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اأ�ضعد اأوقاتي تلك التي اأق�ضيها مع اأبنائي من املواطنني

�ضمو رئي�س الوزراء �ضيظـل رمـزا خالـدا وتاريخـا �ضامـدا

الأمري خليفة رمز وطني غر�س حبه مبا حققه من اإجنازات

قلـب الأميـر خليفـة قبـل اأبوابـه مفتـوح للمـواطنـني

�سموه اأ�ساد بجهود احلواج يف اإعداد الكتاب الوثائقي... �سمو رئي�س الوزراء:

الروح العامرة بالإميان �ستبقى مرفرفة على جمل�س �سموه... �سمو ال�سيخ علي بن خليفة:

جمل�س �سمو رئي�س الوزراء �سورة حية للمجتمع البحريني... �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

تعلمت من �سموه معنى امل�سوؤولية الوطنية... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س الوزراء 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليفة لدى تف�س���ل �س���موه 
برعاي���ة حف���ل تد�س���ن كت���اب “جمل�س 
الرئي����س”، اأن جمال�س���نا اأمن���وذج لبلدنا 
املتوح���د والقوي بتما�س���كه وتعاي�س���ه، 
وملجال�س���نا دور م�س���هود يف رف���د وع���ي 
املجتم���ع انطالق���ا م���ن مبادئن���ا وقيمنا، 
وق���ال �س���موه “اإن جمال�س���نا ه���ي اأح���د 
الأب���واب الت���ي نحر�س اأن تك���ون م�رشعة 
اأمام �سعبنا لن�سعد بلقائه، ونطلع ونتابع 
اأحواله، ون�ستمد من جمال�سنا التي نلتقي 
فيه���ا املواطن���ن عزما وت�س���ميما على 
العم���ل معا خلدمة مليكن���ا ووطننا، لفتا 
�س���موه اإلى اأن جمال�س���نا ت�س���طر تالحمنا 
الوطني بقيادة جاللة امللك، وت�ستحق اأن 
ُتوثق لتكون باعثا لالأجيال، وحمفزا لها؛ 

ملوا�سلة طريق اخلري والعطاء.  
واأكد �س���موه اأن جمال�سنا �سنَّة حميدة 
ورثناها ع���ن الآباء والأج���داد، وهي ميزة 
برزت يف احلكم الر�س���يد ململكة البحرين 
منذ القدم، وحر�س���نا على ا�ستمراريتها؛ 
لأننا جعلنا من التوا�سل مع النا�س منهجا 
وطريقا لتحقيق الأف�سل لهم على �سعيد 
اخلدم���ات وامل�س���توى املعي�س���ي، وقبل 
ذلك هو الطري���ق الأمثل لتعميق وتعزيز 
الوح���دة الوطني���ة والن�س���يج املجتمعي، 
وقال �س���موه “اأ�س���عد اأوقاتي تلك التي 
اأق�سيها مع اأبنائي من املواطنن ا�ستمع 
منهم وا�ستف�رش عن اأحوالهم واطماأن على 
كفاية اخلدمات يف مناطقهم، و�سعادتي 
يف روؤية عالمات الر�سا على وجوههم عند 
اإجناز ما يق�سي لهم احتياجاتهم ويحقق 

تطلعاتهم”. 
وكان �ساحب ال�س���مو امللكي رئي�س 
ال���وزراء ق���د تف�س���ل، ف�س���مل برعايت���ه 
وح�س���وره الكرمي حفل تد�س���ن الطبعة 
“جمل����س  �سل�س���لة كت���اب  م���ن  الأول���ى 
الرئي����س” ملوؤلف���ه الرئي����س املوؤ�س����س 
للجامع���ة الأهلية عب���داهلل احلواج، والذي 

اأقيم اأم�س بفندق الريتز كارلتون. 
وبهذه املنا�س���بة، اأكد �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء اأهمية التوثيق يف 
احلفاظ على هوية ال�سعوب واملجتمعات، 
و�س���ون عاداته���ا وتقاليدها الأ�س���يلة، 

م�سددا �سموه على اأهمية املجال�س كجزء 
اأ�س���يل م���ن الثقافة والهوي���ة البحرينية 
الت���ي توارثته���ا الأجي���ال، و�س���اهمت يف 
تعميق اأوا�رش املحبة والتوا�س���ل وتقوية 
الرواب���ط ب���ن اأف���راد املجتم���ع، موؤك���دا 
�س���موه اأن جمال�س البحرين ت�سكل ملمًحا 
اأ�س���يال ميت���از ب���ه �س���عب البحري���ن عرب 
تاريخه العريق، واأن هذه املجال�س كانت 
و�س���تظل �س���احات للتالق���ي والنقا����س 

املفتوح يف خمتلف الق�سايا. 
و�س���دد �س���موه على اأهمي���ة احلفاظ 
على املجال�س وتعزي���ز تواجدها ودورها 
يف خدم���ة الوطن، وقال �س���موه “يجب اأن 
تظ���ل دائًما )جمال�س���نا مدار�س���نا( ننهل 
منها القيم والعادات التي ن�ساأنا وتربينا 

عليه���ا، ونتب���ادل الآراء واخل���ربات التي 
تعينن���ا عل���ى مواجه���ة حتدي���ات احلا�رش 
وا�س���ت�رشاف اآف���اق امل�س���تقبل، واأداتن���ا 
لتعزي���ز عالق���ات التق���ارب واملحبة بن 
اأبن���اء املجتمع الواحد و�س���احات للنقا�س 

القائم على الحرتام”. 
واأ�س���اد �س���موه باجلهود التي بذلها 
احل���واج يف اإعداد الكتاب ال���ذي يوثق ما 
يدور من نقا�س���ات وح���وارات يف جمل�س 
�سموه الأ�س���بوعي، والتي تتناول خمتلف 
ق�س���ايا الوطن واهتمام���ات املواطنن، 
معربا �س���موه عن خال�س �سكره وتقديره 
للح���واج على جه���ده املتميز يف اإ�س���دار 
الكتاب، م�س���يدا �س���موه مب���ا يطرحه عرب 
مقالته من اأفكار وروؤى تتميز بال�ستنارة 

والتحلي���ل الر�س���ن، ومتمنيا �س���موه له 
ا�ستمرار النجاح والتوفيق.

واأع���رب �س���موه ع���ن اعت���زازه بتنوع 
املنتج الثقايف البحريني املعرب عن قيم 
املجتمع وتاريخه العريق، موؤكدا �س���موه 
اأهمية ذلك يف عملي���ة التنوير والتثقيف 
وتعزيز اأوا�رش التكاتف والوحدة الوطنية 

بن اأبناء الوطن.
وخالل احلفل، مت عر�س فيلم وثائقي 
ال�س���مو امللك���ي  ع���ن جمل����س �س���احب 
رئي�س الوزراء، وما يوؤ�س���له املجل�س من 
قيم؛ باعتباره منربا ملناق�س���ة الق�س���ايا 
الوطني���ة، اإلى جانب ما يتميز به املجل�س 
م���ن �س���مات اإن�س���انية تتجل���ى يف حديث 

�سموه مع احل�سور. 

ثم تف�س���ل �س���احب ال�س���مو امللكي 
رئي�س الوزراء بتد�س���ن الكتاب، بعدها 
ق���ام احل���واج باإه���داء �س���موه ن�س���خة من 
الكت���اب، وا�س���تمع �س���موه اإل���ى �رشح من 
املوؤل���ف ح���ول حمتوي���ات الكت���اب وم���ا 
يت�س���منه من م�س���اركات لع���دد من رواد 
املجل����س من امل�س���وؤولن ورم���وز الفكر 
وال�س���حافة ورجال الأعمال، مبديا اعجابه 
بالكتاب وما ت�س���منه من توثيق ملجل�س 

�سموه.
با�س���تالم  �س���موه  تف�س���ل  بعده���ا، 
امليدالية التذكارية ملجل�س الرئي�س من 
موؤلف الكتاب، ثم تف�سل �سموه بتكرمي 
ُرواد جمل����س الرئي����س الذي���ن اأ�س���هموا 

بامل�ساركة يف الكتاب.

ت�س���منت مقدم���ة كت���اب “جمل����س 
الرئي����س” كلم���ة لنائب رئي����س جمل�س 
الوزراء �س���مو ال�س���يخ علي بن خليفة اآل 
خليف���ة، اأك���د فيها اأن �س���احب ال�س���مو 
امللكي رئي�س الوزراء �سيظل رمزا خالدا 
وتاريخا �سامدا، واأن جمل�س �سموه كان 
ول ي���زال قبلة لكل طال���ب علم، ومنربا 
ل���كل مت�س���ل بهم���وم النا����س، ومعربا 

لتحقيق الطموح والآمال.
وق���ال �س���موه: “اإن ال���روح العامرة 
بالإمي���ان �س���تبقى دائم���ا مرفرفة على 
جمل����س �س���موه التلي���د، فح���ب �س���عب 
البحري���ن ال���ذي ل ح���دود ل���ه ميثل ظال 
متالألئ���ا عل���ى جانب���ي الطري���ق و�رشاطا 
من�س���دل على اأكتاف اأمة حتملت الكثري 

كي حتقق اخلري الوفري”.
واأ�س���اد �سموه بالكتاب وما يت�سمنه 
من توثيق اأكادميي وتاأ�سيل ملداولت 
�س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء، 
وهو ما من �س���اأنه اأن ي�ساهم يف تو�سيح 
الأه���داف التي تط���رق اإليها �س���موه يف 
جمال�س���ها وتاأثريها ونقلها اإل���ى الراأي 

العام.
وتوجه �س���موه بال�س���كر اإلى عبداهلل 
احل���واج، وكل من �س���اهم يف اإخراج هذا 
الكت���اب التاريخ���ي القي���م اإل���ى النور، 

متمنيا �سموه لهم ا�ستمرار النجاح.

وت�سمنت مقدمة الكتاب اأي�سا كلمة 
لرئي�س الحت���اد البحريني لكرة ال�س���لة 
�سمو ال�سيخ عي�س���ى بن علي اآل خليفة، 
تط���رق فيها اإلى العالق���ة الوطيدة بن 
�س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 
واملواطن���ن، موؤكدا �س���موه اأنها عالقة 
متف���ردة ل نظري له���ا يف عالقات القادة 

مع �سعوبهم. 
واأ�س���اف �س���موه اأن جمل�س �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء هو �سورة 
حية للمجتم���ع البحريني، وي�س���م جميع 
ال�س���عب مبختل���ف اجتاهاتهم  اأطي���اف 
الفكري���ة والديني���ة والثقافي���ة، حي���ث 
ي�ستقبلهم �سموه كعادته مع املواطنن 
بالرتحاب وتبادل معه���م احلديث حول 

اأمورهم و�سوؤونهم وي�ساأل عن اأ�رشهم.
وقال �سموه: “مهما حتدثنا عن عالقة 

�س���احب ال�س���مو امللكي الأم���ري الوالد 
خليف���ة بن �س���لمان اآل خليفة بال�س���عب 
ل ميكنن���ا اأن نفَيها حقها، ف�س���موه رمز 
وطن���ي غر�س حبه ومكانت���ه الكبرية مبا 
حقق���ه من اإجنازات وطنية ومبا بذله من 
جه���ود لبناء نه�س���ة البحري���ن احلديثة، 
لق���د اأوجد رواب���ط بينهم وبن �س���موه 
تدفعه���م للتعبري عن حبهم و�س���وقهم 
ل�س���موه يف خمتل���ف املنا�س���بات، مثلما 
يحر����س �س���موه عل���ى احل�س���ور معهم 

وبينهم يف كل الظروف واملنا�سبات”. 
وتوجه �سمو ال�س���يخ عي�سى بن علي 
والتقدي���ر  ال�س���كر  بجزي���ل  خليف���ة  اآل 
لعب���داهلل احلواج على مبادرته لإ�س���دار 
هذا الكتاب الذي يوثق اجلوانب املهمة 
ال�س���مو  �س���احب  ملجل����س  وامل�س���يئة 

امللكي رئي�س الوزراء.

كما ت�سمنت مقدمة الكتاب كلمة ل�سمو 
حماف���ظ اجلنوبية ال�س���يخ خليفة بن علي اآل 
خليفة، اأكد فيها اأن �س���احب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء اأ�س�س نهجا ي�ستحق اأن يكون 
مث���ال يحتذى ب���ه يف القي���ادة احلكيمة التي 
ت�سع املواطنن يف �سدارة اأولوياتها وعلى 
راأ����س اهتماماتها، فتجعل���ه هدفا لرباجمها 

وغاية مل�رشوعاتها. 
واأ�سار �سموه اإلى اأن املجل�س العام الذي 
يلتقي �س���موه فيه باملواطنن لال�ستف�سار 
ع���ن �س���وؤونهم، والتع���رف على م�س���اكلهم، 
ومناق�س���ة توجه���ات احلكومة معهم يج�س���د 
وجها مهما من اأوجه �سيا�سة الباب املفتوح 
التي اأر�ساها �س���موه وو�سع معاملهم، واأكد 
عليه���ا يف كل منا�س���بة؛ لتك���ون نهج���ا عاما 
و�سيا�سة �س���املة للم�سوؤولن كافة، ف�سموه 
دائ���م التاأكيد باأن قلب �س���موه قب���ل اأبوابه 

مفتوحة للمواطنن. 
واأكد �س���موه اأن جمل�س �س���احب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء يع���د من���ربا عاما 

ومفتوح���ا حلري���ة ال���راأي والتعب���ري، كما اأن 
حر�س �س���موه على احل�س���ور الق���وي لرجال 
باملواطن���ن،  اللتق���اء  خ���الل  ال�س���حافة 
يعك�س رغبة �س���موه يف اإ�س���فاء امل�س���وؤولية 
على الأطروحات والنقا�س���ات التي ي�سهدها 

جمل�س �سموه. 
وق���ال �س���موه: “تعلم���ت من ح�س���وري 
مبعي���ة الوالد الأم���ري خليفة بن �س���لمان اآل 
خليف���ة معن���ى امل�س���وؤولية الوطني���ة، واأن 
املواطن هو اأغلى ثروات الوطن، واأن ق�ساء 
حوائج النا�س وحل م�ساكلهم وروؤية عالمات 
الر�س���ا يف وجوههم غاية يجب األ ي�سغلنا اأي 

�ساغل عن ال�سطالع بها على اأكمل وجه”. 
وتوج���ه �س���مو ال�س���يخ خليفة ب���ن علي 
اآل خليف���ة بوافر ال�س���كر والتقدير لعبداهلل 
احل���واج عل���ى جه���وده الطيب���ة يف ت�س���ليط 
ال�س���وء على جان���ب مهم م���ن العالقة التي 
تربط بن �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء واملواطن���ن وامل�س���وؤولن، والتي 
يعك�س جمل�س �سموه العام جانبا مهما منها.



  www.albiladpress.com
e-mail: local@albiladpress.com

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

السنة العاشرة - العدد 3474 
الخميس

19 أبريل 2018 
3 شعبان 1439



  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

8

السنة العاشرة - العدد 3474 
الخميس

19 أبريل 2018 
3 شعبان 1439

 

تباينت وجهات نظر �سوريني عرب ا�ستطالع 
“الب���الد” ب�س���اأن طلب ا�س���تعجال اإق���رار م�رشوع 
قان���ون اإع���ادة التنظيم والإفال����س )195 مادة( 
وت�رشي���ع مترير م�رشوع قانون ال�س���مان ال�س���حي 
)82 مادة( بجل�س���ة اأو جل�س���تني، قبل ف�س دور 
النعقاد الأخري من عمر برملان 2014 مبنت�س���ف 
مايو املقبل. وطالب بع�س ال�س���وريني بالرتيث 
يف اإق���رار الت�رشيع���ات املحالة حديًث���ا، فيما راأى 

اآخرون اإمكانية اإجنازها وذلك لأهميتها.
واأم�س���ى جمل����س الن���واب قرابة 12 �س���اعة 

لإجناز الت�رشيعني بجل�سة يوم الثالثاء املا�سي.
وق���ال ال�س���وري اأحمد �س���امل العري�س اإنه ل 
يتمنى اأن يتكرر �سيناريو �سلق اإقرار الت�رشيعات 
بجل�سة جمل�س ال�سورى، خ�سو�سا عند نظر م�رشوع 

قانون ال�سمان ال�سحي.
واعتربت ال�س���ورية �س���امية املوؤيد اأن قرب 
نهاية دور النعقاد الأخري من عمر برملان 2014 
يقت�سي �رشعة مراجعة واإقرار الت�رشيعات املوؤجلة 

اأو املطلوبة لأهميتها.
واأو�سح ال�س���وري خمي�س الرميحي اأنه يوجد 
���ا يعال���ج مو�س���وع الإفال�س،  قان���ون ناف���ذ حاليًّ
واأن كث���رًيا من امل���واد مب�رشوع القان���ون اجلديد 
من�سوخة عن الت�رشيع ال�ساري، ولكن احلاجة ما�سة 
لوجود تعديالت كثرية مبواد القانون. واأو�سح: 
هناك حالت كثرية متع�رشة بحاجة لقانون حديث 
يخرجها من الإ�س���كالت التي تعاين منها اإ�سافة 

لوج���ود اأم���وال بحرينية باخل���ارج وهذا 
القانون ي�ساهم بعودتها واأ�سحابها.

تباين �ضوري ب�ضاأن ا�ضتعجال اإقرار “الإفال�س” و “ال�ضمان”
العري�ض: ال لتكرار �سيناريو “ال�سلق النيابي”... الرميحي: اأموال باخلارج �ستعود

دبي � العربية نت: بالتزامن مع الأنباء الواردة من 
طهران عن اإغالق تطبيق “تلغرام” وا�س���ع النت�س���ار 
يف اإي���ران، والذي لعب دورا بارزا خ���الل الحتجاجات 
ال�س���عبية املناه�س���ة للنظام، اأعلن مكتب املر�س���د 
الأعلى علي خامنئي، عن اإغ���الق قناته عرب التطبيق. 
واأف���ادت وكالة “مه���ر” الإيرانية اأن موقع املر�س���د 
قام باإيقاف ن�س���اطه الإعالمي عل���ى “تلغرام” وذكر 
اأن الإجراء اتخذ يف �س���ياق قرارات احلكومة يف اإيقاف 
التطبيق يف امل�س���تقبل القريب ولدع���م التطبيقات 
املحلي���ة”. م���ن جانب���ه، حذر رئي����س منظم���ة الدفاع 
املدين الإي���راين والقي���ادي باحلر�س الث���وري، غالم 

ر�س���ا جاليل، من عودة و�سيكة لالحتجاجات 
14ال�سعبية؛ لتفاقم الأزمات يف البالد.

م�ضوؤول اإيراين يحذر من الحتجاجات ال�ضعبية

خالد االأمني: رم�سان ينع�ض حركة 
الت�سوق بالبحرين 

اقتصاد البالد

11

  “لولو للتوظيف” يفتتح اأبوابه 
للبحرينيني ال�ستقطاب 1000 وظيفة

بالدنا

6

املحرق يك�سب النجمة بن�سف نهائي 
كاأ�ض ويل العهد للطائرة

البالد سبورت

16

8

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

ح�سن حممد لـ”$”: الفنان البحريني 
مثل املا�سة التي ال بريق لها وال ملعة

مسافات البالد

23

الإمارات ت�ضيطر على طائرة اإيرانية باليمن
باملتفجرات 1” حمملة  “قا�سف  نوع  “امل�سرية” من 

عوا�س���م � وكالت: اأعلن���ت وكال���ة اأنب���اء 
الإمارات، اأم����س الأربعاء، اأن الوحدة اخلا�س���ة 
بالدف���اع �س���د الطائ���رات امل�س���رية للقوات 
امل�س���لحة الإماراتي���ة يف اليم���ن، متكن���ت من 
اكت�س���اف وال�س���يطرة على طائرة م�س���رية من 
نوع “قا�سف 1 الإيرانية” حمملة باملتفجرات.
وكانت الطائرة الإيرانية حتاول الت�س���لل 
اإلى مواقع قريبة من القوات اليمنية املوالية 
لل�رشعية، املدعومة من قبل قوات حتالف دعم 

ال�رشعية يف ال�ساحل الغربي من اليمن.
احلوث���ي  ميلي�س���يات  م���ن   30 وقت���ل 
الإيرانية، يف �سل�س���لة غارات لطائرات حتالف 
دع���م ال�رشعي���ة يف اليم���ن، ا�س���تهدفت مواقع 
للمتمردي���ن يف تع���ز جنوب���ي الب���الد، اأم����س. 
ونفذت طائرات حتالف دعم ال�رشعية اأكرث من 
12 غارة يف ال�س���اعات املا�سية، دمرت فيها 
مواقع للمتمردي���ن يف مديريتي جمز وباقم يف 

حمافظة �س���عدة، معقل امليلي�سيات 
•النقالبية �سمايل اليمن. الطائرة امل�سرية الإيرانية “قا�سف 1”	 14
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• عودة و�سيكة لالحتجاجات ال�سعبية يف اإيران	

عندما نت�س���فح كت���اب “جمل�س الرئي�س” جن���د فيه التوثيق املهم لالأجي���ال القادمة مبا 
فيه من اأفكار وروؤى طرحها رئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة، حفظه اهلل، يف جمل�س �س���موه العامر، الذي يعد قبلة للنخب واملواطنني وال�سحافيني 

واملفكرين واملثقفني.
كثري ما �س���معنا من �س���مو رئي�س ال���وزراء عبارة “ال�س���ت�رشاف لقراءة امل�س���تقبل”، لي�س 
للبحري���ن فقط، ب���ل للمنطقة العربية والعامل، وكثري من الأحداث ال�سيا�س���ية كان �س���موه قد 
تطرق اإليها وحللها وحذر منها قبل فرتة طويلة من حدوثها، وكثري من م�س���كالت املواطنني 
جند لها احلل يف جمل�س �سمو رئي�س الوزراء، فهو حري�س على اأن يتابع بنف�سه اأمور املواطنني 

حلل م�سكالتهم.
�سمو رئي�س الوزراء يحر�س اأي�سا على قراءة ال�سحافة املحلية لر�سد اأي ق�سور، وي�سارع 
�س���موه باتخاذ الإجراءات التي من �ساأنها تقومي اأي ق�سور ي�سدر من اأي م�سوؤول؛ ولذلك كان 
التوثيق الذي اأجراه الربوفي�س���ور عبداهلل احلواج عمال عظيما �ست�س���تفيد منه الأجيال املقبلة، 

ليتعلموا من �سموه كيف كان يتعاطى مع الق�سايا التي مت�س الوطن واملواطن. 
م���ن خ���الل هذا التوثي���ق التاريخي �س���تتعرف الأجيال املقبلة على فكر �س���احب ال�س���مو 
امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة؛ لذلك تاأتي اأهمية هذا الكتاب ملا فيه من توثيق 
ملواق���ف عظيمة لقائد اأ�س���هم يف بناء البحرين وعمل بكل تف���اين واإخال�س من اأجل وطنه ومن 

اأجل اإ�سعاد �سعبه.
فمهما ذكرنا من مناقب �سمو رئي�س الوزراء لن ن�ستطيع اأن نفيه حقه؛ لذلك اأ�سكر نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء �س���مو ال�س���يخ عل���ي بن خليفة اآل خليفة، لتبني���ه وتقدميه لهذا الكتاب 
امله���م، مبا فيه م���ن قيمة فكري���ة وتوثيقية ترثي املكتبة البحرينية، واأ�س���كر الربوفي�س���ور 
عبداهلل احلواج على الفر�س���ة التي اأتاحها يل للم�س���اركة يف كلمة �س���من ه���ذا الكتاب القيم، 

وعلى اجلهد الأكادميي املبذول ليخرج الكتاب بهذه ال�سورة امل�رشفة.
 مؤنس المردي

"مجلس الرئيس"... عمل عظيم لألجيال المقبلة

مزاد خام�ض لبيع “بوابة 
اأمواج” وال م�سرتي

جرار �ضمن اأقوى الروؤ�ضاء التنفيذيني باخلليج
املنامة - البحرين الإ�س���المي: ح�سل الرئي�س التنفيذي 
لبنك البحرين الإ�س���المي ح�س���ان ج���رار على جائزة “اأف�س���ل 
الروؤ�س���اء التنفيذي���ني” للعام 2018، �س���من قائمة ت�س���م 
100 من اأف�س���ل الروؤ�س���اء التنفيذيني لل����رشكات املدرجة 
يف البور�س���ات اخلليجية. جاء ذلك يف اجلوائز ال�س���نوية التي 
متنحها جمل���ة “TRENDS”، املتخ�س�س���ة يف ن�رش البحوث 
والدرا�س���ات يف جم���ال الأعم���ال التجاري���ة، ومدر�س���ة ريادة 
 leading International Business( الأعم���ال الدولي���ة

School( يف موؤمتر كبار الروؤ�ساء التنفيذيني الذي 
اأقيم بال�سعودية اأخرياً.

        علي الفردان من املنامة

ب���داأت جلن���ة ق�س���ائية بحريني���ة بتحري���ك 
اإجراءات قانونية �سد م�ستثمر تخلف عن التزامه 
بدف���ع قيم���ة م����رشوع “بواب���ة اأم���واج” املتعرث، 
الذي كان قد اأر�س���ي عليه بع���د اأن تقدم بعطاء 
ق���دره 22.5 مليون دينار يف مزاد علني ال�س���هر 
املا�س���ي، مما دفع اإلى اإعادة املزاد اأم�س الأول 

للمرة اخلام�س���ة بال�سعر نف�سه، من دون 
10اأن يتقدم م�سرت.

10• ح�سان جرار	
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املنام���ة - بن���ا: بعث عاه���ل البالد �ش���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية تعزية وموا�ش���اة اإلى الرئي�س 
احل���ادي واالأربع���ن للواليات املتح���دة االأمريكية ج���ورج ات�س 
بو�س، �شمنها جاللته فيها خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته له 

والأ�رسته الكرمية بوفاة حرمه باربارا بو�س.
وا�شتذكر جاللته يف الربقية �ش���رية الراحلة وما امتازت به 
م���ن مودة وتقدير فائق ل���دى اأفراد ال�ش���عب االأمريكي متمنيا 
جاللته لها الرحمة ولفخامته واأ�رسته الكرمية ولل�شعب االأمريكي 

ال�شديق جميل ال�شرب وح�شن العزاء.
كما بعث جاللته برقية تعزية وموا�شاة مماثلة اإلى الرئي�س 
الثال���ث واالأربعن للوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة جورج دبليو 
بو�س ع���رب فيها جاللته عن �ش���ادق تعازيه وخال�س موا�ش���اته 
بوف���اة والدت���ه باربارا بو����س، متمني���ا جاللته له���ا الرحمة وله 

واأ�رسته الكرمية جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

املنامة - بنا: بعث ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�����س جمل�س الوزراء �ش����احب ال�ش����مو امللكي االأمري 
�شلمان بن حمد اآل خليفة بربقية تعزية وموا�شاة اإلى الرئي�س 
احل����ادي واالأربع����ن للوالي����ات املتحدة االأمريكية ال�ش����ديقة 
جورج اأت�����س بو�س عرب �ش����موه فيها عن اأح����ر تعازيه وخال�س 
موا�ش����اته ل����ه والأ�رست����ه الكرمية بوف����اة حرم فخامته ال�ش����يدة 

باربارا بو�س.
واأ�ش����اد �ش����موه يف الربقي����ة مبناقب الراحل����ة وما متتعت 
ب����ه من مكان����ة يف قلوب االأمريكين، راجيا �ش����موه لها الرحمة 
ولفخامته واأ�رسته الكرمية ولل�ش����عب االأمريكي ال�شديق جميل 

ال�شرب وح�شن العزاء.
 كم����ا بع����ث �ش����موه بربقية تعزي����ة وموا�ش����اة مماثلة اإلى 
فخامة الرئي�س جورج دبلي����و بو�س الرئي�س الثالث واالأربعن 
للواليات املتحدة االأمريكية ال�ش����ديقة �شمنها �شموه خال�س 
تعازيه و�ش����ادق موا�ش����اته بوفاة والدته باربارا بو�س، متمنيا 
�ش����موه له����ا الرحمة ولفخامت����ه واأ�رسته الكرمية جميل ال�ش����رب 

وح�شن العزاء.

 جاللة امللك يعزي 
بوفاة باربارا بو�س

�شمو ويل العهد يعزي بو�س 
االأب واالبن بوفاة باربارا بو�س

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج مجلس الرئيس... شهادة التاريخ
القيمي���ة مبملك���ة  ال�ش���وابق  م���ن  واح���دة  يف 
البحرين، ي�ش���بح للتدوين املوثق مالحمه الوثابة؛ 
للتاأري���خ املعن���ون مبجل�س الرئي����س دليل عافية 
عل���ى مكان���ة االأح���داث، وعالمة اإج���ادة على طريق 

الكتابة.
االأربعاء.. كان لنا موعد جديد مع التاريخ، زمن 
مت�ش���الح مع مواقيته ومعاي�شيه، انفراد من قائد 
عربي جاء لوطنه كي يقول ل�شعبه كلمة الف�شل يف 
ق�شايا ملحة، ومطلقاً اإ�شاراته الثبوتية على معامل 

الزمان وروعة املكان.
اإنه���ا البحرين الت���ي تنجب، فاأجنب���ت خليفة، 
وه���ي اخللود الذي يبقى يف ال�ش���مود، ف�ش���مدت 
وبقيت وتطورت رغم رياح التحول، ورغم اأعا�شري 

الفجاءة، فجاءت بخليفة.
رمز وقيادة، عزم وريادة، اإرادة و�شيادة، حيث 
الثام���ن ع�رس من اأبريل �ش���يظل حمف���ورا يف ذاكرة 
احلداثة، باأنه اليوم الذي �ش���هد تد�ش���ن االإ�شدار 
االأول من �شل�شلة جمل�س الرئي�س، وهو اليوم الذي 
مت يف �ش���اعاته ال�شباحية املباركة االإعالن ال�رسيح 
عل���ى اأن جمل����س رئي����س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي االأمري خليفة بن �ش���لمان حفظه اهلل ورعاه 
�شي�ش���بح معلما ح�ش���اريا بارزا يدل على �ش���عب، 

ويوؤكد وفاء اأمة.
و�شط جمع غفري من الوزراء وكبار امل�شوؤولن 
يف الدول���ة والنخب التي عا�ش���ت يف كنف املجل�س 
املهي���ب انطلق اجل���زء االأول من �شل�ش���لة مقاالت 
جمل�س الرئي�س، والتي لو ال الدعم والت�ش���جيع غري 
املحدودي���ن من الرئي�س القائ���د، ومن جنله الويف 
�شمو ال�ش���يخ علي وباملتابعة احلثيثة من االأحفاد 
االأغ���راء حفظهم اهلل جميعا ورعاه���م ما كان لهذه 
اخلطوة اأن مت�شي يف طريقها املح�شوب وما كنت 
�شخ�شيا واأنا اأغامر باالإبحار االأ�شبوعي يف عمود عما 
يدور وعما يتخلق وعما يتاألق يف جمل�س ُقدر له اأن 
يكون متفانيا يف جمع النخب والتحدث من خاللهم 
اإلى ال�ش���عب بقلب ميلوؤه االإميان وب���روح مرادها 
احلياة، فكانت تلك املداوالت عن اأهم ما ي�ش���غل 

بال اإن�ش���ان هذا الع�رس، عن اأعمق ما يدور يف عقله 
املتج���دد م���ن اأف���كار واأطروحات، م���ن اجتهادات 

ومكابدات، ومن حماوالت وطموحات.
لق���د ظل جمل�س الرئي�س وط���وال اأربعة عقود 
من الزمان متعملقا يف م�شعاه، متفوقا يف مرجتاه، 
ومتلب�ش���ا نب�س الفري���ق الواحد وال�ش���عب الواحد 

واالأمة الواحدة.
لقد اأبهرين ذلك الرتكي���ز العبقري من خليفة 
بن �شلمان، وهو يت�شفح كتابه اجللي، يتجول بن 
�ش���طوره وحروفه وثناياه، وكاأن���ه يقراأه الأول مرة؛ 
الن النخ���ب الت���ي حت����رس، وتلك التي ت�ش���ارك قد 
�شاهمت بكلماتها وذكرياتها مع جمل�س الرئي�س، 
والأن العناية االإلهية التي رفرفت هي التي رفعت 
ودفعت العمل لكي يكون �ش���ورة طبق االأ�شل اأو 

هكذا نرى م���ن واقع تتجلى في���ه االآراء، ومن حالة 
تنطلق منها ب�شائر اخلري وحمامات ال�شالم.

االأربع���اء املواف���ق الثام���ن ع�رس م���ن اأبريل من 
العام 2018 �ش���يظل خالدا يف الذاكرة، حيا مبرور 
الزمان، را�ش���خا ر�ش���وخ املكان، متالألئا كاالإن�شان 

حن يحاور اأخيه االإن�شان.
احلف���ل املهيب ال���ذي تقدمه رئي����س الوزراء 
حفظ���ه اهلل ورع���اه، وال���ذي مت تد�ش���ن املرحلة 
االأول���ى من وثيقته التاريخية ل���ن يكون باإذن اهلل 
وتوفيقه نهاية املطاف، حيث االإ�شدار الثاين يتم 
االإعداد له بالهمة ذاتها، وبال�شوق ذاته، لكي يخرج 
هو االآخر يف ثوبه النا�ش���ع، فاإلى ن�ش���خة قادمة من 
جمل�س الرئي�س واإلى فرحة جديدة �شنظل تواقن 

اإليها يوما بعد يوم، واهلل املوفق وامل�شتعان.
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�سمو ال�سيخ علي بن خليفة ي�سيد بخدمات “ال�سالم”

خالد بن عبداهلل: البحرين تتبواأ مكانة م�رصفية مرموقة

تن�سيق التعاون بني قوة الدفاع واحلر�س الوطني

خطط للتطوير الإداري يف احلر�س امللكي

“اجلنوبية” حري�سة على تبني املبادرات اخلريية
ا�شتعر�س مبادرات املحافظة مع رئي�س الأوقاف ال�شنية... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي: 

املنامة - بنا: اأناب رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي الأمري خليف���ة بن �ش���لمان اآل 
خليف���ة، ال�ش���يخ خليفة ب���ن را�ش���د اآل خليفة، 
وحمافظ اجلنوبية �ش���مو ال�شيخ خليفة بن علي 
اآل خليفة حل�ش���ور حفل ال�شتقبال الذي اأقامه 
�ش���فري اململك���ة املتحدة لدى مملك���ة البحرين 
�ش���اميون مارت���ن م�ش���اء اأم����س مبقر ال�ش���فارة 
الربيطانية باملنامة؛ وذلك مبنا�شبة ذكرى عيد 
ميالد �ش���احبة اجلاللة امللك���ة اليزابيث الثانية 
ملك���ة اململك���ة املتح���دة واأيرلندا ال�ش���مالية، 
وبح�ش���ور عدد من كبار امل�ش���وؤولني واأع�ش���اء 

ال�شلك الدبلوما�شي واملدعوين. 
ونقل ال�ش���يخ خليفة بن را�ش���د اآل خليفة، 
و�شمو حمافظ اجلنوبية ال�شيخ خليفة بن علي اآل 
خليفة تهاين وتربيكات �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء اإلى جاللة امللكة اإليزابيث الثانية 
به���ذه املنا�ش���بة، ومتني���ات �ش���موه جلاللته���ا 
مبوف���ور ال�ش���حة العافي���ة وللمملك���ة املتحدة 
ال�ش���ديقة و�شعبها ال�شديق ا�ش���تمرار التقدم 
والزدهار. واأ�شادا بامل�شتويات املتقدمة التي 
ي�شهدها م�ش���توى التعاون بني مملكة البحرين 
واململكة املتحدة، والذي يج�ش���د عمق الروابط 
التاريخي���ة الت���ي جتم���ع بني قيادتي و�ش���عبي 

البلدين ال�شديقني. 
من ناحيته، توجه ال�شفري الربيطاين بجزيل 
ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء على دعم �ش���موه امل�شتمر لكل ما يعزز 
اأوا�رص العالقات املتمي���زة بني البلدين، موؤكدا 
اأن العالق���ات البحريني���ة الربيطاني���ة ت�ش���هد 
مناء م�ش���تمرا يف �ش���تى القطاع���ات، واأن بالده 
حري�شة على تعزيز التعاون الثنائي يف خمتلف 
املج���الت بال�ش���كل الذي يع���ود بالنف���ع على 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

ع���وايل - املحافظة اجلنوبية: اجتمع �ش���مو 
حمافظ���ة اجلنوبية ال�ش���يخ خليفة ب���ن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة م���ع رئي�س الأوقاف ال�ش���نية 
را�ش���د الهاج���ري يف قاع���ة الجتماع���ات مببنى 

املحافظة اجلنوبية. 
ويف بداي���ة الجتم���اع، رّحب �ش���مو ال�ش���يخ 
خليفة بن علي برئي�س الأوقاف ال�شنية، م�شيًدا 
مب���ا يبذل���ه جمل����س اإدارة الأوقاف ال�ش���نية من 
جهود وا�ش���حة وملمو�شة يف �شبيل خدمة بيوت 
اهلل عز وجل، ودور العبادة وامل�شاريع الوقفية 
ورعايتها مبا يتنا�ش���ب مع عظ���م دورها خلدمة 
���ا �ش���موه اأب���رز املبادرات  املجتم���ع، م�شتعر�شً
الت���ي تبنته���ا املحافظ���ة اجلنوبي���ة  اخلريي���ة 
القدمي���ة،  الغرب���ي  الرف���اع  مق���ربة  ك�ش���يانة 
بالإ�ش���افة اإل���ى امل�ش���اريع اخلريي���ة الوقفي���ة 
التي ت�ش���عى املحافظة اجلنوبي���ة اإلى تنفيذها 
يف حديق���ة اأم غويف���ة وحديقة البوك���وارة نظًرا 
ملكانتهما ورمزيتهما التاريخية، بالإ�شافة اإلى 
تناول اآخر م�شتجدات ما مت ب�شاأن مراحل م�رصوع 

قاعة مقربة الزلق. 
كما ا�شتعر�س �ش���مو حمافظ اجلنوبية اأبرز 
الفعالي���ات وامل�ش���اريع واملب���ادرات اخلريي���ة 
التي �ش���تطلقها املحافظة اجلنوبية خالل �شهر 
رم�ش���ان املبارك والتي تهدف اإل���ى ن�رص القيم 

ال�شاحلة وتعزيز ال�ش���لوكيات الإيجابية واإحياء 
ال�ش���دقات والت���ي تاأتي انطالًقا م���ن الأهداف 
اخلريية التي ت�ش���عى املحافظ���ة اجلنوبية اإلى 
تنفيذه���ا، موؤك���ًدا �ش���موه اأهمية رعاي���ة ودعم 
العمل اخلريي ملا مثله قيمة اإن�ش���انية يف البذل 

والعطاء يف املجتمع.
كما اطلع �ش���مو حماف���ظ اجلنوبية على اأهم 
امل�ش���اريع الت���ي يق���وم جمل����س اإدارة الأوقاف 
ال�ش���نية عل���ى تنفيذه���ا يف نط���اق املحافظ���ة 
والتي تنوعت ما بني اإن�ش���اء ع���دد من اجلوامع 
وامل�شاجد، بالإ�شافة اإلى �شيانة بع�س الأوقاف 
اخلريية واأهم الإجن���ازات التي حققها املجل�س 

خالل هذه الفرتة وكيفية ا�ش���تثمار الوقف مبا 
يعود بالنفع على تنمية املجتمع. 

وم���ن جانب���ه، اأع���رب الهاجري عن �ش���كره 
وتقديره ل�شمو ال�شيخ خليفة بن علي على دعمه 
املتوا�شل ورعايته امل�شتمرة ملجل�س الأوقاف 
ال�شنية، م�ش���رًيا اإلى اأن هذا الدعم ياأتي تاأكيًدا 
على اخل�ش���ال احلميدة التي ُجبل عليها �شموه، 
وتاأكيًدا لدور �شموه يف ن�رص قيم اخلري والرتاحم 
بني اأبناء املجتمع، معرًبا عن ا�ش���تعداد جمل�س 
اإدارة الأوق���اف ال�ش���نية لزي���ادة اأوا�رص التعاون 
والتن�شيق امل�شرتك مع املحافظة اجلنوبية مبا 

يكفل تطور ومناء املجتمع وازدهاره.

• ال�شيخ خليفة بن را�شد و�شمو ال�شيخ خليفة بن علي يح�رصان حفل ال�شتقبال	

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل 
خليفة مبكتبه بق�رص الق�شيبية رئي�س جمل�س 

اإدارة م�رصف ال�شالم اجلديد بطي املهريي.
ويف بداي���ة اللق���اء، رح���ب نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء باملهريي، م�ش���يدا �ش���موه مبا 
يقوم به م�رصف ال�ش���الم م���ن خدمات م�رصفية 
ومالية �ش���اهمت يف تطوير قطاع ال�ش���تثمار 
يف مملك���ة البحري���ن، متمنيا �ش���موه لل�ش���يد 
املهريي كل التوفي���ق والنجاح يف اأداء مهام 
عمله اجلديد. وخالل اللقاء ا�ش���تعر�س �ش���مو 

نائ���ب رئي�س الوزراء م���ع رئي�س جمل�س اإدارة 
م�رصف ال�شالم اخلطط امل�شتقبلية التي ينوي 

امل�رصف اإن�شاءها يف املراحل املقبلة.
م���ن جهت���ه، ع���رب رئي����س جمل����س اإدارة 
م����رصف ال�ش���الم اجلديد ع���ن خال�س �ش���كره 
وتقديره ل�ش���مو نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
عل���ى ما لقيه من ترحيب، م�ش���يدا مبا تقدمه 
داعم���ة  وحواف���ز  ت�ش���هيالت  م���ن  احلكوم���ة 
للم�شاريع القت�شادية التي تقوم بها البنوك 
واملوؤ�ش�ش���ات املالية يف البالد مبا ي�ش���ب يف 

م�شلحة الوطن واملواطن.

املنام���ة - بنا: اأكد نائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء ال�ش���يخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة اأن 
“تطبي���ق احلكومة ل�شيا�ش���ات نقدية ومالية 
من�ش���جمة مع اأف�ش���ل املعايري واملمار�ش���ات 
الدولي���ة من جه���ة، وجهوزية البني���ة التحتية 
املتط���ورة للبن���وك وامل�ش���ارف العامل���ة يف 
البحرين من جهة اأخرى، اأهلت اململكة لتتبواأ 
مكانة مرموقة على �شعيد املنطقة بو�شفها 

مركًزا مالًيا رائًدا ومتقدما”.
ال���دور  عل���ى  ال�ش���دد  ه���ذا  يف  واأثن���ى 
احلي���وي ال���ذي تلعب���ه البن���وك وامل�ش���ارف 
املحلية يف تقدمي خدم���ات التجزئة املوجهة 
لالأفراد، والتي متكنهم من تلبية متطلباتهم 
وم�ش���تلزماتهم كاف���ة، اإلى جان���ب دورها يف 
تعزي���ز القطاع���ات القت�ش���ادية والتجاري���ة 
وال�ش���تثمارية باعتبارها حمرًكا رئي�ًشا لعجلة 

التنمية يف مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى ا�ش���تقبال ال�ش���يخ خالد يف 
مكتبه بق�رص الق�ش���يبية اأم����س رئي�س جمل�س 
رئي����س  البحري���ن   - ال�ش���الم  م����رصف  اإدارة 
جمل����س اإدارة م����رصف الطاق���ة الأول خليف���ة 
املهريي، بح�شور عدد من امل�شوؤولني يف كال 

امل�رصفني.
وخالل ال�شتقبال، اأعرب ال�شيخ خالد بن 
عبداهلل عن تهانيه مبنا�شبة انتخاب املهريي 
رئي�ًشا ملجل�س اإدارة م�رصف ال�شالم - البحرين 
اأخ���ريا، متمنًي���ا للم����رصف وجلمي���ع العاملني 
في���ه كل التوفيق والنج���اح يف حتقيق الروؤى 
والأه���داف والر�ش���الة الت���ي ي�ش���بون جميًعا 
لتحقيقها. كما ا�ش���تمع اإلى �رصح موجز ب�شاأن 
اخلط���ط احلالية وامل�ش���تقبلية الت���ي يعتزم 

م�رصف ال�شالم تنفيذها داخلًيا وخارجًيا.

الرف���اع - ق���وة الدفاع: ا�ش���تقبل القائد 
الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن امل�ش���ري الركن 
ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة اأم�س، رئي�س 
احلر�س الوطني �ش���مو الفريق الركن ال�ش���يخ 
حمم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة. ورح���ب القائد 
العام لقوة دفاع البحرين ب�شمو رئي�س احلر�س 
الوطني، ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عالقات 
التعاون والتن�شيق امل�ش���رتك بني قوة دفاع 
البحري���ن واحلر�س الوطني، كما مت بحث عدد 

من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.
وا�ش���تقبل القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 

البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليف���ة يف مكتب���ه بالقيادة العامة �ش���باح 
اأم�س، رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش���حة الفريق 
طبيب ال�ش���يخ حممد ب���ن عب���داهلل اآل خليفة. 
ورح���ب القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحرين 
برئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، مثمًنا اجلهود 
الطيبة املبذولة التي يقدمها املجل�س الأعلى 
لل�ش���حة لتطوي���ر وحت�ش���ني ج���ودة اخلدمات 
ال�ش���حية املقدمة ملواطن���ي ومقيمي مملكة 
البحري���ن، بالإ�ش���افة اإل���ى بح���ث ع���دد م���ن 

املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

الرفاع - قوة الدف���اع: قام رئي�س هيئة 
الأركان الفريق الركن ذياب النعيمي بزيارة 
اإلى احلر�س امللكي، وكان يف ا�شتقباله قائد 
احلر�س امللكي �ش���مو العميد الركن ال�ش���يخ 

نا����رص ب���ن حم���د اآل خليف���ة.  وخ���الل الزيارة 
ا�شتمع رئي�س هيئة الأركان اإلى اإيجاز خلطط 
التطوير الإداري ومراحل �ش���ري العمل وبرامج 

الإعداد والتدريب باحلر�س امللكي.

