الدولي��ة مع اختتام فعاليات س��باق 
جائزة البحرين الكرى لطريان الخليج 
للفورم��وال 1 ويعل��و هدير محركات 
الس��يارات العرشين أثن��اء تجاوزها 
املنعط��ف األول، تس��ود أج��واء من 
الهدوء يف إحدى غرف الحلبة، ولكن 
ه��ذه الغرفة ه��ي القل��ب النابض 

لسباق عطلة األسبوع.
وتعتر غرفة التحكم املوقع الرئيس يف 
س��باقات الجائزة الكرى، فمنها يبدأ 
السباق، وفيها تتخذ جميع القرارات 
التي تؤثر عىل مسار السباق، ويسهم 
التناغم يف العم��ل مع جميع عنارص 
الحلب��ة يف تقدي��م تجرب��ة ال تنىس 

للجمهور.
وميتل��ك مدي��ر العملي��ات يف حلبة 
البحري��ن الدولية فاي��ز رمزي تجربة 
وخ��رة طويل��ة توف��ر ل��ه معرف��ة 
باملتطلب��ات الفريدة يف هذه الغرفة، 
وعل��ق ح��ول ذل��ك: “تتمي��ز غرفة 
التحك��م بكونها املوق��ع األهدأ عىل 
اإلطالق يف الحلبة خالل عطلة أسبوع 

السباق”.
وقال رمزي: “تش��هد الغرف��ة أجواء 
مش��حونة، فالجمي��ع يتحدث��ون مع 
بعضهم البعض عن طريق السامعات، 
فبدال من االلتفات إىل زمييل للتحدث 
إليه، أضغط عىل زر يف لوحة التحكم 
أمام��ي وأهمس ما أري��د قوله عىل 
امليكروف��ون، يحافظ ذلك عىل أجواء 
الهدوء يف الغرف��ة، وأغلبية العاملن 
يس��تخدمون س��امعات خاصة  فيها 

تكتم األصوات الخارجية، ليساعدهم 
ذلك يف الرتكيز عىل مهامهم”.

ويت��وىل 20 ش��خصا مهم��ة مراقب��ة 
أح��داث املنافس��ة لس��باق عطل��ة 
األس��بوع، وتتن��وع قامئة األش��خاص 
املوجودين ومهامهم، وتش��مل مدير 
إىل  وص��وال  الفورم��وال1،  س��باقات 
واملسؤول  للس��باق  األول  املس��ؤول 
الطبي األول، ويت��وىل كل منهم دورًا 
خاًصا ليس��هم بنجاح س��باق الجائزة 

الكرى.
وأض��اف رم��زي “من املهم ج��ًدا أن 
يع��رف كل املتواجدي��ن يف الغرف��ة 
دورهم وأهميت��ه، فكل منا جزء من 
عملي��ة ضخمة، ونحن ع��ىل تواصل 
مع فري��ق أكر يض��م مجموعة من 
املراقب��ن املتواجدي��ن ع��ىل أطراف 
مس��ار الس��باق إضاف��ة إىل أعض��اء 
الطاق��م الطب��ي واملس��عفن، فالكل 
ي��ؤدي دوره يف العمل ع��ىل تنظيم 

حدث ناجح”.
ويس��تدعي تنظيم ح��دث بضخامة 
س��باق الجائزة الك��رى ق��درًا كبريًا 
م��ن القدرة ع��ىل التواص��ل الرسيع 
والتنسيق بن أفراد طاقم العمل وراء 

الكواليس.
وتاب��ع رمزي: “أنا صلة الوصل ما بن 
الحلبة وما يجري عىل املسار، وواجهة 
واالس��تجابة  املوقعن،  ب��ن  االتصال 

الرسيعة أمر رضوري ملا نقوم به”.

ويحتف��ل رمزي هذا الع��ام بتجربته 
ال��� 14 لس��باق الجائ��زة البحري��ن 
الكرى، وم��ن املؤكد أن لديه العديد 
م��ن الذكري��ات املميزة خ��الل هذه 
الس��نوات يف حلبة البحرين الدولية 
خصوصا أنه من عشاق رياضة سباق 
الس��يارات، وشغفه بعمله أمر واضح 

للعيان.
واختت��م رم��زي حديثه: أنا ش��غوف 
بالعمل يف مجال رياضة الس��يارات، 
وأعت��ره أم��رًا رائًع��ا، ولكن��ه ليس 
بالعمل االعتيادي، فس��اعات العمل 
قد تصل إىل 15 س��اعة، وقد تتواصل 
س��اعات الس��باق عىل املسار إىل 13 
س��اعة، وطوال هذه الف��رتة يتوجب 
عىل املراقب��ن التواجد ع��ىل جانبي 
مهم��ة املراقب��ة لتهيئة املس��ار، إن 
ش��عور الس��عادة ال يوص��ف ح��ن 
يلوح املراق��ب بعلم نهاية الس��باق 
مساء األحد، ويحتفل الجميع بنجاح 
الس��باق، تقدم هذه التجربة شعورا 

هائال بالفخر والرضا”.

فايز رمزي.. “القلب النابض” والصامت األكبر
20  شخصا في غرفة التحكم و15 ساعة عمل

فايز رمزي خالل إدارته السباق بغرفة التحكم 



أكد ممثل جالل��ة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن العالق��ات الت��ي ترب��ط 
بني مملك��ة البحرين وش��قيقتها الكربى 
اململكة العربية السعودية قوية وراسخة 
ويربطه��ام املصري املش��رك، وتأخذ تلك 
العالق��ات أش��كاال متع��ددة يف جمي��ع 
املج��االت مبا يتوافق م��ع الرؤية امللكية 
الس��امية لعاهل الب��الد صاحب الجاللة 
املل��ك حمد بن عي��ى آل خليفة ورعاه 
وأخيه خ��ادم الحرم��ني الرشيفني امللك 

سلامن بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشار س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “يربز من ب��ني العالق��ات التي 
التعاون  الش��قيقتني  اململكت��ني  ترب��ط 

املش��رك يف مج��ال الش��باب والرياضية 
وصناعة القيادات الشابة والناشئة، األمر 
الذي تجس��د بصورة واضحة يف استضافة 
مملك��ة البحرين فعاليات برنامج ’حكايا 
مس��ك‘ وهو الربنام��ج الرائ��د والهادف 
ال��ذي يبني األفكار الش��بابية والناش��ئة 
وصناعة املحتوى؛ لتحفيزهم عىل اإلبداع 
والتمي��ز والتعبري ع��ن أفكارهم بصورة 
متميزة عرب العديد من املجاالت املهمة”.
ونوه س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة بالجهود الكبرية الت��ي يقوم بها 
ويل العه��د باململكة العربية الس��عودية 
صاح��ب الس��مو املل��ي األم��ري محمد 
بن س��لامن ب��ن عبدالعزيز آل س��عود 
واهتاممه الكب��ري بتنمية مهارات وأفكار 
الشباب والناش��ئة بدول مجلس التعاون 
الخليجي يف ش��تى املج��االت، وهو األمر 

الذي تجس��د عىل أرض الواقع من خالل 
مبادرات��ه الرائدة والبارعة عىل مس��توى 
املنطق��ة، الت��ي منحت الش��باب فرصة 
كافية للتعبري ع��ن أفكارهم وإبداعاتهم 
عن طري��ق القص��ص التفاعلية وصناعة 

املحتوى العرصي. 
ج��اء ذل��ك مبناس��بة اس��تضافة مملكة 
البحري��ن لفعالي��ات برنام��ج “حكاي��ا 
مس��ك”، الذي تس��تضيفه وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة بالتعاون مع اململكة 
العربي��ة الس��عودية، إذ س��يتم تنظي��م 
العديد من الفعاليات الرئيس��ة تش��مل 
محرف الكتابة وس��احة الرس��م ومعمل 
األنيميش��ن واس��تديو اإلنت��اج واملؤلف 
الصغ��ري وحكايا ديجيت��ال وحكايا إعالم 
وس��وق حكاي��ا ومصنع حكاي��ا وحكايا 

املرابطني.

وبني س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة أن الرشاك��ة ب��ني وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة ومؤسسة األمري محمد 

بن سلامن بن عبدالعزيز الخريية )مسك 
الخريية( تجسد شكال متميزا من أشكال 
التعاون املثمر، الذي سيس��اهم يف دعم 
الش��باب البحريني يف رحلة البحث عن 
فعاليات ميكن من خاللها تقوية مهاراته 
وقدرات��ه يف مجاالت حكاي��ات القصص 
وتأليفه��ا بطريق��ة عرصي��ة تتوافق مع 

التط��ور الحاص��ل يف صناع��ة وتألي��ف 
القصص واستخدام التقنيات الرقيمة التي 
ميكنه��ا أن توصل الفكرة بصورة أس��هل 
للمتلقي وإكس��اب الش��باب والناش��ئة 
امله��ارات والخربات من خ��الل التواصل 

والتفاعل مع ذوي الخربة واالختصاص.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة: تعد “حكايا مس��ك” إحدى 
ع��ىل  الرائ��دة  الس��عودية  الفعالي��ات 
املس��توى الع��ريب وله��ا دالالت واضحة 
تؤكد اهت��امم اململكة الش��قيقة بتنمية 
مه��ارات الش��باب ع��رب برام��ج مهم��ة 
تستقطبهم لتس��تخرج طاقاتهم الكامنة، 
داعيا سموه الشباب البحريني لالستفادة 
من ه��ذه الفعالية املتمي��زة التي تعمل 
عىل احتض��ان املواهب الش��ابة املبدعة 

فنًيا ومنحها الفرصة املالمئة للتطور.

