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البحرين يف  الإيرانية  التدخالت  “الرباعية” تدين 
مثمنة جهود اململكة يف حماربة الإرهاب

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأ�ص���درت اللجن���ة 
الوزارية العربية الرباعية بياًنا اأدانت فيه التدخالت 
والأعمال الإيرانية التخريبية وامل�صتمرة يف ال�صوؤون 
الداخلي���ة ململك���ة البحري���ن، مثمن���ة جه���ود مملكة 

البحرين يف حماربة الإرهاب.
و�صارك وزير اخلارجية ال�صيخ خالد بن اأحمد بن 

حمم���د اآل خليفة اأم�ض يف الريا�ض، يف اجتماع اللجنة 
الوزاري���ة العربية الرباعية واجتم���اع وزراء اخلارجية 
التح�ص���ري للقمة العربي���ة )29( التي �صتعقد يف 

اململكة العربية ال�صعودية.
وقال وزير اخلارجي���ة ال�صعودي، عادل اجلبر، 
يف اجلل�ص���ة الفتتاحي���ة للموؤمت���ر ال���وزاري العربي 

حت�ص���را للقم���ة العربي���ة ال����29، اإن الريا����ض لن 
الإيراني���ة يف  الإره���اب والتدخ���الت  تت�صام���ح م���ع 

املنطقة.
واأدان الأم���ن الع���ام جلامع���ة ال���دول العربية 

اأحمد اأبوالغيط التدخ���الت الإيرانية يف 
البحرين وغرها من الدول العربية.

تعيني �سفري فوق العادة للبحرين يف الإمارات

غدا املزارعني  التوت” ب�سوق  “مهرجان 
املنام���ة - وكال���ة الزراعة وال���روة البحرية: 
تنظ���م وكال���ة الزراع���ة وال���روة البحري���ة غ���دا 
“مهرج���ان الت���وت” امل�صاح���ب لفعاليات �صوق 
الع�رشي���ن  اأ�صبوع���ه  يف  البحريني���ن  املزارع���ن 
بن�صخت���ه ال�صاد�ص���ة وذلك مب�صارك���ة 18 مزارعا 
بحريني���ا لعر����ض اأ�صن���اف متع���ددة م���ن التوت 

البحريني وال�صيني والأخ�رش.
ويه���دف املهرجان اإل���ى الرتوي���ج لأ�صناف 

الت���وت املحلي���ة يف اإط���ار �صيا�ص���ة ا�صتثماري���ة 
وبيئية مندجمة؛ لتعزيز مكانتها بال�صوق املحلية 
من خالل تطوير اأ�صاليب وتقنيات هذه الزراعة. 

عر����ض  املهرج���ان  فعالي���ات  وتت�صم���ن 
معلوم���ات وافية من جان���ب اإدارة الروة النباتية 
عن الت���وت وزراعت���ه والطرق املثالي���ة لإنتاجها 

وفوائده���ا ال�صحي���ة والغذائي���ة، و�رشح 
اآليات ا�صتعمال البذور املختارة.

املنام���ة - بن���ا: �صدر عن عاه���ل البالد 
�صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�صى اآل 
خليف���ة مر�ص���وم رق���م )24( ل�صن���ة 2018 
بتعين �صفر ف���وق العادة مفو�ض ململكة 
البحرين لدى دولة الإمارات العربية املتحدة 

جاء فيه:
ُيع���ن ال�صيخ خالد بن عب���داهلل بن علي 
اآل خليفة - ال�صفر يف الديوان العام لوزارة 
اخلارجي���ة – رئي�ص���ا للبعث���ة الدبلوما�صي���ة 
البحريني���ة ل���دى دول���ة الإم���ارات العربي���ة 

املتحدة بلقب �صفر فوق العادة مفو�ض.
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وا�صنط���ن � اأ ف ب: اتخذ الرئي�صان الأمركي 
دونال���د ترام���ب والفرن�ص���ي اميانوي���ل ماكرون 
اأم�ض مواق���ف �صبابية ب�صاأن حتدي���د موعد ل�صن 
�رشبات على �صوري���ا ردا على الهجوم الكيميائي 
املفرت����ض يف الغوط���ة ال�رشقي���ة ق���رب دم�صق. 
وتوج���ه اإلى �صوريا فريق من خ���راء منظمة حظر 
الأ�صلح���ة الكيميائي���ة، وف���ق ما اأعلن���ت املنظمة 
الدولي���ة. ويتوق���ع اأن يق���وم اخل���راء بالتحقيق 
ب�صاأن احتمال ا�صتخ���دام النظام ال�صوري لأ�صلحة 
كيميائية يف مدينة دوم���ا. وغداة حتذيره رو�صيا 
الداعم���ة للرئي����ض ال�ص���وري ب�ص���ار الأ�ص���د ب���اأن 
“ال�صواري���خ قادم���ة”، كتب ترام���ب يف �صل�صلة 
م���ن التغري���دات ال�صباحية “مل اأق���ل متى �صيتم 
الهجوم على �صوري���ا. ميكن اأن يكون ذلك قريبا 

اأو لي�ض يف القريب العاجل مطلقا”.

ال�سبابية تطغى على موقفي ترامب وماكرون حيال �سرب �سوريا

• مدينة دوما ال�صورية	

• حامل اللقب فريق املنامة يح�صم تاأهله اإلى املباراة النهائية لدوري زين الدرجة الأولى لكرة ال�صلة	

اإحالة متهمني تاجرا ب�سخ�ص للمحكمة
املنام���ة - النياب���ة العام���ة: �رشحت 
وكي���ل النائ���ب الع���ام بنياب���ة حمافظة 
العا�صمة نور عبداهلل �صهاب باأن النيابة 
العام���ة اأجن���زت حتقيقاته���ا يف واقع���ة 
الجت���ار ب�صخ����ض وحج���زه وحرمان���ه من 
حريت���ه بغر وجه قان���وين واأمرت باإحالة 
متهمن اإلى املحكم���ة الكرى اجلنائية 
املخت�ص���ة وحددت جل�صة بتاريخ 7 مايو 

2018 لنظرها.
وتعود تفا�صيل الواقعة فيما اأبلغت 

به املجني عليه���ا اأنها وحال وجودها يف 
مملك���ة البحري���ن للعمل كمدب���رة منزل 
تعرف���ت عل���ى املتهم���ة الثاني���ة الت���ي 
عر�ص���ت عليه���ا فر�ص���ة عم���ل اأف�ص���ل 
وبرات���ب اأعل���ى فوافق���ت عل���ى ذل���ك، 
والتقت باملتهمن، اإذ قاما بنقلها اإلى 
اإح���دى ال�صق���ق وحجزا حريته���ا؛ متهيًدا 
ل�صتغالله���ا يف اأعمال الدع���ارة مع عدد 

الأ�صخا����ض بغ���ر ر�صاه���ا  م���ن 
8مقابل مبالغ مالية.

تكاثرها من  للحد  ال�سالة  الكالب  تعقيم  “البلديات”: 

بحرين” باملطار “هال  قاعات  لتموين  دينار  مليون   2.2

و�ص���وؤون  الأ�صغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين: ق���ال وكيل 
�ص���وؤون البلدي���ات ب���وزارة الأ�صغ���ال و�صوؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين نبيل اأبوالفتح 
اإن الوزارة ممثلة ب�ص���وؤون البلديات �صتبداأ يف 
الأ�صابي���ع املقبلة املرحل���ة الثانية من معاجلة 
ظاهرة ال���كالب ال�صال���ة وانت�صارها باملناطق 

ال�صكنية.
اأف�ص���ل  عل���ى  املرحل���ة  ه���ذه  وت�صتن���د 
املمار�ص���ات املتبع���ة يف دول الع���امل، والت���ي 
اأثبت���ت جدواه���ا يف معاجل���ة ظاه���رة ال���كالب 
ال�صالة، ومت و�صع خطة متتد اإلى عام يقت�صي 
العم���ل خاللها م���ع القطاع اخلا����ض املمثل يف 
العي���ادات البيطرية اخلا�صة املرخ�صة للقيام 

بعمليات التعقيم الرامية اإلى احلد من 
تكاثر الكالب ال�صالة. 

طرحت �رشكة “هال بحري����ن” لل�صيافة يف اجلل�صة 
الأ�صبوعي����ة ملجل�����ض املناق�صات واملزاي����دات اأم�ض 
مناق�ص����ة؛ لتق����دمي خدم����ات متوي����ن لقاع����ات “هال 
بحرين” يف مطار البحرين الدويل تقدم اإليها عطاءان، 
مت الإف�صاح ع����ن اأحدهما بنحو 2.2 مليون دينار. كما 
طرحت �رشكة مطار البحرين مناق�صة لال�صتعانة بجهة 
خارجي����ة لت�صغي����ل مركز ات�ص����ال ا�صتعالم����ات مطار 

البحرين الدويل وال�صوت الإعالين مببنى امل�صافرين 
تق����دم اإليها 6 عط����اءات. و فتح جمل�����ض املناق�صات 
واملزاي����دات، 21 مناق�ص����ة ومزاي����دة تابع����ة ل����� 10 
جهات حكومية، وبل����غ جمموع اأقل العطاءات املقدمة 
نح����و 5.89 ملي����ون دينار، وهي تت�صم����ن 116 عطاء، 
يف ح����ن بلغ اإجم����ايل العطاءات املقدم����ة 129 عطاء. 
ونظر املجل�ض يف 4 مناق�ص����ات لوزارة ال�صحة، اأولها 
ل�صتبدال لوحة التوزيع الكهربائية واأعمال كهربائية 
خمتلفة لعدة من�صاآت �صحية بالوزارة تقدم اإليها 12 

عط����اء، علق اأحدها، واأقل عطاء بنحو 94.3 األف دينار، 
والثاني����ة ل�صتبدال وح����دة التكييف ال�صحب يف جممع 
ال�صلماني����ة الطب����ي تقدم اإليه����ا 6 عط����اءات اأقلها ب� 
71 األف دينار، فيما تعلق����ت الثالثة با�صتبدال لوحة 
التحك����م الكهربائية الأتوماتيكية مبجم����ع ال�صلمانية 
الطب����ي، تقدم اإليها 8 عط����اءات اأقلها ب� 57.75 األف 
دين����ار، والأخ����رة لرتكي����ب م�صابيح موف����رة للطاقة 
ملن�ص����اآت �صحي����ة ع����دة بال����وزارة، تق����دم اإليه����ا 10 

عطاءات، اأقلها بنحو 107.88 األف دينار.
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املنامة اإلى النهائي

• �صورة تذكارية لوزراء اخلارجية العرب يف الريا�ض	

ا�ستثمارات “التمدين” بـ“الأهلي املتحد” 
البحريني ُتعزز اأ�سولها

خم�سيني يحتال على الن�ساء منتحال �سفة 
رجل اأعمال

النجمة ي�سرب موعًدا مع باربار يف نهائي 
اليد” “اأقوياء 
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اختيار 4 اأفالم بحرينية ق�سرية يف “�سا�سة 
�سغرية.. اأفالم ق�سرية” 

مسافات البالد
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اأمل احلامد

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�ض - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�ض - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

تفوز بجائزة ال�سحافة العربية 
فئة "ال�سحافة ال�ستق�سائية" 

• جاللة امللك	
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التعاون الثنائي مع اأمريكا �ساهم يف حتقيق الأمن باملنطقة
دعم املبادرات املتبادلة لتوطيد العالقات... �شمو حمافظ اجلنوبية: 

الرف���اع - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: ا�شتقبل 
حماف���ظ اجلنوبية �شمو ال�شي���خ خليفة بن علي 
ب���ن خليفة اآل خليفة �شف���ر الواليات املتحدة 
االأمركي���ة ل���دى مملك���ة البحري���ن جا�شت���ن 
املحافظ���ة  يف  �شم���وه  مبكت���ب  �شيبري���ل، 

اجلنوبية.
ويف بداي���ة اللق���اء رح���ب �شم���و حماف���ظ 
اجلنوبية بال�شف���ر االأمركي، م�شيًدا مبا يربط 
مملكة البحرين والوالي���ات املتحدة االأمركية 
م���ن عالقات قوي���ة يعززها التع���اون امل�شتمر 
يف �شتى املجاالت، م�ش���ًرا �شموه اإلى التعاون 
الثنائي املتميز يف اجلانب االأمني واملمتد عرب 
حقب طويله والذي �شاهم ب�شكل موؤثر وفاعل 
يف حتقي���ق االأمن واال�شتقرار باملنطقة، موؤكدا 
�شم���وه �رضورة دعم املب���ادرات املتبادلة التي 
من �شاأنه���ا توطيد وتنمية العالق���ات الثنائية 

القائمة بن البلدين ال�شديقن. 
كما ا�شتعر�س �شمو ال�شيخ خليفة بن علي 

اآل خليف���ة خالل اللقاء عددا م���ن املو�شوعات 
والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك، مبيًنا �شموه 
النه�ش���ة التنموي���ة التي ت�شهده���ا املحافظة 
اجلنوبي���ة م���ن م�شاريع خدمي���ة وا�شعة النطاق 
ت�شم���ل القطاع���ات كاف���ة، والت���ي �شت�ش���كل 
جانًبا مهًما يف جع���ل املحافظة اجلنوبية اخليار 
االأن�ش���ب واملق�شد االأول م���ن خمتلف اجلوانب 
واالأ�شعدة.  ويف نهاية اللقاء عرب �شمو حمافظ 
اجلنوبية عن متنياته ل�شفر الواليات املتحدة 
االأمركي���ة بالتوفي���ق والنجاح يف مه���ام عملة 
وبال�ش���كل ال���ذي يخ���دم تطلع���ات وم�شال���ح 

البلدين ال�شديقن. 
م���ن جهت���ه، اأع���رب �شيبريل ع���ن �شكره 
وتقديره ل�شمو حمافظ اجلنوبية على الرتحيب 
واحلفاوة وح�شن اال�شتقبال، موؤكًدا ا�شتعداده 
الت���ام يف تعزي���ز التع���اون القائ���م والتن�شيق 
امل�شرتك، متمنًيا للمحافظ���ة اجلنوبية املزيد 

من التقدم واالزدهار. 

• �شمو حمافظ اجلنوبية م�شتقبالً ال�شفر االأمركي	

“الربـاعيــة” تديــن التدخــالت الإيرانيــة يف البحــرين
مثمنة جهود اململكة يف حماربة االإرهاب

وزي����ر  �ش����ارك  اخلارجي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
اخلارجية ال�شيخ خال����د بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
اأم�س مبدين����ة الريا�س، يف اجتم����اع اللجنة الوزارية 
العربي����ة الرباعية املعنية مبتابع����ة تطورات االأزمة 
م����ع اإيران و�شب����ل الت�شدي لتدخالته����ا يف ال�شوؤون 
الداخلي����ة للدول العربية واملكونة من كل من دولة 
االإمارات العربية املتح����دة )رئا�شة اللجنة(، مملكة 
البحري����ن، اململكة العربي����ة ال�شعودي����ة، جمهورية 
م�رض العربي����ة، واالأمن العام جلامعة الدول العربية 
اأحمد اأبو الغيط، على هام�س اجتماع وزراء اخلارجية 
التح�ش����ري للقمة العربية التا�شعة والع�رضين التي 

�شتعقد يف اململكة العربية ال�شعودية.
ويف االجتماع، ناق�شت اللجنة الوزارية تطورات 
االأزم����ة مع اجلمهوري����ة االإ�شالمي����ة االإيرانية وم�شار 
العالق����ات العربي����ة م����ع اإي����ران و�شب����ل الت�ش����دي 
للتدخ����الت االإيراني����ة يف ال�ش����وؤون الداخلية للدول 

العربية.
واأ�ش����درت اللجن����ة الوزاري����ة بياًن����ا اأدانت فيه 
التدخ����الت واالأعمال االإيرانية التخريبية وامل�شتمرة 
يف ال�ش����وؤون الداخلية ململكة البحرين، مثمنة جهود 
مملك����ة البحرين يف حماربة االإرهاب، ومنوهة بتمكن 
�لأجه����زة �لأمنية يف مملكة �لبحري����ن من �إحباط عدد 
من االأعمال واملخطط����ات االإرهابية، والقب�س على 
116 من العنا�رض االإرهابية التي تنتمي اإلى تنظيم 

اإرهاب����ي، عم����ل احلر�����س الث����وري االإي����راين واأذرعه 
اخلارجية ومنها كتائب ع�شائب اأهل احلق االإرهابية 
وحزب اهلل االإرهابي على ت�شكيله ومتويله وتدريب 
عنا�����رضه وتزويدهم باالأ�شلحة والعب����وات النا�شفة، 
للقي����ام ب�شل�شل����ة من االأعم����ال االإرهابي����ة اخلطرة 
واالإخالل باالأم����ن واال�شتقرار و�����رضب االقت�شاد يف 

مملكة البحرين.
ال�ش����وؤون  يف  االإيراني����ة  التدخ����الت  اإط����ار  ويف 
الداخلية ململكة البحرين اأي�ًشا، اطلعت اللجنة على 
التقرير الذي قدمته مملكة البحرين ب�شاأن دور بنك 
امل�شتقبل الذي مت اإغالقه، اململوك من قبل اإيران، 
يف دعم ومتويل االإرهاب، واملنظمات االإرهابية، يف 
خمالفة خطرة للقوانن واملعاهدات الدولية، ومبا 

يعك�س ا�شتمرار اإيران يف متويل ودعم االإرهاب.
واأدان����ت اللجن����ة الوزارية ا�شتم����رار التدخالت 
االإيراني����ة يف ال�ش����وؤون الداخلي����ة لل����دول العربي����ة، 
وا�شتنكرت يف ذات الوقت الت�رضيحات اال�شتفزازية 
امل�شتم����رة م����ن قب����ل امل�شوؤول����ن االإيرانين �شد 
ال����دول العربية، كما اأعربت اللجنة عن قلقها البالغ 
اإزاء م����ا تقوم به اإيران من تاأجي����ج مذهبي وطائفي 
يف ال����دول العربي����ة، مبا يف ذلك دعمه����ا وت�شليحها 
امليلي�شي����ات االإرهابي����ة يف بع�����س ال����دول العربية 
وم����ا ينتج ع����ن ذلك من فو�شى وع����دم ا�شتقرار يف 
املنطقة يه����دد االأمن القومي العرب����ي، االأمر الذي 

يعي����ق اجله����ود االإقليمي����ة والدولية حل����ل ق�شايا 
واأزمات املنطقة بالطرق ال�شلمية وطالبتها بالكف 

عن ذلك.
كما اأدان����ت اللجنة موا�شلة دعم اإيران لالأعمال 
االإرهابي����ة والتخريبي����ة يف ال����دول العربي����ة، مبا يف 
ذلك ا�شتمرار عملية اإط����الق ال�شواريخ البالي�شتية 
من داخل االأرا�ش����ي اليمنية عل����ى اململكة العربية 
ال�شعودية، والذي ي�شكل خرًقا �شافًرا لقرار جمل�س 
االأمن رقم 2216 )2015( الذي ين�س على �رضورة 

االمتن����اع عن ت�شلي����ح امليلي�شي����ات، موؤكدة دعمها 
االإجراءات التي تتخذها اململكة العربية ال�شعودية 
ومملك����ة البحرين؛ من اأجل الت�ش����دي لهذه االأعمال 

العدوانية حماية الأمنها وا�شتقرارها.
واأدان����ت اللجن����ة ا�شتم����رار اإي����ران يف تطوي����ر 
برناجمها لل�شواريخ البالي�شتية وتزويد احلوثين 
به����ا، كما يف اإطالق ال�شواريخ اإيرانية ال�شنع والتي 
ا�شتهدف����ت م����ن خالله����ا امليلي�شي����ا احلوثية مدن 
وق����رى اململك����ة العربي����ة ال�شعودية، مب����ا يف ذلك 

اإط����الق 7 �شواريخ بالي�شتية م�ش����اء يوم 25 مار�س 
2018، وكذل����ك اإطالق 3 �شواري����خ بالي�شتية يوم 
11 اأبري����ل 2018، على عدد م����ن املدن ال�شعودية 
مب����ا فيها العا�شم����ة الريا�س، وال����ذي قوبل باإدانة 
عربي����ة ودولي����ة وا�شع����ة، وتاأكي����د اأن ذل����ك ي�شكل 
تهديًدا جدًيا لالأمن واال�شتقرار يف املنطقة، واأكدت 
كذل����ك �����رضورة التزام اإي����ران بتنفيذ ق����رار جمل�س 
االأمن رق����م 2231 )2015( فيما يتعلق بربناجمها 
ال�شاروخي، و�رضورة تطبيق اآلية فعالة للتحقق من 
تنفي����ذ االتفاق والتفتي�����س والرقابة واإعادة فر�س 
العقوبات على نحو �رضيع وفعال حال انتهاك اإيران 
التزاماته����ا مبوج����ب االتفاق وعلى اأهمي����ة ان�شمام 
اإيران اإل����ى كافة مواثيق ال�شالم����ة النووية ومراعاة 
امل�شاكل البيئية للمنطقة، وما ت�شمنه ذات القرار 
م����ن تاأكيد حظر اإي����ران اإجراء التج����ارب البالي�شتية 
وتطويره����ا لل�شواري����خ بعيدة امل����دى وال�شواريخ 

القادرة على حمل روؤو�س نووية.
واأعربت اللجنة عن قلقها من الربنامج النووي 
االإيراين مبا يف ذلك ب�شاأن جدية التزام اإيران مبوجب 
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة )JCPOA(، وقدرة 
ه����ذا االتف����اق عل����ى منع اإي����ران من احل�ش����ول على 
ال�ش����الح الن����ووي يف امل�شتقب����ل، خ�شو�ش����ا يف ظل 
�شيا�ش����ات اإيران العدائية يف املنطق����ة، كما اأكدت 

�رضورة مراقبة تطورات هذا امللف.

• وزير اخلارجية ي�شارك يف اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية بالريا�س	

وزير اخلارجية ي�سارك يف الجتماع “التح�سريي العربي”
رف�ض حماولت التدخل يف ال�س�ؤون العربية من خارج الإقليم

وزراء اخلارجية يبحثون تطورات االأزمة مع قطر... “الت�شاوري الرباعي”:

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: �ش����ارك وزي����ر 
اخلارجي����ة ال�شي����خ خال����د ب����ن اأحمد بن حمم����د اآل 
االجتم����اع  يف  الريا�����س  مبدين����ة  اأم�����س  خليف����ة، 
الت�شاوري ل����وزراء خارجية كل من مملكة البحرين 
واململك����ة العربي����ة ال�شعودي����ة ودول����ة االإمارات 
العربي����ة املتح����دة وجمهورية م�����رض العربية، على 
هام�س اجتم����اع وزراء اخلارجية التح�شري للقمة 
العربي����ة التا�شع����ة والع�رضي����ن الت����ي �شتعق����د يف 

اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة. 

اآخ����ر  اخلارجي����ة  وزراء  بح����ث  االجتم����اع،  ويف 
التطورات وامل�شتجدات على ال�شاحتن االإقليمية 
والدولية، واملو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك، 
موؤكدي����ن مواق����ف دوله����م الثابت����ة يف مكافح����ة 
التطرف واالإرهاب راف�شن اأية حماوالت للتدخل 
يف �ش����وؤون ال����دول العربي����ة م����ن خ����ارج االإقليم، 
وم�شددي����ن عل����ى ت�شامنه����م وا�شتم����رار تن�شيق 
مواقفه����م حلفظ االأم����ن واال�شتق����رار يف املنطقة 

العربية ككل. 

وبحث وزراء اخلارجية تطورات اأزمة قطر، اإذ 
اأكدوا موق����ف دول الرباعية الثابت ب�رضورة تلبية 
دول����ة قطر لقائم����ة املطال����ب الثالثة ع�����رض التي 
مت طرحه����ا ومت�شكه����م باملبادئ ال�شت����ة الواردة 
يف اجتم����اع القاهرة واإعالن املنام����ة، باعتبار ذلك 

اأ�شا�ًشا �رضورًيا الإقامة عالقة طبيعية معها. 
كم����ا اتف����ق وزراء اخلارجي����ة عل����ى ا�شتم����رار 
التن�شي����ق والت�ش����اور فيما بينهم خ����الل املرحلة 

املقبلة.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: �ش���ارك 
وزير اخلارجية ال�شي���خ خالد بن اأحمد بن 
حمم���د اآل خليف���ة، مبدين���ة الريا����س يف 
اجتماع وزراء اخلارجية التح�شري للقمة 
العربية التا�شعة والع�رضين التي �شتعقد 

يف اململكة العربية ال�شعودية.
ومت خالل االجتماع مناق�شة الق�شايا 
املدرجة على جدول اأعمال القمة العربية 
اأبرزه���ا: الق�شي���ة الفل�شطينية وتفعيل 
مب���ادرة ال�ش���الم العربية، احت���الل اإيران 
للج���زر العربي���ة الث���الث التابع���ة لدولة 
االإمارات العربية املتحدة )طنب الكربى 

وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى(، التدخالت 
االإيراني���ة يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة للدول 
العربي���ة، �شيانة االأم���ن القومي العربي 
وتطوي���ر املنظوم���ة العربي���ة ملكافح���ة 
االإره���اب، االأزم���ة ال�شوري���ة، وتط���ورات 

االأو�شاع يف اجلمهورية اليمنية.
م���ن  كل  ق���دم  االجتم���اع،  وخ���الل 
املبع���وث االأممي اخلا�س اإلى دولة ليبيا 
غ�ش���ان �شالم���ة واملبع���وث االأمم���ي اإلى 
ال�شوري���ة �شتيفان  العربية  اجلمهوري���ة 
تط���ورات  ع���ن  ���ا  عر�شً مي�شت���ورا  دي 

االأو�شاع يف هاتن الدولتن.
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تعزيز �لتعاون �لعديل مع �أمريكا

تعزيز �لتعاون بني “�لكهرباء” و “�حللبة �لدولية”

�سفري �لبحرين لدى �إندوني�سيا يروج للمنتدى �ال�ستثماري 

“�مللكية لل�رشطة” ت�سارك يف ملتقى جامعة �الأمري نايف 

تنفيذ �لرب�مج �لتدريبية لرفع كفاءة �لعنا�رش �لب�رشية

�لبحرين �نتهجت �العتد�ل و�حلكمة بقيادة جاللة �مللك

تو�فق �لروؤى ب�ساأن ن�رش �ل�سالم و�ال�ستقر�ر

تفقد جهوزية عدد من الأ�سلحة والوحدات الع�سكرية... القائد العام:

املال ي�سيد مبواقف ال�سلطنة الداعمة للمملكة... نائب رئي�س الوزراء العماين:

حري�سون على تنمية العالقات... نائب رئي�س الوزراء اجلورجي:

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ق���ام القائ���د العام 
لقوة دفاع البحرين امل�س���ر الركن ال�سيخ خليفة 
بن اأحم���د اآل خليفة �سباح اأم����س، بزيارة تفقدية 
لعدد من اأ�سلحة ووحدات قوة دفاع البحرين اطلع 
خالله���ا على اجلهوزية القتالية والإدارية وا�ستمع 
اإلى اإيج���از عن مراح���ل برامج الإع���داد والتدريب 
وم�ساري���ع التطوي���ر يف هذه الأ�سلح���ة والوحدات، 
بعدها اأطل���ع على مدى ال�ستع���دادات الع�سكرية 
التي من �ساأنها تقوية وتعزيز اجلهوزية القتالية 
والإداري���ة مبا يتواك���ب مع التط���ور الالفت التي 

ت�سهده قوة دفاع البحرين يف خمتلف املجالت.
ووجه اجلميع اإلى الهتمام يف تنفيذ امل�ساريع 
والربامج التدريبية الت���ي ت�ستهدف تطوير ورفع 
كف���اءة العنا����رش الب�رشي���ة، كما حثهم عل���ى اأهمية 
موا�سل���ة الب���ذل والعط���اء والعمل ال���دوؤوب بكل 
طاق���ة وق���وة وحر����س وتف���اين لتحقي���ق واإجناز 
الأه���داف املن�س���ودة وفًق���ا للطموح���ات الوطنية 
وحتقيًق���ا ل���روؤى وتوجيهات عاهل الب���الد القائد 
الأعل���ى �ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 

خليفة.
واأعرب القائد الع���ام لقوة دفاع البحرين عن 
عميق تقديره لل�صباط و�صب���اط ال�صف والأفراد 

بقوة دف���اع البحري���ن لعملهم الوطن���ي املخل�س 
وروحهم املعنوية العالية وان�صباطهم الذي يدعو 
للفخر والعتزاز، وتفانيهم واإخال�سهم ويقظتهم 
الدائم���ة وحر�سه���م الكام���ل يف تاأدي���ة الواجبات 

وامله���ام املنوطة بهم وظهورهم الدائم باملظهر 
امل�رشف يف حم���ل امل�سوؤولية الوطني���ة على اأكمل 
وج���ه يف �صتى املواقع؛ للت�صحية والذود عن ثرى 

و�سماء وبحر هذا الوطن العزيز.

نائ���ب  اأ�ص���اد  الن���واب:  الق�صيبي���ة - جمل����س 
رئي�س ال���وزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء ب�سلطنة عمان 
ال�سقيق���ة �ساحب ال�سمو فهد ب���ن حممود اآل �سعيد 
بنه���ج العتدال واحلكمة بقيادة عاهل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، والتي توؤكد 
النه���ج احل�صاري التي �صارت ول ت���زال عليه مملكة 
البحرين، م�سي���دا بعمق العالقات التاريخية العمانية 
البحريني���ة منذ احلكام الأوائل م���ن الآباء والأجداد يف 
البلدي���ن ال�صقيق���ن. واأ�ص���اف فهد ب���ن حممود اأن 
الع���امل ينظر اإلى البحرين نظرة تقدير واحرتام واأنها 
ال�سباق���ة دوم���ا ويف املقدمة وال�س���دارة يف جمالت 

التعليم ودعم املراأة والتنمية امل�ستدامة.
جاء ذل���ك خالل ا�ستقب���ال �ساح���ب ال�سمو فهد 
ب���ن حممود اآل �سعيد اأم����س يف رئي�س جمل�س النواب 
والوف���د النياب���ي املرافق الذي ي���زور �سلطنة عمان 
بدع���وة من رئي�س جمل����س ال�سورى العم���اين ال�سيخ 
خال���د بن ه���ال املع���ويل، �صم���ن تفعي���ل التعاون 

وال�رشاكة الربملانية بن املجل�صن. 
وخالل اللقاء، نقل �ساح���ب ال�سمو نائب رئي�س 
الوزراء حتيات �سلطان �سلطنة عمان جاللة ال�سلطان 
قابو�س بن �سعيد جلاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء 
و�صمو ويل العهد، م�صريا باأن مملكة البحرين تتعامل 
م���ع خمتل���ف التحدي���ات والتط���ورات وفًق���ا للروؤية 

الثاقبة واملعتدلة التي تراعي الأو�صاع يف املنطقة، 
واأن مملك���ة البحرين بلد اأمن و�س���الم ومل توؤذي اأحًدا 
ومل تعتد على اأح���د وعالقاتها طيبة مع اجلميع وهي 

اأكرث قوة و�صابة بف�صل تاحم قيادتها و�صعبها.
ومن جهته، اأكد رئي�س جمل�س النواب اأحمد املال 
اأن مملك���ة البحرين تعتز بعمق العالق���ات التاريخية 
املتميزة مع �سلطنة عمان ال�سقيقة، وما ت�سهده من 
تعاون يف خمتلف املجالت، بف�صل القيادة احلكيمة 
جلالل���ة املل���ك، واأخي���ه �ساح���ب اجلالل���ة ال�سلط���ان 
قابو����س بن �سعي���د، م�سرا ملوقف مملك���ة البحرين 
الداعم لأم���ن ومناء ونه�صة �صلطنة عم���ان، وم�صيدا 
مبواقف �سلطنة عمان الرا�سخ���ة وامل�ستمرة الداعمة 

للبحرين.

كما نقل املال حتيات �ساحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليفة لأخيه �ساحب اجلاللة ال�سلطان 
قابو�س بن �سعيد متمنيا دوام التوفيق وال�ستقرار 

ل�سلطنة عمان ال�سقيقة.
كما واأعرب املال عن اإ�سادته ملا ت�سهده �سلطنة 
عم���ان م���ن تط���ور �صام���ل يف كل املج���الت، بف�صل 
ال�سيا�س���ة احلكيم���ة جلالل���ة ال�سلط���ان قابو����س بن 
�صعي���د يف الق�صايا املحلي���ة والإقليمي���ة والدولية، 
ومعرب���ا عن بالغ التقدير لل���دور التاريخي لل�سلطان 
قابو�س ب���ن �سعيد، يف دعم وموا�سلة م�سرة جمل�س 
التعاون اخلليجي، م�سرا اأن القمة اخلليجية 39 التي 
�صت�صت�صيفها �صلطنة عمان ال�صقيقة �صتحمل اخلري 

لدول و�سعوب املنطقة.

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�ستقبل نائب رئي�س 
ال���وزراء، وزير خارجي���ة جمهورية جورجي���ا ميخائيل 
اجلورجي���ة يف  اخلارجي���ة  وزارة  جانيلي���دزي، مبق���ر 
العا�سم���ة تبلي�سي، وكي���ل وزارة اخلارجية لل�سوؤون 

الدولية ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة.
وخ���الل الجتم���اع، رح���ب نائ���ب رئي�س ال���وزراء 
وزي���ر خارجية جمهورية جورجيا بزي���ارة وكيل وزارة 
اخلارجية لل�س���وؤون الدولي���ة، باعتبارها حمطة مهمة 
لالرتقاء بالتع���اون الثنائي، موؤكًدا حر�س بالده على 
تنمي���ة عالقاتها م���ع مملكة البحري���ن، والنتقال بها 
اإلى مراحل اأكرث تط���وًرا، م�صيًدا مبا ت�صهده اململكة 

من تقدم يف خمتلف املجالت.
واأ�س���ار جانيليدزي اإلى تواف���ق الروؤى واجلهود 
بن مملك���ة البحري���ن وجمهورية جورجي���ا يف �صبيل 
تعزي���ز التعاون ال���دويل والتنمية، ودع���م جهود ن�رش 
ال�سالم وال�ستقرار، والت�س���دي للجماعات الإرهابية 
وم�س���ادر متويلها. من جهته، اأع���رب ال�سيخ عبداهلل 
ب���ن اأحمد اآل خليفة عن �سعادته باأن يتزامن الجتماع 
م���ع الحتفال مب���رور 25 عاما على اإقام���ة العالقات 

الدبلوما�صية بن البلدين ال�صديقن.
وتناول وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون الدولية، 
ململك���ة  اخلارجي���ة  ال�سيا�س���ة  ومب���ادئ  مرتك���زات 
البحري���ن، ومواقفها امل�صوؤولة والثابتة من الق�صايا 
الإقليمي���ة والدولي���ة، واإ�سهاماته���ا يف تعزيز الأمن 
وال�صل���م الدولي���ن، كم���ا تط���رق اإل���ى الإ�صاحات 
ال�ساملة واملكت�سبات النوعية الكبرة التي ت�سهدها 
اململك���ة بقيادة عاهل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة.
وتناول الجتماع عددا من الق�صايا ذات الهتمام 
امل�س���رتك، ويف مقدمته���ا تطوي���ر م�س���ار عالق���ات 
ال�سداق���ة والتع���اون، مب���ا يع���زز م�سال���ح البلدين 

وال�صعب���ن ال�صديقن. وعقدت اجلول���ة الأولى من 
امل�ص���اورات ال�صيا�صية بن وزارت���ي خارجية مملكة 

البحرين وجمهورية جورجيا، يف العا�سمة تبلي�سي.
ب���ن  العاق���ات  بح���ث  الجتم���اع،  يف  وج���رى 
البلدي���ن ال�صديق���ن يف خمتلف املج���الت، و�صبل 
دعمه���ا وتطويره���ا، اإ�صاف���ة اإلى عدد م���ن الق�صايا 
واملو�صوع���ات ذات الهتم���ام امل�صرتك، ومن بينها 
الدع���م املتب���ادل ملر�سح���ي البلدي���ن يف املنظمات 
الدولي���ة، والفر�س ال�ستثمارية املتاحة يف قطاعات 

ال�سياحة والزراعة، وزيادة عدد الرحالت اجلوية.
واأكد ال�سيخ عب���داهلل بن اأحمد اآل خليفة اهتمام 
مملك���ة البحري���ن بتفعي���ل مذك���رة التفاه���م ب�ساأن 
امل�ص���اورات ال�صيا�صي���ة بن البلدي���ن، واملوقعة يف 
�سبتم���رب 2012، يف اإط���ار تعزيز احل���وار ال�سيا�سي، 

والتعاون املثمر مع الدول ال�سديقة.
واأ�س���ار وكيل وزارة اخلارجي���ة لل�سوؤون الدولية 
اإلى متتع منطقة جنوب القوقاز مبوؤ�رشات اقت�سادية 
اإيجابية، وامتالكها العديد من الفر�س ال�ستثمارية، 
يف حن تعترب مملكة البحرين مركزا متقدما للخدمات 

اللوج�ستية واملالية والتقنية، وتتوافر لدى اململكة 
بيئ���ة ا�صتثماري���ة مثالية، ف�صا ع���ن جمالت خ�صبة 
للتعاون ل�سيما يف قطاعات التكنولوجيا وامل�سارف 

وال�سياحة وغرها.
وا�صتعر����س ال�صيخ عبداهلل ب���ن اأحمد اآل خليفة 
اأب���رز الإجن���ازات الت���ي حتقق���ت يف مملك���ة البحرين 
بقيادة عاه���ل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة، كنم���وذج اإقليمي رائد يف الإ�سالح 
والتنمي���ة امل�ستدامة، موؤكًدا اأهمي���ة توحيد اجلهود 
الدولي���ة ملكافحة الإرهاب بجمي���ع اأ�سكاله وجتفيف 

منابع متويله، وردع اجلهات الراعية لالإرهاب.
ومن جهته، اأعرب نائ���ب وزير خارجية جمهورية 
جورجي���ا عن ارتياح���ه للنتائج الطيب���ة التي اأ�سفرت 
عنه���ا جول���ة امل�ص���اورات ال�صيا�صي���ة ب���ن مملك���ة 
البحري���ن وجمهورية جورجيا والت���ي ت�سب يف خدمة 
م�سال���ح البلدي���ن، الأم���ر ال���ذي يوؤ�رش اإل���ى م�ستقبل 
مزده���ر خ�سو�سا على �سعيد ال�ستثمار يف قطاعات 
ال�سياح���ة والتعدين واخلدم���ات اللوج�ستية وغرها 

من القطاعات ذات اجلدوى القت�سادية.

• القائد العام يف زيارة تفقدية لعدد من اأ�سلحة ووحدات قوة دفاع البحرين	

• نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء ب�سلطنة عمان م�ستقبال رئي�س جمل�س النواب والوفد النيابي 	

• نائب رئي�س الوزراء وزير خارجية جورجيا يف اجتماع مع وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون الدولية	

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل وزي���ر العدل 
وال�سوؤون الإ�سالمية والأوق���اف ال�سيخ خالد 
ب���ن عل���ي اآل خليف���ة، مبكتبه الي���وم، �سفر 
مملك���ة البحري���ن ل���دى الولي���ات املتح���دة 
الأمركية ال�سيخ عبداهلل بن را�سد اآل خليفة.

وج���رى خال اللق���اء ا�صتعرا����س برامج 

التع���اون الع���ديل والقان���وين ب���ن مملك���ة 
البحري���ن والوليات املتح���دة الأمركية، يف 
اإط���ار تعزي���ز اأوج���ه التع���اون امل�صرتك بن 
البلدي���ن. واأ�س���اد الوزير مب�ست���وى التعاون 
القائ���م يف العدي���د م���ن جم���الت التطوي���ر 

والتدريب القانوين.

املنامة - هيئة الكهرباء واملاء: ا�صتقبل 
الرئي����س التنفي���ذي لهيئة الكهرب���اء واملاء 
ال�سيخ نواف ب���ن ابراهيم اآل خليفة، الرئي�س 
التنفي���ذي حللب���ة البحري���ن الدولي���ة ال�سيخ 
�سلمان بن عي�سى اآل خليفة. ويف بداية اللقاء 
اأ�ص���اد الرئي�س التنفي���ذي لهيئ���ة الكهرباء 
وامل���اء ال�سيخ نواف بالنج���اح الكبر والباهر 
ال���ذي حققت���ه مملك���ة البحري���ن يف تنظي���م 
ال�سباق، موؤكًدا اأن هذا احلدث الوطني الكبر 
اأ�سه���م يف تعزيز مكانة مملك���ة البحرين على 

ال�سعيد العامل���ي، ول�سيم���ا اأن هذا احلدث 
جاء يف اإطار تنظيمي متميز و بح�صور جماهري 
غفرة من جميع اأنحاء العامل. وخالل الجتماع 
ق���ّدم الرئي����س التنفي���ذي حللب���ة البحري���ن 
الدولية جزيل �سكره للتعاون الكبر من قبل 
هيئة الكهرباء وامل���اء والذي �صاهم يف جناح 
�سب���اق الفورمول 1 يف ن�سخت���ه الرابعة ع�رشة، 
موؤك���ًدا اأن ت�صافر اجلهود م���ن قبل الأجهزة 
احلكومية �ساهم يف جن���اح مملكة البحرين يف 

تنظيم واإقامة �سباق الفورمول 1.

جاكرتا - بنا: اأقام �سفر مملكة البحرين 
لدى جمهورية اندوني�سيا حممد �سيخو ماأدبة 
غداء اأم����س على �رشف جمموعة من الإعامين 
املخت�صن يف جم���ال القت�صاد يف جمهورية 
اأندوني�سيا. وخالل اللقاء، اأكد ال�سفر �سيخو 
اأن “النم���و القت�سادي ال���ذي ت�سهده مملكة 
البحرين، ج���اء نتيجة النهج الإ�سالحي لعاهل 
البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، وال�سيا�سات القت�سادية احلكيمة 
واملتما�سي���ة مع روؤية البحرين 2030، والتي 
جنمت عنها تطورات عظيم���ة وتوجهات نحو 
اإعطاء دور رئي�سي ومتميز للقطاع اخلا�س يف 

جمال التنمية القت�سادية.

ولف���ت ال�سف���ر اإل���ى انعق���اد املنتدى 
يف   )2018 اخللي���ج  )بواب���ة  ال�ستثم���اري 
مملك���ة البحري���ن برعاي���ة ويل العه���د نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة، خالل الف���رتة 8 اإلى 10 
ماي���و املقبل، م�سًرا اإل���ى اأن املنتدى، الذي 
القت�سادي���ة،  التنمي���ة  جمل����س  �سينظم���ه 
�سركز على ال�ستثمار يف عدد من القطاعات 
كالنفط والغاز والتطوير العقاري وال�سياحة 
واملوا�س���الت وعدد من القطاع���ات الأخرى، 
اإ�صافة اإلى ا�صت�صافته نخبة من امل�صتثمرين 

والروؤ�صاء التنفيذين ل�رشكات عاملية.

