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تعر�ض دورية �أمنية 

لإطالق نار بـ “كال�شنكوف” 

�ملنامة - بن���ا: تعر�ست دورية �أمنية فجر 
�أم�س الإط���الق نار من �سالح �آيل )كال�سينكوف( 

�أثناء �أد�ئها �لو�جب مبنطقة �سلماباد.
ح�سابه���ا  يف  �لد�خلي���ة  وز�رة  وذك���رت 
�لر�سم���ي عل���ى “توي���رت” �أن هي���كل �لدورية 

ت�رصر، من دون �أي �إ�سابات.
و�أ�سافت �لوز�رة �أن �الأجهزة �الأمنية تبا�رص 

�إجر�ء�تها.

جلنة لدرا�سة اإعادة هيكلة احلكومةالقوات امل�سلحة حتمي من الأفكار الهدامة
بحث حتقيق الأهداف وفق جدول زمني... رئي�س الوزراء:نقدر م�صاهمات م�صر يف دعم لـ “البحرية امللكي”... العاهل:

�ملنام���ة - بنا: ��ستقبل عاهل �لب���الد �ساحب �جلاللة �مللك 
حمد بن عي�س���ى �آل خليفة يف ق�رص �ل�سافرية �أم�س قائد �لبحرية 
بالق���و�ت �مل�سلحة �مل�رصية �للو�ء بح���ري �أركان حرب �أحمد خالد 
ح�ضن �ضعيد، وع���ددا من كبار �ضباط البحرية والطريان امل�رصي 
�لذي���ن ي���زورون �ململك���ة مبنا�سب���ة م�ساركة �لق���و�ت �مل�سلحة 
�مل�رصية مع �أ�سقائهم يف قوة دفاع �لبحرين يف �لتمرين �مل�سرتك 

)حمد 2( �لذي يقام يف مملكة �لبحرين.

و�أكد جاللته �أن �إقامة �لتمرين يعك�س عمق �لعالقات �الأخوية 
�لتاريخي���ة �لوثيقة �ملتمي���زة �لقائمة بني �لبلدي���ن و�ل�سعبني 
�ل�سقيق���ني و�لتي ت�سهد تطور�ً م�ستم���ر�ً يف �ملجاالت �ملختلفة 
وال�سيم���ا �لع�سكرية و�لدفاعية. و�أ�ساف جاللة �مللك �أن �لقو�ت 
�مل�سلح���ة يف كال �لبلدي���ن ه���ي �سم���ام �الأم���ان للبلدين وحتمي 

�ملجتم���ع من �الأفكار �لهد�مة ملا للرتبية �لع�سكرية من 
دور مهم حلفظ �لقيم و�ملبادئ �خلرية �الأ�سيلة.

�ملنام���ة - بن���ا: تر�أ�س رئي�س �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة �جتماع عمل خ�س�سه �سموه؛ لبحث 
حتقيق �أهد�ف �إع���ادة هيكلة �حلكومة ليتو�ءم م���ع �ملرحلة �ملقبلة 
ومب���ا يحقق �لتوجيهات �مللكية �ل�سامية يف هذ� �خل�سو�س، �إذ عقد 
�سموه �سباح �أم����س �جتماع عمل؛ لبحث حتقيق �أهد�ف �إعادة هيكلة 
�حلكوم���ة عرب خط���ط عمل وبر�م���ج تنفيذية وف���ق �أولويات وجدول 
زمن���ي حمدد بال�سكل �لذي يزيد من �إنتاجية �جلهاز �حلكومي ويناأى 

به عن �لت�سخم �لذي ال يتنا�س���ب مع متطلبات �ملرحلة وحتدياتها. 
و��ستعر����س �ساحب �ل�سمو �مللك���ي رئي�س �لوزر�ء خ���الل �الجتماع 
عدد�ً من �الأفكار و�خليار�ت؛ لتقليل عدد �لوز�ر�ت و�لهيئات ودمج 
عدد منها دون �الإخالل بتحقي���ق برنامج عمل �حلكومة. ووجه �سموه 
بت�سكيل جلن���ة برئا�سة نائب رئي�س �لوزر�ء �سم���و �ل�سيخ حممد بن 

مب���ارك �آل خليف���ة؛ لدر��سة عدد م���ن �لتو�سيات وتقدمي 
�ملقرتحات ل�سموه ب�ساأن تنفيذها.

 

�ملن����دوب  �أدل����ى  �خلارجي����ة:  وز�رة   - �ملنام����ة 
�لد�ئ����م للبحرين �ل�سف����ري يو�سف بوج����ريي يف جل�سة 
�لنقا�����س �لع����ام حتت �لبن����د )4( من �ل����دورة �لر�بعة 
و�لثالث����ني ملجل�س حق����وق �الإن�سان �ملنعق����دة حالياً 
مبق����ر �الأمم �ملتح����دة بجنيف بكلم����ة يف �إطار �حلق يف 
�ل����رد على ما ورد يف بي����ان كل من �الحتاد �ل�سوي�رصي، 
و�لت�سي����ك، و�لدمن����ارك، و�يرلن����د�، وفرن�س����ا. و�أعرب 
بوج����ريي يف �لكلم����ة ع����ن ��ستيائه ال�ستخ����د�م حمفل 
�ملجل�����س، وحتت �لبن����د �ملذكور حتدي����د�ً، �لذي وجد 
من �أجل نقا�����س �لق�سايا �لطارئ����ة و�مللحة، ملهاجمة 
مملك����ة �لبحرين و�سجلها �حلقوقي، وبدرجة عالية من 
�النتقائية و�لتحيز و�لت�سيي�س، دون �الأخذ يف �العتبار 

�لتو�سيحات و�ل�رصوحات كافة �لتي قدمتها 
�لبحرين يف �لعديد من �ملنا�سبات.

مندوب البحرين: ل لالنتقائية وت�سيي�س امللف احلقوقي

• �ملندوب �لد�ئم للبحرين يديل بكلمته �أمام جمل�س حقوق �الإن�سان بجنيف	

• عنا�رص من قو�ت �الأمن تتفقد مكان �لتفجري يف �لق�رص �لعديل )�ف ب(	

الوزيـر قائمـة  خارج  �سياًدا  باب الرواتب يف اأمان باملوازنة اجلديدة126 

�سق���ط 126 بح���ار� مرخ�سا له���م �سيد 
�لروبي���ان من قائمة وزي���ر �الأ�سغال و�سوؤون 
�لبلديات و�لتخطيط �لعم���ر�ين ع�سام خلف 
�لت���ي طالع فيه���ا �أم�س �ل�سحاف���ة �ملحلية، 
و�ت�س���ح تباين يف �الأرقام بني �لوزير �حلايل 
خلف �ل���ذي �أعل���ن �أن عدد رخ����س �لروبيان 
256، و�لوزير �الأ�سبق للوز�رة جمعة �لكعبي 
�لذي �أعلن يف 2014 �أن عددها 382 رخ�سة. 

و�أ�س���ارت جمعي���ة �ل�سيادي���ن يف موؤمتره���ا 
�ل�سحايف �الأخري �إلى �أن رخ�س �لبحارة ت�سل 

�إلى ما يقرب 400.
م���ن جهت���ه، قال ع�س���و جمل����س �الإد�رة 
عبد�الأم���ري �ملغني ل� “�لب���الد”: “�إننا مازلنا 
ننتظر من وزير �الأ�سغ���ال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ع�سام خل���ف حتديد 
موع���د للقاء �لبح���ارة؛ ملناق�سة �مل�ستجد�ت 
�الأخ���رية �ملتعلق���ة بق���ر�ر م���د حظ���ر �سيد 

�لروبيان ل� 6 �أ�سهر.

طم���اأن رئي����س جلن���ة �ل�س���وؤون �ملالي���ة 
مبجل�س �لنو�ب عبد�لرحمن بوعلي يف ت�رصيح 
ل���� “�لب���الد” �أن ب���اب �لرو�ت���ب يف �ملو�زن���ة 
2017 و2018، و�لت���ي  �جلدي���دة للعام���ني 
تق���ع يف بند �مل�رصوف���ات �ملتكررة لن مي�س. 
وتوقع بوعل���ي �أن يقفز عجز �ملو�زنة مبعدل 
3 ملي���ار�ت دينار، مبا يع���ادل مليار ون�سف 
�مللي���ار دين���ار عن كل ع���ام، لريتف���ع بذلك 

�لدي���ن �لعام �إلى نح���و 13 مليار دينار ح�سب 
�لتوقع���ات. ولف���ت �إل���ى �أن �لتوقعات جاءت 
بناء على �سعر برمي���ل �لنفط �حلايل، ومعدل 
�لتغ���ري يف مق���د�ر �الإي���ر�د�ت و�مل�رصوف���ات 
وفيم���ا  و2016.   2015 بالعام���ني  مقارن���ة 
يتعل���ق باالأبو�ب �لتي يتوقع �أن يتم خف�سها 
�خلف����س  �إن  ق���ال  �جلدي���دة،  �ملو�زن���ة  يف 
�سيطول مو�زنات �مل�ساريع �إ�سافة �إلى �لباب 
�الآخر م���ن �مل�رصوف���ات �ملتك���ررة و�ملتعلق 

بال�سفر�ت و�لفعاليات، وغريها. 67

• تكرمي وكيل �ل�سباب �مل�ساعد يف حفل �ل�سائق �ملثايل	

حجي علوي يقود ال�صيارة 44 عاًما بال حوادث

وكيــل “ال�ســبــاب”... �سائـقـة مثالـيـة

تز�منا م���ع فعاليات �أ�سبوع �مل���رور �خلليجي، كرم وكي���ل وز�رة �لد�خلية 
�ل�سي���خ نا�رص بن عبد�لرحم���ن �آل خليفة كوكبة من جمموع���ة �ل�سو�ق �ملثالني 
�لذي���ن ميتلك���ون خ���ربة تر�كمي���ة يف �لقي���ادة لعق���ود وم���ن دون �أي حو�دث 

وخمالفات.
وج���رى يف �حلفل تكرمي وكيل وز�رة �ل�سب���اب و�لريا�سة �مل�ساعد ل�سوؤون 
تنمي���ة �ل�سباب �إمي���ان جناحي خلربتها يف �لقيادة �ملثالي���ة ملدة جتاوزت 25 
�سن���ة لتكون قدوة جلي���ل كامل، فيما حقق حجي عل���وي �سيدمكي �سرب �لرقم 
�لقيا�سي بني �ملكرمني بقيادة ملدة 44 �سنة من دون �أي حو�دث �أو جتاوز�ت 

لقانون �ملرور.
و�س���ارك يف حف���ل �لتكرمي �ملدي���ر �لعام ل���الإد�رة �لعامة للم���رور �ل�سيخ 

عبد�لرحمن ب���ن عبد�لوهاب �آل خليفة و�لوفود �ملرورية �خلليجية من 
4دول جمل�س �لتعاون، و�أهايل �ملكرمني �ملحتفى بهم.
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تفجري يف دم�سق 

الإ�صغال الفندقي بـ“داون تاون روتانا”

 100 % يف اأبريل

اأحدث اأفالم هوليوود يف 

ال�صينما املحلية

تنفيذ تقاطع اجل�صرة �صمن امل�صاريع 

العاجلة لتخفيف الزدحامات

الن�صر الأهالوي يحجب �صوء النجمة 
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• •جاللة امللك م�ضتقبالً قائد البحرية بالقوات امل�ضلحة امل�رصية وعدًدا من كبار ال�ضباط	 �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا �جتماع عمل لبحث �أهد�ف “�إعادة �لهيكلة”	

�صعر  “املركزي” يرفع 
الفائدة 25 نقطة

�ملنامة، �لبحرين – 15 مار�س 2017 – قرر 
م����رصف �لبحرين �ملرك���زي �أم����س، وباأثر فوري، 
رفع �سعر �لفائدة �الأ�سا�سي على ود�ئع �الأ�سبوع 
�لو�ح���د بو�ق���ع 25 نقطة �أ�سا����س، لريتفع �سعر 
�لفائ���دة عل���ى ه���ذه �لود�ئع م���ن 1.00 % �إلى 
1.25 % كذلك قام �مل�رصف برفع �سعر �لفائدة 
عل���ى ود�ئ���ع �لليلة �لو�ح���دة م���ن 0.75 % �إلى 
1.00 %، و�لفائ���دة على ود�ئ���ع �ل�سهر �لو�حد 

من 1.50 % �إلى1.75 %.

