


قال �ض���وريون  ل� “�لبالد” �إن حظر و�ض���ع 
�ملل�ض���قات و�الأخت���ام عل���ى ج���و�ز �ل�ض���فر ال 
يقت����ر على حم���الت �حلج و�لعم���رة و�الأماكن 
�لدينية �الأخرى، و�إمنا ي�ضمل وز�ر�ت وهيئات 
و�ض���فار�ت وفنادق وبنوًكا ومكاتب تخلي�ص 

ومكاتب �ل�ضفر و�ل�ضياحة.
و�ض���ع  �عتب���ار  ب�ض���اأن  �الآر�ء  وتباين���ت 
�ملل�ضقات و�الأختام ظاهرة لدى �لبحرينيني.

و�تفق���و� على �الكتف���اء بعقوب���ة �لغر�مة 
للمخالف���ني وعدم �ض���مول �ملخال���ف بعقوبة 

�حلب�ص �أ�ضوة بذ�ت �ملخالفة بدول �أخرى.
وكان جمل�ض���ا �ل�ض���ورى و�لن���و�ب قد �أقر� 

تعدي���ال ت�ريعيا بقانون جو�ز �ل�ض���فر يعاقب 
من يتلف �جلو�ز �أو ي�ض���ع مل�ضقات �أو عبار�ت 

�أو �أختام دون �أن يكون يكون خموال بذلك.

ع���ن  تق���ل  ال  غر�م���ة  �لت�ري���ع  وفر����ص 
دين���ار   400 جت���اوز  وال  دين���ار�   50

للمخالفني.
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العاهل ي�صادق على تخفيف عقوبات الإعدام
يف ق�شية ت�شكيل خلية وجر�ئم �إرهابية 

�ملنامة - بنا: �أعلن رئي�ص �لق�ضاء �لع�ضكري 
�للو�ء حقوقي يو�ضف فليفل باأن �ضاحب �جلاللة 
�ملل���ك �لقائد �الأعلى وبناء عل���ى ن�ص �ملادة 41 
من د�ضتور مملكة �لبحرين و�ملادة 84 من قانون 
�لق�ضاء �لع�ضكري �ل�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم 
34 ل�ض���نة 2002، قد �ض���ادق عل���ى حكم حمكمة 
�لتميي���ز �لع�ض���كرية �ل�ض���ادر بتاري���خ 25 �أبريل 
2018 يف �لق�ض���ية رق���م )1/�إره���اب/2017(، 
بح���ق  �ل�ض���ادرة  “�الإع���د�م”  عقوب���ة  بتخفي���ف 
�ملذكوري���ن تاليا �إل���ى عقوبة “�ل�ض���جن �ملوؤبد” 
وهم: مبارك عادل مبارك مهنا، وفا�ض���ل �ل�ض���يد 
عبا�ص ح�ض���ن ر�ضي، و�ل�ض���يدعلوي ح�ضني علوي 

ح�ضني، وحممد عبد�حل�ضن �أحمد �ملتغوي. 
وع����رّ ذوو �ملحك���وم عليه���م ع���ن تقديرهم 
و�ض���كرهم ل�ض���احب �جلاللة �مللك �لقائد �الأعلى 

على تخفيفه �لعقوبة.
و�أع���رب ذوو �ملحك���وم عليهم عن �ل�ض���عادة 
و�لفرحة �لتي ال ت�ضعهم يف �للحظات �لتي �ضمعو� 
فيها باالأمر �ل�ض���امي جلاللته، موؤكدين �أن �أ�رهم 

�أي�ضا فرحت بالقر�ر �ل�ضامي.
و�أب���دت رئي����ص �ملوؤ�ض�ض���ة �لوطنية حلقوق 
�الإن�ض���ان ماري���ا خ���وري �ض���كر وتقدي���ر جمل����ص 
مفو�ض���ي �ملوؤ�ض�ض���ة �لوطنية وجمي���ع �لعاملني 
فيه���ا ملقام جاللة �مللك لتخفي���ف جاللته عقوبة 
�الإع���د�م �ل�ض���ادرة بحق عدد م���ن �ملحكومني يف 
�لق�ض���ية �لى عقوبة �ل�ضجن �ملوؤبد، مقدرة عاليا 
�للفتة �الأبوية و�الإن�ض���انية �حلكيمة �لتي �أظهرت 
ما يكنه جاللته من حب جلميع �أبناء �لوطن �لعزيز، 

وجع���ل �لت�ض���امح يف ذ�ت �لوقت منهجا 
ثابتا للجميع.

“ال�صمالية” بـ  وحدة   314 لبناء  دينار  مليون   19

ماتي�س: �صنندم على الن�صحاب من �صوريا

�جلل�ض���ة  يف  �الإ�ض���كان  وز�رة  طرح���ت 
�الأ�ض���بوعي�������ة ملجل�ص �ملناق�ض���ات و�ملز�يد�ت 
�أم�ص مناق�ض���ة لبناء و�ضيانة 314 وحدة �ضكنية 
باملدينة �ل�ض���مالية منحة دولة �لكويت �ل�ضقيقة 
�ض���من برنامج �لتنمي���ة �خلليجي، تق���دم �إليهما 

عطاء وحيد بنحو 19 مليون دينار. 

وفتح �ملجل����ص 3 مناق�ض���ات ل�ركة طري�ن 
�خللي���ج، �أبرزه���ا لتعيني و�ض���يط لتقيي���م وبيع 
�أ�ض���ول �ل�ركة تقدم �إليها عطاء وحيد بعر�ضني؛ 

8 �آالف دينار و25 �ألف دينار.
وكان �إجمايل عدد �ملناق�ض���ات �لتي نظرها 
�ملجل�ص 20 مناق�ض���ة ومز�يدة تابعة ل� 8 جهات 

حكومي���ة، وبلغ جمم���وع �أق���ل �لعطاء�ت 
�ملقدمة نحو 22.6 مليون دينار.

�لدف���اع  وزي���ر  �أك���د  وكاالت:   � عو��ض���م 
�الأمريكي، جيم�ص ماتي�ص، �أن �لواليات �ملتحدة 
ق���د تندم على قر�ر �ض���حب قو�تها من �ض���وريا، 
و�لذي يعتزم �لرئي�ص �الأمريكي، دونالد تر�مب، 

�تخاذه.
وك�ضف �أثناء جل�ضة ��ضتماع �أمام �لكونغر�ص، 
�أم����ص �خلمي����ص، �أن فرن�ض���ا �أر�ض���لت تعزيز�ت 

ع�ضكرية �إلى �ضوريا منذ �أ�ضبوعني.
وق���ال �إن �الأولوي���ة للجي����ص �الأمريكي هي 
بناء قوة مميتة وبدونه���ا ال ميكن حتقيق �لن�ر 

يف �ر�عات �لغد، م�ض���ري� �إلى �أن ميز�نية �جلي�ص 
�الأمريك���ي 2018 /2019 �ض���تتيح حتقيق هذ� 

�لهدف.
و�ض���دد يف كلمته على ����رورة �حلفاظ على 
ر�دع نووي قوي. وحذر م���ن �أن “كل من يتحدى 

�أمريكا �ضيعي�ص �أ�ضو�أ �أيامه”.
و�أفاد عن حاجة �جلي����ص �الأمريكي �إلى دعم 
مايل متز�يد ملو�جهة �الأو�ضاع يف �ل�رق �الأو�ضط، 
ملمحا �إلى �أن �مليز�نية �جلديدة تت�ض���من زيادة 

يف رو�تب �جلنود �الأمريكيني.
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�ملنامة - وز�رة �لد�خلية: قال وزير �لد�خلية 
�لفريق �لركن �ل�ضيخ ر��ضد بن عبد�هلل �آل خليفة 
�إن “بنك �مل�ضتقبل” �الإير�ين �لذي كان يعمل يف 

�لبحرين كان مبثابة مركز لتمويل �الإرهاب.
و�أكد وزير �لد�خلية لدى م�ض���اركته ووزير 
�خلارجي���ة �ل�ض���يخ خالد بن �أحمد ب���ن حممد �آل 
خليف���ة يف �ملوؤمت���ر �ل���دويل ملكافح���ة متويل 
�إد�رة �لبن���ك �رتكب���ت  �أن  �الإره���اب بباري����ص 
خمالف���ات عديدة وجمم���وع �الأم���و�ل �ملخالفة 
�لت���ي �كت�ض���فت من �ملخت�ض���ني يف غ�ض���ون 
�أ�ض���هر من عمليات �لتفتي�ص �مل�ريف، بلغ نحو 

•9 مليار�ت دوالر.  وزير� �لد�خلية و�خلارجية ي�ضاركان يف �ملوؤمتر �لدويل ملكافحة متويل �الإرهاب بباري�ص	

• �أغلقت وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة 7 حمالت جتارية تتخذ من بع�ص �ملنازل يف جممع 1214 مبدينة 	
حمد مقر�ت لها وتقوم مبمار�سة �لن�ساط �لتجاري من دون �سجالت جتارية �أو تر�خي�ص حكومية، ومتت �إحالة 

�أ�ضحابها �إلى �لنيابة �لعامة.

�ل�شحية” �تخذت �إجر�ء�ت وقائية... �جلالهمة: “�ملهن 

الإهمال اأكرث الأخطاء الطبية يف البحرين

كان مركًز� لتمويل �لإرهاب يف �لبحرين... وزير �لد�خلية:

امل�صتقبل ببنك  املخالفة  الأموال  دولر  مليارات   9

اجلار قائما باأعمال الرئي�س التنفيذي لـ “اإنوف�صت”

        بدور املالكي من املحرق

قال���ت �لرئي����ص �لتنفي���ذي للهيئ���ة 
و�خلدم���ات  �مله���ن  لتنظي���م  �لوطني���ة 
�ل�ض���حية مرمي �جلالهمة �إن �الإهمال يعد 

�أكرث �الأخطاء �لطبية يف �لبحرين.
وكان م�ضت�ض���فى حم���د �جلامع���ي قد 

نظ���م �أم����ص ن���دوة “�أخالقي���ات �ملهنة” 
بن�ضختها �ل�ضاد�ضة.

وذك���رت �لهيئة �أن �لهيئة و�ض���عت 
ع���دد� م���ن �الإج���ر�ء�ت �لت���ي ت�ض���هم يف 
�لتقلي���ل م���ن �الأخطاء �لطبية، بتح�ض���ني 
و�تخاذ  �ل�ض���حية،  باملوؤ�ض�ض���ات  �جلودة 
�إجر�ء�ت وقائية منها و�ض���ع �ل�ضيا�ض���ات 

�لت���ي حت���دد �ملهم���ات و�مل�ض���وؤوليات 
تقدمه���ا  �لت���ي  �خلدم���ات  خمتل���ف  يف 
�ملوؤ�ض�ض���ة، �ضيا�ضة �لتبليغ عن �حلو�دث 
و�لوفيات، و�لتي ت�ضمل �آلية �لتعامل مع 
�الأخطاء وحتليل �أ�ض���باب حدوثها و�تخاذ 

يف  مبنعه���ا  �لكفيل���ة  �الإج���ر�ء�ت 
�مل�ضتقبل.

�ملنام���ة - �إنوف�ض���ت: �أعل���ن جمل����ص �إد�رة �ركة 
�إنوف�ض���ت ع���ن تعي���ني يا����ر �جل���ار كقائ���م باأعمال 
�لرئي�ص �لتنفيذي وذلك بعد �حل�ض���ول على مو�فقة 

م�رف �لبحرين �ملركزي. 
وق���ال رئي�ص جمل����ص �الإد�رة عمر �ملطوع “ميثل 
تعي���ني �جل���ار يف من�ض���ب �لقائ���م باأعم���ال �لرئي�ص 
�الإد�رة  �إنوف�ض���ت ثق���ة جمل����ص  ل�رك���ة  �لتنفي���ذي 
بالكف���اء�ت �ملوجودة يف �ركة �إنوف�ض���ت. و�إننا على 
ثقة بقدرته مل���ا ميلكه من موؤه���الت مهنية معتمدة 

8وخ��ت �حرت�فية �أهلته لتقلد هذ� �ملن�ضب”. 10

لـ“$”: �شوريون  عبار�ت...  �أو  �أختام  بو�شع  �ملخالفني  عقوبة  دينار   400

ـًا حظر مل�صقات اجلوازات ي�صمل وزارات و�صفارات وبنوكـ

6
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حمالت خمالفة

• جاللة �مللك	

�لبحرين تقل�ص عجز �حل�شاب �جلاري 
بف�شل حت�شن �أ�شعار �لنفط

�شركة �ت�شالت حتب�ص �شيدة رغم �شد�دها 
فو�تريها وزيادة

�ملنامـــة حـــاول ح�شــــم �للقب مبكـــر�... 
و�لأهلي يرف�ص �ل�شت�شالم

اقتصاد البالد
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البالد سبورت
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ذوو �ملحكوم عليهم ي�شكرون جاللته على �لأمر �ل�شامي
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مهرجان تون�ص لالإذ�عة و�لتلفزيون يكرم 
�لبحرينية رمي �أرحمه

مسافات البالد

22

اأمل احلامد

را�شد الغائب

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�ضخة: �ل�ضعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�ص - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�ضة - م�ر : جنيهان - �الأردن : 200 فل�ص - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��ضرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

تفوز بجائزة ال�صحافة العربية 
فئة "�ل�شحافة �ل�شتق�شائية" 

• يا�ر �جلار	
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اعتب�ر الدعوى امل�شطوبة اأم�م املح�كم ال�رشعية بعد 60 يوم� ك�أن مل تكن
يف 5 قوانني �شادق عليها واأ�شدرها جاللة امللك 

املنامة- بنا: �ش���ادق عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة واأ�شدر قانون رقم )10( ل�شنة 2018 بتعديل 
امل���ادة )34( من قان���ون االإجراءات اأمام املحاكم ال�رشعية ال�ش���ادر 

باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1986، جاء فيه:
 امل���ادة االأولى:ُي�ش���تبدل بن����س امل���ادة )34( م���ن قان���ون 
االإج���راءات اأمام املحاكم ال�رشعية ال�ش���ادر باملر�ش���وم بقانون رقم 

)26( ل�شنة 1986، الن�س االآتي:
 امل���ادة )34(: ذا بقي���ت الدعوى م�ش���طوبة �ش���تني يوما ومل 

يطلب اأحد اخل�شوم ال�شري فيها اعتربت كاأن مل تكن.
 املادة الثانية: على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكل فيما 
يخ�ّش���ه – تنفيذ اأح���كام هذا القانون، وُيعمل ب���ه اعتبارا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.
و�ش���ادق جاللة امللك واأ�ش���در قانون رقم )11( ل�شنة 2018 
بتعدي���ل بع����س اأحكام املر�ش���وم بقانون رقم )15( ل�ش���نة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، جاء فيه:
 املادة االأولى: ُي�ش���تبدل بن�شي املادتني )2 ، 11 مكرراً( من 
املر�ش���وم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�ش���اأن تنظيم ال�شياحة، 

الن�شان االآتيان:
 م���ادة )2(: ال يج���وز مزاول���ة اأعم���ال اخلدم���ات ال�ش���ياحية اإال 
برتخي����ص م���ن الهيئ���ة, وي�ص���در ب����روط واإج���راءات الرتخي����ص 

وبتجديده قرار من الوزير.
 م���ادة )11 مك���رراً(: ُيعاق���ب باحلب�س مدة ال تزيد على �ش���تة 
اأ�ش���هر وبغرامة ال تقل عن ع�رشة اآالف دينار وال جتاوز خم�ش���ني األف 
دين���ار اأو باإحدى هات���ني العقوبتني كل من يخال���ف اأحكام املواد 
)2، 3 ، 4( م���ن هذا القانون اأو الق���رارات املنفذة الأحكامه، ويجوز 

للمحكمة غلق املن�شاأة اأو اإزالتها.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �ش���تة اأ�شهر وبغرامة 
ال تق���ل عن مئة دينار وال جتاوز خم�ص���مئة دين���ار, اأو باإحدى هاتني 
العقوبت���ني كل من يخالف اأحكام امل���ادة )2( املتعلقة باخلدمات 

ال�شياحية غري اخلا�شعة لر�شوم اخلدمات الفندقية.
ويف كل االأحوال على املحكمة غلق املن�ش���اأة اأو اإزالتها يف حالة 

ممار�صة الن�صاط ال�صياحي بدون ترخي�ص.
ويعترب العود يف كلتا احلالتني ظرفاً م�شدداً.

ويجوز يف كل ما �صبق يف غري حالة العود الت�صالح اأمام الهيئة 
يف اجلرائ���م املن�ش���و�س عليه���ا يف امل���واد )2، 3 ، 4( اأو القرارات 
املنف���ذة الأحكامها، وذلك ب�ش���داد احل���د االأدنى للغرام���ة املقررة، 
وفقاً لل�شوابط واالإجراءات واملدة التي ي�شدر بها قرار من الوزير 

وتنق�صي الدعوى اجلنائية بالت�صالح.
 امل���ادة الثانية:على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء– كل فيما 
يخ�ش���ه – تنفيذ اأح���كام هذا القانون، وُيعمل ب���ه اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�ش���مية. كما �ش���ادق جاللة امللك 
واأ�ش���در قان���ون رقم )12( ل�ش���نة 2018 باملوافق���ة على القانون 
)النظ���ام( املوح���د ملكافحة الغ�س التجاري ل���دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية، جاء فيه:
 امل���ادة االأولى: ووِفَق على القانون )النظام  املوحد ملكافحة 
الغ����س التج���اري ل���دول جمل����س التعاون ل���دول اخللي���ج العربية، 
ويعمل به بعد م�ش���ي ثالثني يوما من تاريخ �شدور القرار بالئحته 

التنفيذية.
 امل���ادة الثانية: يف تطبيق اأحكام القان���ون )النظام( املرافق 

يق�صد بعبارة )ال�صلطة املخت�صة( الوزارة املعنية ب�صئون التجارة, 
كما يق�صد بكلمة )الوزير( الوزير املعني ب�صئون التجارة.

 امل���ادة الثالثة: مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�ش���د من�ش���و�س 
عليها يف اأي قانون اآخ���ر، يعاقب كل من ارتكب جرمية من اجلرائم 
املن�ش���و�س عليها يف القانون )النظام( املرافق باحلب�س والغرامة 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني – بح�شب االأحوال - وفقاً للحد االأدنى 

واالأق�شى للعقوبة املقررة يف كل جرمية.
 امل���ادة الرابعة: يف تطبيق اأحكام القان���ون )النظام( املرافق 

يعادل الدينار البحريني ع�رشة رياالت �شعودية.
 املادة اخلام�ش���ة: ي�ش���تمر العم���ل بالقانون رقم )62( ل�ش���نة 
2014 ب�ش���اأن مكافحة الغ����س التجاري، على اأن يلغ���ى اعتبارا من 

تاريخ العمل باأحكام القانون )النظام( املرافق لهذا القانون.
 املادة ال�شاد�ش���ة: على رئي�س جمل�س ال���وزراء والوزراء- كل 
فيما يخ�ش���ه - تنفي���ذ اأحكام ه���ذا القانون، وُيعمل ب���ه من اليوم 

التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.
و�ش���ادق جاللة امللك واأ�ش���در قانون رقم )13( ل�شنة 2018 
باملوافق���ة على ان�ص���مام مملك���ة البحرين اإلى اتفاقية امل�ص���اعدة 
االإدارية املتبادلة يف امل�شائل ال�رشيبية ب�شيغتها املعدلة مبوجب 

بروتوكول 2010، جاء فيه:
 امل���ادة االأول���ى: ُووِف���َق عل���ى ان�ص���مام مملكة البحري���ن اإلى 
اتفاقية امل�شاعدة االإدارية املتبادلة يف امل�شائل ال�رشيبية املعدلة 
بالربوتوك���ول املعدل التفاقية امل�ش���اعدة االإداري���ة املتبادلة يف 
امل�ش���ائل ال�رشيبية )بروتوكول 2010(، والتي دخلت حيز التنفيذ 
اعتب���ارا م���ن 1 يونيو 2011م, والت���ي وقعتها مملك���ة البحرين يف 
مدينة باري�س بتاريخ 29 يونيو 2017م، واملرافقة لهذا القانون.

 امل���ادة الثانية: حتتفظ مملكة البحري���ن – طبقا لن�س املادة 
)30( من االتفاقية املرافقة لهذا القانون – باحلق فيما يلي:

1 - عدم تقدمي اأي �ش���كل من اأ�ش���كال امل�شاعدة فيما يتعلق 
ب�رائب الدول االأخرى اأطراف االتفاقية, يف اأي من الفئات املدرجة 
يف الفق���رة الفرعي���ة )ب( م���ن الفق���رة )1( م���ن امل���ادة )2( م���ن 

االتفاقية، والتي مل يت�شمنها امللحق )اأ( من االتفاقية.
2 - عدم تقدمي امل�صاعدة يف حت�صيل اأية مطالبة �ريبية, اأو 
اأي���ة غرامة اإدارية، جلميع اأنواع ال�رشائب املدرجة يف الفقرة )1( من 

املادة )2( من االتفاقية.
3 - عدم تقدمي امل�ش���اعدة يف خدمة امل�ش���تندات جلميع اأنواع 

ال�رشائب املدرجة يف الفقرة )1( من املادة )2( من االتفاقية.
4 - تطبي���ق الفق���رة )7( من امل���ادة )28( م���ن االتفاقية - 
ح�رشيا - لتقدمي امل�ش���اعدة االإدارية املتعلقة بالفرتات ال�رشيبية 
التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير من ال�ش���نة الثالثة ال�شابقة على ال�شنة 
التي دخلت فيها االتفاقية ب�ش���يغتها املعدلة بربوتوكول 2010 
حيز التنفيذ بالن�ش���بة ململكة البحرين، اأو اإذا مل توجد فرتة �رشيبية 
على امل�ص���اعدة االإدارية املتعلقة باخل�ص���وع لل�ريبة النا�ص���ئة يف 
اأو بعد 1 يناير من ال�ش���نة الثالثة ال�ش���ابقة على ال�شنة التي دخلت 
فيها االتفاقية ب�ش���يغتها املعدلة بربوتوكول 2010 حيز التنفيذ 

بالن�شبة ململكة البحرين.
 امل���ادة الثالث���ة: ُتعلن مملكة البحرين يف اإط���ار تطبيق اأحكام 

االتفاقية املرافقة لهذا القانون ما يلي:
1 - وفق���ا للفقرة )3( م���ن املادة )4( م���ن االتفاقية، يجوز 
لل�ش���لطة املخت�ش���ة مبملكة البحرين عند تطبي���ق اأحكام املادتني 

)5( و)7( م���ن االتفاقي���ة اإعالم املواطن���ني واملقيمني لديها قبل 
اإر�شال املعلومات املتعلقة بهم.

2 - نيته���ا، كاأ�ش���ل عام، وفقا لن�س الفق���رة )3( من املادة 
)9( م���ن االتفاقية، عدم قبول الطلبات املقدمة من الدول الطالبة 
اأطراف االتفاقية لل�ص���ماح بتواجد ممثلني عن ال�ص���لطة املخت�ص���ة 
التابعة لها يف اجلزء املالئم من الفح�س ال�رشيبي مبملكة البحرين.

3 - ُتطب���ق االتفاقية على جمي���ع اأجزاء اإقليم مملكة البحرين, 
وي�ش���مل اأرا�ش���ي اململكة وباطن االأر�س فيها واملي���اه االإقليمية 
املال�ش���قة له���ا وقاع البح���ر، وكل ما متار�س علي���ه اململكة حقوق 

ال�شيادة والوالية الق�شائية وفقاً الأحكام القانون الدويل.
4 - ال�رشيب���ة امُلطبق���ة مبملكة البحرين، والت���ي ت�رشي عليها 
اأح���كام االتفاقي���ة وفقاً للمفهوم ال���وارد بامللح���ق )اأ( هي �رشيبة 
الدخل املقررة مبوجب املر�ش���وم بقانون رقم )22( ل�ش���نة 1979 
واأي���ة �رشيبة اأخرى تدرجها ال�ش���لطة املخت�ش���ة يف امللح���ق )اأ( بعد 

اإقرارها يف مملكة البحرين وفقاً للقانون.
5 - ُيق�ش���د بال�ش���لطة املخت�ش���ة مبملك���ة البحري���ن وفق���اً 

للمفهوم الوارد بامللحق )ب(، وزير املالية اأو من يفو�شه.
 امل���ادة الرابعة: وفقاً لن�س الفق���رة )6( من املادة )28( من 
االتفاقي���ة املرافقة لهذا القانون، ُيفو����س وزير املالية يف توقيع 
االإعالن املرافق لهذا القان���ون، مبا يكفل �رشيان مفعول االتفاقية 
عل���ى امل�ش���اعدة االإدارية املتعلقة بف���رتات �رشيبية �ش���ابقة على 

دخولها حيز التنفيذ بالن�شبة ململكة البحرين.
 املادة اخلام�ش���ة: عل���ى رئي�س جمل�س ال���وزراء والوزراء – كل 
فيم���ا يخ�ش���ه – تنفي���ذ اأحكام ه���ذا القانون، وُيعمل ب���ه من اليوم 

التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.
كم���ا �ش���ادق جاللة امللك  واأ�ش���در قان���ون رقم )14( ل�ش���نة 
2018 باملوافق���ة عل���ى ان�ص���مام مملك���ة البحرين اإل���ى االتفاقية 
متعددة االأطراف بني ال�ش���لطات املخت�شة ب�شاأن التبادل التلقائي 

ملعلومات احل�شابات املالية، جاء فيه:
 امل���ادة االأول���ى: ُووِف���َق عل���ى ان�ص���مام مملكة البحري���ن اإلى 
االتفاقية متعددة االأطراف بني ال�شلطات املخت�شة ب�شاأن التبادل 
التلقائ���ي ملعلوم���ات احل�ص���ابات املالي���ة, الت���ي وقعته���ا مملكة 
البحري���ن يف مدينة باري����س بتاريخ 29 يوني���و 2017م، واملرافقة 

لهذا القانون.
 املادة الثانية: مع عدم االإخالل بامل�شوؤولية اجلنائية اأو املدنية 
التي تن�شاأ وفقا الأحكام اأي قانون اآخر، ُتفر�س غرامة اإدارية ال تزيد 
عن ع�رشي���ن األف دينار بحريني على كل �ش���خ�س طبيعي اأو معنوي 
ارتك���ب فعالً اأو امتناعاً باملخالف���ة الأحكام االتفاقية املرافقة لهذا 
القانون اأو لقواعد وتف�ش���ريات معيار االإبالغ امل�شرتك امل�شار اإليه 
بالفقرة الفرعية )و( من الفقرة )1( من املادة )1( من االتفاقية.

ويت���م حت�ص���يل الغرامة بالط���رق املق���ررة قانونا لتح�ص���يل 
املبالغ امل�شتحقة للدولة.

 املادة الثالثة: ُت�ش���در ال�ش���لطة املخت�ش���ة مبملكة البحرين، 
وفق���ا للتعري���ف ال���وارد بالفق���رة الفرعي���ة )ب( من الفق���رة )1( 
م���ن املادة )1( م���ن االتفاقي���ة املرافقة لهذا القان���ون، القرارات 

والتعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكامها.
 املادة الرابعة: على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما 
يخ�ش���ه – تنفيذ اأحكام ه���ذا القانون، وُيعمل به م���ن اليوم التايل 

لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.

املنام���ة - بنا: تلقى عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة وويل 
العهد نائب القائد االعلى النائب االول لرئي�س 
جمل����س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري 
�شلمان بن حمد ال خليفة برقيتي �شكر جوابية 
من اأم���ري دولة الكويت �ص���مو ال�ص���يخ �ص���باح 
االأحم���د اجلاب���ر ال�ص���باح؛ ردا عل���ى الربقيتني 
املعزيتني ل�ش���مو اأمري الكويت بوفاة املغفور 
ل���ه ب���اإذن اهلل تعال���ى ال�ص���يخ �ص���باح املحمد 
ال�ص���باح املحمد ال�ص���باح, اأعرب �ص���موه فيها 
عن خال�س �شكره وتقديره جلاللة امللك و�شمو 
ويل العهد على م�ش���اعرهما االأخوية ال�ش���ادقة، 

متمنًيا لهما موفور ال�شحة وال�شعادة.

املنام���ة - بن���ا: بعث عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة اإل���ى رئي����ص جمهورية جن���وب اإفريقيا 
�ش���رييل رامافون���را؛ مبنا�ش���بة ذك���رى الي���وم 
الوطن���ي لبالده، اأعرب جاللت���ه فيها عن اأطيب 
تهانيه ومتنياته له موفور ال�ش���حة وال�ش���عادة 
به���ذه املنا�ش���بة الوطني���ة. كما بعث �ش���احب 
اجلاللة امللك برقية تهنئة اإلى رئي�ص جمهورية 
تنزانيا املتحدة جون ماقوفويل؛ مبنا�شبة العيد 
الوطن���ي لبالده، اأعرب جاللت���ه فيها عن اأطيب 
تهانيه ومتنياته له موفور ال�ش���حة وال�ش���عادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية.
كم���ا بعث �ش���احب اجلالل���ة املل���ك برقية 
ف���ور  توغ���و  جمهوري���ة  رئي����ص  اإل���ى  تهنئ���ة 
اإي�ش���وزميا؛ مبنا�ش���بة ذك���رى الي���وم الوطن���ي 
لب���الده، اأع���رب جاللته فيها ع���ن اأطيب تهانيه 
ومتنيات���ه له موفور ال�ش���حة وال�ش���عادة بهذه 

املنا�شبة الوطنية.

املنامة - املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان: 
اأعربت رئي�س املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان 
ماري���ا خوري ع���ن عميق �ش���كر وتقدي���ر جمل�س 
مفو�ش���ي املوؤ�ش�ش���ة الوطنية وجمي���ع العاملني 
فيه���ا ملقام عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة، لتخفيف جاللته عقوبة 
االإع���دام ال�ش���ادرة بحق عدد م���ن املحكومني يف 
الق�ش���ية رقم )1/ اإره���اب/2017( الى عقوبة 
ال�ش���جن املوؤبد، مقدرة عاليا هذه اللفتة االأبوية 
واالإن�ش���انية احلكيم���ة الت���ي اأظه���رت م���ا يكن���ه 
جاللته من حب جلميع اأبناء الوطن العزيز، وجعل 

الت�صامح يف ذات الوقت منهجا ثابتا للجميع.
كم���ا اأكدت خ���وري اأن فريق من املوؤ�ش�ش���ة 
الوطني���ة حلق���وق االإن�ش���ان ح�رش جميع جل�ش���ات 
املذك���ورة  الق�ش���ية  يف  الع�ش���كرية  املحكم���ة 
للوقوف على �ش���مانات املحاكم���ة العادلة وفقا 
للمعاي���ري املن�ش���و�س عليها يف العه���د الدويل 
اخلا����س باحلقوق املدني���ة وال�شيا�ش���ية وغريه 
م���ن ال�ش���كوك واالإعالن���ات احلقوقي���ة الدولية 
واالإقليمية، ومتا�ش���يا مع ال�شمانات املن�شو�س 
وقان���ون  البحري���ن  د�ص���تور مملك���ة  عليه���ا يف 
ال�ش���لطة الق�ش���ائية وقانون االإجراءات اجلنائية 
والت�رشيعات الوطنية االأخرى ذات ال�ش���لة ح�شب 
ما هو مطبق اأمام الق�ش���اء الع�ش���كري والق�ش���اء 
امل���دين عل���ى حد �ش���واء. م���ن جانبه، ق���ال نائب 
رئي����س املوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة حلق���وق االإن�ش���ان 
عبداهلل الدرازي اإن هذه اللفتة االإن�صانية النبيلة 
ال ي�ش���تطيع االإقدام على مثلها اإال �شخ�س بقلب 
عاهل الب���الد، موؤكدا اأنها اأع���ادت الفرحة الأهايل 

املحكومني.
كم���ا اأك���د اأن ه���ذا االأم���ر لي����س بغريب عن 
جاللت���ه، ال���ذي ب���ادر كث���ريا باإ�ش���دار مرا�ش���يم 
العفو امللك���ي يف اإطار ثقافة العفو والت�ص���امح 
وامل�ش���احلة املجتمعية التي كر�س جهود جاللته 
م���ن اأجل االرتق���اء مبملك���ة البحرين والو�ش���ول 
اإلى االإ�ش���الحات التي اأجنزت بف�ش���ل �شيا�ش���ته 
االأم���ن  لتثبي���ت  امل�ش���تمر  ودعم���ه  احلكيم���ة 

واال�شتقرار واأوا�رش اللحمة بني اأبناء �شعبه.

جاللة امللك يتلقى �شكر 
اأمري الكويت

جاللة امللك يهنئ روؤ�شاء 
جنوب اإفريقيا وتنزانيا وتوغو 

“الوطنية حلقوق االإن�شان”: 
جاللة امللك جعل الت�صامح 

منهجا للجميع

اأه�يل املحكومني يعربون عن �شع�دتهم ب�لأمر امللكي بتخفيف عقوبة الإعدام
الق�شاء الع�شكري وفر كامل ال�شمانات للمحكومني يف الدفاع عن اأنف�شهم

املنامة - بنا: اأر�ش���ت املوؤ�ش�ش���ات العدلية 
الوطني���ة املدنية والع�ش���كرية مبملك���ة البحرين 
قي���م العدال���ة واإحقاق احلق ومتكن���ت من اإبطال 
املخطط���ات الت���ي تريد الني���ل من اأم���ن مملكة 
البحرين وامل�ص���ا�ص باملكت�ص���بات التي حتققت 
يف اململك���ة و�ش���هد لها الع���امل قاطب���ة، واأقرت 
مب�ش���داقيتها منظم���ة االأم���م املتحدة يف �ش���ائر 
واالقت�ش���ادية  ال�شيا�ش���ية  احلي���اة  جم���االت 

واالجتماعية.
اإن ه���ذا النج���اح يوؤكد اأن ما م���رت به مملكة 
البحري���ن م���ن موؤام���رات متوا�ش���لة عل���ى اأمنها 
وا�ش���تقرارها اخت���ربت االإرادة الوطني���ة يف عمل 
املوؤ�ص�ص���ات العدلي���ة والق�ص���ائية التي مل حتد 
ع���ن النزاهة وال�ش���فافية، وكان اآخرها الق�ش���ية 
رق���م )1/اإره���اب/2017( اخلا�ش���ة بت�ش���كيل 
اخللي���ة االإرهابي���ة وارت���كاب ع���دد م���ن اجلرائم 
االإرهابية االأخرى واملكونة من 18 �شخ�شا، منهم 
10 حا����رشون، و8 هارب���ون داخل مملكة البحرين 
وخارجه���ا يف كل من اإي���ران والعراق، التي ُنظرت 
وانته���ت يف جل�ش���تها بتاري���خ 25 اأبريل اجلاري 
برف����س الطع���ون املقدم���ة م���ن قب���ل املحكوم 
عليهم بعقوبة “االإعدام” وال�شجن ملدة 15 �شنة 

واإ�صقاط اجلن�صية البحرينية عنهم.
هذه الق�ش���ية �شبق واأن اأ�ش���درت املحكمة 
الع�ش���كرية الكربى حكمها بتاريخ 25 دي�ش���مرب 
2017 باإدانة 6 من املتهمني عن التهم امل�شندة 
اإليه���م، واحُلك���م عليه���م باإجم���اع االآراء باالإعدام 
وال�شجن 15 �ص���نة واإ�صقاط اجلن�ص���ية البحرينية 
عنهم، وق�شت باإدانة 7 من املتهمني عن التهم 
امل�ش���ندة اإليهم واحُلكم عليهم بال�ش���جن ملدة 7 
�ص���نوات مع اإ�ص���قاط جن�ص���يتهم البحرينية فيما 

ق�شت برباءة 5 من املتهمني.
اململك���ة  الع�ش���كري يف  الق�ش���اء  اأن  ومب���ا 

ميثل جزءا حموريا من �ُش���لطة الق�ش���اء والف�شل 
يف املنازع���ات عموم���ا باعتباره املنوط ب�ص���مان 
حتقي���ق العدالة, فق���د اأثبت كفاءت���ه يف العديد 
من الق�ش���ايا بحنكة واقتدار عَك�س مدى �شدقية 
وتطبيق القوانني املعمول بها داخل املوؤ�ش�شات 
العدلي���ة وبال�ش���كل ال���الزم، ونظ���را الأن والي���ة 
الق�شاء من اأعلى الواليات قدرا، كما هو معروف، 
ويف ظل حر�س ودعم عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة على ا�شتقاللية 
�ُش���لطة الق�ش���اء يف اململكة، ومنحها ال�ش���لطان 
الكايف الإقام���ة العدل ورد الظلم والعدوان، وهذا 
الدع���م متث���ل يف اإدخ���ال العديد م���ن التطورات 
على اأنظمة الق�ش���اء باململكة، وبالذات الق�شاء 
الع�ش���كري؛ ليواكب التطور احلا�شل يف منظومة 
القوانني بالبالد من ناحية، ومبا ي�شمن حياديته 
وا�ش���تقالليته من ناحية اأخرى، االأمر الذي ي�ش���ري 
ب�صكل وا�صح ال لب�ص فيه اإلى التفاوت يف اإ�صدار 
االأحكام ما بني حكم “االإع���دام” وُحكم “الرباءة” 
الذي �ش���مل 5 من املحكوم عليهم، على اأن هذه 
االأحكام مل تكن اعتباطية واإمنا �شدرت بحيثيات 
قانوني���ة بحت���ة، اأك���دت يف جممله���ا ا�ش���تقاللية 

ونزاهة الق�شاء و�شفافيته.
ي�ش���ار يف �ش���اأن هذه الق�ش���ية اأن الق�ش���اء 
الع�ش���كري وفر كام���ل ال�ش���مانات للمتهمني يف 
الدف���اع ع���ن اأنف�ش���هم ويف التعاط���ي الكامل مع 
االأح���كام الت���ي �ش���درت يف حقهم وه���و ما حدث 
بال�ش���بط، ولي�س هذا فح�ش���ب؛ بل اإن املنظمات 
احلقوقي���ة الوطني���ة كانت حا�رشة يف اجلل�ش���ات 
كاف���ة وتابعت كل املجري���ات واأمكنه���ا االطالع 
عل���ى كل ما يحق لها من وثائ���ق يف اإطار حتقيق 
العدال���ة، ومل تك���ن جل�ش���ات الق�ش���ية رقم )1/

اخللي���ة  بت�ش���كيل  اخلا�ش���ة  اإره���اب/2017( 
االإرهابي���ة مغلقة، ب���ل كانت مفتوحة الأ�ش���حاب 

واملدافع���ني  احلقوقي���ني  م���ن  االخت�ش���ا�س 
ع���ن املتهم���ني يف هذه الق�ص���ية, مم���ا يوؤكد اأن 
ال�ش���مانات الت���ي وفرته���ا املحكمة الع�ش���كرية 
كان���ت كافي���ة بحيث تنعق���د يف اأجواء ر�ش���ختها 

االإرادة العدلية يف اململكة.
اأن جالل���ة املل���ك �ش���احب امل����رشوع  ومب���ا 
االإ�ش���الحي واالإن�ش���اين يف املق���ام االأول، كان���ت 
روحه االأبوية حا����رشة يف النظر بعني الراأفة لهذه 
االأح���كام باعتب���ار اأن املحكومني ه���م اأبناوؤه، جاء 
اإعالن رئي�س الق�ش���اء الع�ش���كري اللواء حقوقي 
يو�ش���ف را�ش���د فليفل، باأن جاللة امللك �ش���ادق 
عل���ى ُحك���م حمكمة التمييز الع�ش���كرية ال�ش���ادر 
بتاري���خ 25 اأبريل 2018 يف الق�ش���ية رقم )1/

اإره���اب/2017( بن���اء على ن�س امل���ادة 41 من 
د�ص���تور مملك���ة البحرين وامل���ادة 84 من قانون 
الق�ش���اء الع�ش���كري ال�شادر باملر�ش���وم بقانون 
رقم 34 ل�شنة 2002، بتخفيف عقوبة “االإعدام” 
ال�ش���ادرة بحق كل م���ن املذكورين اإل���ى عقوبة 
“ال�شجن املوؤبد” وهم “مبارك عادل مبارك مهنا، 
فا�شل ال�شيد عبا�س ح�ش���ن ر�شي، ال�شيد علوي 
ح�ش���ني علوي ح�ش���ني، وحممد عبداحل�ش���ن اأحمد 

املتغوي”.
اإن االأم���ر ال�ش���امي جلالل���ة املل���ك بتخفيف 
عقوب���ة “االإع���دام” ال�ش���ادرة بح���ق املحكومني 
اأف���رح اجلمي���ع واأثلج ال�ص���دور خ�صو�ص���ا اأهايل 
املحكوم���ني وذويه���م، الذين ع���رّبوا عن خال�س 
�ش���كرهم وامتنانهم جلاللة املل���ك، مثمنني هذه 
البادرة االإن�صانية التي بثت فيهم روح االأمل, فال 
�ش���ك اأن تخفيف العقوبة من االإعدام اإلى ال�شجن 

له دالالت اإن�شانية كثرية ال تخفى على اأحد.
ويف هذا ال�ش���ياق عرّب والد املحكوم فا�ش���ل 
ال�شيد عبا�س عن ال�شعادة والفرحة التي ال ت�شعه 
يف اللحظ���ات التي �ش���مع فيه���ا باالأمر ال�ش���امي 

جلاللة امللك، موؤكدا اأن اأ�رشته اأي�ش���ا فرحت بهذا 
القرار ال�ش���امي موجها �ش���كره وتقديره للبادرة 

االإن�شانية من �شاحب اجلاللة امللك.
وعرب والد املحكوم مبارك مهنا عن �شعادته 
بالق���رار ال�ش���امي جلاللة املل���ك بتخفيف عقوبة 
االإعدام على ابنه اإلى ال�شجن املوؤبد وقال “اأ�شكر 
جاللة امللك على مكرمته ال�شامية التي اأ�شعدتنا 
وهي لي�ش���ت بغريبة على جاللت���ه، ومثلت فرحة 
كب���رية لنا اأ����رش واأه���ايل املحكومني، وق���ال “اإن 
جمي���ع املحكومني حظوا مبحاكم���ة عادلة برتافع 
املحام���ني عنهم خالل مراحل املحاكمات، كما مت 

ال�صماح لنا مبقابلة اأبنائنا بكل ي�ر و�صهولة”.
اأم���ا والد املحكوم حمم���د املتغوي فقد عرب 
ع���ن �ش���كره وامتنان���ه جلالل���ة امللك عل���ى االأمر 
ال�ش���امي وقال اإن “تخفي���ف العقوبة من االإعدام 
اإل���ى ال�ش���جن املوؤبد ميث���ل لنا الكث���ري، وخطوة 
نعتربه���ا هدي���ة لنا”، مع���ربا عن فرحت���ه وفرحة 
كل اأ�ر الذين خفف���ت عقوبة اأبنائهم, داعيا اهلل 

تعالى اأن يفرح االآباء واالأمهات باأبنائهم.
وق���ال اإن “االأمر ال�ش���امي بتخفيف العقوبة 
على املحكومني من االإعدام اإلى ال�ش���جن املوؤبد، 
ميثل مكرمة من جاللة امللك املفدى ل�شعبه، واإن 
�صاء اهلل ت�ص���تمر املكرمات التي تثلج �صدورنا, 
داعي���ا املول���ى �ص���بحانه وتعال���ى اأن يحفظ اأهل 

البحرين من كل �شوء”.
م���ن جهته، قال والد املحكوم ال�ش���يد علوي 
ح�شني علوي ح�ش���ني “اإننا جميعا كاأ�رشة قد عّمنا 
الف���رح وال�ص���عادة بق���رار جاللة املل���ك املفدى 
بتخفي���ف احُلكم من االإعدام اإلى املوؤبد، ون�ش���كر 
جاللته على االأمر ال�ش���امي بتخفي���ف احُلكم على 
اأبنائن���ا، متمن���ني ا�ش���تمرار ه���ذه املكرمات مبا 

يحفظ بالدنا ويحقق اأمنها وا�صتقرارها”.
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وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة: ل��ل��ب��ح��ري��ن خ�����رة ط���وي���ل���ة يف م���ك���اف���ح���ة مت����وي����ل الإره��������اب 

9 مليارات دولر حجم الأموال املخالفة ببنك امل�ستقبل
كان مركًزا لتمويل الإرهاب يف البحرين... وزير الداخلية:

املنامة - وزارة الداخلية: �شارك وزير 
الداخلي���ة الفري���ق الركن ال�ش���يخ را�ش���د 
ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، ووزي���ر اخلارجية 
ال�ش���يخ خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة 
متوي���ل  ملكافح���ة  ال���دويل  املوؤمت���ر  يف 
الإرهاب، حتت �ش���عار “ل اأموال للإرهاب” 
الذي عقدته منظمة التعاون القت�ش���ادي 
والتنمية يف العا�ش���مة الفرن�شية )باري�س( 
يف الف���رة ب���ن 25 و26 اأبري���ل اجل���اري، 
اجلمهوري���ة  رئي����س  وح�ش���ور  برعاي���ة 
الفرن�ش���ية اميانوي���ل ماكرون وم�ش���اركة 
ع���دد من الوزراء واملخت�ش���ن من خمتلف 
واملنظم���ات  واملوؤ�ش�ش���ات  الع���امل  دول 
ذات ال�ش���لة، بهدف ح�شد التعبئة الدولية 
ملوا�ش���لة احل���رب على الإرهاب يف �ش���وء 
تطوي���ر اجلماع���ات الإرهابي���ة لأ�ش���اليبها 
والتح���رك  العم���ل  يف  وا�ش���راجتياتها 
وا�ش���تحداث طرق متويل جديدة، حيث مت 
بحث م�شادر متويل التنظيمات الإرهابية، 
واجله���ود الدولية املبذولة لتجفيف منابع 

متويل الإرهاب.
عق���د  الفتتاحي���ة،  الكلم���ات  وبع���د 
الجتماع، يف �ش���كل طاولة م�شتديرة، حيث 
�ش���ارك وزير الداخلية ووزي���ر اخلارجية يف 
اجلل�ش���ة الأولى املتعلقة مبكافحة و�شائل 
متويل الإرهاب والتط���رف، والثانية التي 
ج���اءت حت���ت عن���وان “التع���اون القانوين 
متوي���ل  ملكافح���ة  والفن���ي  والعمليات���ي 
الإره���اب” واألقى وزي���ر الداخلية، كلمة يف 
ه���ذا الجتماع، اأطلع خللها احل�ش���ور على 
الإره���اب ال���ذي تعر�ش���ت ل���ه البحرين يف 
ال�ش���نوات املا�ش���ية وال���ذي كان���ت وراءه 
دولة ع�ش���و يف منظمة الأمم املتحدة وهي 

اإيران.
واأ�ش���ار الوزير اإلى اأنه يف العام 2015 
ولأ�ش���باب تتعلق مبخالفات بنكية، و�شع 
م�رصف البحرين املركزي “بنك امل�شتقبل” 
الإي���راين الذي كان يعمل يف البحرين حتت 
اإدارت���ه وال���ذي ثبت فيم���ا بع���د باأنه كان 
مبثابة مركز لتمويل الإرهاب، م�ش���يفا اأنه 
يف عام 2016 رفع امل�ش���اهمان الإيرانيان 
يف بن���ك امل�ش���تقبل وهما بنك �ش���ادرات 
وبن���ك مل���ي الإيرانين ق�ش���ية حتكيم يف 

لهاي.
وقال وزير الداخلية: بينما كنا ب�ش���دد 
اإعداد الدف���اع القانوين للرد على البنكن 
دلت التحري���ات اأن اإدارة بنك امل�ش���تقبل 
ق���د قام���ت باملخالف���ات التالي���ة: غ�ش���ل 
 مبل���غ 4.7 ملي���ار دولر من خ���لل عمليات
ر�ش���ائل  ع���ر   ”wire stripping“  
�ش���ويفت، غ�ش���ل مبل���غ بقيم���ة 2.7 مليار 
دولر عر طريقة قدمية تتمثل يف اإر�ش���ال 
الر�ش���ائل بن البنوك، با�شتخدام �شفرات 
ُت�ش���تخدم ملرة واحدة حيث كان الت�ش���ليم 
ا، منح قرو�س جتارية دولية واإ�شدار  يدويًّ
اعتمادات بنكية و�شمانات متويل جتارية 
مببل���غ 1.5 ملي���ار دولر بط���رق خمالف���ة 
للقوانن الدولي���ة، �رصف مبالغ بطرق غري 
م�رصوعة يف الداخل، بق�ش���د اإقامة م�شاريع 
متول الإره���اب وتق���وي النف���وذ الإيراين 

داخل البحرين.
واأو�ش���ح الوزير اأن جمموع كل الأموال 
املخالف���ة الت���ي مت اكت�ش���افها م���ن قبل 
املخت�شن يف غ�ش���ون اأ�شهر من عمليات 
التفتي�س امل�رصيف، بلغ نحو 9 مليار دولر، 
مو�ش���حا اأنه من ال�شتخدامات اخلطرية، ما 

وجدناه من اأموال نقدية كانت ت�ش���ل اإلى 
منف���ذي الأعم���ال الإرهابية وامل�ش���اركن 
فيها، حيث متكنا م���ن حتريز مبالغ نقدية 
يف نق���اط ميتة، تخ�ص ه�ؤالء والذين كانت 

مهامهم تنفيذ عمليات بق�شد القتل.
واأكد الوزير اأن مملكة البحرين توا�شل 
م�ش���اعيها للم�ش���اهمة يف اجلهود الدولية 
ملكافحة التطرف والإرهاب وجتفيف منابع 
متويلهم���ا، منوها اإلى دعم مملكة البحرين 
اإن�ش���اء املرك���ز العاملي ملكافح���ة متويل 
الإره���اب يف اململك���ة العربية ال�ش���عودية 

ال�شقيقة وتطلعها اإلى التعاون معه.
وخت���م الوزي���ر بالق���ول: حت���ى تكتمل 
اأجنداتن���ا يف مكافحة الإرهاب، يجب العمل 
عل���ى م�ش���ارين، اأحدهم���ا مكافح���ة متويل 
الإره���اب لك���ن يبق���ى مكافح���ة التط���رف 

الفكري املحور الأول.
ويف �شياق مت�شل، ح�رص وزيرا الداخلية 
واخلارجي���ة اجلل�ش���ة الثالث���ة الت���ي حملت 
عن���وان “مكافح���ة اجلرمي���ة املنظم���ة من 
اأج���ل جتفيف م�ش���ادر متوي���ل الإرهاب “ 
واجلل�شة الرابعة بعنوان “املكافحة بطرق 
اأك���ر فعالي���ة”، حي���ث األق���ى خ���لل هذه 
اجلل�ش���ة وزي���ر اخلارجية ال�ش���يخ خالد بن 
اأحمد بن حممد اآل خليفة كلمة تطرق فيها 
ال���ى اأن مملك���ة البحرين لها خ���رة طويلة 
يف مكافح���ة متويل الإره���اب ولها جتارب 
ناجح���ة يف وق���ف معاملت مالي���ة لأغرا�س 
م�ش���بوهة، وعلى ا�ش���تعداد لنقل جتاربها 
مع الدول ال�ش���ديقة وما�ش���ية يف �شعيها 
بالتن�ش���يق م���ع كاف���ة ال���دول واملنظمات 
الدولي���ة للق�ش���اء على هذه الآف���ة، اإمياًنا 
منها باأهمية ت�ش���افر اجله���ود الدولية يف 
مكافح���ة متويل الإره���اب، م�ش���يفا باأنها 
م���ن اأوائل الدول التي دع���ت اإلى مكافحة 
متوي���ل الإره���اب، وقامت بتنظي���م موؤمتر 

دويل ملكافحة متوي���ل الإرهاب يف املنامة 
العام 2014.