�سارك���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الأكادميي���ة امللكي���ة لل�رشط���ة يف امللتق���ى 
العلم���ي )القي���ادات التعليمي���ة ودوره���ا يف 
التعامل مع الأزمات والكوارث(، الذي اأقامته 
جامع���ة ناي���ف العربي���ة للعل���وم الأمنية على 
مدى يومن. وخ���ال امللتقى، قدم اآمر كلية 
تدري���ب ال�صباط العقيد عم���ار ال�صيد، ورقة 
عمل تط���رق يف بدايته���ا اإلى مفه���وم الأزمة 
من خ���الل جمموعة من القوى ذات الجتاهات 
ال�صاغط���ة على الكي���ان الإداري، واأن ي�صكل 
ه���ذا ال�صغط تهدي���دا اأ�صا�صيا مل�صاحله. ثم 
تط���رق اإلى تعري���ف الكارث���ة واإدارة الأزمات 
وامل�سكالت الإداري���ة والتنظيمية امل�ساحبة 
لازم���ات والك���وارث.  بعد ذل���ك ا�صتعر�س 
العقي���د ال�سي���د الأ�ساليب املتط���ورة لإدارة 
يف  القي���ادات  ودور  والك���وارث  الأزم���ات 
اإدارتها من خالل اآليات اإدارة الأزمة والكارثة 
عن طريق امل���وارد واملتطلبات املعلوماتية 
والتخطي���ط ال�سرتاتيج���ي وتطبي���ق املنهج 
املتكامل لإدارة الأزمات والكوارث من خالل 
فريق اإدارة الأزم���ة، بعدها تناول املعطيات 
يف  والك���وارث  الأزم���ات  اإدارة  يف  احلديث���ة 

املوؤ�س�س���ات التعليمية، منه���ا وجود القيادة 
لإدارة  الفع���ال  التنفي���ذ  لدع���م  الفعال���ة 
الأزم���ة ووج���ود فريق م���درب لإدارة الأزمات 
والك���وارث وتوف���ر قنوات فعال���ة لالت�سال 
والتدريب امل�ستم���ر لالأفراد لفهم �سيا�سات 
واإج���راءات عملية �سنع القرار، بعد ذلك قدم 
ت�سورا مقرتحا لتعام���ل القيادات التعليمية 
م���ع الأزم���ات والك���وارث من خ���الل اكت�ساف 
اإ�سارات الإنذار املبكر لتوقع الأزمة والكارثة 
للمواجه���ة  وال�ستع���داد  حدته���ا  وتخفي���ف 
ال�صامل���ة اإ�صافة اإلى ال�صرت�ص���اد بالربنامج 

العاملي للحد من الكوارث والتعايف منها.
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ال����ب����ح����ري����ن ق����دم����ت اأمن�������وذًج�������ا ف������ري������ًدا ب���ت���ح���ط���ي���م الأط�������م�������اع الإي�����ران�����ي�����ة

الإعالم البحريني ف�سح املمار�سات احلوثية املجرمة
التدخالت الإيرانية اأجربت دول اخلليج على اإطالق “عا�صفة احلزم”... املردي: 

و�ص���ف رئي����س التحري���ر رئي����س جمعي���ة 
ال�صحفي���ن موؤن����س املردي تلق���ي ال�صحافة 
املحلي���ة الوطنية لنباأ اإع���الن “عا�صفة احلزم” 
باملفاجئ، م�صيًفا اأنها “خطوة مرحبة، وم�صاد 
به���ا؛ لأنها ج���اءت بع���د �صل�صلة م���ن الأحداث 
املقلق���ة مبقدمته���ا النق���الب احلوث���ي على 
ال�رشعي���ة، ودح����س املب���ادرة اخلليجي���ة، ومبا 
اأ�صميناها بال�صحافة ب� “التمثيلية النقالبية” 
والتي مار�صته���ا ال�رشاذم احلوثي���ة الإرهابية، 
والت���ي اأكدت وم���ن خ���الل ممار�صاته���ا باأنها 

اإرهابية حتى النخاع”.
واأكم���ل “مث���ل ه���ذا النق���الب - وب�صكل 
مفه���وم من اجلميع - خطورة بالغة على الأمن 
اخلليج���ي، وال�صع���ودي حتدي���ًدا؛ لأن هنال���ك 
اأي���ادي اإيراني���ة حتركه���م، باأ�صالي���ب متكررة 
وم�صتن�صخ���ة لإي���ران يف مناطق عربي���ة اأخرى، 
�صابه���ا الدم���ار، والب���ارود، وامل���وت، وعلي���ه 
وبالرغم م���ن اأن �صاعة ال�صف���ر كانت مفاجئة 
لن���ا، اإل اأننا �صعرنا بالفخ���ر، لأخذ قادتنا قراًرا 
حا�صًم���ا، وبتحال���ف كب���ر، ترتاأ�ص���ه ال�صقيقة 
الك���ربى اململك���ة ال�صعودية الك���ربى، والذي 
اأ�صف���ى لن���ا الطمئن���ان ب���اأن هنال���ك ق���رارا 
حا�صما للحفاظ على الأم���ن اخلليج، وباأن زمن 

الدبلوما�صية انتهى”.
واأك���د امل���ردي عل���ى هام����س ا�صت�صافته 
يف اأم�صي���ة “حكايا املرابط���ن” التي نظمتها 
جمعي���ة “م�ص���ك” اخلري���ة م�ص���اء ي���وم اأم�س 
الأول بقاع���ة مركز البحرين الدويل للمعار�س، 
ومب�صاركة م�صت�صار �صم���و ويل العهد ل�صوؤون 
الإع���الم عي�ص���ى احلم���ادي ب���اأن “التدخ���الت 
الإيراني���ة اأج���ربت دول اخللي���ج عل���ى اإط���الق 
عا�صفة احل���زم، لإع���ادة ال�رشعية اإل���ى اليمن، 
واإنق���اذ �صعب اليمن مما هو في���ه، ولذا فلقد 
كنا حري�صن عل���ى اأن منار�س عملنا الإعالمي 
كتاب���ا و�صحافي���ن، ب�ص���كل �صف���اف، وحريف، 

ودقيق، وكنا نحر�س على اأن ناأخذ املعلومات 
من م�صادرها ال�صحيحة، والر�صمية، والتي من 
اأهمها املوؤمترات ال�صحافية للناطق الإعالمي 
ال�صبيه���ة  الظ���روف  التحال���ف، ولأن  لق���وات 
تتطلب احل���ذر ال�صديد بنق���ل املعلومة، حتى 
ل يك���ون هنال���ك اأي تاأث���ر �صلب���ي على �صر 

املعارك احلربية”.
وتابع “كما كن���ا ن�صتقي املعلومات اأي�ًصا 
م���ن املرا�صلن احلربين، ومنه���م الأخ حممد 
العرب، اإذ لعبت �صبكات التوا�صل الجتماعي 
جانًبا مهًما يف تغذية احلراك الإعالمي لتطورات 
�ص���ر املع���ارك هنال���ك، ويف نق���ل احلقيق���ة، 
وعليه فلقد جنحت قوات التحالف اليوم بنقل 

حقائ���ق ما يجري، لي�س للمنطق���ة فح�صب، بل 
للع���امل، لكننا ويف املقاب���ل نرتقب املزيد من 
املعلوم���ات لك���ي ننقلها لل���راأي الع���ام، عرب 

مقالتنا”.
بال�صي���اق، ب���ن امل���ردي جن���اح الإع���الم 
احلقيق���ة  تو�صي���ل  يف  والعرب���ي  اخلليج���ي 
اأثناء احل���روب والظ���روف املختلفة، وبظروف 
حربي���ة �صبق���ت عا�صف���ة احل���زم، منه���ا حرب 
حتري���ر الكوي���ت، متابًعا “مار����س الإعالميون 
وال�صحافي���ون مهنته���م يف ظل ظ���روف عمل 
�صعبة ومرهقة، تفوق الواقع الراهن بكثر، اإذ 
كان���ت و�صائل التوا�صل الجتماعي حينها غر 
موجودة، وتنقية املعلومات حمدودة، وحترك 

املعلومة بنطاق اأ�صيق واأ�صعب”.
وق���ال “يلعب الإعالم البحريني دوًرا مهًما 
بف�صح املمار�صات احلوثية املجرمة يف اليمن، 
وجت���اه دول اجل���وار، وبدور تنوي���ري ي�رشد من 
خ���الل التقارير، وكتاب الأعم���دة، واملعاجلات 
ال�صيا�صي���ة التحليلية، وب�صكل مهني، ل يقوم 
عل���ى الت�ص���ارع لأخ���ذ املعلوم���ة عل���ى ح�صاب 
�صحتها، وارتكاًزا على مبادئ تق�صي احلقائق 

قبل ن�رشها كمعلومة”.
وفيما يخ�س الت�رشيح���ات الر�صمية لقادة 
دول املجل�س، ودول التحالف العربي، و�صناع 
القرار، ع���ن حرب اليمن، اأو�ص���ح املردي اأنها 
�صكل���ت خريط���ة طري���ق لل�صحاف���ة الوطنية، 

مزيًدا “هي قاعدة انطلقنا منها ملمار�صة عملنا 
ب���كل قوة، لك�صف الإج���رام احلوثي، والتمويل 
الإي���راين املتنام���ي، وبراأي���ي ف���اإن الإعالمن 
البحريني وال�صع���ودي، كانا من الأوائل الذين 
ك�صفوا املمار�صات الإيرانية باملنطقة، وقطع 

دابر ال�صكوك ال�صابقة حولها”.
واأردف “البحري���ن قدم���ت اأمنوذًجا فريًدا 
بتحطيم الأطماع الإيرانية بها وباملنطقة، وعرب 
تاريخ من اإف�ص���ال هذه املحاولت التي قامت 
على اخل�صة واخلديعة والنف���اق، و�رشاء الذمم، 
ومتث���ل اأب���رز حمطتن لذل���ك الع���ام 1970، 
عندما اأراد �صاه اإيران اأن ي�صم البحرين، وحال 
وقوف ال�صعب البحرين���ي دون ذلك، والثانية 
اإ�سقاط اخللية الإيراني���ة الأولى العام 1981، 
ثم توال���ى علينا هوؤلء املهربون والإرهابيون، 
ولكن البحرينيون كان���وا - ول يزالون - على 
درجة وافية م���ن الن�صج ال�صيا�ص���ي والثقايف 

ملواجهة كل ذلك”.
وع���ودة باحلدي���ث ع���ن امل����رشوع احلوثي 
الإي���راين يف اليمن، قال امل���ردي “اأثرت اإيران 
عل���ى اجلماعات احلوثية، عرب تغير مذاهبهم، 
واأفكاره���م الديني���ة، ب�صخ الأم���وال الفائقة، 
وت�صخ���ر الذم���م، وب�ص���كل يج�ص���د اخليان���ة، 
والإره���اب، ول���ذا فعندم���ا اأطلق���ت �صف���ارة 
�صاع���ة ال�صفر، كانت قائمة على قناعة عميقة 
م���ن القادة باأهمي���ة وقف التحري����س الإيراين 
اخلطر يف الأرا�صي اليمنية، مب�رشوع ي�صتهدف 

الأمن ال�صعودي، قبل اأي �صيء اآخر”.
وق���ال “ل���ن ت�صم���ح دول اخللي���ج ب���اأن 
تك���ون اليمن بواب���ة اإيراني���ة باملنطقة، ولن 
ت�صم���ح اأي�ًص���ا بتح���ول ال�صاحة اليمين���ة اإلى 
�صاح���ة اقتت���ال وم���وت �صبيه���ة بال�صوري���ة، 
فدرء املخاطر ع���ن ال�صعب اليمني على راأ�س 
الأولوي���ات، ولدينا بهذا اجلانب قناعة كبرة 
بحكم���ة الق���ادة، وب�صجاعة جنودن���ا البوا�صل 
يف ميادي���ن القتال، والت���ي �صطروا بها اأعظم 

املالحم والبطولت”.

 اإبراهيم النهام

�صاحية ال�صي���ف - تنظيم الت�صالت: قام 
وف���د من هيئ���ة تنظي���م الت�ص���الت بالبحرين 
برئا�صة مدير اإدارة ال�صوؤون املالية وتكنولوجيا 
املعلوم���ات واملوارد الب�رشي���ة ال�صيخ حممد بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة بزي���ارة اإلى الهيئ���ة العامة 
لتنظي���م قط���اع الت�ص���الت يف دول���ة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة؛ به���دف الط���الع عل���ى اأبرز 
ال�صل���ة  ذات  والإ�صرتاتيجي���ات  املمار�ص���ات 
مبو�صوع اإدارة ال�صوؤون التنظيمية والرتاخي�س، 
وال�ص���وؤون املالية، والطيف الرتددي، واملوارد 
الب�رشي���ة، واإ�صعاد املتعامل���ن. وت�صمن جدول 
ا مف�صالً ح���ول نطاق عمل  اأعمال الزي���ارة عر�صً
الهيئ���ة العام���ة لتنظي���م قط���اع الت�صالت يف 
دولة الإم���ارات تناول اللوائ���ح املنظمة لقطاع 
الت�ص���الت يف الإم���ارات وتطوي���ره، ومتك���ن 
اجله���ات احلكومي���ة يف جم���ال التح���ول الذكي، 
اإ�صاف���ة اإلى عر�س حول اآلي���ة اإ�صدار �صهادات 
اعتم���اد النوعي���ة. كم���ا مت تق���دمي �رشح���ا ع���ن 
نظام التعامل مع �ص���كاوى املتعاملن، ومركز 

الأعمال اخلا�س باملتعامل���ن، ومنهجية واإطار 
تطوي���ر اخلدمات احلكومية، وا�صتعرا�س بع�س 
امل�صاري���ع واملب���ادرات التي طورته���ا الهيئة 
العام���ة، وتطوير مركز الت�ص���ال التابع للهيئة 
العامة، وتطوي���ر وحت�صن بيئة مراك���ز اإ�صعاد 
املتعامل���ن. واطل���ع الوف���د كذلك عل���ى اآلية 
العمل يف ق�صم امل���وارد الب�رشية بالهيئة العامة 
م���ن حيث الهيكل التنظيم���ي، واآلية التوظيف، 
الأداء  اإدارة  ونظ���ام  التدريبي���ة،  وال���دورات 

واملواهب.
املالي���ة  ال�ص���وؤون  اإدارة  مدي���ر  وق���ال 
الب�رشي���ة  وامل���وارد  املعلوم���ات  وتكنولوجي���ا 
بالهيئة ال�صيخ حممد بن �صلمان اآل خليفة “ي�رشنا 
زي���ارة اأ�صقائنا يف الهيئ���ة العامة لتنظيم قطاع 
الت�صالت يف دولة الإم���ارات العربية املتحدة، 
حي���ث ت�ص���كل ه���ذه الزيارة ج���زًءا م���ن اجلهود 
امل�صتم���رة يف �صبي���ل دع���م وتنمي���ة العالق���ات 
اخل���ربات  وتب���ادل  الهيئت���ن  ب���ن  الثنائي���ة 
والتج���ارب، وه���ي تعد كذل���ك جزًءا م���ن خطتنا 

الإ�صرتاتيجي���ة الرامية اإلى الط���الع على اأف�صل 
التجارب واملمار�صات يف قطاع الت�صالت على 
امل�صتوى الإقليمي، وال�صتفادة منها يف تطوير 

اآليات العمل املعتمدة لدينا”.

واأ�صاف ال�صيخ حمم���د “اأود اأن اأ�صيد بحجم 
الإجن���از ال���ذي حققته دول���ة الإم���ارات العربية 
املتح���دة يف جمال قطاع الت�صالت، حيث باتت 
حتت���ل مكان���ة مرموقة ومث���ال يحت���ذى به على 

امل�صت���وى الإقليمي وعلى موؤ����رشات التناف�صية 
العاملي���ة. واأوؤك���د اأن ه���ذه الإجن���ازات �صيكون 
لها انعكا�س اإيجابي عل���ى واقع العمل يف قطاع 
الت�ص���الت اخلليجي وعلى الرتقاء به نحو اآفاق 

جديدة”.
وب���دوره، رحب مدير ع���ام الهيئ���ة العامة 
لتنظيم قطاع الت�صالت حمد عبيد املن�صوري 
بوف���د الهيئ���ة، م�رشًح���ا “نعتز به���ذه امل�صرة 
املمت���دة م���ن التع���اون وتبادل اخل���ربات بن 
الهيئت���ن، والتي جت�صد العالق���ة الأخوية بن 
البلدي���ن ال�صقيق���ن. لق���د كان لق���اء حاف���ال 
بالأف���كار واملوا�صي���ع ذات الهتمام امل�صرتك 
يف جم���ال الت�ص���الت واملعلوم���ات. اإن مث���ل 
ه���ذه اللقاءات تكت�صب اأهميتها من التطورات 
التكنولوجي���ة  امل�صتوي���ات  عل���ى  العاملي���ة 
خ�صو�ص���ا دخول العامل ع�رش الث���ورة ال�صناعية 
الرابعة والذكاء ال�صطناعي واحلكومة الرقمية 
وم���ا ي�صتتبع���ه ذل���ك م���ن تط���ور يف العتم���اد 

الكثيف على البيانات ال�صخمة”.

“الت�سالت” تطلع علـى اأفـ�سـل مـمـار�سـات القـطـاع بالإمـارات
خالل زيارة وفد برئا�صة حممد بن �صلمان 

درء امل��خ��اط��ر ع���ن ال�����ص��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ع��ل��ى راأ������س الأول���وي���ات

دول اخل��ل��ي��ج ل���ن ت�����ص��م��ح ب����اأن ت��ك��ون ال��ي��م��ن ب���واب���ة اإي��ران��ي��ة

 ت�سوير: ر�سول احلجريي

• املردي يتحدث يف اأم�صية “حكايا املرابطن”	
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البحرين حتقق جناًحا يف دمج طلبة التوحد يف املدار�س

“امللكية للبنات” تنظم موؤمترا عن متكني املراأة

الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املتعاي�شني مع “الإيدز”

93 طالًبا منهم 28 انتقلوا كلًيا اإلى ال�صفوف العادية لتميزهم

برعاية الوزير النعيمي

يف ور�صة هدفت اإلى تب�صري املجتمع عن خطر الفريو�س... “احلقوق”:

مدينة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم: حققت 
مملك���ة البحري���ن جناًحا كب���رًيا يف دم���ج الطلبة ذوي 
االحتياج���ات اخلا�صة م���ن فئة ا�صط���راب التوحد يف 
املدار����س احلكومية، اإذ متكنت من دم���ج 93 طالًبا 
وطالب���ة يف 14 مدر�ص���ة ابتدائي���ة، م���ن بينه���م 28 
طالًب���ا وطالبة انتقل���وا كلًيا من ال�صف���وف اخلا�صة 
اإل���ى ال�صف���وف العادية، بع���د اأن متي���زوا اأكادميًيا 
و�صلوكًي���ا واجتماعًيا. واحتف���اًء بهذه املنا�صبة، ح�رض 
وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي االحتفال الذي 
اأقامته اإدارة الرتبية اخلا�صة يف مدر�صة عمار بن يا�رض 
االبتدائي���ة للبنني، حيث قام بتك���رمي الطلبة الذين 
مت دجمه���م كلًي���ا يف ال�صفوف العادي���ة من خمتلف 

املدار�س، بح�صور معلميهم واأولياء اأمورهم.
واأكد الوزير اأنه ميكن اليوم التعبري عن االعتزاز 
واالفتخ���ار بهذا االإجناز الرتب���وي واالإن�صاين املتميز، 
اإذ متكن���ا بف�ص���ل الدعم الكبري ال���ذي نحظى به من 
قي���ادة بلدنا العزيز، وبجه���ود كبرية من املخت�صني 
بال���وزارة واالإدارات املدر�صي���ة واملعلم���ني واأولياء 
االأم���ور، من حتقي���ق الدم���ج الكلي له���ذا العدد من 
الط���اب والطالب���ات، وهذا هو اله���دف الذي ن�صعى 
اإليه مع كافة فئات الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة، 
يف اإط���ار اجلهود التي نبذله���ا يف التو�صع يف دجمهم 
خ���ال ال�صن���وات القليل���ة املا�صية، وتوف���ري الدعم 

املادي والفني واملنهجي والنف�صي وال�صحي لهم.
واأ�صاف النعيمي اأن بقية طلبة التوحد الذين مل 
يحققوا الدمج الكامل يف ال�صفوف العادية اإلى االآن، 
ا�صتطاع���وا بدورهم حتقيق تط���ور ملمو�س من خال 

انتظامه���م يف ال�صفوف اخلا�صة املهي���اأة لدجمهم، 
�صواًء على م�صتوى النطق والتحدث اأو اخلط والكتابة 
اأو امل�صاركة الفاعلة يف االأن�صطة املنفذة على �صعيد 
الوزارة اأو املدار�س، ب���ل اإن بع�صهم قد متيز كثرًيا 
يف العدي���د م���ن املجاالت كاخل���ط والتعب���ري وحفظ 
القراآن الكرمي واحل�صاب.  وزار الوزير ال�صف اخلا�س 
بدم���ج طلبة التوحد يف ابتدائي���ة عمار بن يا�رض، حيث 
اّطل���ع على ق�ص�س جناح عدد م���ن الطلبة يف العديد 
من امل���واد الدرا�صي���ة واالأن�صطة الرتبوي���ة، اإ�صافًة 
اإل���ى االطاع عل���ى الربام���ج واخلدم���ات االأكادميية 

وال�صلوكية واالجتماعية املقدمة لهم.
ثم ق���ام بافتت���اح املعر�س الذي نظمت���ه اإدارة 

الرتبية اخلا�صة مب�صاركة جميع املدار�س املخ�ص�صة 
لدمج طلبة التوحد، وا�صتمل على اأركان تبني مراحل 
دم���ج طالب التوحد يف املدار����س احلكومية بدًءا من 
االختب���ارات التقييمي���ة وو�صوال اإل���ى الدمج الكلي 
يف ال�ص���ف العادي، اإ�صافًة اإل���ى االطاع على مواهب 
الطلب���ة واإبداعاته���م يف العديد من املج���االت، مثل 
الر�صم واحل�صاب الذهني وحفظ القراآن الكرمي، كما 
قدم عدد من طلبة التوحد لوحة غنائية ا�صتعرا�صية 
بهذه املنا�صبة. يذكر اأن الوزارة بداأت يف جتربة دمج 
طلب���ة التوح���د يف الع���ام الدرا�ص���ي 2010 - 2011 
بعدد حمدود من الطلبة يف 3 مدار�س، بعد اأن اأن�صاأت 

�صفوًفا خا�صة مبوا�صفات تربوية عاملية معتمدة.

مدين���ة عي�ص���ى - وزارة الرتبية والتعليم: حتت 
رعاية وزير الرتبية والتعليم ورئي�س جمل�س التعليم 
العايل ماجد النعيمي، تنظم اجلامعة امللكية للبنات 
موؤمت���ر “امل���راأة واملجتم���ع” بن�صخت���ه الثانية حتت 
عن���وان “متكني امل���راأة عرب التعلي���م العايل” وذلك 
بالتع���اون مع جل���ف للتعليم يف الف���رتة )18 – 19( 
اأبريل 2018 يف حرم اجلامعة امللكية للبنات الكائن 
بالرفاع الغربي. وياأتي ه���ذا املوؤمتر لي�صلط ال�صوء 
عل���ى مو�صوع متكني املراأة يف جمال التعليم يف ظل 
التحدي���ات الراهنة ع���رب موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل 
املتمثل���ة باجلامعات واملعاهد وم�صاهمات املراأة يف 

املجتمع وقطاع العمل يف خمتلف املجاالت.
ويه����دف املوؤمت�ر اإل�ى عر����س اأبرز امل�صتجدات 
واالوراق العلمي���ة املتعلقة بتمكني امل���راأة وتكافوؤ 
الفر�س وريادته���ا يف العديد من املجاالت من خال 

العملية التعليمية، وباالأخ�س التعليم العايل. 
كما يه���دف املوؤمتر اإل���ى ت�صلي���ط ال�صوء على 
حم���ور تويل املراأة للمنا�ص���ب القيادية عرب الفر�س 
الوظيفية وريادة االأعمال، اإ�صافة اإلى متكني املراأة 

يف جمال الفنون والت�صميم. 

ويت�صمن املوؤمتر عدة حماور وجل�صات نقا�صية 
الأبح���اث علمية تركز على متكني امل���راأة  ومب�صاركة 
اأك���ر م���ن 125 باحث���ا وم�ص���اركا م���ن دول عدي���دة 
اأبرزه���ا ماليزي���ا والكوي���ت وال�صعودي���ة وال�صودان 
واالإم���ارات العربي���ة املتح���دة وباك�صت���ان واململكة 
املتح���دة والواليات املتح���دة االأمريكية.  كما ي�صهد 
هذا املوؤمتر م�صاركة العديد من الوزارات والهيئات 

احلكومي���ة وموؤ�ص�ص���ات القط���اع اخلا����س مبملك���ة 
البحري���ن والباحثني واخلرباء يف جمال املراأة، اإ�صافة 
اإل���ى الط���اب والطالب���ات. وياأتي املوؤمت���ر بن�صخته 
الثانية بتنظيم من اجلامع���ة امللكية للبنات الرائدة 
يف تعلي���م امل���راأة مبملك���ة البحري���ن، والت���ي ت�صب 
يف روؤيته���ا اإن�ص���اء جيل متمك���ن يف خمتلف املجاالت 

العلمية التي يتم تدري�صها يف اجلامعة. 

املنام���ة - املوؤ�ص�صة الوطني���ة حلقوق االإن�صان: 
نظم���ت املوؤ�ص�صة الوطني���ة حلقوق االإن�ص���ان ور�صة 
عم���ل عن “حقوق املتعاي�صني م���ع االإيدز” يف مملكة 
البحرين، قدمها با�صم ال�رضجي م�صاعد بحث وتدري�س 
بكلية احلق���وق بجامعة البحري���ن، يف مركز التدريب 
مبق���ر املوؤ�ص�صة. وهدفت الور�ص���ة اإلى التعرف على 
حقوق املتعاي�صني مع مر����س االإيدز، وبيان و�صائل 
احلماي���ة املقررة لهم قانوًن���ا وال�صعي للق�صاء على 
جمي���ع اأ�صكال التميي���ز �صد املتعاي�ص���ني مع االإيدز 
ب�صب���ب االإ�صابة وتو�صيح بع����س املفاهيم اخلاطئة 
ب�صاأنه، ف�صا عن ن�رض الوعي القانوين وتب�صري اأفراد 

املجتمع عن خطر االإيدز وطرق انتقاله.
كم���ا دع���ت الور�ص���ة التفاعلي���ة، الت���ي �صمت 
عددا م���ن ممثلي ال���وزارات واجله���ات ذات العاقة 
واجلمعي���ات احلقوقي���ة واملهني���ة واملدافعني عن 
حق���وق االإن�صان، اإلى ����رضورة الق�صاء على الفريو�س 
ولي����س على املتعاي�صني معه، والذين ُيعّدون �صمن 

الفئ���ة االأول���ى بالرعاي���ة وفًق���ا لاآلي���ات احلقوقية 
والدولي���ة واالإقليمية. كما اأ�ص���اد احل�صور بالقانون 
رق���م )1( ل�صن���ة 2017 ب�ص���اأن وقاي���ة املجتمع من 
مر�س متازمة النق�س املناع���ي املكت�صب )االإيدز( 
وحماي���ة حقوق االأ�صخا����س املتعاي�صني معه، والذي 
يعد من اأك���ر الت�رضيعات املتطورة على ال�صعيدين 

�صم���ن  الفعالي���ة  وتاأت���ي  واالإقليم���ي.  العرب���ي 
اخت�صا�صات املوؤ�ص�ص���ة الوطنية حلقوق االإن�صان يف 
جم���ال تعزيز ون�رض حق���وق االإن�صان ع���ن طريق اإقامة 
املحا�رضات وال���دورات التدريبية والتثقيفية جلميع 
�رضائح املجتم���ع يف املو�صوعات ذات ال�صلة بحقوق 

االإن�صان.

• جانب من احتفال الوزارة بنجاح دمج طلبة التوحد	

• جانب من ور�صة العمل	

“الرتبية”: املدار�س خالية من الأمرا�س املعدية

  “مدينة عي�شى ال�شحي” يعمل 13 �شاعة بدءا من مايو

مدين����ة عي�ص����ى - وزارة الرتبي����ة 
والتعليم: اأك����د مدير اإدارة العاقات 
الرتبي����ة  ب����وزارة  واالإع����ام  العام����ة 
حر�����س  ال�رضوق����ي  ف����واز  والتعلي����م 
ال����وزارة عل����ى ب����ذل اجله����ود كاف����ة 
البيئ����ة  توف����ري  ل�صم����ان  الازم����ة؛ 
لاأبناء  واالآمن����ة  ال�صحية  املدر�صي����ة 
الطلبة من خ����ال اأجهزتها املختلفة، 
مبا ي�صمن �ص����ري العمل يف املدار�س 
بال�ص����ورة املطلوب����ة، وم����ن ذلك ما 

يتعلق بالنظافة وال�صحة وال�صامة.
ال�صح����ة  ق�ص����م  اأن  واأ�ص����اف 
املدر�صي����ة بال����وزارة يعم����ل ب�ص����كل 
يوم����ي وم�صتمر على تنفي����ذ العديد 
م����ن الزي����ارات امليداني����ة للمدار�س 
بالتن�صي����ق م����ع اجله����ات املخت�ص����ة 
ب����وزارة ال�صح����ة، اإذ تتم خ����ال تلك 
التطعيم����ات  متابع����ة  الزي����ارات 
واالأمرا�����س املزمن����ة للطلب����ة، وعقد 
املتخ�ص�صة،  والن����دوات  املحا�رضات 
واإ�صدار املطبوعات التوعوية ب�صاأن 
النظاف����ة والغ����ذاء ال�صلي����م، وغريها 
من االأن�صطة الت����ي تندرج �صمن هذا 
التوج����ه، باعتبار اأن عم����ل املوؤ�ص�صة 
الرتبوي����ة ي�صمل االهتم����ام بالتعليم 
والرتبي����ة وال�صحة البدنية والنف�صية 
لاأبناء الطلبة، م�صرًيا اإلى اأن الوزارة 
بالتع����اون م����ع وزارة ال�صح����ة تق����وم 
بتوفري ممر�صات موؤهات يف العديد 
من املدار�����س يقمن يومًي����ا مبتابعة 
احلاالت ال�صحية املزمنة اأو الطارئة، 
التوعوي����ة  اأدواره����ن  اإل����ى  اإ�صاف����ًة 
واالإر�صادي����ة، اإلى جان����ب الدور الذي 
يق����وم ب����ه مرك����ز االإر�ص����اد النف�صي 
واالأكادمي����ي يف متابع����ة العدي����د من 
احلاالت املتعلقة باجلانب ال�صلوكي 

للطلبة.
واأ�ص����ار ال�رضوق����ي اإل����ى اأنه وعلى 
التاأكي����دات املن�ص����ورة  الرغ����م م����ن 
م����راًرا م����ن وزارة ال�صح����ة، باعتبارها 
اجله����ة املخت�ص����ة باالأم����ور ال�صحية 
داخ����ل املدار�����س وخارجه����ا، عن خلو 
املدار�س من االأمرا�س املعدية، فاإن 
بع�����س االأ�صوات ما ت����زال م�رضّة على 
ادع����اء غري ذل����ك م����ن دون اأي دليل 
ودون اال�صتن����اد اإلى وقائع حقيقية، 
مما من �صاأنه اإثارة ال�صكوك والبلبلة، 
موؤك����ًدا اأن ق�ص����م ال�صح����ة املدر�صية 
ين�ص����ق ب�ص����كل م�صتم����ر ويوم����ي مع 
اجله����ات املخت�ص����ة ب����وزارة ال�صحة، 
ويتوا�صل معهم يف خمتلف اجلوانب 
بال�صحة املدر�صية، معرب  املتعلقة 
ع����ن �صك����ره وتقديره الكب����ري لوزارة 
ال�صح����ة عل����ى تعاونه����ا وتن�صيقه����ا 
الدائم وتقدميها خمتلف اأوجه الدعم 
لل�صحة املدر�صية، ومطمئًنا اجلمهور 
اأنه وا�صتناًدا اإلى التاأكيدات الواردة 
جمي����ع  ف����اإن  ال�صح����ة،  وزارة  م����ن 
املدار�س احلكومي����ة واخلا�صة خالية 

من االأمرا�س املعدية.

املنام����ة - بنا: تبداأ وزارة ال�صحة 
بتجربة متديد �صاعات العمل يف مركز 
مدينة عي�صى ال�صحي ملدة 13 �صاعة 
عمل متوا�صلة بدًءا من مايو املقبل.

وقال����ت الوكيل امل�صاعد لل�صحة 
االأولي����ة منال العل����وي “ت�صعى وزارة 
ال�صح����ة لتطوير اخلدم����ات ال�صحية 
باململكة من خال جتربة متديد وقت 
الدوام الر�صمي ملركز مدينة عي�صى 
ال�صح����ي؛ ليك����ون ال����دوام م�صتم����را 
م����ن ال�صاع����ة ال�صابع����ة �صباحا وحتى 
ال�صاع����ة الثامن����ة م�ص����اء، مم����ا يتيح 
الفر�ص����ة للمراجعني لتلق����ي العاج 
واخلدمات ال�صحية من دون اأن يوؤثر 
ذل����ك على ارتباطاته����م يف الفرتتني 
ال�صباحي����ة وامل�صائية، و�صيكون من 
ال�صهل على املوظف تلقي العاج يف 
املركز ال�صحي فور خروجه من العمل 

بالتوجه اإلى مركزه”.
امل�صاع����د  الوكي����ل  واأ�ص����ارت 
لل�صحة االأولية اإل����ى اأن هذه اخلطوة 
املراجع����ني  عل����ى  بالنف����ع  �صتع����ود 

وا�صتمراري����ة  احتياجاته����م  بتلبي����ة 
عاجهم دون احلاجة للذهاب والعودة 
للمرك����ز وبالت����ايل ك�ص����ب ر�صاه����م، 
كم����ا �صيخف����ف نظام العم����ل هذا من 
ال�صغ����ط عل����ى مركز يو�ص����ف اجننري 
ال�صحي، و�صي�صاع����د يف تقليل فرتة 
االنتظار وتوف����ري املواعيد للمر�صى 

ح�صب الوقت املائم لهم.
يذك����ر اأن����ه باإم����كان املراجع����ني 
التن�صي����ق امل�صب����ق بحج����ر املواعيد 
عن طريق مركز االت�صال على الرقم 
اأو ع����ن طري����ق احلج����ز   80007000
االإلك����رتوين باالإنرتن����ت للح�ص����ور يف 

الوقت املائم لظروف اأعمالهم.
تطوي����ر  اأن  العل����وي  واأك����دت 
اخلدم����ات ال�صحية مبملك����ة البحرين 
يتم تطويره ب�صكل م�صتمر لي�صب يف 
�صالح املراجعني، وي�صعى للنهو�س 
ال�صحية املقدمة  مب�صتوى اخلدمات 
للو�ص����ول  واملقيم����ني  للمواطن����ني 
اإلى الر�صا م����ن خال جودة اخلدمات 

ال�صحية.

اتهام أحول

“الأه����ل الباطل �صولة عن����د غفلة اأهل احلق”. بهذه العب����ارة اال�صتفزازية 
يحرِّ�س قيادي بجمعية اإ�صامية �صد فعالية عن تاريخ الت�صوف بالبحرين.

دمغ القي����ادي احتكاره احل����ق والف�صيلة على اإعان ن����دوة رائعة نظمتها 
جمعية تاريخ واآثار البحرين عن تاريخ الت�صوف لل�صيخ را�صد املريخي.

ال�صوفي����ة بالبحرين جاءت مع دخ����ول العاء احل�رضم����ي. واأ�صهر زعاماتها 
قا�ص����ي ق�صاة ال�صنة املرحوم ال�صيخ قا�صم املهزع. كان يعلق م�صباحا كبريا 

برقبته، وهو �صعار ال�صوفية.
رمب����ا يتعامى القيادي اأن البحرين اأرخبي����ل حمظوظ بتعاي�س مكوناته من 

مذاهب واأديان متنوعة.
املنام����ة وجه نبذ غل����واء التطرف. وق����رار ماأ�ص�صة ر�صال����ة الت�صامح �صدر 
باأمر ملكي ودعم �صعبي ع����رب ا�صتحداث “مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س 

ال�صلمي” ومبادرات اأخرى.
املطل����وب من ق����ادة اجلمعيات االإ�صامي����ة دعم جهود الدول����ة؛ لتكري�س 

مدنيتها، وتعزيز ج�صور الوئام.

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

• فواز ال�رضوقي	

بحث التعاون بني مكتبة امللك حمد الرقمية ونظريتها ال�شعودية
مدينة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم:  

زار وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي 
املكتبة الرقمية ال�صعودية يف الريا�س؛ لبحث 
اأوجه التع���اون بينها وبني مكتب���ة امللك حمد 
الرقمي���ة، واال�صتفادة من جتربتها يف التعاون 
م���ع النا�رضين العاملي���ني للمحتويات الرقمية، 
ومكتبات اجلامعات وموؤ�ص�صات البحث العلمي 

الدولية.
واطل���ع الوزير عل���ى بوابة املكتب���ة التي 
ت�صم اأكر من 310 اآالف مرجع علمي رقمي من 
خمتلف التخ�ص�صات العلمية، وتتيح للباحثني 
الو�ص���ول اإلى خمتلف امل�ص���ادر الرقمية، كما 
ا�صتم���ع اإلى �رضح عن جهود املكتبة يف التعاقد 

مع اأكر من 300 نا�رض عاملي.

واأثن���ى النعيمي عل���ى اجله���ود املبذولة 
م���ن جان���ب القائمني عل���ى املكتب���ة الرقمية 
ال�صعودي���ة؛ لتوف���ري املحت���وى الرقمي الري 
وطلب���ة  واالأكادميي���ني  الباحث���ني  جلمه���ور 
املدار�س، االأمر الذي جعلها يف موقع ال�صدارة 
�صمن اأك���رب التجمع���ات االأكادميي���ة مل�صادر 

املعلومات يف الدول العربية.



�ملنام���ة - بن���ا: �أع���رب ممث���ل جالل���ة 
�ملل���ك لالأعمال �خلريية و�ش����ؤون �ل�شباب 
رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�شباب و�لريا�شة 
رئي����س �للجن���ة �لأوملبي���ة �لبحرينية �شم� 
�ل�شيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة عن تقديره 
للجه����د �لكبرية �لتي يبذله���ا ويل �لعهد 
�ل�شع����دي �شاحب �ل�شم���� �مللكي �لأمري 
حمم���د بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شع�د، 
م���ن �أج���ل �لرتق���اء بال�شب���اب �لبحرين���ي 
و�ل�شع����دي و�خلليج���ي ع���ر �شل�شل���ة من 
�لر�مج �ملتميزة �لتي ت�شاهم يف ��شتخر�ج 
و�شقله���ا  لل�شب���اب  �لكامن���ة  �لطاق���ات 
وتقدميه���م �لنم�ذج �لر�ئد من �أجل قيادة 
عملي���ة �لتنمية �مل�شتد�م���ة �لتي ت�شهدها 

�لدول �خلليجية.
ج���اء ذلك خ���الل �لزيارة �لت���ي قام بها 
�شم� �ل�شيخ نا�رص بن حمد لفعاليات “حكايا 
م�شك.. �ملنامة”، و�لت���ي تنظمها م�ؤ�ش�شة 
�لأم���ري حممد ب���ن �شلم���ان ب���ن عبد�لعزيز 
�خلريي���ة “م�شك �خلريي���ة” بالتع���اون مع 
وز�رة �ش����ؤون �ل�شب���اب و�لريا�شة �ل�رصيك 
�ل�شرت�تيج���ي، مبرك���ز �لبحري���ن �ل���دويل 
للم�ؤمتر�ت و�ملعار�س حتت �شعار “�أ�شنع 
م���ن �شغفي حكايا” وذلك بح�ش�ر عدد من 

�ل�شفر�ء.
وق���ام �شم� �ل�شيخ نا�رص بن حمد بج�لة 
يف “حكايا م�شك” �لتي تت�شمن 8 فعاليات 
رئي�شة، و�أك���د �شم�ه يف ت�رصيح �شحايف �أن 
“�ملتتب���ع مل�شرية برنام���ج )حكايا م�شك( 
من���ذ �نطالقت���ه يف �ل�شع�دي���ة و�قامته يف 
�لعديد من �ملدن ث���م �لنطالقة �حلقيقية 
لهم يف �خلارج عر �قامته يف دولة �لإمار�ت 
وم���ن ث���م �لبحري���ن ي�ؤم���ن متام���ا �أن هذ� 
�لرنامج �لر�ئد ل���ه �لعديد من �لإيجابيات 

على �ل�شباب؛ نظ���ر� لالأهد�ف �لنبيلة �لتي 
يحمله���ا يف ن�رص مفاهيم و�أه���د�ف )�شناعة 
�حلكاي���ا( �لع�رصية با�شتخ���د�م �لتكنل�جيا 
�لأم���ر �ل���ذي ي�شاه���م يف و�ش����ل �لفك���رة 

بطريقة �شهلة ومب�شطة”. 
وتابع �شم� �ل�شيخ نا�رص بن حمد “تعتر 
)حكاي���ا م�شك( من �لفعالي���ات �ل�شع�دية 
�لت���ي تاأت���ي �نعكا�شاً للعالق���ات �لر��شخة 
�لتي تربط بني مملكة �لبحرين و�ل�شقيقة 
�لك���رى �ململكة �لعربية �ل�شع�دية و�لتي 
تت��فق م���ع روؤية �شاح���ب �جلاللة �مللك، 
و�أخيه عاه���ل �ململكة �لعربي���ة �ل�شع�دية 
خادم �حلرمني �ل�رصيفني �مللك �شلمان بن 

عبد�لعزي���ز �آل �شع�د، �إذ د�ئما ما ي�شدد�ن 
عل���ى �أهمية بناء ����رص�كات ق�ي���ة ور��شخة 
ب���ني �لبلدين يف جميع �ملج���الت مبا فيها 
�ملج���ال �ل�شبابي �لذي يحظى بكل �لرعاية 

و�لهتمام من قبلهما”.
و�أ�ش���اف �أن “�لروؤي���ة �مل�شرتك���ة بني 
�لبحري���ن و�ل�شع�دي���ة يف جم���ال �ل�شب���اب 
وتط�ير مهار�تهم هي روؤية متميزة قائمة 
عل���ى �أ�شا����س تق���دمي وتنظي���م �لر�م���ج 
�مل�شرتك���ة يف �لعدي���د من �ملج���الت ومن 
بينه���ا �لر�م���ج �ل�شبابي���ة و�لنا�شئة �لتي 
تعنى بف���ن �شناعة �حلكاية بكل �أ�شكالها، 
وتفا�شيلها و��شتخد�م �آخر ما ت��شل �ليه 

�لعلم �حلديث وت�شخري تلك �لتكنل�جيا يف 
�شبيل �إي�شال �لفكرة”.

وق���ال �شم����ه “�إن �ل�شب���اب �لبحريني 
و�خلليج���ي و�لعربي بحاجة �إل���ى مثل هذه 
�ملب���ادر�ت �ملتمي���زة �لت���ي ت�شن���ع م���ن 
�ل�شب���اب قي���اد�ت �شبابية ق�ي���ة مت�شلحة 
بالعلم و�خلرة و�لدر�ية ومتنحهم �ملن�شة 
�لكامل���ة للتعب���ري ع���ن �آر�ئه���م و�أفكارهم 
)ق�ش����س  حتك���ي  �شط����ر  يف  وتبيانه���ا 
�لنجاحات( �لتي يعي�شه���ا �ل�شباب”. ون�ه 
بال�رص�ك���ة بني م�ؤ�ش�شة “م�ش���ك �خلريية”، 
ووز�رة �ش����ؤون �ل�شب���اب و�لريا�شة، �لأمر 
�ل���ذي �شاه���م يف �ب���ر�ز �لفعالي���ة ب�ش�رة 

متميزة من خمتلف �لن��حي وو�ش�لها �إلى 
�لأهد�ف �حلقيقية �لتي وجدت من �أجلها.

من جهته، �أع���رب وزير �ش�ؤون �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة ه�ش���ام �جل����در ع���ن تقدي���ره 
لهتمام �شم� �ل�شيخ نا�رص بن حمد �ل���شح 
باإجن���اح فعاليات “حكاي���ا م�شك” وحر�شه 
على متابعتها ب�ش����رة مبا�رصة، م�شري� �إلى 
�أن ��شت�شاف���ة مملكة �لبحري���ن لفعاليات 
“حكايا م�شك” تاأتي مت��فقة مع روؤية �شم� 
�ل�شي���خ نا�رص بن حم���د �لر�مية �إلى ت�شكيل 
منظ�مة و��شعة م���ن �لتعاون �مل�شرتك مع 
�ل�شق���اء يف �ل�شع�دي���ة؛ من �أج���ل �لرتقاء 

ب�شباب ونا�شئة �لبلدين �ل�شقيقني.
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“حكايا م�صك” النموذج العربي الأبرز ل�صناعة “احلكايا الع�رصية”
ز�ر �لفعالية و�أعرب عن تقديره ل�يل �لعهد �ل�شع�دي... نا�رص بن حمد: 

تعزيز التعاون العمايل مع اإندوني�صيا
تقدير ملكانة البحرين ع�صوية جمل�س “العمل العربية” 

�أ�شاد بالتجديد ل�شهاب وف�ز �لبل��شي... حميد�ن:

مدينة عي�شى - وز�رة �لعمل و�لتنمية 
�لجتماعي���ة: قدم وزير �لعم���ل و�لتنمية 
�لجتماعي���ة جميل حمي���د�ن �لتهنئة �إلى 
رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
�لبحري���ن �شمري نا����س، ورئي�س �ملجل�س 
�لتنفي���ذي لالحتاد �حل���ر لنقابات عمال 
�لبحرين يعق����ب حممد، لف����ز �لبحرين 
مبقعدين يف جمل����س �إد�رة منظمة �لعمل 
�لعربية للفرتة 2020-2018 عن فريق 
�أ�شح���اب �لعم���ل وفريق �لعم���ال، وذلك 
خالل �لنتخابات �لت���ي متت خالل �أعمال 
�ل���دورة 45 مل�ؤمتر �لعم���ل �لعربي �لتي 
عق���دت بالقاه���رة يف �لف���رتة 8 �إلى 15 

�أبريل 2018.
و�أ�شار حميد�ن �إلى �أن ح�ش�ل مملكة 
�لبحري���ن على مقعدي���ن يف جمل�س �إد�رة 
منظمة �لعمل �لعربية، عن فريق �أ�شحاب 
�لعمل، ممثل���ة يف غرفة جت���ارة و�شناعة 
�لبحري���ن، و�لآخر لفري���ق �لعمال، ممثلة 
يف �لحتاد �حلر لنقاب���ات عمال �لبحرين، 
يعك�س �ملكان���ة �لتي تتمتع بها �ململكة 
باأطر�ف �لإنت���اج �لثالثة على �ل�شعيدين 
�لعرب���ي و�ل���دويل، وي�ؤكد �أهمي���ة �لدور 
�ل���ذي تلعبه ه���ذه �لأط���ر�ف جمتمعة يف 

�مل�شاركات �لعربية و�لدولية.
و�أ�ش���اف، �أن جمل����س �إد�رة �ملنظمة 
يخت����س بدر��شة م�رصوع���ات وخطط عمل 
�ملنظمة وم��زنتها، ومتابعة �شري �لعمل 
باملنظم���ة وتنفي���ذ خططه���ا �ملعتمدة، 
ومر�قب���ة  �لتنفي���ذ  �أول�ي���ات  وترتي���ب 

�للتز�م باأنظمة ول��ئح �لعمل �لنافذة.
كما ن�ه �ل�زير بتجديد �نتخاب مديرة 
�إد�رة �لتع�ي�شات ودعم �لتعطل ب�ز�رة 

�لعمل و�لتنمية �لجتماعية ف�زية �شهاب 
يف ع�ش�ية جلنة �ملر�أة �لعربية عن فريق 
�حلك�مات للفرتة 2020-2018، وذلك 
للم���رة �ل�شابعة على �لت�����يل، ملا تتمتع 
به من �لكفاءة و�خل���رة يف جمال متابعة 
ق�شاي���ا �ملر�أة عل���ى �ل�شعيدين �ملحلي 
و�لعرب���ي، وم�شاهمته���ا يف �لعدي���د م���ن 
�لأن�شط���ة و�لر�م���ج �لهادف���ة؛ ل�شم���ان 
تكاف�ؤ �لفر�س وتنمية م�شاركة �ملر�أة يف 
�لتنمي���ة يف �لبحرين، وه� م���ا ين�شجم مع 

جه�د و�أهد�ف �ملجل�س �لأعلى للمر�أة.
كما ن�ه حميد�ن بف�ز، �لنائب �لثاين 
لرئي����س �لحتاد، م�ش�ؤول �ش����ؤون �ملر�أة 
�لعامل���ة و�لطفل بالحت���اد �حلر لنقابات 
عمال �لبحري���ن زبيدة �لبل��شي بع�ش�ية 
جلن���ة �ش����ؤون عم���ل �مل���ر�أة �لعربية عن 
فريق �لعمال، وه� مك�شب �إ�شايف ململكة 

�لبحرين يف هذه �للجنة �لعربية �ملهمة.
و�ختتم م�ؤمتر �لعم���ل �لعربي �أعمال 
دورته �خلام�شة و�لأربع���ني بعد مناق�شة 
عدد م���ن �مل��ش�عات �ملتعلقة بالعمل، 
و�لتي لها من �لأهمية يف �ملرحلة �حلالية 
و�لهادفة �إل���ى خف�س �لبطال���ة، وتعزيز 

فر�س �لعمل �لالئق.

