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عبا�س اإبراهيم

رجاء مرهون 

مروة خمي�س 

اإيران: �سجن جنل كروبي 

لت�سريبه ر�سائل والده 

طه���ر�ن - رويرتز: حكم���ت حمكمة �لثورة 
�الإير�نية بطهر�ن بال�س���جن 6 �أ�سهر بحق حممد 
ح�س���ن كروبي، جنل مهدي كروبي، �أحد زعماء 
�حلرك���ة �خل����رص�ء و�الأمن �لعام حل���زب �لثقة 
�لوطني���ة )�عتماد ملي( �لذي يخ�س���ع للإقامة 
�جلربية م���ع رئي����س وزر�ء �إير�ن �ل�س���ابق مري 
ح�س���ن مو�س���وي، منذ �لع���ام 2011؛ ب�س���بب 
قيادتهم���ا �الحتجاج���ات بتهمة تزوي���ر نتائج 
�النتخاب���ات ل�س���الح �لرئي�س �ل�س���ابق حممود 
�أحم���دي جن���اد بالع���ام 2009 و�لت���ي قمع���ت 

ب�سكل دموي.
و�تهم���ت �ملحكم���ة حممد ح�س���ن كروبي 
بت�رصيب ر�سائل و�لده، �لتي كان �آخرها ر�سالة 

وجهه���ا و�لده �إل���ى �لرئي����س �الإير�ين 
ح�سن روحاين يف �أبريل �ملا�سي.

اإلزام “الرقابة” باإحالة املتجاوزين اإىل “النيابة”
خ�سية من حتول �لتقرير �إىل تقومي �سنوي... “النواب”:

م���ّرر �لن���و�ب �أم����س م�رصوًعا بقان���ون يوجب 
�إحالة �مل�س���وؤولن عن �لتجاوز�ت �لتي تت�سمن 
�سبهة جنائية و�لو�ردة يف ديو�ن �لرقابة �ملالية 

و�الإد�رية �إلى �لنيابة �لعامة.
وقبل �لت�س���ويت، قال �لنائب ماجد �ملاجد 
�إن تقرير �لرقابة �ملالية و�الإد�رية �سّكل م�سدر 
�طمئن���ان لدى �ملو�طنن، و�إخافة للم�س���وؤولن 
من �لتلعب باملال �لعام. ولفت �إلى هذ� �لت�رصيع 

جاء خ�سية حتول �لتقرير �إلى تقومي �سنوي.
وق���ال �لنائب ع���ادل حميد �إن ه���ذ� �لت�رصيع 
ج���اء بع���د �أن الحظن���ا �أن ديو�ن �لرقاب���ة �ملالية 
و�الإد�رية باالأعو�م �ل�س���ابقة ال يقوم بتحويل �أي 

خمالفات �إلى �لنيابة �لعامة.
�إل���ى ذل���ك، �س���ّوت �لن���و�ب �أم�س ل�س���الح 
�لقان���ون �ملوّح���د �خلليجي حلماية �مل�س���تهلك، 

ليحل بذلك حمل �لقانون �ملحلي.

تاأجيل احلكم على قا�سم اإىل 7 مايو

املغت�سب” عن  “العفو  لإلغاء  “الن�سائي” ي�سغط 

الإلكرتونية احلكومة  معامالت  مليونا   157

ق���ّررت �ملحكم���ة �لك���ربى �جلنائي���ة �لر�بعة 
�أم�س م���د �أجل �لنطق باحلكم يف ق�س���ية عي�س���ى 
قا�س���م و�ملتهم���ن �الآخرين حتى جل�س���ة 7 مايو 

ويو�ج���ه  و�ملد�ول���ة.  �الط���لع  الإمت���ام  �ملقب���ل؛ 
�ملتهم���ون �رتكابهم جرميتي جم���ع �الأمو�ل بغري 
ترخي�س وغ�س���ل �الأمو�ل باإج���ر�ء عمليات عليها؛ 

الإخف���اء م�س���درها والإ�س���فاء �مل�رصوعية 
عليها على خلف �حلقيقة.

ك�سفت رئي�س���ة �الحتاد �لن�س���ائي �لبحريني 
فاطمة بودري�س عن حتركات �سيجريها �الحتاد يف 
�الأيام �ملقبلة حلث جمل�س �لنو�ب على �لت�سويت 
الإلغ���اء �ملادة 353 م���ن قانون �لعقوب���ات، �لتي 

تق�س���ي باإلغاء �لعقوبة و�إيقافها عن �ملغت�سب 
�إذ� ما تزوج �ل�سحية.

وقال���ت بودري�س يف ت�رصيح ل���� “�لبلد”: �إن 
�الحت���اد عازم على عق���د لق���اء�ت و�جتماعات مع 

�أع�س���اء �ل�س���لطة �لت�رصيعي���ة م���ن نو�ب 
و�سورين بالفرتة �ملقبلة. 

قال مدير �ال�س���رت�تيجيات و�إعادة هند�س���ة 
�الإجر�ء�ت �الإلكرتونية ببو�بة �حلكومة �الإلكرتونية 
نز�ر معروف ل� “�لبلد” �إن �إجمايل مبالغ �ملعاملت 
�ملالية منذ تد�سن �لبو�بة منذ �لعام 2007 حتى 

�آخر حتديث يف �لعام �جلاري بلغ نحو 157 مليونا 
و609 �آالف و522 دينار�.

ولفت �إلى �أن تطبي���ق خدمات �الإد�رة �لعامة 
للم���رور لدف���ع �ملخالفات �ملرورية ت�س���در �أكرث 

�لتطبيقات ��س���تخد�ما م���ن بن قنو�ت 
�حلكومة �الإلكرتونية.
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�لرف���اع - �ملجل����س �الأعلى للمر�أة: يف �س���ابقة 
هي �الأولى من نوعه���ا، �ألقت مملكة �لبحرين كلمة 
�ملجموع���ة �لعربي���ة “�إع���لن �ملنامة” يف �جلل�س���ة 
�الفتتاحي���ة الأعمال جلنة و�س���ع �ملر�أة يف نيويورك 
باالأم���م �ملتحدة، بهدف تن�س���يق �ملوق���ف �لعربي 
وحتديد �أولويات �ملنطقة ب�ساأن �لق�سايا �خلا�سة 
بامل���ر�أة.  و�أك���دت �الأم���ن �لعام للمجل����س �الأعلى 
للمر�أة، رئي�س���ة �ل���دورة 36 للجنة �مل���ر�أة �لعربية 
بجامعة �ل���دول �لعربية هالة �الأن�س���اري يف �لكلمة 
تعزي���ز �لقو�ن���ن و�الأط���ر �لتنظيمي���ة �لتي حتظر 
�لتمييز �س���د �ملر�أة فيما يتعلق بااللتحاق ب�س���وق 
�لعم���ل و�رشوط �لتوظيف و�أحكامه، وتفعيل و�إنفاذ 

�لقو�نن ولو�ئح بيئ���ة �لعمل �لتي حتظر 
�لتمييز يف توظيف �ملر�أة.

“اإعالن املنامة”: حلظر التمييز يف التوظيف

• م�ساور�ت بن عبد�لرحمن بوعلي وحممد �ملعريف وعبد�لرحمن بوجميد وحمد �لدو�رصي	

• �أثناء �جتماع �جلمعية	

• تظاهر�ت �سابقة �سد قر�ر يحظر �حلجاب باملد�ر�س يف فرن�سا	

اإدراج اأ�سهم “اخلليجي التجاري” ب�سوق دبي

        اأمل احلامد من املنامة

توقع رئي�س جمل����س �إد�رة �مل�رصف �خلليجي 
�لتج���اري �أحم���د �ملطوع �إدر�ج �أ�س���هم �مل�رصف يف 
�س���وق دبي �ملالية خلل �لن�سف �لثاين من �لعام 
�جل���اري 2017، وذل���ك بع���د �أن تق���دم �مل����رصف 

ر�س���مًيا الأخذ مو�فقة �جله���ات �لرقابية يف مملكة 
�لبحري���ن، عل���ى �أن يتق���دم بعده���ا �إل���ى �جلهات 
�لر�س���مية يف دب���ي للمو�فقة عل���ى �الإدر�ج. وكان 
�جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية للم�رصف �لذي عقد 

�سباح �أم�س �لثلثاء قد و�فق على �إدر�ج 
10�أ�سهم �مل�رصف يف �سوق دبي �ملالية. 
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احلجاب

طرح مناق�سة �إن�ساء م�سروع �لهملة 

�لعقاري بالن�سف �لأول

بر�يـــن �آد�مــز يطــرب ع�ساقــه

 فــي �لبحريــن

�نتظام �لدر��سة �أم�س رغم قيام

 �إرهابيني بغلق �لطرق

�حلد يتخطى �ل�سفاء �للبناين بثالثية 

يف كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي

اقتصاد البالد

مسافات البالد
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السنة التاسعة - العدد 3074 

األربعاء
15 مارس 2017 

16 جمادى اآلخرة 1438

�سيد علي املحافظة وليلى مال اهلل

ت�سوير : خليل اإبراهيم

ت�سوير: اأمين يعقوب

•  هالة �الأن�ساري تلقي كلمة �ملجموعة �لعربية	
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عودة الوزارات الأم... وفك ت�شارب اخت�شا�ص الهيئات املت�شابهة
“$” تعر�س �شيناريوهات تر�شيق احلكومة:

ياأتي توجيه �ش���مو رئي����س الوزراء ال���ذي تدور 
التوا�ش���ل  و�ش���ائل  يف  مو�ش���عة  نقا�ش���ات  ب�ش���اأنه 
االجتماعي وال�شالونات ال�شيا�شية يف توقيت تعكف 
احلكوم���ة على اإعداد م�رشوع قان���ون امليزانية العامة 

للدولة للعامني 2017/ 2018.
�ش���تعك�س امليزانية اجلديدة توجهات تر�ش���يق 
احلكومة، وبخا�ش���ة يف ظل ما يرتدد يف وقت �ش���ابق 
ب���اأن امليزانية اجلديدة �ش���يكون عنوانه���ا تقلي�س 

امل�رشوفات العامة.
ويحم���ل توجي���ه �ش���مو رئي����س ال���وزراء االأخ���ر 
برت�ش���يق الكابينة احلكومية اأم���ورا حمددة، وميكن 
من خالل تفكيك التوجيه ال�ش���امي، الو�ش���ول اإلى 5 

حماور رئي�شة، وهي:
- االأول: تقلي�س عدد الوزارات.

- الثاين: تقلي�س عدد الهيئات احلكومية.
- الثالث: دمج وزارات.

- الرابع: تقليل عدد الهيئات واملوؤ�ش�شات.
- اخلام�س: اإحلاق هيئات وموؤ�ش�شات بالوزارات 

القائمة.
وي�شتند حترك احلكومة للحد من ت�شخم اجلهاز 
احلكومي و�شمان رفع كفاءته وزيادة اإنتاجيته على 
توجيه���ات ملكية باإع���ادة هيكلة اجله���از احلكومي 
ليتنا�ش���ب وطبيع���ة العم���ل احلكوم���ي يف املرحل���ة 
املقبلة. ي�ش���ب التوجيه يف تاأكيد ا�شتمرار احلكومة 
تنفيذ مبادراتها وم�ش���اريعها احليوية وبخا�شة بناء 
البي���وت اجلدي���دة؛ خلف�س طابور االنتظ���ار، وتلبية 
االحتياج���ات التعليمي���ة ببناء املدار����س احلكومية، 
واإن�ش���اء وتطوير امل�شت�ش���فيات واملراكز ال�ش���حية، 
وا�ش���تمرار �رشف عالوة الغالء مبعاير �شارمة لي�شل 
الدع���م مل�ش���تحقيه. تقري���ر “البالد” يتن���اول قراءة 
اأولية مل�ش���هد اجلهاز احلكومي حالي���ا، بغ�س النظر 
عن اأ�شماء من يتولى مقاليد االأمور يف هذه الوزارات 
اأو الهيئات اأو املوؤ�ش�شات اأو املر�شحني لتويل عبء 

امل�شوؤولية الوطنية باملرحلة املقبلة.

 سيناريوهات الوزارات
ق���د ت�ش���هد احلكوم���ة اجلدي���دة ع���ودة “وزارة 
الطاق���ة”، وهي الوزارة االأم املعنية ب�ش���وؤون النفط 
والغاز والكهرباء واملاء، وهو ما يعني دمج وزارتني 
حاليتني، هما وزارة النفط ووزارة �ش���وؤون الكهرباء 

واملاء، وتبعية هيئة الكهرباء واملاء للوزارة االأم.
ويف حال اأدجمت وزارة االإ�شكان مع وزارة خدمية 
اأخرى بعد اأن انف�ش���لت ع���ن ثنائيتها مع االأ�ش���غال 
قبل �ش���نوات، فاإن اأكرث الوزارات املر�شحة لالإدماج 
معها وزارة االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات والتخطيط 
العمراين، ورمبا يكون اأن�ش���ب ا�شم للحقيبة اجلديدة 

بعد الدمج وزارة �شوؤون البنية التحتية.
وزارة �ش���وؤون ال�ش���باب والريا�ش���ة ه���ي وزارة 
وافدة على الت�شكيل احلكومي، وقد يطالها االإحلاق 

م���ع وزارات اأخ���رى اأ�ش���وة بتج���ارب دول خليجية، اأو 
االكتف���اء بدور املجل�س االأعلى لل�ش���باب والريا�ش���ة 
الإدارة املل���ف الريا�ش���ي الر�ش���مي ب���دال م���ن تعدد 
االأجهزة الر�شمية املعنية ب�شوؤون الريا�شة وال�شباب.

اأما بالن�ش���بة لوزارة املوا�ش���الت واالت�ش���االت، 
فق���د تكون خا�ش���عة لالدم���اج م���ع وزارة قريبة من 
بتعزي���ز  العالق���ة  ذات  وبخا�ش���ة  اخت�شا�ش���اتها 
اال�ش���تثمار والتنمية االقت�شادية، وذلك يطال بدالة 
اإنرتن���ت البحرين، وهي هيئة م�ش���تقلة، ولكنها على 

متا�س مبا�رش يف ن�شاطها مع الوزارة.

تقليص الهيئات
فيما يتعلق بتقلي�س ع���دد الهيئات احلكومية 
يربز دور املجل�س االأعلى للبيئة وت�شابه اخت�شا�شات 
م���ع وزارات خدماتي���ة قائمة، ومبا ق���د يجعل توجيه 

الدمج يطاله.
وكذل���ك بالن�ش���بة ملعه���د االإدارة العامة )بيبا( 
وما يقوم به من دور مهم لتدريب قيادات وموظفي 
اجلهاز احلكومي وما ي�ش���طلع به من دور تكاملي مع 
دي���وان اخلدمة املدني���ة، وبخا�ش���ة اأن رئي�س االأخر 
ه���و رئي�س جمل�س اإدارة )بيب���ا(، ومبا يجعل الديوان 

واملعهد عل���ى طريق االإحل���اق املبا�رش ب���وزارة ذات 
�شلة باخت�شا�شاتهما.

ل���وزارة  “درا�ش���ات”  مرك���ز  اإحل���اق  وا�ش���تبق 
اخلارجي���ة التوجي���ه ال�ش���امي، و�ش���كل ه���ذا الق���رار 
جتربة ناجحة لتكرارها مع موؤ�ش�شات وهيئات اأخرى، 

واجلاري النقا�س ب�شاأنها حاليا.
ويث���ر ت�ش���ارب االأدوار بني وزارة ال�ش���حة من 
جه���ة، واملجل����س االأعلى لل�ش���حة وان�ش���واء الهيئة 
الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ش���حية )نهرا( 
حتته من جهة اأخرى، نقا�ش���ا لدى �شناع القرار حول 
����رشورة توحيد الق���رار الر�ش���مي املرتب���ط بالقطاع 
ال�شحي، وهو ما يعني مراجعة وجود هذه املوؤ�ش�شات 
يف منظوم���ة موؤ�ش�ش���ات الدول���ة ودوره���ا وتاأثرها، 
وبخا�ش���ة مع اإحالة احلكومة للربمل���ان م�رشوع قانون 
ال�ش���مان ال�ش���حي، وهو الت�رشيع االأه���م للمواطنني 
�شحيا؛ الأنه �شينقل الرعاية ال�شحية من اإدارة الدولة 
اإل���ى املواطنني وذلك وفقا لربنامج رزم يختار منها 

املواطن الفئة االقت�شادية التي تنا�شبه.
البحري���ن  هيئ���ة  الهيئ���ات  م�ش���هد  ويت�ش���در 
لل�ش���ياحة واملعار����س، والتي غ���ادرت جلباب وزارة 
ال�ش���ناعة والتجارة وال�ش���ياحة، وم���دى احتمالية اأن 

تعود الهيئة للوزارة االأم جمددا.
وال ميكن جتاهل موؤ�ش�شات اإ�شالح �شوق العمل 
مث���ل هيئة تنظيم �ش���وق العم���ل و�ش���ندوق العمل 
)متكني( واحلديث املت�ش���اعد ع���ن احلاجة لتقوية 
دور وزارة العمل والتنمية االجتماعية عرب ا�ش���رتداد 
الوزارة لبع�س االخت�شا�ش���ات الت���ي ذهبت للهيئة 
وال�ش���ندوق، خ�شو�ش���ا اأن الوزي���ر جمي���ل حميدان 
رئي�س جمل����س اإدارة الهيئة، وهو م���ا يخت�رش الكثر 
عل���ى خط���وات ا�ش���رتداد ال���وزارة ل�ش���الحياتها من 

الهيئة فيما لو عاد الفرع اإلى االأ�شل.

أهداف الترشيق
تهاوي اأ�ش���عار بيع النفط �شكل حتديا موؤثرا يف 
حت�شني املوارد العامة بامليزانية العامة للدولة، وما 
�ش���اعف ذلك زيادة حجم الدَّين العام، والذي و�شل 

م�شتويات مقلقة.
ومن املهم االإ�شارة اإلى اأن البحرين تعترب االأقل 

اإنتاًجا  للنفط والغاز يف دول اخلليج العربي.
اإن ال�ش���عر املطل���وب لتحقي���ق التع���ادل ب���ني 
االإي���رادات وامل�رشوفات يقدر باأكرث من 130 دوالًرا 
لربميل النف���ط، وعليه فاإنه لتحقيق �ش���عر التعادل 
بني االإي���رادات وامل�رشوفات يجب اتخاذ العديد من 
االإجراءات. وبلغ �شعر الربميل يف بع�س الفرتات 30 
دوالرا. و�ش���دقت نبوءة وزارة املالية يف مفاو�شات 
امليزاني���ة العامة ال�ش���ابقة مع الربمل���ان، اإذ قّدرت 
العج���ز يف امليزاني���ة ب���� 40 %، واأن العجز احلقيقي 
املتوق���ع يف امليزاني���ة املنتهي���ة يق���در باأك���رث من 
ملي���ار دين���ار، واأن العج���ز احلقيقي �ش���يكون اأعلى؛ 
الأن امليزاني���ة بنيت على افرتا�س �ش���عر 60 دوالًرا 

للربميل، بينما ال�شعر احلقيقي اأقل من ذلك.

 را�شد الغائب

�شيف بن زايد يف مقدمة مودعي �شموه لدى مغادرته اأبوظبي... ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: غ���ادر ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة ظهر 
اأم����س دولة االإمارات العربية املتحدة ال�ش���قيقة بعد 
زيارة ر�ش���مية التقى �شموه خاللها ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان.
واأجرى �ش���موه خ���الل الزيارة مباحث���ات تناولت 
العالق���ات املتمي���زة والتاريخية الت���ي تربط مملكة 
البحرين ودولة االإمارات العربية املتحدة ال�ش���قيقة، 
ودع���م وتعزي���ز التع���اون والتكام���ل ب���ني البلدين 
ال�شقيقني يف املجاالت كافة، اإ�شافة اإلى ا�شتعرا�س 
جمم���ل التط���ورات االإقليمي���ة والدولية والق�ش���ايا 

مو�شع اهتمام البلدين ال�شقيقني.
ولدى مغادرة �ش���موه يرافقه املمثل ال�شخ�شي 
جلالل���ة املل���ك لالأعم���ال اخلرية و�ش���وؤون ال�ش���باب 
رئي����س املجل�س االأعلى لل�ش���باب والريا�ش���ة رئي�س 
اللجن���ة االأوملبي���ة البحرينية �ش���مو ال�ش���يخ نا�رش بن 
حمد اآل خليف���ة، ونائب رئي�س جمل�س الوزراء �ش���مو 
ال�ش���يخ حممد بن مب���ارك اآل خليفة، واأع�ش���اء الوفد 
الر�شمي املرافق من الوزراء وكبار امل�شوؤولني، كان 
يف ال���وداع نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
بدول���ة االإم���ارات العربية املتحدة ال�ش���قيقة �ش���مو 
الفريق ال�ش���يخ �ش���يف بن زايد اآل نهيان، وعدد من 

كبار امل�شوؤولني و�شفرا البلدين ال�شقيقني.
وق���د بع���ث ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو 
امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة اإثر مغادرته 

اأبوظبي برقية �ش���كر وتقدير اإل���ى ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة بدولة االإمارات 
العربي���ة املتح���دة ال�ش���قيقة اأخيه �ش���احب ال�ش���مو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان هذا ن�شها:
االأخ العزيز �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان حفظه اهلل
ويل عه���د اأبوظبي نائب القائ���د االأعلى للقوات 

امل�شلحة بدولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

ي�رشين واأن���ا اأغادر بلدي دول���ة االإمارات العربية 
املتحدة ال�شقيقة اأن اأبعث ل�شموكم العزيز باأ�شدق 
مع���اين ال�ش���كر واالعت���زاز عل���ى ما�ش���ملتموين ب���ه 
والوفد املرافق من حفاوة وح�ش���ن اال�شتقبال وكرم 

ال�ش���يافة خ���الل زيارتنا الر�ش���مية لدول���ة االإمارات 
العربي���ة املتحدة ال�ش���قيقة الت���ي نكن له���ا جميًعا 
كل املحبة والتقدير. واأود اأن اأ�ش���يد مبا �شاد اللقاء 
الذي جمعني ب�شموكم الكرمي من جو املحبة واالأخوة 
والرغبة ال�ش���ادقة نح���و تاأكيد التوا�ش���ل والتعاون 
امل�ش���رتك بني بلدينا ال�شقيقني يف �شتى املجاالت. 
داع���ني اهلل اأن يوفقن���ا جميًع���ا يف حتقي���ق تطلعات 
قيادتي البلدين و�ش���عبيهما ال�شقيقني، واأن يوفق 

خطانا ملزيد من التطور والنماء.
ودمتم �شموكم �شاملني موفقني ،،،

اأخوكم
�شلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد االأعلى

• �شمو ويل العهد لدى مغادرته اأبوظبي	

�شفري الإمارات: نتائج الزيارة �شتنعك�ص اإيجاًبا على العالقات 
املنامة - بنا: اأ�ش���اد �ش���فر دولة االإمارات العربية املتحدة ل���دى مملكة البحرين 
عبدالر�ش���ا اخلوري بالزيارة الر�ش���مية التي ق���ام بها ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل 
خليف���ة لبلده الثاين دولة االإمارات، وقال اإن نتائجها �ش���تنعك�س اإيجاًبا على العالقات 
االأخوية املزدهرة بني البلدين ال�ش���قيقني، مبا يعّزز امل�ش���رة املباركة لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية.
ونّوه ال�شفر االإماراتي، يف ت�رشيح لوكالة اأنباء البحرين، مبا يجمع االإمارات والبحرين 
من عالقات متميزة على االأ�شعدة كافة، وبعمق العمل امل�شرتك الذي يجمعهما، م�شًرا 
اإلى اأن املباحثات بني اجلانبني تناولت العالقات التاريخية وتطورات االأو�شاع الراهنة 

يف املنطقة وب�شفة خا�شة الق�شايا املت�شلة باأمن وا�شتقرار دول اخلليج العربية.
واأو�ش���ح اأن ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة �شاحب ال�شمو 
ال�ش���يخ حممد بن زايد اآل نهيان، اأكد خالل مباحثاته مع �ش���احب ال�شمو امللكي االأمر 
�ش���لمان ب���ن حمد اآل خليفة على امل�ش���ر امل�ش���رتك حيث قال “اإن اأم���ن دول اخلليج 
العربي���ة كل ال يتج���زاأ واأن اأم���ن دولة االإمارات ه���و من اأمن وا�ش���تقرار مملكة البحرين 
ال�ش���قيقة”، و”اإن كافة املخططات اخلارجية التي ت�ش���تهدف البحرين حكومًة و�ش���عًبا 

�شتف�شل”.
واأعرب ال�شفر عن �شعادته بزيارة �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد ملجل�س �شمو 
ويل عهد اأبوظبي االأ�شبوعي بق�رش البحر، م�شًرا اإلى اأن هذه اللفتة وجدت اال�شتح�شان 
ا، اإذ  الأن هذه املجال�س هي من �شلب عاداتنا وتقاليدنا اخلليجية ومتثل مظهًرا ح�شاريًّ
جتاوزت دورها االجتماعي لتكون منتديات للفكر والثقافة. ويف اخلتام، اأكد ال�ش���فر 
اأن العالقات االإماراتية البحرينية ت�ش���هد تطوًرا وتن�ش���يًقا م�شتمرًّا تنفيًذا للتوجيهات 
ال�ش���امية الكرمي���ة للقيادت���ني احلكيمت���ني يف البلدي���ن ال�ش���قيقني، م�ش���ًرا اإلى اأن 
التوا�ش���ل بني اجلانبني ي�شّب حتًما يف �ش���الح �شعوب دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

ويعّزز تقدمها وازدهارها رغم التحديات التي تواجهها دول املنطقة.

رغبة �شادقة للتوا�شل والتعاون امل�شرتك بني بلدينا يف �شتى املجالت

املنام���ة � جمعي���ة علوم وتقني���ة املياه 
اخلليجي���ة: يرع���ى رئي����س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمر خليفة بن �ش���لمان اآل 
خليف���ة موؤمت���ر اخللي���ج الثاين ع����رش للمياه، 
والذي تنظم���ه جمعية عل���وم وتقنية املياه 
يف الف���رتة 28 و30 مار����س اجل���اري، حت���ت 
�ش���عار “املياه يف دول جمل�س التعاون، نحو 

اإ�شرتاتيجيات متكاملة”.
�ش���ياغة  اإل���ى  املوؤمت���ر  ويه���دف 
االإ�ش���رتاتيجيات املتكامل���ة للمي���اه لتح���ل 
حم���ل االإ�ش���رتاتيجيات واخلط���ط القطاعية 
ل���دول  التع���اون  احلالي���ة يف دول جمل����س 
اخللي���ج العربي���ة، اإل���ى جانب رفع م�ش���توى 
الوعي، والتاأثر على ال�شيا�شات والقرارات 
املائي���ة، وحتديد اأهم التحدي���ات والفر�س 
لتح�ش���ني ا�ش���تدامة املياه يف ظل الظروف 
االجتماعية واالقت�ش���ادية والبيئية ال�شائدة 
يف دول املجل����س. وبه���ذه املنا�ش���بة، رف���ع 
رئي�س جمعية علوم وتقنية املياه اخلليجية 
عبدالرحمن املحمود من دولة قطر ال�شقيقة 
اأ�شمى اآيات ال�شكر اإلى مقام �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء على تف�ش���له برعاية 
املوؤمتر الذي يعترب مبثابة ملتقى للمناق�شة 
العلمي���ة املفتوحة وتب���ادل االآراء واخلربات 
بني املتخ�ش�ش���ني، والذين �شيعملون على 
�ش���ياغة االإ�ش���رتاتيجيات املتكاملة للمياه 
يف دول التعاون. ي�ش���ار اإلى اأن جمعية علوم 
وتقنية املي���اه، وهي جمعي���ة خليجية تتخذ 
م���ن البحرين مق���را لها، تنظم ه���ذا املوؤمتر 
االإقليم���ي م���رة كل عام���ني يف اإح���دى دول 
املجل�س، ويتناول كل موؤمتر اأبرز الق�ش���ايا 
املتعلق���ة بال�ش���اأن املائ���ي واإدارة املوارد 

املائية بالدول االأع�شاء

رئي�س الوزراء يرعى موؤمتر 
اخلليج ال� 12 للمياه

• �شمو رئي�س الوزراء	

• ن�شبة كل قطاع من اإجمايل برنامج التنمية اخلليجي للبحرين	

  التوجي��ه يتزامن مع فترة إعداد ميزانية تقش��فية لعامين   

5 مح��اور مهم��ة بتوجي��ه م��ن س��مو رئي��س ال��وزراء

 الحكوم��ة لن تتوق��ف عن تنفي��ذ مش��اريعها الحيوية

 االس��تمرار ف��ي بن��اء البي��وت والم��دارس والمستش��فيات

والم��اء والكهرب��اء  للنف��ط  األم  ال��وزارة  “الطاق��ة” 

 وزارة البني��ة التحتية تش��مل األش��غال والبلديات واإلس��كان

 االس��تفادة م��ن تج��ارب خليجي��ة للتعامل مع وزارة الش��باب

 تم��اس مباش��ر بين المواص��ات واالتصاالت وبدال��ة اإلنترنت 

 رئي��س “الخدم��ة” ي��رأس مجل��س إدارة معه��د “بيب��ا”

اختصاص��ات المجل��س األعل��ى للبيئ��ة تتش��ابه م��ع وزارات
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امل�شري ي�شهد جانًبا من التمرين امل�شرتك “حمد 2”

فرق تفتي�ش لتطبيق منع �شيد الروبيان بدًءا من اليوم

اجتماع تن�شيقي لتنفيذ خمرجات القمة اخلليجية الربيطانية

يف التنمية دور ريادي لـ “البنك الأهلي” 

دعم التعاون الع�سكري بني البحرين وم�رص

خليفة بن عي�سى بحث مع قائد خفر ال�سواحل خطط مراقبة املياه الإقليمية اأثناء احلظر

ناق�ش التعاون ال�سيا�سي والأمني والدفاعي و�سبل مكافحة الإرهاب

اأعرب عن اعتزازه بال�رصاكة امل�ستمرة للعام الثالث... حمافظ العا�سمة:

الرف���اع -القي���ادة العامة لقوة دف���اع البحرين: 
�سهد القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سري الركن 
ال�س���يخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة �س���باح اأم�ش جانًبا 
م���ن التمرين امل�س���رك حمد / 2 ال���ذي تنفذه قوة 
دفاع البحرين مب�ساركة جمموعة من ال�سفن احلربية، 
وع���دد من الطائ���رات املقاتلة التابعة للأ�س���قاء من 

القوات امل�سلحة بجمهورية م�رص العربية.
فلدى و�س���ول القائد العام لقوة دفاع البحرين 
اإلى قاعدة عي�س���ى اجلوية كان يف ا�ستقباله املفت�ش 
الع���ام اللواء الرك���ن عبداهلل ح�س���ن النعيمي، وقائد 
�س���لح اجلو امللك���ي البحرين���ي اللواء الرك���ن طيار 
ال�س���يخ حمد بن عب���داهلل اآل خليفة، وع���دد من كبار 
�شباط قوة دفاع البحرين، �ر�ؤ�شاء الوفود امل�شاركة 

يف التمرين.
بع���د ذل���ك، ا�س���تمع القائ���د العام لق���وة دفاع 
البحرين اإلى اإيجاز عن اأهداف ومراحل اجلانب اجلوي 
من التمرين امل�سرك حمد / 2  والطائرات املقاتلة 

امل�ساركة فيه وو�سائل القيادة وال�سيطرة.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالأ�سقاء 
من القوات امل�س���لحة بجمهورية م�رص العربية، ونقل 
لهم حتيات عاهل البلد �س���احب اجلللة امللك حمد 

بن عي�س���ى اآل خليفة، كما �س���كرهم عل���ى جهودهم 
الكب���رية يف امل�س���اركة مبختل���ف مراح���ل التمري���ن 

امل�سرك حمد / 2. 
كما اأ�س���اد امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليف���ة مبا مل�س���ه من ال���روح الأخوي���ة والتعاون 
امل�س���رك للقوات امل�س���لحة للبلدين ال�س���قيقني، 
وال���ذي ظه���ر جلي���اً خ���لل تطبي���ق خمتل���ف مراحل 
وفعاليات التمرين. ويف هذا ال�س���ياق، اأكد امل�س���ري 
اأهمي���ة اإج���راء املزيد من ه���ذه التمارين امل�س���ركة 
بني الأ�سقاء للرتقاء مب�س���تويات الأداء القتايل مما 
ي�س���اهم يف اكت�س���اب املزي���د من اخل���رة امليدانية 
والقدرة على التخطيط للعمليات الدفاعية بالتعاون 

مع الأ�سقاء والأ�سدقاء. واأردف اأن هذا التمرين ياأتي 
�ش���من اإط���ار دعم التع���ا�ن الع�ش���كري الثنائي بني 
البلدين ال�س���قيقني؛ من اأجل تعزيز وتقوية الروابط 
التاريخي���ة الأخوية املتميزة ب���ني البلدين، وتعميق 
العلق���ات الأخوي���ة الوثيقة التي جتم���ع بني الدول 
العربي���ة ال�س���قيقة، والتي من �س���اأنها دع���م العمل 
العربي امل�س���رك. واأعرب القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحرين عن خال�ش �سكره واعتزازه باجلهود الطيبة 
التي بذلت، وما �ساهده من كفاءة عالية اأثناء تطبيق 
املراحل الأولى للتمرين، والذي عك�ش ب�س���ورة جلية 
امل�س���توى املتقدم يف التعاون والتن�سيق امل�سرك 

للقوات امل�سلحة يف البلدين ال�سقيقني.

املنام���ة - وكال���ة الزراع���ة وال���روة البحري���ة: 
ا�ستقبل وكيل الزراعة والروة البحرية ال�سيخ خليفة 
بن عي�سى اآل خليفة مبكتبه �سباح اأم�ش قائد قيادة 
خفر ال�سواحل العميد ركن بحري علء عبداهلل �سيادي 
واآمر ال�س���وؤون القانوني���ة بالقيادة العقيد يو�س���ف 
ال�س���بيعي ويف ح�س���ور امل�ست�س���ار القان���وين حممد 
الأمني، يف اإطار الجتماعات التن�سيقية بني اجلانبني 
ب�ساأن تطبيق قرار حظر �سيد الروبيان ملدة 6 اأ�سهر 

بدًءا من اليوم واإلى 15 �سبتمر املقبل. 
الق�ش���ايا  م���ن  ع���ددا  اجلانب���ان  �ا�ش���تعر�ض 
امل�س���ركة ب���ني وكال���ة الزراع���ة وال���روة البحرية 
وقي���ادة خفر ال�س���واحل، وجاء يف مقدمتها مناق�س���ة 
خط���ة تطبيق قرار حظر �س���يد الروبي���ان لهذا العام 
ع���ر اإع���داد فرق تفتي�ش م�س���ركة ب���ني الوزارتني 
ل�سبط اأي خمالفات ت�سدر من قبل ال�سيادين طوال 
فرة احلظر الذي يتم تطبيقه 6 اأ�سهر للمرة الأولى. 
وناق����ش اجلانبان اآليات مراقب���ة وتاأمني مرافئ 

ال�س���يادين �س���واء داخ���ل املي���اه الإقليمي���ة الت���ي 
تقع م�س���وؤوليتها عل���ي عاتق قيادة خفر ال�س���واحل، 
واملراقب���ة الرية التي تت���ويل اإدارة الرقابة البحرية 
م�س���وؤوليتها؛ بهدف حماية البيئ���ة البحرية واحلفاظ 
على مكوناتها كذلك درا�سة وحتديد اأعداد املرافئ 

وفًقا للمخطط الهيكلي ال�سراتيجي للمملكة.

م���ن جهت���ه، اأطلع ال�س���يخ خليفة بن عي�س���ى اآل 
خليف���ة قيادات خفر ال�س���واحل على م���ا مت التوافق 
عليه م���ن خطوات يف اجتماع���ات وزراء الزراعة لدول 
جمل�ش التع���اون اخلليج���ي فيما يتعلق بق���رار حظر 
�س���يد الروبي���ان مل���دة 6 اأ�س���هر واأهمي���ة القرار يف 

احلفاظ علي املخزون ال�سراتيجي من الروبيان.

املنامة - بنا: عقد بديوان عام وزارة اخلارجية، 
اأم�ش الجتماع التن�س���يقي لتنفي���ذ خمرجات القمة 
وزارة  وكي���ل  برئا�س���ة  الريطاني���ة،  اخلليجي���ة 
اخلارجي���ة لل�س���وؤون الإقليمي���ة وجمل����ش التعاون 
وحيد �سيار الذي �س���ارك فيه ممثلون من الديوان 
امللكي، مكتب النائب الأول لرئي�ش الوزراء، وزارة 
الداخلي���ة، ق���وة دف���اع البحري���ن، وزارة ال�س���ناعة 
وال�س���وؤون  العم���ل  وزارة  وال�س���ياحة،  والتج���ارة 
الجتماعي���ة، وجمل����ش التنمية القت�س���ادية، ومن 
اجلانب الريطاين ال�س���فري �ساميون مارتن، رئي�ش 
�فد اململكة املتحدة الذي �ش���م ممثلني عن �زارة 
الدف���اع والتنمي���ة  اخلارجي���ة الريطاني���ة ووزارة 

الدولية.
وخ���لل الجتم���اع مت مناق�س���ة تنفيذ خمرجات 

القم���ة اخلليجي���ة الريطاني���ة التي عق���دت يومي 
7-6 دي�سمر 2016 مبملكة البحرين، كما مت طرح 
مو�شوعات عدة ذات االهتمام امل�شرتك كالتعا�ن 
ال�سيا�س���ي والأمن���ي والدفاع���ي و�س���بل مكافح���ة 

الإرهاب، والتعاون القت�سادي والتجاري.

وع���ر امل�س���اركون يف الجتماع ع���ن ارتياحهم 
مل�س���رية ال�رصاك���ة الدائم���ة ب���ني جمل����ش التعاون 
واململك���ة املتح���دة، موؤكدي���ن الأهمية الق�س���وى 
لهذه ال�رصاكة يف حتقيق ال�سلم والأمن وال�ستقرار 

يف املنطقة.

املنام����ة - حمافظ����ة العا�س����مة: اأ�س����اد حمافظ 
العا�س����مة ال�س����يخ ه�س����ام بن عبدالرحمن اآل خليفة 
بال����دور الري����ادي والفاعل للبن����ك الأهلي املتحد يف 
متكني املجتمع وخدمة خمتلف فئاته من خلل دعم 
امل�س����اريع والأن�سطة التنموية التي ت�سهم بالرتقاء 
يف الف����رد واملجتم����ع، معرًب����ا ع����ن فخ����ره واعت����زازه 
بال�رصاكة امل�س����تمرة ب����ني املحافظة والبن����ك للعام 

الثالث على التوايل.
ج����اء ذلك، خ����لل لق����اء حماف����ظ العا�س����مة مع 
الرئي�����ش التنفيذي ملجموعة البن����ك الأهلي املتحد 
والع�سو املنتدب عادل اللَبّان، حيث هناأ يف م�ستهل 
اللق����اء اللب����ان مبنا�س����بة نيل����ه لقب اأف�س����ل رئي�ش 
تنفي����ذي يف القط����اع امل�����رصيف على م�س����توى ال�رصق 
الأو�س����ط لعام 2016، تقديًرا لإجنازاته واإ�سهاماته 
املتمي����زة على م����دى �س����نوات يف تطوير ال�س����ناعة 

امل�رصفي����ة يف املنطق����ة والرتقاء به����ا، حيث اأهدى 
يف نهاي����ة اللقاء �س����ورة تذكارية للواجه����ة البحرية 
للعا�سمة املنامة قام بت�سويرها اأحد امل�ساركني يف 

م�رصوع الت�سوير.
وق����ال املحافظ اإن “الإجناز ج����اء نتيجة للجهود 
الكب����رية ال����ذي يبذله����ا ع����ادل اللب����ان يف القط����اع 

امل�رصيف، ونظري ما يتمتع به من �س����رية مهنية لمعة 
وقيادة خم�رصمة م����ن الطراز الأول، وخرة طويلة يف 
اإن�ساء وتطوير موؤ�س�سات مالية ناجحة كرى، ودوره 
امل�س����هود يف من����و وانت�س����ار البنك الأهل����ي املتحد 
لي�س����بح الي����وم من بني اأه����م البن����وك الإقليمية يف 

املنطقة ومن اأبرزها كفاءة”.

خالد بن حمد: “الروبوتات العاملي” يدعم البتكار 

تباحث ب�شاأن م�شاريع ثقافية يف املنامة واملحرق 

املنامة - بن���ا: حتت رعاية النائب الأول 
لرئي�ض املجل�ض االأعلى لل�ش���باب �الريا�شة، 
رئي����ش الحت���اد البحرين���ي لألع���اب الق���وى 
�سمو ال�س���يخ خالد بن حمد اآل خليفة، تنطلق 
يوم 19 اأبريل املقبل الن�س���خة ال�س���ابعة من 
“اأوملبياد الروبوتات العاملي”، والتي تاأتي 
�ش���من #مبادرات_خالد_بن_حمد_العلمية، 
الدولي���ة   AMA مدر�س���ة  تنظم���ه  والت���ي 
بالتعاون م���ع وزارة الربية والتعليم، والتي 
ت�س���تمر فعالياته على مدار يومني، يف �سالة 
هيئة البحري���ن لل�ش���ياحة �املعار�ض باأر�ض 
املعار�ض. �اأكد �ش���مو ال�ش���يخ خالد بن حمد 
اآل خليف���ة اأن ا�س���تمرار اإقامة ه���ذه الفعالية 
العلمية يعك�ش النجاح الذي حققته والأهداف 
التعليمي���ة الرائ���دة، الت���ي تدع���م اإمكانيات 
ال�س���باب البحريني نحو الإب���داع والبتكار مبا 
يحقق العديد من املكا�س���ب من اأبرزها دعم 

تطوير احلركة التعليم باململكة.
وق���ال �س���موه: “نتطل���ع من خ���لل هذه 
الفعالي���ة نحو تعزي���ز قيم الإب���داع والبتكار 
عر دفع ال�س���باب لط���رح الأف���كار الإبداعية 
والبتكاري���ة، والت���ي يتمكن���ون م���ن خللها 
لتق���دمي اخراعاته���م التي ت�س���هم يف تطور 
م�س���توياتهم التعليمية، والت���ي تدعم تنمية 
وتطوير خمرجات التعليم، والتي من �س���اأنها 
اأن حتقق مكا�س���ب م�ستقبلية تعود بالفائدة 

الكب���رية من خ���لل تكوين جيل من ال�س���باب 
املب���دع واملبتكر، والذي ي�س���تطيع حمل لواء 

البناء والتطوير مبختلف قطاعات الدولة”.
الروبوت���ات  اأوملبي���اد  ا�س���تطاع  وق���د 
 AMA“ العامل���ي، ال���ذي نظمت���ه مدر�س���ة 
الد�لية على مدار ال�شنوات ال�شتة املا�شية، 
اأن يحق���ق العدي���د من الأه���داف والتطلعات 
التي ر�س���مها �س���مو ال�س���يخ خالد بن حمد اآل 
خليف���ة، لرعاي���ة ودع���م ال�س���باب البحرين���ي 
املب���دع، والدف���ع نح���و تنمية الوع���ي باأهمية 
خمرجات التعليم احلديث، عر تعزيز الأفكار 
الإبداعية والبتكارية التي ت�س���اهم يف تطوير 

احلركة التعليمية باململكة. 