وح���ذر وزي���ر اخلارجي���ة م���ن اأن خط���ر 
الإره���اب يه���دد الأمن وال�ش���لم الدولين 
ويع���د التح���دي الأكر يف ع�رص ت���زداد فيه 
وت���رية البت���كارات العلمي���ة والطرق غري 

امل�رصوعة التي يعتمد عليها الإرهابيون.
بتعزي���ز  اخلارجي���ة،  وزي���ر  وطال���ب 
التن�ش���يق بن كافة دول العامل للت�شدي 
لظاهرة الإرهاب واإتباع اأ�شاليب جديدة يف 
العمل متعدد الأطراف، مبا ي�شمن التكامل 
الذي يرتكز على املبادئ امل�ش���ركة بن 
كافة الدول لحتواء الإرهاب ومنع انت�ش���ار 
هذا الوباء ومكافحة التحري�س على العنف 
والإره���اب والتط���رف م���ن خلل و�ش���ائل 

التوا�شل الجتماعي.
واأك���د وزي���ر اخلارجي���ة اأن اجلمهورية 
الإ�ش���لمية الإيرانية تق���وم بتمويل ودعم 
الإره���اب يف املنطق���ة، وا�ش���تغلل مرك���ز 
البحري���ن امل���ايل والقت�ش���ادي يف متويل 
املفاعلت النووية ودعم الإرهاب من خلل 
بنك امل�ش���تقبل الذي مت اإغلقه يف مملكة 
البحري���ن، واململوك من قب���ل اإيران، حيث 
كان يق���وم ب���دور خطري يف دع���م ومتويل 
الإره���اب واملنظمات الإرهابية، يف خمالفة 

خطرية للقوانن واملعاهدات الدولية.
وج���دد وزي���ر اخلارجية موق���ف مملكة 
البحرين الثابت الذي يدين وينبذ التطرف 
والعن���ف والإره���اب اأًي���ا كان���ت دوافع���ه، 
مطالًب���ا ب����رصورة التعام���ل م���ع املجامي���ع 
الإرهابي���ة وبالأخ����س تلك الت���ي تدعمها 
الدول مثل ح���زب اهلل الإرهابي وغريه من 
املجموع���ات الإرهابي���ة الأخرى والق�ش���اء 
عليه���ا وطرده���ا واإدراج اأ�ش���ماء الأف���راد 
والكيان���ات واملنظم���ات الإرهابي���ة عل���ى 

قائمة الإرهاب الدويل.

واختتم اأعمال املوؤمتر الدويل ملكافحة 
متويل الإرهاب بكلمة للرئي�س الفرن�ش���ي 
اميانويل ماكرون، اأك���د فيها اأن املوؤمتر، 
والقاع���دة  داع����س  تنظيم���ي  عل���ى  رك���ز 
الإرهابين باعتبارهما ركنن اأ�شا�ش���ين 
للإرهاب، م�ش���يفا اأن معركتنا مع الإرهاب 
ميداني���ة يف املرحل���ة الأولى ويجب حتديد 

منهجية لتجفيف منابع متويله.
واأ�شار الرئي�س الفرن�شي اإلى اأنه يجب 
على اجلهات الفاعلة على �شبكة النرنت 
�شحب كل امل�شامن غري القانونية وهذه 
م�شئوليتهم و�شنعمل على اإلزامهم بذلك، 
منوها اإلى اأهمية و�ش���ع اإطار قانوين فيما 

يتعلق مب�شئولية من�شات النرنت.
و�ش���در بي���ان ختام���ي ع���ن املوؤمت���ر، 
حت���ت عن���وان “اإع���لن باري����س” مت في���ه 
التاأكي���د عل���ى ����رصورة اتباع نهج �ش���امل 
ملكافح���ة الإرهاب و�ش���بل متويله وتعزيز 
امل�ش���اركة الوطنية واجلماعية يف مكافحة 
متويل اره���اب تنظيمي داع����س والقاعدة 
بهم���ا، كم���ا مت  املرتبط���ة  واملجموع���ات 
اعتماد عدد من التداب���ري من بينها تعزيز 
الطار املحلي القانوين والعملياتي لقيام 
املعلوم���ات  بجم���ع  الوطني���ة  ال�ش���لطات 
وحتليله���ا، مكافح���ة املعام���لت املالي���ة 
جمهول���ة امل�ش���در، التع���اون م���ع القطاع 
التكنولوج���ي  القط���اع  خا�ش���ة  خلا����س 

ملكافحة متويل الرهاب.
وعلى هام�س املوؤمت���ر الدويل ملكافحة 
متويل الإره���اب، التقى وزي���ر الداخلية مع 
نظريه الفرن�شي جريار كولومب، حيث اأعرب 
الوزير عن �ش���كره لوزير الداخلية الفرن�شي 
على الدعوة حل�ش���ور ه���ذا املوؤمتر الدويل 
املهمات، كما مت التطرق اإلى املو�شوعات 
التي ناق�شها املوؤمتر واأهمية تعزيز اجلهود 

الدولية ملكافحة متويل الإرهاب. 

كم���ا عق���د وزي���ر الداخلي���ة، لق���اءات 
منف�ش���لة، مع كل م���ن ال�ش���يدة بياتري�س 
ب���ريون وال�ش���يدة مارت���ن وونر ع�ش���وي 
اجلمعية الوطنية الفرن�ش���ية وال�ش���يناتور 
ج���ان بيزيه ع�ش���و جمل����س ال�ش���يوخ. ويف 
اللقاءات، مت بحث عدد من املو�ش���وعات 
واأعرب معايل الوزير عن اأمله يف اأن تتمكن 
اجلمهوري���ة الفرن�ش���ية من خ���لل التدابري 
التي اتخذتها موؤخ���را من مكافحة الإرهاب 
خ�شو�ش���ا  متويل���ه،  م�ش���ادر  وجتفي���ف 
م���ع تطوي���ر القوانن م���ن اأجل الت�ش���دي 

للتهديدات الإرهابية.
م���ن جهته���م، اأك���د اأع�ش���اء الرملان 
الفرن�شي على حكمة عاهل مملكة البحرين 
�ش���احب اجلللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل 
خليفة، منوهن اإلى حر�ش���هم على تدعيم 
�شبل التعاون يف كافة املجالت بن مملكة 

البحرين واجلمهورية الفرن�شية.
 ومت بحث جمالت التعاون والتن�ش���يق 
بن البلدين ال�شديقن وخا�شة يف املجال 
الأمن���ي، واأهمية موا�ش���لة اجلهود الدولية 
امل�ش���ركة ملحارب���ة الإره���اب وجتفي���ف 
م�ش���ادر متويل���ه. كم���ا مت بحث ع���دد من 

املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرك. 
ح�رص اللقاءات �ش���فري مملك���ة البحرين 
ل���دى جمهوري���ة فرن�ش���ا ال�ش���ديقة حممد 
عبدالغفار واأع�ش���اء الوفدي���ن املرافقن 

لوزير الداخلية ووزير اخلارجية. 

• وزيرا الداخلية واخلارجية ي�شاركان يف املوؤمتر الدويل ملكافحة متويل الإرهاب بباري�س	

 وزير الداخلية 
يطلع احل�شور 

على الإرهاب الذي 
تعر�شت له البحرين 

وكانت وراءه اإيران

حتريز مبالغ نقدية 
يف نقاط ميتة تخ�ص 

منفذي الأعمال 
الإرهابية

 البحرين دعمت 
اإن�شاء املركز 

العاملي ملكافحة 
متويل الإرهاب يف 

ال�شعودية

يجب العمل على 
م�شارين... مكافحة 

متويل الإرهاب 
والتطرف الفكري

البحرين من اأوائل 
الدول الداعية اإلى 

مكافحة متويل 
الإرهاب

 يجب التعامل 
مع املجاميع 

ا  الإرهابية خ�شو�شً
املدعومة من 

الدول كحزب اهلل

وزير الداخلية 
يلتقي نظريه 

الفرن�شي ويعقد 
لقاءات منف�شلة 

مع برملانين
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البحرين �شاركت بفعالية يف العمليات الت�شاورية لبيت الأمم املتحدة
“در��صات” يناق�ش “�أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة 2030” مع �ملخت�صني... عبد�هلل بن �أحمد: 

نظم مركز �لبحرين للدر��ص���ات �ال�ص���ر�تيجية 
و�لدولي���ة و�لطاقة “در��ص���ات” مبركز زين للتعليم 
�اللك���روين بجامعة �لبحرين، ور�ص���ة عمل نقا�ص���ية 
مو�ص���عة �أم�ش بعن���و�ن “�أهد�ف �لتنمية �مل�ص���تد�مة 
2030”، بح�صور رئي�ش جامعة �لبحرين ريا�ش حمزة، 
و�ملن�ص���ق �ملقيم للأمم �ملتح���دة و�ملمثل �الإقليمي 
لربنام���ج �الأم���م �ملتح���دة �الإمنائ���ي �أم���ني �رشقاوي، 
وع�صو جمل�ش �ل�ص���ورى دروي�ش �ملناعي، وجمع من 
�الأكادمييني و�لباحثني و�ملخت�صني ورجال �الإعلم.

 

مشاركة فاعلة 
وقال رئي�ش �ملركز �ل�ص���يخ عبد�هلل بن �أحمد �آل 
خليفة “تاأتي هذه �لور�صة �صمن �صل�صلة �مل�صاور�ت 
�لوطنية �لتي ت�ص���عى �حلكومة من خللها �إلى ��رش�ك 
كافة �جلهات �ملجتمعية �لفاعلة، يف �ص���ياق �جلهود 
�ملبذولة الإعد�د تقرير مملكة �لبحرين �لطوعي �الأول 
لتنفي���ذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ص���تد�مة، و�لذي �ص���يتم 
عر�صه، ومناق�ص���ته خلل �الجتماع �لوز�ري للمنتدى 
�ل�صيا�صي �لرفيع �مل�ص���توى، باملجل�ش �القت�صادي 
و�الجتماع���ي �لتاب���ع للأمم �ملتحدة، يف �ص���هر يوليو 
�لق���ادم بنيويورك”. و�أ�ص���اف “نعتز �لي���وم بتو�جد 
ممثلي �لهيئات �الأكادميية، و�جلامعية، و�ملهتمني 
بالتنمي���ة �مل�ص���تد�مة باململك���ة، وبح�ص���ور ك���رمي 
من �أع�ص���اء �ل�ص���لطة �لت�رشيعية، �نطلق���ا من �رش�كة 
حقيقي���ة، وحيوي���ة، لدعم م�ص���رة �لتنمي���ة، وتعزيز 

ريادة �لبحرين”.
و�كمل �ل�ص���يخ عبد�هلل “هذ� �للق���اء هو �لثالث 
من �صل�صلة �جلل�صات �لت�صاورية �لتي تنظمها �للجنة 
�لوطنية للمعلومات، بعد لقاء�ت مماثلة �ص���ابقة مع 
موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �ملعنية، و�لقطاع �خلا�ش، 
ومت ط���رح �لعديد من �ملرئيات، و�لتو�ص���يات �لتي 
�ص���تكون مو�ص���ع �هتم���ام، و�ليوم ن�ص���تكمل معكم 
�مل�ص���اور�ت، و�لتي �أتوق���ع �أن تكون ثري���ة ومثمرة 

للغاية، الإدر�جها �صمن �لتقرير �لطوعي �الأول”.
 

لمستقبل جديد 
وتاب���ع “لقد �عتم���دت قم���ة �أممية ��ص���تثنائية 
يف 25 �ص���بتمرب 2015، �أهد�ف �لتنمية �مل�ص���تد�مة 
2030 ويف 1 يناير عام 2016، بد�أ ر�صميا نفاذ تلك 
�الأهد�ف، حتت عن���و�ن )حتويل عاملنا: خطة �لتنمية 
�مل�ص���تد�مة 2030(، ولعل مبعث �لفخر و�العتز�ز �أن 
مملكة �لبحري���ن بد�أت يف �لعمل بالفعل على حتقيق 
�لتنمية �مل�ص���تد�مة 2030 قبل �صدورها، كما �أنهت 

�أه���د�ف �لتنمي���ة �الإمنائي���ة بنجاح قبل ع���ام 2015، 
ويتم ت�صنيف �ململكة يف فئة )�لدول �ملتقدمة جد�ً 
يف �لتنمية �لب�رشية(، بعد �أن قطعت �ص���وطاً طويلً يف 

حتقيق �الأهد�ف �لتنموية �ملن�صودة”.
و�أردف �ل�صيخ عبد�هلل “مل تكتف مملكة �لبحرين 
بذلك فقط، بل قدمت ��ص���هامات كبرة يف �ص���ياغة 
�ه���د�ف �لتنمي���ة �مل�ص���تد�مة 2030 عرب �مل�ص���اركة 
�لفعالة يف �لعمليات �لت�صاورية �لتي �صبقت �عتماد 
�الأه���د�ف، وهنالك تعاون مثمر قائم مع منظمة �الأمم 
�ملتحدة، حيث تعد �ململكة م���ن �أكرث �لدول �لتز�ما 
باالأهد�ف �لتنموية �لتي تاأ�ص�صت من �أجلها �ملنظمة 
�أن متث���ل منوذج���ا ��ص���لحيا،  �لدولي���ة، ومتكن���ت 

وتنمويا، و�ن�صانيا، عامليا ر�ئد�ً يحتذى به”.
 

بخطى واثقة 
و�أكم���ل “ي�رشن���ا �أن هذ� �لتعاون �أنت���ج مبادر�ت 
مهم���ة م���ن بينه���ا: �إط���ار�ت �ل�رش�كة �ال�ص���ر�تيجية 
للف���رة 2022-2018، وكان �الإع���لن ع���ن )جائزة 
�مللك حمد لتمكني �ل�صباب لتحقيق �أهد�ف �لتنمية 
�مل�ص���تد�مة( بالتع���اون م���ع �الأمم �ملتح���دة، خطوة 
�ص���امية، مهمة، ونوعية، جتاه �صباب �لعامل، وتقدير�ً 
لدوره���م �لفاع���ل يف جمتمعاته���م، وج���اء يف نف����ش 
�ل�ص���ياق، تنظيم موؤمتر �ل�صباب �لعاملي، �لذي عقد 
يف �أبري���ل 2017، وخ�ص����ش لبح���ث حتقي���ق �أهد�ف 
�لتنمية �مل�ص���تد�مة، و�ملنتدى �لثاين �لعاملي لرو�د 

�الأعمال و�ال�صتثمار 2017”.
و�أ�ص���اف “تتحرك مملكة �لبحرين، بخطى و�ثقة 
كمرك���ز لري���ادة �الأعم���ال، و�خلدم���ات �لتكنولوجية 
و�للوج�ص���تية، �إل���ى جان���ب ريادته���ا كمرك���ز مايل، 
لري���ادة  �لعامل���ي  �ملوؤمت���ر  ال�صت�ص���افة  وت�ص���تعد 

�الأعمال، �لعام �ملقبل”.

نحو تحقيق األهداف 
�ل���ى ذل���ك، ق���ال نائ���ب �لرئي����ش �لتنفي���ذي 
�ل�ص���كاين بهيئ���ة �ملعلوم���ات  للإح�ص���اء و�ل�ص���جل 
و�حلكوم���ة �الليكرونية نبيل بن �ص���م�ش �إن “�عد�د 
�لتقري���ر �لوطني �لنوعي هو نتائج للجهود �ملباركة 
م���ن �حلكوم���ة �لر�ص���يدة، لتحقي���ق �أه���د�ف �لتنمية 
�مل�ص���تد�مة، ولقد �صبق لنا �أن �أجرينا لقاء�ت مكثفة 
مع �مل�ص���وؤولني يف �جلهات �ملخت�ص���ة، وموؤ�ص�ص���ات 
�ملجتم���ع �مل���دين، و�لقطاع �خلا����ش، و�ملهتمني يف 
حتقيق �أهد�ف �لتنمية، و�إمكانية حتقيق ذلك �ص���و�ء 
من خ���لل �أجند�تهم �خلا�ص���ة، �أو من خ���لل �أجند�ت 

�حلكومة �ملختلفة”.
وتاب���ع “�ص���يقدم �لتقري���ر �لطوع���ي �لوطن���ي، 
و�ل���ذي ه���و يف طور �الع���د�د �لعام، و�ل���ذي تعاقدنا 
الأجله مع �أحد �ملتميزين بجامعة �خلليج �لعربي وهي 
�لدكت���ور �أ�ص���ماء با ح�ص���ني، ��صتعر��ص���اً لثمرة هذ� 
�حل���و�ر يف حمتو�ه، وم���ا هذ� �الجتم���اع �ال دليل على 
�أن �ل�رش�كة و�لتقارب يف �الأ�صو�ت و�الآر�ء، يف تكوين 
بر�مج عمل �لتنمية �لوطنية، و�صوف نقوم خلل هذه 
�لور�ص���ة با�ص���تعر��ش م���ا مت �إجنازه م���ن ربط خلطة 

�لتنمية �لوطنية، الأهد�ف �لتنمية”.
وقدم بن �ص���م�ش بعدها ��صتعر��صاً مو�صعاً عن 
ذل���ك، وع���ن �خلطط �لتنمي���ة �القت�ص���ادية للمملكة 

بذ�ت �ل�صياق.
 

مقومات جوهرية 
من جهته، قال �رشقاوي للح�ص����ور “نحن �صعد�ء 
باملبادر�ت �لتي تتخذه����ا مملكة �لبحرين، كو�حدة 
من �لدول 193 و�لت����ي �جتمعت يف �لعام 2015 يف 
قمة �أممية لت�ص����اهم جنباً �إل����ى جنب مع هذه �لدول، 

يف و�ص����ع خطة عاملية طموحة، ترتكز على مقومات 
جوهري����ة �أ�صا�ص����ية، هي �لب�����رش، �لكوكب، �ل�ص����لم، 
�الزده����ار، و�ل�رش�ك����ة �لعاملي����ة، وت�ص����ع له����ا مبد�أ 

و�صيا�صة قائمة على عدم تخلف �أحد �لركب”.
و�أكم����ل “هذه �خلط����ة �لطموح����ة و�لتي عرفت 
 ،2030 �مل�ص����تد�مة  �لتنمي����ة  باأجن����دة  للع����امل، 
و�أهد�فها �ل�ص����بعة ع�رش، وغاياتها 169، مل ت�ص����تثن 
�أحد�ً يف عملية �مل�صاورة، و�ال�صتئنا�ش باالآر�ء، حيث 
��ص����تملت على توجهات �جلميع، �أفر�د� وموؤ�ص�صات 
وحكوم����ات، و��ص����تغرق �لعمل ال خر�جها بال�ص����ورة 
�لت����ي ترونها �ليوم، لفرة طويل����ة، بهدف �خلروج 
بخط����ة �ص����املة جامع����ة، تر�ع����ي �أه����م �الحتياجات، 

و�ل�رشوريات، و�لتطلعات”.
 

مبادرات وطنية 
وتاب����ع “�أنها بل �ص����ك خط����ط و�ع����دة، ويحتاج 
�لعم����ل عليه����ا لتكات����ف �جله����ود، و�أنن����ا يف �الأم����م 
�ملتحدة، �أخذنا على عاتقنا مهمة دعم �لدول، حملياً، 
و�قليمياً، يف م�صاعيها لتحقيق �لتنمية �مل�صتد�مة، 
من خلل مبادر�ت وطنية، هدفها ن�رش �لوعي بثقافة 
ه����ذه �الأهد�ف، وكيفي����ة تلبية �حتياج����ات، وعقدنا 
لهذ� �لغر�����ش، ور�ش عمل خمتلف����ة، جلميع �أطياف 
ومكون����ات �ملجتم����ع، بقطاع����ات خمتلف����ة �أبرزه����ا 

�ل�صباب و�ملر�أة، و�الأ�صخا�ش من ذوي �الإعاقة”.
وق����ال “ال ي����ز�ل عملن����ا كفريق �أمم����ي، يغطي 
مملكة �لبحرين، م�ص����تمر يف تقدمي �خلرب�ت �لفنية 
و�لتقنية و�لتكنولوجية لهذه �لقطاعات �ملختلفة، 
به����دف ت�ص����جيعهم عل����ى دم����ج �أه����د�ف �لتنمي����ة 
�مل�ص����تد�مة، يف عملية �لتخطيط، ور�صم �ل�صيا�صات 
روؤو�����ش  وج����ذب  �مل����و�رد،  و��ص����تثمار  �لتنموي����ة، 
�الأم����و�ل، وغرها من �لو�ص����ائل و�الآلي����ات لتحقيق 

ه����ذه �الأه����د�ف، مب����ا يو�ئم م����ع متطلب����ات �لتنمية 
بالبحرين”.

مبادئ توجيهية 
�لرئي�ص����ة  �لكاتب����ة  ��صتعر�ص����ت  ذل����ك،  �إل����ى 
للتقري����ر �أ�ص����ماء �أبا ح�ص����ني، �ملب����ادئ �لتوجيهية 
الإع����د�د �لتقري����ر، وم����ا ه����و مطل����وب م����ن �لقطاع 
�الأكادمي����ي باململك����ة، منه����ا �ل�صيا�ص����ة و�لبيئ����ة 
�لتمكينية، م����ن حيث خلق ملكية الأه����د�ف �لتنمية 
�مل�ص����تد�مة، و�لنظر يف �الإجر�ء�ت �لت�رشيعية للقر�ر 
رقم )21( ل�صنة 2015 ب�صاأن �ن�صاء �للجنة �لوطنية 
للمعلوم����ات، و�دم����اج �أه����د�ف �لتنمية �مل�ص����تد�مة 
2030 يف �الأط����ر �لوطني����ة، ودمج �البع����اد �لثلثية 
للتنمي����ة )�القت�ص����ادي و�الجتماع����ي و�لبيئي �الآن 
�ملوؤ�ص�ص����ية،  �الآلي����ات  ومعه����ا  �مل�ص����تقبل(،  ويف 
و�لق�صايا �لهيكلية. و�أكدت �أبا ح�صني على �لتقدم 
يف �الأه����د�ف و�لغاي����ات يف �لعمل على �ل�صيا�ص����ات 
�ملبتك����رة لتحقي����ق �الأه����د�ف، وعر�����ش �الجتاهات 
�لنا�ص����ئة،  و�لق�ص����ايا  و�لتحدي����ات  و�لنجاح����ات 
و�لدرو�ش �مل�ص����تفادة لها، وو�صف �الإجر�ء�ت �لتي 
مت �تخاذها ملعاجلة �لفجو�ت، و�لتحديات �حلالية، 

و�ي�صاً �ملجاالت �لتي تتطلب �مل�صورة و�لدعم.
 

شراكة شاملة 
وت�ص����اءلت ع����رب عر�����ش موج����ز ومرك����ز قدمته 
للح�ص����ور عن كيف يتم تعبئة �ملو�رد لتنفيذ خطة 
عام 2030، وما مت ر�ص����ده من ميز�نيات �إ�ص����افية 
لتنفي����ذ �جندة 2030، وع����ن م�ص����اهمة �ل�رشكاء من 
�لقطاع �خلا�����ش، و�الأكادميي����ني وغرهم، يف دعم 
خط����ة �لتنمي����ة �مل�ص����تد�مة، و�لتكنولوجي����ا، وبناء 
�لقدر�ت، وتطوير قو�ع����د �لبيانات، و�ل�رش�كات مع 

�أ�صحاب �مل�صلحة.
وفيم����ا يتعل����ق باملعلوم����ات و�لبيان����ات �لتي 
�صي�ص����تند عليه����ا تقري����ر �ال�ص����تعر��ش �لوطن����ي، 
�أو�ص����حت باأنها �ص����تكون بنط����اق نتائ����ج �حللقات 
�لنقا�ص����ية و�لت�ص����اور مع �أ�ص����حاب �مل�ص����لحة، من 
منظمات �ملجتمع �مل����دين، �لقطاع �خلا�ش، �لقطاع 
�الأكادميي، �ل�ص����باب و�مل����ر�أة، �لنو�ب و�ل�ص����ورى، 
�لقطاع����ات �حلكومية، و�أي�ص����اً �ال�ص����تبيانات �لتي 
يتم توزيعه����ا على �ل�����رشكاء يف �طار �ال�ص����تعر��ش 
�حلايل، ونتائج ��ص����تطلعات �لر�أي، وروؤية �لبحرين 
2030، وبر�مج عمل �حلكومة، و�لتقارير �لقطاعية، 
و�لتقارير �ملقدم����ة �لى �ملعاه����د�ت و�التفاقيات 
�لدولي����ة ذ�ت �لعلقة، و�لتقارير �الإح�ص����ائية �لتي 

ت�صدرها هيئة �ملعلومات، و�حلكومة �اللكرونية.

• • �أ�صماء �أبا ح�صني	 •�ل�صيخ عبد�هلل بن �أحمد 	 نبيل بن �صم�ش	

�إبر�هيم �لنهام

البحرين تزخر باإرث ح�شاري يعك�س اأ�شالة املجتمع
رعت “عاد�ت وتقاليد بحرينية”... �صمو �ل�صيخة لولوة بنت خليفة:

 �ملنام���ة - بن���ا: برعاي���ة كرمي���ة من 
�ص���مو �ل�ص���يخة لول���وة بن���ت خليف���ة �آل 
خليف���ة، كرمية رئي����ش �لوزر�ء �ص���احب 
�ل�ص���مو �مللكي �الأمر خليفة بن �ص���لمان 
�آل خليف���ة، �أقامت جمعي���ة رعاية �لطفل 
و�الأموم���ة م�ص���اء �أم����ش �حلف���ل �لر�ث���ي 
�ل�ص���عبي “ع���اد�ت وتقالي���د بحريني���ة”، 
مبق���ر �جلمعي���ة مبدين���ة عي�ص���ى، حي���ث 
��ص���تمل �حلفل على �لعديد من �لعرو�ش 
و�لفق���ر�ت و�الأغاين �لر�ثي���ة �لتي تعرب 
عن �أ�ص���الة وثقافة �صعب �لبحرين، و�أهم 

�لعاد�ت و�لتقاليد �لبحرينية.
وبهذه �ملنا�صبة، �أكدت �صمو �ل�صيخة 
لول���وة بنت خليف���ة �آل خليف���ة �أن مملكة 
�لبحري���ن تزخ���ر ب���اإرث ح�ص���اري وتر�ثي 
متميز يعك�ش �أ�ص���الة �ملجتمع �لبحريني 
من���ذ �لقدم ومت�ص���كه بالقي���م و�لعاد�ت 
و�لتقاليد �لتي �صكلت ثقافته ووجد�نه.

وعربت �صموها عن �صعادتها باإقامة 
مثل هذه �لفعاليات �لتي ت�صهم يف �إبر�ز 
ما متتلكه به �لبحرين من عاد�ت وتقاليد 
�أ�ص���يلة وتعريف �الأجيال �لنا�صئة بر�ث 
�الأب���اء و�الأجد�د، وغر����ش �لقيم و�ملبادئ 

�لتي جت�صد �لهوية �لبحرينية �الأ�صيلة.
ونوهت �صموها �إلى �أهمية �ملحافظة 
و�لتقالي���د  و�لع���اد�ت  �ل���ر�ث  عل���ى 
باعتبارها قيمة كبرة، موؤكدة �صموها �أن 
توجيهات �لو�لد �ص���احب �ل�صمو �مللكي 
�الأمر خليفة بن �صلمان �آل خليفة رئي�ش 
�ل���وزر�ء �ملوقر حفظ���ه �هلل ورعاه، حتث 
د�ئما عل���ى �الهتمام بالر�ث و�لتم�ص���ك 

و�إيلئها  �لبحرينية  بالعاد�ت و�لتقالي���د 
�الهتمام �للزم �لذي ي�ص���من تو��ص���لها 
عرب �الجيال مبا يحفظ للمجتمع �لبحريني 

هويته.
من جانبها، رفعت �ل�ص���يخة هند بنت 
�ص���لمان �آل خليفة رئي�ص���ة جمعية رعاية 
�لطفل و�الأمومة، خال�ش �ل�صكر و�لتقدير 
�إلى �ص���مو �ل�ص���يخة لولوة بنت خليفة �آل 
خليفة عل���ى رعايته���ا �لكرمي���ة للحفل، 
م�ص���يدة مب���ا توليه �ص���موها م���ن �هتمام 
متو��ص���ل ومتابعة د�ئم���ة لعمل �جلمعية 
�الإن�ص���اين ودعمها للموؤ�ص�صات �لتعليمية 
ومرك���ز ماجد �لزي���اين لتحفي���ظ �لقر�آن، 
وخمتل���ف �أن�ص���طة �جلمعي���ة، وبر�جمه���ا 
�ملتنوعة �لتي تهدف �إلى خدمة �ملجتمع 

�لبحريني.
و�أك���دت �أن جمعي���ة رعاي���ة �لطف���ل 
و�الأموم���ة ت�ص���عى م���ن خ���لل م���ا تقدمه 
م���ن فعاليات �إل���ى �حلفاظ عل���ى �لهوية 

�لبحريني���ة وتاأ�ص���يل �لقي���م و�لع���اد�ت 
�ملجتم���ع  ب���ه  يتمي���ز  �لت���ي  و�لتقالي���د 
�لبحرين���ي، وغر�ص���ها يف نفو����ش �الأجيال 

�لقادمة.
وت�صمن �حلفل عر�ش فقر�ت تر�ثية 
حول بع�ش �لعاد�ت و�لتقاليد �لبحرينية 
مث���ل خ�ص���وف �لقم���ر، �لقرقاع���ون، حيه 
بيه وبع�ش �الأغ���اين �لر�ثية وغرها من 
�لفعالي���ات �الأخ���رى، كم���ا �ص���هد �حلفل 
توزي���ع كتي���ب عل���ى �ل�ص���يوف يتناول 
�لع���اد�ت و�لتقالي���د و�الأغاين �ل�ص���عبية 

�لبحرينية
و�نتهى �حلفل بت�ص���لم �صمو �ل�صيخة 
�آل خليف���ة هدي���ة  لول���وة بن���ت خليف���ة 
تذكاري���ة من �ل�ص���يخة هيا بن���ت علي بن 
عبد�هلل �آل خليفة، ثم مت �إقامة ع�صاء ر�ق 
بدعوة من كرمية �ص���احب �ل�صمو �مللكي 

رئي�ش �لوزر�ء.

• جانب من �حلفل �لر�ثي �ل�صعبي “عاد�ت وتقاليد بحرينية”	



املنامة - املجل�س الأعلى 
للبيئ���ة: اأعل���ن املجل�س الأعلى 
للبيئة عن اإطالق حملة تنظيف 
لقاع بح���ر حممية جنوة بولثامة 
ال�س���بت املقبل بالتعاون  يوم 
للبيئ���ة  املتح���دة  الأم���م  م���ع 
ووكالة الزراعة والرثوة البحرية 

والإدارة العام���ة خلف���ر ال�س���واحل ومب�س���اركة 
عددا من الغوا�سني املحرتفني املتطوعني. 

للمجل����س  التنفي���ذي  الرئي����س  واأ�س���ار 
حمم���د بن دين���ه اإلى اأن حمل���ة التنظيف تاأتي 
�س���من م�س���اعي املجل����س لتحقي���ق اأه���داف 
احلمل���ة العاملية )بح���ار نظيف���ة(، واإميانا من 
املجل�س باأهمية املحافظة على البيئة البحرية 
وال�س���عاب املرجاني���ة ومراق���د حم���ار اللوؤل���وؤ 
واإحي���اء ال���رتاث الوطن���ي املرتب���ط ب�س���ناعة 
وجتارة ا�س���تخراج اللوؤلوؤ، ول�س���يما يف حممية 
جن���وة بولثامة الذي ي�س���كل موقعها اجلغرايف 
اأهمي���ة كب���رة ومكان���ه خا�س���ة ل���دى البح���ار 
البحرين���ي، والت���ي تعت���ر من اأك���رث املناطق 

الزاخرة بالتنوع احليوي والرثوات الطبيعية. 

نظ���م  ال�س���دد  ه���ذا  ويف 
للبيئ���ة  الأعل���ى  املجل����س 
للغوا�س���ني  توعوية  حما����رة 
املتطوع���ني يف احلمل���ة م�س���اء 
خالله���ا  ا�س���تعر�س  اأم����س، 
اخت�سا�سي بيئة باإدارة التنوع 
احليوي باملجل�س علي من�سور 

نبذة تعريفية باحلملة وبرناجمها واأهدافها. 
ونوه اإل���ى اأن احلمل���ة �س���تقوم بتنظيف 
قيعان البحار م���ن خمتلف اأنواع املخلفات مبا 
فيه���ا املخلفات الناجتة عن عمليات ال�س���يد 
البح���ري، كم���ا �س���يقوم املتطوع���ون يف حملة 
التنظيف باإزالة اأدوات ال�س���يد املخالفة مثل 
القراق���ر وغره���ا م���ن الأدوات املحظورة يف 
املحمي���ة بناًء عل���ى القرار رقم 2 ال�س���ادر يف 
2017 ب�س���اأن اعتب���ار منطقة جن���وة بو لثامة 
حممية طبيعية؛ ملا لها من اأ�رار بيئية ج�سيمة 
على ال�سعب املرجانية والتنوع احليوي، وقدم 
�رحا مف�سال للم�س���اركني باحلملة عن اأف�سل 
الأ�ساليب احلديثة لتنظيف قيعان البحار دون 

الإ�رار بال�سعب املرجانية والبيئة البحرية. 
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قوة الدفاع توفر �سبل القوة واملنعة لأ�سلحتها

على اأهبة ال�ستعداد لأي طارئ جواهري: “جيبك” 

“الداخلية” تنظم دورات عن الوظيفة العامة والتعامل الناجح 

ختام مو�سم �سوق املزارعني بـ “مهرجان �سهر العطاء” 

تفقد جهوزية وحدة ع�سكرية... القائد العام:

“الدفاع املدين” يتفقد جممع ال�ركة خالل فرتة ال�سيانة ال�ساملة

مب�ساركة 60 �سابطا وباحثا قانونيا

ينظم بالبديع غدا ا�ستعدادا ل�سهر رم�سان املبارك... “الزراعة”:

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: تفق���د القائ���د الع���ام 
لقوة دف���اع البحرين امل�س���ر الركن ال�س���يخ خليفة 
ب���ن اأحمد اآل خليفة �س���باح اأم�س اإح���دى وحدات قوة 
دف���اع البحري���ن، اإذ اإطل���ع عل���ى م�س���توى اجلهوزية 
القتالي���ة والإداري���ة، كم���ا وقف على �س���ر اإجراءات 
العم���ل وامله���ام والواجب���ات الت���ي تقوم به���ا هذه 
الوحدة يف اإط���ار واجبها الوطني. واأثنى القائد العام 
لق���وة الدف���اع عل���ى اجلهود الت���ي يبذلها منت�س���بو 
هذه الوحدة وامل�س���توى املتميز الذي و�س���لت اإليه 
من حي���ث الكف���اءة التدريبية واجلهوزي���ة القتالية، 
كم���ا قدم له���م ن�س���ائحه وتوجيهاته احلثيث���ة، واأن 
يظهروا دائًما مب�س���توى كبر م���ن املهنية والكفاءة 
خ���الل تنفيذ وتطبيق كل ما يوكل اإليهم من واجبات 
حلف���ظ الأمن وال�س���تقرار يف اململك���ة.  ونوه القائد 
العام لقوة دفاع البحرين على اأن قوة دفاع البحرين 

تعم���ل بكل مقدرة وثبات يف تهيئة كل �س���بل القوة 
واملنعة ملختلف اأ�سلحتها ووحداتها، يف ظل القيادة 
احلكيمة لعاهل البالد القائد الأعلى �س���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، موؤكًدا اأن قوة دفاع 

البحرين �س���تبقى بعون اهلل عز وجل احل�س���ن املنيع 
و�سمام الأمان ململكتنا الغالية والدرع الواقي الذي 
يحمي حدود الوطن وي�س���من �س���المة اأرا�سيه وتوفر 

الأمن الالزم للتقدم والتنمية والزدهار.

�سرتة - جيبك: ا�ستقبلت �ركة اخلليج ل�سناعة 
البرتوكيماوي���ات »جيب���ك« وفدا م���ن الإدارة العامة 

للدفاع املدين برئا�سة العقيد حممد الغدير.
وخ���الل الزيارة ق���دم مراقب احلريق وال�س���المة 
بال�رك���ة حممد العي�س���ى �رحا تعريفي���ا عن عمليات 
ال�س���يانة الدورية التي تقوم به���ا ال�ركة يف الوقت 
احلايل وما تتطلبه من ا�س���تعدادات م�س���بقة لتوفر 
الأمن و�سالمة الأفراد واملن�ساآت وعملية انتقال اآمن 
للمعدات امل�ستخدمة وتركيبها داخل جممع ال�ركة. 

بعده���ا قام الوفد بجولة تفقدي���ة؛ للتعرف عن 
كثب على �سر اأعمال ال�سيانة.

واأك���د رئي����س ال�رك���ة عبدالرحم���ن جواهري اأن 
جمل�س اإدارة ال�ركة حري�س كل احلر�س على �سمان 
اأمن و�س���المة جميع منت�س���بي ال�رك���ة داخل جممعها 
ال�سناعي وخارجه، م�سيًفا اأن ال�ركة تتابع با�ستمرار 
م�س���تجدات ه���ذا املج���ال م���ع املنظم���ات العاملية 
املخت�س���ة، منوًه���ا باأهمي���ة الرام���ج التوعي���ة التي 
تقدمه���ا ال�ركة للموظف���ني واملقاولني ا�س���تجابة 
لإج���راءات الط���وارئ والنظم املعمول به���ا يف مواقع 

العمل؛ ل�سمان �سالمة الأفراد واملن�ساآت.
واأ�س���ار رئي����س ال�رك���ة اإل���ى اأن الإدارة حتر�س 
على التن�سيق امل�س���رتك بني ال�ركة والإدارة العامة 
للدفاع املدين من حي���ث التاأهب للطوارئ واللتزام 
بتبادل املعلوم���ات واملعرفة يف ما يخ�س ال�س���المة 

واأمن الأفراد واملن�ساآت، كما تقوم بتوفر التدريب 
املالئ���م لطاقم الأمن وال�س���المة فيه���ا بالتعاون مع 
ممثلني من الدفاع املدين وعدد من ممثلي ال�ركات 
املج���اورة العامل���ة يف قط���اع ال�س���ناعات النفطّية؛ 

حت�سًبا لوقوع اأي طارئ.

املنام���ة - وزارة الداخلية: حت���ت رعاية الوكيل 
امل�س���اعد للموارد الب�رية العميد عادل اأمني، نظمت 
اإدارة �س����ؤون ال�سباط بالتعاون مع معهد الدرا�سات 
الق�سائية والقانونية التابع لوزارة العدل وال�سوؤون 
الإ�س���المية والأوق���اف، دورتني تدريبيتني �س���ارك 
فيهم���ا اأك���رث م���ن 60 �س���ابطا وباحث���ا قانونيا من 

خمتلف اإدارات الوزارة.
وت�سمنت الدورة الأولى، التي دارت حول تنمية 
املهارات الأ�سا�س���ية يف الإفتاء والتف�س���ر و�سياغة 
القرارات ومراجعة العقود، وحا�ر فيها م�ست�سار وزير 
العدل وال�س���وؤون الإ�سالمية والأوقاف اأحمد دروي�س، 
كيفية الربط بني املحتوى التدريبي والخت�سا�سات 
الوظيفي���ة املنوطة بالعامل���ني يف املجال القانوين، 
وتو�سيح م�س���مون التف�س���ر القانوين وتق�سيماته 
واأ�س���بابه، وبيان اأن���واع الت�ريعات وكيفية �س���نها، 
اإ�س���افة اإل���ى حتدي���د املب���ادئ والأ�س����س القانونية 
الواجب مراعاتها يف جمال �س���ياغة واإعداد القرارات 
واملن�سورات والتعاميم، وغرها من املحاور الهامة .

وتطرقت الدورة الثانية، والتي تركز مو�سوعها 
حول “التاأديب يف الوظيفة العامة يف �سوء �سمانات 
حق���وق الإن�س���ان” اإلى املفاهيم الأ�سا�س���ية ب�س���اأن 
حقوق الإن�س���ان واإطاللة على م�سرة البحرين يف هذا 

املجال، وم�س���ادر حقوق الإن�سان يف اإطار الت�ريعات 
الوطنية والعهود واملواثي���ق الدولية، مفهوم احلق 
يف العدال���ة، نظرة ال�ريعة الإ�س���المية حلق الإن�س���ان 
يف العدال���ة، ماهي���ة امل�س���وؤولية الإداري���ة والنظ���ام 
التاأديب���ي يف قان���ون اخلدمة املدني���ة وقانون نظام 
ق���وات الأمن العام. يف �س���ياق مت�س���ل، نظمت اإدارة 
�س�ؤون ال�س���باط دورة بنادي �سباط الأمن العام عن 

اأ�س���لوب التعامل الناجح مب�س���اركة 16 �س���ابًطا من 
خمتلف اإدارات الوزارة. ويف ختام هذه الدورات، قام 
مدير اإدارة �س����ؤون ال�س���باط املقدم ح�سن املالكي 
بتوزيع ال�سهادات على امل�ساركني يف هذه الدورات، 
متمنيا لهم التوفيق والنجاح، وموؤكدا حر�س الوزارة 
على الرتقاء باأداء من�سوبيها وتاأدية مهامهم بكفاءة 

ومهنية. 

تنظ����م وكال����ة الزراع����ة وال����رثوة البحري����ة غدا 
ال�س����بت مهرجان نهاية املو�س����م يف ختام فعاليات 
بحديق����ة  ال�ساد�س����ة  بن�س����خته  املزارع����ني  �س����وق 
البدي����ع، حت����ت عن����وان »�س����هر العطاء« ا�س����تعدادا 
ل�س����هر رم�س����ان الك����رمي وبه����دف توفر اخل�س����ار 
والفواك����ه وال�س����ناعات الغذائي����ة البحريني����ة التي 
يحتاجها املواطنون واملقيمون خالل ال�سهر الكرمي 
وم�س����اعدة املزارع����ني يف اإيج����اد فر�����س ت�س����ويق 

ملنتجاتهم.
وتت�س����من فعالي����ات ال�س����وق عر�س اأ�س����ناف 
متع����ددة م����ن التم����ور وم����اء اللق����اح وال����ورد وم����اء 

الأع�ساب البحرينية وهي املنتجات الأكرث طلبا خالل 
�سهر رم�سان الف�س����يل ملا متتاز به تلك املنتجات 
املحلي����ة م����ن تاريخ طوي����ل اإلى جان����ب عر�س وبيع 
م�ستلزمات القرقاعون، مب�ساركة من الأ�ر املنتجة. 
فيم����ا اأعلن����ت وكال����ة الزراعة وال����رثوة البحرية 
عن تنظيم ور�س عمل ي�س����ارك فيها خراء وباحثون 
لتطوي����ر زراع����ة النخي����ل ومعاجلتها واإيج����اد اآليات 
علمي����ة لإدخ����ال اأ�س����ناف جدي����دة ميك����ن زراعته����ا 
باململك����ة من خالل تبادل اخل����رات يف جمال البحث 
العلمي الزراعي، والبحث يف �س����بل تطوير اأ�س����اليب 
الإنتاج مبا ي�س����ب يف م�س����لحة املزارع البحريني يف 

املق����ام الأول، لفتة اإلى اأن الزراعة والرثوة البحرية 
اأو�سكت على النتهاء من اإن�ساء م�سنع للتمور �سوف 
ي�سهم يف تعزيز زراعة النخيل باعتبارها اأحد م�سادر 
القت�س����اد الوطني واأحد اأهم عنا�����ر حتقيق الأمن 
الغذائي للبالد.  يذكر اأن فعاليات �سوق املزارعني 
ا�س����تمرت لهذا العام ملدة 22 اأ�س����بوعا ومب�س����اركة 
39 مزارًعا بحرينًيا، و5 �ركات زراعية قاموا بعر�س 
منتجاتهم الزراعية يف اإطار الحتفالت الت�س����ويقية 
الوطني����ة الت����ي تنظمه����ا وكال����ة الزراع����ة وال����رثوة 
البحري����ة بالتع����اون م����ع املب����ادرة الوطني����ة لتنمية 
القطاع الزراعي التي اأطلقتها قرينة العاهل رئي�سة 

املجل�س الأعلى للمراأة رئي�س����ة املجل�س ال�ست�ساري 
للمب����ادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي �س����احبة 
ال�س����مو امللك����ي الأم����رة �س����بيكة بن����ت اإبراهيم اآل 

خليف����ة لتحقي����ق رواج للمنت����ج الزراع����ي املحل����ي 
بجودته العالية، وزيادة دخل املزارعني البحرينيني 

مبنظومة ت�سويقية متكاملة.

• القائد العام يف زيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين 	

• »جيبك« ت�ستقبل وفدا من الإدارة العامة للدفاع املدين برئا�سة العقيد حممد الغدير	

• جانب من اإحدى الدورات التدريبية	

رئي�س “الأركان” ي�سيد بجهود “درع اجلزيرة”

مدير “احلر�س الوطني” يبحث التن�سيق مع الظاهري

جمل�س اإدارة “املتحدة للأ�سمنت” يكرم اأحد الأع�ساء

اأول حملة تنظيف يف قاع البحر ملحمية جنوة بولثامة

الرفاع - قوة الدفاع: ا�ستقبل رئي�س هيئة 
الأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب النعيمي مبكتبه 
يف القيادة العامة �س���باح اأم�س، قائد قوات درع 
اجلزيرة امل�سرتكة اللواء الركن وليد الظاهري. 

ويف اللق���اء، رح���ب رئي����س هيئ���ة الأركان 

بقائ���د ق���وات درع اجلزيرة امل�س���رتكة، م�س���يًدا 
باجلهود الطيبة التي تبذلها قوات درع اجلزيرة 
امل�س���رتكة يف تر�س���يخ وحدة الهدف وامل�س���ر 
الذي يرب���ط دول جمل�س التع���اون لدول اخلليج 

العربية. 