 �سيد علي املحافظةعلوي املو�سوي

رجاء مرهون
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امل�����ري��ة ه���ي   1919 يف  ال��ب��ح��ري��ن  اإل�����ى  ج�����اءت  ال��ن��ظ��ام��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ب��ع��ث��ة  اأول 

القوات امل�صلحة �صمام اأمان وحتمي املجتمع من الأفكار الهدامة
“حمد 2” يعك�س عمق العالقات االأخوية التاريخية مع م�ر... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�ر 
ال�شافري���ة اأم����س قائ���د البحرية بالق���وات امل�شلحة 
امل�رية الل���واء بحري اأركان ح���رب اأحمد خالد ح�شن 
�ضعي���د، وعددا من كب���ار �ضباط البحري���ة والطريان 
امل����ري الذين ي���زورون اململك���ة مبنا�شبة م�شاركة 
القوات امل�شلحة امل�رية مع اأ�شقائهم يف قوة دفاع 
البحري���ن يف التمرين امل�ش���رتك )حمد 2( الذي يقام 

يف مملكة البحرين.
ورحب جاللة امللك بالوفد الزائر ال�شقيق، معربا 
عن تقدي���ره مل�شاركة الق���وات امل�شلحة امل�رية يف 
التمري���ن امل�ش���رتك )حمد 2(، الذي يعت���ر من اأهم 
التمارين التي تنفذها قوة دفاع البحرين مع القوات 

امل�شلحة امل�رية ال�شقيقة.
كما ثمن جاللة امللك ب���كل التقدير جهود اأخيه 
رئي����س جمهورية م�ر العربي���ة ال�شقيقة عبدالفتاح 
العالق���ات  م�ش���رة  تعزي���ز  يف  ودوره  ال�شي�ش���ي 

الثنائي���ة وتر�شيخ اأ�ش�س التعاون امل�شرتك بال�شكل 
ال���ذي يخ���دم امل�شالح العلي���ا للبلدي���ن وال�شعبني 
ال�شقيق���ني. واأكد جاللته اأن اإقام���ة التمرين يعك�س 
عمق العالقات االأخوي���ة التاريخية الوثيقة املتميزة 
القائمة ب���ني البلدين وال�شعب���ني ال�شقيقني والتي 
ت�شهد تطوراً م�شتمراً يف املجاالت املختلفة وال�شيما 

الع�شكرية والدفاعية.
واأك���د جاللة املل���ك اأن الق���وات امل�شلحة يف كال 
البلدين هي �شم���ام االأمان للبلدين وحتمي املجتمع 
م���ن االأفكار الهدامة ملا للرتبي���ة الع�شكرية من دور 

مهم حلفظ القيم واملبادئ اخلرة االأ�شيلة.
واأ�شار جاللة امللك اأثناء اللقاء اإلى اأن اأول بعثة 
للتعليم النظامي جاءت اإل���ى البحرين تالعام 1919 
ه���ي البعثة امل�ري���ة التي عملت على ب���دء التعليم 
احلدي���ث يف املنطق���ة واأن ق���وة ومتا�ش���ك البحرين 

تكمن يف ان اأهلها متعلمني وال يوجد بها اأمية.
ونوه جاللت���ه باأهمية اقامة مثل ه���ذه التمارين 

امل�شرتك���ة التي تهدف ال���ى تعزيز اأوا����ر التعاون 
والتن�شي���ق الع�شك���ري امل�شرتك وت�شه���م يف تبادل 
واكت�ش���اب مزيد من اخلرات يف املجاالت الع�شكرية 
مبا ي�شهم يف رفع الق���درة القتالية ملواجهة خمتلف 
التحدي���ات والتي م���ن �شاأنه���ا دعم العم���ل العربي 

امل�شرتك.
واأكد جاللته اأن م�ر ت�شكل العمق االإ�شرتاتيجي 
لالأم���ة العربية مبا متثله من ثقل ا�شرتاتيجي واأمني، 
م�ش���راً جاللة املل���ك اإلى اإن هناك �شم���ات م�شرتكة 
وتاريخ وح�شارة عريقة ل���كال البلدين، معرباً جاللته 
ع���ن متنيات���ه للوف���د امل����ري ال�شقي���ق بالتوفيق 

وال�شداد يف زيارته بني اأ�شقائه يف مملكة البحرين.
بعد ذلك األقى اللواء الركن بحري ال�شيخ خليفة 
بن عب���داهلل اآل خليف���ة قائد �ش���الح البحرية امللكي 
البحرين���ي كلمة رحب فيها ب�شاحب اجلاللة وبالوفد 

امل�ري ال�شقيق.
واأو�ضح اإن العمل الع�ضكري امل�ضرتك له اأهمية 

ك���رى ملا ت�شه���ده املنطقة من حتدي���ات وحتوالت 
اإقليمي���ة عل���ى نط���اق وا�شع حتت���م واج���ب التعاون 
الع�شك���ري االأخوي، وياأتي مترين “حم���د 2” تنفيذاً 
لتوجيه���ات �شي���دي جالل ملك الب���الد القائد االأعلى 
ورئي����س جمهوري���ة م�ر العربي���ة تعزي���زاً وتر�شيخاً 
للعالق���ات االأخوي���ة التاريخية الوطي���دة التي تربط 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
ويف اإطار منهج دعم التعاون والتكامل الع�شكري 
الثنائي م���ع االأ�شقاء يف جمهورية م�ر العربية، ياأتي 
التمرين التعبوي امل�شرتك “حم���د” بن�شخته الثانية 
والذي ينف���ذ يف مياه واأجواء مملك���ة البحرين، وذلك 
ملواجهة التحدي���ات وردع التهديدات الراهنة ودحر 
االإره���اب �شعياً نح���و التكافوؤ العمليات���ي يف امل�رح 
البحري واجلوي، مقدراً م�شاهم���ات البحرية امل�رية 
يف دع���م �ش���الح البحرية امللك���ي البحرين���ي منذ بدء 

التاأ�شي�س.
واأ�ضاف: لقد مت حتقيق جميع الأهداف املرجوة 

للتمرين فيما ي�شب يف حتقيق ا�شرتاتيجية التعاون 
الع�شك���ري. ويف اخلتام، �شكر جالل���ة امللك على هذا 
اللق���اء �شائالً املول���ى عز وجل اأن ي���دمي نعمة االأمن 
واالأمان على مملكة البحرين وجمهورية م�ر العربية 
ال�شقيق���ة. من جانب���ه، اأعرب قائ���د البحرية بالقوات 
امل�شلح���ة امل�ري���ة اللواء بح���ري اأركان ح���رب اأحمد 
�شعي���د عن �شكره وتقديره جلاللة امللك على اللقاء، 
م�شيداً بالعالقات الوثيق���ة والتاريخية القائمة بني 
مملكة البحرين وجمهوري���ة م�ر العربية وما ت�شهده 
ه���ذه العالق���ات م���ن تق���دم وتط���ور يف العديد من 

ا يف التعاون الع�شكري. املجاالت خ�شو�شً
واأكد جناح التمرين امل�شرتك الذي جاء ليعك�س 
متي���ز العالق���ات البحريني���ة امل�رية م�شي���داً كذلك 
مبا حققته ق���وة دفاع البحرين م���ن تطور وتقدم يف 
العدي���د من املجاالت الع�شكري���ة، معرًبا عن اعتزازه 
مب�شاركة البحرية امل�رية يف هذا التمرين امل�شرتك 

بني البلدين.

• جاللة امللك م�ضتقبالً قائد البحرية بالقوات امل�ضلحة امل�رصية وعدًدا من كبار ال�ضباط 	
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جلنة لدرا�شة التو�شيات وتقدمي املقرتحات ب�شاأن اإعادة هيكلة احلكومة

التاأ�شي�س لأفق جديد من العمل امل�شرتك مع الدول ال�شديقة

�سموه يرتاأ�س اجتماع عمل لبحث حتقيق الأهداف وفق جدول زمني... رئي�س الوزراء:

العهد:  امل��ن��ط��ق��ة... ويل  وال���س��ت��ق��رار يف  الأم����ن  ت��ر���س��ي��خ دع��ائ��م  اأج���ل  م��ن 

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليف���ة اجتم���اع عمل خ�س�س���ه �سم���وه؛ لبحث 
حتقي���ق اأهداف اإعادة هيكل���ة احلكومة ليتواءم 
مع املرحل���ة املقبلة ومب���ا يحق���ق التوجيهات 

امللكي���ة ال�سامي���ة يف ه���ذا اخل�سو����س، حيث 
عقد �سم���وه �سب���اح اأم�س اجتماع عم���ل؛ لبحث 
حتقيق اأهداف اإعادة هيكلة احلكومة عرب خطط 
عم���ل وبرام���ج تنفيذية وفق اأولوي���ات وجدول 
زمن���ي حمدد بال�س���كل الذي يزيد م���ن اإنتاجية 

اجلهاز احلكومي ويناأى به عن الت�سخم الذي ل 
يتنا�سب مع متطلبات املرحلة وحتدياتها.

وق���د ا�ستعر����س �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
رئي�س الوزراء خالل الجتم���اع عدداً من الأفكار 
واخلي���ارات؛ لتقليل عدد ال���وزارات والهيئات 

ودم���ج بع�سه���ا البع�س دون الإخ���الل بتحقيق 
برنام���ج عم���ل احلكوم���ة الذي التزم���ت به ومبا 
للدول���ة  القت�سادي���ة  الروؤي���ة  م���ع  ين�سج���م 
وتوجهاته���ا امل�ستقبلي���ة يف ظ���ل التحدي���ات 
خ�سو�سا القت�سادي���ة منها، وقد وجه �ساحب 

ال�سم���و امللكي رئي����س ال���وزراء بت�سكيل جلنة 
برئا�س���ة �سم���و ال�سي���خ حمم���د ب���ن مب���ارك اآل 
خليف���ة نائب رئي�س ال���وزراء؛ لدرا�سة عدد من 
التو�سيات وتقدمي املقرتح���ات ل�سموه ب�ساأن 

تنفيذها.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
اأهمية موا�سلة تدعي���م اأ�س�س التعاون ال�سرتاتيجي 
ب���ن ال����ركاء الدولي���ن؛ من اأج���ل تر�سي���خ دعائم 
الأمن وال�ستق���رار مبا ي�سب يف خدمة جهود التنمية 
والتطوير وا�ستدامة نتائجه���ا يف هذه املنطقة ذات 

الأهمية املحورية.
وق���ال �سموه اإنه ومع تزايد التحديات الإقليمية 
فاإن���ه م���ن ال����روري اأن يت���وازى ذل���ك م���ع تعزي���ز 
ال����راكات احليوي���ة والتحالف���ات ال�سرتاتيجية مع 
ال���دول ال�سديقة والتاأ�سي����س لأفق جديد من العمل 

امل�سرتك مبا يت�سق مع متطلبات املرحلة الراهنة.
جاء ذلك ل���دى لقاء �سموه، بح�سور �سمو ال�سيخ 
حمم���د ب���ن �سلمان ب���ن حم���د اآل خليفة، م���ع القائم 
باأعم���ال م�ساع���د وزي���ر اخلارجية الأمريك���ي ل�سوؤون 
ال����رق الأدنى �ستيوارت جون���ز يف ق�ر الرفاع اأم�س، 

حيث رحب �سموه بزيارت���ه اإلى مملكة البحرين التي 
ي�سارك خاللها يف املنت���دى الإقليمي لغرفة التجارة 
الأمريكية يف منطقة ال�رق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

واأ�ساد �سم���وه بانعقاد مثل ه���ذه اللقاءات وما 
ت�سهم به من تعزيز ال�راكات القت�سادية والتجارية 
وتاأكي���د دورها يف خلق انطالقة متجددة على �سعيد 
التعاون مع الوليات املتح���دة الأمريكية يف خمتلف 
القطاع���ات؛ ليتكام���ل ذل���ك ب�س���كل نوعي م���ع اأطر 
التع���اون والتن�سيق ب���ن دول املنطق���ة والوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة، خا�س���ة فيم���ا تتقا�سم���ه م���ن 
اهتمام متوا�سل باجلوانب الدفاعية والأمنية وحفظ 
ال�ستقرار الإقليمي والدويل. واأثناء اللقاء ا�ستعر�س 
�سموه مع امل�س���وؤول الأمريكي جملة م���ن التطورات 
وامل�ستج���دات الإقليمي���ة والدولي���ة والق�سايا التي 
ته���م البلدين، اإل���ى جانب املوا�سي���ع املطروحة يف 
املنت���دى الإقليم���ي لغرف���ة التج���ارة الأمريكي���ة يف 

منطقة ال�رق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

• �سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا اجتماع عمل لبحث اأهداف “اإعادة الهيكلة”	

رئي�س الوزراء يتلقى �شكر الهالل الأحمر تطابق وان�شجام يف وجهات النظر جتاه خمتلف الق�شايا
رئي�����س الوزراء يتلق��ى �سك����ر رئي�س “الأمة” الكويتي:

املنام���ة - بنا: تلقى رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
برقي���ة �سكر م���ن رئي�س جمل����س الأم���ة الكويتي 

مرزوق الغامن هذا ن�سها:
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل رئي�س ال���وزراء .. 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد ،،
يطي���ب يل يف خت���ام الزي���ارة الر�سمي���ة التي 
�سع���دت بالقيام بها ململكة البحرين ال�سقيقة اأن 
اأج���دد التعبري ل�سموكم عن جزي���ل �سكري وفائق 

امتناين مل���ا لقيته والوفد املراف���ق يل من كرمي 
ال�سيافة وحفاوة ال�ستقبال.