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
ا�س���تقبلت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآث���ار ال�س���يخة مي بن���ت حمم���د اآل خليفة 
يف مق���ر الهيئة �س���باح اأم�ش، وزير الأ�س���غال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�سام 
خلف بح�س���ور عدد من ك���وادر هيئة الثقافة 
متابع���ة  اإط���ار  وذل���ك يف  الأ�س���غال،  ووزارة 
عدد من امل�س���اريع الثقافي���ة احليوية وبحث 
تعزيز التعاون والتن�س���يق امل�سرك لتحقيق 
املنج���ز احل�س���اري والثق���ايف ال���ذي يرتق���ي 
مبكان���ة مملك���ة البحري���ن كوجهة ح�س���ارية 
اإقليمية وعاملية رائدة. واأكدت ال�س���يخة مي 

بنت حمم���د اآل خليفة ����ر�رة تكامل االأد�ار 
واحت���اد اجله���ود يف مملكة البحري���ن من اأجل 
واحل�س���ارية  الثقافي���ة  املكت�س���بات  حف���ظ 
ل�سعب البحرين من خلل امل�ساريع املختلفة.  
�تط���ّرق اللقاء اإلى عدد من املوا�ش���يع، كان 
اأبرزه���ا متابعة العمل اجلاري يف م�رصوع طريق 
اللوؤلوؤ ومواقف ال�س���يارات التابعة له وم�رصوع 
ترمي���م مبنى البلدي���ة يف العا�س���مة املنامة، 
باالإ�ش���افة اإل���ى مناق�ش���ة ا�ش���رتاطات البناء 
والتخطي���ط العمراين يف مدينة املحرق والتي 
حتتفل العام القادم 2018م بكونها عا�سمة 

الثقافة الإ�سلمية.

• �سمو ال�سيخ خالد بن حمد	

رئي�ش الأركان الباك�شتاين يزور املتحف الع�شكري

تنفيذ رماية بالذخرية احلية يف “هري �شتّيه”

الرف���اع - القي���ادة العام���ة لق���وة دفاع 
البحرين: قام رئي�ش هيئة الأركان امل�سركة 
بجمهورية باك�س���تان الإ�س���لمية الفريق اأول 
ُزبري حممود حيات والوفد املرافق له �س���باح 
اأم����ش، بزيارة اإل���ى املتحف الع�س���كري لقوة 

دفاع البحرين.
وخلل الزيارة اطلع رئي�ش هيئة الأركان 

امل�س���ركة بجمهورية باك�س���تان الإ�س���لمية 
والوفد املرافق على خمتلف قاعات واأق�سام 
املتحف، والتي ت�سم ت�سكيلة من املقتنيات 
الع�س���كرية  الفني���ة  واللوح���ات  التاريخي���ة 
والنماذج التي تعد اأر�سيًفا توثيقيًّا للتاريخ 
احلدي���ث  الع����رص  يف  البحرين���ي  الع�س���كري 

واملعا�رص.

املنام���ة - بنا: اأعلن���ت القي���ادة العامة 
لقوة دفاع البحرين باأن �سلح البحرية امللكي 
البحريني �س���يجري رماي���ة بالذخرية احلية يف 
منطقة )هري �ستّيه( �سباح اليوم، من ال�ساعة 

التا�سعة �س���باًحا ولغاية ال�س���اعة الثانية من 
بعد ظهر نف�ش اليوم. لذا، يرجى ممن يهمهم 
الأمر من اجلمهور جتن���ب املنطقة املذكورة 

اأعله حفاًظا على �سلمتهم.

رئي�ش “امل�شاحة” ي�شتعر�ش العالقات مع ال�شفري ال�شعودي

جه���از  رئي����ش  ا�س���تقبل  املنامة-بن���ا: 
امل�ساحة والت�س���جيل العقاري ال�سيخ �سلمان 
ب���ن عبداهلل ب���ن حمد اآل خليف���ة مبكتبه اأم�ش 
�سفري اململكة العربية ال�س���عودية ال�سقيقة 
ل���دى مملك���ة البحرين عبداهلل ب���ن عبدامللك 
اآل ال�س���يخ. وخ���لل اللقاء، اأك���د رئي�ش جهاز 
امل�س���احة والت�س���جيل العقاري عم���ق ومتانة 
البحري���ن  مملك���ة  ترب���ط  الت���ي  العلق���ات 
ب�س���قيقتها اململكة العربية ال�س���عودية، وما 
ي�س���هده التعاون امل�س���رك بني البلدين من 
تطور ومناء يف خمتلف املجالت والأ�س���عدة، 
بف�س���ل ما تتمتع به هذه العلقات من رعاية 

مبا����رصة من لدن عاهل البلد �س���احب اجلللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة واأخي���ه 
عاهل اململكة العربية ال�س���عودية ال�س���قيقة 
خادم احلرم���ني ال�رصيفني امللك �س���لمان بن 
عبدالعزي���ز اآل �س���عود، ملا فيه خري و�س���الح 

البلدين و�سعبيهما ال�سقيقني.
من جهته، اأعرب �س���فري اململكة العربية 
ال�س���عودية ال�س���قيقة ع���ن �س���كره وتقديره 
لرئي�ش جهاز امل�س���احة والت�س���جيل العقاري 
موؤك���داً  وترحيب���ه،  ا�س���تقباله  ح�س���ن  عل���ى 
حر�س���ه على تعزيز وتنمية العلقات الأخوية 

التاريخية التي جتمع البلدين ال�سقيقني.
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نظمت �رشكة مطار البحرين الدويل بوقت 
مبك���ر من �ص���باح ي���وم اأم�س الثالث���اء مترين 
الط���وارئ ال�ص���امل بن�ص���خته اخلام�ص���ة ع�رشة 
وبنجاح منقط���ع النظري ولفرتة زمنية قاربت 
ال�صاعة والثلث، ومب�صاركة ممثلني عن وزارة 
الداخلية، وال�ص���حة، واحلر����س الوطني وقوة 
دف���اع البحرين، و�ص���وؤون الط���ريان املدين، 

و�رشكة دي اأت�س األ العاملية.
وقدر عدد الأ�صخا�س امل�صاركني بعملية 
الإنق���اذ ب�ص���بعمئة �ص���خ�س، اإ�ص���افة لأربعة 
حمكم���ني دوليني، اأحدهم م���ن دبي واآخر من 
بنغال���ور، وع���دد م���ن امل�رشفني م���ن �رشكات 
الط���ريان املختلف���ة، اإ�ص���افة اإلى ع���دد )6( 
�ص���يارات اإطفاء �ص���اركت بفعالية ب�صيناريو 

الإنقاذ.
ونفذ مترين الطوارئ، والذي جاء حماكاة 
حلادثة طائرة طراز ايربا�س )A320(، والتي 
تعر�ص���ت لعط���ل فن���ي بدبي اأثن���اء هبوطها 
العام املا�ص���ي واأف�ص���ت عملي���ة الإنقاذ عن 
وفاة اإطفائي، حيث تنف���ذ عمليات املحاكاة 

هذه وفقاً حلوادث حقيقية حدثت م�صبقاً.
وبداأت العملية ال�ص���اعة الواحدة �صباحاً، 
با�ص���تالم اجلهات املخت�ص���ة مبطار البحرين 
ال���دويل، عن بالغ م���ن قبطان الطائ���رة اأثناء 
هبوطه���ا، بت�ص���اعد دخ���ان ر�صا�ص���ي م���ن 

الطائرة، حتول تدريجياً لالأ�صود الكثيف.  
امل���دين  الدف���اع  �ص���يارات  و�ص���ارعت 
والإ�ص���عاف وطاقم الإنق���اذ والتدخل ال�رشيع 
ف���ور تلق���ي الب���اغ بالتواف���د ملوق���ع هبوط 
الطائرة وبوقت قيا�ص���ي؛ للقي���ام بعمليات 
الأج���الء والإنق���اذ للم�ص���افرين، وال���ذي بل���غ 
عدده���م قرابة الأربع���ني راكباً، ع����رشة منهم 
م�ص���ابني، اإ�صافة اإلى �ص���تة اأفراد من طاقم 

الطائرة.
كما قامت وزارة ال�صحة بالتوا�صل ال�رشيع 
م���ع جمي���ع م�صت�ص���فيات البحري���ن الكربى؛ 
لرفع اجلاهزية ل�ص���تقبال امل�ص���ابني، وهي 
م�صت�ص���فى امللك حمد اجلامعي وم�صت�ص���فى 

قوة الدفاع، وم�صت�صفى ال�صلمانية الطبي.
ومت تق�ص���يم امل�ص���ابني يف ال�ص���يناريو 
الفرتا�ص���ي عل���ى خي���م قريب���ة م���ن م���كان 
الطائ���رة، حي���ث ت�ص���تقبل كل خيم���ة )بلون 

معني( اإ�ص���ابات بدرجة معينة، بينما مت نقل 
طاقم الطائ���رة اإلى قاعة “مرحب���ا” باملطار؛ 
للتحقيق يف اأ�ص���باب احل���ادث، وذلك بعد اأن 
مت اإخالء جمي���ع الركاب من الطائرة، وبعملية 

مل تتجاوز ت�صعني ثانية فقط.
وحالت �ص���وء الأح���وال اجلوية وت�ص���اعد 
املوج���ات الغباري���ة من م�ص���اركة ع���دد )2( 
م���ن طائ���رات الهيلوكبرت اخلا�ص���ة ب���وزارة 

الداخلي���ة، والت���ي كان يفرت����س اأن ت�ص���ب 
مهامها يف اإجالء امل�صابني ب�صكل بليغ وذلك 
للم�صت�ص���فيات القريبة، يف حني �ص���اركت 6 
�صيارات اإطفاء بح�صب التعليمات الواردة يف 

ال�صيناريو.
وقال م�رشف الإطفاء ب�رشكة مطار البحرين 
بوحدة الطوارئ حممد �ص���وار ل� “البالد” باأن 
“ال�ص���تعدادات تكون جاهزيتها وفقاً حلجم 

احلادث، وحالياً ن�صتعني باجلهات املذكورة، 
حماكاة مل�ص���توى احلادثة نف�صها، حيث يتم 
اإج���الء امل�ص���ابني وفق اآلي���ة معين���ة ترتبط 
بدرجة الإ�صابة لكل منهم، كما يتم ال�صتعانة 
بال�صندوق الأ�صود اخلا�س بالطائرة ملعرفة 

حيثيات احلادثة”.
وع���ن التحقي���ق يف واقع���ة احلادثة، بنينَّ 
�ص���وار باأن هنالك ق�صما خا�ص���ا للتحقيق يف 

احلادث���ة، ويك���ون ه���ذا الفريق حت���ت اإدارة 
الطريان املدين، وج���زء اآخر منهم حتت اإدارة 

املباحث اجلنائية نف�صها.
واأو�صح باأن عمليات نفخ اخليام اخلا�صة 
با�صتقبال امل�صابني تاأخذ فرتة زمنية ما بني 
20-15 دقيقة، كما يتم نقل امل�صابني من 
الطائرة ع���رب حمالت طبية خا�ص���ة؛ لتفادي 

حدوث م�صاعفات للمر�صى.

�رشكة مطار البحرين تنفذ بنجاح �سيناريو الإنقاذ اخلام�س ع�رش
مب�صاركة 700 �صخ�س 

انخفــــا�س بعــــ�س املخالفـــــات بن�سبــــــة 60 %
وكيل “الداخلية” مكرًما ال�صائق املثايل: ال�صالمة املرورية م�صوؤولية م�صرتكة

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأك���د وكي���ل وزارة 
الداخلي���ة ال�ص���يخ نا�رش بن عب���د الرحم���ن اآل خليفة 
اأن م�ص���وؤولية ال�ص���المة املرورية ل تقع على الإدارة 
العامة للمرور فح�ص���ب؛ بل هي م�ص���وؤولية م�ص���رتكة 
مع املوؤ�ص�ص���ات العامة واخلا�صة ومنظمات املجتمع 
املدين واملجتمع، م�ص���يًدا بالإيجابي���ة املتحققة من 
قانون املرور اجلدي���د بانخفا�س احلوادث املرورية 
املميت���ة والتي ت�ص���عها وزارة الداخلي���ة يف مقدمة 

الأولويات للعمل على احلد منها.
ج���اء ذلك، خالل تك���رمي وكي���ل وزارة الداخلية، 
اأم�س، لل�ض���ائق املث���ايل، بنادي �ض���باط الأمن العام 
بح�ص���ور املدير العام ل���الإدارة العامة للمرور ووفود 
م���ن اإدارات امل���رور ب���دول جمل�س التعاون، �ص���من 
فعالي���ات اأ�ص���بوع امل���رور اخلليجي املوح���د ال� 33 

والذي يعقد هذا العام حتت �صعار “حياتك اأمانة”.
واأو�صح وكيل وزارة الداخلية اأن تكرمي ال�صواق 
املثاليني ياأتي تفعيالً لل�رشاكة املجتمعية الرا�ص���خة 
ب���ني وزارة الداخلية واملجتم���ع البحريني الذي ُعرف 
دائًم���ا بالتزام���ه بالأنظم���ة والقوان���ني، م�ص���يًفا اأن 
املكرمني داأبوا على اللتزام بنظام املرور وحر�صوا 

عل���ى اأن تك���ون �ص���جالتهم نظيفة من ال�ص���لوكيات 
اخلاطئة واجل�صيمة والتي تقع فيها فئة ب�صيطة من 
املجتمع وال�ص���عي للح���د من هذه املمار�ص���ات التي 
توؤثر عل���ى معدلت ال�ص���المة املروري���ة وذلك برفع 

الوعي املروري وتنفيذ القانون.

من جهته، اأكد املدير العام لالإدارة العامة للمرور 
العقيد ال�ص���يخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل خليفة 
اأن املنظوم���ة املروري���ة يف اململكة اآخذة بالتطور يف 
خمتل���ف املجالت وتتحقق من خ���الل اإيجابية تعامل 
املجتمع م���ع الأنظمة والقواع���د املرورية وانخفا�س 

كبري يف بع�س املخالفات و�ص���ل بع�صها اإلى 60 % 
وهو رقم كبري حتقق يف وقت ق�صري بف�صل القانون 
والأنظم���ة الذكية وزيادة م�ص���توى الوع���ي املروري 

نتيجة ا�صرتاتيجيات التوعية التي تنفذها الإدارة.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن تكرمي ال�ص���واق املثاليني، حق 

على الإدارة والتي داأبت على هذا التكرمي ل�ص���نوات 
يف اأ�ص���ابيع املرور اخلليجية وهي فر�صة للتعبري عن 
المتنان لأي جهة تدعم ال�صالمة املرورية وحتقيقها 
لتعود اإيجاًبا على املجتمع. يف �ص���ياق مت�ص���ل، ح�رش 
املدي���ر العام ل���الإدارة العام���ة للم���رور ووفود دول 
جمل����س التع���اون، احتفالً مبنا�ص���بة اأ�ص���بوع املرور 
اخلليجي، مبدر�صة عبدالرحمن كانو الدولية، ت�صمن 
���ا للفائزي���ن مب�ص���ابقة فن اخلطاب���ة واأوبريت  عر�صً
غنائي يف ال�ص���اأن املروري عرب خالله طالب املدر�صة 
عن م�ص���توى الوع���ي املروري ال���ذي ياأت���ي نتاج ما 
تقدم���ه الإدارة العام���ة للمرور من م�ص���اريع وحمالت 
مروري���ة لطالب ريا����س الأطف���ال وجمي���ع املراحل 
الدرا�صية. كما �ص���هدت وفود دول جمل�س التعاون، 
���ا لطالب مدر�ص���ة ح���وار الدولية حمل  ���ا م�رشحيًّ عر�صً
ر�ص���ائل مروري���ة مهمة مل���ن ل يلت���زم بالقانون وما 
ق���د يعود عليه من اأثر �ص���لبي على عائلته يف املقام 
الأول. ومن املقرر اأن ت�صتمر فعاليات اأ�صبوع املرور 
اخلليج���ي، اإذ يت���م اإقام���ة ملتقى م���روري يف جامعة 
البحرين ي�صاحبه معر�س وعمل م�رشحي يقدمه طالب 

نادي امل�رشح باجلامعة باإ�رشاف اإبراهيم خلفان.

• جانب من التمرين	

 اإبراهيم النهام

البنفالح: �سوء الأحوال اجلوية �سكل اإ�سافة جديدة للتمرين  
مط����ار  ل�رشك����ة  التنفي����ذي  الرئي�����س  ق����ال 
البحري����ن حممد البنف����الح اإن التمري����ن اخلام�س 
ع�����رش يقام ولأول مرة يف ه����ذا التوقيت؛ ملعرفة 
مدى جاهزية اجلهات امل�ص����اركة يف التعامل مع 
احلدث، م�صيفاً باأنه “مت تفعيل مركز الطوارئ 
الذي ي�ص����م كل اجلهات امل�ص����اركة وامل�صوؤول 
عن �ص����يناريو التمرين، موؤكدا اأن التمرين مينح 
تل����ك اجلهات اخل����ربة يف التعامل م����ع احلوادث 

املماثلة”.
وقال البنفالح يف ت�رشيح اأدلى به لو�ص����ائل 
الإعالم على هام�س املوؤمتر ال�صحايف الذي عقد 
بعد �ص����يناريو الإنقاذ اإن “طاقم التحكيم مكون 
من 3 حمكمني من مطارات اأخرى، من بينها مطار 
دبي وبنغالور، اإ�ص����افة اإلى م�رشفني من �رشكات 
طريان عديدة يتجاوز عددهم 20 م�رشفا”. واأكد 

البنفالح باأن �ص����وء الأحوال اجلوية اأ�صافت بعدا 
م�ص����افاً للتمري����ن، وق����ال “كان لذل����ك التاأثري 
عل����ى اآليات الإنقاذ، ومن ال�ص����ابق لأوانه تقييم 
التمري����ن، لك����ن اله����دف الرئي�����س للتمرين اأن 
يكون من�صة للدرو�س وال�صتفادة من ال�صناريو 
وحت�ص����ني اأداء كل جهة م�ص����اركة، م�صيفاً “من 
ناحية تنفيذ جميع متطلبات ال�صتجابة للحادث، 
فق����د حدث����ت يف وق����ت معق����ول من حي����ث زمن 
ال�ص����تجابة للح����ادث ونقل امل�ص����ابني للجهات 

املختلفة”.
واأ�ص����ار البنفالح اإلى اأن اجلهات امل�ص����اركة 
يف معاجل����ة امل�ص����ابني ه����ي كال من م�صت�ص����فى 
امللك حمد وم�صت�صفى قوة الدفاع وال�صلمانية، 
واأو�ص����ح اأن كل م�صت�ص����فى ا�ص����تجاب ب�صيارات 
الإ�ص����عاف التابع����ة ل����ه، وبح�ص����ب زمن و�ص����ول 

حي����ث  امل�صت�ص����فيات،  تل����ك  م����ن  ال�ص����يارات 
ا�ص����تغرق و�ص����ول �ص����يارات م�صت�ص����فى امللك 
حم����د 7 دقائ����ق، وال�ص����لمانية 25 دقيقة، بينما 
ا�ص����تغرق و�صول اإ�صعاف امل�صت�صفى الع�صكري 
30 دقيق����ة، كما كان للحر�����س الوطني دور يف 
ال�صيطرة على حميط املطار، وكذلك �صالح اجلو 
يف نق����ل احلالت اخلطرية. واأو�ص����ح البنفالح اأن 
معاي����ري التقييم تعتمد على ال�ص����يناريو املتبع 
والتوقي����ت واجله����ات امل�ص����اركة، اإ�ص����افة اإلى 
عوامل اأخرى، وقال اإن هذا التمرين جاء متا�ص����يا 
مع متطلب����ات قواع����د الطريان امل����دين، والذي 
يطل����ب من �رشك����ة املط����ار اإقامته كل �ص����نتني، 
وق����د كان من املفرت�����س اأن يتم ه����ذا التمرين 
الع����ام املا�ص����ي، لك����ن مت تاأجيله ب�ص����بب نقل 
وحدة الإطفاء اإلى منطقة اأخرى يف املطار، ويعد 

هذا اأي�ص����ا تقييما لأداء املحط����ة اجلديدة التي 
اأن�صئت يف �ص����مايل املطار، والذي يتطلب منهم 
عبور مدرج املطار من خالل ممرات مت اإن�ص����اوؤها 
خ�صي�ص����ا، وق����د مت التثب����ت من م����دى جاهزية 

طاقم الإطفاء.
واأ�صار اإلى اأن املعيار الثاين يف التمرين هو 
جاهزية اجلهات ذات العالقة امل�صاركة من حيث 
التن�ص����يق فيما بينها ويت����م ذلك على 3 مراحل، 
الأول����ى هي موق����ع احلادث، والثاني����ة هي مركز 
اإدارة الط����وارئ ال����ذي يقع يف املط����ار، والثالث 
هو امل�صتوى الوطني املتمثل يف مركز الطوارئ 
الذي يقع مبركز الطريان املدين ويتولى عملية 
التنظي����م يف ح����ال مت اإغ����الق املط����ار، وكيفي����ة 
التعام����ل مع و�ص����عية املدرج الوحي����د باملطار، 

فيقوم املركز بالتنظيم.

ت�سوير- عبدالر�سول احلجريي
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بنك الإبداع يهنئ الأمرية �سبيكة باإطالق اجلائزة  
املنام���ة - بنا: اأكد الرئي����س التنفيذي لبنك 
الإب���داع للتمويل متناهي ال�ص���غر خال���د الغزاوي 
اأن اإط���اق “جائزة الأمرية �ص���بيكة بن���ت اإبراهيم 
اآل خليفة العاملية لتمكني املراأة” يتوِّج م�ص���رية 
15 عام���ا للمجل�س الأعلى للم���راأة متكن فيها من 
تر�ص���يخ اآليات عمل موؤ�ص�ص���ي وبرامج وم�ص���اريع 
باتت منوذجا يحتذى على امل�ص���تويني الإقليمي 

والعامل���ي، م�ص���ددا عل���ى اأهمية ه���ذه اجلائزة يف 
تعزيز ريادة مملكة البحرين لناحية متكني املراأة 
وتعزي���ز مكت�ص���باتها يف ظل امل�رشوع الإ�ص���احي 
جلالة عاه���ل امللك. وتق���دم الغ���زاوي بالتهنئة 
لرئي�ص���ة املجل�س الأعلى للمراأة �ص���احبة ال�ص���مو 
امللك���ي الأمرية �ص���بيكة بنت ابراهي���م اآل خليفة 
مبنا�ص���بة اإط���اق جائزة �ص���موها على امل�ص���توى 

ال���دويل، لفتا اإل���ى اأن دعم الأم���م املتحدة لهذه 
اجلائزة ي�صكل اعرتافا دوليا باأهمية اجلهود التي 
تبذلها �ص���موها على �ص���عيد تعزيز م�صرية املراأة 
لي�س فقط يف مملكة البحرين واإمنا على م�ص���توى 
الع���امل ككل، وذل���ك بعد الع���رتاف العربي الذي 
جت�صد اأخريا يف منح �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية 

�صبيكة قادة املراأة العربية.

امل��راأة ق�صايا  ح��ول  املنطقة  اأول��وي��ات  وحتديد  العربي  للموقف  تن�صيًقا  يعد  البيان 

“اإعالن املنامة” يدعو لتفعيل قوانني حظر التمييز يف التوظيف
البحرين تلقي كلمة املجموعة العربية اأمام جلنة و�صع املراأة بنيويورك... الأن�صاري:

الرف���اع - املجل����س الأعل���ى للمراأة: يف �ص���ابقة 
ه���ي الأولى م���ن نوعها، األقت مملك���ة البحرين كلمة 
املجموع���ة العربي���ة “اإع���ان املنام���ة” يف اجلل�ص���ة 
الفتتاحي���ة لأعمال جلنة و�ص���ع امل���راأة يف نيويورك 
بالأم���م املتح���دة، بهدف تن�ص���يق املوق���ف العربي 
وحتدي���د اأولويات املنطقة حول الق�ص���ايا اخلا�ص���ة 
باملراأة.  وقالت الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة، 
رئي�صة الدورة 36 للجنة املراأة العربية بجامعة الدول 
العربي���ة هال���ة الأن�ص���اري يف الكلم���ة “اإن املجموعة 
العربي���ة توؤكد ما جاء يف املواثي���ق العربية والدولية 
املعنية بالنهو�س بو�صع املراأة، مع تقدير الظروف 
غري امل�ص���بوقة التي متر بها املنطقة العربية ب�صبب 
الحت���ال الإ�رشائيلي واحلروب والنزاعات امل�ص���لحة 
والإره���اب وتداعي���ات اللج���وء والنزوح، وم���ا متر به 
املنطق���ة من ظروف اقت�ص���ادية وحتديات ج�ص���ام، 
كما وتقدر الدول حجم امل�صوؤولية امللقاة على عاتق 
الدول العربية لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ص���تدامة يف 
ظ���ل هذه الظ���روف، اآخذين يف العتب���ار اأن التمكني 
القت�صادي للمراأة يف بيئة العمل املتغرية هو هدف 
اأ�صا�ص���ي من اأهداف التنمية امل�ص���تدامة مع التاأكيد 
عل���ى الت���زام ال���دول العربي���ة بالعمل عل���ى حتقيق 
اأجندة عربي���ة تندرج يف اإطار تنفي���ذ اأهداف التنمية 
امل�صتدامة وتتفق مع الظروف اخلا�صة وال�صتثنائية 

التي متر بها املجتمعات العربية. 
وتثميًن���ا للجه���ود املبذول���ة من قب���ل اجلامعة 
العربية وهيئة الأمم املتحدة للمراأة يف دعم التعاون 
والتكام���ل العرب���ي، وتعزيز وحدة املوق���ف العربي 
يف املحاف���ل الدولي���ة؛ والت�ص���امن على امل�ص���توى 
الإقليمي لتعزيز امل�ص���اواة بني اجلن�ص���ني ومتكني 
املراأة، توؤك���د املجموعة العربية على احلق يف العمل 
للم���راأة ب����رط حتقي���ق العدال���ة والإن�ص���اف والأجر 
املت�صاوي للعمل املت�صاوي بني اجلن�صني، و�رشورة 
توفري بيئة عاملة ت�ص���من �روط ال�ص���حة وال�ص���امة 
املهني���ة واحل�ص���ول عل���ى عوائ���د العم���ل املعنوية 
للم���راأة، ودع���م الآلي���ات الوطني���ة املعني���ة باملراأة 
وتوف���ري امل���وارد املالية لها لكي ت�ص���طلع بدورها 
على نح���و فاعل يف ر�ص���د وتعميم ومراع���اة حتقيق 
امل�صاواة بني اجلن�صني ل�صمان احلقوق القت�صادية 
م���ن خ���ال و�ص���ع ال�صيا�ص���ات املائم���ة والعمل مع 

املوؤ�ص�صات املختلفة وذات العاقة لتنفيذ ذلك.
املجموع���ة  كلم���ة  يف  الأن�ص���اري  اأك���دت  كم���ا 
العربي���ة تعزي���ز القوان���ني والأط���ر التنظيمية التي 
حتظ���ر التمييز �ص���د امل���راأة فيما يتعل���ق باللتحاق 

ب�ص���وق العمل و�روط التوظي���ف واأحكامه. وتفعيل 
واإنف���اذ القوان���ني ولوائ���ح بيئة العم���ل التي حتظر 
التمييز يف توظيف املراأة وا�ص���تبقائها وترقيتها يف 
القطاعني العام واخلا�س، وتكفل �ص���بل الإن�ص���اف 
يف ح���الت ع���دم التطبي���ق، والعم���ل عل���ى الق�ص���اء 
على الف�ص���ل التع�ص���في للمراأة وتعزيز م�ص���اركتها 
عل���ى قدم امل�ص���اواة يف �ص���وق العم���ل ويف التعليم 
والتدريب. وت�ص���جيع الن�ص���اء على تنويع خياراتهن 
املهني���ة واللتحاق بالوظائف يف املجالت النا�ص���ئة 

والقطاعات القت�صادية املتنامية.
ودعت املجموعة العربية الى القيام باإ�صاحات 
ت�رشيعية واإدارية ت�صمن للن�صاء الو�صول والتحكم يف 
املوارد والأ�ص���ول الإنتاجية، مثل الأرا�ص���ي وغريها 
من املمتل���كات، والئتم���ان والقرتا����س، واملوارد 
الطبيعي���ة، وتكنولوجي���ا املعلومات والت�ص���الت، 
القوان���ني  كاف���ة  وتفعي���ل  و�ص���ع  عل���ى  والعم���ل 

وال�صيا�ص���ات املعني���ة بالق�ص���اء على العنف �ص���د 
املراأة يف اأماكن العمل.

كما دع���ت املجموع���ة العربي���ة الأم���م املتحدة 
يف هذا ال�ص���ياق اإل���ى العمل على �ص���مان حق املراأة 
الفل�ص���طينية العامل���ة داخ���ل الأرا�ص���ي املحتلة يف 
احل�ص���ول على احلماية القانونية واإنفاذ الت�رشيعات 
يف قطاع العمل. واتخاذ تدابري خا�صة ت�صمن للن�صاء 
امل�صت�ص���عفات التمتع بفر�س مت�ص���اوية للح�صول 
على عمل لئق جيد النوعية يف �صوق العمل، وكذلك 
اتخاذ تداب���ري حلماية ومتكني الن�ص���اء العامات مبا 
فيه���ن الواف���دات يف القط���اع غري املنظ���م، وزيادة 
فر����س ت���ويل الن�ص���اء اأدواًرا قيادي���ة يف النقاب���ات 
واملنظمات العمالية وحث ق���ادة النقابات العمالية 
عل���ى متثي���ل م�ص���الح الن�ص���اء العام���ات بفعالية، 
مث���ل  امل���راأة،  لعم���ل  امل�ص���اندة  البيئ���ة  وتوف���ري 

احل�صانات واملوا�صات الآمنة.

واأك���دت املجموعة العربية عل���ى دور املجال�س 
امل���دين  واملجتم���ع  اخلا����س  والقط���اع  البلدي���ة 
والتعاونيات يف توفري تلك احل�صانات خا�صة للمراأة 
يف القط���اع غري املنظم، اإلى جان���ب توفري اخلدمات 
والتاأم���ني ال�ص���حي للمراأة وخا�ص���ة امل���راأة العاملة 
كاأ�ص���ا�س ل�صمان م�صاركتها وا�ص���تمرارها يف العمل 
ل �ص���يما فيم���ا يتعلق ب�ص���حتها الإجنابي���ة، وزيادة 
عل���ى ذلك اإن�ص���اء وتعزي���ز اآليات املتابعة لت�ص���جيع 
القطاع اخلا�س على حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني 
ا يف “مبادئ متكني املراأة”  ومتكني املراأة اقت�صاديًّ
WEPs، ودعم ريادة الأعمال وت�ص���ويق فكر مبا�رة 
الأعمال احلرة لدى املراأة من خال اإن�ص���اء حا�ص���نات 
الأعم���ال ومراك���ز تنمية القدرات ودع���م امل�رشوعات 
ال�صغرية واملتو�ص���طة وت�صجيع املوؤ�ص�صات املالية 
لتموي���ل م�رشوعات املراأة، وت�ص���جيع احلكومات على 
تخ�ص���ي�س ح�ص���ة م���ن املناق�ص���ات وامل�ص���رتيات 

احلكومية للم�رشوعات ال�ص���غرية واملتو�ص���طة التي 
متلكها املراأة.

كم���ا اأك���د البيان العرب���ي املوحد اأهمية و�ص���ع 
وتنفي���ذ �صيا�ص���ات ت�ص���جيع وحماية حق���وق املراأة 
والعم���ل الائ���ق يف �صا�ص���ل القي���م العاملي���ة م���ع 
ال�صرت�صاد باأف�صل التجارب العاملية يف هذا املجال، 
اإنفاذ قوانني تكافح الجتار بالب�رش وخا�ص���ة الن�ص���اء 
والأطفال، واحلث على بناء وتطوير قواعد معلومات 
لر�ص���د موؤ����رات القت�ص���اد غري املنظم امل�ص���نف 
بح�ص���ب معايري املنظمات الدولية املتخ�ص�صة ومن 
�صمنها منظمة العمل الدولية، ودعم ومتكني الن�صاء 
وخا�ص���ة الفتيات، من اكت�صاب املهارات واحل�صول 
على التدري���ب يف املجالت اجلديدة والنا�ص���ئة، ول 
�صيما العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات 
واإتق���ان امله���ارات الرقمية والبت���كارات، من خال 
تو�ص���يع نطاق فر�س التعليم والتدريب، وت�ص���جيع 
نق���ل وتطوي���ع التكنولوجيا م���ن اأجل دعم ت�ص���غيل 
الن�ص���اء يف وظائ���ف لئق���ة وجيدة النوعي���ة يف جمال 
القت�ص���اد الأخ����رش ويف جم���ال التخفي���ف والتكيف 

ملواجهة اآثار التغري املناخي.
ويف اخلت���ام، اأعرب���ت الأن�ص���اري ع���ن �ص���كرها 
للمجموع���ة العربية على ج���ل تعاونها واتفاقها على 
اإلق���اء هذا البي���ان العرب���ي املوحد ولأول م���رة اأمام 
اجتماع جلنة و�صع املراأة بالأمم املتحدة يف الدورة ال� 
61، لت�صجل بذلك عرًفا يعتد به يف الدورات القادمة 
للجنة و�ص���ع املراأة بالأمم املتحدة، م���ع التطلع اإلى 
دعم اأع�صاء اللجنة ملا ت�صمنه اإعان املنامة هذا من 

تو�صيات لل�صعي اإلى تنفيذها.

• • هالة الأن�صاري تلقي كلمة املجموعة العربية	 اأثناء قراءة بيان املجموعة العربية باجلل�صة الفتتاحية	

تعجيل رفع احل�سار عن املدن ال�سورية واإي�سال امل�ساعدات
بعثة البحرين ت�صارك يف اجلل�صة رفيعة امل�صتوى ب�صاأن �صوريا... بوجريي:

جنيف - بنا: �ص���اركت بعثة مملكة البحرين الدائمة لدى مكتب 
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى بجنيف يف اجلل�صة رفيعة 
امل�صتوى ب�صاأن حالة حقوق الإن�صان يف اجلمهورية العربية ال�صورية، 
وذل���ك يف اإط���ار البند )4( من ج���دول اأعمال ال���دورة )34( ملجل�س 
حقوق الإن�ص���ان املنعقدة حالياً بق�رش الأمم بجنيف. واألقى املندوب 
الدائ���م للمملك���ة بجني���ف، والرئي�س احل���ايل للمجموع���ة اخلليجية 
يو�ص���ف بوج���ريي، بياناً با�ص���م دول جمل�س التعاون ل���دول اخلليج 
العربية، واأعرب عن قلق دول جمل�س التعاون البالغ اإزاء النتهاكات 
واجلرائم املرتكبة يف �ص���وريا، مبا فيه���ا الختفاء الق�رشي والحتجاز 
اً كانت م�ص���ادرها ومبراتها، كما عبرّ عن قلق دول  التع�ص���في، اأيرّ
املجل�س على م�صري ع�رشات الآلف من املحتجزين يف �صجون النظام 
ال�صوري الذين يتعر�صون منذ �صنوات لظروف مهينة وُيحرمون من 
احل�ص���ول على حقوقهم امل�رشوعة يف �ص���مان اإجراء حماكمات عادلة 

ونزيهة وفقاً للمعايري الدولية. 
ودعا املندوب الدائم با�ص���م دول جمل����س التعاون اإلى �رشورة 
تطبيق قرار جمل�س الأمن رقم 2254 والتعجيل يف رفع احل�صار عن 
املدن ال�ص���ورية املحا�رشة، واإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية للمناطق 
املت����رشرة واملدنيني املحا�رشي���ن، ووقف الق�ص���ف على املناطق 
الآهل���ة بال�ص���كان، والإفراج ع���ن املعتقلني، ووقف تنفي���ذ اأحكام 

الإعدام. 
كما اأكد �رشورة عدم ا�ص���تمرار جتاه���ل املجتمع الدويل حلالت 
الإفات من العقاب التي ت�ص���ود الآن يف �ص���وريا والعمل على اتخاذ 
خطوات جدية لدعم ومتكني اجلهود احلالية وامل�ص���تقبلية لتحقيق 

امل�صاءلة واملحا�صبة يف �صوريا.
واختتم بوجريي بيانه بالتاأكيد عن جتديد التزام دول التعاون 
بال�ص���تمرار يف دوره���ا الريادي؛ م���ن اأجل تخفيف معاناة ال�ص���عب 
ال�صوري ال�صقيق، من خال تقدمي الدعم املادي املبا�ر للمنظمات 
الدولي���ة املعنية التي تعمل داخل الرا�ص���ي ال�ص���ورية، ومن خال 
تق���دمي م�ص���اعدات مادي���ة اأو عيني���ة مبا����رة ل���دول اجل���وار التي 
ت�صت�صيف الاجئني ال�ص���وريني، كما �صّدد على دعم دول املجل�س 
جله���ود مبعوث الأمني العام لاأمم املتحدة لإيجاد حل �ص���لمي بني 
جمي���ع الطراف مب���ا يحفظ اأمن �ص���وريا ووحدتها الرتابي���ة، اآماً اأن 
تنج���ح جولة املحادث���ات التي �ص���تعقد يف اأواخر ال�ص���هر اجلاري يف 
الو�صول اإلى حلرّ �صيا�صي يحقق تطلعات ال�صعب ال�صوري ال�صقيق.
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• اخت�سا�سي �س�ؤون الرئا�سة �سارة خليل 	
ب�رشفة زوار الربملان

حماولت جلرِّ الإعالم البحريني واإبراز البلد ب�شورة م�شّوهة
خطة ال�زارة جاهزة... الرميحي:

بّرر وزير �س�����ؤون الإعالم علي الرميحي 
اخت�س����اره لل����رّد على �س�����ؤال النائب جمال 
وع�����د  بتق����دمي  رغبت����ه  بع����دم  ب�ح�س����ن، 
وم�س�����دة اإعالمية متعلقة بالرد بخ�س��ص 

احلملة الإعالمية �سد البحرين.
ولفت اإلى اأنه بعد �س�����ؤال النائب باأيام 
�س����در مر�س�����م بت�س����كيل املركز ال�طني 
لالت�س����ال، وه� الأول من ن�عه يف املنطقة 

ويتك�ن من خم�ص اإدارات متخ�س�سة.
واأكم����ل “اأن�س����اأت اإدارة الإعالم اجلديد 
بالإ�س����افة اإل����ى اإدارة املراك����ز ال�س����حفية 

والت����ي تقدم الإجابات ح�ل ما يح�س����ل من 
اأح����داث يف البل����د بالتن�س����يق م����ع  اجلهات 
احلك�مي����ة املعني����ة لتق����دمي الأج�بة ح�ل 

هذه الأحداث”.
املتابع����ة  اإدارة  هن����اك  اأن  واأ�س����اف، 
وه����ي  الدولي����ة  والعالق����ات  الإعالمي����ة 
املتخ�س�س����ة ببن����اء عالقة م����ع كل اجلهات 

الإعالمية يف خارج البحرين.
وعلق على تاأخ����ر تفاعل التلفزي�ن مع 
اأي ق�س����ية باأن����ه ل ي�جد اأي جه����ة تعر�ص 
اأي ق�س����ية اإل من خالل امل�ؤ�س�سة الإعالمية 

احلك�مية التي تعك�ص ال�س�����رة احلقيقية 
لهذه للجهات.

ولف����ت اإل����ى اأن هن����اك حم����اولت جلر 
الإع����الم البحريني لتغطي����ة بع�ص الأحداث 
بق�س����د اإظهار ال��سع يف البلد على اأنه غري 

م�ستقر.
واأو�سح اأنه مل ير�س����ل اخلطة الإعالمية 
يف الإجاب����ة لأنه����ا مل تعتم����د حلني �س����دور 
املر�س�����م بت�س����كيل املركز ال�طني اإل اأن 
اخلطة مكت�بة وجاهزة  وه� على ا�ستعداد 

لتزويد الن�اب بها.

احلكومة غري م�شوؤولة عن املناف�شة يف ال�شوق
“ل اأحر�ص من �ساحب املال على ماله”

ا�س����رد الن�اب اأم�ص م�رشوًع����ا بقان�ن مينع 
احلك�مة من انفرادها باإن�ساء �رشكات، وامل�ساهمة 
يف راأ�س����مالها بن�س����بة تزيد عن 30 %، فيما عدا 

ال�رشكات العاملة يف جمال النفط والغاز.
عي�س����ى  النائ����ب  راأى  الت�س�����يت،  وقب����ل 
الك�هج����ي اأن دور الدولة ه����� املراقبة، وت�فري 
اخلدمة، وحما�سبة املخالف، ولي�ص املناف�سة يف 

ال�س�ق.
واأ�س����اف اأن����ه ل ي�ج����د اأحر�ص من �س����احب 
راأ�ص امل����ال على ماله، حي����ث اإن ممثل احلك�مة 
يف ال�����رشكات ه����� يعم����ل م�ظًفا ولي�ص �س����احب 

راأ�ص مال، طالًبا ا�سرداد امل�رشوع بقان�ن لعدم 
ت�اجد ع����دد من امل�س�����ؤولني م����ن ذوي العالقة 

بامل�رشوع.
وق����ال النائ����ب خال����د ال�س����اعر اإن القراح 
يه����دف اإلى تقليل امل�س����اريف عل����ى احلك�مة، 
ولك����ن م����ن غري املعق�����ل ت�رشي����ع قان�����ن يلزم 
احلك�م����ة بخف�����ص اأ�س����همها يف �����رشكات �رشفت 
عليه����ا مبالغ طائلة، لتتخلى عنه����ا مقابل مبالغ 
زهي����دة. وبنّي وزير �س�����ؤون جمل�س����ي ال�س�����رى 
والن�اب غامن الب�عين����ني، اأنه مع اإعادة الت�رشيع 

اإلى اللجنة، لتعار�سه مع مقرح �سابق.

اإخ�شاع ال�رشكات التي ت�شاهم بها الدولة لديوان “الرقابة”
منع ر�شوم بطاقات الئتمان يف اأمان

ل ملحاباة امل�س�ؤولني املمثلني للحك�مة يف “اخلا�ص”

“الن�اب” يقر القان�ن امل�ّحد حلماية امل�ستهلك

راأى النائب عادل الع�س�مي اأن تخفيف ن�سبة م�ساهمة احلك�مة يف ال�رشكات، �سيخفف 
العبء على احلك�مة.

وذه���ب اإلى حل اإ�س���كالية الرقاب���ة احلك�مية على ال�رشكات من خ���الل التعديل على 
قان�ن دي�ان الرقابة املالية والإدارية، لي�س���مل يف رقابته جميع ال�رشكات التي ت�س���اهم 

فيها احلك�مة.
ولفت اإلى اأن هذا الت�رشيع �س���يعطي احلك�مة فر�س���ة اأكرب للم�ساركة وامل�ساهمة يف 

غريها من ال�رشكات.
واأ�س���اف اأن احلك�م���ة ل تناف����ص القطاع اخلا����ص واإمنا هي داع���م للقطاع اخلا�ص، 
احلك�مة لي�ص دورها اأن تبني بناية وت�ؤجر �س���قًقا، واإمنا دورها اأن تن�س���ئ م�سانع تع�د 

على البلد بالإيرادات وتخلق فر�ص عمل للم�اطنني.
وقال نتمنى اأن ل حتابي احلك�مة بع�ص امل�س�ؤولني من خالل متثيلها لدى ال�رشكات 

امل�ساهمة فيها، دون اأن يك�ن هذا امل�س�ؤول متخ�س�ًسا يف جمال عمل تلك ال�رشكات.