ال�س���خر - احلر����س الوطني: ا�س���تقبل 
مدي���ر اأركان احلر����س الوطني الل���واء الركن 
ال�سيخ عبدالعزيز بن �سعود اآل خليفة مبكتبه 
يف مع�س���كر ال�سخر �س���باح اأم�س قائد قوات 
درع اجلزي���رة امل�س���رتكة الل���واء الركن وليد 

الظاهري والوفد املرافق.
ويف اللق���اء، رح���ب مدي���ر الأركان بقائد 
والوف���د  امل�س���رتكة  اجلزي���رة  درع  ق���وات 

املرافق، م�سيًدا باجلهود الطيبة التي تبذلها 
قوات درع اجلزيرة امل�س���رتكة يف حفظ حدود 
دول اخللي���ج العربي وتر�س���يخ وحدة الهدف 
وامل�س���ر الذي يربط دول جمل����س التعاون 

حتت منظومة دفاعية م�سرتكة.
ومت يف اللقاء ا�س���تعرا�س اأوجه التعاون 
والتن�س���يق ب���ني اجلانب���ني وبحث ع���دد من 

املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك.

كرم رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة ال�ركة 
الإدارة  املتح���دة لالأ�س���منت ع�س���و جمل����س 
نورالدي���ن عبداهلل نورالدين الذي تقاعد بعد 

25 �سنة من العطاء املتميز. 
وبه���ذه املنا�س���بة، قدم رئي����س جمل�س 

الإدارة حممد بن عل���ي القرين، ونائب رئي�س 
املجل����س عبدالرحم���ن حممد �س���يف جم�س���ر 
هدي���ة تذكارية لنورالدين بح�س���ور اأع�س���اء 
جمل�س الإدارة تقديرا من اجلميع لإ�س���هاماته 

الكبرة يف تطوير ومنو ال�ركة.
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ت����ب����اي����ن ب�����������ص�����اأن اع�����ت�����ب�����ار و������ص�����ع امل����ل���������ص����ق����ات ظ������اه������رة ب���ح���ري���ن���ي���ة

تقوي: اجل���واز وثيقة ر�ص���مية تعرب ع���ن الهوية

رمزي: امل�صبطة تثبت اأن العقوبة لن تطبق باأثر رجعي

���د امل�ص���لم: البحري���ن تب���دع بالقوان���ن وال تقلِّ

املوؤيد: توافق حكومي نيابي �صوري على العقوبة

حظر مل�سقات اجلوازات ي�سمل وزارات و�سفارات وبنوكا
400 دينار عقوبة املخالفن بو�صع اأختام اأو عبارات... �صوريون ل�“$”:

االستثناء
واعت���ربت ال�ص���ورية �صو�ص���ن تق���وي اأن اجلواز 
ميثل وثيقة ر�صمية للمواطن، وتعرب عن هويته اأمام 
اجلهات االأخرى. وذكرت اأن الت�رشيع كان وا�ص���حا يف 
�ص���مول حظره جلميع االأختام واملل�صقات والعبارات 
غ���ر القانوني���ة وم���ن جه���ات غ���ر خمول���ة بذل���ك، 
م�ص���تدركة باأن اال�ص���تثناء الوحيد من ذلك �صيكون 

ل�صلطات اجلوازات واجلمارك بالدول.
ولفت���ت اأنه بالن�ص���بة مل���ن يوجد بج���وازه حاليا 
اأّي ختم اأو مل�ص���ق اأو عبارة م���ن حمظورات القانون، 
فيتع���ن عليه مراجع���ة االإدارة املخت�ص���ة ب�ص���وؤون 
اجلوازات بوزارة الداخلية التخاذ الالزم، وم�ص���تبعدة 

تطبيق القانون باأثر رجعي على املخالفن.
عل���ى  املفرو�ص���ة  الغرام���ة  عقوب���ة  اأن  وراأت 

املخالف “منا�صبة وكافية” مع الفعل املجرَّم.
وع���ربت عن اأ�ص���فها من �ص���يوع ظاه���رة وجود 
اأختام ومل�ص���قات وعبارات باجلوازات وبخا�صة لدى 
مكات���ب ال�ص���فر وال�ص���ياحة للمواقع الديني���ة اأو من 

جهات اأخرى غر خمولة بذلك.

جيب
وقال ال�ص���وري خمي�س الرميح���ي اإن حظر اإتالف 
اجلواز باملحظورات اجلدي���دة ال يقت�رش على مكاتب 
احل���ج والعم���رة، واإمن���ا ي�ص���مل مكات���ب التخلي����س 
والبنوك ومكاتب ال�صفر وال�صياحة وبع�س الهيئات 

احلكومية والوزارات.
اجل���وازات  ب�ص���وؤون  املخت�ص���ة  االإدارة  ودع���ا 
بالدولة �رشورة اإيجاد اآلية ت�ص���مح بو�صع ورقة تبن 
اجلهة الت���ي تتعامل باجلواز مثل فتح جيب بالغالف 

اخلارجي ي�صمح بو�صع ورقة الأغرا�س حمددة.
وب���رر اقرتاحه ب���اأن من غر املمك���ن اأن تتعامل 
بع����س اجلهات مع اآالف اجلوازات يف املعامالت دون 
و�ص���ع اإ�ص���ارة اأو حم���ددات معينة ب���ارزة تعترب من 
االأم���ور التنظيمية. واأكد اأن احلفاظ على واز ال�ص���فر 

ومكانته ميثل �رشف وانتماء حلامله.
واعترب عقوبة الغرامة املفرو�ص���ة حاليا كافية، 
واأن الق�ص���د منها حفظ مكانة جواز ال�صفر واأهميته، 
وامل����رشِّع دائم���ا يراق���ب امل�رشوعات ح���ال تطبيقها، 
ف���اإذا ما وجد ق�ص���ورا يف عقوبة مل ت���ردع املخالفن 

قام باإجراء ما يلزم.
وع���رب ع���ن اأ�ص���فه م���ن انت�ص���ار ظاهرة و�ص���ع 
املل�صقات واالأختام والعبارات من جهات غر خمولة 

باجل���وازات وهو م���ا قاد ال�ص���تحداث ه���ذه العقوبة 
بالقانون.

 احترام
واأك���د ال�ص���ورية زهوة الكواري ����رشورة احلفاظ 
على جواز ال�ص���فر؛ بو�ص���فه وثيق���ة قانونية مهمة، 
وتوج���د اآلي���ات كث���رة ومبتك���رة ميكن م���ن خاللها 
حلم���الت احل���ج والعم���رة واملكات���ب والبن���وك التي 
ت�صع املل�ص���قات املحظورة حاليا لرتتيب التعامل 
م���ع اجلوازات. ونبهت اإلى �رشورة اأن يراجع من يوجد 
بجوازه ختم اأو مل�ص���ق اأو عب���ارة من جهة غر خمول 
له���ا �رشعة تقدمي ج���وازه لالإدارة املخت�ص���ة وتغير 
ه���ذه الوثيقة، واأن تفا�ص���يل االإج���راءات التنفيذية 

لدى االإدارة املعنية.
واعتربت اأن اإقرار الربملان الغرامة لي�س هدفه 

العقاب، ولك���ن هدفه التنظيم واحرتام وثيقة متثل 
هوية البلد ومكانته. 

  تبدع
وراأى ال�ص���وري خالد امل�صلم اأن تطبيق عقوبات 
القان���ون لن تكون باأثر رجعي؛ وذل���ك لوجود اآليات 

د�صتورية وقانونية معروفة يف هذا ال�صدد.
وقال اإن البحرين تبدع يف و�ص���ع ت�رشيعاتها، وال 
تقلِّد، ولهذا فاإنها قررت عقوبة الغرامة للمخالفن، 
ومل تفر����س عقوب���ة احلب����س والغرامة اأ�ص���وة بدول 

اأخرى.  

األخالق
ونبهت ال�ص���ورية جهاد الفا�ص���ل اإلى اأن اجلواز 
ميثل وثيقة ر�ص���مية تعرب عن هوية الدولة، وحتمل 

�ص���عارها ل���ذا ف���اإن م���ن الواجب اح���رتام وق���ار هذا 
امل�صتند؛ الأن احرتامه من احرتام الدولة واأنظمتها.

وقال���ت: “ال ميك���ن اأن نن�ص���ى م�ص���اهد دو����س 
عدمي���ي االأخ���الق الوطنية اجل���واز االأحم���ر اأو متزيق 
بع�ص���هم �ص���فحاته، هم اأهانوا وطنهم الذي رباهم 
واحت�صنهم وعلمهم، والبد اأن يكون للجاحد عقاب”.
واقرتح���ت تكثي���ف حم���الت التوعي���ة حلم���الت 
احل���ج ومكاتب ال�ص���فر وال�ص���ياحة ومكاتب تخلي�س 
املعامالت؛ الأنها امل�صتهدفة بالدرجة االأولى، وت�صع 

املل�صقات واالأختام وغرها.
وا�صتبعدت تطبيق القانون باأثر رجعي، ويتعن 
على م���ن يوجد بج���وازه اأي من املحظ���ورات احلالية 
بالقانون مراجعة االإدارة املخت�ص���ة بوزارة الداخلية 
التخ���اذ ال���الزم ب�ص���اأنه وفق���ا لل�ص���وابط التنفيذية 

املقررة يف هذا ال�صاأن.

ولفتت اإلى اأنها اأ�ص���ارت بجل�ص���ة املجل�س التي 
ناق����س فيه���ا التعدي���ل الت�رشي���ع اإلى اجت���اه الدول 
املتقدمة الإ�ص���دار جوازات اإلكرتوني���ة حاليا، ودولة 
الكويت ال�صقيقة قد �صبقتنا خليجيا يف هذا املجال، 
وراأت وج���وب اال�ص���تعداد ملرحل���ة االنتق���ال للجواز 
االإلكرتوين االأكرث اأمانا عامليا، والذي يت�صمن �رشيحة 
اإلكرتونية فيها بيانات املواطن وتوقيعه اإلكرتونيا 

وب�صمته.
  فردية

ونوه���ت ال�ص���ورية هال���ة رم���زي ب���اأن التعديل 
اأن���واع  جمي���ع  عل���ى  حمظ���ورات  ي�ص���ع  الت�رشيع���ي 
املل�ص���قات عل���ى اجل���وازات ومل ي�ص���تثن اأّي جهة. 
وقال���ت ال اأثر رجعي لتطبي���ق القانون وذلك بتاأكيد 
مندوب احلكومة بجل�صة جمل�س ال�صورى وذلك مثبت 
وموثق مب�صبطة اجلل�صة. وقللت من اعتبار املخالفة 
بالتعديل الت�رشيعي اأنها ظاهرة بالبحرين، وم�ص���رة 
لوج���ود “حاالت فردي���ة حمدودة”، ولذل���ك ال داعي 

لت�صديد العقوبة لت�صمل احلب�س والغرامة. 

مؤقتا
وبن ال�ص���وري اأحمد �صامل العري�س اأن التعديل 
الت�رشيعي يخاطب اأّي جهة ت�ص���ع اأختاما اأو مل�صقات 
اأو عبارات مثل مكاتب ال�ص���فر وال�صياحة اأو الفنادق 

وحتى ال�صفارات وغرها.
واأكد �صعوبة تطبيق القانون يف املرحلة االأولى 
م���ن �رشيان���ه، واإن ذلك يج���ب اأن يتواك���ب مع اإطالق 
حم���الت للتوعي���ة املجتمعي���ة ب����رشورة احلفاظ على 
اجلواز، واإ�صاعة هذه الثقافة؛ الأن الوقوع يف املحظور 

يعني حفظ اجلواز عن املخالف موؤقتا عند ال�صفر.
وب���ن اأن و�ص���ع املل�ص���قات و�ص���يلة معم���ول 
بها عاملي���ا لتمييز االأع���داد الكبرة م���ن اجلوازات، 
و�ص���يكون تطبي���ق الغرامة باملرحلة االأولى �ص���عبا، 
ولكن املمار�ص���ة اجلادة للقانون �صتقود نحو �صمان 

تنفيذه ب�صكل وا�صح للجميع.

 احترازية
وب���ن ال�ص���وري دروي����س املناعي اأن���ه ال مانع 
اأن تل�ص���ق حم���الت احل���ج والعم���رة مل�ص���قات على 
اجل���وازات �رشيط���ة اإم���كان نزعه���ا، واأال تتل���ف هذه 

الوثيقة الر�صمية املهمة.
ودعا حمالت احلج والعمرة وغرهم اإلى االنتباه 
لذلك عرب و�ص���ع مل�ص���قات ممكن اإزالته���ا دون اأن 
توؤث���ر على اجل���واز، اأما يف حال الرتاخ���ي عن االلتزام 
بذلك، ف�صيكون تطبيق العقوبة نافذا على املخالف.

وتابع: على حامل اجلواز اإذا لديه ختم اأو مل�صق 
اأو عبارة باجل���واز حاليا اأن يطلب من االإدارة املعنية 
ع���ن اإ�ص���دار اجلوازات اإ�ص���دار جواز جدي���د مع بيان 
�ص���بب الطل���ب. وراأى اأن عقوبة الغرام���ة كافية، وال 
داعي ل�صمول عقوبة احلب�س معها. وذكر اأن املخالفة 
التي يعاجله���ا التعديل الت�رشيعي مل ت�ص���ل ملرحلة 
الظاهرة، ولكن من �صيا�صات الدول امل�صتمرة و�صع 
التداب���ر الت�رشيعية االحرتازية ملواجه���ة اأّي خرق اأو 
متادي، وبخا�ص���ة ما يتعلق بالوثائق القانونية التي 
متثل �صورة البلد. واأكدت ال�ص���ورية �صامية املوؤيد 
اأن اجلواز ميثل هوي���ة مهمة للبلد وحامله. واعتربت 
العقوبة املفرو�ص���ة منا�ص���بة وذلك بتوافق حكومي 

ونيابي و�صوري ب�صاأنها.

توا�صل مندوب “البالد” مع جمموعة �صورين 
طالبا ا�صتطالع راأيهم ب�صاأن املوقف الت�رشيعي من 
تعديل قانون جواز ال�صفر، الذي ين�س على عقوبة 
ملن يتلف اجلواز اأو ي�ص���ع مل�صقات اأو عبارات اأو 
اأخت���ام دون اأن يكون يكون خم���وال بذلك، وفر�س 
غرامة ال تق���ل عن 50 دينارا وال جتاوز 400 دينار 
للمخالف���ن. وبع���ث مندوب ال�ص���حيفة ر�ص���الته 

بال�ص���اعة اخلام�صة والن�ص���ف من ع�رش يوم اجلمعة 
20 اأبريل 2018، وراجيا من ال�ص���ورين التلطف 
باالإجاب���ة قب���ل حل���ول ال�ص���اعة الرابع���ة ع�رش يوم 
االإثن���ن املوافق 23 اأبريل، وذل���ك الإعداد املادة 

ال�صحافية ودفعها لدواليب االإنتاج.
وج���رى اإر�ص���ال 21 ر�ص���الة، لكل م���ن: حممد 
اخلزاع���ي، ودروي�س املناعي، وخمي����س الرميحي، 

وهالة رم���زي، وف���وؤاد احلاجي، ومن�ص���ور �رشحان، 
وزهوة الكواري، وحمد النعيمي، و�ص���عيد اليماين، 
وع���ادل املع���اودة، وعبدالرحم���ن جم�ص���ر، وخالد 
امل�صلم، و�صمر البحارنة، ونوار املحمود، وفاطمة 
الكوهجي، وجهاد الفا�ص���ل، ونان�ص���ي خ�ص���وري، 
وعلي عي�ص���ى، واأحمد العري�س، و�ص���امية املوؤيد، 
وخال���د امل�ص���قطي. وا�ص���تجاب لطلب امل�ص���اركة 

9 �ص���ورين فقط، وهم: �صو�صن تقوي، وخمي�س 
الرميحي، وزهوة الكواري، وخالد امل�ص���لم، وجهاد 
الفا�صل، وهالة رمزي، واأحمد العري�س، ودروي�س 

املناعي، و�صامية املوؤيد.
الدع���وة  ر�ص���الة  ال�ص���ورين  بع����س  وق���راأ 
للم�ص���اركة باال�ص���تطالع ومل يعقب���وا، وغرهم مل 
يطلعوا على الر�صالة حتى �صاعة اإعداد اال�صتطالع.

9 �سورييـن فقــط مــن اأ�ســـل 21 ردوا علــى ا�ستطـــالع “$”
3 اأيام مهلة للم�صاركة اأو االعتذار... وبع�صهم قراأ الدعوة ومل يجب

قال �صوريون  لـ “البالد” اإن حظر و�صع املل�صقات واالأختام على جواز ال�صفر ال يقت�صر على حمالت 

احلج والعمرة واالأماكن الدينية االأخرى، واإمنا ي�صمل وزارات وهيئات و�صفارات وفنادق وبنوك ومكاتب 

تخلي�ص ومكاتب ال�صفر وال�صياحة.

وتباينت االآراء ب�صاأن اعتبار و�صع املل�صقات واالأختام ظاهرة لدى البحرينيني. واتفقوا على االكتفاء 

بعقوبة الغرامة للمخالفني وعدم �صمول املخالف بعقوبة احلب�ص اأ�صوة بذات املخالفة بدول اأخرى.

وكان جمل�صا ال�صورى والنواب قد اأقرا تعديال ت�صريعيا بقانون جواز ال�صفر يعاقب من يتلف اجلواز 

اأو ي�صع مل�صقات اأو عبارات اأو اأختام دون اأن يكون يكون خموال بذلك.

وفر�ص الت�صريع غرامة ال تقل عن 50 دينارا وال جتاوز 400 دينار للمخالفني.

را�سد الغائب

• خمي�س الرميحي	 • •�صو�صن تقوي	 خالد امل�صلم	

• اأحمد العري�س	

• •زهوة الكواري	 جهاد الفا�صل	

• دروي�س املناعي	

• هالة رمزي	

• �صامية املوؤيد	

الكواري: يجب على حمالت احلج ابتكار اآليات لرتتيب اجلوازات
االأوراق ل��و���ص��ع  ب����اجل����واز  ج��ي��ب  ف��ت��ح  ي���ق���رتح  ال��رم��ي��ح��ي 
الفا�ص���ل: الإط���الق حم���الت توعي���ة حلم���الت احل���ج واملكات���ب
املناع���ي: ال مانع من مل�ص���قات ميكن نزعه���ا دون اإتالف اجلواز
العري����س: �ص���عوبة تطبيق القانون باملرحل���ة االأولى من �رشيانه
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يعك�س مكانتها البارزة ح�صول البحرين على مقعدي “العمل العربية” 

نرف�س عدم دفع رواتب املعلمني وجعل الطالب حقل جتارب

البحرين ت�صت�صيف اجتماع جلنة الرتاث العاملي الـ 42 

العمل القراآين بالبحرين يفخر بدعم جاللة امللك 

املرحلة املقبلة تتطلب مزيدا من التعاون... حميدان: 

رًدا على اإعالن مدر�سة ال�سالم عدم ت�سجيل طلبة العام املقبل... “الرتبية”: 

مي بنت حممد متثل اململكة يف توقيع االتفاقية مع “اليون�سكو”

هناأ العاهل بفوز البحرين بجائزة “القارئ املجود”... املفتاح: 

والتنمي����ة  العم����ل  وزارة   - عي�س����ى  مدين����ة 
االجتماعي����ة: التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جمي����ل حميدان، عثم����ان �رشيف، اإذ هن����اأه على فوزه 
بع�س����وية جمل�����س اإدارة منظمة العم����ل العربية عن 
اأ�س����حاب االأعم����ال، ع�س����وا اأ�س����يال، ع����ن الفرتة من 
2016 اإلى 2018، خالل االنتخابات التي جرت اأخريا 

يف اأعمال الدورة 43 ملوؤمتر العمل العربي. 
واأك����د حميدان اأن فوز عثمان الري�س بع�س����وية 
جمل�س اإدارة منظمة العمل العربية، ع�س����وا اأ�س����يال 
ع����ن الفرتة م����ن 2016 - 2018، وبدعم وتر�س����يح 
من غرفة جتارة و�س����ناعة البحري����ن، لهو دليل على 
كفاءته املهني����ة واالإدارية يف جم����ال اإدارة االأعمال، 
م�س����رًيا اإلى اأن �رشيف خري من ميثل اأ�سحاب االأعمال 
يف املنظمة، خ�سو�س����ا اأنه �س����بق واأن فاز بع�س����وية 
جمل�����س اإدارة منظم����ة العم����ل العربي����ة مرتني خالل 
الفرتة من 2006 ولغاية 2008، ومن 2010 ولغاية 

.2012
واعترب حميدان اأن ح�سول مملكة البحرين على 
مقعدي����ن يف جمل�����س اإدارة منظم����ة العم����ل العربية، 
ع����ن فريق اأ�س����حاب العم����ل، ممثل����ة يف غرفة جتارة 
و�س����ناعة البحرين، واالآخر ب�سفته ع�سوا مناوبا عن 

فريق العمال، ممثل����ة يف االحتاد احلر لنقابات عمال 
البحرين، يعك�����س املكانة التي تتمت����ع بها اململكة 
باأط����راف االنت����اج الثالثة عل����ى ال�س����عيدين العربي 
وال����دويل، ويوؤك����د اأهمي����ة ال����دور ال����ذي تلعبه هذه 

االأطراف جمتمعة يف امل�ساركات العربية والدولية.

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: اأو�سح 
الوكيل امل�ساعد للتعليم اخلا�س وامل�ستمر بوزارة 
الرتبية والتعليم جعفر ال�س���رتي، رًدا على االإخطار 
الذي اأر�سلته مدر�س���ة ال�سالم اخلا�سة الأولياء اأمور 
الطلب���ة، وال���ذي اأعلنت في���ه عدم ت�س���جيل الطلبة 
للعام الدرا�س���ي املقبل، اأن هذه املدر�سة واجهت 
خالل ال�س���نوات املا�سية عدًدا من امل�سكالت التي 
تتمثل يف عزم مالكي الرتخي�س بيع املدر�سة، مما 
جعله���ا تعاين من عدم اال�س���تقرار، اإلى جانب عدم 
قيام املدر�سة ب�رشف الرواتب للعاملني فيها، مما 
حدا ببع�س املعلمني اإلى ترك املدر�سة وال�سفوف 
ب���ال تدري����س، وحفاًظا من وزارة الرتبي���ة والتعليم 
على انتظام العملي���ة التعليمية التعلمية، فقد مت 
التن�سيق مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية حلل 
هذا االإ�س���كال بعد عق���د لقاءات عدة مع اأ�س���حاب 

ترخي�س املدر�سة. 
واأ�س���اف ال�س���رتي اأن املدر�س���ة طلب���ت خالل 
الف�س���ل الدرا�س���ي االأول حتويل النظام التعليمي 
اإلى املنهج الهندي ابتداًء من الف�س���ل الدرا�س���ي 
الث���اين، اإذ مل تواف���ق ال���وزارة عل���ى ه���ذا الطل���ب 
حفاًظا على م�سلحة الطلبة واأولياء االأمور، ووجهت 
املدر�سة التخاذ جميع متطلبات النظام الهندي من 
حيث املناهج الدرا�س���ية وال�سلم التعليمي ونظام 
التقومي الرتبوي الذي يتطل���ب اإبرام اتفاقات مع 
املجل����س الفي���درايل، واإب���الغ اأولياء االأم���ور بفرتة 

كافية ال تربكهم وال تربك تعليم اأبنائهم. 
واأ�س���ار اإلى اأن املدر�سة ا�س���تمرت يف ارتكاب 
خمالف���ة قبول الطلبة بال�س���فني العا����رش واحلادي 
ع����رش م���ن دون ترخي����س م���ن ال���وزارة، ومل تق���م 
بت�سحيح الو�سع، مما ي�س���ع الطلبة واأولياء االأمور 

يف ماأزق عند ت�سديق ال�س���هادات ومنح االإفادات، 
وعليه، وبعد �سل�س���لة من االجتماعات مع اأ�س���حاب 
الرتخي����س كان اآخره���ا ي���وم 5 اأبري���ل 2018، مت 
االتفاق على ال�س���ماح للمدر�سة بت�سجيل الطلبة يف 
املراح���ل املرخ����س لها، وعدم  ت�س���جيل الطلبة يف 
املرحل���ة الثانوي���ة اإال بعد احل�س���ول على ترخي�س 
باإ�س���افة هذه املرحلة، اإذ اإن الطلب الذي تقدمت 

به مل ي�ستكمل بعد. 
وقال ال�سرتي اإن عدًدا من االأ�سخا�س واجلهات 
ح�رشوا الإدارة التعليم اخلا�س بالوزارة على فرتات 
متعددة ي�ستف�رشون عن املدر�سة وكونها معرو�سة 
ب���االإدارة  االخت�سا�س���يون  ي�س���تلم  كم���ا  للبي���ع، 
مكامل���ات هاتفية م���ن العاملني باملدر�س���ة بذات 
اخل�س���و�س، وكان اآخرها ي���وم اأم�س والذي مت فيه 

التلويح باإثارة الراأي العام. 

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار: 
وقع���ت مملك���ة البحري���ن، ومنظم���ة االأم���م املتحدة 
للرتبي���ة والثقاف���ة والعل���وم )اليون�س���كو( اتفاقية 
ا�ست�س���افة املنام���ة الجتم���اع جلنة ال���رتاث العاملي 
الثاين واالأربعني يف نهاية �س���هر يونيو ومطلع يوليو 
املقبل���ني.  ومثلت رئي�س���ة هيئة البحري���ن للثقافة 
واالآث���ار ال�س���يخة مي بنت حمم���د اآل خليفة البحرين، 
فيما مثلت املديرة العامة لليون�س���كو اأودري اآزوالي 
املنظمة اأثناء لقاء التوقيع الذي اأقيم اأم�س يف املقر 

الرئي�سي لليون�سكو يف باري�س. 
وبه���ذه املنا�س���بة، قال���ت ال�س���يخة م���ي بن���ت 
حمم���د »يوًما بع���د يوم نقرتب من ا�ست�س���افة حدث 
ثق���ايف عاملي ا�س���تثنائي، ه���و اجتماع جلن���ة الرتاث 
العاملي الثاين واالأربع���ني«، اإن اجلميع يفتخر بفوز 
البحرين بع�س���وية جلنة الرتاث العاملي ل� 4 �سنوات 
مقبلة وبرئا�س���تها للعام احلايل«.  واأ�س���ارت اإلى اأن 
اململك���ة تبادر با�س���تمرار حلماية مواق���ع الرتاث يف 
البلدان العربية، مو�س���حة اأن اأبرز هذه املبادرات هو 
ا�ست�س���افة املنامة للمركز االإقليمي العربي للرتاث 
العامل���ي املعن���ي ب�س���ون االإرث احل�س���اري الثقايف 

والطبيعي للبلدان العربية كافة. 
واأردفت »مع توقيع اتفاقية ا�ست�سافة اجتماع 
جلنة الرتاث العاملي، نح�س���د ثمرة جهود م�س���تمرة 

ل�سنوات يف تعزيز مكانة البحرين على خارطة املراكز 
الثقافي���ة االإقليمي���ة والعاملية، ون�س���كر كل داعمي 
حراكن���ا الثقايف ومنجزاتنا االإن�س���انية وعلى راأ�س���هم 
عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليف���ة«. وبعد جناحها يف نيل ع�س���وية جلنة الرتاث 
العامل���ي خالل االجتم���اع 21 للجمعي���ة العامة للدول 
امل�س���اركة يف اتفاقية الرتاث العاملي للعام 1972، 
فازت اململكة برئا�سة اللجنة التي اأقرت ال�سيخة هيا 
بنت را�سد اآل خليفة رئي�سة لها خالل ال�سنة احلالية. 
وكانت اململكة قد فازت برئا�س���ة جلنة الرتاث 

العاملي العام 2011م اإذ تراأ�س���تها ال�سيخة مي بنت 
حمم���د اآل خليفة وزيرة الثقافة اآنذاك. وياأتي اجتماع 
جلن���ة الرتاث العامل���ي بالتزام���ن مع برنام���ج حافل 
تعده هيئة الثقافة لالحتفاء مبدينة املحرق عا�سمة 
الثقافة االإ�سالمية 2018. وعلى هام�س اأعمال اجتماع 
اللجنة، ت�ست�س���يف البحري���ن منتديني عامليني هما 
منتدى ال�س���باب املتخ�س����س يف ال���رتاث ما بني 17 
و26 يونيو، ومنتدى مدي���ري مواقع الرتاث العاملي 
ما بني 20 و28 يونيو. و�سي�س���كل املنتديان فر�سة 
عاملية لتبادل اخلربات ما بني جميع املتخ�س�سني.

املنام���ة - وزارة الع���دل وال�س���وؤون االإ�س���المية 
واالأوق���اف: رف���ع وكيل ال�س���وؤون االإ�س���المية بوزارة 
العدل وال�سوؤون االإ�س���المية واالأوقاف رئي�س اللجنة 
العلي���ا مل�س���ابقة الق���ارئ العاملي فري���د املفتاح، 
اأ�س���مى اآيات ال�س���كر والعرفان لعاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة؛ مبنا�س���بة 
ف���وز مملك���ة البحري���ن باملرك���ز االأول يف م�س���ابقة 
البحرين العاملية لتالوة القراآن الكرمي عرب االإنرتنت 
)القارئ العاملي(، اإذ حقق القارئ علي �س���الح علي 
عمر املركز االأول يف فرع القارئ املجود على م�ستوى 
املت�سابقني يف الدورة الثالثة للم�سابقة التي �سارك 
فيها 9200 مت�سابق من 81 دولة من العامل العربي 
واالإ�س���المي. كما اأ�س���اد رئي�س اللجنة العليا باهتمام 
�ساحب اجلاللة امللك بالقراآن الكرمي، وقال املفتاح 
“اإن ه���ذا االهتم���ام وه���ذه الرعاية الكرمي���ة وراء ما 
حققت���ه مملكة البحرين من اإجن���ازات نوعية يف جمال 

خدمة القراآن الكرمي”.
واأ�ساف رئي�س اللجنة العليا للم�سابقة اأن العهد 
الزاه���ر ل�س���احب اجلالل���ة امللك نق���ل البحرين نقلة 
نوعي���ة يف املجاالت كافة، خ�سو�س���ا يف جمال العمل 
الق���راآين الذي تطور تط���وًرا نوعًيا، م�س���تمًدا عوامل 
تطوي���ره وحتفيزه م���ن االهتمام الكب���ري الذي يوليه 
جاللة العاهل للم�س���رية القراآنية املباركة التي تفخر 
بها البحرين يف م�س���ارات خدمة القراآن الكرمي والتي 

وجدت دعًما ال حمدوًدا من قبل قيادته احلكيمة.
وا�س���تطرد املفتاح “اإن م�س���حف البحرين الذي 
ُطب���ع برعاية ودع���م جاللة امللك ُيعد اإجن���اًزا تاريخًيا 
ي�س���جل باأحرف من نور يف �سجل جاللة امللك، اإ�سافة 
اإل���ى ما �س���هدته ال�س���احة القراآنية من تط���ور نوعي 
وم�س���تمر، اإذ ا�ستحدثت اأكرث من 7 م�سابقات قراآنية 
واأ�سهمت يف تطوير العمل القراآين وتخريج عدد كبري 

من احلفاظ املتقنني”.

واأو�س���ح اأن هذه امل�س���ابقات ُتوجت بامل�سابقة 
العاملي���ة “الق���ارئ العاملي” الفري���دة من نوعها يف 
العامل االإ�س���المي، والتي تعد �س���بًقا متميًزا يف جمال 
الق���راآن الكرمي ململكة البحرين، ي�س���اف اإلى جائزة 
البحري���ن الكربى للقراآن الكرمي، اإذ تتميز م�س���ابقة 
الق���ارئ باأمري���ن: االأول: الرعاي���ة ال�س���امية من قبل 
�س���احب اجلاللة املل���ك، والثاين: االنت�س���ار العاملي 
الوا�س���ع ع���رب الف�س���اء االإلك���رتوين، اإذ تخ���دم هذه 
امل�س���ابقة غ���ري امل�س���بوقة �رشيحة كب���رية من حفاظ 

القراآن الكرمي يف العامل العربي واالإ�سالمي.
وق���ال املفت���اح: وال زال االهتم���ام الكب���ري من 
جاللة امللك ي�س���نع املزيد من االإجن���ازات املتميزة 
يف جم���ال خدمة الق���راآن الكرمي يف مملك���ة البحرين، 
اإذ �س���هد العمل القراآين اأخريا اإن�س���اء معهد القراءات 
ودعم امل�س���ابقات االأهلية وعقد ع���دد من ال�رشاكات 

مع اجلهات احلكومية واخلا�سة.

• من لقاء وزير العمل مع عثمان �رشيف	

• رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار توقع االتفاقية	

النعيمي يفتتح معر�س الإنتاج املدر�صي و “اإك�صبو كورنر” 

“اجلودة” تختتم زياراتها ملوؤ�ص�صات التعليم العايل

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
افتتح وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي 
معر�س االإنتاج املدر�س���ي العا����رش، ومعر�س 
“اإك�س���بو كورن���ر”، ب�س���الة ال���وزارة مبدينة 
حكومي���ة  مدر�س���ة   70 مب�س���اركة  عي�س���ى، 
وخا�س���ة، اإل���ى جان���ب معه���د االأم���ل للرتبية 

اخلا�سة. 
اّطل���ع  املعر�س���ني،  يف  جولت���ه  وخ���الل 
الط���الب  اإنت���اج  م���ن  عل���ى من���اذج  الوزي���ر 
والطالب���ات، مب���ن فيه���م ذوو االحتياج���ات 
اخلا�س���ة، من التطبيقات الرقمي���ة املبتكرة 
والديك���ور واالأث���اث وال�س���ناعات ال�س���عبية 
واالأعمال اليدوية والت�س���كيلية والر�س���ومات 
واملزروعات، م�س���يًدا مبا �سهده من اإبداعات 

متمي���زة تعك�س حج���م اجلهود الت���ي تبذلها 
اجله���ات املخت�س���ة بال���وزارة واملوؤ�س�س���ات 
املدر�سية يف دعم االإبداع واالبتكار الطالبي.

واأك���د النعيمي اأن اهتمام الوزارة الكبري 
وامل�س���تمر بتنظي���م مث���ل ه���ذه املعار����س 
املدر�س���ية ياأت���ي لالحتفاء بعط���اءات الطلبة 
املوهوبني واملبدعني، االأمر الذي من �س���اأنه 
اأن يحفزه���م على التط���ّور يف جمال مواهبهم 
واإبداعاتهم املتنوعة.  ثم قام الوزير بتكرمي 

املدار�س امل�ساركة املتميزة.
ويفت���ح املعر�س���ان اأبوابهم���ا للجمهور 
لغاي���ة ي���وم 30 اأبري���ل اجلاري، من ال�س���اعة 
حي���ث  ظه���ًرا،   1:30 وحت���ى  �س���باًحا   7:30
باالإمكان �رشاء االإبداعات الطالبية املعرو�سة.

املنام���ة - بن���ا: اختتم���ت هيئ���ة ج���ودة 
التعليم والتدريب اأم�س الزيارات التعريفية 
ملوؤ�س�س���ات التعليم العايل، التي تهدف اإلى 
تعريف اجلامعات احلكومية واخلا�س���ة بخطة 
واإج���راءات تنفي���ذ املراجع���ة املوؤ�س�س���ية يف 

دورتها الثانية.
للهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  واأك���دت 
جواه���ر امل�س���حكي اأن املهنية وال�س���فافية 
الت���ي تت�س���ف به���ا مراجع���ات الهيئ���ة الأداء 
موؤ�س�س���ات التعليم العايل ت�س���هم وبقوة يف 
دف���ع اجلامعات لتطوير براجمه���ا االأكادميية 
الت���ي بات���ت تتناف�س فيم���ا بينه���ا لتقدمي 
االأج���ود واالأف�س���ل الأبن���اء البحري���ن، وجميع 
الدار�س���ني من دول اجلوار، وف���ق احتياجات 

ال�سوق الداخلية واخلارجية.
و�س���ددت عل���ى اأهمية ه���ذه املراجعات 

الت���ي مته���د الطري���ق لتعزيز اجل���ودة على 
م�س���توى االأداء املوؤ�س�سي، وتاأ�سيل ثقافتها 
يف املمار�سات التعليمية والتعلُمية؛ ل�سمان 
حتقيقه���ا ور�س���وخها كفك���ٍر واقع���ٍي داخل 
املوؤ�س�س���ة املعني���ة، واعتبارها نهًج���ا عاًما ال 
حتيد عنه يف ممار�س���اتها، والقي���ام به ذاتًيا، 
واال�ستدامة يف تطبيقه، والعمل على �سيوعه 

بني هيئاتها كافًة.
ومت خ���الل الزي���ارات الت���ي امت���دت من 
24 يناي���ر اإل���ى 22 اأبريل، التط���رق اإلى اإطار 
املراجعة، واملعاي���ري االأكادميية، واملوؤ�رشات 
امل�س���تخدمة، واالأحكام التي �ستنتج عن هذه 
املراجعات، كما مت تو�س���يح دورة املراجعة، 
وم���ا ه���و متوق���ع يف كل خط���وة م���ن خطوات 
ال���دورة، والفرتة املتوقعة للزيارة امليدانية 

لكل مراجعة.

شكًرا لجمعية الصحفيين
 �سعدت م�ساء يوم اأم�س االأول باحل�سور جنبا اإلى جنب مع عدد من االإخوة واالأخوات 
ال�س���حافيني واالإعالمي���ني، قوامهم خم�س���ون فردا، الور�س���ة املهم���ة وامللهمة التي 
نظمتها جمعية ال�س���حفيني البحرينية بفندق الغولدن توليب بعنوان »توظيف اللغة 

يف االإ�سرتاتيجية االإعالمية االإيرانية«.
الن���دوة، متثل بكافة خمرجاتها اإ�س���افة حقيقة لل�س���حفي ولالإعالم���ي البحريني، 
قبال���ة التوغل الفكري واالإعالمي االإيراين املتنام���ي يف املنطقة العربية، بطرح جاذب 
ومنطقي، م�سبع بالدالئل، واحلجج واملواقف التاريخية عن اإيران، وماذا تريده، بورقة 
مرك���زة قدمه���ا االأكادميي والباحث يف ال�س���وؤون االإيرانية، الدكتور �س���لطان بن حممد 

النعيمي من دولة االمارات العربية املتحدة ال�سقيقة.
واأخذتني اأطروحات النعيمي اأثناء الور�س���ة ع���ن املفاهيم الدقيقة والعميقة للغة 
الت���ي يوظفه���ا النظام االإي���راين بخطابه االإعالمي املتغ���ري وفقا للم�س���الح، اإلى دوار 

االإقليم واجلوار.
واأي�ًس���ا، عن الوعي ال���ذي اأواله اأقطاب احلك���م هنالك باأهمية االإع���الم، ولغته، يف 
خماطب���ة �س���عوب الداخل، و�س���عوب املنطقة ككل، مبمار�س���ات تقوم على ا�س���تثمار 
الفر����س املواتي���ة، واالأخط���اء والهف���وات من االآخ���ر، لترتجم ع���رب االأب���واق االإيرانية 
املوؤدجلة، بخطابات جتيي�س���يه، تنج���ح –غالبا- بزرع القناعات الت���ي تخدم م�رشوعهم 

باملنطقة العربية.
ه���ذه الور�س���ة املهم���ة، وغريه���ا م���ن الور�س والن���دوات الت���ي تنظمته���ا جمعية 
ال�س���حفيني البحريني���ة بني الفينة واالأخرى، بتوجيه من رئي�س���ها االأ�س���تاذ موؤن�س بن 
حممود املردي، وبجهود من اأع�س���اء جمل�س اإدارتها، وم���ن املدير التنفيذي االأخ فواز 
�س���ليمان، متثل اإ�س���افة نوعية، ومهمة للج�سدين االإعالمي وال�س���حايف املتعط�س الأن 

يواكب با�ستمرار ظروف املرحلة املت�سارعة واملتغرية مبعرفة اجلديد واالآين.
كان مثلج���ا لل�س���در، حني غ�س���ت قاع���ة الور�س���ة بالكف���اءات البحرينية ال�س���ابة 
واملتحم�س���ة، والتي فرغت من جل وقتها الثمني؛ حل�س���ور الور�س���ة، وبقناعة داخلية 
اأكيدة باأن هذا هو املطلوب، واملهم، ف�س���كرا لهم، و�س���كرا جلمعية ال�س���حفيني على 

جهودها الناجحة بخدمة هذا القطاع االإ�سرتاتيجي اخل�سب.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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مريزا ي�ستقبل وفدا من املعهد الدويل لتطوير الإدارة

اأمناء “امللك حمد للتعاي�ش” يناق�ش اأن�سطته امل�ستقبلية

“الأعلى للمراأة” يبحث التعاون مع الحتاد الن�سائي 

�سوريون: ال�رشاكة العربية الإفريقية ت�سهد تطورا 

اأكرث الأخطاء الطبية يف البحرين ب�سبب “الإهمال” 

توجيه اإدارة املالية لدفع مكافاأة طلبة المتياز 

“حمد اجلامعي” يرعى ندوة “اخالقيات املهنة”... اجلالهمة: 

تنفيذا لتوجيهات �صمو رئي�س الوزراء... “ال�صحة” ردا على “تيارات” الزميل الغائب:

بدور املالكي من املحرق 

حتت رعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل�ص���حة 
الفري���ق طبيب ال�ص���يخ حمم���د بن عب���داهلل اآل 
خليف���ة، اأطلق م�صت�ص���فى حم���د اجلامعي اأم�س 
ندوة “اأخالقيات املهنة” بن�ص���ختها ال�صاد�صة، 
بح�ص���ور الرئي����س التنفيذي للهيئ���ة الوطنية 
لتنظي���م امله���ن واخلدم���ات ال�ص���حية م���رمي 

اجلالهمة.
وتناولت الندوة، التي تهدف اإلى ت�ص���ليط 
ال�ص���وء على كيفية التعامل مع الأخطاء الطبية 
مبهني���ة متوازن���ة، 3 حماور اأ�صا�ص���ية من خالل 
اأوراق ملخت�ص���ن وخ���راء م���ن داخ���ل وخ���ارج 
امل�صت�ص���فى وه���ي: الو�ص���ع احل���ايل لالأخط���اء 
الطبية، م�ص���وؤولية الأطباء جتاه الأخطاء الطبية، 

ثم الإ�رشاف القانوين على الأخطاء الطبية.
م���ن جهته���ا، اأك���دت اجلالهم���ة اأن الهيئة 
و�ص���عت ع���ددا من الإج���راءات التي ت�ص���هم يف 
التقليل من الأخطاء الطبية، من خالل حت�ص���ن 
اجلودة باملوؤ�ص�ص���ات ال�صحية، واتخاذ اإجراءات 
وقائي���ة منه���ا و�ص���ع ال�صيا�ص���ات التي حتدد 
امله���ام وامل�ص���وؤوليات يف خمتل���ف اخلدم���ات 
التي تقدمها املوؤ�ص�ص���ة، �صيا�ص���ة التبليغ عن 
احلوادث والوفيات، والتي ت�صمل اآلية التعامل 
م���ع الأخط���اء وحتليل اأ�ص���باب حدوثه���ا واتخاذ 
امل�ص���تقبل،  يف  مبنعه���ا  الكفيل���ة  الإج���راءات 
م�صرية اإلى اأن الإهمال يعد اأكرث الأخطاء الطبية 

يف البحرين.
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن الهيئة اأ�ص���درت ميثاق 
اآداب واأخالق املهن ال�صحية، وي�صتمل على 20 
بن���دا من القواعد التي حتكم عمل املمار�ص���ن 
يف القطاع ال�ص���حي، والتي ت�صمل تقدمي رعاية 
اآمن���ة والتعامل مع احل���وادث ال�ص���لبية ورعاية 
احلالت الطارئة واحرتام املر�ص���ى، املحافظة 
على �رشي���ة املعلومات، موافقة املر�ص���ى على 
العالج املقدم، رعاية املر�ص���ى الذين يعانون 
م���ن الأمرا����س املعدي���ة، القواع���د التي يجب 

اتباعها عند حتويل املر�صى وو�صف الأدوية.
وذل���ك اإلى جانب ع���دد من الأم���ور الأخرى 
الدرج���ة املتعلق���ة بامليثاق، ومنه���ا الواجبات 
جتاه زم���الء املهن���ة، والواجبات جت���اه املهنة، 
والواجبات جتاه الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

ال�ص���حية، والتي من اأهمها اللتزام بالرتخي�س 
واآلي���ات جتدي���ده، واآليات ا�ص���تخدام و�ص���ائل 

التوا�صل الجتماعي والإعالنات ال�صحية.
وقالت اجلالهمة اإنه وعلى الرغم من اإدراك 
الهيئة للتفاوت يف تطبيق الدليل وفًقا للظروف 
املحيط���ة باحلال���ة، اإل اأن���ه ل ي�ص���مح بالتجاهل 
اأو الت�ص���اهل يف تطبيق ه���ذه املبادئ، متوقعة 
اأن يكون جميع ممار�ص���ي املهن ال�ص���حية على 
دراي���ة بهذا امليثاق وتطبي���ق املبادئ الواردة 
فيه عند تقدمي اخلدمات ال�ص���حية الآمنة، كما 
تتوقع الهيئة اأن يكون امليثاق مرجًعا لهم عند 
اتخاذ القرارات املهنية املتعلقة باملر�ص���ى اأو 

مبمار�صة املهنة.
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن هناك قيم���ا مهنية يجب 
عل���ى املمار�ص���ن مراعاتها عند تق���دمي رعاية 
�ص���حية اآمن���ة ورحيمة وعل���ى درج���ة عالية من 
اجل���ودة والأخ���الق، واأن يقدم العامل���ون رعاية 
�ص���حية اآمن���ة وفاعل���ة للمري����س، واأن تك���ون 
رعاي���ة املري�س والعناية به على راأ�س اأولويات 

عملهم.
واأو�ص���حت اأن���ه يج���ب اأن يك���ون ممار�ص���و 
املهن ال�صحية على علم باملتطلبات القانونية 
التي حتكم ممار�ص���تهم يف البحرين؛ لأن الهيئة 
ت�ص���تخدم هذا امليثاق كمرجع �صمن ممار�صتها 
لدوره���ا املن���اط به���ا قانوًن���ا واملحافظة على 
امل�ص���توى العايل من معايري املمار�صة و�صالمة 
املر�ص���ى، مردفة اأنه ويف حال خمالفة �ص���لوك 
اأي ممار����س للمهن���ة ملب���ادئ ه���ذا امليث���اق، 

فعلى املمار�س ترير �ص���لوكه للهيئة، كما اأن 
املخالفات اجل�ص���يمة له���ذا امليث���اق اأو تكرار 
الف�ص���ل يف تطبي���ق م���ا ورد فيه ق���د يوؤثر على 

جتديد الرتخي�س اخلا�س مبمار�س املهنة.
ومن جهته، اأكد مدير مركز البحوث الطبية، 
رئي�س حترير جملة البحرين الطبية ال�صت�صاري 
مب�صت�ص���فى امللك حمد اجلامعي جعفر الريق 
اأن م�صت�صفى امللك حمد اأول م�صت�صفى بحريني 
ينظ���ر يف الأخط���اء الطبي���ة كخط���وة تعليمي���ة 
لتفادي تكرارها م�ص���تقبال، مبينا اأن لديه جلنة 
خا�ص���ة مت تكوينه���ا من���ذ فرتة تنظ���ر يف هذه 
الأمور بحيث تكون امل�ص���اعفات يف امل�ص���توى 

املقبول.
من جهته، اأ�ص���ار ا�صت�ص���اري جراحة العظام 
يف امل�صت�ص���فى خالد الكواري اإلى اأن م�ص���توى 
امل�ص���اعفات والأخط���اء الطبية يف م�صت�ص���فى 
املل���ك حم���د م�ص���او للم�صت�ص���فيات العاملي���ة 
ويكون اأقل منها. بينما اأكدت ا�صت�صاري الغدد 
ال�ص���ماء وال�ص���كري دلل الرميح���ي انخفا����س 
م�صتوى الأخطاء الطبية يف امل�صت�صفى يف الربع 
الأول من 2018 مبعدل 50 % من ناحية العدد 

و�صدة خطورتها.
واأو�ص���حت اأن ه���ذه الن���دوة ته���دف اإل���ى 
زيادة الوع���ي وخلق التدابري لتف���ادي الأخطاء 
الطبي���ة وثقاف���ة التبلي���غ ع���ن الأخط���اء وه���ي 
الثقاف���ة املرحب واملعمول بها يف م�صت�ص���فى 
امللك حمد، اإلى جانب درا�ص���ة اخلطاأ الطبي من 

النواحي كافة.