كم���ا اأود بهذه املنا�سبة اأن اأعرب ل�سموكم عن 
ارتياحي العمي���ق ملا طبع ملباحثاتن���ا من تطابق 
وان�سجام يف وجه���ات النظر جتاه خمتلف الق�سايا 
ذات الهتمام امل�سرتك، موؤك���داً ل�سموكم يقيننا 
اأن ما مت حتقيقه من مكت�سبات خالل هذه الزيارة 
امليمونة �ست�س���كل لبنة قوي���ة للعالقات املتينة 
الت���ي ترب���ط دول���ة الكوي���ت ب�سقيقته���ا مملكة 
البحري���ن، وجت�سي���داً لإرادة قيادتينا الر�سيدتن 

يف دعم ور�سوخ الأخوة ال�سادقة وال�سالت املتينة 
مب���ا يعود بالنفع العميم على �سعبينا ال�سقيقن، 
جمدداً ل�سموكم اأ�سدق عب���ارات ال�سكر والمتنان 
مقرون���ة باأطي���ب التمني���ات ل�سموك���م بال�سح���ة 
وال�سع���ادة والهن���اء ولبلدك���م ال�سقي���ق بالأم���ن 
والأمان والزدهار يف ظل القيادة احلكيمة لعاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى ال 

خليفة.
وتف�سلوا �سموكم بقبول اأ�سمى عبارات الود 

والتقدير.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، برقية 
�سكر وتقدير من الأمن العام جلمعية 
الهالل الأحمر البحريني فوزي اأمن؛ 
مبنا�سب���ة انتهاء فعالي���ات الجتماع 
الثالث ع����ر للجنة روؤ�س���اء وهيئات 
ب���دول  الأحم���ر  اله���الل  وجمعي���ات 
جمل����س التع���اون اخلليج���ي، والذي 
ا�ست�سافت���ه البحرين يوم 14 مار�س 

اجلاري.

جلمعي���ة  الع���ام  الأم���ن  وع���رب 
الهالل الأحمر، رئي�س الدورة احلالية 
ع���ن اأ�سمى اآي���ات ال�سك���ر والعرفان 
مل���ا حظيت به الوف���ود امل�ساركة يف 
ه���ذا الجتماع م���ن حف���اوة وتكرمي، 
معرباً عن بالغ تقديره لدعم �ساحب 
ال�سمو رئي�س الوزراء مل�سرية الهالل 
الأحمر وجه���وده اخلريية والإن�سانية، 
متمنياً ل�سموه دوام ال�سحة والعافية 
التق���دم  دوام  البحري���ن  وململك���ة 

والزدهار يف ظل قيادتها احلكيمة.

• �سمو ويل العهد يف لقاء مع القائم باأعمال م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ل�سوؤون ال�رق الأدنى	

املنامة - بن���ا: يف اإطار الهتم���ام الذي يوليه 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري �سلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة بالتوا�سل مع 
اأبن���اء البحري���ن كاف���ة، ا�ستقبل �سم���وه يف جمل�سه 
الأ�سبوعي بق�ر الرفاع م�س���اء اأم�س، بح�سور �سمو 
ال�سيخ حممد بن �سلمان ب���ن حمد اآل خليفة، اأفراد 
العائل���ة املالكة الكرمية والوزراء واأع�ساء جمل�سي 
ال�سورى والنواب والبلديات وعدداً من رجال الدين 
واأع�ساء  والجتماعي���ة  القت�سادي���ة  والفعالي���ات 
ال�سل���ك الدبلوما�س���ي يف اململك���ة وال�سخ�سي���ات 
الأكادميي���ة والفكرية والإعالمي���ة وعدداً من اأفراد 

املجتمع.

ورحب �سموه بجمي���ع رواد جمل�سه الأ�سبوعي، 
الذي يج�سد �سوراً من التوا�سل الذي يحر�س عليه 
املجتم���ع تكري�ساً ل�سنة الآباء والأجداد ونهج عاهل 
الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة، وترجمًة للروح الأ�سيلة للمجتمع البحريني 

ون�سيجه وهويته اجلامعة. 
واأثنى احل�س���ور على حر�س �سم���وه باللتقاء 
باملواطنن والتوا�سل معهم وما ي�سكله املجل�س 
م���ن �رح جام���ع لأبن���اء املجتم���ع كاف���ة يف �سورة 
تعك�س هوية البحرينين الت���ي جبلت على املحبة 
واخل���ري، منوهن بجهود القي���ادة يف تعزيز اأ�س�س 
التنمي���ة امل�ستدام���ة لتحقي���ق املزيد م���ن الرخاء 

والتقدم وتاأمن احلياة الكرمية للمواطن.

ولـي العهـــــــــد يرحــــب بـرواد جمل�شــــــه الأ�شبـوعـــــي
احل�سور: هوية البحرينين جبلت على املحبة واخلري

• �سمو ويل العهد م�ستقبالً رواد جمل�سه الأ�سبوعي	
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�ضم���ن  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
فعالي���ات اأ�ضبوع امل���رور اخلليج���ي املوحد 
الثال���ث والثالث���ن الذي يقام حت���ت �ضعار 
“حيات���ك اأمان���ة” افتتح نائ���ب رئي�س الأمن 
الع���ام العمي���د ال�ضي���خ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليفة ورئي�س جامعة البحرين ريا�س حمزة، 
اأم����س، امللتق���ى امل���روري الراب���ع بجامع���ة 
البحري���ن، بح�ض���ور املدي���ر الع���ام ل���الإدارة 
العام���ة للمرور العقيد ال�ضيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوه���اب اآل خليفة ووفود اإدارات املرور 

بدول جمل�س التعاون.
اطل���ع نائ���ب رئي����س الأم���ن الع���ام على 
املعر�س امل�ضاحب للملتقى املروري الذي 
ت�ضمن �ضي���ارات ودراجات ناري���ة تعر�ضت 
حل���وادث بليغ���ة، ومعر�ض���ا خا�ض���ا لأ�ضابيع 

امل���رور اخلليجي���ة عل���ى م���دى 33 اأ�ضبوع���اً 
مرورياً طوال اأكرث من 3 عقود.

العام���ة  ل���الإدارة  زاوي���ة   كم���ا ت�ضم���ن 
للم���رور يت���م م���ن خالله���ا تق���دمي الثقافة 
املروري���ة للط���الب ب�ض���كل تفاعل���ي، فيم���ا 
تقوم احلكومة الإلكرتونية بت�ضجيل املفتاح 
الذك���ي لال�ضتفادة من اخلدم���ات املرورية، 
واخلدمات احلكومية ب�ضكل خا�س، بالإ�ضافة 
اإل���ى زاوي���ة للدف���اع امل���دين، والت���ي ق���دم 
القائمون عليها �رشح���اً يف كيفية التعامل مع 

احلوادث املرورية.
 اأم���ا كلي���ة العلوم ال�ضحي���ة فقد قدمت 
يف زاويته���ا الإ�ضعاف���ات الأولي���ة وكيفي���ة 
التعامل مع امل�ضابن يف احلوادث املرورية، 
فيم���ا �ضاركت الفرق���ة الك�ضفية من مدر�ضة 

الفاراب���ي للبن���ن يف الفعالي���ة، بالإ�ضاف���ة 
اإل���ى جمعي���ة كلي���ة الآداب بجامع���ة البحرين 

الت���ي د�ضنت لوحة لتق���دمي ن�ضائح مرورية 
م���ن الط���الب اإل���ى زمالئه���م للم�ضاهم���ة يف 

زيادة الوعي امل���روري واحلد من املخالفات 
املرورية.

اإل���ى ذل���ك، �ضه���د احل�ض���ور، الربنامج 
الرئي�ضي للملتقى امل���روري الذي ركز على 
اجلان���ب الدين���ي وال�ضح���ي والنف�ضي لطرح 
جوان���ب ت�ضه���م يف رف���ع مع���دلت ال�ضالم���ة 

املرورية.
من جانبه اأكد عميد �ضوؤون الطلبة بجامعة 
البحري���ن اأ�ضام���ة اجلودر اأهمي���ة التعاون مع 
الإدارة العام���ة للم���رور يف حتقي���ق ال�ضالمة 
املروري���ة، فيم���ا حت���دث رئي����س الأوق���اف 
ال�ضني���ة را�ض���د الهاج���ري ع���ن ال�ضلوكيات 
املرورية اخلاطئة لدى فئة ال�ضباب، واأهمية 
اللت���زام بالأنظمة والقواعد املرورية حلماية 

م�ضتخدمي الطريق من احلوادث املرورية.

اللتـــــزام بالأنظمـــــة املروريـــــة يحـــّد من احلــــوادث
عر�س �ضيارات مت�رشرة يف امللتقى املروري 

وكيـــــل “ال�سبــــاب”... �سائقـــــة مثاليـــة وقـــــدوة
حجي علوي يقود ال�ضيارة 44 عاما من دون حوادث اأو خمالفات

تزامنا مع فعاليات اأ�ضبوع املرور اخلليجي، كرم 
وكيل وزارة الداخلية ال�ضيخ نا�رش بن عبدالرحمن اآل 
خليف���ة كوكبة من جمموعة ال�ض���واق املثالن الذين 
ميتلكون خربة تراكمية يف القيادة لعقود ومن دون 

اأي حوادث وخمالفات.
وج���رى يف احلفل تك���رمي وكي���ل وزارة ال�ضباب 
والريا�ض���ة امل�ضاعد ل�ض���وؤون تنمي���ة ال�ضباب اإميان 
جناح���ي خلربتها يف القي���ادة املثالية ملدة جتاوزت 
25 �ضن���ة لتك���ون قدوة جلي���ل كام���ل، واأل تكتفي 
بر�ض���م اخلط���ط الإ�ضرتاتيجية للنهو����س بهم، فيما 
حق���ق حجي علوي ال�ضيد مكي �ض���رب الرقم القيا�ضي 
ب���ن املكرمن بقي���ادة ملدة 44 �ضنة م���ن دون اأي 

حوادث اأو جتاوزات لقانون املرور.
و�ض���ارك يف حفل التكرمي املدي���ر العام لالإدارة 
العامة للم���رور ال�ضيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل 
خليفة والوف���ود املروية اخلليجية م���ن دول جمل�س 
التع���اون، وكذلك عدد من اأهايل املكرمن املحتفى 

بهم. 
ويف كلم���ة ارجتالي���ة خرج���ت م���ن القل���ب، عرب 
وكيل وزارة الداخلية ال�ضيخ نا�رش بن عبدالرحمن اآل 
خليفة عن �ضعادته لوجوده بن جمموعة من ال�ضواق 

املثالين. 
وتط���رق ال�ضي���خ اإلى م���ا حتمل���ه الإدارة العامة 
للم���رور من مكانة خا�ضة يف قلب���ه، اإذ عمل فيها منذ 
اأن كان برتبة مالزم ثان اإلى اأن اأ�ضحى مديرها العام 
حت���ى العام املا�ض���ي. وعليه، فاإن ال�ض���اأن املروري 

يعنيه على نحو خا�س.
وتوج���ه وكي���ل وزارة الداخلي���ة بال�ضكر اجلزيل 
لل�ضواق املثالين على اللتزام باللوائح والقوانن 
املرورية �ض���واء يلعب اأدوارا وظيفي���ة مدنية منهم 
اأم ع�ضكري���ة، فاأنت���م ت�ضحق���ون التقدي���ر.. “�ضك���را 

ويعطيكم األف عافية”.
و�ضكر �ل�ضيخ نا�رص بن عبد�لرحمن �أي�ضا �ضباط 
امل���رور؛ مل���ا ميار�ضونه م���ن اأدوار مهم���ة يف تنظيم 

احلركة يف ال�ضوارع.

لغط اجتماعي 
وع���رب الوكيل ع���ن حزنه مل���ا يثار م���ن لغط يف 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعية، وحماولة اإظهار الإدارة 
العامة للمرور كجه���ة لتح�ضيل املخالفات وت�ضوير 

الأخطاء. 
ودع���ا الوكي���ل ال�ضحافة واملكرم���ن اإلى اإبراز 
احل���دث، وما توليه الإدارة العام���ة للمرور من تقدير 
واهتم���ام بال�ضواق، يتمث���ل يف تقديرهم وتكرميهم 

على امتداد �ضنوات طويلة. 
“الب���الد” حر�ض���ت عل���ى احلديث م���ع ال�ضواق 
املكرم���ن وال�ضتماع اإل���ى جتاربه���م، وا�ضتعرا�س 

خربته���م يف القي���ادة الآمن���ة لعق���ود عل���ى �ض���وارع 
البحرين. 

ال تروح يمين 
وبلهج���ة غلب عليه���ا العفوية، ين�ض���ح ال�ضائق 
املكرم عل���وي �ضيدمكي �ضرب ال�ضب���اب وم�ضتخدمي 
الطري���ق بعدم جتاوز ال�رشعة ويحذر ال�ضواق من �ضوء 
ا�ضتخدام الإ�ض���ارات )ل تعطي اإ�ض���ارة ي�ضار وتروح 

مين(.
ويردف: “كل �ض���ارع اأعطيه ح�ضابه... مو ال�رشعة 
100 ومت�ض���ي 120... ل مت�ضك���ون التلف���ون وانتو 

مت�ضون، ول تن�ضوا احلزام”. 
كلم���ات ب�ضيطة تلخ����س جتربة غني���ة لبحريني 
ميل���ك �ضج���ال ميتد لأكرث م���ن 44 �ضنة م���ن القيادة 

املثالية، مل يتخللها اأي حوادث اأو خمالفات.