�س���ّ�ت الن����اب اأم����ص ل�س���الح القان����ن 
امل�ّح���د اخلليج���ي حلماي���ة امل�س���تهلك، ليحل 

بذلك حمل القان�ن املحلي.
وقبل الت�س����يت، قال النائب حممد ميالد 
اإن املجل�ص اأجرى تعدي���الت على قان�ن حماية 
امل�س���تهلك مينع احت�س���اب ر�س����م على ال�رشاء 

با�ستخدام بطاقات الئتمان.
ولف���ت اإل���ى اأن املجل�ص ع���ّدل على قان�ن 
م����رشف البحرين املرك���زي ومنحه �س���الحيات 
رقابي���ة عل���ى البن����ك وامل�ؤ�س�س���ات التجارية 
حتى ل تفر�ص على البطاقات الئتمانية مبالغ 

اإ�سافية على امل�اطنني. 
واأو�س���ح وكي���ل وزارة ال�س���ناعة والتجارة 
وال�س���ياحة نادر امل�ؤيد اأن منع فر�ص الر�س����م 
عل���ى م�س���تخدمي بطاق���ات الئتم���ان ينظمها 
���ا ق���رار وزاري، وبالت���ايل ل���ن يتاأث���ر هذا  حاليًّ

امل��س�ع ب�سدور القان�ن اجلديد.
غ���امن  املجل�س���ني  �س����ؤون  وزي���ر  ورد 
الب�عينني على �س���عي بع�ص الن�اب للتعديل 

على القان�ن باإ�س���افة م���ادة ت�ؤكد منع فر�ص 
ر�س�م على ال�رشاء ب�ا�س���طة بطاقات الئتمان، 

اأن اإ�س���افة اأي مادة على القان�ن من �ساأنها اأن 
مي�ص بالتفاقية ب�سكل ج�هري.
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خف�ص اأ�شهم احلكومة يف “اخلا�ص” �شريفع من البطالةاإ�رشار نيابي لإن�شاء �شندوق يدعم ال�شيادين

“ك�شل امل�شوؤولني” اأوقع بال�رشكات ن�شف احلكومية

بوح�شن: نريد خطة اإعالمية ل برامج عامل احليوان

اعتذار وزير التجارة يلغي 4 اأ�شئلة 

اإحالة “غري الأخالقية” للجنة “اخلارجية”

باإحالة املتجاوزين لـ “النيابة”تعزيز القت�شاد ومنع هيمنة احلكومة على “اخلا�ص” اإلزام “الرقابة املالية” 

10 �شنوات ومل يدخل دينار من “ممتلكات” للدولة

البحرين تفوقت على دول عظمى بحقوق الإن�شان

خ�سية من حت�ل التقرير اإلى تق�مي �سن�يل عالقة بني اخل�سارة ون�سبة امل�ساهمة يف ال�رشكات

الدين العام �سي�سل اإلى 13 مليار دينار

الن�اب يردون على “افراءات” املف��ص ال�سامي

ق���ال النائب علي الع���رادي اإن���ه ل ي�جد تخّ�ف 
من اأن ي�رشِّع املجل����ص اأي قان�ن يرى فيه الن�اب اأنه 
ينق���ل البحرين لالأم���ام. وتاب���ع، اأن الت�رشيع املتعلق 
مبنع انف���راد احلك�مة بتاأ�س���ي�ص ال����رشكات وخف�ص 
م�س���اهمة احلك�مة فيها بن�س���بة ل جتاوز 30 % فيما 
ع���دا ال�رشكات العاملة يف النفط والغاز، ل ي�س���ك� من 
اأي �س���لبية. وراأى اأن مرئي���ات احلك�مة وغرفة جتارة 
و�سناعة البحرين اإن�سائية وغري مقنعة وغري م�فقة. 

ولف���ت اإلى اأن ربط �سخ�س���ية امل�ؤ�س�س���ة العتبارية 
وم�س���الح امل�س���اهمني يف ال�رشكة، ل عالقة لها وبني 
معدل امل�ساهمة فيها، حيث اإن ال�رشكات هي بطبيعة 
احلال له���ا �سخ�س���ية اعتبارية م�س���تقلة، واأن الربح 

واخل�سارة على جميع امل�ساهمني.
ولف���ت اإل���ى اأن القان���ون يع���ّزز تنوع الن�ش���اط 
القت�س���ادي، بحي���ث ل تك�ن هن���اك هيمنة حك�مية 
عل���ى القط���اع اخلا����ص، واإخ�س���اعه لرقاب���ة دي����ان 

الرقابة املالية والإدارية.
وتاب���ع اأن امل�رشوع يعّزز فر����ص التنمية وفر�ص 
التناف�س���ية، واأنه ل مربر لتخ����ف احلك�مة من اإ�رشار 
الت�رشيع بهذه الفر�ص. وذكر اأن اإ�سكالية اأن احلك�مة 
يف حال خف�س���ت اأ�سهم م�س���اركتها يف ال�رشكات اإلى 
30 % اأنها لن تخ�سع لرقابة دي�ان الرقابة املالية 
والإداري���ة، ميك���ن حله���ا م���ن خ���الل تعدي���ل قان�ن 

الرقابة، وجعله ي�سمل هذه ال�رشكات.

مّرر الن����اب اأم�ص م�رشوًعا بقان����ن ي�جب اإحالة 
امل�س����ؤولني ع���ن التجاوزات التي تت�س���من �س���بهة 
جنائية ال����اردة يف دي�ان الرقاب���ة املالية والإدارية 

اإلى النيابة العامة.
وقب���ل الت�س����يت، ق���ال النائب ماج���د املاجد 
اإن تقري���ر الرقاب���ة املالية والإدارية �س���ّكل م�س���در 
اطمئنان ل���دى امل�اطنني، واإخافة للم�س����ؤولني من 

التالعب باملال العام.
ولف���ت اإلى ه���ذا الت�رشيع ج���اء بناًء على خ�س���ية 

حت�ل هذا التقرير اإلى تق�مي �سن�ي.
وق���ال النائب ع���ادل حميد اإن ه���ذا الت�رشيع جاء 
بعد اأن لحظن���ا اأن دي�ان الرقاب���ة املالية والإدارية 
خالل الأع�ام ال�س���ابقة ل يق�م بتح�يل اأي خمالفات 

اإلى النيابة العامة.

ولفت اإلى اأن الن�اب ل ميلك�ن �س�ى املحا�سبة 
ال�سيا�س���ية لهذه املخالفات، ولك���ن يف حال حت�يل 
املخالفني للنياب���ة العامة �س���تت�فر عندها احلماية 

املطل�بة للمال العام.
وعل���ق النائب عادل الع�س����مي اأن هذا القان�ن 
�س���يمنح الدي�ان ق�ة الت�س���دي الفعلي للتجاوزات 

واملتجاوزين.
وذهب النائب علي العطي�ص اإلى اأن هذا امل�رشوع 
�س���ينه�ص بدور الدي�ان يف الرقابة على املال العام 
والت�س���دي للف�ساد، ومعلًقا بالق�ل “ل جدية اأف�سل 

من اإ�سهار الكارت الأحمر اأمام املخالف”.
وراأى النائ���ب ج���الل كاظم اأن ه���ذا الدي�ان ه� 
ثم���رة من ثمرات امل����رشوع الإ�س���الحي جلاللة امللك، 
ويجب اأن مينح هذه ال�سالحيات التي تعزز من دوره.

ق���ال النائ���ب عبد الرحم���ن ب�عل���ي اإن احلك�مة 
ذكرت يف تقريرها اأن القان�ن مي�ص �رشكة ممتلكات، 
ول�س���نا �سد هذه ال�رشكة بل ن�س���اندها وكل ال�رشكات 
الت���ي لديه���ا رواف���د على امليزاني���ة العام���ة. وتابع 
لدى مناق�س���ة املجل�ص امل�رشوع بقان�ن ب�ساأن خف�ص 
ن�سبة م�س���اهمة احلك�مة يف ال�رشكات، اأنه من امل�رشوع 
ا�س���تثناء ����رشكات النف���ط والغ���از وحلب���ة البحري���ن 
والتاأمينات الجتماعية والأرا�س���ي اململ�كة للدولة. 
واأ�ساف اأن هناك 84 �رشكة حتت اإدارة ممتلكات منذ 
تاأ�سي�س���ها يف 2006 حتى الآن، ومل ت�س���اهم باإدخال 
دين���ار واح���د اإل���ى ميزانية الدول���ة. واأك���د اأن الدين 
العام تفاقم واملجل�ص وافق على رفع �س���قف الدين 
العام اإلى 10 مليارات دينار، واأن اأرباح الدين العام 
ا بامليزانية  �ست�س���ل اإلى 500 ملي����ن دينار �س���ن�يًّ
القادم���ة، ما يعادل مرة ون�س���ف م���ن الإيرادات غري 
النفطية. وذكر اأن امليزانية القادمة �س���يك�ن فيها 
عجز ي�س���ل اإلى ملي���ار و500 ملي����ن والدين العام 

�سي�سل اإلى 13 مليار دينار.
وتاب���ع اأن “رد احلك�م���ة �س���لبي وه���� ال�ق���ت 
املنا�سب لت�سييل جزء من اأ�س�ل ال�رشكات احلك�مية، 

بحي���ث ل متلك فيها �س����ى 30 % م���ن راأ�ص مالها، 
خا�س���ة واأن الدول���ة لي�ص لها اإيرادات غري الر�س����م 

التي تفر�سها احلك�مة والنفط”. 

واف���ق الن�اب اأم����ص، على اإ�س���دار بيان يردون 
فيه على ما و�س���ف�ه بافراءات واأكاذيب املف��ص 
ال�سامي حلق�ق الإن�سان ب�س���اأن ال��سع احلق�قي يف 

البحرين.
وقبل الت�س����يت، قال النائب جمال ب�ح�سن اإن 
ت�س���يي�ص امللف احلق�قي ململك���ة البحرين من قبل 

املف��ص ال�سامي حلق�ق الإن�سان اأمر مرف��ص.
واأ�س���اف “تع�دنا اأن املف��ص يق�م يف كل عام 
عند ا�س���تعرا�ص املل���ف احلق�قي ململك���ة البحرين 
ال���دوري مبجل����ص حق�ق الإن�س���ان، يق�م بت�س���يي�ص 

املل���ف واإهمال النظر اإل���ى الإيجابيات التي حتققت 
يف هذا ال�ساأن”.

ولفت اإل���ى اأن ذلك ياأتي يف وق���ت تتف�ق فيه 
مملك���ة البحري���ن يف و�س���عها احلق�ق���ي عل���ى دول 

عظمى.
واأ�سار النائب علي ب�فر�سن اإلى عمل املنظمات 
احلق�قي���ة اخلارجي���ة على ت�س����يه �س���معة البحرين 

احلق�قية.
واأك���د النائب حممد املع���ريف اأن البحرين مملكة 
د�س���ت�رية وت�ؤمن اأن حتقيق الدميقراطية ل تتم اإل 

ب�س���يادة القان����ن، داعًيا املف��ص ال�س���امي حلق�ق 
الإن�س���ان اإلى زي���ارة اململكة، حيث �س���يجد الأب�اب 

مفت�حة اأمامه.
وذك���ر النائ���ب خال���د ال�س���اعر اأن البحري���ن بلد 
م�ؤ�س�س���ات وقان�ن، واأنها ت�س���م بينها م�ؤ�س�س���ات 
حق�قية تدعم البنية التحتية احلق�قية والإن�س���انية 

باململكة.
منتقًدا جتاه���ل املنظمات احلق�قية امل�س���يئة 
ل�س����رة مملكة البحري���ن، تقارير هذه امل�ؤ�س�س���ات 

الإيجابية.

مت�س���ك الن����اب اأم����ص، بقراره���م 
لدع���م  �س���ندوق  وتنظي���م  باإن�س���اء 
ال�سيادين البحرينيني يف حال الك�ارث 
وامل�س���اكل الت���ي يتعر�س����ن لها اإلى 

جانب فرات حظر �سيد الروبيان.
وواف���ق املجل����ص يف ال�ق���ت ذاته 
على مقرح برغبة ب�س���اأن قي���ام وزارة 
ال�س���ناعة والتجارة وال�س���ياحة بفح�ص 
الدواجن والبي�ص امل�س���ت�رد من جميع 
ال���دول للتاأكد من خل�ها م���ن اإنفل�نزا 

الطي�ر.
ه���ذه  تك����ن  اأن  ����رشورة  واأك���د 
لال�س���راطات  م�افق���ة  املنتج���ات 

وامل�ا�س���فات  ال�س���حية  وال�س����ابط 
م���ع  مرفق���ة  املعتم���دة،  واملقايي����ص 
�س���هادة �س���حية لإثبات معاملة املنتج 
���ا اأو بالط���رق الأخ���رى، عل���ى اأن  حراريًّ
تك�ن هذه ال�س���هادة �س���ادرة عن جهة 
ر�س���مية وخمت�سة يف ال�ليات املتحدة 

الأمريكية. 
وم���ّرر الن����اب مقرًحا اآخر ي��ّس���ع 
من دائرة الأ�سخا�ص املتاح لهم اإثبات 
الت�س���الح م���ع املته���م اأم���ام النياب���ة 
العام���ة اأو املحكم���ة بح�س���ب الأح����ال، 
بهدف تقليل الق�س���ايا املنظ�رة اأمام 

املحاكم.

ق���ال النائب جالل كاظ���م يجب األ نغفل 
ال���دور الرقابي للمجل�ص، وم���ن دور احلك�مة 
الي����م امل�س���اركة يف القط���اع اخلا����ص، مما 

ي�ساهم يف بحرنة ال�ظائف.
ولفت اإل���ى اأن احلك�مة يف حال �س���حبت 
ال����رشكات  م���ن  اأ�س���همها  م���ن  كب���رًيا  ج���زًءا 
امل�س���اهمة فيها، فاإن ذلك من �ساأنه اأن يرفع 

من ن�سبة البطالة.
وتابع اأننا اإذا اأردنا اأن نرفع من اقت�ساد 

البلد يجب اأن نفر����ص �رشائب على ال�رشكات 
والبن�ك اأ�س����ة بال���دول اأخرى، اإ�س���افة اإلى 
�رشورة معاجلة م�س���كلة ع���دم اإدراج اإيرادات 
ال�رشكات امل�ساهمة فيها احلك�مة يف ميزانية 
الدول���ة. وق���ال: “هن���اك روؤ�س���اء تنفيذي�ن 
ا، وهناك  ي�ستلم�ن ف�ق 15 األف دينار �سهريًّ
فائ����ص كب���ري يف متكني و�س���ندوق التعطل 
واحتياطي الأجيال، وعليه ل بد من ا�س���تثمار 

هذه الف�ائ�ص يف تعزيز اقت�ساد البلد”.

قال النائ���ب عبد احلميد النجار اإن 
خ�سارة ال�رشكات التي متتلك احلك�مة 
ح����ايل 50 % م���ن اأ�س���همها؛ ب�س���بب 
اإهمال وك�سل م�س�ؤوليها، متثل م�سدر 
خ�س���ارة للدولة، بدلً م���ن رفد ميزانية 

الدولة بالأرباح والإيرادات.
ب�فر�س���ن  النائ���ب علي  ورف����ص 
امل����رشوع بقان����ن، وق���ال اإن لبع����ص 

هذه ال�رشكات اأدواًرا خدمية، وت�س���اهم 
بت�س���يري بع�ص املرافق املهمة كبنك 

الإ�سكان وبنك التنمية.
املق���رح  التعدي���ل  اأن  وراأى 
يتناق�ص مع تن�يع القت�ساد والدخل 
الق�مي وع���دم العتماد على م�س���در 
دخ���ل واح���د يف ظ���ل ه���ذه الظ���روف 

القت�سادية.

انتق���د النائ���ب جم���ال ب�ح�س���ن اإجابة 
وزير �س����ؤون الإعالم ح�ل اخلط���ة الإعالمية 
ال���رد  وا�س���ًفا  لل����زارة،  امل�س���تقبلية 
بامل��س����ع الإن�س���ائي. وقال “ما طلبته يف 
ال�س����ؤال ه���� خط���ة اإعالمية ولي����ص بهرجة 
وم���ا طلبناه  وا�س���ت�دي�هات،  وديك����رات 
ه� تدري���ب امل�ظف���ني للت�س���دي للحملة 

الإعالمية املمنهجة �سد البلد”.
وعل���ق اأن الإع���الم الآن لي����ص يف زم���ن 
“هيل يا رمانة” ول زمن “افتح يا �سم�سم”.

واأ�س���اف “لطاملا ا�س���تقينا ون�س���تقي 
اأخبارن���ا م���ن الإع���الم اخلارج���ي، وتلفزي�ن 
البحري���ن يب���ث لن���ا اأغ���اين وبرام���ج ع���امل 

احلي�ان”. 

ا�ستنكر النائب علي العطي�ص عدم 
التن�س���يق بني اإدارة �س�ؤون املجل�سني 
مع وزير ال�س���ناعة والتجارة وال�سياحة 

لعدم ح�س�ر اجلل�سة.
وق���ال: “كي���ف يت���م اإدراج اأربع���ة 
اأ�س���ئلة ثم ترفع من ج���دول الأعمال”، 
ل�ق���ت  ت�س���ييًعا  ح���دث  م���ا  معت���رًبا 

املجل�ص، واأن هناك اأ�س���ئلة اأخرى كان 
من املمكن ا�ستبدالها ل� اعتذر ال�زير 

ب�قت كاف.
وبنّي وزير �س�ؤون جمل�سي ال�س�رى 
والن����اب غ���امن الب�عين���ني اأن ال�زير 
قّدم اعت���ذاًرا مكت�ًبا، نظ���ًرا ملرافقته 

�سم� ويل العهد لأب�ظبي.

واف����ق اأع�س����اء جمل�����ص الن�����اب على 
اإحال����ة م��س�����ع مكافح����ة الظ�اه����ر غ����ري 
تق����ّدم  وال����ذي  البحري����ن،  يف  الأخالقي����ة 

ب����ه عدد م����ن الن�����اب اإلى جلنة ال�س�����ؤون 
ال�طن����ي؛  والأم����ن  والدف����اع  اخلارجي����ة 
ملناق�سته وتقدمي تقريرها يف مدة �سهر.

• م�ساورات بني عبدالرحمن ب�علي وحممد املعريف وعبدالرحمن ب�جميد وحمد الدو�رشي	

• ماجد املاجد	
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نظام “توا�ضل” اأ�ضهم بو�ضع حلول جذرية لتطوير الأداء احلكومي

157.6 مليون دينار اإجمايل معامالت “احلكومة الإلكرتونية”

ا�ستقبل 13 األف طلب مت الرد على 94 % منها يف 2016... القائد: 

دفع املخالفات املرورية االأكرث ا�ستخداما... مدير اال�سرتاتيجيات لـ “$”:

واحلكومــــة  املعلومــــات  هيئــــة   - املنامــــة 
لهيئــــة  التنفيــــذي  الرئي�ــــس  اأكــــد  االإلكرتونيــــة: 
املعلومــــات واحلكومــــة االإلكرتونيــــة حممــــد القائد 
اأن عــــدد الطلبــــات الــــواردة عــــر النظــــام الوطنــــي 
للمقرتحات وال�ســــكاوى )توا�سل( يف 2016 جتاوز 
الـــــ 13 األــــف طلــــب، مت الــــرد علــــى 94 % منهــــا 
�ســــمن الفرتة الزمنيــــة املحدد لها، م�ســــراً اإلى اأن 
�رسعة التجــــاوب والتفاعــــل الذي يلقــــاه النظام من 
اجلهات احلكومية ومن امل�ســــتفيدين جعله �ســــمن 
اأبــــرز القنوات الرئي�ســــة امل�ســــاهمة يف تطوير االأداء 
احلكومــــي، ا�ســــتجابًة لتوجيهــــات ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائــــب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ســــاحب ال�ســــمو امللكي االأمر �ســــلمان بن حمد اآل 

خليفة.
واأو�ســــح القائد اأن الدور احليــــوي الذي يلعبه 

النظام يف جمــــال تطوير العمل احلكومــــي ياأتي من 
اال�ســــتجابة املبا�ــــرسة ملا يــــرد يف املالحظــــات ذات 
الطابــــع الفــــردي التــــي يتم ا�ســــتالمها، وبالن�ســــبة 
للحــــاالت واملالحظــــات املتكررة يوجــــد فريق عمل 
خم�ســــ�س لدار�سة الو�ســــع القائم ومن ثم النظر يف 
فر�س التح�ســــن وفق اأف�سل املمار�سات العاملية، 
والتــــي عــــادة تكون عــــر اإعادة هند�ســــة اإجــــراءات 
بع�ســــها وتقلي�ــــس عــــدد االإجــــراءات التــــي يحتاج 
املواطــــن اأن يجريها حتى ي�ســــتفيد من اخلدمة، مما 
يوفر الوقت واجلهد واملال، وي�سع احللول اجلذرية 
التي ت�ســــمن تب�ســــيط االإجراءات و�رسعــــة االإجناز، اإذ 
اأ�سهم يف تطوير خمتلف اجلهات احلكومية اخلدمية، 
وخلق نوع من الروح التناف�سية االإيجابية فيما بينها 
بغية الو�سول مل�ستوى عاٍل من التميز يف ما تقدمه.

ومن اأبــــرز االأمثلة على ذلك مــــا قامت به وزارة 

ال�ســــناعة والتجارة وال�ســــياحة من ا�ستحداث لنظام 
“�ســــجلي” الإ�ســــدار ال�ســــجل التجــــاري دون احلاجة 
لوجــــود حمل؛ نظــــرا لكرثة املالحظــــات الواردة عر 
النظــــام حول هــــذا املو�ســــوع، اإلــــى جانب اإ�ســــدار 
الوزارة قراراً مبنع الت�ســــويق ال�ســــبكي والت�ســــويق 
الهرمــــي يف البحرين والذي جــــاء نتيجة ملجموعة من 

ال�سكاوى الواردة حوله عر “توا�سل”. 
يف حن متكنت وزارة االإ�سكان عر املالحظات 
الــــواردة اإليها يف النظام من اال�ســــتجابة للعديد من 
ال�سكاوى املتعلقة ب�سيانة امل�ساريع اال�سكانية يف 
خمتلف املناطق والبت يف حل الكثر من املخالفات 
القانونيــــة واتخــــاذ االإجــــراءات الالزمة بعــــد القيام 
بزيــــارات ميدانية ملوقــــع ال�ســــكوى والبحث فيها، 
كما �ســــاهم النظام يف درا�ســــة العديــــد من الطلبات 
اخلا�ســــة باحلاالت ال�ســــعبة والتوا�سل معها ب�سكل 

مبا�رس؛ من اأجل اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.
هــــذا و�ســــاهم توا�ســــل اأي�ســــاً يف االإجابــــة على 
ا�ستف�ســــارات املواطنن وت�ســــاوؤالتهم، االأمر الذي 
يوفر وقت وجهد املواطن عر اال�ســــتعانة بو�سيلة 
بديلة و�ســــهلة توفر عناء احل�ســــور ال�سخ�سي ملقر 
الــــوزارة، كمــــا مت اإعــــالم امل�ســــتفيدين عن و�ســــع 
طلبهم االإ�ســــكاين وتخ�ســــي�س العديد من اخلدمات 

االإ�سكانية.
كما قامت “�سوؤون االأ�ســــغال” بوزارة االأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين بر�سد ن�سبة 
عالية من بالغات �صيانة احلفر والهبوط بالطرقات 
وعلي����ه قام����ت بالتن�ص����يق لتقلي����ل تل����ك البالغات 
و�رسعــــة معاجلتها، والرتتيب مــــع اجلهات اخلدمية؛ 
ل�رسعة ردم احلفر باملواقع التابعة للجهات اخلدمية 

االأخرى.

قـــال مديـــر اال�ســـرتاتيجيات واإعـــادة هند�ســـة 
االإجـــراءات االإلكرتونية ببوابة احلكومـــة االإلكرتونية 
نـــزار معروف لـ “البـــالد” اإن اإجمايل مبالغ املعامالت 
املالية منذ تد�ســـن البوابة منـــذ العام 2007 حتى 
اآخر حتديـــث يف العام احلـــايل بلغ نحـــو 157 مليونا 

و609 اآالف و522 دينارا.
وبـــن اأن عـــدد املعامالت املاليـــة املنجزة منذ 
تد�ســـن البوابـــة بلـــغ مليونـــن و147 األفـــا و942 

معاملة. 
ولفت اإلـــى اأن تطبيـــق خدمـــات االإدارة العامة 
للمـــرور لدفـــع املخالفـــات املروريـــة ت�ســـدر اأكرث 
التطبيقـــات ا�ســـتخداما مـــن بـــن قنـــوات احلكومة 

االإلكرتونية.
وبـــن اأن اإجمايل مبالغ املعامالت املالية الإدارة 
املـــرور ح�ســـب اآخر حتديث تخطـــت قيمتها 24 األف 

دينار، وكانت الإجمايل قيمة املخالفات املالية.
واأردف اأن تطبيـــق خدمات دفع الكهرباء واملاء 
جاء يف املرتبة الثانية من التطبيقات التي ت�سدرت 

القيمة االأعلى للدفع، وتليه خدمات موظفي اخلدمة 
املدنية، وخدمات بريد البحرين.

تخليص إلكتروني
واأ�ســـار اإلى اأن املعامالت املاليـــة املنجزة عر 
قنـــوات احلكومة االإلكرتونية �ســـاهمت يف التخفيف 
على االأ�ســـخا�س للجوء للجهات لتخلي�س معامالتهم 

ودفع فواترهم.
واأكمـــل اأن من بعـــد املنتدى احلكومي اأ�ســـبح 
هناك اهتمـــام باخلدمات االإلكرتونية وثقافة التوجه 

االإلكرتوين املقدم من اجلهات احلكومية. 
واأ�ســـاف اأن قنـــاة النظام الوطنـــي للمقرتحات 
وال�سكاوى )توا�سل( من �سمن القنوات االإلكرتونية 
الرئي�ســـة يف البوابة ومتكـــن املواطنن واملقيمن 
مـــن تقدمي اأي مقـــرتح اأو �ســـكوى موجهـــة اإلى اأحد 
اجلهات احلكومية مبملكة البحرين ب�ســـورة �ســـهلة 

و�رسيعة، ومن اأي مكان ويف اأي وقت.

معالجة الشكاوى
ولفـــت اإلـــى اأن هنـــاك فريق عمـــل يف كل جهة 

حكوميـــة معنـــي مبعاجلـــة املقرتحـــات وال�ســـكاوى 
املطروحـــة وفقـــاً ملوؤ�ـــرس اأداء وفـــرتة زمنية حمددة 

بح�سب نوع ال�سكوى.
واأ�ســـار اإلـــى اأن بوابـــة احلكومة تقـــدم العديد 
من املزايا لتوفر حمطة واحدة ت�ســـهل اال�ســـتفادة 
والو�ســـول اإلى خمتلف اخلدمـــات احلكومية املتاحة 

اإلكرتونيا.
كمـــا اأن خدمـــات احلكومـــة االإلكرتونية حظيت 

مب�ستوى عال من االأمن على القنوات كافة. 

مروة خمي�س

”e-meeting“ املجال�س البلدية تعتمد تقنية
واإعـــادة  اال�ســـرتاتيجيات  مديـــر  ا�ســـتعر�س 
هند�ســـة االإجـــراءات االإلكرتونيـــة ببوابـــة احلكومة 
االإلكرتونية نزار معروف تفعيل حلول االجتماعات 
االإلكرتونية عر تقنية e-meeting على اأع�ســـاء 

جمل�س بلدي املحرق.
واأردف اأن التقنيـــة مل تطبـــق علـــى املجال�س 
البلدية واأمانة العا�ســـمة اإلى الوقت احلايل، اإذ اإن 
جمل�س اأمانة العا�ســـمة قام بتاأييد املقرتح ورفعه 
اإلى وزير االأ�ســـغال و�ســـوؤون البلديات والتخطيط 
العمـــراين، وما زال ذلك جارياً مع اجتماعات البوابة 

احلكومية.
واأ�ســـار اإلـــى اأن تقنيـــة عر�س نظـــام االجتماع 

التفاعلي هو نظام لتحويـــل االجتماع اإلى اآيل، واأن 
التقنية مور�ســـت يف املجال�ـــس احلكومية كمجل�س 
الـــوزراء، وجمل�ـــس النـــواب، وجمل�س املناق�ســـات 

وغريها منذ 7 �سنوات.
جـــاء ذلك علـــى هام�ـــس اجتماع جمل�ـــس بلدي 
املح���رق غ���ري الع���ادي الراب���ع ي���وم اأم����س؛ وذلك 
لتقـــدمي عر�س تقدميي من احلكومـــة االإلكرتونية 

حول تفعيل حلول االجتماعات االإلكرتونية.
ولفت اإلـــى اأن جناح االجتماعـــات االإلكرتونية 
يجـــب اأن تطبـــق علـــى املجال�ـــس البلديـــة؛ وذلك 

الأهميتها الكبرة وملا يدور يف االجتماعات.
وبن اأن احلكومـــة االإلكرتونية �رسفت الكثر 

مـــن املبالغ لتاأمن احلماية االإلكرتونية خ�سو�ســـا 
بـــن اجلهات احلكومية واملرا�ســـالت، اإذ ميكن اأن 
يتم اإلغاء ح�ســـاب الع�ســـو يف حال مت �رسقة اجلهاز 

االإلكرتوين.
وقال: يوفـــر االجتماعـــات االإلكرتونية تقنية 
وجـــود ملفـــات االأعمـــال املرتبطـــة باالجتمـــاع، اإذ 
باإمكان الع�ســـو اأن يقـــوم بالتعقيب على امللفات 

املرفقة يف النظام نف�سه.
�سي�ســـمح  االجتماعـــات  نظـــام  اأن  واأو�ســـح 
لالأع�ســـاء با�ســـتخدام االأجهزة اللوحية املتقدمة - 
عو�ســـاً عن الطباعة الورقية التي تت�سبب بخ�سائر 
ماديـــة - والتـــي ت�ســـتخدم حاليـــاً من قبـــل جلان 

وزارية وحكومية عدة، اإ�ســـافة للخ�سائ�س العملية 
واالأمنية التي تتمتع بها، والتي �ســـتجعلها و�سيلة 

يجب التفكر يف اال�ستفادة منها.
وذكـــر اأن االجتمـــاع االإلكرتوين يوفر خا�ســـية 
الت�سويت على القرارات، وعدد احل�سور والغياب 

لالأع�ساء الإكمال الن�ساب والت�سويت.
واأ�سار اإلى اأن يف حال متت اال�ستجابة وموافقة 
املجل�ـــس على التقنية لنظـــام االجتماع االإلكرتوين 
التفاعلي �سيتم تعين �سخ�س متخ�س�س لت�سغيل 

النظام لالأع�ساء يف املجل�س.

•  اجتماع جمل�س بلدي املحرق يوم اأم�س	

البحرين مقبلة على 10 اأيام من الأمطار والغبار

اإجناز 60 % من املدخل اجلديد ملنطقة بوري

جائزة “اليون�ضكو - امللك حمد” تعك�س الهتمام بجودة التعليم

جامعيون: و�ضائل تعليم متطورة باأكادميية “جيبك”

الن�سخة االأخرة ا�ستقطبت عدًدا كبًرا من امل�ساريع املبتكرة... فريق اجلائزة:

زاروا حديقة االأمرة �سبيكة وتفقدوا امل�رسوعات البيئية

الرتبيــــة  وزارة   - عي�ســــى  مدينــــة 
والتعليم: اأكد رئي�س الفريق امل�سوؤول عن 
جائزة اليون�سكو-امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة ال�ستخدام تكنولوجيات املعلومات 
واالت�ســــال يف جمــــال التعليــــم فينق�ســــون 
مياو، اأن اجلائــــزة العاملية الناجحة تعك�س 
البحريــــن  مملكــــة  قيــــادة  اهتمــــام  مــــدى 
بتطويــــر التعليــــم وتوفره بجــــودة عالية 
للجميع، كما تاأتي من�سجمة مع ا�سرتاتيجية 
اإلى اأن  اليون�ســــكو للتعليم 2030، م�سًرا 
الن�ســــخة االأخرة ا�ستقطبت عدًدا كبًرا من 

امل�ساريع املبتكرة على ال�سعيد الدويل. 

جاء ذلك، لدى ا�ستقبال نائب املندوب 
الدائم ململكة البحرين مبنظمة اليون�ســــكو 
اململكــــة  ب�ســــفارة  الثقــــايف  وامل�ست�ســــار 

بباري�ــــس ال�ســــيخة وفــــاء بنــــت عبــــداهلل اآل 
خليفة اأع�ســــاء فريق اليون�ســــكو امل�سوؤول 

عن اجلائزة. 

�ســـرتة - جيبـــك: زار عـــدد مـــن امل�ســـاركن 
اجلامعين يف فعاليات منتدى جيبكا الرابع لالأبحاث 
واالبتكار املجمع ال�ســـناعي ل�رسكة اخلليج ل�ســـناعة 

البرتوكيماويات اخلمي�س املا�سي.
واأ�ساد الوفد الزائر بالتقنيات احلديثة وو�سائل 
التعليم والتدريـــب املتطورة التي يتم تقدميها يف 
اأكادميّيـــة ال�رسكة. وتفقـــد الوفد ميدانيـــاً جمموعة 
امل�رسوعات البيئية املنت�رسة يف ربوع املجمع بطريقة 
خالبة تعك�س التناغم اجلميل بني ال�صناعة والبيئة، 
حيث زاروا حديقة االأمرة �سبيكة للنباتات العطرية 
وحديقة النباتات واالأع�ســـاب الطبيـــة التي اأقامتها 

ال�رسكة للحفاظ على االأع�ساب الطبية النادرة.

املنامة - بنا: قالت اإدارة االر�ســـاد اجلوية 
“هـــذه  اأن  واالت�ســـاالت  املوا�ســـالت  بـــوزارة 
الفـــرتة مـــن ال�ســـنة تعتـــر فـــرتة انتقالية من 
ف�ســـل ال�ســـتاء اإلى ف�ســـل الربيع، حيث ال تزال 
طبقـــات اجلو العليـــا باردة، يف حن يبداأ �ســـطح 
االأر�س باكت�ســـاب احلرارة والت�سخن مما يجعل 
الأج���واء غري م�ص���تقرة ومعر�ص���ة لتقلبات جوية 
مفاجئة و�رسيعة”. واأ�ســـارت اإلى “اأن هذه الفرتة 
ت�ســـمى حملياً بـ )ال�رسايات(، حيث توحي االأجواء 
باال�ســـتقرار يف الفرتة االأولى من النهار، ثم تبداأ 
تكونـــات �رسيعة للغيـــوم الركامية على اأرا�ســـي 
اململكة العربية ال�ســـعودية، وتبداأ بالتحرك على 
اململكة عادًة من بعد منت�سف النهار اأو يف فرتة 
امل�ســـاء، وتبـــداأ معها حالـــة من عدم اال�ســـتقرار 
املفاجئ، وت�ســـاحبها هبات رياح �سديدة ال�رسعة 

واأمط���ار غالباً م���ا تكون رعدية وغزيرة وت�ص���تمر 
فرتات ق�سرة”.

ويف ال�ســـياق ذاته وبناء على مناذج الطق�س 
العددية للمدى املتو�سط والبعيد فاإن املوؤ�رسات 
تبـــن اأن منطقـــة اخلليـــج العربي ومن �ســـمنها 
مملكـــة البحريـــن معر�ســـة حلالة عدم ا�ســـتقرار 
يف االأيـــام الع�ـــرسة، حيـــث تكون الفر�ســـة مهياأة 
لت�ســـاقط اأمطـــار قـــد تكـــون رعدية وم�ســـحوبة 
بهبـــات �ســـديدة ال�رسعـــة اأحيانـــاً مثـــرة لالأتربة 
والغبار املحلي �ســـتتخللها فـــرتات تكون فيها 
االأجواء �سحوة وم�ســـتقرة. ودعت اإدارة االأر�ساد 
اجلوية بوزارة املوا�سالت واالت�ساالت اجلمهور 
الكرمي خ�سو�سا مرتادي البحر اإلى توخي احلذر 
ومتابعـــة حتديثـــات الن�رسات اجلويـــة عر مواقع 

التوا�سل؛ لتجنب اأي خماطر حمتملة.

و�ســـوؤون  االأ�ســـغال  وزارة   - املنامـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمـــراين: �رسحـــت 
الوكيـــل امل�ســـاعد للطرق بوزارة االأ�ســـغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين هدى 
فخـــرو باأن الوزارة قـــد انتهت حتى االآن من 
اإجناز 60 % من اأعمال اإن�ساء املدخل املوؤدي 
اإلى منطقة بوري من �ســـارع ال�ســـيخ خليفة 
بن �سلمان ال�رسيع وهو امل�رسوع الذي يندرج 
�سمن برنامج عمل احلكومة. اأر�سي امل�رسوع 
مـــن قبل جمل�ـــس املناق�ســـات واملزايدات 
لالأنابيـــب بتكلفـــة  البحريـــن  علـــى �رسكـــة 
اإجماليـــة قدرهـــا 137،770.000 دينار عن 
طريـــق طرح مناق�ســـة عامة، وقـــد مت البدء 

يف اأعمـــال امل�رسوع يف �ســـبتمر 2016، ومن 
املتوقع االنتهاء يف اأبريل من العام اجلاري. 
واأ�ســـارت الوكيل امل�ســـاعد للطرق اإلى اأن 
امل�رسوع يت�ســـمن اإن�ســـاء مدخـــل جديد اإلى 
منطقة بوري بطول 0.759 كيلومرت طويل،، 
منها اأعمال حفر متهيًدا للطبقة االإ�سفلتية، 
باالإ�ســـافة اإلى تركيب االإ�سارات والعالمات 
املروريـــة التنظيميـــة والتحذيريـــة الالزمة 
لتحقيـــق ال�ســـالمة املطلوبة علـــى الطرق، 
مو�ســـحة اأنه يتم حاليًّا التن�سيق مع االإدارة 
العامـــة للمرور للح�ســـول على الت�ســـاريح 
الالزمة لبدء العمل على �سارع ال�سيخ خليفة 

بن �سلمان.



نظ���ًرا لعدم اإمتام املحكم���ة الكربى اجلنائية 
الرابعة اطالعها ومداولتها لق�س���ية عي�سى قا�سم 
واملتهم���ن الآخري���ن، فقد قّررت اأم�س برئا�س���ة 
القا�س���ي عل���ي خليفة الظه���راين وع�س���وية كل 
من القا�س���ين اأ�س���امة ال�س���اذيل ووائل اإبراهيم 
واأمانة �رس اأحمد ال�س���ليمان، مد اأجل النطق باحلكم 
يف الدع���وى حت���ى جل�س���ة 7 مايو الق���ادم؛ وذلك 
لإمت���ام الطالع واملداولة. ي�س���ار اإلى اأن املحامي 
عبدالرحم���ن اخل����رسم، واملنت���دب من قب���ل وزارة 
الع���دل للمتهم الثاين بالق�س���ية، طال���ب برباءة 
موكل���ه مما ن�س���ب اإليه؛ وذلك بن���اًء على تناق�س 
اأقوال �س���اهد الإثب���ات بالق�س���ية، ولنتفاء ركن 
جرمي���ة غ�س���ل الأم���وال، و�س���يوع الته���ام فيها، 

اإ�سافًة لعدم وجود اأية اأدلة �سد موكله.
كما التم�س من املحكمة احتياطيًّا وقف �س���ر 
الدع���وى، حل���ن تقدمي طع���ن د�س���توري؛ للنظر 
يف عدم د�س���تورية القانون رقم 21 ل�س���نة 2013 

ب�ساأن تنظيم جمع املال لالأغرا�س العامة.
ويذك���ر اأن املتهم���ن يف الق�س���ية يحاكمون 
عل���ى اعتب���ار ارتكابه���م جلرميت���ي جم���ع الأموال 
بغ���ر ترخي�س وغ�س���ل الأم���وال باإج���راء عمليات 
�س���حب واإيداع وتوزيع لتلك الأموال و�رساء؛ لإخفاء 
م�س���درها ولإ�س���فاء امل�رسوعية عليها على خالف 
احلقيقة، ح�س���ب ما جاء باتهام���ات النيابة العامة. 
من جهتها، تقدمت النيابة العامة قبل اإغالق باب 
املرافع���ة مبرافعته���ا يف الدع���وى، والتي طالبت 
يف اآخرها تطبيق اأق�س���ى عقوبة واردة يف القانون 

بحق املتهمن.
وكانت املحكمة ا�ستلمت من م�رسف البحرين 
املرك���زي يف جل�س���ة �س���ابقة، تقري���ًرا مكوًن���ا من 
10 �س���فحات و9 م�س���تندات مرفق���ة معه، كانت 
طلبت���ه م���ن امل����رسف، ح���ول عملي���ات ال�س���حب 
والإيداع اخلا�س���ة بح�سابات “عي�سى قا�سم” لدى 

اأح���د البنوك، والذي اأر�س���ل للمحكمة حتليالً ماليًّا 
مف�سالً ب�ساأن تلك احل�سابات الأربعة التي ميلكها 
قا�سم، كما �س���ّلمت بدورها حمامي املتهم الثاين 
ن�س���خًة من التقرير املذك���ور. وتبّن للمحكمة من 
خالل التقرير امل�س���ار اإليه، تواريخ فتح ح�سابات 
“عي�س���ى قا�س���م”، والت���ي مت التحف���ظ عليها يف 
بالتوقي���ع  واأرقامه���ا، واملخ���ّول  وق���ت �س���ابق، 
فيه���ا، واأن التقري���ر ت�س���من اإف���ادة باأن قا�س���م 
اأر�س���ل خطاًبا للبنك يف وقت �سابق اأنه يودع تلك 
الأموال لتحويلها اإل���ى الوكيل العام للمرجع علي 

ال�سي�ستاين.
وثبت بعد اإجراء عملي���ة التحليل املايل لتلك 
احل�سابات لبيان جملة املبالغ املودعة يف ح�سابات 
قا�سم، ح�س���ب ما طلبته املحكمة من امل�رسف، اأن 
قا�سم ميتلك 4 ح�س���ابات بنكية لدى اأحد البنوك 
-والذي متت ت�سفيته يف وقت �سابق- واأن جملة 
املبالغ التي مت اإيداعها يف تلك احل�س���ابات خالل 
ف���رة الفح�س الت���ي اأجراها امل����رسف، قد بلغت 

5،328،801.070 دينار.
وجاء يف التقرير اأن اإجمايل املبالغ امل�س���حوبة 

1،961،461.070 دينار.
يف ح���ن مت التحف���ظ عل���ى مبل���غ اإجمايل من 

املبالغ املتبقية وقدره 3،367،301 دينار.
كم���ا اأثب���ت التقري���ر اأن املته���م الث���اين يف 
الق�سية قد اأجرى عمليات �سحب جلزء من الأموال 
امل�س���حوبة من تلك احل�س���ابات اخلا�س���ة بعي�سى 
قا�س���م، والت���ي بل���غ مقداره���ا 576،840 ديناًرا 
بوا�س���طة �س���يكات، اأرفقت �س���وًرا لها يف تقرير 
امل����رسف. ويذكر اأن النيابة العامة اأحالت عي�س���ى 
قا�سم -والذي �سدر بحقه قرار باإعالنه بالق�سية 
عن طريق اأحد اأفراد ال�س���لطة العامة ح�س���ب قرار 
للمحكم���ة- والآخري���ن للمحاكمة بعد اأن اأ�س���ندت 
لهم اأنهم يف غ�سون الفرة من العام 2009 حتى 

عام 2016، اأولً: اكت�س���بوا وحازوا املبالغ املالية 
املبينة بالتحقيقات واأخفوا طبيعتها وم�س���درها 
ومكانها مع علمهم باأنها متح�ّسلة من جرمية جمع 
الأموال ب���دون ترخي�س، باأن اأجروا عليها عمليات 
�سحب واإيداع و�رساء وتوزيع يف ما من �ساأنه اإظهار 
اأن م�س���درها م����رسوع على خالف احلقيق���ة، ثانًيا: 
جمعوا اأموالً لالأغرا�س العامة دون احل�س���ول على 

ترخي�س وذلك النحو املبن يف التحقيقات.
م���ن جانب���ه، �رسح وكي���ل النائب الع���ام اأحمد 
القر�س���ي باأن املحكمة الكربى اجلنائية بدائرتها 
الرابع���ة ق���ّررت اأم�س تاأجي���ل النط���ق باحلكم يف 
الق�س���ية املتهم فيها ثالثة متهم���ن من بينهم 
رجل دين، وذلك لرتكابهم جرميتي جمع الأموال 
بغر ترخي�س وغ�سل الأموال باإجراء عمليات على 
تلك الأموال لإخفاء م�سدرها ولإ�سفاء امل�رسوعية 
عليها على خالف احلقيقة؛ وذلك مبد اأجل النطق 

باحلكم جلل�سة 7 مايو 2017.
واأ�س���اف اأن التهامات التي اأ�سندتها النيابة 
اإل���ى املتهم���ن يف تلك الق�س���ية ج���اءت تطبيًقا 
لأحكام القانون فيما يتعلق ب�ضوابط و�رشوط جمع 
املال لالأغرا�س العام���ة والتي تتطلب من القائم 
عل���ى جمع الأموال احل�س���ول م�س���بًقا على ت�رسيح 
بذلك من اجلهة املخت�س���ة، وهي م�ساألة تنظيمية 

بحتة ل مت�س الواجبات الدينية باأية حال.
ومل تقف النيابة يف حتقيقاتها على ثمة �سبب 
قان���وين اأو واقع���ي ُيربر ع���دم الت���زام املتهمن 
بالقانون يف هذا ال�س���اأن وجمعهم املال مبناأى عن 

الأحكام املقررة فيه.
كما ابتنيت التهامات من ناحية اأخرى على ما 
ثبت من ا�ستخدام املتهمن املال الذي مت جمعه 
دون ت�رسيح على خالف اأح���كام القانون والأعراف 
املتواف���ق عليها يف معامالت خا�س���ة لأحدهم مبا 

اأقام يف حقهم جرمية غ�سل الأموال.
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“الن�صائي” يتحرك لإلغاء مادة “العفو” عن املغت�صب
لقاءات مع نواب و�سورين... رئي�سة الحتاد ل� “$”:

ك�س���فت رئي�س���ة الحت���اد الن�س���ائي البحرين���ي 
فاطم���ة بودري����س عن حت���ركات �س���يجريها الحتاد 
بالأيام املقبلة حلث جمل�س النواب على الت�س���ويت 
باإلغ���اء امل���ادة 353 من قان���ون العقوب���ات، والتي 
ع���ن  العقوب���ة  واإيق���اف  العقوب���ة  باإلغ���اء  تق�س���ي 

املغت�سب اإذا ما تزوج ال�سحية.
وقال���ت بودري����س يف ت�رسي���ح ل���� “الب���الد”: اإن 
الحتاد عازم على عقد لقاءات واجتماعات مع اأع�ساء 
ال�س���لطة الت�رسيعي���ة من ن���واب و�س���ورين بالفرة 
املقبلة.  وعربت رئي�س���ة الحتاد الن�سائي عن حزنها 
لتحف���ظ احلكومة على املقرح النيابي باإلغاء املادة 

353 عرب مذكرة قدمتها هيئة الت�رسيع والإفتاء. 
 واأخط���رت احلكوم���ة جمل����س النواب قب���ل اأيام 
بتوافقه���ا م���ع اأه���داف املق���رح بقان���ون املقرح 
بالإلغاء وما ي�س���بو اإليه امل�رسع م���ن تقدميه اإل اأنها 
ارتاأت اإج���راء تعديل طفيف على املادة عو�س���ا عن 

اإلغائها. 