اأف���ادت وزارة ال�ص���حة باأنه مت توجي���ه اإدارة 
امل���وارد الب�رشية واإدارة املالي���ة لتخاذ الإجراءات 
الالزمة لدفع مكافاأة طلبة المتياز بالوزارة الذين 

مل يتقا�صوا م�صتحقاتهم منذ اأكتوبر 2017.
ولفت���ت ال���وزارة اإل���ى اأن ذلك ياأت���ي تنفيًذا 
للتوجيه���ات ال�ص���امية م���ن ل���دن رئي����س الوزراء 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة، والت���ي حث فيه���ا اإلى التع���رف على 
احتياجات الطلبة واخلريجن ودرا�صتها لتنفيذها 

مبا يحقق تطلعاتهم.
ج���اء ذل���ك ردا عل���ى مق���ال رئي����س الفري���ق 
ال�صيا�صي ب�ص���حيفة البالد الزميل را�صد الغائب، 
والذي رفع فيه منا�ص���دة ل�صمو رئي�س الوزراء من 
60 طبي���ب امتياز مل يتقا�ص���وا مكافاآتهم منذ 6 

اأ�صهر.
وفيما ياأت���ي ن�س رد الوزارة ال���وارد للزميل 

الغائب:

رد الوزارة
بداي���ة نتق���دم لكم بال�ص���كر عل���ى اهتمامكم 
بط���رح املوا�ص���يع ذات العالق���ة بوزارة ال�ص���حة 
والتي تتعل���ق بتعزيز اجلانب ال�ص���حي باملجتمع 

البحريني.
ورًدا عل���ى م���ا مت طرح���ه م���ن خ���الل عم���ود 
“تي���ارات” بجريدتك���م يوم الثن���ن املوافق 23 
اأبري���ل 2018م حتت عن���وان “اأطباء ب���ال مكافاآت 
ينا�ص���دون �ص���مو رئي�س الوزراء”، ن���ود اإفادتكم 
بال���رد الت���ايل؛ وذل���ك ا�ص���تجابًة لال�صتف�ص���ارات 
املطروحة من خالل مقالكم والتي مت تقدميها اإلى 
اجله���ات املعنية بالوزارة للرد عل���ى ما جاء فيها 
من نقاط هامة، وياأتي ذلك يف اإطار حر�ص والتزام 
الوزارة واهتمامها امل�صتمر بتو�صيح كافة الأمور 
التي تتعلق ب�صبل الرتقاء الأمثل �صواء باخلدمات 

ال�ص���حية املقدم���ة للمواطن���ن اأو الك���وادر التي 
تعم���ل حتت مظلته���ا، والعمل اجل���اد نحو حتقيق 
الطموحات والتطلعات جتاه رفع جودة وكفاءة ما 
تقدمه وزارة ال�ص���حة، وذلك تنفي���ًذا للتوجيهات 
ال�ص���امية من لدن �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 
حفظه اهلل ورع���اه؛ والتي حث فيه���ا اإلى التعرف 
عل���ى احتياج���ات الطلب���ة واخلريجن ودرا�ص���تها 
لتنفيذه���ا مبا يحق���ق تطلعاتهم ومتابعة �ص���موه 
املوق���ر احلثيثة وامل�ص���تمرة جلميع املنا�ص���دات 

بهذا ال�صاأن.
وفيم���ا يتعل���ق باأهم م���ا جاء يف العم���ود تود 
ال���وزارة اأن تو�ص���ح ب���اأن م���ا ورد م���ن معلومات 
مل يت�ص���م بالدق���ة، وافتق���دت ال�ص���حة، حيث اإن 
الأطب���اء املذكوري���ن خريج���ي جامعات م���ن خارج 
مملك���ة البحري���ن، وق���د مت ت�ص���جيلهم للتدريب 
�ص���من برنامج المتي���از يف اأكتوبر بالعام 2017م 
الن���واب، ومت  م���ن  ملح���ة  وبطلب���ات  كا�ص���تثناء 
تعريفهم بو�ص���عهم ال�ص���تثنائي واطالعهم على 
الو�ص���ع اخلا�س الذي مت اإحلاقه���م بهذه الرامج 
التدريبي���ة م���ع ال����روط التي تقت�ض���ي تدريبهم 
بال�ص���حة، وم���ا لهم وم���ا عليهم اآن���ذاك، حيث مت 
التفاق معهم على جميع جمري���ات الأمور، واأبدوا 

موافقته���م التام���ة للتدري���ب وقبل���وا باللت���زام 
مب���ا مت �رشحه لهم، م���ع علمهم باأنه ل���ن يتم دفع 
مكافاأة لهم اإذ مت ت�ص���جيلهم بالرغم من �ص���دور 
ق���رار مبوافق���ة جمل�س ال���وزراء يف ع���ام 2014م 
باأن تدري���ب المتياز فقط للطلب���ة من اجلامعات 
املحلية و�صدر قرار بذلك يف بداية العام 2017م 

ون�رش يف اجلريدة الر�صمية.
 م���ع العلم باأن الطلب���ة املذكورين كانوا على 
توا�ص���ل دائم باملعنن بوزارة ال�ص���حة حول هذا 
املو�صوع، وعلى الرغم مبا حدث من لب�س وظروف 
خا�ص���ة، ف���اإن ال���وزارة وم���ن خ���الل الجتماع���ات 
واملباحثات امل�صتفي�ص���ة خالل الفرتة ال�ص���ابقة، 
واإلى الأ�ص���بوع املا�ص���ي ومراعاة لكافة جمريات 
الأم���ور مت توجي���ه اإدارة امل���وارد الب�رشي���ة واإدارة 
املالية لتخ���اذ الإج���راءات الالزمة لدف���ع مكافاأة 
لهم، بحيث �ص���وف تتكفل ال���وزارة بدفع مكافاأة 
بع���د اإنهاء الإج���راءات الالزم���ة لتمريرها من خالل 
اجله���ات املعني���ة، ولكن �ص���وف تتطل���ب بع�س 
الوق���ت لإنهاء الإجراءات الر�ص���مية الت���ي تتبعها 

الوزارة للدفع.
 وختاما توؤكد وزارة ال�ص���حة على ا�صتمرارها 
يف متابع���ة ال�ص���كاوى التي ترد مبختلف و�ص���ائل 
الإع���الم وحتيله���ا للجهات املعني���ة لتخاذ الالزم 
ب�ص���اأنها، وت�صع الوزارة ال�ص���حة ملف املتدربن 
عل���ى اأولوياته���ا، وتعمل با�ص���تمرار نح���و تذليل 
ال�صعاب للكوادر امل�ص���تقبلية والذي �صيعلمون 

يف القطاع ال�صحي. 
وتوؤكد الوزارة اأنها ت�صتقبل جميع املالحظات 
من ِقبل اجلميع �ص���واء حول اخلدمات وال�صيا�صات 
ال�ص���حية املتبع���ة وتعم���ل عل���ى درا�ص���ة ه���ذه 
املالحظات ومناق�ص���تها للو�ص���ول اإل���ى قرارات 
و�صيا�صات ت�صب اأوًل واأخرًيا يف م�صلحة املر�صى 
والرتق���اء باخلدمات ال�ص���حية املقدمة مبا يحقق 

طموحاتهم.
هذا ما لزم للتو�صيح وتقبلوا منا وافر التحية 

والحرتام.

• وزيرة ال�صحة	

وامل���اء:  الكهرب���اء  هيئ���ة   - املنام���ة 
وامل���اء  الكهرب���اء  �ص���وؤون  وزي���ر  ا�ص���تقبل 
عبداحل�ص���ن مريزا مبكتبه وفًدا من خريجي 
الدرا�صات العليا من املعهد الدويل لتطوير 
الروفي�ص���ور  يتقدمه���م  ب�ص���وي�رشا  الإدارة 
ماثيو �ص���يمونز، وال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل 

خليفة.
ويف بداية اللقاء رحب الوزير باحل�صور، 
م�ص���يًدا بجه���ود املعه���د ال���دويل لتطوي���ر 
الإدارة ال���ذي يعد من اأرق���ى املعاهد عاملًيا 
يف جم���ال القت�ص���اد والإدارة، وه���و كلي���ة 
الخت�صا�ص���ات ي�صتقطب  متكاملة متعددة 

ح���وايل 8 اآلف م�ص���وؤول تنفي���ذي �ص���نوًيا، 
التعليمي���ة  الرام���ج  توف���ري  اإل���ى  اإ�ص���افة 
املوجهة للموؤ�ص�ص���ات. وقدم مريزا للح�صور 
ا مرئًيا حول خطط احلكومة فيما يتعلق  عر�صً
با�ص���رتاتيجيات ا�ص���تدامة الطاق���ة وحماور 
اخلط���ة الوطني���ة لكف���اءة الطاق���ة واخلط���ة 
الوطنية للطاقة املتجددة، واأو�صح اأن خطط 
ال�ص���تدامة تاأت���ي ج���زًءا من ا�ص���رتاتيجيات 
احلكومة ل�ص���تدامة امل���وارد املتاحة للدولة 
واأهمه���ا امل���وارد الطبيعي���ة؛ به���دف اإطالة 
العم���ر الفرتا�ص���ي له���ذه امل���وارد املهمة 

للدولة.

اجلف���ري- مرك���ز املل���ك حم���د العاملي 
للتعاي�س ال�ص���لمي: تراأ�س ال�ص���يخ خالد بن 
خليفة اآل خليفة الجتماع الأول ملجل�س اأمناء 
مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�صلمي، 
بح�ص���ور نائبي���ه �ص���مري البحارنة وبيت�ص���ي 
ماثيو�صن واأع�ص���اء املجل�س والأمن العام؛ 

ملتابعة �صري عمل تاأ�صي�س املركز.
والهتم���ام  بالدع���م  الأع�ص���اء  واأ�ص���اد 
ال���ذي يولي���ه عاهل الب���الد �ص���احب اجلاللة 
املل���ك حم���د بن عي�ص���ى اآل خليف���ة للمركز، 
التعاي����س  م�ص���رية  تعزي���ز  يف  وم�ص���اعيه 
والت�صامح وال�صالم العاملي، والذي ينعك�س 
اإيجابا عل���ى نوعيه الرامج والأن�ص���طة التي 
يقدمها املركز مبا يخدم التطلعات. وناق�س 
املجل����س مراحل التاأ�ص���ي�س املقبلة انطالقا 
م���ن جمالت���ه الأ�صا�ص���ية لتنفي���ذ اأهداف���ه 
الجتماعية، والفكري���ة والعلمية، والثقافية 
والإعالمي���ة، كم���ا بح���ث الأع�ص���اء الأن�ص���طة 

والفعالي���ات املقبل���ة الت���ي يعت���زم املركز 
اقامته���ا وامل�ص���اركة فيه���ا على ال�ص���عيد 
املحلي والعاملي، والتي ت�ص���بو اإلى متكن 
مب���ادئ التعاي�س والت�ص���امح وال�ص���الم على 
النطاق الوا�ص���ع، ون�رش ر�ص���الة املركز للعامل 
الداعي���ة اإلى تر�ص���يخ النفتاح والو�ص���طية 
والعت���دال كمنهجي���ات متكامل���ة، واإيج���اد 
الآليات ال�ص���حيحة التي جتعله مرجًعا عامليا 

م�صاهما يف حتقيق ال�صلم العاملي.
كما وافق املجل�س على تد�ص���ن من�صة 
اإعالن مملكة البحرين الأ�صبوع املقبل كاأولى 
ن�ص���اطاته، اإذ زار الأع�ص���اء موقع املن�صة يف 
مركز عي�ص���ى الثقايف، وكذل���ك مقر مكاتب 
املركز لالطالع على جتهيزاته.  وا�ص���تعر�س 
املجل�س املو�ص���وعات املدرج���ة على جدول 
الأعمال فيما يخ�س و�صائل تنفيذ الأهداف، 
واطل���ع على جمم���ل تطورات اإن�ص���اء املركز، 

واتخذ ب�صاأنها القرارات املنا�صبة.

الرفاع - املجل�س الأعلى للمراأة: عقدت 
اللجنة امل�صرتكة بن املجل�س الأعلى للمراأة 
والحت���اد الن�ص���ائي البحريني اجتم���اع عمل 
ناق�ص���ت خالله جم���الت التعاون امل�ص���رتك 
بن اجلانبن يف اإطار تفعيل مذكرة التفاهم 

املوقعة بن اجلانبن.
وا�ص���تعر�س الجتماع الذي اأقيم يف مقر 
املجل�س الأعلى للمراأة بالرفاع اأهم القوانن 
للم���راأة  الداعم���ة  واملب���ادرات  والق���رارات 
البحرينية، و�ص���بل تكامل اجله���ود الوطنية 
يف متابع���ة تفعيلها ور�ص���د اأية مالحظات اأو 
حتديات من �صاأنها اأن ت�صاهم يف تطوير تلك 
اخلدم���ات والقرارات مبا ي�ص���اهم يف حتقيق 
ال�صتفادة الق�ص���وى منها، واإبراز العالمات 

امل�ص���يئة وق�ص����س النجاح املتحققة على 
�صعيد ال�صتقرار ال�رشي.

كما مت خالل الجتماع مناق�ص���ة جمالت 
تفعي���ل  متابع���ة  يف  امل�ص���رتك  التع���اون 
ال�ص���رتاتيجية الوطني���ة حلماية امل���راأة من 
العن���ف الأ�رشي وغريه���ا م���ن القوانن ذات 
العالقة بال�ص���اأن الأ�رشي التي �صدرت اأخريا، 
مثل قانون الأ�رشة وقانون احلماية من العنف 
الأ�رشي والق���رارات التنفيذية لها، مع تاأكيد 
�رشورة ال�صتمرار يف تكثيف برامج التوعوية 
والتعريف ون����رش الثقاف���ة القانونية وتنمية 
املهارات احلياتية يف جمال الإر�ص���اد الأ�رشي 
للفئات كافة يف املجتمع مبا فيها ال�ص���باب 

من اجلن�صن.

املغ���رب - وف���د جمل�س ال�ص���ورى: اأكد 
وفد جمل�س ال�ص���ورى امل�صارك يف “املنتدى 
الرملاين القت�ص���ادي الإفريق���ي العربي”، 
ال���ذي ينظمه جمل�س امل�صت�ص���ارين بال�رشاكة 
وال�ص���ورى  ال�ص���يوخ  جمال����س  رابط���ة  م���ع 
اإفريقي���ا والع���امل  واملجال����س املماثل���ة يف 
العرب���ي، اأن العالق���ة ب���ن ال���دول العربي���ة 
والإفريقية ت�صهد تطوًرا ملحوًظا ومزيًدا من 
التق���دم؛ كونها مبنية على روابط م�ص���رتكة 
ت�صاهم يف تعزيز ال�رشاكة بن دول املنطقة؛ 

من اأجل حتقيق الرخاء ل�صعوبها.
وذك���ر وف���د جمل�س ال�ص���ورى برئا�ص���ة 
رئي����س جلن���ة اخلدمات جه���اد الفا�ص���ل اأن 
املنت���دى يع���د خط���وة نح���و الأم���ام للخروج 

بتو�ص���يات لتعزيز هذه ال�رشاكة يف املجالت 
كاف���ة؛ لكونه���ا تت�ص���من م�ص���تقبال زاه���را 
وفر�ص���ا كبرية متثل اأهمية ق�ص���وى للدول 
العربية والإفريقية. واأ�صار الوفد اإلى اأهمية 
التع���اون ودع���م اآلياته؛ لي�ص���بح بحق اإحدى 
ق�ص����س النجاح لل����رشاكات العاملية الفاعلة 
والناجحة وفق خطط عمل مدرو�ص���ة وحمددة 
واآليات قابلة للتنفيذ حتقق للجميع املنافع 
املتبادلة، وتعزز التعاون بن دول املنطقة.

وعلى �صعيد مت�صل، اأكدت الفا�صل اأن 
جتربة البحرين واإ�ص���هامات املراأة البحرينية 
وم�ص���اركتها يف العملي���ة التنموي���ة بجمي���ع 
جوانبها ت�ص���كل اإحدى الدعامات الأ�صا�ص���ية 

لعملية التحول الدميقراطي.

حمرر ال�سوؤون املحلية

�����ص����م����وه ح������ث ل���ل���ت���ع���رف ع����ل����ى اح����ت����ي����اج����ات ال���ط���ل���ب���ة
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املحكمة تلزم “ل�ًسا” باإعادة 4000 دينار

تخفيف عقوبة ُمدان بال�رشوع يف قتل �رشطيني 

تاأييد حب�ض �ساب ملدة �سنتني بق�سية �سغب يف �سرتة

اإغالق 7 حمالت جتارية خمالفة يف مدينة حمد

�رشكة ات�ساالت حتب�ض �سيدة رغم �سدادها فواتريها وزيادة

تاأييد ال�سجن 3 �سنوات مُلدان ب�رشقة 500 دينار باالإكراه

“ال�صناعة” اأحالت اأ�صحابها اإلى “النيابة”

األزمتها املحكمة بدفع التعوي�ض لها 

املجني عليه يعمل موزًعا ب�صحيفة حملية

املنامة - وزارة ال�صناعة والتجارة: اأغلقت 
وزارة ال�ص���ناعة والتجارة وال�ص���ياحة 7 حمالت 
جتاري���ة تتخ���ذ م���ن بع����ض املن���ازل يف جمم���ع 
1214 مبدينة حمد مقرات لها وتقوم مبمار�صة 
�لن�س���اط �لتج���اري من دون �س���جالت جتارية �أو 
تراخي�ض حكومية، اإذ متت اإحالة اأ�ص���حابها اإلى 

النيابة العامة.
كم���ا �س���بط فري���ق �لتفتي����ش و�لإر�س���اد 
�لتجاري بال���وز�رة وبالتعاون م���ع فريق مكلف 
من مديرية �ملحافظة �ل�سمالية حملني جتاريني 
باحل�ص���ور  اإ�ص���عارات  حتري���ر  ومت  خمالف���ن 
لأ�ص���حابها؛ متهي���ًدا لتخاذ الإج���راءات الالزمة 
لإحالته���م للنيابة العامة يف حال عدم ت�ص���حيح 

املخالفات.
وقال���ت �ل���وز�رة �إن معظم �لأن�س���طة �لتي 
تزاوله���ا املح���الت املخالف���ة ه���ي بي���ع املواد 
�أن�س���طة ك���ي  �لغذ�ئي���ة و�مل�رشوب���ات، تليه���ا 
وغ�ص���يل املالب����ض، وبيع القرطا�ص���ية وتقدمي 

�خلدمات �ملدر�سية للطلبة.
وكان فري���ق �لتفتي�ش و�لإر�س���اد �لتجاري 
قد با�رش حملة تفتي�س���ية عاجل���ة ومفاجئة �أم�ش 

لتنفي���ذ ق���ر�ر�ت �لغل���ق �لإد�ري على �ملحالت 
�ملخالفة بناًء على �ل�سكوى �لو�ردة للوز�رة من 
�ملو�طن )و.ت( عرب نظام “توا�ص���ل”، م�س���رة 

�إلى �أن حمالت �لتفتي�ش م�ستمرة ويتخذ �لفريق 
�إجر�ء�ت غلق �إد�ري لعدد من �ملحالت �ملخالفة 

يف مناطق متفرقة يف �لبالد.

ق���ال �ملحامي ح�س���ن �لعج���وز �إن �ملحكمة 
�ل�س���غرى �ملدنية �لثانية، ق�ست باإلز�م �إحدى 
�رشكات �لت�س���الت، �أن تدفع ل�س���الح �س���يدة 
مبلًغ���ا وق���دره 200 دين���ار كتعوي����ش معنوي 
بعدم���ا طلب���ت �ل�رشك���ة م���ن حمكم���ة �لتنفي���ذ 
�إ�سد�ر قر�ر بالقب�ش عليها وتطبيق �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذي���ة بحقه���ا؛ كونها تطالبه���ا مبديونية 
فات���ورة هاتف نق���ال مببل���غ 300 دينار، كانت 
�أ�سالً �س���ددتها �ل�سيدة ل�سالح �ل�رشكة �ملدعى 
عليها، ودفعت مبلًغا �أكرث مما ت�ستحقه �ل�رشكة 
بزي���ادة 16 دين���اًر� قب���ل 8 اأ�ص���هر م���ن اتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية �سدها.
وتعّر�ست �ل�سيدة للحجز يف �لتوقيف ملدة 
يوم كامل و��س���طرت ل�سد�د كفالة مالية ليتم 
�لإف���ر�ج عنها لحًقا، فيم���ا مت �حلجز على كافة 
ح�س���ابتها بالبنكية وعلى �س���يارتها كذلك، ومل 
تكت�س���ف �ل�رشك���ة خطاأه���ا �إل بعدم���ا مت تنفيذ 
�أم���ر �حلب�ش بحق �ملدعية، كم���ا �ألزمت �ملحكمة 
�ل�رشك���ة �أن تدفع م�رشوفات �لدعوى ور�س���ومها 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
و�أو�س���ح �ملحامي ح�س���ن �لعجوز �أن وقائع 
�لدع���وى تتح�س���ل يف �أن موكلت���ه كان���ت ق���د 
تعاق���دت م���ع �رشكة �لت�س���الت لال�س���ر�ك يف 
�إحدى باقات �لهو�ت���ف �ملحمولة �لتي توفرها، 
و�سددت كافة �ملبالغ �مل�ستحقة عليها مبوجب 
ذل���ك �لتعاق���د، وكان �آخر ق�س���ط مت ت�س���ديده 
له���ا بتاريخ 16/10/2011، بي���د اأن املدعية 
ومت  تفتي����ش  نقط���ة  بتوقيفه���ا يف  فوجئ���ت 
�لقب����ش عليها م���ن جانب �أفر�د �ل�رشطة ب�س���اأن 

مطالبة مالية من �ل�رشكة �ملدعى عليها.
و�أ�س���اف �أنه مت توقيف موكلته يوًما كامالً 
يف مرك���ز �ل�رشط���ة وبعده���ا مت �لإف���ر�ج عنه���ا 
بكفال���ة، وتبني �أن���ه مت �حلجز على ح�س���اباتها 
�لبنكية و�سيارتها �أي�ًسا، وهو ما �سبب لها �أمًلا 

نف�س���ًيا ج�سيًما و�رشًر� معنوًيا؛ وذلك بالرغم من 
�س���د�د �ملدعية لكافة �ملبالغ �مل�ستحقة عليها 

كاملة.
و�أ�س���ار �لعجوز �إلى �أنه طل���ب من �ملحكمة 
قبل �لف�س���ل يف مو�س���وع �لدعوى، �س���م ملف 
�لتنفي���ذ للوقوف عل���ى مدى تع�ّس���ف �ملدعى 
عليها يف ��س���تعمال حقها، ويف �ملو�س���وع �أولً: 
احلكم  باإلزام املدعى عليها اأن توؤدي للمدعية 
500 دينار، كتعوي�ش عن �لأ�رش�ر �لتي حلقت 
به���ا، ثانًي���ا: �إلز�مه���ا بالر�س���وم و�مل�س���اريف 

واأتعاب املحاماة.
وقال���ت �ملحكم���ة �أنه باطالعه���ا على ملف 
�لتنفي���ذ �ل���ذي مت �س���ّمه للدع���وى، تب���ني �أنه 
جرى تنفيًذ� ل�س���يغة �حلكم �لتنفيذي �ل�سادر 
من �ملحكمة �ل�س���غرى �ملدني���ة �لثامنة بتاريخ 
28/3/2012، وذلك باإلزام املدعية اأن توؤدي 
للمدعى عليه���ا �رشكة �لت�س���الت مبلغ وقدره 
300 دينار و84 فل�ًس���ا، و�أنه ثبت ح�سور نائب 
وكي���ل �ملدعى عليه���ا �أم���ام قا�س���ي �لتنفيذ 

وطلب تنفيذ الإجراءات على املدعية.
كما ثبت تنفيذ �إجر�ء حتفظي وتعميم على 
ح�سابات �ملدعية وكذلك �حلجز على �ل�سيار�ت 
�ململوكة لها بتاريخ 17/9/2012، واإ�ص���دار 
�أم���ر �لقب�ش عليها منذ تاري���خ 24/4/2013، 
و�إلى �أن مت تنفيذ �إجر�ء �لقب�ش عليها يف تاريخ 
4/6/2014. وتابع���ت، �إلّ �أن �ملدع���ى عليها 
وَعت لنف�س���ها وقدمت طلًبا لقا�س���ي �لتنفيذ 
ب�سّد ملف �لتنفيذ ل�سد�د كامل مبلغ �ملديونية 
وذل���ك بتاري���خ 4/6/2014، وه���و ذات ي���وم 

�لقب�ش على �ملدعية.
وتبني للمحكمة من خ���الل ذلك �أن �ملدعى 
عليه���ا وا�ص���لت ال�ص���ر يف الدعوى واأ�ص���اءت 
��س���تعمال حقها يف �لتقا�س���ي مع �ملدعية باأن 
��س���تلمت كافة �ملبال���غ �مل�س���تحقة لديها من 

�ملدعي���ة قبل �س���دور �حلك���م يف �لدع���وى، �إل 
�أنه���ا مل تكلِّف نف�س���ها بطلب �س���طب �لدعوى 
�أمام قا�س���ي �ملو�س���وع، بل و��سلت �ل�سر يف 

الدعوى اإلى اأن ح�صلت على حكًما بالإلزام.
ناهيك عن �أنها تقدم���ت بفتح ملف تنفيذ 
وبا����رشت �لإج���ر�ء�ت كافة عل���ى �ملدعية بعد 8 
�أ�سهر تقريًبا من �س���د�د كامل مبلغ �ملديونية، 
�إلى �أن و�س���ل �حلال باملدعية �أن يقب�ش عليها 
مب�س���مع ومر�أى �لنا�ش وتلق���ى يف �حلب�ش بخطاأ 
من خ�ص���مها وتق�صر ج�ص���يم منه اأدى بها اإلى 
حب�س���ها، ما ترك �أثًر� نف�س���ًيا ج�سيًما و�أمًلا بالًغا 
به���ا رغم تكبده���ا �للتز�م بدفع كاف���ة �ملبالغ 
�لتي يف ذمتها، ناهيك عن دفعها مبلًغا �إ�سافًيا 
كما تبني بتقرير �خلبر، وهو 16 ديناًرا و496 
فل�ًس���ا قد مت ر�س���ده خط���اأً من جان���ب �ملدعى 

عليها.
وقال���ت �ملحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا �إن 
�ملق���رر وفًقا لن����ش �ملادة )28( م���ن �لقانون 
�ملدين �أنه يكون ��س���تعمال �حلق غر م�رشوع يف 

�لأحو�ل �لآتية:
�أ( �إذ� مل يق�سد به �سوى �لإَ�رش�ر بالغر.

ب( �إذ� كانت �مل�س���الح �أو �مل�س���لحة �لتي 
يرمى �إلى حتقيقها غر م�رشوعة.

ج( �إذ� كانت �مل�س���الح �أو �مل�س���لحة �لتي 
يرم���ى �إل���ى حتقيقه���ا قليلة �لأهمي���ة بحيث ل 
تتنا�س���ب �ألبت���ه مع ما ي�س���يب �لغ���ر من �رشر 

ب�سببها.
د( �إذ� كان من �س���اأنه �أن يلحق بالغر �رشًر� 

بليًغا غر ماألوف.
فله���ذه �لأ�س���باب حكمت �ملحكم���ة باإلز�م 
�ملدعى عليها �أن ت���وؤدي للمدعية مبلًغا وقدره 
200 دين���ار عل���ى �س���بيل �لتعوي����ش �ملادي 
و�لأدبي و�إلز�مها بالر�س���وم و�مل�ساريف ومبلغ 

10 دنانر مقابل �أتعاب �ملحاماة.

رف�ست حمكمة �ل�ستئناف �لعليا �جلنائية 
�خلام�سة ��ستئناف �س���اب من ذوي �لأ�سبقيات 
مبجال �ل�رشقة، وحمكوم عليه بال�س���جن ملدة 3 
�س���نو�ت؛ لإد�نته ب�رشقة 500 دينار من �آ�سيوي 

بالإكر�ه يف منطقة �سرة.
وتتح�سل تفا�س���يل �لو�قعة يف �أن �ملجني 
علي���ه �لآ�س���يوي �جلن�س���ية )44 عاًم���ا(، و�لذي 
يعمل موزًعا لل�صحف باإحدى ال�صحف املحلية، 
و�أثناء تو�جده يف منطقة �سرة لو�سع �ل�سحف 
يف �سندوق خا�ش باإحدى �لرب�د�ت، تفاجاأ حال 
ركوبه �ل�سيارة بقدوم �سيارة م�رشعة، �عر�ست 
طريق���ه ووقفت �أم���ام �س���يارته، فرجل منها 
�مل�س���تاأنف و�آخرون جمهول���ون، و�أبلغوه �أنهم 
من رجال �ل�رشطة، وطلبو� منه ت�س���ليمهم بطاق 

هويته، فرف�ض ذلك.
و�أ�س���اف �ملجن���ي علي���ه �أن���ه بعد رف�س���ه 
ت�سليمهم بطاقته �أم�سك به �مل�ستاأنف من عنقه 
وجّره �إلى خارج �ل�س���يارة، وقام �آخر بو�سع يده 
خلف ظه���ره، ومتكنو� بهذه �لو�س���يلة �لق�رشية 

من �رشق���ة حمفظة من جيبه �خللفي و��س���تولو� 
عل���ى 350 دين���اًر� مملوك���ة ل���ه، ومبل���غ 150 
دين���اًر� تابعة جله���ة عمله، بينما قام �س���خ�ش 
ثال���ث بتفتي����ش �ل�س���يارة وبع���رثة �ل�س���حف، 
ولذو� بالف���ر�ر، فتوجه �إلى مركز �ل�رشطة و�أبلغ 

بالو�قعة.
و�أ�س���ار �إلى �أن �جلن���اة كانو� بحالة �س���كر، 
حي���ث �س���ّم ر�ئحة �خلم���ر بهم، كم���ا �أن �ملكان 
كان مظلًما، مو�س���ًحا خ���الل �لتحقيق معه �أنهم 
عندم���ا �دعو� له �أنهم من �ل�رشط���ة مل يربزو� له 
ما يثب���ت ذلك، فرف�ش طلبه���م، وبد�أ بال�رش�خ 
عندما �عتدو� عليه لكن مل ي�سمعه �أحد كون �أنه 
ومل يكن يتو�جد �أحد يف �ل�س���ارع �سو�هم، لذ� مل 

يقم مبقاومتهم؛ لأن عددهم �أكرث منه.
وبعر�ش �س���ورة �مل�س���تاأنف 3 مرات على 
�ملجني عليه تعرف عليه بن�سبة 100 % يف كل 
�حلالت، فيما ذكر م���الزم �أول بوز�رة �لد�خلية 
�أن �مُلد�ن يعد من �أ�سحاب �ل�سو�بق يف ق�سايا 

�ل�رشقة بالإكر�ه.

م���ن جهته �أنكر �مل�س���تاأنف ما ن�س���ب �إليه، 
وقال �إن���ه موقوف يف �حلب����ش �لحتياطي على 
ذم���ة ق�س���ية �عتد�ء على �س���المة ج�س���م �لغر 

و�رشقة.
�جلنائ���ي  �ل�س���تعالم  ك�س���ف  ومبطالع���ة 
�خلا�ش بامل�ستاأنف تبني �أنه يحمل 30 �أ�سبقية، 
كما �أنه حاول �لنتحار يف تاريخ 21/5/2017 
بد�خ���ل �لتوقيف، و�أن عدد 9 �أ�س���بقيات كلها 
ق�س���ايا �رشقة. �أما �لباق���ون، فمنها �عتد�ء على 

�سالمة ج�سم �لغر �أو �إتالف ممتلكاتهم.
وثبت للمحكمة �أن �ل�س���اب �لبالغ من �لعمر 
27 عاًما، بتاريخ 15/1/2017، �رشق و�آخرون 
جمهول���ون �ملبال���غ �لنقدية �ملبينة ب���الأور�ق 
و�ململوك���ة للمجن���ي علي���ه و�س���حيفة حملية، 
وكان ذل���ك يف �لطري���ق �لعام بطري���ق �لإكر�ه 
�لو�قع على �ملجني عليه باأن قام �ملتهم بجّره 
من �ل�س���يارة، ومتكن �آخر جمه���ول من تكتيفه 
و�سل حركته ومتكنو� بهذه �لو�سيلة من �لإكر�ه 

ب�رشقته و�لفر�ر بامل�رشوقات.

• فريق �لتفتي�ش و�لإر�ساد �لتجاري بوز�رة �ل�سناعة و�لتجارة �سبط حملني جتاريني خمالفني	

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: متكنت 
�لإد�رة �لعام���ة للمرور م���ن �لقب�ش على 
�س���ائق �س���يارة وحج���ز مركبت���ه و�تخاذ 
�لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزم���ة حياله؛ �إثر 
هروب���ه من موقع �رتكاب���ه حادثا مروريا 
�س���دم فيه �سخ�س���ا �أثناء عبوره �ل�سارع 

�لعام، مما �أدى �إلى �إ�س���ابته باإ�س���ابات 
بليغ���ة. ودع���ت �لإد�رة �لعام���ة للمرور، 
�ل�سو�ق �إلى جتنب �ل�سلوكيات �ملرورية 
�خلاطئة، موؤك���دة �للتز�م بالقانون، مبا 
ي�ص���من �ص���المة املجتمع م���ن احلوادث 

املرورية. 

قال���ت �ملحامي���ة �بت�س���ام �ل�س���ّباغ �إن 
�ملحكمة �ل�س���غرى �ملدنية �ل�س���ابعة �ألزمت 
مو�طًن���ا �أن يدفع �إلى موكلته���ا مبلغ وقدره 
 15 مبل���غ  ب�رشق���ة  لإد�نت���ه  دين���ار؛   4000
األ���ف دين���ار منها، اأع���اد اإلى املجن���ي عليها 
-املدعية- منها 11 �ألًفا فقط، فيما عاقبته 
�ملحكمة �جلنائية باحلب�ش ملدة �سنة و�حدة.

ق���د  كان���ت  موكلته���ا  �أن  و�أو�س���حت 
تعر�س���ت جلرمية �رشق���ة، �رتكبه���ا �ملدعى 
علي���ه، بعدما تر�س���د �إليه���ا �أثناء م���ا كانت 
برفق���ة �س���خ�ش �آخر يف �أح���د �لبن���وك تقوم 
بعملية �س���حب ملبلغ وق���دره 15 األف دينار، 
وما �إن غادرت �لبنك حتى تتبعها ب�س���يارته، 
و��ستغل فر�سة نزولهما من �سيارتها وعمد 
�إل���ى ك����رش زج���اج نو�فذ �ل�س���يارة بو��س���طة 
ق�س���يب حدي���دي ومتكن من �رشق���ة �لظرف 

�لذي كان يحتوي على �ملبلغ �ملذكور.
لكن رج���ال �ل�رشطة متكن���و� من �لقب�ش 
على �ملدع���ى عليه، و�ل���ذي متكن من �رشف 
مبل���غ 4000 دينار من هذ� �ملبلغ، مدعًيا �أنه 
��سرى بو��س���طته �س���يارة، فيما �أعاد مببلغ 
11 �أل���ف دين���ار م���ن �ملبلغ �ل���ذي �رشقه �إلى 

�ل�س���يدة، فتم���ت �إحالته للمحكمة �ل�س���غرى 
�جلنائي���ة، و�لتي ق�س���ت مبعاقبته باحلب�ش 
ملدة �س���نة و�حدة، فا�ستاأنف هذ� �حلكم ومت 
تاأيي���ده بحقه. و�أفادت �ل�س���ّباغ �أنها طالبت 
املحكم���ة باأن تل���زم املدعى علي���ه اأن يدفع 
ل�س���الح �ملدعية مبل���غ 5000 دين���ار قيمة 
�ملتبق���ي لها من �ملبل���غ �مل�رشوق، �إ�س���افة 
اإلى التعوي�ض عن فوات الفر�ص���ة والك�صب 
�لفائت �ملتمثل يف عدم ��س���تغالل موكلتها 

�ملال �مل�رشوق منها.
لك���ن �ملحكمة قررت يف حيثيات حكمها 
�أن �لعالقة مدنية، نا�سئة عن عمل غر م�رشوع 
بع���د قيام �ملتهم ب�رشق���ة �ملجني عليها، ول 
ميكن ح�ساب كيفية وعلى �أي �أ�سا�ش تقدير 
�ملحكم���ة للتعوي�ش ومدى ��س���تحقاقها من 
عدمه، لذ� فاإنها رف�س���ت �إلز�م �ملدعى عليه 

بدفع مبلغ تعوي�سي.
كم���ا �أن �ملدع���ى علي���ه مل يح����رش �أم���ام 
املحكم���ة ومل يق���دم دلي���ل ب���راءة ذمته من 
�ملبلغ، وه���و �لأمر �لذي ق�س���ت به �ملحكمة 
باإلز�م���ه �أن يدف���ع ملوكلته���ا 4000 دينار، 

و�ألزمته مب�رشوفات �لدعوى ور�سومها.

�لعلي���ا  �ل�س���تئناف  حمكم���ة  خفف���ت 
�جلنائية �خلام�س���ة عقوبة �س���اب من �ل�سجن 
15 عاًم���ا اإل���ى ال�ص���جن 10 �س���نو�ت فق���ط؛ 
وذل���ك لإد�نت���ه و24 متهًما �آخري���ن، تر�وح 
اأعمارهم ما بن 17 و33 عاًما باإحداث تفجر 
يف منطق���ة �لعكر، و�ل����رشوع يف قتل �رشطيني 

“برتبة ناطور”.
وكان���ت حمكمة �أول درج���ة حكمت �أولً: 
مبعاقب���ة كل من �ملتهمني م���ن �لأول وحتى 
�خلام����ش و�لع�رشين ماع���د� �ملتهمني 5 و14 
و20 بال�صجن ملدة 15 �صنة عما اأ�صند اإليهم، 
ثانًيا مبعاقبة �ملتهم �خلام�ش باحلب�ش ملدة 
3 �س���نو�ت عما �أ�سند �إليه؛ نظًر� ل�سغر �سنه، 
ثالًث���ا: برب�ءة �ملتهمني 14 و20 مما ن�س���ب 

اإليهما.
و�أف���ادت �أول درج���ة �أنها وهي ب�س���دد 
تكيي���ف الدع���وى، عدل���ت القيد والو�ص���ف 
�خلا����ش بها، حيث �أ�س���افت لالتهام �س���بق 
�ل����رش�ر و�لر�س���د و�لإع���د�د لأدو�ت قاتلة 

��ستخدمت يف �رتكاب �لو�قعة.
وبينت �ملحكمة �أن �لو�قعة تتح�س���ل يف 
اأن املتهم���ن اتفق���وا فيما بينه���م وعقدوا 
الع���زم وبيت���وا الني���ة عل���ى زعزع���ة الأم���ن 
و�ل�س���تقر�ر وتروي���ع �لآمن���ني و�ملقيم���ني 
و�لإ�رش�ر بامل�سالح �لعامة و�إحد�ث �لفو�سى 
و�لتع���دي على رج���ال �ل�رشطة، ونف���اًذ� لهذ� 
�لغر�ش �أعّدو� عبو�ت متفجرة حملية �ل�س���نع 

وزجاجات حارقة و�أ�سياخ حديدية.
 9:00 7/10/2012 ال�ص���اعة  وبتاريخ 
م�ساًء جتمعو� وتلثمو� وقامو� باإغالق �ل�سو�رع 
بالطابوق و�حلجارة و�ملخلفات و�نطلقو� �إلى 
�سارع �ل�سيخ جابر �لأحمد �ل�سباح ل�ستدر�ج 
قو�ت حفظ �لنظام �ملتمركزة مبنطقة �لعكر 

�ل�رشقي بجو�ر �رشكة خا�سة.

وتع���دى �مُلد�ن���ون عل���ى ه���ذه �لقو�ت 
بالزجاج���ات �حلارق���ة و�لأ�س���ياخ �حلديدية، 
فتعاملت معه���م �لقو�ت وقامت مبالحقتهم 
ل�س���بطهم ففرو� �إلى حيث كانو� ي�سعون 4 
قو�ذف لعبو�ت متفج���رة وقامو� بتفجرها، 
قا�س���دين قت���ل رج���ال �ل�رشط���ة، فتطايرت 
�س���ظايا منه���ا و�أحدثت �إ�س���ابات ل���كل من 
املجن���ي عليهم���ا واملو�ص���وفة بتقاريرهما 
�لطبي���ة �ملرفق���ة، وق���د خ���اب �أث���ر �جلرمية 
ل�س���بب ل دخل لإر�دتهم في���ه، وهو مد�ركة 

�ملجني عليهما بالعالج.
ودل���ت حتريات �ملالزم �أول �ل�س���هد يف 
الق�ص���ية اإلى اأن املتهم���ن من 1 وحتى 22 
م���ن مرتكب���ي �لو�قع���ة و�آخري���ن جمهولني، 
�لعام���ة  �لنياب���ة  م���ن  ق���ر�ر�ت  ف�س���درت 
ب�س���بطهم، كم���ا دل���ت حتريات���ه �لتكميلية 
عل���ى اأن املتهم���ن م���ن 23 اإل���ى 25 كانو� 
من �س���من مرتكبي �لو�قع���ة، و�أن �ملتهمني 
�ل�س���تة �ملقبو����ش عليهم -حينها- ب�س���اأن 
�لو�قعة قد �عرفو� مبا هو من�سوب �إليهم يف 

حتقيقات النيابة العامة.
وثب���ت بتقري���ر �لط���ب �ل�رشعي �إ�س���ابة 
�ملجني عليهما يف �ل�ساق �لأي�رش لكليهما ويف 
�لركب���ة لأحدهم���ا نتيجة لتطاير �س���ظايا من 

املتفجرات الأربع.
و�أو�س���حت �ملحكم���ة �أن �لو�قع���ة على 
�لنح���و �ملتق���دم قد تاأي���دت، وق���ام �لدليل 
على �س���حتها ون�س���بتها �إل���ى �ملتهمني عد� 
املتهم���ن 14 و 20 وثبوته���ا يف حقهم من 
�أق���و�ل كالً من �مل���الزم �أول و�ملجني عليهما 
�لناطوري���ن ومن �ع���ر�ف �ملتهم���ني 1 و5 
ومما �أقر به �ملتهمني 2 و3 و16 مبح�رش جمع 
�ل�س���تدللت وم���ا ثبت من تقري���ري �لطب 

�ل�رشعي للمجني عليهما.

�أيدت حمكمة �ل�ستئناف �لعليا �جلنائية 
معاقبة �س���اب باحلب�ش ملدة �س���نتني؛ وذلك 
لإد�نت���ه -و�آخري���ن �س���بق �حلك���م عليه���م- 
بالتجمه���ر و�رتكاب �أعمال �س���غب يف منطقة 

�سرة ت�سببت يف �إتالف مركبتني لل�رشطة.
ورف�س���ت �ملحكمة تطبيق �لقانون رقم 
2017 ب�س���اأن �لعقوبات و�لتد�بر  18 ل�صنة 
�لبديل���ة، لع���دم تو�ف���ر �أي ����رشط م���ن �رشوط 
��ستبد�ل �لعقوبة بحقه �أيدت �ملحكمة �لعقوبة 
بحقه؛ وذلك بعد �أن نق�س���ت حمكمة �لتمييز 
�حلك���م بحق���ه و�أعادت���ه ملحكمة �ل�س���تئناف 
به���ذ� �خل�س���و�ش. وت�س���ر �لتفا�س���يل �إلى 
اأن جمموع���ة م���ن املتجمهرين يق���در عددهم 
بنح���و 100 �س���خ�ش، كان���و� ق���د خرج���و� ليالً 
يف منطق���ة �ص���رة، متجه���ن اإل���ى دوري���ات 
�ل�رشطة �ملتمركزة على �ل�س���ارع �لعام، ورمو� 
�ل�رشطة بالزجاجات �حلارق���ة “املولوتوفات” 

و�لأ�سياخ �حلديدية و�حلجارة. وعلى �إثر ذلك 
مت �لتعام���ل مع �جلن���اة، فتفرقو� من �ملوقع، 
لك���ن �ل�رشطة متكنت من �للح���اق بعدد منهم 
و�لقب����ش عل���ى �ملتهم���ني �لأول و�لثاين يف 
�أن  �لق�س���ية. وثب���ت للمحكم���ة م���ن �لأور�ق 
قيم���ة ت�س���ليح �لتلفيات يف �ملركب���ة �لأولى 
تق���در مببل���غ 575 دين���ارا و500 فل����ض. اأما 
�لثاني���ة، ف���كان ت�س���ليحها يكّل���ف مبلغ 48 
دينارا و750 فل�ًس���ا فقط. وثبت للمحكمة �أن 
�مل�ستاأنفني و�آخرين ق�سي باإد�نتهم �أنهم يف 
ليل���ة 10/3/2014، �أولً: ��س���ركو� و�آخرون 
جمهولون يف جتمهر مبكان عام  ثانًيا: �أتلفو� 
عم���ًد� و�آخ���رون جمهولون هيكل �ل�س���يارتني 
�ململوكت���ني ل���وز�رة �لد�خلية، ثالًث���ا: حازو� 
و�أحرزو� زجاجات قابلة لال�ستعال “مولوتوف” 
بق�ص���د ا�ص���تخدامها يف تعري�ض حياة النا�ض 

واأموالهم للخطر.

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم



“هواوي” م�شتبهة بانتهاك 
العقوبات �شد اإيران

نيوي���ورك - اأف ب: فتح���ت وزارة الع���دل الأمريكية 
حتقيقا لال�ش���تباه بانته���اك �رشكة “ه���واوي تكنولوجيز” 
ال�ش���ينية للعقوبات املفرو�شة على ايران، وفق ما ن�رشته 
�شحيفة وول �ش���ريت جورنال الأربعاء. وقالت ال�شحيفة 
اإن التحقيق ياأتي بعد ا�ش���تدعاء وزارتي التجارة واخلزانة 

الأمريكيتني لل�رشكة ب�شبب ق�شايا متعلقة بالعقوبات.
وافادت �ش���حيفة نيويورك تاميز اأن ال�رشكة تعر�شت 
ل�ش���تدعاء من قبل وزارتي التجارة واخلزانة الأمريكيتني 
ب�شبب انتهاكات مزعومة للعقوبات املفرو�شة على اإيران 

وكوريا ال�شمالية. 

“دويت�شه” يقل�ض ذراعه ال�شتثمارية لنخفا�ض الأرباح
فرانكف���ورت - روي���رز: اتخذ الرئي����ض التنفيذي اجلديد لدويت�ش���ه بنك، كري�ش���تيان 
�ش���وينج ، اأم�ض خطوة قوية ب�شاأن ذراع البنك ال�ش���تثمارية املتعرثة منذ وقت طويل، حيث 
قل�ض ن�س���اط تداول ال�سندات والأ�سهم بعد انخفا�ض حاد يف الأرباح الف�سلية. وقال �سوينج 
الذي تولى من�شبه قبل اأ�شابيع “دويت�شه بنك له جذور عميقة يف اأوروبا، وهنا نريد اأن نقدم 

لعمالئنا حلول للخزانة والتمويل العاملي”.
واأ�ش���اف “هذا ما �شرنكز عليه ب�ش���كل اأكرث ح�شما” يف ابتعاد وا�شح عن �شيا�شة التو�شع 
يف اخلدمات امل�رشفية ال�ش���تثمارية العاملية لدويت�ش���ه بنك والتي ا�شتمرت على مدى ثالثة 
عقود وكلفت البنك غرامات تنظيمية باهظة. و�ش���ينتج عن هذا الإجراء خف�ش���ا يف الوظائف 
وارتفاعا يف تكاليف اإعادة الهيكلة و�شيت�ش���من تقلي�ش���ا لأن�شطة دويت�شه بنك مع �شناديق 
التحوط. وقال البنك اإن معظم اخلف�ض يف الن�ساط ال�ستثماري �سريكز على الوليات املتحدة 

واآ�شيا. و�شعد �شهم دويت�شه بنك 0.8 % بحلول ال�شاعة 0925 بتوقيت جرينت�ض.
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اقتصاد

“�إي بي �إم تريمينالز” ملتزمة جتاه تنمية موظفيها
تعيني �جلار قائما باأعمال �لرئي�س �لتنفيذي لـ“�إنوف�ست”

بعد احل�شول على موافقة “املركزي”

املنام���ة - اإنوف�ش���ت: اأعلن جمل����ض اإدارة �رشكة 
اإنوف�ش���ت ع���ن تعي���ني يا����رش اجل���ار كقائ���م باأعمال 
الرئي�ض التنفيذي وذلك بعد احل�ش���ول على موافقة 

م�رشف البحرين املركزي. 
يتمت���ع اجل���ار بخ���رات وا�ش���عة ومعرف���ة ثرية 
بهيكل املجموعة واأن�ش���طتها ال�شتثمارية وخططها 
للتنمي���ة ال�ش���راتيجية م���ن خ���الل عمل���ه يف ال�رشكة 
كرئي����ض لل�ش���وؤون املالية.كما ميتلك م���ا يربو على 
19 عام���ا من اخل���رة يف جمال اخلدم���ات امل�رشفية 
التجارية وال�ش���تثمارية، والقطاع العقاري وخدمات 
التدقي���ق. تقلد اجلار قبل ان�ش���مامه اإلى اإنوف�ش���ت 
عددا من املنا�شب الرئي�شية يف عدد من املوؤ�ش�شات 
املعروفة منها م�رشف البحرين ال�شامل )الذي اندمج 
مع بنك الإثمار( وبنك قطر الأول لال�ش���تثمار و�رشكة 
اأرث���ر اأندر�ش���ن الت���ي تعد واح���دة من اأك���ر �رشكات 
التدقي���ق الدولي���ة يف ذل���ك الوق���ت. و ميتلك اجلار 
خرات متمي���زة من خالل العم���ل يف القطاع امل�رشيف 
الإ�ش���المي على م�ش���تويات عديدة، وذل���ك من خالل 
التعام���ل والتفاعل مع اأمن���اط خمتلفة من املنتجات 
الإ�شالمية والهيكلة املالية وال�شتثمارية للمنتجات 

نف�ش���ها مع���ززا بالفه���م اجلي���د ملب���ادئ ال�رشيع���ة 
الإ�شالمية ذات ال�شلة بامل�رشفية الإ�شالمية. ويتمتع 
القائ���م باأعم���ال الرئي����ض التنفي���ذي، بع�ش���وية يف 
ع���دد م���ن جمال����ض اإدارة �رشكات يف جم���ال اخلدمات 
العقاري���ة واملقاولت. اأما على ال�ش���عيد الع�ش���وية 
املهنية، يعتر اجلار اأحد اأع�ش���اء اللجنة ال�شت�شارية 
والتف�ش���ريات الفنية يف هيئة املحا�ش���بة واملراجعة 

للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية )الأيويف(.  وقال رئي�ض 
جمل����ض الإدارة، عمر املط���وع “ميثل تعيني اجلار يف 
من�ش���ب القائ���م باأعم���ال الرئي�ض التنفي���ذي ل�رشكة 
اإنوف�ش���ت ثقة جمل�ض الإدارة بالكف���اءات املوجودة 
يف �رشكة اإنوف�ش���ت. واإننا على ثقة بقدرته ملا ميلكه 
من موؤه���الت مهنية معتمدة وخرات احرافية اأهلته 
لتقل���د ه���ذا املن�ش���ب، اأن ياأخ���ذ ال�رشكة ملوا�ش���لة 
�شل�ش���لة النجاحات وحتقيق الأهداف ال�شراتيجية، 
ونح���ن كمجل����ض اإدارة نعول عل���ى الإدارة التنفيذية 
بال�رشك���ة بقي���ادة اجل���ار وبدعم جمل����ض الإدارة على 
تعزيز و�ش���ع ال�رشك���ة والرتقاء باأدائه���ا بالرغم من 
التحدي���ات التي واجهتاها”. وع���ر اجلار عن امتنانه 
واعت���زازه بثقة جمل����ض الإدارة يف قدرات���ه وقدرات 
كادر اإنوف�ش���ت قائ���ال: “اإن العم���ل اجل���اد واملثابرة 
وو�ش���ع خطط العمل الر�ش���ينة وحتديد ال�شيا�شات 
والآلي���ات اخلا�ش���ة مبنظوم���ة العمل على م�ش���توى 
املجموع���ة �شي�ش���كل الأ�ش���ا�ض لتحقي���ق الأه���داف 
ال�ش���راتيجية لل�رشكة ب���اإذن اهلل تعال���ى”. كما عر 
عن اإميانه وثقت���ه يف قدرة املجموعة على موا�ش���لة 

الربحية وتعزيز املركز املايل يف املرحلة املقبلة.