• �شمو حمافظ اجلنوبية م�شتقبالً رئي�س جمل�س اإدارة الأوقاف ال�شنية	

خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ خليفة بن علي يح�رصان حفل ال�سفارة الربيطانية
نقال تهاين �شمو رئي�س الوزراء مبنا�شبة ذكرى ميالد امللكة اإليزابيث
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النقاش واإلصغاء بمجلس الرئيس

�س���وؤايل الأ�س���بوعي ملدير التحري���ر الزميل اأمين هم���ام بعد كل انعق���اد ملجل�س رئي�س 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة عن الر�س���الة الأبرز التي 

ي�سعلها �سموه بفناره، ولكل “مان�سيت” عن املجل�س ق�سة وعربة.
ينك���ب جهاز التحري���ر باجتماع دوري؛ لتفكي���ك مداولت املجل�س املهي���ب. قمرة قطار 
���م التوجيهات ال�س���امية، وتدفع بكل فكرة ملقطورة لتتخذ �س���كتها؛ للمعاجلة  “البالد” تق�سِّ
ال�س���حافية، و�س���ول ملحطاتها، بن�رش مو�س���وعات متكاملة باجلريدة. كان �س���ووؤها الأول من 
جمل�س حكيم العرب، وذلك ما ُيف�رشِّ �رشعة ا�س���تجابة �س���مو رئي�س الوزراء مع ما تن�رشه “البالد” 
من منا�سدات القرى واجلهات واملواطنني؛ لأنها تنب�س مببادئ املجل�س العامر، وما جرى من 

ق�ساء حوائج اأهايل قرية ال�ساحلية خري مثال على ذلك.
حلقة اجلال�س���ني باملجل�س نخبة رجال الدولة، واأعيان املجتمع، والقطاعات املهنية، من 
خمتل���ف املذاهب والف���رق والنحل. ويروي �س���هود الع�رش، طوال 40 عاما م���ن عمر املجل�س، 
اهتداء زوار �س���موه بطوق جناة حتل م�س���كالت عالقة، اأو اطالعهم على اأجنة م�رشوعات تنموية 
�س���خمة، مثلما جرى بتوجيه �س���موه فتح ال�سوق العقارية اأمام الأ�س���قاء اخلليجيني اأو انطالق 

م�رشوع تاأ�سي�س اأول بور�سة.
لقد ت�رشفت بتلبية دعوة ح�س���ور تد�سني كتاب “جمل�س الرئي�س” اأم�س. كتاب توثيقي 
اأني���ق. اأجنزه الرئي�س املوؤ�س����س للجامعة الأهلية الربوفي�س���ور عبداهلل احل���واج. يخت�رش حكمة 
قائ���د يف 200 �س���فحة، بجه���د تاأريخي ر�س���ني، انتقى فيه اأف�س���ل ال�سخ�س���يات والكلمات 

وال�سور.
وتوجز الكثري ر�س���الة تقدمي الكتاب بقلم نائب رئي�س جمل�س الوزراء �س���مو ال�سيخ علي 
بن خليفة اآل خليفة بعبارة �سموه عن “اإن الرئي�س الوالد �سيظل رمزا خالدا، وتاريخا �سامدا، 
وحب ال�سعب ل�سموه ل حدود له، وميثل ظال متالألئا على جانبي الطريق، و�رشاطا من�سدل على 

اأكتاف اأمة حتملت الكثري؛ كي حتقق اخلري الوفري”.   
مداولت �س���موه باملجل�س تب�رشِّ الوزير، وتر�س���د امل�س���وؤول لت�س���حيح املثال���ب، وتنبِّه 
ال�سحافة لق�سايا و�سيكة، وتطفئ هواج�س القت�ساديني، وحتّذر املجتمع من ظواهر مقلقة. 

خ عقيدة خدمة املواطن. املجل�س همزة و�سل بني املختلفني واأطياف املجتمع، وُير�سِّ
ويعترب جمل�س �س���موه ملتقى حرا، ملن اأراد النقا�س اأو الإ�س���غاء. اإنه ميدان تعبري قلوب 
غيارى الوطن اأمام �س���احب القلب الكبري. و�ساحة عظة لآذان ت�سغي ال�سوت الرخيم الرزين. 

الواثق مبنطقه. والقوي مبواقفه.   
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تيارات

ور�شة عمل تناق�ش اعتماد الواجهة البحرية 

البدء ب�شيانة 25 مدر�شة حكومية مطلع مايو

الك�شف عن ت�شميم �شعار يوم املراأة البحرينية 

البدء يف اإن�شاء مركز املختربات الزراعية والبيطرية

حممد بن �شلمان يح�رض احتفال ال�شفارة الربيطانية بعيد ميالد امللكة 

تنفيًذا لتوجيهات قرينة عاهل البالد 

نيابة عن جاللة امللك 

املنام����ة - بن����ا: حتقيق����ا لروؤي����ة قرين����ة عاهل 
البالد رئي�س املجل�س ال�ست�ساري للمبادرة الوطنية 
لتنمي����ة القط����اع الزراع����ي �س����احبة ال�س����مو امللكي 
الأمرية �س����بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة يف ا�ستدامة 
وتطوير وتنمية القط����اع الزراعي يف مملكة البحرين 
من خالل توفري الغذاء الآمن للمجتمع، وحماية �سحة 
احليوان والنب����ات، والرتويج للممار�س����ات الزراعية 
والغذائية ال�س����ليمة عرب �سيا�سات ولوائح ومعايري 
ج����ودة واأبح����اث وبرامج توعوي����ة فعال����ة ومتكاملة، 
د�سنت وكالة الزراعة والرثوة البحرية ر�سميا “مركز 

املختربات والبحوث الزراعية والبيطرية”. 
ويع����د املركز اأك����رب مركز متخ�س�����س من نوعه 
عل����ى م�س����احة 1117 مرتا مربعا م����ن طابقني ويدار 
وف����ق نظ����ام اإلك����رتوين ذك����ي، يربط ب����ني خمتلف 
اخلدم����ة  به����دف جتوي����د  وير�س����دها؛  التفا�س����يل 
و�س����مان ماأمونيتها. واأو�سح وكيل الزراعة والرثوة 
البحري����ة ال�س����يخ خليف����ة ب����ن عي�س����ى اآل خليفة اأن 
توجيه����ات الأم����رية �س����بيكة بن����ت اإبراهيم باأن�س����اء 
املركز ياأتي انطالقا من اإميانها باأن �س����المة الغذاء، 
والأم����ن الغذائي وجهان لعملة واح����دة، واأن القطاع 
الزراعي قادر على اأن ي�س����بح اأهم حماور القت�ساد 
والبح����وث  املخت����ربات  اأن مرك����ز  الوطن����ي، لفت����ا 
الزراعي����ة والبيطرية ه����و ثمرة توجيه����ات ومتابعة 
ودعم قرينة عاهل البالد م�س����حوبا بتعاون دائم من 
املبادرة الوطني����ة لتنمية القط����اع الزراعي ال�رشيك 
الإ�س����رتاتيجي لوكال����ة الزراعة يف اخلط����ط التنموية 
كاف����ة لزده����ار وتطوي����ر البيئ����ة الزراعي����ة مبملكة 
البحري����ن.  وقال وكيل الزراعة وال����رثوة البحرية اإن 
املركز ميثل اأكرب تو�س����عة يف تاري����خ الزراعة، حيث 
اأنه ينف����ذ وفقا لأف�س����ل املقايي�س واملوا�س����فات 
العاملي����ة واآخ����ر البت����كارات التقني����ة الإلكرتوني����ة 
الت����ي وظفت خلدمة البيئ����ة الزراعية من خالل اإجراء 
التج����ارب التي تخدم القطاع الزراعي بجوانبه كافة، 
وحتقي����ق اأعل����ى معدلت ال�س����المة الغذائية �س����من 
منظوم����ة م����ن البني����ة التحتية ال�س����خمة املت�س����لة 
بامل�����رشوع؛ لتعظي����م اإنتاج و�س����مان اأم����ان ما ميكن 
زراعته حمليا، م����ع املحافظة على مواردنا الطبيعية 
م����ن الرتب����ة واملي����اه؛ منوه����ا اأن املرك����ز البحث����ي 
واملختربي يعترب هو الأول يف البحرين الذي ي�سمتل 
عل����ى جميع املختربات الزراعي����ة والبيطرية واملواد 
الغذائية من اأ�س����ل نباتي وحيواين، كما اأنه يعد نواة 

البحوث الزراعية والبيطرية و�سالمة الغذاء.
وع����ن مكون����ات مرك����ز البح����وث واملخت����ربات 
الزراعي����ة والبيطري����ة، اأو�س����ح وكي����ل الزراع����ة اأنه 
ي�س����تمل على مركز خمتربات متكام����ل يحتوي على 
جميع الفحو�س����ات التي ت�س����اعد يف جتن����ب الأ�رشار 
الناجتة من ا�ستخدام الأنواع غري اجليدة من الأ�سمدة 
وحم�س����نات الرتبة، ودعم البح����وث العلمية يف طرق 
ال�س����تزراع والأن�س����جة لإنت����اج الأن����واع اجلي����دة من 

النخيل، ت�س����خي�س الآفات واحل�رشات التي ت�س����يب 
النبات����ات، وانطالق البحوث العلمية التي من خاللها 
ميك����ن تطوير �س����بل الوقاي����ة من الأن����واع املختلفة 
م����ن الآف����ات اإلى جان����ب خمت����رب الرتبة والأ�س����مدة، 
وخمترب الأن�س����جة، وخمترب الأم����ان الغذائي، وخمترب 
امليكروبية احليوانية، وخمترب الطفيليات، وخمترب 
الكيم����اء احليوي����ة، وخمت����رب املنتج����ات الع�س����وية، 
وخمت����رب علم الطبيع����ة، وخمترب الهند�س����ة الوراثية 

.)DNA(
وتاب����ع اأن مركز املخت����ربات والبحوث البيطرية 
ي�سمل على فح�س عينات املحاجر البيطرية؛ بغر�س 
التاأك����د من خلو املا�س����ية من اأية خماط����ر اأو اأمرا�س 
وبائي����ة، كذلك التق�س����ي احلقل����ي لأمرا�س القطيع 
احليواين، واإجراء فحو�س����ات دورية �سد اأي اأمرا�س 
وبائية؛ بهدف تفادى الت�س����دي لالأمرا�س الوبائية، 
والقيام بتنفيذ برامج املكافحة والوقاية، م�س����يفا 
اأن املركز ي�س����م اأي�س����ا خمتربا متخ�س�سا يف بحوث 
�سالمة الغذاء، وي�سمل فح�س كل املنتجات الغذائية 
م����ن اأ�س����ل نباتي وحيواين م����ن م�س����ببات الأمرا�س، 
والعم����ل على حتليل املخاطر من خالل الفحو�س����ات 
الدورية والبحوث بالتعاون مع اجلهات ذات ال�س����لة 
داخليا وخارجيا، وهي فحو�س����ات متبقيات مبيدات 

اأو �س����موم اأو اأدوية اأو م�س����ادات حيوي����ة يف اللحوم 
املنتج����ات الغذائي����ة، ويتك����ون من �س����قني، خمترب 

الأحياء الدقيقة، وخمترب الكيمياء احليوية،
و�س����دد على اأن من اأهم اأهداف املركز هو عمل 
الأبح����اث الزراعية يف املخت����ربات واملزارع والبيوت 
املحمية، ومن ثم نقل نتائجها للمزارعني لال�ستفادة 
منها كذلك تقدمي اخلدمات الفنية للقطاع الزراعي 
“التحالي����ل املختربي����ة، التقييم الفن����ي واخلدمات 
وكتاب����ة  الت�سخي�س����ية  اخلدم����ات  ال�ست�س����ارية، 
التو�س����يات تنمية البيئة العامل����ة باملجال الزراعي 
من خ����الل عق����د ال����دورات املتخ�س�سة،كا�س����فا اأن 
املركز ي�س����م مكتبة زراعية الكرتونية �ساملة ت�سم 
كافة الإ�سدارات الزراعية العاملية؛ لإطالع العاملني 
باملج����ال البحث����ي الزراع����ي عل����ى اأح����دث البح����وث 
العاملية التي تتنا�سب مع الظروف املناخية للملكة 
البحرين، والتي من �س����اأنها مواكب����ة التطور العلمي 
والتكنولوج����ي يف املجال الزراعي ب�س����قيها النباتي 
واحليواين �سواء على ال�سعيد العربي اأو الإقليمي اأو 
الدويل، ومدها مبختلف م�سادر املعلومات الزراعية 
وغ����ري الزراعي����ة ذات ال�س����لة، كما �س����يتم تزويدها 
بالأ�س����اليب الإلكرتونية احلديثة كافة، اإ�سافة اإلى 

الطاقم الفني املتخ�س�س واملوؤهل.

املنامة - بنا: اأناب عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، �س���مو ال�سيخ حممد 
بن �س���لمان بن حمد اآل خليفة حل�سور الحتفال الذي 
اأقامته �س���فارة اململك���ة املتحدة يف مملك���ة البحرين 
مبنا�س���بة عي���د املي���الد الثاين والت�س���عني ل�س���احبة 
اجلالل���ة امللك���ة اليزابي���ث الثاني���ة ملك���ة اململك���ة 
املتحدة و�سمال اأيرلندا. ويف الكلمة التي األقاها خالل 
الحتف���ال، قدم �س���موه التهاين والتربي���كات جلاللة 
امللك���ة بهذه املنا�س���بة، منوه���ا مبا قدمت���ه جاللتها 
من جهود كب���رية يف خدمة بلدها، وم���ا اأبدته من دعم 
للتع���اون الدويل م���ع حلفاء اململكة املتحدة، م�س���ريا 
اإلى ما ت�س���كله العالق���ات البحريني���ة الربيطانية من 
اإحدى ال�س���واهد الإيجابية على ذل���ك مبا تتميز به من 
قوة وتعاون عايل امل�س���توى توا�سل التنامي بوترية 
مت�س���ارعة مع بل���وغ هذه العالقات الوطي���دة اأكرث من 
مئت���ي عام م���ن ال�س���داقة وال�رشاك���ة الوثيق���ة. واأكد 

�سموه على اأ�س����س ال�رشاكة التاريخية بني اململكتني، 
اللتني ي�سمهما حتالف قوي و�سداقة وثيقة وحتظى 
العالق���ات الثنائي���ة بينهم���ا الدع���م والهتم���ام م���ن 
عاهل البالد �س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليف���ة، وملك���ة اململكة املتحدة و�س���مال اآيرلندا 
�س���احبة اجلالل���ة امللكة اإليزابي���ث الثاني���ة، اإذ جتمع 
جاللتيهم���ا قي���م عالية م���ن روح امل�س���وؤولية والروؤى 
احل�سارية الواعية، منوها بالدور الكبري الذي توا�سل 
ه���ذه ال�رشاك���ة القي���ام ب���ه يف الإ�س���هام يف تعزيز اأمن 
وا�ستقرار املنطقة والت�س���دي للتحديات امل�سرتكة. 
واأ�س���ار �سموه اإلى ما �س���هدته العالقات الرا�سخة بني 
البلدي���ن ال�س���ديقني من حمطات بارزة على �س���عيد 
العالق���ات الثنائي���ة ب���ني البلدين على امل�س���تويات 
�س���كل  فق���د  والقت�س���اد،  والتعليمي���ة  الع�س���كرية 
افتت���اح ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري 

�س���لمان بن حمد اآل خليفة، وبح�س���ور �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري اأن���درو دوق يورك ملن�س���اأة الإ�س���ناد 
البحري الربيطاين ف�سال جديدا يف التعاون الع�سكري 
الثنائ���ي بني مملكة البحري���ن واململكة املتحدة، كما 
تعاون البلدان يف جمال ريادة الأعمال على امل�س���توى 
العاملي من خالل اطالق الن�س���خة البحرينية الأولى من 
برنامج رواد يف الق�رش برعاية �س���موهما، وعلى �سعيد 
التع���اون يف املج���الت التعليمية، فقد د�س���ن �س���مو 
دوق يورك م�رشوع ال�رشاكة بني اجلامعة الربيطانية يف 
مملكة البحرين، وجامعة �س���الفورد مان�س�س���رت. وخالل 
احلفل الذي ح�رشه عدد من اأ�س���حاب ال�سمو واملعايل 
وال�س���عادة، األقى �س���فري اململكة املتحدة �س���اميون 
مارتني كلمة �س���كر فيها �سموه على ح�سور الحتفال 
بالنياب���ة ع���ن جاللة املل���ك، ون���وه فيه���ا بالعالقات 
التاريخية بني البلدين ال�سديقني التي جتاوزت مدى 
املئتي عام، وتتوا�سل فيها حمطات التعاون الوثيق. 

• �سمو الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم	

• �سمو ال�سيخ حممد بن �سلمان يح�رش احتفال ال�سفارة الربيطانية	

• ال�سيخ خليفة بن عي�سى	

املنامة - بنا: بن���اًء على توجيهات ويل 
العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء رئي����س اللجنة العليا 
للتخطيط العمراين �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل خليف���ة، باعتماد 
املخط���ط العام للمرحلة الأول���ى من الواجهة 
البحرية بني املنامة واملحرق، اأ�سار الرئي�س 
والتطوي���ر  التخطي���ط  لهيئ���ة  التنفي���ذي 
العمراين ال�س���يخ نايف ب���ن خالد بن اأحمد اآل 
خليف���ة اإلى اأنه مت عقد ور�س���ة العمل الأولى 
ب�س���اأن اعتم���اد الواجهة البحري���ة )كورني�س 
املل���ك في�س���ل(، والت���ي �س���ارك به���ا عدد 
من اجله���ات ذات العالقة كهيئ���ة الكهرباء 
وامل���اء، هيئ���ة تنظي���م الت�س���الت، اأمان���ة 
العا�س���مة، جمل�س اأمناء العا�س���مة، و�سوؤون 
الأ�س���غال التاب���ع لوزارة الأ�س���غال و�س���وؤون 
البلديات والتخطيط العمراين. وقال ال�سيخ 

نايف بن خالد “مت طرح عدد من املوا�س���يع 
للمناق�سة خالل هذه الور�سة والتي �ست�سهم 
يف تنفيذ امل�رشوع ح�س���ب موا�سفات الدليل 
ال�سرت�س���ادي لتطوي���ر الواجه���ات البحرية 
الذي قامت بو�سعه ال�رشكة الفرن�سية �سمن 
مبادرة تخطيط املدن البحرينية الفرن�س���ية، 
مبيًنا اأن الهدف من عقد الور�سة هو تن�سيق 
اجله���ود مبا يتعلق بخدم���ات البنية التحتية 
للم�رشوع”. واأ�س���اف اأن هذا امل�رشوع يف اإطار 
ما توا�س���له اللجنة العليا من متابعة لتطوير 
اأوجه التنمية احل�رشية امل�ستدامة والتخطيط 
العم���راين كعن�رش تنموي حموري، ي�س���توعب 
متطلبات املواطنني على امل�ستوى اخلدمي، 
يف اإطار م�س���رية التنمية ال�ساملة التي اأر�سى 
اأركانه���ا عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، وم���ا عززته من 

مبادئ ال�ستدامة. 

و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطيط العمراين: ك�سفت مدير 
اإدارة �سيانة املباين بوزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين هدى عبا�س 
ع���ن اأن���ه مت الإنتهاء م���ن مرحل���ة التخطيط 
مدر�س���ة   25 �س���يانة  مل����رشوع  والت�س���ميم 
حكومية يف خمتلف حمافظات اململكة بكلفة 

تقديرية بلغت 1.8 مليون دينار.
واأ�س���ارت عبا�س اإلى اأنه قد مت الإنتهاء 
من اإعداد و�س���ف العمل التف�س���يلي اإ�سافة 
التف�س���يلية  الهند�س���ية  الر�س���ومات  اإل���ى 
لتل���ك املدار�س م���ن قبل مهند�س���ي الإدارة 

بالتن�س���يق مع املخت�س���ني ب���وزارة الرتبية 
والتعلي���م، م�س���ريًة ال���ى اأن���ه �س���يتم البدء 
بتنفي���ذ اأعم���ال ال�س���يانة مطلع �س���هر مايو 
املقبل على اأن ت�س���تكمل قب���ل بداية العام 

الدرا�سي اجلديد 2018 - 2019.
ت�س���عى  ال���وزارة  اأن  ه���دى  واأ�س���افت 
اإل���ى حتوي���ل املب���اين احلكومي���ة تدريجًي���ا 
وم���ن �س���منها املدار����س اإلى مب���ان خ�رشاء 
�سديقة للبيئة ب�سكل جزئي؛ بهدف تر�سيد 
ا�س���تهالك الطاقة واملحافظ���ة على املوارد 
وال���رثوات الطبيعي���ة يف اململك���ة من خالل 

اأعمال ال�سيانة ال�ساملة لتلك املدار�س.

الرفاع - املجل�س الأعلى للمراأة: ك�س���ف 
املجل����س الأعل���ى للمراأة عن ت�س���ميم �س���عار 
ي���وم امل���راأة البحريني���ة ه���ذا الع���ام، والذي 
جرى تخ�سي�س���ه لالحتفاء بامل���راأة يف املجال 
الت�رشيعي والعمل البلدي. واأو�سح املجل�س اأن 
فكرة ال�سعار م�س���تمدة من ال�سكل الهند�سي 
ملبن���ى املجل����س الت�رشيع���ي، وج���رى اعتماد 
التب�س���يط يف اإي�س���ال الهوية عرب ا�س���تخدام 
ال�سكل الدائري املفتوح يف ال�سعار، مبا يرمز 
اأي�ًس���ا اإلى املجال�س البلدي���ة.  كما مت اختيار 
درجات اللون الأخ�رش امل�س���توحاة من �س���عار 
برنام���ج امل�س���اركة ال�سيا�س���ية للم���راأة الذي 
ي����رشف عليه املجل�س الأعل���ى للمراأة، ويهدف 
اإلى ت�س���جيع املراأة البحرينية على امل�ساركة 
ال�سيا�س���ية وجمالت ال�س���اأن العام كمر�سحة 

العن���وان  عل���ى  ال�س���عار  ويحاف���ظ  وناخب���ة. 
الرئي�س���ي ليوم امل���راأة البحرينية الذي اأقرته 
�ساحبة ال�سمو امللكي رئي�سة املجل�س الأعلى 
للمراأة منذ اإقرار املنا�سبة الوطنية عام 2008 

واملتمثل يف “قراأت.. تعلمت.. �ساركت”.
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وزير الداخلية ي�ستعر�ض العالقات مع ال�سفري الهندي 

ا للم�ساركة يف م�ساريع “الكهرباء” ا لبنانيًّ مريزا يتلقى عر�سً

ال�سيخة مي تطع بهزاد على برامج “الثقافة” 

ال�سيخة هال ت�سارك يف اجتماع مبادرة “تكرمي”

1000 وظيفة يف معر�ض “لولو للتوظيف”

59 % ن�سبة الطالبات يف موؤ�س�سات التعليم العايل

تطوير مهارات الطلبة و�سمان ح�سولهم على تعليم عال ذي جودة

يفتتح اأبوابه للبحرينيني 

140 باحثا يف موؤمتر “امللكية للبنات” عن “متكني املراأة”... النعيمي:

طلبة “العلوم التطبيقية” ي�ضتعر�ضون الثقافة الربيطانية يف “لندن داي”... اخلاجة: 

حتت رعاي����ة وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حمي����دان، اأطلق����ت لولوهايربماركت معر�����ض التوظيف 
الثاين مبجمع الرملي اأم�ض، وهو املعر�ض االأول من نوعه 

الذي تنظمه �رشكة خا�ضة وي�ضم عددا من ال�رشكات.
وان�ض����مت ه����ذا الع����ام 24 �رشك����ة ملعر�����ض لول����و 
للتوظيف 2018، حيث �ضم اأك�ضاك تابعة لوزارة العمل 

والتنمية االإجتماعية. 
ويع����د املعر�����ض مركز للم����وارد الب�رشي����ة وتوظيف 
املواطنني البحرينيني املوهوبني واملتعلمني. و�ض����هد 
املعر�ض ح�ض����ور اأكرث م����ن 2000 بحريني ح�رشوا للفرز 
االأويل واإج����راء املقاب����ات مع 24 �رشكة ك����ربى مبا فيها 
لولوهايربمارك����ت من اأجل الت�ض����جيل ل����� 1000 وظيفة 
�ض����من قطاع البي����ع بالتجزئة وقطاع ال�ض����يارات وقطاع 
الرعاية الطبي����ة وقطاع االأمن. ووفرت لولوهايربماركت 

وحدها فقط 500 وظيفة �ضاغرة.
و�ض����ملت الوظائ����ف املعرو�ض����ة الكت����اب وحرا�ض 
االأم����ن ومديري املبيع����ات واالأطباء، اإل����ى جانب وظائف 
الف����رق الرئي�ض����ية يف الغ����رف اخللفي����ة كامليكانيكيني 

والكهربائيني وم�رشيف املبيعات.
ومن بني ال�رشكات امل�ضاركة يف املعر�ض، يونيليفر 
ون�ض����تله ولولو العاملي����ة لل�رشافة وجمموع����ة اأي جي اأم 
الكوهج����ي و�رشك����ة حمم����د فخ����رو واإخوانه و�ض����كيور مي 
وم�ضت�ضفى الهال وبن هندي وماالبار للذهب واالأملا�ض 
ورد ت����اغ ومركز ناين للتدريب وج����ي فور اأ�ض وجمموعة 
جواد التجارية وج�ض����ميز وكيول����رام وجمموعة مطاعم مي 
مي ت����ري وكوكا كوال وب����ي اأم اأم اآي واآبريال واآي�ض����موك 

واإيجل لاأمن وال�ضامة و�ضناعات اأحمدي.
ويف تعليق����ه عل����ى معر�����ض الباحث����ني ع����ن العمل 
وال�����رشكات امل�ض����اركة، قال مدير جمموع����ة لولو، جوزير 
روب����اواال اإن لولوهايربماركت فخورة ج����دا بكونها قناة 
ات�ضال للبحرينيني امل�ض����تحقني لفر�ض عمل يحتاجون 
اإليه����ا من اأجل بناء م�ض����تقبلهم املهن����ي. يعترب معر�ض 
الوظائ����ف جزء م����ن اإلتزامنا جت����اه املجتمع، وه����و ياأتي 
تطبيقا لروؤية املدير العام، يو�ضف علي اأم اأي املتمركزة 
حول فك����رة اأن �ض����باب اململكة ه����م م����ن يقودوننا اإلى 

م�ضتقبل زاهر”.

بدوره، اأ�ضاد الوزير جميل حميدان مببادرة جمموعة 
لولو، وذكر “اإن ال�ض����باب اجلدد ع����ادًة ما يجلبون اأفكارا 
وطاقات جديدة ملواقع العمل، واالإ�ضتثمار فيها و�ضيلة 

لتاأمني التقدم ناحية امل�ضتقبل”.
كم����ا مت تك����رمي 20 موظفا من جمموع����ة لولو ممن 
خدموا ملدة 10 �ضنوات  خال حفل االفتتاح الذي ح�رشه 

الوزير.
ويعم����ل فريق لولو ب�ض����كل وثيق م����ع وزارة العمل 
للتن�ضيق من اأجل ن�رش معلومات التوظيف التي ي�ضتفيد 
منه����ا الباحث����ني ع����ن العم����ل. واملعر�����ض ل����ن ي�ض����اعد 
البحريني����ني يف العثور على وظائف فقط، بل �ض����يعطي 
فك����رة اأولية حول موقع العمل واآداب ح�ض����ور املقابات 
وما اإلى ذلك، والتي �ضي�ض����تفيد منها الباحثون ب�ض����كل 

تام يف امل�ضتقبل.
واأ�ض����اف روب����اواال اأن “البحريني����ني ه����م االأ�ض����ول 
احلقيقية لل�رشكات يف اململكة، حيث اأن لولوهايربماركت 
ا�ض����تفادت من تلك اخلربات املخل�ضة واملتعلمة والتي 

متتلك مهارات جيدة يف التعامل مع االآخرين”.

مدينة عي�ضى - وزارة الرتبية والتعليم: افتتحت 
اجلامعة امللكية للبنات بالتعاون مع موؤ�ض�ض���ة “جلف” 
للتعليم موؤمتر “املراأة واملجتمع” يف ن�ض���خته الثانية، 
حت���ت �ض���عار “متكني امل���راأة ع���رب التعلي���م العايل”، 
برعاي���ة وزير الرتبية والتعلي���م رئي�ض جمل�ض التعليم 
العايل ماجد النعيمي، ومب�ض���اركة 140 باحًثا ومتحدًثا 
من العدي���د من الدول، وعدد من ممثلي املوؤ�ض�ض���ات 

احلكومية واخلا�ضة والطلبة.
واألق���ى وزي���ر الرتبي���ة والتعليم كلم���ًة اأكد فيها 
االهتمام الكبري الذي يوليه جالة امللك و�ض���مو رئي�ض 
الوزراء و�ض���مو ويل العهد لتمكني املراأة البحرينية يف 
�ضتى القطاعات، من خال اإتاحة الفر�ضة لها للح�ضول 
على اأعلى م�ض���تويات التعليم والتدريب، اإذ ت�ضري اآخر 
االإح�ض���اءات اإلى بلوغ ن�ض���بة الطالبات يف موؤ�ض�ض���ات 
التعلي���م العايل املحلية 59 % من اإجمايل عدد الطلبة، 
ف�ض���ًا عن ح�ضول اململكة على اأعلى ن�ضبة تكافوؤ بني 
اجلن�ض���ني يف التعلي���م بح���وايل 100 %، وت�ض���نيفها 
�ض���من ال���دول ذات االأداء الع���ايل يف حتقي���ق اأهداف 

التعليم للجميع، بح�ضب تقارير منظمة اليون�ضكو.
من جهت���ه، األقى رئي�ض اجلامع���ة امللكية للبنات 
مازن حمم���د جمعة كلم���ة رحب فيها بامل�ض���اركني يف 
املوؤمت���ر، واأ�ض���اد باإجن���ازات اجلامعة خال ال�ض���نوات 
املا�ضية كجزء من اجلهود املبذولة يف مملكة البحرين 
لتمك���ني امل���راأة والرقي به���ا اإلى اأعلى امل�ض���تويات، 
وذل���ك يتج�ض���د جلًي���ا يف املب���ادرات التي يق���وم بها 

املجل�ض االأعلى للمراأة يف املجاالت كافة، والدور الذي 
تلعب���ه وزارة الرتبي���ة والتعليم وهيئة ج���ودة التعليم 
والتدريب الإخراج جي���ل متمكن ومتعلم يطمح للتطور 
ع���رب التعليم الع���ايل وامل�ض���اهمة يف املجتم���ع مهنًيا 
واجتماعًيا، وتاأتي اجلامعة امللكية للبنات؛ لت�ضاهم يف 
هذا التمكني عرب املوؤمتر لكونها اجلامعة القائمة على 
تعليم املراأة خ�ضو�ضا ومتكينها، م�ضرًيا اإلى اأن �ضجل 
اململك���ة حاف���ل باالإجن���ازات الكبرية يف جم���ال املراأة؛ 

لت�ضبح منوذًجا يحتذى به للعديد من دول املنطقة.
ب���دوره، اأكد رئي����ض موؤ�ض�ض���ة “جل���ف” للتعليم 
ديفيد ل���وك �رشورة االهتمام بتوفري م�ض���توى متطور 
من التعلي���م يف خمتل���ف املراحل الدرا�ض���ية، والعايل 

منها خ�ضو�ض���ا، فالتعليم هو الركيز االأ�ضا�ض لتمكني 
املراأة يف خمتلف املجاالت، وتعزيز دورها يف املجتمع، 
واأن حت�رش الدول مرتبط ب�ض���كل كبري مب�ض���توى تعليم 
املراأة وثقافتها وم�ضاركتها يف م�ضرية التنمية والبناء. 
ويت�ضمن املوؤمتر الذي يقام على مدى يومني يف 
مقر اجلامعة امللكية للبنات حماور وجل�ض���ات نقا�ضية 
ع���دة، ت�ض���تمل عل���ى 60 بحًثا علمًي���ا يف جمال متكني 
امل���راأة، وياأتي ه���ذا املوؤمتر بن�ض���خته الثانية بتنظيم 
من اجلامع���ة امللكية للبنات الرائ���دة يف تعليم املراأة 
مبملكة البحرين مب�ضاندة من “متكني” والبنك االأهلي 

املتحد و�رشكة اأملنيوم البحرين )األبا(.

�ض����رتة - جامع����ة العل����وم التطبيقية: اأك����د رئي�ض 
جمل�ض اأمناء جامعة العل����وم التطبيقية وهيب اخلاجة اأن 
اجلامع����ة ال تاألو جهداً يف �ض����بيل تطوير مه����ارات الطلبة 
و�ض����مان ح�ض����ولهم على تعليم عال ذي جودة من خال 
الرتكيز على تنمية اجلوانب املهارية واالإبداعية لديهم 
وربطها بدرا�ض����تهم النظرية مل�ض����اعدتهم على �ضهولة 
االنخراط يف �س����وق العمل واإك�س����ابهم اخل����رات الكافية 
لذل����ك، موؤكداً اأن اجلامعة حتر�����ض وتكر�ض ُجلَّ جهودها 
يف اإعداد جيل واٍع مثقف منتم ملجتمعه ووطنه واأمته من 
خال خطتها اال�ضرتاتيجية التي تواكب متغريات الع�رش 

على امل�ضتويات املحلية والعربية والعاملية كافة.
داي  لن����دن  لفعالي����ة  افتتاح����ه  ل����دى  ذل����ك  ج����اء 
)LONDON DAY( الت����ي اأقامه����ا الطلبة يوم اأم�ض 
االأربعاء يف مبنى اجلامعة، م�ض����رياً اإل����ى اأن جمل�ض االأمناء 
يدعم االأن�ضطة والفعاليات الامنهجية للطلبة الأهميتها 
يف تطوي����ر �ضخ�ض����ية الطال����ب الذهني����ة والعلمي����ة مب����ا 
تك�ض����بهم من مه����ارات التفك����ري والتخطي����ط والتنفيذ 
واالت�ض����ال والعم����ل اجلماع����ي من خال امل�ض����اريع التي 

يقدمونها يف هذه الفعاليات.
وا�ض����تملت الفعالية التي تاأت����ي بالتزامن مع زيارة 
لوفد من جامعة لندن �ض����اوث بانك للجامعة على فقرات 
متنوعة بداأها رئي�ض اجلامعة غ�ض����ان عواد بكلمة اأ�ض����اد 

به����ا مب�ض����مون الفعالي����ة واأعم����ال الطلبة، ت����اه رئي�ض 
جمل�ض االأمناء وهيب اخلاجة بكلمة ترحيبية بال�ض����يوف، 
ثم حتدث نائب رئي�ض جامعة لندن �ض����اوث بانك للبحث 
العلم����ي واخلدمات اخلارجية باول اإيف����ي، ليقدم بعدها 
الطلبة و�ض����لة غنائية، ثم جمموعة من االأفام الق�ضرية 
الت����ي اأنتجها الطلبة ح����ول برامج اجلامع����ة بالتعاون مع 
جامعتي لندن �ض����اوث بانك وكاردي����ف مرتوبوليتان يف 
اململكة املتحدة، حيث حتدثوا عن جتربتهم بالدرا�ض����ة 
يف الربامج امل�ضت�ضافة من اجلامعات الربيطانية، واأخرياً 
جولة للح�ض����ور يف املعر�ض الثقايف الذي ا�ضتعر�ض من 
خال����ه الطلبة جوانب متع����ددة من الثقاف����ة الربيطانية  

)املباين، الطعام، الثقافة، املج�ضمات... الخ(. 
م����ن جانبه، اأع����رب رئي�ض اجلامعة غ�ض����ان عواد عن 
�ض����عادته بامل�ض����توى العايل الأفكار ومواه����ب واإبداعات 
الطلب����ة، م�ض����رياً اإلى اأن اإل����ى اأن فل�ض����فة اجلامعة تقوم 
عل����ى تنمية االإب����داع واالبت����كار لدى الطلب����ة عرب توفري 
بيئ����ة جامعية خاق����ة مبنية عل����ى االإب����داع والتفاعل من 
خال اإعتم����اد املعايري الوطنية والدولية جلودة التعليم 
وتطوي����ر اخلط����ط واملناهج مبا يتنا�ض����ب م����ع متطلبات 
جمل�ض التعلي����م العايل ويتاءم مع التط����ورات العاملية 
لتلبية احتياج����ات املجتمع املحل����ي واالإقليمي والدويل 

لت�ضهم يف تنمية وخلق اأجيال واعية.

• وزير العمل مفتتحا معر�ض التوظيف الثاين مبجمع الرملي اأم�ض	

•  وزير الرتبية والتعليم يلقي كلمته	

ا�ض���تقبل  الداخلي���ة:   وزارة  املنام���ة - 
وزير الداخلية الفريق الركن ال�ض���يخ را�ض���د 
بن عبداهلل اآل خليفة اأم�ض، �ض���فري جمهورية 
الهن���د ل���دى مملك���ة البحري���ن األ���وك كومار 

�ضينها.
ومت خ���ال اللقاء ا�ض���تعرا�ض العاقات 
الثنائي���ة ب���ني البلدي���ن وبح���ث ع���دد م���ن 

املو�ضوعات ذات االهتمام امل�ضرتك. 

 : الكهرب���اء وامل���اء  املنام���ة - وزارة �ض���ئون 
ا�ض���تقبل وزير �ض���ئون الكهرباء واملاء عبداحل�ضني 
مريزا مبكتبه �ض���فري اجلمهوري���ة اللبنانية املعتمد 
ل���دى مملكة البحرين مياد من���ور.  ويف بداية اللقاء، 
رح���ب الوزير بال�ض���فري م�ض���يًدا مبا يرب���ط البلدين 
ال�ض���قيقني م���ن عاق���ات وطي���دة متمي���زة يعززها 
التع���اون امل�ض���رتك يف �ض���تى املج���االت وباالأخ�ض 
املتج���ددة،  والطاق���ة  وامل���اء  الكهرب���اء  جم���االت 
وا�ض���تعر�ض اأبرز امل�ض���اريع التي يت���م تنفيذها يف 

هذه املجاالت. 
وقام الوزير بتقدمي عر�ض مرئي عن م�ض���اريع 
هيئة الكهرباء واملاء ووحدة الطاقة امل�ض���تدامة مبا 

فيه���ا اخلطة الوطني���ة لرفع كف���اءة الطاقة واخلطة 
الوطنية للطاقة املتجددة وبع�ض امل�ضاريع املهمة 
كم����رشوع اإن�ض���اء حمط���ة للطاق���ة ال�ضم�ض���ية بقدرة 
اإنتاجي���ة تبل���غ 100 ميغ���اوات وفر�ض اال�ض���تثمار 
امل����رشوع  ه���ذا  يف  اللبناني���ة  لل����رشكات  املتاح���ة 

وامل�ضاريع االأخرى.
م���ن جانب���ه، اأع���رب ال�ض���فري اللبناين ع���ن بالغ 
����رشوره لاطاع عل���ى مثل هذا التق���دم الكبري الذي 
اأحرزت���ه مملك���ة البحري���ن يف قطاع الكهرب���اء واملاء 
والطاقة املتجددة.  واأب���دى رغبة ال�رشكات اللبنانية 
للم�ضاركة يف هذه امل�ضاريع بح�ضب الفر�ض املمكنة 
وكذلك تفعيل املزيد من التعاون يف تلك املجاالت.

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار: 
ا�ض���تقبلت رئي�ض���ة هيئ���ة البحرين للثقاف���ة واالآثار 
ال�ض���يخة مي بن���ت حمم���د اآل خليفة ام����ض الرئي�ض 
التنفي���ذي ملرك���ز االت�ض���ال الوطن���ي حمم���د علي 
بهزاد، يف اإطار تعزيز التعاون امل�ضرتك بني الهيئة 

وخمتلف املوؤ�ض�ضات احلكومية يف اململكة.
وخال اللقاء، لفتت ال�ضيخة مي اإلى دور مركز 
االت�ض���ال الوطن���ي، الذي �ض���اهم منذ تاأ�ضي�ض���ه يف 
و�ض���ع ا�ض���رتاتيجيات اخلطاب االإعامي، والتن�ضيق 
امل�ض���رتك مع خمتل���ف اجلهات احلكومي���ة؛ من اأجل 

اخلروج مبحتوى اإعامي يعرب عن الواقع املحلي.
كما اطلعت الرئي�ض التنفيذي ملركز االت�ضال 
الوطني عل���ى خمتلف برام���ج الهيئ���ة التي حتتفي 

هذا العام باملحرق عا�ض���مًة للثقافة االإ�ض���امية، اإذ 
حتت�ض���ن املدينة خمتلف فعالي���ات الهيئة الدورية 
كاملهرجان ال�ض���نوي للرتاث يف ن�ض���خته ال�ضاد�ض���ة 
والع�رشين والذي يقام بني 25 اأبريل و5 مايو املقبل 

حتت رعاية عاهل الباد بعنوان “ذاكرة املحرق”.
م���ن جهته، ع���رب بهزاد ع���ن تقدي���ره ملنجزات 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار ودورها يف �ض���ون 
الرتاث واحلفاظ على الهوية الوطنية، كما اأ�ضاد مبا 
متثل���ه البنية التحتية الثقافية يف البحرين من عن�رش 
مهم وفاعل ي�ض���اهم يف حتقيق التنمية امل�ض���تدامة 
ململك���ة البحرين معرًبا ع���ن رغبة املركز يف الرتويج 
لهوي���ة البحري���ن الثقافي���ة الت���ي تعك����ض تاري���خ 

وح�ضارة اململكة.

املنام����ة - هيئ����ة البحري����ن للثقاف����ة واالآثار: 
�ض����اركت املدير الع����ام للثقافة والفن����ون بهيئة 
البحرين للثقافة واالآثار ال�ضيخة ها بنت حممد اآل 
خليف����ة اأخريا يف اجتماع املجل�ض التحكيمي الدويل 
ملبادرة “تك����رمي”؛ الختيار الفائزي����ن لدورة هذا 

العام يف العا�ضمة الفرن�ضية باري�ض.
كما ح�رشت ال�ضيخة ها اآل خليفة احلفل الذي 
اأُقيم يف “لو �ض����ريكل دو ليوني����ون انترياليه”، اإذ 
مت تك����رمي امل�����رشي الربيط����اين جم����دي يعق����وب 
تقدي����را الإجنازاته البارزة يف جمايليَ الطب واالأعمال 

االإن�ضانية. 