مدين����ة عي�ش����ى - وز�رة �لعم����ل 
و�لتنمي����ة �لجتماعي����ة:   بحث وكيل 
وز�رة �لعم����ل و�لتنمي����ة �لجتماعي����ة 
�شب����اح �لدو�����رصي م����ع وف����د جمل�����س 
�لن������ب �لإندوني�ش����ي برئا�شة نائب 
رئي�����س جمل�س �لن������ب فخري حمزة، 
�شب����ل تعزي����ز �لتع����اون �لعمايل بني 
مملكة �لبحرين وجمه�رية �إندوني�شيا 
�ل�شديق����ة، و�ل����ذي ي����زور �لب����الد يف 

�لفرتة من 12-8 �أبريل �جلاري. 
�لدو�رصي  �للق����اء، رح����ب  وخ����الل 
من�ه����ا  �لإندوني�ش����ي،  بال�ف����د 
بالعالق����ات �ملتمي����زة ب����ني مملك����ة 
�إندوني�شي����ا،  وجمه�ري����ة  �لبحري����ن 
وم����ا �شهدت����ه م����ن تط�����ر ومن����اء يف 
�شتى �ملج����الت، خ�ش��شا يف �ل�شاأن 
�لجتماعي����ة،  و�لتنمي����ة  �لعم����ايل 
م�شيد� يف ه����ذ� �ل�شياق بدور �جلالية 

�لإندوني�شي����ة �لعامل����ة يف �ململك����ة، 
بان�شباطه����ا و�لتز�مها  و�لتي تتميز 
بالق��نني، لفتا �إلى رغبة �ململكة يف 
تعزيز �لتعاون �لفني بني �لطرفني، 
وتب����ادل �خلر�ت و�لتجارب �لناجحة؛ 

لتط�ير �ش�قي �لعمل يف �لبلدين.
�ل�ف����د  ثم����ن  جانب����ه،  وم����ن 
�لرمل����اين �لإندوني�شي رعاية حك�مة 
للجالي����ة و�لعمالة  �لبحري����ن  مملك����ة 
�لإندوني�شي����ة يف �ململك����ة، لفتا �إلى 
م����ا ت�شهده �لبحرين م����ن تقدم ومناء 
يف خمتلف �ملجالت �لتنم�ية يف هذ� 
�لعهد �لز�هر، من�ها بتجربة �ململكة 
يف تط�ير �لنظم و�لت�رصيعات �لعمالية 
وفقا ملعاي����ري �لعمل �لدولية، و�لتي 
ت�شه����م يف تعزيز �حلق�����ق �لعمالية، 
وحتقي����ق م�شال����ح �أط����ر�ف �لإنت����اج 

�لثالثة.

• وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية	

• �شم� �ل�شيخ نا�رص بن حمد يزور فعاليات “حكايا م�شك.. �ملنامة”	
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إشاعة األمل
�سع���دت كثريا، حني كنت من �سمن احلا�رضين بالأم�سية التي قدم ورقتها اأخريا، 
الدكت���ور عدن���ان بو مطيع، يف مركز اجلزي���رة الثقايف، بعنوان “الإع���ام البحريني من 

املحرق اإلى العاملية”.
وبلفتة جميلة، ويف �سياق حديثه الد�سم وال�سيق، اأ�سار بو مطيع للتجربة الفريدة، 
لع���دد من ال�سحافيني، الذين مل حتل ظروف الإعاقة بينهم وبني اأن يوؤدوا ر�سالتهم 

الإعامية والإن�سانية، قيد اأمنلة.
منه���م، رئي�س ق�س���م الثقافة بالب���اد الأخ طارق البح���ار، الذي اإ�ساف���ة لإعداده 
اليوم���ي ل�سفحات ال�سينم���ا والثقافة وامل�رضح، يعكف على تق���دمي كاريكاتري يومي 

هادف وم�سنون، بتجربة اإبداعية جتاوزت الع�رضين عاما.
البح���ار والذي تعر�س قب���ل �سنوات عديدة حلادث �سيارة خط���ري، اأدخله بغيبوبة 
ل�سه���ور، وع���اج طبيعي اأ�سعاف هذه امل���دة، مل متنعه الظ���روف، بالتوقف عن ر�سم 

البت�سامة، واإ�ساعة الأمل، ملجتمع يغرق بامل�ساكل القت�سادية اخلانقة.
الق�س���ة تقول بب�ساط���ة، اإن الإرادة احلقيقية تكمن مبقدرة املرء على العطاء الا 
متناه���ي لاآخري���ن، وهو مكوم حتت اأرت���ال الوجع، واحلرمان، واحلاج���ة، واإن املجتمع 

البحريني الكرمي ملنعم مبثل هذه ال�سخو�س الإن�سانية امللهمة، ف�سكرا لهم.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“احلنينية لغ�سيل الكلى” يت�سمن اأف�سل املمار�سات 

“اجلعفرية”: تطوير م�ساجد وم�ساريع وقفية يف املنامة

“التعقيم” ملعاجلة ظاهرة الكالب ال�سالة

اإقامة مهرجان للتوت املحلي ب�سوق املزارعني غدا

متفائلون برفع موؤ�رشات الرفاهية بعد االكت�ساف النفطي

“بلدي ال�سمالية” ي�سارك يف موؤمتر االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة

“�سوؤون البلديات” تبداأ املرحلة الثانية قريبا

مب�ساركة 18 مزارعا بحرينيا 

فخورون بنجاح الفورمول 1... حمافظ ال�سمالية: 

يعقد خال الفرتة من 10 اإلى 13 اأبريل

املنام���ة - وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: ق���ال وكيل �سوؤون البلديات 
ب���وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراين نبي���ل اأبوالفتح اإن الوزارة ممثلة ب�سوؤون 
البلدي���ات �ستبداأ خال الأ�سابي���ع املقبلة املرحلة 
ال���كاب ال�سال���ة  الثاني���ة م���ن معاجل���ة ظاه���رة 

وانت�سارها باملناطق ال�سكنية.
وت�ستند هذه املرحلة على اأف�سل املمار�سات 
املتبع���ة يف دول الع���امل، والتي اأثبت���ت جدواها يف 
معاجل���ة ظاهرة ال���كاب ال�سال���ة، ومت و�سع خطة 
متتد اإلى ع���ام يقت�سي العمل خاله���ا مع القطاع 
اخلا����س املمثل يف العي���ادات البيطري���ة اخلا�سة 
املرخ�سة للقي���ام بعمليات التعقي���م الرامية اإلى 

احلد من تكاثر الكاب ال�سالة. 
وتتحم���ل الوزارة تكاليف اإجراء هذه العمليات 
حت���ى يت���م النته���اء م���ن اإن�س���اء امللج���اأ الدائ���م 
للحيوانات ال�سائبة وه���و املرحلة الثالثة من خطة 
معاجلة ظاه���رة الكاب ال�سال���ة، اإذ تعمل الوزارة 
الآن عل���ى اإع���داد ال����روط املرجعي���ة لط���رح هذا 

امل�رضوع يف مناق�سة عامة.

واأ�ساف اأبوالفتح اأن �سوؤون البلديات م�ستمرة 
بالتع���اون من املجال�س البلدي���ة يف ر�سد املواقع 
التي تتجم���ع فيها هذه احليوان���ات ويتم التعامل 
معه���ا بح�س���ب اخلط���ة املعتم���دة الت���ي و�سعتها 
ال���وزارة بالتن�سي���ق م���ع اجله���ات ذات العاق���ة، 
مو�سحا اأنه مت عقد اجتماع مو�سع لتحديد املعايري 
الت���ي يتم من خاله���ا اختيار العي���ادات البيطرية 

التي �ستجري عمليات التعقيم للكاب ال�سالة.
واأ�سار اإلى اأنه خال هذه املرحلة �سيتم اإطاق 
حملة مكثفة تت�سافر فيها جهود عدد من اجلهات 
لو�سع ح���د لهذه الظاه���رة ومعاجلتها وفق خطط 
تراع���ي العديد من الأوج���ه واملعايري. كما �ستقوم 
احلمل���ة بالتن�سي���ق م���ع اجلمعي���ات واملنظم���ات 
املعنية بالكاب ال�سال���ة واملهتمني من املجتمع 
يف ه���ذا املج���ال؛ من اأج���ل القي���ام باأخ���ذ الكاب 
التي يقوم���ون برعايتها يف خمتل���ف املناطق اإلى 
العيادات البيطرية التي �سوف يتم التعاقد معها 

للقيام بعمليات التعقيم.
م���ن جهة اأخرى، ق���ال القائم باأعم���ال الوكيل 
امل�ساع���د للزراع���ة رئي����س فريق معاجل���ة ظاهرة 
ال���كاب ال�سال���ة اإبراهي���م يو�سف اإن���ه �سوف يتم 
خال هذه املرحلة تخ�سي�س 4 فرق ميدانية ملدة 
5 اأيام يف الأ�سبوع؛ ملبا����رضة الباغات الواردة اإلى 
ال���وزارة بخ�سو�س وج���ود ال���كاب ال�سالة داخل 
املناطق ال�سكنية، وبزيادة عدد الفرق فاإنه �سيتم 
زي���ادة مع���دل اإبعاد ه���ذه احليوان���ات من خمتلف 

املناطق. 

املنامة - وكالة الزراعة والرثوة البحرية : تنظم 
وكالة الزراعة والرثوة البحرية غدا ال�سبت “مهرجان 
الت���وت” امل�ساح���ب لفعالي���ات �س���وق املزارع���ني 
البحريني���ني يف اأ�سبوعه الع�رضي���ن بن�سخته ال�ساد�سة 
وذلك مب�ساركة 18 مزارع���ا بحرينيا لعر�س اأ�سناف 
متعددة م���ن الت���وت البحريني وال�سين���ي والأخ�رض؛ 
به���دف الرتوي���ج لأ�سناف الت���وت املحلي���ة يف اإطار 
�سيا�سة ا�ستثمارية وبيئية مندجمة؛ لتعزيز مكانتها 
بال�سوق املحلي���ة من خال تطوير اأ�ساليب وتقنيات 
ه���ذه الزراع���ة.  تت�سمن فاعلي���ات املهرجان عر�س 
معلومات وافية من جان���ب اإدارة الرثوة النباتية عن 
الت���وت وزراعته والطرق املثالية لإنتاجها وفوائدها 
ال�سحي���ة والغذائي���ة، و�رضح اآلي���ات ا�ستعمال البذور 
املخت���ارة؛ للحف���اظ على الإنت���اج والغط���اء النباتي 
للم�ستهل���ك  ال�سحي���ة  ال�سام���ة  عل���ى  واملحافظ���ة 
اإل���ى جانب ت���ذوق الأ�سن���اف املعرو�سة م���ن جانب 
امل�ستهلك���ني لطاعهم على حداث���ة ومذاق املنتج 

املحلي الذي يعد الأف�سل؛ نظرا جلودته وحداثته.

يعد الهدف م���ن اإقامة هذا املهرجان �سنويا هو 
ت�سلي���ط ال�سوء على الفاكه���ة البحرينية املو�سمية، 
خ�سو�س���ا ان مو�س���م التوت ينتهي �رضيع���ا، ولذلك، 
فاإن���ه ميث���ل فر�س���ة كب���رية ل����رضاء الت���وت باأ�سعار 
تناف�سي���ة، ه���ذا بالإ�سافة اإلى رك���ن الع�سائر الذي 
يتم في���ه مزج التوت مع خمتلف الفواكه التي يحبها 

الكب���ار وال�سغ���ار مث���ل الفراولة والرم���ان، وغريها. 
كما مت عر����س �ستات التوت الت���ي ت�سلح للزراعة 
املنزلية. فيما اأعلنت وكالة الزراعة والرثوة البحرية 
ع���ن تنظيم ور�س عمل ي�سارك فيها خرباء وباحثون؛ 
لتطوي���ر زراعة التوت املحلي���ة، واإيجاد اليات علمية 

لإدخال اأ�سناف جديدة ميكن زراعتها باململكة .

اجلنبي���ة - املحافظ���ة ال�سمالي���ة: ع���رب حمافظ 
ال�سمالي���ة عل���ي الع�سف���ور ع���ن التف���اوؤل الكب���ري 
بالكت�ساف���ات النفطية وبانعكا�ساته���ا امل�ستقبلية 
عل���ى تنمية القت�س���اد الوطني وفق روؤي���ة البحرين 

القت�سادية 2030، ورفع موؤ�رضات الرفاهية.
وقال يف جمل�س املحافظة اأم�س اإن اإعان اللجنة 
العلي���ا لل���رثوات الطبيعية والأم���ن القت�سادي عن 
اكت�ساف اأكرب حقل نفطي يف تاريخ البحرين وكميات 
كبرية م���ن الغاز العمي���ق، اأمر يبعث عل���ى التفاوؤل، 
ول�سيم���ا اأن جهود جالة امللك و�سمو رئي�س الوزراء 
و�سم���و ويل العه���د للب���اد تدف���ع يف اجت���اه تطوير 
ال�سناعية النفطية من جه���ة، والنهو�س بالقت�ساد 
والن���اجت الوطن���ي بتنويع م�س���ادر الدخ���ل من جهة 
اأخرى. وفيما يتعلق بالنج���اح الكبري والتميز الفائق 
يف تنظي���م واإقام���ة �سب���اق جائ���زة البحري���ن الكربى 
لبطولة الع���امل ل�سباقات فورم���ول 1، رفع املحافظ 
بالأ�سالة ع���ن نف�سه وبالنيابة ع���ن اأهايل املحافظة 
ال�سمالي���ة وح�س���ور املجل����س الته���اين والتربيكات 
اإل���ى جالة امللك و�سم���و رئي�س ال���وزراء و�سمو ويل 
العهد عل���ى جناح الفورم���ول 1، وال���ذي اأ�ساف اإلى 

مملك���ة البحري���ن، قي���ادة وحكوم���ًة و�سعًب���ا، اإجناًزا 
ريادًي���ا هو واحد من اأبرز اإجن���ازات العهد الإ�ساحي 
حت���ى اأ�سبح���ت البحرين متتل���ك حلبة متمي���زة على 
خارطة هذه الريا�سية العاملية. وانتقل احلديث عن 
ال�ستع���دادات لإحياء يوم البيئ���ة اخلليجي، يف اإطار 
�سل�سلة برامج املحافظة �سم���ن مبادرة “كلنا �رضكاء 
يف ال�س���ام” للتنمية امل�ستدامة يف خمتلف املجالت، 
ومن املق���رر اأن تنظم املحافظة حمل���ة بيئية تواكًبا 
م���ع املنا�سب���ة لإح���داث التح�سني البيئ���ي يف �ساحل 
قرية جداحلاج املمتد حتى �ساحل قرية كرانة تعزيًزا 
للم�سارك���ة املجتمعية التي اأثبت���ت جناحها يف برامج 

م�سرتك���ة ذات طاب���ع بيئ���ي. وا�ست�س���اف املجل����س 
وف���ًدا م���ن جمعي���ة التوحدي���ني، اإذ قدم���وا مقرتًحا 
لر�س���م جدارية �سمن �سل�سل���ة جداريات “كلنا �رضكاء 
يف ال�س���ام”، ووج���ه الع�سفور املعني���ني اإلى اتخاذ 
الرتتيب���ات الازم���ة والتع���اون مع اجلمعي���ة لتنفيذ 

الفكرة واختيار املوقع املنا�سب.
وفيم���ا يتعل���ق بال�سك���وى الواردة م���ن انبعاث 
الروائ���ح الكريهة والإزعاج، طالب الع�سفور ب�رضورة 
توف���ري التقرير ال���ذي يك�سف م�سدر ذل���ك التلوث؛ 
حتى يت�سنى للمحافظة التحرك بالتعاون مع اجلهات 

ذات العاقة للتعامل مع امل�سكلة.

اجلنبي���ة - جمل�س بل���دي ال�سمالية: ي�سارك 
وفد م���ن املجل�س البلدي للمنطق���ة ال�سمالية يف 
املوؤمتر العاملي ال�ساد�س ع�رض للتنمية امل�ستدامة 
التابع لامم املتح���دة. ويتكون الوفد من رئي�س 
املجل�س البلدي حممد بوحمود، ورئي�س اخلدمات 

الإدارية والتن�سيق حممود العافية. 
ويعق���د املوؤمتر خ���ال الف���رتة 10 حتى 13 
اأبري���ل يف مبن���ى الأم���م املتح���دة بجنيف وحتت 
عن���وان “ال�رضاك���ة ب���ني العام واخلا����س لتحقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة”.

ويعترب املوؤمتر بالغ الأهمية يف حتريك عجلة 
التنمي���ة امل�ستدامة يف اأنحاء العامل، وت�سارك فيه 
جمموعة كبرية من الباحث���ني واأ�ساتذة جامعيني 
ومبتكري���ن ومفكري���ن م���ن خمتل���ف القطاعات، 
وتعر����س فيه م�ساريع حقق���ت اإجنازات ملمو�سة 
على اأر�س الواق���ع، اإ�سافة لبحوث علمية واأفكار 
ت�ساه���م يف تنفي���ذ اأه���داف التنمي���ة امل�ستدامة 
ال�سبع���ة ع����رض، والتي مت التف���اق عليها من قبل 
170 دولة منذ العام 2015، ومت اتخاذها كم�سار 
ت�ستن���ري به لتحقي���ق التنمي���ة امل�ستدامة جلميع 

دول العامل.
ومت تق���دمي اأكرث م���ن 74 بحث���ا علميا لهذا 
املوؤمتر مت التحقق منه���ا عن طريق جلنة مكونة 
من 5 خمت�سني مت اعتمادهم من الأمم املتحدة، 
ومنها البح���ث املقدم من قب���ل املجل�س البلدي 
“التع���اون  عن���وان  حت���ت  ال�سمالي���ة  للمنطق���ة 
يف البح���وث والتطوي���ر” ب���ني املجل����س البلدي 
للمنطقة ال�سمالية واجلامعات املحلية يف مملكة 
البحرين”، و�سيعر�سه العافية ممثا عن املجل�س 

البلدي.

• نبيل اأبوالفتح	

و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: ذكر وزير 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال 
اأن م����رضوع مرك���ز  العم���راين ع�س���ام خل���ف 
غ�سيل الكلى يف منطقة احلنينية باملحافظة 
اجلنوبي���ة التابع لوزارة ال�سحة يندرج �سمن 
املراك���ز املتخ�س�س���ة الت���ي توف���ر خدمات 

عاجية �رضورية للمواطنني.
اإن�س���اء مرك���ز  اأن م����رضوع  واأك���د خل���ف 
غ�سيل الكل���ى مت متويله من قبل ال�سندوق 
ال�سع���ودي للتنمي���ة �سمن برنام���ج التنمية 

اخلليجي بكلفة 6 مايني و85 األف دينار. 
واأ�سار اإلى اأنه روعي يف ت�سميم امل�رضوع 
توفري كل الت�سهيات الازمة لتي�سري حركة 
املر�س���ى واملرتددين من خ���ال تخ�سي�س 
مواقف لل�سي���ارات ومنح���درات بالقرب من 
جميع املداخ���ل ت�سمن و�سول املر�سى اإلى 
كل مواق���ع املركز بي����رض و�سهول���ة، اإ�سافة 
اإل���ى تخ�سي����س م�ساع���د يف به���و املدخ���ل 
الرئي����س ومدخل الط���وارئ؛ ل�سمان �سهولة 
حرك���ة وانتقال املر�س���ى املحتاجني لعناية 

خا�س���ة عرب الطوابق مع توف���ري دورات مياه 
تنا�سب احتياجاتهم. يذك���ر اأن هذا امل�رضوع 
�س���كل حتدًي���ا يف التنفي���ذ ب�سب���ب الطبيعة 
الطبوغرافي���ة ملوق���ع امل����رضوع، اإذ يتفاوت 
من�س���وب الأر�س مبوقع العم���ل باأكرث من 5 
اأمتار، ومت توظيف هذا الختاف لا�ستفادة 
منه يف ت�سميم املوق���ع واملبنى، حيث متت 
ال�ستف���ادة م���ن ف���روق الرتف���اع يف اإن�س���اء 
مواق���ف لل�سيارات وكموقع لبع�س املعدات 
م���ع الأخذ بعني العتبار حني ت�سميم املبنى 
بتطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية للمباين 
اخل����رضاء الت���ي توليه���ا احلكومة وال���وزارة 
اهتماًم���ا كب���رًيا يف جمي���ع م�ساري���ع املب���اين 
ابت���داًء م���ن ال�ستف���ادة من طبيع���ة املوقع 
والخت���اف يف امل�ستوي���ات. كم���ا مت و�س���ع 
موا�سفات عالية لأنظم���ة تكييف الهواء من 
حيث الكف���اءة العالية للطاق���ة وموا�سفات 
عالي���ة لوح���دات مناولة اله���واء، اإ�سافة اإلى 
توفري م�ساح���ات داخلية مفتوحة لا�ستفادة 
منها يف توفري الإ�ساءة الطبيعية للم�ساحات 

الداخلية والردهات و�سالت النتظار.

املنامة - الأوقاف اجلعفرية: ا�ستقبل 
رئي�س جمل����س الأوق���اف اجلعفرية حم�سن 
اآل ع�سف���ور يف مكتب���ه وف���ًدا م���ن فري���ق 
ملتقى و�سط املنامة ي�سم �سعيد ال�سماك 
وفي�س���ل غ���زوان وحممود خل���ف وعبدالإله 
ح�س���ن. وخال اللق���اء، اأك���د رئي�س جمل�س 
الأوق���اف اجلعفري���ة حر����س الإدارة عل���ى 
تعزيز التوا�س���ل املبا�رض مع جميع املناطق 
والجتماع مع املوؤ�س�سات الأهلية والأهايل؛ 
لا�ستم���اع اإل���ى تطلعاته���م واحتياجاتهم. 
وا�ستعر����س اآل ع�سفور م���ع الوفد الأهلي 
جملة م���ن امل�رضوعات التي تعك���ف الإدارة 
عل���ى تنفيذه���ا حالًي���ا يف و�س���ط املنام���ة 
وامل�ساري���ع الت���ي تن���وي الإدارة تنفيذها 
وت�سم���ل دور العب���ادة وامل�ساريع الوقفية 
والت���ي �ستمث���ل نقلة نوعية عل���ى م�ستوى 
عل���ى  ج���ار  العم���ل  اأن  وب���ني  املناط���ق.  
تطوير امل�ساج���د الرئي�سة كم�سجد اخلواجة 

وم�سج���د موؤمن اإلى جان���ب تخطيط العديد 
من العق���ارات املنت�رضة يف املنام���ة لإقامة 
م�رضوعات مهمة كم�رضوع املواقف املتعددة 
لل�سي���ارات وم�ساري���ع الأ�س���واق العمودية 
كمجمع���ات للمهن احلرفية التي ت�ستقطب 
الأه���ايل وال�س���واح الوافدين اإل���ى املنامة 
القدمي���ة، اإلى جانب جممع �س���وق الذهب، 
ال���ذي �سي�س���م معار����س وور����س �سياغة 
الذه���ب و�سناع���ة املجوه���رات و�سيمث���ل 
وجهة رئي�سة على خارطة الأماكن ال�سياحية 
يف اململكة و�سي�سهم يف حل م�سكلة الور�س 
املنت����رضة و�سط الأحي���اء ال�سكني���ة و�سكن 
العمالة الع�سوائي يف املنامة. واأطلع رئي�س 
الأوق���اف الوف���د الأهل���ي عل���ى خمططات 
لتطوي���ر مقربة احل���ورة ومرافقه���ا واإن�ساء 
جمل�س تعزية للرجال واآخر للن�ساء يف حدود 
املق���ربة، ف�سًا ع���ن اإن�ساء �سال���ة مركزية 

متعددة ال�ستخدامات للمنا�سبات.

• حمافظ ال�سمالية وح�سور املجل�س 	
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اإحالة متهمني يف واقعة 
حب�ص 9 اآ�شيويني عملوا يف اخلمور وتهريبها لل�شعوديةاجتار ب�شخ�ص للمحكمة

حولوا مزرعة اإلى م�سنع لإنتاج امُل�سكرات

حكمت املحكم���ة ال�سغرى اجلنائية الثالثة بحب�س 
9 عم���ال م���ن جن�سية اآ�سيوية، مل���دة 8 اأ�سهر؛ لثبوت 
حتويل اأحده���م مزرعة يعمل فيها اإل���ى م�سنع لإنتاج 
امُل�سك���رات املحلي���ة ال�سن���ع، وال���ذي كان ي�ستخدم 
باق���ي املتهمني يف ت�سنيع وت�سدي���ر تلك املنتجات 
غ���ر امل�رشوع���ة، والذين كان���وا ب�س���دد ت�سدير اأكرث 
م���ن 3500 زجاج���ة خمر وب���رة اإلى اململك���ة العربية 

ال�سعودية عرب �ساحنة مت اإخفاء امل�سبوطات فيها.
واأم���رت املحكم���ة باإبعاد جميع املتهم���ني نهائًيا 
ع���ن البالد بعد تنفيذ العقوب���ة املق�سي بها بحقهم، 

ومب�سادرة امل�سبوطات.
وكان���ت معلوم���ات ق���د وردت مفاده���ا اأن اأح���د 
املتهم���ني يوؤدي اأعماًل مريب���ة يف املزرعة التي يعمل 
فيها، وتبني بعد التحري املكثف اأنه ا�ستغل املزرعة 
التي يعمل فيها؛ لتحويله���ا اإلى م�سنع لإعادة تعبئة 
امل�سكرات التي يتمكن من تهريبها من دولة الإمارات 
العربية املتحدة، واأن 7 متهمني اآخرين ي�ساعدونه يف 

عملية التعبئة وغرها.

وات�س���ح اأنهم يتعاونون مع مته���م تا�سع، والذي 
يق���ود �ساحن���ًة ويرتدد عل���ى اململكة بحك���م عمله يف 
دول���ة الإم���ارات يف نق���ل الب�سائ���ع، عل���ى اأن يجل���ب 
له���م امل�سكرات م���ن الإمارات ويدخلوه���ا اإلى مملكة 
البحرين عرب تهريبها يف جتاويف بال�ساحنة خم�س�سة 
له���ذا الغر�س، ومن ثم يقومون باإع���ادة ت�سدير تلك 
املنتج���ات بعد اإع���ادة تعبئتها اإلى اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة عن طريق نف�س املته���م قائد ال�ساحنة يف 

طريق عودته اإلى الإمارات.
واأثن���اء اإح���دى رح���الت التهريب مت �سب���ط قائد 
�ساحنة من جهتهم يف اململكة العربية ال�سعودية حال 
دخول���ه ملنطقة اجلمارك للتفتي�س، والذي اأبلغ ب�ساأن 
م�سن���ع اإعادة تعبئ���ة اخلمور يف البحري���ن، فتم مترير 

تلك املعلومة للجهات املخت�سة يف اململكة.
وبالفع���ل توجهت قوة من اأف���راد ال�رشطة للموقع 
بعد التو�سل لتلك املعلومات، ومت ا�ستئذان اأ�سحاب 
املزرع���ة، وبتفتي�سهم للمكان مت العث���ور فيها على 
ع���دد 968 زجاج���ة خمر معب���اأة و1434 برمي���ال فارغا 

ي�ستخ���دم يف التعبئ���ة، و2544 علب���ة ب���رة، و1434 
زجاج���ة خمر فارغ���ة جاهزة للتعبئة، ف�س���اًل عن اأنه مت 
�سبطهم متلب�سني اأثن���اء جتهيزهم وتعبئتهم واإخفاء 
زجاج���ات امل�سك���رات يف جتاوي���ف اإح���دى ال�ساحنات 
امل�س���درة للب�ساعة غ���ر امل�رشوعة للمملك���ة العربية 

ال�سعودية.
وبالتحقيق مع اأحد املتهمني اعرتف اأنه مت توفر 
5000 دينار قيمة اخلم���ور املهربة حل�ساب اأ�سخا�س 
اآخرين، �سامل���ًة اأتعابه التي كان���ت 500 دينار، بينما 

وزع 200 دينار على باقي املتهمني.
كم���ا اعرتف العامل الذي ا�ستغ���ل املزرعة لإعادة 
تعبئ���ة اخلم���ور اأنه ح����رش اإل���ى البحرين من���ذ قرابة 8 
�سنوات، وكان يعمل يف املزرعة ب�سكل اعتيادي، حتى 
تعّرف على املته���م التا�سع الذي ي�سّدر لهم اخلمور، 
واأنه هو الذي عر�س عليه الفكرة فاأعجب بها ونفذها.

هذا وثبت للمحكمة اأن امُلدانني جميًعا يف غ�سون 
العام 2018، حازوا واأحرزوا مواًدا م�سكرة بق�سد البيع 

يف غر الأحوال امل�رشح بها قانوًنا.

املنامة - النياب���ة العامة: �رشحت وكيل النائ���ب العام بنيابة 
حمافظ���ة العا�سمة نور عبداهلل �سهاب ب���اأن النيابة العامة اأجنزت 
حتقيقاته���ا يف واقعة الجتار ب�سخ�س وحج���زه وحرمانه من حريته 
بغ���ر وجه قان���وين واأمرت باإحال���ة متهمني اإل���ى املحكمة الكربى 
اجلنائية املخت�سة وحددت جل�سة بتاريخ 07 مايو 2018 لنظرها.
وتعود تفا�سي���ل الواقعة فيما اأبلغت ب���ه املجني عليها اأنها 
وحال وجودها يف مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل تعرفت على 
املتهم���ة الثانية التي عر�ست عليه���ا فر�سة عمل اأف�سل وبراتب 
اأعلى فوافقت على ذلك، والتقت باملتهمني، اإذ قاما بنقلها اإلى 
اإحدى ال�سقق وحجزا حريتها؛ متهيًدا ل�ستغاللها يف اأعمال الدعارة 

مع عدد من الأ�سخا�س بغر ر�ساها مقابل مبالغ مالية.
واأ�س���ارت وكيل النائب الع���ام نور �سهاب اإل���ى اأنه مت �سماع 
اأقوال ال�سهود وا�ستجواب املتهمة الثانية وحب�سها احتياطًيا على 
ذمة التحقيق، يف حني مت اإ�سدار اأمر �سبط واإح�سار يف حق املتهم 
الأول، وطلب���ت النياب���ة العامة حتري���ات ال�رشطة ب�س���اأن الواقعة، 
والتي اأك���دت اأن املتهمني يقومان بالجت���ار بالأ�سخا�س بطريق 
احليل���ة بع���د اإيهامه���م بتوفر فر�س عم���ل اأف�سل وعلي���ه اأمرت 

النيابة العامة باإحالة املتهمني للمحاكمة اجلنائية.

خم�شيني يحتال على الن�شاء منتحال �شفة رجل اأعمال

خليجـي يتطـاول علـى قـا�ص ويعتـدي علـى �رشطـي

ا�ستولى على جموهرات �سيدة بقيمة 11 األفا مدعيا اأنه �سيتزوجها

املحكمة قررت حب�سه �سنة 

اأدانت املحكمة ال�سغ���رى اجلنائية الثالثة 
امته���ن  عم���ره،  م���ن  اخلم�سين���ات  يف  ن�ّساًب���ا 
واح���رتف اإيق���اع ال�سيدات اللوات���ي يبحثن عن 
فر�سة للزواج يف �سباكه مدعًيا اأنه رجل اعمال؛ 
ليتمكن من ال�ستيالء على جموهراتهم الثمينة 
واأمواله���م بادعاء اأن���ه نذر مب�ساعف���ة كميتها 
له���ن بعد ال���زواج، فتمكن م���ن ال�ستيالء على 
م�سوغ���ات ذهبية تعود ل�سي���دة تبلغ من العمر 
48 عاًم���ا، ت�سل قيمتها الإجمالية اإلى 11 األف 
دين���ار، وق�س���ت املحكم���ة بحب�سه مل���دة �سنة 
واح���دة عما ن�سب اإلي���ه، واأم���رت بتغرميه مبلغ 
5000 دينار ف�ساًل عن الأمر باإبعاده نهائًيا عن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة بحقه.
وت�س���ر التفا�سيل كم���ا روتها املحكمة يف 
اأن املته���م )51 عاًم���ا(، وال���ذي يتمتع مبظهر 
اأنيق وجذاب، ا�ستغل تلك ال�سفات فيه بالعمل 
يف اإيقاع ال�سيدات الالتي تزيد اأعمارهم عن 40 

عاًما ويبحثن عن فر�سة للزواج يف �سباكه.
واأو�سح���ت اأن املته���م كان يتع���رف عل���ى 
�سحاياه وم���ن ثم يخدعهن باأن���ه ميتلك عمارًة 
واأن���ه قد ن���ذر نذًرا ب���اأن ياأت���ي لعرو�سه بذهب 
�سع���ف الكمية التي متتلكه���ا قبل الزواج منه، 

وتلك كانت و�سية والده قبل وفاته.
وبالفعل جنح���ت هذه الرواي���ة املزيفة مع 
5 �سي���دات متكن م���ن الإيقاع به���ن، اإذ متكن 
م���ن ال�ستيالء منهن عل���ى امل�سوغات اخلا�سة 
بهن ويختفي بعد ذل���ك، اإل اأنه وبعد تبليغهن 

�س���ده بالوقائ���ع اخلم����س والقب�س علي���ه اأعاد 
امل�سوغات اإليهن.

ومل يتوقف املتهم عن تلك املهنة وتعّرف 
عل���ى ال�سي���دة املجني عليه���ا به���ذه الواقعة، 
والت���ي اأبدت له���ا رغبته بالزواج من���ه، فادعى 
اإليها اأنه رجل اأعمال وميتلك عدًدا من العقارات 

والأرا�س���ي، وباأنه �سيعمل على ت�سييد بناية يف 
اإح���دى تلك الأرا�س���ي، واأخذه���ا بالفعل لأر�ٍس 
ف�ساء تق���ع يف منطقة عايل واأوهمها باأنها ملك 

اإليه، واأنه �سي�سيد عليها العمارة.
عنده���ا اأح�ّس���ت املجني عليه���ا بالطماأنينة 
له ووافقت على ال���زواج منه، كما اأبلغت اأهلها 

وذويه���ا عنه، وعن رغبتها يف الزواج منه، اإل اأنه 
عندم���ا ا�ست�سعر منها الر�سا على الزواج بداأ يف 
التحدث معه عن النذر الذي يدعي اأنه نذره بناًء 
عل���ى و�سية والده اإليه، وق���ال لها اإنه نذر باأنه 
يقدم لزوجته امل�ستقبلية مب�سوغات اأكرث مما 
متتلك���ه قبل الزواج، وطلب منها اأن جتلب اإليه 

م�سوغاته���ا ليقوم بوزنه���ا وا�ستبدال القدمي 
منها مب�سوغ���ات جديدة وبجل���ب كمية مماثلة 

لها.
ولأن املجن���ي عليه���ا كان���ت تطم���ع اإل���ى 
احل�س���ول عل���ى كمي���ة اأكرب فق���د وافقت على 
طلبه وجلبت معه���ا كل ما متلكه من م�سوغات 
ذهبية، بل زادت على ذلك باأن جلبت جموهرات 
خالتها وزوجات اأ�سقائها، وهو ما �سّجع املتهم 
على اأخذه���ا والفرار مبا�رشًة بتل���ك امل�سوغات 

والختفاء عن نظرها.
فتقدم���ت املجن���ي عليه���ن جميًع���ا بب���الغ 
�سد املتهم، والذي ظهر جم���دًدا واأبدى رغبته 
باإعادة امل�سوغات اإليه���ن ليتنازلوا عن البالغ 
�سده، اإل اأن اأقرباء ال�سيدة رف�سوا التنازل عن 
حقهم وطلبوا ال�ستمرار يف البالغ �سده وهو ما 

حدث.
وثبت للمحكمة اأن املتهم يف غ�سون العام 
2018، تو�سل اإل���ى ال�ستيالء على املنقولت 
املبين���ة و�سًف���ا وق���دًرا ب���الأوراق واململوك���ة 

للمجني عليهن.
يذكر اأن ك�سف ال�ستعالم اجلنائي اخلا�س 
بامُلدان امتالك���ه لر�سيد اأ�سبقي���ات بعدد 34 
بالغا وق�سية، منهم الوقائ���ع ال�ست املذكورة 

بالواقعة اأعاله.
وق�س���ت املحكمة بحب�س���ه �سنة وتغرميه 5 
اآلف دين���ار واأمرت باإبعاده عن البالد بعد نفاذ 

العقوبة. 

عاقبت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الأولى 
متهًم���ا خليج���ي اجلن�سي���ة )45 عاًم���ا( باحلب�س 
مل���دة �سنة واحدة عما اأ�سن���د اإليه من اتهامات؛ 
لإدانت���ه بال�سته���زاء بقا�سي حمكم���ة التنفيذ 
واإخالله باإحدى الطرق العلنية مبقامه، والتعدي 
على ال�رشط���ي مندوب مركز ال�رشطة الذي اأح�رشه 
بال����رشب، بع���د اأن مت القب�س علي���ه لدفع مبلغ 

ب�ساأن مطالبة مالية يف ملف تنفيذي.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثيات حكمه���ا اأنها 
عند تقديرها للعقوبة ت�سع يف اعتبارها ظروف 
املته���م فُتعِم���ل بحقه امل���ادة )72( من قانون 

العقوبات.
وتتح�س���ل وقائ���ع الق�سي���ة فيم���ا اأبلغ به 
ال�رشط���ي املجني علي���ه الأول، والذي ذكر اأنه يف 
حوايل ال�ساع���ة 12 م�ساًء، واأثناء وجوده يف قاعة 
حمكم���ة التنفيذ ال�سابع���ة واأثن���اء اأدائه لواجب 
عمل���ه على اعتب���ار اأنه مندوب ع���ن مركز �رشطة 
املحرق، وبرفقته املته���م؛ كونه مكلًفا بعر�س 
املوقوف���ني عل���ى املحاك���م، اإذ �س���ادر بح���ق 
املتهم اأمر بالقب�س يف ملف تنفيذ، فقد تطاول 
الأخر عل���ى هيئة املحكمة ح���ال عر�سه عليها، 
عن طريق ال����رشاخ والتحدث باأ�سلوب غر لئق 

ونظرة ا�ستهزائيه للقا�سي.
واأو�س���ح اأن���ه وبع���د اإدخ���ال املته���م على 
قا�س���ي حمكمة التنفيذ - املجن���ي عليه الثاين 

- �ساأل���ه القا�سي عن مقدار املبلغ الذي ميكنه 
دفع���ه ل�سال���ح املنف���ذ له؛ م���ن اأجل اإلغ���اء اأمر 
القب�س ال�س���ادر بحقه، وعندها ا�ستهزاأ املتهم 
بالقا�س���ي وب���داأ بال����رشاخ علي���ه بالق���ول “اأي 

فلو����س اأي خرابيط ما راح اأدف���ع �سي”، كما اأنه 
رفع يده على القا�سي م�ستهزئا.

وق���ال ال�رشطي اإنه اأم�سك يف ذلك الوقت يد 
املتهم واأنزلها، لكن املذكور دفعه بيده و�رشخ 

عليهم “انتو كل تبون فلو�س مّنا”، وبالرغم من 
اأن القا�سي ن�سحه بال�سمت حتى ل يتم حتويله 
للنيابة العامة اإل اأن املتهم وا�سل ا�ستفزازاته 

بالقول “حولني، فلو�س ما راح اأعطيكم...”.

وبعده���ا اأخرج ال�رشطي املجني عليه املتهم 
م���ن قاعة املحكم���ة بناًء على اأمر م���ن القا�سي، 
اإل اأن املته���م رف����س ال�سر مع���ه اأو تقييده ب� 
“الهفكري” وكان ي�سح���ب يده بالقوة ووا�سل 
العت���داء علي���ه بال����رشب بي���ده، مم���ا ت�سبب له 
باإ�ساب���ات ع���دة يف يده الي�رشى ورجل���ه الي�رشى؛ 
حت���ى متك���ن ومب�ساعدة م���ن �رشطي���ني اآخرين 
م���ن ال�سيطرة عليه واإيداع���ه يف غرفة التوقيف 

باملحكمة.
وجاء يف اأوراق الق�سي���ة اأن حمكمة التنفيذ 
اأ�س���درت امًرا بالقب�س على املتهم، على يخلى 
�سبيل���ه اإذا ما دف���ع مبلًغا وق���دره 1201 دينار 

و61 فل�ًسا يف ملف التنفيذ املنفذ �سده فيه.
وكان���ت النياب���ة العامة قد اأحال���ت املتهم 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار اأن���ه بتاري���خ 8 نوفمرب 
2017، اأوًل: اعت���دى عل���ى �سالم���ة ج�س���م اأحد 
منت�سبي الأمن العام وهو العريف )املجني عليه 
الأول( وكان ذلك اأثن���اء وب�سبب تاأديته لأعمال 
وظيفت���ه، واأح���دث ب���ه الإ�ساب���ات املو�سوفة 
بالتقري���ر الطب���ي املرف���ق، ومل يف����س فع���ل 
العت���داء اإل���ى مر�سه اأو عج���زه ع���ن اأداء اأعماله 

ال�سخ�سية ملدة تزيد عن 20 يوًما.
ثانًي���ا: اأه���ان بالإ�س���ارة والق���ول قا�س���ي 
التنفي���ذ )املجني علي���ه الثاين( اأثن���اء وب�سبب 

تاأديته لوظيفته.

 اإعداد: عبا�ص اإبراهيم
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ناأمل �أن ت�ستفيد �لبحرين �إلى �أبعد ما 
يكون من �لكت�ساف �لنفطي �لأخري �لذي 
�سي�س���كل عائ���د�ً مالياً �سخم���اً يدر �لنفع 
و�لفائ���دة على �لبحري���ن، ويعزز و�سعها 

�لقت�سادي على �مل�ستوى �لعاملي.
�لكت�س���اف  ه���ذ�  ب���اأن  متفائل���ون   
بتحدي���د  ��ستثم���ار؛  �أمث���ل  �سي�ستثم���ر 
خطة و��سح���ة حتقيقاً للتنمي���ة و�لرخاء، 
متفائل���ون باأننا لن نك���رر بع�ض �لأخطاء 
�لتي وقعنا بها �سابقاً؛ كعدم ��ستفادتنا 
�لق�س���وى من �رتف���اع �أ�سع���ار �لنفط يف 
ف���ر�ت م�ست، و�سي���اع بع����ض �لأمو�ل 

ب�سبب �لتج���اوز�ت �ملالية �لت���ي �أ�سارت 
�إليه���ا تقاري���ر دي���و�ن �لرقاب���ة �ملالي���ة 

و�لإد�رية يف �ل�سنو�ت �ملا�سية.
 �لبحري���ن �ليوم عل���ى م�سارف �إ�رش�قة 
جدي���دة، حتدوه���ا �لأم���ل، وم���ا يجعلن���ا 
متفائلني �أكرث، تل���ك �لرعاية �لتي حبانا 
�هلل به���ا، و�عتدن���ا وجوده���ا وتاأثريه���ا؛ 
ر�زق  يرزقه���ا  زم���ان  كل  يف  فالبحري���ن 
�خلالئ���ق بنعم �ست���ى، ل تعد ول حت�سى، 
لتبق���ى �لبحري���ن ب�سموخه���ا بل���د�ً للخري 
و�لت�سام���ح،  و�لأم���ل  و�جل���ود  و�ملحب���ة 
معط���اءة بطبيعتها، خالق���ة، ذ�ت مكارم 

�ستى. 
�ملقبل���ة  �لف���رة  تك���ون  �أن  ناأم���ل 
مليئة بالإجن���از�ت، مزده���رة �قت�سادياً، 
و�أن يتغ���ري حال �ملو�ط���ن �لبحريني �إلى 
�لأف�س���ل من جمي���ع �لنو�ح���ي، و�أن تزيد 
و�مل�ساع���د�ت  و�خلدم���ات  �لمتي���از�ت 
�ملقدم���ة للمو�طن���ني م���ن حي���ث �لك���م 
و�مل�ست���وى، مع مر�ع���اة �لوق���ت؛ لإتاحة 
�لنف���ط،  عو�ئ���د  ل�ستثم���ار  �لفر�س���ة 
وفتح �ملج���الت و�لفر����ض �ل�ستثمارية 
�جلدي���دة، ومعاجل���ة كل �لق�سايا �ملالية 

و�لقت�سادية �لعالقة.