احل���د - اإي ب���ي اإم تريمينالز: وقعت 
البحري���ن،  تريمينال���ز  اإم  ب���ي  اإي  �رشك���ة 
ال�رشكة امل�شغلة مليناء خليفة بن �شلمان، 
اتفاقية مفاو�ش���ة جماعية مع نقابة عمال 
موان���ئ البحري���ن ملدة 3 �ش���نوات، والتي 
ته���دف اإل���ى تعزيز الت���زام ال�رشك���ة جتاه 

تنمية املوظفني وحتقيق م�شلحتهم. 
ووقعت على التفاق، الذي �ش���يكون 
�ش���اري املفعول اعتباراً من اأبريل 2018 
و�شي�ش���تمر حت���ى مار����ض 2021، املدير 
العام لق�شم املوارد الب�رشية ب�رشكة اإي بي 
اإم تريمينال���ز البحرين، جوردانا �ش���معان، 

بح�ش���ور وكي���ل وزارة العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعية، �ش���باح الدو����رشي، اإلى جانب 
رئي�ض نقابة عمال املوانئ، اأ�شامة العلوي، 
ونائبه �ش���لمان ال�ش���عد. وين����ض التفاق، 
الذي ي�ش���ب يف م�ش���لحة 500 موظفا من 
خمتلف اأق�ش���ام ال�رشكة، على حت�ش���ني كل 
من فوائد التاأمني ال�شحي املوفرة لأفراد 
عائالت املوظفني اإلى جانب عالوة النقل 
وال�ش���المة وال�ش���حة الوظيفي���ة والتاأمني 
�ش���د التعطل. كما ي�ش���تمل التفاق على 
زي���ادة �ش���نوية يف الرات���ب والرق���ي يف 

الوظيفة والفر�ض التدريبية.

�أمل �حلامد

• يا�رش اجلار	

19 مليون دينار لبناء 314 وحدة �سكنية باملدينة �ل�سمالية
“املجل�ض” يفتح 20 مناق�شة باإجمايل 139 عطاء... “الإ�شكان”:

طرحت وزارة الإ�ش���كان يف اجلل�ش���ة الأ�ش���بوعية 
ملجل����ض املناق�ش���ات واملزاي���دات اأم�ض مناق�ش���ة 
لبناء و�شيانة 314 وحدة �شكنية باملدينة ال�شمالية 
منحة دولة الكويت ال�ش���قيقة �شمن برنامج التنمية 
اخلليجي، تقدم اإليهما عط���اء وحيد بنحو 19 مليون 
دين���ار. كما طرحت الوزارة مناق�ش���ة لبناء و�ش���يانة 
271 وح���دة �ش���كنية مبدين���ة �رشق احلد الإ�ش���كانية 
منحة دولة الكويت ال�ش���قيقة �شمن برنامج التنمية 
اخلليج���ي، تق���دم اإليهما عط���اء وحي���د دون اأن يتم 
الإف�ش���اح ع���ن قيمت���ه. وفت���ح املجل����ض مناق�ش���ة 
للوزارة لتقدمي اخلدمات الإ�شت�شارية لأعمال الإدارة 
والإ����رشاف على اإن�ش���اء الوح���دات ال�ش���كنية والبنية 
التحتي���ة يف م�ش���اريع الرملي وقاليل ووادي ال�ش���يل 
الإ�ش���كانية تقدم اإليها 6 عطاءات، علق اثنان منها، 
واأق���ل عط���اء بنح���و 12.1 مليون ريال �ش���عودي )ما 
يع���ادل 1.2 مليون دينار(، يف ح���ني اأكرها 27.87 
مليون ريال �شعودي تقريًبا )ما يعادل 2.79 مليون 

دينار(.
و فتح املجل�ض، 20 مناق�شة ومزايدة تابعة ل� 8 
جهات حكومية، وبلغ جمموع اأقل العطاءات املقدمة 
نح���و 22.6 مليون دينار، وهي تت�ش���من 102 عطاء، 
يف حني بل���غ اإجمايل العط���اءات املقدمة 139 عطاء، 
لكن ل�ش���عوبة احل�ش���ول عل���ى تفا�ش���يل 37 عطاء 
مت ا�ش���تثناوؤها م���ن املجموع.كم���ا فت���ح املجل�ض 5 
مناق�ش���ات لإدارة املخازن املركزي���ة التابعة لهيئة 
الكهرباء واملاء، اأبرزها ل�رشاء م�شابيح لإنارة ال�شوارع 

تق���دم اإليه���ا 16 عطاء علق اأحدها واأق���ل عطاء بنحو 
30.4 األف دينار.

وكذل���ك فت���ح املجل����ض 3 مناق�ش���ات ل���وزارة 

الأ�ش���غال، اأولها املقاولة الزمني���ة لالأعمال املدنية 
لالأع���وام )2018 - 2020( تق���دم اإليه���ا 26 عط���اء 
اأقلها بنحو 366 األف دين���ار، والثانية لإعادة تاأهيل 

�ش���ارع امللك حم���د ال�رشيع )من ج�رش رق���م 4 اإلى درة 
البحرين( تقدم اإليها 6 عطاءات اأقلها بنحو 773.17 
األ���ف دين���ار، والأخ���رية لتق���دمي خدمات ال�ش���يانة 

الوقائية لوحدة املعاجلة الثالثية لالأعوام )2018 - 
2019( تقدم اإليها 5 عطاءات دون اأن يتم الإف�شاح 

عن قيمة اأي منها.
واأي�ًشا فتح املجل�ض 3 مناق�شات ل�رشكة طريان 
اخلليج، اأبرزها لتعيني و�ش���يط لتقييم وبيع اأ�شول 
ال�رشك���ة تق���دم اإليها عط���اء وحيد بعر�ش���ني 8 اآلف 

دينار و25 األف دينار.
ونظر املجل�ض يف 3 مناق�ش���ات ل���وزارة الربية 
والتعلي���م، اأبرزها لطباعة الكتب الدرا�ش���ية ملرحلة 
التعليم الأ�شا�ش���ي ملدة ثالث �ش���نوات تقدم اإليها 
7 عطاءات اأقلها بنحو 113.5 األف دينار، ومناق�ش���ة 
لتنظيف مدار�ض ومباين الوزارة تقدم اإليها 32 عطاء 
)على ما يبدو املبالغ املتقدمة لها عالقة بتفا�شيل 

فنية غري متوافرة على موقع جمل�ض املناق�شات(.
عالوة على ذلك، فتح املجل�ض مناق�ش���ة ل�رشكة 
نف���ط البحرين “بابك���و” للعط���اءات املالية لتقدمي 
خدمات ا�شت�شارية مل�رشوع نظام معلومات الت�شويق 
)MIS( تق���دم اإليه���ا عط���اء وحيد بنح���و 149 األف 
دينار، ومناق�شة عامة دولية لوزارة الأ�شغال و�شوؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين لإعداد وتطوير بيئة 
جدي���دة اإع���ادة هند�ش���ة الأنظم���ة حتليل وت�ش���ميم 
املن�ش���ة املوح���دة لل���وزارة تقدم اإليه���ا 5 عطاءات 
)على ما يبدو املبالغ املتقدمة لها عالقة بتفا�شيل 
فنية غري متوافرة على موقع جمل�ض املناق�ش���ات(، 
ومناق�ش���ة لوزارة �ش���وؤون الإعالم لتوفري متطلبات 
الرقي���ة التقنية للبُنية التحتي���ة لأنظمة البث تقدم 
اإليها عطاءان علق اأحدهم���ا واأقل عطاء بنحو 204.3 

األف دينار.

• اأبرز املناق�شات املفتوحة	

“الأ�ش���غال”: 773.2 األف دينار لتاأهيل �ش���ارع املل���ك حمد ال�رشيع

تراجع���ت حرك���ة امل�ش���افرين ع���ر مط���ار 
البحري���ن ال���دويل، املط���ار امل���دين الوحيد يف 
اململك���ة، بن�ش���بة 6 % يف الربع الأول من العام 
اجل���اري ليبلغ اإجم���ايل عدد امل�ش���افرين خالل 
الف���رة نح���و 2.16 ملي���ون م�ش���افر مقارنة مع 
مليوين م�ش���افر لذات الفرة م���ن 2017. وبلغ 
املعدل اليومي لرح���الت الطريان خالل الفرة 
نح���و 280 رحل���ة مغ���ادرة وقادم���ة يف حني بلغ 

املعدل ال�شهري قرابة 7.8 األف رحلة جوية.
وخ���الل الرب���ع الأول م���ن الع���ام اجل���اري 
تراجع���ت حرك���ة الرح���الت اجلوي���ة املغ���ادرة 
والقادم���ة بنحو 8 % لتبلغ نحو 22.8 األف رحلة 

مقارن���ة مع 24.7 األف رحلة يف نف�ض الفرة من 
العام املا�شي.

اأم���ا حركة م���رور الطائرات فوق الأرا�ش���ي 
والتي ت�س���مل كذلك هب���وط الطائرات بغر�ض 
ال�ش���يانة اأو الط���وارئ فق���د تراجع���ت كذل���ك 
بن�ش���بة 2 % لتبلغ نحو 149.7 األف رحلة خالل 

الربع الأول من 2018. 
وا�ش���تقبلت طريان اخلليج اأولى طائراتها 
اجلديدة �شمن خطة طموحة لتو�شيع اأ�شطولها 
اأن يرف���ع  وم���ن املتوق���ع  لنح���و 50 طائ���رة، 
الأ�شطول  من م�شتوى احلركة يف املطار، حيث 
ت�ش���كل عمليات طريان اخلليج معظم الرحالت 

باملطار.
و�ش���هدت حرك���ة ال�ش���حن اجل���وي، والتي 

ت�س���كل ثاين اأهم ن�س���اط ل�رشكات الطريان بعد 
نقل امل�ش���افرين، ا�ش���تقرارا  ن�ش���بياً حيث بلغ 
اإجمايل حجم الطرود وال�ش���حن اجلوي عر مطار 
البحري���ن ال���دويل نحو 57 األف ط���ن بانخفا�ض 

طفيف ل يتجاوز 1 %.  
وعل���ى عك�ض املوؤ����رشات ال�ش���ابقة، قامت 
�رشكة البحرين لتزويد وقود الطائرات )بافكو( 
بتزوي���د الطائرات التي تدي���ر عملياتها مبطار 
البحري���ن ال���دويل بنح���و 35.2 ملي���ون غالون 
م���ن وقود الطائ���رات يف الرب���ع الأول من العام 
اجلاري وهو ما ميثل زيادة قدرها 4 % مقارنة 

مع ذات الفرة من 2017.
وب���داأت البحرين م�رشوعا لتو�ش���عة مطارها 
الدويل لي�ش���توعب 14 مليون م�ش���افر �شنوياً، 

يف الوقت الذي ي�شتقبل فيه املطار يف الوقت 
الراهن نحو  الثمانية ماليني م�ش���افر، و�شتبلغ 
اإذ  دولر،  ملي���ار   1.1 نح���و  التو�ش���عة  قيم���ة 
�شت�ش���اهم الإمارات العربية املتحدة  يف متويل 

غالبية هذه التكلف���ة، اإذ اجنزت البحرين ثلثي 
اأعمال تو�ش���عة مبنى امل�ش���افرين. وا�ش���تقبل 
املط���ار الع���ام املا�ش���ي 8.5 ملي���ون م�ش���افر 

براجع �شنوي يقدر بنحو 3 %.

2.2 مليون م�سافر عرب مطار �لبحرين �لدويل بالربع �لأول
280 رحلة جوية املعدل اليومي

�ملحرر �لقت�سادي

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

19,000,300.00 CGCC-TERNA 1 برنامج التنمية الخليجي - منحة دولة الكويت الشقيقة بناء وصيانة )314( 
وحدة سكنية بالمدينة الشمالية

وزارة 
اإلسكان

 12,104,640.00 
ريال سعودي Al Teraz Architecture Design 6

الخدمات االستشارية ألعمال اإلدارة واإلشراف على إنشاء الوحدات 
السكنية والبنية التحتية في مشاريع الرملي اإلسكاني وقاللي اإلسكاني 

ووادي السيل اإلسكانية

0.00 Moh’d A.Mohsin Al Kharafi & Sons 1 برنامج التنمية الخليجي - منحة دولة الكويت الشقيقة بناء وصيانة )271( 
وحدة سكنية بمدينة شرق الحد اإلسكانية

113,512.00 AWAL PRINTING PRESS 7 طباعة الكتب الدراسية لمرحلة التعليم األساسي )زمنية لثالث سنوات(
التربية 
والتعليم

0.00 - 32 مناقصة تنظيف مدارس ومباني الوزارة

8,000.00 Cluttons 1 تعيين وسيط لتقييم وبيع أصول الشركة طيران 
الخليج

773,167.71 UCO Engineering WLL 7 إعادة تأهيل شارع الملك حمد السريع )من جسر رقم 4 إلى درة البحرين(

األشغال
365,977.00  SANTY EXCAVATION &

CONSTRUCTION COMPANY SPC 26 المقاولة الزمنية لألعمال المدنية لألعوام )2018 - 2020(
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كانو: امليثاق ي�سمن ا�ستمرارية ال�رشكات العائلية اخلليجية
لي�س بديال عن النظام االأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة وال عقدها

اأمل احلامد من اجلفري

اأك���د رئي����س اجلمعي���ة البحريني���ة لل�رشكات 
العائلي���ة ورئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة ي��س���ف 
ب���ن اأحم���د كان�، خالد حمم���د كان����، اأهمية قيام 
ال����رشكات العائلية يف البحري���ن بتبني م�اثيق اأو 
د�س���اتري ل�رشكاته���م العائلية تت�س���من جمم�عة 
م���ن املب���ادئ والق�اعد احلاكم���ة اأو امل�ؤ�س�س���ة 
للعالق���ات بني اأفراد العائل���ة يف ظل العديد من 

امل�ستجدات والتحديات.
واأو�سح كان� اأن اأبرز امل�ستجدات والتحديات 
ما يتعلق بتعاق���ب االأجي���ال، والق�اعد املنظمة 
للملكية والعالقة بني ال�رشك���ة والعائلة واالإدارة 
وحتدي���د االآلي���ات التي ت�جه �س���ل�ك وت�رشفات 
اأف���راد العائل���ة فيم���ا يخ����س اأدوار كل منهم يف 

�رشكاتهم العائلية.
واأ�س���اف اأن للم�اثي���ق اأو الد�س���اتري له���ذه 
ال����رشكات العائلي���ة اأهمي���ة اأك���ر م���ن اأي وقت 
م�س���ى اإذا اأرادت الدمي�م���ة والتط����ر وم�اجهة 
التحدي���ات، واقتنا����س الفر����س، وخل���ق اأج�اء 
اإيجابي���ة يف م�س���ار عملها، م�ؤك���ًدا اأن امليثاق له 
دور مه���م يف اإدارة وتط�ر و�س���مان ا�س���تمرارية 

ال�رشكات العائلية اخلليجية.
ملتقاه���ا  االأول  اأم����س  اجلمعي���ة  ونظم���ت 
ال�س���هري لت�عية ال����رشكات العائلية، يف “فندق 
ذي ك���ي The K Hotel” باجلفري ا�ست�س���افت 
في���ه الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة حف���ظ الروات 
القاب�س���ة امل�س���جلة يف الريا����س، ولي���د الن����ح 
الذي تناول م��س����ع “امليثاق العائلي واأثره يف 
ا�س���تقرار ال����رشكات العائلية ... خط����ات اإعداده 

و�سياغته”.
العائلي���ة، وه���ي  ال����رشكات  الن����ح  وع���رف 
“م�ؤ�س�س���ة فردية اأو �رشكة اأ�س�س���ت من �رشيك اأو 
�رشكاء ينتم�ن لعائلة واحدة اأو اأن ال�س���يطرة لهم 
يف جمال�س االإدارة واجلمعي���ات العم�مية. وغالًبا 
ما تبداأ الكيانات العائلية مب�ؤ�س�س واحد وب�سكل 
فردي ثم يتجه التط�ر القان�ين الأ�سكال خمتلفة. 
وال ي�جد ت�س���نيف قان�ين لل����رشكات العائلية”، 
م�س���رًيا اإلى اأن النظام يجيز يف بع�س احلاالت اأن 

تك�ن ال�رشكة با�سم امل�ؤ�س�س اأو العائلة. ومتتلك 
عائلة غالبية اأ�سهم ال�رشكة.

كما عرف امليثاق العائلي باأنه “وثيقة تنظم 
خمتلف العالقات والق�اعد بني ال�رشكاء والعائلة. 
وال ي�جد م�س���مى قان�ين للميثاق العائلي، واإمنا 
�س���در دليل ح�كم���ة ال�رشكات العائلي���ة وميثاق 

ا�سرت�سادي لهذه ال�رشكات”.
وبني الن����ح اأن ال�رشكات العائلية يف اخلليج 
ومعظ���م دول الع���امل متث���ل 90 % م���ن اإجمايل 
ال����رشكات. اأم���ا يف دول الع���امل، فت�س���كل ثلث���ي 
اال�ستثمارات، ويف ال�س���ع�دية وفًقا لالإح�ساءات 
يقدر حجم ا�س���تثماراتها 250 مليار ريال، واأكرب 
100 �رشك���ة يف ال�س���ع�دية منه���ا 85 % �رشكات 
عائلي���ة ت�ظف اأكر من 200 األف �س���خ�س، ولذا 
فال����رشكات العائلي���ة مهم���ة. واك���د اأن ال�رشكات 
العائلي���ة حتاف���ظ على ت�ظي���ف اأع���داد كبرية، 
وت�جد فيها ا�س���تدامة اأكر من ال�رشكات االأخرى، 
م�س���ريا اإل���ى اأثر امليث���اق يف ا�س���تقرار ال�رشكات 

العائلية وترابطها.
وبح�سب درا�س���ة ملن يلجاأ اأ�سحاب ال�رشكات 
العائلية عند حدوث م�س���كالت، ق���ام بها مكتب 

اإرن�س���ت وي�نغ “EY”، وجدت اأن 75 % يلجاأون 
اإلى ال�الدين، و70 % يلجاأون اإلى االأزواج، و65 
% يلج���اأون اإلى اأف���راد العائل���ة واملدير املايل 

ومدير االئتمان وغريها.
واأ�س���ار الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة حف���ظ 
ال���روات القاب�س���ة اإل���ى اأن كثري م���ن النزاعات 
تن�س���اأ فيما بني اأع�س���اء العائل���ة الذين يديرون 
واأع�س���اء العائلة الذين ميلك�ن اأ�سهًما بال�رشكة، 
لكنهم ال ي�سارك�ن يف االإدارة، وبالتايل فاإن هذه 
املجم�عة التي ال تدير ومن خالل جمل�س العائلة 
وميثاقه���ا يك����ن له���ا �س����ت وتاأثري يف ر�س���م 
ال�سيا�س���ات االإ�س���رتاتيجية لل�رشكة العائلية، مع 
احلف���اظ على قيم وث�ابت العائلة، والتي ينبغي 

اأن تك�ن جزًءا من قيم وث�ابت ال�رشكة العائلية.
واأو�س���ح الن�ح اأن “ج�ن وارد ذكر يف كتابه 
نظرية ا�س���تمرارية ال�رشكات العائلية ما يلي: 30 
% من ال����رشكات العائلية يديره���ا اجليل الثاين 
من العائلة، 13 % من ال�رشكات العائلية يديرها 
اجلي���ل الثال���ث م���ن العائلة، 3 % م���ن ال�رشكات 
العائلية ت�س���ل اإلى اجليل الرابع من العائلة مما 
يعن���ي اأن 97 % من ال����رشكات العائلية بعد 50 

اإلى 60 عاًم���ا تختفي”، )...( ال����رشكات العائلية 
متث���ل اقت�س���ادنا ال�طني بن�س���بة 92 %، وثلثا 
االقت�ساد العاملي، ولذا نتحدث عن االأم�ر التي 
ت�س���اهم يف تق�ية ال����رشكات العائلية ومن بينها 

امليثاق.
ولف���ت اإل���ى اأن 60 % م���ن اأ�س���باب ف�س���ل 
ال����رشكات العائلي���ة يع����د اإل���ى انع���دام الثق���ة 
والت�ا�س���ل، واأن 25 % من  ال�رثة غري م�ؤهلني 
بال�س���كل ال���كايف، و12 % لعدم و�س����ح املهمة 
التي حتدد ا�ستخدامات ثروة العائلة، واأقل من 3 
% لتعيني حمامني وم�ست�سارين وحما�سبني غري 
م�ؤهل���ني، اإذ اإن جزءا من اأزم���ة ال�رشكات العائلية 

عدم اعتمادها يف الت�ظيف على الكفاءات.
واأك���د الن����ح اأن امليث���اق لي����س بدي���ال عن 
النظ���ام االأ�سا�س���ي لل�رشكة وال عقده���ا وال ل�ائح 
وتعاميم اأخ���رى، فامليثاق وثيقة قابلة للتعديل 
والتط�ي���ر وتراع���ي املتغ���ريات واالحتياج���ات، 
وميك���ن اأن ت���درج بع����س امل�اد املهمة �س���من 
نظام ال�رشكة اأو عقدها التاأ�سي�سي وكذلك اإدراج 
امل����اد االأخ���رى يف ج���دول االأعم���ال يف جمعيات 
واجتماعات ال�رشكة، كما اأن امليثاق لي�س �س���يغة 

م�ح���دة جلمي���ع الع�ائ���ل وال م����اد متماثلة. قد 
ت�سرتك بع�س الع�ائل يف ن�س�����س امليثاق اإذا 
تقارب���ت ظروفه���ا وخ�سائ�س���ها، وف���رتة اإعداد 
امليثاق تاأخذ من �س���نة اإلى ثالث �سن�ات، م�سرًيا 
اإلى �رشورة الت�قي���ع من اجلميع عليه واالحتفاظ 
بالن�سخة النهائية لدى االإدارة القان�نية لل�رشكة، 
عل���ى اأن ي�س���رتك يف اإعداد امليث���اق جميع اأفراد 
العائلة وفق م�ست�يات عمرية خمتلفة باالإ�سافة 

اإلى اخلرباء واملخت�سني من خارجها.
واأ�س���اف اأن امليثاق ك�ن���ه وثيقة عائلية اإال 
اأن الهدف الرئي�س منها تنظيم امللكية التجارية 
يف ال�رشك���ة، وينبغ���ي مراع���اة �س���ه�لة وب�س���اطة 
العبارات وو�س�حها ودقتها واأال تك�ن العبارات 

قابلة للتاأويل اأو الفهم اخلاطئ.
وذك���ر اأن اأبحاث “جيه ب���ي م�رغان” حددت 
ممار�س���ات وقائي���ة ثماني���ة ت�س���تخدم م���ن قبل 
العائ���الت الناجح���ة لبن���اء جن���اح م�س���تدام، هي: 
�ض���ياغة روؤي���ة وا�ض���حة وقوي���ة، رعاي���ة نق���اط 
ق����ة امل�س���اريع، التخطيط اإ�س���رتاتيجًيا لتقليل 
املخاطر واغتنام الفر�سة، بناء بنى م�حدة لربط 
العائل���ة واالأ�س����ل واملحي���ط، ت��س���يح االأدوار 
وامل�س����ؤوليات، الت�ا�س���ل بفاعلي���ة، م�س���اعدة 
االأع�س���اء يف تط�ير الكفاءات، احرتام اال�ستقالل 

مبا يف ذلك خيارات اخلروج.

• •جانب من امللتقى	 خالد كان� مكرًما املحا�رش بعد انتهاء املحا�رشة	

البحرين تقل�ص عجز احل�ساب اجلاري بف�سل حت�سن اأ�سعار النفط

قمة القوى الن�سائية تطرح فر�سا جديدة لال�ستثمار بالبحرين

بلغ 522 ملي�ن دينار يف العام 2017

تنطلق 6 ماي� وبدعم من �رشكة زين 

جنحت البحرين يف تقلي�س العجز يف احل�س���اب 
اجل���اري ليبلغ 522 ملي����ن دين���ار يف العام 2017 
مع االنتعا�س يف اأ�س���عار النفط الذي ي�سكل امل�رد 
الرئي�س���ي، وه� ما يق�ي امل�ق���ف املايل اخلارجي 
للمملك���ة. ويتم ع���ادة مت�يل العجز م���ن التدفقات 
النقدي���ة اال�س���تثمارية م���ن اخل���ارج اأو االقرتا����س 

اخلارجي واالحتياطيات الداخلية للبالد.
و�س���جلت البحرين عج���زاً يف احل�س���اب التجاري 
للعام الثالث على الت�ايل اإثر تده�ر اأ�س���عار النفط 
الذي ي�س���كل امل�س���در الرئي�س���ي الإيرادات العملة 
ال�ض���عبة للملكة ما يجعل ال�ض���غوط م�ض���تمرة لكي 
حتاف���ظ الب���الد عل���ى �سيا�س���ة ثابتة ل�س���عر �رشف 
الدينار البحريني. وبل���غ احتياطي العمالت االأجنبية 

ال�سعبة لدى م�رشف البحرين املركزي بنهاية العام 
نح� 881 ملي�ن دينار يف 2017 بتح�سن طفيف عن 

العام ال�س���ابق، اإال اأنها ال زالت يف م�ست�يات متدنية 
مقارنة مع ال�س���ن�ات املا�س���ية. وارتفعت واردات 

البحري���ن غري النفطي���ة يف الع���ام 2017 لتبلغ 4.4 
ملي���ار دينار مقارن���ة مع 3.9 ملي���ار دوالر يف العام 
ال�س���ابق. وقد ت�س���بب تراجع االإيرادات اخلارجية يف 
ت�س���جيل عجز يف �سايف امل�ج�دات االأجنبية النقدية 

بنح� 38 ملي�ن دينار وذلك الأول مرة.
ي�س���ار اإل���ى اأن �س���ادرات البحري���ن النفطي���ة 
زادت يف الع���ام 2017 بن�س���بة 38 % مقارن���ة م���ع 
العام ال�س���ابق له مدف�عة بتح�س���ن اأ�سعار النفط يف 
االأ�س����اق العاملية، يف ال�قت الذي يت�قع اأن تزيد 
عائ���دات اململك���ة م���ن النفط ه���ذا العام م���ع بل�غ 

اال�سعار م�ست�يات ال�سبعني دوالراً. 
ورغم حت�سن �س���ادرات النفط البحرينية التي 
ت�سكل العم�د الفقري لالقت�ساد ال�طني وامل�ازنة 
العام���ة للدولة، اإال اأنها ال زالت اأقل من م�س���ت�يات 

العام 2014 والتي بلغت حينها 8.8 مليار دينار.

املنام���ة - زي���ن: تنطل���ق يف 6 ماي���� 2018 
بالبحرين قم���ة الق�ى الن�س���ائية بدعم من �رشكة 
زي���ن البحرين. وذكر بيان تلقت “البالد” ن�س���خة 
منه اأم�س اأن وكالة الت�س���ميم والعالقات العامة، 
اأوب���ي اآند هيل، ت�س���عد باالإعالن ع���ن �رشيكها من 
قطاع االت�س���االت يف تنظيم القم���ة، والتي تقام 
بدع���م م���ن “امتي���از ف����ر ه���ري” مبركز عي�س���ى 
الثق���ايف. وتع���د القم���ة اأك���رب جتم���ع للقي���ادات 
الن�س���ائية يف خمتل���ف املج���االت وم���ن املت�قع 
اأن ت�س���تقطب ما ي�س���ل اإلى 500 �س���يف يف كال 
الي�م���ني. وتهدف القم���ة لطرح فر����س جديدة 
لال�س���تثمار وال����رشاكات والتع���اون م���ن رائدات 

اأعمال وم�ستثمرات ملهمات. 
وقال املدير التنفيذي لالت�سال امل�ؤ�س�سي 
وعالقات امل�ستثمرين، ال�س���يخ عبداهلل بن خالد 
اآل خليفة اإنه “لطامل���ا كانت زين البحرين ت�ؤمن 
باال�ستثمار يف امل�ستقبل ويف دعم من� االقت�ساد 
البحرين���ي كمجتمع يحت�ي عل���ى اأفراد طم�حني 

ويحفز متكني امل���راأة، باالأخذ بع���ني االعتبار اأن 
الن�ساء م�ساهمات رئي�سيات وهذا الت�جه ينطبق 
ب�س���كل خا�س على م�ؤ�س�ستنا”. واأ�ساف اأن “قمة 
الق�ى الن�سائية متنح الفر�سة للم�ساهمة ك�رشيك 
ر�س���مي يف جمال االت�ساالت، وكذلك متنح جميع 

احلا�رشي���ن و�س���ائل ات�س���ال دولي���ة واإقليمي���ة 
وحملية فيما يتعلق بتغطي���ات فعاليات القمة؛ 
فنحن �سنعمل على اإبراز �س�رة البحرين امل�رشفة 

للعامل”.
ال����رشكات  بدع���م  اأي�س���ا  القم���ة  وحظي���ت 

وامل�ؤ�س�سات الرائدة يف البحرين، فتاأتي م�ساندة 
�رشكة البحرين للت�س���هيالت التجارية “ت�سهيالت 
البحري���ن” عرب “امتي���از ف�ر ه���ري”، اأول بطاقة 
ائتمانية خم�س�س���ة الحتياجات املراأة الي�مية يف 
خمتلف القطاعات، بينما ت�س���اهم كل من متكني 
وما�س���رتكارد  االقت�س���ادية  التنمي���ة  وجمل����س 
و�رشك���ة البحرين للت�س���هيالت التجاري���ة ك�رشكاء 

ا�سرتاتيجي�ن للحدث العاملي.
�س���تجمع القمة 500 م�س���ارك واأكر من 50 
متحدثة ملناق�سة جناحاتهم واإخفاقاتهم وجتارب 
حياتهم املختلفة. و�سيتاح للم�ساركني الت�ا�سل 
مع ن�س���اء م�ه�بات، واأخريات يت�سارك�ن معهن 
بنف����س االأف���كار واملب���ادئ، بينما �س���يك�ن لهم 
فر�س���ة احل�س�ل على ن�سائح واأفكار جتارية من 
بع�س القيادات الن�س���ائية االإقليمي���ة والدولية 
امللهم���ة. ومتت���از القم���ة باجلل�س���ات واحللقات 
النقا�سية واجلل�سات االإر�سادية وجل�سات املائدة 

امل�ستديرة وور�س العمل.

املنامة -  الب�ر�س����ة: اأقفل م�ؤ�رش 
البحري����ن الع����ام اأم�����س اخلمي�����س عند 
بانخفا�س قدره   1،263.08 م�س����ت�ى 
ي�����م  باإقفال����ه  6.12 نقط����ة مقارن����ة 
االأربعاء، يف حني اأقف����ل م�ؤ�رش البحرين 
 937.84 م�س����ت�ى  عن����د  االإ�س����المي 
بارتف����اع وق����دره 2.28 نقط����ة مقارنة 

باإقفاله ال�سابق.
وتداول امل�س����تثمرون يف ب�ر�سة 
البحري����ن 4.59 ملي�����ن �س����هم، بقيمة 
اإجمالي����ة قدره����ا 800.93 األف دينار، 
مت تنفيذها من خالل 80 �سفقة، حيث 
رك����ز امل�س����تثمرون تعامالته����م عل����ى 
اأ�سهم قطاع اال�س����تثمار، والتي بلغت 
قيمة اأ�س����همه املتداولة 335.07 األف 
دينار، اأي ما ن�س����بته 42 % من القيمة 
االإجمالي����ة للت����داول وبكمي����ة قدره����ا 
2.67 ملي�����ن �س����هم، مت تنفيذها من 

خالل 35 �سفقة.
وج����اءت جمم�ع����ة ج����ي اف ات�����س 
املالية يف املركز االأول، اإذ بلغت قيمة 
اأ�سهمه املتداولة 309.68 األف دينار، 
اأي م����ا ن�س����بته 38.67 % اإجمايل قيمة 
االأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها 2.49 
ملي�ن �سهم، مت تنفيدها من خالل 29 
�سفقة. اأما املركز الثاين، فكان للبنك 
االأهل����ي املتحد بقيمة قدرها 186.40 
األ����ف دين����ار، اأي ما ن�س����بته 23.27 % 
م����ن اإجمايل قيم����ة االأ�س����هم املتداولة 
وبكمي����ة قدرها 824.05 األف �س����هم، 
مت تنفيذها من خ�الل 12 �س����فقة. ثم 
جاءت عق����ارات ال�س����يف بقيمة قدرها 
93.39 األف دينار، اأي ما ن�سبته 11.66 
% من اإجمايل قيمة االأ�سهم املتداولة 
وبكمي����ة قدرها 420.13 األف �س����هم، 
مت تنفيذه����ا م����ن خ����الل 15 �س����فقة. 
 19 اأ�س����هم  ت����داول  اأم�����س  ي�����م  ومت 
�رشكة، ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم �رشكتني، 
يف ح����ني انخف�س����ت اأ�س����عار اأ�س����هم 6 
�����رشكات، وحافظت بقية ال�رشكات على 

اأ�سعار اإقفاالتها ال�سابقة.

“الب�ر�سة”: تداول 4.6 ملي�ن 
�سهم ب� 800.9 األف دينار

علي الفردان

ال��راب��ع اجل��ي��ل  ب��ع��د  ت��خ��ت��ف��ي  “العائلية”  م���ن   %  97 ال���ن����ح: 



إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  املصفي  باعتباره  ابورويس  حسني  محمد  عبداجلليل  رحمات   / السيد 
جاسم  احمد  السيد  الصحابها  تضامن  التنظيفات  ملقاوالت  سموث  لشركة 
إشهار  طالبا   ،  93401 رقم  القيد  مبوجب  تضامن  كشركة  املسجلة  وشركاه، 
التجاري  انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل 
 21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  وفقا إلحكام  وذلك   ،

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )777( لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة شركة سموث ملقاوالت التنظيفات

تضامن الحابها السيد احمد جاسم وشركاه
تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها السيد حميده 
)مؤسسة  والصباغة  البناء  ملقاوالت  بلودان  لـ  املالك  شايبوه  سلمان  ابراهيم  علي  حسني 
إلى   )24( الفرع  الفردية  املؤسسة  حتويل  طالبا   32058 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  فردية( 
لتصبح  بحريني  دينار  االف  خمسة   5٫000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم: 
1- حسني علي ابراهيم سلمان شايبوه

SALIM SHAH ALAM -2
املستثمرين مشفوعاً  البحرين  مركز  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  أي  لديه  من  فعلى كل 
نشر  تاريخ  من  يوم  عشر  خمسة  أقصاها  مدة  خالل  لالعتراض  واملبررة  املؤيدة  باملستندات 

هذا االعالن.

القيد: 32058   -   التاريخ: 26/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )65352( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليه السادة الشركاء في شركة مالعب للخدمات االلكترونية 
الشكل  حتويل  طالبني   ،  96991 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م 
برأسمال  الواحد  الشخص  إلى شركة  املذكورة  للشركة  القانوني 

وقدره 35000 دينار لتصبح مملوكة من مالعب احملدودة.

التاريخ: 23/04/2018  -  القيد: 96991
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل 
إعالن رقم )---( مالعب للخدمات االلكترونية ذ.م.م 

بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

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: جعفر عبداهلل حسني ال حرز
االسم التجاري احلالي: احلرز لتجارة السيارات

االسم التجاري اجلديد: احلرز للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

)CR2018-65279( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

90816-1

لديه  من  كل  فعلى  مشتركة،  معاملة  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خالد عبداهلل جاسم احمد

االسم التجاري احلالي: معرض جنود لالثاث
االسم التجاري اجلديد: ورشة جنود للحام واحلدادة والفبركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2018-66757( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

2-64803

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مبوجب  املسجلة  العقاري ش.ش.و  لالستثمار  اصال   - اصحاب شركة   / السادة 

القيد رقم -66673، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: شركة أصال لالستثمار العقاري ش.ش.و

إلى: شركة أصال انتربرايسز ش.ش.و )ملالكتها شركة ستون فينشرز ش.ش.و(

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 15/03/2018  -  القيد: 66673-1
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اصال لالستثمار العقاري ش.ش.و
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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

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها السادة اصحاب 
املسجلة  الشاخوري  علي  سلمان  داود  حسني  ملالكها  ش.ش.و  سنتر  بزنز  ساموي  شركة 

مبوجب القيد رقم 64331 طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة ساموي بزنز سنتر ش.ش.و ملالكها حسني داود سلمان علي الشاخوري

إلى: مجموعة سموي ش.ش.و ملالكها حسني داود الشاخوري

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

القيد: 64331-1   -   التاريخ: 24/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ساموي بزنز سنتر ش.ش.و

ملالكها حسني داود سلمان علي الشاخوري

اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
 89897 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م  للتجارة  تتويج  شركة  اصحاب  السادة 

طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة تتويج للتجارة ذ.م.م
إلى: شركة تتويج العقارية ذ.م.م

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

القيد: 89897
التاريخ: 19/04/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل
اعالن رقم )888( لسنة 2018

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة تتويج للتجارة ذ.م.م
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

بومبيو يتولى من�شب وزير اخلارجية االأمريكي
وا�ش���نطن � وكاالت: �ش���دق جمل�س ال�ش���يوخ االأمريكي، اأم����س اخلمي�س، على تعي���ن مدير املخابرات 

املركزية ال�شابق مايك بومبيو وزيرا للخارجية يف اإدارة الرئي�س دونالد ترامب.
ويعترب بومبيو، وهو املدير احلايل لوكالة اال�ش���تخبارات املركزية، القريب من ترامب، من “ال�شقور” 
يف ال�شيا�ش���ة اخلارجي���ة. ويف تطور غري متوقع بخ�ش���و�س امللف الكوري، اأعلن الرئي����س االأمريكي دونالد 
ترامب اأن بومبيو التقى الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون خالل زيارة �رسية لبيونغ يانغ. وقال ترامب 
يف تغري���دة عل���ى تويرت، “التقى مايك بومبيو كيم جونغ اأون يف كوريا ال�ش���مالية االأ�ش���بوع املا�ش���ي. كان 
اللقاء �شل�ش���ا جدا وُبنيت عالقة جيدة. يجري العمل على تفا�ش���يل القمة. نزع ال�ش���الح النووي �شيكون اأمرا 
عظيما للعامل، وكذلك لكوريا ال�شمالية”. وقدم مدير وكالة اال�شتخبارات املركزية االأمريكية مايك بومبيو، 
�ش���ابقا اأمام امل�رسعن االأمريكين روؤيته الأهم حماور ال�شيا�ش���ة اخلارجية االأمريكية. من املهم االإ�شارة اإلى 
اأن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اأقال وزير اخلارجية ال�شابق ريك�س تيلر�شون ال�شهر املا�شي، واقرتح 

تعين مدير وكالة املخابرات املركزية بومبيو يف هذا املن�شب.
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

اليمني���ة  ال�رسعي���ة  ق���وات  ق�ش���فت 
ومقاتالت التحالف العربي، اأم�س اخلمي�س، 
مواقع متفرقة مللي�شيات احلوثي االإيرانية 
يف البي�ش���اء وال�شاحل الغربي و�شعدة، مما 
�أ�صفر عن �صقوط قتلى وجرحى يف �صفوف 
املتمردي���ن. وقال���ت م�ش���ادر ميدانية اأن 
التحالف �ش���ن ق�ش���فا مدفعيا و�شاروخيا 
عل���ى مواقع املتمردي���ن يف مديريتي رازح 
�ش���عدة،  مبحافظ���ة  احلدوديت���ن  وغم���ر 

املعقل الرئي�س مليلي�شيات احلوثي.  
وطال���ت الغارات اجلوية اأي�ش���ا مواقع 
املتمردي���ن مديري���ة املت���ون يف حمافظ���ة 
اجلوف، ومع�ش���كرا مللي�ش���يات احلوثي يف 
�شواحي �شعدة. وقالت امل�شادر اإن قوات 
ال�رسعية ق�شفت باملدفعية الثقيلة مواقع 
احلوثين يف جبل القرحا وف�شحه، مبديرية 

املالجم يف حمافظة البي�شاء.
كما نف���ذت مقات���الت التحالف غارات 
على مواق���ع واآلي���ات للمتمردين يف حميط 
مع�ش���كر خالد مبديري���ة موزع غرب���ي تعز، 

بجبهة ال�شاحل الغربي.

القدس المحتلة ـ وكاالت: 

اأق���ر اجلي�س االإ�رسائيل���ي بتحطم طائرة 
م�ش���رية تابعة ل�ش���الح البحري���ة االإ�رسائيلية 
يف اأجواء ال�ش���احل اللبناين، و�ش���قوطها على 
االأرا�ش���ي اللبناني���ة، ح�ش���ب موق���ع “والال” 
الع���ربي. وذك���ر املوقع الع���ربي، اأن حتطم 
الطائ���رة االإ�رسائيلية جنم عن خلل فني دون 
االإف�شاح عن طبيعة اخللل، موؤكدا اأنه ال خطر 

على ت�رسب املعلومات من الطائرة.
وح�ش���ب املوق���ع، ق���ام �ش���الح البحرية 
االإ�رسائيلي فور احلادث بجمع حطام الطائرة 
لفح�شه لدى اجلهات التكنولوجية املخت�س 
يف �ش���الح البحري���ة. وكان���ت و�ش���ائل اإعالم 
لبنانية قد اأفادت ال�ش���هر املا�ش���ي بتحطم 
طائرة اإ�رسائيلية ا�ش���تخدمت للتج�ش�س فوق 
قريتي بيت ياحون وبرع�ش���يت اللبنانيتن. 
وبع���د �ص���قوط �لطائ���رة �مل�ص���رة، قام���ت 
مروحي���ة اإ�رسائيلي���ة بق�ش���ف حطامها الذي 

انترث على االأرا�شي اللبنانية.

بروكسل ـ دب أ: 

اأعلن اأمن عام حلف �ش���مال االأطل�شي، 
ين����س �ش���تولتنربغ، اأنه من امله���م تنفيذ 

االتفاق النووي االإيراين بالكامل.  
وقال يف موؤمتر �ش���حايف اأم�س اخلمي�س 
“تنفي���ذ  اإن  بروك�ش���ل،  احلل���ف يف  مبق���ر 
االتف���اق النووي يح���ول دون امتالك اإيران 
بال�ش���الح النووي”. اإلى ذلك، �شدد على اأن 
برنامج ال�شواريخ االإيراين ون�شاطات اإيران 
يف املنطقة وتهديدها املالحة البحرية يثري 
قلق احللفاء. واعترب اأن الدرع ال�ش���اروخية 
يف روماني���ا وبولن���دا وتركي���ا ق���ادرة على 

مواجهة تهديد ال�شواريخ االإيرانية.
ويف ما يتعلق مبلف كوريا ال�ش���مالية، 
الزعي���م  بت�رسيح���ات  �ش���تولتنربغ  اأ�ش���اد 
الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون حول وقف 
التج���ارب النووي���ة، لكن���ه رف����س اأي رفع 
للعقوبات الدولية عن بيونغ يانغ من دون 

“تغري ملمو�س” من جانب النظام.

باريس ـ أ ف ب: 

الفرن�ش���ية  ال�ش���لطات  تعرف���ت 
عل���ى 416 متربعا �ش���اركوا يف متويل 
تنظيم داع�س، ح�ش���ب م���ا اأعلن مدعي 
ع���ام باري����س الذي اأ�ش���ار الى “متويل 
�ش���غري” لالرهاب عرب مبالغ “زهيدة” 

لكن كثرية.
ويف وقت ُيعق���د يف باري�س موؤمتر 
حول متوي���ل االرهاب الدويل، اأو�ش���ح 
فرن�شوا مولين�س اأن عمال “من�شقا بن 
اأجه���زة اال�ش���تخبارات املالية” �ش���مح 
بالتع���رف عل���ى 416 متربع���ا لتنظيم 
داع�س يف فرن�ش���ا يف ال�شنوات االأخرية، 

معتربا اأن هذا العدد “كبري”.
واأ�ش���اف القا�شي اأن هذه االأجهزة 
ر�ش���دت اأي�ش���ا 320 �شخ�شا يجمعون 
االأم���وال “متمركزي���ن ب�ش���كل خا����س 
عربه���م  يتمك���ن  ولبن���ان،  تركي���ا  يف 
اجلهاديون املوجودون يف �ش���وريا من 

احل�شول على االأموال”.