استضافة “حكايا مسك” تؤكد اهتمام البحرين بتنمية قدرات الشباب والناشئة
أشاد بمبادرات ولي العهد السعودي... ناصر بن حمد:

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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تشهد مملكة البحرين صباح اليوم الثالثاء 
انط��الق فعالي��ات املؤمتر الع��ريب األول 
“دور الرياضة يف تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة يف الوطن العريب”، الذي تنظمه 
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة بالتعاون 
م��ع مكت��ب األم��م املتح��دة يف مملكة 
البحرين واملجلس الدويل للصحة والربية 
البدنية والرياضة والرويح يومي 10 و11 
أبريل الجاري، بفندق “آرت روتانا” بجزر 
أمواج مبحافظ��ة املحرق، وبحضور حوايل 

200 مشارك من داخل وخارج اململكة.
ويتضم��ن برنام��ج حفل افتت��اح املؤمتر 
العريب الذي سينطلق الساعة 8:30 صباحا 
اس��تقبال الوف��ود وتس��جيل املش��اركني 

يليه الس��الم امللي ململك��ة البحرين ثم 
ت��الوة آيات م��ن القرآن الكري��م يتبعها 
كلمة وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة، 
ألنش��طة  املقي��م  املنس��ق  كلم��ة  ث��م 
األمم املتح��دة باململك��ة ويعقبها كلمة 
املجلس الدويل للصح��ة والربية البدنية 
والرياض��ة والروي��ح، ع��ىل أن يقام بعد 
ذل��ك حفل االفتتاح الذي س��يكون عبارة 
عن أوبري��ت ثم كلمة امل��درب اإليطايل 
العاملي مارتس��يلو ليبي املتحدث الرئيس 
يف املؤمتر وأخريًا تكريم جميع املتحدثني.

وس��تنطلق فيام بعد أوىل جلسات املؤمتر 
والتي س��تتناول املحور رقم 1، وهو دور 
الرياض��ة يف تنفيذ األه��داف االجتامعية 

للتنمية املس��تدامة، وسيتحدث يف الورقة 
األوىل بهذا املحور كل من دان باويل من 
بريطانيا وهو محارض يف رياضة الجودو، 
والع��ب س��ابق م��ن ذوي االحتياج��ات 
الخاصة )اإلعاقة البرصية( ملدة 25 دقيقة 
تقريبا، ع��ىل أن يتحدث يف الورقة الثانية 
بعن��وان “الرياضة بوابتنا للس��الم” بطلة 
السباحة املرصية وعضو مجلس الشعب 
رانيا علواين ملدة 25 دقيقة، عىل أن متنح 
فيام بعد فرة اس��راحة للمش��اركني من 

الساعة 11:30 لغاية 12 مساء.
وتتواصل جلسات املؤمتر مبناقشة املحور 
رق��م 2، وه��و دور الرياض��ة يف تنفي��ذ 
األهداف االقتصادية للتنمية املس��تدامة، 

ع��ىل أن يتحدث يف الورقة األوىل هاش��م 
حس��ني م��ن مملك��ة البحري��ن بعنوان 
“برنام��ج البحرين للصحة”، ث��م الورقة 
الثانية للمتحدث عم��ر العبيديل بعنوان 
“دور الرياضة يف تحقيق الثقة املجتمعية 

من وجهة نظر اقتصادية”.
وأكملت وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 
الالزم��ة  واالس��تعدادات  التحض��ريات 
الس��تضافة املؤمتر العريب األول من نوعه، 
الذي يعت��رب واحًدا من املبادرات العربية 
الرائدة للمملكة عىل املس��توى الش��بايب 
والري��ايض التي حظي��ت مبباركة مجلس 
وزراء الش��باب والرياضة العرب، كام أنه 
يعكس جهود اململكة يف تسخري الرياضة 

لتحقي��ق أهداف التنمية املس��تدامة، إذ 
قام��ت اللجنة التنفيذية برئاس��ة الوكيل 
املساعد لشؤون الرياضة واملنشآت خالد 
س��ليم الحاج بجهود كبرية إلخراج املؤمتر 

بأفضل صورة.
ووجهت وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 
الدعوة إىل عدد م��ن القيادات الرياضية 
إىل  إضاف��ة  العالق��ة  ذوي  واملس��ؤولني 
االتح��ادات واألندية الرياضي��ة الوطنية 
لالس��تفادة م��ن األوراق العلمي��ة التي 
س��تطرح يف املؤمتر، والذي من املؤمل أن 
يخرج بالعديد م��ن التوصيات الهامة يف 
س��بيل تحقيق األه��داف اإلمنائية لألمم 

املتحدة.

انطالق مؤتمر “دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” اليوم
األول من نوعه عربيا وبتنظيم من وزارة “الشباب والرياضة”

وزارة شؤون الشباب والرياضة           اللجنة اإلعالمية

ش��هدت ثال��ث ج��والت بطول��ة 
تح��دي عز الخيل لقف��ز الحواجز، 
والت��ي أقيم��ت منافس��اتها ي��وم 
الجمعة املايض عىل ميدان االتحاد 
الريايض العسكري مشاركة واسعة 
ومنافس��ات قوي��ة م��ن جان��ب 
الفرسان والفارس��ات من مختلف 

اإلسطبالت املحلية.
ومتيزت املس��ابقات الت��ي أقيمت 
ضمن الجول��ة الثالثة برعاية رشكة 
عز الخيل ملس��تلزمات الفروس��ية 
منافسات وندية قوية بني الفرسان 
والفارس��ات، حي��ث إن املش��اركة 
الواسعة واملنافس��ات القوية التي 
ش��هدها املوسم املنرصم ملسابقات 
قف��ز الحواجز من جانب فرس��ان 
وفارس��ات مختل��ف اإلس��طبالت، 
ع��ىل  القامئ��ني  فاج��أوا  والذي��ن 
ومس��ؤويل  واملنظم��ني  البطول��ة 
وسباقات  للفروسية  امللي  االتحاد 
القدرة باملستوى املتقدم والتنافس 
الق��وي الذي قدموه ع��ىل ميدان 
االتحاد الريايض العس��كري بالرفة 
القوي والجاهزية  يؤكد االستعداد 
العالي��ة التي جاءوا بها للموس��م 
املثري؛ نظرًا لالس��تعداد والتدريب 

الجيد لهم.

نتائج المسابقات

وانطلقت البطولة بأول املسابقات 
املس��توى األول  الناش��ئني  لفئ��ة 
)جول��ة م��ع جول��ة متاي��ز ض��د 
األول(  املرك��ز  ع��ىل  املتعادل��ني 
وارتف��اع حواجزها من 85 إىل 95 
س��نتمرا، ورسعة املسلك 300 مر 
/ دقيق��ة، حيث أحرز املركز األول 

الرميحي  الف��ارس معي��وف  فيها 
مع الجواد ماشاء الله من إسطبل 
عوايل بزمن 37.90 ثانية من دون 
أخطاء، املركز الثاين الفارس��ة بيبا 
ف��وري م��ع الج��واد ايتاتيش من 
إس��طبل برايف��ت بزم��ن 39.24 
ثاني��ة ودون أخطاء، املركز الثالث 
الفارس��ة ميلني ماك م��ع الجواد 
تيت��وس من إس��طبالت مها بزمن 

40.69 ثانية ودون أخطاء.
يف املس��ابقة الثاني��ة وه��ي أيضا 
الثاين  املس��توى  الناش��ئني  لفئ��ة 
)مس��ابقة جمع النقاط الراكمية 
الجوك��ر( وارتف��اع حواجزها  مع 
م��ن 115 – 125 م��را، ورسع��ة 
املس��لك 350 مر/ دقيقة أحرزت 
املرك��ز األول الفارس��ة لونا دراير 
مع الجواد انجل من إسطبالت يت 
يب آر يس جامع��ة يف رصيدها 40 
نقطة وبزم��ن 60.67 ثانية، املركز 
الث��اين الفارس مصطف��ى دادالله 

م��ع الج��واد نو مور س��ويت من 
اإلس��طبل امللي برصيد 38 نقطة 
وبزمن 48.23 ثانية، املركز الثالث 
الف��ارس معي��وف الرميح��ي مع 
الجواد بريس��فول من إس��طبالت 
عوايل برصي��د 38 نقط��ة وبزمن 