وتخلل احلفل ندوة نقا�ضية بعنوان “القيادة 
يف زمن ال�ضعوبات” اأدارتها االإعامية هالة غوراين 
و�ضارك فيها كل من �ضاحبة ال�ضمو امللكي االأمرية 
رميا بنت بندر ورئي�ض جمل�ض اإدارة حتالف رينو - 
ني�ضان - ميت�ضوبي�ضي ال�ضناعي كارلو�ض غ�ضن. 
يذك���ر اأن مب���ادرة “تك���رمي” تاأتي كمن�ض���ة 
الفاعل���ة  العربي���ة  ال�ضخ�ض���يات  برعاي���ة  تهت���م 
وُتكرمه���م يف حف���ل توزيع اجلوائز ال���ذي يقام يف 
دول خمتلفة حول العامل، و�ض���بق ململكة البحرين 
اأن ا�ضت�ضافت حفل اإعان جوائز املبادرة يف العام 

 .2012

• جانب من افتتاح فعالية لندن داي	
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مبدع ومتفوق.. وعاطل
�أُثناء ت�س���فحي لتطبيق “�ن�ستجر�م”، ت�سادف �أن ر�أيت ح�ساًبا جميالً ود�سًما، عن 
�لطي���ور و�حلياة �لفطرية يف �لبحرين، وكم �أعجبت حني عرفت �أنها بعد�س���ة �س���احب 

�حل�ساب، وهو �ساب بحريني مل يتخط �ل�سابعة و�لع�رشين من �لعمر. 
وجن���ح هذ� �ل�س���اب، ب�س���كل مبهر، ب���اأن يوّثق جمموع���ة كبرية من �ل�س���ور لعدد 
م���ن الطيور واحليوان���ات املحلية، املعروفة وغ���ر املعروفة، بزواي���ا التقاط عجيبة، 
وباحرتافي���ة عالية، دفع���ت لذاكرتي باأن ت�رسح للحظات يف عامل �ش���بكة “نا�س���يونال 
جيوغرافيك” ال�ش���هرة، وكيف ميهر م�ش���وروها بالتقاط ال�شور املتنوعة للطبيعة، 

ب�ستى �أ�سكالها.
وعالوة على هذه ال�ش���ور، والت���ي تتجاوز االآالف، ولي�س املئات، يقدم احل�ش���اب 
معلوم���ات غزيرة ووافية مع كل منه���ا، عن اأنواع الطيور واحليوان���ات التي تزخر بها 
رب���وع البالد، وموا�ش���م توالدها، واألوانها، ونوعها،.. اإلخ، وب�ش���كل اأقرب للمو�ش���وعة 

الوثائقية.
ال�ش���اب والذي يدعى علي ح�ش���ن، وهو من قرية )جبلة حب�ش���ي( متخرج، وحا�شل 
عل���ى درجة املاج�ش���تر باالإعالم والعالق���ات العامة، مع مرتبة ال����رسف االأولى، وعاطل 
ع���ن العمل منذ عام كامل، يف بلد يزخر مبئات االآالف من االأجانب، والذين يق�ش���مون 

الوظائف بكل حدب و�شوب.
علي، وغره من ال�شباب املكومني يف بيوتهم، ميثلون ظاهرة غر مقبولة، يف بلد 
كان ال�ش���ّباق يف املنطقة بالتعليم، وبالنه�شة الفكرية، والثقافية، واالأدبية، وحمطة 
تالقي ل�ش���عوب العامل، وللتجارة االإقليمية، واأمور اأخرى، توؤكد نه�شة البلد، وتفردها 

عن جرانها، قبل ثورة النفط، والتي �شهلت االأمور كلها فيما بعد.
ح���ني يذهب االأجنب���ي للعمل باكًرا، ويقبع ابن البلد يف منزل���ه ال حول له وال قوة، 
ف���اإن ذل���ك يدل عل���ى اأن هنالك خلالً كبًرا يج���ب التمعن فيه جيًدا، وعدم الت�ش���اهل 

لرتاكماته اأبًدا.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

توحيد �جلهود بني خمتلف �جلهات �لد�عمة للمر�أة 

 “�لتجارة”: ��ستمر�ر حمالت �لتفتي�ش على لعب �لأطفال

�إجناز 19 منزل ب�سكل كامل وقرب �لنتهاء من �مل�رشوع

يف مو�سم �لرب زيادة �لأك�ساك �لتجارية و�خلدمية 340 % 

تنفيذا الأمر �شمو ويل العهد باإ�شالح منازل بوري املت�رسرة... “االأ�شغال”: 

�أكرث من 31 األف معاملة خدماتية العام املا�شي... رئي�س الرتاخي�س:

املنام���ة - بن���ا: تنفيًذا الأم���ر ويل العهد 
نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر 
�ش���لمان بن حمد اآل خليفة باإ�ش���الح املنازل 
املت����رسرة جراء االعتداء االإرهابي االآثم الذي 
ا�ش���تهدف اأح���د اأنابيب النف���ط بالقرب من 
قرية بوري، متكنت وزارة االأ�شغال و�شوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين من ا�شتكمال 
�أعمال �ل�س���يانة ب�س���كل كام���ل يف 19 منزال 
م���ن �أ�س���ل 27 من���زال مت����رسرا، وجت���اوزت 
ن�ش���بة االإجن���از العامة يف جمي���ع املنازل 85 
%، اإذ اق���رتب امل����رسوع من االنته���اء وفق 
اخلطة املو�ش���وعة، ومت اإجناز جميع االأعمال 
املرتبطة باملنازل التي مت ا�شتكمال العمل 
فيها من ناحية الرتميم وال�شباغة وا�شتبدال 
الكهربائي���ة  واالأعم���ال  واالأب���واب  النواف���ذ 

وغرها من االأعمال.
واأكد وزير االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�ش���ام خلف اأن الوزارة 

بداأت اأعمال ال�ش���يانة منذ �ش���دور اأمر �شمو 
ويل العهد، اإذ ق�ش���م امل����رسوع اإلى 4 مر�حل 
ح�شب مواعيد ت�ش���ليمها من قبل املحافظة 
ال�شمالية وتبًعا لر�شائل بدء العمل ال�شادرة 
من اإدارة التنمية احل�رسية ب�شوؤون البلديات.
واأو�ش���ح اأن املرحل���ة االأول���ى ت�ش���م 4 
من���ازل والثانية 12 من���زال والثالثة 7 منازل 
و�لر�بع���ة 4 من���ازل، اإذ اإن املن���ازل االأربع���ة 
االأولى التي ت�ش���لمتها الوزارة تعترب االأكرث 
ت����رسرا م���ن احل���ادث االآثم، ومت ب���دء العمل 
عليها يف 14 نوفمرب املا�شي، اإذ مت االنتهاء 
من اأعمال ال�ش���يانة يف منزلني ب�شكل كامل، 
والعم���ل جار يف املن���زل الثالث ومت االتفاق 
على تعوي�س �ش���احب املن���زل الرابع بكلفة 
اإعادة البناء، اإذ ج���رى توقيع االتفاقية بهذا 

�ل�ساأن.

الرتاخي����س  ق�ش���م  رئي����س  اأ�ش���ارت 
واخلدم���ات البلدية ال�ش���يخة مرمي بنت حممد 
اآل خليف���ة اأن���ه مت ف�ش���ل املح���الت التجارية 
عن املح���الت اخلدمية يف الرب والذي اأدى اإلى 
زيادة م�شتوى ال�ش���المة والتقليل من االإزعاج 
للمحالت التجارية وقد مت تطبيق هذا الف�شل 

اأول مرة يف هذا املو�شم.
جاء ذل���ك، يف تعقيبها على رئي�س جمل�س 
بلدي اجلنوبية اأحمد االأن�شاري بجل�شة جمل�س 

بلدي اجلنوبية يوم اأم�س.
واأ�شارت اإلى اأنه متت زيادة عدد االأن�شطة 
الرتفيهي���ة للمو�ش���م ويعترب املو�ش���م اأكرث 
مو�شم به اأن�شطة ترفيهية، اإذ زادت املحالت 
الرتفيهي���ة م���ن 6 اإل���ى 8 حم���الت ومواق���ع 
ترفيهي���ة باملقارن���ة مع املو�ش���م املا�ش���ي، 
وزيادة االأك�ش���اك التجارية واخلدمية بن�ش���بة 
340 % عن املو�ش���م املا�شي، ب�شبب زيادة 
عدد املناط���ق التجارية يف ال���رب، حيث بلغت 
ن�شبة االأك�ش���اك التجارية يف الرب 123 ك�سكا، 
و23 ك�ش���ك خدمات كبيع االأخ�شاب وت�شليح 
املول���دات، و15 خمي���م تاأج���ري و30 �س���يارة 
تو�شيل املياه، ومت مالحظة انخفا�س يف عدد 

خميمات االإيجار املرخ�شة.
وبني ق�ش���م تراخي�س اخلدم���ات البلدية 

ببلدي���ة اجلنوبي���ة اأن ع���دد املعام���الت التي 
ه���ي   2017 الع���ام  الق�ش���م يف  عل���ى  م���رت 
31،526 معامل���ة مبعدل 135 معاملة يوميًّا، 
فيما بل���غ جمموع عدد معامالت ال�ش���جالت يف 
بلدي���ة املنطقة اجلنوبي���ة يف العام 2017 هو 
14669 معامل���ة، فيما بلغت عدد املعامالت 
167 معامل���ة، و8522 معامل���ة  املرفو�ش���ة 

�شدقت.
واأردفت اأن ن�ش���بة الطلب���ات التي مررت 

يف اأق���ل من 3 �أيام ه���ي 98 %، كما �أن معدل 
�رسعة الرد هي اأقل من يوم، وعدد املوظفني 
املعنيني بنظام �ش���جالت هو مهند�شان 2 و4 
مفت�شني، وعدد االأيام امل�شموح بها للمعاملة 

�لو�حدة هو 3 �أيام. 
وت�شمنت عدد معامالت العناوين ببلدية 
اجلنوبية يف العام 2017 نحو 13686، و898 
عنواًن���ا مت اإ�ش���داره، فيما بلغ ع���دد اللوحات 
املعدنية ال�شادرة والتي بلغت 3887 لوحة.

• رئي�شة ق�شم الرتاخي�س واخلدمات البلدية  ال�شيخة مرمي بنت حممد اآل خليفة	

• جل�شة بلدي اجلنوبية يوم اأم�س	

مدينة عي�شى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية: التق���ى وزير العمل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان، ي���وم اأم�س 
يف مكتبه برئي�ش���ة جمل����س اإدارة االحتاد 
الن�ش���ائي البحرين���ي، بدري���ة امل���رزوق، 
بح�ش���ور عدد من ع�ش���وات جمل�س اإدارة 

االحتاد.
وخ���الل اللقاء، مت ا�ش���تعرا�س خطط 
وبرام���ج عمل االحت���اد للمرحل���ة املقبلة، 
و�ش���بل توحي���د اجله���ود ب���ني خمتل���ف 
اجله���ات الداعمة للمراأة البحرينية، الإبراز 
دوره���ا التنموي وتذليل كاف���ة العقبات 
التي قد تعرت�س م�ش���رة واإ�شهام املراأة 

يف �لبناء و�لتنمية. 
واأ�ش���اد حمي���دان باأه���داف االحت���اد 
الن�ش���ائي البحرين���ي الرامية اإلى نه�ش���ة 
وم�ش���اندة امل���راأة البحريني���ة، ودوره يف 

حتفيزها لالرتقاء بجهودها وم�ش���اركتها 
يف دف���ع عجلة التنمية يف مملكة البحرين، 
ف�شالً عن العمل على رفع م�شتوى الوعي 
باأهمية م�شاركتها يف موؤ�ش�شات املجتمع 
املدين، موؤكًدا يف هذا ال�ش���ياق ا�ش���تمرار 
دعم ال���وزارة جلهود االحتاد وم�ش���اعدته 
امل���راأة  اأهداف���ه خلدم���ة  عل���ى حتقي���ق 

�لبحرينية.
رئي�ش���ة  اأ�ش���ادت  جانبه���ن،  م���ن 
وع�ش���وات جمل�س اإدارة االحتاد باجلهود 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  تبذله���ا  الت���ي 
االجتماعية، لدعم برامج وم�شاريع االحتاد 
الن�ش���ائي مبا ميكن���ه من القي���ام بدوره 
ب�ش���كل اإيجابي، موؤكدات على موا�ش���لة 
اجله���ود وامل�ش���اهمة الفاعل���ة يف بح���ث 
جميع ق�ش���ايا املراأة البحرينية بالتعاون 

مع ال�رسكاء واجلهات ذات االخت�شا�س.

قالت وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 
ردا عل���ى عم���ود الكاتب���ة هدى ه���زمي بعنوان 
“العاب اأطفال غر اآمنة”، املن�ش���ور ب�شحيفة 
“�لب���الد” ال�ش���ادرة ي���وم اجلمع���ة املوافق 6 
�أبريل 2018، اإنها ت�ش���كر الكاتبة على ح�ش���ن 
اهتمامه���ا ب�ش���المة االأطف���ال وحر�ش���ها على 

ال�شالح العام، وتود تو�شيح االآتي:
واملقايي����س  املوا�ش���فات  اإدارة  اإن   .1
بالوزارة حتر�س ب�ش���كل م�ش���تمر على مراقبة 
األع���اب االأطف���ال امل�ش���توردة عل���ى املناف���ذ 
ميداني���ة  مب�ش���وحات  وتق���وم  اجلمركي���ة، 
ال�شتق�ش���اء و�شع اللعب باالأ�ش���واق املحلية، 
كما وجتري حمالت تفتي�شية فجائية باالأ�شواق 

ل�شبط وم�شادرة لعب االأطفال غر االآمنة.
2. بخ�ش���و�س م���ا ورد يف املق���ال ح���ول 
عملي���ة التن�ش���يق ب���ني اجله���ات املخت�ش���ة، 
الإ�ش���دار القوانني الت���ي متنع ا�ش���تراد هذا 
الن���وع من االألعاب، واحلث عل���ى توعية اأولياء 
االأمور مبخاطر تلك االألعاب، فاإن االإدارة توؤكد 
ب���اأن الرقاب���ة على لع���ب االأطفال ب���داأت منذ 
�لعام 2011 بتطبيق الالئحة اخلليجية ل�شالمة 
االألع���اب، والت���ي تلزم ال�ش���انع وامل�ش���تورد 
بالقي���ام باالإجراءات الالزم���ة للتاأكد من توافر 
متطلبات ال�ش���المة يف االألعاب، ومن ثم تثبيت 
�ش���ارة املطابقة اخلليجية عليها. وتعترب تلك 
ال�ش���ارة اإقراًرا مبطابقة اللعبة، وتثبيتها دون 
التحقق من �شالمة اللعبة خمالفة قانونية. كما 
تق���وم االإدارة بحم���الت التوعي���ة يف املدار�س 

االآمن���ة  اللعب���ة  اختي���ار  بكيفي���ة  للتعري���ف 
املنا�ش���بة لعمر الطفل. واأي�ش���ا تعمل االإدارة 
على توعية املجتمع من خالل و�شائل خمتلفة، 
اآخره���ا معر����س البحرين للموا�ش���فات، الذي 
ا�ش���تملت اأح���د زواي���اه على ����رسح للمتطلبات 
املعنية باالألعاب والتي ت�شمن �شالمة اللعبة.

3. خالل االأ�ش���هر املا�ش���ية، اأجرت اإدارة 
املوا�ش���فات واملقايي����س حمالت تفتي�ش���ية 
مت فيها �ش���بط وم�ش���ادرة 5487 بالونا ذات 
لبمات )م�شابيح( م�ش���يئة، والتي قد ت�شكل 
خطورة لالأطف���ال عند �نفج���ار �لبالون وتناثر 
اأج���زاء اللمب���ات والبطاري���ات امل�ش���غلة له���ا، 
فتك���ون هن���اك احتمالي���ة البت���الع البطاريات 
ال�ش���غرة. وتلى ذلك م�ش���ادرة عدد 11055 
لعب���ة م���ن االأن���واع الت���ي يت�ش���اعف حجمه���ا 
ب�ش���كل كبر عند امت�شا�ش���ها للم���اء، والتي 
ق���د تت�ش���بب يف اإ�ش���ابات بليغ���ة عن���د ابتالع 
الطفل لها اأو الأجزاء منها، فيت�ش���اعف حجمها 
وت�ش���بب للطفل خط���ورة كبرة. كما و�ش���بق 
ذلك فح�س واختبار عدد 15 نوعا من االألعاب 
املختلفة وجرى اتخاذ االإجراءات الالزمة حيال 

املخالفات.
املوا�ش���فات  اإدارة  االإدارة  اإن   .4
والتج���ارة  ال�ش���ناعة  ب���وزارة  واملقايي����س 
احلم���الت  اج���راء  يف  م�ش���تمرة  وال�ش���ياحة 
التفتي�ش���ية على لعب االأطف���ال املتداولة يف 
االأ�شواق وذلك من منطلق احلر�س على �شحة 

و�شالمة االأطفال.

مروة خمي�ش

منذ �لت�سعينات ول يردع �ملخالفني قانون “�لإعالنات” 

ن�سف مليون دينار �إير�د�ت �إعالنات يف “�جلنوبية”

االأن�شاري: بقي يف اأدراج الربملان 4 �شنوات... مرمي بنت حممد:

حتويل ال�رسكات االإعالنية غر املتعاونة اإلى الق�شاء

قالت ال�ش���يخة مرمي بنت حممد اآل خليفة اإن قانون االإعالنات 
منذ الت�ش���عينات مل يط���راأ عليه اأي تغير، وهو ما ي�ش���بب خمالفة 
االآخري���ن كو�ش���ع اإعالناتهم با�ش���تمرار دون وجود رادع لر�ش���وم 

خمالفة.
وق���ال رئي�س جمل�س بل���دي اجلنوبي���ة اأحمد االأن�ش���اري: “اإن 
قانون االإعالنات يف اأدراج الربملان ومل يتبق اإال اأقل من �شهر على 
الدور الربملاين، ولكن لالأ�ش���ف م�شت 4 �شنني وقانون االإعالنات 

يف االأدراج”.
واأ�ش���اف: ال يوج���د تنظيم معني ل���كل ن�ش���اط، فهناك كانت 

درا�شة باأن مير االإعالن على البلدية ل�شمان ن�شاطه.
وق���ال: “اإن ال����رسكات االإعالني���ة التي تقوم بن����رس االإعالنات ال 
تق���وم باإزال���ة اإعالناتها املنتهية حتى واإن انته���ت فرتة الفعالية 

املعلن عنها”.

بل���غ مدخ���ول االإعالن���ات يف ع���ام 2017 نحو 500 األ���ف دينار 
وتوقع زيادة مبقدار 20 % يف 2018، اإذ مت اإدخال 4 عقود جديدة 
بقيم���ة 762،396 ديناًرا، مت طرح 3 مزايدات وقيمتهم املتوقعة 
1،700،0000 دين���ار، اإلى جانب باأنه مت ت�ش���وية مديونية اإحدى 
ال�رسكات والتن�ش���يق لدفع مبلغ وق���درة 571،504 دنانري، حتويل 
ال����رسكات غ���ر املتعاونة اإل���ى الق�ش���اء، ومت تعوي����س ال�رسكات 
املت����رسرة من تطوير دوار األبا و�ش���ارع ويل العه���د مبواقع بديلة، 
اإلى جانب باأن عدد االإعالنات املخالفة املزالة هو 1200 اإعالن عن 

طريق اخت�شا�شي تراخي�س االإعالنات.

• ع�شام خلف	
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العري�ض: ال لتكرار �سيناريو “ال�سلق النيابي”... الرميحي: اأموال باخلارج �ستعود
تباين �صوري ب�صاأن الرتيث اأو ا�صتعجال اإقرار الإفال�س وال�صمان ال�صحي

تباينت وجهات نظر �ص����وريني عرب ا�ص����تطالع 
“البالد” ب�ص����اأن طلب ا�صتعجال اإقرار م�رشوع قانون 
اإعادة التنظيم والإفال�س )195 مادة( وت�رشيع مترير 
م�رشوع قانون ال�صمان ال�صحي )82 مادة( بجل�صة اأو 
جل�ص����تني، وذلك قبل ف�س دور النعقاد الأخري من 

عمر برملان 2014 مبنت�صف مايو املقبل.
وطال����ب بع�س ال�ص����وريني بالرتي����ث يف اإقرار 
الت�رشيعات املحالة حديًثا، فيما راأى اآخرون اإمكانية 

اإجنازها وذلك لأهميتها.
واأم�ص����ى جمل�س النواب قرابة 12 �صاعة لإجناز 

الت�رشيعني بجل�صة يوم الثالثاء املا�صي.

هدوء تريث
وق����ال ال�ص����وري اأحم����د �ص����امل العري�����س اإنه ل 
يتمنى اأن يتكرر �ص����يناريو �ص����لق اإقرار الت�رشيعات 
بجل�ص����ة جمل�س ال�صورى، وبخا�ص����ة عند نظر م�رشوع 

قانون ال�صمان ال�صحي.
واأ�ص����اف: م�رشوع قانون ال�صمان فيه اإيجابيات 
كثرية، ويتعنينّ على اأع�ص����اء املوؤ�ص�ص����ة الت�رشيعية 
درا�ص����ة القانون بهدوء وتريث، وذلك لتحا�صي اأي 

�صلبيات تت�صمنها مواده اإن وجدت.
ولفت اإلى اأنه ل ميانع من ا�صتمرار نظر جمل�س 
ال�ص����ورى لبح����ث الت�رشيعات املهمة لف����رتة طويلة، 
قد ت�ص����تغرق 6 �ص����نوات، لأن التاأين يف مناق�ص����تها 
ومراجعتها اأف�ص����ل من �ص����لقها بدور انعقاد واحد، 
لأن����ه عند نفاذ هذه الت�رشيع����ات على املواطن فقد 

يواجه الأخري حتديات اأو �صلبيات عند التطبيق.
وبنينّ اأن القوانني ال�ص����ارية حاليًّا وبخا�ص����ة ما 
يتعلق بال�صوؤون ال�صحية قد و�صعها جمموعة وزراء 
وخرباء حمليني ودوليني، وقد جنح بع�صها، وف�صل 
الآخر، وم�صرًيا ل�ص����تفادة دول خليجية من قوانني 

�صحية �صنتها البحرين بالقرن املا�صي.
ودع����ا العري�����س لئ����ال ي�ص����لق م�����رشوع قان����ون 
ال�صمان ال�صحي، اأن تعطى الفر�صة الكافية للجنة 
اخلدمات ال�ص����ورية ملناق�صة الت�رشيع، حتى لو جرى 
ترحيل اإق����رار الت�رشي����ع للف�ص����ل الت�رشيعي املقبل 
)برمل����ان 2018(، وذلك لأهمية القانون ومتحي�س 

مواده.
الإرادة م�ص����تعجلة  اأن����ه يف ح����ال كان����ت  وراأى 
ل�ص����دور م�����رشوع قان����ون ال�ص����مان ال�ص����حي فق����د 
ي�صتوجب اإ�ص����داره مبر�ص����وم بقانون خالل العطلة 
الت�رشيعي����ة، ولك����ن جالل����ة املل����ك ارت����اأى اأن يبحث 
الربمل����ان مبجل�ص����يه الت�رشيع وذلك ليتخذ م�ص����اره 
م����ن النقا�س العمي����ق واملداولت لتنقيت����ه من اأينّ 

�صلبيات اإن وجدت.
وح�����س على اأهمية الرتيث باإق����رار الت�رشيع ول 

داع����ي للعجل����ة بتمريره كم����ا جرى بجل�ص����ة جمل�س 
النواب.

 طويلة
واعت����ربت ال�ص����ورية �ص����امية املوؤي����د اأن قرب 
نهاي����ة دور النعقاد الأخري من عم����ر برملان 2014 
يقت�صي �رشعة مراجعة واإقرار الت�رشيعات املوؤجلة اأو 

املطلوبة لأهميتها.
ولفتت اإلى اأن اأع�ص����اء جمل�س ال�صورى اطلعوا 
على مواد م�رشوع قانون الإفال�س اأو ال�صمان ال�صحي 
من خالل اللجان الربملانية اأو ال�صحافة، وذلك قبل 

الإحالة الر�صمية من احلكومة ملجل�س النواب.
وقالت: ما دامت الظروف ت�ص����مح باملناق�ص����ة 
باأروقة املجل�س، وطرح الأ�ص����ئلة، فال باأ�س من نظر 

الت�رشيعات امل�صتعجلة واإقرارها.
وتوقع����ت اأن تكون اجلل�ص����ة املقبل����ة ملجل�س 

ال�صورى طويلة. 

 اإلجازة
واأدلى ال�ص����وري نوار املحمود براأي مقت�ص����ب 
ب�صاأن مو�صوع ال�صتعجال بنظر الت�رشيعات املحالة 

للمجل�س الت�رشيعي املعني.
وقال: “كان التوقع اإ�ص����دار ه����ذه الت�رشيعات 

خالل الإج����ازة الربملانية، وهو الأ�ص����ح”. ويق�ص����د 
اإ�صدار الت�رشيعات مدار النقا�س بالعطلة الت�رشيعية 
لرخ�ص����ته  املل����ك  جالل����ة  با�ص����تخدام  للربمل����ان 

الد�صتورية. 

 أموال بحرينية
واأو�ص����ح ال�ص����وري خمي�س الرميحي باأنه يوجد 
قانون ناف����ذ حاليًّا يعال����ج مو�ص����وع الإفال�س، واأن 
كثرًيا من املواد مب�رشوع القانون اجلديد من�ص����وخة 
ع����ن الت�رشيع ال�ص����اري، ولكن احلاجة ما�ص����ة لوجود 

تعديالت كثرية مبواد القانون.
واأو�ص����ح: هناك ح����الت كثرية متع�����رشة بحاجة 
لقانون حديث يخرجها من الإ�ص����كالت التي تعاين 
منها اإ�ص����افة لوجود اأموال بحريني����ة باخلارج وهذا 

القانون ي�صاهم بعودتها واأ�صحابها.
واأردف: جمل�����س الن����واب اأج����رى تعديالت على 

اأكرث من 20 مادة.
قان����ون  م�����رشوع  اإدراج  الرميح����ي  وا�ص����تبعد 
الإفال�س وال�صمان ال�صحي بجل�صة الأحد املقبل مع 
بع�س، ومرجًحا اإدراج اأحدهما بجل�ص����ة الأحد املقبل 

والآخر باجلل�صة التالية اأو بجل�صة ا�صتثنائية.
ول يتوق����ع الرميح����ي اأن تطول جل�ص����ة جمل�س 

ال�صورى كما جرى بجل�صة جمل�س النواب الأخرية.

واأك����د وج����ود توافق����ات نيابية �ص����ورية مبواد 
الت�رشيع����ني حت����ى ل يدخ����ل القانون����ني يف دهاليز 

املجل�س الوطني.
اأم����ا فيما يتعل����ق با�ص����تعجال احلكوم����ة اإقرار 
م�����رشوع قان����ون الإفال�س، ف����راأى الرميح����ي اأن ذلك 
حق د�ص����توري للحكومة، تن�س عليه املادة 87 من 
الد�ص����تور، اإذ جتيز هذه املادة للحكومة طلب نظر 
اأي قانون ب�ص����فة ال�ص����تعجال )15 يوما( اإذا تعلق 

مبو�صوع اقت�صادي اأو مايل.  

األحدث واألشمل
اأكد ال�ص����وري دروي�س املناعي �رشورة التعامل 
م����ع م�����رشوع قان����ون الإفال�����س ب�ص����كل يتكام����ل مع 
الت�رشيعات والقوانني املنظمة لل�صاأن القت�صادي، 
داعًيا  ملوا�صلة التح�صينات القانونية مبا يت�صمن 
تلك القوانني املدني����ة، ويف جمال حوكمة ال�رشكات 
وتعزيز حقوق امل�ص����تثمرين، واإج����راء تعديالت فى 
النظ����ام املايل، مبا يجعله اأكرث كفاءة ويحافظ على 

مكانة مملكة البحرين فى ال�صدارة.
ولفت املناعي اإلى اأن موافقة جمل�صي ال�صورى 
والنواب على م�رشوع قانون الإفال�س من �ص����اأنها اأن 
ت�ص����هم يف اإع����ادة التنظي����م املال����ى للمدين بحيث 
يحفظ حقوق كل الأطراف مبا فيهم الدائنون، ومبا 

يتما�ص����ى مع اأف�ص����ل املمار�ص����ات الدولية لغر�س 
ك�ص����ب ثقة �صوق الئتمان والتعامالت املالية التى 
جتذب املزيد من ال�ص����تثمارات املحلية والأجنبية 

ل�صالح ازدهار القت�صاد الوطنى.
وذكر اأن املناعي اأن تنظيم التعامل مع ق�صايا 
الإفال�����س، هو الذي دع����ا احلكومة لل�رشوع بدرا�ص����ة 
�ص����امله لقان����ون الإفال�����س وال�ص����لح الوقائي منه، 
والبحث عن اأف�ص����ل القوانني ال�صارية عامليًّا، حتى 
����لت اإلى القانون الأمريك����ي باعتباره الأحدث  تو�صنّ
والأ�صمل على م�صتوى ال�ص����احة الدولية، ف�صالً عن 
اأن كث����رًيا من دول العامل قد اأن�ص����اأت قوانينها بناًء 

عليه.
وبنينّ اأن بع�����س دول جمل�س التعاون اخلليجي 
مث����ل دولة الإم����ارات العربية املتح����دة عملت على 
حتدي����ث قان����ون الإفال�س لديه����ا، حيث اأ�ص����درت 
قان����ون الإفال�س اجلديد، وت�ص����عى اململكة العربية 

ال�صعودية ل�صياغة م�رشوع نظام جديد لالإفال�س.
وبنينّ اأن اللجنة املالية وال�ص����ئون القت�صادية 
مبجل�س ال�صورى �ص����تعقد اجتماعات مكثفة، وذلك 
من اأجل الطالع عليه ومناق�ص����ة مواده، املكونة من 
195 م����ادة حت����ى تتمكن من اأداء مهمتها باإ�ص����دار 

تقريرها ب�صاأن امل�رشوع يف الوقت املحدد.

• دروي�س املناعي	

• •اأحمد العري�س	 �صامية املوؤيد	 • •خمي�س الرميحي	 نوار املحمود	

را�سد الغائب

امل����وؤي����د: اط��ل��ع��ت ع��ل��ى ال��ق��ان��ون��ني ب��ال��ل��ج��ان وال�����ص��ح��اف��ة

امل���ح���م���ود: ك����ان الأ����ص���ح ���ص��دوره��م��ا ب��ال��ع��ط��ل��ة ال��ربمل��ان��ي��ة

امل��ن��اع��ي: ال��ق��ان��ون الأم���ريك���ي ل��الإف��ال���س الأح�����دث والأ���ص��م��ل 

القانون م���واد  ملناق�صة  ال�����ص��ورى  ملالية  مكثفة  اج��ت��م��اع��ات 

الفا�سل لـ “$”: اجتماعات يومية ملناق�سة مواد “ال�سمان”6 �سوريني من اأ�سل 20 ا�ستجابوا ال�ستطالع “$”
جلنة اخلدمات واكبت الت�رشيع منذ اإحالته للربملانبع�صهم قراأ الر�صالة ومل يرد

توا�ص���ل من���دوب “الب���الد” م���ع جمموعة من 
ال�ص���وريني طالًب���ا ا�ص���تطالع راأيهم ب�ص���اأن طلب 
ا�ص���تعجال اإق���رار م����رشوع قان���ون اإع���ادة التنظيم 
والإفال�س )195 مادة( وت�رشيع مترير م�رشوع قانون 
ال�ص���مان ال�ص���حي )82 مادة( بجل�صة اأو جل�صتني، 
وذل���ك قب���ل ف����س دور النعق���اد الأخ���ري من عمر 

برملان 2014 مبنت�صف مايو املقبل.
وبعث مندوب ال�ص���حيفة ر�ص���الته بال�ص���اعة 
الواح���دة والرب���ع ظه���ر ي���وم اأم����س، وراجًي���ا م���ن 
ال�ص���وريني التلط���ف بالإجابة قبل حلول ال�ص���اعة 

الرابع���ة ع����رًشا، وذلك لإع���داد املادة ال�ص���حافية 
ودفعها لدواليب الإنتاج.

وجرى اإر�ص���ال 20 ر�ص���الة. وا�ص���تجاب لطلب 
امل�صاركة كل من ال�صوريني اأحمد �صامل العري�س، 
وخمي�س الرميحي، وجهاد الفا�صل، ونوار املحمود، 
ودروي����س املناع���ي، و�ص���امية املوؤي���د. واعت���ذر 
�صوريون عن الرد ل�صيق الوقت املطلوب لالإجابة. 
وق���راأ اآخ���رون الر�ص���الة ومل يعقب���وا. وغريه���م مل 
يطلعوا على الر�صالة حتى �صاعة اإعداد ال�صتطالع. 

و�صتن�رش “البالد” الأ�صماء بال�صتطالعات املقبلة.

اأكدت رئي�ص���ة جلنة اخلدمات ال�ص���ورية جهاد 
الفا�ص���ل الأهمي���ة امللحة مل�رشوع قانون ال�ص���مان 

ال�صحي.
وقال���ت ل� “الب���الد” اإن اللجن���ة وكادرها كان 
متاأهًبا لالإحالة الر�صمية مل�رشوع القانون من جمل�س 
الن���واب، وقد تابعت اللجنة م�ص���ار م�رشوع القانون 
منذ اإحالته من احلكومة ملجل�س النواب، وما �صهده 
الت�رشيع من نقا�ص���ات عميقة فيما بني ال�صلطتني 
اأ�ص���فرت عن التو�ص���ل لتوافقات كبرية �ص���يجري 
البن���اء عليها عند مراجعة جلنة اخلدمات ال�ص���ورية 

للت�رشيع.
نت جهود رئا�صة املجل�س الأعلى لل�صحة،  وثمنّ
والذي كان حري�ًص���ا عل���ى الجتماع بلجنة اخلدمات 
من���ذ ق���رب الإحال���ة الر�ص���مية مل����رشوع القان���ون 
للربملان، وتر�ص���يخ حالة الت�ص���اور امل�ص���تمر بني 
ال�ص���لطتني ملا يخدم حتديث املنظومة الت�رشيعية 

بالبالد.
وبين���ت اأن جلن���ة اخلدم���ات �ص���تكون بحال���ة 
انعق���اد يومي وذل���ك ملراجعة 82 م���ادة من مواد 

•م�رشوع قانون ال�صمان ال�صحي. جهاد الفا�صل	

الرف���اع الغربي - املجل�س البل���دي باملنطقة 
اجلنوبي���ة: قال ع�ص���و املجل�س البل���دي باملنطقة 
اجلنوبي���ة نائب رئي�س جلنة اخلدمات بدر التميمي 
اإن قان���ون البلدي���ات اجلديد �صي�ص���اهم يف تطوير 
العم���ل البل���دي والنهو����س بالتطوي���ر احل����رشي 
والتنمي���ة، اإذ اإن القانون مط���ور ويواكب املرحلة، 
ويع���دل جوانب كب���رية من القان���ون القدمي الذي 
يعود الى ال�صبعينات ول يواكب التطوير العمراين 
واخلدم���ي. وذكر التميم���ي اأن البلدي���ات ما زالت 
تتعام���ل م���ع املخالف���ات بالقان���ون الق���دمي؛ لأن 
القان���ون اجلديد مل يقر ومل يناق����س بعد، فهذا ما 
ي�ص���بب اإرباكا كب���ريا يف العمل. فلي����س معقول اأن 
يكون قانون يعود اإلى �ص���بعينات القرن املا�صي 

ي�صتخدم اإلى اليوم ونحن يف العام 2018، فالرقعة 
العمراني���ة اأك���رب وامل�ص���اريع تغ���ريت وحت���ى نوع 
املخالف���ات تغ���ريت. واأو�ص���ح اأن القانون اجلديد 
ينمي ال�ص���تثمار ويواكب الدول املتقدمة فيه ما 
ي�صهل على البلديات واملتعاملني معها احل�صول 
على اخلدم���ات وتقدميه���ا. فاملخالف���ات تغريت 
الآن عن ال�ص���ابق، فال ت�ص���تطيع البلدي���ة اأن تتخذ 
الإجراءات املتبعة قبل 40 �ص���نة الآن؛ لأنها ت�صبب 
تاأخري. واأ�صاف التميمي اأن البلدية جهاز خدمي له 
دور كبري يف حياة النا�س القت�صادية والجتماعية، 
ول �ص���ك اأن دور البلديات يعترب م�صوؤولية كبرية، 
والتخطيط لهذا الدور وال�ص���تعداد اجليد اأي�صا له 
اأهميته الكبرية، ولبد من التخطيط ال�ص���رتاتيجي 

الذي ينظر للم�ص���تقبل، ويراعي تطورات املجتمع، 
فخدمات البلدية للمواطن كثرية وكبرية.

وقال “ل يج���ب اأن يغيب قان���ون البلدية عن 
التط���ور والتفاع���ل باملتغ���ريات التي حت�ص���ل يف 
اململك���ة، واأن التوجه اإلى م�ص���اعدة امل�ص���تثمرين 
وتطوير اخلدمات وطرق الرقابة فالعملية م�صرتكة 
فالكل له خدمته ودور يقوم فيه يف املجتمع”. واإن 
املراد هو التكامل ب���ني جمل�س النواب واملجال�س 
البلدي���ة والبلدي���ة واملواطن وامل�ص���تثمر فكلهم 
مكملون لبع�ص���هم البع�س ول ي�صتغني اأحد منهم 
عن الآخ���ر، وكل منهم ميثل عامال م�ص���رتكا جلميع 

هذه اخلدمات.
وق���ال التميم���ي اإن املجال����س البلدية رفعت 

املرئيات بخ�ص���و�س قان���ون البلديات اإلى جمل�س 
الن���واب؛ ليت�ص���نى للربمل���ان مناق�ص���ته ومتريره. 
واأ�ص���اف اأن القانون اجلديد �صين�صاأ نيابة وحمكمة 
خا�صة بالق�ص���ايا البلدية اأ�صوة باجلهات اخلدمية 
الأخ���رى كاملرور، فم���ع زيادة املخالف���ات وزيادة 
الرقعة ال�ص���كانية وامل�ص���احة العمراني���ة نحتاج اأن 
تكون هناك حماكم خا�ص���ة بالبلدية ل�رشعة الف�صل 

واإ�صدار الأحكام املتعلقة.
و�ص���دد عل���ى اأن قان���ون البلديات م���ازال يف 
اأدراج جمل�س النواب وتبقى 4 جل�ص���ات لف�س دور 
النعقاد وهو ما �صي�صكل تاأخريا يف اإ�صدار القانون 
اإذا مل تتم مناق�صته يف الفرتة املقبلة املتبقية من 

عمر جمل�س النواب.

وننتظر متريره قانون البلديات اجلديد يف عهدة “الربملان” 
ي�صب يف م�صلحة اجلميع وي�صاهم يف مواكبة التطورات... التميمي: 

• بدر التميمي	
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�سجن و�إ�سقاط جن�سية 24 اأن�شاأوا جماعة اإرهابية وفجروا حافلة �رشطة
عق�باتهم تراوحت بني 3 �سن�ات وامل�ؤبد

دان���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الرابعة 24 
من اأ�س���ل 25 متهًما باإن�س���اء واإدارة واالن�سمام اإلى 
جماعة اإرهابية، تدرَّب اأفرادها يف اإيران والعراق على 
ا�ستعمال و�سناعة االأ�س���لحة واملتفجرات يف العراق 
واإيران، و�رشع اثَنني منهم يف قتل �سبعة اأفراد �رشطة 
كان�ا يف طريق ع�دتهم من اإدارة االإ�سالح والتاأهيل 
“�سجن ج�” بعد انتهاء ن�بة عملهم عر تفجري عب�ة 
حملية ال�س���نع يف احلافل���ة التي كان���ت تقلهم، كما 
ا�س���تثمروا اأم����االً كانت بح�زته���م يف �رشكة ميلكها 
والد اأحد امُلدانني، وح�س�س�ا ن�سبة 5 % من اأرباحها 

لالإنفاق على اجلماعة.
وعاقبت 10 متهمني بال�س���جن امل�ؤبد، وب�سجن 
10 اآخرين ملدة 10 �سن�ات، وب�سجن 3 منهم ملدة 5 
�سن�ات، فيما حب�س���ت اآخر ملدة 3 �سن�ات عن تهمة 
االن�س���مام للجماعة املذك�رة وبراأته مما ن�س���ب اإليه 

بتهمة حيازة االأ�سلحة حملية ال�سنع.
واأمرت املحكمة باإ�سقاط اجلن�سية البحرينية عن 

امُلدانني جميًعا ومب�سادرة جميع امل�سب�طات.
كم���ا ب���راأت املحكمة املته���م 22 م���ن جميع ما 
ن�س���ب اإليه من اتهامات، وقال���ت يف حيثيات حكمها 
براءته. اإن املتهمني الذين مت �س�ؤالهم بتحقيقات 
النياب���ة العامة والذي���ن اعرتف�ا بال�قائع امل�س���ندة 
يف حق اأنف�س���هم واآخرين مل يذكروا ان�س���مام املتهم 
22 للجماع���ة االإرهابية اأو التدريب داخل اململكة اأو 

خارجها.
اأم���ا ب�س���اأن املته���م 23، وال���ذي مت���ت ترئته 
من تهمة حيازة االأ�س���لحة، يف ح���ني اأدين باحلب�س 3 
�س���ن�ات عن تهمة االن�سمام للجماعة االإرهابية، فاإن 
امُلدان���ني االآخري���ن مل يذك���روا اأن املته���م 23 حاز 
اأ�س���لحًة نارية حملية ال�سنع وا�س���تخدامها يف ن�ساط 
اإرهابي، كما مل ي�سريوا اإليه من قريب اأو بعيد بذلك، 
وال يق���دح يف ذلك ما قرره املتهم نف�س���ه من قيامه 
بنق���ل اأغرا�س من مكان الآخ���ر؛ الأن اأوراق الدع�ى مل 
ت��س���ح ماهية ه���ذه االأ�س���ياء اأو طبيعتها، كما خلت 
االأوراق من ثمة دليل على اأنه قد �س���اهم يف ارتكاب 

ال�قائع املن�س�بة اإليه.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمني جميًعا، 
وعدده���م 25 متهًم���ا، اأنه���م يف الف���رتة م���ن الع���ام 
2011 وحتى 26/2/2017، بداخل مملكة البحرين 

وخارجها، ارتكب�ا االآتي:
اأوالً: املتهم����ن من 1 وحتى 4: اأن�س���اأوا واأداروا 
عل���ى خ���الف اأح���كام القان�ن جماع���ة الغر����س منها 
تعطيل اأحكام الد�س���ت�ر والق�انني، ومنع م�ؤ�س�سات 
الدولة وال�سلطات العامة من ممار�سة اأعمالها، وكان 
الإره���اب من الو�س���ائل الت���ي ت�س���تخدم يف حتقيق 
وتنفي���ذ هذه االأغرا�س التي تدع� اإليها اجلماعة باأن 
قام�ا بتجنيد عنا�رش لهذه اجلماعة وحتديد اأن�سطتها 
ال�رشط���ة لقتله���م  اأف���راد  ا�س���تهداف  وخططه���ا يف 
وامل�اق���ع احلي�ي���ة واالأمني���ة باململك���ة؛ لتفجريها 
وارتكاب اأعمال وال�س���غب والتخريب، مما من �س���اأنه 
اإي���ذاء الأ�س���خا�ص وب���ث الرع���ب بينه���م وترويعهم 
وتعري����ص حياتهم واأمنه���م للخطر؛ وذل���ك بغر�ص 
الإخالل بالنظام العام وتعري�ص اأمن اململكة للخطر.