صافي الياسري

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�إن مو�س���وع �لعمال���ة �لآ�سيوي���ة �لت���ي 
�سيط���رت عل���ى �س���وق �ملنام���ة وحتدي���د� 
�ملنطق���ة �ملحيطة ب�س���ارع �ل�سي���خ عبد�هلل 
مبح���اذ�ة فن���دق �سح���اري م���ن �ملو��سي���ع 
�ضدي���دة االرتب���اط بو�ضع التاج���ر البحريني 
�ل�سغ���ري، وكذل���ك بو�س���ع �أه���ايل �ملنطقة 
ب�س���كل �أ�سا�س���ي، فنح���ن يف �ل�سحافة ومن 
منطل���ق ت�سخي����ض �لظو�ه���ر و�لكتاب���ة بال 
قيد ننبه �مل�سوؤول���ني يف حمافظة �لعا�سمة 
وظاه���رة  �ملزعج���ة  �مل�سكل���ة  ه���ذه  �إل���ى 
�نت�سار �أع���د�د كبرية من �لعمال���ة �لآ�سيوية 
“�لل���ي بفي���ز� و�للي ب���دون في���ز�” يف هذه 

�ملنطق���ة، و�سيطرتها بالكام���ل على �سوق 
�لب�سائ���ع �ملختلفة �لتي تباع على �لأر�سفة 
كاخل�رش�و�ت و�لفو�كه و�لأ�سماك و�ملالب�ض 
و�لإلكروني���ات، فاملنطق���ة حتول���ت �إل���ى 
“ب�سطات” و “باز�ر�ت”، بل �سارت حمالتها 
�لغري���ب  بالديك���ور  مزين���ة  ودكاكينه���ا 
و�لأجنب���ي وحتول���ت �لو�جهات �إل���ى �سبورة 
كبرية لل�سق �لإعالن���ات وكل ما يخطر على 
�لب���ال من م�ساوئ، و�أحتدى �أي �أحد يدخل يف 
ذلك �ل�سارع ويغو�ض فيه ويرى �أي “مو�طن 
بحرين���ي”، �ستج���ف حنجرت���ه م���ن �ل����رش�خ 
و�ستذوب �أوتار �سوته ولن يجد �أي �أحد يرد 

عليه بالعربي.
ل�سن���ا �سدهم، فالبحرين بل���د �لت�سامح 
به���ذه  ه���وؤلء  تو�ج���د  ولك���ن  و�لتعاي����ض 
�ل�سورة �ل�سيئ���ة و�حتاللهم �سو�رع باأكملها 
وم�سايقته���م �لتج���ار �لبحريني���ني �ل�سغار 
عل���ى هذ� �لنح���و، �أم���ر مل يعد مقب���ول، لأنه 
و�س���ل و�لعي���اذ باهلل �إل���ى درج���ة �ل�رشطان 
�ملنت�رش يف كل خالي���ا �ل�سوق ويهدد بيوتها 
ونا�سها، و�سخ�سيا �ل�سدفة وحدها قادتني 
�إل���ى �مل�سي يف تلك �ملنطقة يف �إحدى �لأيام 
مع �بني، وخيل �إيل و�أقولها بكل �رش�حة �أنني 
�أم�سي يف وكر طويل يغ�ض بالنماذج �لب�رشية 

�لغريبة، وكن���ت �أرى �ل�س���وق جنينا م�سوها 
خميف���ا، ومعامله �لأ�سيلة تندث���ر وتختفي، 
ويافطات ل عالق���ة لها مبجتمعنا وتقاليدنا 
وعاد�تن���ا، كل �سيء غري���ب ول يقرب من 
و�قعن���ا، ومن هن���ا وك�سح���ايف �لكلمة عنده 
مقد�س���ة كالقي���د، �أمتن���ى م���ن �مل�سوؤولني 
�إعطاء هذه �مل�سكلة �أولوية ق�سوى فاأمامهم 
�لربه���ان و�لقيا����ض، جدو� ح���ال جذريا لهذه 
�ملع�سلة �أو �لظاهرة �لتي ت�سبه فك �لقر�ض 
متام���ا، ف�سوق �ملنامة يبدو �أنه �أ�سبح وليمة 
كب���رية له���وؤلء وم���ا مل يت���م �إنق���اذه ب�رشعة 

خاطفة �ستكون هناك �أخطار ل نهاية لها.

سوق المنامة... رحلة في 
جوف الغربة

كث����رية ه����ي �مل�س����كالت �لت����ي �أنتجتها 
وخلقتها �سيا�سات �ملاليل �حلاكمني يف �إير�ن 
لل�سع����ب �لإي����ر�ين، حيث فج����رت وتفجر منذ 
�أو�خر �لع����ام �ملا�سي �لنتفا�سة تلو �لأخرى، 
وكان �ملول����د �لأ�سا�����ض له����ذه �لنتفا�سات 
�لفق����ر و�جل����وع �ل����ذي جن����م ع����ن �ل�سيا�س����ة 
�لع�سو�ئية للم����اليل يف �مل�سمار �لقت�سادي 
و�لف�س����اد و�لهدر وع�سكرة �ملجتمع و�لإنفاق 
عل����ى �لت�سل����ح ومتوي����ل ميلي�سي����ات �حلرب 
بالنياب����ة يف �سوريا و�لع����ر�ق ولبنان و�ليمن 
ومناط����ق �أخرى، لذلك وجدن����ا �لت�سخم وغالء 
�لأ�سعار و�لفق����ر و�جلوع و�لنحر�ف و�جلرمية 

تفت����ك باملجتم����ع �لإي����ر�ين من جه����ة وتدفع 
للتم����رد و�لثورة م����ن جهة �أخ����رى م�ستهدفة 
عموم م����اليل �إي����ر�ن باعتباره����م �مل�سوؤولني 
ع����ن �لأو�س����اع �ملردية يف �إي����ر�ن، حقيقة ل 
ت�ستطي����ع و�سائل �لإعالم و�لعنا�رش �حلكومية 
�إخفاءه����ا بح�سب ما �أوردت����ه تقارير من د�خل 
�إير�ن، وهي ت�سط����ر حتًما �إلى �لعر�ف بجزء 
 من هذه �لكارثة رغم �لتقليل يف �لإح�سائيات.
يقدمه����ا  �لت����ي  و�لإح�سائي����ات  و�لأع����د�د 
�لقت�سادي����ون وم�سوؤول����و �لنظ����ام وو�سائل 
وعم����ق  �نت�س����ار  ع����ن  �حلكومي����ة  �لإع����الم 
�لفق����ر و�لبطال����ة و�ل�����رشخ �لطبق����ي وجمي����ع 

�أن����و�ع �لعاه����ات �لجتماعي����ة �لناجم����ة عنها، 
و�ملبي����ت  �لع�سو�ئي����ات  يف  �ل�سك����ن  مث����ل 
و�لجت����ار  �لأطف����ال  وجت����ارة  �لكر�ت����ني  يف 
و�لبغ����اء  و�لإدم����ان  �جل�سدي����ة  بالأع�س����اء 
 و�جلوع وما �إلى ذل����ك، وهي رهيبة و�سادمة.
ويف �سي����اق �لتو�س����ع يف �لفق����ر �ملدق����ع بني 
�ملو�طن����ني، يق����ول �أح����د �لقت�سادي����ني يف 
�حلكوم����ة ويدع����ى “ح�س����ني ر�غف����ر”: وفقا 
�لأخ����رية،  �ل�سن����و�ت  يف  منج����زة  حل�ساب����ات 
يع����اين 33 % من �س����كان �لبالد م����ن “�لفقر 
�ملطل����ق”، �إن 6 % م����ن �ل�سكان يعانون من 
 �جل����وع وه����م عددهم م����ا يق����ارب 5 ماليني.

وتظه����ر در��ساتن����ا �أن 6 % م����ن �ل�سكان )5 
مالي����ني( ل يكفي دخلهم لتوفري �لغذ�ء لهم 
وت�سم����ى هذه �ملرحلة خط �جل����وع، ومعناه �أن 
دخ����ل �لأ�����رشة �ملعي�سية ل ميكنه����ا حتى من 
�����رش�ء طعامه����ا، نحن نعل����م �أن �لأ�����رش ل توجد 
لديه����ا تكالي����ف وجب����ات �لغ����ذ�ء وتكالي����ف 
و�ملالب�����ض،  �لنق����ل،  تكالي����ف  مث����ل  �أخ����رى 
ذل����ك. �إل����ى  وم����ا   ، و�ل�سح����ة   و�لإ�س����كان 
م����ن �ملوؤك����د �أن �لأ�����رشة �لت����ي يق����ل �إجمايل 
نفقاته����ا ع����ن �حل����د �لأدن����ى ل�سل����ة �لغ����ذ�ء 
�لتعليمي����ة  للج����وع و�مل�س����اكل  �ستتعر�����ض 
و�لو�س����ول �إل����ى �خلدم����ات �ل�سحي����ة، عل����ى 

�لرغم م����ن �أن موؤ�س�سات �لدولة تعلن �أن هذ� 
�لرقم ه����و 2 �أو 3 يف �ملئ����ة )للمجتمع(، لكن 
عل����ى حد علم����ي، ف����اإن وز�رة �ل�سح����ة �أعلنت 
هذ� �لرق����م بن�سبة 10 % با�ستثناء �ملجموعة 
�لت����ي تو�ج����ه �س����وء �لتغذي����ة. )وكال����ة �أنباء 
 �إي�سنا �حلكومي����ة �لإ�سالمية 7 �أبريل 2018(.
وكان “ح�س����ني ر�غف����ر” قب����ل �سنت����ني ق����د 
قّدرع����دد �ل�سكان �لذي����ن يعي�سون حتت خط 
�لفق����ر �لن�سبي ب� 30 ملي����ون �سخ�ض، وعدد 
�ل�س����كان �لذي����ن يعي�س����ون حتت خ����ط �لفقر 
�ملطل����ق ب� 12 مليون �سخ�����ض، بالطبع، هذه 

�لإح�ساء�ت �لآن �أعلى من ذلك بكثري.

 خارطة الفقر في إيران )1(

tariq
@cogir.org علي الصايغ

 لمحات

االكتشاف النفطي

�إن م���ا مت �لتو�س���ل �إلي���ه من 
�كت�ساف حلق���ل يحتوي على نحو 
80 مليار برميل من �لنفط ويعد 
�لأكرب يف تاري���خ مملكة �لبحرين، 
ه���و نعمة عظيمة جاءت يف �لوقت 
�ملنا�سب، و�إذ� �أنعم �هلل على عبٍد 
يحب �أن يرى �أثر نعمته عليه، و�إذ� 
�أحدث �هلل نعم���ة، فعلى �لعبد �أن 
يحدث �ُسكر�، ناأم���ل يف �ل�سنو�ت 
�لقادم���ة �أن تن�سل���ح �لكثري من 
�لأمور ونرى �آث���ار هذ� �لكت�ساف 
�لتاريخي على �لوطن و�ملو�طن، 
ول نن�س���ى �سك���ر �هلل عل���ى هذه 

�لنعمة. 
ه���ذ�  بف�س���ل  لن���ا،  تب���ني 
�لكت�س���اف، �أن مملك���ة �لبحري���ن 
بلد مبارك حباه �هلل بنعم �حلكام، 
م���ا تع�رش عليهم �أم���ر �إل �أتبعه �هلل 
عز وج���ل بي�رش، يج���ب �ل�ستفادة 
من هذ� �لكت�س���اف فالتباطوؤ قد 
يفق���ده قيمت���ه و�أهميت���ه، نح���ن 
يف ع���امل متغ���ري، فما يع���د �ليوم 
طاقة، قد ل يكون كذلك يف �لغد، 
ويج���ب �حلذر م���ن بناء ق���ر�ر�ت 
مت�رشعة، يجب تبني روؤية و��سحة، 
ويجب عدم �لتكال على �لآخرين، 
و�ل�ستم���ر�ر يف �لبحث عن بد�ئل 
�آمن���ة وم�ستد�م���ة. لق���د �أنعم �هلل 
علين���ا هذه �لنعم���ة، وبهذ� �لقدر 
دون �لآخري���ن، فلنعم���ل على �أن 
تكون نعم���ة حقيقي���ة ت�ستوجب 
�ل�سكر فيب���ارك �هلل لنا فيها، ول 
ْذ  جنحد، فتمح���ق هذه �لربكة، )َو�إِ
ُكْم  ِزيَدَنّ ُكْم َلِئن �َسَكْرمُتْ َلأَ َن َرُبّ َتاأََذّ
َّ عَذَ�بِي لَ�سَدِيدٌ(. ۖ وَلَئِن كَفَْرمتُْ �إِن

االستفادة من 
 االكتشاف النفطي

فاتن 
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة

 تناقلت و�سائ���ل �لإعالم �لغربية 
�لتي  و�لعربي���ة �ملج���زرة �لكيماوي���ة 
�ل�س���وري  �لنظ���ام  ق���و�ت  �رتكبته���ا 
ح�س���ب تل���ك �لتناق���الت، وم���ا خلفته 
من �سحايا من �أه���ايل �لغوطة ودوما، 
وم���ا ترتب عل���ى ذلك م���ن تهديد�ت 
غربية �س���د �لنظام �ل�س���وري، و�إنكار 
رو�سي و�إير�ين و�سوري لرتكاب هذه 
�ملج���زرة، وحم���اولت ت�سهي���ل خروج 
مقاتل���ي م���ا ي�سم���ى بجي����ض �لإ�سالم 
وبقية �لف�سائل، و�سكوت تركي على 
ه���ذه �ملج���زرة �ملفر�س���ة و�لكتفاء 
بقلق فخامة �لرئي�ض �أردوغان لبوتني، 
ولعل م���ن �مل�ستح�س���ن �خت�سار تلك 
�لأحد�ث بنقطة مهمة تعرب عن حقيقة 

�لو�سع �ملعقد ب�سوريا.
و�لت�رشيحات  �لغرب���ي  فالتح���رك 
وبالأخ����ض  �لغربي���ة  و�لتهدي���د�ت 
�ملج���زرة  �س���د  ولن���دن  و��سنط���ن 
�لكيماوية، مل تك���ن يف يوم من �لأيام 
لوجه �هلل �أو �نت�سار� حلقوق �لإن�سان، 
�أو تفعيال للمبادئ �لإن�سانية �لعاملية 
�لت���ي �أقيم���ت عل���ى �أ�سا�سه���ا �لأم���م 
فالأخ���ري  �لأم���ن،  وجمل����ض  �ملتح���دة 
�لأع�س���اء  ي�ستخدمه���ا  �أد�ة  يع���د 
�لإن�س���ان  حق���وق  لنته���اك  �خلم�س���ة 
ودع���م �لإرهاب وحتقي���ق م�ساحلهم، 
وت�سفي���ة ح�ساباته���م �ل�سيا�سي���ة مع 
بقي���ة �ل���دول غ���ري �لأع�س���اء، �أو حتى 
م���ع �أع�س���اء �ملجل����ض نف�س���ه، طبق���ا 
لت�رشيحات و�تهام���ات �لدول �خلم�ض 
لبع�سه���ا، وميكن �لرج���وع لالأر�سيف 
�لإعالمي للتاأكد من �تهامات متبادلة 
حق���وق  و�مته���ان  �لإره���اب  بدع���م 
�لإن�س���ان، خ�سو�س���ا ب���ني و��سنط���ن 
ومو�سك���و، وما يح���دث �لآن من حترك 
غرب���ي، وم���ن �سمن���ه جل�س���ة جمل����ض 
�لأم���ن �لت���ي ي�ستخدم فيه���ا �لرو�ض 
ح���ق �لنق����ض �لفيت���و كلم���ا تعار�ض 
ذل���ك م���ع �مل�سلحة، وم���ا يعقب ذلك 
من �تهامات لل���دول �لغربية �لأع�ساء 
مبجل�ض �لأم���ن لرو�سيا بدعم �لإرهاب 
ودعم �نتهاك حقوق �لإن�سان ب�سوريا، 
مل يكن م���ن �أجل حق���وق �لإن�سان كما 
ذكرن���ا، بل ملو�جه���ة �ملع�سكر �لثاين 
وم�ساحل���ه يف �سوري���ا �أي دول �تفاق 
�آ�ستان���ا، �أو لنق���ل ب���كل �رش�حة �لدول 
�لت���ي حتت���ل �سوري���ا وه���ي رو�سي���ا 
وتركي���ا و�إير�ن، فقد �سع���ر �ملع�سكر 
�لغرب���ي �أنه �إذ� م���ا ��ستم���ر �ملع�سكر 
�لعثماين �لرو�سي �لفار�سي يف تثبيت 
�أقد�م���ه ب�سوري���ا، فاإن���ه �سيخرج خايل 
�ليدي���ن من خ���ري�ت �سوري���ا ونفطها 

ومو�ردها �لطبيعية.

 كيماوي مجلس 
األمن

د. طارق آل 
شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة



حتويل 50 % من تعامالت 
احلكومة االماراتية  للبلوك ت�شني

دبي- العربية.نت: اأطلق نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل����س الوزراء، حاك���م دبي، ال�شيخ حممد ب���ن را�شد اآل 
مكتوم، ا�شرتاتيجية االإمارات للتعامالت الرقمية 2021. 
واأ�شار ال�شي���خ حممد بن را�شد اإلى اأنه �شيتم حتويل 50 
% من التعامالت احلكومية على امل�شتوى االحتادي اإلى 
من�شة BLOCKCHAIN بحلول عام 2021. واأو�شح 
يف تغريدية على “تويرت”: “�شتوفر التقنية 398 مليون 
وثيق���ة مطبوعة و77 ملي���ون �شاعة عم���ل �شنوياً. ينظر 
البع����س للتقنيات اجلدي���دة كتحٍد، نح���ن نراها و�شيلة 

للتغلب على التحديات”.

اأ�شهم اأوروبا ترتفع بدعم من اإبرام ال�شفقات
ميالن���و - رويرتز: ارتفعت االأ�شه���م االأوروبية يف املعامالت املبكرة اأم�س اخلمي�س بدعم 
من ن�ساط جديد يف اإبرام ال�سفقات على الرغم من ا�ستمرار حذر امل�ستثمرين ب�سبب خماوف 
ب�ش���اأن حترك ع�شك���ري اأمريكي حمتمل يف �شوريا. وبحلول ال�شاع���ة 0724 بتوقيت جرينت�س 
ا�شتق���ر املوؤ�رش �شتوك����س 600 لالأ�شهم االأوروبي���ة دون تغري يذكر بعدما ن���زل 0.6 % يوم 
االأربع���اء بينم���ا تراجع املوؤ�رش فاينن�شال تاميز 100 الربيط���اين 0.01 % ونزل املوؤ�رش داك�س 

االأملاين 0.09 %. 
و�شع���د �شهم �شاي���ر 1.2 % بعدما قالت م�شادر لروي���رتز اإن تاكيدا خاطبت مقر�شني 
ب�شاأن قرو����س للم�شاعدة يف متويل ا�شتحواذ حمتمل على ال�رشكة الربيطانية املتخ�ش�شة يف 
اأدوي���ة االأمرا�س النادرة. وقفز �شهم فري�شت ج���روب بعد اأنباء عن رف�شها حماولة ا�شتحواذ 
م���ن اأبول���و بينما ارتفع �شه���م بالي ت���ك 6.4 % بعد موافقته���ا على �رشاء �رشك���ة املراهنات 

االإيطالية �شناي تك مقابل مليار دوالر. و�شعد �شهم �شناي تك 14 %.

  للتوا�شل:  )ق�شم االقت�شاد: 17111455(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
56 مليار دوالر اال�ستثمارات اخلليجية بالبنية التحتية ال�سياحية حتى 2022

من بينها م�رشوع تو�شعة مطار البحرين الدويل

من املتوقع اأن ت�شل قيمة اال�شتثمارات 
اخلليجية يف البنية التحتية ال�شياحية اإلى 56 
ملي���ار دوالر بحلول العام 2022 بالتوازي مع 
اإط���الق وتطوير العدي���د من م�شاري���ع النقل 
الثوري���ة واملبتك���رة، وذل���ك وفق���اً لدرا�شة 
اإنرتنا�شيونال”  “كول���ريز  اأ�شدرته���ا  جديدة 
قبي���ل انطالق معر����س �شوق ال�شف���ر العربي 
“امللتق���ى 2018” يف مرك���ز دب���ي التج���اري 

العاملي خالل الفرتة 25-22 اأبريل اجلاري.
وت�شمل قائمة امل�شاريع التي مت اإطالقها 
لتطوي���ر البنية التحتية ال�شياحية يف املنطقة 
م����رشوع “هايربل���وب” للقط���ارات ال�رشيع���ة، 
وم����رشوع قط���ار احلرم���ني ال�رشي���ع، باالإ�شافة 
اإل���ى تطوي���ر ع���دة مط���ارات دولي���ة رئي�شة 
يف اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة، وم�شاري���ع 
تو�شعة املطارات يف البحرين،االإمارات، عمان 

والكويت.
و�شيتم ت�شليط ال�شوء على ا�شرتاتيجيات 
تطوير البنية التحتية لقطاع ال�شياحة وال�شفر 
خ���الل فعاليات معر�س �ش���وق ال�شفر العربي 
2018، حيث �شيتم تنظيم جل�شة خا�شة يوم 
االأحد 22 اأبريل يف امل�رشح العاملي من ال�شاعة 
1:30 حت���ى ال�شاع���ة 2:30 ظه���راً، مب�شاركة 

رئي�س ط���ريان االإمارات، تيم كالرك، واملدير 
التنفيذي لدائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري 
بدبي،ع�شام كاظم ، وهارج دليوال من �رشكة 

“هايربلوب ون”.
و ق���ال مدي���ر اأول معر�س �ش���وق ال�شفر 
العرب���ي، �شيم���ون بري�س “من امله���م للغاية 
ت�شلي���ط ال�ش���وء عل���ى تاأثري البني���ة التحتية 
احلديثة لو�شائ���ل ال�شفر على قطاع ال�شياحة 
اجلل�ش���ة  و�شتناق����س  اخللي���ج.  منطق���ة  يف 
“جت���ارب  االفتتاحي���ة الت���ي حتم���ل عن���وان 
ال�شفر امل�شتقبلية” اأب���رز التقنيات احلديثة 

واالبتكارات اجلديدة يف جمال النقل”.
ويتمي���ز “فريجن هايربل���وب ون” بكونه 
مفهوم���اً م�شتقبلياً لنقل ال���ركاب والب�شائع 
ب�رشعات تبلغ 1200 كيلومرت يف ال�شاعة، وهو 
من اأبرز م�شاريع تطوير للبنية التحتية لقطاع 
ال�شياح���ة يف دولة االإمارات يف الوقت احلا�رش. 
وميكن لقط���ار هايربلوب نقل حوايل 3،400 
�شخ����س يف ال�شاع���ة، و128،000 �شخ����س يف 

اليوم، و24 مليون �شخ�س يف ال�شنة. 
واأردف �شيم���ون بري����س “اأن توفري خيار 
فائ���ق ال�رشعة لتنق���ل ال�ش���كان وال�شياح بني 
دب���ي واأبو ظبي خ���الل 12 دقيقة فقط ميثل 
خط���وة اأولى فح�شب، حيث ميك���ن اأي�شاً ربط 
التع���اون  جمل����س  ودول  االأخ���رى  االإم���ارات 

حي���ث  امل�شتقب���ل،  يف  االأخ���رى  اخلليج���ي 
�شت�شتغرق الرحالت ب���ني دبي والفجرية 10 

دقائق وبني دبي والريا�س 40 دقيقة”.
العدي���د  املنطق���ة  دول  ت�شه���د  كم���ا 
م���ن م�شاري���ع تو�شع���ة املط���ارات واملرافئ 
وم�شاري���ع تطوير الط���رق املحلي���ة وال�شكك 
احلديدي���ة بني امل���دن، كما اأن من���و �رشكات 
الط���ريان منخف����س التكلف���ة �شيبق���ي دول 
جمل����س التع���اون اخلليجي يف طليع���ة البنية 

التحتية ال�شياحية واالبتكار.
ومن املتوقع اأن يرتفع عدد القادمني جواً 
اإلى دول جمل�س التعاون اخلليجي مبعدل منو 
�شن���وي مركب يبل���غ 6.3 % من 41 مليون يف 
العام 2017 اإلى 55 مليون يف العام 2022. 

وم���ن املتوقع اأن تنم���و ال�شياحة البحرية 
يف دب���ي خ���الل العام���ني املقبلني م���ع �شعي 
االإم���ارة ال�شتقب���ال 20 مليون �شائ���ح �شنوياً 
قبل معر�س اإك�شب���و 2020. وا�شتقبلت دبي 

خالل مو�ش���م 2016/2017 حوايل 650 األف 
�شائح بح���ري مع توقعات بزي���ادة هذا الرقم 

اإلى مليون �شخ�س بحلول العام 2020. 
و�شي�شل���ط معر�س �ش���وق ال�شفر العربي 
2018 يف دب���ي ال�شوء ب�ش���كل رئي�شي على 
مفه���وم ال�شياحة امل�شوؤولة ع���رب العديد من 
الفعالي���ات والن�شاطات مب���ا يف ذلك جل�شات 
نقا�س خا�شة مب�شاركة العديد من العار�شني 

املتخ�ش�شني.
ويعت���رب �ش���وق ال�شف���ر العرب���ي، احلدث 
االأهم واالأبرز للمتخ�ش�شني يف قطاع ال�شياحة 
يف ال�رشق االأو�ش���ط و�شمال اأفريقيا. و�شهدت 
دورة الع���ام 2017 ح�شور اأكرث من 39،000 
�شخ����س. مب�شارك���ة 2،661 �رشك���ة عار�ش���ة، 
وتوقيع �شفقات جتارية بقيمة جتاوزت 2.5 
ملي���ار دوالر خ���الل فعالي���ات املعر�س التي 

متتد الأربعة اأيام.
ويحتف���ل املعر�س ه���ذا الع���ام بن�شخته 
اخلام�ش���ة والع�رشون، وبه���ذه املنا�شبة �شيتم 
تنظي���م ع���دة جل�ش���ات ت�شل���ط ال�ش���وء على 
التطور الذي �شهده قط���اع ال�شفر وال�شياحة 
يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اأفريقيا على 
مدى ال�شنوات ال���� 25 املا�شية، والتوقعات 
امل�شتقبلية له���ذا القطاع خالل ال���� 25 �شنة 

املقبلة.

املحرر االقت�سادي

رئي�ض الغرفة ي�ؤكد التعاون مع “البحرينية للمعار�ض”

نا�ض: تقدمي الدعم لتط�ير العالقات البحرينية االأوروبية

البحريني ُتعزز اأ�س�لها بـ“االأهلي املتحد”  ا�ستثمارات “التمدين” 

“ب�ر�سة البحرين” تك�سب 2.63 نقطة 

“عمومية” ال�رشكة وافقت على توزيع 12 % اأرباحاً نقدية

تركيز على اأ�شهم قطاع ال�شناعة 

الكوي���ت - مبا����رش: اأك���د رئي����س جمل����س اإدارة 
التمدين اال�شتثمارية، امُلدرجة ببور�شة الكويت، اأن 
ا�شتثمار ال�رشكة يف البن���ك االأهلي املتحد )البحرين( 
كان اأح���د اأبرز ا�شتثم���ارات ال�رشك���ة يف 2017، االأمر 
ال���ذي يوؤك���د م���دى �شالبة وق���وة اأ�شوله���ا احلالية. 
وبح�شب االأنباء الكويتي���ة ، قال نواف اأحمد املرزوق 
يف كلمته اأمام عمومية ال�رشكة التي انعقدت االأربعاء، 
اإن “التمدي���ن” حققت عدة اإجن���ازات يف 2017 على 
�شعي���د االأن�شط���ة الت�شغيلي���ة واال�شتثماري���ة، حيث 
ظه���ر ذلك وا�شحاً يف زيادة اإيراداتها الت�شغيلية من 
خ���الل توزيع االأرباح النقدية، حيث بلغت 8.4 مليون 

دينار، مقابل 7.9 مليون دينار يف العام 2016.
وتاب���ع “وعل���ى �شعي���د اأداء ال����رشكات التابعة، 
فق���د وا�شلت �رشك���ة التمدين لالمتي���ازات القاب�شة 
اأداءه���ا املتميز، لتحق���ق اأرباحاً �شافي���ة بلغت 4.2 
مليون دين���ار خالل 2017، االأمر ال���ذي يعك�س مدى 
قوة و�شالبة ا�شتثماراتها والتي منها ا�شتثمارها يف 
�رشكة ال�شينما الكويتي���ة الوطنية”. يف الوقت نف�شه 
تطرق املرزوق اإلى اأداء ال�رشكات الزميلة، ُم�شرياً اإلى 
اأن �رشك���ة “من����رش العقارية” ت�شتع���د ال�شتقبال رواد 

“الك���وت مول” خالل الرب���ع االأول من 2018، والذي 
دخل���ت اأعمال تطويره مراحله���ا النهائية، حيث يقع 
املول �شمن م�رشوع الكوت يف الفحيحيل، االأمر الذي 
م���ن �شاأنه زي���ادة وتعزيز حج���م اإي���رادات “التمدين 
اال�شتثمارية” الت�شغيلي���ة. واأ�شاف اأن ال�رشكة قامت 
با�شتكمال تنفيذ اأجندتها اال�شتثمارية املخطط لها، 
والتي تهدف اإلى تنوي���ع م�شادر اإيراداتها من خالل 
اال�شتفادة من مقومات النجاح املتاحة لدى جمموعة 
“التمدين” عن طريق الدخول يف ا�شتثمارات جديدة 

يف جم���ال املطاع���م، واالأن�شطة الريا�شي���ة، حيث مت 
االنتهاء من تاأ�شي����س �رشكة التمدين لالأغذية، والبدء 
يف تاأ�شي�س �رشكة التمدين الريا�شية. وكانت عمومية 
“التمدي���ن اال�شتثماري���ة” قد وافق���ت على تو�شية 
جمل����س االإدارة بتوزيع 12 % اأرباحاً نقدية عن العام 
2017، بواق���ع 12 فل�ش���اً لل�شه���م الواح���د. وحققت 
ال�رشكة اأرباحاً يف الع���ام املا�شي بقيمة 6.71 مليون 
دينار، مقابل اأرباح بنحو 6.69 مليون دينار يف العام 

2016، بنمو ن�شبته 0.3 %.

املنامة - بور�شة البحرين: اأقفل 
موؤ�رش البحرين العام اأم�س اخلمي�س عند 
م�شت���وى 1،291.45 بارتف���اع وقدره 
باإقفال���ه ي���وم  2.63 نقط���ة مقارن���ة 
االأربعاء، يف ح���ني اأقفل موؤ�رش البحرين 
 982.91 م�شت���وى  عن���د  االإ�شالم���ي 
بانخفا����س وقدره 3.06 نقطة مقارنة 

باإقفاله ال�شابق. 
وتداول امل�شتثم���رون يف بور�شة 
البحري���ن 2.56 مليون �شه���م، بقيمة 
اإجمالي���ة قدره���ا 863.48 األف دينار، 
مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 97 �شفق���ة، 
حي���ث رك���ز امل�شتثم���رون تعامالتهم 
عل���ى اأ�شه���م قط���اع ال�شناع���ة والتي 
بلغت قيمة اأ�شهمه املتداولة 470.94 
 54.54 ن�شبت���ه  م���ا  اأي  دين���ار  األ���ف 
% م���ن القيم���ة االإجمالي���ة للت���داول 
وبكمي���ة قدره���ا 807.95 األف �شهم، 

مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 69 �شفق���ة. 
وج���اءت املني���وم البحري���ن “األبا” يف 
املركز االأول اإذ بلغ���ت قيمة اأ�شهمها 

املتداول���ة 469.28 األ���ف دينار اأي ما 
ن�شبته 54.35 % اإجمايل قيمة االأ�شهم 
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 803.33 

األف �شه���م، مت تنفيذها من خالل 68 
�شفقة. اأما املركز الثاين فكان للبنك 
االأهلي املتحد بقيمة قدرها 362.30 
األ���ف دينار اأي م���ا ن�شبت���ه 41.96 % 
م���ن اإجمايل قيم���ة االأ�شه���م املتداولة 
وبكمي���ة قدره���ا 1.55 ملي���ون �شهم، 
مت تنفيذه���ا من خ���الل 11 �شفقة.ثم 
جاءت جمموعة الربكة امل�رشفية بقيمة 
قدرها 16.58 األف دينار اأي ما ن�شبته 
1.92 % م���ن اإجم���ايل قيم���ة االأ�شهم 
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 132.22 
األ���ف �شه���م، مت تنفيذها م���ن خالل 6 

�شفقات.
وقد مت يوم اأم�س تداول اأ�شهم 8 
�رشكات، ارتفعت اأ�شع���ار اأ�شهم �رشكة 
واحدة، يف حني انخف�شت اأ�شعار اأ�شهم 
�رشكتني، وحافظت بقية ال�رشكات على 

اأ�شعار اإقفاالتها ال�شابقة.
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• جانب من اجتماع عمومية ال�رشكة	

ال�شناب����س -الغرفة: اأ�ش���اد رئي�س غرفة 
جتارة و�شناعة البحري���ن �شمري عبداهلل نا�س 
باخلطوات االإيجابية الت���ي تنتهجها اجلمعية 
البحرينية للمعار�س واملوؤمترات فيما يتعلق 
بالق�شاي���ا ذات العالقة بال�شاأن االقت�شادي، 
الفت���اً اإل���ى اجله���ود الفاعل���ة الت���ي تبذلها 
اجلمعية عرب تنظيمها وم�شاركتها يف العديد 
والفعالي���ات  واملوؤمت���رات  املعار����س  م���ن 
االقت�شادية املوؤثرة على ال�شعيدين املحلي 
وال���دويل، موؤكداً يف ه���ذا ال�شياق على تعاون 
الغرفة الدائم مع اجلمعية اإمياناً منها باأهمية 
دعم هذا القطاع احليوي املهم. جاء ذلك لدى 
ا�شتقبال نا����س مبكتبه ببي���ت التجار رئي�س 

البحرينية للمعار����س واملوؤمترات  اجلمعي���ة 
كاظم ال�شعيد. 

بدوره اأعرب ال�شعيد عن تهنئته النتخاب 
رئي����س واأع�شاء جمل����س اإدارة الغرفة للدورة 
اجلدي���دة )29( برئا�شة �شم���ري نا�س، م�شيداً 
بال���دور االإيجابي الذي تقوم ب���ه الغرفة على 
االأ�شع���دة واملج���االت كاف���ة، خ�شو�شا على 
�شعيد دعم قط���اع املعار����س واملوؤمترات، 
ب���ا بتعزي���ز اآليات التع���اون بني اجلمعية  مرحِّ
والغرفة؛ لتحقي���ق كل ما يخدم تطوير قطاع 
املعار�س واملوؤمترات، ودعم القطاع اخلا�س 

واالقت�شاد الوطني.

ال�شناب�س - الغرف���ة: اأكد رئي�س غرفة 
جت���ارة و�شناع���ة البحري���ن �شم���ري عبداهلل 
نا����س رغب���ة القط���اع اخلا����س البحريني يف 
تنمية العالقات وال�رشاكات مع دول االحتاد 
االأوروبي التي تعترب اأحد ال�رشكاء الرئي�شيني 
للمملكة، داعي���ا اإلى ت�شجيع توافد اأ�شحاب 
االأعمال وممثلي خمتلف القطاعات التجارية 
وال�شناعي���ة ب���ني البحري���ن ودول اأوروب���ا؛ 
لبحث املزيد م���ن فر�س اال�شتثمار املتاحة 

وتنميتها.
ج���اء ذلك خ���الل االجتم���اع ال���ذي عقد 
ببي���ت التج���ار م���ع رئي�ش���ة ق�ش���م ال�شوؤون 
التجارية واالقت�شادية لدى مندوبة االحتاد 
االأوروبي يف الريا�س، لو�شي بريجر، بح�شور 
النائ���ب االأول لرئي����س الغرفة خالد جنيبي، 
ع�شوي جمل�س االإدارة اأحم���د ال�شلوم ورامز 
العوا�شي، اإلى جانب ع���دد من امل�شوؤولني 

بالغرفة.
واأكد رئي����س الغرفة على تطلع الغرفة 

لزي���ادة اآف���اق التج���ارة البيني���ة م���ع دول 
اأوروب���ا من خالل اإقامة امل�شاريع امل�شرتكة، 
والت�شجيع على تبادل الزيارات بني الوفود 
با بفتح قنوات ا�شتثمارية  االقت�شادية، مرحِّ
جديدة ال�شيما يف ظل وجود اإمكان للتعاون 
م���ع االحت���اد االأوروبي يف جم���ال دعم قطاع 
املوؤ�ش�شات ال�شغ���رية واملتو�شطة وتبادل 
موؤك���دا  وامل�شاري���ع،  والربام���ج  اخل���ربات 
اأوج���ه  كاف���ة  لتق���دمي  الغرف���ة  ا�شتع���داد 
الدعم املطلوب لتنمي���ة وتطوير العالقات 

البحرينية االأوروبية امل�شرتكة.
بدورها، اأعربت بريج���ر على رغبة دول 
االحتاد االأوروبي يف تعزيز وتقوية العالقات 
الثنائي���ة واالقت�شادية م���ع البحرين ودول 
اخللي���ج العربي، م�ش���ريًة باأن ه���ذه الزيارة 
تاأتي لبحث وا�شتك�شاف املزيد من الفر�س 
اال�شتثماري���ة واالقت�شادي���ة املتوف���رة يف 
اجلانبني، مرحبًة بتعزيز اآليات التعاون بني 

الغرفة والغرف التجارية يف دول اأوروبا.
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2.2 مليون دينار خلدمات التموين يف قاعات “هال بحرين” باملطار
21 مناق�صة تعود لـ 10 جهات حكومية

طرحت �رشكة “هال بحرين” لل�صيافة يف اجلل�صة 
الأ�صبوعيــــة ملجل�س املناق�صــــات واملزايدات اأم�س 
مناق�صــــة؛ لتقــــدمي خدمــــات متوين لقاعــــات “هال 
بحريــــن” يف مطــــار البحريــــن الــــدويل تقــــدم اإليها 
عطاءان، مت الإف�صــــاح عن اأحدهما بنحو 2.2 مليون 
دينــــار. كما طرحت �رشكــــة مطار البحريــــن مناق�صة 
لال�صتعانــــة بجهة خارجيــــة لت�صغيل مركــــز ات�صال 
ا�صتعالمات مطار البحرين الدويل وال�صوت الإعالين 
مببنى امل�صافرين تقــــدم اإليها 6 عطاءات )على ما 
يبــــدو املبالغ املتقدمة لها عالقــــة بتفا�صيل فنية 

غري متوافرة على موقع جمل�س املناق�صات(.
و فتــــح جمل�ــــس املناق�صات واملزايــــدات، 21 
مناق�صة ومزايدة تابعة لـ 10 جهات حكومية، وبلغ 
جمموع اأقــــل العطاءات املقدمة نحــــو 5.89 مليون 
دينار، وهي تت�صمن 116 عطاء، يف حني بلغ اإجمايل 
العطــــاءات املقدمــــة 129 عطــــاء، لكــــن ل�صعوبــــة 
احل�صول على تفا�صيل 13 عطاء مت ا�صتثناوؤها من 

املجموع.
ونظــــر املجل�س يف 4 مناق�صات لوزارة ال�صحة، 
اأولها ل�صتبدال لوحة التوزيــــع الكهربائية واأعمال 
كهربائيــــة خمتلفة لعــــدة من�صاآت �صحيــــة بالوزارة 
تقــــدم اإليهــــا 12 عطــــاء، علــــق اأحدها، واأقــــل عطاء 
بنحــــو 94.3 األف دينــــار، والثانيــــة ل�صتبدال وحدة 
التكييف ال�صحــــب يف جممع ال�صلمانية الطبي تقدم 
اإليهــــا 6 عطــــاءات اأقلهــــا بـــــ 71 األف دينــــار، فيما 
تعلقت الثالثة با�صتبدال لوحة التحكم الكهربائية 
الأتوماتيكيــــة مبجمع ال�صلمانية الطبي، تقدم اإليها 
8 عطــــاءات اأقلها بـــــ 57.75 األف دينــــار، والأخرية 
لرتكيــــب م�صابيح موفرة للطاقــــة ملن�صاآت �صحية 
عــــدة بالوزارة، تقدم اإليها 10 عطاءات، اأقلها بنحو 

107.88 األف دينار.
كمــــا فتح 3 مناق�صات لــــوزارة �صوؤون ال�صباب 
والريا�صــــة، اأولهــــا مل�ــــرشوع اإن�صــــاء مركــــز الــــزلق 
ال�صبابــــي، تقــــدم اإليهــــا 12 عطــــاء، اأقلهــــا بنحــــو 
893.64 األــــف دينار، يف حــــني اأكربها بقرابة 1.67 
مليــــون دينار، والثانية للتعاقــــد الزمني ل�صتئجار 
�صهاريــــج امليــــاه ملرافق الــــوزارة، تقــــدم اإليها 7 
عطاءات )على مــــا يبدو املبالغ املتقدمة لها عالقة 
بتفا�صيــــل فنية غــــري متوافرة علــــى موقع جمل�س 
املناق�صــــات(، والأخــــرية لرتكيب كامــــريات اأمنية 

لبع�س املن�صــــاآت واملباين التابعة للــــوزارة، تقدم 
اإليهــــا 22 عطاء، علق اثنان منهــــا، واأقل عطاء بنحو 

37.45 األف دينار.
ووفًقــــا للبيانات املن�صورة، فــــاإن م�رشوع اإن�صاء 
مركز الــــزلق ال�صبابي يت�صمن اإن�صــــاء مبنى اإداري 
وثقــــايف يتكون من طابقني، اإ�صافة اإلى ملعب كرة 

قدم جنيل ا�صطناعي ملركز �صباب الزلق.
وكذلــــك فتــــح املجل�ــــس 3 مناق�صــــات لإدارة 
املخــــازن املركزية بهيئــــة الكهرباء واملــــاء، اأولها 
ل�رشاء قواطع كهربائية تقــــدم لها عطاء وحيد بنحو 
130.9 األــــف دينــــار، والثانيــــة لتزويد مــــادة مانع 
الرت�صــــب ملحطة �صــــرتة لإنتــــاج الكهربــــاء واملاء، 
تقــــدم اإليهــــا 4 عطــــاءات، اأقلهــــا بـــــ 105.7 األــــف 

دينــــار، والأخرية ل�رشاء كابالت اأر�صية تقدم اإليها 5 
عطاءات، اأقلها بنحو 25 األف دينار.

واأي�ًصــــا فتــــح املجل�ــــس مناق�صتــــني لــــوزارة 
الأ�صغــــال، اأولهما لإن�صاء مبنــــى اأكادميي اإ�صايف يف 
مدر�صــــة خديجة الكربى الإعدادية للبنات باملحرق، 
تقــــدم اإليها 7 عطــــاءات، اأقلها بنحــــو 789.9 األف 
دينــــار، يف حني اأكربهــــا بقرابة 1.2 مليــــون دينار، 
والثانيــــة لأعمــــال التجديــــد الداخلية ملبنــــى الأمم 
املتحــــدة رقم 2 يف املنامة، تقدم اإليها 5 عطاءات، 

اأقلها بنحو 170.2 األف دينار.
ونظر املجل�ــــس يف مناق�صتني لهيئة الكهرباء 
واملــــاء، اأولهما ل�صتبدال �صفائــــح الأ�صقف مبباين 
املخــــازن املركزيــــة ب�صــــرتة علــــى اأن يتقــــدم لها 

مقاولون من الدرجة )E( وما فوقها، تقدم اإليها 7 
عطــــاءات، علق اأحدها، واأقل عطاء بنحو 114.9 األف 
دينــــار، والثانيــــة لتزويد وتركيــــب تراخي�س نظام 
3 �صنوات،  )IBM SMART CLOUD( ملــــدة 

تقدم اإليها عطاء وحيد بـ 82.2 األف دينار.
كمــــا نظر املجل�ــــس مناق�صتــــني ل�رشكة طريان 
اخللي����ج، اأولهما ل�رشاء قائمة قط����ع الغيار االحتياط 
لكرا�صــــي درجة رجــــال الأعمــــال لأ�صطــــول البوينغ 
)B78-900(، تقــــدم اإليهــــا عطــــاء وحيــــد بنحــــو 
1.67 مليــــون دولر )ما يعادل 626.9 األف دينار(، 
والثانية لتقدمي خدمات املناولة الأر�صية يف مطار 
كيمبيغــــودا الــــدويل يف بنغالــــورو الهنديــــة، تقدم 
اإليها عطاءان اأقلهما بـ 65.5 األف روبية هندية )ما 

يعادل 377.21 دينار(.
وكذلــــك نظر املجل�ــــس يف مناق�صتــــني ل�رشكة 
تطويــــر للبرتول، اأولهما لتوريــــد قطع غيار اأنابيب 
اآي تــــي تي غولد، تقدم اإليهــــا عطاءان اأقلهما بنحو 
142.4 األف دينار، والثانية لتوريد اأجهزة كمبيوتر 
كمبيوتــــر  واأجهــــزة  العمــــل  اأداء  وموقــــع  حممولــــة 
و�صا�صات، تقدم اإليها 5 عطاءات اأقلها بنحو 99.1 

األف دينار.
اإ�صافــــة اإلــــى ذلــــك، فتــــح املجل�ــــس مناق�صة 
لـــــ “متكــــني” لت�صبح ال�رشيــــك التنفيــــذي للن�صخة 
اخلام�س����ة وال�ساد�سة م����ن جائزة م�رشوع����ي للأعمال 
ال�صبابيــــة، تقــــدم اإليهــــا 4 عطــــاءات، اأقلهــــا بنحو 

192.9 األف دينار.