58.66 ثانية.
واملس��ابقة الثالثة الفئة املفتوحة 
)مس��ابقة جمع النقاط الراكمية 
الجوك��ر( وارتف��اع حواجزها  مع 
95 – 105 أمتار ورسعة املس��لك 
350 مر/ دقيقة أحرز املركز األول 
الف��ارس هاين الياب��س مع الجواد 
أجزل من إس��طبالت حوار برصيد 
44 نقط��ة وبزم��ن 40.50 ثانية، 
املركز الثاين الفارس فاضل الحداد 
مع الجواد اس��يتريال من إس��طبل 
ح��وار برصي��د 44 نقط��ة وبزمن 
44.06 ثانية، املركز الثالث الفارس 
هش��ام عبدالعال مع الجواد كالرا 
من إس��طبالت ح��وار برصيد 44 

نقطة وبزمن 46.90 ثانية.
واملس��ابقة الرابعة لفئة املتقدمني 
املستوى األول )مسابقة جولة مع 
جول��ة متايز ضد زم��ن املتعادلني( 
وارتفاع حواجزها 115 – 105 أمتار 
ورسعة املس��لك 350 مر / دقيقة 
أح��رز املركز األول الفارس س��امي 
غزوان م��ع الجواد م��س هبا من 
إسطبل غزوان بزمن 30.27 ثانية، 
املركز الثاين الفارس أحمد أكرب مع 
الج��واد ألييس من إس��طبل حوار 
بزمن 34.14 ثاني��ة، املركز الثالث 
الفارس حسني فردويس مع الجواد 
فولت ثينقس تو دو من إس��طبل 

صحارى بزمن 34.30 ثانية.
ويف املس��ابقة الكربى أحرز املركز 
األول الف��ارس معي��وف الرميحي 
بزم��ن بل��غ 43.56 ثاني��ة، املركز 
الثاين أحمد أكرب بزمن بلغ 48.78 
ثانية، املركز الثالث حمد فخراوي 

بزمن 56.29 ثانية.

مشاركة واسعة ومنافسات قوية في ثالث جوالت تحدي عز الخيل
تغطية        اللجنة اإلعالمية

صورة جماعية للمتوجين

13 ألف دوالر جوائز بطولة 
البحرين الرابعة لفنون القتال

اتحاد فنون القتال املختلطة 
- املركز اإلعالمي: اعتمدت 

اللجنة املنظمة لبطولة 
البحرين الرابعة لفنون 

القتال املختلطة تخصيص 
جوائز مالية تصل إىل 13 

ألف دوالر، للفائزين باملراكز 
األوىل مبسابقات املالكمة، 

مصارعة اإلخضاع ومسابقة 
MMA ضمن منافسات 

البطولة، التي ستقام تحت 
النائب األول لرئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 

BMMAF رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي 
سينظمها االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة، عىل صالة 

االتحاد البحريني للكرة الطاولة مبدينة عيى الرياضية يف 
الفرة 22 إبريل ولغاية 5 مايو املقبل.

وقد أكد أمني رس العام باالتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلطة رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة وليد خالد سيار 

أن اعتامد اللجنة املنظمة العليا برئاسة رئيس االتحاد خالد 
عبدالعزيز الخياط، للجوائز املالية يأيت من منطلق حرصها عىل 

تشجيع املشاركني عىل بذل مزيد من الجهود التي تسهم يف 
إثراء مشاركتهم، والتي تنعكس عىل رفع حدة املنافسة، التي 
يكون لها املردود إيجايب يف نجاح البطولة، مضيفا أن توزيع 

الجوائز املالية التي تم اعتامدها من قبل اللجنة املنظمة 
ستكون لصاحب املركز األول والثاين مبسابقة فنون القتال 

املختلطة واملالكمة، وصاحب املركز األول يف مسابقة مصارعة 
اإلخضاع، وذلك يف جميع أوزان تلك املسابقات، مضيفا أن 

اللجنة اعتمدت كذلك جوائز تذكارية ألصاحب املراكز األوىل 
يف جميع األوزان التي ستشهدها مسابقات هذه البطولة.

يذكر أن االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة قد أعلن 
عن إقامة بطولة البحرين الرابعة التي ستشهد إقامة أربع 
مسابقات، هي: فنون القتال املختلطة، املالكمة، مصارعة 

اإلخضاع و K1، حيث فتح باب التسجيل عرب املوقع 
االلكروين www.bmmafed.com . وقد حدد االتحاد يوم 

الخامس عرش من إبريل الجاري موعدا إلغالق باب التسجيل 
بالبطولة.

وليد سيار
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جناح مرسيدس يمنح الجمهور لقاء هاميلتون وبوتاس
ُدع���ي حمب���و �ش���باقات الفورم���وال 1 اإلى 
جتربة ال تن�شى هذا العام خالل �شباق البحرين 
للجائزة الكربى بحلبة البحرين الدولية، حيث 
زار جن���اح مر�ش���يد�س بن���ز ال�ش���ائقان لوي�س 

هاميلتون وفالرتي بوتا�س. 
وب���داأت الفعالية بلق���اء املعجبني بنجوم 
مر�ش���يد�س بنز ال�ش���ائقني لوي�س هاميلتون 
وفالرتي بوتا�س والتق���اط ال�صور التذكارية 

معهم واأخذ توقيعاتهم التذكارية. 
بع���د ذل���ك ق���ام مدي���ر الت�شوي���ق ب�رشكة 
احلداد لل�شيارات عم���ران علي باإجراء درد�شة 
�رشيعة مع النج���وم ب�ش���اأن توقعاتهم لل�شباق 

النهائي.

”Goodride“ إبراهيم خليل كانو” تحصل على جائزة من“
ح�شلت �رشك���ة اإبراهيم خلي���ل كانو املوزع 
احل����رشي الإط���ارات “Goodride” يف مملك���ة 
البحرين على جائزة “Goodride” التقديرية؛ 
الكت�شابه���ا اأكرب ح�شة �شوقية يف منطقة ال�رشق 

االأو�شط و�شمال افريقيا. 
وقدم املدير العام ليو يي ومدير املبيعات 
Al Rahala Intern -  ااجن كاي م���ن �رشك���ة
tional and Trading Co املوزع االإقليمي 
الإط���ارات Goodride اجلائ���زة لع�شو جمل�س 
اإدارة �رشك���ة اإبراهي���م خلي���ل كان���و للعملي���ات 
اإبراهي���م كان���و بح�ش���ور ع�شو جمل����س االإدارة 
لل�ش���وؤون االإدارية يف ال�رشكة طالل كانو ورئي�س 
االأول  واملدي���ر  مون����س  �شتيف���ان  العملي���ات 
لق�شم���ي االإطارات وتاي���ر بال�س اأحم���د �شعيد، 

خفيالل لقاء خا�س مبقر ال�رشكة يف املنامة.
وتعليًقا على ه���ذه املنا�شبة، قال اإبراهيم 
كانو “يعترب ح�شولنا عل���ى هذه اجلائزة اإجنازا 

مهم���ا للبحرين عموم���ا ول�رشكتن���ا خ�شو�شا. اإذ 
يو�ش���ح ح�شولنا عل���ى اأعلى ح�ش���ة �شوقية يف 
منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال افريقيا التزامنا 
التام جت���اه عالمة Goodride العريقة اإ�شافة 
اإلى الكف���اءة العالية التي يتحل���ى بها �رشكاوؤنا 

املوزعون”. 
وعلق املدير االأول لق�شمي االإطارات وتاير 

بال�س اأحمد �شعيد قائاًل “اإن ح�شولنا على اأعلى 
قيم���ة �شوقي���ة يف املنطقة هو حم�شل���ة عملنا 
اجل���اد واتباعنا خط���ط ا�شرتاتيجي���ة مدرو�شة. 
نح���ن فخ���ورون و�شعي���دون ج���ًدا به���ذا النجاح 
ال���ذي فاق توقعاتنا خ�شو�شا يف �شوق �شغرية 
مثل ال�شوق البحريني���ة التي جتاوزت من حيث 

املبيعات الكثري من االأ�شواق االأكرب حجًما”.