ثانًي���ا: املتهم����ن م���ن 5 وحت���ى 25: ان�س���م�ا 

واآخ���رون جمه�ل����ن اإلى اجلماعة االإرهابية م��س����ع 
التهم���ة ال�س���ابقة باأن قبل���وا النخراط يف �س���فوفها 
وامل�ساركة يف اأن�س���طتها وخمططاتها، وهم يعلم�ن 

باأغرا�سها االإرهابية.
ثالًث���ا: املتهم�ن من 7 وحت���ى 22: تدرب�ا على 
ا�ستعمال االأ�سلحة واملفرقعات يف كل من جمه�رية 

اإيران والعراق بق�سد ارتكاب جرائم اإرهابية.
رابًعا: املتهم�ن من 1 وحتى 4: ا�سرتك�ا بطرق 
التحري�س واالتفاق وامل�س���اعدة مع املتهمني من 7 
وحت���ى 22 يف ارت���كاب اجلرمية م��س����ع التهمة يف 
البند ثالًثا باأن حر�س�هم على تلقي تلك التدريبات 
واحت���دت اإرادتهم معهم على ذلك و�س���اعدوهم باأن 
ت�ل�ا ت�سهيل �سفرهم اإلى جمه�رية اإيران والعراق؛ 
الإمت���ام اأعمال التدريب الع�س���كري يف املع�س���كرات 
التابعة ل���كل منها ف�قع���ت اجلرمية بن���اًء على هذا 

التحري�س وذلك االتفاق وتلك امل�ساعدة.
خام�ًس���ا: املتهم����ن من 6 وحت���ى 8 و16 و17: 
ح���ازوا واأح���رزوا و�س���نع�ا واآخرون جمه�ل����ن بغري 
ترخي����س عب����ات متفجرة بق�س���د ا�س���تعمالهما يف 
ن�س���اط يخل بالأمن والنظام الع���ام و تنفيًذا لغر�ٍص 

اإرهابي.
�ساد�ًسا: املتهمان 6 و7 “اأبناء عم”:

1 - �رشعا يف قتل عدد �س���بعة من اأفراد ال�رشطة 
عم���ًدا مع �س���بق االإ�رشار والرت�س���د باأن بّيت����ا النية 
وعق���دوا الع���زم عل���ى قت���ل اأيٍّ م���ن اأف���راد ال�رشطة 
املكلفني بحف���ظ االأمن وكل من يت�س���ادف ت�اجده 
بالقرب منه���م واأعدوا لهذا الغر����س عب�ة متفجرة، 
حي���ث ق���ام املتهم���ان 6 و7 بزرعه���ا بالق���رب م���ن 
ال�س���ارع العام الذي متر عليه حافل���ة الأفراد ال�رشطة 
بالطري���ق امل�ؤدي اإلى �س���جن ج� على �س���ارع امللك 
حمد وترب�س�ا لهم فيه، وما اأن ظفرا باملجني عليهم 
من اأف���راد ال�رشطة حال مرورهم على ال�س���ارع يف هذا 

امل���كان م���ع باقي اأف���راد الق�ة حتى ق���ام املتهم 7 
بتفجري العب�ة عن بع���د واملتهم 6 مت�اجد يف مكان 
احلادث ي�ؤدي دوره وي�س���د من اأزره قا�سدين اإزهاق 
روح اأيٍّ من اأفراد ال�رشط���ة، فاأحدث�ا باملجني عليهم 
الذي���ن ت�س���ادف مروره���م بالقرب من ه���ذا املكان 
االإ�س���ابات واالأعرا�س امل��س�فة بالتقارير الطبية، 
مت�قعني هذه النتيجة من جملة اأفعالهم التي ت�ؤدي 
مبا����رة لرتكابها واأقدموا عليه���ا قابلني املخاطرة 
بحدوثه���ا، وق���د خ���اب اأث���ر اجلرمية ل�س���بب ال دخل 
الإرادته���م فيه ه���� مداركة املجني عليه���م بالعالج، 
ح���ال ك�ن املجني عليهم م�ظف���ني عم�ميني ووقع 
عليهم هذا الفعل اأثناء وب�سبب تاأديتهم وظيفتهم، 

وتنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.
2 - اأحدثا تفجرًيا بق�س���د تنفيذ غر�ٍس اإرهابي 
باأن قاما بتفجري عب�ة متفجرة بالطريق العام بق�سد 
قت���ل اأيٍّ من اأف���راد ال�رشطة املت�اجدين على �س���ارع 
امللك حمد، وكل من يت�سادف وج�ده بالقرب منهم 

وترويعهم.
3 - ا�س���تعمال عم���ًدا املفرقعات ا�س���تعماالً من 
�س���اأنه تعري�ص حي���اة النا�ص واأموال الغ���ر للخطر، 
ب���اأن قاما ب���زرع عب����ة متفج���رة يف مكان ع���ام على 
�س���ارع امللك حمد وتفجريها ون�س���اأ عن ذلك اإ�سابة 
املجن���ي عليه���م املذك�ري���ن يف التهم���ة االأولى من 
البند �ساد�ًسا واإتالف املمتلكات، وكان ذلك تنفيًذا 

لغر�ٍس اإرهابي.
4 - ح���ازا واأح���رزا بغ���ري ترخي����س املفرقعات 
امل�س���تخدمة يف اجلرمية مو�س���وع التهمة الواردة يف 
البند �ساد�ًسا بند 1 بق�سد ا�ستعمالها يف ن�ساط يخل 

باالأمن العام وتنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.
5 - اأتلف���ا اأم���الًكا عام���ة خم�س�س���ة مل�س���لحة 
حك�مي���ة باأن قام���ا باإحداث تفج���ري بالطريق العام، 
ونتج ع���ن ذلك اإتالف حافلة ممل�كة ل�زارة الداخلية 

واملب���ني قيمتها ب���االأوراق، وترتب عل���ى ذلك جعل 
حياة النا�س واأمنهم يف خطر وبق�س���د اإحداث الرعب 

بينهم واإ�ساعة الف��سى وتنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.
�س���ابًعا: املته���م 12: اأم���دَّ اجلماع���ة االإرهابي���ة 
باأم����ال  اأوالً  البن���د  يف  ال����اردة  التهم���ة  م��س����ع 
ا�ستعملت اأو اأُعدت لال�ستعمال يف اأن�سطتها مع علمه 
مب���ا تدع� اإليه وب��س���ائلها يف حتقيق اأو تنفيذ ذلك 
باأن قام با�س���تالم مبلغ مايل واإيداعه يف ح�ساب �رشكة 

ممل�كة ل�الده.
ثامًنا: املتهم���ان 17 و23: حازا واأحرزا اأ�س���لحًة 
نارية حملية ال�سنع بغري ترخي�س من وزير الداخلية 
ل�س���تخدامها يف ن�س���اط يخل بالأمن والنظ���ام العام 

وذلك تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.
ال�اقع���ة  تفا�س���يل  اأن  املحكم���ة  واأو�س���حت 
تتح�س���ل يف اأن املتهم���ني م���ن 1 وحت���ى 4 اأن�س���اأوا 
جماع���ة اإرهابية تهدف اإلى ا�س���تهداف اأفراد ال�رشطة 
وقتلهم عن طريق ا�ستخدام العبوات املتفجرة، وقد 
متكن����ا من �س���م املتهمني جميًعا ع���دا املتهم 22 
اإلى هذه اجلماعة وامل�س���اركة يف اأن�س���طتها، والعمل 
عل���ى حتقيق اأهدافه���ا، كما قام املتهم����ن االأربعة 
املذك�رون يف ت�س���هيل �سفر املتهمني من 7 وحتى 
21 لتلقي التدريبات الع�سكرية خارج مملكة البحرين 
بالعراق واإيران، واال�س���تفادة من هذه التدريبات يف 

العمليات االإرهابية داخل مملكة البحرين.
واأ�س���افت اأن املتهم���ني م���ن 6 وحت���ى 8 و16 
و17 ح���ازوا ونقل�ا عب�ات متفج���رة وم�اد تدخل يف 
�س���ناعتها متهي���ًدا ل�س���تخدامها يف وقائ���ع تفجر؛ 
به���دف ا�س���تهداف اأف���راد ال�رشط���ة وقتله���م، وقام 
املته���م 17 بنق���ل اأ�س���لحة وحيازتها ل�س���الح هذه 

اجلماعة.
وتابع���ت، اأن املتهم 10 اأم���دَّ املتهم 12 مببلغ 
مايل وعر�س عليه فكرة ا�س���تثماره باأحد امل�س���اريع 

التجاري���ة لت�فري مدخ�ل دائم للجماعة، وا�س���تغالل 
امل���كان لعمل خمزن لالأ�س���لحة واملتفج���رات ف�افق 
املتهم 12 على ذلك وا�س���تلم من املتهم 10 مبلغا 
مالي���ا يق���در ب���� 5750 دين���اًرا، وقام باإدخ���ال مبلغ 
5000 دين���ار يف ح�س���اب �رشكة ممل�كة اإل���ى والده؛ 
لت��سيع حجم العمل بها، وخ�س�س ن�سبة من اأرباحها 

تقدر ب� 5 % لالإنفاق منها على اجلماعة االإرهابية.
يف حني ا�ستهدف املتهمني 6 و7 “اأبناء عم�مة” 
حافل���ًة الأف���راد ال�رشط���ة وقتلهم بطريق ال���درة حال 
قدومها من “�س���جن ج�”، حيث قاما بر�سدها وقاما 
بزرع عب�ة متفجرة، وحال و�س�ل حافلة ال�رشطة قاما 
بتفجريها عن بعد ونتج عن ذلك اإ�س���ابة 7 من اأفراد 
ال�رشط���ة، اإال اأن اجلرمية خاب اأثره���ا لتدارك املجني 
عليه���م بالع���الج ال���الزم. وبالتحقيق م���ع املتهمني 
اع���رتف املتهم 6 اأنه ان�س���م للجماعة االإرهابية التي 
يق�ده���ا عم���ه املتهم 1، واأنه ت�ا�س���ل مع �س���قيقه 
املتهم 5، وعر�س عليه تلقي التدريبات الع�س���كرية 
يف العراق، واأن عمه �سيق�م بالتن�سيق لذلك، ف�افق.

كما قرر اأن �س���قيقه كّلفه بعر�س فكرة التدرب 
على ابن عمهم���ا -املتهم -7، والذي وافق اأي�س���ا، 
واأ�س���اف باأن �س���قيقه اأر�س���ل له مبلًغا وقدره 800 
دين���ار؛ لتغطي���ة تكالي���ف �س���فرهما، وق���د تلق���ى 
التدريبات الع�سكرية رفقة بال�سابع من قبل كتائب 
ح���زب اهلل العراق���ي، وكان تدريبهما على االأ�س���لحة 
واملتفج���رات. واأ�س���اف املته���م 6 اأن���ه كان يق����م 
با�ستالم مبالغ مالية وت�زيعها، واأفاد باأنه قام بزرع 
عدد من العب�ات املتفجرة يف مناطق متفرقة برفقة 
ابن عمه، واأنه ت�ا�س���ل مع عم���ه -املتهم -1 والذي 
طلب من���ه ا�س���تهداف حافلة لل�رشط���ة بطريق الدرة 
واأر�س���ل له م�سار احلافلة وم�عد حتركاتها من �سجن 
ج�، وقام بر�سدها برفقة املتهم 7، ومت حتديد اأحد 
االأي���ام لتنفيذ العملي���ة وت�جه برفقة اب���ن عمه اإلى 
�س���ارع امللك حمد وقاما بزرع العب�ة املتفجرة وحال 

و�س�ل حافلة ال�رشطة قام املتهم 7 بتفجري العب�ة.
فيما اع���رتف املتهم 7 بامل�س���اركة يف عمليات 
ا�س���تهداف اأفراد ال�رشطة، وتلقي تدريبات ع�سكرية 
يف الع���راق، كم���ا اعرتف املته���م 8 باأنه ان�س���م اإلى 
اجلماع���ة خالل الع���ام 2012، واأنه تلق���ي التدريبات 
الع�س���كرية يف اإيران برفق���ة املتهم 17، واأنه ه� من 
�سّم املتهم 24 يف التنظيم، والذي دّربه على كيفية 
ا�ستخال�ص املواد التي ت�ستخدم يف املتفجرات، كما 
اأنه ه� من جّند املتهمني 10 و13، واأنه ه� من اتفق 
مع املتهم 12 لإن�ساء م�روع كواجهة ملخزن لالأ�سلحة 
واملتفجرات، ومت التن�س���يق يف ذلك مع عّمه املتهم 

.1
م���ن جهته، اع���رتف املته���م 9 باالن�س���مام اإلى 
اجلماعة االإرهابية العام 2015، عن طريق املتهم 1 
املقيم يف اإيران، بينما اعرتف املتهم 10 بان�سمامه 
اإلى اجلماعة من جانب املتهم 8، والذي �سّلمه ذاكرة 
فال�س ميم�ري حتت�ي على درو�س اأمنية وهند�س���ة 
التفجرات ال�رية واأنواع الأ�سلحة وطرق ا�ستخدامها.

كم���ا قرر املتهم�ن من 11 وحتى 17 و20 و23 
بان�سمامهم للجماعة، وتلقي التدريبات الع�سكرية، 

واال�سرتاك يف اجلرائم امل�سندة اإليهم.

احلب�س 6 اأ�شهر لأم اأهملت ابنها املعوق وبراءة والده

... و6 اأ�شهر اأخرى جلامعية ت�شببت بوفاة اأخرى

اإحالة 7 متهمني يف تفجري بوري اأمام “الكربى اجلنائية”

�لـحـكـم بـحـبـ�س �أحـد �لـمـغـرديـن

تدرب�ا يف مع�سكرات تابعة للحر�س الث�ري

ن�رش تغريدة ت�سيء لرمز م��سع متجيد لدى اأهل ملة

املنام����ة - النياب����ة العام����ة:  �����رشح املحام����ي 
الع����ام امل�ست�س����ار اأحم����د احلم����ادي رئي�����س نياب����ة 
اجلرائ����م االإرهابية ع����ن انتهاء التحقيق����ات ب�اقعة 
التفج����ري االإرهابي يف اأنب�ب النف����ط مبنطقة ب�ري 
بتاريخ 10/11/2017 ومت اإحالة �س����بعة متهمني 
للمحاكمة اأ�س����ند اإليهم تهم جناية تاأ�س����ي�س جماعة 
اإرهابي����ة واالن�س����مام اإليه����ا وجناية حي����ازة واإحراز 
مفرقع����ات وجناية اإحداث تفجري وجناية ا�س����تعمال 
مفرقعات وجناية التفجري االإرهابي وجناية التدرب 
على ا�ستعمال االأ�سلحة واملتفجرات الرتكاب جرائم 
اإرهابي����ة ومت�ي����ل االإرهاب واال�س����رتاك فيها، وقد 
حتدد لنظر الدعوى جل�سة 10/05/2018 م، اأمام 

املحكمة الكرى اجلنائية الرابعة.  

وتع�د تفا�س����يل ال�اقعة باأن املتهمني االأول 
والثاين والهاربني خارج البالد اأن�س����اآ جماعة اإرهابية 
ومتكنا م����ن جتنيد باق����ي املتهم����ني، وثبت تلقي 
املتهم����ني الثالث والراب����ع التدريبات الع�س����كرية 
عل����ى ا�س����تخدام الأ�س����لحة و�س����ناعة املتفجرات يف 
مع�س����كرات تابع����ة للحر�����س الث�����ري االإي����راين يف 
جمه�رية اإيران بق�س����د ارت����كاب اجلرائم االإرهابية 

مبملكة البحرين. 
وثبت باأن املته����م االأول كلف باقي املتهمني 
بتفجري اأنب�ب النفط ال�اقع مبنطقة ب�ري وكلفهم 
با�ستالم اأجزاء العبوة املتفجرة املخ�س�سة والأموال 
املخ�س�سة لتنفيذ الواقعة عن طريق الربيد امليت 
من م�اقع متفق عليها بينهم يف مملكة البحرين واأن 

املتهم الثال����ث قاد املجم�ع����ة االإرهابية يف تنفيذ 
عملية التفج����ري ويف ي�م ال�اقعة 10/11/2017م 
اجتم����ع مع املتهمني وقام�ا بت�زي����ع االأدوار بينهم 
ثم قام�ا بزراعة العب�ة املتفجرة على اأنب�ب النفط 
وتفجريها مما اأدى اإلى انفجار اأنب�ب النفط واندالع 
حري����ق اأحلق����ت اأ�����رشار باأنب�����ب النف����ط وباملنازل 
وال�س����يارات واملح����الت التجارية املج����اورة مل�قع 
التفج����ري، فتم القب�����س على املتهمني وعر�س����هم 

على النيابة العامة.
ه����ذا، وقد ا�س����تندت النياب����ة العام����ة يف اإحالة 
املتهم����ني للمحاكم����ة اإل����ى االأدل����ة الق�لي����ة منها 
�سهادة ال�سه�د واالأدلة الفنية وتقارير اإدارة االأدلة 

اجلنائية باالإ�سافة اإلى اعرتافات املتهمني.

املنامة - النيابة العامة: قال القائم باأعمال 
رئي�ص نيابة املحافظة ال�س���مالية، رئي�ص النيابة 
ال�س���غرى  املحكم���ة  اإن  املع���اودة  عبدالرحم���ن 
اجلنائية الثالثة اأ�س���درت حكمه���ا اأم�س باحلب�س 
مل���دة ثالثة اأ�س���هر، وق���درت كفال���ة 300 دينار 

ل�قف التنفيذ على اأحد املغردين. 

وتلخ�ص الواقعة عن تلقي النيابة العامة عدة 
�سكاوى من مواطنني ب�ساأن قيام اأحد الأ�سخا�ص 
بن�رش تغريدة ت�سيء الأحد الرم�ز يف طائفتهم على 
ح�س���ابه باأحد م�اق���ع الت�ا�س���ل االجتماعي، وقد 
با����رشت النيابة العامة التحقيق يف ال�اقعة، حيث 
ا�ستمعت الأق�ال بع�س ال�ساكني، ومت ا�ستج�اب 

املته���م وم�اجهته بالتغريدة الثابتة يف ح�س���ابه 
وعبارات االإ�س���اءة ال����اردة فيه���ا وت�جيه تهمة 
اإهانة رمز م��س���ع متجيد وتقدي�س لدى اأهل ملة 
ا�س���تنادا للم���ادة 310/2 من قان����ن العق�بات 
واأمرت باإحالة الق�سية للمحكمة املخت�سة، والتي 

ق�ست بحكمها �سالف البيان.

حكم���ت املحكم���ة ال�س���غرى اجلنائية 
اخلام�س���ة على �س���يدة “46 عاًم���ا”، دانتها 
باإهم���ال ابنه���ا البالغ م���ن العم���ر 15 عاًما 
وامل�س���اب باإعاق���ة ذهني���ة، ما ت�س���بب يف 
تده����ر �س���حي كبري ل���ه واإ�س���ابته بقروح 
خطرة للجلد و�س���لت حلد العظام، والتي 
بداأت تنفث روائح كريهة؛ وذلك بحب�س���ها 

ملدة 6 اأ�سهر الأم بحرينية.
فيما ب���راأت وال���ده “46 عاًم���ا” ووالد 
اإخوته ال�س���بعة، مما ن�سب اإليه نظًرا لثبوت 
بع�س���هما  ع���ن  منف�س���الن  الزوج���ني  اأن 
البع����س بالط���الق، واأن احل�س���انة متلكها 
اأم الطف���ل، والذي قرر اأن���ه بعد معرفته اأن 
احلالة ال�س���حية البنه �س���يئة جًدا اأخذ اإجازة 
ملدة �س���هر ونقل ابنه للم�ست�س���فى، وبقي 
مع���ه لرعايته اإل���ى اأن حت�س���نت حالته بعد 

تلقيه العالج الالزم.
وتتح�س���ل وقائع الق�سية فيما قررت 
ب���ه باحث���ة اجتماعي���ة يف م�ست�س���فى امللك 
حمد، والتي اأبلغت عن ا�ستالم امل�ست�سفى 

طفالً مع�ق ذهنًيا، يف حالة �س���حية �س���يئة 
نتيجة اإهمال رعايته، مبينًة اأن املجني عليه 
كان يع���اين قروحا متعددة، ت�س���ل اإلى اأن 
تك�ن ج���روح عميقة ج���ًدا يف اجللد، لدرجة 
اأنها و�س���لت اإلى عظامه، والت���ي بداأت يف 

نفث روائح كريهة و�س�ائل غري طبيعية.
واأ�سافت اأن االأطباء ا�سطروا اإلى اإجراء 
عملية جراحي���ة؛ الإزالة االأجزاء املت�رشرة من 
عظ���ام املجن���ي عليه ب�س���بب اإهم���ال تلك 
اجلروح، والتي جعلته عر�س���ة للم�ت. وجاء 
يف تقاري���ر التحلي���ل ال����اردة للمحكمة اأن 
م�ستوى الدم منخف�ص عموما؛ نتيجة ل�سوء 

التغذية التي كان يتلقاها املجني عليه.
وكان���ت اأحال���ت النياب���ة العام���ة االأب 
واالأم للمحاكمة على اعتبار اأنهما يف غ�س�ن 
العام 2016، ت�س���ببا بخطئهما يف امل�سا�ص 
ب�سالمة ج�س���م ابنهما -املجني عليه- حال 
ك�نهما نكال عن م�ساعدته مع ا�ستطاعتهما 
ذل���ك، فاأحدث���ا به االإ�س���ابات امل��س����فة 

باالأوراق.

حب�س���ت املحكم���ة ال�س���غرى اجلنائي���ة 
“الدائرة املرورية” غيابًيا، �سابة “22 عاًما” 
مل���دة 6 اأ�س���هر م���ع النف���اذ، واأم���رت ب�قف 
رخ�س���ة قيادتها ملدة �س���نة واح���دة؛ وذلك 

لت�سببها يف وفاة �س���ابة “25 عاًما” يف احلال 
بعدما ا�س���طدمت بتاري���خ 15 يناير 2018 
ب�سيارتها املت�قفة على خط الط�ارئ عقب 

خروجها من جامعة البحرين.



“�ألبا”: و�صول �أكرب حموِّل تقومي 
�لتيار بالعامل لـ “�لتو�صعة”

ع�صـــكر - �ألبا: بد�أت �رشكة �أملنيوم �لبحرين “�لبا” 
�لربع �لثاين من �لعام 2018 بالو�صـــول �لآمن لوحدتي 
حمول تقـــومي �لتيار �لكهربائي، من �أ�صـــل 6 وحد�ت، 

ملوقع م�رشوع خط �ل�صهر �ل�صاد�س للتو�صعة.
ويعتـــرب حمول تقومي �لتيار هـــذ� �لأكرب من نوعه 
يف �لعامل، بقوة تيار ت�صـــل �إلى 120 كيلو�أمبري وبجهد 
1880 فولت من �لتيار �ملبا�رش، و�صـــمم من قبل �رشكة 

فوجي �إلكرتيك �ليابانية. 
ومت كذلـــك �صـــحن �ملعـــد�ت و�لأجهزة �خلا�صـــة 

مبحويل تقومي �لتيار �لثالث و�لر�بع من �ليابان.

�لزياين: تقدمي طلب ر�صمي لأمريكا ب�صاأن ر�صوم �لأملنيوم
 

�ملنامـــة - �أكـــد وزير �ل�صـــناعة و�لتجارة و�ل�صـــياحة ز�يد بن ر��صـــد �لزيـــاين �أن �لوز�رة على 
تو��صـــل د�ئم مع �لد�رة �لأمريكية ب�صـــاأن مو�صـــوع �إعفـــاء �لبحرين من �لر�صـــوم �جلمركية �لتي 
فر�صـــت موؤخر�ً علـــى و�رد�ت �لأملنيوم و�حلديد، حيـــث تبذل �لوز�رة ق�صـــارى جهدها يف حلحلة 
�ملو�صـــوع وذلك بالتن�صيق مع �صفارة �لبحرين يف و��صـــنطن. و�أ�صاف �أنه مت تقدمي طلب ر�صمي 
مبدئي بذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �إلى و��صنطن يف نهاية مار�س 2018 حيث �جتمع مع وزير 
�لتجارة �لأمريكي ولرب رو�س وم�صـــاعد ممثل �لتجارة للوليـــات �ملتحدة �لأمريكية جيف جريي�س، 
م�صري�ً �إلى �أن �لبحرين و�لوليات �ملتحدة تتمتعان بعالقات وطيدة وهناك تفاوؤل باحل�صول على 
�إعفاء للمملكة من �لر�صـــوم �جلمركية و�لتي هي بن�صـــبة 25 % على و�رد�ت �حلديد �ل�صلب و10 
% على و�رد�ت �لأملنيوم و�لتي دخلت حيز �لنفاذ بتاريخ 23 مار�س 2018 يف �لوليات �ملتحدة 

بح�صب �لقر�ر�ت �ل�صادرة من �لرئي�س �لأمريكي بتاريخ 8 مار�س 2018.
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اقتصاد
ماليني الدنانري تالحق �رشكة تخلفت عن �سداد قيمة مزاد “بوابة اأمواج” 

رئي�س �للجنة �لق�صائية: �إعادة طرح �لبيع على ح�صاب “�إم تك” 

علي الفردان من املنامة

بد�أت جلنة ق�صـــائية بحرينية بتحريك �إجر�ء�ت 
قانونية �صد م�صـــتثمر تخلف عن �لتز�مه بدفع قيمة 
م�رشوع “بو�بة �أمو�ج” �ملتعرث، �لذي كان قد �أر�صـــي 
عليـــه بعد �أن تقدم بعطاء قـــدره 22.5 مليون دينار 
يف مز�د علني �ل�صـــهر �ملا�صـــي، مما دفع �إلى �إعادة 
�ملز�د �أم�س �لأول للمرة �خلام�صـــة بنف�س �ل�صعر، من 

دون �أن يتقدم م�صرت.
وكان يفرت�ـــس من �رشكـــة “�إم تـــك” للخدمات 
�لتـــي مثلهـــا �أحد �مل�صـــتثمرين �لأجانب، �أن ي�صـــدد 
قيمة مقدمة من �مل�رشوع �أوًل ثم يدفع قيمة �مل�رشوع 
كاماًل خالل �صهر، �إل �أن ذلك مل يحدث، مما دفع جلنة 
ت�صوية �مل�صاريع �ملتعرثة، وهي جلنة ق�صائية، �إلى 

�إعادة �ملز�د.
وين�ـــس قانـــون �ملر�فعات �ملدنيـــة و�لتجارية 
فيمـــا يتعلق باملز�د�ت �لعلنيـــة، على �أنه يجب على 
من ير�صـــو عليه مز�د �لعقار �ملحجوز عليه، �أن يودع 
يف حال �نعقاد جل�صـــة �لبيع ع�رش �لثمن �لذي ر�صـــا به 
�ملز�د و�مل�رشوفات، وعلى من ر�صـــا عليه �ملز�د �أن 
يودع باقـــي �لثمـــن يف خز�نة �ملحكمة خالل �ل�صـــهر 

�لتايل ل�صريورة �لبيع نهائًيا.
وين�ـــس �لقانـــون على �أنـــه �إذ� تخلف من ر�صـــا 
علي���ه املزاد عن الوفاء ب�رشوط البيع، يعاد البيع على 
م�صـــوؤوليته، وحت�صـــل �ملز�يدة �جلديدة ويقع �لبيع 
طبقا لالأحكام �ملقررة يف �صاأن �لبيع �لأول، ول تقبل 
�ملز�يـــدة من �مل�صـــرتي �ملتخلف، ويلزم �مل�صـــرتي 
�ملتخلف مبا ينق�س مـــن ثمن �لعقار، ول يحق له يف 

�لزيادة بل ي�صتحقها �ملدين و�لد�ئنون.
ومـــن �ملتوقع �أن تتكبد �ل�رشكة، قر�بة 3 ماليني 
دينـــار علـــى �لأقل جـــر�ء تخلفهـــا عن �صـــد�د قيمة 
�مل�رشوع يف �ملز�يدة �لتي فازت بها، �إذ تعترب �ل�رشكة 
م�صـــرتية للم�رشوع و�صتلتزم ب�صد�د قيمة �لفرق بني 
قيمة ر�صـــو �ملز�د وهو 22.5 مليـــون دينار و�لقيمة 
�لتي �صـــيتم بيع �مل�رشوع به بعد �إعادة طرحه، و�لتي 
�صـــتقل عن هذ� �ملبلغ ما بني 10 و15 % على �لأقل 

كما هو متوقع.
و�أبلغ رئي�س جلنة ت�صـــوية �مل�رشوعات �لعقارية 
�ملتعـــرثة حممود عربي ها�صـــم “�لبـــالد” �أن �للجنة 

�لق�صـــائية بد�أت �إجر�ء�تها �صـــد �ل�رشكـــة �ملتخلفة 
عن �صـــد�د قيمة مز�د “بو�بة �أمـــو�ج” و�لبالغة 22.5 

مليون دينار.
وقـــال ها�صـــم �إن “�ل�رشكـــة �لتي ر�صـــت عليها 
امل���زاد مل تلت���زم ب�رشوط البي���ع )...( مل ت���ف بكامل 

�لثمن خالل �صهر و�لفرتة �ملحددة”.
وبخ�صو�س ما �إذ� كان �مل�صرتي تخلف عن دفع 
10 % مقدم �ملز�د، قال ها�صـــم “�أيا كان �صو�ء 10 
% �أو �لثمـــن كاماًل، فاإنه مل يتـــم دفعه خالل �لفرتة 

�ملحددة قانوًنا”.
وبخ�صـــو�س �للتز�مـــات �لقانونيـــة �إز�ء �ل�رشكة 

�أ�صار ها�صم �إلى �أن هناك �إجر�ء�ت قانونية مو�صحة يف 
�ملادة 297 من قانون �ملر�فعات، حتدد �لإجر�ء�ت، 
و�أن �للجنـــة قامت باتخـــاذ �لإجر�ء�ت، �إذ “�صـــتكون 
�إعادة �لطرح على ح�صـــاب �ل�رشكة”. و�صـــتقرر �للجنة 
يف وقت لحق موعد �ملز�د �جلديد و�ل�صعر �لبتد�ئي 

للبيع �لذي �صيتم تخفي�صه.
وبح�صب �لتفا�صيل �لتي ح�صلت عليها “�لبالد” 
فاإن م�صـــتثمر� �أجنبيا، تقدم بالعطاء �لوحيد و�لبالغ 
22.5 مليـــون دينار يف �ملز�د �لر�بع �لذي �أقيم بغية 
بيع �مل�رشوع بعد عـــدم تلقيه �أي �هتمام يذكر طو�ل 
�ملز�د�ت �لثالثة �ملا�صـــية، لكن �مل�صـــتثمر �لأجنبي 

تن�صل عن دفع �ملقدم �ملايل وقيمة �مل�رشوع بح�صب 
ما هو مفرت�س.

وعر�ـــس �مل�ـــرشوع يف �ملـــز�د �لأول بقيمـــة 36 
مليون دينار وبعد عدم تلقيه �هتماما مت عر�صـــه يف 
4 مز�د�ت لحقة؛ لي�صـــل �صعره 22.5 مليون دينار، 
ويتوقـــع �أن يتـــم تخفي�س قيمة �لعر�ـــس �لبتد�ئي 
للم�ـــرشوع بنحـــو 15 % قبـــل �حتمـــال عر�صـــه للمرة 

�ل�صاد�صة.
متعـــدد  م�رشوعـــا  �أمـــو�ج”  “بو�بـــة  وُيعتـــرب 
�ل�صـــتخد�مات، ويقع بالقرب مـــن مدخل جزر �أمو�ج، 
ويحتوي على وحد�ت للبيع بالتجزئة و�أخرى جتارية، 
ومنـــازل ذ�ت و�جهـــة بحريـــة، وبنايتني �صـــكنيتني 
ومبنى لل�صـــقق �لفندقية، وكان مقـــرًر� �لنتهاء منه 

بحلول يوليو 2010. 
وقـــد �أحيـــل ملـــف �مل�ـــرشوع �إلـــى جلنة ت�صـــوية 
م�صـــاريع �لتطوير �لعقارية �ملتعـــرثة - �للجنة ذ�ت 
�ل�صفة �لق�صائية - من قبل �للجنة �لوز�رية لالإعمار 
و�لبنية �لتحتية بعد در��صة ��صتوفت جميع �لنو�حي 
وح�رش �لديون و�للتز�مات و�حلقوق من خالل �لطالع 
على �لبيانـــات و�ملعلومات و�مل�صـــتند�ت و�لوثائق 
�خلا�صـــة بـــه، و�لتي تقـــدم بها عدد من �مل�صـــرتين 
�لذيـــن �أفـــادو� ت�رشرهـــم جـــر�ء عـــدم وفـــاء �ملطور 

بالتز�ماته جتاههم.
�رشكـــة  “كالتونـــز”،  عينـــت  �للجنـــة  �أن  يذكـــر 
�ل�صت�صـــار�ت �لعقاريـــة �لدوليـــة و�رشكـــة “مـــز�د” 
�ملتخ�ص�صـــة يف �إجر�ء�ت �ملـــز�د �لعلني يف �لبحرين، 
لتنظيـــم و�إد�رة �إجر�ء�ت بيع “بو�بة �أمو�ج” يف �ملز�د 

�لعلني، حتت �إ�رش�ف مبا�رش منها.

م�ستثمرون دوليون يبحثون يف البحرين الفر�ص اال�ستثمارية باخلليج
“بو�بة �خلليج” برعاية �صمو ويل �لعهد وتنظيم جمل�س �لتنمية �لقت�صادية

�ملنامـــة - جمل�ـــس �لتنميـــة: ينظـــم جمل�ـــس �لتنميـــة 
�لقت�صـــادية موؤمتر بو�بة �خلليـــج “Gateway Gulf” يف 
�لبحرين حتت رعاية ويل �لعهد، نائب �لقائد �لأعلى، رئي�س 
جمل�س �لتنمية �لقت�صـــادية، �صـــاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري 
�صـــلمان بـــن حمد �آل خليفـــة، يف �لفرتة من 8 �إلـــى 10 مايو 
2018. و�أعلن جمل�س �لتنمية �لقت�صادية �أن هذ� �ملوؤمتر، 
�لـــذي يعـــد �لفعاليـــة �لقت�صـــادية �لأولى مـــن نوعها على 
م�صـــتوى �خلليج من حيث ��صـــتعر��س �لفر�س �ل�صتثمارية 
�ملتو�فرة يف كل �خلليج، �صـــيلقي �ل�صـــوء على ما ت�صـــهده 
�ملنطقة من حتول �قت�صـــادي وتناٍم للفر�س �ل�صـــتثمارية 
�ملتاحة مب�صـــاركة �أكرث من 500 من �مل�صتثمرين �لدوليني 
و�مل�صـــوؤولني �لذيـــن ميثلـــون قطاعـــات �قت�صـــادية عدة 

بهـــدف بحث �أبرز �لق�صـــايا �ملتعلقة بالأعمـــال يف �ملنطقة 
و��صـــتعر��س �لفر�ـــس �ل�صـــتثمارية �ملتاحة �أمـــام �لقطاع 
�خلا�س كما و�صيت�صـــمن �ملوؤمتر جل�صـــات نقا�صـــية رفيعة 
�مل�صـــتوى و��صـــتعر��س لأبـــرز �مل�صـــاريع �ل�صـــتثمارية يف 

�ملنطقة. 
وقال �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س �لتنمية �لقت�صادية، 
“�إن �ملبـــادر�ت �ل�صـــاملة �لتـــي تبذلهـــا  خالـــد �لرميحـــي 
دول �ملنطقـــة لرفـــع م�صـــاهمة �لقطاعات غـــري �لنفطية يف 
�قت�صـــادياتها خلقـــت �لعديـــد مـــن �لفر�س �ل�صـــتثمارية 
لالأعمال ب�صورة غري م�صبوقة. و�صتوفر هذه �لفعالية قنو�ت 
�ت�صال جديدة للتو��صـــل مع �صناع �لقر�ر و�صتفتح �ملجال 
لالإجابـــة عن �أ�صـــئلة و��صتف�صـــار�ت �مل�صـــتثمرين، وتعزيز 

�لتعاون لإجناز �مل�صاريع عرب قطاعات متعددة”.
وذكـــر �ملجل�س يف بيـــان �أن “ منطقة �خلليج �صـــهدت 
حتول �قت�صـــادياً مع �نخفا�س �أ�صـــعار �لنفط، و�تخذت دول 
�ملنطقـــة فيها �لعديد مـــن �ل�صيا�صـــات و�لإجـــر�ء�ت �لتي 
من �صـــاأنها �لتكيـــف مع هـــذه �ملتغري�ت وحتقيـــق �ملزيد 
مـــن �لنماء، وقـــد ركزت �لبحرين يف هـــذ� �جلانب على �إعادة 
ر�صـــم دور �لقطاع �لعام من م�صغل �إلى منظم وجعل �لقطاع 
�خلا�س �ملحرك �لرئي�صـــي للنمو وفق توجـــه روؤية �لبحرين 
�لقت�صـــادية 2030، مـــع مو��صـــلة جهود تعزيـــز مقومات 
�لبيئة �لقت�صـــادية و�صيا�صـــة تنويع م�صـــادر �لقت�صاد �إذ 
بلغـــت �إ�صـــهامات �لقطاعـــات غـــري �لنفطية يف �لقت�صـــاد 
�لوطنـــي نحـــو 80 %، حيـــث �صـــهد �لقطـــاع �لقت�صـــادي 

و�لتجاري حزمة من �لإ�صـــالحات غري �مل�صـــبوقة على �صعيد 
�لقو�نـــني و�لت�رشيعات و�ملبادر�ت �لتـــي تهدف �إلى �لدفع 

بال�صتثمار وبالتنمية �لتي يقودهما �لقطاع �خلا�س”.
و�صـــتتناول �جلل�صـــات �لعامـــة يف �ملوؤمتـــر �لفر�ـــس 
و�لتحديات يف �إطار هذ� �لتحول �لقت�صـــادي غري �مل�صبوق 
�لـــذي ت�صـــهده �ملنطقة، كما �صـــتغطي �ملناق�صـــات �لروؤى 
�لقت�صـــادية على م�صـــتوى �ملنطقـــة، وتنميـــة ر�أ�س �ملال 
�لب�ـــرشي، وتاأثـــري �لتكنولوجيـــا وكذلك �لفر�ـــس �لكامنة يف 
�لتعاون دول �خلليج �ل�رشكاء �لدوليني يف �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية و�أوروبا وجمهورية �ل�صني �ل�صعبية”. و�صيت�صمن 
�ملوؤمتر، �لذي �صـــتتم �مل�صـــاركة يف �أعماله بدعو�ت خا�صة، 

تقدمي عرو�ٍس وكلماٍت يلقيها �أكرث من 50 متحدثاً.

جرار �سمن اأقوى الروؤ�ساء 
االئتمانية التنفيذيني باخلليج الت�سهيالت تطلق “بطاقة امتياز العاملية” 

لتقدمي باقة من �خلدمات �خلا�صة لكبار �لعمالء 

 �ملنامـــة - ت�صـــهيالت �لبحريـــن: �أطلقـــت �رشكة ت�صـــهيالت 
 IMTIAZ Mastercard“ لبحريـــن بطاقـــة �متيـــاز �لعامليـــة�
World” �لئتمانيـــة و�مل�صـــممة خ�صي�ًصـــا لتقـــدمي باقـــة مـــن 
�خلدمات �خلا�صـــة لكبـــار عمالء �ل�رشكة. جاء ذلك يف حفل تد�صـــني 
�لبطاقة م�صاء �لثالثاء 17 �أبريل يف فندق ريتز كارليتون باملنامة، 
بح�صـــور �أع�صـــاء جمل�س �د�رة �رشكة �لبحرين للت�صهيالت �لتجارية 

و�أع�صاء �لإد�رة �لتنفيذية و�ل�صيوف.
و�أكـــد �لرئي�ـــس �لتنفيذي لل�رشكـــة، عادل حبيل، �أن تد�صـــني 
بطاقة �إمتياز �لعاملية جاء يف �صـــياق روؤية �ل�رشكة �لثاقبة و�مللهمة 
و�لتـــي تتلخ�س يف خلـــق �رتقاء وحر�ك �جتماعـــي، وكذلك يف �طار 
�جلهـــد �لـــدوؤوب و�مل�صـــتمر لتطويـــر و�إثـــر�ء منظومـــة �خلدمـــات 
و�ملنتجات لـــدى �ل�رشكة و�ل�ـــرشكات �لتابعة لها. و�أ�صـــاف “ندرك 
متاماً ما �آلت �إليه �لأ�صـــو�ق و�لن�صـــاطات �لقت�صـــادية حول �لعامل 
بفعل فل�صـــفة �ملناف�صـــة، حيث نرى كثري�ً من �ملنتجات تت�صـــابه 
�إلى حد بعيد يف �لوظائف �لرئي�صـــية �لتـــي تقدمها، وما مييز هذه 
�ملنتجات هو فل�صـــفة �لت�صـــميم و�لعتمادية و�خلدمات و�حلو�فز 
�ملادية وغري �ملادية و�لتكلفة �مل�صاحبة ل�صتخد�م هذ� �ملنتج”.

و�أو�صـــح حبيل” لقد مت ��صـــتيعاب هذه �لأ�ص�س ب�صكل و��صع 
ومتزن عندما قمنا بت�صـــميم بطاقة �متياز �لعاملية. �إن ��صـــتخد�م 
�لألـــو�ن وملم�س �جللد �لفريد وكذلك �ل�صـــعار م�صـــتلهم من فكرة 
�لنخبـــة، �إذ متنحك بطاقة �متياز �لعاملية �ل�صـــعور بالثقة و�لقدرة 
و�لنتماء �إلى �لنخبة بحيث ت�صعر بالطماأنينة و�رشعة �ل�صتجابة عند 
تو��صـــلك مع مركز �لت�صـــال و�لذي يعمل على مد�ر �ل�صاعة ويد�ر 
باأيـــدي بحرينية موؤهلة تقدم �أعلى درجات �خلدمة. كما قمنا موؤخر�ً 

باإعادة ت�صـــميم �أميال �ل�صـــفر حيث لن تقت�ـــرش �لأميال على �رشكة 
طريان واحدة اإذ ميكن اال�ستفادة منها على جميع خطوط الطريان 
بل وتتعد�ها �إلى حجوز�ت �لفنادق يف جميع �أنحاء �لعامل، كما �أنه ل 

توجد ر�صوم لمتالك هذه �لبطاقة”.
من جانبـــه، �أ�صـــار مدير بطاقـــات �لئتمان ب�رشكة ت�صـــهيالت 
�لبحرين، ر�صـــول �لعـــايل، �إلى �أن بطاقة �متيـــاز �لعاملية تعرب عن 
مرحلة جديدة من �لرفاهية �لتـــي يبحث عنها عمالئنا وجتربة ثرية 
بالمتيـــاز�ت غري �مل�صـــبوقة. و�أ�صـــاف “نفتخر دومـــاً بعالقتنا مع 
عمالئنـــا �إذ نوؤمـــن متاماً �أن قربنـــا �إليكم هو �رش جناحنا وي�صـــاعدنا 
على تفهم كل ما حتتاجونه، لذلك ن�صـــعى �أن نكون قربكم لتذليل 
كل �لعقبات �لتي تو�جهكم ونوفر كل ما حتتاجونه وفقاً ل�صـــعارنا 
خدمات �رشيعة وودية. وجلعل ذلك مكننا قمنا على مدى �ل�صـــنو�ت 

�ملا�صـــية بالعمـــل على �لدر��صـــة �مل�صـــتمرة و�حلثيثـــة ملنتجاتنا 
وخدماتنا بالإ�صـــافة �إلى �لمتياز�ت لنتاأكـــد �أن بطاقة �متياز هي 

�لأقرب �إليكم و�ل�صند �لأول و�لأخري لحتياجاتكم”.
و�أو�صـــح �لعايل �أن حاملي �لبطاقة �صيح�صـــلون على خدمات 
فريدة عند تاأهلهم لع�صوية نادي �متياز لكبار �ل�صخ�صيات و�لذي 
�أ�صـــ�س خ�صي�صـــاً خلدمة �لعمالء �ملتميزين ومبز�يـــا ح�رشية ر�ئعة 
ت�صـــمل خدمات ح�رشية لتلبيـــة كافة ما يحتاجونه من �لإ�صـــالحات 
و�ل�صيانة �ملنزلية، بالإ�صـــافة �إلى خدمة ملوزين غري حمدودة من 
و�إلـــى مطار �لبحرين �لدويل. وت�صـــدر �لبطاقة وجتـــدد جماًنا دون 
�أي ر�صـــوم ��صـــافية �أو خمفية، مع توفري حد �ئتمان �صخ�صي يفي 
بكافة �ملتطلبات �ملالية، علًما �أن ��صد�ر �لبطاقة يقت�رش على عدد 

حمدود من �لعمالء �ملميزين بناًء على دعوة من �ل�رشكة.

• جانب من حفل تد�صني �لبطاقة 	

�لبحريـــن   - �ملنامـــة 
�لرئي�س  ح�صـــل  �لإ�صـــالمي: 
�لبحريـــن  لبنـــك  �لتنفيـــذي 
ح�صـــان   ”BisB“ �لإ�صـــالمي 
“�أف�صـــل  جـــر�ر على جائـــزة 
للعام  �لتنفيذيني”  �لروؤ�صاء 
2018، �صـــمن قائمة ت�صـــم 
100 مـــن �أف�صـــل �لروؤ�صـــاء 
لل�ـــرشكات  �لتنفيذيـــني 
�لبور�صـــات يف  �ملدرجـــة يف 
ذلـــك  �خلليج.جـــاء  منطقـــة 

�لتـــي  �ل�صـــنوية  �جلو�ئـــز  يف 
متنحهـــا جملة “TRENDS”، وهي جملة متخ�ص�صـــة يف ن�رش �لبحوث 
و�لدر��صـــات يف جمـــال �لأعمـــال �لتجارية، ومدر�صـــة ريـــادة �لأعمال 
يف   )leading International Business School( �لدوليـــة 
موؤمتـــر كبار �لروؤ�صـــاء �لتنفيذيني �لذي �أقيم �أخـــري� يف مدينة �مللك 
عبد�هلل �لقت�صادية بال�صـــعودية من 10 �إلى 11 �أبريل 2018. وعرب 
جر�ر عن �صـــعادته حل�صـــوله على هذه �جلائزة وت�صـــنيفه من �صمن 
�أف�صـــل �لروؤ�صـــاء �لتنفيذيـــني يف �ل�ـــرشكات �ملدرجـــة بالبور�صـــات 
�خلليجيـــة، مبيًنـــا �أن ح�صـــوله على هذه �جلائـــزة يعد �إجنـــاًز� جديًد� 
ي�صـــاف �إلى �صـــجل �إجناز�ت بنك �لبحريـــن �لإ�صـــالمي، وتاأكيًد� على 
�ملكانة �لريادية �لتي يتمتع بها �لبنك بني �لبنوك يف منطقة �خلليج 

�لعربي، م�صيًد� بجهود جميع �ملوظفني يف تطور �لبنك ورقيه.

• خالد �لرميحي	

• ح�صان جر�ر	

• مز�د �أم�س �لأول على م�رشوع “بو�بة �أمو�ج” �نتهى يف دقائق بعد عدم تقدم م�صرتين	

�ل�رشكـــة �ملتخلفة ملزمة بت�صـــديد قيمة ما ينق�س مـــن ثمن �لبيع �لنهائي 
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عل���ي اإبراهي���م م���ن مواليد العام 1976، اأكادميي يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني من معهد BIBF. مل يتوقف عند اأي حد يف العمل، اإذ كان يعمل يف تنظيف الأ�س���ماك 

يف ال�س���وق املرك���زي ويبيع الرطب، كما عمل �سباكا يف اإحدى حمطات عمره، وا�ستغل مبج���ال الر�سم والفن حتى ان�سم ر�سميا للعمل يف �سركة �سينما البحرين العام 1997 

وا�ستم���ر به���ا مل���دة 5 �سن���وات. انتقل لحقا اإىل العمل يف جمال التاأمني على ج�سر امللك فهد حتى مت تعيينه يف اإدارات ال�سركة، ثم انتقل للعمل يف اإحدى ال�سحف املحلية 

يف جم���ال الدعاي���ة والإع���الن ملدة 10 �سنوات تقريبا واكت�سب من خاللها اخل���رة الكافية التي مكنته من العمل يف املجال كرائد عمل، اإذ حزم اأمره اأخريا وافتتح م�سروعه 

اخلا�ص املتمثل يف �سركة متخ�س�سة مبجال الدعاية والإعالن. “البالد” التقته واأجرت معه حوارا ق�سريا:

- ه���ل لك �أن حتدثنا عن طبيع���ة عملك، ومتى 
�أطلقته؟

�لدعاي���ة  مبج���ال  خمت�ص���ة  عمل���ي  طبيع���ة 
والإعالن. بداأت بالن�ساط منذ �سنة واحدة تقريبا.