• اأبرز املناق�صات املطروحة	

أقل عطاء بالديناراأمل احلامد الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

2,190,000.00 Gulf Hotel Group-Gulf Hotel 2 خدمات التموين لقاعات “هال بحرين” في مطار البحرين الدولي شركة هال بحرين للضيافة

749,948.12 AL JAMEEL CONSTRUCTION SPC 7  مبنى أكاديمي إضافي في مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية 
للبنات في المحرق

وزارة األشغال

170,207.94 Sarab Contracting est 5 أعمال التجديد الداخلية لمبنى األمم المتحدة رقم 2 في المنامة

0.00 - 6 االستعانة بجهة خارجية لتشغيل مركز اتصال استعالمات مطار البحرين 
الدولي والصوت اإلعالني بمبنى المسافرين شركة مطار البحرين

893,636.86 Sarab Contracting est 12 مشروع إنشاء مركز الزالق الشبابي وزارة الشباب والرياضة

1,667,286.550 دوالر BE Aerospace 1 شراء قائمة قطع الغيار االحتياطية لكراسي درجة رجال األعمال ألسطول 
)B78-900( البوينغ طيران الخليج

192,922.00 Albayan Media Group 4  الشريك التنفيذي للنسخة الخامسة والسادسة 
من جائزة مشروعي لألعمال الشبابية تمكين

الــــ�ــــصــــبــــابــــي ـــــــــــــــزلق  ال مـــــــركـــــــز  ـــــــاء  لإنـــــــ�ـــــــص ديــــــــنــــــــار  األـــــــــــــف   893.6
ــار ــن دي األـــــف   789.9 ــــ  ب ـــكـــربى  ال ــة  ــج ــدي خ مـــدر�ـــصـــة  اإ�ــــصــــايف يف  اأكــــادميــــي  ــنــى  مــب

“املطاحن”: م�ساهم رئي�س يرفع ملكيته اإلى 5.96 %

البحرين ت�سارك يف “االقت�سادي التح�سريي” للقمة العربية 

ارتفاع اأ�سعار النفط يعزز الودائع احلكومية يف دول اخلليج

“اأوبك” تتوقع زيادة اأكرب يف اإمدادات النفط وطلبا اأقوى 

امل�صارف الإ�صالمية حافظت على كفاية راأ�س مال اأعلى من “التقليدية”

يف تقريرها ال�صهري لل�صوق 

نيويـــورك - موديـــز: قـــال تقرير ن�رشتـــه وكالة 
الت�صنيـــف الئتمـــاين العاملية خدمـــة امل�صتثمرين 
“موديـــز” “اإن ارتفـــاع اأ�صعار النفط يعـــزز الودائع 
احلكومي���ة، مما يخف���ف من �سغ���وط التمويل لبنوك 
دول جمل����س التع���اون اخلليجي، حيث بل���غ متو�سط 
�صعر خام برنت 43.5 دولراً للربميل يف العام 2016 
و54.3 دولراً يف العـــام 2017، بارتفـــاع عـــن اأدنى 

م�صتوياته عند نحو 26 دولراً يف يناير 2016.
وقـــال اأ�ـــرشف مدين نائـــب الرئي�س، حملـــل اأول 
يف موديـــز “اإنه يتوقع اأن ت�ستفي���د البنوك اخلليجية 
مـــن ا�صتمرار منـــو الودائع خـــالل الف�صـــول الربعية 
القادمـــة، مدفوعـــة اأ�صا�صـــاً بالودائـــع احلكومية يف 
ظـــل حت�صن العائدات النفطيـــة، ومتكنها من دخول 

الأ�صواق الدولية لتمويل عجز ميزانياتها.
واأعـــرب التقرير عن ثقتـــه اأن �صيولة البنوك يف 
دول جمل����س التع���اون اخلليجي �ستتمت���ع مبزيد من 
الدعـــم من خالل معـــدل منو متو�صط، يقـــدر بنحو 5 
% يف املنطقـــة، م�صـــرياً اإلـــى اأن الودائـــع احلكومية 
املتزايـــدة �صتوا�صل دعم ن�صبـــة م�صتقرة للقرو�س 
مقابـــل الودائـــع لـــدى بنـــوك دول جمل�ـــس التعاون 

اخلليجي.
وذكـــر التقرير “على الرغم من حت�صن ال�صيولة، 
فاإن تكاليف التمويل �صرتتفع ب�صبب اأ�صعار الفائدة 
املتزايـــد، حيـــث ارتفعت اأ�صعـــار الفائـــدة يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي عل���ى مدى ال�سنوات االأربع 

املا�صية”.

وتتوقع وكالـــة موديز اأن ت�صتمر اأ�صعار الفائدة 
القيا�صية يف اجتاهها ال�صعـــودي، مت�صياً مع ارتفاع 

اأ�صعار الفائدة الأمريكية.
وعلى �صعيد مت�صل قالـــت خدمة امل�صتثمرين 
موديـــز “اإن اأ�صا�صيـــات الئتمان للبنـــوك الإ�صالمية 
العاملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي تقاربت مع 
نظرياتها التقليديـــة، ويتعني عليها املحافظة على 
جودة اأ�صولها املح�صنة وربحيتها يف العام املقبل”.

وبينمـــا حافظـــت امل�صـــارف الإ�صالمية يف دول 
جمل�ـــس التعـــاون علـــى كفاية راأ�ـــس مـــال اأعلى من 
البنـــوك التقليديـــة، فاإن هـــذه الفجوة قـــد ت�صيق 
نتيجـــة لنمو الأ�صول القوي للبنـــوك الإ�صالمية، وهو 

اجتاه تتوقع وكالة موديز ا�صتمراره.

لندن - رويرتز: عدلت منظمة البلدان امل�صدرة 
للبـــرتول “اأوبـــك” اأم����س اخلمي����س توقعاته���ا لنمو 
الإنتـــاج من مناف�صيهـــا يف 2018 بزيادة تبلغ حوايل 
ثالثـــة اأمثال باملقارنـــة مع توقعاتهـــا املعدلة لنمو 

الطلب العاملي على النفط.
وقالـــت اإنه من املتوقع منو اإمدادات النفط من 
املنتجني امل�صتقلني مبقـــدار 80 األف برميل يوميا 
اإ�صافيـــة هذا العام اإلى 1.71 مليـــون برميل يوميا، 
بقيـــادة منـــو يزيد عـــن املتوقـــع يف الربـــع الأول يف 
الوليات املتحـــدة والحتاد ال�صوفيتـــي ال�صابق. يف 
الوقت ذاته، زادت املنظمـــة توقعاتها لنمو الطلب 
العاملي على النفط يف العام اجلاري مبقدار 30 األف 

برميل يوميا اإلى 1.63 مليون برميل يوميا.
وقالـــت اأوبـــك يف تقريرهـــا ال�صهـــري لل�صـــوق 
“يعك�س هذا ب�صكل رئي�س الزخم الإيجابي يف منظمة 
التعـــاون القت�صـــادي والتنميـــة يف الربـــع الأول من 
2018 علـــى خلفية بيانـــات اأف�صل مـــن التوقعات، 
وبدعم من تطـــورات الأن�صطـــة ال�صناعية، والطق�س 

الأبـــرد من املتوقـــع وقوة اأن�صطـــة التعدين يف دول 
منظمة التعاون القت�صادي والتنمية يف الأمريكتني 

ومنطقة اآ�صيا واملحيط الهادي”.
وقالـــت املنظمـــة التـــي مقرهـــا فيينـــا والتي 
ت�صـــم 14 ع�صوا اإن اإجمايل اإنتاجهـــا وفقا للم�صادر 
الثانويـــة تراجع 201 األف برميـــل يوميا اإلى 31.96 
ملي���ون برمي���ل يوميا يف مار����س من فرباي���ر �سباط 
بقيـــادة النخفا�صـــات يف اأجنول واجلزائـــر وفنزويال 

وال�صعودية وليبيا.

واأ�صـــارت امل�صـــادر الثانوية اإلـــى اأن الإنتاج يف 
الإمـــارات العربية املتحدة �صجل اأكرب زيادة �صهرية، 
مرتفعـــا نحـــو 45 األف برميـــل يوميـــا يف مار�س اإلى 

2.86 مليون برميل يوميا.
واأبلغت ال�صعودية، اأكرب منتج يف اأوبك، املنظمة 
اأنهـــا �صخت 9.907 مليـــون برميل يوميا يف مار�س ، 
مبـــا يقل 28 األـــف برميل يوميا عـــن م�صتوى الإنتاج 

يف فرباير.
وقالـــت فنزويال اإن اإنتاجها بلـــغ 1.509 مليون 
برميـــل يوميـــا يف مار�س ، مبـــا يقل 77 األـــف برميل 

يوميا عن امل�صتوى الذي اأعلنته يف فرباير.
وبداأت اأوبك ورو�صيا وغريها من الدول املنتجة 
خـــارج املنظمة خف�ـــس الإمـــدادات يف يناير 2017، 
يف م�سع���ى لت�رشيف تخمة عاملي���ة يف معرو�س اخلام 

تراكمت منذ 2014.
وميتـــد �رشيان اتفاق خف�ـــس الإنتاج حتى نهاية 
العام احلايل، ومـــن املقرر اأن تعقد اأوبك اجتماعا يف 
فيينا يف يونيو لتخاذ القرار ب�صاأن خطوتها التالية.

الرئي�صـــني  امل�صاهمـــني  اأحـــد  رفـــع 
الدقيـــق  ملطاحـــن  البحريـــن  �رشكـــة  يف 
“املطاحـــن”، املدرجة اأ�صهمها يف بور�صة 
البحرين، ملكيته بال�رشكة اإلى 5.96 % من 

اإجمايل راأ�س مال ال�رشكة.
وكانـــت البور�صة اأم�ـــس اأعلنت اإمتام 
امل�صاهـــم الرئي�س، وهـــو عبداحلميد زينل 
حممـــد زينل �صفقـــة ل�ـــرشاء 4.620 �صهما 
 360 ب�صعـــر  “املطاحـــن”،  اأ�صهـــم  مـــن 
فل�ًصـــا لل�صهـــم الواحـــد، وبقيمـــة اإجمالية 
ملكيـــة  واأ�صبحـــت  دينـــار.   1.663.200
امل�صاهـــم يف اأ�صهـــم ال�رشكـــة بعـــد تنفيذ 

مـــا  �صهمـــا   1.479.815 ال�ـــرشاء  �صفقـــة 
يعادل 5.96 % من راأ�س مال “املطاحن”، 
وكانت قبـــل تنفيذ ال�صفقة 1.475.195 

�صهما ما يعادل 5.94 % من راأ�س املال.
اأم�س بالبور�صة  وتداول امل�صتثمرون 
2.56 مليـــون �صهم بقيمة اإجمالية قدرها 
863.48 األـــف دينـــار، مت تنفيذهـــا مـــن 
خالل 97 �صفقة، حيـــث ركز امل�صتثمرون 
تعامالتهـــم علـــى اأ�صهم قطـــاع ال�صناعة، 
والتـــي بلغـــت قيمـــة اأ�صهمـــه املتداولـــة 
470.94 األـــف دينار، اأي ما ن�صبته 54.54 
% مـــن القيمة الإجمالية للتداول، وبكمية 
قدرهـــا 807.95 األف �صهـــم، مت تنفيذها 

من خالل 69 �صفقة.

الريا�ــــس - بنا: تراأ�ــــس وزير املالية 
ال�صيــــخ اأحمد بن حممــــد اآل خليفــــة اأم�س 
املجل�ــــس  اجتمــــاع  يف  اململكــــة  وفــــد 
التح�صــــريي  والجتماعــــي  القت�صــــادي 
للقمة العربية )الــــدورة العادية التا�صعة 
والع�رشيــــن(، والتــــي �صتعقــــد يف اململكة 
العربيــــة ال�صعوديــــة ال�صقيقــــة - رئي�س 
الدورة احلاليــــة للقمة - يف 15 من اأبريل 
اجلاري. ومت خالل الجتماع بحث عدد من 
املو�صوعات املدرجة على جدول الأعمال، 
ويف مقدمتهــــا تقريــــر الأمــــني العام حول 
العمل القت�صادي والجتماعي والتنموي 
العربــــي امل�صرتك، وتقرير حــــول متابعة 
تنفيذ القرارات القت�صادية والجتماعية 
للقمة ال�صابقة، وتقرير موجز حول اأن�صطة 

عدد من املنظمات العربية املتخ�ص�صة.
كمــــا مت بحــــث م�صتجــــدات الإجنازات 
التــــي مت حتقيقهــــا واملتطلبــــات التــــي 
يتعــــني ا�صتيفاوؤها فيمــــا يخ�س مبتابعة 
تنفيــــذ منطقــــة التجــــارة احلــــرة العربية 
العربــــي،  اجلمركــــي  والحتــــاد  الكــــربى 

واأو�صــــاع التجــــارة وطموحــــات ال�صتثمار 
يف الــــدول العربيــــة يف �صــــوء املتغريات 
الإقليمية والدولية اجلارية، وامل�صتجدات 
اخلا�سة بالعلقات العربية يف اإطار منظمة 
التجــــارة العامليــــة، والعالقــــات العربيــــة 
باالأط����راف والتكت����لت اخلارجية، وتعزيز 
ال�ــــرشاكات املتعــــددة الأطــــراف بح�صــــب 
الفر�ــــس املتاحــــة، و�صبل حت�صــــني مناخ 
ال�صتثمــــار يف الدول العربية، مبا يف ذلك 
و�صــــع �صيا�صات وت�رشيعــــات لتحفيز دور 
القط����اع اخلا�س يف هذا املج����ال، وتنمية 
قــــدرة املنتجــــات العربيــــة علــــى النفاذ 
لالأ�صــــواق، وزيادة ن�صب التجــــارة البينية 
العربيــــة  الوثيقــــة  بحــــث  ومت  العربيــــة. 
حلماية البيئة وتنميتهــــا، والإ�صرتاتيجية 
العربيــــة للحــــد مــــن خماطر الكــــوارث يف 
واخلريط����ة   ،2030 العربيــــة  املنطقــــة 
الإعالميــــة العربيــــة للتنميــــة امل�صتدامــــة 
2030، اإ�صافــــة اإلى عدد مــــن املوا�صيع 
ذات الأولويــــة يف القطاعات القت�صادية 

والجتماعية والتنموية.

املحرر االقت�سادي



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

احملل  حتويل  بطلب  اسماعيل  حبيب  عزت  شهني  ادناه:  املعلنة  السيدة  إلينا  تقدم 
التجاري التالي الى السيد /  طاهره عبدالرسول حسني عبدالرضا 

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

تاريخ: 20/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2017-180946( اعالن رقم
تنازل او بيع - عن احملل التجاري

87409-1
العروس البيضاء بوتيك

االسم التجاريرقم القيد

 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها السادة جرانت 
ثورنتون عبدالعال للتدقيق شركة حقوق الطبع ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد رقم 34641، 
بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيني السيد جاسم حسن يوسف عبدالعال  

كمصفي 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 : جاسم حسن يوسف عبدالعال

الهاتف :39605262 )973+( 
البريد االلكتروني:  jassim.abdulaal@bh.gt.com   املنامة - البحرين

الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل
شركة حقوق الطبع ذ.م.م
سجل جتاري رقم 34641

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
فردية(  )مؤسسة  العذراء  جملوهرات  املالك  الصائغ  يوسف  احمد  سعيد  السيد 
53414 ، يطلب حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة  واملسجلة مبوجب القيد رقم 
من  مملوكة  لتصبح  وذلك  بحريني،  10000دينار  وقدره  برأسمال  بسيطة  توصية 

السادة التالية اسمائهم:
1- سعيد احمد يوسف الصائغ

2- احمد سعيد احمد يوسف الصائغ

التاريخ: 11/04/2018
 القيد: 53414

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )----( لسنة 53414 

بشان مؤسسة فردية إلى شركة توصية بسيطة

املدعي: عبداهلل محمد عبداهلل علي القاسمي
وكيله احملامي / خالد خليفة علي الدوسري

املدعى عليه: شريف محمد حجازي ابوالنيل
صفة الدعوى: اجرة وقدرها 3،000،000 مع الرسوم واملصاريف

حجازي  محمد  شريف  عليه  املدعى  االيجارية  املنازعات  جلنة  تعلن  لذا 
ابوالنيل بأنه اذا لم يحضر او يعني وكيال عنه باحلضور جللسة 25/4/2018 

فانها سوف تسيير اللجنة في اجراءات الدعوى فليعلم.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001202521 :رقم الدعوى: 25/2017/02223/6  -  رقم الكتاب

التاريخ: 08/04/2018
احملكمة: جلنة فض املنازعات االيجارية
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 كم���ا ن�رش نا�ص���طون مقاطع م�ص���ورة على 
موق���ع توي���ر الحتجاجات يف �أ�ص���فهان، �أظهر 
بع�صها �إقد�م �ملتظاهرين على �إحر�ق �إطار�ت 
�ل�ص���يار�ت وقط���ع �لطرقات، و�ص���ط �نت�ص���ار 

�أمني.
و�أفاد نا�ص���طون عرب مو�قع �لتو��صل باأن 
قو�ت �الأمن �عتقلت �صابا �صارك يف مظاهر�ت 
�ص���احة “خور��ص���كان”، مم���ا �أدى �إل���ى �إث���ارة 
م�صاعر �لغ�ص���ب لدى �ملو�طنني �لذين رددو� 

�صعار�ت مناه�صة للحكومة.
ه���ذ� و�ص���هد ي���وم �الأربع���اء 8 جتمع���ات 
�حتجاجية يف مدن �أ�ص���فهان و�الأحو�ز وكرمان 
وقزوين وكهيغيلويه وبوير �أحمد وبندرعبا�س 
وك���رج و�رومي���ه، نظمه���ا عم���ال ومز�رع���ون 
و�ملوظف���ون  �الأج���رة  �ص���يار�ت  و�ص���ائقو 
و�ملعلمون وغريه���م من �لطبقات ذ�ت �لدخل 
�ملح���دود، �لذي���ن مل ي�ص���تلمو� رو�تبه���م منذ 

�أ�صهر.
ويف حمافظ���ة كرمان، نظ���م مز�رعو مدينة 
رودب���ار، جتمع���ا قامو� خال���ه باإغ���اق �لطرق 

�حتجاجا على �نخفا�س �أ�صعار �لطماطم وغياب 
�لدع���م �حلكومي، وبالتايل خ�ص���ارة �ملز�رعني 

و�صياع تعبهم لكل �ملو�صم.
ويف بن���در عبا����س �لو�قع���ة عل���ى �خلليج 
�لعرب���ي، �حت�ص���د عم���ال �لنظاف���ة يف بلدي���ة 
�ملدينة �أم���ام مبنى �ملحافظ���ة لاحتجاج على 

عدم دفع رو�تبهم ملدة عدة �أ�صهر.
ويف قزوين، جتمع عمال م�صنع “متالوجي 
ب���ودر �إير�ن” �أم���ام مبنى �ملحافظ���ة للمطالبة 
بدف���ع رو�تبهم وف�ص���ل �لعمال وع���دم وجود 

قوت لعو�ئلهم حتى يف عطلة �أعياد �لنوروز.
�أم���ا يف مدينة كرج، مرك���ز حمافظة �ألبورز، 

نظ���م �ص���ائقو �ص���يار�ت “�ص���ناب” يف منطقة 
عظيميمة، مظاهرة �حتجاجية ب�ص���بب �نخفا�س 

�الأجور.
حمافظ���ة  مرك���ز  �أورومي���ة  مدين���ة  ويف 
�أذربيج���ان �لغربي���ة، جتمع �ص���ائقو �ص���يار�ت 
�الأجرة �أم���ام مبنى حمافظة �أورومية يف �ص���احة 
“�نق���اب”، �حتجاج���ا عل���ى �نخفا����س دخلهم 

وتوقفو� عن �لعمل.
�أحم���د،  ويف حمافظ���ة كهغيلوي���ة وبوي���ر 
�حت�صدت جمموعة من مقدمي طلبات �لتوظيف 
يف ف���روع خمتلف���ة �ص���اركو� يف �ختب���ار �لعلوم 
�لطبية، �أم���ام مبنى �ملحافظ���ة لاحتجاج على 
كيفي���ة منح �المتي���از�ت للعنا����رش �ملتعاقدة 

و�لر�صمية.
�أما يف �الأح���و�ز، فبعد �أيام م���ن �حتجاجات 
�لعرب �ص���د ما و�ص���فوه بالعن�رشية �ملمنهجة 
�لتي ت�ص���تهدف �ل�ص���عب �الأح���و�زي، و�عتقال 
�ملئ���ات من �ملحتجني، تظاه���رت جمموعة من 
�ملو�طنني �ملنهوبة �أمو�لهم من قبل موؤ�ص�صة 

“�آرمان وحدت” للمطالبة باأمو�لهم.

  للتو��صل:  )ق�صم �ل�صوؤون �لدولية: 17111482(              ق�صم �الإعانات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�صر�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

6 �تفاقيات تعاون ع�صكري وتقني بني �ل�صعودية و�إ�صبانيا
 دبي - العربية.نت:

  �لتقى ويل �لعهد �ل�ص���عودي �الأمري حممد بن �ص���لمان بن عبد�لعزيز، �أم�س �خلمي�س، يف 
�لعا�صمة �الإ�صبانية مدريد رئي�س �لوزر�ء �الإ�صباين ماريانو ر�خوي بح�صور وفدي �لبلدين.

 ومت خال �للقاء ��صتعر��س �لعاقات �ل�صعودية �الإ�صبانية، و�ل�رش�كة �لثنائية يف خمتلف 
�ملجاالت، وفر�س تطويرها.

 عق���ب ذلك جرى �لتوقيع على 6 �تفاقيات ومذكر�ت وبر�مج ثنائية يف �ملجال �لدفاعي 
و�لنقل �جلوي و�جلانب �لتعليمي و�لثقايف و�لتقني و�لتنموي.

 ووقع �الأمري حممد بن �ص���لمان ووزيرة �لدفاع �الإ�صبانية ماريا كو�صبيد�ل على �مللخ�س 
�لتنفيذي لت�ص���هيل �الإجر�ء�ت �لازم���ة لتوقيع وز�رة �لدفاع يف �ل�ص���عودية على عقد توريد 
�ص���فن من �رشكة نافانتيا �الإ�ص���بانية تعزيز� للتعاون يف جمال �لدف���اع بني وز�رتي �لدفاع يف 

�لبلدين.
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الكويت ـ اف ب: 

 اأعلن���ت اخلط���وط اجلوي���ة الكويتية 
�عتب���ار�  ب���ريوت  �إل���ى  رحاته���ا  تعلي���ق 
م���ن �لي���وم �خلمي����س، وذلك عل���ى خلفية 
حتذي���ر�ت �أمني���ة قدمته���ا قرب����س حول 
�ملحيط���ة  �الأج���و�ء  يف  �لط���ري�ن  خط���ورة 
بلبنان. وقالت �ل�رشكة على “توير” �أم�س 
�خلمي�س: “بناء على حتذير�ت �أمنية جادة 
وردت من �ل�ص���لطات �لقرب�صية بخطورة 
بلبن���ان،  �ملحيط���ة  �الأج���و�ء  يف  �لط���ري�ن 
فق���د تق���رر تعلي���ق �لرحات �جلوي���ة �إلى 
ب���ريوت �عتب���ار� م���ن �خلمي����س 12 �أبريل 
وحت���ى �إ�ص���عار �آخ���ر”. وج���اء �الإع���ان بعد 
دعوة �أطلقتها �لوكالة �الأوروبية ل�ص���امة 
�لطري�ن “�يا�ص���ا” )EASA( �أهابت فيها 
ب�رشكات �لط���ري�ن توخي �حل���ذر يف �رشقي 
�ملتو�ص���ط الحتمال �صن غار�ت جوية �صد 

�صوريا. 
وقال���ت �لوكالة، �إنه “نظ���ر� ل�رشبات 
جوية حمتملة �صد �ص���وريا يف �ل�72 �صاعة 
�لقادم���ة، و�إمكاني���ة ح���دوث تعطل دوري 
لات�صاالت �ملاحية �لر�ديوية، يجب �إياء 
�الهتم���ام خلطط �لط���ري�ن يف منطقة �رشق 

�ملتو�صط ونيقو�صيا”.

الجزائر ـ أ ف ب: 
�ص���هدت �جلز�ئر �أم�س �خلمي�س حد�د� 
وطنيا غد�ة ��ص���و�أ كارثة جوية يف تاريخها 
متثلت يف حتطم طائرة ع�صكرية ��صفر عن 
257 قتيا وال تز�ل ��ص���بابه جمهولة حتى 
�الن. يف �جلز�ئر �لعا�صمة، نك�صت �خلمي�س 
�العام �خل�رش�ء و�لبي�صاء �لتي تتو�صطها 
جنمة وه���ال حم���ر�و�ن عل���ى �ملباين ويف 
�ل�ص���احات �لعامة وكذلك على �لعديد من 

مباين �ل�صفار�ت �الجنبية.
ومت �لت���ز�م دقيقة �ص���مت يف بع�س 
�الد�ر�ت فيما قدمت �لعديد من �ل�رشكات 
�لك���ربى تعازيها �ل���ى ��رش �ل�ص���حايا على 
�ص���فحات �ل�ص���حف. ومت �لغاء �لعديد من 
�الحد�ث �لثقافية و�الحتفاالت �لتي كانت 
مق���ررة يف �اليام �لثاث���ة �ملقبلة. ويف هذ� 
�ل�صياق، �لغت وز�رة �لثقافة عر�صا كانت 
�ص���تنظمه م�ص���اء �الربعاء يف د�ر �الوبر� يف 
�لعا�صمة. و�ص���تقام �جلمعة �صاة �لغائب 
�ي  ت�ص���در  مل  فيم���ا  �لب���اد  م�ص���اجد  يف 
معلومات عن ت�ص���ييع �ل�صحايا �لذي يبدو 

�ن حتديد هوياتهم �صي�صتغرق وقتا.

نيويورك:

 �أعلن���ت ممثلي���ة بريطاني���ة �لد�ئم���ة 
لدى �الأمم �ملتحدة �أنها طلبت عقد جل�صة 
��ص���تثنائية ملجل����س �الأمن �ل���دويل لبحث 
ق�صية ت�ص���ميم �لعميل �لربيطاين �ل�صابق 

�صريغي �صكريبال و�بنته يوليا.
وقالت �ملمثلي���ة �لربيطانية يف بيان 
مقت�ص���ب ن�رشت���ه على ح�ص���ابها �لر�ص���مي 
“دع���ت  �خلمي����س:  �م����س  “توي���ر”  يف 
�ململك���ة �ملتح���دة الجتماع جمل����س �الأمن 
للوقوف على تقرير منظمة حظر �الأ�ص���لحة 
�لكيميائي���ة ح���ول ح���ادث �ص���البزبوري”. 
و�أو�ص���حت �أنه���ا تتوقع �نعق���اد �ملجل�س 

خال �الأ�صبوع �جلاري.
�أن  �لربيطاني���ة  �حلكوم���ة  وتدع���ي 
�ص���ريغي �ص���كريبال، �لعقيد �ل�ص���ابق يف 
�ال�ص���تخبار�ت �لع�ص���كرية �لرو�صية �لذي 
�أدين يف رو�ص���يا بتهم���ة �خليانة �لعظمى، 
ق���د تعر����س و�بنت���ه يولي���ا يف 4 مار����س 
�ملا�ص���ي لتاأثري مادة م�ص���ّلة لاأع�ص���اب، 
ومت �لعث���ور عليهم���ا يف حالة غيبوبة قرب 
بيتهما يف مدينة �ص���الزبوري جنوب غربي 
�ململك���ة �ملتح���دة، حيث كان �ص���كريبال 
يقي���م بع���د منح���ه �للج���وء �ل�صيا�ص���ي يف 
بريطانيا �ص���من عملية تبادل للجو��صي�س 
بني رو�صيا و�لواليات �ملتحدة عام 2010. 
ورغم دعو�ت رو�ص���يا �ملتكررة لربيطانيا 
للك�صف عن �صري “�لتحقيق” �لذي جتريه، 
�إال �أن �الأخرية م�صتمرة يف �لتكتم، و�إ�صد�ر 

�التهامات ملو�صكو با �أي دليل يذكر.

القدس المحتلة ـ اف ب: 

ل����دى  الط����وارئ   تلق����ت خط����وط 
�ل�رشط����ة �الإ�رش�ئيلي����ة، �أم�����س �خلمي�س، 
مو�طن����ني  م����ن  �ملكامل����ات  مئ����ات 
�أرعبته����م طائر�ت حربي����ة حلقت على 
علو منخف�س فوق ت����ل �أبيب، يف وقت 
يزد�د �لتوتر على �حلدود �ل�صمالية مع 
�ص����وريا. و�أطلقت �ملقات����ات �حلربية 
ن����ري�ن م�ص����ادة لل�ص����و�ريخ ونف����ذت 
مناور�ت قتالية ف����وق �ملدينة، وذلك 
�ص����من تدري����ب �ص����نوي ل�ص����اح �جلو 
�الإ�رش�ئيلي، ي�ص����بق ما ي�صمى “�حتفال 

��صتقال �إ�رش�ئيل”.
وم����ا فاقم من �الأمر �أن �ص����كان تل 
�أبيب مل يتلقو� �إخطار� م�ص����بقا بتحليق 
�لطائ����ر�ت، �لت����ي م����ن �ملفر�����س �أن 
ت�صارك يف �الحتفال �ل�صنوي �ملقرر يف 

19 �أبريل �جلاري.
و�أ�صدرت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية بيانا 
تطمينيا لل�صكان وقالت فيه:” تلقينا 
�لعديد من �ملكامل����ات من �ملو�طنني 
�لقلقل����ني من �ل�ص����جة �لعالي����ة �لتي 
خلقتها �لطائ����ر�ت �ملقاتلة”، وفق ما 

قالت و�صائل �إعام �إ�رش�ئيلية.

غزة ـ معا: 

�أعلنت و�ص���ائل �إعام فل�صطينية عن 
مقتل �ص���اب فل�صطيني و�إ�ص���ابة �آخر فجر 
�خلمي�س، �إثر ق�ص���ف �إ�رش�ئيلي ��ص���تهدف 

“نقطة رباط” �رشقي قطاع غزة.
ونقلت وكالة “معا” عن �أ�رشف �لقدرة 
�لناط���ق با�ص���م وز�رة �ص���حة غ���زة قوله: 
“��صت�ص���هد �ملو�ط���ن حمم���د �أحمد عاي�س 
حجيلة 30 عاما و�أ�صيب مو�طن �آخر بجر�ح 
خط���رية خ���ال �لق�ص���ف”. من جهت���ه �أكد 
�جلي����س �الإ�رش�ئيل���ي �أن طائر�ت���ه �حلربية 
قامت فج���ر �خلمي�س باالإغ���ارة على هدف 
يف موقع ع�ص���كري تابع حلرك���ة حما�س يف 
قط���اع غزة. و�أ�ص���اف �أن �لغ���ارة تاأتي رد� 
على �لقنبلة �لتي مت و�ص���عها �صد قطاع 
�لهند�صة �لتابع للجي�س �أم�س �الول، حمما 
حركة حما�س �مل�صوؤولية عن كل ما يحدث 

يف غزة.

القاهرة ـ رويترز: 

 نفى �ملتحدث با�صم وز�رة �خلارجية 
�مل�رشي���ة، �أحمد �أبوزيد، �ص���حة ما تد�ولته 
و�صائل �إعام ب�صاأن ت�رشيحات مل�صوؤولني 
�لقاه���رة  حتم���ل  و�أثيوب���ي،  �ص���ود�ين 
م�صوؤولية ف�صل جولة �ملفاو�صات �الأخرية 
ب�ص���اأن �صد �لنه�ص���ة. وجاء �لنفي �مل�رشي 
رد� على ما تد�ولته بع�س و�ص���ائل �الإعام 
�لر�ص���مي  للمتح���دث  ت�رشيح���ات  ب�ص���اأن 
با�ص���م �خلارجية �الأثيوبي���ة ووزير خارجية 
�ل�ص���ود�ن، بتحميل م�رش م�ص���وؤولية ف�صل 

جولة �ملفاو�صات يف �خلرطوم.
وك�ص���ف �أبو زي���د، يف بي���ان، �أن وزير 
�خلارجي���ة �مل����رشي �ص���امح �ص���كري، وجه 
خطاب���ا، �الأربع���اء، �إلى نظرييه �ل�ص���ود�ين 
و�الأثيوب���ي للدع���وة �إلى �جتم���اع ثان على 
�مل�صتوى �لت�صاعي يف �لقاهرة ال�صتكمال 
�ملناق�ص���ات. و�أكد �لبي���ان “�أن هذ� يعترب 
�أكرب دليل على حر�س م�رش على �لتو�ص���ل 
التفاق ي�ص���من ��صتئناف �مل�ص���ار �لفني 

و��صتكمال �لدر��صات �ملطلوبة”.

السليمانية ـ رويترز: 

 قال م�ص���وؤول حمل���ي لرويرز �إن 
10 �أ�صخا�س لقو� حتفهم و�أ�صيب 14 
�آخرون عندما �نفجرت عبو�ت نا�ص���فة 
خ���ال ت�ص���ييع مقاتلني من �لع�ص���ائر 
ب�ش���مال  ال�رشق���اط  بل���دة  ال�ش���نية يف 

�لعر�ق �أم�س �خلمي�س.
قائمق���ام  دودح  عل���ي  وق���ال 
لثالث���ة  كان  الع���زاء  اإن  ال�رشق���اط 
مقاتلني من قو�ت �حل�ص���د �لع�صائري 
لقو� حتفهم يف �ليوم �ل�صابق. وي�صم 
�حل�ص���د �لع�ص���ائري جمموعات م�صلحة 
�ص���نية تدع���م �حلكوم���ة يف حربها مع 

تنظيم د�ع�س.
و�أ�ص���اف �أن �ملت�ص���ددين زرع���و� 
�لعب���و�ت �لنا�ص���فة يف موق���ع �لدف���ن 
وفجروها خال مر��صم �لت�صييع. وتقع 

ال�رشقاط يف حمافظة �شالح الدين.

�لكويت تعلق رحات 
طري�نها �إلى بريوت 

الجزائر 

بريطانيا 

فلسطين المحتلة

حد�د� وطنيا غد�ة ��صو�أ 
كارثة جوية 

على جمل�س �الأمن بحث 
ق�صية �صكريبال

طائر�ت حربية تن�رش 
�لرعب بتل �أبيب

�صهيد وجريح بق�صف 
�إ�رش�ئيلي على غزة

م�رش تدعو الجتماع 
حول �صد �لنه�صة

10 قتلى بتفجري ��صتهدف 
بلدة �صمايل بغد�د
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اخلزانة الأمريكية تدر�س �صل اقت�صاد اإيران اجلبري: اإيران والإرهاب حليفان ل يفرتقان

جتدد الحتجاجات يف اإيران... وهتاف “اخرجوا من �صوريا”

دبلوما�صية ال�صواريخ... اإيران حتول �صفارتها ب�صنعاء اإلى ثكنة 

“�الأوروبي” ميدد عقوبات طهر�ن النتهاكها حقوق �الن�صان قرقا�س ي�صدد: من �لريا�س يبد�أ ��صرجاع �لعرب لدورهم

 وم���ن �ص���اأن �لعقوب���ات �جلدي���دة �أن ت���وؤدي 
�إل���ى �ص���ل �القت�ص���اد �الإير�ين �ل���ذي مي���ر باأزمات 
م�صتع�صية، حيث �أعلن منوت�صني �أن هذه �لعقوبات 
�جلدي���دة �ص���تكون له���ا “تد�عي���ات مهم���ة عل���ى 

�القت�صاد �الإير�ين”.
وقال وزي���ر �خلز�نة �الأمريكي �إن���ه �إذ� مل يوقع 
�لرئي����س عل���ى ق���ر�ر تعلي���ق �لعقوب���ات �ملتعلقة 
بالربنامج �لن���ووي �الإير�ين، فاإن �لعقوبات �ص���وف 

تعود”.
و�أ�صاف “�أعتقد �أن �لعقوبات �الأولية و�لثانوية 
�ص���تكون له���ا �آثار مهم���ة على �القت�ص���اد �الإير�ين، 
وه���ذ� هو ما يفكر في���ه �لرئي����س يف �لوقت �حلايل 

ويدر�صه”.
ووفقا ملوقع “بلومبريغ”، فقد �أكد منوت�صني 
رد� على �أ�ص���ئلة �ل�صحفيني حول ما �إذ� كانت هناك 
عقوب���ات خ���ارج د�ئرة �لربنام���ج �لن���ووي �الإير�ين، 
بالق���ول: “ ميكن �الفر��س باأنن���ا نعمل حاليا على 

ذلك”.
كم���ا �أكد على �أن هناك عقوب���ات “غري نووية” 
و�لعمل عل���ى مر�جعة �التفاق �لنووي قائا: “ترمب 

يريد �صفقة �أف�صل”.
وح���دد تر�م���ب مهل���ة 12 ماي���و كموع���د �أخري 
الإ�صاح �أو �إلغاء �التفاق �الإير�ين، �لذي وقعه �صلفه 
ب���ار�ك �أوباما و�لذي �ألغى �لعقوب���ات على �إير�ن يف 

مقابل فر�س قيود على �أن�صطتها �لنووية.

ويتوقع مر�قب���ون �أن خروج �أمريكا �الأحادي من 
�التفاق �صيوؤدي �إلى �أزمة دبلوما�صية بني �لواليات 
�ملتح���دة و�ملوقع���ني �الآخري���ن عل���ى �التف���اق �أي 

بريطانيا و�ل�صني وفرن�صا و�أملانيا ورو�صيا.
وتتهم �إد�رة تر�مب �إير�ن باإثارة عدم �ال�صتقر�ر 
و�لعنف ون�رش �الإرهاب يف جميع �أنحاء �ل�رشق �الأو�صط، 
و�إنف���اق �الأمو�ل �ملفرج عنه���ا مبوجب �التفاق على 
�لتدخ���ل �لع�ص���كري �الإقليمي مقابل قمع �ل�ص���عب 

�الإي���ر�ين �لذي خرج يف �حتجاجات مناه�ص���ة للنظام 
ب�صبب تدهور �الأو�صاع �ملعي�صية و�القت�صادية.

ومين���ح �ملوع���د �ملح���دد يف 12 مايو فر�ص���ة 
التخ���اذ  و�لكونغر����س  �الأبي����س  للبي���ت  حم���دودة 
�إجر�ء�ت �رشيع���ة وت�رشيعات الإع���ادة �لعقوبات على 

�إير�ن دون �إنهاء �التفاق �لنووي ب�صكل مبا�رش.
م���ن جانبه، قرر �الحتاد �الوروبي �أم�س �خلمي�س 
متدي���د عقوباته �لتي تطال �كرث من 80 �صخ�ص���ية 

�ير�ني���ة لف���رة ع���ام �حتجاج���ا عل���ى “�النتهاكات 
�خلطرية حلقوق �الن�صان” يف هذ� �لبلد.

و�كد �الحتاد �الوروب���ي يف بيان “قرر �ملجل�س 
متدي���د �لقي���ود حت���ى 13 �بري���ل 2019 �ص���د 82 
�صخ�صا )...( يف �ص���وء �النتهاكات �جل�صيمة حلقوق 

�الن�صان يف �ير�ن”.
و�لعقوبات �ملفرو�صة منذ عام 2011 تت�صمن 
جتمي���د ��ص���ول 82 �صخ�ص���ا يف �الحت���اد �الوروبي، 
بينه���م �ش���باط كب���ار وق�ش���اة وق���ادة يف ال�رشط���ة 
و�ال�ص���تخبار�ت وزعماء ميلي�ص���يات ومدر�ء �صجون، 

كما حتظر عليهم زيارة �الحتاد �الوروبي.
ومتتنع دول �الحت���اد �الوروبي عن بيع معد�ت 
الإي���ر�ن ميك���ن ��ص���تخد�مها يف �لقم���ع �و مر�قب���ة 

�الت�صاالت.
وفر�ص���ت ه���ذه �لعقوب���ات بع���د حمل���ة قم���ع 
�الحتجاجات �ص���د �ع���ادة �نتخاب �لرئي�س �ل�ص���ابق 
حمم���ود �حمدي جناد بني يونيو ودي�ص���مرب 2009 ، 

و��صفرت عن ع�رش�ت �لقتلى و�آالف �العتقاالت.
وه���ذه �لعقوب���ات منف�ص���لة ع���ن �لعقوب���ات 
�ل�ص���ديدة �القت�صادية و�لفردية �لتي فر�صت على 
�ير�ن ب�ص���بب �ن�صطتها �لنووية �ملثرية للجدل لكن 
مت رفعه���ا يف يناي���ر 2016 ، بعد �ص���تة �أ�ص���هر من 
�بر�م �تفاق بني طهر�ن و�لقوى �لكربى ب�ص���اأن هذ� 

�لربنامج �لنووي.

وختم كلمته قائا “توؤكد حكومة بادي على 
�رشورة توحيد �جلهود �ص���عيا الإ�ص���اح وتطوير 
جامعة �لدول �لعربية مبا يخدم م�ص���لحة �لدول 

ويحافظ على �أمنها و��صتقر�رها”.
وكان���ت �للجن���ة �لرباعية �لعربي���ة �ملعنية 
�ل�ص���وؤون  �الإير�ني���ة يف  للتدخ���ات  بالت�ص���دي 
�جتماع���ا  عق���دت  �لعربي���ة  لل���دول  �لد�خلي���ة 
بالريا����س عل���ى �مل�ص���توى �ل���وز�ري برئا�ص���ة 
وزير �لدولة لل�ص���وؤون �خلارجية بدولة �الإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة �أن���ور قرقا�س، وذل���ك قبيل 
�جتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب �لتح�صريي للقمة.
�خلارجي���ة  وزر�ء  �الجتم���اع  يف  و�ص���ارك 
�مل�رشي �ص���امح �صكري و�ل�صعودي عادل �جلبري 
و�لبحرين���ي �ل�ص���يخ خالد ب���ن �أحم���د �آل خليفة 
باالإ�ص���افة �إلى قرقا�س وبح�ص���ور �الأمني �لعام 

للجامعة �لعربية �أحمد �أبو �لغيط.
وناق�صت �للجنة �لتهديد�ت �الإير�نية لاأمن 
�لقوم���ي �لعرب���ي يف �ص���وء �لتط���ور�ت �الأخرية 
و�آخرها ��ص���تمر�ر �إطاق �ل�ص���و�ريخ �لبالي�صتية 
من قبل ميل�ص���يات �حلوث���ي �الإير�نية يف �ليمن 

و��صتهدف �ملدن و�الأر��صي �ل�صعودية.
م���ن جانب���ه، �ص���دد وزي���ر �لدولة لل�ص���وؤون 
�خلارجية �أن���ور قرقا�س �أم����س �خلمي�س على �أن 
�لريا����س تعي���د دور �لع���رب �لفاع���ل. وقال يف 
تغريدة له على ح�صابه على توير �أثناء ح�صوره 
�جتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب �لتح�صريي للقمة 
�لعربية �ملنعقدة يف �لريا�س: “مو�قف �الإمار�ت 
�لو�صطية و�ملعتدلة �ل�ص���اعية �إلى بلورة �إجماع 
عربي دور نفخر به وجند فيه �لر�صالة �ل�صامية يف 
هذه �لظروف �مل�ص���طربة، من �لريا�س �لعزيزة 

تبد�أ �إرها�صات ��صرجاع �لعرب لدورهم.”
و�أ�ص���اف يف تغري���دة �أخ���رى: م���ن �لريا�س 
عا�صمة �لعزم و�حلزم �لعربي م�صاركا يف �جتماع 

ن�ص���عى  للقم���ة،  �لتح�ص���ريي  �خلارجي���ة  وزر�ء 
لبلورة مو�قف موحدة تعزز �ال�ص���تقر�ر وترف�س 
�لتدخ���ات �الإقليمية يف �ص���وؤونا، وتفِعل �لدور 

�لعربي يف ق�صايا �ملنطقة.
من جانبها، �أكدت م�رش وقوفها �لكامل �إلى 
جانب �ململكة �لعربية �ل�ص���عودية �ل�ص���قيقة يف 
مو�جهة كل من يحاول زعزع���ة �أمنها، �أو تهديد 

�ل�صلم و�ال�صتقر�ر على �أر��صيها.

و�أعلن���ت م����رش يف بي���ان �ص���ادر ع���ن وز�رة 
�خلارجي���ة �م����س �خلمي�س ع���ن دعمه���ا �لكامل 
للمملكة يف مو�جهة �الإرهاب �لغا�صم، معربة عن 
�إد�نتها �ل�ص���ديدة للهجوم �ل�ص���اروخي �حلوثي 
�لذي ��ص���تهدف عدة مدن �صعودية من �صمنها 
�لعا�ص���مة �لريا�س م�ص���اء �الأربعاء وجنح �لدفاع 
�جلوي �مللكي �ل�ص���عودي يف �عر��صه وتدمريه 
قبل �صقوطه يف مناطق �آهلة بال�صكان �ملدنيني. 

و�ص���دد �لبيان على موقف م����رش �لثابت �لد�عم 
ال�ص���تقر�ر و�ص���يادة �لدول �لعربي���ة يف مو�جهة 
�أية حماوالت تخريبية �أو �إرهابية، م�ص���ري�ً �إلى �أن 
مثل تلك �الأعمال �لتي ت�صتهدف �أمن و��صتقر�ر 
�ململك���ة و�ملنطقة �ص���وف تزيد م���ن عزم دول 
�لتحالف �لعربي على ��صتعادة �ل�رشعية باليمن، 

وتكثيف جهود مكافحة �الإرهاب.

• وزير �خلز�نة �الأمريكي �صتيفن منوت�صني	

• وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري	

• مدينة دوما �ل�صورية	

• متظاهرون يهتفون “�خرجو� من �صوريا و�هتمو� باأو�صاعنا”.	

عواصم ـ وكاالت: 

ك�شف وزير اخلزانة االأمريكي �شتيفن منوت�شني، اأن الواليات املتحدة تدر�ض فر�ض عقوبات 

دونالد ترامب اإىل اإعادة التفاو�ض على  الرئي�ض  ي�شعى  بينما  اإيران،  اقت�شاد  جداً” ت�شل  “قوية 
االتفاق النووي االيراين.