وراأت اأن املادة 353 من القانون جاءت ل�س���ون 
�رسف الأ�رسة وم���ا قد مي�س �رسف العائل���ة من اأقاويل 

توؤثر من نظرة املجتمع للمجني عليها ولأ�رستها. 
واأ�س���ارت احلكوم���ة اإلى اأن ه���ذه اجلزئية ت�رسي 
على احلالت التي تتم فيها مواقعة الأنثى بر�س���اها 
وحملها من اجل���اين، لفتة اإلى ����رسورة احلفاظ على 
ح���ق الطف���ل والن�س���ب والهوي���ة، وهو م���ن احلقوق 

الأ�سيلة وفق لتفاقية الطفل. 
وتطرقت اإلى اأن بق���اء املادة يحقق مبداأ الردع 
يف ح���ال ع���دم قب���ول املجني عليه���ا يف ال���زواج من 

اجلاين. 
غر اأن احلكوم���ة قدمت مقرحاً باإبطال مفعول 
املادة يف حالة تواجد اأكرث من جاين عرب اإ�سافة جملة 

“ل ي�رسي هذا احلكم يف حال تعدد اجلناة”. 
اإل���ى ذلك، عربت رئي�س���ة الحتاد الن�س���ائي عن 
اأ�سفها من فكرة اإبقاء املادة 353 كجزء من منظومة 
الت�رسي���ع والعق���اب البحريني���ة اأو و�س���ع تعدي���الت 
طفيف���ة عليها، موؤك���دة اأن املادة املذكورة “�س���د 

املراأة”. 

واأ�س���افت: ل نقب���ل بفك���رة اإيج���اد تعدي���الت 
ب�سيطة على املادة ورف�سنا اإلى م�سمونها بالكامل، 

ويجب اأن تلغى. 
وتابعت: املغت�س���ب يجب اأن يعاقب �سواء كان 

فردا اأم جمموعة. وذكرت اأن: الحتاد �سيدفع جمل�س 
النواب نحو موا�ض���لة ال�ض���غط باجت���اه اإلغاء املادة، 

وناأمل باأن تتغر مواقف بع�س اجلهات الر�سمية. 
وتطرقت اأي�س���اً اإل���ى حملة �س���ينفذها الحتاد 

بالتع���اون مع اجلمعيات املن�س���وية اإلي���ه؛ للرويج 
لإلغاء املادة عرب على و�سائل التوا�سل الجتماعي.

وا�س���تطردت: ج���رى موؤخ���را اختي���ار البحري���ن 
عا�سمة للمراأة العربية للعام 2017، وناأمل اأن يكون 
اإلغاء املادة يف اململكة مقدمة لذات اخلطوة يف دول 
اخللي���ج.. نريد اأن جنع���ل احلراك للنهو����س باملراأة 

البحرينية اأمنوذجا يف املنطقة. 
وي�سم الحتاد الن�س���ائي حتت مظلة اجلمعيات 

الن�سائية النا�سطة يف مملكة البحرين. 
ب���دوره، اأك���د النائ���ب حمم���د املع���ريف )مق���دم 
املقرح باإلغاء املادة( عزمه ال�ستمرار يف الدفع نحو 
مترير الإلغاء للن�س من قانون العقوبات، معربا عن 
ثقته فيما �س���تقره جلنة ال�س���وؤون اخلارجية والدفاع 
والأم���ن الوطن���ي الت���ي �س���تدر�س امل����رسوع بقانون 
و�س���تبدي راأيها فيه جمددا.  واأ�س���اف املعريف الذي 
يراأ�س جلنة حقوق الإن�س���ان يف الربمل���ان: اأنا واثق 
اإلى ح���د كبر م���ن مترير امل����رسوع بقان���ون، هنالك 
قانوني���ون وق�س���اة وحقوقي���ون وم�س���وؤولون ُك���رث 

راغبون يف اإلغاء املادة مثار اجلدل. 

• •فاطمة بودري�س	 حممد املعريف	

 املعريف متفاءل ومتم�س���ك مبقرحه رغ���م التحفظ احلكوميحمل���ة يف و�س���ائل التوا�س���ل بالتع���اون م���ع جمعيات 
رجاء مرهون

انتظام الدرا�صة اأم�س رغم قيام اإرهابيني بغلق الطرق
ح�سور غالبية الطلبة واملعلمن... “الربية”:

مدين���ة عي�س���ى - وزارة الربي���ة والتعلي���م: 
انتظمت اأم�س الثالثاء الدرا�سة يف جميع املدار�س 
احلكومي���ة مبختلف مراحله���ا التعليمية، اإذ متكن 
اأغلبية الطلبة من الو�س���ول اإلى مدار�س���هم، فيما 
جتاوزت ن�س���بة ح�س���ور املعلمن 94 %، بالرغم 
من قيام عدد من الإرهابين بغلق الطرق املوؤدية 
اإل���ى عدد من املدار�س، يف حماولت يائ�س���ة ملنع 
الطلبة واأع�س���اء الهيئات الإدارية والتعليمية من 

الو�سول اإلى مدار�سهم.
واأ�س���ارت اإدارة العالق���ات العام���ة والإع���الم 
ب���وزارة الربي���ة والتعلي���م يف بياٍن �س���ادٍر عنها 
اإلى قيام اإرهابين بتثبيت اأ�س���ياخ حديدية على 
اأر�س���ية الطرق املوؤدية اإلى املدار�س، ف�سالً عن 
غلقها بحاويات القمامة والأخ�س���اب واحلجارة، ما 

اأج���رب العديد من الطلبة واملعلم���ن على النزول 
يف اأماك���ن بعي���دة عن مدار�س���هم وامل�س���ي على 
الأقدام، لفتًة كذلك اإلى تعر�س مدر�سة اخلمي�س 

البتدائية للبنن اإلى اعتداء اإرهابي متثل يف رمى 
عبوات حارقة “مولوتوف” على احلرم املدر�سي.

وج���ددت اإدارة العالق���ات العام���ة والإع���الم 

اإدانتها ال�س���ديدة ملثل هذه العتداءات الإرهابية 
امل�سينة، التي تهدف اإلى منع الطلبة من احل�سول 
على حقهم الأ�س���يل يف التعلي���م، ما يتعار�س مع 

مب���ادئ ديننا الإ�س���المي وجميع الأع���راف الدولية 
والإن�س���انية، موؤكدًة ارتفاع ع���دد العتداءات على 

املدار�س حتى تاريخه اإلى 524 اعتداء.

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

مد اأجــل النطق باحلكــم على عي�صـــى قا�صـــم حتى 7 مايـــو
لعدم اإمتام املحكمة اطالعها ومداولتها للق�سية

رف�س ا�صتئناف مدان من “ال�صالمة الوطنية”
العلي���ا  ال�س���تئناف  حمكم���ة  رف�س���ت 
اجلنائية اأم�س برئا�سة القا�سي ال�سيخ حممد 
ب���ن عل���ي اآل خليفة واأمانة ����رس ناجي عبداهلل، 
���ا ا�س���تئناف ُم���دان باختط���اف ال�رسطي  غيابيًّ
)�س���يف اهلل حممد اإبراهيم( م���ن قبل حمكمة 
ال�س���المة الوطنية، اأثناء اأح���داث عام 2011؛ 

للتقرير به بعد امليعاد القانوين.
واأو�س���حت املحكم���ة يف حيثيات حكمها 
ل�س���تئناف  -مو�س���وًعا-  رف�س���ها  �س���بب 
امُل���دان بالواقع���ة؛ وذل���ك لأن الثاب���ت ب���اأن 
احلكم امل�س���تاأنف قد �سدر يف حق امل�ستاأنف 
ا بتاريخ 4 اأكتوبر 2011، يف حن اأنه  ح�سوريًّ
طعن بال�ستئناف بتاريخ 22 نوفمرب 2015، 

اأي بعد انتهاء امليعاد املقّرر به قانوًنا.
يذك���ر اأن املدان���ن يف الق�س���ية ه���م 4 
متهمن، حمك���وم عليهم بال�س���جن ملدة 10 
�سنوات عن تهمة اختطاف رجل اأمن، ا�ستاأنف 
ثالثًة منهم، وق�س���ت املحكم���ة برباءة اثنن 
منهم من تهمتي ال�رسق���ة والتجمهر، وبتاأييد 

حكم حمكمة اأول درجة فيما عدا ذلك.
وي�س���ار اإلى اأن النائب العام الع�س���كري 
بق���وة دفاع البحرين العقيد حقوقي يو�س���ف 
را�سد فليفل �رسح يف وقت �سابق باأن حمكمة 
ال�س���المة الوطنية البتدائية عقدت جل�ستها 
واأ�س���درت حكمه���ا يف واقعة قي���ام عدد من 
اخلارج���ن عل���ى القانون باختط���اف ال�رسطي 
�س���يف اهلل حمم���د اإبراهي���م، وذل���ك بع���د اأن 
عقدوا العزم جميًعا عل���ى العتداء على رجال 

ال�رسطة واختطافه���م وتنفيًذا له���ذا التفاق 
مت ا�س���تيقاف املجني عليه ل���دى عودته اإلى 
منزل���ه ليالً من عمله، وبعد اأن تبينوا �س���فته 
الع�س���كرية قام���وا ب�رسب���ه مب���ا يحملون���ه من 
اأ�س���لحة واأحدثوا به عدًدا من الإ�سابات، ومن 
ثم قام بع�س���هم باإدخال املجن���ي عليه ق�رسًا 
يف اإح���دى ال�س���يارات ومن ث���م تقييد حركته 
و�س���ل مقاومته واقتي���اده اإل���ى دوار جمل�س 
ا” وعر�س���ه  التع���اون “تقاطع الف���اروق حاليًّ
عل���ى جموع املحت�س���دين هن���اك، ومن ثم مت 
اقتي���اده اإلى جمم���ع ال�س���لمانية الطبي حلجز 
حريته، كما قام بع�سهم باختال�س املنقولت 
والنقود اخلا�س���ة باملجني علي���ه، واإخفائها، 
وق���د ارتكب���وا جمي���ع تل���ك اجلرائ���م تنفيًذا 
لغر�ٍس اإرهابي بق�س���د ترهيب وترويع رجال 
الأم���ن واإيقاع الأذى به���م لعرقلتهم عن اأداء 
واجباته���م. اإلى جان���ب اأن بع����س املتهمن 
ق���د ا�س���ركوا يف جتمه���ر بغر����س ارت���كاب 
اجلرائم والإخ���الل بالأمن والنظام العام، وقد 
ق�س���ت املحكمة بال�س���جن 10 �س���نوات على 
املذكوري���ن تالًي���ا: حمم���د حبيب ال�س���فاف 
)املقداد(، فتحي من�س���ور عمران �سامل، علي 
جا�س���م علي ج���واد املقهوي، عبداهلل ح�س���ن 
عبداهلل اآل �سيف “امل�س���تاأنف”، فيما ق�ست 
املحكمة ب���رباءة املذكورين تالًيا مما اأ�س���ند 
اإليه���م يف لئح���ة الته���ام: عقي���ل اأحمد علي 
حمفوظ، جميل علي �س���لمان العقيفة، فخري 

عبداهلل را�سد خليل.



تغطية اإ�صدار �صكوك 
الت�أجري الإ�صالمية احلكومية 

البحري���ن  م����رف   - الدبلوم��ص���ية  املنطق���ة 
املرك���زي: اأعلن م����رف البحرين املرك���زي ب�أنه مت 
تغطي���ة الإ�ص���دار رق���م 139 م���ن �ص���كوك الت�أجري 
الإ�ص���المية احلكومية ق�ص���رية الأجل التي ي�صدره� 
امل����رف املرك���زي ني�بة ع���ن احلكوم���ة. تبلغ قيمة 
الإ�ص���دار 26 ملي���ون دين�ر لفرتة ا�ص���تحق�ق 182 
يوم����ً تب���داأ يف 16م�ر����س اجل����ري اإلى 14 �ص���بتمرب 
2017. ويبلغ الع�ئد املتوقع لهذه ال�صكوك 2,37 
% م�ص�وي لالإ�صدار ال�ص�بق بت�ريخ 9 فرباير2017, 

علم� ب�أنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

ا�صتقرار اأ�صع�ر الذهب
لندن - رويرتز: ا�ص���تقرت اأ�ص���ع�ر الذهب يوم اأم�س الثالث�ء مع تن�م���ي التوقع�ت بقي�م الحتي�طي 
الحت����دي )البن���ك املركزي الأمريكي( برفع اأ�ص���ع�ر الف�ئ���دة, وهو م� عزز الدولر, بينم���� حدت املخ�طر 

ال�صي��صية يف اأوروب� من اخل�ص�ئر يف ظل زي�دة ج�ذبية املعدن الأ�صفر النفي�س كمالذ اآمن لال�صتثم�ر.
وارتف���ع موؤ�ر ال���دولر بنحو 0.3 %, وه���و م� يجعل الذهب املق���وم ب�لعملة الأمريكي���ة اأكرث تكلفة 

حل�ئزي العمالت الأخرى.
ويت�أثر الذهب ب�ص���كل كبري برفع اأ�ص���ع�ر الف�ئدة الأمريكية, والذي يوؤدي اإلى زي�دة تكلفة حي�زته, 

حيث اإنه ل يدر ف�ئدة, بينم� يعزز الدولر امل�صعر به.
ومل يط���راأ تغري يذكر على الذهب يف ال�ص���وق الفورية عند 1203.42 دولرات لالأوقية )الأون�ص���ة(. 

وا�صتقرت اأي�ص� العقود الآجلة للذهب يف الولي�ت املتحدة عند 1203 دولرات لالأوقية.
ومن بني املع�دن النفي�ص���ة الأخرى, زادت الف�ص���ة 0.1 % اإلى 16.95 دولرا لالأوقية, بينم� ا�صتقر 

البالتني عند 935.99 دولرا لالأوقية وانخف�س البالديوم 0.27 % اإلى 749.80 دولرا لالأوقية.
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16 جمادى اآلخرة 1438

الإ�صالمي” “الإم����������رات  لأ����ص���ه���م  اأت�س”  اإف  “جي  ا���ص��ت��م��الك  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة 

اإدراج اأ�سهم “اخلليجي التجاري” يف �سوق دبي املالية 
11.3 مليون دين�ر اإجم�يل املخ�ص�ص�ت للقرو�س وال�صتثم�رات

اأمل احلامد من املنامة

توق���ع رئي�س جمل����س اإدارة امل����رف اخلليجي 
التج�ري اأحمد املطوع اإدراج اأ�صهم امل�رف يف �صوق 
دبي امل�لية خالل الن�ص���ف الث�ين م���ن الع�م اجل�ري 
2017, وذل���ك بع���د اأن تقدم امل�رف ر�ص���مًي� لأخذ 
موافق���ة اجله����ت الرق�بية يف مملك���ة البحرين, على 
اأن يتق���دم بعده���� اإل���ى اجله����ت الر�ص���مية يف دبي 

للموافقة على الإدراج.
وك�ن اجتم����ع اجلمعية الع�م���ة الع�دية للم�رف 
الذي عقد �ص���ب�ح اأم�س الثالث�ء قد وافق على اإدراج 

اأ�صهم امل�رف يف �صوق دبي امل�لية. 
واأ�ص����ر املطوع اإلى اأن امل�رف ل ينوي الدخول 

يف بور�ص�ت اأخرى ح�لًي�.
ويف �ص���وؤاله ع���ن التخ�رج�ت من ال�ص���تثم�رات, 
اأو�صح املطوع ق�ئال نعم, الأ�صول ال�صتثم�رية التي 
لدين� نح�ول الآن التخ�رج منه�, لدين� ا�صتثم�رات يف 
الهند ب�ل�راكة مع مطورين, ن�أمل اأن تكون تخ�رج�ت 

جيدة تعود ب�لنفع على امل�ص�ركني وامل�صتثمرين.
اأنن���� ح�لًي���� بداأن���� ب�حل�ص���ول عل���ى  واأ�ص����ف 
���� اأن القوانني  املوافق�ت لتنفيذ امل�روع, خ�صو�صً
ت�ص���هد تغرًيا ب��ص���تمرار يف الهند, وهي لي�صت بيئة 
�ص���هلة لال�ص���تثم�ر, اإل اأن اجلميع يرون اأنه� منطقة 

جيدة واإمك�ن�ته� ع�لية يف امل�صتقبل.
وعق���د اجتم�ع� اجلمعي���ة الع�م���ة الع�دية وغري 
الع�دي���ة للم����رف بن�ص����ب ق�نوين بل���غ 75.43 % 

�صب�ح يوم اأم�س الثالث�ء.
الع�دي���ة  الع�م���ة  اجلمعي���ة  اجتم����ع  و�ص���هد 
امل�ص����دقة عل���ى تقري���ر جمل����س الإدارة, واعتم����د 
البي�ن����ت امل�لية واعتم�د تخ�ص���ي�س �ص����يف اأرب�ح 
ال�صنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016 وذلك 
ب��ص���تقط�ع مبلغ 530.992 األف دين�ر, اأي م� ن�صبته 
10 % م���ن الأرب����ح ال�ص����فية حل�ص����ب الحتي�طي 
الق�نوين وترحيل مبلغ يتج�وز 4.4 ماليني دين�ر اإلى 

الأرب�ح امل�صتبق�ة. 
وكذلك مت انتخ����ب وتعيني جمل�س اإدارة جديد 
لفرتة ال�ص���نوات الثالث املقبلة وذلك بعد احل�صول 

على موافقة امل�رف املركزي. 
واأي�ًص���� امل�ص����دقة والرتخي�س على العملي�ت 
الت���ي جرت خ���الل ال�ص���نة امل�لي���ة املنتهي���ة مع اأي 
اأط���راف ذات عالق���ة اأو مع م�ص����همني رئي�ص���يني يف 
امل����رف, فقد مت خ���الل الع����م 2016 عملية تب�دل 

اأ�ص���ول مع طرف ذي عالقة نتج عنه ربح وقدره 4.2 
ماليني دين�ر.

ويف مداخل���ة خالل اجتم����ع اجلمعي���ة الع�مة عن 
اأخ���ذ خم�ص�ص����ت للم�رف, اأك���د املط���وع اأن الع�مل 
مير مبرحلة �ص���عبة؛ ب�ص���بب ح�ل���ة عدم ال�ص���تقرار 
التي مير به� القت�ص����د الإقليمي والع�ملي, ولذلك 
ف�إن التحف���ظ مطلوب من ج�ن���ب امل�رف واجله�ت 
الرق�بي���ة بزي�دة حجم املخ�ص�ص����ت الت���ي يجب اأن 
ي�أخذه���� امل����رف, م�ص���يًف� اأن ه���ذه املخ�ص�ص����ت 
تدعم املحفظة امل�لية للم����رف وحتميه من اأي اأمر 
قد يحدث وكذلك رفع ال�ص���يولة امل�لية اأكرث مم� هو 

مطلوب حت�صًب� للقرو�س.
ووفًق���� للتقري���ر, فق���د مت اأخ���ذ خم�ص�ص����ت 
مببل���غ 8.9 مالي���ني دين����ر يف الع����م 2016, وبل���غ 
جمموع املخ�ص�ص����ت 11.3 ملي���ون دين�ر للقرو�س 
وال�صتثم�رات منه� نحو مليوين دين�ر لال�صتثم�رات.

نجاح في تنفيذ اإلستراتيجية
وق�ل املط���وع “لقد حقق امل����رف خالل الع�م 
امل��صي نت�ئج طيبة ج�ءت على الرغم من ال�صعوب�ت 
الت���ي يواجهه� القط����ع امل�ريف؛ ب�ص���بب ح�لة عدم 
ال�ص���تقرار الت���ي مي���ر به���� القت�ص����د الإقليم���ي 
والع�مل���ي, وهو الأمر الذي يعك����س جن�حن� يف تنفيذ 

اإ�ص���رتاتيجيتن� ب�ص���كل متقن ووفق خطط مدرو�ص���ة 
واأهداف وا�صحة و�صعن�ه� بن�ًء على قراءتن� املت�أنية 

لأو�ص�ع ال�صوق واملراجعة امل�صتمرة لأدائن�”.
واأ�ص����ف “تتمث���ل اأولوي�تن���� يف ه���ذه املرحلة 

يف موا�ص���لة تطوير اأعم�ل امل����رف؛ لتعزيز مك�نته 
الرائدة يف �ص���فوف امل�ص�رف الإ�صالمية يف اململكة, 
وذل���ك ع���رب تعزيز �ص���بكة اخلدم����ت الت���ي يقدمه� 
وطرح جمموع���ة من املنتج����ت املبتك���رة والرائدة, 

والتي تتن��صب مع احتي�ج�ت عمالئن�”. 
وت�بع املطوع ق�ئ���اًل “اإن هذه النت�ئج الإيج�بية 
م� ك�نت لتتحقق لول دعم وت�صجيع القي�دة الر�صيدة 
مبملكة البحرين وحر�صه� على تنمية القط�ع اخل��س 
وتطوير املوؤ�ص�ص����ت امل�لي���ة وامل�رفية يف مملكة 

البحرين”.
 

تحقيق عدة أهداف رئيسة 
ب���دوره, ق�ل الرئي�س التنفي���ذي للم�رف خليل 
املري “ي�صري امل�رف بخطى ث�بتة نحو تعزيز مك�نته 
الري�دية بني امل�ص�رف الإ�صالمية يف مملكة البحرين. 
فقد ق�مت وك�ل���ة “موديز”, وهي موؤ�ص�ص���ة ع�ملية 
للت�ص���نيف الئتم����ين, خ���الل الع����م 2016 بت�أكيد 
ت�ص���نيفه� للم�رف للمدى البعيد ملخ�طر الئتم�ن 
مبع���دل “Ba2”, حي���ث ج�ء هذا الت�ص���نيف مدفوع�ً 
بتح�ص���ن مق�يي����س الربحي���ة التي حققه���� امل�رف 
وميزانيت���ه العمومي���ة امل�ص���تقرة مدعوم���ة بكف�ية 
راأ�س امل�ل وم�ص���توي�ت �صيولة �ص���حية �ص�همت يف 
تقوية ودعم الأداء امل����يل للم�رف, وهو الأمر الذي 
قوى اجل�نب الئتم����ين للم�رف على املدى البعيد. 
كم� ي�ص���عه هذا الت�ص���نيف الدويل املهم يف مواقع 

متقدمة يف �صفوف امل�ص�رف مبملكة البحرين”.  
وت�بع امل���ري ق�ئالً “خ���الل الع����م 2016 ق�مت 
�رك���ة �ص���ع�ع ك�بيت�ل, موؤ�ص�ص���ة اخلدم����ت امل�لية 
الرائ���دة بدول���ة الإم����رات العربية املتح���دة, ب�إمت�م 
�ص���فقة لتملك ح�ص���ة بن�ص���بة 14 % )بعدد اإجم�يل 
147,106,849 �ص���هم�( يف امل����رف, حيث اإنه من 
املوؤمل اأن تنعك�س هذه ال�صفقة بنت�ئج اإيج�بي�ً على 
امل�رف ب�لنظر اإيل ال�ص���معة الرائدة التي يتمتع به� 

امل�ص�هم اجلديد”.
واختت���م امل���ري ت�ريح���ه, ق�ئ���اًل “لق���د متك���ن 
امل�رف من حتقيق عدة اأهداف رئي�ص���ة خالل ال�صنة 
الث�نية خلطته الإ�صرتاتيجية اجلديدة, ومنه� افتت�ح 
الف���رع ال� 11 للم����رف وتد�ص���ينه ملجموعة مبتكرة 
م���ن املنتج�ت واخلدم�ت لالأف���راد وال�رك�ت, والتي 
لق���ت اإقب�لً كبرياً م���ن ج�نب املتع�مل���ني معن�. اإن 
املوؤ����رات الإيج�بية لأداء امل����رف تعك�س اللتزام 
الت�م م���ن ج�نب الإدارة واملوظف���ني بتنفيذ خطتن� 

الإ�صرتاتيجة يف اإط�ر منوذج عملن� الرئي�س”.

• خالل اجتم�ع اجلمعية	

ت�سوير: اأمين يعقوب

 املطوع: نت�ئ������ج طيب����ة رغ��م ال�صعوب���ت

 املي���������ر: حت�ص����ن الربحي�����ة وال�صيول��������ة

املحرر االقت�سادي من املنامة

اأكد رئي�����س جمل�س اإدارة جمموعة ج����ي اإف اإت�س 
امل�لي����ة اأحمد املط����وع لل�ص����ح�فيني اأن الندم�ج مع 
بنك اخلري ل يزال ق�ئًم�, واملو�ص����وع حتت الدرا�صة, 
م�ص����يًف� اأن اأي عملي�ت اندم�ج�ت اأو ا�صتحواذات يتم 
فيه� تقييم لالأ�ص����ول وغريه�, اإل اأن النق��س ل يزال 

مفتوًح� بني الطرفني.
اأن  وك�ن املط����وع ق����د ذك����ر يف وق����ت �ص�����بق 
املف�و�ص�ت ل�ص����تحواذ املجموعة على البنك م�زالت 
قيد التقييم ومل ت�ص����ل اإلى مراح����ل متقدمة وملزمة 
حت����ى الآن, ومن املوؤمل ا�ص����تئن�فه� يف اأبريل املقبل 

بعد النته�ء من اأعم�ل اجلمعية العمومية للمجموعة.

وعلى �صعيد مت�صل, اأكدت جمموعة جي اإف اإت�س 
امل�لي����ة اأن املجموعة تقوم ب�إج����راء مب�حث�ت مع عدد 
من املوؤ�ص�ص�����ت امل�لية ومن بينه� �ص����ع�ع ك�بيت�ل؛ 
بهدف ال�صتحواذ املحتمل على ح�صة الأغلبية يف تلك 
املوؤ�ص�ص�����ت امل�لية, اأو الندم�ج معه�, وذلك مت�صًي� 
م����ع الإ�ص����رتاتيجية اجلدي����دة للمجموعة ب�ل�ص����تحواذ 
على موؤ�ص�ص�ت م�لية واأ�ص����ول اإ�صرتاتيجية بن�ء على 

م�ص�دقة امل�ص�همني لهذه الإ�صرتاتيجية.
واأ�ص�����ف البي�����ن الذي ن�����ر على موقع بور�ص����ة 
البحري����ن اأم�����س الثالث�����ء اأن املجموعة لن ت�ص����تطيع 
الك�ص����ف عن اأي معلوم�ت اإ�ص�����فية يف هذه املرحلة؛ 

ل�رية املب�حث�ت مع النظراء. 
ب�أي����ة  والأ�ص����واق  امل�ص�����همني  اإيف�����ء  و�ص����يتم 

م�ص����تجدات به����ذا اخل�ص����و�س اأو فيم����� يتعل����ق ب�أية 
ا�صتحواذات جديدة مبجرد اأن يتم التو�صل اإلى اتف�ق 

مع النظراء.
وك�ن ق����د مت الإع����الن ع����ن خل����ق اندم�ج �ص����ع�ع 
ك�بيت�ل الت����ي مقره� دبي مع جمموع����ة جي.اف.ات�س 
امل�لية البحرينية بقيمة �ص����وقية تبلغ نحو 2.5 ملي�ر 
دولر ذات م�ص�لح متعددة ت�صمل التجزئة والأن�صطة 
امل�رفية ال�صتثم�رية والو�ص�����طة امل�لية والتطوير 

العق�ري.
يذكر اأن ن�رة ميد نقلت عن رئي�س جمل�س اإدارة 
�ص����ع�ع ج��ص����م ال�ص����ديقي قول����ه اإن ال�رك����ة تن�ق�س 
اندم�ج����� حمتم����ال يف �ص����فقة تب�دل اأ�ص����هم مبلي�رات 

الدراهم مع موؤ�ص�صة اإقليمية اأكرب.

�سو�سة يحا�رض عن الو�سع االقت�سادي البحريني
تداول 3.36 مالييـــن �سهـم ووحـدة

ب� 1.05 مليون دين�ر

املن�مة - بور�صة البحرين: اأقفل “موؤ�ر البحرين 
الع�م” يوم اأم����س الثالث�ء عند م�ص���توى 1,374.57 
ب�رتف�ع قدره 3.73 نقطة م� ن�صبته 0.27 % مق�رنة 

ب�إقف�له )الثنني(.
وبلغ اإجم����يل كمي���ة الأوراق امل�لي���ة املتداولة 
يوم اأم�س يف “بور�ص���ة البحرين” 3.36 ماليني �صهم 
ووحدة, بقيمة اإجم�لية قدره� 1.05 مليون دين�ر, مت 

تنفيذه� من خالل 63 �صفقة.

تداول األسهم
تداول امل�صتثمرون يف “بور�صة البحرين” 3.36 
مليون �ص���هم, بقيمة قدره���� 1.05 مليون دين�ر مت 
تنفيذه���� من خالل 62 �ص���فقة, وركز امل�ص���تثمرون 
تع�مالتهم على اأ�ص���هم قط�ع ال�صن�عة والذي بلغت 
قيم���ة اأ�ص���همه املتداول���ة 694.29 األف دين����ر, اأي 

م���� ن�ص���بته 65.74 % من القيم���ة الإجم�لية لالأوراق 
امل�لي���ة املتداول���ة, وبكمي���ة قدره���� 1.83 ملي���ون 

�صهم, مت تنفيذه� من خالل 21 �صفقة.

أداء الشركات
ج�ءت اأملنيوم البحرين )األب�( يف املركز الأول اإذ 
بلغت قيمة اأ�ص���همه� املتداولة 694.29 األف دين�ر, 
اأي م� ن�صبته 65.74 % من القيمة الإجم�لية لالأوراق 
امل�لي���ة املتداول���ة, وبكمي���ة قدره���� 1.83 ملي���ون 

�صهم, مت تنفيذه� من خالل 21 �صفقة.
اأم���� املركز الث����ين فك�ن للبن���ك الأهلي املتحد 
بقيم���ة قدره���� 229.52 األف دين����ر, اأي م� ن�ص���بته 
21.73 % م���ن القيم���ة الإجم�لي���ة ل���الأوراق امل�لية 
املتداول���ة, وبكمي���ة قدره���� 761 األ���ف �ص���هم, مت 

تنفيذه� من خالل 11 �صفقة.

تاله بنك البحرين والكويت بقيمة قدره� 40.19 
األف دين�ر اأي م� ن�صبته 3.81 % من القيمة الإجم�لية 
ل���الأوراق امل�لية املتداولة وبكمي���ة قدره� 103.75 

األف �صهم, مت تنفيذه� من خالل 5 �صفق�ت.
ومت يوم اأم�س تداول اأ�ص���هم 12 �ركة, ارتفعت 
اأ�ص���ع�ر اأ�ص���هم 4 �رك�ت, يف حني انخف�صت اأ�صع�ر 
اأ�ص���هم 4 ����رك�ت, وح�فظ���ت بقي���ة ال����رك�ت على 

اأ�صع�ر اإقف�لته� ال�ص�بقة.
تداول وحدات ال�صن�ديق ال�صتثم�رية العق�رية

مت اإبرام �ص���فقة واحدة على وحدات ال�صن�ديق 
ال�ص���تثم�رية العق�رية املدرجة يف بور�ص���ة البحرين 
بقيمة قدره� األفني و500 دين�ر اأي م� ن�ص���بته 0.24 
% من القيمة الإجم�لية لالأوراق امل�لية املتداولة يف 

حني بلغت الكمية قدره� 25 األف وحدة.

املن�مة - جمموعة �ص���يتي 
غرف���ة  اأق�م���ت  امل�رفي���ة: 
البحرين  الأمريكي���ة يف  التج�رة 
وب�لتع�ون مع �ص���يتي البحرين 
موؤخرا اجتم�عه� ال�صهري والذي 
القت�ص�دي  اخلبري  ا�صت�ص����ف 
يف  الأو�ص���ط  ال����رق  ملنطق���ة 
امل�رفي���ة  �ص���يتي  جمموع���ة 

ف�روق �صو�صة.
 تن����ول �صو�ص���ة عدة موا�ص���يع اأهمه� 
الو�صع القت�ص�دي احل�يل وت�أثري انخف��س 
�ص���عر البرتول عل���ى القت�ص����د يف منطقة 
ال����رق الأو�ص���ط. كم� ق���دم ف����روق روؤية 
م�ص���تقبلية وحتليل للو�صع القت�ص�دي يف 

البحرين واملنطقة.
ل�ص���يتي  التنفي���ذي  الرئي����س  وعل���ق 

البحري���ن, عثم�ن اأحم���د, ق�ئال: 
ن����ر  عل���ى  �ص���يتي  “حتر����س 
معرفته���� وخربته���� م���ع رج�ل 
الأعم����ل يف خمتل���ف القط�ع�ت 
يف جمي���ع ال���دول الت���ي تعم���ل 
به� ح���ول الع����مل ولذلك دعون� 

خبرين� القت�ص�دي”.
ي�أت���ي اجتم����ع الغرفة قبل 
انعق����د املوؤمت���ر الإقليمي لغ���رف التج�رة 
الأمريكية يف منطقة ال�رق الأو�صط و�صم�ل 
اإفريقي���� لأول مرة يف مملكة البحرين اليوم 
الأربع�ء. و�صيكون حمور املوؤمتر الإقليمي 
عن امل�ص�ريع ال�صغرية واملتو�صطة و�صبل 
تفعيلهم وجن�حهم القت�ص����دي من خالل 
ن���دوات �ص���يتحدث فيه� عدد م���ن اخلرباء 

املحليني والإقليميني والدوليني.

• ف�روق �صو�صة	

مع بنك اخلري قائم اندماج “جي اإف اأت�ش” 



األربعاء 15 مارس 2017  
 16 جمادى اآلخرة 1438

العدد 3074  11 business@albiladpress.comاقتصاد

امل��������دف��������وع امل����������������ال  راأ��������������������س  م����������ن   %  14 ت����������وزي����������ع  اإق����������������������رار 

طرح مناق�صة اإن�صاء م�رشوع الهملة العقاري بالن�صف الأول
بكلفة 40 مليون دوالر واإنهاء البناء اأواخر 2019... “عقارات ال�سيف”:

زينب العكري من �صاحية ال�صيف

ق���ال رئي����س جمل����س اإدارة �رشك���ة عق���ارات 
ال�س���يف عي�س���ى جنيبي اإن ال�رشكة �ستبداأ تطوير 
م����رشوع جدي���د بكلف���ة 40 ملي���ون دين���ار وذلك 
بعد احل�س���ول عل���ى جميع املوافقات الر�س���مية 
واحلكومية منت�س���ف العام اجل���اري على اأن يتم 

االنتهاء من امل�رشوع اأواخر العام 2019.
واأ�س���اف خ���ال ت�رشيحه لل�س���حافيني على 
هام�س اجتم���اع اجلمعية العمومي���ة العادية يوم 
اأم����س بن�س���اب بل���غ 55.49 % وباأ�س���هم بلغت 
255.2 مليون �س���هم، اأن �رشكة عقارات ال�س���يف 
اأ�س�ست �رشكة ملا العقارية؛ بهدف تطوير امل�رشوع 
العقاري، و�سيكون يف منطقة الهملة، وهو م�رشوع 
متعدد اال�ستخدامات يت�س���من ال�سقق ال�سكنية 

والفندقية واملحات التجارية واخلدماتية.
واأو�سح اأن امل�رشوع �سيكون عبارة عن �سوارع 
مفتوحة خمتلفة الت�س���اميم، وبع�س���ها ال ميكن 
ال�س���ماح لل�س���يارات بالدخول اإليها على م�ساحة 
1.2 مليون قدم )اأي 122 األف مرت مربع(؛ بهدف 
خل���ق جمتمع متكام���ل وذاتي االكتف���اء، وتعزيز 

البنية التحتية لقطاع ال�سياحة يف اململكة وزيادة 
اإ�س���هامها يف االقت�ساد الوطني وتن�سيط احلركة 
التجارية، مبيًنا اأن امل�رشوع االآن يف مرحلة االنتهاء 
من اخلرائط على اأمل طرح مناق�س���ة االإن�س���اءات 

والبدء بامل�رشوع بالربع الثاين من العام اجلاري.
واأ�سار جنيبي اإلى وجود حتديات يف القطاع، 
منها التحديات االقت�س���ادية واملناف�سة واأ�سعار 
الب���رتول وغريه���ا، اإال اأن هذا ال يعن���ي التوقف، 
ب���ل عل���ى العك�س الب���د م���ن التح���رك والتطوير 
والتجديد؛ ل�سمان ا�س���تمرارية ال�رشكة، ولنكون 
مميزي���ن يف العم���ل الب���د م���ن التحرك بدرا�س���ة 

وخطوات ثابتة.
واأكد جنيبي اأن ال�س���وق م���ازال بحاجة ملزيد 
من الغ���رف الفندقية، والدولة بحاجة مل�س���اريع 
�س���ياحية تزيد من حرك���ة العجلة االقت�س���ادية، 
م�سرًيا اإلى اأن �سوق العقارات يف البحرين ت�سهد 
ن�س���اًطا ملحوًظ���ا يف ه���ذه الفرتة، ون�س���عى اإلى 
مواكب���ة هذا التوجه الذي �سي�س���هم يف تن�س���يط 
قطاع التطوير العقاري، و�سي�سكل دفعة اإيجابية 

كبرية لل�سوق العقارية عموما.

9.5 % زيادة في األرباح التشغيلية 
وق���ال جنيب���ي: “ي�س���عدين االإع���ان ع���ن االأداء 
املتمي���ز لل�رشك���ة يف الع���ام املا�س���ي، حي���ث حققنا 
زيادة بلغت 9.5 % يف االأرباح الت�سغيلية االإجمالية، 
ونوا�سل اال�س���تثمار يف امل�س���اريع احلالية واملقبلة 
التي بدورها �ست�ساهم يف منو  حمفظتنا العقارية يف 

مملكة البحرين”.
وتاب���ع: “ن�س���تمر يف تعزيز حمفظتن���ا من خال 

الرتكيز على الفر�س اال�ستثمارية التي حتقق النمو 
والعوائد املربحة، كما تر�س���خ هذه اال�ستثمارات من 
�س���معة هويتنا التجارية القوية يف ال�س���وق، وبف�سل 
م���ن حت�س���ني  �س���نتمكن  واإ�رشارن���ا  اإ�س���رتاتيجيتنا 
تطلع���ات �رشكتنا امل�س���تقبلية مبا يع���ود مبزيد من 

الفائدة على جميع م�ساهمينا”.
وقد ارتفعت االأرباح الت�سغيلية للمجموعة خال 
ه���ذا العام بن�س���بة 9.5 % م���ن 12.69 مليون دينار 

يف الع���ام 2015 اإل���ى 13.89 ملي���ون دينار يف العام 
2016، وبلغ الربح ال�س���ايف 11.04 مليون دينار يف 
العام املا�سي مقارنة ب� 9.84 مايني دينار يف العام 

2015، حيث زاد بن�سبة 12.2 %.
واعتمدت اجلمعية العمومية توزيع اأرباح نقدية 
على امل�س���اهمني قدرها 14 فل�ًسا لل�سهم الواحد اأو 
14 % م���ن راأ����س املال املدف���وع، والبالغة 6.440 
مايني دينار لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2016، و�س���يتم الب���دء بدفع االأرب���اح النقدية خال 

تاريخ 23 مار�س 2017.
واأق���رت اجلمعية حتوي���ل مبل���غ 1.100 مليون 
دين���ار اإلى االحتياطي القان���وين، وحتويل مبلغ 165 
األف دينار حل�ساب التربعات، ودعم االأن�سطة اخلريية 
واالجتماعية والريا�سية، وترحيل مبلغ 3،021،917 

دينارا اإلى االأرباح امل�ستبقاة.
كما مت���ت املوافقة على مق���رتح توزيع مكافاأة 
الأع�س���اء جمل�س االإدارة مببلغ اإجمايل قدره 230 األف 
دينار لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016.
ي�س���ار اإل���ى اأن �رشكة عقارات ال�س���يف التي يقع 
مقرها الرئي�س يف مملكة البحرين بداأت اأعمالها منذ 

العام 1999، وهي �رشكة مدرجة يف البور�سة.