خله يرن 
وي�ضيف �ضرب: مل اأ�ضتخدم الهاتف اأثناء القيادة 
ق���ط، اإل اإذا كان هنالك فر�ضة لأن اآخذ موقعا جانبيا 
يف ال�ضارع.. موؤكدا “ما اأم�ضي واأنا اأ�ضتخدم التلفون... 

خله يرن.. خله ينقع”. 
ويختم حجي عل���وي حديثه اإلى “البالد” بتوجيه 
ال�ضك���ر اإل���ى الإدارة العام���ة للم���رور ولل�رشط���ة مب���ا 
يلعبون���ه من اأدوار مهمة يف تنظيم ال�ضوارع، فطرقنا 

متتاز بتنظيم جيد بف�ضلهم. 
بدورها، تقول وكي���ل وزارة ال�ضباب والريا�ضة 
امل�ضاعد ل�ضوؤون تنمية ال�ضب���اب اإميان جناحي: لقد 
خ�ض���ت قرابة 25 عاما، يف جتربة القيادة ومل اأرتكب 
اأي حادث اأو خمالفة والأم���ر يعود اإلى البتعاد التام 

عن الهاتف يف ال�ضيارة.

األمومة 
وت���ردف: اأج���ل، اأزل���ُت “الهات���ف النق���ال” من 
قامو����س القيادة، واأراقب دوما ال�رشعة امل�ضموحة يف 

ال�ضارع، ولب�س احلزام �رشورة لبد منها.
وتوؤك���د جناح���ي اأن جترب���ة الأموم���ة ل���� 3 بنات 
و�ضب���ي قد اأ�ضاف���ت الكثري اإلى جتربته���ا ك�ضائقة 
مثالي���ة، فالك���رب يف ال�ض���ن يدف���ع اإل���ى املزي���د من 
اللت���زام، و”عيايل يف ال�ضيارة، واأخ���اف عليهم”، بل 
اأود اأن اأك���ون ق���دوه لهم يف اح���رتام قواعد املجتمع 

والطريق.
وتعرب جناحي عن �ضكرها لالإدارة العامة للمرور 
على لفت���ة التكرمي، م�ضرية اإل���ى اأهمية خلق املزيد 

من املبادرات املحفزة لاللتزام من قبل ال�ضواق.

قوة التركيز 
واأم���ا املكرم ر�ض���ي اأحمد حمم���د، في�ضدد على 
اأن ����رشورة “العتدال” اأثناء قي���ادة الطريق، واإعطاء 

ال�ضائقن الآخرين حقوقهم للعبور. 
ويو�ض���ح اأن قوة الرتكي���ز والنتب���اه ملجريات 
ال�ضارع هو املفتاح لتجربة ال�ضائق املثايل عن فرتة 

جتاوزت ال�30 �ضنة. 
م���ن جهته، يقول ال�ضائ���ق املكرم حممد عي�ضى 
النين���ون اأن جتربته يف القي���ادة املثالية متتد اأي�ضا 
لأك���رث من 30 �ضنة، اإذا ح�ضلت على رخ�ضة القيادة 

يف العام 1986. 

االستهتار 
ومبنا�ضب���ة فعالي���ات اأ�ضبوع امل���رور اخلليجي، 
يدع���و النينون ال�ضب���اب اإلى اإظهار الت���زام اأكرب اإزاء 
قواعد ا�ضتخدام الطريق، واحرتام للمجتمع وقواعده 

وحقوق اأفراده.
ويلفت النينون الذين ي�ضكن قرية املق�ضع اإلى 
م���ا يرتكبه ال�ضباب من خمالف���ات قانونية )تفحيط( 
عل���ى �ضاحل نورانا، وكذلك الدخ���ول اإلى )الفرقان( 

واملناطق ال�ضكنية بدراجاتهم النارية امل�رشعة. 
وي�ضيف: الأهم ه���و �ضالمة م�ضتخدمي الطريق، 
البع�س ي�ضتنكرون دور املرور، بينما هم ل يلتزمون 

بالقانون.

احتياجات خاصة 
وب�ض���اأن جتربت���ه يف القيادة املثالي���ة ل�ضنوات 
طويل���ة، يو�ضح النينون، الذي يعمل مدر�ضا يف حقل 
الرتبي���ة اخلا�ضة بوزارة العم���ل والتنمية الجتماعية 
)مركز التاأهيل الأكادميي واملهني(، اأن وظيفته قد 

اأغنت جتربته احلياتية وزينته بال�ضرب. 
وي�ضتط���رد: اأج���ل، مهنتي �ضقل���ت �ضخ�ضيتي 
ب�ضف���ات ال�ض���رب والرغب���ة يف الإتق���ان، وبالتحل���ي 
بالروح عالية واملرونة يف احلياة، فالتعامل مع طلبة 

ذوي الحتياجات اخلا�ضة يتطلب الكثري. 
وي���ردف: بذات الإيق���اع اأتعامل م���ع م�ضتخدمي 
ت���رك  عل���ى  دائم���ا  واأحر����س  وال�ض���واق،  الطري���ق 
املراي���ا  وا�ضتخ���دام  ال�ضي���ارات،  ب���ن  امل�ضاف���ات 

الأمامية واجلانبية. 

مهندسة القيادة
واأم���ا ال�ضائق���ة املكرم���ة كوث���ر ف���وزي التاجر، 
فتتح���دث عن خ���ربة يف القيادة املثالي���ة تتجاوز ال� 
16 عام���ا، وتو�ض���ح اأن درا�ضتها وحق���ل تخ�ض�ضها 
يف الهند�ض���ة املدني���ة وت�ضميم ال�ض���وارع، قد دعما 

تركيزها اأثناء ال�ضياقة.
وت���روي التاجر بفخ���ر واعت���زاز �ضديدين جتربة 

احل�ضول على رخ�ضة للقي���ادة، والتي ح�ضلت عليه 
من���ذ المتح���ان الأول، ومل حتت���اج �ض���وى 18 �ضاعة 

تدريب هو احلد الأدنى املطلوب اآنذاك. 
تو�ض���ح كوث���ر الت���ي تلع���ب دور الأموم���ة باأن 
اأطفاله���ا الأربع���ة مل ي�ضغلوه���ا يوم���ا ع���ن النتب���اه 
للطري���ق وكل ما يدور فيه، فهي تعمد دائما لو�ضح 
اأطفاله���ا عل���ى املقاع���د اخللفي���ة، ومن ث���م اإغالق 

الأبواب باإحكام قبل اأن تلم�س يدها املقود. 

باردة وبطيئة 
وتدع���و التاج���ر ال�ضب���اب وم�ضتخدم���ي الطريق 
اإل���ى الرتكيز ملجريات الطريق، ف���اأرواح النا�س “مو 
لعب���ة... تاأخر بع�س الوقت، ول جتع���ل اأهلك يبكون 

عليك طول العمر”.
وتوؤك���د اأن حميطه���ا ال�ضلبي اأحيان���ا والدعوات 
لعدم اللت���زام بقواعد املرور مل يوؤثرا على �ضلوكها 
اأثن���اء القيادة قط، فهي م���ن تدفع زوجها دائما اإلى 

ترك التلفون اأثناء القيادة، وو�ضع احلزام دوما. 
وت�ضتط���رد: ل اأك���رتث مب���ن ي�ض���ف قيادت���ي 
لل�ضيارة ب� “ب���اردة” و “بطيئة”، فاأرد عليهم بقوة: 

“باردة و بطيئة ول املوت”. 

طموح التدريب
وتتوجه التاجر اإلى الإدارة العامة للمرور بجزيل 
ال�ضك���ر على التكرمي، فهو مفاجاأة مل تكن تتوقعها، 
ومل تكن تع���رف اأن هناك مكافاأة لل�ضائق املثايل اإل 
هذا العام.  وتعرب كوثر يف ختام ت�رشيحها ل� “البالد” 
عن اأمله���ا باأن حت�ض���ل على رخ�ضة؛ لتك���ون مدربة 
�ضياق���ة يف امل�ضتقبل القري���ب مبا متتلكه من �ضجل 
نظيف و�ضمعة ممتازة، داعي���ة الإدارة العامة للمرور 

لتقريب هذه اخلطوة. 

• الوكيل يتو�ضط جمموعة من املكرمن الع�ضكرين	 • ال�ضيخ نا�رش بن عبدالرحمن يلقي كلمة ارجتالية خالل احلفل	

ب���ال���ق���ان���ون ي���ل���ت���زم���ون  ول  امل���������رور  دور  ي�������ض���ت���ن���ك���رون  ال����ن����ي����ن����ون: 
ال�ضياق���ة” “تدري���ب  عل���ى  والع���ن  انتباه���ي..  ت�ضت���ت  مل  الأموم���ة  التاج���ر: 

ر�ض���ي: 30 عام���ا م���ن ق���وة الرتكي���ز والنتب���اهجناح���ي: اأزلُت الهات���ف النقال من قامو����س القيادة

• كوثر التاجر	 • حممد النينون	 • تكرمي وكيل ال�ضباب امل�ضاعد يف حفل ال�ضائق املثايل	 • حجي علوي �ضرب بعد تكرميه من قبل وكيل الداخلية	

رجاء مرهون
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حممد بن مبارك يطلع على برامج “الأوروبية”

“الكهرباء”: ل قطع للتيار على املر�ضى 

تطلع ملزيد من التن�ضيق مع “الأوروبي”

“ال�ضباب” و“متكني”... �رشاكة ا�ضرتاتيجية

“حمد  2” ي�ضهد تدريبات م�ضرتكة ومناورات تكتيكية

تقوية التعاون الع�ضكري بني الدول العربية ال�ضقيقة

تنظيم ور�ضة عمل م�ضرتكة عن مكافحة الإرهاب 

مب�ساركة �سفن �سالح البحرية امل�رصية

امل�سري م�سيداً بامل�ساركة امل�رصية يف “حمد - 2”:

بالتعاون بني “الداخلية” واملعهد الدويل للدرا�سات الإ�سرتاتيجية

الرف���اع - القيادة العامة لقوة دف���اع البحرين: 
توا�سل���ت فعاليات التمري���ن امل�سرتك “حمد / 2”، 
حي���ث نفذت �سباح اأم�س اأح���د مراحله من جانب عدد 
من �سفن �سالح البحري���ة امللكي البحريني مب�ساركة 
�سفن من �سالح البحرية بالقوات امل�سلحة جلمهورية 

م�رص العربية ال�سقيقة.
و�سم���ل التمرين الذي نفذ يف املي���اه الإقليمية 
ململك���ة البحري���ن العديد من التدريب���ات امل�سرتكة 
واملناورات التكتيكية وفق ت�سل�سل جمريات مراحل 
التمري���ن امل�سرتك “حم���د / 2”، والذي ياأتي �سمن 
اخلط���ط املعدة لتطوير اجلاهزية العملياتية وتبادل 
اخل���رات مع الق���وات امل�سلح���ة امل�رصي���ة ال�سقيقة 
لتلبية الأهداف التي ر�سمتها القيادتان يف البلدين.

واأب���دت الأ�سلح���ة امل�سارك���ة يف التمرين مهارة 
عالي���ة يف تنفيذ مهامه���ا القيادي���ة والقتالية التي 
العاليت���ني يف تن�سي���ق  الدق���ة والكف���اءة  عك�س���ت 

العملي���ات البحري���ة امل�سرتك���ة، وع���ززت التدريب 
النوعي للتعامل مع التهديدات كافة.

يذك���ر اإن متري���ن “حمد / 2”، يه���دف اإلى رفع 
م�ست���وى التن�سيق بني قوة دف���اع البحرين والقوات 
امل�سلح���ة بجمهورية م�رص العربية، حيث ي�ستمل على 
اأحدث نظم التدريب الع�سكري املتقدم والنظريات 

القتالي���ة يف خمتل���ف �سن���وف التدري���ب والأ�سلح���ة 
احلديثة املتطورة، اإ�سافة اإلى ذلك �سيعزز التمرين 
من اأوا�رص التعاون والعمل امل�سرتك ويهيئ الأر�سية 
ال�سلبة لتب���ادل اخلرات يف املجالت الع�سكرية مما 
ي�سهم يف رفع الق���درة الع�سكري���ة القتالية للقوات 

امل�ساركة يف التمرين.