ووفقا ملوقع “بلومبريغ”، قال منوت�شني، الذي اأدىل ب�شهادته اأمام اللجنة الفرعية لالعتمادات 

اإىل ت�شديد  اإ�شارة  اإي��ران، يف  اأولية وثانوية” �شد  “عقوبات  اإنه �شتكون هناك  يف جمل�ض النواب، 

العقوبات القائمة والكيانات التي تتعامل معها اإيران. ويف حديثه لل�شحافيني بعد اجلل�شة، قال 

اإنه كان ي�شري اإىل جولة جديدة من العقوبات، باالإ�شافة اإىل عودة العقوبات ال�شابقة  منوت�شني 

التي مت اإلغاوؤها ب�شكل دوري كجزء من ال�شفقة النووية.

الرياض ـ وكاالت: 
ال��وزاري  للموؤمتر  االفتتاحية  اجلل�شة  خ��الل  اجلبري،  ع��ادل  ال�شعودي،  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 

اإن الريا�ض لن تت�شامح مع االإرهاب والتدخالت االإيرانية  العربي حت�شريا للقمة العربية ال�29، 

يف املنطقة. واأو�شح اجلبري “ال �شالم يف املنطقة مادمت اإيران تتدخل يف �شوؤون املنطقة”، م�شيفا 

يفرتقان ووجهان لعملة واحدة”. ال  حليفان  واالإرهاب  “اإيران 
جديدا  ف�شال  املظلوم  ال�شوري  ال�شعب  “يكتب  اجلبري  ذكر  ال�شورية،  الق�شية  يخ�ض  وفيما 

مع معاناته.. ونوؤكد على دعمنا لل�شعب ال�شوري ال�شقيق وندعو للحفاظ على وحدة البالد، وفقا 

الإعالن جنيف واحد وقرار جمل�ض االأمن”.

دبي ـ العربية نت: 

مظاهرة  خالل  باأو�شاعنا”،  واهتموا  �شوريا  من  “اخرجوا  ب�شعار  اإيرانيون  حمتجون  هتف 

الزراعية  املياه  انقطاع  على  احتجاجاً  ال��راب��ع  لليوم  خرجوا  الذين  اأ�شفهان  حمافظة  مل��زارع��ي 

وتدمري حما�شيلهم.

و�شارت املظاهرة يف �شوارع مدينة اأ�شفهان و�شط اإيران ومدن وبلدات جماورة اأخرى، على وقع 

ا�شتمرار االحتجاجات املناه�شة لل�شلطات.

ظل  يف  الف�شاد،  وانت�شار  واخلدمات  واالقت�شادية  املعي�شية  االأو�شاع  بتدهور  املحتجون  وندد 

اهتمام النظام باإنفاق املليارات على حروبه االإقليمية وامليلي�شيات الطائفية يف املنطقة.

ال�صبابية تطغى على موقفي ترامب وماكرون حيال �رضب �صوريا
خرب�ء من “حظر �الأ�صلحة �لكيميائية” يتوجهون �إلى دوما

 واشنطن ـ أ ف ب: 

دونال���د  �المريك���ي  �لرئي�ص���ان  �تخ���ذ 
تر�م���ب و�لفرن�ص���ي �ميانويل ماك���رون �أم�س 
�خلمي�س مو�قف �ص���بابية ب�صان حتديد موعد 
ل�ص���ن �رشبات على �ص���وريا رد� عل���ى �لهجوم 
�لكيميائ���ي �ملفر����س يف �لغوط���ة �ل�رشقي���ة 

قرب دم�صق.
وتوجه �إلى �صوريا فريق من خرب�ء منظمة 
حظ���ر �الأ�ص���لحة �لكيميائي���ة، وفق م���ا �أعلنت 
�ملنظم���ة �لدولي���ة. ويتوقع �أن يق���وم �خلرب�ء 
بالتحقي���ق ب�ص���اأن �حتم���ال ��ص���تخد�م �لنظام 

�ل�صوري الأ�صلحة كيميائية يف مدينة دوما.
وغد�ة حتذيره رو�ص���يا �لد�عم���ة للرئي�س 
�ل�صوري ب�صار �ال�صد باأن “�ل�صو�ريخ قادمة”، 
كت���ب تر�م���ب يف �صل�ص���لة م���ن �لتغري���د�ت 
�ل�ص���باحية “مل �قل متى �ص���يتم �لهجوم على 
�صوريا. ميكن �أن يكون ذلك قريبا �أو لي�س يف 

�لقريب �لعاجل مطلقا”.
ويت�ص���اعد �لتوت���ر بني �لق���وى �لعاملية 

ب�صبب �لهجوم �لكيميائي �ملفر�س.
ب���دوره، ق���ال �لرئي�س �لفرن�ص���ي �ن لدى 
ب���اده “�لدلي���ل ب���اأن �الأ�ص���لحة �لكيميائي���ة 
��ص���تخدمت، عل���ى �الأق���ل )غاز( �لكل���ور، و�أن 
نظ���ام )�لرئي�س �ل�ص���وري( ب�ص���ار �الأ�ص���د هو 
�لذي ��صتخدمها”. لكنه �كد �ن �لرد �صيتم يف 

“�لوقت �لذي نختاره”.
و�أكد �لرئي�س �لفرن�ص���ي �أن���ه ال يرغب يف 
“�لت�ص���عيد” و�أن �ي رد يج���ب �ن يركز على 
قدر�ت �ص���وريا �لكيميائية ولي�س على حلفاء 

�لنظام.
م���ن جهته، توع���د �لرئي����س �لركي رجب 

طيب �ردوغان �مل�صوؤولني دفع “ثمن باهظ” 
بعد �ن قالت وز�رة �خلارجية �ن هناك “��صتباه 

قوي” باأن نظام �ال�صد هو �مل�صوؤول.
و�عرب �ردوغان عن قلقه �ز�ء “�ملنازلة” 

�جلارية يف �صوريا بني �لقوى �لكربى.
وم���ن �ملق���رر �ن تعق���د رئي�ص���ة �ل���وزر�ء 
ط���ارئ  �جتم���اع  م���اي  تريي���ز�  �لربيطاني���ة 
حلكومتها و�ص���ط توقعات باأنها �ص���تدعم �ي 

حترك �مريكي.
�أم���ا �مل�صت�ص���ارة �الملاني���ة �نغيا مريكل 
فقال���ت �أن���ه “م���ن �لو��ص���ح” �أن دم�ص���ق مل 
تتخل�س م���ن جميع ��ص���لحتها �لكيميائية كما 

زعمت.
ويف ه���ذه �الثناء دعا �ملعار�ص���ون لقيام 
�لوالي���ات �ملتحدة بعمل ع�ص���كري �أحادي �لى 
عقد �جتماع طارئ مغلق ملجل�س �المن �لدويل 

�خلمي�س.

وذك���ر �لبيت �البي����س �ن تر�م���ب يحمل 
�لنظ���ام �ل�ص���وري ود�عمي���ه، �ير�ن ورو�ص���يا، 
م�ص���وؤولية �لهجوم �لذي قال عم���ال �غاثة �نه 

�دى �لى مقتل �كرث من 40 �صخ�صا.
ورف����س م�ص���وؤولون �مريكيون ��ص���تبعاد 
تدخ���ل ع�ص���كري مبا�رش مع رو�ص���يا، حيث قال 
�لبي���ت �البي�س �ن “جمي���ع �خليار�ت مطروحة 

على �لطاولة”.
و�رشح وزير �لدفاع �المريكي جيم ماتي�س 
�ن �لبنتاغون م�ص���تعد لطرح خي���ار�ت لل�رشبة 
�ل�ص���ورية، �إال �أن �لوالي���ات �ملتحدة وحلفائها 
ال ز�لو� “يقيمون �ملعلومات �ال�ص���تخبار�تية” 

حول �لهجوم �ملزعوم.
�ن  �خلمي����س  �أم����س  مو�ص���كو  وقال���ت 
قن���اة �الت�ص���ال ب���ني �لع�ص���كريني �لرو����س 
و�الأمريكي���ني ب�ص���اأن عملي���ات �جلي�ص���ني يف 
�صوريا و�لهادفة �لى تفادي �حلو�دث �جلوية 

ما تز�ل “مفتوحة” يف �لوقت �حلايل.
وقال �ملتحدث با�ص���م �لكرملني دميري 
ب�ص���كوف �ن هذه �لقناة �لتي تعتمد على خط 
هاتف���ي خا����س “مفتوحة و�خلط ي�ص���تخدمها 

�جلانبان”.
و�أكد ب�صكوف “نرى �أن جتنب �ي عمل من 
�ص���اأنه مفاقمة �لتوتر يف �صوريا ي�صكل �رشورة 
مطلقة. �ص���يكون ملثل هذ� �الأم���ر تاثري مدمر 

للغاية على كل عملية �لت�صوية يف �صوريا”.
ب���دوره، ح���ذر �لرئي����س �ل�ص���وري �أم����س 
�خلمي�س من �أن �أي حتركات حمتملة �صد باده 
�ص���توؤدي �لى “مزيد من زعزعة �ال�صتقر�ر” يف 

�ملنطقة،
وحذرت مو�ص���كو و��ص���نطن من مغبة �صن 
“تدخل ع�ص���كري بناء عل���ى ذريعة “مفربكة” 
و�تهم���ت منظم���ة �خل���وذ �لبي�ص���اء للدف���اع 
�ملدين يف مناطق �ملعار�ص���ة، بفربكة �لهجوم 

�لكيميائي يف دوما.
و�أعلنت وز�رة �لدفاع �لرو�صية رفع �لعلم 
�ل�صوري يف مدينة دوما ما �عتربته موؤ�رش� على 
�أن �لق���و�ت �حلكومية �ص���يطرت على �لغوطة 

�ل�رشقية بالكامل.
وقد �ص���لم جي�س �ال�ص���ام جميع ��ص���لحته 
�لثقيل���ة وغ���ادر ق���ادة �ل�ص���ف �الأول �لغوطة 
�ل�رشقية مبوج���ب �تفاق دوما، وفق �ملر�ص���د 

�ل�صوري حلقوق �الن�صان.
وذكر جي�س �ال�صام �نه و�فق على �خلروج 
�ثر “�لهجوم �لكيميائي” متهما قو�ت �لنظام 

بتنفيذه.

 قال زعيم التيار ال�ش���دري العراقي مقتدى ال�ش���در، اإنه �شُيفعل ن�شاط الفرقة اخلا�شة بالبحث عن عزة الدوري، نائب الرئي�س العراقي 
�لر�حل �صد�م ح�صني تكون مهمتها قتل �لدوري �أو �عتقاله.

ونقلت وكالة “�ل�ص���ومرية” عن �ل�ص���در قوله يف رد على كلمة م�ص���ورة وجهها �لدوري يوم �ل�ص���بت 7 �أبريل �ملا�صي، مبنا�صبة تاأ�صي�س 
“حزب �لبعث �لعربي �ال�ص���ر�كي”: “�لتفتو� جيد� لكي ال ي�ص���تعمل �ل�صيا�ص���يون �لفا�صدون �ص���عار قتله )عزة �لدوري( مرة �أخرى ثم يتبني 
كذبهم...اإننا ننوي بعد االنتخابات اأن ُنفّعل الفرقة اخلا�ش���ة للبحث عنه مرة اأخرى واعتقاله اأو قتله، اأكرر بعد االنتخابات لكي ال تكون دعاية 
�نتخابية بل و�جب وطني مقد�س”. ويف رد على طلب تعليقه على خطاب الُدوري االأخري وهل الهدف من هذا اخلطاب اإخافة ال�شعب العراقي، 

�أجاب �ل�صدر قائا:” كال، هو اأحقر من اأن ُيخاف منه، وال�شعب العراقي اأعظم من اأن يخاف من هذه ال�شخ�شية الهزيلة املقيتة”.
وكان �ل���دوري ق���د هاجم يف خطابه �الأخري �لقائمني على �لعملية �ل�صيا�ص���ية يف بغد�د، وو�ص���فهم ب�”�مليلي�ص���يات �الإير�نية يف �لعر�ق”، 

مهدد� باإعان حرب ��صطر�رية  و�رشب م�صالح ع�صكرية و�قت�صادية لدول �أجنبية يف �لعر�ق، �إن مل تتم تلبية مطالبه.
كما حتدث �لدوري خال خطابه عن �لدمار �لذي حلق ببع�س �ملحافظات �لعر�قية وقتل �أكرث من مليوين �صخ�س و�ملعتقلني و�ملغيبني، 

وهدد بثورة م�صلحة �صعبية جديدة للق�صاء على ما �صماهم “�لعماء”.

ال�صدر: قتل الُدوري بعد النتخابات

دبي ـ العربية.نت: 

يف خطوة جدي����دة تدل على دعم �إير�ن 
�مل�ص����تمر للميلي�ص����يات �النقابية، حولت 
طهر�ن �صفارتها يف �لعا�صمة �ليمنية �إلى 

ما ي�صبه �لثكنة �لع�صكرية.
فقد ��صتنكرت وز�رة �خلارجية �ليمنية 
�الأربعاء حتويل �إير�ن ل�صفارتها يف �صنعاء 

�إلى غرفة عمليات ع�صكرية لانقابيني.
و�أعرب����ت �ل����وز�رة يف بي����ان له����ا ع����ن 
“��ص����تنكارها �ل�ص����ديد ال�ص����تمر�ر تدخ����ل 
�إي����ر�ن �ل�ص����لبي يف �ل�ص����اأن �ليمني بهدف 
دعم �النقاب وت�ص����جيع �لفو�ص����ى وعدم 
�ال�ص����تقر�ر يف �ليم����ن �مت����د�د�ً الأدو�ره����ا 

�لتخريبية يف �ملنطقة”.
و�أو�ص����ح �لبي����ان �ل����ذي ن�رشت����ه وكالة 

�الأنب����اء �ليمني����ة، �أن “�إي����ر�ن حولت مبنى 
�ص����فارتها يف �ص����نعاء �إلى ثكنة ع�ص����كرية 
�النقابي����ة  للميلي�ص����يا  تدري����ب  ومرك����ز 
وغ����رف عملي����ات ع�ص����كرية يجتم����ع فيها 
�الإير�ني����ون  �لع�ص����كريون  �مل�صت�ص����ارون 
مع قي����اد�ت �النقاب، وخمازن لاأ�ص����لحة 
و�ملتفجر�ت و�ل�صو�ريخ �لتي تهدد حياة 
�ل�صكان �ملحليني يف �لعا�صمة �صنعاء كما 

تهدد �ملحافظات و�ملدن �ليمنية �الأخرى 
ودول �جلو�ر”.

كم����ا دع����ت �إل����ى �اللت����ز�م باملو�ثيق 
�لدبلوما�ص����ية  و�الأع����ر�ف  و�التفاقي����ات 
و�إغاق �ص����فارتها ب�ص����نعاء ب�صكل فوري 
لاأر��ص����ي  مو�طنيه����ا  جمي����ع  ومغ����ادرة 
�ليمنية، و�لكف عن تدخاتها يف �ليمن من 

خال دعم ملي�صيا �حلوثي �النقابية.



محمد الدرازي

حسم حامل اللقب فريق املنامة تأهله إىل 
املباراة النهائي��ة لدوري زين الدرجة األوىل 
لكرة السلة، حينام كرر انتصاره عىل الرفاع 
بنتيجة )95/77(، فيام أجل األهيل الحس��م 
ملواجه��ة ثالثة فاصلة بع��د أن تغلب عىل 
املحرق بنتيجة )78/62(، يف املباراتني اللتني 
جمعتهام مساء أمس )الخميس(، عىل صالة 
مدين��ة خليفة الرياضي��ة مبدينة عيىس، يف 
إطار الجولة الثانية من الدور نصف النهايئ 
للبطول��ة. وجاء رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الشيخ عيىس 
بن ع��يل بن خليفة آل خليف��ة، يف مقدمة 

الحضور يف اللقاءين.
ويف اللق��اء األول، ع��ّوض األهيل خس��ارته 

األوىل وحقق فوزا مستحقا عادل به نتيجة 
املواجهات بلقاء لكل منهام.

وجّر األهيل بذلك الحس��م ملواجهة فاصلة 
س��تقام بينهام يوم األحد املقب��ل، لتحديد 
هوي��ة الفريق ال��ذي س��رافق املنامة إىل 

النهايئ.
ويف املباراة الثانية، أك��د املنامة التوقعات، 
وظفر باملقعد األول للنهايئ بتحقيقه للفوز 
الثاين عىل التوايل ع��ىل الرفاع يف مواجهات 

الدور نصف النهايئ.
وتجن��ب املنام��ة بذل��ك املواجه��ة الثالثة 
الفاصلة، ليأخذ بذلك كامل وقته يف التحضر 
للنهائيات التي س��تنطلق ي��وم األربعاء 18 

أبريل الجاري. 

األهلي يرفض االستسالم.. والمنامة في النهائي بدون كالم
سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد لقاءي الجولة 2 لنصف نهائي “زين”

سمو الشيخ عيسى بن علي في مقدمة الحضور بلقاءي أمس  )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي
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ت��رأس رئيس االتح��اد البحرين��ي لكرة 
السلة س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة اجت��امع لجنة املنتخبات الوطنية 
بحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس 

لجنة املنتخبات نارص القصر.
وقد ناقش��ت لجنة املنتخب��ات الوطنية 
أبرز املشاركات واالس��تحقاقات القادمة 
الت��ي تنتظر املنتخب��ات الوطنية بجميع 

فئاتها.
وأطلع س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة عىل تقرير عن برنامج املنتخبات 
ومرحل��ة اإلعداد الخاص��ة بكل منتخب 
حتى ش��هر أغس��طس املقبل، حيث تم 
اتخاذ بعض القرارات املتعلقة مبش��اركة 

املنتخبات الوطنية يف هذه البطوالت.
كام وجه رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
السلة س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة ب��رورة التحض��ر املبكر لهذه 
املش��اركات الهام��ة الت��ي يرف��ع فيه��ا 

املنتخبات اسم مملكة البحرين.
يف املقابل، مثن  نارص القصر رئيس لجنة 
الالمحدود  الدع��م  الوطنية  املنتخب��ات 

املقدم من س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة لجمي��ع منتخب��ات الوطن، 

منوها بأن دعم ومس��اندة سموه يعطي 
املنتخب��ات دافعا أكرب لب��ذل املزيد من 

الجه��د وترشي��ف مملك��ة البحرين يف 
املحافل الخارجية.

وينتظ��ر منتخبن��ا الوطني لكرة الس��لة 
للرجال مشاركة مهمة يف إياب تصفيات 
االتحاد الدويل املؤهلة لكأس آس��يا لكرة 
السلة 2021 والتي تستضيفها مدينة ديب 
باإلمارات العربي��ة املتحدة خالل الفرتة 
من 26 يونيو وحتى 30 من الش��هر ذاته 
باس��تضافة املنتخب اإلمارايت ومش��اركة 

املنتخبني السعودي والعامين.
كام سيشارك منتخبنا الوطني لكرة السلة 
للشباب بطل الخليج، يف كأس آسيا التي 
ستقام يف العاصمة التايالندية بانكوك يف 
الفرتة ما بني 5 وحتى 11 من أغس��طس 

املقبل. 
الناش��ئني،  منتخ��ب  صعي��د  وع��ىل 
اس��تعرضت لجن��ة املنتخبات مش��اركة 
منتخبنا الوطني لكرة الس��لة للناشئني يف 
البطولة الخليجية املؤهلة لنهائيات كأس 
آس��يا املقرر إقامتها يف اإلمارات العربية 
املتح��دة يف النص��ف الث��اين من ش��هر 

أغسطس املقبل أيضا.

تفتتح اليوم منافسات الجولة 17 )قبل األخرة( من دوري 
بنك البحرين الوطني ألندي��ة الدرجة األوىل لكرة القدم، 

وذلك بإقامة لقاءين عند 5.25 مساء.
يلعب املنامة مع النجمة عىل االس��تاد الوطني، واملحرق 

مع االتحاد عىل استاد مدينة خليفة الرياضية.
وتستكمل مباريات الجولة غدا )السبت( بإقامة 3 لقاءات 

يف توقيت واحد أيضا: الرفاع الرشقي مع الحد، األهيل مع 
الشباب، الرفاع مع املالكية.

وتدخ��ل مباريات ه��ذه الجولة مرحلة مهمة وحساس��ة 
يف مش��وار الفرق، س��واء يف رصاع الهروب عن فرق القاع 
وش��بح الهبوط للدرجة الثانية، أو املنافس��ة عىل املراكز 

املتقدمة املؤهلة لكأس النخبة املستحدثة هذا املوسم.

سمو الشيخ عيسى بن علي يترأس اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية 

المنام��ة يالق��ي النجم��ة.. والمح��رق “البط��ل” أم��ام بنفس��جي االتح��اد

س��م��وه ي��ط��ل��ع ع��ل��ى ال��ب��رن��ام��ج وم���راح���ل اإلع����داد

NBB افتتاح الجولة 17 لدوري

جانب من االجتماع

أم الحصم            اتحاد السلة

أحمد مهدي

حس��م نادي النجمة  تأهل��ه إىل املباراة 
النهائية لدوري الدرجة األوىل لكرة اليد 
ليرب موعداً مع فريق نادي باربار يف 
النهايئ بعد فوزه عىل نادي األهيل بنتيجة 
23-26 يف اللق��اء الذي جمع بينهام عىل 
صالة إتحاد اليد ضمن منافسات املربع 

الذهبي, ويدين النجم��ة بفوزه لالعبيه 
حس��ني البابور وحس��ن ش��هاب وتألق 
م��ن جانب األهيل صادق عيل وجاس��م 
الس��الطنة وكان النجمة متقدما بنتيجة 

17/9 يف الشوط األول.
وب��دأ الش��وط الث��اين مش��تعاًل وبتألق 

لحراس الفريقني حيث لعب األهيل عرب 
الدف��اع املتقدم وبرتكي��ز هجومي فعال 
محاول��ني التعويض يف ح��ني غلب عىل 
النجم��ة األرتباك ومح��اوالت هجومية 
خجول��ة ودف��اع متفكك حي��ث وصل 
الف��ارق لعرش نق��اط عرب ه��دف عيل 

مرزا ولكن لألهالوية رأي آخر فأستمرو 
بالضغط عىل العبني النجمة مام س��مح 
لأله��يل بتقليص الف��ارق لثالث أهداف 
فتدخل مدرب النجمة مرة أخرى بطلب 
وقت مس��تقطع لرتتيب فريقه فانتهت 

املباراة بفوز النجمة بنتيجة 26/23.

النجمة يضرب موعًدا مع باربار في نهائي “أقوياء اليد”
بف��وزه عل��ى األهلي ف��ي المب��اراة الفاصلة

حسين الحداد
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أقرت اللجنة التنظيمية لكرة السلة مبجلس التعاون لدول الخليج العربية، نقل البطولة الخليجية 
لألندية األبطال لتقام يف العاصمة العامنية مسقط بدال من مكانها السابق يف مدينة جدة 

باململكة العربية السعودية.  وستقام النسخة الثامنة والثالثون من البطولة خالل الفرتة من 6 
حتى 14 مايو املقبل املقبلني. وسيمثل مملكة البحرين يف البطولة فريقا املنامة واملحرق.

وميتلك املنامة أحقية املشاركة يف البطولة كونه بطل الدوري يف املوسم املايض، فيام سيشارك 
املحرق بصفته وصيف الدوري. وتأيت مشاركة فريقني من البحرين يف النسخة املقبلة للبطولة 

بعد دمج البطل ووصيفه ناديي األهيل والشباب اإلماراتيني، إذ ال تسمح قوانني البطولة مبشاركة 
أكرث من فريقني من بلد واحد، إضافة لتحقيق البحرين املركز الثالث يف البطولة املاضية.

وكان نادي املنامة قد استضاف النسخة األخرة للبطولة وحقق خاللها املركز الثالث.

“تنظيمية السلة” تنقل بطولة األندية إلى عمان 

  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(

الصخير                نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تحت رعاية نائب رئيس املجلس 
األعىل للبيئة رئيس االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة سمو 

الشيخ فيصل بن راشد بن عيىس آل 
خليفة ينظم نادي راشد للفروسية 
وسباق الخيل يف الثالثة من عرص 

اليوم “الجمعة” السباق الرابع 
والعرشون لهذا املوسم.

وينطلق السباق من الشوط األول 

الذي سيقام لسباق التوازن “ نتاج 
محيل “ مسافة 2200 مرت والجائزة 

1500 دينار ويقام الشوط الثاين لجياد 
الدرجتني الثالثة والرابعة واملبتدئات 

“نتاج محيل” مسافة 1200 مرت 
مستقيم والجائزة 1500 دينار.

ويقام الشوط الثالث لجياد الدرجة 
الرابعة واملبتدئات من خيل البحرين 

العربية األصيلة “ الواهو “ مسافة 

1200 مرت مستقيم والجائزة 1500 
دينار. الشوط الرابع يقام لجياد سباق 

التوازن ) مستورد ( مسافة 1200 
مرت والجائزة 1500 دينار. ويقام 

الشوط الخامس عىل كأس املرحوم 
يوسف راشد بورسيل لجياد سباق 

التوازن “مستورد” مسافة 2400 مرت 
والجائزة 2000 دينار. ويقام الشوط 

السادس عىل كأس سمو الشيخ عيىس 

بن فيصل بن راشد آل خليفة للفئة 
الثانية من جياد الدرجة األوىل )نتاج 

محيل( مسافة 1600 مرت والجائزة 
3000 دينار. وتتجه األنظار نحو 

الشوط السابع واألخر الذي سيقام 
عىل كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد 

بن عيىس آل خليفة املخصص لجياد 
الدرجة األوىل “ مستورد “ مسافة 
1600 مرت والجائزة 12000 دينار.

صراع قوي على كؤوس فيصل بن راشد وعيسى بن فيصل وبورسلي

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

)39 نقطة( 1.المحرق  
)29( 2.النجمة  
)27( 3.المالكية  
)23( 4.المنامة  
)20( 5.الشباب  

6.الحد          )18(
7.الرفاع الشرقي      )17(

8.الرفاع          )16(
9.األهلي          )15(
10.االتحاد          )11(

جدول الترتيب

مواجهة عاصمية تجمع املنامة 

بالنجمة يف لقاء لن يكون سهال 

وبرغبة مختلفة لكليهام.

املنامة يسعى لتحقيق فوز 

وكسب مزيد من النقاط يف 

سبيل التقدم إىل األمام وضامن 

املركز الرابع عىل األقل، أو 

املنافسة عىل الثالث بأمل تعرث 

املالكية.

أما النجمة، فإنه يسعى لتأمني 

مركزه الثاين ومنع أي محاولة 

ملكاوية من الخلف للتقدم 

وخطف الوصافة.

يقود الطرفان مدربان وطنيان: 

محمد الشمالن يف املنامة 

وعيل عاشور يف النجمة.

يسعى الشمالن إىل عودة 

فريقه ملشوار االنتصارات بعد 

التعادل الجولة املاضية أمام 

الرفاع.

وبدوره، فإن عاشور يدرك جيدا 

أهمية النقاط الثالث خاصة 

بعد التعرث أمام الرفاع الرشقي 

الجولة املاضية بالتعادل.

يعول الشمالن عىل مجموعة 

محلية يتقدمها املدافع سيد 

محمد عدنان، عيل حرم، عيل 

حبيب، الحارس الشاب عامر 

محمد، محمود عبدالرحمن، 

واملحرتفني الثالثة: لويس، 

إيريك ورونينهو.

أما عاشور فإنه يعتمد عىل 

تواجد الحارس سيد شرب 

علوي، سيد مهدي باقر، 

كميل عبدالله، عيل مدن، 

عبدالعزيز خالد، أحمد 

عبدالله، واملحرتفني الثالثة: 

سيلفا، محمد فارس، ومتصدر 

الهدافني أوتيش.

ويف اللقاء الثاين اليوم، فإن املواجهة 
ستجمع صاحبي املركزين األول 

واألخر )املحرق واالتحاد عىل 
التوايل(. فريق املحرق الذي ضمن 

التتويج بلقب الدوري سيواجه 
متذيل الرتتيب فريق االتحاد الذي 

يأمل بتحقيق نتيجة إيجابية.
فوز املحرق عىل االتحاد اليوم يعني 

هبوط الفريق البنفسجي رسميا 
وعودته إىل الدرجة الثانية، وكذلك 

الحال بالنسبة لنتيجة التعادل، أما يف 
حالة فوز االتحاد، فإن اآلمال تبقى 

وإن كانت ضعيفة لالتحاديني.
وكان لقاء الذهاب بني الطرفني انتهى 

ملصلحة املحرق بصعوبة بهدف 
مقابل اليشء. مواجهة اليوم ستكون 

مختلفة متاما، ويدخل املحرق بقيادة 
وطنية متمثلة يف املدرب سلامن 

رشيدة، أما االتحاد مع مدربه الجديد 
هشام املاحوزي الذي تسلم املهام 

خلفا إلسامعيل كرامي.
يعول رشيدة عىل مجموعة محلية 

بارزة كوليد الحيام، إبراهيم العبيديل، 
محمد البناء، جامل راشد، عبدالله 

عبدو وإسامعيل عبداللطيف، وتواجد 
املحرتفني الثالثة وهم: زياد الزيادي، 

زياد الدربايل ومحمد صولة.
املحرق بال شك يرغب يف تحقيق 

فوز يعزز صدارته، فيام االتحاد يأمل 
هو اآلخر بتحقيق مفاجأة وتخطي 

أو إيقاف املحرق بالتعادل، خصوصا 
أن املحرق مل يذق طعم الفوز يف 

آخر مبارتني له، إذ خرس من املالكية 
وتعادل مع الشباب.

بدوره يسعى االتحاد بقيادة 
املاحوزي لتقديم األفضل وتحقيق 
أفضل نتيجة ممكنة وملا ال تحقيق 
الفوز، خصوصا مع تواجد املهاجم 

مهدي عبدالجبار يف املقدمة وبجانبه 
أحمد عابد، باإلضافة إىل تواجد 

الحارس سيد محسن عيل، محمد 
عبدالوهاب ومرتىض عبدالجبار.

األول واألخ��������يرلق����اء عاص����مي

فريق المحرقفريق النجمة فريق االتحادفريق المنامة

شعار اللجنة التنظيمية لكرة السلة

وجاءت بداية الفريقني مرتبكة 
وافتقدا خالل الدقائق األوىل من 

الربع األول للرتكيز يف عمليات 
التسليم واالستالم والتصويب عىل 
الحلق. وأخذ األهيل عصا السبق 

بثالثية محمد حسن تبعها بنقطتني 
من رميتني حرتني منحت فريقه 
التقدم 5/0، فيام احتاج املحرق 

3 دقائق ليفتتح نقاطه يف املباراة 
مقلصا الفارق 5/2.

وحافظ األهيل عىل تقدمه منتصف 
الربع بالفارق نفسه، قبل أن يقلص 

املحرق الفارق لنقطة واحدة ب�8 
نقاط متتالية من االمريك آرنيت.

ومنحت ثالثية عيل عباس املحرق أول 
تقدم له يف املباراة 11/9، فيام توقف 
األهيل عىل النقطة ال�9 حتى الدقيقة 

األخرة، قبل أن يحسم املحرق هذا 
الربع 17/12.

وشهدت بداية الربع الثاين سجال 
التصويب الثاليث من الفريقني، إذ 

قلص األهيل الفارق لنقطة واحدة 
بثالثيتي حسني شاكر وحسني سلامن 

20/21، رد عليها هاشم حبيب بثالثية 
رفع بها الفارق للمحرق 24/20، قبل 
أن ينجح األهيل من تعديل النتيجة 

24/24. وتبادل بعدها الفريقان 
التسجيل والتقدم، إذ استعاد املحرق 

التقدم منتصف الربع 29/24، فيام 
خطف األهيل التقدم 32/31 قبل 
دقيقتني عن الشوط األول، وظل 
محافظا عىل تقدمه حتى حسم 

الشوط بنتيجة 39/33.

الشوط الثاني

وعزز األهيل تقدمه مطلع الشوط 
الثاين 41/33، ونجح بعدها املحرق 

من التقليص لسلة واحدة 41/39.
وأعاد األهيل فارق ال�8 نقاط 

ملصلحته 47/39 بفضل استغالل فرص 
التسجيل التي أتيحت لالعبيه، وتألق 

لورن وودز تحت الحلق.
وتراجع أداء املحرق الهجومي خالل 

الفرتة بشكل واضح وجاءت أغلب 
نقاطه من الرميات الحرة التي حافظ 
بها عىل فارق النقاط قريب، ليتمكن 

بعدها من تقليص النتيجة لسلة 

واحدة بثالثية بدر جاسم 55/53، 

غر أن األهيل متسك بتقدمه ليحسم 

الربع ملصلحته ب�57/53.

وأبقى األهيل عىل تقدمه بفارق 

ال�4 نقاط يف الدقائق الثالث األوىل 

للربع األخر، ونجح بعد ذلك يف رفع 

النتيجة مع منتصف الربع إىل 13 

نقطة بواقع 67/56، 

رغم تدخل مدرب املحرق بطلب 

الوقت الفني األول خالل الفرتة.

وواصل األهيل فرض أفضليته عىل 

الربع يف طريقه لحسم اللقاء 

78/62، بفضل فاعلية وحيوية العبيه 

الهجومية بقيادة هشام رسحان 

وكاظم ماجد وتواجد لورن تحت 

السلة، فيام غابت حلول املحرق 

الهجومية وتأثر العبوه بالضغط 

الدفاعي الذي أوقعهم يف استعجال 

اتخاذ قرارات التصويب.

وجاءت بداية املباراة متوسطة 
ومتكافئة األداء الفني من 
الفريقني، واستطاع الرفاع 

مجاراة املنامة خالل الربع األول 
والتقدم يف بعض فرتات النصف 

األول من الربع األول.
يف املقابل، مل يظهر املنامة قوته 

الكبرة منذ البداية، ولعب 
برتم منخفض ركز خالله عىل 
التصويب الثاليث تارة وإيصال 
الكرة للمحرتف تحت الحلق 

تارة أخرى، إىل جانب االستفادة 
والتسجيل من الرميات الحرة.

وأخذ املنامة األفضلية يف الثالث 
دقائق األخرة للفرتة بعد أن 
تقدم 17/11 بثالثية حسن 

نوروز التي دفعت مدرب الرفاع 
طلب الوقت الفني، ونجح بها 

من إبقاء الفارق قريبا مع نهاية 
هذا الربع الذي انتهى ملصلحة 

املنامة بنتيجة 25/19.

ورفع املنامة الفارق إىل 10 
نقاط مطلع الربع الثاين ب�4 

نقاط متتالية من محمد أمر 
ويونس كويد 29/19، قبل أن 

يعزز النتيجة منتصف الربع إىل 
14 نقطة بواقع 40/26.

ومتكن الرفاع من تقليص الفارق 
ل�9 نقاط 42/33 بعد أن أحسن 

استغالل الفرص الهجومية 
بالشكل املطلوب، ليتدخل 

مدرب املنامة ميالد بالوقت 
الفني؛ ملنع تقريب منافسه 
النتيجة أكرث، وتحول بعدها 

النتهاج الدفاع الضاغط والتحول 
الهجومي الرسيع ليحسم 

الشوط األول متقدما بنتيجة 
.49/39

الشوط الثاني 

ويف الدقائق الثالث األوىل 
للربع الثالث، احتفظ الفريقان 

بالفارق نفسه بعد أن سجل 

كل منهام 5 نقاط 54/44، 

ولكن رسعان ما أخذ املنامة 

بالفارق مع انتصاف الفرتة 

 .61/46

وواصل املنامة فرض أفضليته 

الفنية عىل مجريات الفرتة، 

واستمر يف تعميق الفارق قبل 

أن يحسم الفرتة بفارق وصل 

إىل 21 نقطة بواقع 74/53. 

ويف الربع األخر، واصل الرفاع 

اللعب عىل إمكانات العبيه 

معوال عىل تحكرات صالح 

مهدي ومحمد نبيل وتواجد 

األمريك مارسيل تحت الحلق.

يف املقابل، استمر املنامة يف 

التحكم باللعب وحافظ عىل 

تقدمه بفارق مريح يف طريقه 

لحسم الفوز والتأهل 95/77.

ال���م���ن���ام���ة إل������ى ال���ن���ه���ائ���ياأله������ل������ي ي�����ؤج�����ل ال���ح���س���م

من لقاء المحرق واألهلي

فرحة األهلي بالفوز

من لقاء المنامة والرفاع

المؤتمر الصحافيالمؤتمر الصحافي

أرجع مدرب فريق األهيل القربيص 

غافرييل فوز فريقه إىل األداء 

الفني الجيد يف الدفاع والهجوم.

وقال يف املؤمتر الصحايف الذي 

عقب اللقاء إنهم كانوا األفضل 

هجوميا، كام أنهم سيطروا عىل 

املتابعات الدفاعية.

وأضاف بأن العبي فريقه ارتكبوا 

عدد من األخطاء الهجومية “ترن 

أوفر”، مؤكدا عىل أهمية معالجة 

هذه األخطاء قبل لقاء األحد.

بدوره، عزا مدرب املحرق 

الرصيب تورمان، خسارة فريقه 

إىل األداء السيئ الذي ظهر عليه 

خالل اللقاء. وقال بإن معدالت 

التصويب الثاليث لفريقه كانت 

سيئة مرة أخرى، مشرا إىل أنه ال 

ميكن الفوز بهذا املعدل املنخفض. 

عرب مدرب املنامة الوطني عقيل 

ميالد عن سعادته بفوز فريقه 

والتأهل للمباراة النهائية للمرة 

السادسة عىل التوايل.

وقال ميالد يف املؤمتر الصحايف 

الذي عقب اللقاء، إن الفريق 

حّر بشكل جيد للمباراة الثانية 

من أجل حسم التأهل وتجنب 

املفاجات. وأوضح ميالد أن الرفاع 

لعب بكل ما ميلك بهدف التأجيل، 

الفتا إىل أنه جّهز لكل خطة 

ينفذها منافسة خطة مضادة.

بدوره، اعترب مدرب الرفاع الرصيب 

توين، وصول فريقه للدور نصف 

النهايئ يف مسابقتي الدوري 

والكأس هو نجاح بحد ذاته، 

وذلك وفق اإلمكانات املتاحة 

للفريق.

فرحة النجمة بالتأهل  )تصوير: خليل إبراهيم(
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تتج��ه األنظ��ار الي��وم الجمعة نحو 
صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
مبدينة عيىس الرياضية لحسم الرصاع 
عىل لق��ب بطولة الدوري للموس��م 

الجاري 2017/2018، حيث يلتقي يف 
املب��اراة النهائية الفاصلة األهيل أمام 
املحرق الس��اعة 7 مس��اء، والتي من 
املتوقع أن تش��هد حضوراً جامهرييا 

ضخ��ام يف ظل القاع��دة الجامهريية 
والش��عبية التي يتمتع بها الفريقان 
وعىل ض��وء العروض الفني��ة القوية 
واملثرية التي ش��هدها النه��ايئ األول 

ال��ذي انته��ى لصال��ح األه��يل 3/0 
والنهايئ الثاين ال��ذي انتهى للمحرق 
بنتيح��ة 3/2 يف واح��دة م��ن أقوى 

مباريات الدوري قوة وإثارة وندية.

اللقب 43 لدوري الطائرة بين األهلي والمحرق اليوم
الجماهير موعودة بنهائي مثير في “الفاصلة”

حسن علي

رئيس االتحاد يرعى الختام

حضور جماهيري غفير 

سيقام حفل ختام 

مسابقة الدوري تحت 

رعاية رئيس االتحادين 

العريب والبحريني للكرة 

الطائرة الشيخ عيل 

بن محمد آل خليفة، 

والذي سيقوم بتسليم 

درع الدوري وامليداليات 

الذهبية عىل البطل 

وامليداليات الفضية 

عىل الوصيف، بعدما 

تم تتويج النجمة صاحب املركز الثالث بامليداليات 

الربونزية، ومن املؤمل أن يشارك يف مراسم التتويج 

عدد من القيادات الرياضية األخرى التي ستتم دعوتها 

لحضور النهايئ.

قرر االتحاد البحريني للكرة الطائرة السامح لدخول الجامهري 
بنظام التذاكر ابتداء من املباراة النهائية الثانية وذلك بقيمة 

500 فلس للتذكرة الواحدة، ومع ذلك، فإن الحضور الجامهريي 
كان كبريا ومأل مدرجات الصالة، حيث تم تركيب مدرجات 

إضافية يف الجهة الواقعة عىل يسار املنصة الرئيسة، ومن 
املؤمل أن متتلئ الصالة اليوم بصورة أكرب يف ظل أهمية املباراة 

التي ستحسم هوية البطل رقم 43.

الشيخ علي بن محمد فاضل عباسمحمد عنان

جماهير األهلي جماهير المحرق

يجمع املراقبون والفنيون 
عىل أن األهيل يعترب األحق 

للفوز “نسبيا” بعد أن تصدر 
الدور التمهيدي )القسم األول 

والثاين( ب� 38 نقطة من 12 
فوزا وخسارتني، كام أنه متكن 

من اإلطاحة باملحرق بثالثة 
أشواط نظيفة يف النهايئ األول، 

ويف النهايئ األخري كان قريبا من 
التفوق بعد تقدمه يف النقاط 
عىل مدار أشواط املباراة لوال 

بعض األخطاء التي أسقطته بفخ 
الهزمية مع عدم التقليل من 
املحرق الذي عرف كيف يهز 

استقبال منافسه.
ولكن تلك الحسابات الفنية 

تعترب حربا عىل ورق، فامليدان 
هو من يحكم، واملحرق فريق 

كبري وصاحب خربة، ويضم 

العبني من الطراز الرفيع، ومدربا 
خبريا يعرف كيف يقرأ الخصم.

وإال، فإن األهيل بقيادة املدرب 
التونيس منري بن قارة سيكون 

أمام مهمة ليست بالسهلة، 
فهو يعول عىل الجيل الذهبي 

لقلعة النسور، والتي تتكون من 
الشقيقنب محمد ونارص عنان 

املتميزبن يف الشق الهجومي من 
األطراف مبركز 4 و2 مع الورقة 

الرابحة املحرتف الدومينييك 
“الفيس”، والذي ميتاز بالقدرة 
عىل الهجوم الناجح من مركز 

4 واملنطقة الخلفية مع إرساله 
القوي وحوائط صده املتامسكة.
كام ميتاز األهيل بحوائط الصد 

العالية التي يشكلها كل من 
عيل الصرييف ومريزا عبدالله 

أو عباس الخباز يف حال أرشكه 

املدرب أساسيا منذ البداية، 

إضافة إىل قدرتهم عىل تنفي 

الكرات الرسيعة، كام يعترب 

الليربو أمين هرونة أحد أبرز 

مفاتيح الفوز لتميزه يف استقبال 

الكرة األوىل والتغطية الدفاعية، 

وهو ما سيسهل من مهمة صانع 

األلعاب عيل حبيب لتوزيع 

الكرات الهجومية بكل سهولة.

ومتى ما ظهر الفيس مبستواه 

املعهود يف استقبال الكرة األوىل 

تحديداً، فإن الفريق لن يواجه 

أي مشكلة؛ ألنه ميتلك الحلول 

الهجومية وحوائط الصد القوية، 

ويتضح من اللقاء األخري أن 

توجيه اإلرساالت صوب الفيس 

أفقده تركيزه وساهم يف تراجع 

أداء “النسور”.

التقى الفريقان هذا املوسم أربع مرات، 
وتقاسم الفريقان عدد مرات الفوز والخسارة.

يف القسم األول )الذهاب(، فاز األهيل 
بثالثة أشواط مقابل شوط، ويف القسم الثاين 

)اإلياب( فاز املحرق بثالثة أشواط مقابل 
شوطني، ويف النهايئ األول كسب األهيل 

املواجهة بثالثة أشواط دون رد، قبل أن يرد 
له املحرق الدين يف النهايئ الثاين بثالثة أشواط 

مقابل شوطني.

يعترب نادي املحرق صاحب الرقم القيايس يف عدد مرات الفوز 
ببطولة الدوري، وذلك بواقع 14 مرة، من بينها 9 مرات متتالية 

ابتداء من موسم 1993/1994 لغاية 2001/2002، بينام أحرز 
اللقب العارش مبوسم 2003/2004، واللقب 11 مبوسم 2005/200، 

واللقب 12 مبوسم 2008/2009 واللقب 13 مبوسم 2009/2010، 
وكان ذلك عىل حساب األهيل يف املباراة النهايئ، وأحرز اللقب 14 

مبوسم 2010/2011.
أما األهيل، فإنه أحرز اللقب مرتني، األول مبوسم 2013/2014 

بقيادة املدرب التونيس خالد بلعيد، والثاين مبوسم 2014/2015.

قدم املحرق أوراق اعتامده 
وأثبت أنه “ميرض” وال 

“ميوت”، فالخسارة األوىل 
مل تنث من عزميته، بل زادته 

قوة ليظهر بصورة رائعة 
وقوية ويعزز ثقة جامهريه 

ومحبيه.
املحرق بقيادة املدرب 

محمد املرباطي هو زعيم 
البطوالت بعدما حقق 

اللقب 14 مرة كان آخرها 
يف موسم 2010/2011، ولذا 

فإنه يطمح يف العودة إىل 
معانقة األلقاب التي فارقت 

قلعته قرابة ستة مواسم.
ويعول املحرق عىل العمالق 

فاضل عباس والتعاقد 
مع املحرتف البورتورييك 
“جاكسون ريفريا” لينهي 

الدور التمهيدي يف املركز 
الثاين ب� 32 نقطة من 
12 انتصارا وخسارتني 

ليتأهل إىل املربع الذهبي، 
ويتخطى داركليب بنجاح 

وصوال إىل النهايئ.
ويرشف عىل املحرق املدرب 

الوطني محمد املرباطي، 
والذي ميتلك يف صفوفه 

العديد من األوراق الرابحة، 
ويف مقدمتهم فاضل عباس 
البارز يف الهجوم من مركز 

4، وتنفيذ اإلرساالت القوية 
وحوائط الصد، مع وجود 
املحرتف ريفريا الذي ميتاز 

بالذكاء يف الهجوم من مركز 
.4

كام ميتلك الفريق كال من 
عبدالله النجدي، أو حسن 

الحداد مبركز 2 القادرين 
عىل املرور من حوائط 
األهيل، وهو ما يعتمد 

عىل دهاء صانع األلعاب 
املتمكن محمود العافية 

واستقرار الكرة األوىل التي 
سيؤمنها عباس أحمد، كام 

يربز دور العبا االرتكاز 
صاحبي الخربة حسن 

ضاحي ومحمد حبيب 
يف تشكيل حوائط الصد 
وتنفيذ الكرات الرسيعة.