- ه���ل ا�س���تفدت من جتربة اجليل ال�س���ابق يف 
اإدارة الأعمال؟ وهل تتلقى الن�سيحة من الوالد 

اأو من اأي اأفراد العائلة؟

طبعا اأ�س���تفيد من اخلربات ال�سابقة، ولكني 
اأرى اأن بع�ض الن�س���ائح الت���ي اأتلقاها من اجليل 
ال�س���ابق ل جتدي نفعا مع تطورات �س���وق العمل 
يف الوق���ت الراه���ن، اإذ طراأت اختالف���ات كثرية، 
اإما ب�س���بب القوانني امل�س���تجدة اأو لتطور طبيعة 
الن�س���اط اخلا�ض بالدعاي���ة والإع���الن، واأنا دائم 
الت�س���اور مع الأهل والأ�سدقاء ملا فيه منفعة من 

جتاربهم يف احلياة.

- كيف تدير عملك اخلا�ض، هل تكون موجودا 
با�ستمرار اأم ت�سع اخلطط والربنامج للعاملني 
لديك؟ وم���ا اأ�س���لوبك يف الإدارة وكيف تطوره 

متا�سيا مع املتغريات؟
اأدير عملي بنف�س���ي واأ�سع اخلطط للعاملني 
واأتابعه���م ويف نف����ض الوق���ت اأك���ون موجودا يف 
ال�س���احة للتوا�س���ل م���ع الزبائن ومتابع���ة العمل 
وتطوراته. يف الواقع اأنا اأتبع اأ�س���لوبا معينا، وهو 

بكل ب�س���اطة اأن يكون من حويل - �س���واء الزبون 
اأو املوظف - مرتاحا ورا�س���يا عن معاملتي معه. 
اأوؤمن اأن املوظف هو امل�س���نع وهو الإنتاج وعليه 
يحتاج اإلى رعاية واهتمام وتقدير دائم، والزبون 
ه���و امل�س���تهلك ف���ال غنى ع���ن الثن���ني، فيجب 
مراعاتهما ومداراتهما ب�س���كل يجعلهما يطمحان 
اإلى الأف�س���ل واملزيد من التعاون، وعليه يكون 

التطور وال�ستمرار يف امل�رشوع.

- هل تفكر بتطوير وتو�سيع اأعمالك؟
بالطبع اأفكر يف تو�س����يع جمال العمل 
بزيادة الإنتاجية ح�س����ب املق����درة، ونحن 
الآن وهلل احلمد يف قيد التطور والتو�سع، 
فكلما كان الزبون را�سيا كل ما كان ا�سم 
ال�رشك����ة م�س����هورا ومعروفا؛ لي�س����تقطب 
اأكرب عدد م����ن العمالء، من خالل جتربتهم 

معنا.

إعداد: المحرر االقتصادي

علي إبراهيم: ال حدود لطبيعة األعمال و “الطيبة” ركيزة للنجاح 
استقر به المقام في الدعاية واإلعالن

“اخلري” يك�سب حكما بـ 5.6 مليون 
دينار �سد رئي�سه التنفيذي ال�سابق “عمومية الغرفة” تناق�س تعيني واإقالة الرئي�س التنفيذي واملف�سولني الأحد

متويل “املنامة القدمي” واختال�ض مبالغ مالية �سمن جدول الأعمال

ال�س���ناب�ض - الغرف���ة: اأك���دت غرف���ة جت���ارة 
و�سناعة البحرين عن تلقي رئي�سها �سمري عبداهلل 
نا�ض لطلبني كتابي���ني، اأحدهما بتاريخ 15 اأبريل 
م���ن ع���دد م���ن الأع�س���اء لإدراج  2018 وموقع���اً 
مو�س���وع واحد على جدول اأعم���ال اجتماع اجلمعية 
العمومي���ة العادي���ة للغرف���ة املزم���ع انعقادها يف 
مت���ام ال�س���اعة الرابع���ة من م�س���اء ي���وم الأحد 22 
اأبري���ل 2018 يف قاع���ة اململك���ة مببن���ى الغرف���ة 
“بي���ت التج���ار”، وذلك حتت بند “ما ي�س���تجد من 
اأعمال اأخرى”. وقد مت مراجعة هذا الطلب من قبل 
الإدارة املعني���ة بالغرفة وتبني باأنه موقع من قبل 
43 ع�س���واً م�س���جالً يف الغرفة وم�سدداً ل�سرتاكاته 
ال�س���نوية وغري م�ستوف لل�رشوط املن�سو�ض عليها 
يف املادة )15( من املر�س���وم بقان���ون رقم )48( 
ل�سنة 2012 ب�س���اأن غرفة جتارة و�سناعة البحرين 
والت���ي تن����ض على اأن���ه: “يجوز للجمعية مناق�س���ة 
مو�س���وعات غري مدرجة على ج���دول الأعمال حتت 
بند ما ي�س���تجد من اأعم���ال بناًء عل���ى طلب كتابي 
م�س���بب اإلى الرئي�ض من خم�سني ع�سواً على الأقل 
قبل موعد انعق���اد الجتماع مبدة ل تقل عن يومي 
عم���ل”، وعلي���ه مل يت���م اإدراج هذا املو�س���وع على 
ج���دول اأعمال اجتم���اع اجلمعية العمومي���ة العادية 
�سالف الذكر. اأما بخ�سو�ض الطلب الكتابي الثاين 
فق���د ورد اإل���ى رئي�ض الغرف���ة بتاري���خ 17 اأبريل 
2018 وموقع���اً من قبل 77 ع�س���واً لإدراج بع�ض 
املوا�س���يع عل���ى ج���دول اأعم���ال اجتم���اع اجلمعية 
العمومي���ة العادي���ة للغرفة، وذلك حت���ت بند “ما 
ي�س���تجد من اأعم���ال اأخرى”، حي���ث مت مراجعة هذا 
الطلب من قبل الإدارة املعنية بالغرفة وتبني باأنه 
م�ستوف لكافة ال�رشوط املن�سو�ض عليها يف املادة 
)15( من املر�سوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2012 
ب�ساأن الغرفة، وموقعاً من قبل 63 ع�سواً م�سجالً يف 

الغرفة وم�سدداً ل�س���رتاكاته ال�سنوية، وعليه فقد 
مت اإدراج هذه املوا�س���يع حتت بند “ما ي�ستجد من 
اأعمال اأخرى”، وعليه �س���يتكون ج���دول اأعمال هذا 

الجتماع من البنود التالية:
اأول/ الت�س���ديق على حم����رش اجتماع اجلمعية 
العمومي���ة العادي���ة املنعق���د بتاري���خ 17 اأبري���ل 

.2017
ثاني���ا/ مناق�س���ة واإق���رار التقري���ر ال�س���نوي 

ملجل�ض الإدارة عن ن�ساط الغرفة لعام 2017.
ثالثا/ مناق�س���ة واإقرار الو�سع املايل وتقرير 
مدق���ق احل�س���ابات اخلارج���ي ع���ن ال�س���نة املالية 

.2017
رابعا/ تعيني مدقق احل�سابات اخلارجي.

خام�س���ا/ ما ي�س���تجد من اأعمال اأخرى: تعديل 
قان���ون الغرف���ة رق���م )48( ل�س���نة 2012 ولئحته 
التنفيذية، البالغات والدعاوى اجلنائية املرفوعة 
من الغرفة �س���د اأع�س���ائها، م�رشوع تطوير �س���وق 
والإداري���ة  املالي���ة  القدمي،التج���اوزات  املنام���ة 
بالغرفة يف ال���دورة )28(، خمالفة تعيني الرئي�ض 
التنفيذي احل���ايل للغرفة، خمالف���ة اإعفاء الرئي�ض 
التنفيذي ال�سابق للغرفة من من�سبه، ملف املدراء 
واملوظفني املف�س���ولني من الغرفة واملخف�س���ة 
درجاته���م الوظيفية ورواتبهم، ومالب�س���ات واقعة 

اختال�ض مبالغ مالية من الغرفة.
واأ�س���افت الغرفة اأنه وفقاً للم���ادة )19( من 
القانون فاإن���ه ل يعترب اجتم���اع اجلمعية العمومية 
العادية �س���حيحاً اإل اإذا ح�رشه 200 ع�سو اأو 10 % 
من عدد الأع�ساء امل�سجلني يف الغرفة وامل�سددين 
ل�سرتاكاتهم ال�س���نوية اأيهما اأقل، فاإذا مل يكتمل 
هذا الن�ساب يوؤجل الجتماع ليعقد ال�ساعة الرابعة 
من م�ساء الأحد 29 اأبريل يف املكان نف�سه، ويكون 
الجتماع الثاين �س���حيحاً مبن ح�رش، وي�سدر القرار 

يف هذين الجتماعني باأغلبية الأع�س���اء احلا�رشين، 
ف���اإذا ت�س���اوت الأ�س���وات ُيرج���ح اجلان���ب ال���ذي 
من���ه رئي����ض الجتم���اع. واأف���ادت الغرف���ة اأنه يحق 
جلميع الأع�س���اء امل�س���جلني بالغرفة وامل�سددين 
ل�س���رتاكاتهم ال�س���نوية وكافة املبالغ امل�ستحقة 
عليه���م للغرف���ة يف ميع���اد ل يقل عن �س���بعة اأيام 
م���ن موعد انعق���اد اجلمعية العمومي���ة فقط دخول 
قاع���ة الجتم���اع وممار�س���ة حقه���م يف الت�س���ويت 
على القرار التي �س���يتخذ فيه ح�س���ب املادة )14( 
م���ن القان���ون بحيث ميث���ل الع�س���و يف اجتماعات 
اجلمعي���ة العمومية والقرتاع �س���احب املوؤ�س�س���ة 
الفردي���ة اأو املمثل القانوين لل�رشكة الع�س���و، فاإن 
تعدد املمثلني القانونيني لل�رشكة الع�س���و فيجب 
عليه���م اأن ينيبوا اأحدهم حل�س���ور اجتماع اجلمعية 
العمومي���ة والقرتاع، ول يجوز التوكيل يف ح�س���ور 
اجتم���اع اجلمعية العمومية اأو القرتاع، ويكون لكل 
ع�سو عدد من الأ�سوات يف القرتاع ح�سب راأ�سماله 
املقيد ب�س���جالت الغرفة. ووجهت الغرفة دعوتها 
لأع�س���ائها الراغب���ني باحل�س���ور، التق���دم بطلب 
احل�سول على بطاقة الدخول التي �سيتم اإ�سدارها 
م���ن الغرفة يف ي���وم انعقاد اجلمعي���ة، والتي تبني 
ال�س���م التجاري للموؤ�س�س���ة اأو ال�رشكة التي ميثلها 
الع�سو، ورقم الع�سوية بالغرفة، وا�سم من له حق 
احل�س���ور والت�سويت وعدد الأ�سوات، موؤكدة على 
وجوب اإبراز اأحد الوثائق التعريفية الأ�سلية )جواز 
ال�س���فر، بطاق���ة الهوية( للع�س���و عند احل�س���ور، 
واأن���ه يتوجب على اأع�س���ائها ت�س���جيل ح�س���ورهم 
قبل ال�س���اعة 4:00 م�س���اء، حيث �سيتم اغالق باب 
الت�س���جيل حال اكتمال الن�ساب القانوين. و�سيتم 
توفري مواقف لل�س���يارات مبرك���ز البحرين الدويل 
للمعار�ض واملوؤمترات مع تخ�سي�ض با�سات لنقل 

اأع�ساء الغرفة من واإلى مبنى “بيت التجار”. 

ك�س���ب بن���ك اخل���ري حكما ق�س���ائيا 
لت�س���وية  البحري���ن  غرف���ة  اأ�س���درته 
 5.6 تبل���غ  اإجمالي���ة  املنازع���ات بقيم���ة 
ملي���ون دينار �س���د الرئي����ض التنفيذي 

ال�سابق ماجد الرفاعي. 
ويت�س���من احلكم اإلزام الرفاعي باأن 
ي���وؤدي للبن���ك مبلغ 653 األ���ف دولر مبا 
يع���ادل 246.8 األف دينار تعوي�س���ا عن 
قي���ام املدعى عليه بتبديد هذا املبلغ يف 
التعاق���د مع �رشكة ا�س���تثمارات وتوظيف 
الإدارة،  جمل����ض  رئي����ض  موافق���ة  دون 
كم���ا اأنه مل���زم مببلغ 50 األ���ف دينار عن 
واقعة اإت���الف وثائق للبنك و�رشقة قاعدة 
بيانات العمالء. كما األزمت غرفة البحرين 
لت�س���وية املنازعات املدع���ى عليه ماجد 
الرفاعي، باأن ي���وؤدي للمدعي بنك اخلري 
)بن���ك يونيك���ورن لال�س���تثمار �س���ابقا( 
مبلغ���ا مق���داره 191.3 األ���ف دولر مب���ا 
يع���ادل 723.1 األف دينارا تعوي�س���ا عن 
قيام املدع���ى عليه بت�س���ليم هذا املبلغ 
ل� “فريد �س���تون هاو����ض” دون موافقة 

رئي�ض جمل�ض الإدارة.
كم���ا مت اإل���زام الرفاعي ب���اأن يوؤدي 
للبن���ك مبلغ���ا مق���داره 11.250 ملي���ون 
دين���ار  ملي���ون   4.2 يع���ادل  مب���ا  دولر 
تقريبا، تعوي�س���ا عن قيام املدعى عليه 
باإبرام �سفقة الأمان دون موافقة رئي�ض 
جمل����ض الإدارة، كما اأنه مل���زم باأن يوؤدي 

للبنك مبل���غ 3.2 مليون دولر مبا يعادل 
121 األف دينار تعوي�سا عن ال�رشر الناجت 
ع���ن تبديد الرفاعي ه���ذا املبلغ كاأتعاب 
ا�ست�س���ارات دفع���ت ل�رشك���ة “اإي���ه ت���ي 
كريين”، واإل���زام املدعى عليه باأن يوؤدي 
لبنك اخلري مبل���غ 747.7 األف دولر اأو ما 
يعادله بالدين���ار البحريني )مبلغ 282.7 
األف دينار ح�س���ب �س���عر ال�رشف 0.378 
فل�ًسا للدولر( اأتعابا للخرباء املنتدبني. 
ويف جمي���ع الأح���وال األ���زم املدع���ى عليه 
اأتعاب  بالر�س���وم وامل�رشوف���ات مقاب���ل 
املحام���اة والفائدة القانوني���ة بواقع 10 

% من تاريخ املطالبة الق�سائية.
وكان���ت املحكم���ة الك���ربى املدنية 
اخلام�س���ة يف البحري���ن قد حكم���ت للبنك 
امل�س���اريف  جمي���ع  ع���ن  بالتعوي����ض 
الق�س���ية  يف  القانوني���ة  والأتع���اب 
املدني���ة املرفوعة من قب���ل جمموعة من 
امل�س���اهمني يف البنك، وه���ذه املجموعة 
مرتبطة بالرئي�ض التنفيذي ال�سابق ماجد 
الرفاعي على بنك اخلري )بنك يونيكورن 
ماج���د  ع���زل  ومت  �س���ابقا(.  لال�س���تثمار 
الرفاعي عن ع�س���وية جمل�ض اإدارة البنك 
بقرار من اجلمعية العمومية للبنك �سادر 
يف 17 اأكتوب���ر 2010 بن�س���بة 82 % من 
م�ساهمي البنك، واإقامة دعوى امل�سوؤولية 
�س���د الرفاعي وم�س���اءلته وحما�سبته عن 
املخالفات املدنية واجلنائية كافة التي 
ارتكبها خالل فرتة توليه من�سب الع�سو 

املنتدب والرئي�ض التنفيذي للبنك .

زينب العكري

 اأ�س���ابيع قليل���ة ويطل عل���ى البحري���ن كما يف 
�س���ائر البلدان �سهر اخلري والرحمات �سهر رم�سان 
الك���رمي. و�س���هد ال�س���ارع البحريني، خ���الل الأيام 
املا�س���ية،  ا�س���تعدادات مكثف���ة ل�س���تقبال هذا 
ال�س���هر الف�س���يل، اإذ يحر����ض البحريني���ون عل���ى 
���ا نظًرا اإلى كونه حمطة  ا�س���تقباله ا�س���تقبالً خا�سًّ
دينية روحية يتزود منه امل�سلمون بالقيم الإميانية 
ويكرثون فيه من الت���الوة والذكر ويعمرون بيوت 

اهلل بال�سالة والقيام والدعاء.
 و�سهر رم�سان بالن�سبة اإلى املجتمع البحريني 
ل���ه نكهة خا�س���ة تنعك����ض يف اجلو الإمي���اين الذي 
ي�س���يطر عل���ى املعام���الت ب���ني النا����ض جت�س���ده 
عالقاته���م حيث تنت����رش قي���م الرتاحم والت�س���امح 
ويلتق���ي اأه���ل الفرج���ان مبختلف م�س���توياتهم يف 
بيوت اهلل وهم يوؤدون ال�س���لوات ويرى بع�س���هم 
بع�ًس���ا وت�س���فى القل���وب بينهم وي�س���ود جو من 
الألف���ة واملحب���ة بينه���م. وكغ���ريه م���ن ال�س���عوب 
العربي���ة والإ�س���المية ف���اإن ال�س���عب البحرين���ي له 
عاداته وتقاليده الرم�س���انية اخلا�سة ال�ساربة يف 
جذور التاريخ التي تعك�ض روح الرتاث والأ�س���الة 
وجت�سد قيم املحبة والتوا�سل الديني والجتماعي 
وتنم ع���ن التجان�ض ب���ني اأبناء املجتم���ع البحريني 
الواح���د، حي���ث ذه���ب النا�ض مبك���ًرا ل����رشاء املواد 
الغذائية فازدحمت الأ�س���واق واملتاجر واجلمعيات 
املاأك���ولت  ل����رشاء  واملقيم���ني  باملواطن���ني 

الرم�س���انية البحرينية ال�سائعة مثل الهري�ض الذي 
يتك���ون من القم���ح واللحم املهرو����ض، وكان يتم 
جتهيز احلطب لطبخ الهري�ض قدمًيا والرثيد الذي 
ل���ه طعم مميز يف البحرين املكون من اخلبز العادي 
اأو خب���ز الرق���اق املختل���ط مع امل���رق، بالإ�س���افة 
اإلى احللوي���ات املحلي���ة التي تزي���ن املائدة مثل 
املحلبية والب�سبو�سة والزلبية واخلبي�ض وال�ساقو 
واللقيمات وخبز الطابي واحللويات الأخرى وتقوم 
الن�س���اء بالطب���خ وعم���ل موائ���د الأكل الت���ي يت���م 
توزيع بع�ض منها على اجلريان. وت�س���هد الأ�سواق 
واملراك���ز التجارية لبيع امل���واد الغذائية باململكة 
حرك���ة جتاري���ة وت�س���ويقية مكثف���ة نتيج���ة اإقبال 
الأهايل والقاطنني على �رشاء م�س���تلزمات رم�س���ان 
الذي مل يتبق عليه �س���وى عدة اأ�س���ابيع وتتناف�ض 
الأ�س���واق واملراكز التجارية بالبحرين يف عرو�سها 

الت�سويقية التي كثفتها خالل �سهر �سعبان اجلاري 
جل���ذب املت�س���وقني، ووفرت الب�س���ائع وال�س���لع 
وامل�س���تلزمات الرم�س���انية التي تلب���ي حاجاتهم، 
و�س���ط اإجراءات تنظيمية توفر للمت�سوق الراحة يف 

ال�رشاء برفقة اأ�رشته.
اإل���ى ذلك، اأكد رجل الأعمال خالد الأمني وجود 
وفرة يف كميات ال�س���لع الغذائية يف املخازن تكفي 
لفرتات تزيد على الثالثة اأ�سهر، وباأ�سعار م�ستقرة،  
اإ�س���افة اإل���ى قي���ام العديد م���ن املح���الت بالبدء 
مبك���ًرا يف اإجراء حمالت ترويجي���ة متعددة ومتنوعة 
منذ بداية الأ�س���بوع و�ست�س���تمر حتى نهاية ال�سهر 
الف�سيل، مبا يتنا�سب مع احتياجات امل�ستهلكني 
وباأ�س���عار تناف�سية وت�س���مل تلك العرو�ض ال�سلع 
الت���ي يزداد عليه���ا الطلب يف رم�س���ان دون غريه 
م���ن الأ�س���هر ومبا يتنا�س���ب م���ع الق���درة ال�رشائية 

للم�س���تهلك.  اأم���ا بالن�س���بة للخ����رشوات والفواكه، 
فقد اأكد الأمني وهو اأي�ًس���ا تاجر خ�رشوات وفواكه 
اأن وترية ا�س���ترياد اخل����رشوات والفواكه لل�س���هر 
الف�س���يل �س���تزداد تدريجيًّا اعتباًرا من الأ�س���بوع 
الأول ل�س���هر مايو اأي قبل تقريًبا اأ�سبوع من ال�سهر 
الكرمي، مبا يتنا�سب وحجم الطلب املتوقع والذي 
ي�سل اإلى اأكرث من 3500 طن يوميًّا من اخل�رشوات 
والفواكه يتم طرحها يف الأ�س���واق املركزية ومنها 
اإل���ى منافذ البي���ع املختلفة ومن م�س���ادر متعددة 
كال�س���عودية والأردن وم�رش ولبنان وتركيا والهند 

وباك�ستان والفلبني وجنوب اإفريقيا وغريها.
وعل���ى �س���عيد اللحوم، اأو�س���ح الأم���ني وهو 
ع�سو �رشكة البحرين للموا�سي اأن ال�رشكة وال�رشكات 
العاملة يف نف�ض القط���اع كثفت جهودها ملواجهة 
الطلب املتوقع على اللحوم خالل رم�س���ان، موؤكًدا 

جاهزي���ة ال�رشك���ة يف هذا املو�س���وع، وكذلك احلال 
بالن�س���بة ل�رشك���ة دمل���ون للدواج���ن و�رشك���ة اليوم 
والتنمي���ة للدواج���ن يف الوق���ت ال���ذي تغطي فيه 
اأن���واع بدائل اأخرى املربدة واملجمدة امل�س���توردة 
من م�س���ادر متعددة كال�س���عودية وتركيا وفرن�سا 
والربازي���ل باق���ي ح�س���ة الأ�س���واق واحتياجاته���ا 

الفعلية من الدواجن.
اأم���ا فيما يخ�ض ا�س���تعدادات ����رشكات منتجي 
وم�س���نعي الطح���ني واحلبوب فهي جاه���زة  دائًما 
���ا يف �س���هر رم�س���ان وكعادته���ا �رشك���ة  وخ�سو�سً
البحري���ن ملطاحن الدقيق، �س���تزود مناف���ذ البيع 
املختلف���ة باحتياجاته���ا من املنتج���ات التي يقبل 
عليها امل�س���تهلكون يف �سهر رم�سان ب�سكل لفت 
كطحني الكباب وح���ب الهري�ض وخبز الرقاق وغري 
من املنتجات اخلا�س���ة ب�س���لة رم�س���ان، اإلى جانب 
التزويد اليومي لأكرث من  685 خمبًزا �سعبيًّا واأكرث 
من 74 خمبًزا اأوتوماتيكيًّا باحتياجاتها من الطحني 

املدعوم.
ولالأ�رش املنتجة ن�سيب مر�ض يف �سهر رم�سان، 
فالأ�رش تنتج البهارات وال�سل�سات ال�سعبية واأي�ًسا 
م�س���تلزمات القرقاعون. وق���ال الأمني “ل يفوتني 
الإ�س���ادة بالدور الرقابي لوزارة التجارة وال�سناعة 
متمثلة يف حماية امل�س���تهلك وحر�سها الدامي علي 
�س���فافية العرو�ض و�س���المة املعرو�ض”. واأ�ساف  
“اإنني يف توا�سل دائم مع جتار الأغذية واخل�رشوات 
والو�سع اإيجابي كالعادة يف �سهر رم�سان املبارك 

اأعاده على اجلميع باخلري اإن �ساء اهلل”.

خالد الأمني: �سهر رم�سان ينع�س حركة الت�سوق يف البحرين 
ا�ستقباله بحفاوة خا�سة كونه حمطة دينية روحية

• •خالد الأمني	 املائدة الرم�سانية البحرينية تعج باملاأكولت املتنوعة	

املحرر القت�سادي



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

مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :فؤاد فيكتور فؤاد اخلازن  

االسم التجاري احلالي : مؤسسة ارينكون للتجارة
االسم التجاري اجلديد : عقارات فيتاليا

االنشطة احلالية: 1- األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود - الداللة في العقارات. 
2- جتارة/بيع العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة.

النشاط اجلديد: 1- األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود - الداللة في العقارات  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
CR2018-62054 اعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

1-50669

مسار املستقبل 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

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة البناء القوي للمقاوالت ذ.م.م، واملسجلة مبوجب القيد رقم 98692 ، طالبني 
السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار 
، وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون  التجاري 

رقم 21 لسنة 2001.
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  املركز  إلى  التقدم  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / YOUSAF INAYAT ALI MIAN LABBU،باعتباره املصفي 
 96626 رقم  القيد  ذ.م.م مبوجب  املسجلة كشركة  القانوني لشركة، 
اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار  طالبني   ،
، وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات  التجاري  وشطبها من السجل 

التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )47922( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة عنايكو للدعاية واالعالن ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
واالليات  املعدات  لتأجير  االبواب  لـ  املالكة  عن  نيابة  جورج  توماس  السيد/ 
اخلفيفة )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 57865 ، طالبا حتويل 
ذات مسئولية  إلى شركة   4 رقم  الفرع  الفردية  املؤسسة  القانوني  الشكل 
لتصبح  بحريني(،  دينار  )ألف  بحريني  دينار   1،000 وقدره  برأسمال  محدودة 

الشركة مملوكة من السادة التالي أسمائهم:
1- بدرية حسن سند راشد

UNNIKRISHNAN KUZHIMPATTIL -2
ARUN UNNIKRISHNAN ARAM KANDATHIL -3

التاريخ: 09/04/2018   -  القيد: 57865
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )CR2018-58693( لسنة 2018 
بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

 التاريخ :10/4/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR2018-60137 إعالن رقم
تنازل – عن احملل التجاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه :محمد عيسى محمد الكويتي  بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي الى السيدة : ملياء محمد عيسى محمد كويتي

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

االسم التجاريرقم القيد

كيكس اند بيكس66040-3

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فهد بن محمد بن صالح الشبل

االسم التجاري احلالي: التيراز للتصاميم املعمارية واالستشارات الهندسية
االسم التجاري اجلديد: الطراز للتصميم املعماري لالستشارات الهندسية

التاريخ: 17/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-63573( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

117464-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
علي  حمدين  السيدة.  ملالكتها  ش.ش.و  والتبريد  التكييف  فن  شركة  مالك 
كشكل واملسجلة مبوجب القيد رقم 119665 ، طالبا حتويل الشكل القانوني 
للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2،000 بني 

كل من:
1- حمدين علي كشكل

2- شركة فنون القابضة ش.ش.و ملالكتها السيدة حمدين علي كشكل

التاريخ: 17/04/2018
القيد: 119665

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )111( لسنة 2018 

بشان حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم لها كل 
من السيد / شميم امني اهلل فايز بخش، والسيد / سلمان علي سلمان املدوب، 
املصفيان القانونيان لـ ستوديو املقدس لتحميض االفالم امللونة )شركة تضامن(، 
طالبني   ،  55036 رقم  القيد  مبوجب  محدودة،  مسؤولية  ذات  كشركة  املسجلة 
السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار 
، وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون  التجاري 

رقم 21 لسنة 2001.
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  املركز  إلى  التقدم  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
ستوديو املقدس لتحميض االفالم امللونة )شركة تضامن(
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ترامب “يتطلع” لنقل ال�شفارة اإلى القد�س ال�شهر املقبل
واشنطن ـ وكاالت: 

اأكد الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، اأن اإدارته ت�شعى لنقل �شفارة الواليات املتحدة يف اإ�رسائيل 
من تل اأبيب اإلى القد�س خالل �شهر مايو املقبل.

وكت���ب ترام���ب يف تغريدة ن�رسها ام�س االأربعاء على ح�ش���ابه الر�ش���مي يف موق���ع “تويرت”: “اأطيب 
التمني���ات لرئي����س ال���وزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو وكل �ش���عب اإ�رسائيل مبنا�ش���بة الذكرى ال�70 
ال�شتقاللكم العظيم، ال اأ�شدقاء لدينا اأف�شل منكم يف اأي مكان اآخر، نتطلع لنقل �شفارتنا اإلى القد�س 
خ���الل ال�ش���هر املقبل”! وذك���رت اخلارجية االأمريكي���ة يف فرباير املا�ش���ي اأنها خططت لنقل �ش���فارة 
الواليات املتحدة يف اإ�رسائيل اإلى القد�س بالتزامن مع الذكرى ال�70 ملا ي�شمى يعيد ا�شتقالل اإ�رسائيل، 

الذي ي�شادف يوم 14 مايو.
واأو�ش���حت الوزارة اأن من املقرر اإقامة املقر اجلديد لل�شفارة االأمريكية يف مبنى القن�شلية العامة 

االأمريكية بحي اأرنون يف املدينة املقد�شة وذلك على اأ�شا�س موؤقت.

السنة العاشرة - العدد 3474 
الخميس

19 أبريل 2018 
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القاهرة ـ رويترز:

 اأعلن����ت القوات امل�ش����لحة امل�رسية، 
اأم�����س االأربعاء، الق�ش����اء على اأمري تنظيم 
“بيت املقد�س” االإرهابي بو�شط �شيناء، 
نا�رس اأبو زقول. وذكر املتحدث الع�شكري 
با�شم اجلي�س امل�رسي يف بيان: “ا�شتمرارا 
اإح����كام  يف  امل�ش����لحة  الق����وات  جله����ود 
ال�ش����يطرة علي مناطق مكافحة الن�ش����اط 
االإرهابي ب�ش����مال وو�شط �ش����يناء، قامت 
قوات اجلي�س الثال����ث امليداين مبداهمة 
عدد م����ن املناطق اجلبلية الوعرة و�ش����ط 
�شيناء”. وتابع: “اأ�شفرت عملية املداهمة 
الق�شاء على نا�رس اأبو زقول اأمري التنظيم 
االإرهابي بو�ش����ط �شيناء وذلك بعد تبادل 
كثيف الإطالق النريان”. واأ�ش����اف البيان: 
“ع����ر بحوزة اأبو زقول عل����ى بندقية اآلية 
وقنبلت����ني يدويت����ني وكمي����ة كبرية من 
الذخائ����ر و6 خزن����ة بندقي����ة اآلي����ة وجهاز 

ات�شال ال�شلكي” .

بنغازي ـ اف ب: 

لق���ي �ش���خ�س م�رسع���ه فيم���ا ج���رح 
ثالث���ة اآخ���رون، اأم�س االأربع���اء، يف انفجار 
�ش���يارة مفخخة اأثناء مرور موكب رئي�س 
االأركان الليب���ي عب���د ال���رزاق الناظوري 
مبنطق���ة �ش���يدي خليفة �رسق���ي بنغازي. 
واأكد م�ش���در من مكتب رئي����س االأركان 
الليبي، عدم اإ�ش���ابة الناظوري، وانتقاله 
اإلى مدينة املرج �رسقي بنغازي. واأو�شح 
احلاك���م  مبكت���ب  االإع���الم  اإدارة  مدي���ر 
الع�شكري، اأن “الناظوري” كان يف طريق 
عودت���ه اإلى مق���ر اإقامت���ه مبدينة املرج، 
م���روراً مبنطق���ة �ش���يدي خليف���ة حي���ث 
وق���ع االنفجار بالتزامن م���ع مرور موكبه. 
وي�ش���غل “الناظوري” باالإ�شافة ملن�شبه 
امل�ش���لحة  الق���وات  اأركان  رئا�ش���ة  يف 
الع�ش���كري  احلاك���م  من�ش���ب  الليبي���ة، 
للمنطقة املمت���دة من مدينة درنة �رسقي 
ليبيا وحتى بلدة بن ج���واد غربي الهالل 
النفطي بقرار من جمل�س النواب الليبي.

أنقرة ـ اف ب:

رج���ب  الرتك���ي  الرئي����س  اأعل���ن   
طي���ب اأردوغ���ان، اأم�س االأربع���اء، تنظيم 
انتخاب���ات رئا�ش���ية وبرملاني���ة مبكرة يف 
24 يوني���و املقبل، اأي قبل عام ون�ش���ف 
عل���ى املوع���د املق���رر. وق���ال اأردوغان، 
يف لقاء �ش���حفي، يف اأنق���رة: “لقد قررنا 
اإجراء ه���ذه االنتخابات ي���وم االأحد يف 24 
يوني���و 2018”. وياأت���ي اإع���الن اأردوغان 
عق���ب اجتماع���ه بحليفه الرئي����س دولت 
بهجل���ي زعيم احل���زب القوم���ي الرئي�س 
يف تركي���ا، لبحث اقرتاح اإج���راء انتخابات 
االجتم���اع،  ودام  اأغ�ش���ط�س.  يف  مبك���رة 
ال���ذي كان مرتقب���ا ج���دا ب���ني اأرودغان 
وبهجلي، ن�ش���ف �ش���اعة فقط، بح�شب ما 
اأعلن���ت الرئا�ش���ة، من دون اإعط���اء مزيد 
من التفا�شيل. وكان زعيم حزب احلركة 
القومي���ة اأث���ار مفاج���اأة، الثالث���اء، عندما 
طالب احلكومة بعدم االنتظار حتى موعد 
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وبرملانية.

واشنطن ـ رويترز: 

ق���ال الرئي����س االأمريك���ي دونال���د 
ترامب، اأم�س االأربع���اء، اإن رئي�س وكالة 
املخابرات املركزية االأمريكية، املر�شح 
لت���ويل من�ش���ب وزي���ر اخلارجي���ة مايك 
بومبيو، اجتمع مع زعيم كوريا ال�شمالية 

كيم جونغ اأون، االأ�شبوع املا�شي.
وقال ترام���ب على توي���رت: “مايك 
بومبيو اجتمع مع كيم جونغ اأون يف كوريا 
ال�شمالية االأ�شبوع املا�شي. االجتماع مر 
ب�شال�شة، وت�ش���كلت عالقة جيدة. يجري 
االآن العمل على تفا�شيل اجتماع القمة. 
نزع ال�ش���الح النووي �شيكون اأمرا عظيما 

للعامل وكذلك لكوريا ال�شمالية”.
ويف وق���ت �ش���ابق، قال م�ش���وؤوالن 
اأمريكي���ان اإن بومبيو توج���ه موؤخرا اإلى 
كوريا ال�ش���مالية ملقابل���ة كيم. وجاءت 
زيارة بومبيو للدولة ال�شيوعية املعزولة 

قبل قمة حمتملة بني كيم وترامب.

 مقتل اأمري تنظيم “بيت 
املقد�س” بو�شط �شيناء

 قتيل يف انفجار ا�شتهدف 
رئي�س االأركان الليبي

 اأردوغان يعلن اإجراء 
انتخابات مبكرة يف تركيا

 ترامب يوؤكد “اللقاء 
التاريخي” بني كيم وبومبيو

الإمارات ت�سيطر على طائرة اإيرانية حمملة باملتفجرات يف اليمن
ع�رسات القتلى من احلوثيني بغارات يف تعز

 قتلى من القوات ال�شورية بهجوم لداع�س يف دير الزور

عواصم ـ وكاالت:

 اأعلن���ت وكالة اأنباء االإمارات، اأم�س االأربعاء، 
اأن الوح���دة اخلا�ش���ة بالدف���اع �ش���د الطائرات 
امل�شرية للقوات امل�ش���لحة االإماراتية يف اليمن، 
متكن���ت من اكت�ش���اف وال�ش���يطرة عل���ى طائرة 
م�ش���رية من ن���وع “قا�ش���ف 1 االإيرانية” حمملة 

باملتفجرات.
وكان���ت الطائ���رة االإيرانية حتاول الت�ش���لل 
اإل���ى مواقع قريبة من الق���وات اليمنية املوالية 
لل�رسعية، املدعومة م���ن قبل قوات حتالف دعم 

ال�رسعية يف ال�شاحل الغربي من اليمن.
واكت�ش���فت الفرق املخت�ش���ة خالل فح�س 
مكون���ات الطائ���رة كمي���ة كب���رية م���ن امل���واد 
�ش���د  ال�ش���تخدامها  مع���دة  كان���ت  املتفج���رة، 

االأهداف املنتخبة.
واأك���د التحال���ف الذي تق���وده ال�ش���عودية 
اال�شتمرار يف الت�شدي لهذه القدرات االإيرانية، 
الت���ي ت�ش���كل تهدي���دا مبا�رسا لي����س فقط على 
الق���وات وال�ش���عب اليمن���ي، لكن اأي�ش���ا تهدد 
حري���ة املالحة البحرية يف البحر االأحمر، على غرار 
تهديده���ا للمن�ش���اآت املدني���ة، مثل ما ح�ش���ل 

موؤخرا يف مطار اأبها يف ال�شعودية.
م���ن جان���ب اآخر، قت���ل 30 من ميلي�ش���يات 

احلوثي االإيرانية، يف �شل�ش���لة غ���ارات لطائرات 
حتال���ف دع���م ال�رسعي���ة يف اليم���ن، ا�ش���تهدفت 
مواق���ع للمتمردين يف تعز جنوب���ي البالد، اأم�س 

االأربعاء.
وح�ش���ب م�ش���ادر ع�ش���كرية، طال الق�شف 
اجل���وي جتمع���ات املتمردي���ن يف ح���ي الكم���ب 
والربح غربي تعز. واأ�ش���فر الق�ش���ف عن تدمري 

اآليات ومركبات ع�شكرية وخمزن للذخرية.
من جه���ة اأخ���رى، نف���ذت طائ���رات حتالف 

دع���م ال�رسعية اأكر من 12 غارة خالل ال�ش���اعات 
املا�ش���ية، دمرت خاللها مواق���ع للمتمردين يف 
مديريتي جمز وباقم يف حمافظة �ش���عدة، معقل 

امليلي�شيات االنقالبية �شمايل اليمن.
و�ش���نت قوات ال�رسعية ق�شفا مدفعيا، على 

مواقع املتمردين يف مديرية كتاف يف �شعدة.
واأفادت م�شادر مينية مبقتل جنل القيادي 
احلوث���ي ف�ش���ل املط���اع، امل���درج عل���ى قائمة 

املطلوبني للتحالف الذي تقوده ال�شعودية.

• الطائرة امل�شرية االإيرانية “قا�شف 1”.	

قرقا�س: حملة ت�شويه 
اإيرانية ت�شتهدف 

االإمارات وال�شعودية
دبي ـ العربية نت: 

ندد وزي���ر الدولة االإماراتي لل�ش���وؤون 
اخلارجية اأنور قرقا�س ام�س االأربعاء بحملة 
ت�شويه م�ش���درها طهران تطال ال�شعودية 
واالإم���ارات، خا�ش���ًة ع���رب وكال���ة “فار�س” 
“االأخب���ار”  و�ش���حيفة  لالأنب���اء  االإيراني���ة 

اللبنانية املقّربة من حزب اهلل.
وكتب قرقا�س يف تغريدة على ح�شابه 
الكاذب���ة  االأخب���ار  “ت�ش���تمر  “توي���رت”:  يف 
م���ن امل�ش���ادر االإيراني���ة �ش���د االإم���ارات 
وال�ش���عودية مثل وكالة فار����س اأو جريدة 
االأخبار، لنتحرى امل�شدر واملرّوج املرتبك 
دائم���ا، لندرك حج���م حملة الت�ش���ويه التي 
“فار����س”  وكال���ة  وكان���ت  ت�ش���تهدفنا”. 
ق���د نقلت ع���ن جري���دة “االأخب���ار” تقريرا 
ملّفق���ا ين����رس اأكاذيب ح���ول العالقات بني 
ال�شعودية واالإمارات ويهدف لزرع الفتنة.

دبي ـ العربية نت: 

بالتزامن مع االأنباء ال���واردة من طهران حول 
اإغالق تطبيق “تلغرام” وا�ش���ع االنت�شار يف اإيران، 
والذي لعب دورا بارزا خالل االحتجاجات ال�شعبية 
املناه�ش���ة للنظام، اأعلن مكتب املر�ش���د االأعلى 

علي خامنئي، عن اإغالق قناته عرب هذا التطبيق.
وذكر املوقع الر�ش���مي ملكتب خامنئي اأم�س 
االأربعاء �ش���بب القرار، يف بيان عن اإيقاف ن�شاطه 
على تطبيق تلغرام وذلك من اأجل حماية امل�شالح 
الوطني���ة واإلغاء احت���كار الف�ش���اء االإلكرتوين من 

قبل التطبيقات االأجنبية”، بح�شب البيان.
واأف���ادت وكال���ة “مه���ر” االإيراني���ة اأن موقع 
املر�شد قام باإيقاف ن�شاطه االإعالمي على تطبيق 
تلغرام وذكر اأن هذا االإجراء مت اتخاذها يف �ش���ياق 
ق���رارات احلكوم���ة يف اإيق���اف تطبي���ق تلغرام يف 

امل�شتقبل القريب ولدعم التطبيقات املحلية”.
ه���ذا بينم���ا ذك���رت و�ش���ائل اإعالم ر�ش���مية 
اإيراني���ة، �ش���باح االأربع���اء، اأن وزارة االت�ش���االت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات يف الب���الد اأقدمت على 

حجب تلغرام للتوا�شل االجتماعي الذي ي�شتخدمه 
نح���و 45 مليون اإيراين. واأعلن رئي�س مركز االإدارة 
اال�ش���رتاتيجية لالإنرتن���ت واأم���ن املعلوم���ات عن 
توزي���ع تعليمات ر�ش���مية تن�س عل���ى حظر كافة 
التطبيق���ات اخلارجي���ة للتوا�ش���ل االجتماعي عن 

املوؤ�ش�ش���ات العام���ة والدوائ���ر احلكومي���ة وغ���ري 
احلكومية، بح�ش���ب وكالة “اإي�ش���نا” اأم�س االأربعاء. 
وكان املجل�س االأعلى للف�ش���اء االإلكرتوين، الذي 
يهيم���ن عليه املت�ش���ددون قد ق���رر حجب تلغرام 
نهائي���ا بع���د اأن كان���ت ال�ش���لطات االإيراني���ة قد 

اأغلقت���ه موؤقًتا خ���الل االحتجاجات الت���ي اندلعت 
يف 28 دي�ش���مرب، وا�ش���تمرت حتى قبيل منت�شف 
يناير، لكن نحو %10 من امل�شتخدمني االإيرانيني 
متكنوا من الو�شول اإليه عرب برامج جتاوز احلجب. 
واأ�ش���بح تطبيق تلغرام امل�ش���فر الذي ي�ش���تخدم 
عل���ى نط���اق وا�ش���ع يف اإي���ران، م���ن اأه���م اأدوات 
االت�ش���ال الرئي�ش���ية ب���ني املتظاهري���ن، لتبادل 
املعلوم���ات والفيديوهات وال�ش���ور والتن�ش���يق 
ب�ش���اأن االحتجاجات. من جانبه، حذر رئي�س منظمة 
الدفاع املدين االإيراين والقيادي باحلر�س الثوري، 
غالم ر�ش���ا جاليل، من عودة و�ش���يكة لالحتجاجات 

ال�شعبية، نظرا لتفاقم االأزمات يف البالد.
ووفقا لوكالة “اإي�شنا” االإيرانية للطلبة، فقد 
حذر ج���اليل يف كلمة له، من حدوث ما و�ش���فها ب� 
“جمموع���ة م���ن اال�ش���طرابات والتهدي���دات” يف 
امل�ش���تقبل القريب. ودعا امل�ش���وؤول االإيراين اإلى 
اتخ���اذ احليط���ة واحلذر “بنظ���رة ا�ش���تباقية جتاه 
عنا����رس التهدي���د واخلط���ر واالأ�رسار واال�ش���تعداد 

ملواجهتها”، على حد تعبريه.

مسؤول إيراني يحذر من عودة وشيكة لالحتجاجات الشعبية
 لدوره في التظاهرات.. خامنئي يغلق قناته على” تلغرام”

• اأفراد من ال�رسطة ال�شورية يف دوما. 	

• عودة و�شيكة لالحتجاجات ال�شعبية يف ايران.	