الرف���اع - القيادة العامة لقوة دف���اع البحرين: 
ا�ستقب���ل القائ���د العام لقوة دف���اع البحرين امل�سري 
الرك���ن ال�سيخ خليفة ب���ن اأحمد اآل خليف���ة بالقيادة 
العام���ة �سباح اأم�س، قائد الق���وات البحرية بالقوات 
امل�سلح���ة بجمهورية م����رص العربية ال�سقيق���ة اللواء 
بح���ري اأركان ح���رب اأحمد ح�سن والوف���د املرافق له، 
بح�س���ور وزير �سوؤون الدفاع الفري���ق الركن يو�سف 
اجلالهم���ة. ويف بداي���ة اللق���اء، رح���ب القائ���د العام 
لقوة دفاع البحرين بقائ���د القوات البحرية بالقوات 
امل�سلح���ة بجمهورية م�رص العربي���ة والوفد املرافق، 
واأ�ساد بامل�ساركة الفاعلة والطيبة لالأ�سقاء بالقوات 
امل�سلح���ة امل�رصية يف التمرين امل�سرتك )حمد - 2(، 
كم���ا �سكره���م عل���ى جهوده���م الكب���رية يف التمرين 
امل�س���رتك، متمني���اً لهم التوفي���ق يف تنفيذ خمتلف 
مراحل التمرين ال���ذي يعتر من اأكر التمارين التي 
تنفذه���ا قوة دف���اع البحرين م���ع الق���وات امل�سلحة 
امل�رصية؛ به���دف تعزيز الرواب���ط التاريخية الأخوية 
املتمي���زة بني البلدي���ن، وتعميق عالق���ات التعاون 
الع�سكري الأخوي امل�سرتك �سمن اإطار دعم وتقوية 

التعاون الع�سكري بني الدول العربية ال�سقيقة.
ح����رص اللقاء، مدير ديوان القي���ادة العامة اللواء 
الرك���ن ح�س���ن �سعد، واملفت����س العام الل���واء الركن 
عب���داهلل النعيم���ي، و�سفرية جمهورية م����رص العربية 
ال�سقيق���ة لدى مملكة البحري���ن �سهى اإبراهيم حممد 
رفع���ت، وم�ساع���د رئي����س هيئ���ة الأركان لالإم���داد 

والتموين اللواء الركن بحري يو�سف مال اهلل، وقائد 
�سالح البحرية امللكي البحرين���ي اللواء الركن بحري 
ال�سي���خ خليفة بن عب���داهلل اآل خليفة، وعدد من كبار 

�ضباط قوة دفاع البحرين.
اإل���ى ذل���ك، ا�ستقبل القائ���د العام لق���وة دفاع 
البحري���ن يف مكتب���ه بالقي���ادة العام���ة �سب���اح اأم�س 
القائم باأعمال م�ساع���د وزير اخلارجية ل�سوؤون ال�رصق 
الأدن���ى �ستي���وارت اإي جونز، وبح�س���ور وزير �سوؤون 

الدفاع الفريق الركن يو�سف بن اأحمد اجلالهمة.
ويف م�سته���ل اللقاء، رح���ب القائد الع���ام لقوة 
دفاع البحرين بال�سفري القائ���م باأعمال م�ساعد وزير 
اخلارجي���ة ل�س���وؤون ال����رصق الأدن���ى، ومت ا�ستعرا�س 

عالق���ات التع���اون وال�سداق���ة القائمة ب���ني مملكة 
و�سب���ل  الأمريكي���ة  املتح���دة  والولي���ات  البحري���ن 

تعزيزها وتطويرها على خمتلف الأ�سعدة.
ح�رص اللق���اء مدير ديوان القي���ادة العامة اللواء 
الرك���ن ح�س���ن �سعد، واملفت����س العام الل���واء الركن 
عب���داهلل النعيم���ي، وم�ساع���د رئي�س هيئ���ة الأركان 
لالإم���داد والتموي���ن اللواء الركن بح���ري يو�سف مال 
اهلل، والل���واء الركن بحري ال�سي���خ خليفة بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، كما ح�رص الجتماع م���ن اجلانب الأمريكي 
�سف���ري الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ل���دى مملكة 
البحرين ولي���ام روبك، امللح���ق الع�سكري الأمريكي 

والعقيد �ستيفن ف�سنت.

الداخلي���ة: ا�ستقب���ل وزي���ر  املنام���ة - وزارة 
الداخلية الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل 
خليفة، �سباح اأم�س، املدير التنفيذي لفرع املعهد 
ال���دويل للدرا�س���ات الإ�سرتاتيجي���ة مبنطقة ال�رصق 
الأو�سط ال�سري ج���ون جينكنز، بح�سور رئي�س الأمن 

العام اللواء طارق احل�سن.
ويف بداية اللقاء، رحب الوزير بال�سري جينكنز، 
م�سيدا بامل�ستوى املتطور الذي و�سل اإليه املعهد 
الدويل للدرا�س���ات الإ�سرتاتيجية يف جمال الأبحاث 
والدرا�س���ات وبدوره املتميز يف تنظيم موؤمتر حوار 
املنام���ة، والذي اكت�سب �سمع���ة دولية رفيعة، كما 
اطلع عل���ى برنامج عم���ل املعهد للف���رتة املقبلة، 
موؤكدا حر�س الوزارة على تطوير التعاون امل�سرتك 
مبا يحق���ق الأهداف املرجوة، ويف ه���ذا ال�سياق مت 
التف���اق عل���ى تنظيم ور�س���ة عم���ل م�سرتكة حول 

مكافحة الإرهاب. 
م���ن جهت���ه، اأعرب ال�س���ري جينكنز ع���ن �سكره 
وتقديره لوزير الداخلية ملا يوليه من دعم وم�ساندة 
ملوؤ�س�س���ات الدرا�س���ات والبح���وث، وت�سجيعه لها 

على موا�سلة دورها العلمي والثقايف. 
ومت باللق���اء بحث عدد م���ن املو�سوعات ذات 
الهتمام امل�سرتك، اإ�سافة اإلى دور مملكة البحرين 
والدولي���ة  الإقليمي���ة  اجله���ود  يف دع���م وتعزي���ز 

ملكافحة الإرهاب. 
ح�رص اللق���اء مدير املرك���ز امل�سرتك ملكافحة 

الإرهاب بوزارة الداخلية.
اإلى ذلك، ا�ستقبل وزير الداخلية، �سباح اأم�س 
القائ���م باأعم���ال م�ساعد وزير اخلارجي���ة الأمريكية 
ل�س���وؤون ال����رصق الأدن���ى �ستيوارت جون���ز والوفد 
املراف���ق له، وذل���ك بح�سور نائب وزي���ر الداخلية 
الفري���ق عادل الفا�سل، ورئي�س الأمن العام اللواء 
ط���ارق احل�س���ن، و�سف���ري الوليات املتح���دة لدى 

مملكة البحرين ويليام روبوك.
ويف بداي���ة اللقاء، رحب الوزي���ر بزيارة القائم 
باأعم���ال م�ساعد وزي���ر اخلارجي���ة الأمريكية، التي 

تاأتي تعزي���زاً للعالقات الوثيقة التي جتمع مملكة 
البحري���ن والوليات املتحدة الأمريكية، منوها اإلى 
اأهمية التعاون والتن�سيق بني البلدين ال�سديقني 

وخا�سة يف املجال الأمني.
ومت اأثناء اللقاء، ا�ستعرا�س العالقات الثنائية 
املتمي���زة التي ترب���ط مملكة البحري���ن والوليات 
املتح���دة الأمريكية، واأوجه تعزي���ز التعاون الأمني 
مب���ا يخ���دم م�سال���ح البلدي���ن ال�سديق���ني، كم���ا 
مت بح���ث ع���دد م���ن املو�سوع���ات ذات الهتم���ام 

امل�سرتك.
ح�رص اللق���اء مدير املرك���ز امل�سرتك ملكافحة 

الإرهاب بوزارة الداخلية.

املنام���ة -بنا: ا�ستقبل نائب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء رئي����س املجل�س الأعلى 
�سم���و  والتدري���ب  التعلي���م  لتطوي���ر 
ال�سي���خ حممد ب���ن مب���ارك اآل خليفة يف 
مكتب���ه بق����رص الق�سيبية اأم����س ال�سيخ 
حم���د ب���ن اإبراهي���م اآل خليف���ة، ورئي�س 

وموؤ�س����س اجلامع���ة الأوروبية يف مملكة 
البحري���ن اأحم���د جناح���ي، اإذ قدما ل�سمو 
نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء عر�سا عن 
برنام���ج عمل تاأ�سي�س اجلامعة يف مملكة 
البحري���ن، واأهم الرامج التعليمية التي 

�ستقدمها.

املنام���ة - هيئ���ة الكهرب���اء واملاء: 
اأكدت هيئة الكهرباء واملاء يف ردها على 
اخل���ر املن�سور يف “الب���الد” حتت عنوان 
)قط���ع الكهرب���اء عن م�سن���ة يحرمها من 
جهاز الأك�سجني(، ب���اأن الهيئة اأ�سدرت 
تعليم���ات وا�سحة وقاطع���ة للمفت�سني 
عن���د قيامهم بقط���ع التي���ار الكهربائي 
ب���األ يتم ف�س���ل الكهرب���اء يف حال وجود 
مر�سى مت�سلني بالأجه���زة الطبية على 
اأن يب���ادرو باإعالم موظفي الهيئة بذلك، 
وتزويده���م مبا يثبت ه���ذه احلالت قبل 

القيام بعملية القطع. 
واأكدت هيئة الكهرباء واملاء اأنها ل 
تلج���اأ اإلى قطع اخلدم���ة اإل بعد ا�ستنفاد 
الو�سائ���ل املمكنة كاف���ة حلث امل�سرتك 
على مراجعة الهيئة والتفاهم على كيفية 
حت�سي���ل املبالغ املرتاكمة واملتاأخرة يف 
فاتورة الكهرب���اء واملاء، والتي تت�سمن 

اإر�سال ر�سائل م�سجلة والر�سائل الن�سية 
املتكررة ع���ر الهاتف والإ�سعارات التي 

ت�سلم مبا�رصة للم�سرتك.

ا�ستقب���ل  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
م�ساع���د وزي���ر اخلارجي���ة عب���داهلل الدو����رصي 
بالدي���وان الع���ام لل���وزارة �سب���اح اأم�س فريق 
العم���ل ملنطق���ة ال����رصق الأو�س���ط واخلليج يف 
جمل����س الحت���اد الأوروب���ي برئا�س���ة روبرت���و 

ا�ستورا�سي مبنا�سبة زيارة الفريق للبالد.
واأثن���اء اللق���اء، رح���ب الدو����رصي برئي�س 
واأع�س���اء فري���ق العمل، م�سي���دا بجهودهم يف 
تعزي���ز العالق���ات الثنائي���ة وامل�سرتك���ة بني 
دول الحت���اد الأوروبي ومملكة البحرين ودول 

جمل����س التعاون عموما. وتطل���ع اإلى مزيد من 
التن�سيق والعمل امل�س���رتك لفتح اآفاق اأو�سع 
م���ن جم���الت التع���اون مل���ا ي�سكل���ه احل�سور 
الأوروبي واخلليجي من اأبعاد ت�سب يف م�سلحة 
ا�ستق���رار املنطقة �سيا�سي���ا واقت�ساديا. من 
جهت���ه، اأ�س���اد ا�ستورا�س���ي مبا و�سل���ت اإليه 
العالق���ات ب���ني الحت���اد الأوروب���ي والبحرين 
من تطور ومناء، منوه���ا باجلهود التي تبذلها 
اململك���ة اإلى جانب ودول جمل����س التعاون يف 

دعم ال�سالم العاملي وال�ستقرار يف املنطقة.