• خال اجلمعية العمومية ل� “عقارات ال�سيف”	

ت�صوير: اأمين يعقوب

الوقوف على املمار�صات ال�صارة يف التجارة الدولية

“التجارة” تخ�صع موازين �صوق جدحف�ص للمعاينة

ت�صتعر�ص اأف�صل املمار�صات يف الإدارة املالية  “كي بي اإم جي” 

تطلع لدعم التعاون باملجالني العالجي والعائلي

منح رواد االأعمال معلومات حمّدثة حول اأداء �رشكاتهم

الوفد البحريني �سيطلع على اأهم الفر�س اال�ستثمارية بالفلبني

املنام����ة - كي ب����ي اإم جي يف البحري����ن: ح�رش اأم�س 
الثاث����اء اأك����ر من 100 ممث����ل من ال�رشكات ال�س����غرية 
واملتو�سطة منتدى رواد االأعمال الذي تنظمه �رشكة كي 
بي اإم جي يف البحرين، وذلك للتعرف ب�سورة اأكرب على 
اأهمية االإدارة ال�س����ليمة لل�س����وؤون املالية يف دفع عجلة 

منو االأعمال. 
هذا و�س����لطت ه����ذه الفعالية ال�س����وء على تقنية 
احللول املحا�س����بية للموؤ�س�سات اجلديدة من �رشكة كي 
ب����ي اإم جي يف البحرين، والتي تهدف اإلى جعل اإجراءات 

اإدارة ال�سوؤون املالية اأكر ب�ساطة وفعالية.
ويف كلمت����ه االفتتاحي����ة، عل����ق ال�رشي����ك التنفيذي 
ال�رشك����ة يف  “ب����داأت  ال�رشك����ة جم����ال فخ����رو قائ����اً:  يف 
تنظي����م منت����دى رواد االأعمال يف البحري����ن منذ حوايل 3 
�س����نوات، وذلك بهدف دعم منو املوؤ�س�س����ات من خال 
حلقات نقا�س����ية ترتكز حول موا�سيع تهم املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة وال�رشكات النا�سئة. وتعترب ندوة 
اليوم ذات قيمة كبرية اإذ اإن نظم املحا�س����بة وال�سوؤون 

املالية ال�سليمة هي حجر اأ�سا�س اأي �رشكة ناجحة”. 
م����ن جهت����ه، ق����ال ال�رشي����ك ورئي�س ق�س����م خدمات 
املوؤ�س�س����ات يف ال�رشك����ة هاري�����س جوبين����اث، يف كلمته 
الرئي�سة: “اإن رواد االأعمال غالباً ما يركزون لدى اإن�ساء 
موؤ�س�س����اتهم، على ح�س����ن اإدارة العمليات الت�س����غيلية 
وال يفون عملية حفظ الدفاتر املحا�س����بية حقها، ما قد 
ي�س����ع ال�رشكة يف ماآزق مالية. اإن نظام ال�س����وؤون املالية 
املتما�س����ك ال يعزز عملية اتخاذ القرارات فح�س����ب، بل 

يقي ال�رشكة من عمليات االحتيال واالختا�س”.

تخل����ل الندوة �س����هادات حي����ة من �����رشكات حملية 
األقت ال�س����وء عل����ى اأهمية وج����ود املعلوم����ات املالية 
الدقيقة ب�س����كل فوري، اإذ �س����كلت عام����اً داعماً لها يف 
اتخاذ القرارات املنا�س����بة يف الوقت املنا�س����ب وتعزيز 
منوها وجناحها.  كما حظي احل�س����ور بفر�سة اال�ستماع 
اإل����ى وجه����ات نظر م�س����وؤولني ح����ول اأهمية املحا�س����بة 
والتحدي����ات الت����ي تواجهه����ا املوؤ�س�س����ات يف الوق����ت 
الراه����ن، وكان م����ن �س����من املتحدثني يف ه����ذه احللقة 
النقا�س����ية: ع�س����و جمل�س االإدارة ورئي�س جلنة �س����باب 
االأعم����ال يف غرفة جتارة و�س����ناعة البحرين حممد فخرو 
،نائب����ة الرئي�����س للخدم����ات التنموية يف بن����ك البحرين 
للتنمية اأريج ال�س����كر ، واملدير التنفيذي للعمليات يف 

“متكني” ق�سي العري�س .
وا�س����تكمل جوبيناث كلمته ح����ول التحديات التي 

تتم مواجهتها فاأ�س����اف: “يواجه اأ�سحاب االأعمال، لدى 
و�س����عهم النظام املايل الذي �ستعتمده ال�رشكة، حتدياً 
فيما يتعلق بتحديد الربنامج املحا�سبي املنا�سب الذي 
�س����يخولهم االمتث����ال للت�رشيعات املحلي����ة، واملحافظة 
على ح�س����ن عمله.  وتابع: “من التحديات االأخرى كذلك، 
التحل����ي باملعرف����ة التقني����ة الازم����ة الإع����داد التقارير 
املالية بال�س����ورة التي تخدم م�سلحة ال�رشكة، وتوظيف 
حما�س����بني موؤهلني وحتم����ل التكالي����ف املرتتبة. لهذا 
كل����ه، طورنا تقني����ة احللول املحا�س����بية للموؤ�س�س����ات 
لغر�س تب�سيط اإجراءات اإدارة ال�سوؤون املالية وباأ�سعار 

تناف�سية.”
جتدر االإ�س����ارة اإل����ى اأن هذه الندوة ق����د ُعقدت يف 
قاعة املوؤمت����رات بفندق اخلليج، وتخللها ا�س����تعرا�س 

مبا�رش لتقنية احللول املحا�سبية للموؤ�س�سات.

• خال الندوة النقا�سية 	

�ساحية ال�سيف - وزارة ال�سناعة والتجارة 
وال�س���ياحة: عق���دت اللجن���ة الدائم���ة ملكافحة 
املمار�س���ات ال�س���ارة يف التجارة الدولية لدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اجتماعها 
ال�س���ابع والع�رشين مبملكة البحرين، وذلك خال 
الف���رتة م���ن 14 – 15 مار����س اجل���اري، وذلك 
برئا�س���ة الوكي���ل امل�س���اعد لتنمي���ة ال�س���ناعة 
بال���وزارة رئي�س اللجنة الدائم���ة للدورة احلالية 
العربي���ة  اخللي���ج  ل���دول  التع���اون  ملجل����س 
عبدالك���رمي الرا�س���د وبح�س���ور اأع�س���اء اللجنة 

الدائمة.
م���ن  العدي���د  اللجن���ة  اأجن���دة  وت�س���منت 

االأه���داف  م���ع  تن�س���جم  الت���ي  املو�س���وعات 
االأ�سا�س���ية ملجل����س التع���اون ل���دول اخللي���ج 
العربية واأهداف االتفاقية االقت�سادية املوحدة 
والت���ي تتطلع اإل���ى حتقيق تكامل اقت�س���ادي 
ب���ني ال���دول االأع�س���اء، واأهمي���ة ال���دور ال���ذي 
تقوم به ال�س���ناعات اخلليجية يف اقت�س���اديات 
دول املجل����س، كم���ا مت الرتكي���ز على ق�س���ايا 
املمار�سات ال�سارة يف التجارة الدولية مبا فيها 
من ال�س���كاوى املقدمة من ال�س���ناعة اخلليجية 
�س���د واردات بع�س دول العامل، باالإ�سافة اإلى 
الق�سايا املرفوعة �س���د �سادرات دول جمل�س 

التعاون والر�سوم ال�سارية عليها. 

والتج���ارة  ال�س���ناعة  وزارة   - املنام���ة 
وال�سياحة: قامت اإدارة املوا�سفات واملقايي�س 
بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة وبالتن�سيق 
م���ع بلدي���ة املنامة بتنفي���ذ حمل���ة للتحقق من 
املوازي���ن واالوزان امل�س���تخدمة يف �س���وق ج���د 
حف����س املرك���زي، وذل���ك يف اإطار ال���دور الذي 
تق���وم ب���ه ال���وزارة للتحق���ق م���ن �س���حة قراءة 
اأجهزة القيا�س ل�س���مان حقوق املتعاملني من 

امل�ستهلكني والتجار معاً. 
وقالت رئي�س تطبيق املوا�سفات و�سمان 
اجل���ودة ب���اإدارة املوا�س���فات واملقايي�س منى 
العلوي: اإنه تفعياً لل�رشاكة الفاعلة بني اجلهات 
احلكومي���ة واخلدماتي���ة، قام���ت االإدارة بتنفيذ 
هذه احلملة حيث �ساهمت بلدية املنامة بتوفري 
املكان لعملية التحقق من املوازين، كما وفّرت 
رج���ال االأم���ن واأ�س���عرت البائعني للتع���اون مع 

مفت�سي اإدارة املوا�سفات واملقايي�س. 
الف���رتة  يف  مت���ت  الت���ي  احلمل���ة  وخ���ال 
ال�س���باحية وملدة حوايل 4 �س���اعات، مت معاينة 
كافة املوازين واالوزان امل�ستخدمة يف ال�سوق، 
حي���ث يت���م بع���د االنتهاء م���ن املعاينة و�س���ع 
مل�س���ق على اجلهاز للداللة على �سحة قراءته، 

وتاريخ التحقق الذي مت للجهاز. 
وقد بلغ عدد املوازي���ن التي مت معاينتها 
مبختلف انواعها 76 ميزانا و70 وزنة »�سنجة«، 
ومت �س���حب 14 ميزانا ال ي�س���تويف اال�سرتاطات 

لعدم �سحة قراءتها، و11 وزنه غري �سليم. 
واإل���ى ذل���ك اأك���دت العلوي على اأ�س���حاب 
املح���ال التجاري���ة ب����رشورة التحقق م���ن اأجهزة 
القيا�س امل�ستخدمة يف املعامات التجارية، كما 
ميكنهم حجز املواعيد ليتم معاينة اأجهزتهم يف 
اإدارة املوا�سفات واملقايي�س يف مبنى الوزارة.

ال�سناب�س - بيت التجار: اأكد رئي�س غرفة جتارة 
و�سناعة البحرين خالد املوؤيد ما و�سلت اإليه عاقات 
ال�رشاك���ة بني مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة الفلبني 
م���ن تطور ومنو م�س���هودين على جميع امل�س���تويات 
املختلف���ة، وما يوليه قادة البلدين ال�س���ديقني من 
اهتمام م�ستمر يف تنمية هذه العاقات على االأ�سعدة 

كافة. 
واأ�س���اد املوؤي���د لدى ا�س���تقباله مبكتب���ه ببيت 
التجار �س���فري جمهورية الفلبني لدى مملكة البحرين 
األفون�س���و فرينايد اأ. فري بح�سور الرئي�س التنفيذي 
للغرف���ة خالد الرويحي مب�س���ار العاق���ات البحرينية 
الفلبيني���ة وما و�س���لت اإليه من تقدم، وبامل�س���اعي 

احلثيث���ة نحو فت���ح اآفاق جدي���دة للتع���اون الثنائي 
ب���ني البلدين والتي متثل���ت يف الزيارات الر�س���مية 
رفيعة امل�س���توى ب���ني البلدي���ن وما نت���ج عنها من 
توقيع للعديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم يف 
خمتل���ف املجاالت، وهو ما �سي�س���هم يف رفد التنمية 
امل�س���تدامة وازدهاره���ا مبا يلبي تطلع���ات البلدين 

وال�سعبني ال�سديقني.
وبح���ث رئي����س الغرف���ة م���ع ال�س���فري الفلبيني 
ترتيبات زيارة الوفد التجاري البحريني اإلى الفلبني 
والتي �ست�س���تمر حتى ال�19 من مار�س اجلاري، حيث 
�سيطلع الوفد الذي يراأ�سه املوؤيد على اأهم الفر�س 

اال�ستثمارية يف الفلبني.

 كما �س���يلتقي عددا من اجلهات واملوؤ�س�س���ات 
املن���اخ  ع���ن  للرتوي���ج  الفلبيني���ة  االقت�س���ادية 
االقت�سادي يف البحرين وامل�ساهمة بزيادة املبادالت 
التجاري���ة ب���ني اجلانب���ني. م���ن جانبه اأعرب �س���فري 
جمهوري���ة الفلب���ني لدى مملك���ة البحرين األفون�س���و 
فريناي���د اأ. ف���ري عن �س���كره وتقدي���ره لغرفة جتارة 
و�س���ناعة البحرين على ما تبديه من اهتمام بتطوير 
العاقات البحرينية الفلبينية، متطلعاً اإلى اأن ت�سهم 
زيارة الوفد البحريني يف تو�سيع العاقات البحرينية 
الفلبينية ودعم التعاون بني البلدين ال�سديقني يف 
جماالت متعددة، ال�س���يما جمايل ال�س���ياحة العاجية 
والعائلية والتي ت�سهد ازدهاراً ملحوظاً يف الفلبني.



Majestic Cars

االسم التجاري عبايات وريف
تقدم الينا السيد مرمي احمد عبد الرحمن البكري بطلب حتويل احملالت 

التجارية التالية الى السيد فاطمة عبد الرزاق عبد الرسول عبد اهلل اجننير

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تاريخ الطلب :1/3/2017

CR2017-38141 اعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري

قيد 93015-2

لإليجار
فيال جديدة في سند

منطقة هادئة وموقع ممتاز قريب من كافة اخلدمات. تتكون 
5حمامات، صالة، غرفة مجلس،  4غرف نوم،  من طابقني، 
مطبخ، غرفة خادمة مع حمام خاص، حوش كبير، كراج 
لسيارتني يعمل بالرميوت كنترول، انتركوم كاميرا. اإليجار 

الشهري 800 دينار قابل للتفاوض للجادين
)غير شامل الكهرباء واملاء والبلدية (

للتواصل ت:39203115
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الفاضل املكرم /يوسف اسماعيل مظفر احملترم
حتية طيبة وبعد ..

استنادا الى الدعوى املستعجلة رقم 2/1017/2016/01 املرفوعة من املدعي نضال سعيد السلمان وغيره من وكيلهم احملامي علي العريبي ضد املدعي 
عليها كاترين بينشرد وغيره

نفيدكم بان احملكمة حكمت وفي املادة مستعجلة بفرض احلراسة القضائية على انشطة شركة مطابخ ريك كونتري وتعيينكم حارسا قضائيا منفردا 
عليها بتولي اداراتها االدارة احلسنة وفي الغرض الذي اعدت من اجله وحتصيل ريعا واعداد تقرير شامل ومفصل عن االدارة كل ثالثة اشهر واضافت 

املصاريف الى جانب احلراسة

وزارة العدل والشئون االسالمية - ادارة احملاكم
رقم الدعوى :01/206/01017/2
CS3000715122 : رقم الكتاب

التاريخ :23-05-1438
املوافق :20-02-2017

احملكمة :االمور املستعجلة 1
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اإمرباطور اليابان مينح خادم احلرمني الو�شام ال�شامي
الرياض - واس:

 ا�ش���تقبل اإمرباط���ور اليابان اأكيهيت���و اأم�س الثالثاء يف ق�رصه بالعا�ش���مة طوكي���و خادم احلرمني 
ال�رصيفني امللك ال�ش���عودي �ش���لمان بن عبدالعزيز، ومنحه الو�شام ال�ش���امي “زهرة االأقحوان”. وقالت 
وكالة االأنباء ال�ش���عودية الر�شمية )وا�س( اإن اإمرباطور اليابان �ش���لم امللك �شلمان الو�شام تقديرا له، 
وتبعته ماأدبة غداء خا�ش���ة. وو�شل امللك �ش���لمان االأحد قادما من اإندوني�شيا اإلى اليابان رابع حمطات 
جولته االآ�ش���يوية التي بداأها يف 26 فرباير املا�ش���ي بزيارة ماليزيا. ووقعت ال�شعودية واليابان اأم�س 
االثنني 3 مذكرات وبرنامج تعاون لتعزيز ال�رصاكة االإ�ش���رتاتيجية بينهما، وذلك عقب جل�ش���ة مباحثات 
ر�شمية عقدها امللك �شلمان مع رئي�س الوزراء الياباين �شينزو اآبي. وت�شمنت االتفاقات مذكرة لتنفيذ 
الروؤية ال�ش���عودية اليابانية 2030، وبرنامج تعاون الإجن���از الروؤية يف ما يتعلق مبجال التعاون الثقايف، 
كم���ا مت توقي���ع مذكرتني للتعاون يف جمال الثورة ال�ش���ناعية، وب�ش���اأن تنظيم اإج���راءات منح مواطني 

البلدين تاأ�شريات زيارة. international@albiladpress.com
العالم
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موسكو - رويترز:
نف���ى رئي����س جلن���ة االأم���ن والدف���اع 
يف املجل����س االحت���ادي الرو�ش���ي فيكتور 
اأوزي���روف وج���ود قوات خا�ش���ة رو�ش���ية 
قرب احلدود م���ع ليبيا. وقال اإن اأي وجود 
للقوات الرو�ش���ية خارج اأرا�شيها يجب اأن 
ينال موافقة املجل�س االحتادي الرو�ش���ي، 
واأن يكون بناء على طلب احلكومة ال�رصعية 

يف ليبيا اأو غريها من الدول.
وكانت م�شادر اأمريكية قالت لوكالة 
رويرتز لالأنباء اإن رو�ش���يا قد تكون ن�رصت 
قوات خا�ش���ة يف قاعدة جوية م�رصية قرب 
احلدود الليبية، ولوحظ وجود قوة خا�ش���ة 
رو�شية وطائرات من دون طيار يف �شيدي 

براين القريبة من احلدود مع ليبيا.
ونفى متحدث ع�شكري م�رصي مرابطة 
ق���وات اأجنبي���ة عل���ى االأرا�ش���ي امل�رصية، 
م�ش���ريا اإلى وج���ود وحدة عمليات خا�ش���ة 

رو�شية موؤلفة من 22 فردا.

طهران - رويترز:
االإيراني���ة  الث���ورة  حمكم���ة  حكم���ت 
بطه���ران، بال�ش���جن 6 اأ�ش���هر بح���ق حممد 
ح�ش���ني كروبي، جنل مه���دي كروبي، اأحد 
زعم���اء احلرك���ة اخل�رصاء واأم���ني عام حزب 
الثقة الوطنية )اعتماد ملي( الذي يخ�شع 
لالإقام���ة اجلربية م���ع رئي����س وزراء اإيران 
ال�ش���ابق مري ح�ش���ني مو�ش���وي، منذ العام 
لالحتجاج���ات  ب�ش���بب قيادتهم���ا  2011؛ 
بتهم���ة تزوير نتائ���ج االنتخابات ل�ش���الح 
الرئي����س ال�ش���ابق حمم���ود اأحم���دي جناد 
بالعام 2099 والتي قمعت ب�شكل دموي.

ح�ش���ني  حمم���د  املحكم���ة  واتهم���ت 
كروبي بت�رصيب ر�ش���ائل والده، كان اآخرها 
ر�ش���الة وجهها والده اإلى الرئي�س االإيراين 
ح�ش���ن روحاين يف اأبريل املا�ش���ي، طالب 
فيها بال�ش���ماح ل���ه باملثول اأم���ام حمكمة 
ليربه���ن على حدوث تالعب يف االنتخابات 
اأدت  والت���ي   ،2009 بالع���ام  الرئا�ش���ية 
اإل���ى ان���دالع احتجاج���ات وا�ش���عة قمعتها 

ال�شلطات بالقوة املفرطة.

مقديشو - رويترز: 
اأنه���م  ي�ش���تبه  قرا�ش���نة  اختط���ف 
�ش���وماليون �ش���فينة لنقل الوقود حتمل 
علم �رصيالنكا، بعد اأن بعثت نداء ا�شتغاثة 
واأوقفت نظام التتبع وغريت م�شارها اإلى 

�شاحل ال�شومال.
واإذا تاأك���دت الواقع���ة الت���ي حدثت، 
خط���ف  عملي���ة  اأول  ف�ش���تكون  االثن���ني، 
ينفذه���ا قرا�ش���نة �ش���وماليون ل�ش���فينة 
جتارية من���ذ 2012، وفق ما نقلت رويرتز 

عن خبري يف القر�شنة.
وقال جون �ش���تيد من جماعة )اأو�شانز 
بيوند باير�شي(، اإن ال�شفينة “اآري�س 13”، 
يعتقد اأنها حتمل طاقما من ثمانية اأفراد. 
واأ�ش���اف اأن “ال�ش���فينة اأبلغ���ت ع���ن تتبع 

زورقني لها بعد ظهر اأم�س ثم اختفت”.
وتابع اأن طائرات لقوة نافور البحرية 
االإقليمي���ة التابعة لالحتاد االأوروبي حتلق 
يف �ش���ماء املنطق���ة لتتبع تقدم ال�ش���فينة 

وحماولة معرفة ما يجري.

برلين - اف ب:
داهم���ت ال�ش���لطات االأملاني���ة اأم����س 
الثالثاء، �ش���ققا مرتبطة مب�شجد يف مدينة 
هيلد�ش���امي، تردد عليه التون�ش���ي اأني�س 
العامري الذي رف�س طلب اللجوء اخلا�س 
به واقتحم �شوقا لعيد امليالد يف برلني يف 
دي�شمرب، مما اأ�شفر عن مقتل 12 �شخ�شا.

بوالي���ة  الداخلي���ة  وزارة  وقال���ت 
�شك�ش���ونيا ال�ش���فلى االأملانية اإن اأكرثمن 
300 م���ن اأفراد ال�رصطة فت�ش���وا �ش���قق 8 
اأ�ش���خا�س، واأغلقوا امل�ش���جد واملوؤ�ش�ش���ة 
الت���ي تدي���ره، قائل���ة اإن���ه يجند ال�ش���بان 
مت�ش���ددي  اإل���ى  لالن�ش���مام  امل�ش���لمني 

“داع�س” يف العراق و�شوريا.
وق���ال وزي���ر داخلية الوالي���ة بوري�س 
بي�شتوريو�س “حظر املوؤ�ش�شة يحطم بوؤرة 
�شاخنة يف امل�شهد.. املتطرف يف اأملانيا”.

ودهمت ال�شلطات امل�شجد يف �شيف 
2016 لال�ش���تباه باأنه ين����رص التطرف بني 
امل�ش���لمني، وي�ش���جعهم على ال�ش���فر اإلى 

مناطق ال�رصاع يف �شوريا والعراق.

رو�شيا تنفي ن�رص قوات 
خا�شة يف م�رص

اإيران: ال�شجن لنجل كروبي 
لت�رصيبه ر�شائل والده

قرا�شنة �شوماليون 
يخطفون �شفينة وقود

ال�رصطة االأملانية تداهم 
�شققا وتغلق م�شجدا

�لأمم �ملتحدة: �سوريا باأ�رسها حتولت �إلى “غرفة تعذيب”
قوات االأ�شد ارتكبت جرمية حرب بق�شف م�شادر املياه يف دم�شق

جنيف - رويترز:

ق���ال املفو����س ال�ش���امي حلقوق االإن�ش���ان 
ل���دى االأمم املتحدة اإن “�ش���وريا اأ�ش���بحت كلها 
غرفة تعذي���ب ومكانا للرعب الوح�ش���ي والظلم 
املطل���ق”، ودعا اإلى اإخالء �ش���بيل ع�رصات االآالف 
من املحتجزين يف �ش���جونها. و�ش���دد االأمري زيد 
بن رع���د احل�ش���ني اأمام جمل����س االأم���م املتحدة 
حلقوق االإن�ش���ان اأم����س الثالثاء عل���ى اأن تقدمي 
مرتكبي اجلرائم، مب���ا فيها التعذيب، للمحاكمة 
اأمر �رصوري للتو�ش���ل اإلى �شالم دائم يف �شوريا. 
واأ�ش���اف يف بداية اجتماع املجل�س لبحث الو�شع 
يف �ش���وريا “البد من �شمان املحا�شبة والتو�شل 
اإل���ى احلقيق���ة وتق���دمي التعوي�ش���ات اإذا كان 
لل�شعب ال�شوري اأن يتو�شل للم�شاحلة وال�شالم. 

ال جمال اأمامهم للتفاو�س”.
ونا�ش���د االأمري زي���د االأط���راف املتحاربة اأن 
توق���ف التعذي���ب واالإعدام���ات وتخل���ي �ش���بيل 
املعتقل���ني اأو عل���ى االأق���ل توف���ر املعلوم���ات 
االأ�شا�ش���ية عنهم من “اأ�شماء املحتجزين واأماكن 

وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم”.
النق����س  ح���ق  ال�ش���تخدام  اأ�ش���فه  واأب���دى 
)الفيتو( مرارا الإجها�س امل�شاعي الرامية الإنهاء 
“ه���ذه املذبح���ة الت���ي ال معنى له���ا” وذلك يف 
اإ�شارة اإلى رو�شيا وال�شني ال�شتعمالهما الفيتو 
�ش���د قرارات جمل�س االأمن الدويل يف منا�ش���بات 

عدة منذ بدء احلرب.
واأ�ش���ار زيد اإلى اأن ال�رصاع امل�ش���تمر منذ 6 
�شنوات بداأ عندما اعتقل م�شوؤولو االأمن جمموعة 
م���ن االأطف���ال وعذبوهم بعد اأن كتبوا �ش���عارات 
مناه�ش���ة للحكومة على جدار مدر�ش���ة يف مدينة 

درعا.
ولف���ت املفو����س االأمم���ي اإل���ى اأن الن���زاع 

الذي يدخل اأوا�ش���ط مار�س عامه ال�ش���ابع ي�شكل 
“الكارثة االأ�ش���واأ من �ش���نع الب�رص التي ي�شهدها 

العامل منذ احلرب العاملية الثانية”.

واتهمت جلنة التحقيق حول �شوريا التابعة 
لالم���م املتح���دة الثالث���اء �ش���الح اجلو ال�ش���وري 
بق�ش���ف خ���زان املي���اه الرئي�ش���ي ال���ذي يغذي 

العا�ش���مة، يف اأواخ���ر 2016، ما ي�ش���كل “جرمية 
حرب”، نافية اأن تكون ف�شائل املعار�شة قامت 

بت�شميم املياه.

• م�شهد من التفجري الذي ا�شتهدف حي وادي الذهب و�شط حم�س	

الكرملني: حمادثات اأ�شتانة معقدة للغاية
 موسكو - رويترز: 

و�شف دميرتي بي�ش����كوف املتحدث با�شم الكرملني حمادثات ال�شالم 
ال�شورية يف قازاخ�شتان اأم�س الثالثاء باأنها “معقدة للغاية” وذلك ردا على 
�ش����وؤال عن تعليقه على رف�س وفد املعار�ش����ة ال�ش����ورية ح�شور االجتماع. 
واأ�ش����اف لل�شحافيني “اأدركنا منذ البداية اأن هذه حمادثات معقدة للغاية. 
ما يزال العمل م�ش����تمرا”. وتوقفت حمادثات ال�شالم ال�شورية التي تدعمها 
رو�ش����يا اأم�س، اإذ قاطعت املعار�شة ال�شورية امل�شلحة املدعومة من تركيا 

جولة ثالثة يف قازاخ�ش����تان واأ�شار الكرملني اإلى اأنه توجد انق�شامات دولية 
ب�شاأن العملية. وقالت رو�ش����يا، اأقوى حليف للرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد، 
اإن االأ�شباب التي اأوردتها املعار�شة للمقاطعة غري مقنعة واإن قرارها كان 
مفاجئا. وقالت جماعات املعار�ش����ة اأم�س اإنها لن حت�رص املحادثات؛ ب�شبب 
عدم ا�ش����تعداد رو�ش����يا لوقف ال�رصبات اجلوية على املناطق التي ت�ش����يطر 
عليها املعار�ش����ة وف�ش����لها يف ال�ش����غط على اجلي�س ال�ش����وري واملقاتلني 

الذين تدعمهم اإيران لاللتزام بوقف اإطالق النار.

ت�سعيد جديد بني �أوروبا وتركيا... “�إرهاب وتزوير”
اأردوغان يقحم “النعم” يف النزاع مع “االأعداء”

 عواصم - وكاالت: 

�ش���هد اأم�س الثالثاء جولة جديدة من الت�شعيد 
بني االحتاد االأوروبي، وال�شيما هولندا واأملانيا من 

جهة وبني تركيا من جهة اأخرى.
فق���د اعت���رب الرئي����س الرتك���ي رج���ب طي���ب 
اأردوغ���ان اأن الت�ش���ويت ب���� “نع���م” يف اال�ش���تفتاء 
املرتقب ال�ش���هر املقبل حول تو�ش���يع �ش���الحياته 
ي�شكل “اأف�شل رد على اأعداء تركيا”، وذلك يف اإطار 

االأزمة الدبلوما�شية مع هولندا واالحتاد االأوروبي.
وق���ال اأردوغ���ان يف خطاب األق���اه يف اأنقرة “اإن 
اأمتنا �ش���تقدم يف 16 اأبريل اأف�شل رد عرب �شناديق 
االقرتاع”، متهماً هولندا مبمار�ش���ة “اإرهاب دولة” 
بع���د منعه���ا وزيري���ن تركي���ني م���ن امل�ش���اركة يف 

جتمعات موؤيدة له على اأرا�شيها.
كم���ا حذر من اإجراءات اإ�ش���افية �ش���دها بعدما 

قطع���ت اأنق���رة، االثن���ني، كل االت�ش���االت رفيع���ة 
امل�ش���توى م���ع اله���اي. يف ح���ني ن���ددت كل م���ن 
هولن���دا واأملاني���ا باملواقف الرتكية معت���ربة اإياها 

“ا�شتفزازية”.
وكان���ت وزارة اخلارجي���ة الرتكي���ة ن���ددت يف 
وق���ت �ش���ابق، الثالث���اء، بتحذير االحت���اد االأوروبي 
لها، ودعوته اإلى “جتن���ب الت�رصيحات املبالغ بها” 
يف اأزمتها الدبلوما�ش���ية مع هولن���دا، معتربة اأن “ال 
قيم���ة ل���ه”.  واأعلنت الوزارة يف بي���ان اأن “الت�رصيح 
غري املدرو�س لالحتاد االأوروبي ال قيمة له بالن�شبة 

اإلينا”.
واأ�ش���افت اأن وقوف التكتل اإلى جانب هولندا 
اأمر خطري، قائلة اإن هولندا انتهكت حقوق االإن�شان 
والقي���م االأوروبي���ة. وذك���رت اخلارجي���ة يف بيانه���ا 
اأن االحت���اد يطب���ق القي���م الدميقراطي���ة واحلقوق 

واحلريات االأ�شا�شية بانتقائية.

كما قال وزير التجارة واجلمارك الرتكي بولند 
طوفنكج���ي، اأم����س، اإن بالده تكتف���ي حالياً بفر�س 
عقوبات �شيا�ش���ية وقانونية على هولندا، الفتاً اإلى 
اأن���ه ميكن مناق�ش���ة فر�س عقوبات اقت�ش���ادية يف 
وقت الحق. واتهم اأردوغ���ان اأملانيا، االثنني، باأنها 

تدعم االإرهاب “بال رحمة”.
يف املقاب���ل، اعت���رب وزي���ر الداخلي���ة االأمل���اين 
توما����س دي ميزي���ري، اأم����س، اأن احلكوم���ة الرتكية 
ت�ش���عى عرب “ا�ش���تفزازاتها” الأوروبا اإلى لعب دور 
“ال�ش���حية” للتاأثري على نتيجة اال�شتفتاء املرتقب 
ال�ش���هر املقب���ل حول تو�ش���يع �ش���الحيات الرئي�س 
اأردوغ���ان. وق���ال الوزي���ر االأمل���اين اإن االنتق���ادات 
االأخرية ال�ش���ادرة عن ال�ش���لطات الرتكية “�شخيفة 
ولي����س لها �ش���وى هدف واحد وهو و�ش���ع تركيا يف 
موق���ع ال�ش���حية الإثارة حركة ت�ش���امن ل���دى هوؤالء 
املتحفظني” على هدف اال�شتفتاء املرتقب يف 16 

اأبري���ل. من جهت���ه، اعترب رئي�س ال���وزراء الهولندي 
ت�رصيحات اأردوغان حول جمزرة �رصيربينيت�ش���ا التي 
ارتكبته���ا قوات �رصب البو�ش���نة بح���ق ثمانية اآالف 

م�شلم بالعام 1995، “تزويرا بغي�شا للتاريخ”.
وق���ال م���ارك روت���ي يف اإ�ش���ارة اإل���ى اأردوغان 
“اإنه يوا�ش���ل ت�ش���عيد الو�ش���ع، لن نن���زل اإلى هذا 
امل�ش���توى. هذا اأمر غري مقب���ول على االإطالق”، كما 
نقلت عنه وكالة االأنب���اء الهولندية. وكان اأردوغان 
تطرق �ش���ابقاً اإل���ى جم���زرة �رصيربينيت�ش���ا التي مل 
يتمك���ن اجلن���ود الهولنديون العاملون �ش���من قوة 

االأمم املتحدة من منع وقوعها.
يذك���ر اأن االأزمة ب���ني تركيا وهولن���دا واأملانيا 
تفجرت اإثر حتركات االأ�شبوع املا�شي؛ من اأجل منع 
وزراء اأتراك من اإلقاء كلمات �شمن جتمعات تهدف 
يف البلدين االأوروبيني اإلى احل�ش���د قبيل اال�شتفتاء 

على التعديالت الد�شتورية يف اأبريل املقبل.

 لوكسمبورغ - أف ب:

 قال���ت حمكم���ة الع���دل االأوروبي���ة التابع���ة 
لالحت���اد االأوروبي، اأم�س، اإن من حق املوؤ�ش�ش���ات 
اأن حتظر �شمن قانونها الداخلي اأي اإبراز اأو ارتداء 
لرموز �شيا�ش���ية اأو فل�شفية اأو دينية، مبا يف ذلك 

احلجاب، للحفاظ على حياديتها وفق �رشوط.
وج���اء ق���رار املحكم���ة ومقرها لوك�ش���مبورغ، 
للبت يف ق�ش���يتني من بلجيكا وفرن�ش���ا تتعلقان 
مب�شلمتني قالتا اإنهما تعر�شتا للتمييز يف العمل 

ب�شبب ارتداء احلجاب.
ويثري ارتداء احلجاب يف املوؤ�ش�ش���ات العامة 
ج���دال م�ش���تمرا يف عدد م���ن دول اأوروب���ا الغربية، 
فبينم���ا يرى منتقدون يف احلظر �ش���مانا الأ�ش����س 
العلماني���ة وحياد االأماكن العامة، يعترب مدافعون 

االأمر من �شميم احلريات الفردية املكفولة.

ويف الق�ش���ية االأولى، مل تكن �شمرية ا�شبيتا 
ترت���دي احلج���اب عن���د توظيفه���ا مبثاب���ة عاملة 
ا�ش���تقبال يف العام 2003، من قبل جمموعة “جي 
4 ا�س” للمراقبة واالأمن. وبعد م�ش���ي 3 �شنوات، 

اأبلغت �شمرية مديرها بنيتها ارتداء احلجاب رغم 
�شيا�ش���ة احلياد الت���ي تلتزمها املوؤ�ش�ش���ة ومتنع 
على اأ�شا�ش���ها اأي رموز �شيا�ش���ية اأو فل�ش���فية اأو 
ديني���ة، وقام���ت ال�رصكة بط���رد ا�ش���بيتا يف العام 

2006. واأو�ش���حت املحكم���ة اأن قوان���ني االحتاد 
االوروبي حتظر التمييز على اأ�ش���ا�س الدين، لكن 
م���ا قامت به �رصكة “ج���ي 4 ا�س” ين���درج يف اإطار 
معامل���ة املوظف���ني بالت�ش���اوي، مب���ا اأن���ه ال يتم 
ا�ش���تثناء اأحد م���ن حظر الرموز الديني���ة، وبالتايل 

فان االأمر يتعلق ب� “متييز غري مبا�رص”.
اأم���ا يف الق�ش���ية الفرن�ش���ية، ف���راأت حمكمة 
العدل االوروبي���ة اأن متعامال مع �رصكة ال ميكنه اأن 

يرف�س خدماتها اإذا قامت بها موظفة حمجبة.
ويتعل���ق االأم���ر مبهند�ش���ة وظفته���ا �رصك���ة 
“ميكروب���ول” الفرن�ش���ية وكان���ت حمجب���ة عن���د 
ان�ش���مامها اإليه���ا يف العام 2008. وا�ش���تكى اأحد 
زبائن ال�رصكة بعد لقاء مع املهند�ش���ة، قائال اإنه ال 
يريد اأن يكون هناك حجاب، ونقلت “ميكروبول” 
ال�ش���كوى اإل���ى املوظفة املعنية، لكنها رف�ش���ت 

ومتت اإقالتها يف يونيو 2009.

“األوروبي” يحظر الحجاب والرموز الدينية في العمل
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من����ذ اأن كان����ت البحري����ن تعتمد على 
الل�ؤل�ؤ كم�س����در رئي�سي يف حياتها، كانت 
هناك حرك����ة ثقافية ومعرفية وح�س����ارة 
وحداثة اأي�س����اً بالرغم من طابع االقت�ساد 
البدائ����ي ال����ذي كان مبثابة ث����روة بحرية 
عا�����ش يف ظله����ا االإن�س����ان البحرين����ي يف 
وق����ت كانت في����ه االإم����ارة حينه����ا مركزا 
م�س����تنريا ونقط����ة التق����اء املنطق����ة، بل 
كانت هناك بعثات ثقافية تزور البحرين 
وتدر�����ش وتلتقي مبثقف����ي البالد وتقيم 
الندوات واالأم�سيات والعرو�ش امل�رسحية 
التاريخي����ة، كان����ت هن����اك حال����ة ثقافية 
معرفي����ة قب����ل اكت�س����اف النف����ط وتغ����ري 
الأمن����اط، فيم����ا �س����جل ذل����ك الأم����ر حالة 
متقدم����ة للبحرين يف املنطق����ة، اإذ كانت 
الك�����ادر منذ ذلك احل����ن ترفد املنطقة 
بالكف����اءات واملع����ارف م����ع اإخ�انن����ا من 
م�سقط واأب�ظبي وعجمان وقطر والك�يت 
التي كانت ي�مها بنف�ش حالة البحرين يف 
الثقاف����ة واملعرفة، كان����ت حركة التبادل 
املع����ريف والثق����ايف حم�����ر العالقات بن 
هذه االإمارات ال�س����قيقة قبل التح�ل اإلى 

دول.

الي�م عندما نلق����ي نظرة على احلياة 
العامة ونتاأمل احلالة الثقافية واملعرفية 
يف ع�����رس النفط والتكن�ل�جي����ا واالإنرتنت 
و�س����من هذا االنفتاح بل االنفجار الثقايف 
واملعل�ماتي يف العامل ويف �سياق منظ�مة 
الع�مل����ة كي����ف نقي����م ال��س����ع الثق����ايف 
احلف����الت  ه����ل  البحري����ن؟  والفك����ري يف 
اأهميته����ا  رغ����م  الراقي����ة  امل��س����يقية 
وطابعه����ا احل�س����اري كافية؟ هل ب�س����عة 
عرو�ش م�رسحية م��سمية تغطي امل�ساحة 
الثقافي����ة ململك����ة كالبحري����ن وهي التي 
كانت بحالة ثقافية قبل اكت�س����اف النفط 
ويف ع�رس الل�ؤل�ؤ متثل حم�را يف املنطقة؟ 
ه����ل وج�����د خم�����ش جرائ����د ي�مي����ة ال 
تتعدى �س����فحاتها يف الغالب 28 �سفحة 
بجرائ����د  املث����ال  �س����بيل  عل����ى  مقارن����ة 
املنطق����ة الت����ي تبل����غ ال�اح����دة تقريب����اً 
املئ����ة �س����فحة باملالح����ق املختلف����ة اإذا 
مل تف����ق ذل����ك، يكفي؟ يف وقت ي�س����تكي 
في����ه اأغلب اأ�س����حاب اجلرائد من �س����غط 
ال�رق والتكلفة وحجم ال�س�����ق و�س����عف 
االإمكانيات باالإ�س����افة طبع����اً لعدم ت�فر 
الطم�����ح واجلم�ح للخ����روج من هذا احليز 

ال�سيق؟
ه����ل البحرين يف ه����ذا الع�رس املنفتح 
عل����ى الكرة االأر�س����ية التي اأ�س����بح فيها 
الع����امل بحجم قرية عاملي����ة واحدة تتحرك 
�س����من منظ�م����ة معق����دة و�س����لت حلالة 
االكتف����اء ثقافي����اً ومعرفي����اً؟ وم����اذا عن 
ال�س����ينما واالأوب����را والرواي����ات العاملي����ة 
وامل��س����يقى التي تتعدى ح����دود البالد، 
كل ثقافتن����ا وكل م����ا نقدم����ه وكل ه����ذا 
احل����راك واخل�س����ائر والتكلف����ة الباهظ����ة 
التي تلتهمها الثقاف����ة واالإعالم مل تخرج 
عن نطاق حدود البحرين لالأ�س����ف ال�سديد 
بعك�ش ال��سع قبل مئة �سنة بع�رس الل�ؤل�ؤ 
حينم����ا ك�رس التب����ادل الثقايف احل����دود. ما 
ال����ذي جرى وجعلن����ا ننكفئ على اأنف�س����نا 
ونقتن����ع مب����ا لدين����ا وت�س����يق روؤيتنا وال 
نطم����ح للخ����روج نح����� العاملي����ة.. اأو على 
االأق����ل لالإقليمية، ماذا ج����رى بحق وجعلنا 
نقف يف مكاننا بينما االآخرون ما�س�����ن يف 

ك�رس احلدود دون تردد اأو انكفاء؟.