“بناغاز” تشارك في معرض أسبوع المهن

“سداد” تقيم ورشة تدريبية عن نظم األمن لموظفيها

الرتبي���ة  وزي���ر  رعاي���ة  حت���ت 
غ���از  �رشك���ة  �شارك���ت  والتعلي���م، 
يف  )بناغ���از(  الوطني���ة  البحري���ن 
معر�س اأ�شبوع املهن 2018 والذي 
نظمه معه���د البحري���ن للتدريب يف 
الفرتة م���ن 20 22- مار�س 2018، 
حيث ج���اءت م�شاركة ال�رشك���ة كاأحد 
الرع���اة له���ذه الفعالي���ة ال�شنوي���ة. 
وخالل زي���ارة �شعادة وزي���ر الرتبية 
والتعلي���م جلن���اح ال�رشك���ة يرافق���ه 
ع���دد من م�شئ���ويل ال���وزارة ومعهد 
البحرين للتدريب، كان يف ا�شتقباله 
م�رشف اأول العالق���ات العامة  خليفة 
موظف���ي  م���ن  وع���دد  البوعين���ني 
ال�رشك���ة، حي���ث قدم له �رشح���اً موجزاً 
ع���ن اإجن���ازات ال�رشك���ة العدي���دة يف 
جماالت التدريب، وال�شالمة وال�شحة 

املهنية والبيئ���ة، واجلودة واالإنتاج، 
وم���ا ح�شلت علي���ة ال�رشكة من جوائز 

من منظمات عاملية مرموقة.
م���ن جانبه اأع���رب وزي���ر الرتبية 
والتعليم ماج���د النعيمي عن �شكره 
وتقدي���ره مل�شارك���ة بناغ���از يف هذا 
املعر����س ال�شنوي منوها مبا حققته 
ال�رشكة م���ن اإجنازات عل���ى ال�شعيد 
املحل���ي واالإقليمي وال���دويل والذي 
يعك����س امل�شتوى الرفي���ع لل�رشكات 
العاملة  باالأي���دي  ال�شناعي���ة منوهاً 
يف  الرفيع���ة  وخرباته���ا  البحريني���ة 
ال�شناعية  جمال ت�شغيل امل�شاري���ع 
الكب���رية، م�شي���داً يف الوق���ت ذات���ه 
بال���دور املميز الذي تتبن���اه ال�رشكة 
يف امل�شاهم���ة بدف���ع عجل���ة التنمية 

واالقت�شاد يف مملكة البحرين.

نُظمت �رشكة �شداد البحرين، ال�رشكة 
الرائ���دة يف جم���ال التكنولوجي���ا املالية 
البحري���ن،  مملك���ة  يف   )FinTech(
دورة تدريبي���ة تناول���ت اأمن املعلومات 
واملخاط���ر الأكرث من 60 م���ن موظفيها. 
�شي���اق  يف  ج���اءت  املب���ادرة  وه���ذه 
الت���زام ال�رشك���ة خللق الوع���ي، وتثقيف 
املوظفني، وحماية املمتلكات، وتوفري 
قن���وات وخدم���ات دف���ع مبتك���رة واآمنة 

بالكامل.
كما يعك�س تنظي���م الدورة ت�شميم 
مكانته���ا  تعزي���ز  عل���ى  �ش���داد  �رشك���ة 
الريادي���ة يف جم���ال نظ���م الدف���ع، لي�س 
فق���ط يف مملكة البحرين، ولكن اأي�ًشا يف 

منطقة اخلليج العربي. 

وللحف���اظ على اأعل���ى معايري االأمن 
املمكن���ة، نظم���ت �رشكة �ش���داد البحرين 
العديد م���ن الدورات التدريبية املماثلة 
جلمي���ع املوظف���ني. وال���دورة االأخ���رية 
اأم���ن  “تنظي���م  عن���وان  حت���ت  عق���دت 
املعلومات واإدارة املخاطر وفًقا للروؤية 

اال�شرتاتيجية للموؤ�ش�شة واأهدافها”.
ويف هذا االإطار، ق���ال موؤ�ش�س �رشكة 
�ش���داد البحري���ن عبداهلل الغت���م “يعترب 
الوع���ي االأمني جزء م���ن ثقافة ال�رشكة يف 

�شداد”.
واأ�شاف “ن�شمن للعمالء اأن التعامل 
مع �رشك���ة �ش���داد م�شم���ون ومعتمد. يف 
�ش���داد، نحن ال ندير فح�شب، نحن نقود، 

ون�شع املعايري، فيتبعنا االآخرون”.

“الملكية للجراحين” تعقد مؤتمرا عن مرض السكري
حتت رعاي���ة رئي�س املجل����س االأعلى لل�شحة 
الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 
ا�شت�شافت الكلي���ة امللكية للجراحني يف اإيرلندا 
- جامعة البحري���ن الطبية يوم اجلمعة اأول موؤمتر 
بح���ث م�شرتك م���ع اجلمعية العاملي���ة لالأطباء من 

اأ�شل هندي.
وت�شم���ن املوؤمت���ر �شل�شلة م���ن املحا�رشات 
الرئي�شي���ة والنقا�ش���ات والعرو����س التو�شيحية 
املوظف���ني  وكب���ار  الط���الب  فيه���ا  �ش���ارك 
االأكادمييني باالإ�شافة اإلى ممثلني عن موؤ�ش�شات 
اأخرى من خمتلف اأنح���اء البحرين وخارجها، مبا يف 
ذل���ك م�شت�شف���ى االإر�شالي���ة االأمريكي���ة وجامعة 
الهندي���ة  الطبي���ة  واجلمعي���ة  العرب���ي  اخللي���ج 

وم�شت�شفى و�شتون العام يف اململكة املتحدة.
ورك���ز املوؤمتر على جمموعة م���ن املوا�شيع، 
من بينها معاجلة ال�شورة الطبية من اأجل الطباعة 
ثالثية االأبعاد، وداء ال�شك���ري والوقاية الع�شبية 
ومر����س فقر الدم املنجل���ي واأدوات امل�شاعدات 
الفكاهية يف التعليم والتطوير املهني االأكادميي 
وبحوث ما بعد الدكتوراه واأهمية الناقل الع�شبي 

�شيجما وعالقته ب�رشطان الثدي.

ه���دف املوؤمتر ب�ش���ورة اأ�شا�شية اإل���ى اإتاحة 
فر�ش���ة التوا�ش���ل ومناق�ش���ة م�شاري���ع البح���وث 
اجلاري���ة ب���ني االأكادميي���ني واملتخ�ش�ش���ني يف 
جمال الرعاية ال�شحية من جامعة البحرين الطبية 

وجمعية االأطباء الهندية يف البحرين. 
تتبع جامع���ة RCSI البحرين للكلية امللكية 
للجراح���ني يف اأيرلن���دا الت���ي تاأ�ش�ش���ت يف العام 
1784 وهي مرخ�ش���ة يف مملكة البحرين كجامعة 
خا�ش���ة م�شتقل���ة. وكنظريته���ا يف اإيرلن���دا، فاإن 
جامع���ة RCSI البحرين هي موؤ�ش�شة علوم �شحية 

غري ربحي���ة تركز عل���ى التعليم واالأبح���اث لدفع 
التغي���ري االإيجابي يف جميع جماالت �شحة االإن�شان 

يف جميع اأنحاء العامل.
الركائ���ز  اأح���د  العلم���ي  البح���ث  وميث���ل 
اال�شرتاتيجي���ة الث���الث جلامعة البحري���ن الطبية 
بجان���ب التعليم والتعل���م وامل�شاركة املجتمعية. 
وين�شج���م تنظي���م ه���ذا املوؤمتر م���ع ا�شرتاتيجية 
االبح���اث يف اجلامع���ة الت���ي تتما�ش���ى بدورها مع 
اال�شرتاتيجي���ة الوطني���ة للبحث العلم���ي التابعة 

ملجل�س التعليم العايل.

“مطار البحرين” تشيد بالنجاح الباهر لسباق الفورموال 1 
اأعلن���ت �رشكة مط���ار البحرين، اجله���ة امل�شوؤولة 
ع���ن اإدارة وت�شغي���ل مط���ار البحري���ن ال���دويل، ع���ن 
اال�شتكم���ال الناجح جلميع عمليات ال�شفر وال�شيافة 
اخلا�ش���ة ب�شب���اق جائ���زة البحري���ن الك���ربى لطريان 
اخللي���ج للفورموال 1 للعام 2018، والذي اأُقيم خالل 
الفرتة من 6 اإل���ى 8 اأبريل يف حلبة البحرين الدولية. 
وكان مط���ار البحرين الدويل قد خ�شع يف وقت الحق 
لتح�ش���ريات خا�ش���ة ال�شتقب���ال ح�ش���ود �شخمة من 
ال���زوار الدوليني، ف�شاًل عن تلبي���ة متطلبات الفرق 
وال���زوار واحلموالت التي تواف���دت على اململكة من 
اأجل هذا ال�شباق الذي ُي�شكل اأحد اأهم فعاليات العام 

واأبرزها يف اململكة. 
ومت االنته���اء م���ن ه���ذه التح�ش���ريات من خالل 
اجتماع���ات اللجنة التن�شيقية الت���ي ح�رشها عدد من 
امل�شوؤول���ني املمثل���ني عن حلب���ة البحري���ن الدولية 
واإدارة �ش���وؤون اجلن�شية واجلوازات واالإقامة و�شوؤون 
اجلم���ارك و�رشط���ة املط���ار ب���وزارة الداخلي���ة و�رشكة 
طريان اخلليج و�رشكة خدم���ات مطار البحرين و�رشكة 

بحرين ليمو.
و�رشح الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة مطار البحرين 
حمم���د البنفالح اأن هذا النج���اح امل�رشّف ي�شطر ف�شاًل 
جديًدا يف �شجل اإجنازات اململكة يف ا�شت�شافة �شباق 