التحالف يدك مواقع 
احلوثين يف معقلهم ب�شعدة

اإ�رسائيل تعرتف بتحطم 
ة لها يف لبنان طائرة م�شريرّ

الناتو: يجب تنفيذ 
االتفاق النووي االإيراين

الك�شف عن 412 مموال 
ل� “داع�س” يف فرن�شا

وزير الدفاع الأمريكي: �سنندم على �سحب قواتنا من �سوريا
بريطانيا ترف�س “م�رسحية” رو�شيا ب�شاأن كيماوي دوما

و�ش���دد يف كلمته عل���ى ����رسورة احلفاظ على 
رادع ن���ووي ق���وي. وحذر م���ن اأن “كل من يتحدى 

اأمريكا �شيعي�س اأ�شواأ اأيامه”.
واأف���اد عن حاج���ة اجلي�س االأمريك���ي اإلى دعم 
مايل متزايد ملواجهة االأو�ش���اع يف ال�رسق االأو�شط، 
ملمحا اإلى اأن امليزانية اجلديدة تت�شمن زيادة يف 

رواتب اجلنود االأمريكين.
اأم���ريكا  واأ�ش���اف وزي���ر الدف���اع اأن ����رسكاء 
نفق���ات  املالي���ة يف  االآن ح�ش�ش���هم  يتحمل���ون 
الدف���اع، و����رسب مث���ال باحلملة الع�ش���كرية �ش���د 
داع�س يف �شوريا والعراق التي �شاركت فيها 47 

دولة.
من جان���ب اآخر، قال املندوب الربيطاين لدى 
منظمة حظر االأ�ش���لحة الكيماوي���ة، اأم�س اخلمي�س، 
اإن اإفادة رتبت رو�ش���يا و�ش���وريا تقدميها يف مقر 

املنظمة، ما هي اإال حركة دعائية.
وكانت رو�شيا و�شوريا اأعلنتا، يف وقت �شابق، 
اإنهما اأح�رستا اإلى مقر املنظمة عدة اأ�ش���خا�س من 
مدينة دوما، التي تعر�شت لهجوم كيماوي مطلع 

اأبريل اجلاري، وذلك يف حماولة لدح�س الهجوم.
وذكر ال�ش���فري الربيطاين، بيرت ويل�شون، اأن 
حمققي املنظمة هم من يفرت�س اأن يجروا لقاءات 
باأي �ش���هود، م�ش���يفا اأن بريطاني���ا وحلفاءها لن 

يح�رسوا االإفادة املقررة.
“منظم���ة حظ���ر االأ�ش���لحة   : وق���ال يف بي���ان 
الكيماوي���ة لي�ش���ت م�رسح���ا”. وكان املندوب ذاته 
قد قدم للمنظمة يف ال�ش���ابق اأدلة على ا�ش���تخدام 

ال�ش���الح الكيم���اوي لنحو 400 مرة يف �ش���وريا منذ 
.2014

ويتهم الغرب مرارا رو�ش���يا و�شوريا مبحاولة 
اإخفاء اأدلة تثبت وقوع الهجوم الكيماوي، ب�ش���بل 
عدة منها عرقلة دخول املفت�ش���ن الدولين اإلى 
دوما، التي كانت حتى منت�شف اأبريل اجلاري اآخر 

جيب للمعار�شة ال�شورية قرب دم�شق.
والحقا، متكن فريق من مفت�شي املنظمة من 
الو�ش���ول اإلى مواقع يف مدينة دوما مرتن جمعوا 
خالله���ا عين���ات يف اإط���ار التحقيق ح���ول الهجوم 

الكيماوي.
وقتل الع�رسات واأ�شيب مئات اآخرون بحاالت 

اختناق يف هجوم دوما يف ال�شابع من اأبريل اجلاري، 
وفق املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان، الذي قال 

اإن النظام �شن الهجوم با�شتخدام غازات �شامة.
ووجهت كل من الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرن�ش���ا �رسبة �شاروخية اإلى مواقع تابعة للنظام 

ال�شوري ردا على الهجوم.

• بريطانيا: حديث رو�شيا يف منظمة حظر الكيمياوي خدعة	

عواصم ـ وكاالت:
اأكد وزير الدفاع االأمريكي، جيم�س ماتي�س، اأن الواليات املتحدة قد تندم على قرار �سحب 

قواتها من �سوريا، والذي يعتزم الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، اتخاذه.

تعزيزات  اأر�سلت  فرن�سا  اأن  اخلمي�س،  اأم�س  الكونغر�س،  اأم��ام  ا�ستماع  جل�سة  اأث��ن��اء  وك�سف 

ع�سكرية اإىل �سوريا منذ اأ�سبوعني.

الن�سر  وبدونها ال ميكن حتقيق  بناء قوة مميتة  االأمريكي هي  للجي�س  االأولوية  اإن  وقال 

هذا  حتقيق  �ستتيح   2019/  2018 اأن ميزانية اجلي�س االأمريكي  اإىل  يف �سراعات الغد، م�سريا 

الهدف.

ليربمان: �سن�رضب طهران اإذا ا�ستهدفت اإيران تل اأبيب
���ش��وري��ا يف  ل��ه��ا  ع�شكري”  “متو�شع  اأي  ب��ق�����ش��ف  ت��وع��د 

الرياض ـ رويترز: 

قال وزير الدفاع االإ�رسائيلي اأفيجدور ليربمان 
يف ت�رسيح����ات ن�����رست اأم�����س اخلمي�����س اإن اإ�رسائيل 
�ش����رتد ب�رسب طه����ران اإذا وقع هج����وم اإيراين على 

تل اأبيب.
وكانت ت�رسيحات ليربم����ان تهديدا اإ�رسائيليا 
�رسيحا على نحو غري معتاد باللجوء لعمل ع�ش����كري 
على اأرا�س اإيرانية وياأتي يف اأعقاب ت�ش����اعد حدة 
مواجهات هي االأولى من نوعها بن قوات البلدين 

يف احلرب االأهلية ال�شورية.
وق����ال ليربم����ان يف ت�رسيح����ات ملوق����ع اإيالف 
االإخب����اري ومقره لندن “اإ�رسائي����ل ال تريد احلرب... 

لكن اإذا هاجموا تل اأبيب �شن�رسب طهران”.
وت����ل اأبي����ب مدين����ة �ش����احلية يوجد به����ا مقر 
اجلي�����س. وكثريا ما ته����دد اإيران، الت����ي ال تعرتف 

بحق اإ�رسائيل يف الوجود، ب�رسب تل اأبيب.
والحت مواجهة ب����ن اإ�رسائيل واإيران يف االأفق 
من����ذ 10 فرب�ي����ر �ص����باط عندما قال����ت �إ�رس�ئيل �إن 
طائ����رة بدون طي����ار م�ش����لحة انطلقت م����ن قاعدة 
�ش����ورية انتهكت جمالها اجل����وي. وفجرت اإ�رسائيل 
الطائ����رة ونف����ذت غ����ارة عل����ى الدفاع����ات اجلوية 
ال�شورية �شقطت خاللها اإحدى مقاتالتها وهي من 

طراز اإف- 16.
ويف التا�ش����ع من اأبري����ل اأ�ش����فرت �رسبة جوية 

ع����ن مقتل 7 م����ن اأف����راد احلر�س الث����وري االإيراين 
يف القاعدة ال�ش����ورية. واألقت طه����ران باللوم على 
اإ�رسائيل وتعهدت برد مل حتدد تفا�ش����يله مما دفع 
اإ�رسائي����ل للتهديد بتو�ش����يع نط����اق الهجمات على 

اأ�شول ع�شكرية اإيرانية يف �شوريا.
ويقول االإ�رسائيلي����ون اإن �رسباتهم تهدف اإلى 
منع تغلغل الوجود الع�ش����كري االإيراين يف �ش����وريا 
دعما للرئي�س ب�ش����ار االأ�ش����د والتوا�شل مع جماعة 
حزب اهلل يف لبنان لت�شكيل جبهة مو�شعة �شدهم.

وقال ليربمل����ان الإيالف “كل موق����ع نرى فيه 
حماولة لتمو�شع اإيران ع�شكريا يف �شوريا �شندمره. 

ولن ن�شمح بذلك مهما كان الثمن”.

دبي ـ العربية نت: 

ات�ش���عت خارط���ة االحتجاج���ات واالإ�رسابات 
يف  اإي���ران  م���ن  خمتلف���ة  اأنح���اء  يف  العمالي���ة 
املعي�ش���ية  االأو�ش���اع  تده���ور  ا�ش���تمرار  ظ���ل 
واالقت�ش���ادية، وع���دم قيام احلكوم���ة والقطاع 
اخلا����س بدف���ع روات���ب وم�ش���تحقات العم���ال 
واملوظف���ن، وتفاق���م اأزم���ة البطال���ة وتدهور 

ال�شناعات واالإنتاج يف البالد.
ونظم �شباح االأربعاء، جمموعة من متقاعدي 
البن���وك احلكومية وقفة احتجاجية يف العا�ش���مة 
طه���ران، مطالب���ن بدفع امل�ش���تحقات املوؤجلة 

للمتقاعدين واملوظفن.
ويف نف�س اليوم، اأوقف �ش���ائقو ال�ش���احنات 
نق���ل الوقود مبدينة “يزد” عملهم، واأ�رسبوا عن 

العمل احتجاجا على انخفا�س اأجور النقل.
وكانت مدينة تربيز مركز حمافظة اأذربيجان 
ال�رسقية، �ش���هدت مظاهرة احتجاجية �شد زيارة 
الرئي�س االإيراين ح�ش���ن روح���اين، االأربعاء، حيث 
احت�شدت جمموعة من نا�ش���طي البيئة يف طريق 
حركة �شيارة روحاين نحو مدينة تربيز لالحتجاج 

عل���ى اأداء حكومت���ه ب�ش���اأن بحرية ارومي���ة التي 
ت�ش���هد اجلف���اف وقط���ع اأرزاق املالي���ن الذين 

يعتا�شون على مواردها.
كم���ا رفع مواطن���ون اأتراك بطاق���ات حمراء 
اأثن���اء كلمة روحاين اأم���ام اجلماهري يف تربيز، يف 
اإ�ش���ارة اإل���ى عدم وفائ���ه بوعوده مثل ال�ش���ماح 
بتدري����س اللغة الرتكي���ة يف اأذربيج���ان، واإنقاذ 

بحرية اأرومية من اجلفاف.
اإلى ذلك، قام �ش���بان باإ�رسام النار يف الفتة 
كبرية حتمل �ش���ورة روحاين م�شاء الثالثاء و�شط 

هتافات مناه�شة للحكومة و�شيا�شاتها.
ويف اأ�ش���فهان، قامت قوات االأمن باإر�ش���ال 
تعزي���زات وع����رسات اجلن���ود اإلى مدين���ة ورزنة، 
عرب ثالث حافالت و50 �ش���يارة ذات �ش���بكة من 

االأ�شالك احلديدية لتفريق احتجاجات املزارعن 
الذين يوا�ش���لون احتجاجاتهم منذ نحو اأ�ش���بوع 

للمطالبة بح�شتهم من املياه الزراعية.
التجمع���ات  ع���دد  نا�ش���طون  واأح�ش���ى 
واالحتجاجات واملظاهرات يف جميع اأنحاء اإيران، 
حي���ث بلغ عددها اأكرث م���ن 110حاالت يف عموم 

البالد خالل اأ�شبوعن.
وتنوعت املظاهر االحتجاجية بن جتمعات 
ملواطن���ن نهب���ت اأموالهم من قبل موؤ�ش�ش���ات 
مالي���ة تتب���ع للحكوم���ة اأو احلر����س الث���وري، اأو 

جتمعات �شد البطالة الوا�شعة والفقر.
كما �ش���هدت البالد احتجاجات �شد انتهاك 
احلقوق اأو ال�شيا�شات التمييزية �شد القوميات 
واالأقليات، وكذلك العنف �ش���د الن�شاء من قبل 
�رسطة االآداب واالأجهزة املوازية، باالإ�ش���افة الى 

االإ�رسابات العمالية امل�شتمرة.
م���ن  العدي���د  ح���ذر  بينم���ا  ه���ذا  وياأت���ي 
م���ن  االإيراني���ن  وامل�ش���وؤولن  ال�شيا�ش���ين 
جتدد االحتجاجات ال�ش���عبية كم���ا حدث يف يناير 
املا�شي، ودعوا اإلى اإ�شالحات حقيقية و�شاملة 

للحيلولة دون انهيار النظام.

غضب عمالي في إيران.. واتساع لالحتجاجات واإلضرابات

• وزير الدفاع االإ�رسائيلي اأفيجدور ليربمان	

• من احتجاجات متقاعدي البنوك	
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ج���اءت مملك���ة البحري���ن يف الرتتي���ب 
الثال���ث عربًيا يف ن�س���بة التمدن “التح�رض” 
بن�س���بة )88.9 %(، وقدم د. كودر�س���مان 
اال�س���رتاتيجية  الدرا�س���ات  مرك���ز  م���ن 
والدولية يف وا�س���نطن حتلي���ً� عن القوى 
التي ت�س���كل اال�س���تقرار وعدم اال�ستقرار 
يف منطقة ال�رضق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
واملوؤ����رضات ذات الع�ق���ة، ومنه���ا ع���دد 
ال����رضق  االإنرتن���ت يف  �س���بكة  م�س���تخدمي 
االأو�سط حيث قدرها يف البحرين ب� )1.39( 
مليون م�س���تخدم ون�سبتهم )98.7 %( من 

الذين يعي�سون على اأر�ض البحرين.
املجتمعات الب�رضية جميعها ت�سري نحو 
التمدن والتطور والرقي، اإال اأنها تتفاوت 
بطري���ق اجتاهه���ا اإلي���ه واالأخ���ذ باأدواته، 
فالدول���ة امُلتمدن���ة ه���ي الت���ي تتم�س���ك 
بالقيم النبيلة، وتلتزم بُح�سن التعامل مع 
االآخرين، وتت�س���امى الدولة مع كل االأديان 

واملذاه���ب وتتعاي�ض م���ع اأتباعها من غري 
ا�س���تع�ء، وقانونه���ا ي�س���مو عل���ى اجلميع 
لتحقي���ق العدالة وااللت���زام بالنظام العام 
واآدابه، وتف�س���يل امل�س���لحة العامة على 
امل�س���لحة اخلا�س���ة، مع االلت���زام مبعاين 
ال���والء للوط���ن واالنتماء اإلي���ه، وال يقت�رض 
التمدن يف العي�ض يف املدينة اأو العا�س���مة 
دون �س���واها م���ن ُم���دن ومناط���ق الب����د، 
فجميعه���ا جغرافي���ا واح���دة واإن�س���انها ال 
يختلف عن االآخر اإال باأخ�قه وثقافة تعامله 

مع االآخرين. 
جميع مدن وقرى البحرين ت�س���هد االآن 
تط���وًرا عمرانًي���ا ُمذه���ً� و�س���حًيا ُمتقدًما 
وتربوًي���ا وتعليمًي���ا هائ���ً�، وه���ي مناطق 
ُمعززة ببنية حتتية �ساملة وبيئية متطورة 
جًدا، وت�س���هد املناطق تو�س���عة ال�س���وارع 
وبناء اجل�س���ور بجانب العمل على ت�س���جري 
الكث���ري م���ن املناطق الرتابي���ة يف خمتلف 

�س���وارع البحرين، وهذا التمدن يف البحرين 
اأدى اإلى زيادة النمو العمراين الذي ت�سبب 
يف ارتف���اع بناء امُلدن اجلدي���دة كاملدينة 
ال�س���مالية وتو�س���عة امُلدن االأخ���رى ببناء 

املزيد من امل�ساكن وال�سقق االإ�سكانية.
لق���د �س���اهم بن���اء امل���دن اجلديدة يف 
البحري���ن يف تاآلف �س���اكنيها الذين قدموا 
م���ن خمتلف مناطق البحري���ن، ووجدوا كل 
ما يحتاجون اإليه من منازل ذات �س���عة مع 
توفر جميع خدماته���ا ومرافقها، ومدار�ض 
الأبنائهم ومراكز �س���حية لع�جهم وحدائق 
وم�س���اجد  واالأ�س���جار،  بالنخي���ل  ُمزه���رة 
ومراف���ق جمتمعي���ة اأخرى، اإال اأن االأف�س���ل 
من ذلك هو التاآلف االجتماعي واالإن�س���اين، 
ومملك���ة البحري���ن كان���ت ومازال���ت مرًفاأ 
لت�قي �س���عوب االأر�ض، ف�سج�ت التاريخ 
توؤكد اأن البحرين اأر�ض التعاي�ض االإن�ساين 

والتجان�ض الب�رضي واالحرتام الديني.
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سوالف

ي���وم  املحلي���ة  ال�س���حافة  طالعتن���ا 
االأربعاء املا�سي بخربين لهما طعم خا�ض 
يف الت�س���دي للعم����ء واأرب���اب الطائفي���ة 
ال�سيا�سية واملواقف  والفو�سى  املذهبية 
الزائفة، االأول ما �رضح به امل�ست�سار اأ�سامة 
الع���ويف املحام���ي الع���ام يف ق�س���ية تخابر 
علي �سلمان مع قطر باأن �سهادة عبدالنبي 
�س���لمان حولته اإلى �س���اهد اإثبات، ويقول 
املحام���ي الع���ويف عن ه���ذا ال�س���اهد )لعل 
ا�ستعانة املتهم بذلك ال�ساهد حتديًدا اأمر 
لي����ض جديدا وال غريبا علين���ا، فكاأمنا كلما 
اأ�س���ندت اإلى املتهم م�سوؤولية جنائية بينة 
الدليل؛ ا�س���تنه�ض املتهم �س���اهده هذا، 

و�س���اقه اإل���ى جمل����ض الق�س���اء ليدفع عنه 
االته���ام بعبارات مر�س���لة جُمّهلة، وكلمات 

ممجوجة مكررة، نحفظها عن ظهر قلب(.
واخل���رب الثاين ما �رضح ب���ه وزير العدل 
ال�س���يخ خالد بن عل���ي اآل خليفة يف جمل�ض 
الن���واب الذي �س���وت عل���ى م����رضوع مينع 
ال�سيا�س���ية  واأع�س���اء اجلمعيات  قي���ادات 
املنحل���ة م���ن الرت�س���ح ل�نتخاب���ات بقوله 
)ال مكان ملن ا�س���تخدم ال�س���لندرات وحيا 
متفجرات “ال�س���ي ف���ور” يف مراكز �س���نع 

القرار(.
من ال�سمات املهمة للجو الدميقراطي 
يف اأية دولة ال���والء املطلق ل�أر�ض، نتفق، 

نختل���ف، وجهات نظ���ر متباين���ة، ولكن يف 
النهاي���ة اجلميع ال يخرج عن اإط���ار الوحدة 
الوطني���ة وال يطعن الوط���ن يف الظ�م كما 
فع���ل اأولئ���ك الذي���ن تراكم���ت فواجعهم 
وموؤامراته���م على البحرين وزحفوا �س���يئا 
ف�س���يئا حتى احتلوا مقاع���د الدرجة االأولى 
يف اخليانة وباع���وا هويتهم ل�أجنبي، فكما 
اأر����ض البحرين الطاه���رة ال تقبل العاقني 
واخلونة واملرمتني على اأك�ساك املنظمات 
احلقوقي���ة العميل���ة، اأي�س���ا بيت ال�س���عب 
والربملان ال ميكن اأن يقبل من اأ�ساء للبلد 
مع �سبق االإ�رضار والرت�سد وكان يف مقدمة 
القوى احلقيقية التي اأرادت االنق�ب على 

احلك���م اأي اجلمعيات ال�سيا�س���ية املنحلة، 
جمعيات كانت مبثابة اأحوا�ض بناء ل�س���فن 
الغ���در ومزرع���ة ل�إره���اب بكل م���ا حتمله 
الكلمة من معنى، اإذ كيف حلامل ال�سندوق 
القومي ال�سفوي اأن يدخل الربملان وميثل 
ال�سعب ويجل�ض يف �سف ال�رضفاء وي�ستاأمن 

على املنجزات الوطنية؟
هوؤالء الذين هللوا للتدخ�ت االإيرانية 
يف وطننا وحتولوا اإلى عقارب �سامة اختفوا 
يف اأح�س���اء االأر����ض والبوؤ����ض يخنقهم لي� 
ونهارا وال �س���بيل للعودة، فخيانة االأوطان 

ثقيلة جدا وتبكي ال�سماء.

احتلوا مقاعد الدرجة األولى 
في “الخيانة”

“اأكد املحامي “مرييت”، املوكل عن ال�ساب 
االأمريكي االأ�سود “ديانتي باربر” وهو اأب لث�ثة 
اأطف���ال، اأنه تويف على الف���ور متاأثرا بجروحه بعد 
اإط����ق ال�رضطة عليه 20 ر�سا�س���ة، وذل���ك اأثناء 
قيامه بركن �س���يارته يف موق���ف متجر ووملارت 
يف بار�ستو �س���مال لو�ض اأجنلو�ض، حيث اأطلقت 
ال�رضطة على �س���يارته 30 ر�سا�س���ة وهي مكتظة 
باأ�سخا�ض ال ميثلون خطرا على اأحد”، هذه �سورة 
م���ن م�يني �س���ور انتهاكات حقوق االإن�س���ان يف 
الدول���ة الت���ي كل ي���وم تظهر علين���ا بتقرير عن 
انته���اكات حق���وق االإن�س���ان يف البحري���ن، وكاأن 

البحري���ن والي���ة من والياته���ا... حقوق االإن�س���ان 
الت���ي تنظر اإليها اخلارجية االأمريكية ومنظماتها 
مباح���ة يف ال���دول االإ�س����مية ومنها اأفغان�س���تان 
حي���ث قتلت طائراتها 150 طف���� اأفغانيا اأنهوا 
حفظ القراآن، فهوؤالء يف نظر اأمريكا ال حقوق لهم 

بل ي�ستحقون املوت.
اأم���ا جرائ���م اأمريكا �س���د ال�س���عب العراقي، 
و�س���نتحدث عن اآخره���ا ال اأولها، دعمها احل�س���د 
ال�س���عبي ال���ذي اأفرغ اأك���رب امل���دن العراقية من 
اأهله���ا، كم���ا ق���ام بتعذي���ب واإع���دام اآالف م���ن 
العراقيني يف ال�س���ق�وية والفلوجة واملو�س���ل 

واالأنبار، وكل هذه االإعدامات نفذت بعلم االإدارة 
االأمريكية التي اأباد جي�سها بالتعاون مع احلر�ض 
الث���وري االإيراين اأكرث م���ن 3 م�يني عراقي. ويف 
2017 اأكدت اخلارجية االأمريكية اأن اإيران قدمت 
دعم���اً جلماعات م�س���لحة نف���ذت عملي���ة اإرهابية 
يف البحري���ن، وت�س���من الدع���م االإيراين اأ�س���لحة 
ومتوي����ت وتدريب���ات ملقاتل���ني، اإذا م���ن تتم 
اليوم حماكمتهم مبحاكمات عادلة ما هم اإال اأتباع 
ه���ذه اجلماعات، حيث �س���لعوا يف جرائم اإرهابية 
و�س���اركوا يف اإثارة الفو�سى والتحري�ض وترويع 
املواطنني، ومن حق البحرين كدولة م�سوؤولة عن 

توفري االأمن واالأمان ل�س���عبها اأن تقيم احلد على 
هذه اجلماعات مبا يتنا�سب مع نوع اجلرمية التي 
ذكره���ا اهلل تف�س���ي�ً يف كتاب���ه، فالبحرين دولة 
م�س���لمة تتبع �رضع اهلل ال �رضائع اأمريكا التي تبيح 
�س���فك الدماء يف العراق و�س���وريا واأفغان�س���تان، 
ثم تاأت���ي لتملي عل���ى البحرين ب���اأن تتعامل مع 
املف�س���دين واالإرهابي���ني بحني���ة وحن���ان، بينما 
طائراتها ت�س���ن حربا على ق���ارات بزعم اأنها قد 

ت�سكل خطرا على اأمنها القومي.
التغطر�ض االأمريكي و”�سغل البهلله” الذي 
متار�س���ه اأم���ريكا عل���ى البحرين، اأم���ر مرفو�ض، 

فالبحري���ن دول���ة عربية م�س���لمة ذات �س���يادة ال 
تر�سخ الأقاويل مزعومة وال اأكاذيب من جماعات 
يف البحري���ن ت�س���عى لنزع احلكم واحت����ل الب�د 
لتح���ول البحري���ن دولة تابع���ة الإي���ران، والدولة 
- قي���ادة وحكومة وجي����ض ورجال اأمن و�س���عب 
-  ق���ادرة اأن تلقن اأم���ريكا واأذنابها يف البحرين 
در�س���اً اإذا تنا�س���وه يف وقفة الفاحت، فلي�ض لدى 
ال�س���عب البحريني اأي مان���ع يف اإعادتها للذكرى، 
ولتحتفظ االأقمار ال�س���ناعية مرة ثانية بال�سور، 

اإذا ت�سو�ست يف ذاكرة اأقمارهم ال�سور.

هل تشوشت الصور في ذاكرة األقمار الصناعية األميركية؟

التمدن في البحرين

 

عبدعلي الغسرة

رائع����ة هي تل����ك االأي����ام التي كنا 
نعي�ض فيها بب�س����اطة وعفوية، مل تكن 
حت����وي اأي زي����ف اأو ف�تر، كان ل�س����هر 
رم�س����ان الف�س����يل فيها رونق خا�ض، 
اأكرث بكث����ري مما هو عليه يف �س����نواتنا 
هذه، كانت اإحياءات ال�س����هر الف�سيل 
كث����رية ومتع����ددة، ب�س����يطة بب�س����اطة 
احلياة يف املا�س����ي، لكن اليوم تغيب 
ه����ذه الب�س����اطة ع����ن جمتمعاتن����ا، عن 

اأطفالنا بالذات.
قلت قوة االأوا�رض االجتماعية بع�ض 
ال�س����يء، وتغريت م�مح االأجواء العامة 
يف �سهر رم�س����ان املبارك مع االخت�ف 
املت�س����اعد لطبيعة احلي����اة، واإن كان 
الطاب����ع الديني االأ�س����يل متنامياً وهلل 
احلمد، لكن الع����ادات والتقاليد باتت 

يف �ِسباق مع التغيري!
تاأ�رضن����ا،  التكنولوجي����ا  تك����ن  مل 
ومل يك����ن هن����اك ما ي�س����غلنا كثرياً عن 
لرم�س����ان  العائلية، كان  االجتماع����ات 
طابع����ه اخلا�����ض؛ مبنا�س����باته وعاداته 
املتوارث����ة املرتبطة به، اأم����ا االآن، فلم 
تع����د تل����ك ال����روح موج����ودة، وبالتايل 
غدا م����ن الواجب علين����ا اأن ندعم اإحياء 
الرتاث، واأن ن�سجع اأبناءنا على التطبع 
بروحن����ا املميزة، وهي جزء اأ�س����يل من 

هويتنا البحرينية. 
نحن اأمام م�س����وؤولية كبرية، ورغم 
اأنن����ي تطرق����ت اإلى هذه الدع����وة اأكرث 
من م����رة يف مقاالت����ي ال�س����ابقة؛ اأعني 
الدعوة اإلى اإحياء تراثنا ال�س����عبي الذي 
اأبرز م�مح هويتن����ا البحرينية، اإال اأنني 
اأجد اأنه م����ن الواجب ا�س����تمرار الدعوة 
لهذا االإحياء، والذي ال يعترب م�سوؤولية 
االأفراد وح�سب، بل العائ�ت البحرينية 
وموؤ�س�س����ات املجتم����ع امل����دين كافة، 
واجله����ات احلكومية وغ����ري احلكومية، 
من اأج����ل تكات����ف اجله����ود الإحياء غري 
م�سبوق للرتاث البحريني الذي يفتقده 
اأبناوؤن����ا، وال يفقه����ون عنه �س����يئاً، وال 
يدرون! هي لي�س����ت دعوة للرجوع اإلى 
ال����وراء، بل دع����وة اإلى ما ي�س����تحق اأن 

نحافظ عليه ومننحه اال�ستمرارية.
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لمحات

الناري���ة  الت�رضيح���ات  مازال���ت 
متوات���رة  الطرف���ني  ب���ني  املتقابل���ة 
وم�ستقطبة معها و�سائل االإع�م العربية 
واالأجنبية التي ان�سقت لفريقني ك�هما 
يرجح قيام احلرب، اإمنا لكل منهما وجهة 
نظر ب�س���اأن التوقيت والكيفية واملكان 
الذي تب���داأ اأو تنطلق من���ه، وخ�ل االأيام 
الراهنة بداأت االأ�س���ابع ت�س���ري اإلى لبنان 
كمنطلق لهذه احلرب لعدم اإمكان اإيران 
ا�ستخدام ال�ساحة ال�سورية بفيتو رو�سي 
يريد ا�ستقرار �سوريا واإبعادها عن �ساحة 
ال�رضاع االإقليمي جتنبا الندالع �رضاع دويل 
ق���د يجر اأم���ريكا وحلفاءها اإلى ال�س���دام 
مع رو�س���يا، كما اأن حزب اهلل ميلك اآالف 
ال�س���واريخ والت���ي يرج���ح العدي���د م���ن 
ا�س���تخدامها وفق  املحللني واملتابعني 
تبعي���ة ح���زب اهلل لنظ���ام والي���ة الفقيه 
يف طه���ران، م�س���تبعدين اخلي���ار الثالث 
وه���و االنط����ق م���ن االأرا�س���ي االإيرانية 
ذاته���ا يف �س���عي حل����رض الن���ار واإبعادها 
ع���ن االأر����ض االيرانية وبهذا ال�س���اأن ن�رض 
موقع “ميدل اإي�س���ت اآي” مق���االً للكاتبة 
بيل���ني فرناندي���ز، قالت في���ه اإّن اإليوت 
اأبرامز الذي كان م�ست�س���اراً اأّول ل�س���وؤون 
ال�رضق االأو�س���ط يف البيت االأبي�ض، وعمل 
اإّب���ان اإدارَتي جورج بو����ض االبن ورونالد 
ريغان، حّذر يف تقرير ملجّلة “بوليتيكو” 
االأمريكي���ة م���ن اأّن “لبن���ان يغلي ومئات 
 االأمريكيني قد يكونون و�س���ط احلرب”.
واأ�س���افت الكاتب���ة اأّن جوه���ر التقري���ر 
الذي ن�رضت���ه املجّلة، والذي اأع���ّده اأبرامز 
بالتع���اون م���ع داني���ال �س���ابريو -الذي 
االأمريك���ي يف  ال�س���فري  من�س���ب  �س���غل 
اإ�رضائي���ل يف عهد باراك اأوبام���ا - هو اأّنه 
“يجب عل���ى الواليات املتحدة �س���ياغة 
خّط���ة اإج����ء �س���املة لرعاياه���ا يف لبنان، 
الت���ي  احلا�س���مة  للمواجه���ة  حت�س���رًيا 
 تب���دو اأّنها واقعة ال حمال���ة مع اإ�رضائيل”.

واأ�س���ارت الى اأّن م�س���وؤولني اإ�رضائيليني 
ق�س���وا 12 عاًم���ا م���ن احل���رب االأخ���رية، 
وه���م يه���ّددون باحل���رب االآتي���ة، ولفت 
املتح���دة  الوالي���ات  اأّن  اإل���ى  الكاتب���ان 
عمل���ت على اإج����ء رعاياها خ����ل احلرب 
 1200 اإ�رضائي���ل  فيه���ا  قتل���ت  الت���ي 
املدني���ني. م���ن  معظمه���م   �س���خ�ض، 

وب���راأي اأبرام���ز و�س���ابريو، ف���اإّن عملي���ة 
االإج����ء �س���تكون �س���عبة خ����ل احل���رب 
اأّن  توؤّك���د  املوؤ����رضات  وكّل  املقبل���ة، 
ال�رضاع �س���يكون اأ�س���ّد ����رضاوًة من حرب 
2006، ولفتا اإلى املعادلة التي ت�ساوي 
اأّن  “ح���زب اهلل” بلبن���ان، وه���ي تعن���ي 
االعتداءات االإ�رضائيلية �س���تطال مدار�ض 
لبن���ان. يف  ذل���ك  وغ���ري   وم�ست�س���فيات 

وق���ال اأبرامز الذي زار جن���وب لبنان بعد 
حرب متوز 2006، اإّن���ه حتّدث اإلى عائلة 
حتم���ل اجلن�س���ية االأمريكي���ة، بقي���ت يف 
لبنان خ�ل احلرب، واأ�س���ار ال���ى اأّنه بعد 
10 اأيام من الق�سف االإ�رضائيلي، متّكنت 
العائلة من الهرب نحو ال�س���مال م�ستقلًة 
�سيارة حتمل اأع�ًما بي�ساء �سمن موكب 
كب���ري، اإال اأن �س���اروًخا اإ�رضائيلًيا ق�س���ف 

ال�سيارة االأخرية يف املوكب. “احلوار”.

الحرب اإلسرائيلية 
اإليرانية... هل 

ستنطلق من لبنان؟

صافي 
الياسري
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رفللض فريللق األهللي الخضوع 
للخسللارة الثالثة عللى التوايل يف 
زيللن  دوري  نهائيللات  سلسلللة 
الدرجة األوىل لكرة السلة، وحقق 
فوزا مثينا عى حامل اللقب فريق 
املنامللة، يف الجولة الثالثة لقاءات 
الدور النهايئ، وذلك مسللاء أمس 

األول )األربعاء(.
األهي أحيا بهللذا الفوز آماله يف 
املنافسة عى اللقب الغائب عن 
خزينة النادي منذ 7 مواسم، بعد 
أن قّلللص فللارق املواجهللات إىل 
مباراة واحللدة، إذ يتقدم املنامة 

بواقع لقاءين لواحد. 
يف  انتصاراتلله  اسللتهل  املنامللة 
النهائيات عللر الجولتني األوليني، 
لكّن األهللي كانت للله كلمة يف 
هللذه الجولة التي متكن فيها من 
اإلبقللاء عى حظوظلله وآماله يف 

املنافسة عى اللقب.
املنامللة ورغللم تلقيه للخسللارة، 
إال أنه يحتفللظ بأفضلية التتويج 
مباراتللان  تبقللت  إذ  باللقللب، 
ويكفيه الفوز يف لقاء واحد منهام 
للفوز ببطولة الدوري، يف الوقت 
الللذي يجب عى األهي الفوز يف 
املبللاراة املقبلة لتعديللل النتيجة 
وجر الحسللم للمبللاراة الفاصلة 

الحاسمة.
مجللدًدا يف  الفريقان  وسلليلتقي 
النهللايئ الرابع، وذلك يف السللاعة 
7:15 من مسللاء يوم غٍد السبت، 
عى صالة مدينة خليفة الرياضية 

مبدينة عيىس.

األهلي األفضل فنيا

رضب األهللي يف النهللايئ الثالث 
بقللوة يف بداية اللقاء، ومتكن من 
املنامة  عنللارص خطللورة  إيقاف 
املتمثللل يف الضغط عللى حامل 

للهجوم  الرسيع  والتحللول  الكرة 
واالعتامد عى البللدالء، إذ أوجد 
األهللي طللرق لعللب مكنته من 
مجاراة عنارص قوة املنامة والحد 

من خطورتها.
وبالفعللل كان األهللي الطللرف 
األفضللل يف اللقللاء ونجللح مللن 
التقدم يف الربع األول 16/14، غري 
أنلله تراجع يف الربللع الثاين الذي 
خللرسه ملصلحة املنامللة 23/18، 
قبل أن يعود ويسللتعيد الريادة 
يف الربللع الثالث الللذي فاز فيه 
25/16 ليتقللدم بنتيجللة املباراة 
59/53، ورغللم خسللارته الربللع 
األخري 20/22، إال أنه حافظ عى 
تقدملله ليحسللم نتيجللة املباراة 

بواقع 79/57.
االهللي قللّدم واحدا مللن أفضل 
مستوياته السالوية يف هذا املوسم 
عللر الخطط الفنيللة التي اعتمد 
غافرييل،  القللريص  عليها مدربه 
إضافة للتطبيق الصحيح لالعبني، 
فضال عن التوفيق الذي الزمهم يف 

التصويب من جميع املناطق.

األهلي يتفوق في نسب 
التسجيل

تفللوق فريللق األهي يف نسللب 
التسللجيل خالل املبللاراة، إذ بلغ 
معللدل تسللجيل الفريللق 45 % 
بواقللع 30 تصويبللة ناجحة من 
أصل 66، منها 22 تصويبة ثنائية 
مللن أصل 40 مبعللدل 55 %، و8 
رميات ثالثية من أصل 26 مبعدل 
30 %، و11 رميللة حرة من أصل 

15 مبعدل 73 %.
يف املقابللل، حقللق املنامة معدل 
تهديفي منخض بلغ 41 %، بواقع 
28 تصويبللة ناجحة من أصل 67 
محاولة، منهللا 19 تصويبة ثنائية 
مللن أصل 35 مبعللدل 54 %، و9 

رميات ثالثية من أصل 32 مبعدل 
28 % و10 رميات حرة من أصل 

14 مبعدل 71 %.

سرحان األهلي يعود.. 
وكويد المنامة يختفي

عللاد نجللم فريق األهي هشللام 
رسحان للتألق بعد أن غاب بريقه 

يف املباراتني املاضيتني.
رسحللان قللاد انتفاضللة األهللي 
وسللاهم بشللكل كبري يف تحقيق 

االنتصار بعد أن سللّجل 20 نقطة 
منها تصويبتني ثالثيتني.

قلللب الفريق النابض سللاهم يف 
تأهل الفريق للمباراة النهائية ثم 
غاب عللن النهائيني األول والثاين، 
إذ مل يسجل يف اللقاء األول سوى 
4 نقللاط، فيللام سللجل يف اللقاء 

الثاين 3 نقاط فقط.
الالعللب  اختفللى  املقابللل،  ويف 
األبرز يف صفللوف املنامة محمد 
كويللد بعد أن برز بشللكل الفت 

يف اللقاءين األول والثاين مسللجال 
مجموع نقاط بلغ 48 نقطة.

كويللد ظهر يف اللقاء الثالث بأداء 
متواضع واكتفى بتسجيل 8 نقاط 
فقط منها تصويبة ثالثية واحدة.

الفردية وراء خسارة المنامة

مل ينللُج فريق املنامللة هذه املرة 
من الهروب من مصيدة الخسارة، 
بعد أن لعب الفريق بالنار بسبب 
األداء الفللردي الللذي طغى عى 

جميع الالعبللني يف معظم فرتات 
املباراة.

العبو املنامة مل يستوعبوا الدرس 
مللن اللقاء الثاين، الللذي كان فيه 
األهي “قاب قوسني أو أدىن” من 
تحقيللق االنتصار، نتيجللة األداء 

الفردي لالعبني.
وقّدم املنامة أداًء فنيا سلليئا رغم 
تقدملله يف بعض فرتات اللقاء، إذ 
مل يكن العبو املنامة يف مستواهم 
الفنللي إطالقللا، وعللاب عليهللم 

األخطاء يف الهجوم والدفاع.
اعللرتف مدرب  الخسللارة،  وبعد 
املنامة الوطنللي عقيل ميالد بأن 
فريقه مل يكن يف أفضل حاالته، إذ 
خرس اللقاء بسبب األداء الفردي 
وكرثة األخطللاء يف الهجوم وعدم 
تفعيل االرتداد الهجومي الرسيع 

بالشكل املأمول.

 الزعيم ال يرغب 
في التأجيل أكثر

يرغللب فريللق املنامة يف حسللم 
اللقب من خالل املواجهة الرابعة 
التي سللتجمع الفريقني مساء غٍد 
)السللبت(، إذ يريد إنهاء مشواره 
باملسللابقات املحليللة؛ مللن أجل 
التفللرغ للبطولللة الخليجية التي 
تنطلق يف 6 مايو املقبل بسلطنة 

عامن.
اليوم،  ويأمللل املنامللة الحسللم 
القللدرة  الفريللق  سلليعطي  إذ 
عى االسللتعداد الجيللد للبطولة 
معسللكر  وخللوض  الخليجيللة 
إعداد  ألجللل  خارجي؛  تدريبللي 
الفريللق بأفضللل صللورة ممكنة 

للمنافسة عى اللقب.

المنامة حاول حسم اللقب مبكرا... واألهلي يرفض االستسالم
السلة دوري  لنهائي  الثالثة  ال��م��ب��اراة  ف��ي  ق���راءة 

جانب من المباراة النهائية الثالثة )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي

السنة العاشرة - العدد 3482 
الجمعة

27 أبريل 2018 
11 شعبان 1439

sports@albiladpress.com
سبورت
16

تأهلت العبللة املنتخب الوطني 
األثقللال مريللم محمللد  لرفللع 
رشيف إىل أوملبياد الشباب التي 
سللتقام يف األرجنتني خالل شهر 
أكتوبر املقبللل من العام الجاري 
بعد أن اسللتوفت جميع رشوط 
املشللاركة، وحققت النتائج التي 
تؤهلها ألهم البطوالت الرياضية 

األوملبية عى املستوى العاملي.
وأنهللت البطلللة البحرينية مريم 
مشللاركتها يف البطولة االسلليوية 
للشباب والناشللئني لرفع األثقال 
اوزباكسللتان، والتللي أقيمت  يف 
يف الفللرتة مللن 20 وحتى 30 من 
شللهر أبريللل الجللاري، وحلللت 
رشيللف يف املركللز الثامن ضمن 
فئتهللا عى املسللتوى اآلسلليوي 
لتؤكد ما وصلت إليه من مستوى 
واإلمكانللات العالية التي متتلكها 
الالعبللة ومللا حققته مللن تطور 

كبري يف مستواها الشخيص ليؤكد 
ذلك جاهزيتهللا العالية لألوملبياد 

القادم باألرجنتني.  
وحسللب الخطللة املوضوعة من 
جانب الجهاز الفني باتحاد رفع 
األثقللال وبالتنسلليق مع مجلس 
معسللكر  تنسلليق  تللم  اإلدارة، 
البطولة  قبيللل  لالعبة  تدريبللي 
بدء من 5 واسللتمر حتى 18 من 
أبريل الجاري؛ من أجل الوصول 
بهللا ألفضللل مسللتوى جاهزية 
واسللتعداد، حيث حققت هذه 
مللن  عللددا  املتميللزة  الالعبللة 
اإلنجللازات املرشفللة، وحققللت 
أرقاما شللخصية جديدة مبا يؤكد 
الخطللة الصحيحللة التي وضعها 

مجلس االدارة.
وضم الوفد كال من املدير الفني 
للعبللة عللي عبدالللله واملدربة 
املتألقة  والالعبة  إبراهيللم  أمرية 

وتللم  مريللم محمللد رشيللف، 
تنسيق هذا املعسللكر التدريبي 
لتهيئة األجللواء لالعبة والوصول 
الفنية  بهللا ألعللى املسللتويات 

ملللا لهللذه البطولة مللن أهمية، 
حيث تعتر هذه املشللاركة هي 
رفللع  لفريللق  األوىل  اآلسلليوية 
للسلليدات، وخاضللت  األثقللال 

الالعبة منافسللات الفئة الوزنية 
44 كيلوغراما للشباب.

وقد قدمللت البطلللة البحرينية 
مريم محمد رشيف مستوى رائعا 

يف بطولة غرب آسيا لرفع األثقال 
التللي أقيمت منافسللاتها مؤخرا 
بفنللدق غولدن توليب عى أرض 
اململكة، ومتكنللت من تحقيق 4 
ميداليات ذهبية وميدالية فضية.
مللن جانبهللا، أعربللت الالعبللة 
مريم رشيف عن بالغ سللعادتها 
الشللباب  ألوملبيللاد  لتؤهلهللا 
باألرجنتني أكتوبر املقبل، وأكدت 
أن مللا وصلت إليه كان الكثريون 
جزيللل  وقدمللت  يدعمونلله، 
شللكرها وامتنانهللا ملجلس إدارة 
األثقال  لرفع  البحرينللي  االتحاد 
الالعبات  الفني وجميع  والجهاز 
وجميع من وقللف معها ومازال 
يقف معها ويساندها وخصوصا 
األهل واألصدقاء، وعاهدت بأنها 
سللتبذل قصللارى جهدهللا؛ من 
أجل ترشيف اململكة الحبيبة يف 

جميع املحافل الرياضية.

البطلة البحرينية شريف تتأهل ألولمبياد األرجنتين للشباب
بتحقيقها المركز الثامن بآس��يوية أوزباكستان لرفع األثقال

الالعبة شريف مع علي عبداهلل ومدربتها أميرة إبراهيم

أم الحصم               اتحاد رفع األثقال
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حقق كل من الحالة والرفاع الرشقي ثاين انتصار لهام 
يف بطولة دوري األندية املحلية للبولينج وذلك إثر 

فوزهام عى الرفاع والصم عى التوايل ضمن منافسات 
األسبوع الثاين من املسابقة، والتي أقيمت عى صالة مركز 

أرض املرح للبولينج. 
يف املواجهة األوىل استطاع الحالة أن يحافظ عى صدارة 
الرتتيب العام للفرق برصيد 16 نقطة بعدما تغلب عى 

منافسه فريق نادي الرفاع بنتيجة 8 -صفر، وهو االنتصار الثاين له عى 
التوايل بالنتيجة نفسها التي حققها يف األسبوع األول. 

ويف املواجهة الثانية حقق حامل اللقب فريق نادي 
الرفاع الرشقي االنتصار الثاين له عى التوايل بعد فوزه 

السهل عى فريق نادي الصم بنتيجة -8صفر. وارتفع رصيد 
الرفاع الرشقي إىل 14 نقطة.

ويف مواجهة أخرى، حقق املنامة االنتصار األول له يف 
املسابقة بعدما فاز عى منافسه فريق نادي أم الحصم 

بنتيجة 8 -صفر.
ويف املواجهة األخرية نجح البحرين من اقتناص الفوز األول له يف املسابقة 

عى حساب منافسه فريق نادي مدينة عيىس بنتيجة 8 -صفر.

ال��ب��ول��ي��ن��ج  دوري  ب���ص���دارة  ي��ت��م��س��ك  ال��ح��ال��ة 
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أصدر مجلس إدارة نادي التضامن 
الريايض بيان شجب واستنكار ملا حدث 

من ترصف فردي غري مسؤول من 
العب الفريق األول لكرة اليد محمد 
شهاب ضد العب نادي البحرين يف 
املباراة التي جمعت الفريقني يوم 
الثالثاء املايض ضمن إطار مسابقة 

كأس االتحاد. وجاء نص البيان كاآليت: 
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

نادي التضامن الريايض بكتابه هذا 
متضمنا شجب واستنكار مجلس 

اإلدارة ملا حدث من ترصف فردي غري 
مسؤول من العب الفريق األول لكرة 

اليد بالنادي الالعب محمد شهاب من 
ترصف مشني ومستهجن خالل تهجمه 

واعتدائه عى العب نادي البحرين سيد 
محمد فيصل أثناء اللقاء الذي جمع 
فريقنا األول مع البحرين يف افتتاح 

الدور التمهيدي لبطولة كأس رئيس 
االتحاد لكرة اليد، والتي أقيمت مساء 
يوم الثالثاء املوافق 24 أبريل الجاري، 

واعتر مجلس اإلدارة هذا الترصف 
املؤسف الطائش مسيئا جدا للنادي 

قبل الالعب، مؤكدين بأن هذا الترصف 
ال متت لألخالق بصلة، وإذ يعتذر 

مجلس إدارة النادي عن هذا الترصف 
الفردي وغري املسؤول، فإن مجلس 

اإلدارة يعتر الالعب موقوفا عن اللعب 
اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر 
لحني يقرر املجلس العقوبة املناسبة 

والرادعة والحاسمة تجاه هذا الالعب 
لعدم تكرار مثل هذه الترصفات 
مستقبال، وليكون عرة لغريه من 

الالعبني باعتبار أن متثيل النادي رشف 
لكل الالعبني، حيث يتعني عليهم احرتام 

تقاليده ومبادئه الرياضية. ومن هذا 

املنطلق، يتقدم مجلس اإلدارة باعتذاره 
الشديد إىل مجلس إدارة نادي البحرين 

الشقيق، وإىل العب فريق نادي 
البحرين الالعب سيد محمد فيصل، 
وإىل مجلس إدارة االتحاد البحريني 

لكرة اليد، معرتفني ومقرين بهذا الخطأ 
الفادح. ونود هنا أن نشري بأن مجلس 

إدارة نادي التضامن، إذ يكن لنادي 
البحرين كل التقدير واالحرتام، ويعتر 

ما بدر من العب النادي محمد شهاب 
ترصفا فرديا مرفوضا جملة وتفصيال، 
مؤكدين بأن نجومية الالعب بأخالقه 
وعطائه ووالئه وانتامئه، وأن مجلس 
اإلدارة يرى بأن هذه الترصفات تعتر 
“دخيلة” عى املالعب البحرينية، يف 
الوقت الذي نؤكد فيه بأن الرياضة 
تعتر فوزا وخسارة، وأننا نرفض أي 

ترصفات غري أخالقية.

“التضامن” يستنكر حادثة اعتداء العب كرة اليد محمد شهاب

لبنللاء  الوطنللي  منتخبنللا  يخللوض 
األجسللام بطولة آسلليا لبناء األجسام 
واللياقة البدنية يف نسختها 52، والتي 
تسللتضيفها منغوليا يف الفرتة من 26 
وتسللتمر حتللى 29 من شللهر أبريل 
الجللاري، وتجمللع البطولللة يف هذه 
النسللخة عددا كبريا من الالعبني من 

مختلف أنحاء القارة الصفراء.
ويشللارك املنتخب بنخبة من الالعبني 
البحرينيللني يف عللدد مللن الفئللات 
املختلفللة، فئللة بناء األجسللام لوزن 
65 كيلوغرامللا الالعب عي القصاب، 
جاسللم مرهون فئة الكالسلليك 182 
سم، عرفات يعقوب فئة بناء األجسام 
فللاروق  عبدالللله  كيلوغرامللا،   75

فئللة بنللاء األجسللام 75 كيلوغراما، 
سلليد نرصالله فئة بناء االجسللام 80 
الكالسلليك  كيلوغرامللا، عبللاس ميك 
162 سم، منافسللات الفيزيك يشارك 
كل من الالعبني عبدالرحمن بوشللقر 
182 سللم، عبدالله املنصور 174 سم، 
ويللرتأس الوفد نائب رئيللس االتحاد 
البحريني لرفللع األثقال النائب األول 
لرئيس اتحاد غرب آسلليا لرفع األثقال 
مسللاعد رئيس االتحاد العريب سلطان 
الغانللم، ويرافق الوفد كل من الحكم 
الدويل عبدالهادي محمد، عبدالعظيم 

عي، ويوشع أشكناين.
وأكللد الغانللم أن العبللي املنتخللب 
الوطني عى أتم الجاهزية واالستعداد 

لهذا التجمع الريايض اآلسيوي الضخم 
الذي يقام مبنغوليا، حيث يحرص عدد 
كبري من الالعبني اآلسيويني باملشاركة 

يف هذه البطولة ملا ولصت إليه رياضة 
بناء األجسللام مللن تطللور كبري عى 
مسللتوى القارة الصفراء، وأكد الغانم 

أن وفللد مملكللة البحرين سيسللعى 
بالصورة املرشفللة وتحقيق  للظهللور 
اإلنجازات الكبرية يف عام الذهب كام 

اطلق عليه ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخرييللة وشللؤون الشللباب رئيللس 
املجلللس األعللى للشللباب والرياضة 
رئيللس اللجنللة األوملبيللة البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
بتحقيق الذهب فقط يف عام الذهب، 

وهو شعار جميع الرياضيني.
من جهته، أكد العبو املنتخب الوطني 
التامة لهذا  جميعهم عى جاهزيتهم 
التجمللع الريايض اآلسلليوي الضخم، 
وعاهللدوا قائللد الشللباب والرياضة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ببللذل أقىص درجات العطاء؛ لتحقيق 
الذهب فقط يف عام الذهب متاشلليا 

مع توجهات وتطلعات سموه.