تنويرة:

 املنزل بدون رف�����ف الكتب كالغابة 
بال اأ�سجار. 
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ومضة قلم

يف  االإ�س����المية  الدول����ة  اأّن  يب����دو 
تلف����ظ  )داع�����ش(  وال�س����ام  الع����راق 
اأنفا�سها االأخرية بعد اأن بقيت تفر�ش 
�س����ط�تها عل����ى مدينة امل��س����ل زهاء 
اأع�����ام ثالث����ة. اإّن قرار اجتث����اث جذور 
ه����ذه الع�س����ابة التي عاثت ف�س����اداً يف 
االأر�ش ال يق����ّل يف نظري عن القرارات 
التاريخية الكربى التي غريت م�س����ري 
العامل كالق�س����اء عل����ى تنظيم القاعدة 
االإرهابي الذي عان����ت منه دول العامل، 
اأب�س����ع  التج����ارة  برج����ي  وكان تفج����ري 
اأعمال����ه على االإط����الق. كان الت�س����اوؤل 
مل����اذا وقف����ت بل����دان الع����امل جميعها 
دون ا�س����تثناء تتفرج على داع�ش وهي 
متار�����ش كل اأ�س����كال الذب����ح والرتويع 
الت����ي متاثل يف وح�س����يتها ما اقرتفته 
جميع املنظم����ات االإرهابية؟ بالطبع ال 
اأحد ميل����ك اإجابة قاطع����ة حتى اللحظة 
الأنه����ا اأ�س����بحت لغزا ي�ستع�س����ي على 

الفهم!
لن نناق�ش هنا كيف تاأخر اأ�سحاب 
القرار يف القب�ش على زعماء الع�س����ابة 
وال كيف متكن�ا من ب�س����ط �سيطرتهم 
عل����ى االأر�����ش، لك����ّن امله����م الي�م ه� 
اأن يتمكّن اأهل امل��س����ل م����ن العي�ش 
باأمن و�س����الم بعد اأن حرم�هم حتى من 
ال�����رساخ، والب����ّد من االقت�س����ا�ش ممن 
مار�����ش بحقهم كل ه����ذا الظلم الذي ال 

مثيل له يف التاريخ. 
األي�����ش حرّيا بكل بلدانن����ا العربية 
واالإ�سالمية التي اكت�ت بنار الدواع�ش 
- وال نعتق����د اأّن هن����اك م����ن مل يطل����ه 
�رساره����ا املدم����ر - البح����ث يف الكيفية 
التي ا�س����تطاع به����ا الدواع�����ش فر�ش 
كيانهم اللقيط وبالتايل اإجراء درا�س����ة 
معمقة وجادة ح�ل كيفية تغلغل اأخطر 
فكر يف تاريخ االأمة. ي�سري باحث�ن اإلى 
اأّن هناك تاأثرياً الأ�س�����ل اخل�ارج على 
فك����ر “التنظي����م” والب����د م����ن الت�قف 
عن����ده. واأب����رز ما بن����ي علي����ه فكر هذه 
اجلماع����ة ه����� تكف����ري م����ن يخالفه����م 
والتج����رمي  االإدان����ة  اأح����كام  واإ�س����دار 

والردة وغريها من مفاهيم. 
اإل����ى كب����ري عن����اء  ول�س����نا بحاج����ة 
للتع����رف عل����ى كيفي����ة جل�����ء “داع�ش 
واأخ�اته����ا” اإلى انتهاج العنف �س����بيال 
لن�رس فكرهم لتحقيق ماآربها يف اإن�س����اء 
ما حتلم به وتخطط له زعما اأنها تطبق 
اأح����كام ال�رسيع����ة م����ن اأج����ل بن����اء نظام 

اإ�سالمّي. 
وبق����ي اأن ن�ؤك����د اأن علم����اء االأم����ة 
ترباأوا م����ن فكر التنظيم ب����ل اعتربوه 
بعيدا عن روح االإ�سالم واالأزهر ال�رسيف 
و�سفهم ب� “خ�ارج وبغاة” ويجب على 

والة االأمر قتالهم ودحرهم.

ما بعد داعش

اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اإن ت�جيه �سيدي �ساحب ال�سم� امللكي 
االأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة رئي�ش 
ال����زراء امل�ق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه الإعادة 
هيكل���ة اجله���از احلك�م���ي وذل���ك بتقلي�ش 
ع���دد ال����زارات والهيئ���ات احلك�مي���ة عرب 
دم���ج ال����زارات، وتقلي���ل ع���دد الهيئ���ات 
وامل�ؤ�س�سات، ه� التخطيط ال�سحيح والفعال 
للتقدم والكفاءة وزيادة االإنتاجية ودائما اأي 
ت�جه ي�س���در من �سيدي �سم� رئي�ش ال�زراء 
يحم���ل يف ثناي���ا النج���اح، فكل دول���ة ينبغي 
اأن تعي���د �س���ياغة االأهداف وال�سيا�س���ات يف 
�س����ء املتغ���ريات العاملي���ة ليك����ن عندها 
اأ�س���ا�ش وق�اعد مرن���ة ذات اأه���داف ط�يلة 
وق�سرية املدى، وال�س���ك اإن هذه االإجراءات 

العالجية �س���تحقق اأف�سل م�ست�ى من العمل 
والكفاءة وت�فري اجله���د واملال على اعتبار 
اأن التقلي�ش والدمج ي�سجل ب�سفة م�ستمرة 
زي���ادة كبرية يف االإنتاجية وم�س���اعفة العمل 
يف خمتلف القطاع���ات، ويف عامل الي�م اخلط 
الرئي�س���ي املميز يف عمل احلك�مات ه� هذا 

الت�جه.
اإن طبيع���ة العمل احلك�م���ي يف املرحلة 
املقبل���ة تتطل���ب تنظي���م العملي���ة يف البناء 
والتجهي���ز والرتكيز عل���ى املعرفة الدقيقة 
للم�س���تقبل وحفظ م�س���لحة االقت�ساد العام 
للم�اطن���ن  املقدم���ة  اخلدم���ات  ون�عي���ة 
وج�دتها يف كل القطاعات احلك�مية، وهذه 
النقطة من اأهم ما يركز عليه �س���يدي �س���م� 

رئي�ش ال�زراء حفظ���ه اهلل ورعاه، “اأي ج�دة 
للم�اطن���ن”، فاحلك�مة  اخلدمات املقدمة 
متار����ش دوره���ا الفاعل وتق���دم كل اجلهد 
والعط���اء الباذل م���ن اأجل امل�اط���ن وتعمل 
وت�س���ري على ق�اعد ثابتة ر�سمها �سم�ه من 
اأج���ل احلا����رس املزدهر وامل�س���تقبل امل�رسق. 
وم���ن هن���ا يج���ب عل���ى اجلمي���ع جتني���د كل 
الطاقات وال��سائل وم�س���اعفة العمل حتى 
ين�س���جم مع الت�ج���ه العام للدول���ة لتحقيق 
االعتب���ارات واالأهداف املطابق���ة لها، فرفع 
الطاقة االإنتاجية باجلهاز احلك�مي الربنامج 
املقرر الي�م وغدا وب�سكل عام وعلى اجلميع 
العم���ل بكفاءة واقت���دار، فنحن الي����م اأمام 
م�س����ؤولية وتخطيط جديد م���ن اأجل االرتقاء 

بحركة التنمية ودفعها خط�ات متقدمة.
البحرين قطعت �س����طا بعيدا يف كيفية 
الت�س���دي الأزم���ة تدين اأ�س���عار النف���ط التي 
ع�س���فت باملنطق���ة يف ظل اأو�س���اع متغرية 
وهي ت�س���ري باإذن اهلل دون النظر اإلى ال�راء 
والأ�س���واط القادمة كلها مكا�سب، حيث اأكد 
�سيدي �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة عاه���ل البالد املف���دى حفظه اهلل 
ورع���اه “اأهمية اال�س���تمرار يف النهج اخلا�ش 
بتن�ي���ع قاعدة االقت�س���اد ال�طني من خالل 
دعم القطاعات احلالية وا�ستحداث قطاعات 
اقت�س���ادية جديدة، مبا يخدم خطط التنمية 
االقت�س���ادية ويع�د باخل���ري واملنفعة على 

ال�طن وامل�اطن”. 

إعادة هيكلة الجهاز الحكومي... 
رؤية حكيمة وتخطيط فعال

يف كل عام تلتقي هيئة الثقافة واالآثار مبملكة 
البحري���ن بجمه�رها البحرين���ي واخلليجي والعربي 
والعاملي مع ربيعها الذي حت�س���د فيه جمم�عة من 
االأن�س���طة والفعالي���ات الفنية املتن�ع���ة على مدار 
ثالثة اأ�س���هر، م���ن فرباير اإلى اأبري���ل. يف هذا العام 
2017م وه���� العام الثاين ع�رس على الت�ايل لتنظيم 
ه���ذا املهرج���ان امُلتميز والرائع دائًم���ا تلتقي فيه 
الهيئ���ة م���ع جمه�رها الذي���ن يح�رسون مل�س���اهدة 
العديد من الفعاليات الثقافية من اأم�سيات �سعرية 
وم��س���يقية وغنائي���ة ون���دوات فكري���ة وعرو����ش 

م�رسحية ومعار�ش ت�سكيلية واأفالم اأجنبية.
ويت�اف���ق اجلهد الثق���ايف البحرين���ي مع اإعالن 
اجلمعي���ة العامة لالأم���م املتحدة ع���ام 2017م عاًما 
لت�س���خري ال�س���ياحة امل�س���تدامة م���ن اأج���ل التنمية 
واالرتق���اء باأهمي���ة ال�س���ياحة. وم���ن خالل اأن�س���طة 
الهيئ���ة الثقافي���ة والرتاثي���ة مت اإحي���اء الكثري من 
القيم والعادات والتقاليد التي تنتمي اإلى الثقافة 

البحرينية والعربية.
اإن االهتم���ام بالثقافة وامل�اقع االأثرية ومعامل 
البالد التاريخية من متاحف واأعمال حرفية �س���عبية 

ج���زء م���ن ال�س���ياحة الثقافي���ة التي الق���ت اهتماًما 
م���ن قبل هيئ���ة الثقاف���ة واالإعالم وبت�جي���ه ودعم 
م���ن احلك�مة امل�قرة ورعاية �س���امية م���ن القيادة 
ال�سيا�س���ية الر�س���يدة. وا�س���تطاعت اأن�سطة الهيئة 
من برامج وفعاليات ومهرجانات اأن ت�سجل ح�س�ًرا 
وطنًي���ا وخليجًيا وعربًيا ودولًيا متميًزا، و�س���ريتفع 
م�ؤ����رس ه���ذا احل�س����ر كلم���ا مت ا�س���تحداث عنا����رس 
�سياحية جديدة وت�ظيف املنا�سبات مبا ُيحقق تن�ع 
املنتج ال�س���ياحي، وميكن اأي�ًس���ا ت�ظيف ال�س�احل 
البحرينية الكثرية امُلمتدة خلدمة ال�سياحة ال�طنية 

واخلليجي���ة والعربية كما ه� حا�س���ل يف الكثري من 
االأقطار العربية واالأجنبية، خ�س��س���ا اأن �س����احلنا 

مادة �سياحية مل يتم ا�ستغاللها بعد.
اإن ال��س���ائط الثقافية تعترب من اأهم احل�افز 
التي تدفع ال�سائح اإلى زيارة البالد، ك�نها من اأكرث 
االأن�س���طة الق���ادرة على تق���دمي وتنظيم االأن�س���طة 
امُلتن�ع���ة امُلرتبط���ة بتن�س���يط ال�س���ياحة، كتقدمي 
واملعار����ش  امل��س���يقية  واحلف���الت  امل�رسحي���ات 
الفني���ة يف االأماك���ن وامل�اقع الرتاثي���ة والتاريخية 

املنت�رسة يف بالدنا.

عبدعلي الغسرةربيع الثقافة

هدى هزيم

hudahazeem@
hotmail.com 

الناس

والتج���ارة  ال�س���ناعة  وزارة  تعت���زم 
وال�س���ياحة اإ�س���دار ق���رارات تنظ���م عم���ل 
املطاع���م املتنقل���ة بالتعاون م���ع اجلهات 
احلك�مية، وذلك بغر�ش ت�س���جيع ال�س���باب 
عل���ى ه���ذا الن����ع م���ن مب���ادرات االأعم���ال 

وحتفيزهم لالنخراط ب�سوق العمل.
نقرتح اإطالق امل�رسوع ب�س���كل متكامل، 
من خالل تعاون اجلهات احلك�مية واخلا�سة 
يف جم���ال ري���ادات االأعم���ال، بحي���ث تعطى 
االأول�ي���ة لل�س���باب العاطل���ن ع���ن العمل 
املطلق���ات  م���ن  املح���دود  الدخ���ل  وذوي 
واالأرام���ل وذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة مبا 
يغنيهم عن الع�ز واحلاجة، مع اأهمية تقدمي 
الدع���م املايل واال�ست�س���اري والت�س���هيالت 
لبدء امل�رسوع واالأخذ بيد �س���احبه اإلى مرحلة 

النجاح.
وحب���ذا ل���� اأطلق م����رسوع “ال�س���احنات 
املتنقل���ة” ب�س���كل م�ح���د وطاب���ع وطن���ي 
يعك����ش اله�ية الرتاثية والتاريخية ململكة 
البحري���ن، وباأل�ان زاهي���ة وجاذبة وخدمات 
ذات ج�دة تخ�سع للرقابة ال�سحية وباأماكن 
وال�س���ياح.  امل�اطن���ن  جتت���ذب  منا�س���بة 
نتطل���ع  االحت�س���ان،  ي�س���تحق  امل����رسوع 
ملب���ادرات اإن�س���انية من البن�ك االإ�س���المية 
والتجارية، بحيث يتكفل كل بنك ب�س���احب 
م����رسوع، ويدعم���ه اإلى اأن يق���ف على رجليه 
ويحقق اأرباح���ه، وبذلك نحقق اأجمل �س����ر 
التكاف���ل االجتماع���ي عرب م�س���اريع وطنية 

�سغرية وناجحة.

ضبط التبرعات

ن�س���كر وزارتي “االأ�س���غال” و“العمل” 
عل���ى اجله����د املبذولة يف �س���بط حاويات 
جم���ع املالب�ش والل����ازم امل�س���تعملة التي 
انت�رست م�ؤخرا ب�س���كل ع�س����ائي وغري اآمن. 
فقد ت�ؤدي حل����ادث مرورية ب�س���بب حجب 
الروؤي���ة، اأو ترم���ى فيه���ا م�اد خط���رة على 
�س���المة م�س���تخدمي الطري���ق، ناهي���ك عن 

منظرها غري الالئق.
عملية ال�س���بط والرقابة �ستطبق وفق 
القان�ن، وعل���ى اجلمعي���ات التقدم بطلب 
وحتدي���د ن����ع التربع���ات والغر����ش منه���ا 
وطريقة اجلمع والت�رسف بها، وبعد امل�افقة 
�ستمنح املنظمة مل�سق “رخ�سة” للحاوية. 
ت�س���ديد الرقاب���ة ومعاقبة املخالف���ن اأمر 

مهم، حفاظاً على االأمن وال�سالح العام.

عمليات التجميل في المنازل

ما ك�س���فته الزميل���ة “ال�طن” ب�س���اأن 
االنت�سار ال�ا�سع لعمليات التجميل، وجترى 
دون خ���ربة يف ال�س���ال�نات واملن���ازل، يعد 
جرمية وي�س���كل خط����رة بالغة على �س���حة 
الزبائن. ومن امل�ؤ�سف االإقبال عليها به��ش 
وجهل، فاالأمر ي�س���تدعي حمالت ت�ع�ية يف 

جميع االأماكن وال��سائل االإعالمية. 
تتعدد ق�س����ش �سحايا “جتار احلقن” 
الذين يلهث����ن وراء الك�س���ب املادي دون 
رقي���ب وال �س���مري، فالبع����ش خ����رس حياته 
مقاب���ل عملي���ات جتمي���ل االأن���ف اأو �س���فط 

ده�ن ال داعي لها من االأ�سا�ش.
اأطب���اء  م���ن  فري���ق  ت�س���كيل  نق���رتح 
واملعاي���ري  ال�س����ابط  ل��س���ع  التجمي���ل 
وتقن���ن ه���ذه العمليات وفق ا�س���رتاطات 
�س���حية ومعتمدة بكل امل�ست�س���فيات منعاً 

لل�ق�ع يف املحظ�رات.

مطاعم الشاحنات 
المتنقلة

أين مكاننا 
على الخريطة؟

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



يتجّدد لقاء “ديريب” كرة اليد البحرينية 
بممن األهممي والنجمة حينمما يلتقيان 
اليوم األربعاء يف افتتاح الجولة األخرية 
من الدورة السداسممية لممدوري أندية 
الدرجة األوىل لكرة اليد، وذلك يف متام 
السمماعة 5.30 مسمماًء وبعدها مبارشة 
يتواجممه باربممار مع نظممريه أم الحصم 
عند السمماعة 7، وذلك عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
املبمماراة سممتكون عممىل  أن  وبالشممك 
صفيح سمماخن ملا لها من أهمية كبرية 
بممن الطرفن، كونها يريممدان تحقيق 
الفمموز واعتممالء الصدارة التممي تعطيه 
األفضلية واألريحيممة يف مالقاة صاحب 
املركممز الرابممع وتجنب مالقمماة باربار 
“األقرب للحصممول عىل املركز الثالث”، 
كمما أن األهي يريممد رد الدين لغرميه 
النجاوي حينا كّبده خسارة موجعة 
يف لقاء الممدور التمهيدي. ومن املؤّمل 
أن يحظممى اللقاء بحضممور جاهريي 
جيممد العممدد من ِقبممل النجمة يف ظل 
“تغييب” جاهري األهي هذا املوسممم 

بسبب عقوبة اإليقاف. 

النجمة واألهلي

يدخل الفريقممان برصيد متسمماٍو )12 
نقطممة( مممع أفضلية لألهممي يف فارق 
األهداف، إذ ميتلممك فرصتن للحصول 
عىل املركممز األول )الفمموز والتعادل(، 
فيمما النجمممة فلديممه خيممار الفمموز 
للحصول عىل الصدارة. الفريقان التقيا 
سابًقا وكان الفوز حليف النجمة الذي 
تالعممب باألهممي متاًما وكّبده خسممارة 
كبممرية وكان املدرب حينهمما بدر مريزا. 
مباريممات  يف  سممارا  واألزرق  األصفممر 

السممدايس بشممكل جيد وتصاعدي من 
حيممث املسممتوى الفني الممذي أهلها 
لكسب خصومهم وحصد نقاط الفوز، 
ولقاؤها اليوم يبّش مبتعة فنية كبرية 
من خالل السواعد املتوافرة لديها، ملا 

تحمله من خربة وقوة فنية هائلة.
مما خلفيًّا أفضل من  النجمممة ميتلك خطًّ
غرميه بسبب وجود العليان مريزا وعيد، 
وبجانبهم كميل محفوظ وحسن بابور، 
بخممالف األهي الذي يعّول عىل صادق 
عي ومهدي مممدن، وقد يعممود اليوم 
محمممد املقممايب، ويف الحراسممة فالكفة 

متيممل للخربة محمد عبدالحسممن عىل 
شممقيقه صالح عبدالجليل. أما يف مركز 
الجناح فاألهي لديممه قوتان ضاربتان 
بوجممود عي يوسممف ومهدي سممعد، 
واألمر نفسممه للنجمممة بوجود محمود 
الونة وبالل بشممام. فيمما مركز الدائرة 
فاألهي يعّول عىل محمد مريزا أو عي 
حسممن بحسممب املجريات، ويف الجهة 
األخممرى قد يلجأ النجمممة لوضع نديم 
القطممان أو عي فريد يف بادئ األمر ثم 
اللجوء لعي عيد كمما حدث يف اللقاء 

األخري أمام باربار.

لقاء ورغم املعطيممات واملؤرشات التي 
ترّجممح كفة فريممق دون اآلخممر، فإن 
التكهن بهوية الفائز صعب للغاية، ألن 
لقمماءات “الديريب” دامئًا ما تكون مثرية 
ومجنونة مبعنى الكلمة وال تخضع ألية 

حسابات واعتبارات أخرى.

باربار وأم الحصم

لقمماء من املفممرض أن ُيحسممم لكتيبة 
باربممار يف ظل فممارق اإلمكانات الفنية 
وعنممر الخربة التممي ميتلكهمما، ولكن 
بسبب مسممتوياته املتذبذبة من جهة 

واألمل الذي يتمسممك به أم الحصم يف 
دخول املربع، يجعل اللقاء “مجهوالً”، 
أي أن كل االحتمماالت واردة. باربممار 
ميتلك )8 نقاط( وأم الحصم )6 نقاط(، 
والفريقممان يطمحممان لتحقيق الهدف 

املشرك وهو الفوز.

حسابات معقدة

بخالف األهممي والنجمة، فمموز باربار 
يؤهلممه رسممميًّا للمركز الثالممث، فيا 
لو فمماز أم الحصم ووصممل للنقطة 9، 
فسيعادل باربار الذي بخسارته سيصل 
للنقطممة 9 أيًضا، فعليهمما االنتظار ملا 
سممتفرس عنه مباراة االتفاق مع توبي 
غممًدا، كون االتفاق ميتلممك 6 نقاط وله 
حظوظ يف التأهل، وإذا ما فاز االتفاق 
وسقط أم الحصم فإن االتفاق سيكمل 
الضلممع األخممري للمربع، ولكممن تبقى 
الحسابات مفتوحة عىل مراعيها من 
أجل املركزيممن الثالث والرابممع إذا ما 
تسمماوت الفرق الثالثة بنفس الرصيد، 
فسمميتم اللجوء لفارق األهداف وعدد 
األهممداف التي سممجلها كل فريق )له 

وعليه(.

“ديربي” النجمة واألهلي على صفيح ساخن
لالنفراد بصدارة سداسي كبار اليد

فريق النجمة لكرة اليد فريق األهلي لكرة اليد

علي مجيد

أشمماد األمممن العممام املسمماعد 
للشممباب  األعممىل  للمجلممس 
اللجنة  أمممن عممام  والرياضممة 
األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عسكر بالتمثيل املشف لفتياتنا 
يف النسممخة الخامسة من دورة 
التي  الخليجيممة  املممرأة  ألعاب 
القطرية  العاصمممة  تحتضنهمما 
الدوحممة، معرًبمما عممن فخممره 
املممشف  بمماألداء  واعتممزازه 
ملنتخباتنمما والعباتنا وما حققوه 
من نتائممج إيجابية حصدوا من 
امليداليات  مممن  العديد  خاللها 
وضعتهن  يف املرتبة الثانية عىل 

جدول امليداليات حتى اآلن.
جمماء ذلممك خممالل اسممتقباله 
منتخبات الرماية وألعاب القوى 
وكرة اليد مببنى اللجنة األوملبية 
بعممد عودتهن من  البحرينيممة 
بامليداليات  محملممن  الدوحة، 

امللونة.
وخممالل اللقمماء نقممل عسممكر 
تحيممات وتهمماين ممثممل جاللة 

امللك لألعال الخريية وشممؤون 
الشممباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نممارص بن حمممد آل خليفة إىل 
ومتنيممات  الثالثممة  املنتخبممات 
سممموه لهممم بممدوام النجمماح 

والتوفيق.
اللجنممة  بممأن  عسممكر  وأكممد 
األوملبية البحرينية مهتمة كثريا 
برياضة املرأة، وأن هذه النتائج 

اإليجابية املشفة من شأنها أن 
تعزز هذا االهتام وتدفع بقوة 
باتجاه زيادة الدعم والتشجيع، 
مشممريًا إىل الممدور الكبري الذي 
الرياضية يف  االتحممادات  تلعبه 

هذا الجانب.
املشفة  النتائج  ووصف عسكر 
التي تحققممت يف الدوحة حتى 
اآلن بأنها مؤرش إيجايب يعكس 
علممو كعممب الفتمماة الرياضية 
شممقيقاتها  بممن  البحرينيممة 

الخليجيممات، وهذا يف حد ذاته 
يحفممز اللجنممة األوملبيممة عىل 
رياضة  تجمماه  نهجها  مواصلممة 

املرأة.
ومن جانبه، أعرب عضو مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية البحرينية 
لكرة  البحريني  االتحمماد  رئيس 
اليممد عي عيىس إسممحاقي عن 
شممكره وتقديره للجنة األوملبية 
البحرينية عىل هذا االسممتقبال 
برياضة  اهتامها  وعىل  املحفز 
املممرأة، مؤكدا بممأن اتحاد كرة 
اليممد حريممص كل الحرص عىل 
إعادة نشمماط اللعبة بالشممكل 
الذي يضمن اسممتمرارية التزام 
الالعبات عىل مدار املوسم تطلعا 
لنتائج أفضل يف االسممتحقاقات 
القادمة، مشمميدا بقرار مجلس 
إدارة اللجنممة األوملبيممة األخري 
والقايض بتخصيص نسبة مئوية 
من موازنة االتحادات للنشمماط 

النسايئ.

مشيًدا بالتمثيل المشرِّف لرياضة المرأة 

عسكر يستقبل فتيات الرماية والقوى واليد  
ضاحية السيف       اللجنة األولمبية البحرينية 

استقبال منتخب الرماية الحائز على المركز األول

أشرف بسيسو مع خميس المقلة
sports@albiladpress.com
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حقق ممثل الكممرة البحرينية فريق 
الحممد فوزا عىل فريق الصفاء اللبناين 
بثالثة أهداف مقابل واحد، يف اللقاء 
الممذي جمعهمما مسمماء أمممس عىل 
االستاد الوطني، ضمن الجولة الثالثة 
للمجموعممة الثانيممة لممكأس االتحاد 

اآلسيوي. 
ويديممن الحد بهذا الفمموز للمحرف 
النيجممريي دايو الذي سممجل هدفن 
فيمما   ،)62( و   )11( الدقيقتممن  يف 
سممجل مواطنممه أوتممي هدفمما يف 
الدقيقة )32(، يف حن سجل الالعب 
الكامريوين سممتانديل ايتشممايب هدف 

الصفاء الوحيد يف الدقيقة )33(.
وبناء عممىل نتائج أمس فممإن ترتيب 
املجموعة يشري إىل اآليت:صدارة فريق 
الوحممدة السمموري برصيممد 7 نقاط، 
ثم القوة الجويممة العراقي برصيد 5 
نقاط، الحممد 3 نقاط وأخممريا فريق 
الصفاء اللبناين يف املركز الرابع بنقطة 

وحيدة.
وبممدأ الحد املباراة بتشممكيلة ضمت 

الحارس عباس أحمد و الالعبن:سيد 
العبيديل  وإبراهيممم  محمد عدنممان 
الشمميخ  وبالطرفممن حمممد فيصممل 
وراشممد الحوطممي، وطرفمما الوسممط 
أوروك ودايو، وبالعمق عيىس مصبح 
ومحمد الداود وعبدالوهاب املالود، 

ويف األمام أوتي أوغبا.

الشوط األول

حقق فريممق الحد بدايممة مثالية يف 
الحصممة األوىل من اللقمماء ، إذ ظهر 
بنهممج  هجومممي واضح مممن خالل 
تحركات املالود يف املنتصف باإلضافة 

إىل دايو يف الناحية اليرسى.
 وحصممل الحد عممىل فرصممة مبكرة 
الضغط  للتهديممف، جممراء  سممانحة 
الهجومممي، إذ لعب راشممد الحوطي  
كرة عرضية وتابعها املالود بتسديدة 
يف الدفمماع اللبنمماين قبممل أن تعتي 

املرمى.
 وحصممل الحممد عىل مممراده، حينا 
سممجل الهدف األول بعد أن وصلت 

كممرة لدايممو من ركلممة ركنيممة لعبها 
برأسه لرتد من األرض وتتجه للزاوية 
اليممرسى العلويممة ملرمممى الحممارس 

إبراهيم املوىس )11(.
 ولعممب املالود كممرة أمامية لألردين 
محمد الداود قبل أن يبعدها املدافع 

عي السعدي  عن مرمى فريقه.
 ولعب املدافع الحداوي سيد محمد 
عدنان كرة رأسممية مرت جوار القائم 
األمين للمرمممى وكذلك اتجهت كرته 

الثابتة البعيدة )27(.
 وتوغممل محممرف الحممد أوتي من 
املدافع ستانديل الذي تعرقل وسقط 
عممىل األرض وسممدد النيجممريي كرة 
لولبية سكنت الزاوية اليمنى للمرمى 
اللبنمماين )32(، معلنممة الهدف الثاين 

للفريق األزرق.
 ويف الدقيقة )33( حاول الداود إبعاد 
كممرة قادمة مممن ركلة ركنيممة لكنها 
تهيأت للمتقممدم سممتانديل ، والذي 
أودعهمما املرمممى الحممداوي ؛لينتهي 

الشوط بنتيجة )2/1(.

الشوط الثاني

تحسن أداء الفريق اللبناين يف الحصة 
الثانية من اللقمماء لكن دون خطورة 
حقيقيممة عىل مرمممى الحارس عباس 

أحمد.
 يف املقابل، اعتمد الحد عىل الهجات 

املرتدة الرسيعة ومن إحداها سممدد 
دايو كممرة وصلت للحممارس اللبناين 
الذي حمى مرماه من الهدف الثالث.
 وانطلممق دايممو بكرة مررهمما لحمد 
فيصل الشمميخ، والذي بدوره أعادها 
لدايو وسددها بشممكل رائع لتدخل 

املرمممى اللبناين من الزاويممة اليمنى 
.)62(

 الهممدف الثالممث جعممل اللبنانيممن 
يتقدمون لألمام بشكل كبري بحثا عن 

التقليص. 
ولعب البديل حسن هزمية  كرة قوية 

وصلت ليد الحارس عباس أحمد.
 وسممدد البديممل الحداوي مسممعود 
قمرب الذي دخل بداية الشمموط بدال 
من املالود كممرة قوية حولها الحارس 

اللبناين لرضبة ركنية )71(.
 وأبعد حارس الحد عباس أحمد كرة 
قوية سددها ميندي، ثم سدد بديل 
الحد اآلخر أحمد الختال كرة مباغتة 
احتضنهمما الحارس املوىس والذي عاد 
وأبعممد كرة انفرادية من الختال أيضا 

يف الوقت بدل الضائع.
أدار اللقمماء طاقممم تحكيمممي مممن 
باكسممتان مكون من:حكم السمماحة 
خورام شهزام، ويعاونه محمد حبيب 
وعي محمممد، والحكم الرابع محمد 

أحمد.

الحد يتخطى الصفاء اللبناني بثالثية في كأس االتحاد اآلسيوي
حقق فوزه األول في دور المجموعات

أحمد مهدي

األربعاء 15 مارس 2017  
 16 جمادى اآلخرة 1438
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خطف نجوم فريق املنامة الصغار 
لقممب بطولممة دوري زيممن لكرة 
السلة لفئة الناشممئن، إثر فوزهم 
بنتيجممة  عممىل حسمماب األهممي 
)74/72(، يف املباراة النهائية التي 
أقيمممت بينها مسمماء أمس، عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وعقممب اللقاء، رفع قائممد املنامة 
درع الممدوري بعممد تسمملمه من 
يممد نائب رئيممس مجلممس إدارة 
االتحمماد نارص القصممري والذي قام 
بممدوره بتسممليم العبممي الفريق 
البطل امليداليات الذهبية وتقليد 
الوصيف بالفضممة، وفريق الحالة 
بامليداليات  الثالث  املركز  صاحب 
الربونزيممة والتي حققها بعد فوزه 
يف مبمماراة تحديد املركزين الثالث 
والرابممع عممىل حسمماب املحممرق 

بنتيجة )66/62(.
وجاءت املباراة مثرية ومل تحسممم 
النهايممة، وكان  نتيجتهمما إال مممع 
األهممي األفضل يف الشمموط األول 
من حيث التنظيم وبناء الهجات 
نظرا لركيزهم الذهني العايل، فيا 
تحسن مستوى املنامة يف الشوط 

الثاين بعدما نظم صفوفه واعتمد 
اللعب الضاغط لينجح من تحويل 

تأخره إىل فوز مع نهاية املباراة.
ورغم خسممارة األهي، إال أّنه قّدم 
أداًء عالًيا عىل املسممتوى الجاعي 
يف الدفاع والهجوم، لكّنه مل يتمكن 
من الحفمماظ عىل فممارق النقاط 

الكبري.
وأخذ األهي األفضلية يف الشمموط 

األول، إذ تقممدم يف الفممرة األوىل 
بنتيجة 18/12، ثم رفع الفارق يف 
الربع الثاين الذي حسمه بم44/27.

وسّجل املنامة عودة قوية يف الربع 
الثالث الذي قلص فيه الفارق إىل 
8 نقمماط وانتهى أهالويًّمما بنتيجة 

.52/44
وبلغممت اإلثممارة قمتهمما يف الربع 
األخري حينا قلب املنامة النتيجة 

لصالحه 54/52 مسممتعيًدا التقدم 
للمرة األوىل منذ الربع األول.

ومتكن األهي من العودة وتعديل 
النتيجة يف آخممر 12 ثانية 72/72، 
إال أّن رميتممن حرتممن من املنامي 
مصطفى حسممن يف آخممر 3 ثواِن 
حسمممت النتيجة لفريقه، ليظفر 
بممأوىل ألقاب املوسممم السممالوي 

للفئات السنية.

تم االتفاق بن الرئيس التنفيذي ملجموعة سوليدريت أرشف بسيسو ورئيس نادي 
البحرين للتنس خميس املقلة عىل مواصلة مجموعة سوليدريت القابضة رعايتها 

السنوية لبطولة البحرين الدولية “فيوتش” للمحرفن يف التنس، كراع ذهبي لهذه 
البطولة، والتي ينظمها نادي البحرين للتنس منذ عام 2012 وللعام السادس عىل 

التوايل، وتقام النسخة السادسة من البطولة يف الفرة من 27 مارس الجاري إىل األول 
من أبريل 2017. وبهذه املناسبة، أعرب رئيس النادي خميس املقلة عن شكره وتقديره 
إىل رئيس مجلس إدارة مجموعة سوليدريت القابضة خالد جناحي وإىل الرئيس التنفيذي 

أرشف بسيسو عىل رعاية هذه البطولة سنويًّا، ما كان له أكرب األثر يف كل ما تحققه 
البطولة من نجاحات. وينظم نادي البحرين للتنس البطولة بإرشاف االتحاد الدويل 

للتنس، ويشارك فيها أبطال التنس من مختلف دول العامل.

حقق املشاركون من مملكة البحرين 
نتائج مشفة وإيجابية يف بطولة قطر 

الدولية السادسة والعشين لجال 
الخيل العربية والتي أقيمت يف 

العاصمة القطرية الدوحة.
استطاعت الجياد البحرينية املشاركة 

يف الحدث العاملي من الظهور 
مبستوى كبري وتحقيق مراكز متقدمة 

يف مختلف الفئات وسط مشاركة 

ما يقارب 280 رأس خيل من أكرب 
املرابط واالسطبالت يف الخليج، ما 

انعكس عىل املنافسة التي متيزت 
بالقوة وتقارب املستويات، يف حن 

ظهرت الجياد البحرينية بصورة 
متميزة ومتكنت من املنافسة عىل 
األلقاب األمر الذي يؤكد مدى ما 

تتمتع به مملكة البحرين من سالالت 
عربية أصيلة. 

وجاءت النتائج البحرينية يف املسابقة 
الدولية عىل النحو التايل استطاع املهر 

عايل فريد ملك مربط العايل لعي 
العايل من خطف املركز األول يف فئة 

األمهر عمر سنتن، فيا متكنت املهرة 
دليانا ملك مربط النوادر تحقيق 

املركز الثاين يف فئة املهرات لعمر ثالث 
سنوات، وحقق املهر سعدون الزبري 
ملك مربط الشهاب لفاضل عباس 

الجمري الفوز باملركز الثاين عن فئة 
االمهر عمر سنة، وتواصلت اإلنجازات 

البحرينية يف فئة االفحل عمر 4 إىل 
6 سنوات، والتي حقق فيها الفحل 

دجاد ملك مربط النسيم املركز الثاين، 
يف الوقت الذي حققه فيه الفحل 
منتر الزبري ملالكه مربط النسيم 

كذلك امليدالية الربونزية لبطولة 
االفحل. 

ناشئو المنامة يتقلدون درع دوري السلة

إنجازات متميزة في بطولة قطر الدولية لجمال الخيل “سوليدرتي القابضة” ترعى بطولة “فيوتشر” 

محمد الدرازي

تتويج المنامة بدرع دوري الناشئين لكرة السلة )تصوير: رسول الحجيري( 

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

الماجد يثّمن ثقة نادي الشباب 
ويشكر الرأي العام

أحمد مهدي:

أعرب املدرب الوطني غازي املاجد عن 
فخره واعتزازه الكبريين بالثقة التي أوليت 
له من قبل نادي الشباب للدخول كمرشح 
عن النادي النتخابات اتحاد الكرة للدورة 

االنتخابية املمتدة حتى عام 2020.
وكان املاجد قد تقّدم للرشح رسميًّا 

لعضوية االتحاد، بيد أن اللجنة املشفة 
عىل االنتخابات رفضت الطلب؛ بسبب عدم استيفائه للشوط كا 
جاء يف بيانها. وذكر املاجد يف حديث لم”البالد سبورت” عىل هامش 

االنتخابات التي ستجرى اليوم أنه يشكر نادي الشباب عىل ثقته، 
مشريًا إىل أنه يثمن الدور الكبري الذي قام به رئيس النادي مريزا 

أحمد؛ لدعمه وترشيحه لعضوية االتحاد. وقال: “وقف نادي الشباب 
معي خصوًصا بعد اللغط الكبري الذي صاحب موضوع إلغاء ترشحي 

من قبل لجنة االنتخابات، وهي خطوة مشكورة من قبل النادي الذي 
ساندين بجميع الوسائل”.

كا قّدم املاجد شكره إىل األندية التي ساندت ترشيحه وأعلنت دعمها 
له، منّوًها بردة الفعل التي أبداها الرأي العام ومساندته إياه بعد 

رفض اللجنة املشفة عىل االنتخابات لطلب ترشحه لعضوية االتحاد.
إىل ذلك، متنى املاجد أن يوفق املجلس الجديد الذي سينتخب اليوم 
يف اجتاع الجمعية العمومية. وقال: “أمتنى التوفيق لإلدارة الجديدة 

لالتحاد البحريني لكرة القدم، وأن يكونوا خري خلف، وأن يقودوا 
الكرة البحرينية إىل مزيد من اإلنجازات”.

وأضاف: “جميع األمنيات بالتوفيق للمجلس الجديد يف قيادته للعبة 
الشعبية األوىل، وشخصيًّا أمتنى لجميع األعضاء الذين سيفوزون مزيًدا 

من النجاح وقيادتهم الكرة البحرينية لتحقيق إنجازات مختلفة”.

مؤتمرات صحافية لمربع 
السلة الذهبي 

لجنة “3 أون 3” تعقد اجتماًعا 
مع األندية 

اتحاد السلة - املركز اإلعالمي :  أكد األمن 
العام باالتحاد البحريني لكرة السلة عبداإلله 

عبدالغفار أن املربع الذهبي لدوري زين 
البحرين لكرة السلة للرجال سيشهد إقامة 

مؤمترات صحافية للمدربن عىل غرار 
الخطوة التي قام بها االتحاد يف الجوالت 
النهائية لبطولة كأس خليفة بن سلان 

وذلك بناء عىل التوجيهات الكرمية من لدن 
رئيس االتحاد سمو الشيخ عيىس بن عي بن خليفة آل خليفة بشأن 

االهتام مبثل هذه املؤمترات.
وقال عبدالغفار إن نجاح املؤمترات الصحافية يف بطولة كأس خليفة 

بن سلان، ومدى االستفادة التي حققتها كانت الدافع وراء تكرار 
الخطوة ذاتها يف ظل ما تشهده مباريات املربع الذهبي من منافسة 

قوية بن الفرق املشاركة، مؤكدا أن مثل هذه املؤمترات تعزز من 
احرافية الدوري البحريني واملدربن يف التعامل مع رجال الصحافة 

واإلعالم، كا أنها متنح الفرصة للجهات اإلعالمية لاللتقاء مبارشة مع 
أصحاب الشأن؛ ملناقشة مختلف الجوانب الفنية وطرح مختلف 

االستفسارات للحصول عىل املادة الصحافية املطلوبة.
وأعرب عبداإلله عبدالغفار عن أمله يف تعاون األندية املعنية مع هذه 

الخطوة؛ من أجل تحقيق الهدف األسمى إلقامة املؤمتر الصحفي، 
داعًيا رجال الصحافة واإلعالم للتفاعل مع خطط االتحاد التي تعزز 

مجال التعاون مع الجانبن.

اتحاد السلة - املركز اإلعالمي : تعقد 
اليوم لجنة “3 أون 3” باالتحاد البحريني 
لكرة السلة اجتاعا تنسيقيا مع املدربن 

واإلدارين باألندية األعضاء؛ من أجل بحث 
الرتيبات الخاصة بالربنامج املعتمد لهذه 

اللعبة باملرحلة القادمة.
ورصح رئيس لجنة 3 أون 3 عبدالجليل 

خضري أن هذه الخطوة تأيت يف إطار 
حرص االتحاد البحريني لكرة السلة عىل التواصل الدائم مع األندية 
ومشاركتها يف مختلف األمور املتعلقة باللعبة، مؤكدا أنه تم توجيه 

دعوة رسمية للجميع لحضور هذه الجلسة املهمة.
ولفت خضري إىل أن لجنة 3 أون 3 نجحت يف الفرة املاضية وبتوجيه 
من رئيس االتحاد سمو الشيخ عيىس بن عي بن خليفة آل خليفة يف 
إقامة العديد من الفعاليات الناجحة التي كانت محل تعاون وتفاعل 

األندية، مشريا إىل أن هذه األجواء تبش بالخري وتدفع اللجنة إىل 
مواصلة العمل عىل تقديم إضافة نوعية لهذه اللعبة، ورفع معدل 

تصنيف مملكة البحرين يف االتحاد الدويل لكرة السلة.

عبداإلله عبدالغفار 

عبدالجليل خضير

غازي الماجد
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الدوحة – محمد عون: حقق 
نادي داركليب فوزه الثالث عىل 

التوايل يف بطولة األندية الخليجية 
السادسة والثالثن للكرة الطائرة، 

وذلك بعدما فاز عىل متذيل 
الرتيب العن اإلمارايت بثالثية 

نظيفة، لريفع رصيده من النقاط إىل 
)9(، فيا ظل الخارس بال رصيد من 

النقاط.
وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع: 
)18-25، 27-29، 12-25(. وبفضل 

هذا الفوز يكون داركليب قد 
حافظ عىل آماله يف تحقيق اللقب، 

لكنه بحاجة لتحقيق الفوز عىل 
السالم العاين والعريب القطري 
وبالنقاط كاملة مع تعرث الريان 

ولو بالفوز بإحدى مبارياته بنتيجة 
.)3-2(

األهلي يخسر  

فقد النادي األهي فرصة تحقيق 
اللقب للمرة األوىل يف تاريخه، بل 

ومهد الطريق نحو الريان القطري 

ليك يحافظ عىل اللقب بعدما خرس 

أمامه بنتيجة )0-3(. بهذا الفوز 

رفع الريان رصيده من النقاط إىل 

)9( وتبقت له مباراتن مع العن 

اإلمارايت والسالم العاين، فيا ظل 

األهي عىل رصيده السابق وهو )5 

نقاط(.

وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع: 

.)25-21 ،25-21 ،25-21(

لقاءات اليوم
هذا، وستقام اليوم )3( مباريات 

يف الجولة ما قبل األخرية، إذ 
سيلعب الريان القطري مع العن 

اإلمارايت عند الساعة 3.30، يف حن 
سيلعب األهي البحريني مع الهالل 
السعودي عند الساعة 5.30، وآخر 

املباريات ستكون بن داركليب 
والسالم العاين عند الساعة 7.30. 
إذ يف حال انتر “العنيد” باللقاء 

فرحة داركليب بالفوزسيضمن الصعود ملنصة التتويج.