�ساحي���ة ال�سيف – وزارة �سوؤون ال�سباب 
والريا�س���ة: ا�ستقب���ل وزير �س���وؤون ال�سباب 
والريا�س���ة ه�سام اجل���ودر مبكتب���ه الرئي�س 
التنفيذي ل�سندوق العمل “متكني” اإبراهيم 
جناح���ي وذل���ك بح�سور القائ���م باأعمال مدير 
اأول  رئي����س  الت�سويقي���ة  الت�س���الت  اإدارة 
العالق���ات احلكومية عب���داهلل ال�سادة، رئي�س 
ق�سم م�ساريع ال�سباب حممد اأحمدي، ورئي�س 

ق�سم درا�سة اجلدوى لبنى فخرو.
ولدى اللق���اء، بحث الوزير م���ع الرئي�س 
التنفي���ذي لتمك���ني ال�سبل الكفيل���ة بتعزيز 
التع���اون امل�س���رتك بني اجلانب���ني يف تنفيذ 
الرام���ج امل�سرتك���ة الت���ي تهت���م بالرتق���اء 
باجلان���ب ال�سباب���ي والريا�س���ي؛ الأمر الذي 
يتوافق م���ع اإ�سرتاتيجية اجلانب���ني والرامية 
اإل���ى حتقيق اأك���ر قدر م���ن التن�سيق خلدمة 

اجل���ودر  الوزي���ر  واأ�س���اد  البحري���ن.  �سب���اب 
بالدور املميز الذي تلعبه “متكني” يف جمال 
حت�سني قدرات ال�سب���اب البحريني عر نخبة 
من الرام���ج املتميزة يف خمتل���ف املجالت، 
والتي تهيئ ال�سباب ب�سورة متميزة للدخول 

يف ال�سوق.
“متك���ني” بال�رصي���ك  وو�س���ف اجل���ودر 
الإ�سرتاتيج���ي الذي تفخر ال���وزارة بالتعاون 
معه، الأمر الذي ات�سح جليا من خالل التعاون 
يف تنفيذ مدينة �سب���اب 2030 ودعم العديد 
م���ن الرامج والأن�سط���ة ال�سبابية والريا�سية 
املختلفة. من جانبه، اأعرب جناحي عن تقديره 
حلر����س الوزارة عل���ى التفاع���ل الإيجابي مع 
روؤى واأه���داف “متكني”، موؤك���دا اأن التعاون 
بني اجلانبني ينبع من احلر�س امل�سرتك على 

متكني ال�سباب من دخول �سوق العمل.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ستقب���ل وزير 
الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�سي���خ را�س���د ب���ن 
عب���داهلل اآل خليفة �سباح اأم�س فريق عمل ال�رصق 
الأو�س���ط واخللي���ج مبجل����س الحت���اد الأوروبي 
برئا�س���ة روبريت���و �ستورا�س���ي، وبح�سور نائب 
وزير الداخلية الفريق عادل الفا�سل، والوكيل 
الل���واء حمم���د  القانوني���ة  لل�س���وؤون  امل�ساع���د 

بوحمود.  
ويف م�ستهل اللقاء، رحب الوزير بزيارة وفد 

الحتاد الأوروبي، والتي تاأتي يف اإطار التوا�سل 
وتبادل وجهات النظ���ر، م�سيدا بالعالقات التي 

جتمع مملكة البحرين والحتاد الأوروبي. 
واأك���د الوزي���ر اأن البحري���ن جمتم���ع واح���د 
ومنفت���ح وما�س يف العمل على تر�سيخ الوطنية 
يف اإط���ار دول���ة املوؤ�س�سات والقان���ون، م�سيفا 
اأن وزارة الداخلي���ة ما�سية يف م�س���رية التطوير 

والتحديث ومواجهة التحديات الأمنية كافة. 
وخ���الل اللقاء، اطل���ع وفد جمل����س الحتاد 

وزارة  اإيج���از ت�سم���ن جه���ود  عل���ى  الأوروب���ي 
الداخلية حلف���ظ الأمن والنظام الع���ام، وتاأمني 
ال�سالم���ة العامة جلمي���ع املواطنني واملقيمني، 
كما ت�سم���ن الإيجاز عر�س مناذج م���ن الأ�سلحة 
واملع���دات امل�سبوط���ة، والت���ي مت ا�ستخدامها 
يف ارت���كاب الأعم���ال الإرهابي���ة واأعم���ال العنف 

والتخريب. 
ح�رص اللقاء مدير املركز امل�سرتك ملكافحة 

الإرهاب بوزارة الداخلية.

• القائد العام م�ستقبال قائد القوات البحرية بالقوات امل�سلحة امل�رصي	

• وزير الداخلية م�ستقبالً ال�سري جون جينكنز بح�سور رئي�س الأمن العام	

وزير الداخلية: البحرين جمتمع واحد ومنفتح ويعمل على تر�ضيخ الوطنية



الخميس 16 مارس 2017  
 17 جمادى اآلخرة 1438
6local@albiladpress.comالعدد 3075  بالدنا

126 �صياد روبيان مفقودون من قائمة الوزير خلف
تباين عدد رخ�ص ال�سيد بت�رصيحات امل�س�ؤولني

�س���قط 126 بح���ارا مرخ�س���ا لهم �س���يد 
الروبي���ان من قائمة وزير الأ�س���غال و�س����ؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�س���ام خلف 
الت���ي طال���ع فيها اأم����ص ال�س���حافة املحلية، 
وات�س���ح تباي���ن وا�س���ح يف الفروق���ات ب���ني 
ال�زي���ر احلايل خلف الذي اأعلن اأن عدد رخ�ص 
الروبيان 256، وب���ني ال�زير الأ�سبق لل�زارة 
جمع���ة الكعبي الذي اأعلن يف 2014 اأن عددها 

382 رخ�سة.
واأ�س���ارت جمعية ال�سيادي���ن يف امل�ؤمتر 
ال�سحايف الذي عقدته قبل اأيام اإلى اأن رخ�ص 
البحارة ت�سل اإلى ما يقرب 400 رخ�سة �سيد.
ال�زي���ر الكعبي اأعلن يف 31 ي�لي� 2014 
اأن “عدد رخ�ص ال�سي���د البحري يعترب كبريا 
جدا مقارنة بحجم الطل���ب يف ال�س�ق املحلية 
على الأ�سماك على خمتلف اأ�سنافها، وكذلك 

اإذا ما قارناها بحجم املخزون املحلي وم�ساحة 
املي���اه الإقليمية املخ�س�س���ة لل�سيد، مبينا 
اأن ع���دد رخ�ص �سف���ن �سي���د الأ�سماك 104 

رخ�ص، والق�ارب 1148 رخ�سة”.

وب���ني اأن “ع���دد رخ�ص �سي���د الروبيان 
اأي  رخ����ص   109 والق����ارب  رخ�س���ة   273
مبجم����ع 382، مم���ا يعن���ي اأن لدين���ا 1630 
رخ�س���ة �سي���د م�ج����دة متار����ص عمله���ا يف 

مي���اه البحرين الإقليمية، ه���ذا بخالف ال�سيد 
املخالف”.

ال�زي���ر خل���ف اأك���د يف ت�رصي���ح ن����رص يف 
ال�سحاف���ة املحلية ي����م 14 مار����ص اجلاري 

اأن “ق���رار حظ���ر �سي���د الروبي���ان يف املي���اه 
الإقليمية ململك���ة البحرين الذي يبداأ اعتبارا 
م���ن 15 من مار�ص 2017 ولغاية 15 �سبتمرب 
ياأتي بهدف املحافظة على ا�ستمرارية تكاثر 
الروبيان؛ حماية للمخ���زون ال�سرتاتيجي من 
الأ�سم���اك عرب خف�ص جه���د ال�سيد املرتاكم 
ال���ذي تق�م به �سباك اجل���ر القاعية ول�سيما 

اأنه م��سم الروبيان للتب�ي�ص والتكاثر”.
ووا�س���ل اأن عدد رخ�ص �سي���د الروبيان 
يبل���غ 256 رخ�س���ة، م�س���ريا اإل���ى العق�بات 
املن�س�����ص عليه���ا يف القان����ن رق���م )20( 
بامل���ادة )33( و)35( تتي���ح   2002 ل�سن���ة 
جت�يز احلكم مب�س���ادرة ال�سفينة اأو الأدوات 
امل�ستخدم���ة اأو ال�سب���اك م���ن دون اأن يك�ن 
للمخالف احلق لطلب التع�ي�ص عنها، وجتيز 
ل���الإدارة املخت�سة وقف الرتخي����ص ال�سادر 
ل�سال���ح املخالف وفق لأحكام ه���ذا القان�ن 

مبدة ل تزيد على 6 �سه�ر اأو اإلغاءه نهائيا.

علوي املو�صوي

ق���ال ع�س� جمل�ص اإدارة جمعي���ة ال�سيادين 
عبدالأم���ري املغني ل� “البالد”: “اإننا مازلنا ننتظر 
من وزير الأ�سغال و�س����ؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ع�سام خلف حتديد م�عد للقاء البحارة؛ 
ملناق�سة امل�ستجدات الأخرية املتعلقة بقرار مد 

حظر �سيد الروبيان ل�ستة اأ�سهر.
وتاأت���ي ن���داءات جمعي���ة ال�سيادي���ن بع���د 
الت�جيهات التي اأ�سدرها رئي�ص ال�زراء �ساحب 

ال�سم� امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
ه���ذا الأ�سب����ع لل����زراء وامل�س�ؤول���ني ب����رصورة 
فت���ح الأب�اب ولق���اء امل�اطن���ني؛ لل�ق�ف على 
م�سائله���م. واأكد املغني اأن اجلمعية تكن لل�زير 
فائ���ق الح���رتام والتقدير، لك���ن اجلمعية لديها 
م�ؤاخ���ذات على ال�زارة؛ ك�نه���ا ت�سدر قراراتها 
ب�س���كل ف�ق���ي وم���ن دون مراع���اة لأي م�س���اكل 

�ست�سدر بعد قراراتها.
وب���ني اأن ال�زير اأ�سدر قرارا مبد حظر �سيد 
الروبيان م���ن 4 اإلى 6 �سه�ر اأ�س�ة بدول جمل�ص 

التعاون، اإل اأن ال�زي���ر مل يطرح بدائل لأ�سحاب 
رخ�ص الروبيان كما طرحتها دول اخلليج.

العربي���ة  اململك���ة  ال�سقيق���ة  اأن  واأو�س���ح 
ال�سع�دي���ة قامت مبد حظر �سيد الروبيان ل�ستة 
اأ�سهر اأي�سا اإل اأن ال�سلطة هنالك �سمحت لرخ�ص 
الروبيان ب�سيد الأ�سماك ولدينا ال�سلطات متنع 
منعا بات���ا وتخالف اأي �سياد لدي���ه رخ�سة �سيد 
روبي���ان ل�سيد اأ�سماك، م�س���ريا اإلى اأن هنالك يف 
دول املجل�ص تع�ي�سات ومراعاة اإلى ال�سيادين 

الذين �سي�سملهم القرار.

وتاب���ع: “لدينا �سيادون فاقت اأعمارهم 60 
�سن���ة يف ه���ذا القط���اع، والي�م ال�زي���ر يحاربهم 
بقرارات جمحف���ة، ال�زير ل يحاورن���ا ول يعطينا 
بدائل ومل يلتقنا ويكتفي باإ�سدار قرارات مت�ص 

رزقنا ومعي�ستنا”.
�سيتحرك����ن  ال�سيادي���ن  اأن  اإل���ى  واأ�س���ار 
ملجل�ص ال�زراء، ل���الأب احلن�ن خليفة بن �سلمان 
لي�س���ار ح���ل له���ذه الق�سي���ة التي بات���ت ت�ؤرق 

جمتمع ال�سيادين وت�رصهم يف رزقهم”.
واأ�س���اف: “اأنا�سد �سم� رئي�ص ال�زراء النظر 

للحالة الإن�سانية له�ؤلء البحارة، عليهم التزامات 
كب���رية وكث���رية، نري���د اأن يرج���ع الأمر مل���ا كان 
عليه 4 �سه�ر، وي�جه وزي���ر البلديات بالجتماع 
م���ع ال�سيادين وي�ستمع للمطال���ب، ممثل امللك 
ال�سخ�س���ي جل�ص معنا، وال�زي���ر خلف ل يريد اأن 

يجل�ص معنا”.
وب���ني اأن ق���رار متدي���د ف���رتة حظ���ر �سيد 
الروبي���ان ي�سم���ل 400 رخ�س���ة، م�س���ريا اإلى اأن 
الت�سعي���د اأمر لب���د من���ه؛ لأن ه���ذه اأرزاق نا�ص 

واأ�سعب ما على الإن�سان اأن ت�سيبه يف رزقه.

ال�صيادون: مازلنا ننتظر حتديد موعد لالجتماع مع الوزير 
بعد ت�جيهات رئي�ص ال�زراء للم�س�ؤولني بلقاء امل�اطنني 

امل�����س��ك��ل��ة  ف���اق���م���ت  وال��������������زارة  ل���ل���ب���ح���ارة  ب�����دائ�����ل  ط����رح����ت  امل���ج���ل�������ص  دول 
حمرر ال�صوؤون املحلية

حتذير من اإن�صاء امل�صاريع على جماري الأمطار

“ابتكار جيبك” ت�صارك مبنتدى جيبكا لالأبحاث والبتكار

“الق�صطرة التداخلية” ت�صهل عالج ت�صخم الربو�صتاتا

اجتمـاع خليجـي يبحـث لئحـة موحـدة

ن�سبة جناح اإكلينيكي ت�سل اإلى 93 %

لتنظيم اإجراء البح�ث ال�رصيرية

بدور املالكي من املحرق

ذكر ا�ست�ساري الأ�سعة التداخلية مب�ست�سفى 
امللك حم����د اجلامعي وائ����ل حام����د اأن ا�ستخدام 
الق�سط����رة التداخلي����ة يف ع����الج الت�سخم احلميد 
لغدة الربو�ستاتا بداأ منذ 7 �سن�ات وحقق نتائج 

طيبة يف م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي.
واأو�سح اأن الق�سطرة هي اأنب�ب بال�ستيكى 
رفي����ع جدا يت����م اإدخاله من خ����الل فتحة �سغرية 
ل تتع����دى مليمرتين يف ال�رصي����ان الرئي�ص باأعلى 
الفخ����ذ ثم يتم حقن �سبغة طبي����ة لروؤية �رصايني 
منطق����ة احل������ص املغذي����ة للج����زء املت�سخم يف 
الربو�ستاتا، وذلك عن طريق الت�س�ير بالأ�سعة، 
ث����م ت�جيه اأنب�����ب الق�سطرة اإلى ه����ذه ال�رصايني 

لغلقها عن طريق احلبيبات الطبية اخلا�سة.
وق����ال وائل ل� “الب����الد” عل����ى هام�ص دورة 
تدريبي����ة: “يعت����رب العالج عن طري����ق الق�سطرة 

التداخلي����ة ه����� اأح����دث ط����رق الع����الج لت�سخ����م 
الربو�ستات����ا يف العامل، وقد ب����داأ انت�ساره ب�رصعة 
غ����ري م�سب�ق����ة بعد اإثب����ات العديد م����ن الأبحاث 
والدرا�س����ات الطبية جناح الق�سط����رة التداخلية 

يف الع����الج بن�سب����ة عالية جًدا مقارن����ة بالعمليات 
ملح�����ظ يف  وانخفا�����ص  التقليدي����ة،  اجلراحي����ة 
اأعرا�����ص املر�����ص، اإ�سافة اإلى جتن����ب التخدير، 
م�س����ريا اإل����ى اأن ع����الج الربو�ستات����ا باحلقن عن 
طري����ق الق�سط����رة ال�رصياني����ة التداخلي����ة يجنب 
املري�����ص م�ساعف����ات اجلراح����ة املعروفة، ومن 
اأهمها النزيف الدم�ي واللتهابات وعدم القدرة 

على النت�ساب والعقم. 
وبدوره، ك�سف قائ����د م�ست�سفى امللك حمد 
الل�����اء طبيب ال�سي����خ �سلمان بن عطي����ة اهلل اآل 
خليفة اأن الأبح����اث العلمية اأثبتت ظه�ر حت�سن 
يف الق����درة اجلن�سي����ة لدى املر�س����ى امل�سابني 
“اإزال����ة  عملي����ة  بع����د  الربو�ست����ات  بت�سخ����م 
الت�سخ����م”، م��سح����ا اأن هذه الأبح����اث اأظهرت 
ن�سبة جن����اح اإكلينيكي ت�سل اإلى 93 %، يف حال 
مت����ت الق�سطرة ب�ا�سطة اأح����د اخلرباء ومن خالل 

ا�ستخدام اأجهزة الق�سطرة احلديثة.