وقد شكل الالعب الشاب 
حسن الحداد أحد األوراق 
الفنية الرابحة يف املواجهة 

األخرية، ومتى ما اعتمد 
عليه صانع األلعاب، فإنه 

سيشكل مصدر خطورة كبري 
عىل حوائط األهيل.

ال��ورق على  األف��ض��ل  ثق��ة وص��ورة مغاي��رةاأله��ل��ي..  المح��رق.. 

ل��������ق��������اءات 
ال���ف���ري���ق���ي���ن

ل��ل��م��ح��رق ل��ق��ب��ا   14
مقاب��ل لقبين لألهلي

األهلي يطمح في تتويج عروضه القوية بلقب جديد

جانب من النهائي األخير

فريق المحرق يتطلع للقب رقم 14
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اختتم��ت بنجاح فعالي��ات املؤمتر 
“دور  األول  الري��ايض  الع��ريب 
الرياضة يف تحقيق أهداف التنمية 
املس��تدامة” ال��ذي نظمت��ه وزارة 
شؤون الشباب والرياضة يومي 10 
و11 أبريل الحايل مبشاركة 11 دولة 
عربية وحضور دويل مميز بالرشاكة 
مع مكتب األمم املتحدة يف مملكة 
البحرين واملجل��س الدويل للصحة 
والرتبية البدنية والرياضة والرتويح 
ونخبة من الخ��راء واألكادمييني يف 

القطاع الشبايب والريايض. 
كام ش��هد املؤمتر مش��اركة متميزة 
للمدرب االيطايل املخرضم مارتشيلو 
ليبي الذي قدم عص��ارة خراته يف 
املالعب من خالل كلمته الرئيس��ة 
يف اليوم األول، باالضافة اىل حضور 
واع��د م��ن قب��ل ممث��ي ومدريب 

األندية واالتحادات الرياضية.
وكان آخر املتحدثني يف الجلسات 
الرابع مؤيد  باملح��ور  الحواري��ة 
الوحش��ة م��ن اململك��ة االردنية 
الهاش��مية وأرشف صبح��ي م��ن 
عر  العربي��ة  م��ر  جمهوري��ة 
ورقتي عم��ل تط��رق األول فيها 
دور الرياض��ة يف تحقي��ق الثقة 
املجتمعية، فيام اس��تعرض الثاين 
واالس��تثامري  االقتصادي  البع��د 
التنمي��ة  تحقي��ق  يف  للرياض��ة 

املستدامة وأثرها يف ذلك.

الوحشة: المسؤولية 
جماعية لتفعيل المبادرات

االس��تاذ  الوحش��ة  مؤي��د  أك��د 

األكادمي��ي املش��ارك يف الجامع��ة 
الهاش��مية يف االردن أن مسؤولية 
دور  الب��راز  املب��ادرات  تفعي��ل 
الرياض��ة يف املجتمعات ال يقتر 
ع��ى جه��ة دون األخ��رى، معتراً 
أنه��ا عملية تكاملي��ة بني مختلف 
الجهات الرس��مية وغري الرس��مية 
يف أي دول��ة ودون ه��ذه الرشاكة 
سرتاوح تلك املبادرات مكانها دون 

أدىن شك. 
وقال الوحشة خالل محارضته التي 
ركزت عى دور الرياضة يف تحقيق 
الثق��ة املجتمعية م��ن وجهة نظر 
اقتصادية:” ال ميكن حر املشاكل 
يف جزئيات معينة، وال ميكن حر 
الحل��ول أيض��اً عى جه��ات دون 
األخرى، فالي��د الواحدة ال تصفق 
واألدوار يجب تحديدها وتس��مية 

األشياء مبسمياتها”.
مضيفاً:” الدول��ة يقع عى عاتقها 

دوراً متمثاًل بالدعم الحكومي من 
خ��الل رصد ميزانيات تس��اهم يف 
توجيه الش��باب ملامرسة الرياضة، 
وه��ذا يعد اس��تثامراً غ��ري مبارش 
له��ا ب��كل تأكيد، فحج��م اإلنفاق 
الحكومي عى عالج السكان يرهق 
كثرياً ميزانيتها، والرياضة تحد كثرياً 

من ذلك ويعزز من من اس��تثامر 
الدول��ة يف مج��االت حيوية أخرى 
م��ن خالل اس��تغالل الوف��ر املايل 
املتحقق من خالل هذه العملية”.
واستطرد قائاًل: “أيضاً عى الجهات 
الرياضي��ة أن تفعل م��ن خططها 
االقتصادية،  موارده��ا  تنمي  التي 

االكتف��اء باالعت��امد ع��ى الدعم 
الحكومي هو انتح��ار بطيء، كام 
أن القطاع الخاص يجب أن يسهم 
يف دعم الرياضة وعى الحكومات 
استقطاع بعض الرضائب وتوجيهها 
والريايض  الش��بايب  القطاع  لصالح 
وص��والً اىل مجتم��ع تتغ��ري معه 

األولويات والثقافات”. 

صبحي: الرياضة هي المنجم 
الذي يجب إعادة اكتشافه

بدوره أشار أرشف صبحي وهو من 
املعروفني  األكادميي��ني  املحارضين 
يف جمهورية م��ر العربية إىل أن 
الرياضة تعتر منج��اًم الذي يجب 
اعادة اكتش��افه من جدي��د ملا له 
من األبعاد الواسعة والتأثري املبارش 
عى دفع مسرية التنمية املستدامة 
وتحدي��داً يف الدول الت��ي لها الباع 
الطويل يف املج��ال الريايض ولديها 

فرصاً أكرث للنامء من خالل الرياضة. 
أرشف صبحي استعرض العديد من 
امللف��ات يف محارضت��ه التي كانت 
األخ��رية يف اليوم الختام��ي؛ البعد 
للرياضة  واالس��تثامري  االقتصادي 
يف التنمية املس��تدامة، كان أبرزها 
ن��رش  يف  التكنولوجي��ا  توظي��ف 
الرياض��ة كواحدة م��ن األولويات 
يف املجتمع معت��راً أن الرياضة لها 
اقتصادية واجتامعية مبارشة  ابعاد 
ويج��ب مواك��ب ذلك م��ن خالل 

التقدم التكنولوجي. 
وق��ال صبح��ي:” الفرص��ة مواتية 
أمامن��ا لتطوير ري��ادة األعامل من 
خالل الرياضة ألن ليس لهذا املناخ 
أي ح��دود لإلب��داع وله��ا جوانب 
جيدة تس��تطيع التطور فيها حيث 
أثبت��ت الكثري م��ن التجارب كيف 
س��اهمت الرياضة يف رفد االقتصاد 
ال��دول التي عملت عى  وتحديداً 
تصدير مواه��ب وخامات رياضية 
اىل الخ��ارج، وم��ا عاد بع��د ذلك 
الجمة عليها  االقتصادي��ة  بالفوائد 
سواء بشكل مبارش أو غري مبارش”. 
مضيف��اً:” تتمت��ع الرياضة بالقدرة 
املتزايدة عى اس��تيعاب التطورات 
املجاالت  مبختل��ف  التكنولوجي��ة 
املرتبط��ة مث��اًل بقطاع��ات الطب 
س��بيل  والصيدلة عى  والهندس��ة 
املث��ال م��ام يع��زز م��ن فرصه��ا 
االس��تثامرية وه��ذا فق��ط مث��ال 
بسيط من عرشات األمثلة الرتباط 
الرياضة الدينامييك مبختلف نواحي 

االقتصاد املحي”.

ختام مميز وإشادات واسعة بنجاح المؤتمر الرياضي العربي األول
ج��ل��س��ات ح����واري����ة م��ك��ث��ف��ة ف���ي ال���ي���وم ال��ث��ان��ي

وزارة شؤون الشباب والرياضة              اللجنة اإلعالمية

الحاج يكرم صبحيحضور كبير في المؤتمر

الوفد الفلسطيني يكرم الحاج

 حمد السليم يواجه التايلندي تاكسيال 
في بطولة العالم للمواي تاي للمحترفين

أحمد مهدي:

يستعد مقاتل 
)املواي تاي( 

البحريني الدويل 
حمد السليم لتدشني 

مشاركته يف بطولة 
العامل للمواي تاي 
للمحرتفني، والتي 

ستقام يف العاصمة 
التايلندية- بانكوك، 

غدا )الجمعة(.
وسيشارك املقاتل 

حمد السليم يف 
البطولة التي 

سيحتضن منافساتها 
استاد اللومبيني 

الشهري، وذلك يف فئة 
وزن 75 كيلوجراما، 

إذ سينازل املقاتل 
التايلندي تاكسيال.

وزار سفري البحرين 
يف تايلند أحمد 

الهاجري ومستشار 
السفارة غسان 

املحرق تدريبات 
املقاتل حمد السليم قبل نزاله غدا )الجمعة(، يف خطوة داعمة 

للمقاتل، كام سيتواجد السفري وأعضاء السفارة يف النزال أيضا 
تشجيعا لحمد السليم.

وأعرب املقاتل حمد السليم عن بالغ شكره وتقديره ملمثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، وإىل النائب األول لرئيس املجلس األعى للشباب 
والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة، وذلك عى دعم سموهام الكبري له وتشجيع 
سموهام له خالل مشواره االحرتايف، مشريا إىل أن هذا الدعم 

واملتابعة كان لهام األثر الكبري يف وصوله إىل هذا املستوى وتأهله 
للمنافسة يف بطولة العامل للمحرتفني. وأكد السليم انه خاض معسكرا 
تدريبيا قبل البطولة يف بانكوك أيضا، واستمر 12 يوما. ويعتر حمد 

السليم بطل املواي تاي دوليا 3 مرات، إذ أحرز ألقاب 3 بطوالت 
دولية. واملواي تاي هي مالكمة تايلندي تلعب عى درجات مختلفة 

بينها الدرجة االحرتافية التي يلعب فيها املقاتل حمد السليم. 
ويستخدم املقاتلون يف هذه املالكمة القبضتني، الكوعني، الركبتني 

والرجلني.

الجولة  مباري��ات  الي��وم  تفتتح 
الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري 
املراك��ز الش��بابية لك��رة القدم 
ش��ؤون  وزارة  تنظم��ه  ال��ذي 
انس��جاما  والرياض��ة،  الش��باب 
م��ع رؤية ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئي��س املجلس األعى للش��باب 
األوملبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
البحريني��ة س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة الرامية إىل 
زيادة نس��بة الرامج املوجهة إىل 
الش��باب البحرين��ي وتنفيذه��ا 
بص��ورة مس��تمرة ط��وال العام 
وه��و األم��ر ال��ذي يتوافق مع 
سياسات املجلس األعى للشباب 
والرياض��ة يف إرشاك الش��باب يف 
برامج متنوعة مبختلف املجاالت 
واسرتاتيجية وزارة شؤون الشباب 
والرياضة برئاس��ة هشام الجودر 
يف تعظيم دور املراكز الش��بابية 
احتضان  يف  الوطني��ة  واألندي��ة 

الشباب.
ففي املب��اراة األوىل يلعب نادي 
املعام��ري ومرك��ز ش��باب مدينة 
حمد يف الساعة الخامسة والربع 
عى س��تاد نادي اتح��اد الريف، 
ويف املب��اراة الثانية يتواجه نادي 
س��ار ومرك��ز ش��باب كران��ة يف 

الساعة السابعة والربع.
يدخل نادي املعامري ويف رصيده 
ثالث نق��اط جمعها م��ن الفوز 
يف الجول��ة األوىل بصعوب��ة عى 
مركز ش��باب جدحف��ص بهدف 
دن مقاب��ل من ركل��ة جزاء قبل 
أق��ل م��ن عرشي��ن دقيقة عى 
نهاية املب��اراة، وخرس يف املباراة 
الثاني��ة م��ن فريق ن��ادي عايل 
بستة أهداف دون مقابل، بينام 
يدخل مدينة حمد اللقاء برصيد 
نقطتني جمعه��ا من تعادلني مع 
ع��ايل بثالثة أه��داف ملثلها رغم 
تقدم��ه بهدفني، وس��جل هدف 
التعادل الثالث قبل ثالث دقائق 

من نهاي��ة املباراة، وكرر التعادل 
يف الجولة الثانية مع مركز شباب 

كرانة بدون أهداف.
ويتطل��ع املعام��ري إىل تعوي��ض 
خس��ارته م��ن عايل، في��ام يأمل 
مدين��ة حمد يف الف��وز لالقرتاب 
من فرق املقدمة وكس��ب ثالث 
نق��اط لالنطالق نحو املنافس��ة 
عى إحدى بطاقت��ي التأهل إىل 
ال��دور ربع النهايئ م��ن دورينا، 
بعد أن توقف إجبارياً يف الجولة 
الثاني��ة أم��ام نادي ع��ايل، وهو 
الطام��ح إىل تحقي��ق أك��رث من 
هدف، فهو يس��عى إىل تصحيح 
مس��اره ورفع معنوياته بعد تلك 
الخس��ارة وعدم توس��يع الفارق 
بينه وبني املتنافسني عى بطاقتي 

الدور ربع النهايئ.
ويف املباراة الثانية فإن نادي سار 
نقاط  بس��ت  املجموعة  متصدر 
ينظر إىل الفوز للبقاء يف الصدارة 
وتأم��ني موقعه يف القمة يف هذه 

القوي��ة ج��داً، فهو  املجموع��ة 
منتعش بف��وزه األول عى فريق 
منافس وهو نادي اتحاد الريف 
ثم الفوز الكبري عى مركز شباب 
القادس��ية بتسعة أهداف مقابل 
هدف واحد وميتلك مدرباً ينتهج 
األس��لوب الهجوم��ي وهو نجم 
الس��ابق  البحرينية  الق��دم  كرة 
مرتىض عبدالوهاب مستنداً عى 

مجموعة من الالعبني الشبان.
يف املقابل يس��عى فري��ق مركز 
ش��باب كران��ة صاح��ب األربع 
نقاط إىل اللحاق بفرق الصدارة، 
فقد ف��از يف الوقت الصعب عى 
مركز ش��باب القادسية يف الجولة 
األوىل بهدفني مقابل هدف واحد 
يف الوقت املحتس��ب ب��دالً من 
الضائ��ع، لكنه عجز عن الفوز يف 
بالتعادل  وخ��رج  الثانية  الجولة 
م��ع مركز ش��باب مدين��ة حمد 
س��يواجه  لكنه  أه��داف،  بدون 
فريق نادي سار املنظم والقوي. 

في افتتاح الجولة الثالثة لدوري المراكز الشبابية

المعامير أمام مدينة حمد.. وسار يواجه كرانة
وزارة شؤون الشباب والرياضة            اللجنة اإلعالمية

كرانة يواجه سار في مباراة مهمةالمعامير يأمل تعويض خسارته من عالي في الجولة الثانية

بوستر النزال

سفير البحرين في تايلند اطلع على 
استعدادات حمد السليم



الجمعة 13 أبريل 2018 
27 رجب 1439
رياضة20العدد 3468

)وكاالت(: أك��د ماس��يميليانو أليجري، 
املدي��ر الفني ليوفنت��وس اإليطايل، أن 
ركلة الجزاء املحتس��بة ض��د فريقه يف 
مباراته يوم األربعاء، أمام مضيفه ريال 
مدريد اإلس��باين يف إياب دور الثامنية 
لبطول��ة دوري أبط��ال أوروب��ا، مثرية 
للج��دل للغاي��ة، وأن تقني��ة املقاطع 
للحكام  املس��اعدة  “فيديو”  املص��ورة 

ستقدم معاونة كبرية لكرة القدم.
وفاز يوفنتوس يف املب��اراة عىل ملعب 
ري��ال مدريد بنتيجة 3 / 1، ولكنه ودع 
دوري أبطال أوروبا بسبب هذا الهدف 
القاتل الذي تلقاه يف الثواين األخرية من 
اللقاء، بعد احتساب حكم املباراة ركلة 

جزاء ألصحاب األرض.
وقال أليج��ري يف املؤمتر الصحايف الذي 
عق��ده عق��ب انته��اء اللق��اء بدقائق 

مع��دودة: “تقني��ة الفيدي��و ليس��ت 
موج��ودة وخرسن��ا، انتهى األم��ر، إنها 
مش��كلة اليويفا )االتحاد األورويب لكرة 
الق��دم(، تقنية الفيدي��و مهمة للغاية 
وميكنها أن تس��اعد يف اتخ��اذ قرارات 
مهمة جدا”. وتس��تخدم تقنية الفيديو 
املس��اعدة للح��كام يف الفصل يف بعض 
القرارات املث��رية للجدل، ولكن اليويفا 
مل يقرر بعد االس��تعانة بها يف البطولة 

األوروبية األشهر للفرق.
وبعد أن سقط بثالثية نظيفة يف مباراة 
الذه��اب بتورينو، كاد الفريق اإليطايل 
أن يص��ل باملباراة يف مدريد إىل الوقت 
اإلض��ايف، ولك��ن الخطأ ال��ذي ارتكبه 
املغ��ريب امله��دي بنعطية ض��د العب 
ري��ال مدريد، لوكاس فاس��كيز، حرمه 
من حظوظه يف تحقي��ق إنجاز وعودة 

تاريخية.
وتاب��ع أليج��ري قائ��ال: “مل تكن رضبة 
ج��زاء واضحة، ميكنن��ا أن نقول إنها يف 

منطقة رمادية”.
وأوض��ح أليجري أنه يتفه��م ردة فعل 
حارس مرمى فريقه جيانلويجي بوفون 

بعد احتساب ركلة الجزاء.
ون��ال بوفون البطاقة الحمراء بس��بب 
احتجاج��ه ض��د حك��م اللق��اء، حيث 
مل يتمكن م��ن الزود ع��ن مرماه أمام 
الربتغايل كريس��تيانو رونال��دو، العب 
ريال مدريد، الذي تصدى بنجاح لركلة 
الج��زاء وع��رب بفريقه إىل ال��دور قبل 

النهايئ.
واستطرد أليجري قائال: “كان هناك أمل 
وغضب، لق��د كانت لحظ��ات ارتباك، 
جيج��ي )بوف��ون( ص��درت من��ه ردة 

الفعل تلك ولكنه أمر مفهوم، ال أعرف 
إذا كان��ت ه��ذه هي املب��اراة األخرية 
ل��ه يف دوري األبط��ال، ولكن ما حدث 
قد ح��دث، لق��د كانت ل��ه ردة فعل 

إنسانية”.

ورغم ذل��ك، أش��اد امل��درب اإليطايل 
باملب��اراة القوية التي قدمه��ا العبوه، 
الذي��ن طالبه��م ب��أن يبقوا رؤوس��هم 
مرفوع��ة فيام تبقى من املوس��م الذي 
يس��عون في��ه لحس��م لقب��ي الدوري 

اإليطايل وكأس إيطاليا.
وتاب��ع أليج��ري قائ��ال: “الب��كاء اآلن 
لن يفي��د يف يشء، إنه��ا لحظة حزينة 
بالفعل، ولكن بدءا م��ن اآلن علينا أن 

نستمر يف العمل بوضوح وقوة”.

اللقطة المثيرة للجدل 

أندريا أنييلي

اجلبوا تقنية الفيديو

)وكاالت(: طال��ب رئي��س يوفنت��وس، 
أندري��ا أنيي��ي االتح��اد األورويب لكرة 
القدم باس��تخدام تقنية الفيديو، وذلك 
بعد أن خرج يوفنت��وس من ربع نهايئ 
دوري األبط��ال عىل يد ري��ال مدريد، 
بعد ركلة جزاء احتس��بها الحكم مايكل 

أوليفر يف الدقيقة 94.
وتصدى كريستيانو رونالدو لركلة الجزاء 
بنج��اح، ليصعد بفريق ريال مدريد إىل 
نصف نهايئ دوري األبطال، رغم خسارة 
املرينج��ي بنتيج��ة 1/3، وذل��ك بفضل 
الفوز الذي حققه يف مباراة الذهاب يف 

تورينو بثالثية نظيفة.
وقال رئيس يوفنتوس بعد نهاية املباراة 
لشبكة برمييوم س��بورت: “كنا نستحق 

الوص��ول إىل نصف النه��ايئ، وال بد يل 
من تهنئة العبي فريق��ي، ولكن هناك 
بعض القرارات التي يجب اتخاذها من 
قبل املس��ؤولني، ألن ق��رارات التحكيم 
عىل الدوام تأيت ضد الفرق اإليطالية يف 

أوروبا”.
وأردف: “فلتنظ��ر مل��ا ح��دث لروم��ا 
ومليالن، فكل األخط��اء التحكيمية تأيت 
ضدنا، ولقد استخدمنا يف إيطاليا تقنية 
اإلع��ادة بالفيدي��و لتخط��ي مثل هذه 

األخطاء”.
وعن طرد الح��ارس جيانلويجي بوفون 
العرتاض��ه عىل قرار الحكم باحتس��اب 
ركل��ة الجزاء ق��ال: “الحكم مل ينجح يف 
احت��واء املوق��ف، وكان مرتب��ًكا، فل��م 

يكت��ف باتخ��اذ قرار خاطئ بل أش��هر 
البطاقة الحمراء يف وجه بوفون”.

وواصل “الالعب��ون قدموا مباراة رائعة، 
وكان��وا قادرين عىل التق��دم بنتيجة 3 
أه��داف ل��ال يشء، ولكن هن��اك بعض 
التفاصيل الت��ي ال تكون يف صالحك يف 
النهاية، بوفون بطل حقيقي وقام بتصد 

رائع أمام إيسكو”.
وع��ام إذا كان ق��د تناقش م��ع الحكم 
بعد املباراة قال: “لق��د قمنا مبصافحة 
الحكم قبل وبعد املباراة، واملدير العام 
جوزيبي ماروتا يفعل ذلك دامئًا، وفعل 
ذلك اليوم كذلك، ولعل الحكم سيكون 
مصدوًما عندما يرى إعادة اللقطة، ألنه 

لن يكون سعيًدا بارتكاب األخطاء”.

إيطاليا تتعرض للظلم 

sports@albiladpress.com

اس��تحوذت مب��اراة ري��ال  )وكاالت(: 
مدريد ويوفنتوس، عىل أغلفة الصحف 
اإلس��بانية، الص��ادرة ام��س الخميس، 
بعدما نجح الفريق املليك يف العبور إىل 
املربع الذهبي ب��دوري أبطال أوروبا، 
عىل الرغم من الهزمية يف مباراة العودة 
بنتيج��ة 1-3، ع��ىل ملعب س��انتياجو 
برنابي��و. وجاء غ��الف صحيفة “ماركا” 
بعنوان “الحك��م عىل حق.. لقد كانت 

رضبة جزاء”.
وتابع��ت “تأه��ل كئي��ب إىل املرب��ع 
الذهب��ي برضبة ج��زاء يف الدقيقة 93، 
كريستيانو مل يرضخ للجدل حول رضبة 

الجزاء يف الوقت بدل الضائع”.
وأضاف��ت “ريال مدري��د عاىن أكرث من 
أي وقت م��ى، ويوفنتوس أثار الذعر 
به��دف يف الدقيق��ة 2 وآخر قبل نهاية 
الش��وط االول، ثم الثال��ث يف الدقيقة 
60”. وش��هد اللقاء باألم��س احتجاجا 
كبريا من جانب العبي الفريق اإليطايل 
بع��د احتس��اب الحكم ركل��ة جزاء يف 
الدقيق��ة 93 م��ن عمر املب��اراة، بعد 

تدخ��ل مهدي بن عطيه عىل لوكاس 
فاس��كيز، أسفرت فيام بعد عن طرد 
الحارس جيانلويجي بوفون بس��بب 
االع��رتاض. وع��ىل غ��الف صحيفة 
“آس” ج��اء العنوان “من الذعر إىل 

نصف النهايئ”.
كريس��تيانو  ترصيح��ات  ونقل��ت 
رونالدو الذي تحدث فيها عن عدم 
وج��ود م��ربر الحتجاج��ات العبي 
اليويف عىل احتساب الحكم لرضبة 
الج��زاء، كام تح��دث بوفون وقال 
“كانت رضبة جزاء بنسبة 10 %”.

الصحيف��ة  أب��رزت  األع��ىل  ويف 
ترصيحات زين الدين زيدان الذي أكد 

أن فريقه عاىن وارتكب عدة أخطاء.
وتطرقت إىل مب��اراة أتلتيك��و مدريد 
وسبورتنج لش��بونة يف إياب ربع نهايئ 
ال��دوري األورويب، املقرر إقامتها اليوم، 
حيث أش��ار املدرب دييجو س��يميوين 
لجاهزي��ة جريزم��ان وكوس��تا لقيادة 
هجوم الفريق، وعلق عىل رحيل توريس 
وقال “لس��ت نادما عىل أي يشء قمت 

مع  به 
توريس”. واهتمت الصحف الكتالونية 
بلق��اء ريال مدري��د ويوفنتوس، وفيها 
عنون��ت صحيفة “مون��دو ديبورتيفو” 
عىل غالفها وقالت “أستاذ يف التحكيم”.

وواصل��ت “ري��ال مدري��د يص��ل إىل 
نصف النهايئ برضبة جزاء لفاسكيز يف 
الدقيق��ة 93، قرار الحكم املثري للجدل 
لتحقيق  يوفنت��وس  محاول��ة  أحب��ط 

الرميونتادا”.

ويف األع��ىل تطرق��ت الصحيف��ة 
للحدي��ث ع��ن أس��باب خ��روج 
برش��لونة م��ن ربع نه��ايئ دوري 
األبطال، وأش��ارت عىل وجود 10 
أسباب توصل لها املحللون الفنيون 

لكارثة اإلقصاء عىل يد روما.
ك��ام س��لطت الضوء ع��ىل خروج 
إشبيلية من البطولة وقالت “حلم 
إش��بيلية ينتهى عن��د بايرن ميونخ 

بالتعادل السلبي”.
وم��ن جانبه��ا وضع��ت صحيف��ة 
“س��بورت” عىل غالفه��ا عنوانا حول 
رضب��ة جزاء فاس��كيز وقال��ت “رسقة 

القرن”.
وأكملت “الحكم أخرتع عقوبة قاسية 
يف الوق��ت بدل الضائ��ع، ليتأهل ريال 
مدري��د للدور نص��ف النهايئ، فضيحة 
ط��رد بوف��ون منع��ت يوفنت��وس من 

رميونتادا تاريخية”.
ويف األس��فل أشارت لتجمد املفاوضات 
بني برش��لونة وأومتيتي ح��ول تجديد 

عقده.

)وكاالت(: أك��د اإليط��ايل فينتش��ينزو 
مونتيال، املدير الفني إلشبيلية اإلسباين، 
أنه يش��عر بالفخر باملباراة التي قدمها 
فريقه أمام باي��رن ميونخ األملاين، عىل 
ملع��ب األخ��ري “أليان��ز أرين��ا”، رغم 
خروجه من دور الثامنية لبطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وق��ال مونتيال بعد اللق��اء الذي انتهى 
بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليصعد 
باي��رن ميون��خ إىل الدور قب��ل النهايئ 
مس��تفيدا م��ن ف��وزه 2 / 1 يف مباراة 
الذه��اب: “قدمن��ا مباراة جي��دة، كنا 
نتسم باالتزان وخلقنا فرصا رغم أنها مل 
تكن خطرية، ولكن كان ينقصنا تسجيل 

هدف يف الشوط األول”.
وأض��اف: “أنا فخور بفريقي ألنه لعب 

بشخصية وطاقة معنوية كبرية”.

وأع��رب امل��درب اإليطايل، ال��ذي كان 
يأمل يف أن يكرر إش��بيلية إنجازاته يف 
الدوري األورويب ويتأهل إىل الدور قبل 

النه��ايئ ل��دوري األبطال للم��رة األوىل 
يف تاريخه، عن أس��فه الفتق��اد العبيه 
لعامل الحس��م أمام مرم��ى املنافس، 

ولكنه دعاهم إىل االستمرار يف املنافسة 
يف الدوري اإلس��باين بنفس القوة التي 

أظهروها أمام بايرن ميونخ.
واس��تطرد مونتيال، ال��ذي يحتل فريقه 
املرك��ز الس��ادس يف الدوري اإلس��باين، 
بعيدا عن املراكز املؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا يف املوس��م الق��ادم: “اآلن علينا 
أن نستمر ونحافظ عىل طريقة اللعب 
ه��ذه ولكن مع وجود بعض الحظ ألن 
علين��ا أن نتأه��ل إىل دوري األبطال يف 

املوسم القادم”.
ورغم اعرتافه بش��عور العبيه باإلحباط 
من اإلخفاق يف تعويض خس��ارتهم يف 
مب��اراة الذهاب أمام بايرن ميونخ، أكد 
مونتيال أنه يش��عر بالفخ��ر بالجامهري 
اإلسبانية التي حرضت اللقاء ومل تتخل 

عن تشجيع فريقه طوال 90 دقيقة.

تأهــل كئيـــب

مـونتيـال فخـور رغـم الخـروج 

غالف ماركا 

لسنا برشلونة
)وكاالت(: سخر الدويل الربازيي مارسيلو، ظهري أيرس فريق ريال 

مدريد اإلسباين، من خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، أمام 
روما اإليطايل، بعد الخسارة بثالثة نظيفة إياًبا.

وقال مارسيلو، يف ترصيحات نقلتها صحيفة “ماركا” اإلسبانية: 
“قدمنا كل ما منلك يف مباراة الذهاب واإلياب، أمام اليويف، ويف 
النهاية عربنا”. وعرب ريال مدريد إىل نصف نهايئ دوري األبطال، 
عن طريق الفوز عىل يوفنتوس اإليطايل، يف مجموع املواجهتني 

)3-4(، بواقع )0-3( ذهاًبا، والخسارة )1-3( إياًبا. وأكد مارسيلو 
أن رضبة الجزاء التي حصل عليها الفريق كانت صحيحة وقال: 

“رضبة الجزاء واضحة”. وختم الحديث عن معاناة الريال بسبب 
ال�3 أهداف ليوفنتوس وقال: “نعم قبلنا 3 أهداف؛ لكن لن 

يحدث لنا ما حدث لربشلونة، نحن ريال مدريد”.

لويز يطرق أبواب المونديال
)وكاالت(: أصبح املدافع الدويل الربازيي، دافيد لويز، قاب قوسني 

من العودة، إىل املالعب، مع فريقه تشيليس اإلنجليزي، بعد 
تعرضه لإلصابة عىل مستوى الركبة والكاحل، أبعدته عن املالعب 

عدة أسابيع.
ويأمل لويز أن يحصل عىل فرصة املشاركة مع منتخب بالده، 

خالل الفرتة القليلة املقبلة، قبل انطالق كأس العامل هذا الصيف 
يف روسيا. ووفقا لصحيفة “ديي ستار”؛ بدأ نجم السامبا املشاركة 

يف التدريبات بالكرة مرة أخرى، بعد غيابه لعدة أسابيع بعد 
تعرضه إلصابات متعددة يف الركبة والكاحل.

وأكد مدرب البلوز، اإليطايل أنتونيو كونتي، أن ليس لديه أي 
مشاكل مع قلب الدفاع البالغ من العمر 30 عاًما، رغم الخالف 

املعروف للجميع بني الثنايئ بعد الهزمية أمام روما )0-3( بدوري 
أبطال أوروبا يف يناير، ومنذ ذلك الحني، شارك لويز مرتني فقط يف 

الدوري اإلنجليزي.
يشار إىل أن آرسنال استفرس عن إمكانية ضم لويز يف فرتة 

االنتقاالت، لكن الالعب اختار البقاء مع النادي األزرق، اعتقاًدا 
منه أن كونتي مغادرًا ملعب ستامفورد بريدج هذا الصيف، ما 

يتيح له الحصول عىل فرصة أخرى، تحت قيادة مدرب جديد 
املوسم املقبل.

جديد مورينيو
)وكاالت(: كشفت تقارير صحافية، عن ظهور اسم جديد يف 

قامئة املطلوبني يف مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، لدعم خط دفاع 
الفريق األحمر قبل املوسم املقبل.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” فإن جوزيه مورينيو، املدير الفني 
لليونايتد، يستهدف التعاقد مع ألفي ماوسون، من سوانزي 
سيتي، لدعم مركز قلب الدفاع، وذلك بعد أن فشل الثاليث 

كريس سمولينج، فيل جونز وماركوس روخو يف إقناع املدرب 
الربتغايل.

وأشارت الصحيفة إىل أن مورينيو معجب مباوسون صاحب ال�24 
عاما، والذي كان مبثابة النقطة املضيئة يف مشوار سوانزي هذا 

املوسم رغم معاناة الفريق يف الربمييريليج.
ومن املتوقع أن يسمح سوانزي لنجم دفاعه بالرحيل إذا تلقى 
عرضا يف حدود 40 مليون جنيه إسرتليني، وهو مبلغ لن يشكل 

عقبة لليونايتد الذي من املتوقع أن يحصل عىل أموال كثرية من 
بيع عدد من نجومه هذا الصيف.

يذكر أن تقارير كانت قد ربطت اليونايتد أيضا بالفرنيس 
صامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة اإلسباين.

مارسيلو

من مواجهة بايرن واشبيليه



ه���وارد،  الدكت���ور جون  يذك���ر 
لل�صح���ة  الوطن���ي  املعه���د  مدي���ر 
وال�صالمة املهنية: “يعترب احلد من 
مع���دالت ال�صجيج يف م���كان العمل 
بالغ االأهمية. وال تقت�رص هذه االأهمية 
عل���ى الوقاية م���ن فق���دان ال�صمع. 
فق���د يوؤثر ه���ذا ال�صجي���ج اأي�صاً يف 

�صغط الدم ومعدل الكول�صرتول”.
اأن  “يج���ب  ي�ص���دد:  لذل���ك   
ال�صح���ة  برام���ج  اأي�ص���اً  ت�صته���دف 
والعافي���ة يف م���كان العم���ل، الت���ي 
ت�صمل فحو�صاً الرتفاع �صغط الدم 
والعم���ال  الكول�ص���رتول،  ومع���دل 
الذين يتعر�صون لل�صجيج العايل”.

خطر صحي حقيقي
يدَرج ارتفاع معدل الكول�صرتول 
يف ال���دم و�صغط ال���دم ر�صمياً على 
الئحة عوامل اخلطر االأبرز املرتبطة 
مبر�ض القلب. كذل���ك ت�صري مراكز 
�صبط االأمرا����ض والوقاية منها اإلى 
اأن نح���و 610 اآالف �صخ�ض ميوتون 
يف الواليات املتح���دة كل �صنة جراء 

م�صاكل ترتبط بالقلب.
ولكن بخف�ض التعر�ض لعوامل 
اخلطر املوؤثرة، يرتاجع خطر االإ�صابة 
مبر�ض القل���ب. لذلك م���ن االأهمية 
مبكان اأن تدرك االأو�صاع التي توؤثر 

يف تعر�صك لهذه املخاطر.
يف الدرا�ص���ة اجلدي���دة، ارتك���ز 

العلماء عل���ى بيانات ا�صتمدوها من 
ال�صحية  الوطني للمقابالت  امل�صح 
لعام 2014 كي يتمكنوا من تكوين 

فهم للنقاط التالية:

  عدد من يتعرضون 
بانتظام للضجيج المفرط 

في مكان العمل.

  عدد من يعانون مشاكل 
في السمع.

  عدد من يعانون مشاكل 
في القلب.

البيانات، اكت�صفت  بعد حتليل 

 %  25 اأن  وزمالوؤه���ا  ما�صرت�ص���ون 
م���ن العمال يتعر�ص���ون مل�صتويات 
�صجي���ج ق���د تك���ون م����رصة خ���الل 
تاريخه���م املهن���ي. كذل���ك تعر�ض 
14 % من العمال احلاليني ل�صجيج 
مف���رط يف مكان العمل خالل الأ�شهر 

االثني ع�رص االأخرية.
الح���ظ الباحثون اأي�صاً اأن 12 % 
من العمال اأكدوا اإ�شابتهم مب�شكلة 
ترتب���ط بال�صمع، يف ح���ني عانى 24 
% م���ن العمال ارتف���اع �صغط الدم 
و28 % ارتفاع معدل الكول�صرتول 
يف ال���دم. وبني َم���ن عان���وا م�صاكل 
% به���ذه   58 اأ�صي���ب  ال�صم���ع،  يف 
تعر�شه���م  ب�شب���ب  ال�شطراب���ات 
العالي���ة يف  ال�صجي���ج  مل�صتوي���ات 

مكان العمل.
ع���دد  حق���اً  املفاج���ئ  لك���ن 
االأ�صخا����ض الذي���ن عان���وا ارتف���اع 
الكول�ص���رتول  اأو  ال���دم  �صغ���ط 
واأ�ش���اروا اإلى تعر�شه���م لل�شجيج. 
تظه���ر االأرق���ام اأن 14% من ال�24 
% من العمال الذين يعانون ارتفاع 
�صغ���ط ال���دم و9 % م���ن ال����28 % 
الذي���ن يعانون ارتفاع الكول�صرتول 
اأ�صيبوا بهذه احلال���ة يف مكان عمل 

يكرث فيه ال�صجيج.
الت���ي  ال�صناع���ات  ب���ني  م���ن 
االأعل���ى  التعر����ض  مق���دار  ت�صم���ل 
ملعدالت �صجي���ٍج قد تكون موؤذية، 
اأدرج الباحث���ون التعدي���ن، والبناء، 
الث���الث  املرات���ب  يف  والت�صني���ع 
االأول���ى م���ع بل���وغ ن�ص���ب انت�ص���ار 
ال�صجيج املهن���ي فيها 61 %، 51 

%، و47 % على التوايل.
اأم���ا امله���ن، فت�شم تل���ك التي 
ت�صمل منها اأعل���ى ن�صب من انت�صار 
التعر�ض لل�شجيج املفرط: الإنتاج 
واال�صتخ���راج  والبن���اء   ،)%  55(
ال�صيان���ة،  والرتكي���ب،   ،)%  54(

واالإ�صالح )54 % جلميعها(.
تو�ص���ح ما�صرت�ص���ون: “عان���ت 
ن�صب���ة عالي���ة م���ن العم���ال الذي���ن 
ال�شم���ع،  يف  �شعوب���ة  در�شناه���م 
وارتفاعاً يف �صغط ال���دم، وارتفاعاً 
يف معدل الكول�ص���رتول تعزى كلها 

اإلى ال�صجيج يف العمل”.
خف����ض  اأمك���ن  “اإذا  ت�صي���ف: 
ال�صجي���ج اإلى معدالت اأكرث اأماناً يف 
موقع العمل، فقد ننجح على االأرجح 
يف تف���ادي اأكرث م���ن خم�صة ماليني 
حال���ة م���ن �صعوب���ات ال�صم���ع بني 
العم���ال الذين يتعر�ص���ون ل�صجيج 

عاٍل”.
“م���ن  ما�شرت�ش���ون:  تخت���م 
ال�رصوري اأن يخ�صع العمال لفحو�ض 
دورية بغية التحقق من هذه احلاالت 
يف مكان العم���ل اأو بوا�صطة طبيب، 
وذلك من اأج���ل التدخل ملعاجلتها. 
وملا كانت ه���ذه احلاالت تكرث بني 
العمال الذين يتعر�صون لل�صجيج، 
فقد يكون هوؤالء اأبرز امل�صتفيدين 

من الفحو�ض”.

 اأف���ادت جملة “اإن �صتايل” االأملانية 
اأن امل���وز ال يعد مثالي���ا لوجبة االإفطار؛ 
نظرا الأنه يحتوي عل���ى ن�صبة عالية من 

�صكر الفاكهة ت�صل اإلى 25 %.
واأو�صحت املجل���ة ملوقع دوت�صي 
االأمل���اين املعن���ي بال�صح���ة واجلمال اأن 
�صك���ر الفاكهة ي���وؤدي اإلى ارتف���اع ن�صبة 
ال�شك���ر بال���دم �رسيعا ث���م انخفا�شها جمددا 
�رصيع���ا، مما يت�صبب يف ال�صع���ور بالتعب و�صعف 
الرتكيز، كما يقع امل���رء فري�صة لنوبات اجلوع ال�صديد. 
وبالإ�شافة اإلى ذلك يختمر ال�شكر الزائد يف اجل�شم، ما يت�شبب يف اإبطاء عملية اله�شم.

وَمن يرغب يف تناول امل���وز يف وجبة االإفطار، ينبغي عليه اإ�صافة الدهون املفيدة 
لل�صح���ة اإل���ى املوز، مثل الزبادي اأو اللوز اأو زيت جوز الهند اأو زبدة جوز الهند اأو بذور 

ال�صيا اأو بذور الكتان، ما ي�صاعد على جتنب االآثار ال�صلبية للموز. 

الموز 

آالم الظهر 

تنظيف الرئتين 
 اختربت جمموعة من العلماء فعالية 

م���واد غذائي���ة ع���دة يف اإزال���ة امل���واد 
ال�شامة من اجل�شم وتنظيف الرئتني 

من اآثار التدخني.
واأجرى خ���رباء من جامع���ة جونز 
هوبكين���ز درا�ص���ة مت فيه���ا اختيار 

املنتجات الغذائي���ة االأكرث ن�صاطاً يف 
“جل���ي” اجل�ش���م الب�رسي ال���ذي ي�شبب 

ا�صتخدامها ت�رصيع اإزالة ال�صموم.
ووج���د اخل���رباء اأن تن���اول تفاحتني وعدة 

حب���ات م���ن البندورة يومياً، حت���ى بعد �صنوات ع���دة من التدخني، 
ينظف الرئتني ب�صكل �صبه كامل من النيكوتني.

واأك���د العلم���اء ح�صب م���ا ذكرت وكال���ة “رو�صي���ا الي���وم” اأن املكونات 
الدقيق���ة وجمموع���ة الفيتامينات املوجودة يف التف���اح والبندورة، ت�صاعد يف 
عملي���ة ترميم الأوعية الدموي���ة بعد حتللها يف الدم، ما ي���وؤدي اإلى ا�شتعادة 

حيوية اأع�شاء اجل�شم.

 يقول خ����رباء ال�صحة اإن اجللو�ض 
لفرتة طويلة �صار �صكال من اأ�صكال 
التدخني. ف����اإذا كان عملك ينطوي 
عل����ى اجللو�ض عل����ى مكتب، فرمبا 
م�ص����كالت لظهرك.  ت�صب����ب  تكون 
ولك����ن م����ن املمك����ن جتن����ب اإجهاد 

الظهر.
وتق����ول الطبيب����ة االأملاني����ة ناتايل 

لوت�صمان: “ هناك الكثري من االأ�صياء ميكن 
فعله����ا لدمج احلرك����ة يف العمل املكتب����ي”. حاول 

اختيار اأال جتل�ض خالل مهام حمددة.
وهذا ميكن اأن ي�صمل الوقوف اأثناء اإجراء املكاملات الهاتفية وخاللها نقف على 
الكعب����ني ثم على م�شط القدم جيئ����ة وذهابا. وهذا �شي�شاعد يف تخفيف الإجهاد على 
ع�ص����الت الظهر والرقبة. وهناك اأ�صكال معقولة اأي�صا من التمارين وهي ال�صري خالل 
ا�شرتاح����ة منت�ش����ف النهار اأو ممار�ش����ة متارين الإطالة يف املكت����ب. ولكن من املهم 

اأي�صا اأن يتخذ رب العمل اإجراء للحيلولة دون اإ�صابة املوظفني باإجهاد الظهر.

 رغ���م الإح�ش���اءات والأرقام املخيفة عن حوادث ال�شري ب�شبب التحدث باجلوال اأثناء القيادة، اإل اأن كثريين 
يتغافل���ون ذلك وي����رسون على تكرار اأخط���اء غريهم التي ح�ش���دت اأرواحهم.وبح�ش���ب متخ�ش�شني يف “املخ 

واالأع�صاب”، فاإن ا�شتخدام اجلوال اأثناء القيادة يعد كارثة كربى؛ اإذ اإنه يقلل ن�شاط الدماغ بن�شبة 37 %
ويرتتب على قلة ن�شاط الدماغ بن�شبة 37 %، فقدان ال�صائق لرتكيزه على بعد 110 اأمتار، حيث اإن هذه 

امل�صافة كفيلة يف اأن يقع حادث مروري مميت خاللها.
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 اإلعالنات خالل المباريات غير صحية

الضجيج في مكان العمل يؤثر على القلب

 ارتفاع نسبة السكر 
يهدد العين

 ح���ذر طبيب العي���ون الأملاين، تيم بيم���ه، من اأن 
االرتفاع ال�صديد يف ن�صب���ة ال�صكر بالدم قد يلحق 

تلفي���ات ج�صيم���ة بالع���ني، حي���ث يت�صب���ب 
االرتفاع امل�صتمر لن�صبة ال�صكر يف �رصيان 

الدم باالأوعية الدموية يف العني ب�صكل 
حمدود.