الفورم���وال 1، لت�ش���اف الى �شل�شلة اإجن���ازات “حلبة 
البحري���ن لل�شيارات” التي جنح���ت كعادتها كل عام 
يف تنظي���م ه���ذا ال�شباق ال���دويل الهام ال���ذي و�شع 
ا�شم مملكة البحرين عل���ى خارطة تنظيم الريا�شات 
العاملي���ة، م�شيًف���ا اأن العامل كله اأ�شب���ح يتطلع اإلى 
البحري���ن متوقًع���ا اأن تقدم كالع���ادة اأعلى درجة من 
املهني���ة وخدم���ات ال�شيافة املتمي���زة التي تعك�س 

املكانة املرموقة ل�شباق الفورموال 1.
واأ�ش���اف اأن جن���اح تنظي���م هذا ال�شب���اق �شنويا 
وعل���ى م���دار 14 عام���ا يوؤك���د عل���ى ج���دارة وقدرة 
الكف���اءات البحرينية ال�شاب���ة والطموحة على تنظيم 

اأ�شخم الفعاليات الريا�شية العاملية، م�شيدا بجهود 
كافة امل�شوؤولني يف حلبة البحرين لل�شيارات الإظهار 
ه���ذا ال�شب���اق عل���ى امل�شت���وى امل����رشف، معربا عن 
ا�شتع���داد �رشكة مط���ار البحرين لتق���دمي كافة اأوجه 

الدعم وامل�شاندة يف كافة اأن�شطة احللبة.
ويف ه���ذا ال�شدد اأثب���ت مطار البحري���ن الدويل 
جم���دًدا م���دى اأهمي���ة دوره الرائ���د يف حتقي���ق ذلك 
الهدف، وذلك من خالل �شم���ان و�شول امل�شوؤولني 
وال�شائق���ني ومغادرتهم مبنتهى االأم���ان والرفاهية 
بف�ش���ل �شال�شة العمليات و�شهول���ة االإجراءات التي 

تتخذها ال�رشكة كل عام. 
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ن�رشت الفنانة هيفاء ح�سني �سورة لها عرب ح�سابها 
الر�س���مي على “اإن�س���تغرام”، وبجانبه���ا جنلها، وعلقت 

عليها قائلة: “مع ولدي املهند�س الدكتور �سعد”.
متابع���و هيف���اء اأ�س���ادوا بال�س���ورة، وت�س���األوا عن 

عما درا�س���ة وعمل ابنها، وهل هو مهند����س اأم دكتور؟ 
وتفاعل املتابعون لبيان اآرائهم، يف اأيهما اأف�سل، فيما 
تفاعلت هيفاء اأي�س���ا معهم، لك���ن دون اأن جتيب على 

�سوؤال اجلمهور.
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10 أبريل
 1934

الفرن�س���ية  ال�س���لطات 
م���ن  ع���دداً  تعتق���ل 
ال�س���وريني  املواطن���ني 
عن���د خروجهم م���ن جامع 
“�س���يدنا زكريا” )اجلامع 

االأموي الكبري(.

1938
يوافق���ون  النم�س���اويون 
يف ا�س���تفتاء �سعبي على 
الرايخ  اإلى  �س���م بالدهم 
)النازي( لتعرف  االأملاين 
“اأو�س���تمارك”  با�س���م 
وتفقد �س���فتها القومية 

ككيان م�ستقل.

 1957
امل�رشية  ال�سحافية  وفاة 
التي  اليو�س���ف،  فاطم���ة 
“روز  با�س���م  ا�س���تهرت 
اليو�سف”. عملت يف حقل 
التمثي���ل قب���ل احرتافها 
ال�س���حافة، حيث اعتربت 
املمثلة االأولى يف اأ�س���هر 

امل�سارح امل�رشية.

1979
امل�رشي  ال�س���عب  جمل�س 
يق���ر معاهدة ال�س���الم مع 
 328 باأغلبي���ة  اإ�رشائي���ل 

�سوتا.

 1989
اأ�س�����خا�س   7 م�س�������رع 
وت�رشيد 150 األف �سخ�س 
اجتاح���ت  في�س���انات  يف 

جيبوتي.

1991
 اإ�رشائيل تعلن عن و�سول 
االألب���ان  اليه���ود  جمي���ع 
اإليها بعد اأن هجرتهم من 

بالدهم االأ�سلية.

مسافات

شيماء الوطني تغوص في تجربة نصر اهلل
تقي���م اأ����رشة االأدب���اء والكت���اب 
و�س���من فعاليات خمترب ال�رشد عند 
ال�س���اعة الثامن���ة من م�س���اء يوم غد 
االأربع���اء ام�س���ية بعن���وان “جترب���ة 
اإبراهي���م ن�رش اهلل الروائية” تقدمها 
ب���اإدارة  الوطن���ي  �س���يماء  الكاتب���ة 

القا�سة ل�سلى �سالمة. 
اإبراهي���م ن����رشاهلل م���ن موالي���د 
م���ن   1954 الع���ام  االأردن،  عّم���ان، 
م���ن  ���را  ُهِجّ فل�س���طينيني،  اأبوي���ن 
اأر�س���هما الع���ام 1948م، در�س يف 
مدار����س وكال���ة الغ���وث يف خمي���م 
الوحدات، واأكمل درا�س���ته يف مركز 
تدريب عمان الإعداد املعلمني. غادر 
اإلى ال�س���عودية حيث عمل مدر�س���ا 

ملدة عام���ني 1978-1976م، عمل 
يف ال�س���حافة االأردني���ة م���ن الع���ام 

عمل يف موؤ�س�س���ة  1996-1978م. 
عبد احلميد �س���ومان -دارة الفنون 

للموؤ�س�س���ة،  ثقافي���ا  م�ست�س���ارا   –
ومديرا للن�ساطات االأدبية فيها بني 
عام���ي 1996 اإلى عام 2006. تفرغ 
بعد ذل���ك للكتابة. �س���هدت جتربة 
ن�رش اهلل ال�س���عرية حت���والت كثرية، 
حيث �سكلت دواوينه الثالثة االأولى 
ما ي�س���به الوحدة الواحدة، من حيث 
ط���ول الق�س���يدة، واإن كان ديوانه 
ق���د  ال�س���باح(  )اأنا�س���يد  الثال���ث 
�س���هد نقلة يف تركيز ق�سائده على 
االإن�س���اين اأكرث واأكرث، وبدا احتفاوؤه 
باالأ�س���ياء والتفا�سيل عاليا، كما يف 
ق�س���ائده النواف���ذ وال���درج ورحيل 
وق�س���ائد احلب الت���ي احتلت اجلزء 

االأكرب من الديوان.

حتت اإ�رشاف وزارة الثقافة واالإعالم ال�سعودية والهيئة 
العامة للثقافة، و�س���من اإحدى مب���ادرات جمل�س مبادرات 
�س���باب مكة، انطلق م�رشح ال�س���عودية مبب���ادرة ودعم من 
جمموعة MBC، ليد�س���ن باكورة اأعماله مب�رشحيتي “دنيا 
االألع���اب” و”ممن���وع دخول ال�س���يدات”، وَيع���د اجلمهور 

ال�سعودي باأعمال م�رشحية اأخرى هادفة وراقية.
وج���اء االإعالن الر�س���مي عن اإطالق امل�رشح ال�س���عودي 
ومبادرات���ه احلالي���ة والقادمة خالل موؤمتر �س���حايف دعت 
اإليه جمموعة MBC يف مدينة جدة، يف قاعة ح�س���ن عبا�س 

ال�رشبتلي، م�رشح النادي الثقايف االأدبي.
و�س���دد املدير العام لالإنتاج���ات اخلليجية يف جمموعة 
MBC اأحم���د الع�س���اف عل���ى اأهمية الدعم ال���ذي وفرته 
وزارة الثقاف���ة واالإع���الم يف اململك���ة، والهيئ���ة العام���ة 
للثقاف���ة الإجن���اح ه���ذه املبادرة، كم���ا توجه بال�س���كر اإلى 
جمل�س مبادرات �سباب مكة، لتقدميه اخلدمات اللوج�ستية 

وغريها من و�سائل الدعم.
واأ�ساد الع�س���اف باجلهود االإنتاجية ال�سخمة من قبل 
�رشكتي رايتك�س برودك�سن و�سيدرز اآرت، واأكد يف اإجابته 
عل���ى بع�س االأ�س���ئلة ال�س���حافية اأن امل�رشح ه���و اأحد اأبرز 
اأعم���دة البنية الثقافية يف اأي جمتمع متح�رش، فهو على حد 
و�سفه “الوعاء الذي تطهى فيه الأمناط الثقافية والفنية 

االأخرى”.