الطائ��رة خليجي��ة  ف��ي  يخس��ر  واألهل��ي  يف��وز  داركلي��ب 

من اللقاء )تصوير: أيمن يعقوب(



يعقد يف 7 من مساء اليوم )األربعاء( 
اجت��اع الجمعي��ة العمومية العادي 
الق��دم،  لك��رة  البحرين��ي  لالتح��اد 
وذلك يف فندق “داون ت��اون روتانا” 

بالعاصمة )املنامة(.
س��تقام  االجت��اع،  هام��ش  وع��ى 
انتخابات الدورة االنتخابية الجديدة، 

والتي ستمتد إىل عام 2020.
وكان الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة ق��د ُزيك رئيًس��ا لالتح��اد 
كمرش��ح عن نادي ق��اليل، بعد عدم 

تقدم أي مرشح للرئاسة.
ومّث��ن رئي��س مجل��س إدارة االتحاد 

البحرين��ي لك��رة القدم الش��يخ عيل 
ب��ن خليفة بن أحم��د آل خليفة ثقة 
األندية األعضاء املنضوية تحت مظلة 
االتحاد، وذل��ك بعد تزكيته لرئاس��ة 
القادمة  االنتخابي��ة  لل��دورة  االتحاد 

واملمتدة حتى عام 2020.
وع��ّ� الش��يخ ع��يل ب��ن خليفة عن 
اعتزازه الكبري بالثق��ة التي ُاوليت له 
من قبل األندية؛ لرئاسة االتحاد املهم 

خالل الدورة االنتخابية املقبلة. 
وق��ال: “نعاه��د الجمي��ع ع��ى أن 
نب��ذل جهوًدا كبرية م��ن أجل تطوير 
ك��رة الق��دم البحرينية ع��ى جميع 

املستويات”.
وق��ّدم رئي��س اتح��اد الكرة الش��كر 
لألندية األعض��اء بالجمعية العمومية 
عى التعاون الكبري الذي أبدته خالل 
الدورة االنتخابية املنتهية، مش��رًيا إىل 
أنه��ا كان��ت داعًا رئيًس��ا لالتحاد يف 
تحقيق إنج��ازات مختلفة عى جميع 

األصعدة.
وأك��د أن االتحاد حق��ق العديد من 
اإلنجازات منها يف املجال االستثاري، 
إذ نجح االتحاد يف توقيع عقود مختلفة 
لرعاية املسابقات التي ينظمها، والتي 
ساهمت يف مضاعفة املكافآت املالية 

املخصصة للمس��ابقات، حيث بلغت 
نس��بة الزيادة يف املكاف��آت أكرث من 

.% 400
وأش��ار عيل ب��ن خليف��ة إىل أن دعم 
األندية الوطنية امتد إىل مجاالت أكرث 
ا  وسًعا، حيث قّدم االتحاد دعًا خاصًّ
للف��رق الكروية األوىل ع��� تجهيزها 
بكامل األلبس��ة الخاصة بالتدريب أو 

املباريات.
ع��ى  ح��رص  االتح��اد  أن  وأوض��ح 
بناء عالق��ات مميزة م��ع االتحادات 
اإلقليمية والدولية، إذ نجحت مملكة 
البحرين يف استضافة كونغرس االتحاد 

اآلس��يوي عام 2015، كا ستستضيف 
كونغ��رس االتح��اد ال��دويل يف ماي��و 

املقبل من العام الجاري.
وس��تقام بعد نهاية االجتاع ستشهد 
اختيار 9 أعضاء من أصل 11 مرتش��ًحا 
تقدموا بطلب الرتشح لعضوية مجلس 
اإلدارة الجديد، بعدما انسحب مرشح 
نادي االتفاق عيل الباشا ومرشح نادي 

سرتة عار الخباز.
وسيس��مح بحض��ور ممثيل وس��ائل 
اإلعالم الرسمية الذين قاموا بالتسجيل 
ع� املوقع اإللكرتوين لالتحاد، عى أن 

يكون حضورهم للتغطية فقط.

“داون تاون روتانا” يحتضن انتخابات اتحاد الكرة.. اليوم
علي بن خليفة يثمن دور الجمعية العمومية

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

ب��و حس��ن:  الدوح��ة - حس��ن 
أح��رز منتخب البحري��ن الوطني 
للدراج��ات الهوائية لفئ��ة الكبار 
املركز الثاين يف س��باق الفرق ضد 
الس��اعة، ال��ذي أقيم يف الس��اعة 
الثاني��ة م��ن ظهر أم��س، ضمن 
منافس��ات اليوم األول من بطولة 
دول مجل��س التع��اون الخليجي 
للطري��ق الثامن��ة ع��رة للكبار 
والشباب والتاسعة عر للناشئني، 

التي تستضيفها العاصمة القطرية 
الدوحة، ويقيمها االتحاد القطري 
للدراج��ات الهوائية والرتايثلون يف 
منطقة لوسيل خالل الفرتة من 13 

– 17 مارس الجاري.
تواص��ل اللجنة املنظم��ة للبطولة 
برئاس��ة الدكتور محم��د الكواري 
إقامة املزيد من السباقات، حيث 
تش��هد الس��اعة الثامنة والنصف 
من صباح اليوم سباق الفردي ضد 

الساعة لفئة الناشئني ملسافة 11.5 
كيلومرتًا، سباق الفردي ضد الساعة 
لفئة الش��باب يف الساعة التاسعة 
والنص��ف ملس��افة 23 كيلوم��رتًا 
وس��باق الفردي ضد الساعة لفئة 
الكبار يف الساعة العارشة والنصف 
ملس��افة 34.5 كيلومرتًا، ومتيز يوم 
أم��س “اليوم األول من س��باقات 
البطول��ة” بالتنظيم الرائع الذي مل 
يك��ن غريبا عى أبن��اء دولة قطر 

الش��قيقة من خالل توفري األجواء 
املثالية ملثل هذا التجمع الخليجي 
البطول��ة  الس��نوي، وكان ملدي��ر 
جال عبداللطي��ف الكواري دور 
ب��ارز يف االرتي��اح النفيس لجميع 
املش��اركني م��ن خ��الل تواج��ده 
إىل جان��ب املنتخب��ات املش��اركة 
يف البطول��ة وحض��وره املتميز يف 
الفئات  لجميع  التتويج  احتفاالت 

العمرية.

في افتتاح خليجية الدراجات الهوائية بالدوحة

منتخبنا يحرز فضية الكبار وبرونزية الشباب 

منتخب البحرين للدراجات لفئة الكبار متوًجا الفضية
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انطالق الجولة النهائية 
لبطولة الدرفت الصحراوية 

“ألبا” تجّدد شراكتها مع حلبة 
البحرين 

الصخري - حلبة البحرين الدولية: كجزء من فعاليات سباق الفورموال 1 
)جائزة البحرين الك�ى لطريان الخليج 2017( تواصل حلبة البحرين الدولية 
“موطن رياضة السيارات يف الرق األوسط” حملتها الرتويجية ليستمتع بها 

جميع حاميل تذاكر السباق وذلك بانطالق بطولة الدرفت الصحراوية، وذلك 
مع بقاء 30 يوما فقط عى سباق الفورموال وان. وتنطلق بطولة الدرفت 

الصحراوية يومي الخميس والجمعة املوافق 16 و17 مارس الجاري وذلك 
عى مضار الفورموال وان اللفة األوىل والثانية والثالثة، وسيتمكن جميع 
حاميل تذاكر سباق “عيشها ويانا” من دخول بطولة الدرفت الصحراوية 

مجانا ملتابعة إثارة البطولة الدولية، وتنطلق أوىل فعاليات البطولة 
بالتسجيل يوم الخميس من 9 صباحا حتى 2 مساء، والتجارب الحرة من 3 

مساء حتى 9 مساء.
أما يوم الجمعة، فتنطلق التجارب الحرة يف 2:30 مساء حتى 3:30، الجولة 
التأهيلية يف 4 مساء حتى 6 مساء بينا السباق ينطلق من 7 مساء حتى 
10 مساء. وتعت� هذه البطولة عاملية وعى مستوى دول العامل وتنقسم 

إىل عدد من البطوالت وأبرزها الدرفت الصحراوية، والتي تقام يف منطقة 
الرق األوسط، جولة البحرين ستكون الجولة الرابعة والختامية، وانطلقت 
البطولة يف عان وبعدها أبوظبي لتعود مرة أخرى لعان وثم تحط رحالها 

يف البحرين كجولة ختامية.
وتقام هذه البطولة كجزء من الحملة الرتويجية )Race Fever( ترويج 

للسباق بإقامة عدد من الفعاليات والحفالت الغنائية قبل السباق املقرر 
أن يقام يف الفرتة من 14 حتى 16 أبريل، والذي سينطلق كجولة ثالثة من 
بطولة العامل لالتحاد الدويل )فيا( للفورموال وان 2017. أما بالنسبة ألسعار 
التذاكر لحضور السباق العاملي، فسيكون سعر التذكرة لثالثة أيام السباق 

عى املنصة الرئيسة وذلك ب� 150 دينارا، بينا املنصات األخرى كمنصة 
بتلكو، فيبلغ السعر 120 دينارا، 100 دينار ملنصة املنعطف األول، و60 

دينارا ملنصة الفوز ومنصة الجامعة.

أكدت رشكة أملنيوم البحرين ش.م.ب. )ألبا(؛ أحد مصاهر األملنيوم الدولية 
التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًّا لها، التزامها بدعم مبادرات اململكة 
الرامية لتشجيع رياضة سباق السيارات من خالل تجديد رشاكتها لثالث 

سنوات أخرى مع حلبة البحرين الدولية.
تم توقيع اتفاقية الراكة من قبل كل من الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين 

الدولية الشيخ سلان بن عيىس آل خليفة، والرئيس التنفيذي لركة ألبا تيم 
موري، وذلك بتاريخ 12 مارس 2017 يف قاعة الدانة بركة ألبا.

وبهذه املناسبة، رصح موري قائاًل: “يرسنا أن نجدد رشاكتنا مع حلبة 
البحرين الدولية، الوجهة األوىل لرياضة السيارات يف الرق األوسط. 

فهذه الراكة تتيح لنا الفرصة الستضافة زبائن وعمالء الركة يف البحرين 
واالستمتاع بكرم الضيافة العربية التي تتميز بها اململكة، ما جعلها وجهة 

سياحية مفضلة عى مستوى العامل”.
هذا، وسوف تحصل الركة وفًقا لالتفاقية التي جمعتها مع حلبة البحرين 

الدولية عى جناح خاص بها يف منصة الواحة بالحلبة خالل سباق جائزة 
البحرين الك�ى للفورموال 1 لعام 2017، والذي سيقام يف الفرتة من 14 
وحتى 16 أبريل 2017. كا ستتيح هذه االتفاقية للركة تعزيز هويتها 
من خالل وضع شعار الركة يف عدد من املواقع املهمة يف الحلبة خالل 

الفعاليات التي تقام فيها عى مدار العام.

جانب من توقيع عقد الشراكة 

جانب من المنافسات

علي بن خليفة

أك��د نائ��ب رئي��س اللجن��ة املنظمة 
العليا لدورة ن��ارص بن حمد لأللعاب 
الرياضية »نارص10« حس��ن إساعيل 
أن ال��دورة وبفض��ل توجيهات ممثل 
جاللة امللك لألعال الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحريني��ة س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة، بدأت تأخذ س��معة 
أكرث عى املستوى اإلقليمي باعتبارها 
مروًعا وطنيًّا رياضيًّا متميزًا من كافة 
النواح��ي ويحمل بني طيات��ه أهداًفا 
نبيل��ة للحرك��ة الش��بابية والرياضية 
يف اململك��ة خاص��ة بع��د الخطوات 
س��موه  اتخذه��ا  الت��ي  التطويري��ة 
بتوسعة دائرة االس��تفادة من الدورة 
الفردية  الرياضي��ة  األلع��اب  لتض��م 

والجاعية إىل جانب كرة القدم. 
ويف مع��رض حديث��ه عن ال��دورة يف 
نس��ختها الع��ارشة، ق��ال إس��اعيل 
»عندما تص��ل دورة ن��ارص بن حمد 
لأللعاب الرياضية إىل العقد األول لها 
البد من إبراز الفعاليات التي س��تقام 
بصورة متميزة تتناس��ب مع األهداف 
التي وضعها س��مو الش��يخ نارص بن 

حمد آل خليفة يف جعل هذه الدورة 
الرياضي��ة مروًعا رائ��ًدا يف املنطقة 
يهتم بتطوي��ر الرياضة بصورة مبارشة 
واكتش��اف املواهب ورفد األندية بها 
لتكون نواة يف املس��تقبل للمنتخبات 
الوطني��ة ونح��ن يف اللجن��ة املنظمة 
العليا حريصون عى تنفيذ توجيهات 
سموه إلمياننا العميق بأهمية الدورة 
الت��ي وصلت إىل املحط��ة العارشة يف 

تاريخها الكبري«. 
وأشار إساعيل »إن التطوير املستمر 
لل��دورة يف النس��خة العارشة وضان 

الجمي��ع  ينش��ده  وال��ذي  نجاحه��ا 
يتطلب م��ن الجميع العمل بكل جد 
وإخالص يف س��بيل الوص��ول إىل هذا 
الهدف ال��ذي تم وضعه منذ انطالقة 
النسخة األوىل وظلت يف حالة تطوير 
مستمر وصوالً للدورة العارشة والتي 
ميكن م��ن خالله تحقي��ق املزيد من 

النجاحات لها«. 
ويف شأن منافس��ات كرة القدم والتي 
تعت� أس��اس دورة ن��ارص بن حمد، 
أضاف إساعيل »التحضريات متميزة 
النطالق الدورة الع��ارشة وإن جميع 

تس��ري وفق  التنظيمي��ة  اإلج��راءات 
الخط��ة املوضوعة وخ��الل االجتاع 
األخ��ري للجنة املنظم��ة العليا والذي 
عق��د برئاس��ة توفي��ق الصالحي تم 
اعت��اد الف��رق الثاني��ة يف الرتتيب 
العام لدورة »نارص9« للتأهل مبارشة 
إىل »ن��ارص10« وه��م: فكتوري��وس، 
بتلكو جرنز يونايتد، الفخار، فورايفر، 
الزلزال، جاالتيكوس، صقور  النوايف، 
البحرين«، وس��ُيعلن عن أساء بقية 
الف��رق يف حال اعتادها واس��تكال 

اإلجراءات اإلدارية الالزمة لذلك«.

أكد تطوير الدورة.. إسماعيل:

اعتماد 8 فرق لمنافسات كرة القدم في “ناصر 10”
تغطية       اللجنة اإلعالمية

حسن إسماعيل



ارتفع��ت حصيل��ة منتخ��ب البولين��ج 
للس��يدات إىل أربع ميداليات يف الدورة 
الخامس��ة لرياضة امل��رأة بدول مجلس 
التع��اون ل��دول الخليج الع��ريب والتي 
الدوحة  القطري��ة  العاصمة  تحتضنه��ا 
حتى 17 الش��هر الجاري بعدما حققت 
الالعب��ة ن��ورة س��لطان املرك��ز الث��اين 
وامليدالي��ة الفضية يف املجم��وع العام، 
وفاز منتخبنا باملرك��ز الثالث وامليدالية 
الربونزي��ة يف مس��ابقة الفرق ليجمع يف 
رصيده حتى يوم أمس )الثالثاء( ذهبية 

وفضيتني وبرونزية.
واس��تحوذت الالعب��ات العامنيات عىل 
املراكز األوىل يف املجموع العام والفرق، 
حيث فازت العامنية عائش��ة الس��يباين 
باملركز األول وامليدالية الذهبية بنتيجة 
 ،182.39% ومبع��دل  نقط��ة   3283
وأح��رزت العبتن��ا نورة س��لطان املركز 
الثاين وامليدالية الفضي��ة بنتيجة 3228 

وح��ازت  ومبع��دل 179.33%،  نقط��ة 
العامني��ة ش��كيلة العرسي ع��ىل املركز 
بنتيجة  الربونزي��ة  وامليدالي��ة  الثال��ث 

3147 ومبعدل 174.83%.
كام س��يطرت العامنيات عىل مس��ابقة 
الفرق بعدما فازت كال من سهام العربي 
وشكيلة العرسي وليىل الحاريث وعائشة 
السيباين باملركز األول وامليدالية الذهبية 
بنتيج��ة 423 نقطة، بينام حاز املنتخب 
اإلم��ارايت املك��ون من هن��د الحامدي 
وس��ارة ثابت ورحمة الش��ارقي وخلود 
أكرم عىل املركز الثاين وامليدالية الفضية 
بنتيجة 3810 نقط��ة، فيام فاز منتخبنا 
املكون من ليىل جناحي وزهرة هاش��م 
وماج��دة طاهر ونورة س��لطان باملركز 
بنتيجة  الربونزي��ة  وامليدالي��ة  الثال��ث 
3664 نقط��ة. وتأهل��ت الالعبتان ليىل 
جناحي ونورة سلطان ضمن أفضل مثان 
العبات ليشاركن يف مس��ابقة  األساتذة 

التي س��تنطلق عىل مركز قطر للبولينج 
الي��وم يف خت��ام منافس��ات البولين��ج، 
حيث س��ينطلق الدور التمهيدي ابتداء 
من الس��اعة الع��ارشة صباح��ا، والدور 
قب��ل النهايئ الس��اعة الحادي��ة العرشة 
والنصف، ث��م مباراة تحدي��د املركزين 
الثال��ث والراب��ع الس��اعة الثانية عرشة 
والنصف، عىل أن تنطلق املباراة النهائية 
الساعة الثانية والنصف ظهرا، ثم اقامة 
مراس��م تتويج البطالت و اسدال الستار 

عىل منافسات البولينج يف الدورة.
وبعد نهاية منافسات اليوم الفرق أمس 
عرب مدرب منتخبنا مسعود صابري عن 
رض��اه التام م��ن النتائج الت��ي حققتها 
فتي��ات البولين��ج، مضيف��اً “ تحقي��ق 
ميدالية ذهبي��ة وفضيتني وبرونزية أمر 
جيد قياس��ا بفرتة اإلعداد القصرية التي 
خاضها املنتخب والتي استغرقت حوايل 
ش��هر تقريبا، فالالعب��ات قدمن كل ما 

عنده��ن ومل يحالفه��ن الحظ يف بعض 
املسابقات..”.

وأض��اف صابري “ لقد ش��اركنا بالالعبة 
زهرة هاشم وهي العبة صاعدة، قدمت 
مس��تويات طيبة، كام أن باقي الالعبات 
قدمن مستويات طيبة ونجحت كال من 
نورة س��لطان وليىل جناحي بالتأهل إىل 
املاسرتز ونأمل يف تحقيق نتيجة إيجابية 

اليوم يف املسابقة”.
وم��ن جانبه��ا قال��ت الالعب��ة ماجدة 
طاهر بأنها راضي��ة متاماً عن ما قدمته، 
واتفقت مع مدربها ح��ني قالت “بدأنا 
اإلعداد منذ شهر تقريبا، ومقارنة بهذه 
الفرتة البسيطة فإننا راضون عن نتائجنا 
ومس��توانا، ويحدونا األم��ل بأن نواصل 
التأل��ق ونحقق املرك��ز األول وامليدالية 
الذهبي��ة يف مس��ابقة األس��اتذة الت��ي 
تأهلت لها زمي��اليت ليىل جناحي ونورة 

سلطان..”.

الفرق  وبرونزية  “العام”  فضية  يحصدن  البولينج  سيدات 
جناحي وسلطان تتأهالن لمسابقة األساتذة

الدوحة              حسن علي
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يخوض منتخبنا الوطني لكرة 
السلة للسيدات لقاءه الثالث يف 

الدورة الخامسة لرياضة املرأة 
بدول مجلس التعاون الخليجي 

عندما يلتقي مع شقيقه اإلمارايت 
الساعة السادسة مساء يف مرحلة 
اإلياب عىل الصالة الرياضية بقبة 
اسباير وذلك بحثا عن الفوز الثاين 
له ليضمن البقاء يف دائرة املنافسة 

عىل نيل املركز األول وامليدالية 
الذهبية.

وكان منتخبنا السالوي للسيدات 
قد فاز عىل اإلمارات وصيف 

النسخة املاضية يف مرحلة الذهاب 
بنتيجة 39/65، بينام خرس 

بصعوبة من املنتخب القطري 
صاحب األرض والجمهور وحامل 

لقب النسخة املاضية بنتيجة 
.58/56

ويتطلع منتخب سيدات السلة 
لتجاوز عقبة املنتخب اإلمارايت 
ليميض قدما نحو املنافسة عىل 

املركز األول حينام تتبقى له 
مواجهة واحدة أمام قطر، حيث 

يقود املنتخب املدرب الوطني 
فاضل ميالد والذي تضم قامئته 

كال من ليىل محمد حسن، حصة 
أحمد، فاطمة بوشهري، فاطمة 

فردين، حصة الجابر، مريم حسن 
ابراهيم، فاطمة عباس محمد، 
سيام عيل حسن، مريم الجابر، 

فاطمة عبدالرضا منصور، “بريتني 
ريني”، جميلة محمد إبراهيم.

ويتعني عىل منتخبنا الوطني 

تصحيح األخطاء التي وقع فيها 
بآخر مواجهة واملتمثلة يف تضييع 

الفرص وأخطاء التمرير وعدم 
االعتامد عىل التصويب من خارج 
املنطقة وابتكار الحلول الهجومية 
املتنوعة عرب االخرتاق من العمق 

أو األطراف.
وتبدو حظوظ منتخبنا جيدة يف 
تخطي اإلمارات مقارنة باملباراة 

األخرية التي فاز فيها بفارق كبري 
من النقاط إال أن احرتام الخصم 
يعترب عامال أساسا لتحقيق الفوز 
اليوم بانتظار املواجهة الحاسمة 

أمام قطر.

ويتصدر املنتخب القطري الرتتيب 
العام بأربع نقاط بعدما حقق فوزا 
صعباً عىل اإلمارات بنتيجة 38/37، 

بينام يحتل منتخبنا املركز الثاين 
بثالث نقاط وأخريا اإلمارايت يف 

املرتبة الثالثة بنقطتني.
يذكر أن مسابقة كرة السلة تقام 
بنظام الدوري من دورين، وقد 

حقق منتخبنا يف النسخة األخرية 
التي أقيمت بسلطنة عامن املركز 

الثالث وامليدالية الربونزية.
هذا وقد أنهى منتخب سيدات 

كرة السلة تحضرياته من أجل 
مواجهة اإلمارات اليوم بقيادة 

املدرب الوطني فاضل ميالد.
وأكد ميالد بأن املنتخب طوى 

صفحة مباراة قطر والتي خرسها 
بفارق سكور واحد فقط، مشيدا 

باألداء الرائع الذي قدمته الالعبات 
خالل املباراة، مضيفا إىل أن الرتكيز 
يجب أن ينصب عىل مواجهة اليوم 
أمام اإلمارات، حيث أن الفوز فيها 

مهم لتبقى املواجهة األخرية أمام 
قطر هي الفيصل إلحراز املركز 

األول وامليدالية الذهبية.
وأضاف ميالد “ لقد اجتمعت مع 

الالعبات وأثنيت عىل املستوى 
الرائع اللوايت قدمنه يف املباراة 

أمام قطر.. الرياضة فوز وخسارة 
وقدر الله وما شاء فعل، ورمبا 

الخسارة تؤدي إىل نتائج إيجابية 
أفضل من خالل تحفيز الالعبات 

عىل التعويض ورد الدين أمام 
القطريات..أمامنا مباراة مهمة امام 

اإلمارات ويجب أن نفوز فيها ..”.
وتابع “ لقد رشحت لالعبات 
مكامن الضعف والقوة لدى 
املنتخب اإلمارايت، وأنا واثق 

من قدرة الالعبات عىل تحقيق 
الفوز متى ما سارت الظروف 

بصورة مثالية وطبقت الالعبات 
التعليامت الفنية، إن العباتنا 

يتمتعن بإمكانيات جيدة وهن 
قادرات عىل تحقيق الفوز بإذن 
الله”، مشرياً إىل أهمية الفوز يف 
لقاء اليوم أمام اإلمارات ليشكل 

نقطة االنطالقة نحو امليض قدما يف 
الدورة.

سيدات السلة يسعين لتكرار الفوز على اإلمارات اليوم

جانب من لقاء منتخبنا واإلمارات في الدور األول

منتخب الطاولة يكسب فضية 
الزوجي

كسب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للسيدات املركز الثاين وامليدالية 
الفضية يف مسابقة الزوجي التي أقيمت مساء أمس عىل الصالة 

الرياضية بقبة اسباير.
وتأهلت كال من الالعبة كلثم اليايس ومريم العايل إىل املباراة النهائية 

التي واجهن فيها املنتخب القطري املكون من آية مجدي ومها 
فرامزي ليخرسن املواجهة بنتيجة 3/1 ليكتفني بامليدالية الفضية بينام 

توجت الالعبات القطريات باملركز األول وامليدالية الذهبية.
وضمن منافسات الفردي تأهلت كال من الالعبة كلثم اليايس ومريم 

العايل ومريم البلويش وامل النعيمي إىل األدوار النهائية ملسابقة 
الفردي. وتختتم اليوم )األربعاء( منافسات كرة الطاولة بإقامة نهائيات 

مسابقة الفردي ثم مراسم تتويج أصحاب املراكز الثالثة األوىل يف 
جميع املسابقات.

هذا وقد عربت إدارية منتخب السيدات لكرة الطاولة فاطمة صقر 
عن ارتياحها ورضاها من املستوى الذي قدمته الالعبات يف مسابقة 

الفرق بعد تحقيقهن املركز الثاين والفوز باملركز الثاين وتحقيق 
امليدالية الفضية يف مسابقة الزوجي كذلك.

وأضافت “ بالتأكيد كنا نطمح ونتطلع لتحقيق املركز األول وخطف 
امليداليات الذهبية، ولكن يف ظل قرص فرتة اإلعداد وعدم االستعدادا 
بالصورة الكافية واملثالية، ومع اإلصابة التي تعاين منها الالعبة كلثم 

اليايس يف الكتف والركبة فإن النتائج تعترب مرضية إىل حد كبري..”.
وقالت بأن الالعبات قدمت مستويات جيدة وأظهرن إمكانيات 

متميزة لوال األخطاء البسيطة التي وقعن فيها والناتجة من عدم 
الرتكيز، والرياضة يف نهاية املطاف فوز وخسارة، ونأمل تحقيق نتائج 

أفضل يف الدورات واالستحقاقات القادمة.

من لقاء كلثم الياسي ومريم العالي مع اإلمارات في مسابقة الزوجي

المتوجات بالمراكز األولى في المجموع العام

مسعود صابري يحتفل مع نورة سلطان بالفضية

تتويج الفائزين بالمراكز األولى

البعثة اإلدارية تحتفل مع العبات البولينج

سيدات البولينج الفائزات ببرونزية الفرق

الدوسري يحتفل مع الالعبات بالميداليات الملونة

تواصل يومي مع البعثة 
يحرص األمني العام املساعد للمجلس األعىل للشباب 

والرياضة األمني العام للجنة األوملبية البحرينية 
السيد عبدالرحمن صادق عسكر عىل متابعة كافة 
أمور البعثة البحرينية يف الدورة الخامسة لرياضة 

املرأة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها 
العاصمة القطرية الدوحة حتى 17 الشهر الجاري.

ويتواصل األمني العام بشكل يومي مع رئيسة الوفد 
سعادة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 

وكافة أفراد البعثة اإلدارية، ويحرص عىل تسلم تقرير يومي يحتوي عىل نتائج 
املشاركة البحرينية وبرنامج املنتخبات الوطنية يف اليوم التايل، كام أنه يبذل 

جهودا كبرية يف سبيل تذليل كافة الصعاب واملعوقات التي تعرتض البعثة حرصا 
منه عىل املساهمة يف إنجاح املشاركة البحرينية يف املعرتك الخليجي.

واستمراراً لدوره البارز يف دعم كافة املنتخبات الرياضية بشكل عام، واملنتخبات 
النسائية بصورة خاصة فقد وجه األمني العام بعمل استقباالت رسمية 

للمنتخبات الوطنية الحائزة عىل املراكز األوىل تقديراً منه للعطاء الكبري الذي 
بذلته تلك املنتخبات وما قدموه من أداء ساهم يف إعالء راية الوطن، وقهر 

جميع الظروف واملصاعب والتي تعكس معدن الالعبات البحرينيات وحرصهن 
الدؤوب عىل متثيل اململكة خري متثيل مبختلف املشاركات الخارجية.

عبدالرحمن عسكر
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موناكو- م سيتي
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األربعاء 15 مارس

دوري ابطال اوروبا
إياب ثمن النهائي

)وكاالت(: يدي��ن موناك��و بالكثري 
م��ن الفض��ل يف نجاح��ه مؤخرا 
إىل العبي��ه الش��باب، لكن عندما 
يواجه مانشسرت سيتي سعيا وراء 
تعويض تأخره بف��ارق هدفني يف 
دور الس��تة عرش ب��دوري أبطال 
اوروبا لك��رة القدم اليوم األربعاء 
س��يحول أنظ��اره إىل الع��ب أكرث 

خربة وهو فالكاو.
وكان مهاج��م كولومبي��ا، ال��ذي 
تع��رض لإلصاب��ات يف موس��مني 
قريبا  املمتاز،  االنجليزي  بالدوري 
من أفضل مس��توى له من عودته 
هذا املوس��م إىل موناكو من فرتة 
اعارة إىل تشيليس املوسم املايض.

وقال فالكاو الذي س��جل هدفني 
لك��ن أه��در ركل��ة ج��زاء مهمة 
يف هزمي��ة موناك��و 5-3 يف لق��اء 
الذهاب يف مانشسرت “هذا املوسم 
ألعب بشكل منتظم. النادي لديه 
ثق��ة كامل��ة يب.. والجه��از الفني 

يجعلني أشعر بأهميتي”.

وأض��اف “يف ظل الثقة.. تأيت بقية 
األش��ياء بش��كل طبيعي. ال أظن 
أن الالعبني ينس��ون ك��رة القدم. 
كنت بحاجة فقط للعب بانتظام. 
يس��جل  كي��ف  امل��رء  ين��ى  ال 

األهداف”.
ويحت��اج موناك��و، الذي اس��تعد 
للمب��اراة بالف��وز 1-2 عىل بوردو 
يوم الس��بت، إلظه��ار املزيد من 

الرتكيز إذا أراد التأهل.
وتابع فالكاو الذي سجل 16 هدفا 

يف دوري الدرج��ة األوىل الفرنيس 
دوري  يف  وس��تة  املوس��م  ه��ذا 
األبطال “نحن يف مرحلة حاس��مة 
من املوسم. يف دوري األبطال خطأ 

واحد يف مباراة قد يكون كارثيا”.
وم��ن املتوق��ع أن يب��دأ فالكاو، 
الذي تعاىف م��ن إصابة يف الفخذ، 
بجوار الواعد كيليامنبايب يف طريقة 
لع��ب 2-4-4 وخلفه��ا برناردو 
س��يلفا وهو العب ش��اب آخر يف 

التشكيلة.

ومصدر القل��ق الوحيد يف موناكو 
ه��و غياب قل��ب الدف��اع كاميل 
محل��ه  س��يحل  ال��ذي  جلي��ك 

جيمرسون.
ال��ذي اس��تعد  وتعه��د س��يتي، 
ع��ىل   2-0 بالف��وز  للمواجه��ة 
االتح��اد  كأس  يف  ميدلس��ربه 
بأس��لوب  باللع��ب  االنجلي��زي، 

هجومي يف استاد لوي الثاين.
وقال الظه��ري بابل��و زاباليتا “لن 
نغري أس��لوبنا. هذه هي الطريقة 
التي نلعب بها حتى االن وأعتقد 
أننا إذا ذهبن��ا إىل موناكو للدفاع 

سيكون خطأ كبريا”.
وق��ال الح��ارس وي��ي كاباي��ريو 
“نحت��اج إىل الهج��وم باألس��لوب 
نفس��ه الذي فعلناه هنا يف استاد 
االتحاد وإذا فعلنا ذلك س��نصنع 

فرصا ونسجل”.
وأض��اف “لك��ن أه��م يشء ه��و 
الدفاع بطريق��ة أفضل ما فعلنا 

يف مباراة الذهاب.” 

)وكاالت(: وج��ه أنطونيو كونتي، 
انتق��ادات إىل  مدرب تش��يليس، 
خطط جوزي��ه موريني��و، املدير 
الفني ملانشس��رت يونايتد، اإلثنني، 
واتهم��ه مبحاول��ة إخ��راج صانع 
اللعب البلجييك املؤثر إيدنهازارد 
م��ن مباراته��ا يف دور الثاني��ة 
لكأس االتح��اد اإلنجلي��زي لكرة 

القدم باستادستامفورد بريدج.
وأفلت هازارد من العنف وساعد 
تش��يليس ع��ىل الف��وز -1صف��ر 
يف املب��اراة املتوت��رة الت��ي لعب 
خاللها يونايتد بعرشة العبني منذ 
الدقيقة 35 عندما حصل اإلسباين 

أندير هرييرا عىل اإلنذار الثاين.
وقال كونتي “جئنا ليك نلعب كرة 
ق��دم، لكن مل��دة 25 دقيقة كان 
من املس��تحيل بالنس��بة لهازارد 
اللع��ب ألنه كان يتع��رض للركل، 
قد تكون هذه خط��ة. أعتقد أن 
الجمي��ع ش��اهد ذل��ك، يف بعض 
األحيان عندم��ا تلعب ضد العب 
لديه موهبة جيدة تحاول إرهابه. 
أعتقد أن الحكم يجب أن يحمي 

هذا النوع من الالعبني”.
وأش��اد كونت��ي، الذي س��يلتقي 
فريقه متصدر الدوري االنجليزي 
املمتاز مع توتنهام هوتس��بري يف 
الدور قب��ل النه��ايئ، بصرب العبه 

البلجي��يك، وم��ى قائ��ال “م��ن 
الصع��ب للغاي��ة أن تتلقى ركلة 
من الخلف، لديه ش��خصية قوية 

وأظهرها اليوم”.
وقال كونتي، الذي وبخه س��لفه 
مورينيو بس��بب احتفاله بحاس 
ش��ديد باله��دف الراب��ع يف فوز 
تش��يليس الس��احق -4صفر عىل 
يونايتد يف أكتوبر/ ترشين األول، 
إنه سيطر عىل انفعاالته يف مباراة 

أمس األول.
لك��ن املدربني دخ��ال يف مواجهة 
خارج خطوط امللعب يف الش��وط 
األول بعد سلسلة من املخالفات 
العنيف��ة ضد ه��ازارد وتعني عىل 
الحك��م الراب��ع الفص��ل بينها. 

وأوق��ف الحك��م ماي��كل أوليفر 
املب��اراة ليطل��ب م��ن املدرب��ني 

الهدوء.
ورضب كونت��ي اله��واء بقبضت��ه 
املعت��اد  احتفال��ه  م��ن  ب��دال 
بالذهاب للمش��جعني بعد هدف 
نجولوكانتي يف الدقيقة 51 لصالح 

تشيليس.
وقال املدرب االيطايل “س��يطرت 
ع��ىل انفعااليت جيدا ج��دا اليوم. 
مل أمجد هدفنا لكن من الطبيعي 
بالنس��بة للمدرب��ني محاولة بذل 
كل ما يف وسعهم من أجل محاولة 

دفع الفريق لألمام”.
ووصفت املباراة بأنها مواجهة بني 
مدرب تش��يليس الحايل والسابق 

لكن كونتي الساعي إلحراز ثنائية 
“املدرب  ق��ال  والكأس  ال��دوري 
لي��س أهم يشء. أهم يشء هو ما 
يحدث يف أرض امللعب. بالنس��بة 
يل ما يح��دث يف الخ��ارج مجرد 

سريك”.
وأضاف “بالنس��بة يل مانشس��رت 
يونايتد ميل��ك أفضل قامئة العبني 
يف الدوري اإلنجليزي، والكثري من 
الالعب��ني الجيدين، وبالنس��بة لنا 
علين��ا أن نكون س��عداء بالتأهل 
للدور املقبل، وأنن��ا انترصنا عىل 

خصم كبري”.
يف  توتنه��ام  البل��وز  وس��يواجه 
الدور نصف النهايئ من البطولة، 
منتص��ف أبريل/ نيس��ان املقبل 

عىل ملعب “وميبي”.
وقال كونتي، عن مواجهة توتنهام 
مباراة  “إنه��ا  املقبلة،  هوتس��بري 
صعب��ة أيًضا مثلا كانت مواجهة 
ربع النهايئ صعبة أمام مانشس��رت 

يونايتد”.
واختت��م املدي��ر الفني الس��ابق 
اإليطايل  واملنتخ��ب  ليوفنت��وس 
“اآلن نح��ن س��نذهب لوميب��ي 
ملواجه��ة توتنهام، وهو أحد فرق 
املقدم��ة، ولك��ن اآلن علين��ا أن 
نك��ون راضيني ع��ا قدمناه هذا 

املوسم”.

فالكاو يتربص بـ “السيتي”

كونتي ينتقد مورينيو

أتلتيكو لتأكيد التفوق

أسطورة البرتغال 

)وكاالت(: انضم فرناندو توريس، وجايب فرنانديز، ملران أتلتيكو 
مدريد الجاعي، علًا بأنها مل يحصال عىل اإلذن الطبي بعد، رغم 
أن األول، بات جاهزًا للمشاركة أمام باير ليفركوزن، يف أياب صمن 

نهايئ دوري األبطال.
كان دييجو سيميوين، مدرب أتلتيكو مدريد، توقع أن يصبح 

مهاجمه توريس، الذي يتعاىف حالًيا من كدمة بالرأس، جاهزًا 
لخوض مباراة الفريق األملاين.

وسيغيب جايب، رغم انضامه للتدريبات الجاعية، وهو الذي 
تعرض لكرس يف إصبعني من يده، قبل 6 أيام، عن مباراة اليوم 
األربعاء؛ نظرًا ألنه متت معاقبته باإليقاف، باإلضافة إىل إصابته.

وغاب عن املران كيفني جامريو، الذي واصل تدريباته داخل صالة 
األلعاب الرياضية بانتظار تعافيه من مشكالت عضلية منعته من 
خوض مباراة غرناطة بالليجا السبت، وهو ما يزيد الشكوك حول 

عدم مشاركته أيًضا أمام الفريق األملاين.
وسيشارك يف لقاء اليوم، العب مونتنيجرو ستيفان سافيتشمرتدياً 

قناع واق خالل املباريات والتدريبات.
وباإلضافة إىل جايب، يغيب الربازيي فيليبي لويس لإليقاف 

والربتغايل تياجومينديز، واألرجنتيني أوجوستوفرناندز، وها 
يواصالن عملية تعافيها علا بأن األول غائب منذ ديسمرب/

كانون، ثان والثاين من سبتمرب/أيلول املايض.
وحقق أتلتيكو، فوزا مطمئنا للغاية يف مباراة الذهاب حيث تغلب 

عىل باير ليفركوزن )2-4( يف عقر داره، قبل مباراة اإلياب يف 
مدريد..

وقال كويك، العب وسط الفريق:  حققنا نتيجة جيدة يف مباراة 
الذهاب، لكن ال ميكننا الشعور بالرضا عن النفس. علينا أن نقدم 

كل يشء ونبذل كل ما بوسعنا يف مباراة األربعاء”.

)وكاالت(: تستعد دور العرض خالل عرشة أيام، لتقديم فيلم 
وثائقي يروي قصة حياة أحد أبرز الالعبني الربتغاليني، اوزيبيودا 

سيلفا، امللقب ب�”الفهد األسمر”.
تم تقديم هذا الفيلم الليلة املاضية مع التأكيد عىل أنه عرضه 
سيبدأ يف غضون عرشة أيام، لترسد حياة نجم كرة القدم الذي 

تويف يف عام 2014 عن 71 عاما.
وتم نرش ملخص للفيلم الوثائقي عىل موقع نادي بنفيكا الربتغايل، 
الذي لعب فيه اوزيبيو عىل مدار 15 عاما وتوج معه ب�11 بطولة 

يف الدوري املحي، وخمسة يف كأس الربتغال، وبطولة يف كأس 
االتحاد األورويب )الدوري األورويب حاليا(.

أخرج هذا الفيلم، فيليبيأسينسياو، ويتطرق إىل حياة اوزيبيو 
منذ ميالده عام 1942 يف موزمبيق، التي كانت وقتها مستعمرة 
برتغالية، منذ الطفولة وصوال إىل النجاحات الكبرية التي حققها.

يذكر أن اوزيبيو فاز ب� 3 جوائز للحذاء الذهبي كأفضل هداف يف 
أوروبا، وجائزة الكرة الذهبية يف نسخة 1965، وشارك مع منتخب 
بالده يف مونديال 1966 بإنجلرتا، والتي حققت فيها الربتغال املركز 

الثالث، وكان وقتها أفضل مركز يف تاريخها.

فساد ماراكانا
)وكاالت(: أعلنت السلطات القضائية يف مدينة ريو دي جانريو الربازيلية، أنها ستطالب بتعويض 

يبلغ قيمته 63 مليون دوالر من رشكة “أوديربيشت” ورشكات أخرى، عىل خلفية شبهات 
الفساد، التي أحاطت بعمليات إعادة تأسيس وإصالح ملعب “ماراكانا” األسطوري من أجل 

منافسات مونديال الربازيل 2014.
وإضافة إىل الدعوة القضائية املوجهة ضد الرشكات ال�3، التي تدير ملعب “ماراكانا” يف الوقت 

الراهن، وهي: أوديربيشت، وأندراديجوترييز، ودلتا، تم توجيه دعوة أخرى ضد 7 موظفني 
حكوميني، حسبا كشفت النيابة العامة يف ريو دي جانريو. وكانت شبكة “جلوبو” التليفزيونية 

أشارت يف وقت سابق إىل املخالفات، التي شابت عملية إعادة تأسيس امللعب، حيث أكدت 
أن الرشكات املسؤولة بالغت يف التكاليف املالية الخاصة بعملية إعادة التأهيل األولية، والتي 

بدأت يف 2010 استعدادا للمونديال.
وأوضحت القناة التليفزيونية أن التحقيقات جارية يف هذا الشأن منذ مدة. وبلغت قيمة 

اإلصالحات وإعادة التأسيس، طبقا للتقارير اإلعالمية، مليار و200 مليون ريال برازيي )380 
مليون دوالر(، بواقع 500 مليون ريال زائدة عن مبلغ ال� 700 مليون ريال، الذي تم رصده لهذا 

املرشوع يف البداية. وأشارت وزارة العدل يف والية ريو دي جانريو إىل أنها ستطالب بتعويضات 
تبلغ 200 مليون ريال )63 مليون دوالر( ويتطلب هذا اإلجراء تجميد أرصدة وأصول املتهمني، 
الذين سيتم إحالتهم للقضاء بتهمة عدم التحي بالنزاهة. ووجهت السلطات القضائية يف ريو 

دي جانريو اتهاماتها لألطراف املذكورة بناء عىل ما اسمته “غياب اإلرشاف اإلداري” و”إجراء 
تغيريات جذرية” يف خطة املرشوع األصي.

ورضبت السلطات الربازيلية مثال للمخالفات بسقف امللعب، الذي كان يتعني إصالحه، بيد أنه 
تم تغريه بالكامل وتركيب آخر مكانه تكلف 274 مليون ريال.

وقالت النيابة العامة يف نص االتهام “املبالغ املالية، التي تقاضتها الرشكة كانت أعىل من تلك، 
التي حصلت عليها لرتكيب أسقف يف مالعب أخرى يف دول مختلفة”.