اإطالق نار يف دوما يعرقل “مفت�سي الكيماوي”
عواصم ـ وكاالت: 

اأجلت االأمم املتحدة اإر�ش���ال مفت�ش���ي االأ�شلحة 
الكيماوي���ة اإلى بلدة دوما ال�ش���ورية، اأم�س االأربعاء، 
بعد اإطالق ن���ريان يف موقع الهجوم الذي يعتقد اأنه 
كيماوي يف ال�شابع من اأبريل اجلاري، ح�شبما اأفادت 

“رويرتز”.
قال م�شدر من االأمم املتحدة يف �شوريا، اإنه من 
غري املرجح اأن يدخل مفت�ش���و منظمة حظر االأ�شلحة 

الكيماوية اإلى بلدة دوما ال�شورية.
واأ�ش���اف امل�ش���در ل�”رويرتز” اأن فريقا اأوليا 
دخل البلدة التابعة للغوطة ال�رشقية قرب دم�ش���ق، 

الثالثاء، لكن مل يدخلها خرباء املنظمة.
وو�شل املفت�شون اإلى دم�ش���ق مطلع االأ�شبوع 
لتفق���د موقع هجوم يعتق���د اأنه كيم���اوي يف دوما، 
اأ�شفر عن مقتل الع�رسات، واأدى اإلى توجيه الواليات 
املتحدة وبريطانيا وفرن�ش���ا �رسبات �شاروخية على 
�ش���وريا. وقال مبعوث �ش���وريا ل���دى االأمم املتحدة 

ب�شار اجلعفري، الثالثاء، اإن فريقا اأمنيا من املنظمة 
الدولية توجه اإلى دوما، قبل زيارة مفت�ش���ي منظمة 
حظ���ر االأ�ش���لحة الكيماوية املزمعة. م���ن جانب اآخر، 
لق���ي 18 م���ن قوات النظام ال�ش���وري وامل�ش���لحني 

املوالني له م�رسعهم، اأم�س االأربعاء، اإثر تعر�ش���هم 
لهجوم من تنظيم داع�س، يف بادية امليادين، بريف 

دير الزور، �رسقي �شوريا.
وبح�ش���ب  املر�ش���د ال�ش���وري حلقوق االإن�شان، 

ف���اإن م�ش���لحي داع����س �ش���نوا هجوم���ا عني���ف، عند 
ال�ش���فاف الغربي���ة لنه���ر الف���رات، ومتكن���وا م���ن 

الو�شول اإلى اأطراف مدينة امليادين.
النظ���ام  اأ�ش���فرت غ���ارات  يف غ�ش���ون ذل���ك، 
ال�ش���وري املكثف���ة عن مقتل ما ال يق���ل عن 13 من 
عنا����رس تنظيم داع�س، كما هاجمت الطائرات مواقع 

�شيطر عليها املت�شددون.
ويع���د الهج���وم االأعنف من���ذ �ش���يطرة النظام 
وحلفائه على مدينة امليادين قبل عدة اأ�شهر، لكن 
التنظيم ما يزال يبحث عن اإعادة نف�شه اإلى الواجهة 

عرب هجمات مباغتة.
وخ����رس النظام ال�ش���وري وحلف���اوؤه، 260 قتيال، 
خالل 30 يوماً من املعارك يف بادية البوكمال وريف 
دير الزور وجنوب العا�شمة دم�شق، اأما داع�س الذي 
انتع����س من���ذ 13 مار�س املا�ش���ي ففق���د 103 من 
عنا�رسه، اإ�شافة اإلى مفقودين واأ�رسى من اجلانبني.
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جتربة فريدة قدمتها م�ؤ�س�سة م�سك 
اخلريية، التابعة ل�سم� ويل عهد اململكة 
العربية ال�سع�دية �سم� الأمري حممد بن 
�س���لمان، من خالل فعاليات حكايا م�سك 
يف البحري���ن، ملدة اأربعة اأي���ام متتالية، 
ت�س���منت تن�عاً ما بني الكتابة والر�سم 
و�سناعة الأفالم والت�س�ير الف�ت�غرايف 
والر�س����م املتحرك���ة، مب�س���اركة بع�ض 

ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة.
نحتاج يف البحري���ن حقيقة اإلى مثل 
ه���ذه الربامج الت���ي تركز عل���ى اجلانب 
وتن���اول  الأف���الم  و�س���ناعة  الإعالم���ي 
خمتل���ف الفن����ن بالتف�س���يل من خالل 
واللقاءات؛ وذلك  ال�ر����ض  املحا�رشات، 
ل�س���د النق�ض امل�ج�د من ع���دم ت�افر 
متخ�س�س���ة يف  واأكادميي���ات  جامع���ات 
هذه املج���الت، وبالتايل فاإننا على اأقل 
تقدي���ر ينبغي اأن ن�س���جع ال�رشاكات، واأن 
نفت���ح املجال وا�س���عاً لإقام���ة مثل هذه 
الفعاليات والربامج حتى ي�ستزيد منها 
حمب� الإع���الم، والراغب����ن يف امتهان اأو 

احرتاف املجال الفني.
اأن الفعالي���ات كان���ت  لك���ن رغ���م 
جماني���ة، اإل اأن م���ا ي�س���يق ال�س���در اأن 
يك�ن احل�س����ر لي�ض كب���رياً كما راأيت، 
م���ع �رشورة الإ�س���ارة اإل���ى اهتمام بع�ض 
كان  م���ا  وه���ذا  باحل�س����ر،  املدار����ض 
يت�ج���ب علينا فعله بكثاف���ة؛ اإذ ينبغي 
اأن ن�س���تفيد م���ن مثل ه���ذه الفعاليات، 
واأن ندع���م رغب���ات اأبنائنا بت�س���جيعهم 
على امل�س���اركات التي ت���ري م�اهبهم 

وقدراتهم.
ناأمل اأن نرى فعاليات عديدة اأخرى 
م�سابهة يف البحرين، ومدع�مة اأي�ساً من 
وزارات الدول���ة املعني���ة، مثمن���ني دور 
وزارة �س�ؤون ال�سباب والريا�سة يف ذات 
ال�قت باعتبارها ال�رشيك ال�س���رتاتيجي 
حلكايا م�سك البحرين، وال�سكر م��س�ل 
اأي�ساً اإلى م�ؤ�س�سة م�سك اخلريية وجميع 
الفعالي���ات  ه���ذه  لإقام���ة  منت�س���بيها 

املنظمة، الهادفة والرائعة يف البحرين.

حكايا مسك

اأع���رتف اأنن���ي اأتطف���ل على م��س����ع بالغ 
الدق���ة والتعقي���د، ولكنن���ي اأطرقه م���ن بقعة 
�س���حلة يف املعرفة بتفا�س���يله العلمي���ة، اإذ ل 
يزال الكثري من العرب يحّن�ن اإلى اأيام برنامج 
“افت���ح يا �سم�س���م”، بق�س�س���ه و�سخ�س���ياته 
واأغاني���ه وم�اقفه ونعمانه ومل�س����نه وغريهم، 
عل���ى اعتبار اأن ه���ذا الربنامج ا�س���تطاع تعليم 
اأطف���ال جي���ل الثمانين���ات الأبجدي���ة العربية، 
واحل�س���اب، وطّ�ر ذائقتهم نح� اللغة، ول يزال 
جم���ع من ذل���ك اجليل يطالب����ن باإع���ادة اإنتاج 
اأج���زاء منه حت���ى تبقى �س���لة الأطفال ب�س���يء 

ي�سّدهم اإليه.
يف الإعالم، كما يف الكثري من �س�ؤون الدنيا، 
اأو رمب���ا جميعها، ينطبق الق����ل: “ما يذهب ل 
يع�د”، وهذا الربنام���ج الذي اأخذت فكرته من 
 Sesame ”الربنامج الأمريكي “�سارع ال�سم�سم
Street ال���ذي اأنتج اأول م���رة يف العام 1966، 
ومل���ا بلغ عامه الرابع والثالثني )ي�ني� 2000( 
مت اإيقافه؛ ل ميكنه الع�دة الي�م اإلى الأطفال 
واإل من���ي بخ�س���ائر مّرة لأن الزم���ن قد جتاوزه، 
و�س���ارت لالأطف���ال ذائقة اأخ���رى تتجاوزه، ومل 
يعد طف���ل الي�م ه� ذاك الطف���ل الذي يتعلم 

الع���ّد، والذي يق���اد من ح�ا�س���ه ليتعلم الفرق 
ب���ني �س����ت الطبل���ة والب����ق، فحت���ى اأطفال 
الي����م �س���يعتربون ه���ذه الأف���كار تقلي���اًل من 
قدراتهم الذهنية، فهم الي�م يعاجل�ن الكثري 
من امل�س���ائل ع���ن طريق الت�س���ال بالإنرتنت، 
التع���رف  م���ا يب���داأون مرحل���ة  اأّول  ويب���داأون، 
عل���ى الأ�س���ياء يف حياتهم، بت�س���ّفح �سا�س���ات 
الكري�س���تال املذاب، ويتنقل�ن ب���ني امل�اقع 
املختلفة، ومن ال�س���ذاجة الي�م الق�ل مب�ساألة 
الرقابة على الأبناء وو�سع جهاز الك�مبي�تر يف 
ال�س���الة، وو�س���ع برامج “حماية” لالأطفال لئال 
يدخل����ا امل�اقع غري املتنا�س���بة م���ع اأعمارهم، 
ويف احلقيقة ل يحتاج الطفل لأن يدخل، فهذه 
امل�اق���ع تخف���ى وه���ي ت�س���ت�رشي، وتدخل من 
الُفَرج ال�سّيقة جداً مت�سللة اإلى اأجهزة اله�اتف 
التي �سارت الي�م حّقاً و�رشورة ولبد لالأطفال 
احل�س����ل عليها، فمن ذا الذي ميكنه ال�ق�ف 
يف وج���ه هذا الط�فان متع���ايل الأم�اج ملحاولة 

منعه من اكت�ساح كل �سيء؟!
تتكاث���ر الي�م الأ�س����ات والأبح���اث التي 
تق����ل بخط�رة الكمبي�تر، وما لّف لّفه، و�س���ار 
على درب���ه، على اأدمغة الأطفال ونف�س���ياتهم، 

ولك���ن من يعب���اأ يف ال�اقع؟ فالتي���ار اأق�ى من 
هذه الأ�س�ات ال�س���ادقة املحذرة، واملدار�ض 
تتفاخ���ر باأنه���ا تنتقل اإلى اجلان���ب التقني من 
التعلي���م، وامل�س���تقبل لن يرحم طف���اًل ل يجيد 
)ولي����ض يعرف فقط( التعامل م���ع املعل�مات 
ع���رب الأجه���زة املخ�س�س���ة لذل���ك، ب���دءاً م���ن 
بالتطبيق���ات  وانته���اء  الكمبي�ت���ر املكتب���ي، 
الهاتفية، فامل�س���األة لي�س���ت مزاحاً، ولي�س���ت 
ه�اي���ات، ولكنه���ا بات���ت من ال����رشورات التي 
�س���تك�ن فارق���اً يف حي���اة اأطفال الي����م عندما 
يتعلم����ن الدخ�ل بعلم ووع���ي وحتدٍّ يف جمال 
تقني���ة املعل�م���ات و�س����لً اإل���ى املعل�مات، 
ومنه���ا اإلى م���ا يطلق علي���ه الي����م “البيانات 
ال�سخمة” Big Data، والتعرف على جمالتها 
وطريقة حتليلها، وال��س�ل اإليها وال�ستفادة 
منها، وه���ذا ل ينبني من تلقائ���ه، بل من خالل 
تن�س���ئة عالية التقدم يف املج���ال التكن�ل�جي 
لل��س�ل اإلى ال�س���تفادة احلقيقية من املتاح 
اأمامن���ا وب���ني اأيدين���ا م���ن معل�م���ات غاية يف 
الأهمي���ة، ولكنها حتت���اج دائماً اإل���ى التفكيك 
والت�ظي���ف، وهذا حت���دّي املجتمع يف �س���ريته 

املقبلة.

صافي الياسري

عبدعلي 
الغسرة
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

ن���ف���ذت ال������لي�����ات امل��ت��ح��دة 
وفرن�سا  بريطانيا  م��ع  الأم��ريك��ي��ة 
رًدا على  ال�س�ري  النظام  �رشبة �سد 
جرائمه بحق ال�سعب ال�س�ري وقتله 
حُمرمة  كيماوية  اأ�سلحة  با�ستخدام 
بتلك  تكن  مل  ���رشب��ة  وه��ي  دول��ًي��ا، 
مازال  فالنظام  تردعه،  التي  الق�ة 
اأجل  من  القتل  ممار�سة  يف  ُم�ستمًرا 
ال�رشبة  تكن  مل  بال�سلطة،  الحتفاظ 
دوما  مدينة  له  تعر�ست  وما  ق�ية، 
مدينة  وقبلها  ال�رشقية  بالغ�طة 
وماأ�ساتها  واأملها  ووجعها  �سيخ�ن 
اأكر كثرًيا من �رشبة ترامب و�رشكائه، 
ال�رشبة  ت��ك���ن  اأن  البع�ض  وت���ق��ع 
النظام  عمق  ويف  و���س��ارم��ة  ق���ي��ة 
رو�سيا  حلفائه  وم���اق��ع  ال�����س���ري 

والنظام الإيراين وميلي�سياته.
ال��ب��ح��ري��ن ت��اأ���س��ف ك���ث���رًيا ملا 
يحدث لل�سعب ال�س�ري، وهي ت�ؤكد 
ا�ستهدفت  ال��ت��ي  ال�رشبة  ه��ذه  اأن 
وم�اقع  الكيماوية  الأ�سلحة  برنامج 
الأ�سد  عدوان  منها  ينطلق  ع�سكرية 
وح��ل��ف��ائ��ه ���س��د ال�����س��ع��ب ال�����س���ري 
البحرين  اأن  كما  �رشوريا،  رًدا  كانت 
اأن�اع الأ�سلحة  ترف�ض ا�ستخدام كل 
ال�سالح  وخ�س��سا  �سع�بها  �سد 
وزارة  ب���ي���ان  ودع�����ا  ال���ك���ي���م���اوي، 
الأم��ن  جمل�ض  البحرينية  اخلارجية 
حظر  منظمة  ط��ري��ق  وع���ن  ال����دويل 
الأ�سلحة الكيماوية اإلى اإجراء حتقيق 
يف  الكيماوية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  يف 
اإنهاء  يف  اأملها  مع  ال�رشقية،  الغ�طة 
حل  اإلى  والت��سل  ال�س�رية  الأزم��ة 
جنيف  م��ب��ادئ  على  قائم  �سيا�سي 
واح��د وق���رار جمل�ض الأم���ن ال��دويل 
�س�ريا  �سيادة  يحفظ  مبا   )2254(
و�سعبها،  اأرا�سيها  و�سالمة  ووح��دة 
الدميقراطية  الدولة  �س�ريا  وبناء 

احلرة العربية امل�حدة وامل�ستقلة.
ت�جعت رو�سيا والنظام الإيراين 
وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات��ه م���ن ه���ذه ال�����رشب��ة، 
بحق  جرمية  ال�رشبة  تلك  اأن  وادع���ا 
ا�سرتاكهم  تنا�س�ا  لكنهم  �س�ريا 
بحق  وجرائمهم  الأ���س��د،  ج��رائ��م  يف 
ولن  مل  اإي����ران  ال�����س���ري..  ال�سعب 
تهمها م�سلحة �س�ريا ول �سعبه ول 
اأرادت  ما  نالت  فقد  نظامه،  �سالمة 
�س�ريا  اأر���ض  على  ق�اعدها  وبنت 
البقاء  وبهذا  اأب��ًدا،  منها  تخرج  ولن 
الأمن  الرو�سي والإي��راين مت اخرتاق 
�س�ريا  وُع��زل��ت  ال��ع��رب��ي  ال��ق���م��ي 
اأ�سبحت  اأن  بعد  العربية  اأمتها  عن 
واإي����ران،  ل��رو���س��ي��ا  �سهلة  فري�سة 
�س�ريا  ال�س�ري  النظام  باع  وبذلك 
لدول  �سعبها  وكبل  ثرواتها  واأب��اح 

تقا�سمت الغنيمة ال�س�رية.

استهداف برنامج 
األسلحة الكيماوية

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

قال �س���يدي �سم� ال�س���يخ علي بن 
خليف���ة اآل خليفة نائ���ب رئي�ض ال�زراء 
حفظه اهلل ورع���اه يف فقرة من تقدميه 
لكت���اب “جمل����ض الرئي����ض” الذي مت 
د�س���ينه ي�م اأم�ض بح�س�ر والد اجلميع 
�سيدي �س���احب ال�س���م� امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة رئي�ض 

ال�زراء امل�قر حفظه اهلل ورعاه:
)اإن الرئي����ض ال�ال���د �س���يظل رمزا 
خالدا وتاريخا �سامدا. لقد كان جمل�ض 
الرئي�ض ال�الد ول يزال قبلة لكل طالب 
علم، ومنربا لكل مت�سل بهم�م النا�ض، 

ومعربا لتحقيق الطم�ح والآمال(.
“جمل�ض الرئي����ض” لعبداهلل  كتاب 

احل����اج نق���ل مالم���ح و�س���مات اأع���رق 
جمل����ض لقائ���د يف التاري���خ احلديث ل 
ي�س���اهي ب�س���عته وعظمت���ه اأي جمل�ض 
اآخ���ر يف اأي دول���ة يف املنطق���ة، وه���� 
جمل�ض �سيدي �سم� رئي�ض ال�زراء اأيده 
اهلل ال���ذي يفتح املناف���ذ على خمتلف 
العل����م، ومثلما الفكر كالن����ر يحاول 
دائم���ا اأن يت�رشب من منف���ذ اإلى منفذ، 
وينتقل من اأمة اإلى اأمة، فهنيئا ل�سعب 
البحري���ن ال���ذي تفت���ح قلب���ه ووجدانه 
لكل اأن�ار جمل�ض الرئي�ض �سيدي �سم� 
رئي�ض ال�زراء، واأخذ من �س���ن�ف العلم 
واملعرفة وك�ن ثقافة وا�سعة خمتلفة 

اجل�انب. 

جمل����ض الرئي�ض، تتع���دد فيه لغة 
العل���م ولغة الأدب ولغة الفكر، وي�ؤدي 
والتعا�س���د  التالح���م  يف  �س���خما  دورا 
واملحب���ة وامل����دة ب���ني اأبناء ال�س���عب 
ال�احد، وهذا لعمري ما عجزت عنه الأمم 
الك���ربى، فه� اأعظ���م حلقة لالت�س���ال 
ب���ني ال�س���عب واحلاكم، وت���ذوب فيه 
الفرق واملذاهب والت�جهات وين�سهر 
اجلمي���ع يف روح واحدة عن�انها ال�طن، 

ول �سيء غري ذلك.
جمل�ض �س���يدي �سم� رئي�ض ال�زراء 
اأي���ده اهلل ه���� “فار����ض ه���ذا الزم���ن 
ال�حي���د”، في���ه منب���ع الف���رح واحل���ب 
والأمل واحلياة، ويقدم ال�جه احلقيقي 

لالأ�س���الة البحريني���ة ووح���دة ال�س���ف 
والتع���اون، وكتب���ت عنه ذات ي����م اأنه 
ظاهرة غري م�سب�قة �ستدونها وتذكرها 
املجل���دات،  وبط����ن  الكت���ب  عي����ن 
وعندم���ا حت�رش جمل�ض �س���م�ه لبد واأن 
تغ�����ض يف حمت����ى ال�طني���ة مبعناها 
ال�سامل واحلكم والكلمات النرية التي 
ت�ستفيد منها من قائد ال�طن احلن�ن.

الديانات  البحري���ن حا�س���نة  مثلما 
واحل�س���ارات، فمجل�ض �س���يدي �س���م� 
رئي����ض ال����زراء ه���� املدر�س���ة الت���ي 
تعلم وتخ���رج منها الأبطال واملفكرون 
والعلم���اء، اأكان مهند�س���ا اأم طبيب���ا اأم 

�سا، وغريهم. �سحافيا اأم تاجرا اأم مدرِّ

تدشين كتاب “مجلس الرئيس” 

مركزي���ة الق�س���اء الإي���راين تهت���ز ومتيل حيث 
متيل ق����ة النف�ذ ال�س���لط�ي احلاك���م، ول تغرنكم 
الدع���اءات والدع����ات ح����ل العدال���ة، ف���ال عدال���ة 
يف اإي���ران ول م�ؤ�س�س���ة له���ا الق���درة عل���ى اإقامتها، 
وعلى �س���بيل املث���ال اأثار اختفاء القا�س���ي �س���عيد 
حماك���م  يف  ال�س���ابق  الع���ام  املدع���ي  مرت�س����ي، 
العا�ص���مة الإيراني���ة طه���ران، وامل���دان بالتورط يف 
مقت���ل اثنني من معتقلي انتفا�س���ة 2009، حفيظة 
 ن����اب يف الربملان الإيراين وو�س���ائل اإع���الم اإيرانية.

وبينم���ا انت����رشت �س����ر ملرت�س����ي وه���� يتج�ل يف 

اإح���دى مناط���ق جن�ب طه���ران برفقة حرا�س���ه خالل 
الأي���ام املا�س���ية، ذك���رت م�س���ادر اإيراني���ة، الأحد، 
اأن املدع���ي الع���ام ال�س���ابق متكن م���ن الهروب من 
الب���الد. ووفق���ا ل�كال���ة “اإي�س���نا” الإيراني���ة، “فقد 
اأكد املتحدث با�س���م ال�س���لطة الق�س���ائية الإيرانية، 
غ���الم ح�س���ني حم�س���ني ايجئ���ي، اأن مذك���رة ت�قيف 
�س���درت بح���ق مرت�س����ي، من اأج���ل القب����ض عليه 
ال�س���جن لق�س���اء حمك�ميت���ه، ولك���ن  اإل���ى  ونقل���ه 
اعتقال���ه”. م���ن  الآن  حت���ى  تتمك���ن  مل   ال�س���لطات 
وكان النائ���ب يف الربمل���ان الإي���راين عن العا�س���مة 

طه���ران م�س���طفى ك�اكبي���ان ق���د طال���ب الأح���د، 
ال�س���لطات الأمنية باعتقال �سعيد مرت�س�ي، معترًبا 
عدم اعتقاله اإهانة لقرار ال�سلطات الق�سائية. يذكر 
اأن���ه يف ن�فم���رب املا�س���ي، حكم���ت حمكم���ة التمييز 
يف طه���ران، بال�س���جن عام���ني فق���ط على القا�س���ي 
�س���عيد مرت�س����ي، املدعي العام ال�سابق يف حماكم 
العا�ص���مة الإيرانية لإدانت���ه بالتورط يف مقتل اثنني 
م���ن معتقل���ي انتفا�س���ة 2009 حتى امل����ت حتت 
التعذي���ب مبعتق���ل “كهريزك”، بالإ�س���افة لتهامه 
 بالتورط بق�ص���ايا اغت�ص���اب معتقل���ني متت بعلمه.

ويع���د مرت�س����ي اأحد اأق���رب امل�س���اعدين للرئي�ض 
ال�س���ابق، حمم����د اأحمدي جن���اد، وتتهم���ه منظمات 
حق�قية م���ن بينها منظمة “هي�من رايت�ض ووت�ض”، 
باأنه من اأكرب منتهكي حق�ق الإن�س���ان يف اإيران، كما 
تتهم���ه ال�ليات املتح���دة الأمريكية مع م�س����ؤولني 
اآخري���ن ب���� “ارت���كاب انته���اكات �س���افرة حلق����ق 
الإن�س���ان”، وه� عل���ى ق�ائ���م العق�ب���ات املتعلقة 
 بحق�ق الإن�س���ان لدى وا�س���نطن والحتاد الأوروبي.

ويق����ل العديد م���ن امل�س���اركني باحلمل���ة الدولية 
حلق����ق الإن�س���ان اإن���ه مت اأ����رش 53 معتقالً اآخ���ر اأثناء 

انتفا�س���ة 2009 التي دامت عدة اأ�س���هر، ويتهم�ن 
مرت�ص���وي بالتورط يف تعذيب اأو اغت�صاب اأبنائهم. 
وكان �س���عيد مرت�س����ي، ق���د اأعف���ي م���ن من�س���به 
الق�س���ائي عام 2010 بعد مقت���ل املتظاهرين جراء 
التعذي���ب اأثن���اء احتجازه���م، وذل���ك اإبان ما �س���مي 
بالنتفا�س���ة اخل�رشاء التي اندلع���ت يف ي�ني� 2009 
احتجاج���ا عل���ى م���ا قي���ل اإن���ه تزوي���ر يف النتخابات 
الرئا�س���ية التي ف���از بها اأحمدي جن���اد ل�لية ثانية، 
ولكنه ت�س���لم رئا�سة م�ؤ�س�س���ة التاأمينات الجتماعية 

ومتهم بارتكابه جرائم ف�ساد واختال�ض فيها اأي�سا.

 هل من قيمة لقرارات القضاء اإليراني؟

  ذرائع

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

لمحات

افتح يا Data أبوابك 
نحن األطفال!



اتحاد البلياردو والسنوكر

تنطلق اليوم )الخميس( سلسلة املباريات 
النهائي��ة عىل لق��ب دوري زين البحرين 
لك��رة الس��لة ب��ن املنامة حام��ل اللقب 
ومتحدي��ه فري��ق األه��ي، وذل��ك عند 
الساعة 7:15 مس��اًء عىل صالة خليفة يف 
مدينة خليف��ة الرياضية يف مدينة عيىس، 
حيث ترتقب األرسة الس��اوية والرياضية 
يف البحرين هذا املوضع بش��غف لتشاهد 

من يضع يده األوىل عىل درع الدوري.
ويلعب الدور النهايئ بنظام السلسلة من 
خمس جوالت، حيث يتّوج الفائز يف ثاث 

مواجهات بطًا للدوري.

قراءة المباراة

وينتظ��ر أن تش��هد املب��اراة األوىل قمة 
اإلثارة بن الفريقن يف بداية مش��وارهام 
باملرحل��ة الختامية من أجل حصد لقب 
املسابقة، إذ يس��عى الزعيم إىل تحقيقه 
لقب��ه ال���22 ومواصل��ة هيمنت��ه عىل 
البطولة، فيام مينى األهي النفس العودة 
لتحقيق األلقاب بع��د غياب امتد ألكرث 

من 7 أعوام.
حام��ل اللق��ب املنامة املنت��ي بفوزه 
بلق��ب كأس خليف��ة بن س��لامن وعىل 
الرغم من أنه يبدو أكرث تكامًا وجاهزية 
وانس��جام، إال أنه لن يغامر بالرتكيز عىل 

التق��دم الهجومي��ة مبكرًا عىل حس��اب 
الواج��ب الدفاع��ي، وبالت��ايل س��تكون 
التعلي��امت ب��رورة حفظ الت��وازن يف 
العم��ق الدفاعي والعم��ل عىل الضغط 
الدفاعي إلرباك هجوم املنافس، الس��يام 

الحد من التصويبات الثاثية. 
يف املقابل، األهي الذي بدأ يستعيد شيًئا 
من مس��تواه الحقيقي وقوت��ه الضاربة، 
قد يعمل منذ البداي��ة عىل الرتكيز عىل 
املس��احات  لتضيق  الدفاعية،  الواجبات 
وبالتايل منع العب��ي املنامة من التحرك 

بحرية.
واملؤكد أن الفريق الذي سوف يقلل من 
أخطائه ويلعب بكل قوة وتركيز ستكون 

له األفضلية يف حسم الجولة األوىل. 

مفاتيح اللعب

يعّول املنامة عىل تش��كيلة قوية وال ُتعرف 
األسامء التي سيبدأ بها املدرب اللقاء، ولكن 
املؤكد أنه سيرشك معظم الاعبن إن مل يكن 

جميعهم ال� 12 يف اللقاء.
ويتواج��د يف صف��وف املنامة أحم��د عزيز 
ومحمد حس��ن “كمب��س” ومحم��د كويد 
وحس��ن نوروز ويونس كوي��د ومحمد أمري 
وأحم��د نج��ف وميث��م جمي��ل واملحرتف 
األم��رييك واين تش��يزم. يف املقاب��ل، األهي 
يعّول عىل تشكيلة جيدة وشبه ثابتة بتواجد 
نجم الفريق هشام رسحان الذي يعّول عليه 
الفريق بشكل كبري إىل جانب مساندة القائد 
حس��ن ش��اكر وكاظم ماجد وصباح حسن 
وكذلك محمد حسن وحسن سلامن وحسن 

قرايش واملحرتف األمرييك لورن وودز.

الطريق إلى النهائي

ج��اء صع��ود املنامة واأله��ي إىل املباراة 
النهائي��ة عن ج��دارة واس��تحقاق، ففي 
البداي��ة تأه��ا إىل الدور نص��ف النهايئ 
“املربع الذهبي” بعد احتالهام املركزين 
األول والث��اين ع��ىل الت��وايل بع��د انتهاء 

منافسات الدور التمهيدي من املسابقة.
وتأه��ل حامل اللق��ب املنامة إىل املرحلة 
النهائية بعدما اس��تعرض عضاته يف سلة 
الرف��اع وأطاح به من املس��ابقة بربتن 
قاضيت��ن يف لق��اءي الدور قب��ل النهايئ، 
ليخطف تذك��رة العبور األوىل إىل املرحلة 

الختامية، قبل أن يلتحق به األهي. 

يف املقابل، بلغ األه��ي الدور النهايئ بعد 
ا مع املح��رق، إذ فاز  مخاض عس��ري ج��دًّ
األخري يف املب��اراة األوىل الت��ي جمعتهام 
ضم��ن املرب��ع الذهب��ي، إال أّن األه��ي 
استطاع قلب الطاولة عىل منافسه وتفّوق 

عليه يف اللقاءين املاضين.

ملحمة جماهيرية

تتج��اوز إث��ارة املب��اراة ح��دود امللعب، 
لتش��تعل يف هدير املدرجات بن قاعدتن 
جامهرييتن هام األكرب، إذ إننا عىل موعد 
م��ع ملحم��ة جامهريية أهاوي��ة ومثلها 
منامية به��ذا اللقاء دعاًم للفريقن، حيث 
من املتوقع أن تش��هد صالة مدينة خليفة 
الرياضي��ة اليوم حض��ورًا جامهرييًّا كبريًا، 

نظرًا ألهمية هذا الحدث الس��اوي الذي 
يفرض نفسه بقوة عىل الساحة الرياضية.

ووّجه رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
س��مو الشيخ عيىس بن عي بن خليفة آل 
خليف��ة بإدخال الجامه��ري مجاًنا ملتابعة 
النهائي��ات، تقديرًا من س��موه للجامهري 
البحريني��ة الت��ي تواجدت بش��كل كبري 
طوال مباريات املوسم وساهمت يف إثراء 
املس��ابقات املحلية باملزي��د من الحامس 
واإلثارة واملتعة. إىل ذل��ك، خصص اتحاد 
السلة املدرجات الواقعة عىل مين الصالة 
لجامهري ن��ادي األهي، فيام س��تخصص 
املدرج��ات الواقع��ة ع��ىل يس��ار الصالة 

لجامهري نادي املنامة.

الريادة للمنامة

نال لقب دوري كرة السلة عىل مدار تاريخه 
أربعة أندية فقط، حيث يحمل نادي املنامة 
الرقم القيايس يف ع��دد مرات تحقيق لقب 
درع دوري كرة السلة برصيد 21 لقًبا، آخره 
املوس��م املايض، متقدما بفارق 4 ألقاب عن 
أقرب منافس��يه األهي الذي يأيت يف املرتبة 
الثانية ب�17 لقًبا آخره موسم 2009/2010، 
ويف املرتب��ة الثالثة ي��أيت الحالة ب�3 بطوالت 
آخره��ا 2010/2011، وأخريًا املحرق بلقبن 

آخرهام كان موسم 2012/2011.

النس��ر؟ أم  الزعي��م  يتق��دم واح��د صف��ر..  م��ن 
النزال األول لنهائي “زين” بين المنامة واألهلي

محمد الدرازي
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س��يكون عش��اق لعبة كرة اليد اليوم 
)الخميس( عىل موع��د مرتقب بقمة 
كبرية تجمع النجمة وباربار يف املباراة 
النهائية لدوري أندي��ة الدرجة األوىل 
لك��رة الي��د والت��ي س��تحظى برعاية 
األمن العام للجنة األوملبية البحرينية 
عبدالرحم��ن عس��كر، وذل��ك يف متام 
الس��اعة 7 مس��اًء ع��ىل صال��ة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
ومن املؤكد أن متتلئ مدرجات الصالة 
ع��ن بك��رة أبيها م��ن ِقب��ل جامهري 
الطرفن مل��ؤازرة ون��رة العبيهام يف 
هذه املوقعة املنتظرة. بكل تأكيد لقاء 
لن يخل��و من اإلثارة والق��وة والندية 
بن الفريقن الس��اعين لتحقيق الفوز 
والظف��ر باللق��ب. النجم��ة س��يكون 
مطالًبا بالدفاع عن لقبه والحفاظ عليه 
للموسم الثاين عىل التوايل، وباربار هو 
اآلخ��ر مطالب بتحقيق ال��درع الذي 

طال انتظاره كثريًا. قمة ينتظرها الكثري 
كونها تش��هد وج��ود أفض��ل عنارص 
اللعبة عىل الصعيد الدويل واملحي يف 

صفوف الفريقن.

يد النجمة

النجمة وامللق��ب ب� “الرهيب” يعيش 
أفض��ل مواس��مه الرياضي��ة عىل مر 
التاري��خ، كونه يخوض النه��ايئ الرابع 
ع��ىل التوايل بع��د أن نج��ح يف الفوز 
البحريني  الس��وبر  “السوبر،  بكؤوس 
اإلم��ارايت، كأس آس��يا لألندية”، وبكل 
تأكيد يعي متاًما أنه مطالب ومرش��ح 
للظفر بلق��ب اليوم ك��ون ال عذر له 
يف ظل األس��امء والعن��ارص املوجودة 
يف صفوف��ه. “الرهي��ب” يدخ��ل لقاء 
الي��وم بهدف��ن ال ثال��ث له��ام، أوالً 
الف��وز باللقب واألمر الثاين رد االعتبار 

لخصمه باربار الذي تجرع منه الهزمية 
الوحيدة يف هذا املوسم والتي أفقدته 

صدارة املربع الذهبي.

يد باربار

باربار، يعترب هو اآلخر يقدم موس��امً 
طيًبا ويس��ري يف الطريق الصحيح نحو 
منصة التتويج ملسابقة الدوري والتي 
غاب عن لقبها ملا يقارب 10 س��نوات. 
البنفس��ج مين��ي النف��س باس��تغال 
نش��وة الوصول للنهايئ وإفراغها اليوم 
أمام خصمه م��ن أجل تحقيق الهدف 
املنشود الذي البد أن يسعى إليه طاملا 
وصل له��ذه املرحلة بع��د عناء كبري. 
بارب��ار هو الفريق الوحيد الذي متكن 
من إس��قاط النجمة هذا املوسم، وقد 
يك��ون هذا األمر دافًعا له يف مواجهته 
اليوم رغم اختاف حسابات املباراتن 

السابقة والحالية إال أن الفريق ميتلك 
مقومات الفوز. 

أسلحة الفريقين

النجمة بقيادة مدربه زهري بن مسعود 
يعول عىل حارس��ه محمد عبدالحسن 
وأمامه كل من حس��ن الصياد، حسن 
باب��ور، األخوين محمد وع��ي مريزا، 
حس��ن ش��هاب، مهدي س��عد، كميل 
محفوظ وبال بشام، أما باربار بقيادة 
مدرب��ه ع��ي الفاح��ي يعتم��د عىل 
االخوة أبن��اء عبدالقادر )جعفر، عي، 
محم��ود( واالخوي��ن أحم��د ومحمد 
املق��ايب، محمد حبي��ب، جعفر عباس 
عبدالله عي، حس��ن عي، وحارس��يه 
عيىس خلف وعي الطويل. فبن نجوم 
النجم��ة وباربار.. أين س��يذهب درع 

الدوري، باربار أم الجفري؟

الكب��ار درع  عل��ى  يتصارع��ان  وبارب��ار  النجم��ة 
ف�����ي ال�����م�����ب�����اراة ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل���������دوري ال���ي���د

فريق باربار لكرة اليد

محمد حبيب

فريق النجمة لكرة اليد

علي مجيد
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يعلن االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر عن تنظيم بطولة املدارس يف لعبة البلياردو، ابتداًء من الثالث 
والعرشين من شهر أبريل الجاري، يف صالة كيو إن يف منطقة الرفاع، مبشاركة أكرث من 70 مدرسة 

حكومية وخاصة، يف مختلف املراحل التعليمية.
ومن املقرر أن تنطلق بطوالت البنن يف الثالث والعرشين من شهر أبريل الجاري، مبشاركة 22 مدرسة 

متثل املرحلتن اإلبتدائية واإلعدادية، إىل جانب 13 مدرسة من املرحلة الثانوية، يف الوقت الذي 
ستنطلق فيه بطولة الفتيات يف الخامس والعرشين من الشهر الحايل، إذ تتنافس عىل بطوالتها 23 
مدرسة يف املرحلتن اإلبتدائية واإلعدادية، عاوة عن 15 مدرسة من املرحلة الثانوية، ووفقاً لنظام 

البطولة فإن املنافسات ستقام يف الفرتة الصباحية، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية عرشة ظهرًا 
يف صالة كيو إن مبنطقة الرفاع.

تنظيم بطولة المدارس للبلياردو 

  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(

قمبر والوطني

أسندت لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة اليد عرب 
رئيسها عبدالواحد اإلسكايف إدارة املباراة النهائية اليوم إىل 

الطاقم الدويل املكون من محمد قمرب ومعمر الوطني. 
ويأيت تكليف الطاقم املعني لهذا اللقاء بحسب تريح 

اإلسكايف ل� “الباد سبورت” لثقة اللجنة بإمكاناتهم 
وقدراتهم يف إدارة اللقاء بالشكل املثايل وإخراجها إىل بر 

األمان، باإلضافة إىل أن هذا الطاقم يعترب من أفضل وأبرز 
الحكام يف آسيا والخليج والصعيد املحي، وهذا ما جعلهم 

يعولون عىل الحكم املحي بدالً من انتداب حكام من 
الخارج.

حبيب:
 إسعاد جماهيرنا 

الوفية

سعد:
 الحفاظ 

على اللقب

سجل األبطال

“الرياضية 1”

بن العب 
باربار محمد 

حبيب أن استعدادات فريقه 
ملباراة اليوم عادية للغاية حالها 
كحال املباريات األخرى باستثناء 

الرتكيز عىل بعض الجزئيات التي من 
شأنها أن تحدث الفارق.

وقال حبيب ل�”الباد سبورت” إن لقاء 
اليوم له حساباته الخاصة ويختلف كثريًا 
عن مواجهتنا السابقة والتي فزنا بها يف 
املربع الذهبي. مضيًفا أن األوراق نوًعا 
ما مكشوفة للطرفن ولكن تبقى بعض 

الجزئيات الفنية التي تصنع الفارق. مبيًنا 
أن الفريق الذي سيظهر بأقل األخطاء 

ويستغل الفرص الهجومية ويدافع بالشكل 
املطلوب فإنه سيحقق الفوز. وأكد حبيب أن 
زماءه الاعبن بعد وصولهم للمباراة النهائية 

عازمي العقد عىل تقديم كل ما يف جعبتهم من 
أجل الخروج بنتيجة إيجابية وإسعاد جامهريهم 

الوفية.
 

أشار العب النجمة مهدي سعد 
إىل أن فريقه يأمل بتحقيق الفوز 

والحفاظ عىل لقب الدوري للموسم 
الثاين عىل التوايل.

وقال سعد ل�”الباد سبورت” 
استعدادنا بدء فور انتهائنا من 

املربع الذهبي، والحمد لله شهدت 
تدريباتنا االلتزام واالنضباط من 
ِقبل الاعبن وأبدوا من خالها 

الجدية والحامس من أجل الوصول 
للجاهزية املطلوبة. مضيًفا مباراة 

اليوم بكل تأكيد صعبة عىل الطرفن 
كونها بن النجمة وباربار ولن تخلو 

من اإلثارة والندية، ونحن يف النجمة 
نثق يف إمكاناتنا وقدراتنا بتحقيق 

البطولة الرابعة يف هذا املوسم وإسعاد 
نأمل الجامهري النجاموية.

يعترب فريق النجمة الحايل هو األكرث نيًا لهذه 
البطولة ب� )20 مرة( ولكن تحت مسميات 
متعددة اندمجت فيام بعض بعد سنوات 

متفرقة )السلامنية، القادسية، الوحدة، الهال، 
النجمة( وكان آخرها املوسم املايض، فيام يأيت 

فريق األهي يف املركز الثاين ب� )18 مرة( كان 
آخرها املوسم املايض )2016/2015(، ثم فريق 

باربار محقًقا إياها )4 مرات( وآخرها كان يف 
املوسم )2008/2009(، وأخريًا فريق الدير ملرة 

واحدة حققها يف املوسم )2010/2011(.

أشار منسق 
قناة البحرين 

الرياضية 
عقيل أبل إىل 

أن املباراة 
ستنقل عىل 

الهواء مبارشة 
عىل القناة 
األوىل مع 

وجود استديو 
تحليي لتغطية كافة مجريات اللقاء. وبن أبل ل� “الباد 

سبورت” أن االستديو سيبارش عمله قبل اللقاء بقيادة املذيع 
أحمد محمد وبوجود ضيوف من محلي لعبة كرة اليد وهم 

الدكتور عبدالله الحاج والكابنت هيثم الخاجة، وسيستمر 
التحليل حتى ما بن وانتهاء املباراة. وسيعلق عىل املباراة 

املعلق عقيل السيد.

محمد قمبر ومعمر الوطني

اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي

شاركت رئيسة اللجنة النسائية 
باتحاد الكرة الشيخة حصة 

بنت خالد آل خليفة يف املؤمتر 
الخاص بقيادة كرة القدم 

النسائية، واملخصص ملدراء كرة 
القدم النسائية يف االتحادات 

الوطنية األعضاء باالتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، وذلك يف 

العاصمة األردنية )عاّمن(.

وأقيم املؤمتر بتنظيم من قبل 
االتحاد الدويل لكرة القدم عىل 

هامش نهائيات كأس آسيا 
للسيدات 2018 يف األردن.

ويعترب االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم أول اتحاد قاري 

يستضيف مثل هذه الفعالية، 
بحضور مجموعة من العاملن 

يف مجال كرة القدم النسائية.

وجاء تنظيم املؤمتر ليتزامن مع 
نهائيات كأس آسيا للسيدات 

2018، والتي تقام للمرة األوىل 
يف منطقة غرب آسيا.

وجرى خال اليوم األول عمل 
تدريب للمشاركن من أجل 

متكينهم من إدارة عملية 
االنتقال نحو الرتكيز عىل 

كرة القدم النسائية وقيادة 

عملية تغيري التفكري للوصول 
إىل أعداد أكرب من الفتيات 

والسيدات، وذلك عرب برامج 
مستدامة لتطوير كرة القدم 

النسائية.
وافتتح فعاليات املؤمتر سمو 
األمري عي بن الحسن رئيس 

االتحاد األردين لكرة القدم 
ورئيس اللجنة املحلية املنظمة 

لنهائيات كأس آسيا للسيدات 

2018، حيث رحب باملشاركن، 

وأعرب يف الكلمة االفتتاحية 

عن أمله يف أن تساهم إقامة 

كأس آسيا للسيدات يف منطقة 

غرب آسيا بتشجيع تطور كرة 

القدم النسائية يف منطقة غرب 

آسيا ويف القارة اآلسيوية ككل.

حصة بنت خالد تشارك في المؤتمر الخاص للكرة النسائية

حصة بنت خالد

مهدي سعد

فريق المنامة لكرة السلة فريق األهلي لكرة السلة

 أشاد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة س��مو الشيخ عيىس بن عي 
آل خليفة بربنامج “استجابة” الذي 
أطلقه ممث��ل جالة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة؛ به��دف تطوي��ر قطاعي 
مملك��ة  يف  والرياض��ة  الش��باب 

البحرين.
وأكد س��مو الش��يخ عيىس بن عي 
آل خليف��ة أن برنامج “اس��تجابة” 

س��يكون مبثاب��ة نقط��ة التح��ول 
للرياض��ة  الش��امل  للتطوي��ر 
والرياضين، مش��ريا س��موه إىل أن 
الربنام��ج التطوي��ري ي��أيت تنفيذا 
للم��رشوع اإلصاحي الذي دش��نه 
عاه��ل الباد صاحب الجالة امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة.
وأثنى س��مو الشيخ عيىس بن عي 
آل خليفة عىل الرؤية الجديدة التي 
دش��نها سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة إلح��داث نقلة نوعية يف 
القط��اع الريايض، موضحا س��موه 
أن الربنام��ج م��ن ش��أنه أن يرتقي 

بالرياض��ة بش��كل أكرث ش��مولية، 
وجعل الرياضة وسيلة للرتويج عن 
مملكة البحرين سياحيا، فضا عن 
دع��م االقتص��اد الوطني من خال 
اس��تضافة كربى األحداث الرياضية 

يف مختلف األلعاب.
ووجه س��مو الشيخ عيىس بن عي 
آل خليف��ة مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة إىل رضورة 
التع��اون، وتقدي��م كل الدعم إىل 
لجنة التنسيق والتنفيذ واملتابعة يف 
برنامج اس��تجابة تنفيذا لتوجيهات 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 

خليفة.
كام ش��دد سمو الش��يخ عيىس بن 
ع��ي آل خليف��ة ع��ىل أن االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة س��يكون 
أحد الداعمن واملس��اندين إلنجاح 
اس��تجابة والعم��ل وفق  برنام��ج 
الخطة التي رس��مها س��مو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة.
وأش��ار س��موه إىل أن الربنامج يأيت 
متناغام مع رؤية االتحاد البحريني 
لكرة السلة بتطوير اللعبة والكوادر 
الوطنية التي تخدم كرة السلة من 

العبن وإدارين وحكام ومدربن.