ل���ذا ينبغي على مر�ص���ى ال�صكري 
�شب���ط ن�شب���ة ال�شك���ر بال���دم لديهم، 
واحلفاظ عل���ى ا�صتقراره���ا دائماً، مع 

اإج���راء فحو����ض منتظم���ة ل���دى طبيب 
العيون، ف�صالً ع���ن االإقالع عن التدخني، 

نظراً الأنه يوؤذي ال�صبكية.

 أطعمة ال تقترب منها بعد الثالثين 

 وج���دت درا�صات اجري���ت يف كلية الط���ب بجامعة 
اأغلبي���ة امل���واد  ان  الوالي���ات املتح���دة  نيوي���ورك يف 
الغذائي���ة وامل�رسوب���ات الت���ي يت���م ت�شويقه���ا خ���الل 
املباري���ات الريا�شية ت�شاه���م يف تفاقم وب���اء ال�شمنة 
بني االأطفال واملراهقني، واأكدت اأن منظمات ريا�صية 

�شنفت معظم املنتجات الغذائية باأنها غري �شحية. 
وخ���الل ت�رصيحات له���ا قالت ماري ب���راغ طبيبة يف 
كلية الطب :”يتوجب على املنظمات الريا�صية تطوير 
ا�صرتاتيجي���ات ت�صويقي���ة لتكون اك���رث مراعاة لل�صحة 
وتتما�ص���ى م���ع التو�صي���ات ال�ص���ادرة ع���ن اجلمعيات 

الوطنية”.
واأ�صاف���ت :”الرتوي���ج لالأطعم���ة وامل�رصوب���ات غري 
ال�صحية خالل املباريات الريا�صية امر �صائع، ويتوجب 
على هذه التو�صي���ات ان تبذل جهداً حلماية م�صجعيها 

ال�صغار واالكرث قدرة على التاأثر بهذه االعالنات”.

م���ع التق���دم بالعم���ر، هناك ع���ادات قدمي���ة يجب 
التخل����ض منه���ا، مقابل ع���ادات جديدة يف�ص���ل القيام 
به���ا، ومن �صمن العادات الت���ي يجب االبتعاد عنها بعد 
دخول���ك عقدك الرابع من العم���ر، اأي بعد الثالثني، تلك 

اخلا�صة بتناول اأطعمة بعينها.
ويعت���رب �ص���ن الثالثني م���ن اأكرث املراح���ل العمرية 
الت���ي تتغري فيها اأ�صياء كثرية من حيث ال�صكل والطبع 
وحتم���ل امل�صئوليات، وفى هذه املرحلة يجب اأن يتغري 
النظام الغذائ���ي واالبتعاد عن كل االأطعمة التي ت�صبب 
عالم���ات ال�صيخوخ���ة مث���ل التجاعيد وه�صا�ص���ة العظام 

وال�صمنة وغريها، وفق “اليوم ال�صابع”.
ون����رص موقع “eatthis” قائمة ببع�ض االأطعمة التي 

يجب اأن متتنع عنها بعد �شن الثالثني، وهى:
الوجب���ات ال�رصيع���ة مث���ل الربج���ر وغريه���ا، نظ���را 
الحتوائها على ن�صبة كبرية م���ن الدهون والزيوت التي 

ت�صبب ال�صمنة وال�صكر. االأطعمة املعلبة، نظرا الأ�رصارها 
عل���ى ال�صحة، حي���ث اإنها حتت���وى على األ���وان �صناعية 
وم���واد حافظ���ة ت�صب���ب اأمرا����ض �رصطاني���ة وجتاعيد يف 

الب�رصة.
الكع���ك، يحت���وى عل���ى ن�صب���ة عالية م���ن ال�صعرات 
احلراري���ة الت���ي تعم���ل عل���ى زي���ادة ال���وزن والتعر�ض 
لالأزم���ات القلبية ومر�ض ال�صكر. زب���ادي الفواكه، على 
الرغ���م من الفوائد العديدة للزبادي نظرا لحتوائه على 
كال�صي���وم وبروتني، ولكن زب���ادي الفواكه يحتوى على 

ن�صبة كبرية من ال�صكر التي ت�صبب التجاعيد وال�صمنة.
املعجن���ات، حتتوى عل���ى ن�صبة كبرية م���ن الزيوت 

وال�صكريات التي ت�صبب اأمرا�ض ال�صمنة وال�صكر.
امل�رصوب���ات الغازي���ة، حتتوى على ن�صب���ة كبرية من 
امل���واد ال�صناعي���ة وال�صكري���ات التي ت�صب���ب ه�صا�صة 

العظام واالأمرا�ض ال�رصطانية.

 يتعر�ض ماليني النا�ض ل�شجيج مفرط يف مكان العمل. ل يوؤثر ذلك يف �شمعهم فح�شب، بل يف �شحة قلبهم اأي�شاً.
ك�صفت درا�صة اأعدها املعهد الوطني لل�صحة وال�صالمة املهنية، الذي ي�صكل جزءاً من مراكز �صبط االأمرا�ض والوقاية منها يف الواليات املتحدة، اأن ال�صجيج 
الع���ايل يف م���كان العم���ل يرتبط اأي�صاً بارتفاع �صغط الدم ومعدل الكول�ص���رتول. ن�رصت اأخرياً نتائج هذا البحث، الذي اأجرت���ه اإليزابيث ما�صرت�صون وزمالوؤها من 

املعهد الوطني لل�صحة وال�صالمة املهنية، يف املجلة االأمريكية للطب ال�صناعي. 
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تعاقدت الفنانة اال�ضتعرا�ضية واملمثلة امل�رصية 
فيف���ي عبده على تقدمي برنام���ج ترفيهي جديد على 
�ضا�ض���ة قنوات “النهار” خالل رم�ض���ان املقبل يتمّيز 

بالطابع الفكاهي والرتفيهي والفني.

واأطلقت ال�ضبكة على الربنامج ا�ضم “ملة العيلة” 
وجت���رى الرتتيب���ات النهائية له خالل ه���ذه االأيام من 
اأجل بدء ت�ض���وير احللق���ات التي �ضت�ضت�ض���يف فيها 

فيفي جمموعة من ال�ضيوف والعائالت الفنية.
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1110
القوات ال�ضليبية حتتل 
م��دي��ن��ة ب�����روت ال��ت��ي 
اأط���ل���ق���وا ع��ل��ي��ه��ا ا���ض��م  
فيها  وع��اث��وا  جوتييه  
مذابح  وارتكبوا  ف�ضاًدا 

مروعه فيها.

1397
يو�ضيميت�ضو  اأ�ضيكاغا    

يبني معبد كينكاكو-جي.

1703
الرو�س يحتلون م�ضب   
ن��ه��ر ن��ي��ف��ا وي�����ض��ع��ون 
�ضانت  مدينة  اأ���ض��ا���س 

بطر�ضربغ.

 1805
ثورة  يقود  مكرم  عمر   
تع�ضف  ���ض��د  ���ض��ع��ب��ي��ة 
ال�����������وايل ال���ع���ث���م���اين 
خ��ور���ض��ي��د ب��ا���ض��ا، وق��د 
ال��ث��ورة يف  جنحت ه��ذه 
اإق�����ض��ائ��ه ع���ن احل��ك��م 
واختيار حممد علي با�ضا 

والًيا على م�رص.

1809
بقيادة  ال��ف��رن�����ض��ي��ون   
ن���اب���ل���ي���ون ب���ون���اب���رت 
ي�ضتولون على العا�ضمة 

النم�ضاوية فيينا.

 1888
حت����رم  ال��������ربازي��������ل   
ال��ع��ب��ودي��ة وامل��ت��اج��رة 

بالعبيد.

مسافات

الغيالن في لجنة تحكيم مهرجان اإلحساء لألفالمجزيرة المهرجين على مركز المحرق النموذجي 

 “والزبدة” أفالم توعوية بتوقيع مبارك خميس 

“الثقافة” تطلق ورشتين لكتابة القصة القصيرة 

�ض���اركت الفنانة البحرينية فاطمة 
عب���د الرحي���م، جمهورها عرب ح�ض���ابها 
ال�ضخ�ض���ي عل���ى موقع “اإن�ض���تغرام”، 
“االجن���از  ب����  تكرميه���ا  م���ن  �ض���ورة 
ال�ض���ينمائي البحرين���ي” �ض���من ختام 
كارب���ت  “ري���د  مهرج���ان  فعالي���ات 

ال�ضبابي”.
“فاطمة” على ال�ض���ورة  وعلق���ت 
قائلة :”حتت رعايه �ضمو ال�ضيخ نا�رص 
ب���ن حم���د اآل خليفه مت���ت دعوتي من 
قبل وزاره �ضئون ال�ض���باب والريا�ضه 
الى حف���ل خت���ام مهرج���ان در كاربت 

ال�ضبابي لالفالم ال�ضينمائيه الق�ضره 
وقد �ض���اركت بفيلم اجناز �ض���ينمائي 
للمخ���رج حممود ال�ض���يخ ومت تكرميي 

الجناز ال�ضينمائي البحريني”.
عب���د  فاطم���ة  الفنان���ة  وخا�ض���ت 
الرحيم يف ال�ض���باق الرم�ضاين املا�ضي 
مب�ضل�ضل “ممنوع الوقوف”، من بطولة 
خال���د اأم���ن، اإبراهيم احل�ض���اوي، حمد 
العماين، وروؤى ال�ض���بان، فهد با�ض���م، 
ليلى عبداهلل، عقيل الرئي�ضي واأخرون 
وهو من تاأليف حممد الكندري واإخراج 

علي العلي. 

سلمان زيمان يطلق “ليه يا دنيا”

اأطل���ق املطرب البحريني الكبر �ض���لمان زميان اأحدث 
اأغنياته املنفردة، حت���ت عنوان “ليه يا دنيا”، يف الكويت، 
كلمات حم�ض���ن العب�ضي، وهو من ح�رصموت باليمن، واأحلان 

الكويتي م�ضعل البكر.
وقال زمي���ان، يف ت�رصيح �ض���حايف، “زرت الكويت، من 
اأجل االإ�رصاف على طرح اأغنيتي اجلديدة ليه يا دنيا، وتعود 
ق�ض���تها اإلى االأخت الفا�ض���لة ماجدة دوخي، التي عر�ضت 
عل���ي غنائها، الأنه���ا راأت اأن العمل بعد تلحينه ينا�ض���بني، 
وهذا ما اأ�ض���عدين كثرا، فرحبت بالفكرة، و�ضجلتها، وهي 
االآن متواف���رة يف املحط���ات االإذاعي���ة ومواق���ع التوا�ض���ل 
االجتماعي ويوتي���وب، واأطلقتها الأول مرة يف حمطة مارينا 

.”fm
وتولى التوزيع املو�ض���يقي والتنفيذ لالأغنية د. حممد 
اخلل���ف، و�ض���ارك يف ع���زف الوتري���ات فريق خال���د نوري، 
و�ض���ولو الكمان اأحم���د حمزة، واالإيقاعات برهان ال�ض���طي، 
والن���اي د. حمم���د اخلل���ف، وت�ض���دى لالإخ���راج التلفزيوين 

عبداهلل البكر.
وتقول كلماتها:

���اذا َتْع�ُض���ِفي مِبُِحّب يف الَه���وى َقْد   “لي���ه يا ُدْني���ا مِلَ
لْيُل ِبِذْكرى َما َم�ض���ي وَتَوالى الَهُمّ واحُلْزُن  َِع���ا/ اأَْقَبَل اَلّ �رصُ

ْت  ْفَقَدْت َطْرفاً َوَهَدّ لُِعي اأَ ���لى اأَ�ضْ ْوِق َت�ضْ َمَعا/ َوَجِحيُم ال�َضّ
ْرَف ِباأَاَلّ َيْهَجَعا/  َم�ْضَمعا/ َفَتَك الَوْجُد ِبِج�ْضِمي َفَغدا َياأُمرُ الَطّ
ْرُف َحَتّى َلْ َيَدْع ُبْقَعًة اإِاَلّ �َضَقاَها اأَْدُمَعا/ َنَزَع  فا�ض���َتجاَب الَطّ
الَبْنُ ُفوؤَاِدي َعْنَوًة َكْيَف اأَْحَيا وُفوؤاِدي ُنِزَعا/ فا�ْض���َفُعوا يِل 

َعا”. بُوبي َفما َفَقَد االإِْح�َضاَن �َضْخ�ٌس �ُضِفّ ِعْنَد حَمْ
وع���ن �ض���بب اإطالق جدي���ده من الكوي���ت، لفت زميان 
اإل���ى اأنه يع�ض���ق الكويت منذ ال�ض���غر، حينما كان ي�ض���تمع 
اإل���ى اإذاعته���ا ع���رب “الراديو” ال���ذي اأهداه له ج���ده، رحمه 
اهلل، اإ�ض���افة اإلى زيارته املتكررة لها، عندما كان منت�ض���با 
يف اجلامعة بالعراق، وكان ياأتي عرب الرب، لزيارة �ض���قيقته 
الفنان���ة الكبرة مرمي زمي���ان، التي انت�ض���بت اإلى املعهد 

العايل للفنون امل�رصحية يف تلك الفرتة.
وكت���ب زميان ما يجول يف نف�ض���ه وخاط���ره يف احلبيبة 
الكوي���ت م���ن خ���الل اأغني���ة وطنية حمل���ت ا�ض���م “خرتي 
الكوي���ت”، فخرجت ه���ذه الكلمات العفوي���ة التي تفي�س 

باأروع معاين املودة لهذه االأر�س التي متثل له منارة.
كما ع�ض���ق زميان اأعمال املطربن الكويتين، ومنهم 
عو�س دوخي، وح�ض���ن جا�ضم، و�ضادي اخلليج، وم�ضطفى 
اأحمد، وعبدالكرمي عبدالقادر، وغريد ال�ض���اطئ، وكان لهم 

االأثر الكبر عليه.

اأعل���ن املجل����س الثق���ايف الربيط���اين عن 
القائمة الق�ض���رة الر�ضمية ملهرجان “�ضا�ضة 
�ض���غرة، اأف���الم ق�ض���رة” االأول م���ن نوع���ه، 
وت�ض���م 12 فيلم���اً ق�ض���راً مت اإن�ض���اوؤها عن 
طري���ق الهوات���ف الذكية من قبل ال�ض���باب يف 
جمي���ع اأنح���اء دول جمل�س التع���اون اخلليجي. 
يعق���د املهرجان ع���رب قناة املجل����س الثقايف 
الربيط���اين على موقع يوتي���وب، خالل الفرتة 
م���ن 24 اأبريل – 5 ماي���و 2018، بحيث ميكن 
م�ض���اهدة جمي���ع االأعمال امل�ض���اركة من جميع 
اأنحاء العال. و�ض���يتم منح 4 من امل�ض���رتكن 
الفائزين فر�ض���ة لتلقي برنامج اإر�ض���ادي من 
اأحد املخرجن الربيطانين االأكرث موهبة، من 

كلية لندن لالأفالم.
وت�ضكل املن�ضة اجلديدة ل�ضانعي االأفالم 
ال�ض���باب الطموحن يف دول اخلليج، “�ضا�ض���ة 
�ض���غرة، اأف���الم ق�ض���رة”، واحدة م���ن ثمان 
مب���ادرات يف اإط���ار برنام���ج املجل����س الثقايف 
وته���دف  والريا�ض���ي،  الثق���ايف  الربيط���اين 

املب���ادرة التي متت���د اإلى ثالث �ض���نوات اإلى 
تعزيز امل�ضاركة الن�ضطة يف الثقافة والريا�ضة 
لت�ض���جيع م�ضاركة ال�ضباب ب�ضكل اأكرب والعمل 
اجلماعي والتطوع وم�ض���اركة املراأة وقيادتها 

والتنوع واالإدماج.
واختارت جلن���ة حتكيم مهرجان “�ضا�ض���ة 
�ض���غرة، اأف���الم ق�ض���رة” املرموق���ة قائمة 
االأفالم املر�ض���حة، وت�ض���م يف ع�ض���ويتها اأبرز 
�ضناع ال�ضينما ومنهم املخرجة االإماراتية نهلة 
الفهد، واملخ���رج االإماراتي عب���د اهلل الكعبي، 
املخ���رج الربيط���اين احلائ���ز عل���ى العديد من 
اجلوائ���ز اأ�ض���ف كاباديا، ف�ض���اًل ع���ن املمثلة 

والكاتبة االإجنليزية األي�س لوي.
وت�ض���م القائم���ة الق�ض���رة 4 اأف���الم من 

املواهب ال�ضابة من البحرين: 
“مكب���ل” م���ن اإخ���راج ن���ور ال�ض���عودي – 

البحرين 
“زهرة” من اإخراج زهراء ح�ضن �ضم�س – 

البحرين

“تائ���ه” م���ن اإخراج ح�ض���ن عب���داهلل علي 
اإبراهيم - البحرين

“الدائ���رة ال�ض���وداء” م���ن اإخ���راج عبداهلل 
حم�ضن عبداهلل – البحرين

الكعب���ي، ع�ض���و جلن���ة  اهلل  عب���د  وق���ال 
التحكي���م: “”الفيل���م هو و�ض���يلة للتعبر عن 
الذات و�ض���اهدنا بع�س وجهات النظر الرائعة 
م���ن جمموع���ة متنوعة من ال�ض���باب من منطقة 
اخللي���ج. ما مييز مهرجان “�ضا�ض���ة �ض���غرة، 
اأفالم ق�ض���رة”، هو اأن جميع امل�ض���اركات مت 
اإن�ض���اوؤها با�ض���تخدام الهواتف الذكي���ة، االأمر 
الذي ل ي�ضهل على �ض���انعي االأفالم ال�ضباب 
م�ضاركة ق�ض���تهم فح�ضب، بل حتدوا اإبداعهم 
اأي�ض���اً لرواية ق�ضة يف غ�ضون ثالث دقائق اأو 

اأقل”.
واأ�ض���اف: “ال�ض���غف الت���ي �ض���اهدناه من 
العديد من �ضانعي االأفالم الواعدين يف الرغبة 
يف م�ضاركة ر�ضالتهم مع العال، �ضعبت عملنا 
يف اختيار القائمة الق�ض���رة. ونحن متحم�ضون 

لعر�ض���ها اأم���ام اجلمهور العاملي خالل �ض���هر 
اأبريل اجلاري”.

م���ن جانبه���ا، قال���ت ريهانا موغ���ال كبر 
يف  والريا�ض���ة  الثقاف���ة  الربام���ج،  مدي���ري 
املجل�س الثقايف الربيطاين: “�ضاعدنا مهرجان 
“�ضا�ضة �ضغرة، اأفالم ق�ضرة” يف التوا�ضل 
م���ع املو�ض���وعات الت���ي يهت���م بها ال�ض���باب 
يف منطق���ة اخللي���ج العرب���ي، والت���ي اأظهرت 
�ض���غفهم ب�ض���ناعة االأفالم، لذلك فاإننا ن�ضجع 
اجلميع اأن يعي�ض���وا هذه التجربة باأنف�ضهم من 
خالل م�ضاهدة االأفالم امل�ضاركة عرب االإنرتنت 
خ���الل املهرجان. ي�ض���تهدف الربنامج حتقيق 
اال�ض���تفادة م���ن االإمكان���ات غ���ر املح���دودة 
لل�ض���باب وتوف���ر املوارد والتوجي���ه لهم من 
خالل من�ضة لتبادل وجهات نظرهم مع العال، 
وخالل ال�ض���هور املقبلة، �ض���نعمل على تطوير 
املزيد من املوارد �ض���هلة اال�ضتخدام لت�ضجيع 

املزيد من ال�ضباب على �ضناعة االأفالم.
ومن املقرر اأن تعر�س القائمة الق�ض���رة 

املخت���ارة م���ن اأف���الم الهوات���ف الذكي���ة عرب 
االإنرتنت من خالل من�ضة YouTube التابعة 
للمجل����س الثق���ايف الربيط���اين خ���الل الف���رتة 
م���ن 24 اأبري���ل – 5 ماي���و اجل���اري. ون�ض���جع 
حمب���ي االأفالم على االن�ض���مام اإل���ى املهرجان 

والت�ضويت ل�ضالح اأعمالهم املف�ضلة.
وت�ضم القائمة الق�ضرة لالأفالم املختارة:

“مكب���ل” م���ن اإخ���راج ن���ور ال�ض���عودي – 
البحرين 

“زهرة” من اإخراج زهراء ح�ضن �ضم�س – 
البحرين

“تائ���ه” م���ن اإخراج ح�ض���ن عب���داهلل علي 
اإبراهيم - البحرين

“الدائ���رة ال�ض���وداء” م���ن اإخ���راج عبداهلل 
حم�ضن عبداهلل - البحرين

“افعليه���ا” من اإخ���راج امي���ان الدويخ – 
اململكة العربية ال�ضعودية 

“حي���اة زائفة” م���ن اإخراج عب���داهلل زيا - 
اململكة العربية ال�ضعودية

“�ض���ائق �ضيارة االأجرة” من اإخراج في�ضل 
مو�ضى - اململكة العربية ال�ضعودية

“ذكريات مطبقة” م���ن اإخراج ربى بدوان 
– االإمارات 

“فت���ى مرجانة” م���ن اإخ���راج ماثيو تان – 
االإمارات

“ترانزيت” من اإخراج �ضم�س زمان – قطر
“بيت ع�ض���فور” من اإخراج ح�ضن عبا�س 

– الكويت 
“يف طريق���ي اإلى اجلامعة” من اإخراج عزة 

عبدالوهاب اجلمال – الكويت
كن جزءاً من احلدث وتابع املحادثات عرب 
الو�ضم #خليها_ق�ضرة على االن�ضتغرام على 

 .britishcouncilbh@

    BUZZ      
أحداث

ال تفك���ر يف �ض���وؤون االآخري���ن واهتم 
بنف�ضك

ك���ن م�ض���تعداً ملرحلة مقبل���ة حتمل 
الكثر من املفاجاآت 

يب����رصك هذا الي���وم بقدرات وا�ض���عة 
على التوا�ضل 

 تتلقى دعًما ب�ض���كل خا�س من خالل 
العمل

تنجز مهمة حت�ض���ل يف نهايتها على 
ترقية

جتني ثمار تعبك وجهودك اليوم بعد 
�ضهور من الكد

قد متر بو�ض���ع �ض���حي دقيق �ض���ببه 
التهابات وتقرحات

ال ترتدد يف عر�س نف�ضك على طبيب 
اآخر

حاول التخفيف عن نف�ض���ك من وطاأة 
ال�ضغوط 

يلق���ي هذا اليوم ال�ض���وء على �رصاكة 
لك مهنية

خفف م���ن املاأك���والت ال�رصيعة التي 
تطلبها من املطاعم

علي���ك مبمار�ض���ة بع����س التماري���ن 
الريا�ضية

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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تيات���روز  جمموع���ة  تق���دم 
املح���رق  مرك���ز  م���ع  بالتع���اون 
امل�رصحي���ة  النموذج���ي  ال�ض���بابي 
املهرج���ن”،  “جزي���رة  العائلي���ة 
تاألي���ف الكات���ب عثمان ال�ض���طي 
واخ���راج ن�ض���ال العط���اوي وذلك 
بع���د جن���اح العر����س يف ن�ض���خته 
االأولى، و�ض���تكون العرو�س خالل 
اجازة نهاي���ة االأ�ض���بوع ابتداء من 
اخلمي�س واجلمع���ة املوافق 12 و 
13 ابريل 2018 يف متام ال�ض���اعة 
ال�ضاد�ض���ة والن�ض���ف عل���ى م�رصح 
النهام مبركز املح���رق النموذجي 
مبنطقة الب�ضيتن. وتدور اأحداث 

امل�رصحي���ة، ح�ض���ب العط���اوي، يف 
م���ن  جمموع���ة  ي�ض���كنها  جزي���رة 
املهرج���ن ي�ض���طدمون مع قوى 
ب�ض���بب  اجلزي���رة  تل���ك  يف  ال����رص 

احلروب وتتوالى االأحداث.

�ضمن ا�ض���رتاتيجية هيئة الثقافة 
واالآث���ار الرامي���ة الحت�ض���ان املواهب 
و�ض���قلها م���ن خ���الل اأن�ض���طة وبرامج 
يقدمها نخبة من املتخ�ض�ضن، ُتطلق 
الهيئة ور�ض���َتي عمل بعن���وان “كتابة 
الق�ضة الق�ض���رة”، و “كتابة الق�ضة 
الق�ض���رة لالأطفال”، وذلك بالتعاون 
مع الروائية االأ�ض���تاذة جن���وى بركات 
خالل الفرتة م���ن 23 وحتى 25 اأبريل 

اجلاري باملكتبة اخلليفية باملحرق.
“كتاب���ة  االأول���ى  الور�ض���ة  تق���ام 
الق�ض���ة الق�ض���رة” على مدار 3 اأيام 
انطالًق���ا االثن���ن املواف���ق 23 اأبريل 
�ض���باًحا   9 م���ن  الف���رتة  يف   ،2018
وحتى ال�ض���اعة 1 ظهًرا، يتعلم خاللها 
امل�ض���اركون مب���ادئ ال����رصد املكث���ف 
وتقنيات���ه، م���ع االنتقال اإل���ى املجال 
التطبيقي من خالل م�ض���اعدتهم على 

كتابة ق�ضتهم الق�ضرة االأولى.
“كتاب���ة  الثاني���ة  الور�ض���ة  اأم���ا 
الق�ضة الق�ض���رة” فتنطلق بالتزامن 
م���ع الور�ض���ة االأولى يف الف���رتة من 4 
ع����رًصا وحت���ى ال�ض���اعة 8 م�ض���اًء، وهي 

ته���دف تعليم امل�ض���اركن املهارات 
الالزمة واالأ�ضا�ضيات املطلوبة لكتابة 
ق�ض����ٍس لل�ض���غار، على اأمل اأن ُتنتج 
الور�ض���ة يف ختامه���ا بع�س الق�ض����س 

املوجهة لالأطفال. 

ُيذَك���ر اأن الت�ض���جيل للور�ض���تن 
يك���ون  اأن  ُي�ض���رط  كم���ا  اإلزام���ي، 
امُل�ضارك فوق �ض���ن 18 عاًما، وملزيد 
م���ن املعلومات ميكنك���م االطالع على 

موقع هيئة البحرين للثقافة واالآثار.
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اخت���ر الفن���ان البحرين���ي جمال 
الغيالن �ض���من جلنة حتكيم مهرجان 
االإح�ضاء لالأفالم االجتماعية الق�ضرة 
الثقاف���ة  جمعي���ة  تنظم���ه  وال���ذي 
باالإح�ض���اء وي�ض���تمر ملدة  والفن���ون 
3 اأي���ام يف الف���رتة م���ن 12 الى 14 
ابري���ل، وح�ض���ب املعلوم���ات فق���د 

و�ضلت امل�ضاركات اإلى 425.
100 �ض���يناريو  وتنوع���ت ب���ن 
واأك���رث من 60 فيلما باالإ�ض���افة اإلى 
امل�ض���جلن يف الور����س الفني���ة م���ن 
ال�ض���باب وال�ض���ابات، حيث انطلقت 
ور�ض���ة التمثي���ل يف ال�ض���ينما والتي 
خال���د  البحرين���ي  املخ���رج  قدمه���ا 
اأي���ام   5 مل���دة  وت�ض���تمر  الرويع���ي 
باالإ�ض���افة اإلى ور�ضة �ضناعة الفيلم 
الوثائق���ي والت���ي يقدمه���ا املخرج 
حممد الف���رج فيما يق���دم املهرجان 
فعاليات ال�ض���جادة احلمراء واأم�ض���ية 
�ض���ينمائية حواري���ة، باالإ�ض���افة اإلى 
عر�س 59 فيلما تتناف�س على جوائز 
املهرج���ان ويقيمه���ا جلن���ة حتكي���م 
املج���ال، كم���ا  ه���ذا  متخ�ض�ض���ة يف 
ي�ضت�ض���يف املهرجان نخب���ة من اأبرز 

الفنانن وال�ضينمائين منهم الفنان 
نا�رص الق�ض���بي، وعبداملح�ضن النمر، 
واإبراهيم احل�ض���اوي، وعبداهلل ملك، 
و�ض���مر النا����رص، وحممد املن�ض���ور، 
ويو�ضف اجلراح، وعبداخلالق الغامن.

وجمموعة من االفالم امل�ض���اركة 
م���ن بينها: كات�ض���ب، جلي���د، عيدي 
ح�ض���اوي، 300 كل���م، متاه���ة قلب، 
قاب���ل لالنفج���ار، اجل���ود، ب���و نا�رص، 
اأير����س، ما تبقى، هم����س هديل، جنة 
االأر�س، م�ضوار، بن الزجاج، ر�ضيف 

�ض���مك، بالتط���وع نحيا، مفت���اح 14، 
ماجنا، فارغة، اإبرام، احل�ض���ا ح�ض���اك، 
ل�ض���ان، فريد وينه، تزعه، ال�ض���فار، 
�ض���يء من خ�ض���ب، اجلاري���ة، عاطور، 
يب���ام، ت�ض���ابه علين���ا، �ض���وال حوال، 
ذاكرة ممتلئة، حلم روان، حبك اأكرب، 
�ض���اري، جماعينا ب�ض���مة اجلبيل، بابا 
اأنا م���ن، نظرة، اإ�رصاقة اأمل، �ض���باب 
بوب كورن، جورجيا، اخلوف �ضوتياً، 
فح���م، ودق���ت ال�ض���اعة، الك�ض���افة، 

طفولة مكبلة.

انته���ى الفنان البحرين���ي مبارك 
خمي����س من كتابة حلقات توعوية عرب 
اليوتي���وب بعنوان “والزبدة” تناق�س 
العدي���د م���ن املوا�ض���يع االجتماعي���ة 

وال�ض���لوكيات اخلاطئ���ة يف املجتمع، 
لدعي���ج  الع���ام  واال����رصاف  والفك���رة 
ال���ذوادي والت�ض���وير عل���ي �ض���اهن 

والتمثيل حمد عتيق. 

واملع���روف اأن ه���ذه النوعية من 
االأعم���ال ق���د الق���ت جناحا كب���را يف 
و�ض���ائل التوا�ض���ل االجتماع���ي نظرا 
ل�رصعة و�ضولها اإلى النا�س وتفاعلها. 

فاطمة عبد الرحيم تحصد جائزة 
“االنجاز السينمائي البحريني”

حمرر م�سافات 

• عثمان ال�ضطي 	

• لقطة من امل�رصحية 	

• ن�ضال العطاوي 	

• عبداهلل ملك 	 • جمال الغيالن 	

•  مبارك خمي�س 	
• املكتبة اخلليفية	

اختيـار 4 أفـالم بحرينيـة 
قصيـرة فـي “شاشـة 

صغيـرة.. أفالم قصيرة” 



“كان” من  �أفالمها  كل  “نتفليك�س” ت�سحب 
 

قال���ت �رشكة نتفليك�س اإنها �شت�شحب كل اأفالمها من مهرج���ان كان ال�شينمائي الذي يقام ال�شهر 
القادم بعد اأن منع املنظمون خو�س اأفالم ال�رشكة م�شابقاته لرف�شها عر�شها يف دور ال�شينما.

وقال تيد �شاراندو�س، مدير املحتوى يف نتفليك�س، يف مقابلة مع جملة فارايتي، اإن عر�س الأفالم 
يف مهرجان كان لن يكون له معنى بعد اأن غري قواعده. وكان مدير املهرجان تيريي فرميو ذكر ال�شهر 
املا�شي اأن نتفليك�س رف�شت توزيع اأفالمها يف دور العر�س بفرن�شا وبالتايل �شتمنع من املناف�شة يف 

احلدث الذي ي�شتمر 12 يوما. لكنه اأو�شح اأن بو�شع ال�رشكة عر�س اأفالمها خارج امل�شابقات الر�شمية.
وق���ال �شاراندو�س ملجلة فارايت���ي اإن نتفليك�س لن ت�شارك خارج املناف�شات. واأ�شاف “ل اأظن اأن 
هناك اأي منطق يف اخلروج من امل�شابقات”. وتعتزم نتفليك�س عر�س 80 فيلما يف العام احلايل لعمالئها 
الذي���ن يبلغ عدده���م 109 ماليني على م�شتوى العامل. وعر�شت ال�رشك���ة ب�شعة اأفالم مثل )برايت( من 
بطول���ة ويل �شميث يف عدد حمدود من دور العر����س. لكن معظم �شال�شل دور العر�س الكربى رف�شت 

طرح اأفالم نتفليك�س لأنها تعر�شها على الإنرتنت يف نف�س التوقيت.

للمرة �لأولى... �أ�سبوع للمو�سة يف �ل�سعودية

مولود يخرج للحياة بعد 4 �أعو�م من وفاة و�لديه
 ذكرت �شحيفة “�شينجينغباو” )بكني نيوز( 
ال�شيني���ة اأن طفال ولد يف ال�شني بعد 4 �شنوات 
من وفاة والديه، بعدما متكن جداه من زرع جنني 
جممد يف رحم اأم بديلة. وراأى هذا الطفل امل�شمى 
“تيانتيان” )“�شك���ر �شكر” بال�شينية( النور يف 

التا�شع من دي�شمرب.
واأفادت اإحدى جدتي الطفل لل�شحيفة “هو 
يبت�شم ط���وال الوقت. له عينا والدته لكنه ي�شبه 
وال���ده بدرجة اأك���رب”. وكان الوال���دان �شن جيي 
وزوجته لي���و �شي يتابعان عالجا �شد العقم، غري 

اأنهما توفيا يف حادث مروري عام 2013.
وخا�س اأجداد الطفل الأربعة معركة ق�شائية 
طويلة للح�شول على احلق يف الأجنة املخ�شبة يف 
م�شت�شفى يف نانكني )�رشق(. وب�شبب حظر تاأجري 
الأرح���ام يف ال�شني، ا�شط���رت العائلة للجوء اإلى 

لو�س املجاورة لال�شتعانة باأم بديلة.
وق���ال خبري يف م�شائل تاأج���ري الأرحام �شاعد 
العائلتني لل�شحيفة “فكرنا يف بادئ الأمر باإجراء 
عملي���ة نقل بالطائ���رة، غري اأن ����رشكات الطريان 
رف�ش���ت كلها نقل عبوة النيرتوجني التي كانت 

ت�شم الأجنة الأربعة”.
ومت نق���ل ال�شحن���ة يف نهاي���ة املط���اف م���ن 
لو����س ب���را واأت���ت الأم البديل���ة الالو�شي���ة اإلى 
ال�ش���ني لالإجناب. وبق���ي الطف���ل لأ�شبوعني يف 
امل�شت�شف���ى، وهو الوقت ال���ذي احتاجه الأجداد 
الأربعة لإج���راء فحو�س للحم����س النووي بهدف 

اإثبات ن�شب الطفل وجن�شيته.
واأث���ارت هذه ال���ولدة غ���ري العتيادية جدل 
عرب و�شائل التوا�ش���ل الجتماعي يف ال�شني، اإذ 
دع���ا م�شتخدم���ون كرث لت�رشيع تاأج���ري الأرحام مع 

الإ�شارة اإل���ى املاآ�شي الت���ي يعي�شها الكثري من 
الأهايل لأطفال وحيدين مع وفاة هوؤلء الأبناء.

وقال م�شتخدم لالإنرتنت عرب موقع “ويبو”، 
“هذه حالة عائلة ثرية لها �شبكة عالقات وا�شعة. 
لك���ن ثمة اأنا�ش���ا كثريين اآخرين فق���دوا طفلهم 
الوحي���د. عل���ى الدول���ة م�شاعدته���م للتزامه���م 

ب�شيا�شة حتديد الن�شل”.
ومنذ 2016، يح���ق جلميع ال�شينيني اإجناب 
طفل���ني بعد عق���ود ثالثة من التطبي���ق ال�شارم 

ل�شيا�شة الطفل الواحد.

بالدماغ  ت�سر  �حلمية 
وتطيل �لعمر

ك�شف علم���اء فرن�شيون عن الآثار اجلانبية 
غري العادية من الأنظمة الغذائية ذات املحتوى 
املنخف����س م���ن ال�شع���رات احلراري���ة. واأثب���ت 
العلم���اء من املركز الوطني للبحوث العلمية يف 
فرن�ش���ا، من خالل جتارب اأجري���ت على الليمور 
الف���اأري الرمادي، اأن احلمية ملدة طويلة، التي 
حتت���وي عل���ى ن�شب���ة منخف�شة م���ن الربوتني، 
ميك���ن اأن ت�شب���ب اأ�رشارا �شحي���ة خطرية وت�رش 
بالدم���اغ ب�شكل جزئي. ووجد العلم���اء اأن اتباع 
الليم���ور نظام���ا غذائي���ا منخف����س ال�شع���رات 
احلراري���ة لف���رتة طويلة اأدى اإل���ى تغيريات يف 
العمليات البيوكيميائية ومكونات بع�س اأجزاء 
الدماغ، فعلى �شبي���ل املثال، املادة الرمادية، 
الت���ي تعمل على تنظيم عم���ل اجلهاز الع�شبي 
املرك���زي. كم���ا اأن تخفي����س ع���دد ال�شعرات 
احلراري���ة اأثر اإيجابي���ا على متو�ش���ط العمر، اإذ 
يط���ول عم���ر احليوانات، الت���ي اتبع���ت نظاما 
غذائي���ا منخف����س ال�شعرات احلراري���ة، مرتني 

دون الإ�رشار ب�شحتها.

م��ن  فئ��ر�ن  تربئ��ة 
جرمية �ملاريغو�نا

اأقي���ل 8 �ضب���اط �رشط���ة �أرجنتيني���ن بعد 
اأن زعم���وا اأن الفئ���ران اأكل���ت ن�ش���ف طن من 
املاريجوان���ا، اختفت من مرك���ز لل�رشطة مبدينة 

بيالر يف مقاطعة بوين�س اآير�س الأرجنتينية.
وُك�ش���ف عن اختفاء امل���ادة املخدرة خالل 
عملية تفتي����س ملركز ال�رشطة بح�شب ما جاء يف 

تقرير ل�شحيفة “الغارديان” الربيطانية.
وكانت املاريجوانا خمزنة يف مركز ال�رشطة 
منذ اأكرث من عام���ني، لكن عند اإجراء التفتي�س 
وج���د اأن الكمية امل�شجلة بح���وايل 6 اآلف كيلو 
م���ن املاريجوان���ا، و�شل���ت اإل���ى 5 اآلف و460 
كيل���و فقط. وت���دور ال�شك���وك ح���ول مفو�س 
�رشط���ة املدينة ال�شابق، جافيري �شبي�شي، الذي 
ترك املخ���زون دون جرد عندما ترك من�شبه يف 
اأبريل 2017. وزع���م �شبي�شي و3 من �ل�ضباط، 
اأمام القا�شي، اأن كمية املاريجوانا املفقودة، 
اأكلته���ا الفئران. لكن اخل���رباء ال�رشعيني قالوا 
اإنه���م ي�شكك���ون يف اإمكانية تن���اول القوار�س 

لهذه الكمية.
وقال املتحدث با�ش���م القا�شي: “اأو�شح 
خ���رباء جامع���ة بوني����س اآير����س اأن الفئ���ران ل 
تتناول املاريجوانا باعتبارها غذاء، ويف حال ما 
اإذا كانت الفئران قد تناولتها فالبد من وجود 

فئران ميتة”.
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األخيرة

العا�شم���ة  يف  انطلق���ت   
ال�شعودي���ة فعالي���ات اأ�شب���وع 
املو�شة العرب���ي، وذلك للمرة 
اململك���ة،  تاري���خ  يف  الأول���ى 
املنظم���ون  ياأم���ل  خط���وة  يف 
عل���ى  ال�ش���وء  ت�شل���ط  اأن 
ه���ذا  يف  املحلي���ة  املواه���ب 
املج���ال. وتدفق���ت �شعوديات 
و�شق���راوات من �رشق���ي اأوروبا 

يرتدي���ن اأح���دث �شيحات املو�ش���ة على قاعات فن���دق الريت���ز كارلتون يف الريا����س، اإيذاًنا 
بانط���الق اأول اأ�شب���وع للمو�شة فى ال�شعودية. وت�شتمر اأعم���ال “اأ�شبوع املو�شة العربي” بني 
ال����10 - 14 اأبريل اجلاري. وقالت عار�شة الأزياء اأنيتا دميكرو�شكا :”نحن متحم�شون للغاية 
لأن ه���ذا اأول اأ�شب���وع للمو�ش���ة يف ال�شعودية وهو م���ا يعني اأننا ن�شنع التاري���خ”. ولن ت�شمل 
عرو����س الأزياء اأي عب���اءات. ويت�شم���ن اأ�شبوع املو�ش���ة عرو�شا يقت�رش احل�ش���ور فيها على 
املدعوي���ن. واأقام متجر “هاريف نيكول���ز” ال�شهري منفذا موؤقتا لبي���ع مالب�شه يف خيمة. وتقام 
عرو����س الأزياء يف خيمة اأخ���رى مب�شاركة م�شممني من الربازيل ولبن���ان ورو�شيا وال�شعودية 
والولي���ات املتحدة والإمارات. وكان من املقرر تنظيم اأ�شبوع املو�شة ال�شهر املا�شي، لكنه 
تاأج���ل، وتوافدت �شخ�شيات يف عامل الأزياء من اإيطاليا ورو�شيا ولبنان على الريا�س لالحتفاء 
بعم���ل امل�شممني املحليني والدوليني. وقالت ليل���ى عي�شى اأبو زيد، مديرة جمل�س املو�شة 

العربي يف ال�شعودية، اإنه من املتوقع م�شاركة 1500 �شخ�س بينهم 400 من خارج اململكة.

 Social
media

�لأمم �ملتحدة للم�ست�سفيات: 
�سجعو� �لر�ساعة �لطبيعية

 قال���ت منظم���ات تابعة لالأمم املتح���دة اإن الر�شاع���ة الطبيعية يجب اأن تك���ون الو�شيلة 
الوحي���دة لتغذية الر�شع، حتى اأولئك املبت�رشي���ن اأو ناق�شي الوزن اأو املر�شى، منذ ولدتهم 
وملدة عامني. وقالت منظمة ال�شحة العاملية ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�شيف( اإن 
امل�شت�شفي���ات واملن�شاآت ال�شحية يج���ب اأن حتث الأمهات على اإر�شاع �شغارهن طبيعياً بعد 

الولدة مبا�رشة واأل ت�شجع ا�شتخدام حليب الأطفال اإل اإذا كان هناك �شبب طبي يدعو لذلك.
وق���ال الدكتور لورن�س جرومر-�شرتون اخلبري مبنظمة ال�شحة العاملية يف اإفادة �شحفية 
“تتعلق هذه املبادرة يف الواقع بالأيام الأولى من حياة الر�شع وما يحدث يف مراكز الولدة... 

هذه الأيام حا�شمة يف �شمان اأن الر�شاعة الطبيعية �شتبداأ ب�شكل منا�شب”.
وقال���ت منظمة ال�شح���ة اإن الر�شاعة الطبيعي���ة خالل �شاعة واحدة من ال���ولدة تقلل من 
فر����س اإ�شاب���ة الر�شيع بعدوى اأو �ش���وء التغذية. واأ�شافت اأن الر�شاع���ة الطبيعية خالل اأول 

عامني من عمر الأطفال من �شاأنه اأن ينقذ اأرواح اأكرث من 820 األف طفل كل عام.
ودع���ت منظمة ال�شحة العاملني يف املجال الطبي اإلى امل�شاعدة يف زيادة معدل العتماد 
على الر�شاعة الطبيعية وحدها خالل الأ�شهر ال�شتة الأولى من مولد الطفل، وهو املعدل الذي 
قال���ت اإنه تراج���ع اإلى حوايل %40 يف جمي���ع اأنحاء العامل. وقال جرومر-�ش���رتون اإنه يف نف�س 

الوقت ل يجب اأن ت�شعر الأمهات بالذنب اإذا ما ا�شطررن للتخلي عن الر�شاعة الطبيعية.
وق���ال الدكتور فيكتور اإم. اأجوايو رئي�س برنامج التغذية مبنظمة الأمم املتحدة للطفولة 
)يوني�شي���ف( “ل حت�ش���ل كثري من الن�شاء عل���ى امل�شاعدة لبدء الر�شاع���ة الطبيعية والعديد 

منهن يتوقفن عنها وقت اأبكر بكثري مما كن يخططن له. ولذا فاإن الدعم جوهري”.
وتق���ول يوني�شيف اإنه يجب اأن تلتزم املن�شاآت ال�شحية بالقانون الدويل لت�شويق بدائل 
ل���ن الأم ال���ذي �شدر ع���ام 1981، والذي ين�س على اأن حليب الأطف���ال يجب اأن يكون متاحا 
عند احلاجة، واأل يتم الرتويج له. واأ�شافت اأن اأق�شام الولدة ل ينبغي اأن توزع عينات جمانية 

من حليب الأطفال.
فيما قال جرومر-�ش���رتون اإن �شوق حليب الأطفال تت�شع ب�شورة مطردة اإذ من املتوقع 

اأن ت�شل قيمتها اإلى 70 مليار دولر بحلول 2019 ارتفاعا من 44 مليارا يف عام 2014.

مهرجان توليب �لربيع

حتتفل مدن عدة يف العامل يف ف�شل الربيع مبهرجان توليب املخ�ش�س لالحتفال بهذه 
الزهرة ذات الألوان الزاهية ويزور الآلف حقول هذه الزهرة لال�شتمتاع بجمال األوانها.
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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 غائم جزئيا مع فر�شة 
ب�شيطة لت�شاقط امطار رعدية 

احيانا خالل النهار.

الرياح جنوبية �رشقية من 5 اإلى 10 عقد 
وت�شل من 13 اإلى 18 عقدة يف وقت لحق 

مع هبات قد ت�شل اإلى 35 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�شواحل ومن 2 اإلى 
4 اقدام يف عر�س البحر وي�شل اإلى 8 اقدام اأثناء الهبات. 

درجة احلرارة العظمى 32 وال�شغرى 23 درجة مئوية.
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