ال�كي���ل  افتتح���ت  ال�سح���ة:  وزارة  اجلف���ري- 
امل�ساع���د للرعاي���ة ال�سحية الأولي���ة وال�سحة العامة 
وع�س� الهيئة التنفيذية ملجل�ص وزراء �سحة اخلليج 
م���رمي الهاجري اجتم���اع اللجن���ة اخلليجي���ة للبح�ث 
ال�سحية ال���ذي ت�ست�سيفيه البحرين يف الفرتة -15

16 مار�ص اجلاري.
واأك���دت الهاج���ري اأن ج���دول اأعم���ال الجتم���اع 
حافل بالعديد من امل��س�ع���ات التي ت�سعى اللجنة 
لتحقيقه���ا ا�ستكم���الً لالإجن���ازات الت���ي حققتها يف 
جم���ال البح����ث ال�سحية، وقال���ت “اإن انعق���اد هذا 
الجتماع ياأتي تفعيالً للت��سية رقم )19( ال�سادرة 
عن اجتم���اع الهيئة التنفيذية )85( املنعقد مبدينة 
الريا�ص بتاريخ 21 �سبتمرب املا�سي ب�ساأن الأبحاث 
ال�رصيري���ة وحتديداً البند رقم )1( من هذه الت��سية، 
والتي تت�سم���ن درا�سة مقرتح اإع���داد لئحة خليجية 
م�ح���دة لتنظي���م اإج���راء البح�ث ال�رصيري���ة من جانب 

فريق عم���ل خليج���ي ا�ست�س���اري للبح����ث ال�رصيرية 
لتنظي���م اإج���راء البح����ث ال�رصيري���ة يف دول جمل����ص 
التعاون، ودرا�س���ة مقرتحات البح�ث ال�رصيرية ورفع 

الت��سيات املنا�سبة ب�ساأنها”.
واأ�سافت اأن ال�قت حان لت�فري البيئة املنا�سبة 
للب���دء يف تاأطري الأبحاث ال�رصيرية خلدمة جمتمع دول 
اخللي���ج والنتق���ال باخلدمات ال�سحي���ة احلالية اإلى 
مرحلة الطب ال�سخ�سي، ل�سيما واأن للبحرين ال�سبق 

يف اإط���الق مب���ادرات الأبح���اث ال�رصيري���ة وتط�يرها، 
مبينة اأن الجتماع �سيناق�ص الت��سيات ال�سادرة عن 
الجتماع اخلليجي الأول لالأبح���اث ال�رصيرية، ومقرتح 
حتلي���ل الفج����ات فيم���ا يخ����ص الأبح���اث ال�رصيرية، 
ودرا�س���ة ومراجع���ة ال�ثيق���ة الإ�سرتاتيجي���ة لإج���راء 
الأبح���اث ال�رصيري���ة يف دول املجل����ص، كم���ا �سيبحث 
ت�سكي���ل فري���ق العمل اخلليج���ي لالأبح���اث ال�رصيرية 

واآلية عمله ومهامه.

ح���ذرت درا�س���ة علمي���ة، �ستعر�ص خالل 
اجتم���اع جمل�ص بل���دي ال�سمالي���ة القادم، من 
م�ساوئ القي���ام باأي عمليات دف���ان اأو اإقامة 
م�ساري���ع على جماري وم�سب���ات مياه الأمطار 

يف مدينة حمد والل�زي.
ويه���دف املجل�ص من خ���الل ا�ستعرا�سه 
هذه الدرا�سة للمحافظة على و�سعية جماري 
وم�سب���ات مياه الأمطار وعدم ردمها اأو اإن�ساء 
م�ساريع اأخرى عليها، مما �سي�ؤدي اإلى ارتفاع 
من�س����ب املي���اه واإح���داث الأ����رصار اجل�سيمة 

باملنازل والطرقات يف م�ا�سم الأمطار.
وذك���رت الدرا�س���ة الت���ي ب���داأت بعبارة 
“ثالث����ن عاما مل نر م�سكلة جتمع اأمطار بهذه 
املدين���ة”، اأن مدين���ة حمد تقع عل���ى ه�سبة 

مرتفع���ة بانح���دار يف اجتاه الغ���رب، وت�سلها 
مياه الأمطار من املناطق ال�رصقية املحيطة.

ولفت���ت اإل���ى اأنه وحلل م�سكل���ة ت�رصيف 
الأمط���ار مت درا�س���ة هيدرول�جي���ة م�س���ارات 
املي���اه وت�جيهه���ا للتقلي���ل م���ن م�س���كالت 
�سب���كات  خ���الل  م���ن  وت��سيله���ا  الأمط���ار، 
الط���رق اإلى امل�ساح���ات املفت�حة من حدائق 
عامة وغريها، اإ�سافة اإل���ى الأودية امل�ج�دة 

واملتمثلة يف بحرية الل�زي.
واأ�سارت اإلى اأن �س�ارع املدينة م�سممة 
بقن�ات ت�رصيف رئي�سة، طبيعية وم�ستحدثة، 
ت�سب م���ا زاد عنها يف قن����ات رئي�سة اأخرى، 
حيث تنحدر هذه القن�ات اإلى ال�رصق والغرب 
تبعا للطبيع���ة الطب�غرافية للم�قع، وت�سب 
يف قناتني رئي�سيتني �سمال )بحرية الل�زي( 

وجن�با بقناة ت�سل اإلى مياه البحر. 

�س���رتة - جيبك: �ساركت جلن���ة البتكار 
ب�رصك���ة اخللي���ج ل�سناع���ة البرتوكيماوي���ات 
يف املنتدى الراب���ع لالأبح���اث والبتكار الذي 
عق���ده الحت���اد اخلليج���ي للبرتوكيماوي���ات 
والكيماوي���ات )جيب���كا( بفن���دق اآرت روتانا 
مبملكة البحرين، وذلك ي�مي 8 و9 من �سهر 

مار�ص اجلاري.
رئي����ص  امل�س���ارك  ال�ف���د  تراأ����ص 
ال�رصك���ة عبدالرحم���ن ج�اه���ري، ال���ذي اأك���د 
اأهمي���ة امل�سارك���ة يف مث���ل ه���ذه املنتديات 

املتخ�س�س���ة التي ُتعد منربا مهم���ا لاللتقاء 
والت�ا�س���ل؛ من اأجل تبادل املعرفة والأفكار 
واخلربات ب���ني ال����رصكات اخلليجي���ة لتعزيز 

قدرتها على النم� والزدهار.
اأهمي���ة قط���اع  وحت���دث ج�اه���ري ع���ن 
الأبح���اث والتط�ير، م�سددا عل���ى اأن الحتاد 
والكيماوي���ات  للبرتوكيماوي���ات  اخلليج���ي 
حري�ص على ال�ستثم���ار يف هذا القطاع الذي 
قفزت في���ه ا�ستثمارات جيبكا بح�ايل 38 % 

عن الأع�ام ال�سابقة.

�صيد علي املحافظة

• ال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل	
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باب الرواتب يف اأمان باملوازنة اجلديدة
العجز �سيقفز 3 مليارات دينار... بوعلي لـ “$”:

طماأن رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية مبجل�س 
النواب عبدالرحمن بوعلي يف ت�رصيح لـ “البالد” 
اأن بـــاب الرواتب يف املوازنة اجلديدة للعامني 
2017 و2018، والتي تقع يف بند امل�رصوفات 

املتكررة لن مي�س.
وتوقـــع بوعلـــي اأن يقفـــز عجـــز املوازنـــة 
مبعـــدل 3 مليـــارات دينـــار، مبا يعـــادل مليار 
ون�ســـف املليـــار دينار عـــن كل عـــام، لريتفع 
بذلـــك الدين العام اإلـــى نحو 13 مليـــار دينار 

ح�سب التوقعات.
ولفت اإلـــى اأن هذه التوقعـــات جاءت بناء 
على �سعر برميل النفط احلايل، ومعدل التغري 
مقارنـــة  وامل�رصوفـــات  الإيـــرادات  مقـــدار  يف 

مبوازنة العامني 2015 و2016.

وفيما يتعلق بالأبواب التي يتوقع اأن يتم 
خف�سهـــا يف املوازنة اجلديدة، قال اإن اخلف�س 
�سيطول موازنـــات امل�ساريع اإ�سافة اإلى الباب 

الآخـــر مـــن امل�رصوفـــات املتكـــررة واملتعلـــق 
بال�سفرات والفعاليات، وغريها.

تردهـــم  مل  الآن  حلـــد  اأنـــه  اإلـــى  واأ�ســـار 
اأي معلومـــات حـــول مـــا اإذا قامـــت احلكومـــة 

بالقرتا�س اأم ل، ومقدار مبلغ القر�س.
ياأتي ذلك يف وقـــت حتفظت فيه احلكومة 
يف الـــدور الت�رصيعي ال�سابق على قراري جمل�س 
ال�ســـورى والنواب بتحديد �سقـــف الدين العام 
بن�سبـــة ل تتجـــاوز 60 % من النـــاجت الإجمايل 

املحلي.
وبنهاية نوفمرب العام املا�سي، بلغ الدَّين 
العـــام ململكـــة البحريـــن نحـــو 8.68 مليارات 
دينار، وفقا لبيانات م�رصف البحرين املركزي، 
ليعـــادل بذلك نحـــو 72 % من اإجمـــايل الناجت 
الإجمـــايل املحلـــي، مرتفعا مبقـــدار 1.6 مليار 

دينار خالل 11 �سهرا.

و“ال�سفرات” املــ�ــســاريــع  �ــســيــطــول  املــــوازنــــة  خــفــ�ــس 

مدينـــة عي�سى - وزارة العمـــل والتنمية 
الجتماعيـــة: اأقيم اأم�ـــس الأول حفل تد�سني 
برعايـــة  التطوعـــي،  العمـــل  تنميـــة  مركـــز 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة الجتماعيـــة جميـــل 
حميدان، وبح�ســـور املوؤ�س�سني واملتطوعني 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف البحرين ودول 
جمل�ـــس التعاون، اإلـــى جانب اأع�ســـاء جمل�س 

النواب، وممثلي البعثات الدبلوما�سية.
ويهـــدف مركـــز تنمية العمـــل التطوعي 
اإلـــى تنظيم عمليـــة التطـــوع يف البحرين من 
خالل توفري فر�س تطوعية ودورات تدريبية 
للمتطوعـــني؛ كون اجلهـــة احلكومية املعنية 
بالعمـــل التطوعـــي يف اململكـــة، ويعمل على 
تعزيز الدور الإيجابي للمتطوعني بهدف بث 
روح اخلري والعمل التطوعي وتنمية املجتمع 

مـــن خـــالل الرتكيـــز علـــى املنفعـــة العامـــة 
للمجتمـــع واملنفعـــة اخلا�ســـة للمتطوعـــني، 
حيث �سيح�سلون على خربة علمية وعملية يف 

جمال التطوع.
ويف كلمـــة خـــالل احلفـــل، اأكـــد حميدان، 
تعزيـــز ثقافة العمل التطوعـــي لدى ال�سباب 
عـــرب اإ�رصاكـــه يف م�ساريع وفعاليـــات واأن�سطة 
تطوعية داخل البحريـــن خارجها، ليكون لهم 

دور حموري يف تنمية املجتمع.
ولفـــت اإلى متابعة الـــوزارة ملراحل هذه 
املبـــادرة منـــذ فكـــرة تاأ�سي�سهـــا مـــن جانب 
ال�سبـــاب البحرينـــي، والذيـــن متتعـــوا بح�س 
امل�سوؤولية الوطنية لتاأ�سي�س املركز يف جميع 
مراحل الإعداد والتخطيـــط بجهود مت�سافرة 

حتى اأ�سبح املركز واقعاً ملمو�ساً.