واأ�س���ار الى اأهمية نقل جتربة م����رشح م�رش، التي ُتقدم 
على قناة MBC م�رش باإ�رشاف الفنان اأ�رشف عبدالباقي اإلى 
اململكة، لال�س���تفادة من جناحه���ا، وبالتايل تبني قدرتها 
على تطوير املواهب ال�سعودية ال�سابة و�سقلها وحتويل 

بع�سها تدريجيا اإلى جنوم م�رشح وتلفزيون”.
من جهته، و�سف رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة �سيدرز اأرت 
املنتج �سادق ال�س���باح اإطالق مبادرة “م�رشح ال�سعودية” 
ب�”اخلط���وة العظيمة التي و�س���عت حجر االأ�س���ا�س لرحلة 
ثقافية ترفيهية انطلقت لدعم ال�سباب ال�سعوديني، من 

خالل �سقل مواهبهم وتوفري بيئة حا�سنة الأحالمهم”.
واأو�س���ح امل�رشف وم���درب فريق “م�رشح ال�س���عودية” 
الفن���ان اأ����رشف عبدالباقي اأن الفرتة املا�س���ية �س���هدت 
تدريب���ات يومي���ة مكثفة )بروف���ات( الأكرث من 50 �س���ابا 

و�سابة، حت�سريا ملرحلة االنطالق املنتظرة.
واأ�س���اف: “ان الهدف االأ�سا�س���ي من املبادرة توفري 
حمت���وى مُيكن العوائل ال�س���عودية واملقيم���ني فيها من 
اال�س���تمتاع مب�س���اهدة االأعم���ال امل�رشحي���ة املمي���زة بكل 
اأريحية وثقة بجودة املحتوى ومالءمته للمعايري الثقافية 
واالجتماعي���ة والديني���ة للمجتم���ع”، معرب���ا عن �س���عادته 
مببادرة “م����رشح ال�س���عودية”. اجلدير ذك���ره اأن املبادرة 
�س���تقدم جلمهوره���ا م�رشحيت���ني اأ�س���بوعياً، وباأ�س���عار يف 

متناول اجلميع.

المسرح البحريني رفيع المستوى... سمية الخّنة:

التراجع االقتصادي أثّر على إنتاج الدراما
اإن نظري���ة التواج���د املتك���رر ه���ي 
نظرية ن�س���بية ل���دى الفنانات، فمنهن 
م���ن تتبع طريقة العم���ل يف عدة اأعمال 
تعر�س جميعها يف وقت واحد مثل �سهر 
رم�سان مثالً الذي يكون فيه التناف�س 
ب���ني االأعمال العدي���دة واملتنوعة على 
جميع املحطات حتى ت�س���من على اأقل 
تقدي���ر جناحه���ا يف دوٍر واح���د، ومنهن 
من تف�س���ل الرتكيز على عمٍل واحد يف 
الفرتة الواحدة الإعطاء اأف�سل ما لديها، 
والفنانة �سمية اخلنة من اللواتي قررن 
على ح�سب تعبريها “عدم حرق اأنف�سن 
فنياً “ واالكتفاء بعمل واحد يف ال�س���نة، 
اخلطايا 

الع�رش هو ما اختارته الفنانة �سمية لهذا 
العام، وحتدثنا عنه: 

عموما  ال��م��س��ل��س��ل  ع���ن   ح��دث��ي��ن��ا 
وعن دورك فيه؟ 

ق�س���ة امل�سل�س���ل عموم���ا ت���دور حول 
امل�ساكل والق�س���ايا العائلية حني يتدخل 
ايل  باال�س���افة  االآخري���ن   ام���ور  يف  االأه���ل 
ق�س����س احل���ب اجلميل���ة واي�س���اً ق�س���ايا 

الزواج والغربة. 
وفي���ه اقوم بدور اأم �س���عاد وهي زوجة 
�سفري �س���ابق، يقوم بالدور الفنان القدير 
و�س���ديق الدرب الفن���ي عبداهلل مل���ك. اأم 
�سعاد �سخ�سية متعالية تهتم كثرياً بجمال 
�س���كلها،عالقتها بزوجها ال�س���فري ال�سابق 
غ���ري م�س���تقرة ولك���ن عالقتها قوي���ة جداً 
بابنتها، تق���وم بالدور الفنان���ة اجلميلة 

روان مهدي.  

المسلس��ل يص��ور ف��ي البحرين، 
كيف هي أجواء التصوير هنا؟ 

احلم���د هلل االأجواء كان���ت جيدة 
بحكم اأننا ن�س���ور يف ف�س���ل ال�ستاء 
وه���ذا ي�س���اعد على العمل اف�س���ل 

بكثري من ف�س���ل ال�س���يف باالإ�س���افة اإلى اأن 
ال�رشك���ة املنتجة، اآيف���وري لالإنت���اج الفني، مل 

تق�رش يف اأي �سيء نحتاجه. 

م��اذا ع��ن طاق��م العم��ل لمسلس��ل 
الخطايا العشر؟

�سعيدة جدا بامل�ساركة مع جمموعة جميلة 
والفنان���ات خ�سو�س���ا دوري  الفنان���ني  م���ن 
كزوج���ة للفنان القدير عبد اهلل ملك  الأن هناك 
نوع من التوافق والراحة يف العمل معه واأي�س���ا 
ت�رشفت بالعمل الأول مرة مع االأخت ال�س���غرية 
الفنانة روان مهدي  باالإ�س���افة الى عملي اأول 
م���رة مع املخ���رج الفن���ان علي العل���ي واعترب 

عملي معه اإ�سافة فنية يل. 

ه��ل يت��م تصوي��ر العم��ل لعرضه في 
السباق الرمضاني لعام 2018؟ 

اعتق���د ان ال�رشكة املنتجة ب���اإدارة الفنان 
القدي���ر قحط���ان القحط���اين ت�س���عى لعر����س 

امل�سل�سل يف رم�سان املقبل.

هل هو المسلسل الوحيد في رصيدك 
لهذه الفترة؟ 

عموما االعمال مل تعد كثرية كما يف ال�سابق. 

كنت اعمل 5 الى 4 اعمال فنية يف العام الواحد 
ولكن مع الوقت قلت االعمال ب�س����كل كبري جداً 
وال اع����رف ال�س����بب ولك����ن رمبا يك����ون الرتاجع 
االقت�س����ادي الذي ا�ساب االقت�س����اد العاملي 
اث����ر علي االنتاج الدرامي اخلليجي، ورغم تزايد 
القن����وات التلفزيونية اخلليجي����ة اال اأن الدراما 
اخلليجية قلت واقت�����رشت القنوات علي عر�س 
امل�سل�سالت املدبلجة. وبالن�سبة يل عمل درامي 
واحد يف الع����ام كفاية لكوين ال اأحب ان )احرق( 

نف�سي فنياً. 

كيف تجدين تواجد الفنانات البحرينيات 
في األعمال التلفزيونية؟ وهل تقتصر 
اعمالهن على المسلسالت الرمضانية؟ 
اأعتقد اأن تواجد الفنانات البحرينيات جيد 
ب�س���كل عام يف االأعم���ال اخلليجية وكما ذكرت 
�س���ابقا ال توج���د اأعمال كثرية كما يف ال�س���ابق 
فاأعتق���د اأن عمالً اأو عملني يف العام  �س���ي جيد 
جدا باالإ�سافة اإلى اأن �رشكات االنتاج والقنوات 
التلفزيونية تف�سل عر�س اأعمالها يف رم�سان. 

األعمال التلفزيونية “البحرينية” قليلة 
ج��دًا، هل تبررين ذل��ك بتوجه الفنانات 

البحرينيات لألعمال الخليجية األخرى؟

الفنان���ات  ان  االأكي���د  م���ن  ال.  طبع���اً 
االعم���ال  يف  العم���ل  يتمن���ون  البحريني���ات 
البحريني���ة ولكن لالأ�س���ف ال يوج���د اهتمام يف 
هذا ال�س���اأن، و�رشكات االإنتاج البحرينية قليلة 

اأو اإنتاجها قليل جدا. 

 “ الخن��ة  الفنان��ة “س��مية  أن  نالح��ظ 
مبتعدة عن المس��رح، ما الس��بب في 

ذلك؟
امل�رشح هو امل�س���نع ال���ذي ينتج الفنانني 
املحرتفني ولكن ال اجد نف�س���ي فيه لالأ�س���ف 
وال�سبب يعود ايل طبيعة �سخ�سيتي. احلمدهلل 
امل�رشح يف البحرين جيد وامل�رشحيات البحرينية 
ال تق���ل مب�س���تواها ع���ن امل�رشحي���ات العاملية 
وهذه لي�س���ت جماملة اإمنا حقيقة ولكن الدعم 
القوي مطلوب النتعا�س احلركة امل�رشحية حتى 
ت�س���تطيع ان ت�سارك على امل�س���توي العاملي 

ولي�س فقط املحلي واخلليجي. 

    BUZZ      
أحداث

ف��اأن��ت  ب�����االأع�����داء  ت���ك���رتث  ال 
املنت�رش.

خف���ف م���ن وجب���ات الدهون يف 
الليل. 

يف  ال���رتدد  ع���دم  امله���م  م���ن 
القرارات. 

الدرا�س���ة مطلوبة للتخ�س�س يف 
جمالك.

اهت�����م باأ�س�������رتك وال تهم�������ل 
واجباتك.

القل���ق يدم���ر االإن�س���ان فانتب���ه 
لنف�سك.

ح���اول اأن ال تنزعج ملن يعطيك 
الن�سيحة. 

واظ���ب على امل�س���ي فهو مفيد 
لل�سحة.

البداي���ة  يف  جتده���ا  ال�س���عوبة 
فقط.