“استجابة” نقطة التحول للتطوير الشامل للرياضة
أشاد برؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد ووجه “السلة” لدعم البرنامج... سمو الشيخ عيسى بن علي:

أم الحصم            اتحاد السلة

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ عيسى بن علي

كس��ب املحرق املواجه��ة األوىل يف الدور 
قبل النهايئ لكأس ويل العهد للكرة الطائرة 
بعدم��ا تغلب عىل النجمة بثاثة أش��واط 
مقابل شوطن يف املواجهة املاراثونية التي 
جمعت الفريقن مساء أمس األربعاء عىل 
صال��ة االتح��اد البحريني للك��رة الطائرة 
مبدين��ة عي��ىس الرياضي��ة ليقط��ع نصف 

املشوار نحو بلوغ املباراة النهائية.
وس��يلتقي الفريق��ن يف املواجه��ة الثانية 
بال��دور نصف النهايئ والت��ي تتطلب فوز 
النجم��ة ليحتك��م الفريق��ان إىل املواجهة 
الفاصل��ة أما ف��وز املحرق فإنه س��يؤهله 

مبارشة إىل النهايئ.
النجم��ة فاز يف الش��وط األول 25/17 قبل 
أن يفرض املحرق سيطرته يف الشوط الثاين 

25/14 والش��وط الثالث 25/21 فيام عاد 
النجمة للفوز بالش��وط الرابع 25/20 قبل 
أن ينته��ي األخري للمح��رق 21/19، بإدارة 
طاقم الح��كام الدويل املك��ون من الحكم 
األول حس��ن الكعبي والحكم الثاين سامي 

سويد.
يف الش��وط األول قدم النجمة أداء جامعياً 
وانتهج الفريق اس��لوب التنويع الهجومي 
واإلرس��االت املوجهة مع دخول املحرق يف 
سلس��لة من األخطاء الت��ي كلفت الفريق 

الخسارة.
عاد املحرق إىل أجواء املواجهة يف الش��وط 
الثاين وبرز فاضل عباس وجاكس��ون ريفريا 
برباتهام الس��احقة من مرك��ز4 بجانب 
ب��روز عبدالل��ه النج��دي يف مرك��ز 2 مع 

اس��تخدام ساح اإلرساالت التي نجحت يف 
زعزعة اس��تقبال النجمة الذي كان يف أسوأ 
حاالته كام أخذ املحرق األفضلية بحوائطه 
الناجحة لينتهي الش��وط بربة طائش��ة 
من الربازيي ليلسون كوستا خارج امللعب 

وبفارق كبري من النقاط.
واس��تمر املحرق يف تقديم عرض��ه الرائع 
بالش��وط الثالث يف ومل يجد ضاربو طائرة 
األح��ام اي صعوبة يف امل��رور من حوائط 
النجم��ة املفككة وتألق جاكس��ون ريفريا 
بربات��ه م��ن مركز4 و6 م��ع تراجع أداء 
النجمة عىل مس��توى الهجوم واالس��تقبال 
قب��ل أن ينته��ي الش��وط لصال��ح املحرق 
بهدية من ارس��ال ضائع نفذه حسن عقيل 

خارج امللعب.

النجمة رفض االستس��ام يف الشوط الرابع 
ونظم صفوف��ه وكان لإلرس��االت املوجهه 
صوب ض��اريب مركز 4 تأثري كبري يف تعطيل 
الربازيي  الهجومي��ة، وباألخص  انطاقتهم 
ليلسون التي وس��ع من خالها الفارق إىل 
18/13 م��ع بروزه يف تخليص الكرات ومن 
ارس��ال ضائع ملحم��ود العافية فاز النجمة 
بالشوط ليجر املواجهة إىل الشوط الفاصل.
الش��وط األخري كان اش��به بشوط اعتيادي 
وش��هد منافس��ة قوية بن الفريقن حيث 
حس��مت خربة املحرق املواجهة لصالحهم 
حيث قدم جاكس��ون وفاضل عباس فاصا 
هجومي��اً رائع��ا اهدي��ا من خال��ه الفوز 
لفريقه��ام، وف��رط النجم��ة يف الفوز رغم 

تقدمه يف أكرث من مناسبة.

المحرق يكسب النجمة بنصف نهائي كأس ولي العهد للطائرة
قطع نصف المشوار لبلوغ النهائي

البالد سبورت
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أن��اب ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
النائ��ب الثاين لرئي��س املجلس األعى 
للش��باب والرياضة الرئي��س الفخري 
للجن��ة األوملبي��ة الش��يخ عيىس بن 
راشد آل خليفة؛ لرعاية حفل النسخة 
الرابع��ة م��ن جائزة عيىس بن راش��د 
للعمل التطوع��ي يف املجال الريايض، 
والذي أقيم مساء أمس األول )الثالثاء( 
بفندق س��وفوتيل الزالق بتنظيم من 

اللجنة األوملبية البحرينية.
وش��هد الحف��ل حض��ور ع��دد م��ن 
القي��ادات الرياضي��ة الرفيع��ة وعدد 
م��ن أعض��اء مجل��س إدارة اللجن��ة 
األوملبية ورؤس��اء االتحادات واألندية 
الوطني��ة وكبار املس��ؤولني واملديرين 
يف املجلس األعى للش��باب والرياضة 
والرياض��ة  الش��باب  ووزارة ش��ؤون 
واللجنة األوملبية والضيوف املدعوين 

واملكرمني واإلعالميني.
وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة أن التاريخ كتب 
ري��ادة مملك��ة البحري��ن يف انخراط 
أبنائها يف العم��ل التطوعي بكل قوة 
وهمة واضعني نصب أعينهم املصلحة 
العليا يف بن��اء الوطن املتكامل القائم 
والتف��اين  والتع��اون  التكاف��ل  ع��ى 
وتش��ابك األيدي املبارك��ة وصوال إىل 
نهضته الشاملة التي يشهدها يف عهد 
عاهل الب��الد صاح��ب الجاللة امللك 
حمد بن عي��ىس آل خليفة، إذ يثمن 
جاللت��ه دوما الدور الب��ارز والحيوي 

للمتطوعني يف مختلف املجاالت.
وأض��اف س��موه “تعلمنا يف مدرس��ة 
حرضة صاح��ب الجاللة امللك املفدى 
الوف��اء دوما لكل من س��اهم بجهده 
بواق��ع  النه��وض  ووقت��ه يف س��بيل 
املناخات  وتوفري  البحريني��ة  الرياضة 
املناس��بة لتطوير أركانه��ا، وما جائزة 
عيىس بن راش��د للعمل التطوعي إال 
مكان مناس��ب لنبعث رسائل الشكر 
والتقدي��ر والعرف��ان إىل جمي��ع من 
شارك يف رسم خارطة الطريق للنهضة 

الش��املة الت��ي تش��هدها الرياض��ة 
البحريني��ة والت��ي حقق��ت العدي��د 
م��ن اإلنج��ازات الرياضي��ة املرشف��ة 
ع��ى مختلف األصع��دة، خصوصا أن 
جميع تلك اإلنجازات مل تكن لتتحقق 
ل��وال البذرة الطيبة الت��ي زرعها أبناء 
البحري��ن والذي��ن عمل��وا تطوعا يف 

مختلف مجاالت الرياضة”.
وبني س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة “تحمل جائ��زة عيىس بن 
راش��د للعمل التطوعي دالالت مهمة 
لتشجيع العمل التطوعي يف اململكة، 
لكن اإلش��ارة األه��م فيه��ا باعتبارها 
تحمل اس��م أح��د أبرز الش��خصيات 
الرياضي��ة الهامة وهو معايل الش��يخ 
عيىس ب��ن راش��د آل خليف��ة، الذي 
كان وال زال النم��وذج الحقيقي الذي 
يحتذى ب��ه يف رضب أروع صور بذل 
العط��اء والجه��ود الكب��رية والعم��ل 
التطوع��ي لخدم��ة الحرك��ة الرياضة 
يف اململكة بص��ورة خاصة والخليجية 
والعربي��ة عى وجه العم��وم، والذي 
تبوأ يف مؤسس��اتها الرياضية املختلفة 
مواق��ع عليا وترك فيه��ا تاريخا زاخرا 
باإلنج��ازات اإلداري��ة ولريتبط اس��م 
معالي��ه بالعمل التطوع��ي الذي كان 

هو عنوانه األبرز”.
وأض��اف س��موه “عندم��ا ننظ��ر إىل 
البحرين الحالية بصورتها املرشقة نرى 
إنج��ازات الوطن، ال��ذي بني بفضل 
س��واعد أبنائه عى مدى سنوات من 
طويلة الب��ذل والعط��اء والتضحيات 
يف س��بيل رفعته يف مختلف املجاالت 
مبا فيها الجانب الريايض، الذي ش��هد 
منذ أزل طويل تس��ابق أبناء اململكة 
م��ن أجل العم��ل التطوعي يف مجاله 
ورضبوا م��ن خالل��ه أروع األمثلة يف 
الوف��اء والعمل الج��اد واملخلص من 
أجل رؤية الحركة الرياضية البحرينية 
تس��ري بخط��ى ثابت��ة نح��و التط��ور 

واالزدهار وتحقيق اإلنجازات”.
وتابع س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
ر أبن��اء البحرين من  آل خليفة “ش��مَّ
العامل��ني يف املج��ال الري��ايض ع��ن 
والنفيس  الغ��ايل  وبذلوا  س��واعدهم 
وقدموا تضحيات كبرية يف سبيل رؤية 

الرياضة البحرينية تسري بخطى ثابتة 
نحو التطور والبناء وحصد اإلنجازات، 
حتى بات��ت البحرين النموذج الباهر 
الذي تس��تقي من��ه دول املطقة أبرز 

معاين العمل التطوعي النبيل”.
وخاطب س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة املكرم��ني بالق��ول “ننظر 
إليكم ب��كل الفخر واالعتزاز ونش��يد 
بأياديك��م البيضاء التي تش��ع نورا ملا 
قدمتم��وه من خ��ري ألبن��اء البحرين 
وش��بابها، ف��كان عملك��م وتفانيكم 
وتضحياتك��م وتقدميك��م للمصلح��ة 
العليا للوطن وترفعك��م عن املصالح 
الش��خصية، كان والزال الحلقة األبرز 
يف تاري��خ رياض��ة البحري��ن وييضء 
الطري��ق من أج��ل مواصل��ة تطوير 
الرياضة البحرينية، فكل التقدير لكم 
ولجهودك��م املباركة التي ابتغيتم من 
ورائها مرضاة الله ثم خدمة الوطن”.

برنامج الحفل

وكان برنام��ج الحفل ق��د بدأ بوصول 
نائ��ب راع��ي الحفل الش��يخ عيىس 
بن راش��د آل خليف��ة مصحوبا بعزف 
الس��الم املليك تبعه ت��الوة آيات من 

القرآن الكريم.
ثم ألقى األمني الع��ام للجنة األوملبية 
عبدالرحمن عس��كر كلم��ة أكد فيها 
أن االحتفال يق��ام انطالقا من حرص 
اللجنة األوملبية البحرينية عى تنفيذ 
توجيهات جاللة امللك وس��مو رئيس 
ال��وزراء وس��مو ويل العه��د بتكريم 

املجدين واملخلصني من أبناء البحرين 
يف مختلف املجاالت، ومن بينها املجال 
الريايض الذي يبقى عى الدوام ميداًنا 
خصًب��ا لخدمة ه��ذا الوط��ن الغايل، 
مضيف��ا “التكري��م والوف��اء هو نهج 
اختطه س��يدي جاللة املل��ك حفظه 
الله ورعاه، وس��ار عليه أنجاله الكرام 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
وس��مو الش��يخ خال��د ب��ن حمد آل 
خليفة؛ ليكونوا بحق رجال الوفاء لكل 
من س��اهم يف ازدهار وتطور الحركة 

الرياضية يف مملكتنا الغالية”.
نحتف��ي  ونح��ن  “والي��وم  وأض��اف 
بنخبة من املكرمني من الش��خصيات 
الرياضية فإننا نس��تحرض بكل اعتزاز 
وتقدي��ر جهودهم التي ش��كلت عى 
ال��دوام مص��در فخ��ر لجمي��ع أبناء 
تن��ىس  ل��ن  الت��ي  الرياضي��ة  األرسة 
جهوده��م املخلصة، وإنن��ا عى يقني 
ت��ام بأن ذلك الحض��ور اإليجايب لتلك 
الكوكبة من املكرمني سيش��كل حافزا 
للكف��اءات الش��ابة من أج��ل خدمة 
الرياضة البحرينية.. ويف الختام أتوجه 
بجزيل الش��كر واالمتنان إىل س��يدي 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
عى دعمه ومس��اندته لن��ا يف إقامة 
هذه املبادرة التي تضاف إىل سلس��لة 
مبادراته الرياضية املتميزة، والش��كر 
موص��ول كذل��ك للجنة االستش��ارية 
وكافة اللجان العاملة التي س��اهمت 

يف تنظيم هذه األمسية..”.
وأعق��ب ذلك كلم��ة املكرم��ني التي 

ألقاه��ا حكم ألع��اب القوى الس��يد 
ع��ي ياس��ني بالنياب��ة ع��ن جمي��ع 
املكرمني، وق��ال فيها إن هذا التكريم 
املتمي��ز ميثل اعرتاف��ا بأهمية األدوار 
الكبرية التي لعبتها تلك الش��خصيات 
يف االرتق��اء بالرياض��ة، وتأكي��ًدا عى 
نجاحاتها الواضحة، وما كان لذلك أن 
يتحقق لوال دعم واهتامم جاللة امللك 
وسمو رئيس الوزراء وسمو ويل العهد 
واملس��اندة الكبرية الت��ي حظيت بها 
تلك الشخصيات من قبل سمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة وس��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حم��د آل خليفة، 
وهو ما ميثل لن��ا مصدر فخر واعتزاز 
ويش��كل دافعا قويا من أجل مواصلة 
العم��ل املخل��ص يف س��بيل االرتقاء 

مبسرية العمل الريايض يف اململكة. 
وأضاف “ترك هذا التقدير يف نفوس��نا 
نح��ن املكرمني أطي��ب األثر، وعكس 
اللجن��ة  اهت��امم  واضح��ة  بص��ورة 
األوملبي��ة البحريني��ة برئاس��ة س��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة 
برتس��يخ ثقافة التكري��م والوفاء لكل 
من س��اهم يف خدمة وطنه يف املجال 
الريايض، ونعاهد س��موكم الكريم أن 
نواصل العمل ب��كل جد واجتهاد من 
أجل االرتقاء بالرياضة البحرينية وأن 
نظل دامئا جنودا لهذا الوطن ملواصلة 
واملكتس��بات  النجاح��ات  مس��رية 

للرياضة البحرينية”.
بع��د ذلك ق��دم خبري ألع��اب الخفة 
الربيط��اين Matt parro ع��ددا م��ن 

األلعاب الس��حرية الفنية التي حازت 
ع��ى إعجاب الحضور؛ ليبدأ فيام بعد 
تكريم حوايل 68 مكرما من فئة الحكام 
الف��رق ومديري  الدولي��ني ورؤس��اء 
إذ  الوطني��ة واإلعالميني،  املنتخب��ات 
تناوب عى التكريم الشيخ عيىس بن 
راشد آل خليفة ووزير شؤون الشباب 

والرياضة هشام الجودر.

كلمة من القلب لعيسى بن 
راشد

ويف نهاية الحفل ألقى الشيخ عيىس 
بن راش��د آل خليف��ة كلمة خاطب 
فيها املكرمني، ع��رب فيها عن خالص 
شكره وامتنانه إىل سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة ع��ى تفضله 
بإنابته لرعاي��ة الحفل وعى حرصه 
املتواصل عى استمرار هذه الجائزة، 
راجيا أن يكون دامئًا عند حسن ظن 

سموه.
وأض��اف يف الكلم��ة االرتجالية “إن 
العم��ل التطوعي ال��ذي خاض فيه 
ش��باب وش��ابات البحري��ن خ��الل 
الس��نوات املاضية له��و عمل نفخر 
به.. حيث قدموا لوطنهم الكثري من 
األعامل وكانوا خري س��فراء لوطنهم، 
ونحن نعتز عندم��ا نرى أبناء وطننا 
يكتس��بون تل��ك املكان��ة املرموقة، 
نحن كرمناكم وسنكرم كوكبة أخرى 
يف الس��نوات القادمة لرند جزءا من 
الجمي��ل الذي قدمتم��وه لوطنكم؛ 
ألن عملكم الرائع أكرب من أي تكريم 
وتقدير، ونح��ن يف مملكة البحرين 
نفاخر بكم يف الخليج والعامل العريب، 
راجي��ا أن يتكرر ه��ذا الجمع الرائع 
وأن نجتم��ع عى الخري واملحبة، وأن 
يتجدد اللقاء معكم بعيدا عن زحمة 
الحياة ومشاغلها وشكرا لكم جميعا، 
واقبل��وا تحي��ايت وتقديري، وأش��كر 
اللجن��ة األوملبية ع��ى عملها الكبري 
بالش��كر األخ عبدالرحمن  وأخ��ص 
عس��كر وكافة م��ن يعمل��ون معه 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته”؛ 
لتقابل الكلمة بعاصفة من التصفيق 

من قبل الحضور.

تعلمنا بمدرسة جاللة الملك الوفاء لمــــــــــــن ساهم في النهوض بالرياضة البحرينية
أمسية رائعة شهدتها النسخة 4 لجائزة عيسى بن راشد للعمل التطوعي بالمجال الرياضي... ناصر بن حمد: 

جانب من كبار الحضور

ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

عيسى بن راشد متحدثا أمام الحضورسمو الشيخ ناصر بن حمد 

هي واحدة من األمسيات التي 
ستظل محفورة يف الذاكرة 

والوجدان بعدما نال 67 مكرما 
جائزة عيىس بن راشد للعمل 

التطوعي يف املجال الريايض يف 
يوم الوفاء ألصحاب الوفاء ممن 
قدموا الغايل والنفيس يف خدمة 

وطنهم.
كان من بني املكرمني رئيس القسم 

الريايض بصحيفة البالد الزميل 
أحمد كريم الذي حصد جائزة 

عيىس بن راشد آل خليفة للعمل 
التطوعي يف املجال الريايض بعدما 

بدأ مسريته الصحفية منذ العام 
2001 بصحيفة األيام قبل أن 

ينتقل للعمل يف صحيفة الوطن 
2005 ليستقر يف محطته األخرية 

بجريدة البالد، والتي حققها 
خاللها سلسلة من النجاحات 

واإلنجازات املمثلة يف عدد من 
الجوائز الخليجية والعربية 

واآلسيوية، إضافة إىل العديد من 
الجوائز املحلية عالوة عى حصوله 

عى جائزة االتحاد الخليجي 
للصحافة الرياضية ليكون أول 

صحفي بحريني ينال تلك الجائزة، 
والعديد من الجوائز األخرى التي 

قادت إىل تعزيز مكانة صحيفة 
البالد عى املستوى الخليجي 

والعريب؛ لتشكل مرجعا مهام لكل 
الصحفيني والباحثني عن املعلومة 
يف الشأن الريايض املحي؛ بوصفها 

صاحبة السبق واالنفرادات، 
وكتابة األعمدة الجريئة.

ويقول الزميل كريم عن هذا 
التكريم “يأيت بعد مشوار كبري 
من العمل يف مجال الصحافة 

الرياضية، وهو تكريم نفخر 
ونعتز به، ونشكر اللجنة األوملبية 

البحرينية برئاسة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة عى 
هذه املبادرة، كام نعرب عن 

اعتزازنا بدعم ومؤازرة سمو 
الشيخ عيىس بن عي بن خليفة 
آل خليفة لنا. إنها ليلة تاريخية 
لن تنىس تدفعنا إىل بذل املزيد 

من الجهد والعطاء يف مجال 

اإلعالم الريايض..”.
ويضيف “بعد نيل هذا التكريم 
ال ميكنني بأي حال من األحوال 
أن أنىس وقفة زوجتي العزيزة 

)أم ريم( رحمها الله، والتي كان 

لها الفضل بعد الله فيام حققته 

ووصلت إليه، وكم كنت أمتنى أن 

تشاركني هذه الفرحة، وهي التي 

لطاملا كانت عوين وسندي يف هذه 

الحياة. أهدي هذه الجائزة إىل 

روحها الطاهرة”.

وقد تم تكريم الزميل حسني 

خلف، والذي يعترب أحد العاملني 

يف القسم الريايض سابقا منذ 

التأسيس، والذي ساهم كذلك يف 

تحقيق تلك اإلنجازات مع باقي 

الزمالء، والذي ميتلك هو اآلخر 

مسرية مضيئة مع صاحبة الجاللة 

ليكون من ضمن كوكبة املكرمني؛ 

تقديرا لعطائه ومشواره.

وقد حظي الزمالء املكرمون 

بتقدير وإشادة من جانب رئيس 

االتحاد البحريني لكرة السلة 

سمو الشيخ عيىس بن عي آل 

خليفة، والنائب الثاين لرئيس 

املجلس األعى للشباب والرياضة، 

الرئيس الفخري للجنة األوملبية 

الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة، 

وهشام الجودر وزير شؤون 

الشباب والرياضة، واألمني العام 

املساعد للمجلس األعى للشباب 

والرياضة، األمني العام للجنة 

األوملبية عبدالرحمن عسكر، 

والعديد من القيادات الرفيعة 

التي ترشف ممثلو البالد سبورت 

بالتقاط الصور التذكارية معهم.

تكريم الزميل أحمد كريم امتداد لمسيرة حافلة لـ “البالد سبورت”
أهدى الجائزة لـ “أم ريم” وتمنى لو كانت على قيد الحياة لتشاركه الفرحة

حسن علي

صورة للزميل أحمد كريم مع عيسى بن راشد وهشام الجودر عبدالرحمن عسكر 

الزميل أحمد كريم مع المسؤولين واإلعالميين في الحفل
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)وكاالت(: اع��رف الس��باح األمرييك 
الس��ابق، مايكل فيليب��س، بأنه كان 
يفك��ر يف االنتح��ار، بع��د انتهاء كل 
دورة م��ن دورات األلعاب األوملبية، 

التي شارك فيها عىل مدار 20 عاما.
وكشف فيليبس، الفائز ب�28 ميدالية 
أوملبية، منه��ا 23 ذهبية، يف مقابلة 
مع شبكة “يس يب إس” التليفزيونية 
األمريكي��ة، أنه رغ��ب يف املوت بعد 
مش��اركته يف أوملبي��اد أثين��ا 2004، 
وبكني 2008، ولندن 2012، وبطولة 
“ب��ان باس��يفيك” بأس��راليا 2014، 
بسبب حالة االكتئاب التي كان يعاين 

منها.
وق��ال الس��باح األس��طوري، ال��ذي 
أعل��ن اعتزاله قب��ل عامني: “وصلت 
إىل نقطة عدم الرغبة يف االس��تمرار 

الذي  فيليب��س،  وأضاف  بالحي��اة”. 

يعمل حاليا يف مجال التوعية البيئية: 

“الكثري من الرياضيني الكبار يعانون 

من االكتئ��اب، وهذا يزداد بش��كل 

أكرب بعد نهاية البطوالت”.

واس��تطرد قائ��ا: “أعتق��د أن هذا 

األم��ر مل يتحدث أحد عنه يف املايض، 
ألننا نظهر مبظهر األش��خاص األقوياء 
والكب��ار، الذي��ن ال يعان��ون من أي 
نقاط ضعف، خش��ية رف��ض الناس 

لنا”.
وق��رر فيليب��س قب��ل مش��اركته يف 
أوملبي��اد ريو دي جان��ريو، التحدث 
مع أح��د املتخصصني عن مش��كلته 
النفسية، وطلب املساعدة، ما جعل 
حياته تس��ري بشكل أس��هل وأفضل، 

عىل حد قوله.
وبدأ أسطورة السباحة العاملية عقب 
اعتزال��ه، يف إلقاء محارضات، تحدث 
من خالها عن تجربته مع املش��اكل 
النفس��ية. واختت��م قائ��ا: “إنق��اذ 
حياة البع��ض أفضل بكثري من الفوز 

مبيدالية ذهبية”.

مايكل فيليبس

فيليبس فكر في االنتحار

)وكاالت(: أكد هاري كني، مهاجم 
توتنهام هوتس��بري، أن��ه يتجاهل 
منتقديه، وذلك بعد االس��تئناف 
الناج��ح، ال��ذي قام ب��ه مؤخرا، 
الحتساب هدف السبريز الثاين يف 
الفوز 1-2 عىل س��توك سيتي له، 

يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال كني، يف ترصيحات لش��بكة 
سكاي س��بورتس “الناس يحبون 
التواص��ل  امل��رح ع��ىل وس��ائل 
االجتامعي، ولك��ن وظيفتي هي 
أن أتواج��د ع��ىل أرض امللع��ب، 
وأبذل قصارى جه��دي من أجل 

الفريق”.
وأض��اف “ه��ذا مجرد ج��زء من 
اللعبة يف هذا العرص، ميكن للناس 
أن يك��ون لهم رأيه��م الخاص، ال 
يزعجني ذلك عىل اإلطاق، ميكن 
لبعض الناس أن يضحكوا، لكنني 

أركز فقط عىل عميل”.
وس��جل ك��ني، هدفه ال��� 26 يف 
الدوري اإلنجليزي هذا املوس��م، 
يف التع��ادل 1-1 م��ع برايت��ون، 
أمس الثاثاء، لكنه ال يزال متأخراً 
ب� 4 أهداف ع��ن نجم ليفربول، 
املرصي محمد صاح، يف الس��باق 

عىل لقب هداف الربمييريليج.
وردا ع��ىل س��ؤال ح��ول فرصته 
يف االحتف��اظ بالجائ��زة، أوض��ح 
“الدوري مل ينته بعد، وس��رى ما 
س��يحدث، أداء صاح جيد، لكن 
تتبق��ى 4 مواجهات، لذلك يجب 

علينا االنتظار”.
وس��يقابل توتنهام مع مانشس��ر 
يونايت��د، يف نص��ف نه��ايئ كأس 
الس��بت  اإلنجلي��زي،  االتح��اد 
املقبل، وم��ع معركة محتملة من 
أجل إنهاء الربمييريليج ضمن أول 

4 مراكز، يريد كني، نهاية مجزية 
للموس��م. وأت��م “يج��ب علين��ا 
االس��تمرار، من الواضح أن لدينا 
مباراة كبرية، السبت املقبل، نحن 
نتطلع إىل ذلك، لقد أنهينا املوسم 
امل��ايض بقوة، وحصلنا عىل مكان 

يف دوري األبطال، وهذا ما نهدف 
إىل تحقيقه أيضا هذا املوسم”.

من جهته، قال برونو سالتور، قائد 
برايتون، إن التعادل مع توتنهام، 
منح فريقه، ثق��ة كبرية للبقاء يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وس��جل باس��كال جروس، العب 
وس��ط برايتون، هدف��ا من ركلة 
ج��زاء، ليتع��ادل م��ع توتنه��ام، 
الثاثاء، ليصبح رصيد برايتون 36 
نقط��ة يف املركز ال� 13، وبفارق 8 

نقاط عن منطقة الهبوط.

وأضاف برون��و، ملوقع ناديه عىل 
اإلنرنت “هذا التعادل مهم جدا، 
األم��ر ال يتعلق فق��ط بالنقطة. 
الحصول ع��ىل نقطة أم��ام مثل 
ه��ذا الفري��ق، مهم ج��دا فيام 

يتعلق بالثقة”.
وتابع “يكون من الصعب اللعب 
أمام توتنهام، بسبب أسلوب لعبه 
وتحركات العبيه، نحن كفريق ال 
نستسلم أبدا، وهذا الصمود مهم 

جدا”.
ويلعب برايتون يف الجولة املقبلة 
يف ضياف��ة برينيل، قبل أن يخوض 
اختبارات صعبة يف آخر 3 جوالت 
أمام مانشسر يونايتد ومانشسر 

سيتي وليفربول.
وأوضح برونو “ما نحتاج إليه هو 
مواصلة األداء بش��كل جيد أمام 

برينيل”.

هاري كين بمواجهة برايتون 

جزء من اللعبة

)وكاالت(: قال الدويل األملاين 
السابق، لوثر ماتيوس، إنه يأمل أال 
يكون النجم الربتغايل لريال مدريد، 
كريستيانو رونالدو، يف “يوم كبري” 

خال مواجهة بايرن ميونخ، بنصف 
نهايئ دوري أبطال أوروبا.

ورصح ماتيوس، عىل هامش تقديم 
بطولة الكأس الدولية الودية، يف 

ميامي األمريكية “بايرن لديه العديد من الاعبني الكبار، إنه 
ميتلك روحا كبرية، لكن ريال مدريد ليس فقط كذلك، بل أنه 

ميتلك رونالدو، الذي يصنع الفارق كثريا، رغم أنني آمل أال يكون 
يف يومه أمام بايرن”. وقال ماتيوس إن املواجهتني ستكونان 

متقاربتني، كام حدث العام املايض يف ربع النهايئ، عندما امتد 
لقاء اإلياب لشوطني إضافيني، بعد تقدم بايرن 2-1 يف ملعب 

الريال، قبل أن يفوز األخري 4-2.
وأضاف “ال ميكن القول إن ريال مدريد أفضل من بايرن، إنهام 

فريقان لديهام تاريخ يف كرة القدم، رمبا روح الفريق هي ما 
يصنع الفارق”. 

من جهته، طالب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن 
ميونخ، فريقه البافاري، بالحفاظ عىل الركيز، قبل مواجهة 

ريال مدريد. وحقق البايرن، انتصارًا عريًضا عىل باير ليفركوزن، 
بنتيجة 2-6، يف املباراة التي جمعتهام الثاثاء، يف نصف نهايئ 

كأس أملانيا.
وقال رومينيجه، يف ترصيحات لصحيفة بيلد “بايرن ميونخ 

يستطيع إقصاء ريال مدريد”.
وأضاف “يجب أن نحافظ عىل تركيزنا، حتى مواجهة ريال 

مدريد، يف ذهاب نصف نهايئ دوري األبطال”.

)وكاالت(: اختري روجرييو كابوكلو، 
رئيسا جديدا لاتحاد الربازييل لكرة 
القدم، عقب تصويت مثري للجدل، 

نظرًا لكونه املرشح الوحيد للمنصب.
ويعد كابوكلو، الرئيس الحايل للجنة 

املنظمة لبطولة كأس أمم أمريكا 
الجنوبية، لعام 2019 بالربازيل.

وسيتوىل روجرييو )45 عاما(، مسئولية 
االتحاد الربازييل، يف أبريل/نيسان املقبل، وذلك ملدة 4 سنوات، 

وسيخلف الرئيس الحايل، ماركو بولو ديل نريو، الذي يؤيده، والذي 
اضطر لعدم التقدم لفرة والية جديدة، بسبب اتهامات الفساد 

التي تاحقه.
وإضافة لتوليه منصب املسئول األول لتنظيم بطولة كوبا أمريكا 

القادمة، يف الربازيل، فإن روجرييو سيكون أيضا رئيس بعثة 
منتخب الربازيل يف مونديال روسيا.

وكان لجنة القيم بالفيفا، قد قررت إيقاف ديل نريو )76 عاما( 
عن منصبه، يف 15 ديسمرب املايض، بشكل مؤقت وملدة 90 يوما، 
تم متديدها ل� 45 يوما الشهر املايض، وحرمه االتحاد الدويل، من 

مامرسة أي مهام، سواء محلية أو دولية لها عاقة بكرة القدم، 
وذلك التهامه بالحصول عىل عموالت تقدر ب� 6.5 مليون يورو.

ماتيوس يخشى كريستيانو  

كابوكلو رئيًسا لالتحاد البرازيلي

لوثر ماتيوس

روجيريو كابوكلو

تحذير مونتيال
)وكاالت(: حذر مدرب إشبيلية، اإليطايل 

فينتشينزو مونتيا، العبي فريقه، من تكرار 
ما فعلوه أمام ديبورتيفو الكورونيا، عندما 

يواجهون برشلونة يف نهايئ كأس ملك 
إسبانيا، السبت القادم.

وأهدر الفريق األندليس العديد من 
الفرص، خال التعادل السلبي مع 

الكورونيا، الثاثاء، ليفشل يف االنتصار 
للمباراة السادسة عىل التوايل، يف الدوري، 

محتا املركز السابع.
وقال مونتيا: “الفريق بحث عن الفوز 

حتى النهاية، علينا أن نتحسن قبل مباراة 
السبت، ال ميكننا فيها إهدار الكثري من 

الفرص”.
وأشار إىل أن إشبيلية كان بحاجة للفوز 
عىل الديبور، لتحسني نتائجه يف الليجا، 

التي يهدف فيها الحتال املركز السادس.

صفعة دورتموند
)وكاالت(: اقرب بوروسيا دورمتوند األملاين، 
من توجيه صفعة لغرميه التقليدي، بايرن 

ميونخ، خال فرة االنتقاالت الصيفية 
املقبلة.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن 
دورمتوند لديه اتفاق مع جوناس هيكتور، 

ظهري أيرس كولن، لضمه بنهاية املوسم.
وكان بايرن ميونخ من أبرز املهتمني 

بالتعاقد مع هيكتور، وبدأ يف محادثات 
مع ممثيل الاعب، وفًقا لتقارير صحيفة 

“كيكر” خال الساعات املاضية.
وأفاد التقرير بأن هيكتور يعيش حالة 

سيئة يف كولن، حيث تلقى إساءات لفظية 
من جامهري النادي، عقب الهزمية األخرية 

أمام هريتا برلني 2-1.
ومن املقرر أن يرحل هيكتور عن كولن، 
الذي أصبح عىل أعتاب الهبوط لدوري 

الدرجة الثانية، مقابل الرشط الجزايئ يف 
عقده، والبالغ 8 مايني يورو.

“حادثة” فرايبورج
)وكاالت(: أدان ن��ادي فرايب��ورج، 
الطريق��ة التي ُاس��تخدم بها نظام 
يف  املس��اعد”  الفيدي��و  “حك��م 
احتس��اب ركلة جزاء لصالح ماينز 
خال مب��اراة الفريقني يوم اإلثنني، 

ضمن الدوري األملاين.
ورغم حالة الغضب، إال أنَّ النادي 
ر عدم  أعل��ن يوم األربع��اء، أنَّه قرَّ

االستئناف ضد نتيجة املباراة
وشهدت املباراة حدًثا مثريًا للجدل؛ 
فبعد انتهاء الش��وط األول، أش��ار 
بالتوجه  الحكم لاعبي فرايب��ورج 
م��ن غ��رف تغيري املاب��س لنقطة 
الجزاء معلًنا احتساب رضبة جزاء 
لصالح ماينز بعد االس��تعانة بنظام 

حكم الفيديو املساعد.
وتق��دم بابلو دي باس��يس لتنفيذ 
الرضبة مسجًا منها هدف التقدم 
ملاينز يف املباراة التي انتهت بفوزه 
)0-2(، ليصع��د إىل املرك��ز ال�15، 

ويراجع فرايبورج للمرتبة ال�16.
وقال النادي يف بي��ان “بعد تفكري 
عميق، ق��رر فرايبورج عدم التقدم 
املب��اراة،  نتيجة  باس��تئناف ض��د 
م��ن أجل الركيز بش��كل كيل عىل 
املباري��ات املقبل��ة الت��ي تحم��ل 

أهمية كبرية للفريق”.
وأض��اف “الطريقة التي اس��تخدم 
بها نظ��ام حكم الفيديو املس��اعد 
خال املباراة كانت مؤسفة للغاية. 
وحقيقة اس��تدعاء العب��ي الفريق 
للع��ودة من غرف تغي��ري املابس 
بعد صافرة نهاية الش��وط األول ال 

ميكن أن تنتمي لروح اللعبة”.
ويش��هد املوس��م الح��ايل، مرحلة 
الفيديو  لنظ��ام حك��م  تجريبي��ة 

األمل��اين  ال��دوري  يف  املس��اعد 
“بوندس��ليجا”، لك��ن حال��ة م��ن 
النظ��ام منذ بداية  الجدل رافقت 

املوسم.
ورغم املشكات التي أثارها، حصل 
نظام حكم الفيديو املس��اعد عىل 
الضوء األخرض لتطبيقه يف ماعب 
كرة القدم، وسيطبق يف كأس العامل 
2018 التي تحتضنها روسيا بني 14 

يونيو 15 يوليو.
وبع��د إط��اق الحك��م جوي��دو 
فينك��امن صاف��رة نهاية الش��وط 
الفيدي��و  حكم��ة  أبلغت��ه  األول، 
بأن  بيبيانا ش��تاينهاوز  املس��اعدة 
مارك أوليف��ر كيمب، تصدى بيده 
داخل منطقة الج��زاء لتمريرة من 

دانييل بروسينسيك، العب ماينز.
وفحص فينكامن تس��جيل الفيديو 
عرب شاش��ة، واحتسب رضبة جزاء، 
ليت��م اس��تدعاء العب��ي فرايبورج 

ألرض امللعب مجددا.
وذكر فرايب��ورج يف بيان��ه “خال 
اس��تعراض مكثف وتفصييل لألمر، 

لوح��ظ أن اإلطار القان��وين للقرار 
غري دقيق وافتقد الش��فافية، وكان 

غامضا يف بعض النواحي”.
وأض��اف “هن��ا أدركن��ا ال��رضورة 
امللح��ة التخ��اذ إج��راء.. حيث أن 
البوندس��ليجا ال يج��ب أن تك��ون 
حقا للتجارب، وال ينبغي أن يشكل 
تطوير نظام حكم الفيديو املساعد 

ومتغرياته، تغييبا للقانون”.
وأبدى فرايب��ورج تذمره أيضا مام 
ذكره االتحاد األمل��اين لكرة القدم، 
ح��ول أن الحكم مل يك��ن قد غادر 
أرضي��ة امللعب، وبالت��ايل كان من 
حقه استخدام نظام حكم الفيديو 

املساعد.
الص��ور  أن  إىل  الن��ادي  وأش��ار 
أوضحت، أن اتصال حكمة الفيديو 
املساعدة بحكم الساحة، جاء بعد 

الخروج من أرض امللعب.
وأردف فرايب��ورج يف بيان��ه “نود 
الحصول عىل تفسري شفاف ودقيق 
وبالتايل مفهوم، من جانب االتحاد 

األملاين للعبة ، لهذا األمر”.



قال����ت عار�ش����ة الأزي����اء ال�ش����هرية، ناعومي 
كامبل، اإنه يتعني على جملة “فوج” اإ�ش����دار 

ن�ش����خة اإفريقية، لالعرتاف باإ�شهام القارة 
يف ال�ش����ناعة العاملية لالأزياء، وف�شلها يف 

هذا املجال.
حاج����ة  هن����اك  اإن  كامب����ل  وقال����ت 
لتح�شني متثيل القارة الإفريقية، وتقوم 

كامب����ل حالياً بزي����ارة اإلى مدين����ة لغو�س، 
العا�ش����مة التجارية لنيجرييا، للم�ش����اركة يف 

اأ�شبوع “اأرايز” لالأزياء.
وقال����ت كامبل، املولودة يف بريطانيا: “مل حت�ش����ل 

اإفريقي����ا مطلقاً على فر�ش����ة اأن تكون موجودة، وقبول اأقم�ش����تها 
وموادها وت�شميماتها على ال�ش����عيد العاملي، يجب األ يكون هذا هو الو�شع”. 
وقالت كامبل اإن “النا�س اأدركوا اأن لون ب�رشتك لي�ش����ت له �ش����لة بتحديد ما اإذا 
كان بو�ش����عك اأداء املهمة اأم ل”. واأ�ش����افت اأن لديها ما ي�ش����ري اإلى اأن �ش����ناعة 

الأزياء بداأت ت�شبح اأكرث تنوعاً.

ب���داأت املمثل���ة الأو�ش���كارية ريني���ه زيلويجر، 
ت�ش���وير اأحدث اأعمالها الفنية، والتي �شتنطلق 

حت���ت ا�ش���م Judy، وتلع���ب في���ه زيلويج���ر 
“ج���ودي  الأ�ش���طورية  املمثل���ة  �شخ�ش���ية 

جارلند”.
الفيلم من اإخ���راج روبرت جولد، وتاأليف 
توم اإي���دج، وتدور الأحداث يف �ش���تاء 1968، 

)ج���ودي  الأ�ش���طورية  املوؤدي���ة  ت�ش���ل  ح���ني 
جارلن���د( اإلى )لندن( لأداء �شل�ش���لة من احلفالت 

املو�ش���يقية، والت���ي قد ي�ش���حي كث���ريون بنزاهتهم 
الفنية للم�ش���اركة بها.. وهذا بعد م���رور 30 عاًما على انطالقة جنوميتها يف فيلم 

)The Wizard of Oz(، فبينما تعد جودي نف�شها للحفل، تت�شارع مع الإدارة، �شحر 
املو�شيقيني، ذكريات طفولتها واأ�ش���دقائها ومعجبيها، وتاألقها الذي خبا بع�شه مع 

مرور ال�شنني.
ي�شارك يف البطولة كال من روفو�س �شيويل، واملمثل الأيرلندي مايكل جامبون.

إفريقيا 

Judy

بهار

Fo n“ اإن�شتغرام” اأثناء ت�شويره فيلم” ���رش املمثل العاملي توم هاردي �ش���ورة له على ح�ش���ابه ب
zo”، وعَلّق عليها: “Chasing Fonzo”، للمخرج جو�س ترانك.

و�شريكز الفيلم على ال�شنوات الأخرية ل�”Al Capone”، عندما عانت ال�شخ�شية اخلرف. ووفقا 
ملالحظات الإنتاج، فاإن الق�ش���ة حتتوي على بع�س امل�شاهد التي يظهر فيها اأن ما�شيه اأ�شبح حا�رشا 

يف الذكريات لأ�شوله العنيفة والوح�شية.

كان���ت كامريون دي���از تتن���اول الع�ش���اء مع 
�ش���ديقتها �ش���لمى بل���ري، عندم���ا نظ���رت اإليها 
مط���ولً وقال���ت بنربة متعب���ة: “اأن���ا انتهيت من 
التمثي���ل لالأب���د”. قراٌر �ش���ادم بالن�ش���بة ملمثلة 
حمبوب���ة كان���ت الأعل���ى اأج���راً يف هولي���وود قبل 
10 اأع���وام فقط. بلري �ش���ارعت لنقل اخلرب عرب 
و�ش���ائل الإعالم، وقال���ت اإن دياز حتظ���ى بحياة 
رائعة مع زوجها بينجي مادن، ولي�شت بحاجة اإلى 
ت�ش���وير املزيد من الأف���الم، ول يوجد بعد اليوم 
م���ا يدعوها اإلى التمثيل مرة اأخرى. تراجعت بلري 
لحق���اً ع���ن ت�رشيحاتها وقالت اإنه���ا كانت جمرد 
مزح���ة، لك���ن دياز اأك���دت تقاعدها املبك���ر. اأثار 
اخل���رب جدلً كبرياً، فدياز تبلغ من العمر 45 عاماً، 
ويف ح�ش���ابات هولي���وود هذا العمر ينا�ش���ب دور 
الأمهات اأو ال�ش���يدات الباحث���ات عن احلب. لكن 
دي���از وجدت حبه���ا مع عائلتها وق���ررت البتعاد 
ع���ن ع���امل التمثيل. جمل���ة فنية اأمريكي���ة نقلت 
عن مقربني منه���ا، اأنها منذ تعرف���ت على مادن 
ع���ام 2014، عن طريق املغني ليونيل ريت�ش���ي، 
تغري حالها. تزوجت به بعد 7 اأ�ش���هر، ومتحم�ش���ة 
جداً لختب���ار جترب���ة الأمومة. تلق���ت العديد من 
ال�ش���يناريوهات من اأج���ل اإقناعها بالع���ودة اإلى 
التمثيل، ولكنها مل تب���ِد اأي اهتمام باملعرو�س. 
A n 2014، يف فيلم  اان اآخر ظهور لدياز عام
nie، لكنها قدمت خالل م�شريتها الفنية العديد 
من الأف���الم الناجحة، وركزت دي���از على الأعمال 
التي تنا�رش ق�ش���ايا املراأة وتدع���م حقوقها. ومل 
تكتِف بتمثيل هذه الأدوار فح�ش���ب؛ بل �شاهمت 
ميداني���اً بالتعبري عن راأيها. �ش���اركت يف يناير/
كان���ون الث���اين 2018، يف امل�ش���رية الن�ش���ائية؛ 
احتجاج���اً عل���ى ت�رشيح���ات الرئي����س الأمريك���ي 
دونالد ترمب امل�شيئة اإلى املراأة، مبنا�شبة مرور 

�شنة على انتخابه.