وشملت قامئة املخالفات أيضا وجود مرصوفات زائدة يف تركيب أنظمة التهوية الخاصة بامللعب 
وأجور األيدي العاملة. يذكر أن رشكة “أوديربيشت” ضالعة يف الكثري من فضائح الفساد يف 

العديد من دول أمريكا الالتينية. واعرتفت هذه الرشكة يف ديسمرب/ كانون األول املايض أنها 
دفعت منذ العام 2001 785 مليون دوالر يف صورة رىش إىل موظفني حكوميني وسياسيني 
برازيليني وأجانب للحصول عىل عقود مقاوالت يف املرشوعات العامة تبلغ قيمتها ماليني 

الدوالرات.

عودة ليفربول 
)وكاالت(: حث سيمون مينيوليه، حارس ليفربول، زمالءه 

يف الفريق عىل البناء عىل العودة الناجحة يف النتيجة 
أمام بريني مطلع األسبوع، والتي استعان خاللها الفريق 
“باملدرسة القدمية”، حيث يستعد ملواجهة قوية مرتقبة 
أمام مانشسرت سيتي يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 

القدم يوم األحد املقبل.
وكان االنتصار 1-2 عىل بريني يف ملعب أنفيلد يوم األحد 

أول فوز يحققه ليفربول عىل فريق من النصف األسفل يف 
الرتتيب بالدوري هذا املوسم.

وقال مينيوليه، حارس بلجيكا، إن النتيجة منحت الفريق 
دفعة جيدة قبل دخوله املنعطف الحاسم من املوسم.

وأضاف “كنا نعلم مسبقا ما يقوله الجميع عن عروضنا أمام 
منافسني يف النصف األسفل من الرتتيب، يلعبون كرة قدم 

مختلفة مقارنة بالفرق الكبرية”.
وتابع “رغم تأخرنا أمام بريني فإننا كافحنا باالستعانة 

باملدرسة القدمية. أقصد أسلوب اللعب الذي تشتهر به 
كرة القدم اإلنجليزية. يف بعض األحيان يكون كل اهتامك 

الفوز بالنقاط الثالث”.
وحصد ليفربول 19 نقطة يف 9 مباريات أمام املنافسني 

الستة األوائل يف الرتتيب هذا املوسم، وقال مينيوليه إن 
مواجهة الفرق الكربى تناسب طريقة لعب املدرب يورجن 

كلوب. وأضاف “اآلن أمامنا مباراتان كبريتان جدا حيث 
سنواجه مانشسرت سيتي، وبعدها مباراة قمة أمام إيفرتون 

بعد فرتة التوقف بسبب املباريات الدولية”.
وتابع “سيختلف األمر كثريا عن مباراة بريني”.

وميلك ليفربول فرصة لتخطي سيتي يف الرتتيب نحو املركز 
الثالث إذا حقق االنتصار مطلع األسبوع املقبل.
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إعالن الفائزين بجوائز “الزبائن األوفياء” بسحب الهيرات
اأعل����ن بنك البحرين والكويت – البنك 
امل�رصفي����ة  اخلدم����ات  جم����ال  يف  الرائ����د 
التجاري����ة وخدمات االأفراد – عن اأ�ش����ماء 
الفائزي����ن بجوائ����ز الزبائ����ن االأوفياء من 
الهريات والبالغة قيمة كل منها 10،000 

دوالر.
فاز بجوائ����ز العمالء االأوفي����اء كل من 
حم�ش����ن املاحوزي، فاطمة  �ش����عيد، جمعة  
اأحمد، حممد  مرهون، فوزية كرميي، موزة 
را�ش����د  عبدالوهاب، حم����د بوزبون، بثينة 
زبر، اإ�ش����ماعيل كرميي وعبد رب الر�شول 

الرامي�س.
وق����ام رئي�����س اخلدم����ات امل�رصفي����ة 
لالأف����راد ع����ادل �ش����امل بت�ش����ليم اجلوائز 
مدي����ر  م����ن   كل  بح�ش����ور  للفائزي����ن 
احل�ش����ابات والودائع اأحمد �شالح ومديرة 
الت�ش����ويق للخدم����ات امل�رصفي����ة لالأفراد 

ندى بوب�شيت.
اأجري ال�شحب على جوائز الهريات يف 
يوم 2 مار�����س 2017، حتت اإ�رصاف ممثل 
وزارة ال�شناعة والتجارة �شفيع البلو�شي، 
اإدارات  ع����ن  ممثل����ن  اإل����ى  باالإ�ش����افة 

التدقي����ق الداخل����ي والرقاب����ة الداخلي����ة 
والت�ش����ويق واخلدمات امل�رصفية لالأفراد 

يف بنك البحرين والكويت.
ولقد كان ال�ش����حب خم�ش�س للزبائن 
االأوفياء الذين تعدت ودائعهم مدة ثالثة 

�شنوات واأكرث.
وع����ر كافة الفائزين عن �ش����عادتهم 
بفوزه����م بجوائ����ز اله����ريات، كم����ا اأعربوا 
عن �ش����كرهم للبنك الإتاحة الفر�ش����ة لهم 
للفوز بجوائز نقدية مقابل مدخراتهم مع 

ح�شاب الهريات.

منح مزايا لموظفي “بتلكو” على سيارات جاكوار والند روفر

إنفينيتي البحرين تقدم Q50 2017 بسعر استثنائي

منال كمال تكسب الجائزة الكبرى من حساب “الوافر”

اأعلن���ت �رصكة ال�ش���يارات االأوروبية، امل�ش���تورد 
واملوزع احل�رصي ل�شيارات جاكوار الند روفر الفارهة 
يف مملكة البحرين، عن تعاونها مع �رصكة بتلكو، �رصكة 
االت�ش���االت الرائدة يف اململك���ة، عر تنظيم معر�س 
�شيارات متجول اأقيم بفرع بتلكو الرئي�شي يف منطقة 

الهملة، وذلك من 12 حتى 14 مار�س اجلاري.
انطالق���اً من �ش���عيها لتعزيز عالقته���ا مع جميع 
العم���الء، بادرت �رصك���ة ال�ش���يارات االأوروبية جاكوار 
الن���د روف���ر مبن���ح موظف���ي �رصك���ة بتلكو الفر�ش���ة 
ملعاينة روعة ت�ش���اميم مركباته���ا وجتربة اإمكاناتها 

اال�شتثنائية، �شمن فعالية ت�شتمر لثالثة اأيام.
 ،XJ وجاكوار ،XE عر�شت كل من �شيارة جاكوار
ورجن روفر �ش���بورت، اإ�ش���افة اإلى �شيارة دي�شكفري 
 ،F-PACE ش���بورت. كما مت عر�س �شيارة جاكوار�

اأكرث �شيارة ريا�شية عملية على االإطالق.
وبه���ذه املنا�ش���بة، ����رصح املدي���ر الع���ام ل�رصكة 
ال�ش���يارات االأوروبية ب���ول ييت�س، قائ���اًل: “اإنه ملن 
دواعي �رصورنا اأن ن�ش���تعر�س �شيارات جاكوار والند 
روف���ر لعمالئنا يف مملكة البحرين ومنحهم الفر�ش���ة 
لتجرب���ة قيادته���ا واالإ�ش���تمتاع بجم���ال ت�ش���ميمها 
اخلارج���ي وفخام���ة مق�ش���ورتها. وق���د بادرن���ا ببدء 
التع���اون مع �رصكة بتلكو هذا الع���ام لعر�س جمموعة 

وا�ش���عة من مركباتنا يف مقر �رصك���ة بتلكو يف منطقة 
الهملة. وتقدم هذه الفعالية احل�رصية جلميع موظفي 
بتلكو الفر�ش���ة لقيادة اأي من �شيارات جاكوار والند 
روفر املعرو�شة وجتربة قدراتها املذهلة �شخ�شياً.”

واأ�شاف بول بقوله: “يعد اإمتالك اإحدى �شيارات 
جاك���وار والند روفر اأح���د االإمتيازات الت���ي تعزز من 
منط حياة مالكها وجعلها اأكرث تفرداً، ولذلك نحر�س 
عل���ى اإقامة خمتل���ف الفعالي���ات والعرو�س املذهلة 
التي تقرب ع�ش���اق �ش���يارات جاكوار والند روفر من 

اإمتالك هذه املركبات االإ�شتثنائية.

واردف” تعك����س اإ�شت�ش���افتنا له���ذه الفعالية 
�ش���عي ال�رصك���ة لتوطي���د اأ�رص التوا�ش���ل م���ع عمالئنا 
االأوفي���اء، ويتجل���ى ذل���ك بعر�ش���نا هذه الت�ش���كيلة 
املنوع���ة من �ش���يارات جاك���وار والند روفر باأ�ش���عار 
خمف�ش���ة ملوظفي بتلكو ح�رصياً، مما يجعلها فر�شة 
ذهبية ل�رصائها. ونحن على ثقة اأن توفر هذه االأ�شعار 
املي�رصة لهذه ال�ش���يارات الفخمة ال���ى جانب العديد 
م���ن العرو�س املذهلة كتواف���ر جتربة قيادة فورية، 
قد جعلت هذه الفر�شة فريدة من نوعها، حيث ناأمل 

من خاللها اأن نحظى بنتائج اإيجابية”.

احتفاال بافتتاح معر�شها الرئي�شي اجلديد الذي 
يعد احد اأكر معار�س �ش���يارات اإنفينيتي يف العامل، 
تقدم �رصكة يو�ش���ف خلي���ل املوؤي���د واأوالده، املوزع 
احل����رصي ل�ش���يارات اإنفينيت���ي يف مملك���ة البحرين، 
�ش���يارة اإنفينيت���ي Q50 2017 ب�ش���عر ا�ش���تثنائي 

ومناف�س.
اإ�ش���افة اإل���ى العر����س املمي���ز، فاإن اأ�ش���حاب 
ال�ش���يارات الفخوري���ن بامت���الك اإنفينيت���ي �ش���وف 
يتمتعون اأي�ًش���ا مبزايا عديدة اإ�ش���افية مثل �شمان 
ملدة خم�س �ش���نوات، وعدد غ���ري حمدود من االأميال، 

والعديد من املفاجاآت االأخرى الرائعة .
لطاملا �ش���كلت اإنفينيتي Q50 حجر االأ�ش���ا�س 
يف م�ش���رية جناح اإنفينيت���ي يف البحرين ، ويف منطقة 
جمل����س التعاون اخلليج���ي نظًرا لت�ش���ميمها الراقي 
واالأخاذ، وديناميكيتها اجلريئة، ناهيك عن �شال�ش���ة 
اأدائها الالفت، حيث ينتج حمركها قوة �شحب تعادل 

208 اأح�شنة مع 350 دورة/دقيقة. 
وعل���ق مدير مبيع���ات اإنفينيتي البحرين �ش���عد 
الزوي���د: “تتمت���ع اإنفينيتي Q50 ب�ش���عبية وا�ش���عة 
داخ���ل مملكة البحري���ن. لهذا ال�ش���بب قمنا بو�ش���ع 
خمطط لتمكن ع�ش���اق ال�ش���يارات الفاخ���رة امتالك 

ه���ذه ال�ش���يدان املذهل���ة والفاخ���رة ب�ش���عر مناف�س 
12495 دينارا، مقارنة بال�شيارات املتميزة باأدائها 
الديناميكي اال�ش���تثنائي. هذا باالإ�ش���افة اإلى مزايا 
اأخرى. كما اأننا فخورون باالإعالن اأي�ًش���ا اأن اإنفينيتي 

Q50 حائزة جائزة “�شيارة العام”.

اأعلن امل�رصف اخلليجي التجاري عن اأ�شم الفائز 
باجلائ���زة الك���رى االأولى حل�ش���اب “الواف���ر” للعام 
م���ن  200،000 دوالر والت���ي ج���اءت  2017 وه���ي 

ن�شيب منال كمال. 
 جرى ال�شحب باملقر الرئي�شي للم�رصف اخلليجي 
التجاري مبرف���اأ البحرين املايل، حتت اإ�رصاف مندوب 
م���ن وزارة ال�ش���ناعة والتجارة وال�ش���ياحة وبح�ش���ور 
ممثلن عن االإدارات املخت�ش���ة كم���ا ومت بث عملية 
ال�ش���حب على الهواء مبا����رصة عر قنوات التوا�ش���ل 
االجتماعي للم�رصف حيث تابع ال�شحب عدد كبري من 

العمالء.
قام م�ش���اعد املدير العام للخدم���ات امل�رصفية 
لالأفراد مازن �ش���اتر بت�شليم اجلائزة الكرى للفائزة 

بالنيابة عن اإدارة امل�رصف.
وبه���ذه املنا�ش���بة، ����رصح الرئي����س التنفي���ذي 
للم�رصف اخلليجي التج���اري خليل املري، قائالً “نحن 
�ش���عيدون باالنطالق���ة الناجح���ة حل�ش���اب “الواف���ر” 
بن�ش���خته اجلديدة حيث ي�ش���هد اإقباالً كبريا من قبل 
املتعامل���ن معنا، مما يوؤك���د اأن الرنامج جاء ليلبي 
تطلع���ات عمالئنا من حيث تنوع اجلوائز، حيث تقدم 
ن�ش���خة هذا العام 6 جوائز كرى يتم ال�ش���حب عليها 
كل �شهرين باالإ�شافة اإلى اجلوائز النقدية ال�شهرية، 
كم���ا اإن اإدارة امل�رصف قد قررت تخفي�س قيمة احلد 
االأدنى للدخول يف ال�شحب اإلى 25 دينارا بدالً من 50 
دينارا وبذلك تتيح للعمالء فر�س م�شاعفة للفوز”. 

“رويال تاي” أفضل مطعم تايلندي للسنة الثانية

“إبراهيم خليل كانو”: خصومات مذهلة على أسعار اإلطارات 

    “VIVA” تحتفي بالموظفات في يوم المرأة العالمي

لل�ش����نة الثانية على التوايل، حاز مطعم 
مطع����م  اأف�ش����ل  لق����ب  التايلن����دي  روي����ال 
تايلن����دي يف البحري����ن لع����ام 2016، اإذ جاء 
ذلك خالل حفل توزيع جوائز االأغذية وال�شفر 
لع����ام 2016 ال����ذي اأقيم يف املنام����ة موؤخراً، 
وبح�شور عدد من ممثلي املطاعم والفنادق 

الرائدة يف البحرين لالحتفاء بالفائزين.
وتعليقاً عل����ى هذا االإجن����از، �رصح مدير 
عام فندق اخلليج البحرين للموؤمترات و�شبا، 
رحي����م اأبو عم����ر قائالً:” نود اأن ن�ش����كر جميع 
ال����زوار الذي����ن عروا ع����ن اإعجابه����م مبطعم 

رويال التايلندي من خالل الت�شويت لنا”. 
وتاب����ع: “ي�ش����عدنا الفوز بلقب اأف�ش����ل 
مطعم تايلن����دي يف البحرين لل�ش����نة الثانية 

عل����ى الت����وايل، كم����ا نفخ����ر به����ذه املكان����ة 
املرموقة التي و�شلنا اإليها وحافظنا عليها 
طوال تلك ال�شنوات املا�شية ومنذ افتتاحه 
يف الع����ام 2002 يف اأكر حف����ل جوائز لقطاع 

الرتفيه واملاأكوالت يف اململكة”.
يذك����ر ان حف����ل توزيع جائ����زة البحرين 
للطع����ام وال�ش����فر ق����د حق����ق جناح����اً كب����رياً 
ومده�ش����اً يف ن�ش����خته االأول����ى، حي����ث وزعت 
اجلوائ����ز عل����ى الفائري����ن بح�ش����ب فئاته����م 
لل�ش����ياحة  البحري����ن  هيئ����ة  م����ن  بتنظي����م 
 Food & Travel واملعار�����س م����ع جمل����ة
ال�ش����هرة  ذات  االأغذي����ة  يف  املتخ�ش�ش����ة 
العاملية وال�ش����فر وبالتعاون مع فريق خراء 

فئة املاأكوالت وال�شفر. 

اأعلن���ت �رصك���ة اإبراهي���م خلي���ل كان���و، 
يف  مي�ش���الن  الإط���ارات  احل����رصي  الوكي���ل 
مملك���ة البحرين، عن اإط���الق حملة “عرو�س 
مي�ش���الن”، والت���ي تقدم خ�ش���ومات مميزة 
عل���ى اإط���ارات مي�ش���الن وخدم���ات ميزانية 
العج���الت. حي���ث ميك���ن ملالكي �ش���يارات 
ال�ش���الون وال�ش���يارات الريا�ش���ية متعددة 
اال�ش���تعماالت وال�ش���احنات اخلفيف���ة ����رصاء 
 %  50 خ�ش���م  عل���ى  واحل�ش���ول  اإطاري���ن 
على �ش���عر االإطارين االآخري���ن، وذلك خالل 
الف���رتة من 5 مار�س وحت���ى 30 اأبريل، كما 
ميكنهم اأي�ًش���ا اال�شتفادة من خ�شم 25 % 

على خدمات ميزانية العجالت يف فروع تاير 
بال�س يف توبلي واملحرق والنويدرات.

وتعليًق���ا عل���ى ه���ذه املنا�ش���بة ����رصح 
املدير االأول لق�شم االإطارات وتاير بال�س يف 
�رصكة اإبراهيم خليل كانو اأحمد �شعيد قائاًل: 
“مُتث���ل �رصك���ة مي�ش���الن اأحد اأبرز ُم�ش���نعي 
االإطارات يف الع���امل، حيث متيزت منتجاتها 
باأعلى معايري اجلودة وال�ش���المة منذ عقود. 
وتتي���ح ه���ذه العرو����س اجلدي���دة لعمالئنا 
اإمكانية حت�شن اإطارات �شياراتهم باأ�شعار 
خمف�شة، واال�شتمتاع باأداء فائق مع املزيد 

من مزايا االأمان والراحة”.

احتف���ت VIVA البحري���ن بالي���وم 
باالإجن���ازات  م�ش���يدة  للم���راأة  العامل���ي 
ومكان���ة موظفيه���ا االإن���اث يف املجتم���ع 
ودورهن القي���م يف ال�رصكة، حيث اأقامت 

حف���اًل بح�ش���ور املوظف���ات م���ن خمتلف 
االأق�ش���ام، حيث مت تكرميهن ب�شهادات 
تقدير من قب���ل االإدارة اإجالالً جلهودهن 

 .VIVA وم�شاهمتهن الثمينة يف جناح
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يعر�ض ن���ادي البحرين لل�س���ينما يف متام ال�س���اعة 
7 م���ن م�س���اء اليوم الأربع���اء 15 مار�ض اجل���اري، فيلم 
لوفينغ الذي ي�س���تند على ق�س���ة واقعية ويروي ق�سة 
رجل اأبي�ض تزوج امراأة �س���وداء يف �سنة 1958 حني كان 
الزواج املختلط ممنوعا يف اربع وع�رشين ولية بالوليات 

املتحدة. ومت تر�سيح الفيلم جلائزة ال�سعفة الذهبية يف 
مهرجان كان ال�سينمائي.

وقد ر�سح لنيل جائزة الأو�سكار لأف�سل ممثلة كما 
ح�س���ل على اثنني من الرت�سيحات يف حفل توزيع جوائز 

غولدن غلوب لأف�سل ممثل واأف�سل ممثلة. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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تقّدم اأف�س���ل ما لديك لتكون م�ساريعك 
ناجحة، ل تقلل من جهودك 

يتغ���ر مزاج���ك، لكن م���ن ال�رشوري 
متالك الأع�ساب والهدوء

تتاح لك اليوم فر�ض وظيفية جيدة 
وفر�ض تدريب

ا�ستفد من عرو�ض ال�سفر املخف�سة، 
وقم برحلة لال�سرتاحة 

ال�س���كريات  الإم���كان  ق���در  جتن���ب 
واحللويات، فهي م�رشة للغاية

ابتعد ع���ن الأنانية التي لن ترتك يف 
عالقتك اإل الآثار ال�سلبية

ي���وم واعد بتقّدم مهني اأو اجتماعي، 
وتزدهر عملية التوا�سل 

ا�سرب على امل�ساعب التي تواجهك 
ل�ستعادة ثقة مديرك

ا�س���تمع الى مطال���ب م�س���وؤولك ول 
تهملها، باإمكانك تلبية ما يريد 

ممار�سة امل�سي ريا�سة مفيدة حترك 
خمتلف اأع�ساء اجل�سم

ل جت���ازف ول تذه���ب ال���ى جمالت 
خطرة، قد تنزعج كثًرا 

كن عل���ى ثقة تامة بالريا�س���ة فهي 
قادرة على اإبقاء ال�سحة �سليمة 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

برايـــن آدامــز يطــرب عشاقــه فــي البحريــن
غنى النجم الكندي براين اآدامز جلمهوره يف البحرين م�س���اء اأم�ض الأول اأجمل واأ�س���هر اأغنياته 
العاملي���ة يف احلف���ل الغنائي الكبر يف حلبة البحرين الدولية و�س���ط ح�س���ور كبر، وذلك �س���من 
احلملة الرتويجية ل�سباق جائزة البحرين الكربى لطران اخلليج على امل�رشح الرئي�سي للفعاليات 
الرتفيهية بقرية الفورمول ون. احلفلة هي كجزء من احلملة الرتويجية “Race Fever” لل�سباق 

ت�سارك اأكرث من 40 �سفارة وناد 
وجمعي���ة ومنظم���ة، مب���ا يف ذلك 12 
مديرية من املديريات التابعة لوزارة 
“البحري���ن  احتفالي���ة  يف  الداخلي���ة 
للكل”، والتي �س���ُتقام يف ال�سابع من 
اأبريل من ال�ساعة 4 م�ساًء اإلى ال�ساعة 
10 م�س���اًء يف منت���زه الأم���ر خليف���ة 
باحلد. و�ستقدم الن�سخة اخلام�سة من 
احتفالي���ة “البحرين لل���كل” جمموعة 
من العرو����ض الرتفيهية احلية، ومن 
بينها فقرة للماي�سرتو حمد الفردان 
وفقرة لدي جي وي�ست ليف، ويقدم 
فق���رات احلف���ل الفن���ان الكومي���دي 

املحلي علي ال�سباعي “فينجرز”.
كما �ست�س���م الحتفالية اأكرث من 
250 ك�سك لبيع املنتجات املختلفة 
لل���زوار، ف�س���اًل ع���ن �س���حوبات على 
جوائ���ز قيمة تقدمها بوابة “�س���داد” 
للمدفوع���ات. ويهدف منظمو فعالية 
“البحري���ن للكل” اإل���ى تعزيز مبادئ 
الوحدة والن�س���جام ب���ني املواطنني 

واجلاليات املختلفة يف اململكة.

ُمنِظمة  وبهذه املنا�س���بة �رشحت 
الفعالي���ة نيفيديتا دادف���ايل قائلة: 
بالتن���وع  الفعالي���ة  ه���ذه  “حتتف���ي 
الثقايف جلميع ال�س���عوب التي تعترب 
البحرين وطًنا لها، حيث �س���تجمعهم 
مًع���ا مرة اأخ���رى يف ي���وم ممتع ومميز 
�س���عًيا اإل���ى تعزي���ز روح الت�س���امن 
ب���ني اأفراد املجتم���ع البحريني. ومنذ 
الع���ام 2013 �س���اركت العدي���د من 
اجلالي���ات يف ه���ذه الحتفالي���ة. ويف 
ه���ذا الع���ام لدينا منطقة خم�س�س���ة 
لبيع املنتجات امل�س���نوعة يدوًيا من 
كل م���ن مرك���ز احلد لإع���ادة التاأهيل 
ومنظم���ة ثين���ك بينك و�رشك���ة وورلد 
واي���د خلدم���ات ا�ست�س���ارات الهجرة 
واجلمعي���ة البحريني���ة لأولي���اء اأم���ور 
واملعه���د  واأ�س���دقائهم  املعاق���ني 
للمكفوف���ني  ال�س���عودي  البحرين���ي 
واجلمعي���ة البحريني���ة ملتالزمة داون 
وغرها من اجلمعي���ات. ونحن نرحب 

باجلميع يف هذه الفعالية املجانية”.
وت�ست�س���يف الفعالية هذا العام 

���ا حًي���ا للر�س���م، حيث �س���يقوم  عر�سً
فنانون م���ن جاليات خمتلفة بر�س���م 
مقاطع من لوحة فنية للفنان الهندي 
اثيادي���ف،  اآر  بالبحري���ن يف  املقي���م 
والت���ي حتك���ي ق�س���ة ع���ن البحرين. 
و�سي�س���ارك فنان م���ن كل جالية من 
اجلالي���ات بر�س���م مقطع م���ن اللوحة 
الفنية خالل اليوم، ثم �س���يتم جتميع 
القطع مًعا للك�س���ف عن العمل الفني 
النهائ���ي يف مرحل���ة لحق���ة بنهاي���ة 

اليوم.
كم���ا �ست�س���م الحتفالية منطقة 
خم�س�سة لالأطفال مب�ساركة النا�سطة 

املحلية البارزة مي اخلطيب.
كما �سي�س���تمتع الأطف���ال بزيارة 
التليفزي���وين  الربام���ج  مق���دم  م���ن 
والنا�س���طة  يا�س���ني  باب���ا  ال�س���هر 
الوطني���ة ال�س���هرة اأم ح�س���ن. كم���ا 
�ستقام مبنطقة الأطفال طوال اليوم 
�س���حوبات على جوائ���ز وهدايا قيمة 
مقدم���ة م���ن بواب���ة �س���داد ودراغون 
�سيتي وفريق اإم اإ�ض كيه لل�سباقات.

الجاليات تشارك في “البحرين للكل”

tariq_albahhar

 العكبري: مبادرات حاكم الشارقة أحدثت طفرة في المسرح 
اأعرب مدي����ر امليزاني����ة والإنتاج مب�رشح 
اأوال اأحمد جا�س����م العكربي عن �سكره لأيام 
ال�س����ارقة امل�رشحية الدورة 27 واملقامة يف 
الف����رتة م����ن 18 الى 28 مار�����ض على دعوة 
الفعالي����ة  حل�س����ور  اخلليج����ني  الفنان����ني 
وتبادل اخلربات من اج����ل الرتقاء بامل�رشح 
باقت����دار ع�س����و  يق����وده  ال����ذي  اخلليج����ي 
املجل�����ض الأعل����ى حاكم ال�س����ارقة �س����احب 
ال�سمو ال�س����يخ الدكتور �س����لطان بن حممد 
القا�سمي، والذي يعد بالفعل الأب الروحي 
للم�����رشح اخلليجي من خالل دعمه امل�س����تمر 
والالحمدود لكل الأن�سطة امل�رشحية وكذلك 
للثقاف����ة والفنون ب�س����ورة عامة، م�س����يفا 

العك����ربي يف ت�رشي����ح ل����� “البالد”: ال�س����كر 
مو�س����ول كذلك الى مدي����ر اإدارة امل�رشح يف 

دائ����رة الثقاف����ة والإعالم يف ال�س����ارقة اأحمد 
بورحيمه على اهتمام����ه واأبواب الدعم التي 

يوفره����ا للم�رشحي����ني يف اخللي����ج، وروؤيت����ه 
الثاقبة يف هذا امل�س����مار م����ن اأجل الرتقاء 

بالفكر الإن�ساين والثقايف.
واأردف العك����ربي “ان الطف����رة الكبرة 
التي حدثت يف �س����كل امل�رشح اخلليجي جاء 

من خالل مبادرات حاكم ال�سارقة”. 
يج����در بالذك����ر اأن جمعي����ة امل�رشحي����ني 
الإماراتي����ني اأطلقت قبل اأي����ام وثيقة عهد 
م�رشح����ي حلاكم ال�س����ارقة، كعه����د ووعد من 
املكت�س����بات  عل����ى  باحلف����اظ  امل�رشحي����ني 
امل�رشحي����ة التي حققه����ا �س����موه، واإدامتها 
وتنميتها وال�س����ر على هديه الذي اأو�س����ل 
امل�رشح الإماراتي بالدعم والرعاية والعناية 
الأبوي����ة احلاني����ة اإل����ى م����ا و�س����ل اإليه من 

م�ستوى متميز يف زمن قيا�سي.

• اعتذرت اإلي�سا من عادل 	
اإمام عن الظهور �سيفة 

�رشف يف م�سل�سله “عفاريت 
عديل عالم” املقرر عر�سه يف 

رم�سان املقبل.
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ال�سجن اإىل  �سابطا  احلرام” يقود  “احلب 
اأم���ر قا�ص���ي التحقيق مبحكم���ة حي جمال الدين يف وه���ران اجلزائرية، الأحد، باإيداع �ص���ابط �رشطة 
ربا ل�صاحله، اإ�ص���افة اإلى �ص���يدة، احلب�س املوؤقت بتهمة الو�صاية الكاذبة و�صوء  وزميل له ي�ص���تغل مخُ

ا�صتغالل الوظيفة واحليازة واملتاجرة يف املخدرات.
وق���ال موقع “اخلرب” اجلزائري اإن املتهمني حاول���وا توريط زوج املراأة املوقوفة يف جرم املتاجرة 

باملخدرات ق�صد التخل�س منه، على اعتبار وجود عالقة م�صبوهة بني ال�صابط واملوقوفة.
وتعود اأحداث هذه الق�ص���ية اإلى اأواخر ال�ص���هر املا�ص���ي، عندما و�ص���ع �ص���ابط ال�رشطة وال�ص���يدة 
خطة لتوريط زوج الأخرية يف ق�ص���ية مدرات لالإيقاع به والتخل�س منه، ليخلو اجلو لهما لإن�ص���اء عالقة 
م�ص���بوهة، بعدما اتفقا على اأن ي�ص���عا له قطعة من املخدرات داخل حمله التجاري املتواجد باأحد اأحياء 
مدينة وهران. ولتنفيذ ذلك، ا�صتعان ال�صابط مبخُخرب يعمل ل�صاحله، حيث قام بجلب قطعة املخدرات، 
ليقوما بد�صها يف حمل ال�صحية لتكون �صببا يف اإلقاء القب�س على التاجر. واأثناء التحقيقات التي قامت 
بها م�ص���الح الأمن احل�رشي املخت�ص���ة اإقليميا تبني اأن الق�صية ي�صوبها غمو�س؛ كون ال�صحية معروف 
يف حميطه الجتماعي والتجاري باأنه غري معتاد على الإجرام، ما اأدى اإلى تكثيف التحريات التي اأ�صفرت 

عن توقيف املخُخرب الذي ك�صف بدوره عن تفا�صيل الق�صية.

�سورة هتلر “ال�صخ�صية جدا” يف املزاد

فيينــــــا املدينـــــة الأجمـــــل يف العالـــــم وبغـــــــداد الأ�ســـــــــواأ
ج���اءت العا�ص���مة النم�ص���اوية فيين���ا الت���ي تقع 
عل���ى نه���ر الدان���وب يف قم���ة قائم���ة �رشكة مري�ص���ري 
لال�صت�ص���ارات للمدن التي توفر اأعلى م�صتوى جلودة 
احلي���اة للع���ام الثام���ن على الت���وايل، بينم���ا اعتربت 
العا�ص���مة العراقي���ة بغ���داد مرة اأخ���رى اأ�ص���واأ مكان 
للعي�س. وي�ص���اعد امل�ص���ح ال���ذي �ص���مل 231 مدينة 
ال�رشكات واملنظمات حتديد الأجور وبدلت امل�صاعب 
للموظف���ني الدولي���ني. وي�ص���تخدم امل�ص���ح ع����رشات 

املعايري مثل ال�ص���تقرار ال�صيا�صي والرعاية ال�صحية 
والتعليم واجلرمي���ة والرتفيه والنقل. ومل تاأت مراكز 
عاملية مث���ل لندن وباري����س ومدينة نيوي���ورك حتى 
�ص���من اأول 30 مدين���ة مرتاجع���ة ع���ن كربي���ات مدن 
اأملاني���ا وال���دول الإ�ص���كندنافية وكن���دا ونيوزيلن���دا 
واأ�صرتاليا. وجاءت �ص���نغافورة يف املرتبة الأولى بني 
املدن الآ�صيوية، ويف الرتتيب 25 على م�صتوى العامل 
بينما كانت مدينة �ص���ان فران�صي�ص���كو التي جاءت يف 

الرتتيب 29 على م�ص���توى الع���امل الأولى يف الوليات 
املتح���دة. وكان���ت مدينة درب���ان يف جن���وب اإفريقيا 
املدين���ة الأول���ى يف القارة ال�ص���وداء ويف الرتتيب 87 
على م�ص���توى العامل. وي�ص���تفيد �ص���كان فيينا البالغ 
عددهم 1.8 ن�ص���مة من املقاه���ي الثقافية واملتاحف 
وامل�ص���ارح ودور الأوبرا. واأ�صعار الإيجارات والنتقال 
يف املدين���ة، التي يتميز طرازها املعماري مبا�ص���يها 
كمرك���ز لالإمرباطورية النم�ص���اوية املجري���ة، رخي�س 

مقارنة بعوا�ص���م غربية اأخرى. وج���اءت مدينة زوريخ 
ال�ص���وي�رشية واأوكالند النيوزيلندية وميونيخ الأملانية 
وفانكوفر الكندية بعد فيينا. وجاءت بغداد مرة اأخرى 
يف ذيل القائمة. بينما جاءت العا�صمة ال�صورية دم�صق 
يف الرتتيب ال�ص���ابع قبل الأخري وتلتها باجني عا�صمة 
جمهورية اإفريقيا الو�صطى والعا�صمة اليمنية �صنعاء 
وبورت اأو برن�س عا�صمة هايتي والعا�صمة ال�صودانية 

اخلرطوم والعا�صمة الت�صادية جنامينا.

الأبناء يطيلون اأعمار اآبائهم
ك�صفت درا�صة �صويدية حديثة، اأن اإجناب 
الأطفال يطيل عمر الفرد بنحو �ص���نتني، وذلك 

بعد درا�صة بيانات نحو 1.5 مليون �صخ�س.
واأو�ص���حت الدرا�ص���ة اأن اإجن���اب الأطفال 
يطيل عمر الفرد عل���ى املدى الطويل؛ كونهم 
ي�صاندون اآباءهم عندما يتقدم بهم العمر. كما 
اأ�صارت اإلى اأن الأ�ص���خا�س الذين لديهم اأبناء، 
يهتمون ب�صحتهم ب�صكل اأكرب من اأولئك الذين 
مل ينجبوا اأطفال، حر�ص���ا منه���م على الهتمام 
بعائالته���م. وبالن�ص���بة لالأمهات، ف���اإن اإجناب 
الأطف���ال يطي���ل اأعمارهن مبعدل 18 �ص���هرا، 
وفق ما ذكرت �صحيفة “تلغراف” الربيطانية.

ف�سيحة املارينز م�ستمرة
يبدو اأن ف�ص���يحة ال�ص���ور العارية التي مت 
تبادلها بني جنود يف القوات البحرية الأمريكية 
لزميالت خدمن معهم يف ال�صلك، مل تنطفئ بعد 
عل���ى الرغم من مرور ما يقارب ال� 10 اأيام على 
تفجره���ا، وعل���ى الرغم من تاأكي���د وزير الدفاع 
الأمريك���ي جيم ماتي����س، اجلمعة املا�ص���ي، اأن 
التحقيقات جارية، واأن املتورطني �صيعاقبون. 
فبع���د اأن اأعلن في�ص���بوك الإثنني املا�ص���ي اأنه 
اأغل���ق �ص���فحة “مارين���ز يونايتد” الت���ي ن�رشت 
تلك ال�ص���ور “الفا�ص���حة” ملجندات عاريات اأو 
بو�صعيات غري حمت�صمة اأو حتى عادية يف بع�س 
الأحيان، تبني اأن املجموع���ة املذكورة انتقلت 
اإلى �ص���فحات اأخ���رى بعناوين متلف���ة مارينز 
يونايتد 2 و3، م�صكلة جمموعات مغلقة لتبادل 
ال�ص���ور ل تقبل بان�ص���مام اأحد اإليها ما مل يتم 
التاأك���د من اأنه خدم فعلي���ا يف “املارينز” اأو اأنه 
ل ي���زال، وبعد التاأكد من اأن���ه لي�س ب� “وا�س”، 
بح�ص���ب م���ا اأورد عدد م���ن ال�ص���حف الأمريكية 

بينها “الديلي بي�صت وذي اإنكويزتر”.

بلدة اأمريكية.. للبيع
عر�صت بلدة يف ولية اأوريغون الأمريكية، 
والبالغة م�صاحتها نحو 100 فدان، للبيع مقابل 
3.5 مالي���ني دولر، يف �ص���فقة ت�ص���مل منازل 
ومتاجر. كم���ا ميكن للراغبني دف���ع مبلغ 350 
األف دولر اإ�ص���ايف؛ ل�رشاء املدر�صة القدمية يف 

بلدة “تيلر”.
وقال مال���ك �رشكة “لند اأن���د وايلدليف” 
العقارية، غاري���ت زولر، اإن عر�س البيع للبلدة 
الت���ي تكاد تكون غ���ري ماأهولة وتبعد م�ص���افة 
362 كيلومرتا جنوبي بورتلند، ي�صمل 6 منازل 
و�صقة وعددا من املتاجر ومبنى كان ذات يوم 
ي�ص���م حمطة بنزين ومتجرا. واأو�ص���ح زولر اأن 
نحو 250 �صخ�صا يقيمون يف املنطقة املحيطة 
بالبلدة، لفتا اإلى اأنه مل يتبق �ص���وى �صاكنني 
اثن���ني يف البل���دة نف�ص���ها، هما مدر�س �ص���ابق 
ي�ص���كن قرب مبنى املدر�ص���ة وق�س بكني�ص���ة 

البلدة، ومل تطرح اأرا�صيهما اخلا�صة للبيع.
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حتذير.. هذا ما يفعله اجلينز ال�سيق بالن�ساء
حذر اأطباء من اأن ارتداء اجلينز ال�ص���يق واملعاطف ذات غطاء الراأ�س الكبري يوؤديان اإلى 
م�ص���كالت يف العمود الفقري، ح�ص���بما ذكرت �ص���حيفة اإندبندنت الربيطانية. وقالت جمعية 
عالج العمود الفقري الربيطانية لل�صحيفة اإن ارتداء اجلينز ال�صيق يحد من احلركة الطبيعية 
للع�ص���الت مما يدفع ال�ص���يدات اإلى تعديل حركتهم ب�ص���كل يوؤدي اإلى ال�صغط على العمود 
الفق���ري وال�ص���عور بالأمل. وبح�ص���ب اجلمعية، فاإن ثالثة اأرباع الن�ص���اء تعر�ص���ن لآلم العمود 
الفقري، ويرجع ذلك يف جزء منه اإلى الأزياء احلديثة التي تت�ص���من اجلينز ال�صيق واملعاطف 
ذات اأغطية الراأ�س الثقيلة، والأحذية املرتفعة وتلك التي من دون م�صند خلفي، اإ�صافة اإلى 

املجوهرات الثقيلة واحلقائب املمتلئة.

�ص���الة  قال���ت 
للم���زادات اإن األبوم���ا 
يحت���وي على “�ص���ور 
خا�ص���ة”، مل ت�ص���اهد 
للزعي���م  قب���ل،  م���ن 
الأمل���اين  الن���ازي 
اأدولف هتلر ولأع�صاء 
يف  �ص���تطرح  احل���زب 

مزاد الأربعاء.
وقال تيم هاربر، 
م�صت�صار �صالة “�صي. 
اآن���د تي” للم���زادات، 

اإنه عرث على الألبوم يف اأبريل 1945 يف غرفة نوم اإيفا براون �ص���ديقة هتلر منذ فرتة طويلة، 
واإنه قد يباع بنحو 15 األف جنيه اإ�ص���رتليني )اأي نحو 18340 دولرا( اأو اأكرث. وقال هاربر اإن 
“ال�صور �صخ�صية جدا”، واأ�صار اإلى اأن الألبوم مملوك يف الوقت احلايل لأحد هواة جمع ال�صور، 
ومل يك�صف عن ا�صمه. و�صيقام املزاد يف بلدة رويال تنربيدج ويلز يف مقاطعة كنت باإجنلرتا.

واأ�ص���ار هابر اإلى اأن هتلر فر�س رقابة �صارمة على ما قد ين�رش من معلومات للحفاظ على 
�ص���معته وعلى �ص���معة احلزب النازي. وقال وهو ي�ص���ري اإلى الألبوم “ال�ص���ور التي ترونها يف 
ه���ذا الألبوم طبيعية ويف حال ا�ص���رتخاء، وعدد منها طريف واملوؤك���د تقريبا اأنه ما كان ميكن 
املوافقة على ن�رشها. اإنها تك�صف الكثري”. واأ�صاف هاربر اأنه ل بد واأن يكون “�صخ�س ما لديه 

ت�رشيح باأن يكون قريبا جدا من الفوهرر هو الذي التقط” هذه ال�صور.
وع���رث امل�ص���ور الربيطاين اإدوارد دي���ن على الألبوم. و�ص���مح لدين وللمذي���ع الإجنليزي 

ريت�صارد دمبلباي بدخول ثكنة هتلر يف اأبريل 1945.
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راأ�س اخليمة ت�ستعد لفتتاح 
اأول م�سجد ذكي واأخ�سر

تتجه اإمارة راأ�س اخليمة، يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اإلى افتتاح اأول م�ص���جد ذكي 
واأخ�رش، عقب النتهاء من م�رشوع تطوير اأحد امل�صاجد ال�صغرية والقدمية.

وبح�ص���ب ما نق���ل موقع �ص���حيفة “اخلليج” الإماراتية، فاإن امل�ص���جد الذكي وال�ص���ديق 
للبيئة، �صت�ص���تغل فيه مكربات ال�ص���وت، ب�ص���كل اآيل، فور وقوف الإمام على �ص���جادته، كما 
�صتف�صل بعد ت�صليمه وانتهائه من �صالته. وقدر امل�رشفون على امل�رشوع ما �صيجري توفريه، 
بف�صل التطوير الذكي والأخ�رش، بقرابة 10 اآلف و620 درهما �صنويا )نحو 2900 دولر(، من 
تكاليف املياه والكهرباء. وذكر امل�صت�ص���ار ها�ص���م الرفاعي املن�صوري، امل�رشف على م�رشوع 
“امل�صجد الذكي” لل�صحيفة اأن تكاليف �صيانة املن�صاأة الدينية وتطويرها، وحتويلها تكفل 
بها 25 حم�ص���ناً وموؤ�ص�ص���ة، من اإمارات عدة يف الدولة. واأورد اأن اأنوار امل�ص���جد تعمل بالطاقة 
ال�صم�ص���ية، وتتحكم يف ت�صغيلها “ح�صا�صات” خا�ص���ة، كما تعمل مكيفات الهواء بنظام ذكي 
يدير برودة امل�صجد ح�صب درجات حرارة ال�صتاء وال�صيف. ف�صال عن ذلك، يعمل تكييف مياه 
اخلزانات يف امل�ص���جد بوا�صطة الطاقة ال�صم�صية، حتى تتنا�صب حرارته مع الف�صلني. واأو�صح 

اأن مدة العمل يف امل�رشوع ا�صتغرقت 6 اأ�صهر تقريباً.

 الطق�س املتوقع �صيكون 
غائما غالبا مع فر�صة 

لت�صاقط اأمطار متفرقة.

   الرياح �صمالية من 7 اإلى 12 
عقدة، وت�صل اإلى 18 عقدة 

اأحيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب ال�صواحل، ومن 
قدمني اإلى 4 اأقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 27، وال�صغرى 19 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

السنة التاسعة - العدد 3074 

األربعاء
15 مارس 2017 
16 جمادى اآلخرة 1438

• من اأ�صبوع �صاو باولو للمو�صة	
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