منتخبنا الوطني لبناء األجسام

“بناء األجسام” يصل منغوليا لخوض البطولة اآلسيوية 52
ال����غ����ان����م ي����ؤك����د ال����ج����ه����وزي����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ذه����ب

أم الحصم               االتحاد البحريني لرفع األثقال 

قللال مللدرب منتخبنللا الوطنللي 
الكابنت  الشللاطئية  الطائرة  للكرة 
عي جعفللر إن املنتخب سلليبدأ 
تحضرياته بعد نهاية كأس سللمو 
لخللوض  اسللتعدادا  العهللد  ويل 
غامر منافسللات البطولة العربية 
للرجال، والتي ستحتضنها املغرب 
مللن 31 يوليو لغاية 8 أغسللطس 

املقبلني.
وأضاف جعفر لل “البالد سبورت” 
أن اختيار عنارص املنتخب ستكون 
من خالل البطولة التي من املؤمل 
الفللرتة  يف  االتحللاد  ينظمهللا  أن 
املقبلة، مشريا إىل أن عدم استكامل 
املالعب هو السللبب وراء تأجيل 

البطولة التي كان من املفرتض أن 
تقام سللابقاً، حيث يحتاج امللعب 
الذي تم تشييده بالقرب من مقر 
االتحللاد مبدينة عيللىس الرياضية 
بالرفللاع )منطقة سللتاد البحرين 
الوطني( إىل “تسللوير”، ويعكف 
االتحللاد حاليا عللى إنجاز جميع 
الرتتيبات الخاصللة بذلك بانتظار 
بعض اإلجراءات الستكامل عملية 

“التسوير”.
ومتنللى جعفر بأن يبللدأ املنتخب 
تحضرياتلله قبل شللهر رمضان أو 
خللالل الشللهر الكريم عللى أقل 
تقديللر، حيللث إن ذلللك يعتمد 
عللى إنجللاز امللعب واسللتكامل 

بنائلله، حيث يتطلع الختيار قامئة 
الالعبني بناء عى مسللتوياتهم يف 

البطولة املفتوحة.
السللابق  املنتخب  وكانت قامئللة 
تضم كال من حسللن عقيل وأمين 
هرونللة وعللي مرهللون ومحمد 

يعقوب.
وعر جعفر عن أمله يف استقطاب 
وجللوه جديللدة مللن الالعبني يف 
الفرتة املقبلة مبا يسهم يف املنافسة، 
وتقديللم أفضللل املسللتويات يف 
البطولللة العربيللة التللي تعتللر 
االسللتحقاق الوحيد للمنتخب يف 
العام 2018 يف حال اسللتمر قرار 

تجميد البطوالت الخليجية.

منتخب الشواطئ يبدأ إعداده بعد “أغلى الكؤوس”
انتظار تسوير الملعب إلقامة البطولة المفتوحة... جعفر: 

المنتخب خالل التحضيرات الماضية

حسن علي

لعبللة  جهللاز  رئيللس  قللال 
األهي  بالنللادي  القللدم  كللرة 
إعادة  إن  عبدالللرزاق محمللد 
فريق الكللرة إىل مصاف دوري 
الدرجة األوىل واستعادة هيبته 
تتطلب االستعداد املبكر ومللمة 
األوراق تحضريا للموسم املقبل 

.2018/2019
وعللر عبدالللرزاق عن أسللفه 
لهبللوط الفريق لدوري الدرجة 
وراء  السللبب  مرجعللا  األوىل، 
ذلللك إىل االنطالقة غري الجيدة 
للفريق منذ بداية املوسم الحايل 
باإلضافة إىل عدم توفق النادي 
يف اختيللار املحرتفني عالوة عى 
سللوء الحللظ وبعللض األخطاء 
التحكيمية التي تأثر بها الفريق 

خالل بعض املباريات.
وأضللاف “إننللا نتللأمل لهبللوط 

ال  أن  يجللب  ولكننللا  األهللي 
نستسلللم للواقللع ويتعني عى 
جميللع أبناء النادي من مجلس 
إدارة والعبللني وجامهللري وكل 
مخلص وغيور لهللذا الكيان أن 
يتكاتفللوا من جديللد ويعملوا 

بكل جد وعزمية من أجل إعادة 
يستدعي  النسور.. وذلك  بريق 
املقبل  للموسم  املبكر  التحضري 
واختيللار  التعاقللدات  إلبللرام 

الالعبني”.
ولدى سللؤالنا إياه عللن هوية 

املللدرب القللادم وإذا مللا كان 
أجنبيا او محليا أجاب “إنه أمر 
سابق ألوانه فنحن بحاجة أوال 
إىل تعيللني جهاز إداري والعمل 
عى تجديد عقود بعض الالعبني 
والتحرك إلبرام صفقات جديدة 

ومن ثم البحث عللن املدرب.. 
صحيللح أن املدرب هو صاحب 
النظرة الفنية، فذلك هو الوضع 
املثايل ولكن الواقع يحتم عليك 
أن ال تنتظللر وأن تعمللل مبكرا 
وتتحرك رسيعللا حتى ال يفلت 

منا الالعبون الحاليون..”.
أن مسللألة  عبدالرزاق  وأوضح 
بقائلله من عدمهللا تعتمد عى 
النللادي  إدارة  مجلللس  قللرار 
واملكتللب التنفيللذي فبانتهللاء 
منافسللات املوسللم الحايل فإن 
ذلك يعني نهاية عمل الجهازين 
الفنللي واإلداري األمللر الللذي 
يتطلب إعادة تعيني جهاز فني 
وإداري جديللد سللواء باإلبقاء 
عللى الحايل أو التغيري حسللبام 

يرى النادي.
وأكللد عبدالللرزاق اسللتعداده 
ملواصلة العمللل كرئيس لجهاز 
اللعبللة، مضيفللا “إنلله النادي 
الللذي تربيللت وترعرعت فيه 
وبالتأكيد إنني لن أمانع العمل 
فيه من أجللل تحقيق تطلعات 

وآمال الجامهري األهالوية..”.

عبدالرزاق محمد فريق األهلي لكرة القدم

االستعداد المبكر والتكاتف سيعيد الكرة األهالوية إلى عهدها
حسن علي

إعادة تشكيل الجهازين الفني واإلداري... عبدالرزاق:
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تح��ت رعاي��ة رئي��س الهيئة 
العليا لنادي راش��د للفروسية 
الشيخ  الخيل س��مو  وس��باق 
عبدالله بن عي��ى آل خليفة 
يختت��م النادي عند الثالثة من 
عرص اليوم )الجمعة( موس��م 
 2018  -  2017 الس��باقات 
بتنظيم السباق 26 واألخري، إذ 
س��يقام عىل كأس سمو الشيخ 
عبدالله بن عي��ى آل خليفة 
وكؤوس أنجال س��موه س��مو 
الش��يخ حمد ب��ن عبدالله بن 
عيى آل خليفة وسمو الشيخ 
عيى بن عبدالله بن عيى آل 
خليفة وسمو الشيخ محمد بن 
عبدالله ب��ن عيى آل خليفة، 
بجانب كأس مجموعة زيد بن 
ذيب الك��را للصناعة والتجارة 
وكأس امل��اك وكأس إس��طبل 
الروض��ة، عىل مضامر س��باق 
النادي مبنطقة الرفة بالصخري.

الختامي  الس��باق  وسيش��هد 
مشاركة 43 جواًدا يف األشواط 
توقع��ات  وس��ط  الس��بعة 
مبنافس��ات قوية للف��وز بآخر 
س��تبدأ  إذ  املوس��م،  ك��ؤوس 
اإلثارة من الشوط األول الذي 
س��يقام عىل كأس سمو الشيخ 
حم��د بن عبدالل��ه بن عيى 
آل خليفة لجياد سباق التوازن 
“نت��اج محيل” مس��افة 1200 
مرت مس��تقيم والجائزة 2000 
دينار ومبش��اركة 7 جياد يرز 
منها الحص��ان “مقصود” ملك 
سمو الشيخ حمد بن عبدالله 
بن عي��ى آل خليفة وبقيادة 
والحص��ان  فيص��ل  عبدالل��ه 

“ري��اش” مل��ك هيث��م صاح 
املتم��رن  الف��ارس  وبقي��ادة 

عبدالرحيم جاسم.
ويقام الشوط الثاين عىل كأس 
سمو الشيخ محمد بن عبدالله 
بن عي��ى آل خليف��ة لجياد 
“مس��تورد”  األوىل  الدرج��ة 
لألفرس فقط مسافة 2000 مرت 
والجائزة 2000 دينار ومبشاركة 
6 جياد سبق لها التنافس فيام 
بينها وآخرها يف السباق ال� 23.
ويقام الشوط الثالث عىل كأس 
إسطبل الروضة لجياد الدرجة 
البحري��ن  خي��ل  م��ن  األوىل 
املس��جلة  األصيل��ة  العربي��ة 
 1800 مس��افة  “الواه��و”  يف 
م��رت والجائ��زة 2500 دين��ار 
ومبشاركة 6 من الجياد البارزة 
العربية،  الخي��ل  يف س��باقات 
التي حققت انتصارات ونتائج 
متقدمة يف الس��باقات الكبرية 
هذا املوس��م وتنافس��ت بينها 

مرات عدة.
ويقام الشوط الرابع عىل كأس 
سمو الشيخ عيى بن عبدالله 
بن عي��ى آل خليف��ة لجياد 
“مس��تورد”  الت��وازن  س��باق 
مس��افة 1600 م��رت والجائزة 
3000 دينار ومبشاركة 10 جياد 
وس��ط توقعات مبنافسة قوية 
ومثرية؛ نظرًا لتقارب مستويات 
عدد من الجياد املشاركة التي 
يرز منها الحص��ان “أمريكان 
آرتس��ت” إلس��طبل العاديات 
ريس��نغ وبقي��ادة عبدالرحيم 

جاسم.
ويق��ام الش��وط الخامس عىل 

كأس مجموع��ة زيد بن ذيب 
الكرا للصناعة والتجارة لجياد 
“مس��تورد”  األوىل  الدرج��ة 

مس��افة 1200 م��رت والجائزة 
 5 ومبش��اركة  دين��ار   3000
جياد، إذ س��يتجدد الرصاع بني 

أبرز جياد الرسعة واملس��افات 
القص��رية له��ذه الفئ��ة والتي 
سبق لها التنافس فيام بينها يف 

مشاركات عدة هذا املوسم.
ويقام الش��وط الس��ادس عىل 
كأس امل��اك لجي��اد الدرج��ة 
األوىل “نت��اج محيل” مس��افة 
 4300 والجائ��زة  م��رت   2000
دينار ومبش��اركة 3 جياد هي 
“ك��ول أ فريند، ح��راش، نيوز 
بريكر”، وع��ىل رغم قلة عدد 
الجياد املش��اركة إالَ إنه ينتظر 

أن يشهد منافسة قوية.
وس��تتجه األنظار نحو الشوط 
الس��ابع واألخري الذي س��يقام 
عىل كأس رئي��س الهيئة العليا 
للفروسية وسباق  لنادي راشد 
الخيل سمو الشيخ عبدالله بن 
عيى آل خليفة لجياد الدرجة 
األوىل “مستورد” مسافة 2400 
م��رت والجائ��زة 3000 دين��ار، 
وينتظر أن يش��هد رصاًعا قوًيا 
بني جياد عدة بارزة س��بق لها 
نتائ��ج متقدمة ويرز  تحقيق 
منه��ا الحصان “كن��غ بوليت” 
وبقيادة  فيكتوريوس  إلسطبل 
أظه��ر  إذ  فيص��ل،  عبدالل��ه 
إمكان��ات جي��دة يف موس��مه 
األول فحقق فوزًا وحل ثالًثا يف 
كأس امللك، وستكون املنافسة 
من جان��ب الحصان “زميريان” 
إلس��طبل الحس��نني وبقي��ادة 
ريتش��ارد مول��ن، إذ يبح��ث 
الحص��ان عن ف��وزه األول يف 
البحرين بعدما حل ثالًثا مرتني 
هذا املوس��م، وكذلك الحصان 
“ويس��ل ستوب” إلسطبل والء 
وفاض��ل وبقيادة حس��ني ميك 
والذي ظهر بصورة قوية وحل 

ثانًيا يف مشاركتيه األخريتني. 

صراع قوي على كؤوس رئيس الهيئة وأنجاله و“الكبرا”
الخيل ل��م��وس��م  ال��خ��ت��ام��ي  ال��س��ب��اق  ف���ي  ال���ي���وم 

سمو الشيخ حمد وسمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد بن عبداهلل

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

الصخير                نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو الشيخ عبداهلل بن عيسى

تحت رعاية النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 

مؤسس منظمة خالد بن حمد 
 ،KHK SPORTS الرياضية

الرئيس الفخري لاتحاد البحريني 
BM-  ففنون القتال املختلطة

MAF سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، يحتضن فندق “آرت 

روتانا - أمواج” مساء غد السبت 
منافسات النسخة األوىل من 

بطولة “اإلمراطورية” للماكمة، 
التي ينظمها فريق خالد بن حمد 
للماكمة املنبثق عن منظمة خالد 

بن حمد الرياضية.

 المؤتمر الصحافي

وعقدت اللجنة املنظمة للبطولة 
مؤمترا صحايف يوم الخميس 

املوافق 26 أبريل بفندق “جولدن 
توليب”، والذي شهد حضور مدير 

فريق خالد بن حمد للماكمة 
فابيان بونارص، وممثلني عن 

الرشكات واملؤسسات املساهمة 
والداعمة، وأعضاء الفريق، 

واملاكمني املشاركني يف هذا 
الحدث، وجمهور من محبي 

وعشاق رياضة املاكمة.

 تنفيذا لرؤية سموه

وتحدث مدير فريق خالد بن 
حمد للماكمة فابيان بونارص 

خال املؤمتر الصحايف قائا 
“سعداء بتنظيم هذه البطولة 
التي ستقام تحت رعاية كرمية 
من سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة، والتي تأيت إقامتها 
تنفيذا رؤية وتوجيهات سموه 

الداعمة لتعزيز مكانة البحرين 
عىل الصعيد العاملي، من خال 
لعبة املاكمة التي تعتر إحدى 
أبرز األلعاب الفردية املشهورة 

عىل هذا املستوى، والتي تشكل 
واحدة من األلعاب األساسية 
يف الدورات األوملبية، والتي 

يتطلع من خالها سموه للرتويج 
بالتطور الذي تشهده البحرين 

يف املجال الريايض، ومدى قدرتها 
لتشكيل منتخب وطني قادر عىل 

املنافسة يف هذه اللعبة باملستقبل 
القريب”.

  البحرين نقطة 
االنطالقة نحو االنتشار

وأضاف “ومام الشك فيه أن 
مملكة البحرين تشهد والدة 

هذه البطولة التي ستكون محطة 
الحتضان أبرز املاكمني العامليني، 

األمر الذي يعد أحد األهداف 
التي حددها سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة من خال 

رؤيته، والتي تدعم هذه البطولة 
نحو االنتشار بني مدن وعواصم 

بلدان هذه املعمورة خال الفرتة 
املقبلة. فالفكرة التي رسمها سموه 
هي أن يجعل العاصمة البحرينية 

املنامة نقطة التدشني واالنطاق 
لهذه البطولة نحو التوسع، لتصبح 

إحدى أبرز البطوالت العاملية 
خال الفرتة املقبلة”.

 منافسات البطولة

وأشار بونارص إىل أن البطولة 
ستشهد إقامة 3 نزاالت قوية 

عىل مستوى املحرتفني، موضحا 
أن اللجنة املنظمة توصلت 

مع االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة التفاق إلقامة 

املواجهات النهائية لبطولة 
البحرين الرابعة للهواة ضمن 

منافسات هذه البطولة، والذي 

يأيت لتحقيق إحدى األهداف 
التي وضعها سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة لدعم املاكني 
الهواة من بوابة النسخة األوىل 

من “اإلمراطورية”.

 االنتهاء من التحضيرات

وأعلن مدير فريق خالد بن 
حمد للماكمة عن انتهاء 

اللجنة املنظمة من التحضريات 
واالستعدادات إلقامة هذا الحدث 
يف موعده املحدد، مؤكدا أن هذه 
البطولة ستقام عىل بركة الفندق 

املقابلة لشاطئ البحر وهذا 
ما سيضفي عىل أجواء البطولة 

جاملية إىل جانب األجواء املليئة 
باإلثارة والتشويق والحامس، 

متمنيا يف الوقت ذاته كل التوفيق 
والنجاح لجميع املشاركني يف هذه 

البطولة.

 شرارة المنافسة تفضحها 
عيون المالكمين

وعىل هامش املؤمتر الصحايف، 
أجريت مراسم الفحص الرسمي 

للوزن لجميع املاكمني املشاركني 
مبنافسات البطولة، إذ شهدت 
رشارة املنافسة بني املاكمني، 

الذين أظهروا تحديا واضحا قبل 
انطاقة نزاالت البطولة.

جانب من المؤتمر الصحافي

جانب من الفحص الرسمي للوزن

والدة بطولة “اإلمبراطورية” غدا بفندق “آرت روتانا أمواج”
ش�����رارة ال��م��ن��اف��س��ة ت��ظ��ه��ر ف���ي ف��ح��ص ال�����وزن ال��رس��م��ي: 

3 نزاالت رئيس��ة للمحترفي��ن والن��زاالت النهائية لبطول��ة البحرين الرابعة
الرفاع             المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 



يض��ع ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة الي��وم الجمعة 
اللمس��ات األخرية عىل مشاركة سموه 
والفريق البحريني للرتايثلون يف بطولة 
شامل الواليات املتحدة األمريكية للرجل 
الحديدي، التي س��تقام يف تكساس يوم 
غد )الس��بت( ومن املؤمل أن تش��هد 
مشاركة كبرية وواسعة من قبل مختلف 
العبي دول العامل من املحرتفني والهواة 

ومحبي هذه الرياضة.
وكان س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة والفريق البحريني قد اختتموا 
تدريباتهم يف الس��باحة، والتي أقيمت 
يف املس��بح إضافة إىل إنه��اء تدريبات 
الدراج��ة والج��ري الت��ي أقيم��ت يف 
الش��وارع املحيط��ة مبقر س��كن الوفد 
البحريني قبل االنتقال بالتدريبات إىل 
موقع إقامة الس��باق؛ به��دف التعرف 

بشكل أكرب عىل املواقع وطبيعتها قبيل 
خوض غامر السباق.

وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة أن س��باق ش��امل 
للرجل  األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
الحديدي الذي يقام يف تكس��اس يعد 
من الس��باقات التي متتلك مكانة كبرية 
ب��ني جميع الس��باقات باعتباره األقوى 
م��ن مختل��ف النواح��ي، إذ يؤكد فيه 
املش��اركون قوة املنافسة عىل تحقيق 
املراكز املتقدمة يف الس��باق يف ظل ما 
يتمتع به املتس��ابقون م��ن قوة بدنية 
عالية تؤهلهم للمنافس��ة عىل اللقب، 
مش��ريا س��موه إىل أهمي��ة املش��اركة 
البحرينية يف الس��باق، والتي ستس��هم 
يف تأكي��د الحضور البحريني يف املحفل 
الريايض الكبري إضافة اىل تحقيق جملة 
من األهداف الرائدة واملستقبلية والتي 
من بينها نرش مفاهيم وقيم س��باقات 
الرجل الحديدي وتعريف املشاركني يف 
هذا السباق بفريق البحرين للرتايثلون 

واإلنجازات الكب��رية التي حققها خالل 
الس��نوات املاضي��ة عالوة ع��ىل إثبات 
قوت��ه؛ باعتب��اره رقام صعب��ا يف جميع 

البطوالت التي يخوضها الفريق.
وبني س��موه أن السباق لن يكون سهال 
ع��ىل الجميع يف ظل وج��ود هذا الكم 
الهائ��ل من املش��اركني الذي��ن وضعوا 
نص��ب أعينهم تحقيق املراكز املتقدمة 
واستعدوا لهذا السباق بطريقة مغايرة 
تضمن له��م البقاء يف دائرة املنافس��ة 
وصوال إىل خط النهاية، مؤكدا س��موه 
أن الفريق البحرين��ي عاقد العزم عىل 
الظهور مبستوى فني متميز يف السباق، 
األمر الذي يب��رش بتحقيق إنجاز فريد 
من نوعه لرياضة الرتايثلون البحرينية.

وأض��اف س��موه أن وج��ود الفري��ق 
البحرين��ي يف س��باق ش��امل الواليات 
املتحدة األمريكية للرجل الحديدي يعد 
مكس��با كبريا باعتب��اره تجربة متميزة 
وتحدي��ا آخر للفريق، مام س��ينعكس 
إيجاب��ا ع��ىل مس��ريته يف املس��ابقات 

املقبلة وستضمن له املشاركة اكتساب 
خربات عالية للتعرف عىل ماهية هذه 
الس��باقات، مضيف��ا س��موه أن األمور 
مهيأة بص��ورة جي��دة للفريق إلكامل 

جميع املراحل التي يتضمنها الس��باق 
والنظر إىل تحقيق إنجاز جديد للفريق 

يف سباقات الرجل الحديدي.
وأشار س��موه إىل أن الفريق وصل إىل 

أفضل مستوياته بجهود وإخالص أعضاء 
الفريق، الذين بذلوا ساعات طويلة يف 
التدريب ورفع مستوى اللياقة البدنية؛ 
م��ن أجل تحقيق نتيجة مرشفة يف هذا 
الس��باق، مش��ريا إىل أن الفريق حرص 
ع��ىل االس��تعداد الجيد ط��وال فرتات 
التدري��ب، ووص��ل إىل أفض��ل مراحل 
االس��تعداد الت��ي س��تضمن للفري��ق 
الحض��ور القوي يف الس��باق والتنافس 
الحقيقي؛ من أجل إنهاء جميع املراحل 

والوصول إىل أرقام جديدة.
وأض��اف س��موه أن البطولة س��تكون 
صعبة خصوصا يف ظل املشاركة الكبرية 
م��ن قبل مختل��ف العب��ي دول العامل 
وتطلعهم إىل تحقيق اإلنجاز والصعود 
إىل منصة التتويج، مشريا إىل أن الفريق 
البحرين��ي س��يكون ع��ىل املوع��د يف 
البطولة وس��يعمل ع��ىل تحقيق إنجاز 
جديد يض��اف إىل سلس��لة اإلنجازات 

التي حققها الفريق.

نضع اللمسات األخيرة قبل سباق تكساس للرجل الحديدي
اليوم تدريب السباحة في البحيرة المخصصة... ناصر بن حمد:

ناصر بن حمد والفريق البحريني يختتمون التدريبات

تكساس                 المكتب اإلعالمي
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يقام عن��د الس��اعة 10 صباح 
االتحاد  بصالة  )الجمعة(  اليوم 
البحريني للكرة الطاولة فحص 
الوزن الرسمي للنزاالت النهائية 
والت��ي  املالكم��ة،  ملس��ابقة 
تأيت ضم��ن منافس��ات بطولة 
الرابع��ة  املفتوح��ة  البحري��ن 
التي  املختلطة،  القت��ال  لفنون 
تقام تحت رعاية النائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة، الرئي��س الفخ��ري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال 
س��مو   BMMAF املختلط��ة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
والتي ينظمها االتحاد البحريني 
لفن��ون القتال املختلطة، والتي 
تس��تمر منافس��اتها حتى يوم 

السبت املوافق 5 مايو املقبل.

 خطوات متميزة

من جهته، مث��ن الحكم الدويل 
الكويت��ي  املالكم��ة  برياض��ة 
نارص القبن��دي الخطوات التي 
البحري��ن  مملك��ة  اتخذته��ا 
الريايض والسيام  القطاع  لدعم 
والت��ي  القتالي��ة،  الرياض��ات 
أمثرت عن تبوء البحرين مكانة 
متقدم��ة يف ه��ذه الرياضات، 
مش��يدا بالجهود املتميزة التي 
يبذلها س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة يف رعاية ودعم 
أجل  م��ن  الرياض��ات؛  ه��ذه 
الوصول لهذا املس��توى القوي، 
الحضور  تعزي��ز  يخ��دم  الذي 
البحريني عىل املستوى القاري 

والدويل.

 فخورون بجهود خالد بن حمد

وقال القبن��دي “فخورون بكل 

الجهود التي يبذلها سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة يف 
دعم الرياضات القتالية مبا فيها 
رياض��ة املالكمة، الت��ي نتوقع 
لها مس��تقبال ممي��زا، خصوصا 
اتخذها  الت��ي  الخط��وات  مع 
س��موه يف إط��الق فريق خالد 
ب��ن حم��د للمالكم��ة املنبثق 
ع��ن منظم��ة خالد ب��ن حمد 
الرياضية، وكذلك توجيه سموه 
لالتحاد البحريني لفنون القتال 
الجه��ود  ملواصل��ة  املختلط��ة 
للنه��وض بالرياضات املنضوية 

تحت مظلته، عرب إقامة الربامج 
والفعاليات والبطوالت املحلية، 
التي تسهم يف تحقيق األهداف 
التي رس��مها س��موه، يف تعزيز 
الوس��ط  يف  الرياض��ات  تل��ك 
وال��ذي  البحرين��ي،  الري��ايض 
يشجع الش��باب البحريني عىل 
ينعك��س  وال��ذي  مامرس��تها، 
ب��دوره ع��ىل دع��م الخطوات 
لتشكيل منتخبات وطنية قادرة 
عىل املنافس��ة وتحقيق املزيد 
البطوالت  اإلنج��ازات يف  م��ن 

املقبلة”.

 حضور لرئيس االتحاد اآلسيوي 
للسامبو

وأقيمت يوم أمس منافس��ات 
مسابقة K1 وسط مشاركة 18 
مقاتال ميثل��ون األندية املحلية 
ش��هدت  والت��ي  والخليجي��ة. 
حضور رئيس االتحاد اآلس��يوي 
األوزب��ي  الس��امبو  للعب��ة 
علم ج��ون مواليي��ف، وعضو 
مجل��س إدارة اللجنة األوملبية 
البحرينية رئيس��ة لجنة رياضة 
امل��رأة باللجنة رئيس��ة االتحاد 

الطاول��ة  للك��رة  البحرين��ي 
الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة، وعضو مجلس إدارة 
البحريني��ة  األوملبي��ة  اللجن��ة 
البحرين��ي  االتح��اد  رئي��س 
خالد  املختلطة  القت��ال  لفنون 
الخي��اط، وأعض��اء ومنتس��بي 
االتحاد البحريني لفنون القتال 

املختلطة.

 نتائج المنافسات

 K1 أس��فرت نتائ��ج مس��ابقة
عن فوز املالكم حس��ن محمد 

عىل املالكم عامر محمد، وفوز 
عبدالله عىل  املالك��م حس��ني 
املالكم محمد عبداألمري، وفوز 
املالكم أحمد خالد عىل املالكم 
املالكمة  وف��وز  ط��ارق،  حمد 
هاريس��ون  إليزابي��ث  م��ادي 
ع��ىل املالكمة ليا نج��وى بعد 
املالكم  انسحاب األخرية، وفوز 
عبدال��رزاق الغانم عىل املالكم 
محمد ش��كري. وف��وز املالكم 
عيل أحمد ع��ىل املالكم أحمد 
نبي��ل. وف��وز املالكم س��لطان 
صالح عىل املالكم سعد جامل. 
وفوز املالكم عيل إبراهيم عىل 
املالك��م ب��در الش��مري. وفوز 
املالكم عبدال��رزاق الغانم عىل 

املالكم عيل عبدالله.
ويف ختام منافسات اليوم الرابع 
م��ن البطولة، قام عضو مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية البحرينية 
رئيس االتحاد البحريني لفنون 
القت��ال املختلطة خالد الخياط 
وأعضاء مجل��س إدارة االتحاد 
بتتويج الفائزين باملراكز األوىل 

.K1 مبسابقة

جانب من التتويج

القبندي: البحرين اتخذت خطوات رائدة في دعم الرياضات القتالية  
اتحاد فنون القتال المختلطة                 المركز اإلعالمي

السامبو للعبة  االتحاد اآلسيوي  رئيس  مسابقة K1 تشهد حضور 
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)وكاالت(: دخل مسؤولو جالسكو رينجرز 
االسكتلندي، يف مفاوضات مع ستيفن 

جريارد، العب ليفربول اإلنجليزي السابق، 
لتويل تدريب الفريق.

وكشفت صحيفة “ذا صن” اإلنجليزية أمس 
الخميس أن أسطورة ليفربول، بات من بني 
املرشحني لتويل تدريب الفريق خلفا لبيدرو 

كايشينيا.
ويف حال تويل جريارد، تدريب رينجرز 

سيكون عىل موعد مع مواجهة مرتقبة مع 
مدربه السابق يف ليفربول، بريندان رودجرز 

املدير الفني الحايل لسيلتيك.
وعقب اعتزاله كرة القدم يف 2016، توىل 

جريارد تدريب فريق الشباب تحت 18 عاما 
يف ليفربول.

ويف حال التوصل التفاق نهايئ ستنتهي بذلك 
مهمة جراميي موريت، املدير الفني املؤقت 

للفريق.

)وكاالت(: أكد العب الوسط الفرنيس 
املعتزل باتريك فيريا، أنه مستعد للعمل 

يف مجال التدريب يف أوروبا يف الوقت 
الذي تثار فيه التكهنات حول إمكانية 

توليه تدريب آرسنال خلفا ملواطنه آرسني 
فينجر.

ويتوىل فيريا، الذي سبق له اللعب طويال 
تحت قيادة فينجر، تدريب نيويورك 

سيتي األمرييك منذ 2016 وقال إنه ال 
يتعجل االنتقال من الدوري األمرييك للعبة، 

لكنه يف الوقت نفسه ال ميانع يف العمل 
مع أحد الفرق الكربى يف أوروبا.

ونقلت صحفية التاميز عن فيريا قوله “ال 
أريد أن يفهم أحد ذلك عىل أنني ارغب 
يف االنتقال من الدوري األمرييك ألنني ال 
أريد املغادرة، لكن لو كان السؤال بهذه 
البساطة: هل أنت مستعد لتدريب أي 

فرق يف أوروبا؟ يف هذه الحالة أقول نعم 
أنا مستعد”.

وأضاف فيريا “أعتقد أننا جميعا نقوم بهذا 
العمل ألننا يوما ما نرغب يف تدريب أكرب 

الفرق يف أوروبا”.
وبهذه الترصيحات يزيد فيريا التكهنات 

بشأن إمكانية خالفته لفينجر.
وخالل نحو 22 عاما مع آرسنال فاز فينجر 
)68 عاما( بلقب الدوري االنجليزي املمتاز 
ثالث مرات وبكأس إنجلرتا 7 مرات، لكنه 

يف املواسم القليلة املاضية تعرض للكثري 
من االنتقادات.

وقال فيريا “ظل أرسني يف آرسنال 22 عاما 
وسنحت له الكثري من الفرص لتدريب فرق 
أكرب، لكنه مل يفعل، ألنه كان يفضل آرسنال 

دامئا وأحيانا ينىس املشجعون ذلك”.

)وكاالت(: كشفت تقارير صحافية عن 
املوعد الذي سيعلن فيه املخرضم آندريس 

إنييستا، العب وسط برشلونة اإلسباين قراره 
بشأن مستقبله مع النادي.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن 
صاحب الـ33 عاما سيظهر أمام وسائل 
اإلعالم يف مؤمتر صحفي اليوم الجمعة، 

من أجل إعالن قراره النهايئ، مضيفة أنه 
سيكشف عن رحيله عن النادي الكتالوين 

بنهاية املوسم الجاري.
وأشارت الصحيفة إىل أن “الرسام”، سينتقل 

للدوري الصيني حيث سيلعب هناك ملدة 3 
سنوات.

من ناحية أخرى ستبدأ إدارة برشلونة 
التجهيز لوداع إنييستا يف املباراة ضد 

الضيف ريال سوسييداد ضمن الجولة 38 
واألخرية من الدوري اإلسباين يوم 20 مايو 

املقبل، حيث من املتوقع أن يحتفل الالعب 
مع جامهري ملعب كامب نو بلقب الليجا، 

كام سيوجه لها خطابه األخري من أرضية 
امللعب.

 جيــــرارد مــرشــــح 
لتدريــب رينجــرز

 فييــرا يضاعــف
 التكهنــــات

 مؤتمر برشلونة 
المرتقب 

)وكاالت(: حصد ريال مدريد اإلســباين 
انتصاره الســادس بعيــدا عن جامهريه 
يف الــدور نصف النهــايئ ببطولة دوري 
األبطال، بعد فوزه الثمني خارج قواعده 
عىل بايرن ميونخ األملاين بنتيجة )1-2(. 
وعىل ملعب )أليانز أرينا( قلب الفريق 
املليك، حامــل اللقب خالل آخر عامني، 
تأخره أمام بطل أملانيا بهدف، لفوز مثني 
)2-1(، ليضــع قدمــا يف نهــايئ “الكأس 
ذات األذنني” للعام الثالث عىل التوايل.

ويعــد هذا هو االنتصار الســادس عىل 
التوايل لصاحب املقــام الرفيع يف الفوز 
بلقب البطولة )12 مرة( أمام بطل أملانيا 
والثــاين يف املربع الذهبــي، الدور الذي 

شهد 6 انتصارات خالل 29 مناسبة.
وكانت املــرة األوىل التــي مهدت لهذا 
اإلنجاز يف 1960 عندما هزم الريال غرميه 
التقليدي برشلونة يف “الكامب نو” )-1
2(، ليعــود يف العام التــايل ليفوز خارج 
الديار عىل ســتاندار دو لييج البلجييك 
بثنائية نظيفة. استمرت هيمنة الفريق 
امللــيك خالل تلك الحقبــة عىل مالعب 
القارة العجوز ليحقق انتصاره الثالث يف 
نفس الــدور يف 1962 وهذه املرة عىل 
حساب زيورخ السويرسي )2-1(. انتظر 

الريــال بعد ذلــك 40 عاما ليكرر نفس 
األمــر، وتحديدا يف عقــر دار البلوجرانا 
بثنائيــة اإلنجليزي ســتيف ماكاممنان، 
واملدير الفني الحــايل للفريق، الفرنيس 
زيــن الدين زيدان. أمــا آخر انتصارين 
حققهــام الفريق املدريــدي بعيدا عن 
ملعبــه يف املربــع الذهبــي بالتخصص 
عىل ملعــب )أليانز أرينــا(، حيث كان 
األول بنتيجــة كبــرية )4-0( يف 2014 ، 
باإلضافــة النتصــار اليــوم. وقال العب 
ريال مدريــد، الربازييل كاســيمريو، إن 
الفــوز عىل بايرن، ال يعني أن فريقه قد 
حســم التأهل، مؤكدا أن املليك سيعاين 

من أجــل التغلب عىل النادي األملاين يف 
لقاء العودة مبلعب “سانتياجو برنابيو”. 
ورصح كاســيمريو عقب املباراة “نعرف 
أنها ســتكون مواجهة صعبة للغاية ألن 
الدور اإلقصايئ مل يحســم بعد، سنعاين 

عىل أرضنا لكن سنتمتع بدعم جمهورنا 
يف نصــف نهــايئ مهم للغايــة”. وتابع: 
“لعبنا بشــكل جيد هذا املوسم ونأمل 

أن نصل إىل النهايئ”.
وأشــار العب الوســط إىل ما حدث مع 
يوفنتوس يف ربع نهايئ التشامبيونزليج، 
عندمــا كان الفــارق يف لقــاء الذهاب 
ثالثة أهداف، وحســم الريال املواجهة 

اإلقصائية برضبة جزاء يف الدقيقة 93.
وأضــاف “تعلمنا أنه يف كرة القدم دامئا 

ينبغي أن تلعب بنفس الرتكيز”.
ونفى أن يكــون الحظ وقف إىل جانب 
املليك خالل مباراة الذهاب، واســتطرد 
“ال أفكــر يف الحــظ، كان هنــاك عمل 
جامعي كبري والحظ نتــاج هذا الجهد، 
وينبغــي أن نهنــئ الفريــق عىل هذا 

العمل”.

)وكاالت(: أكــد يوب هاينكــس، املدير 
الفنــي لبايرن ميونخ األملــاين، أن فريقه 
أمامــه فرصــة ليلعب بأريحيــة أكرب يف 
إســبانيا خالل مباراة العودة للدور قبل 
النهايئ لبطولــة دوري أبطال أوروبا أمام 
ريال مدريد، ألنــه ليس لديه ما يخرسه 
بعد ســقوطه عــىل ملعبــه األربعاء يف 

مباراة الذهاب بنتيجة 1 / 2.
وقــال املدرب األملــاين املخــرضم، الذي 
قاد بايرن ميونــخ إىل الفوز بـ “الثالثية” 
األبطــال(  ودوري  والــكأس  )الــدوري 
يف 2013 “ال يــزال هناك مبــاراة عودة 

وسوف نبذل كل ما لدينا”.
وأضاف هاينكس قائــال: “ليس لدينا ما 
نخرسه يف مدريد، حيث ميكننا هناك أن 

نلعب بأريحية أكرب”.

وأعرب هاينكس عن أسفه بعد الهدفني 
اللذين استقبلتهام شباك فريقه يف مباراة 
أمــس، واللذيــن اعتربهــام نتيجة خطأ 
مبارش لالعبيه، مؤكدا أن عدم اســتغالل 
فريقــه للفــرص التي ســنحت له كانت 

سببا أيضا يف خسارته للمباراة.
واختتــم هاينكــس قائال: “لقــد أهدينا 
هدفني لريــال مدريد بأخطــاء واضحة 
وســنحت أمامنا العديد من الفرص التي 
مل نســتغلها ولذلك فليس مســتغربا أن 
نخرس”. مــن جهته، علق الالعب الدويل 
الكوملبــي خاميــس رودريجيــز، عــىل 
إمكانية العودة مرة أخرى لناديه السابق 
ريــال مدريد، وذلك يف أعقاب خســارة 
فريقه الحايل بايرن ميونخ أمام املرينجي.
وقــال خاميــس يف ترصيحــات نقلتهــا 

صحيفة “آس” اإلسبانية بعد املباراة “كنا 
عىل مقربــة منهم، كانت لديهم فرصتني 
واضحتني وسجلوا هدفني، كانت لنا 4 أو 
5 ومل نتمكن من تســجيلها، لعبنا بشكل 

رائع وعلينا التفكري يف العودة اآلن”.
وأضــاف “ســيكون األمر صعًبــا للغاية 
يف مبــاراة العودة، لكــن يجب أن نكون 
يقظني ونحاول تسجيل كل فرصة نحصل 

عليهــا”. وتابــع “أمضيت وقًتــا طيًبا يف 
بايــرن ميونخ، كنــت يف حالة جيدة هنا 
ملدة 8 أشــهر، اليوم رأيت نفيس بشكل 

جيد أيًضا”.
واختتم حديثه عن العودة لريال مدريد 
مرة أخرى وقال :”ال أعرف، ال أحد يعرف 
ما سيحدث يف املستقبل، حارضي اآلن يف 

بايرن ميونخ، وأنا يف حالة جيدة هنا”.

)وكاالت(: أكــد الربتغايل جوزيه مورينيو 
مدرب مانشســرت يونايتد، إنه سعيد مبا 
حققه مع النــادي، ألن “يونايتد مل يكن 
مؤهــال لتحقيــق النجــاح” عندما توىل 
تدريبــه يف 2016. وتوىل مورينيو املهمة 
خلفــا للهولندي لويس فــان جال وقاد 
الفريق للفوز بألقــاب الدوري األورويب 
وكأس الرابطــة االنجليزية وكأس الدرع 
الخرييــة، يف أول موســم معــه. ورغــم 
هذا النجاح تعــرض مورينيو النتقادات 
بسبب تذبذب أداء ونتائج الفريق خالل 
املوســمني األخريين، وقــال إنه يدرك أن 

إعادة بنــاء الفريق كقــوة أوروبية من 
جديد سيحتاج وقتا. ونقلت شبكة سكاي 
سبورتس التليفزيونية عن مورينيو، قوله 
“كنــت أعرف ظروف ووضع النادي قبل 
االنضامم إليه، وكنــت أعرف أن تحقيق 
النجــاح مــع أي فريق يتطلــب وجود 
استعداد يف هذا الفريق، قبل أن تضيف 

إليه اللمسات األخرية”.
املخــرضم  الربتغــايل  املــدرب  وأضــاف 
“وكنت أعــرف أن الوضع مل يكن كذلك 
يف يونايتد، ومالك النادي ورئيس النادي، 
كانوا يعرفون ذلك، لكني كنت عىل قدر 

مثل هذه املهمة لكني أيضا كنت أعرف 
أننــي لن أحقــق نجاحا فوريــا”. وتابع 
“لكن ورغم كل ذلك فقدت فزت بثالثة 
ألقاب ووصلــت لثالث مباريات نهائية.. 
ليس سيئا”. ويف املوســم الثاين ملورينيو 
عــىل رأس الجهــاز الفني فــإن يونايتد 
مرشــح للفوز بكأس االتحاد اإلنجليزي، 
عندمــا يواجه تشــيليس يف النهايئ وهو 
يحتــل املركز الثاين يف الدوري، بعد جاره 
مانشســرت ســيتي الذي ضمــن التتويج 
بالقلــب. وســيلتقي يونايتــد مع ضيفه 

آرسنال اللندين يف الدوري األحد املقبل.

عناويــن  تنّوعــت  )وكاالت(: 
الصفحــات الرياضية للصحف 
اإلنجليزية أمس الخميس، مع 
الرتكيز عــىل ترصيحات مثرية 
أدىل بها مدرب آرســنال آرسني 

فينجر.
وتناولــت صحيفــة “ذا صن” 
يف  بــان  الــذي  التضــارب 
الفرنيس،  املــدرب  ترصيحات 
وقال فينجــر يف مؤمتر صحايف 
إن توقيت الرحيل عن آرسنال 
مل يكن بيده، بعــد ذلك، قال 
إّنــه توّصــل إىل اتفــاق مــع 
آرســنال للرحيل عــن النادي 

بنهاية بنهاية املوسم.
واشــارت الصحيفــة أيضا، إىل 

فوز ريــال مدريد خارج أرضه 
عىل بايرن ميونخ 1-2 يف ذهاب 
نصف نهــايئ مســابقة دوري 
وغياب العب  أوروبــا،  أبطال 
أوكســليد- أليكس  ليفربــول 
تشــامربلني عن نهائيات كأس 

العامل 2018 لإلصابة.
مــن ناحيتها، قالــت صحيفة 
“مرتو” يف عنوان “فينجر ينكر 
خالفــه )مــع آرســنال( حول 
توقيت الرحيــل”، وذكرت أن 
تأّكد  بعــد  “أوكــس محطم” 
غيابــه عن كأس العــامل، فيام 
ريــال مدريد  فــوز  عنونــت 
حقيقيــة  “فرصــة  بالقــول 

لهاتريك )من األلقاب(.

إىل ذلــك، رّكزت صحيفة 
“مــريور” عــىل تفاصيل 
ألزمة  ليفربول  استغالل 
روما املاليــة من خالل 
التعاقــد مــع النجــم 
محمد صالح مقابل 38 
مليون جنيه إسرتليني 
بـــ  ليحظــى  فقــط 
القرن”، كام  “صفقة 
الصحيفــة  نقلــت 
فينجر  ترصيحــات 
التــي أّكد فيها أّنه 
يفّضــل أن يكون 
مــدرب آرســنال 
الجديــد من أحد 

العبي الفريق السابقني.

من مواجهة بايرن وريال مدريد 

يوب هاينكس وخاميس رودريجيز

جوزيه مورينيو

غالف صحيفة الميرور

الضحية التقليدية 

ليس لدينا ما نخسره

يونايتد لم يكن مؤهال للنجاح 

صفقــة القــرن 

كريستيانو يتوقف
)وكاالت(: غاب الربتغايل كريستيانو رونالدو، العب ريال مدريد، عن التسجيل 
يف فوز فريقه املليك عىل مضيفه بايرن ميونخ األملاين، بهدفني لهدف، يف ذهاب 

نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا عىل ملعب أليانز أرينا. وسجل كريستيانو 
رونالدو يف كل مباريات تشامبيونزليج املوسم الجاري، قبل أن يفشل يف 

التسجيل ضد الفريق البافاري، ليتوقف رصيده عند 15 هدفا، يف صدارة هدايف 
املسابقة هذا املوسم. وتقول شبكة “أوبتا” لإلحصائيات، إن كريستيانو رونالدو 
فشل للمرة األوىل يف تسديد تسديدة واحدة عىل مرمى خصم لريال مدريد يف 

كل املسابقات، خالل 39 مباراة له يف املوسم الجاري. يشار إىل أن كريستيانو 
رونالدو سجل 9 أهداف يف بايرن ميونخ قبل صيامه اليوم عن التهديف.
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بحضور محمد بن أحمد

“الرومانسية” تفتتح أول فروعها في البحرين

الأمان����ة  الع����ام  املدي����ر  بح�ش����ور 
العا�ش����مة ال�ش����يخ حمم����د ب����ن اأحم����د اآل 
خليف����ة افتتحت مطاعم “الرومان�ش����ية” 
اأم�����س االأربع����اء و�ش����ط اأج����واء احتفالية 
يف  البحري����ن،  مملك����ة  يف  فروعه����ا  اأول 
خطوة جديدة �ش����من خطتها التو�ش����عية 
التي تعتزم املطاعم امل�ش����ي قدًما بها 

م����ن اأجل تعزي����ز انت�ش����ارها يف البحرين، 
وذلك بعد التو�ش����ع الكبري الذي �شهدته 
�شل�ش����لة املطاع����م يف االأع����وام االأخ����رية 
وانت�شار فروعها يف عدد كبري من مناطق 

اململكة العربية ال�شعودية.
افتتح الفرع ال�ش����يخ حممد بن اأحمد 
اآل خليف����ة والرئي�س التنفي����ذي لل�رشكة 

حمم����د املعلم وع����دًدا من ال�شخ�ش����يات 
االجتماعية واالإعالمية. 

وجتول الوفد امل�شارك يف االفتتاح 
داخ����ل الف����رع واطلع����وا عل����ى اخلدمات 

املتوافرة يف جميع االأق�شام.
ويتخ����ذ املطع����م موقًع����ا مثالًيا يف 
منطق����ة “توبلي” �رشق اململكة، وي�ش����م 

85 جل�ش����ة، منه����ا 45 يف ق�ش����م االأفراد، 
و34 جل�ش����ة يف ق�ش����م العوائل، وعدد 6 
غرفة لكبار ال�شخ�شيات VIP. و�شيقدم 
املاأك����والت  اأ�ش����هى  اجلدي����د  الف����رع 
ال�ش����عودية واخلليجية والت����ي تزخر بها 
قائمة “الرومان�شية”، و�شط اأجواء تتميز 
بخ�شو�ش����يتها ورقي اخلدمات املقدمة 

لل�ش����يوف. وق����ال الرئي�����س التنفي����ذي 
لل�رشك����ة حمم����د املعل����م “ي�رشن����ا افتتاح 
فرعن����ا االأول يف البحري����ن، وال����ذي ياأتي 
�ش����من �ش����ياق الت����زام ال�رشكة التو�ش����ع 
بعالمة “الرومان�شية” يف منطقة اخلليج، 
ونح����ن واثق����ون م����ن اأن ه����ذه اخلط����وة 
اجلدي����دة �شرت�ش����خ مكانتن����ا الرائدة يف 
تقدمي اأف�ش����ل طعم واأجود خدمة والتي 
التجاري����ة  بعالمتن����ا  مرتبط����ة  اأ�ش����بحت 
املرموقة.” واأ�ش����اف: نحر�س دائًما على 
التواجد عل����ى مقربة من عمالئنا وحمبينا 
يف كل م����كان. بدوره قال مدير العالقات 
عل����ي  املجموع����ة  يف  واالإع����الم  العام����ة 

الهمام����ي “نفتخ����ر بافتتاح ف����رع جديد 
ل�شل�ش����لة “الرومان�ش����ية”، والي����وم نحن 
نتو�شع يف البحرين بعد اأن حققنا الريادة 
يف �ش����ناعة الغ����ذاء ال�ش����عودي، لي�ش����ل 
بذلك عدد فروعنا اإلى 29 فرًعا، ونعتزم 
افتتاح املزيد من الفروع يف امل�شتقبل. 
واأ�ش����اف: كلن����ا ثق����ة اأن الف����رع اجلديد 
�ش����يحقق جناًحا كبرًيا ورواًجا وا�ش����ًعا يف 
اأو�س����اط اأهايل البحري����ن وزوارها الذين 
يبحث����ون ع����ن اجل����ودة وتن����اول وجبات 
تن�شجم مع الذوق العربي االأ�شيل، و�شط 
اأج����واء �ش����يافة عربية اأ�ش����يلة وخدمات 

مثالية تتميز بها مطاعم الرومان�شية”.