رحلة �س���يد مع االأ�سدقاء نهاية 
االأ�سبوع.

ال تتاأخ���ر يف ر�س���م اأهداف���ك يف 
احلياة. 

اآخ���ر  نزه���ة  ال���ى  بحاج���ة  ان���ت 
االأ�سبوع. 
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الدلو: 

الحوت:
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العذراء: 
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 “دنيا األلعاب“ و“ممنوع دخول السيدات“ 
باكورة “مسرح السعودية“

• اإبراهيم ن�رش اهلل	 • �سيماء الوطني	

ستكون منارة لنشر الثقافة الفوتوغرافية

فريق 360 للتصوير يدشن مجلته اإللكترونية الجديدة
اإ�س���هاما من���ه يف احلي���اة الثقافي���ة مبملكة 
البحري���ن وخل���ق الظرف واجلو االإبداعي، د�س���ن 
فريق 360 للت�سوير م�ساء يوم ال�سبت املا�سي 
االإ�س���دار االأول م���ن جمل���ة 360 الفوتوغرافية، 
الت���ي تطم���ح اأن تك���ون من���ارة لن����رش الثقاف���ة 
واخللي���ج  البحري���ن  مملك���ة  يف  الفوتوغرافي���ة 
والوطن العربي، باأ�س���لوب ب�سيط وجذاب حاملًة 

فن الفوتوغرافيا اإلى اأُفق اأبعد واأجمل.
ويه���دف الفري���ق من خ���الل ه���ذا امل�رشوع 
الرائ���د اإل���ى التاأ�س���ي�س لثقاف���ة فوتوغرافية، 
ون�رش املفاهيم الفنية لفن الت�س���وير، وت�سجيع 
املواه���ب و�س���قل املهارات من خ���الل الربامج 
املتنوعة التي يقيمها ف�ريق 360، وكذلك خلق 
اأجواء لتبادل االأفكار واملعلومات واملعرفة بني 
الفوتوغرافي���ني يف مملك���ة البحري���ن وخارجها، 
باالإ�س���افة اإلى اإغناء املحتوى العربي يف املجال 
الفوتوغ���رايف، واالنطالق واالنت�س���ار يف املحيط 
االإقليم���ي والعرب���ي، واالنفت���اح عل���ى التجارب 

الفوتوغرافية العربية والعاملية.
ه���ذا وقد األق���ى رئي����س اللجن���ة الثقافية 
بالفريق يعقوب املاجد كلمة باملنا�سبة اأو�سح 
فيه���ا اأن الفري���ق تاأ�س����س يف 1/ 1 / 2017 
حتت م�س���مى كامريا ليدرز، وبعد مرور �سهرين 
اتفق االأع�س���اء على تغري اال�س���م اإلى اكادميية 
البحري���ن للت�س���وير وم���ن ثم تغري اال�س���م اإلى 
فري���ق 360 للت�س���وير تزامنا مع قرار اإ�س���دار 

ب���ي جملة تعنى بالت�س���وير، كون الوطن  لعر ا
يفتق���ر اإل���ى م���واد تثقيفية مطبوع���ة يف جمال 
الت�س���وير ومت اختيار ا�س���م للمجل���ة وهو جملة 

360 الفوتوغرافية.
واأ�س����اف املاجد.. لق����د داأب فريق االإدارة 

عل����ى اإح����داث تغري يف ن�س����اط الفري����ق والعمل 
على رق����ي فن الت�س����وير الفوتوغ����رايف واإمالء 
الف����راغ والنواق�س املوجودة 
فق����د  العرب����ي،  عاملن����ا  يف 
عملنا جميعا على بث الوعي 
التثقيفي من خالل التوا�سل 
االجتماع����ي وتبني املواهب 
وتوفري  ورعايتها  االإبداعية 
الالزمة  التدريبية  الدورات 
ل�س����قل املواهب، ونعلنها 
م����ن اليوم اأن ه����ذه املجلة 
ه����ي جملة جميع م�س����وري 
العامل العربي وي�رشفنا ن�رش 
م�س����اهماتهم من �سور اأو 

مقاالت

اأم���ا قائ���د الفري���ق حمم���ود �س���المي فق���د 
ح���ث جمي���ع الفوتوغرافيني يف مملك���ة البحرين 
والوطن العربي على امل�ساركة يف املجلة واإثراء 
حمتواها من خالل جتاربهم ال�س���وئية و�سورهم 
الفوتوغرافي���ة واأفكارهم الغنية، كما حتدث يف 
حفل التد�س���ني امل�س���ور البحريني القدير جان 
البلو�سي الذي اأعطى احلا�رشين نبذة عن �سريته 
امُللهم���ة يف عامل الت�س���وير واالإخ���راج، وبداياته 
ال�س���اقة وكفاح���ه حتى اِنت�س���اره وو�س���وله اإلى 

العاملية.
هذا و�سوف ت�سدر جملة 360 الفوتوغرافية 
كل �س���هرين جماناً وب�سيغة اإلكرتونية )بي دي 
اإف(، وميكن حتميلها والتفاعل مع حمتواها من 
خالل رابطه���ا على ال�س���بكة العنكبوتية ويراأ�س 
املجل���ة حمم���ود �س���المي ورئي����س التحرير ان�س 
عمار وفريق العمل يتكون من امل مظفر وهاين 
تيتاوي وعلى امليدان وحممد فرج والت�س���ميم 
واال����رشاف الفن���ي م���روى حلم���ي، وقد ا�س���تمل 
العدد االول من املجلة على عدد من املوا�س���يع 
وه���ي.. االخطاء ال�س���ائعة عند ت�س���وير االطفال 
حيث تبني امل�سورة امل مظفر ان حني ت�سوير 
االطف���ال ال تطلب منه���م اأال يتحركوا وال تطلب 
منهم ان يبت�س���موا، وال ت�س���ور االطف���ال واقفا، 
وكتبت دانييل ليبني مو�س���وعا �سيقا بعنوان “ 
االبت�سامة الزائفة كيف نتجنبها اثناء الت�سوير” 
ولق���اءا مع امل�س���ور الفوتوغ���رايف دعيج خليفة 
الذي او�سح ان الت�سوير بالن�سبة له لي�ست جمرد 
هواية ولي�س���ت كذلك جمرد مهنة، انها ال�سغف 
ال���ذي يتماهى مع روحه، وتطالعنا املجلة كذلك 
مبو�س���وع عن “فيبونات�س���ي او قاع���دة االأثاث” 
مزود بال�س���ور اجلميلة املعربة، ومو�سوع” فن 
ت�س���وير الطعام” بعد�سة امل�س���ور على طالب 
الذي يقول عن نف�سه باأنه تعمق كثريا يف ت�سوير 
االطعمة م�س���تفيدا من امل���واد التعليمية الغنية 
الت���ي يوفره���ا اليوتي���وب واملواق���ع االجنبية، 
ومو�س���وع بعنوان اثر الفرا�سة بقلم بيرت ادمز، 
“ جوغ���ل.. املدين���ة امل�س���ورة التي احت�س���نت 
الع���امل”، “املعج���م الفوتوغ���رايف”، “التعري�س 
املزدوج يف الفوتو�س���وب”، وق�س����س �سغرية 
وغريه���ا م���ن املوا�س���يع. و�س���يتم تخ�س���ي�س 
العدد القادم ملو�سوع مملكة البحرين يف عيون 

الفوتوغرافيني.

اأ�سامة املاجد

• يعقوب املاجد رئي�س اللجنة الثقافية	

• فريق 360 للت�سوير 	

• •حممود �سالمي 	 جان البلو�سي	



“بالك بانرث” يتخطى �أ�سطورة جيم�س كامريون
ا�س���تطاع فيل���م “بالك بانرث” اأن يتخطى اأ�س���طورة املخ���رج جيم�س كامريون فيل���م تايتانيك 

لي�سبح ثالث اأعلى اإيرادات يف تاريخ الوليات املتحدة الأمريكية. 
بح�س���ب ما اأوردت البوابة العربية لالأخبار التقنية. وبالرغم من اأن بالك بانرث مت عر�سه يف دور 
ال�سينما منذ فرتة ق�سرية نحو 8 اأ�سابيع، الإ اأنه دخل التاريخ لي�سبح ثالث اأعلى اإيرادات يف تاريخ 
ال�س���ينما الأمريكية، حيث جنح يف حتقيق 659.5 مليون دولر يف اأمريكا ال�س���مالية وحدها، متخطًيا 

اإيرادات تايتانيك الذي �سدر العام 1997، والتي بلغت 659.3 مليون دولر. 
ُيعت���ر فيل���م بالك باثرن من اأن�س���ج اأعم���ال �رشكة مارفل حت���ى الآن، واأكرث اأف���الم الكوميك�س 
والأبطال اخلارقني ن�سًجا، حيث قدم مل�ساهديه الكثريمن املتعة الب�رشية والفكرية وحبكة قوية.