أبرز أفالم دياز

The Other Woman
 The Other Woman فيل���م  يتن���اول 
م�ش���اكل الن�ش���اء من ع���دة زوايا. يروي ق�ش���ة 3 
�ش���يدات يتحدن معاً للثاأر من رجل خائن، الأولى 
زوجته ال�ش���اذجة، والثانية ع�ش���يقته امل�شتقلة، 
وي���ربز  ال�ش���ن.  �ش���غرية يف  عار�ش���ة  والثالث���ة 
الفيلم قوة امل���راأة يف مواجهة اأي خيانة تتعر�س 
لها، واأنها لي�ش���ت فري�شة �ش���هلة للخداع من اأي 
�ش���خ�س. الفيلم م���ن اإنتاج ع���ام 2014، وبطولة 
كام���ريون دياز، ولي���زيل مان، والعار�ش���ة كيت 
اأبت���ون، واملغني���ة نيكي ميناج. وه���و من تاأليف 
كازافيتي����س.  ني���ك  واإخ���راج  �ش���تاك،  ميلي�ش���ا 
واأ�شارت بطالت الفيلم الثالث اإلى اأنهن �شبق اأن 

تعر�ش���ن للخيانة، ما حم�ّشهن للم�شاركة 
يف الفيلم. 

The Sweetest Thing
يتناول الفيلم ق�ش���ة كري�ش���تينا 
ناجح���ة،  ديك���ور  م�ش���ممة  وال���رتز، 
كورتن���ي  �ش���ديقاتها  م���ع  تعي����س 
حمامي���ة ط���الق، وجني التي انف�ش���لت 
موؤخ���راً عن �ش���ديقها كيف���ني. حتاول 
كري�شتينا وكورتني التخفيف عن جني، 
وت�ش���طحبانها لق�شاء اأم�شية يف ملهى 
ليلي. وهناك تتعرف كري�ش���تينا على 
بي���رت، وت�ش���عر باأنه الرجل املنا�ش���ب 

ال���ذي طاملا حلمت به، فتق���رر اأن تتبعه 
يف رحلتها للبحث عن احلب. �ش���در الفيلم 

عام 2002، وهو من بطولة كري�ش���تينا اأبليجيت، 
و�ش���لمى بلري. واأعربت املمثلتان عن رغبتهما يف 
تقدمي جزٍء ث���اٍن من الفيل���م، اإل اأن اعتزال دياز 

حال دون حتقيق الأمنية.

Charlie’s Angels
فيلم اآخر قدمته كام���ريون دياز عام 2002، 
معتم���دة فيه عل���ى البطولة الن�ش���ائية اجلماعية. 
ت���دور اأحداث الفيلم حول 3 فتيات مت تدريبهن 
قتالي���اً على يد رئي�ش���هن الغام����س، للدفاع عن 
النف�س. يتم تورطهن مع جماعات خطرية، حتاول 
النيل منهن. �ش���ارك دياز يف البطولة كٌل من درو 
بارميو، ولو�شي لو، وبيل موراي. و�شدر جزء ثاٍن 
من الفيلم الع���ام التايل. يذكر اأن كامريون دياز 
ب���داأت م�ش���وارها الفني يف جم���ال عرو�س الأزياء 
والإعالن���ات التجاري���ة عل���ى �شا�ش���ة التلفزيون. 

 The انطلقت اأول مرة لل�ش���ينما م���ن خالل فيلم
Mask م���ع النجم جيم كاري عام 1994، والذي 
حقق جناحاً عاملياً. ويبدو بعد 20عاماً من العمل 
املتوا�شل، و�شلت املمثلة احل�شناء اإلى خال�شة 
كانت مررتها يف اآخ���ر لقاءاتها الإعالمية بطريقة 
غري مبا�رشة: “اأيتها الن�ش���اء، اإذا كنا �شادقات مع 
اأنف�ش���نا، ف�ش���نكون اأف�ش���ل مع التقدم يف ال�شن  
اأحد الأ�ش���باب التي اأردت ب�ش���ببها اأن اأبلغ ال�40 
اإدراك���ي اأنني عنده���ا لن اأهتم باأ�ش���ياء كثرية”. 
وتابع���ت: “هن���اك حري���ة يف ذل���ك. لي����س جمرد 
حرية، واإمنا قيمة؛ لأنك حينئٍذ ت�ش���ارك يف احلياة 
واملجتم���ع والعالق���ات بطريق���ة خمتلف���ة متاماً، 
بطريق���ة حتتوي على جوهر اأه���م وتقّدم اأكرث يف 

املقابل”.

الخميس 19 أبريل 2018 
3 شعبان 1439
العدد 3474

21سينموزيكا tariq.albahar@albiladpress.com

اإعداد: طارق البحار

مستاءة 

65 ألف دوالر
تنتظ�������ر النجم������ة الأمريكي��ة ماري�ش������ا توم��ي عر�����س فيل��م 
“The First Purge“ خالل �ش����هر يوليو املقبل، اذ اأ�ش����درت 
ال�رشك����ة املنتجة لفيلم الرع����ب الأبرز اأول مقط����ع دعائي، ومن 

املقرر طرحه يف دور العر�س يوم 7 يوليو بالوليات املتحدة.
 Purge وو�ش���ف الفيلم الرابع من ال�شل�ش���لة باأنه ي�رشد ق�ش���ة
First The الأولى، وه���ي فكرة اجتماعية مت اعتمادها من قبل 
الآباء املوؤ�ش�ش���ني اجلدد لأمريكا ما ي�ش���مح للمواطنني بارتكاب 
جرائ���م القت���ل يف ليل���ة واحدة للم�ش���اعدة يف انخفا����س معدلت 

.”independent“ القتل، ح�شبما اأكد موقع
 ،”The Purge: The Island“ الفيل���م يف الأ�ش���ل بعن���وان
و�ش���ريكز على عائلة واحدة تقطعت بهم ال�شبل يف جزيرة �شتاتن 
بنيويورك يف خ�شم الحتجاجات �شد احلدث الذي �شي�شهد مقتل 

ع�رشات من الأبرياء.
والفيل���م م���ن اإخ���راج ج���ريارد ماكم���وراي، و�ش���يناريو جيم�س 
دميوناك���و، خم���رج الأفالم الثالث���ة الأولى التي ج���اءت من اإنتاج 

جي�شون بلوم.
و�شاركت ماري�شا خالل العام املا�شي يف فيلم الرجل العنكبوت 

والذي تخطى حاجز ال� 700 مليون دولر يف �شباك التذاكر.
وكانت تومي وتوم هولند مهدا للفيلم الذي مت ت�شوير اأحداثه 
بالوليات املتحدة الأمريكية واأملانيا على امل�ش���توى الإن�ش���اين 
ب�شل�ش���لة زي���ارات لبع����س الأطفال املر�ش���ى يف م�شت�ش���فيات 
الأطف���ال بولية لو�س اأجنل�س، واأتالنت���ا مبدينة جورجيا، وارتدى 
هولن���د زي الرج���ل العنكبوت جلل���ب الفرح لالأطف���ال، من خالل 
اإظه���اره مهاراته البهلوانية عن طريق القيام بحركات م�ش���حكة 
مل�ش���اعدة الأطفال على اللهو معه، واإدخال املرح وال�ش���عادة يف 

قلوبهم.
وقدم���ت تومي عددا م���ن الأف���الم ال�ش���ينمائية الناجحة، حيث 
ح�ش���لت على جائزة اأو�شكار لأف�ش���ل ممثلة م�شاعدة، لدورها يف 
“اب���ن عمي فيني” عام 1992، ثم ر�ش���حت له���ا لحقا لأدائها يف 
فيلَمْي “يف غرفة نوم” عام 2001، و”امل�شارع” عام 2008. كما 
�ش���اركت يف اأفالم “ما تريده الن�ش���اء” عام 2000، و”الغ�ش���ب” 
عام 2003، و”اخلنازير الربية” 2007، ونالت اإ�ش���ادة من النقاد 
لأدائها يف اأفالم: “نزع من خطاف النجوم” عام 1996، و”قبل اأن 

يعرف ال�شيطان اأنك امليت” 2007، و”امل�شارع”.

ماريسا تومي تنتظر عرض فيلم “The First Purge” يوليو المقبل

اأكد بري����س برو�ش���نان، لل�ش���لطات الهندية، 
اأنه “خدع” ب�ش���اأن الرتكيبة املحددة لبخاخ هندي 
ال�ش���نع يكافح رائحة الفم الكريهة قام بالرتويج 
ل���ه، وتبنَيّ اأن���ه يحوي مادة م�رشطن���ة، على ما اأفاد 

م�شوؤولون.
و�ش���ارك املمثل، ال���ذي تول���ى دور جيم�س بوند 
يف 4 اأف���الم يف اإعالنات بثت عرب التلفزيون ويف ال�ش���حف 
وعل���ى لوحات تروج ملنتج “بان بهار”، وه���و مزيج من التوابل، 

املعروف اأنه يزيد من خطر الإ�شابة ب�رشطان الفم والأنف.
ويظهر الإعالن الذي �ش���ور على طريقة جيم�س بوند املمثل امللتحي يواجه ل�شو�شا ويغوي 
ح�ش���ناوات، قب���ل اأن ي���ربز علبة “بان به���ار”. وقد قوبل الإعالن بتعليقات �ش���اخرة عرب و�ش���ائل 
التوا�ش���ل الجتماعي، لكنه اأثار اهتمام ال�شلطات ال�شحية الهندية كذلك التي طلبت من املمثل 

اإي�شاحات حول م�شاركته.

 مل يحدد حتى الآن موعداً لطالق الفيلم اجلديد للنجمة �شلمى حايك والذي يحمل ا�شم
 “Drunk Parents”، وذل���ك رغم���اً اأنها انتهت من ت�ش���ويره بالكامل منذ مدة، 

الأمر الذي جعلها ت�شعر بال�شتياء.
اجلدير ذكره اأن فيلم “Drunk Parents” من اإخراج فرد وولف وبطولة 
عدد كبري من املمثلني، نذكر منهم، �شلمى حايك واأليك بالدوين وبن بالت 
وج���و ماجنانيلو، وتدور اأحداثه حول زوجني يعي�ش���ان يف حالة “�ش���كر” من 
اأجل تخطى ال�ش���عوبات التي تواجههما، وهو العمل الذي ينتمي لنوعية 

الأفالم الكوميدي. 

ك�ش����فت النجمة العاملية ال�ش����هرية بي����ال ثورن اأنها حت�ش����ل على 
مبل����غ 65 األف دولر عن كل �ش����ورة جديدة تن�رشها من خالل ح�ش����ابها 

ال�شخ�شي يف موقع التوا�شل اإن�شتغرام.
واأعرب����ت ثورن عرب تقارير اإعالمية عن �ش����عادتها لردود الفعل 
عل����ى فيل����م )Midnight Sun( ال����ذي ط����رح يف دور العر�����س 
ال�ش����ينمائية يف مار�س املا�شي، ل�ش����يما اأن ثورن نظمت العر�س 
العامل����ي للفيلم مبدينة ميالن����و الإيطالية، وت����دور اأحداثه حول 
معاناة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وتعاين مر�شا نادرا مينعها 

من اخلروج �شباحا والتعر�س لل�شم�س.

كاميرون دياز نصيرة المرأة أمام الشاشة وخلفها
فّضلت دورها كزوجة فاعتزلت

• بيال 	
ثورن
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مبنا�س���بة اليوم العاملي للمع���امل واملواقع الأثرية 
يق���دم متحف البحرين الوطني فعالية �رسد ق�س���ة حيث 
يتناول هذه املرة ق�سة “جزيرة �سغرية، قلعة كبرية”، 
وذلك اليوم اخلمي�س يف متام ال�س���اعة 5 م�س���اًء مبكتبة 
متحف البحرين الوطني. وته���دف الفعالية اإلى تعريف 

الأطف���ال )من �س���ن 5 اإل���ى 15 عاًما( باملواق���ع الأثرية 
وخلق الوعي حول اأهمي���ة تاريخ مملكة البحرين الأثري. 
اإذ �سيتم بعد �رسد الق�س���ة، ا�سطحاب الأطفال يف جولة 
افرتا�س���ية حول املواقع الأثري���ة يف مملكة البحرين من 

خالل اخلريطة املكربة يف بهو املتحف. 

  للتوا�سل:  )ق�سم املنوعات: 17111479(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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 1160
ن��ف��ي م��ي��ن��ام��وت��و 
ي��وري��ت��وم��و اإل���ى 

جزيرة اإزو.

 1775
ب���������������دء ح��������رب 
ال������س�����ت�����ق�����الل 
الأم���ريك���ي���ة ال��ت��ي 
ق��ي��ام  اإل����ى  اأدت 
املتحدة  الوليات 

الأمريكية.

1951
دوغال�س  اجل��رال 
يتقاعد  م��اك��ارث��ر 

من اخلدمة.

1964
ال�سيارة الريا�سية 
مو�ستانغ  ف����ورد 
الأ���س��واق  يف  تباع 

لأول مرة.

1995
ان���ف���ج���ار ���س��ي��ارة 
م���ف���خ���خ���ة اأم�������ام 
م���ب���ن���ى ح��ك��وم��ي 
اأوك����اله����وم����ا  يف 
الأم�������ريك�������ي�������ة 
و�����س����ق����وط ع���دد 
كبري من ال�سحايا.

 2003
اإع�������ادة ان��ت��خ��اب 
اأول����ي���������س����ج����ون 
رئي�ساً  اأوبا�سنجو 

لنيجرييا. 

مسافات

ريم ارحمة: ليس كل الفنانين أغنياء
ن�����رست الفنان����ة البحرينية رمي ارحمه عرب ح�س����ابها الر�س����مي على موقع 
“�س����ناب �س����ات” فيديو م�سور لها من كوالي�س ت�س����وير م�سل�سل “اخلطايا 

الع�رس” املقرر عر�سه خالل �سهر رم�سان املقبل.
وظهرت “رمي” يف الفيديو برفقة الفنان عبداهلل بو�سهري وهي متازح 
جمهورها: “يا جماعة ل تاأذونا مو كل فنانني اأغنياء ل ت�سدقوهم اأحيانا متر 

اأوقات ما عندهم فلو�س”.
يرد عليها عبداهلل بو�سهري “�سلون ما عندك ما �ساء اهلل �سيارة ويخت 
ومنزل يف بر�سلونة”، على الفور تو�سح “ارحمه”: “عندي �سيارة ب�س اليخت 

ل�سديقي ول اأملك منزل يف بر�سلونة انتم تكذبون”.
واأ�س����افت “رمي” بع�����س الفنان����ني ل اأعرف مل����اذا يت�رسف����ون ببهرجة 
ويريدون اأن يظهروا على اأنهم اأثرياء ل ت�سدقون كل ما ين�رس يف ال�سو�سيال 
ميديا والفن ما فيه كل هل فلو�س اإجباري لزم تاأمن مورد ثاين حتى تعي�س 

حياة كرمية”.
واختتمت قائلة: “�سح عندنا فلو�س بالبنك ب�س احيانا متر ايام ما معنا 
فلو�س كا�س ب�س حابة او�س����ح يف فنانني كبار ما �س����اء اهلل دخلهم عايل ب�س 

هذي نا�س عندها تاريخ فني هم باملجال اأكرث من 40 �سنة”.

مشاهير لم يتزوجوا.. لماذا وكيف؟

التاري����خ بالكث����ري من  ميتل����ئ 
الق�س�س املاأ�س����اوية لرجال ون�ساء 
اأبهروا الع����امل باأعمالهم اخلالدة يف 
جمالت خمتلفة، لكنهم ف�س����لوا يف 
الو�س����ول  ال�سخ�س����ية يف  حياته����م 
لل�رسيك املنا�سب والإح�سا�س باحلب 
و�سدق امل�س����اعر، واأم�سوا حياتهم 
كله����ا دون �رسي����ك، ورغ����م الوح����دة 
ا�س����تطاعوا اأن يقدموا اأعمال جلبت 

لهم احلب والحرتام من املاليني.

أمينة رزق 
اأمينة  الراحلة  الفنانة  ا�ستهرت 
رزق، بلق����ب اأم ال�س����ينما امل�رسي����ة 

لرباعتها وتفردها يف اأداء دور الأم والزوجة على ال�سا�س����ة، 
والتعبري ب�سدق عن م�س����اعر الأمومة، ورغم ذلك مل تتزوج 
اأمينة وق�ست عمرها كله حمرومة من عاطفة الأمومة، حتى 

لقبت باأنها راهبة الفن وعذراوؤه.
وكان����ت حتظ����ى باح����رتام العاملني يف املج����ال الفني 
الذي����ن راأوا فيه����ا مث����اال لالحت����واء واالن�س����باط، وكان����وا 
ينادونه����ا ب� “ماما اأمينة”، ويف اأح����د اللقاءات معها قالت: 
اأن�س����ح كل فت����اة مل تتزوج األ تعتقد اأن مهمتها �س����طحية 
واأنه����ا موجودة ملج����رد الزواج، واعت����ربت اأن الزواج جمرد 
و�سيلة ل�س����تمرار احلياة، واأ�سافت “لو مل يفتني القطار، 

وتزوجت لكنت ا�ستفدت كثرًيا 
م����ن جتارب����ي، وجنب����ت اأولدي 

الأخطاء التي مررت بها”. 

سمير صبري
اأث����ريت اأنب����اء غ����ري موؤكدة 
حول الفنان �سمري �سربي، ومن 
ب����ني ال�س����ائعات الت����ي اأثريت 
زواج����ه من الفنانة �س����ماح اأنور، 
وقي����ل كذل����ك اإن����ه ت����زوج م����ن 
اأجنبية واأجنب منها ولًدا، ولكنه 
وكان  يت����زوج،  احلقيق����ة مل  يف 
ق����راره مثلم����ا ق����ال يف اأحاديثه 
التلفزيوني����ة يرجح دائما كفة الفن على االرتباط وتكوين 

اأ�رسة.

 منة شلبي 
 وتعترب الفنانة منة �س����لبي من اأ�سهر الفنانات الالتي 

مل يتزوجن يف الع�رس احلايل. 
ويف ت�رسيح له����ا، قالت مازحة اإنها مل تتزوج حتى الآن 
ت�سامًنا مع 20 مليون فتاة مل يتزوجن بعد، واأكدت اأنها مل 

تتزوج لأنها مل جتد الرجل املنا�سب. 

  بعد الشعر األشقر.. 
لن تصدقوا ماذا فعلت هند 
البحرينية بشكلها

أتمنى عودة الهيبة للدراما البحرينية... حسن محمد لـ”$”:

الفنان البحريني مثل الماسة 
التي ال بريق لها وال لمعة

البحريني���ة  هن���د  الفنان���ة  �س���اركت 
“ان�س���تغرام”  تطبي���ق  عل���ى  متابعيه���ا 
مبجموع���ة م���ن �س���ورها احلديث���ة والت���ي 

اعتمدت فيها على اطاللة جديدة.
واأثارت هند �سجة كبرية بني متابعيها 
اجلدي���دة،  ال�س���بابية  اطاللته���ا  ب�س���بب 
حيث غريت لون �س���عرها من الأ�س���قر اإلى 
الأ�سود، واعتمدت ت�رسيحة “الكرييل” بدلً 

من ال�سعر الناعم.

واأكمل���ت اإطاللته���ا املفعم���ة باحلياة 
والتفاوؤل مبكياج �س���يفي ناعم وف�س���تان 
وا�سع من اللون الأ�سفر، الذي لقى كثرياً 
لب�رستها ال�سمراء، ون�سقت معه جمموعة من 

الك�س�سوارات باللون الذهبي.
�س���ورها  م���ع  املتابع���ون  تفاع���ل 
اعجابه���م،  ولق���ت  اجلدي���دة  واطاللته���ا 
معتربي���ن اأن الل���وك اجلدي���د لق���ى له���ا 

وزادها جمالً. 

ما جديدك؟
جدي���دي ه���و م�سل�س���ل “اخلطاي���ا الع����رس” من 
تاأليف ح�س���ني املهدي واخراج عل���ي العلي وانتاج 
قحط���ان القحط���اين وهذي اول جتربة اأخو�س���ها مع 
الثنائ���ي عل���ي العل���ي وح�س���ني املهدي و�س���اأقدم 
يف امل�سل�س���ل دورا خمتلف���ا كلي���ا ع���ن كل ادواري 
ال�س���ابقة. كما �ساأ�س���ارك م�رسح البي���ادر يف م�رسحية 

مينودراما بعنوان “�ساأبحر” للمخرج جمال ال�سقر.

لماذا برأيك بيئتنا ال تصنع النجوم؟
بكل اخت�سار وب�ساطة لعدم وجود خطة ل�سناعة 
النج���م، وكذلك افتقادن���ا لال�س���تمرارية وهذا عامل 
مهم لي فنان، وان اردن���ا التحدث ب�رساحة.. املحرك 
ال�سا�س���ي والرئي����س هو التلفزيون ال���ذي عودنا يف 
ال�س���ابق على النت���اج، ولكن مع ال�س���ف التلفزيون 
توق���ف عن انتاج العم���ال الدرامي���ة وبالتايل توقف 
الفن���ان البحرين���ي وه���ذا ل���ه تاأث���ري وا�س���ح عل���ى 
ال�س���تمرارية وعلى تهيئة البيئة املنا�س���بة ل�سناعة 
النج���م. وهذه ال�س���كالية جعل���ت الفن���ان البحريني 

حبي�س بيئته فقط واعني املحلية. 
اإذا مل تك���ن هن���اك ا�س���تمرارية يف العم���ال من 
الطبيعي ان ين�س���ى الفنان، وانا دائما ا�س���به الفنان 
البحريني باملا�سة ولكن دون ملعة او بريق. وو�سلنا 
ال���ى درج���ة ان الناق���د الفن���ي ل ي�س���تطيع تقيي���م 
الفن���ان البحريني وال�س���بب ظه���وره املتقطع وعدم 

ا�ستمراريته يف العمال.

ما أبرز األعمال التي تعتز بها؟ 
م�سل�س���ل “الكلم���ة الطيب���ة” مع املخ���رج جمال 
ال�سوملي وكان هذا العمل من اجراأ العمال يف الطرح 
عل���ى م�س���توى اخللي���ج وب�س���هادة اجلمي���ع، وكذلك 
م�سل�س���ل “متل���ف الروح” م���ع املخرج احم���د يعقوب 
املقلة، و�ساأ�سيف اليوم دوري يف م�سل�سل “اخلطايا 
الع�رس” كما اعتز اي�س���ا بدوري يف امل�سل�س���ل العماين 
“بقاي���ا زم���ن” ولك���ن تبق���ى امل�س���كلة يف العم���ال 
العمانية انها ل ت�س���وق بال�س���كل املطلوب وتظل يف 

بيئتها فقط. 
اما يف امل����رسح فيمكنني القول دوري يف م�رسحية 
“ يف بيتنا حريجة “ ودوري يف م�رسحية “ يا اين يا بطة 
“ علما باأين ح�سلت على جائزة عن دوري يف امل�رسحية 

الولى وهي �سخ�سية الرجل العجوز. 
الدرام���ا التلفزيونية �س���حبت الب�س���اط من حتت 
امل����رسح ب���ل وطغ���ت علي���ه، وبالرغم من ذل���ك نراك 

متم�سكا بامل�رسح. .تعقيبك؟

لو كانت هناك اعم���ال تلفزيونية فمن الطبيعي 
ان يتج���ه اليه���ا الفن���ان ولعتبارات كث���رية يعرفها 
اجلمي���ع، ولكن وعل���ى اجلان���ب الخر يبق���ى للم�رسح 
متعت���ه وعامل���ه اجلمي���ل الرائ���ع. فاأنا وكلم���ا اقول 
�س���اأبتعد عن امل�رسح اجل���اد، اتراجع عن قراري واعود 

اليه ب�سغف. 

ما معوقات العمل الفني في البحرين؟ 
املالئم���ة  البيئ���ة  او يف  مادي���ة  عراقي���ل  رمب���ا 
للت�س���وير وكذل���ك اتباعن���ا الطريق���ة القدمية وهي 
الت�س���وير قبل اي���ام قليلة من �س���هر رم�س���ان وهو 
املو�س���م املزدح���م بالعم���ال، وه���ذا قد ي���وؤدي الى 

الظهور مب�ستوى غري لئق ب�سبب ال�رسعة. 

من الممثل الذي كنت تتمنى ان تعمل 
معه ولكن الفرصة لم تسنح بعد؟

الفنانة القديرة �س���عاد عبداهلل.. فمنذ �س���غري 

وان���ا احلم بالوق���وف امام هذه القام���ة الفنية، وكاد 
احلل���م ان يتحقق يف م�سل�س���ل “كان يا ماكان” الذي 
مت ت�س���وير حلقات منه يف البحرين مع املخرج حممد 
القفا�س ولكن كان الدور يتطلب �سخ�س���ا �س���احب 
ب����رسة �س���مراء حقيقية ولي����س بال�س���باغ واملكياج. 

وامتنى ان يجمعني مع �سعاد عمل يف امل�ستقبل.

هل تعتبر نفسك كوميديان؟ 
ل���و �س���األت اجلمه���ور البحرين���ي ال���ذي يح����رس 
امل�رسحيات التي قدمتها يف الفرتة الخرية �س���يكون 
اجل���واب عنده، هلل احلمد ا�س���تطعت ان اقدم �س���يئا 
راقي���ا الى اجلمهور وكوميديا خفيفة دخلت قلوبهم 
والدلي���ل اين تلقي���ت لغاي���ة الآن 3 عرو����س م���ن 3 
منتجني للم�س���اركة يف م�رسحيات كوميدية اجتماعية 
خالل الفرتة املقبلة. ولو كان ح�سن حممد �سعيفا يف 
الكوميدي���ا ملا تلقى 3 عرو����س مرة واحدة وكل هذا 

من ف�سل ربي وثقة اجلمهور بي. 

هل تتفق معي اننا نعاني من 
ازمة استمرار االجيال الفنية، 

بمعنى من سيكون بعد جيلكم 
من الفنانين طالما الوضع يسير 

على هذا النحو، إذ كثير من 
المواهب الفنية اختفت وابتعدت 

بحكم الوضع وقلة األعمال؟ 
قد اك���ون الك���رث حظا من ابن���اء جيلي 
يف ال�س���تمرارية لغاي���ة الن، فالكث���ري منهم اختفى 
وبع�سهم ظل يف حدود امل�رسح فقط. ما اريد تو�سيحه 
اي�سا وهذه نقطة يجب ان نقف عندها كثريا وتتعلق 
ببع����س الفنانني ال�س���قاء.. خذ مثال الفن���ان القدير 
جا�سم النبهان وكيف ا�س���تطاع ال�سمود وبكل قوته 
وم�س���تواه امام اجي���ال متعاقبة كثرية م���ن الفنانني 
الكويتيني، بينما لو بحثت عن الفنانيني البحرينيني 
الكبار ف�سنجد انهم ا�سبحوا خارج اللعبة ومل يعد لهم 
وجود يف العمال اليوم، وهذا ما يحزنني بالفعل، فاأنا 
احت�رس على هذا اجليل العظيم وكيف و�سل به احلال، 
فم���ا بالنا باجلي���ل اجلديد ال���ذي قد ي�س���جل نهايته 
قريب���ا ولن يكون هن���اك بديل. و�س���وف نبقى هكذا 
لغاية ان تكون عندنا �سحوة.. �سحوة لإنعا�س الدراما 

امليتة �رسيريا.

ما أمنيتك؟
عودة الروح والهيبة للدراما البحرينية.

    BUZZ      
أحداث

ل تعتمد على ات�س���ال وا�سح اليوم، اعتمد 
على حل امل�ساكل

يف الحت���اد ق���وة، كما يقولون وهذا �س���يء 
مهم لك 

لدي���ك الطموح لإجن���از امل�س���تحيل، وهذه 
ميزتك اجلميلة

تعام���ل با�س���تقامة اليوم، اخلط���ط الكبرية 
�ستوؤدي اإلى التقدم

فكر بهدوء بعيداً عن تعقيدات العمل، فكر 
واأنت تتم�سى 

ح���اول اخلروج اإلى رحلة �س���يد مع الأهل او 
ال�سدقاء

جتن���ب ال���كالم الكث���ري فالو�س���ع يف غاية 
ال�سعوبة اأمامك

ابق عيونك واآذانك مفتوحة على ال�سخ�س 
املنا�سب

ق���د يك���ون جوه���ر اأم���ر م���ا يف التفا�س���يل 
الدقيقة

اإط���الق احلك���م عل���ى النا����س اأو الأمور من 
هواياتك املف�سلة

تعرب طريقاً طويلة مب�س���اعدة �س���غرية من 
اأ�سدقائك

القرارات املهمة تاأتي دون حتذير م�سبق.. 
اعرف ذلك
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آيس كريم Moshi الياباني بنكهات عربية.. وبلمسات بحرينية

يف الزم���ن املا�س���ي كان �س���ري احلي���اة 
بالن�سبة لل�سباب رتيباً، املدر�سة فاجلامعة 
فالوظيفة، هكذا وبكل ب�س���اطة، اأما �سباب 
اليوم متالأه���م احليوية ودائم���اً ما يبحثون 
ع���ن امل�س���اريع والأعم���ال غ���ري املاألوف���ة 
لأ�س���باب عديدة اأهمها النفتاح على العامل 
اخلارجي عرب و�س���ائل التوا�سل الجتماعي 
اأو ال�س���فر اإلى الدول املتعددة وكذلك عرب 
روح التح���دي الت���ي خلقها التط���ور بكافة 
اأنواعه والت�س���هيالت التي تقدمها اجلهات 
املختلفة لل�س���باب الراغب���ن باالنخراط يف 
�س���وق العمل وذلك عرب م�ساعدتهم لإن�ساء 
م�س���اريعهم اخلا�س���ة املختلفة كل ح�س���ب 
اهتمامه وميوله، البع�س من ال�سباب ابتكر 
بع�س امل�س���اريع التي جذبته يف دوٍل اأخرى 
ونقلها اإلى البحرين ب�سبغة حملية، ودائماً 

اجلديد هو ما يجذب النا�س اأكرث.
الياب���اين  “املوت�س���ي”  ك���رمي  اآي����س 
تواجد يف حمل متخ�س����س افتتحه ال�س���اب 
البحرين���ي الطم���وح طارق العبا�س���ي كاأول 
حم���ل خمت�س يف بيع املوت�س���ي اآي�س كرمي 
م�س���تغالً الفعاليات الجتماعية يف البحرين 
لن����رس م�رسوعه فكان���ت البداي���ة يف مهرجان 
اأي���ادي يف مرا�س���ي البحرين ال���ذي اأقيم يف 
فرباي���ر م���ن العام اجل���اري، ثم قف���ز قفزًة 

ك���ربى يف مهرجان البحري���ن للطعام 
حتت اإ����رساف كامل من هيئة البحرين 
لل�س���ياحة واملعار�س والذي يقع يف 
حديقة جممع الأفنيوز، بعد اأن ابتكر 
العديد من النكه���ات اجلديدة منها 
النتقال  البحرينية واخلليجي���ة، ثم 
اإلى �س���وق املزارعني الدائم، الأمر 
ال���ذي �س���اهم يف انت�س���ار امل�رسوع 
اأكرث وق���د حظ���ي باهتمام وا�س���ع 

م���ن الزبائن كون���ه غريباً يف ال�س���كل 
وامل���ذاق ع���ن الآي����س ك���رمي ال���ذي 

يعرفونه.
يذكر اأن اآي�س كرمي “موت�س���ي” 
عب���ارة ع���ن حل���وى �س���غرية دائرية 
ال�س���كل م�س���نوعة من الرز املحلي 
املطح���ون، حم�س���وة بالآي�س كرمي 
بالداخ���ل ومغلف���ة ب���الأرز املحلي 
املطحون م���ن اخلارج، وتقدم على 

�س���كل كرات �س���غرية كما هو الأكل 
الياباين ال�س���حي، وتعد “موت�س���ي” 
من احللوي���ات ال�س���حية متاماً حيث 
حتتوي على 56 �سعرة حرارية فقط.
ه���ذا الآي����س ك���رمي م�س���نوعة 
م���ن احلليب والكرمي���ة ولكن الذي 
مييزها اأنها حم�س���وة بداخل حلوى 
�س���غرية دائرية ال�سكل مكونة من 

الأرز املحلى واملطحون.

طاهرة جعفر

له ايقاع خا�س يف التمثيل، وهند�س���ة حركية اأم���ام الكامريا وعلى امل�رسح وهذا ما يجعل من 
امل�س���اهد ان يرتفع بح�سا�س���يته الى م�س���توى حما�س���ته. فنان يقدم خدمة كبرية للن�س باأدائه 

وم�ساحة تاأثريه ومنط تفكريه الفريد. 
ح�س���ن حممد.. يقدم خطوات اف�س���ل واروع يف كل عمل ي�س���ارك فيه، وبالرغم من ذلك فهو 
ينتم���ي الى جيل من الفنانني ال�س���باب الذين يعي�س���ون و�س���ط معركة من املعان���اة يف ظل قلة 
العمال وعط�س ال�ساحة الفنية، فالدراما كما ي�سفها ح�سن ميتة �رسيريا والفنان البحريني ا�سبح 

مثل املا�سة التي ل بريق لها. 
“البالد” انطلقت بلغة اكت�ساف اغوار الفنانني و�سجلت هذا اللقاء مع ح�سن حممد:

•  منة 	
�سلبي 

• اأمينة رزق	



حكم بال�سجن امل�ؤبد على “حالق الأيدز” يف بريطانيا
اأ�ص����درت حمكمة بريطانية، حكما بال�ص����جن مدى احلياة، بحق حالق م�صاب بالأيدز، نقل العدوى 

ب�صكل متعمد اإلى خم�صة مثليني جن�صيا، كما جنا خم�صة اآخرون من خططه.
وبح�ص����ب ما نقلت �ص����حيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فاإن داريل راو، البالغ من العمر 27 عاما، 
عق����د الع����زم على نقل فريو�����س “HIV” املف�ص����ي اإلى الأيدز اإل����ى عدد من املثلي����ني يف منطقتي 

برايتون ونورتوم بورلند، بعدما اكت�صف انتقال العدوى اإليه.
وا�ص����تدرج احلالق ع�����رة مثليني عرب تطبيق هاتفي للتعارف، ثم مار�����س معهم اجلن�س، وانتقل 
الفريو�س اإلى خم�ص����ة منهم. ومبجرد اإقامة العالقة، كان احلالق يبعث ر�صائل ا�صتفزاز ملن وقعوا يف 

م�صيدته حتى يخربهم اأنهم باتوا �صمن “نادي الأيدز”.
وقال القا�ص����ي اإن اأغلب �صحايا احلالق يف الع�رينات من عمرهم، لكن حظهم العاثر قادهم اإلى 
التعرف على احلالق والوقوع يف م�ص����يدته، ومبوجب احلكم �صيق�ص����ي املدان اثنتي ع�رة �ص����نة على 
الأقل داخل ال�صجن. و�رح اأحد ال�صحايا امل�صابني بالفريو�س اأنه يفكر طوال الوقت يف الإقدام على 

النتحار، كما اأنه بات عاجزا عن الثقة يف اأي �صخ�س كان بعدما دمر راو حياته.

الدمنارك تعرث على “غ�ا�سة هتلر” املثرية للجدل
�سالح اأمريكي “�سحري” 

ملكافحة اجلرذان
جلاأت ال�ص���لطات املحلية يف نيويورك 
وع���دة مدن اأمريكي���ة اأخرى، اإلى التو�ص���ع 
يف ا�ص���تخدام �ص���الح “�ص���حري” ملكافحة 

النت�صار الوا�صع للجرذان.
وح�صب تقارير �صحفية اأمريكية، فاإن 
�ص���الح مكافحة اجلرذان هو اجلليد اجلاف، 
حيث يو�ص���ع يف جحور الفئران، ثم �رعان 
ما يت�ص���امى اإلى غاز ثاين اأك�صيد الكربون 

اخلانق.
وقال ريكي �صيموين مدير التحكم يف 
احليوانات الأليفة يف نيويورك: “اجلرذان 
تخلد للنوم ول ت�ص���تيقظ مرة اأخرى”، بعد 

تعر�صها للغاز.
وتتفاق���م اأزم���ة انت�ص���ار اجل���رذان يف 
نيوي���ورك، مب���ا يجعلها ثاين اأك���ر مدينة 
اأمريكي���ة معان���اة م���ن ه���ذه احليوان���ات 

ال�صارة.
وتتمتع اجل���رذان بق���درة فائقة على 
جتنب الفخاخ، مما يجعل ال�ص���يطرة عليها 

بالطرق املعتادة اأمرا معقدا.
ويف العام 2017، جنح الثلج اجلاف يف 
قت���ل 12 األف جرذ يف حديقة واحدة، ورغم 

ذلك متكن بع�صها من الفرار.
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األخيرة

اأعلن متحف احلرب البحرية يف الدمنارك، موؤخرا، العثور على غوا�ص���ة يرجح اأن تكون قد 
نقلت قيادات نازية اأملانية، بعد هزمية البالد يف احلرب العاملية الثانية.

وبح�ص���ب ما نقلته �ص���حيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فاإن الغوا�ص���ة الت���ي جرى العثور 
عليها يف اأعماق البحر على بعد ع�رة اأميال من �ص���واحل الدمنارك ال�ص���مالية، تردد اأنها نقلت 

قائد النازية، اأدولف هتلر، اإلى اأمريكا اجلنوبية بعد نهاية احلرب العاملية الثانية.
وكان���ت الغوا�ص���ة النازي���ة، وهي من ط���راز “ي���و 3523”، واحدة من املركب���ات البحرية 
املتقدم���ة، يف تلك الف���رة التاريخية، اإذ كان بو�ص���عها اأن تقطع م�ص���افات طويلة جدا، مثل 

النتقال بني اأوروبا واأمريكا اجلنوبية.

ملكة جمال رو�سيا للعام 2018

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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مواقيت 
الصالة

ال�سع�دية اإلى  ال�سينمائية  العرو�ض  بانرث” يعيد  “بالك 
�ص���هدت اململكة العربية ال�ص���عودية اأم�س 
الأربعاء عر�صا خا�صا للفيلم الهوليوودي بالك 
بانر “النمر الأ�صود” اإيذانا بعودة انطالق دور 
ال�ص���ينما بع���د توقف دام نح���و 40 عاما تقريبا 
يف اإط���ار حمل���ة يقوده���ا ويل العه���د �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأمري حممد بن �صلمان لنفتاح 

اململكة. وذكرت وكالة “اأ�صو�ص���يتد بر�س” اأن 
احلفل �صهد ح�صورا عرب دعوات خا�صة يف قاعة 
للحفالت املو�صيقية ُحولت اإلى جممع لل�صينما 
يف العا�ص���مة الريا�س، فيما �صيتم افتتاح دور 

العر�س للجمهور ال�صهر املقبل.
وكان���ت احلكومة قال���ت اإنه���ا تتوقع فتح 

اأكر من 300 دار �صينما باأكر من األفي �صا�صة 
عر�س بحلول العام 2030.

ومن املتوقع اأن ت�ص���هم �ص���ناعة ال�ص���ينما 
“بنح���و اأكر م���ن 90 ملي���ار ري���ال )24 مليار 
دولر( يف الناجت املحلي الإجمايل وا�ص���تحداث 
اأك���ر من 30 األ���ف وظيفة دائمة، اإ�ص���افة اإلى 

اأكر من130 األف وظيف���ة موؤقتة بحلول العام 
.”2030

وميث���ل افتتاح ال�ص���ينما معلم���ا جديدا يف 
اإط���ار الإ�ص���الحات الت���ي يتوله���ا ويل العهد؛ 
به���دف تغيري من���ط حياة ال�ص���عوديني وتنويع 

اقت�صاد اأكرب دولة م�صدرة للنفط يف العامل.

“ه��ض  من  طبي  حتذير 
الزفاف امللكي”

امللكي���ة  بالعائل���ة  املعجب���ون  يغم���ر 
الربيطانية حما�ص���ة �ص���ديدة مع اقراب حفل 
زفاف الأمري ه���اري وخطيبته الأمريكية ميغان 
م���اركل، لكن ا�صت�ص���اريني يف الطب النف�ص���ي 
يح���ذرون م���ن جان���ب مظل���م لالأم���ر يتمثل يف 
هو�س مفرط قد يك���ون خطريا. واأدى االفتتان 
العمي���ق لدى بع�س املعجبني بالعائلة املالكة 
يف بريطاني���ا لزي���ادة خماوف تتعلق بال�ص���حة 
النف�ص���ية، وهو افتت���ان بلغ حدا غري م�ص���بوق 
على ما يبدو يف ال�ص���هور التي تلت اإعالن هاري 

وميغان خطبتهما يف دي�صمرب 2017.
ومع انبهار املاليني بق�صة احلب اخليالية 
بني اأمري وعرو�س من هوليوود، يحذر خرباء يف 
ال�صحة النف�ص���ية املعجبني؛ كي يحر�صوا من 

فقدان ال�صلة بالواقع.
وقالت �ص���و فارم���ا، وهي طبيبة نف�ص���ية 
واأ�صتاذ م�صاعد يف الطب ال�ريري مبركز لنغون 
الطبي التابع جلامعة نيويورك، اإن الإعجاب قد 
يتط���ور اإلى هو�س معتدل ل خطر فيه، لكن اإذا 

ازداد عمقا، فقد ي�صبح الأمر خطريا.

اأطفال يقفزون اإلى مياه خليج مانيال هروبا من احلر، الفلبني.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س معتدل مع 
ت�صاعد الأتربة يف بع�س 

املناطق خالل النهار.

الرياح �صمالية غربية من 12 اإلى 
17 عقدة وت�صل من 20 اإلى 25 

عقدة احيانا خالل النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�صواحل 
ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 31 وال�صغرى 20 درجة مئوية.

في رحاب المجلس الجامع
من امل���رة الأولى التي نلت فيها ال�رف الرفيع بلقاء رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة وح�صور جمل�صه املوقر، غمرين 
�ص���عور عميق باأنني اأقف عند نهر جار يفي�س باحلكمة البالغة والب�صرية النافذة، 
وراأي���ت كل م���ن حويل ينهل���ون منه اأنف���ع عل���وم القي���ادة والإدارة واأرقى فنون 

التوا�صل واحلوار والإقناع والتاأثري.
بعد تلك التجربة الفريدة حر�صت على ح�صور جمل�س �صمو رئي�س الوزراء كل 
اأ�ص���بوع، اإذ اأخرج يف كل مرة حامال معي من مدر�ص���ة �ص���موه قيمة جديدة واإ�صافة 
كبرية لر�ص���يدي املع���ريف واملهني، فمن ذا الذي ل يحر����س على اأن يروي عقله 

بكنز من الإلهام، اأو ل يتمنى �رف التعلم من هذه اجلامعة العريقة؟
بالأم�س ت�رفت بح�ص���ور حفل تد�ص���ني كتاب "جمل�س الرئي����س"، الذي وثق 
فيه الربوفي�ص���ور عبداهلل احلواج م�صرية هذا املجل�س العامر طوال اأكر من اأربعة 
عقود بعمل متقن يعك�س من خالله م�ص���اعر �ص���ادقة اختزنه���ا طوال الفرة التي 
كان فيها �ص���اهدا على اأ�صطورة ع�ص���ق ل تنتهي لقائد وهب حياته لأمته ووطنه 

و�صعبه.
وبينما كنت اأ�ص���غي باهتمام لكلمة الربوفي�صور عبداهلل احلواج ا�صتوقفتني 
عب���ارة "قراءة ما بني ال�ص���طور" التي اأو�ص���ح من خاللها اأن ه���ذا الكتاب القيم ل 
يقدم ترجمة حرفية ملا يدور يف جمل�س �سمو رئي�س الوزراء، واإمنا ا�ستنباط لروؤية 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة، وحماولة للتعمق يف 
فك���ر قائد عرب���ي ا�ص���تثنائي يتعلم منه اجلميع اأ�ص���مى معاين احل���ب والإخال�س 

للوطن واملواطن، واأرفع قيم حتمل امل�صوؤولية والتفاين يف العمل.
حر����س املوؤلف على تقدمي عمل متكامل ومتقن، مل يقت�ر فقط على الإبداع 
يف الكتاب من حيث املحتوى اأو الت�صميم، بل امتد اإلى تنظيم احلفل. وكانت يف 
كلمة نائب رئي�س جمل�س الوزراء �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة يف تقدمي 
الكت���اب اأبلغ عبارة لو�ص���ف هذا العمل؛ اإذ قال �ص���موه "كان ه���ذا الكتاب عنوانا 
دقيقا لالإجادة والإتق���ان، ومرياثا ثريا للقادة، واملفكرين وعموم النا�س، يف كل 

زمان ومكان".
ب�ص���فتي واحدا من العا�ص���قني ملجل�س �ص���مو رئي�س ال���وزراء، الباحثني عن 
مناهل الفكر، و�ص���داد العقل، اأتوجه بال�صكر اجلزيل للربوفي�صور عبداهلل احلواج 
الذي يتيح لنا من خالل هذه احللقات التوثيقية فر�صة م�صاركته يف رحلة التنوير 
والتحليق معه يف ف�ص���اء هذا املجل�س اجلامع منذ اأن انطلقت م�ص���ريته يف الرفاع، 

ثم انتقلت اإلى بيت احلكم يف املنامة، اإلى اأن ا�صتقرت يف ق�ر الق�صيبية.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

يوليا بولت�ص���يخينا من جمهورية ت�صوفا�ص���يا تتوج بلقب “ملكة جمال رو�ص���يا 2018” خالل 
احلفل 26 للم�صابقة الوطنية الذي اأقيم يف قاعة حفالت “بارفيخا” يف العا�صمة الرو�صية مو�صكو. 


	0
	00
	000
	0000
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	20
	21
	22
	24