“أورساي” يدشن فرعه األول في البحرين
اأطلق حمل اأور�ش���اي، ماركة االأزي���اء االأملانية 
الت���ي متتل���ك �ش���بكة عاملي���ة تبل���غ قيمتها 525 
مليون يورو، اأول فرع له مبملكة البحرين يف جممع 
�ش���يتي �ش���نرت، يوم االأربع���اء املواف���ق 18 اأبريل 

 .2018
و�ش���هد حف���ل االإطالق اإقب���ااًل كبرًيا بح�ش���ور 
التوا�ش���ل  و�ش���ائل  م���ن  وموؤثري���ن  اإعالمي���ن، 

االجتماعي، وعدد من املمثلن عن ال�رشكة.
وا�ش���تمل احلف���ل عل���ى فق���رات مو�ش���يقية 
تخللته���ا عرو����س اأزياء لت�ش���كيلة ربيع/ �ش���يف 
2018، والت���ي مت م���ن خاللها ا�ش���تعرا�س اأحدث 
خطوط املو�س���ة التي ت�س���تهدف الن�ساء الالتي ال 
يخ�ش���ن التعبري عن اأنوثته���م املتفردة من خالل 

مالب�شهم.
رومان���ا  التجاري���ة  العالم���ة  مدي���رة  وقال���ت 
بري�ش���تافو “ي�ش���عدنا اأن نعلن عن اإطالق اأول فرع 
ملحل اأور�شاي يف مملكة البحرين، واإننا نتطلع الى 
منح الن�شاء حرية التعبري عن اأذواقهن واأ�شلوبهن 
اخلا�س من خ���الل االأزياء التي نقدمه���ا، اإذ تتميز 
ت�ش���كيلتنا بتلبيتها احتياجات جمموعة وا�شعة من 
الن�ش���اء الالتي يبحث���ن عن مالب�س �ش���احرة واأنيقة 
ومتميزة جلميع املنا�ش���بات. و�شوف ُيقدم املحل 
ل���دول املنطق���ة مزيًجا م���ن املنتج���ات االأوروبية 
واالآ�ش���يوية، التي تت�ش���من ت�ش���كيلة متنوعة من 
الرائع���ة،  باأناقته���ا  تتمي���ز  الن�ش���ائية  املالب����س 
وبجودتها العالية، واأ�شعارها املنا�شبة”. واأ�شافت 
“ت�شمم اأور�ش���اي اأزياء للن�شاء الع�رشيات اللواتي 
يرغنب بارتداء مالب�س تعك�س اأذواقهن واأ�شلوبهن 
ال�شخ�شي، مع املحافظة دوًما على االأناقة والرقي. 
كما اأننا نحر�س على تقدمي مالب�س واإك�ش�شوارات 

ع�رشية للغاية ي�شهل دجمها مع اأي مظهر”.

مطاعم عائشة بهلول تستقبل مشاهير البحرين 

“الزياني للسيارات” تقدم عروضا على شاحنات كانتر

عائ�ش����ة بهلول ت�شتقبل نخبة من 
الفنانن وم�ش����اهري مملك����ة البحرين 
يف مطعمها بجزيرة اأم����واج )الجون(، 
وه����ذا املطعم مل����ك  لبهل����ول التي 
اأ�شدرت اأكرب عدد من كتب الطبخ يف 
الوطن العربي )الطاه����ي(، و تتاألف 
ال�شل�ش����لة م����ن 16 كتاب����ا، وهي اأول 

�شيدة ح�شلت على من�شب مدير عام 
فندق بدول اخلليج العربي و�شاحبة 

مطاعم بيك اأور تيك. 
ويجم����ع املطع����م مطاب����خ العامل 
م����ن اخلليج����ي، اللبن����اين، الهن����دي، 
التايلن����دي،  امل�����رشي،  االإيط����ايل، 

ال�شيني، االإيراين واالأمريكي.

اأعلنت �رشك����ة الزياين لل�ش����يارات، 
امل����وزع احل�����رشي ل�ش����يارات ومركبات 
ميت�شوبي�شي وفو�شو مبملكة البحرين 
عن عر�س مثري على جمموعة �شاحنات 
فو�ش����و كانرت التي تتميز مبوثوقيتها 
باالإم����كان  اأ�ش����بح  و�ش����البتها، حي����ث 
�رشاوؤها االآن، اأي �شاحنة منها مع تقدمي 

دفعة اأولى بقيمة 700 دينار.
وهذا العر�س مبثابة فر�شة ال مثيل 
لها وال ميكن تفويتها ل����رواد االأعمال 
يف اململكة، حيث اأ�شبح باإمكانهم االآن 
تعزيز جناح اأعماله����م وحتقيق املزيد 
من العوائ����د مقابل �ش����عر اأقل بكثري. 
فمث����ل ه����ذه الفر�ش����ة ال تتف����ور اإال يف 
منا�ش����بات قليلة يف قط����اع املركبات، 
ومن �شاأنها اأن ت�شنع الفارق يف اأعمال 
العمالء. وتتميز �ش����احنات كانرت باأنها 
باإمكانها  متعددة اال�شتخدامات، حيث 

التكيف م����ع جميع اأن����واع االأعمال، مما 
لل�ش����ماح  املثالي����ة  العالم����ة  يجعله����ا 
لالأعم����ال بالتو�ش����ع والو�ش����ول لعمالء 
جدد. ومن ب����ن اخل�ش����ائ�س العديدة 
التي تت�شم بها مركبات كانرت اجلودة، 
واالأمان، والراحة، اإ�ش����افة اإلى حمركها 
ال����ذي يتمي����ز بقوته واقت�ش����اديته يف 

ا�شتخدام الوقود.
وقال املدير الع����ام حممد زكي يف 
�رشكة الزي����اين لل�ش����يارات، نحن دائما 
ما ن�ش����عى لتق����دمي اأف�ش����ل العرو�س 
لعمالئن����ا الك����رام يف مملك����ة البحرين. 
يف  ياأت����ي  اجلدي����د  العر�����س  ه����ذا  اإن 
�ش����ياق التزامنا هذا، وملنح الفر�ش����ة 
للم�شرتين باأن ميتلكوا �شاحنات كانرت 
عند فقط دفع مقدم 700 دينار فقط. 
فه����ذا عر�س مغر للغاية؛ نظرا لظروف 

ال�شوق احلالية.

 الجامعة الملكية للبنات تنظم معرض المهن السنوي  
 افتت���ح رئي����س اجلامعة امللكي���ة للبنات 
مازن جمع���ة معر�س املهن ال�ش���نوي، بتنظيم 
من مكتب �ش���وؤون الطالب���ات، واأقيم يف مركز 
الطالبات باحل���رم اجلامع���ي يف منطقة الرفاع 
الغربي، مب�ش���اركة اأكرث م���ن 30 جهة حكومية 
وخا�ش���ة منه���ا �رشك���ة نف���ط البحري���ن بابك���و 
ومعهد االإدارة العامة بيبا و “متكن”، اإ�شافة 
اإل���ى عدد من ال����رشكات املختلف���ة التي تهتم 

بتخ�ش�شات اجلامعة امللكية للبنات.
وتاأت���ي الفعالي���ة يف اإطار حر����س اجلامعة 
لرب���ط الكليات ب�ش���وق العمل واإلقاء ال�ش���وء 
على فر�س التوظيف والتدريب للخريجات يف 
اجله���ات املختلفة اإلى جان���ب اإطالع الطالبات 
مبتطلب���ات ال�ش���وق والتخ�ش�ش���ات املطلوبة 
يف كل جه���ة، وتعت���رب نقط���ة توا�ش���ل مبا�رشة 
بن اجلهات املختلفة والطالبات الدار�ش���ات 
واخلريجات اللواتي ي�ش���تعدن خلو�س �ش���وق 

العمل والعطاء فيه.
واأك���د جمع���ة اأن “املخرج���ات التعليمي���ة 
للجامع���ة حتمل من الكف���اءة العلمية واملهنية 
م���ا يوؤهلها للعمل، واأن طالب���ات اجلامعة على 
اأمت اال�ش���تعداد خلو�س مع���رتك العمل الإثبات 
تلك الكفاءة، وذلك ما مل�ش���ناه من اإقبال كبري 
يف املعر����س، ونحن نعمل دوًما يف اجلامعة الأن 

تكون طالباتنا اإحدى دعائ���م التنمية واالإجناز 
يف مملك���ة البحري���ن، ولذل���ك ن�ش���كر اجلهات 
امل�شاركة يف املعر�س لدعمهم عملية توظيف 

وتدريب خريجات اجلامعة”.
بدوره���ن، اأثنت طالب���ات اجلامعة امللكية 
للبنات عل���ى جهود اجلامع���ة وكلياتها الإتاحة 
الفر����س له���ن لالطالع على فر����س التوظيف 
املتوف���رة وتقدمي �ش���ريهن الذاتية، اإذ قالت 

الطالبة لطيفة ال�ش���يد، وه���ي طالبة من كلية 
العل���وم االإداري���ة واملالية وتدر�س تخ�ش����س 
املوارد الب�رشية على و�ش���ك التخ���رج، اإن “هذا 
املعر�س ال�ش���نوي ي�ش���هل علين���ا االندماج يف 
�ش���وق العمل ويهيئ لنا خلق ت�شور م�شتقبلي 
يتعلق مبهنتنا، ون�شكر اجلامعة على اهتمامها 
الدائم للطالبات عرب جعل التوا�ش���ل مبا�رش مع 

جهات العمل املختلفة”.
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يخل���ع الفنان ال�صع���ودي نا�رص الق�صبي ث���وب الكوميديا هذا 
املو�ص���م، الرتداء ث���وب خمتلف من خالل درام���ا اجتماعية اإن�صانية 
تواك���ب تفا�صيل املجتمع ال�صعودي منذ العام 1970، حتى العام 
1975، بعن���وان “العا�صوف” للكاتب الراحل عبدالرحمن الوابلي، 

واخ���راج املثن���ى �صب���ح. ي�ص���يء العمل عل���ى احلي���اة االجتماعية 
مبنا�صباته���ا العام���ة واخلا�ص���ة والواق���ع الثق���ايف واالقت�ص���ادي 
للمجتم���ع ال�صعودي يف تل���ك الفرتة، ف�صالً ع���ن الذهنية ال�صائدة 

لدى العامة من ال�صعب وطريقة التعامالت التجارية واحلياتية .
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مسافات

البحرين حاضرة بقوة في مختلف المهرجانات المسرحية الدولية

العطاوي مديرا لمهرجان خالد بن 
حمد للمسرح الشبابي

نجاح كبير أللبوم “صوتك وطن” لفرقة 
مواويل الشوق 

السماك يعود بفيلم قصير 

فيلم “حكاية لعبة” العائلي بمتحف 
البحرين الوطني 

ال يخل���و مهرج���ان م�رصح���ي خليج���ي م���ن التواج���د 
البحرين���ي ب���ل واملناف�ص���ة القوي���ة على اإح���راز املراكز 
واجلوائز االأولى، وحاليا يتواجد م�رصح البيادر يف مهرجان 
الكوي���ت للمينودرام���ا اخلام�س وذلك العر����س م�رصحية 
“�صاأبحر” من تاأليف واإخراج الفنان جمال ال�صقر ومتثيل 

ح�صن حممد.
مدي���ر املهرج���ان ح�صني املفي���دي ق���ال يف موؤمتر 

�صحفي عقد موؤخرا:
يف ه���ذه الدورة حر�صن���ا على التنوي���ع يف العرو�س 
امل�صاركة، فهن���اك عر�صان من الكوي���ت خمتلفان رغم 
اأنهم���ا من املوروث االأول، واآخران من االأردن، اإلى جانب 
عر�س واحد من كل من قطر وم�رص وال�صعودية والبحرين 
واالإم���ارات واإ�صباني���ا، مو�صح���اً اأنه���ا �صتتناف����س على 
خ�صب���ة م�رصح الد�صمة بواقع عر�ص���ني كل يوم من تاريخ 

25 وحتى 30 من اأبري���ل اجلاري. واأ�صاف املفيدي، اإن 
املناف�صة �صتكون حامية، الأن العر�س االإ�صباين امل�صارك 
رائع، وباملقاب���ل العرو�س العربية واخلليجية امل�صاركة 

اأي�ص���اً ال تقل جودة وجماالً واأهمي���ة وم�صتوى، لذا ميكن 
الق���ول اإنها عاملية وال حتتاج اإال اإل���ى الدعم من اأجل اأن 

حتقق العاملية، وتقَدم على اأكرب م�صارح العامل.

مهرجان تونس لإلذاعة والتلفزيون يكرم البحرينية ريم أرحمه

لالإذاع���ة  العرب���ي  املهرج���ان  اأدرج 
الت���ي   19 ال����  دورت���ه  يف  والتلفزي���ون 
�صتنطلق يف تون�س 26 مايو املقبل ا�صم 
الفنانة البحرينية رمي اأرحمه �صمن قائمة 
املكرمني اإلى جانب كوكبة من الفنانني 
وياأتي على راأ�صهم ا�صم عمالق الكوميديا 
الفن���ان الراح���ل عبداحل�ص���ني عبدالر�صا 
وذل���ك ل���دوره الرائ���د يف الف���ن العربي، 
وم���ن املكرمني اأي�ص���ا نادية اجلندي من 
م����رص، وحبيب غلوم م���ن االإمارات، واأحمد 
فتحي م���ن اليمن، وم�صطفى االآغا من اأم 

بي �صي. 
يع���ود املهرج���ان بدورت���ه اجلديدة 
ال����19 اإلى اأح�ص���ان العا�صمة تون�س بعد 
�صنوات م���ن اإقامته يف مدين���ة احلمامات 
التون�صية ال�صياحية ال�صهرية، و�صيد�صن 
مدينة الثقاف���ة اجلديدة التي بنيت قبل 

�صن���ة يف تون����س، وبالتحدي���د �صتحت�صن 
دار االأوب���را التون�صية اجلديدة املهرجان 
�صيحي���ي  واخلت���ام،  االفتت���اح  بحفل���ي 
حف���ل االفتتاح عبادي اجلوه���ر ويارا، اأما 
اخلتام فتحييه الفنانة التون�صية �صوفيا 
�صادق وال�صوري عب���ود برمدا، و�صتكون 
اململكة العربي���ة ال�صعودية �صيفة �رصف 
املهرجان، و�صتقدم عددا من الفعاليات 

ال�صعودي���ة، ففي اليوم الث���اين �صيقدم 
فلكلور �صع���ودي، كم���ا �صيعر�س للمرة 
االأول���ى فيلم �صينمائي �صع���ودي. وذكر 
ع���دد م���ن املواق���ع االإخباري���ة و�صح���ف 
متنوعة اأن املهرجان �صيقام حتت �صعار  
القد����س  و  العربي���ة   القد����س  منا����رصة 
عا�صمة فل�صطني ، لكن املوقع الر�صمي 
الحت���اد االإذاع���ات العربي���ة مل يذك���ر اأن 
الدورة 19 �صتقام حتت هذا ال�صعار، واإن 
كان���ت القد����س حا����رصة يف كل مهرجان، 
وتقام لها فعالي���ات با�صتمرار، ويف هذا 
العام �صتقام لها فعالية خا�صة يف اليوم 
االأول م���ن فعالي���ات املهرج���ان، حي���ث 
�صيعر�س ع���دد من االأفالم الوثائقية عن 
القد����س، ويف اليوم الت���ايل �صتقام ندوة 
اإذاعي���ة خا�صة بعنوان  متطلبات املرحلة 

احلالية  خ�صو�صا بالقد�س.

حنان رضا تطرح 
جديدها

تحت شعار “قلبك وطن”... الصقر:

معرض التسويق االجتماعي يشجع الشباب الستثمار خيرات البحرين 

ك�صف���ت الفنان���ة حنان ر�ص���ا عرب ح�صابه���ا ال�صخ�ص���ي على موقع 
»ان�صتغ���رام«، ع���ن اأحدث اأعماله���ا الغنائي���ة التي حتمل ا�ص���م »�صنو 
م�صتاك«، الذي �صورته على طريقة فيديو كليب واملقرر طرحه قريبا. 
ون����رصت »ر�صا« مقط���ع فيديو من كوالي�س ت�صوي���ر الكليب، وظهرت 
م���ن خالله باإطالل���ة جديدة ور�صمة ع���ني ومكياج الف���ت، وارتدت بذلة 
بي�ص���اء. وعلقت عل���ى الفيديو قائلة: »ما قدرت اأق���اوم جمال ال�صغل! 
اآ�صفة خلي���ل.. الزم اأ�صّوق املتابعني نف�س ما اأنا متحم�صة ومت�صوقة… 
تبارك الرحمن على اأ�صدقائي واخواين اللي من ا�صتغل معاهم يفجرون 
ابداعه���م ويكون���ون معاي عاخل���ط، وكل واحد فينا عنده ج���راأة وفكرة 
اأقوى والناجت يكون مفاج���ئ! ويفوق التوقع«. ووجهت »ر�صا« ال�صكر 

لفري���ق عم���ل الفيديو كلي���ب من املخ���رج وم�صفف ال�صع���ر وغريهم، 
م�صيفة: »فعال فعال ت�صلم يدكم… ترقبوا الكليب قريبا �صنو م�صتاك 
حنان ر�ص���ا«. اأغنية »�صنو م�صتاك« كلمات حي���در االأ�صري، اأحلان همام 
ح�صن، توزيع عمار عدنان، مك�س وما�صرت ح�صن العراقي، جيتارات علي 

روين، ومت ت�صجيل ال�صوت يف ا�صتوديوهات عارف عام.
وكان���ت الفنانة حن���ان ر�صا، قد طرح���ت يوليو املا�ص���ي اأغنيتها 
»�صفت���ي اأنا« امل�صورة عل���ى طريقة الفيديو كليب ع���رب قناتها على 
موقع الفيديوه���ات »يوتيوب«، واالأغنية من كلم���ات م�صعب البازي، 
كلمات ال�صاعر م�صع���ب العنزي، واأحلان ر�صوان الديري، وتوزيع جالل 

حمداوي، والفيديو كليب من اإخراج خليل املالود

اختتم معر�س الت�صويق االجتماعي املقام 
بكلي����ة االآداب يف جامع����ة البحري����ن فعاليات����ه 
للف�صل الدرا�ص����ي 2018-2017 يوم االأربعاء 
املواف����ق 25 ابريل 2018 بعد اأن كان م�صتمراً 
لثالث����ة اأيام وذل����ك برعاية عميد كلي����ة االآداب 
عب����د العزيز بوليلة وباإ�رصاف م����ن ليلى ال�صقر، 
وق����د ت�صمن املعر�س 4 حم����الت اجتماعية هي 
�صتلة فرح، نعني ونعاون، بهمتك نفخر وتدلل 

يف هواها. 
وقال����ت ليل����ى ال�صقر ع����ن املعر�س لهذا 
الف�ص����ل “معر�����س الت�صوي����ق االجتماع����ي هو 
امل�رصوع النهائي لطلبة املقرر �صمن تخ�ص�س 
االإعالم - العالقات العامة، ويف كل ف�صل يحمل 
املعر�س حمورا معينا، وكان هذه املرة بعنوان 
قلب����ك وط����ن مبعن����ى اأن بقل����ب كل �صاب خري 
ي�صتم����ده من اأر�����س البحري����ن واأن هناك موارد 
كث����رية ل����و ا�صتثمره����ا ال�صاب ب�ص����كل �صحيح 
من املمكن ان يك����ون م�صدراً للعطاء املتبادل 
بينه وب����ني الوطن وكل احلم����الت يف املعر�س 
هدفه����ا ت�صجيع ال�صباب لعمل اأي �صيء م�صتمد 
م����ن خري الوطن مثالً حمل����ة بهمتك نفخر ت�صجع 
امله����ن الب�صيط����ة والت�صجي����ع على الب����دء منها 
حتى الو�صول للطموح، اأما حملة نعني ونعاون 

يف  االجتماع����ي  التكاف����ل  فك����رة  عل����ى  ترك����ز 
املجتمع البحرين����ي مثل التربع بالكتب، وحملة 
تدل����ل يف هواه����ا تتحدث ح����ول دور ال�صباب يف 
ت�صجي����ع وتطوير القط����اع ال�صياحي وامل�صاريع 
ال�صياحي����ة، اأما حمل����ة �صتلة ف����رح فت�صجع دور 

ال�صباب يف الزراعة كطاقة اإيجابية للعطاء”.
و عن اله����دف العام للمعر�����س قالت “من 
امله����م اأن يطبق طلبة العالق����ات العامة ب�صكل 
عمل����ي كل املوا�صي����ع النظري����ة الت����ي مت����ت 

درا�صتها يف املقرر”.
وبلق����اء اأع�ص����اء احلم����الت االأرب����ع، قال����ت 
الطالبة �صارة العمريي من حملة تدلل يف هواها 

والت����ي كان����ت برعاي����ة ا�صرتاتيجية م����ن هيئة 
البحري����ن لل�صياحة واملعار�����س “احلملة تهدف 
لت�شجي����ع ال�شب����اب عل����ى االنخ����راط يف الربامج 
واالن�صط����ة الت����ي تدع����م ال�صياح����ة املحلية يف 
البحري����ن، وا�صتهدفن����ا ال�صب����اب الأنهم العن�رص 
االأ�صا�����س لتنمي����ة اأي قطاع وروؤيتن����ا هي جعل 
البحرين وجه����ه �صياحية متميزة وحمافظة على 

موروثها الثقايف”.
اأما الطالبة بت����ول الوداعي من حملة �صتلة 
ف����رح بينت اأن اله����دف من احلملة ه����و ت�صجيع 
وتنمي����ة الزراع����ة عن����د ال�صباب ورب����ط الزراعة 
قال����ت  كم����ا  وال�صع����ادة،  االإيجاب����ي  باجلان����ب 

“نح����ن كفئة ال�صباب بحاج����ة اإلى طاقة اإيجابية 
لتطوير ذواتنا حتى نط����ور املجتمع ككل، وقد 
ح�صلنا عل����ى الدعم من هيئ����ة الزراعة والرثوة 

ال�صمكية”.
وق����ال الطال����ب اأحم����د البلو�ص����ي الع�ص����و 
يف حمل����ة نع����ني ونع����اون “ان حملتن����ا ته����دف 
اإل����ى تفعي����ل مب����داأ التكافل االجتماع����ي داخل 
اجلامعه خ�صو�صا واملجتمع عموما، وقمنا بعدة 
مبادرات مثل الت����ربع بالكتب اجلامعية للطلبة 
املحتاجني اللذي����ن ال ي�صتطيعون توفري مبالغ 
الكت����ب، باالإ�صاف����ة اإل����ى االأن�صط����ة التفاعلية 
التوعوي����ة واإقامة مارث����ون كن حمف����زاً برعاية 

حمافظ العا�صم����ة ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن 
اآل خليفة وبالتعاون مع جمعية املحفزين لذوي 
االإعاقة لدع����م ذوي االإعاقة مادياً بهدف اكمال 

درا�صتهم”.
كما حتدثت الطالبة زينب �صعيد عن حملة 
بهمت����ك نفخ����ر قائل����ًة “ان الفكرة م����ن حملتنا 
ت�صجيع ال�صباب البحريني على العمل يف املهن 
الب�صيطة اأو البدء فيه����ا، ونظمنا عدة فعاليات 
كان اإحداه����ا حما�����رصة لرائ����دة االأعم����ال ه����دى 
جناح����ي تتحدث فيها عن بداياته����ا، باالإ�صافة 
اإل����ى امل�صابقات واجلوائز املقدمة من الرعاة”. 

معر�س الت�صوق االجتماعي 

    BUZZ      
أحداث

عليك بالتقدم ال�رصيع فاأنت على و�صك 
الو�صول 

ا�صتف���زاز  اإل���ى  ا�صتدراج���ك  جتن���ب 
الزمالء، وُكن متحفظاً 

ت�صعر اليوم ببع�س الك�صل الناجت من 
نق�س يف املناعة 

ال تقدم على اأي خماطرة قد ينتج منها 
خ�صارة 

متلك ورق���ة رابحة بني يديك تو�صلك 
اإلى باب ال�صهرة

 ترقيه قريبة بانتظارك، وهذا ي�صاهم 
يف �صعادتك 

يع���دك ه���ذا اليوم باحل���ظ الرائع على 
ال�صعيد ال�صحي

حافظ عل���ى برودة اأع�صاب���ك، االإرهاق 
يوؤدي اإلى م�صكالت 

اأنت �رصي���ع الغ�ص���ب يف الوقت احلايل 
على غري العادة

ان�صحك مبعاودة احل���وار البناء يف هذا 
الوقت بالذات 

يع���دك ه���ذا اليوم باحل���ظ الرائع على 
ال�صعيد ال�صحي

حتقي���ق مكت�صبات مل تك���ن تتوقعها، 
وحتاول اال�صتفادة منها 
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اخت���ري الفنان واملخ���رج ن�صال 
العط���اوي مدي���را ملهرج���ان جائزة 
خال���د ب���ن حم���د للم����رصح ال�صباب���ي 
لالندي���ة الوطنية واملراكز ال�صبابية 
وذوي العزمي���ة يف دورت���ه الرابع���ة 
م���ن قبل اللجن���ة العلي���ا للمهرجان 
والذي تنظمه وزارة �صوؤون ال�صباب 
والريا�ص���ة بال�رصاك���ة م���ع املكت���ب 
االعالمي ل�صمو ال�صيخ خالد بن حمد 

اآل خليفة. 
ويف تعلي���ق ل���ه ع���رب ح�صابه يف 
“االن�صتغرام” قال الفنان العطاوي: 
انه ل�رصف ان اك���ون ع�صوا يف فريق 
العم���ل على ه���ذا املهرج���ان الذي 
ي���رتك يف كل ع���ام ب�صم���ة جلية يف 
احلراك امل�رصحي ال�صبابي البحريني، 
�صائال املولى عز وج���ل ان يوفقني 
والعم���ل  املهرج���ان  ه���ذا  اإدارة  يف 
يدا بيد م���ع اللجنة العلي���ا املنظمة 
للمهرجان وفريق العمل التنفيذي، 
منفذي���ن توجيه���ات �صم���وه لدعم 

ال�صباب البحريني.

العط���اوي  اأن  بالذك���ر  يج���در 
�ص���ارك يف مهرج���ان جائ���زة خال���د 
ب���ن حمد للم����رصح ال�صباب���ي لالندية 
الوطني���ة واملراك���ز ال�صبابية وذوي 
العزمي���ة يف ن�صخه الث���الث من خالل 
اإخراج���ه 3 م�رصحي���ات لن���ادي احلالة 
وح�صل���ت عل���ى ع���دة جوائ���ز، كم���ا 
ميتلك خ���ربة كبرية يف م�رصح الطفل 

وقيادة املجاميع والفرق. 

يعود من جديد الفنان ال�صاب 
عبا����س ال�صم���اك يف فيلم ق�صري 
فك���رة  ف���رج”  “حلظ���ة  بعن���وان 
واخ���راج احم���د بن عل���ي ومتثيل 
القم���ر وعبداهلل  ال�صي���د ح�ص���ني 

القطان. 
واملعروف اأن الفنان ال�صماك 
�صارك يف الكثري م���ن امل�رصحيات 
منه���ا  التلفزيوني���ة  واالأعم���ال 
م�رصحية “بال����س عتاب يا حبيبي” 
القفا����س”  م���ع املخ���رج حمم���د 
م�رصحي���ة ن���ار ي���ا حبيبي ن���ار “ “ 
م�رصحية �صوق البطيخ “، وم�صل�صل 

“ برايحن���ا خليجي���ة “ وم�صل�صل “ 
حن���ني ال�صه���اري” “ وم�صل�صل “ 

اهل الدار “ والكثري وا�صتطاع اأن 
يتميز بلون معني من االأداء. 

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات 

طاهرة جعفر 

22
27 ابريل 

711
 ط��ارق ب��ن زي��اد ينزل 
اأن  بعد  االأن��دل�����س  اإل��ى 
املتو�صط  ال��ب��ح��ر  ع��رب 
بعد  ل���غ���زوه���ا  وذل�����ك 
االت���ف���اق م���ع ي��ول��ي��ان 

حاكم �صبتة.

1521
ماكتان  جزيرة  �صكان   
ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة ب��ق��ي��ادة 
الب�����و الب�����و ي��ق��ت��ل��ون 
الربتغايل  امل�صتك�صف 
فرديناند ماجالن وكان 
عمره 41 عاما يف معركة 

ماكتان.

1561
ميجل  الكونكي�صتادور 
ل��ي��ج��ازب��ي  دي  ل��وب��ي��ز 
 500 راأ���س  على  ي�صل 
جندي اإ�صباين اإلى �صيبو 
ويوؤ�ص�صون  بالفلبني 
اأ�صبانية  م�صتعمرة  اأول 

بالفلبني.

1805
امل����اري����ن����ز  ق���������وات   
اأول مهمة  االأمريكية يف 
درنة  مدينة  تهاجم  لها 
التابعة حلاكم طرابل�س 
م�صتاأجرين  مرتزقة  مع 
وذلك  االإ�صكندرية  من 
مبا عرف بحرب ال�صاحل 

الرببري.

1810
ي�صع  بيتهوفن   
م����ع����زوف����ة ال���ب���ي���ان���و 

.Fur Elise  ال�صهرية

وفعاليات���ه  اأن�صطتن���ه  �صم���ن 
املتوا�صلة، ا�صت�صاف متحف البحرين 
الوطن���ي اأم�س اخلمي�س عر�س الفيلم 

الكرتوين “حكاية لعبة”،.
الفيل���م م���ن اإنتاج وال���ت ديزين 
لع���ام 1995م، وه���و فيل���م ر�ص���وم 
متحركة يحك���ي ق�صة طف���ل يح�صل 
عل���ى هدي���ة جدي���دة، لعب���ة. وح���ني 
ي�صعه���ا م���ع اأقرانها يف غرفت���ه تبداأ 
االأح���داث بالت�صاع���د عندم���ا تعتقد 
هذه اللعبة اأنها حقيقة ولي�صت جمرد 

و�صيلة لت�صلية االأطفال.
يذكر اأن متحف البحرين الوطني 
يق���دم، اإ�صافة اإلى فعالياته، عرو�صاً 
متحفي���ة دائمة وموؤقت���ة حيث ميكن 
زيارة معر����س “الفن يف ح�صارة بالد 
امل�صلم���ني” والذي يفتح اأبوابه حتى 

الثامنة م�صاًء، وي�صتمر حتى 30 يونيو 
القادم. حيث يق���دم للجمهور �صورة 
عن الطابع املتن���وع واملتعدد االأوجه 
للثقاف���ة االإ�صالمية من خالل جمموعة 
اآل �صب���اح الرائع���ة للف���ن االإ�صالمي. 
كما وميك���ن زيارة قاع���ات العرو�س 

الدائم���ة للمتح���ف كقاع���ة الع���ادات 
قاع���ة  دمل���ون،  قاع���ة  والتقالي���د، 

تايلو�س والفرتة االإ�صالمية وغريها.

• •جمال ال�صقر 	 من عرو�س املينودراما العربية 	

• لقطة من الفيلم حكاية لعبة 	

• االلبوم	

• عبا�س ال�صماك مع االإماراتي مرعي احلليان 	

• رمي اأرحمه 	

• من مهرجان خالد بن حمد للم�رصح ال�صبابي 	

• ن�صال العطاوي	

• لقطة من الفيلم 	

تفاع���ل الو�صط الفني خ�صو�صا فئ���ة ال�صباب مع االألبوم 
اجلدي���د الذي طرحته فرقة مواويل ال�ص���وق البحرينية والذي 
يحم���ل ا�ص���م “�صوتك وط���ن” حي���ث تهافت ع���دد كبري من 
ال�شب���اب على اقتناء االألبوم من خمتلف نقاط البيع واملحالت 

الكبرية.
  وه���ذا االألب���وم م���ن اإنت���اج �رصكة رح���ال لالإنت���اج الفني 
االإماراتي���ة حت���ت اإ����رصاف رئي�صها التنفي���ذي اأحم���د م�صافر، 
ويتك���ون االألبوم اجلديد من 11 اأغني���ة مبجهود جميع اأع�صاء 
الفرق���ة، وم���ن ال�صع���راء الذي���ن �صاهموا يف العم���ل حممد بن 
زي���اد م���ن اململكة العربي���ة ال�صعودية ال�صقيقة ق���ام بكتابة 
اأغني���ة )حلف���ت يل( وهي من احل���ان مطرب الفرق���ة عبداهلل 
الق�ص���اب وقام بتنفيذها وتوزيعها الفن���ان يو�صف العلوي، 
وكذل���ك تعاون���ت الفرقة م���ع ال�صاعر م�صعل جم���ال يف اأغنية 
)اأن���ت جفيت( وهي من كلماته واأحلان���ه، كذلك كان التعاون 

م���ع ال�صاعرة ورد يف اأغنية “تق���ول ببعد” من احلان الفنان 
عي�ص���ى ال�صطيحي، ومعظم اأغ���اين االألبوم هي من كلماته 
واأحلانه وهي كالتايل: )عطني حل، مهما بعدت، تخيلتك، 

نظر عيني، وادري يف طبعك(.

حمرر م�سافات 

• •ليلى ال�صقر 	 �صارة العمريي 	 • •اأحمد البلو�صي	 •بتول الوداعي	  زينب �صعيد 	



اكت�ش�ف فلكي جديد يغري مف�هيم ن�ش�أة الكون
ر�ش���د علماء فلك املراحل الأولى لت�ش���ادم كوين هائل، اإذ راقبوا احت�ش���اد 14 جمرة على 
م�ش���افة تقدر ب���� 90 % من م�ش���احة الكون املرئي، يف ك�ش���ف يقلب الفرتا�ش���ات املتعلقة 
ببدايات الكون. ووفقا لوكالة “رويرتز”، قال الباحثون اإن الندماج الهائل بني املجرات الذي 
ر�ش���د على بعد 12.4 مليار �ش���نة �ش���وئية من الأر�ض حدث بعد 1.4 مليار �شنة من النفجار 

العظيم الذي تتحدث عنه نظرية ن�شاأة الكون.
وو�ش���ف علماء الفلك الأمر باأنه جتمع ملجرات ميهد لتكون �ش���كل م���ن العناقيد املجّرية 

الهائلة التي تعد اأكرب �شيء معروف اليوم يف الكون.
وق���ال عامل الفيزياء الفلكية �ش���كوت ت�ش���امبان من جامع���ة دلهاوزي يف كن���دا “اأذهلتنا 
النتائج. �شحيح اأن ما لدينا من معرفة يفيد باأن تكون العناقيد املجرية ي�شتغرق وقتا اأطول 
بكثري. يبني لنا )اإ�ض.بي.تي56-2349( اأن الأمر يحدث ب�شكل اأ�رسع واأقوى بكثري مما تو�شلت 
اإلي���ه عمليات املحاكاة اأو النظريات”. وميكن اأن ت�ش���م العناقيد املجرية اآلف املجرات التي 
تربطها اجلاذبية، مما قد يوؤدي لتكون كتل اأكرب من �شم�شنا بكوادريليون مرة )مليون مليار 
م���رة( وانط���اق كميات هائلة من امل���ادة املبهمة التي تعرف باملادة املظلمة ويخلف اأي�ش���ا 
ثقوبا �ش���وداء عماقة وغازا بالغ ال�ش���خونة. وعند مراقبة اأ�شياء على م�شافات بعيدة جدا يقدر 
العلماء وقت ظهورها يف املا�شي ب�شبب املدة الزمنية التي ي�شتغرقها ال�شوء لل�شفر، وبذلك 

يكون هذا التجمع املجري قد ظهر عندما كان الكون يف ع�رس عمره احلايل تقريبا.

ك�ين وي�شت يعود لـ “تويرت” ويلمح خلالفة ترامب

اأطن�ن من الكوك�يني 
يف �شحنة موز

اإن  الإ�ش���بانية  الداخلي���ة  وزارة  قال���ت 
ال�رسطة عرثت داخل حاوية �ش���حن على نحو 
9 اأطنان من خمدر الكوكايني، كانت خمباأة 
يف �شحنة موز مقبلة من كولومبيا، وهو رقم 
قيا�ش���ي لدخ���ول املخدرات اأوروب���ا. واأعلن 
وزي���ر الداخلية خ���وان اغنا�ش���يو زويدو، اأن 
ال�رسط���ة اعتقل���ت 6 اأ�ش���خا�ض، بينهم 4 يف 
اإ�شبانيا و2 يف مدينة ليون الفرن�شية، بعدما 
�شبطت عنا�رس ال�رسطة وم�ش���وؤولو اجلمارك 
كمية من الكوكايني تبلغ 8.74 اأطنان، على 
منت �ش���فينة �ش���حن ر�ش���ت الأحد، يف ميناء 

اجلزيرة اخل�رساء جنوب الباد.

ك�ليفورني�: “الق�تل 
الذهبي” بقب�شة ال�شرطة

كاليفورني���ا  ولي���ة  يف  ال�رسط���ة  األق���ت 
بالولي���ات املتح���دة القب����ض على م���ا يعرف ب� 
“القاتل الذهبي”، الذي ارتكب 12 جرمية قتل 
و50 جرمي���ة اغت�ش���اب قب���ل 40 عام���ا، وفق ما 
ذكرت تقارير اأمريكية. وو�ش���فت و�شائل اإعام 
اأمريكية حملية، الق�شية التي يعود تاريخها اإلى 
�شبعينات القرن املا�ش���ي، باأنها الأكرث تعقيدا 

يف تاريخ اجلرائم احلديث بالوليات املتحدة.
واأك���دت حمامي���ة مقاطع���ة �ش���اكرامنتو يف 
كاليفورنيا اآن ماري �شوبرت، اإن جوزيف جيم�ض 
دي اأجنيلو )القاتل الذهبي( قيد الحتجاز حاليا 
يف �ش���جن املقاطع���ة الرئي�ض، وغري م�ش���موح له 

باملغادرة حتى بكفالة.
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األخيرة

ر�شيع يطري من �شي�رة دون مب�الة الوالدين
اأظهر مقطع فيديو �شادم، ن�رسته �شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، حلظة �ضقوط ر�ضيع 

�شغري من �شيارة فان يف �رسق ال�شني، مما اأثار ا�شتياء كبريا؛ ب�شبب عدم مبالة الوالدين.
وح�شب ما ذكره امل�شدر، فاإن الر�شيع يبلغ من العمر 10 اأ�شهر، وجرى و�شعه يف املقعد 
اخللفي من ال�ش���يارة البي�ش���اء من دون اأن يتم ربطه بحزام الأم���ان ودون اأن يتم اإقفال باب 
ال�ش���احنة. وكان الوال���دان داخل ال�ش���يارة، اإل اأنهما مل يعريا اأي انتباه لطفلهما الذي �ش���قط 
ب�ش���كل مروع. ور�ش���د اأحد امل�ش���اة الر�ش���يع مرميا على الأر�ض، قبل اأن يتدخل خوفا من اأن 
ت�ش���دمه اإحدى ال�ش���يارات. وبعد حوايل 20 ثانية، عاد الوالدان اإلى مكان احلادث، وحل�ش���ن 
احلظ، وجدا الطفل �ش���ليما وغري م�ش���اب. وح�شب بع�ض ال�شحف املحلية، فاإن الفيديو جرى 

التقاطه بوا�شطة كامريا املراقبة يوم 20 اأبريل يف ت�شانغت�شو مبقاطعة جيانغ�شو. 

قال مغني الراب الأمريكي كاين وي�شت اإنه اأقال مدير اأعماله، وملح اإلى احتمال 
تر�شحه لانتخابات الرئا�شية وذلك يف �شل�شلة من التغريدات على “تويرت”.

وع���اد املغن���ي البالغ من العمر 40 عام���ا للظهور على تويرت بعد غياب ا�ش���تمر 
عام���ا واأثن���ى على الرئي�ض الأمريك���ي دونالد ترامب وقال اإنه رغ���م عدم اتفاقه معه 
يف كل �ش���يء اإل اأن���ه يعتربه �ش���قيقه. ودخل وي�ش���ت الذي فاز ب���� 21 جائزة غرامي 
خال م�شريته الغنائية م�شحة نف�شية يف لو�ض اجنلي�ض يف نوفمرب 2016 واآثر بعدها 
التقليل من ظهوره العام. وعاد وي�شت الذي قال يف العام 2015 اإنه يفكر يف خو�ض 

انتخابات الرئا�شة للحديث عن طموحاته ب�شاأن من�شب الرئا�شة.
وقال “2024... عندما ن�ش���بح الرئي�ض يتعني اأن نغري ا�شم الطائرة )الرئا�شية( 

اإلى ييزي”، يف اإ�شارة اإلى خط اإنتاج اأحذية ييزي اململوك له.
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بَرد  الربيع”..  عز  “يف 
كبري يهطل على ال�شعودية

ت�ش���اقطت اأمط���ار غزيرة على مناط���ق متفرقة من ال�ش���عودية بينه���ا بريدة يف 
الق�ش���يم، حيث ر�ش���دت لقطات ت�ش���اقط حبات الربد يف حدث فري���د، لقى تفاعا 
كبريا على مواقع التوا�شل الجتماعي. واأظهر مقطع فيديو، ن�رسه بروق الو�شم اأم�ض 
اخلمي�ض على ح�شابه يف “تويرت”، �شخ�شا يحمل حبات برد بني يديه، قبل اأن ير�شد 

منظرا عاما من الربد املت�شاقط على الأر�ض، مما اأعطى منظرا جميا.
ويتزامن �ض���قوط الربد م���ع هطول اأمطار غزيرة يف مدن عدة بال�ض���عودية، خالل 
ال�ش���اعات املا�ش���ية. وتطرح هذه الت�شاقطات اأ�شئلة ب�ش���اأن التقلبات اجلوية التي 
باتت توؤثر على دول عدة يف العامل، خ�شو�ش���ا اأنها تاأتي يف ف�ش���ل الربيع، املعروف 
باعت���دال ج���ّوه.  ه���ذا ون�رست املديري���ة العامة للدف���اع املدين ع���دة تغريدات على 
�ش���فحتها الر�ش���مية بتويرت، لتحذير املواطن���ني واملواطن���ات ومطالبتهم بتوخي 

احليطة واحلذر.

ن�ت�يل مدعوة ملهرج�ن �شينم�ئي فل�شطيني
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الصالة

جن�ح جتربة حفظ اأدمغة بعد املوت.. علم�ء يتحدثون عن اخللود
جن���ح باحثون لأول م���رة يف احلفاظ عل���ى اأدمغة 
خنازي���ر حي���ة خ���ارج اأج�ش���امها، يف جترب���ة فريدة من 
نوعه���ا ميك���ن اأن تفتح الآف���اق اأمام حف���ظ العقول 

الب�رسية بعد موت اأ�شحابها.
ومتكن الباحث���ون من جامعة “يي���ل” بالوليات 
املتحدة م���ن اإزال���ة روؤو�ض نح���و 200 خنزير، وحفظ 

اأدمغته���ا حي���ة مل���دة و�ش���لت اإل���ى 36 �ش���اعة، بعد 
ف�شلها عن اأج�شامها.

املث���رية،  جتربته���م  يف  الباحث���ون  واأو�ش���ل 
الأدمغ���ة املف�ش���ولة بنظام مغلق اأطلقوا عليه ا�ش���م 
“BrainEX”، ل�ش���خ دم �شناعي غني بالأوك�شجني 

اإلى خاياها للحفاظ عليها على قيد احلياة.

ومته���د هذه التجربة الطريق لإجراء عمليات زرع 
اأدمغ���ة للب�رس، م���ن خال ربطها باأنظمة �ش���ناعية بعد 
ف�شلها عن اجل�ش���م امليت، الأمر الذي يتيح لاأدمغة 

الب�رسية البقاء لفرتة اأطول بعد املوت.
وو�ش���ف نيناد �ش�شتان، الذي قاد فريق العلماء 
من جامعة ييل، نتائج الدرا�ش���ة باأنها “حمرية للعقل 

وغ���ري متوقع���ة”. واأو�ش���ح اأن العلم���اء ع���رثوا عل���ى 
ملي���ارات اخلاي���ا يف الأدمغ���ة على قيد احلي���اة، بعد 

ف�شلها عن اأج�شام اخلنازير.
وقال �ش�شتان “من املمكن اأن تبقى الأدمغة حية 
اإلى اأجل غري م�ش���مى، وميكن اتخاذ خطوات اإ�شافية 

ل�شتعادة الوعي”، يف خطوة قد ت�شمح باخللود.

ثغرة “امل��شرت” تهدد 
ماليني الغرف 

باتت املايني من غرف الفنادق يف خمتلف 
دول الع���امل مه���ددة بفت���ح اأبوابه���ا بوا�ش���طة 
خا�ش���ية “املفتاح املا�ش���رت” حال اخرتاقها من 

“الهاكرز”، وفقا ملوقع “فورت�شن”.
وقال باحث���ون يف جمال الأم���ن واحلماية اإن 
اأداة “املفتاح املا�ش���رت” قادرة على فتح اأبواب 

غرف الفنادق يف 166 دولة و400 األف منطقة.
واأ�ش���افوا اأن اخلط���ر قائم م���ن “الهاكرز” 
الذين جنحوا يف اخرتاق وا�شتغال برنامج خا�ض 
باملفاتيح الإلكرتونية جرى ت�ش���نيعه بوا�ش���طة 
�رسك���ة “اأ�ش���ا اأبل���وي”، املعروف �ش���ابقا با�ش���م 
“فين���غ ك���ي” املتخ�ش�ش���ة يف �ش���ناعة مفاتيح 

الغرف الإلكرتونية.

قدمت الأوبرا امل�س��رية عر�س��ا مو�س��يقيا كبريا هو الأول من نوعه يف مركز امللك فهد الثقايف بالريا�ض، يف اإطار التعاون والتبادل الثقايف بني البلدين، ح�س��بما 
اأوردت وكالة الأنباء ال�سعودية.
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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�ض غري م�شتقر 
مع فر�شة لت�شاقط 

اأمطار متفرقة قد 
تكون رعدية اأحيانا.

الرياح �شمالية �رسقية بوجه عام 
من 5 اإلى 10 عقد وت�شل من 13 
اإلى 18 عقدة مع هبات قد ت�شل 

اإلى 35 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�شواحل ومن 
2 اإلى 4 اقدام يف عر�ض البحر وي�شل اإلى 8 اقدام 

اثناء الهبات.
درجة احلرارة العظمى 34 وال�شغرى 24 درجة مئوية.

عل���ق وزي���ر اخلارجية واملغرتبني الفل�ش���طيني ريا�ض املالك���ي، على رف�ض املمثل���ة الإ�رسائيلية 
الأمريكية ناتايل بورمتان، الدعوة حل�شور مهرجان �شينمائي وا�شتام جائزة يف اإ�رسائيل؛ لأنها “ل تتفق 
مع �شيا�ش���ة نتنياهو”. وقال املالكي “حينما رف�ش���ت ناتايل ا�شتام اجلائزة، اأطلقت عليها النريان يف 
اإ�رسائيل من كل اجلهات، واأو�ش���حت اأنها ل تتفق مع �شيا�ش���ة نتنياهو، لي�ض فقط بظروف ما يحدث يف 

غزة، ولكن وب�شكل عام �شد �شيا�شة ال�شتيطان الإ�رسائيلية.
وتابع املالكي “هي لديها موقف قوى �ش���د الحتال ونحن نحرتم هذا، ومعجبون به، لذلك �ش���اآخذ 
بن�ش���يحتك. لقد دعوتها حل�ش���ور مهرجان �ش���ينمائي فل�ش���طيني. اأ�شتطيع اأن اأن�ش���ح هوؤلء الذين يف 
الولي���ات املتحدة اأن يقوموا بذلك، �ش���اأخربك يف حال حدوث هذا”. واأ�ش���اف املالك���ي “هي اإ�رسائيلية 
اأمريكية، وهذا هو �ش���بب كل هذه ال�شو�شاء، لقد راأيت بع�ض اأفامها، يعجبني متثيلها واأعرف م�شبقا 

اأنها ولدت وترعرعت يف اإ�رسائيل قبل اأن تنتقل اإلى الوليات املتحدة”.

االأوبرا امل�شرية 
ت�شدح للمرة 

االأولى يف الري��ض
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