�نتحار �إحدى زوجات ملك �سو�زيلند �لـ 15       

قال مكتب الأمري الريطاين هاري اأم�س 
الإثن���ني اإنه وخطيبته ميج���ان ماركل يحثان 
اأي �س���خ�س يرغب اأن ير�س���ل لهم���ا هدية؛ 
مبنا�سبة زفافهما ال�سهر املقبل على الترع 

للجمعيات اخلريية بدل من ذلك.
ويقام حفل زفاف الأمري هاري واملمثلة 
19 ماي���و يف قلع���ة  الأمريكي���ة م���اركل يف 
وند�سور. ويجتذب اخلطيبان ح�سودا كبرية 

اأينم���ا حال من���ذ اإعالن خطبتهم���ا يف نوفمر. 
وق���ال مكتب ه���اري حفيد ملك���ة بريطانيا 
اإليزابي���ث الثاني���ة يف بي���ان اإن اخلطيب���ني 
ممتنان ب�س���دة للم���ودة التي ي�ست�س���عرانها 
“ويحر�سان اأن ي�ستفيد اأكر عدد ممكن من 

النا�س من هذا ال�سخاء”.
واأ�س���اف البيان “ل���ذا يطلب���ان من اأي 
�س���خ�س قد يرغب يف الحتفال باملنا�س���بة 

التفكري يف الترع ملوؤ�س�س���ة خريية بدل من 
اإر�سال هدية للزفاف”.

واخت���ار ه���اري وم���اركل لذل���ك �س���بع 
منظم���ات خريية ل تربطهما بها اأي �س���الت 
مبا����رشة. ومن بني ه���ذه املنظم���ات جمعية 
اإت�س.اآي.يف ت�س���يلدرن ومنظمة مينا ماهيال 
التي ت�ساعد الن�ساء يف الأحياء الع�سوائية يف 

مومباي بالهند.

 خمور “منزلية” 
تقتل �لع�سر�ت

ت���ويف نح���و 50 �سخ�س���ا اإثر تن���اول خمور 
م�س���نعة منزليا غربي اإندوني�س���يا، مبا يف ذلك 

العا�سمة جاكرتا، خالل اأ�سبوع.
�سخ�س���ا   17 لق���ي  احل���وادث،  اآخ���ر  ويف 
حتفهم بني يومي اخلمي�س والإثنني يف منطقة 
�س���يكالنغكا ق���رب باندون���غ، عا�س���مة ج���اوة 

الغربية.
يف  احلك���ومي  امل�ست�س���فى  مدي���ر  وق���ال 
�سيكالنغكا، ياين �س���ومبينا، اأم�س الإثنني، اإن 
16 �سخ�سا لقوا حتفهم يف امل�ست�سفى، بينما 

تويف �سخ�س واحد لدى و�سوله.
ونقل���ت اأ�سو�س���يتد بر�س ع���ن املتحدث 
با�سم �رشكة جاكرتا، ارغو يوونو، اإن 31 �سخ�سا 
اآخرين لقوا حتفهم يف جاكرتا ومدينتي ديبوك 
وبيكا�س���ي، يف ح���وادث منف�س���لة من���ذ بداية 

ال�سهر اجلاري.
واأدت ال�رشائب املرتفعة على اخلمور اإلى 
ظهور �سوق �سوداء بني الفقراء يف اإندوني�سيا، 

اأكر دولة يف العامل من حيث عدد امل�سلمني.

 �أب يحتجز �بنه 
يف قف�س 20 عاما

اعتقل����ت ال�رشط����ة الياباني����ة البارح����ة رجال 
حب�س ابنه املري�س عقليا لأكرث من 20 عاما يف 

قف�س.
وت�سري التحقيقات اإلى ال�ستباه بيو�سيتان 
ياما�ساكي بحب�س ابنه، يف قف�س خ�سبي، داخل 
كوخ مقاب����ل منزله الواقع يف مدينة “�س����اندا”. 
واأ�س����ار موق����ع “جابان تاميز” اإل����ى اأن الأب بداأ 
ب�سجن ابنه عندما كان يف �سن ال� 16؛ وذلك لأن 
مر�س����ه، جعله يت�رشف بعنف. واكت�سف م�سوؤول 
بالرعاية الطبية اأمر الفتى ال�سجني، عندما قام 

بزيارة منزل ياما�ساكي، لتمري�س زوجته.
واأو�س����حت التحقيقات اأن الأب كان يطعم 
البن يوميا، وي�س����اعده على ال�ستحمام، طوال 
م����دة احتج����ازه يف القف�س الذي بل����غ طوله 90 

�سنتيميرتا، وعر�سه 1.8 مرتا.
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األخيرة
�ل�سعودية ت�سارك يف مهرجان كان �ل�سينمائي

اأعل���ن وزي���ر الثقافة والإعالم ال�س���عودي عواد العواد اأم�س الإثنني م�س���اركة اململك���ة يف مهرجان كان 
ال�سينمائي الدويل للعام 2018 لأول مرة بتقدمي جمموعة من الأفالم الق�سرية.

وقال الوزير بعد حمادثات مع وزيرة الثقافة الفرن�سية فرن�سواز ني�سني اأثناء زيارة اإلى فرن�سا مرافقا 
لويل العهد الأمري حممد بن �س���لمان: “نحن �سعداء اأي�سا اأنه اتفقنا مع الوزيرة على اأن تكون هناك م�ساركة 

ر�سمية يف مهرجان كان لأول مرة”. ويفتتح مهرجان كان �سهر يونيو املقبل يف جنوب فرن�سا.

ذكرت �سحيفة “ديلي ميل” الريطانية، 
اأن واحدة من زوجات عاهل مملكة �س���وازيلند 
ع���رث عليها ميت���ة يوم اجلمعة بعدما و�س���عت 

حدا حلياتها داخل الق�رش.
وبح�سب امل�س���در، فاإن الراحلة �سنتيني 
م�سانغو، البالغة من العمر 37 عاما، كان تعاين 
الكتئاب، ومل يجر ال�س���ماح لها موؤخرا بح�سور 

جنازة �سقيقتها.
وتزوجت الراحلة امللك م�س���واتي الثالث 
�سنة 2000، لت�سبح واحدة من بني 15 عقيلة 
للعاهل. وارتبطت م�س���انغو بامللك حني كان 

عمره���ا ل يتج���اوز 18 عاما، وج���رى اختيارها من حفل رق����س، واأجنبت طفلني خ���الل حياتها 
الزوجية. وبح�س���ب مقربني من ق�رش مملكة �سوازيلند ال�س���غرية الواقعة يف جنوب �رشق القارة 
الإفريقية، فاإن الراحلة كانت غري �سعيدة يف حياتها، وداأبت على اللجوء اإلى الر�سم والعمليات 
التجميلية لطرد امللل. وقال مقرب من امللك اإن الزوجني كانا �سعيدين يف حياتهما، واأ�ساف 

اأن العاهل �سعر بحزن كبري جراء ما وقع.

 Social
media

�عتد�ء يهز رومانيا 
�سحيته رجل م�سن

اأظه���ر مقطع فيديو جرى تداوله موؤخرا حلظات مروعة من �رشب ورف�س �س���خ�س 
م�سن يف ال�ساد�سة وال�ستني من عمره، مبدينة تران�سيلفانيا، جنوبي رومانيا.

وبح�س���ب ما نقلت �س���حيفة “ديلي ميل” الريطانية، ف���اإن دمييرتي نيكولي، 
تعر�س لل�رشب املرح على يد �سابني يبلغان 18 و23 �سنة من العمر.

وطال���ب نيكولي �س���ابا عمل لديه بدفع الأجر امل�س���تحق، لك���ن رب العمل جلب 
�سديقه، واأخذا ينهالن عليه بال�رشب يف نفق للم�ساة. وطرح املعتديان الرجل امل�سن 
اأر�س���ا وظال ي�رشبانه اإلى اأن فقد وعيه، وت�سبب العتداء بفقدانه عددا من الأ�سنان، 
ف�س���ال عن ح�س���ول ك�رش يف الأنف. وهزت احلادثة رومانيا واأثارت تعاطفا وا�سعا مع 
�س���حية العتداء، وعر�س بع�س اأطباء الأ�س���نان تقدمي خدمات العالج للم�س���ن، فيما 

جمع اآخرون ترعات ودفعوا بها �سهورا من الإيجار للمت�رشر.

من �أ�سخم عرو�س “دولت�سي �أند غابانا” �أقيم يف نيويورك

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

)ت�صوير:خليل اإبراهيم( بحريني يقوم ب�صناعة الدالل يف معر�ض “حرفنا” املقام يف باب البحرين.  
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س غري م�ستقر مع 
فر�سة لت�ساقط اأمطار 

متفرقة قد تكون رعدية.

الرياح �سمالية �رشقية من 10 اإلى 15 عقدة 
ولكنها من 5 اإلى 10 عقدة خالل الليل مع 

هبات قد ت�سل اإلى 35 عقدة احياناً.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام وي�سل اإلى 8 
اقدام يف عر�س البحر اثناء الهبات. درجة احلرارة 

العظمى 32 وال�سغرى 22 درجة مئوية.

�الأمري هـاري وخطيبتـه: ال تر�سلـو� لنا هد�يا.. تربعو� 
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