مدينـــة عي�سى - وزارة العمـــل والتنمية 
الجتماعيـــة: التقـــى وزيـــر العمـــل والتنمية 
الجتماعية، رئي�س جمل�ـــس ال�سالمة وال�سحة 
املهنيـــة جميـــل حميدان، يف مكتبـــه بالوزارة 
اأم�س الرئي�س التنفيـــذي ل�رصكة غاز البحرين 
الوطنية )بنا غاز( ال�سيح حممد بن خليفة اآل 

خليفة.
وخالل اللقـــاء اأطلع الرئي�ـــس التنفيذي 
ل�رصكة غاز البحرين الوطنية، الوزير حميدان، 
ال�ستعـــدادات الإدارية والفنيـــة والتنظيمية 
التـــي تقوم بها “بنا غاز”، يف اإطار حت�سريها 
لعقـــد املوؤمتـــر الإقليمي لل�سالمـــة وال�سحة 
املهنيـــة، والـــذي تنظمـــه حتت رعايـــة وزير 
النفـــط ال�سيـــخ حممد بن خليفة بـــن اأحمد اآل 
خليفـــة، يف الفـــرتة 20-18 اأبريل 2017 يف 
مملكـــة البحريـــن، مب�ساركة خـــرباء ومعنيني 

وم�سوؤولـــني، اإ�سافة اإلى �ـــرصكات متخ�س�سة 
يف جمـــال ال�سالمة املهنية من مملكة البحرين 
التعـــاون ودول  مـــن دول جمل�ـــس  وكذلـــك 

اآ�سيوية.
ويف هـــذا ال�سيـــاق، اأعـــرب حميـــدان عن 
ا�ستعـــداد وزارة العمل والتنميـــة الجتماعية 
لدعـــم املوؤمتـــر وم�ساركاتهـــا الفاعلـــة فيه 

لتحقيق اأهدافه املن�سودة،.
وبهـــذه املنا�سبـــة، قـــدم ال�سيـــخ حممد 
بـــن خليفـــة دعـــوة ر�سميـــة للوزيـــر حل�سور 
هـــذا املوؤمتـــر، حيـــث رحـــب حميـــدان بهذه 
الدعـــوة وم�ساركته باملوؤمتر، مبدياً ا�ستعداد 
الـــوزارة لدعم مثل هـــذه امللتقيات املهنية 
املتخ�س�سة، اآمالً لكل القائمني على املوؤمتر 

التوفيق والنجاح.

فر�ص تدريبية لل�شباب يف “تنمية العمل التطوعي”

بحث التح�شريات ملوؤمتر ال�شحة وال�شالمة املهنية 

•  عبدالرحمن بوعلي	

�شيد علي املحافظة

االنتهاء من ت�شييد 196 وحدة �شكنية مب�رشوع “توبلي”
اأكد تقدم ن�سب الإجناز يف 48 وحدة و320 �سقة... احلمر:

املنامــــة - وزارة الإ�ســــكان: ك�ســــف وزيــــر 
الإ�ســــكان با�سم احلمر عن و�ســــول ن�سب الإجناز 
يف م�ــــرصوع توبلي الإ�ســــكاين مراحل متقدمة على 
�سعيد الأعمال الإن�سائية واأعمال البنية التحتية، 
مو�سًحــــا اأن ن�ســــب الإجنــــاز لبنــــاء وت�سييد 196 
وحدة �سكينة قد ا�ستكملــــت بالفعل، فيما تبلغ 

ن�سبة التقدم يف 48 وحدة اأخرى نحو 61 %.
وبــــنيَّ الوزيــــر اأن تباين ن�ســــب الإجناز بني 
وحــــدات امل�رصوع يعــــود ال�سبب فيه اإلــــى التاأخر 
الن�سبي يف البــــدء بت�سييد 48 وحــــدة �سكنية يف 
امل�رصوع لأ�سبــــاب تتعلق بحلحلة موا�سيع تخ�س 
تداخل بع�س الأرا�ســــي مع الأرا�سي املخ�س�سة 
للم�ــــرصوع الإ�سكاين، ف�سالً عــــن الأمور املتعلقة 

باإخالء بع�س الأرا�سي امل�ستملكة.
واأ�ســــار اإلــــى اأن ن�ســــب الإجنــــاز يف الأعمــــال 
الإن�سائيــــة بال�سقق ال�سكنية، والتي يبلغ عددها 
320 �سقة بلغــــت مراحل متقدمة ت�سل اإلى 82 

%، مقابل ن�سبة تقدم يف اأعمال البنيية التحتية 
بلغــــت 87 %، م�سرًيا اإلــــى اأنَّ ا�ستكمال اإجراءات 
ال�ستمــــالكات واإ�ســــدار رخ�ــــس البنــــاء وحتديد 

مداخل وخمارج للم�رصوع، تعــــد من اأبرز الأ�سباب 
اأخــــر يف النتهاء مــــن تنفيذ  التــــي اآلــــت اإلــــى التَّ

امل�رصوع ككل ح�سبما هو خمطط له.

تنفيذ تقاطع اجل�رشة �شمن امل�شاريع العاجلة لتخفيف االزدحامات
التطوير يزيد الطاقة ال�ستيعابية لتبلغ 120 األف مركبة يومًيا... خلف:

املنامـــة - وزارة الأ�سغـــال و�ســـوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراين: ذكـــر وزير الأ�سغـــال و�سوؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمـــراين ع�ســـام خلـــف اأن 
الـــوزارة با�رصت بتنفيذ م�رصوع تقاطـــع اجل�رصة وذلك 
�سمن اإجراءات احلزمـــة التح�سينية الأولى؛ لتخفيف 
الزدحامـــات املروريـــة عنـــد التقاطعـــات احليويـــة 
تنفيـــذاً لتوجيهات ويل العهد نائـــب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�ـــس الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكـــي الأمـــري �سلمان بـــن حمد اآل خليفـــة، وو�سع 
وحت�ســـني  الزدحامـــات،  لتخفيـــف  عاجلـــة  حلـــول 

ان�سيابية احلركة يف عدد من ال�سوارع. 
واأو�سح خلف اأن هذا الإجراء التح�سيني �سي�سهل 
مـــن عملية النعطاف مييناً للحركة املرورية القادمة 
من �ســـارع ويل العهد باجتـــاه �ســـارع ال�سيخ عي�سى 
بـــن �سلمان نحـــو املنامة، حيث �سيتـــم متديد م�سار 

النعطـــاف ميينا لتحقيـــق تدفق احلركـــة املرورية 
باجتاه �سارع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان دون التوقف 

عند الإ�سارة ال�سوئية. 
واأ�ســـاف اأن عـــداد املركبـــات امل�ستخدمة لهذا 
التقاطـــع يبلغ 90 األـــف مركبة يوميـــاً، ومن املوؤمل 
بعد التطوير اأن تزيـــد الطاقة ال�ستيعابية للتقاطع 
لتبلـــغ 120 األف مركبة يومياً مبعـــدل 5 اآلف مركبة 
يف �ساعـــات الذروة بعـــد انتهاء املرحلـــة الأولى من 
التطويـــر، و10 اآلف مركبـــة يف �ساعـــات الذروة بعد 
ا�ستكمال املرحلـــة الثانية من امل�رصوع، بينما �سيقل 
زمـــن النتظار بن�سبة 30 % مقارنـــة بالو�سع احلايل 
بعـــد املرحلة الأولى وبن�سبـــة 60 % مقارنة بالو�سع 

احلايل بعد ا�ستكمال امل�رصوع. 
واأ�سار اإلى اأنه �سيتـــم تعديل اجلزيرة الو�سطى 
للطريـــق؛ لت�سهيـــل احلركـــة املروريـــة القادمة من 

ج�رص امللك فهد حتى اأعلـــى اجل�رص، ومنه اإلى ال�سمال 
باجتاه البديع. 

واأو�سح خلف اأنه يتـــم تنفيذ هذا امل�رصوع وفق 
خطـــة ق�سرية املدى كجزء من خطـــة اأ�سمل لتو�سعة 
�سبكـــة الطرق بقيمة اجمالية تبلـــغ 1.2 مليار دولر، 
ممولة من برنامـــج التنمية اخلليجـــي يف فرتة زمنية 
ت�ستغـــرق من 3 اإلى 5 �سنـــوات؛ الأمر الذي �سيحدث 
نقلـــة نوعيـــة يف �سبكـــة طـــرق البحريـــن ل�ستيعاب 

التو�سع العمراين والتزايد يف اعداد املركبات. 
وبـــنيَّ وزير الأ�سغـــال اأن الـــوزارة كانت قدمت 
حزمـــة من امل�ساريع التح�سينيـــة ب�سفة عاجلة للجنة 
التن�سييقية تنفيذاً لتوجيهات �سمو ويل العهد حلل 
الختناقات املرورية، حيـــث وافقت اللجنة على 11 

م�رصوعاً عاجالً �سمن خطة ق�سرية املدى.

املنامـــة - بنا: اأكدت �سحيفـــة “البيان” ون�رصة 
“اأخبار ال�ساعة” الإماراتيتان اأم�س اأهمية املباحثات 
التي عقدها ويل عهـــد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى 
للقـــوات امل�سلحة بدولـــة الإمارات �ساحـــب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، مع ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائـــب الأول لرئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة خالل 
زيارته اإلـــى اأبوظبي، واأكدتـــا اأن املباحثات جددت 
التاأكيـــد على ثبـــات روؤية و�سيا�ســـة الإمارات، جتاه 

منطقة اخلليج العربي، واأمنها وا�ستقرارها.
ونوهت “البيـــان” مبا عرب عنـــه �ساحب ال�سمو 
ال�سيـــخ حممـــد بن زايـــد اآل نهيـــان من دعـــم دولة 
الإمـــارات مملكـــة البحريـــن يف مواجهـــة التهديدات 

اخلارجية التي ت�ستهدف اأمن البحرين وا�ستقرارها، 
موؤكـــدا �سموه يف هـــذا ال�ســـدد اأن “كل املخططات 
اخلارجيـــة التي ت�ستهدف مملكـــة البحرين �ستف�سل 

ف�سالً ذريعاً”.
وحتت عنوان “اأمننا ل يتجزاأ” ذكرت ال�سحيفة 
اأن تاأكيـــدات �ساحب ال�سمو ال�سيـــخ حممد بن زايد 
اآل نهيـــان ب�ساأن اأمن اخلليـــج العربي واحد ل يتجزاأ، 
تعرب عن عمق الروؤية الإماراتية، جتاه منطقة اخلليج 

العربي، واأمنها وا�ستقرارها.
واأو�سحـــت اأن هذه التاأكيدات التي جاءت خالل 
جل�سة املباحثات الر�سميـــة، تاأتي يف �سياق �سيا�سة 
الإمـــارات القائمـــة علـــى اأن اخلليـــج العربـــي، دولً 
و�سعوباً، وحدة واحدة، على كل ال�سعد، واأنها متثل 

معاً منوذجاً م�سيئاً ينبذ اخلراب والفو�سى والعنف.
و�سددت ال�سحيفة على اأن دول اخلليج العربي 
التـــي تقدم اليوم موقفـــاً �سلباً يف وجـــه التحديات 
والأخطـــار الإقليميـــة، وحماولت ت�سديـــر الفو�سى 
حتت عناوين و�سعـــارات زائفة، �ستبقى قادرة على 
�سون اأمن مواطنيهـــا، و�سد هذه الأخطار، وهذا اأمر 
اأثبتته التجـــارب والأيام، مما يفـــوت الفر�سة دوماً 
على كل طرف يظن اأن باإمكانه الكيد لهذه املنطقة 

و�سعوبها.
يف  ال�ساعـــة”  “اأخبـــار  اأكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
افتتاحيتهـــا بعنوان “اأمن دول اخلليج كل متكامل” 
اأن دول جمل�س التعاون تواجه حتديات م�سرتكة غري 
م�سبوقة، حيث ت�سهد معظم الدول العربية املحيطة 

بهـــا نزاعات و�رصاعات م�سلحة خطرية، بينما توا�سل 
اإيـــران تدخالتها ال�سافرة يف �ســـوؤون عدد من الدول 
العربية مبا فيها اخلليجيـــة، مفاقمة حدة ال�رصاعات 
وم�سيفـــة عليهـــا طابعـــاً طائفياً مدمـــراً ينذر لي�س 
با�ستمرار وتفاقم حالة عدم ال�ستقرار التي تعي�سها 
املنطقة فقـــط، ولكن اأي�ساً بتو�سيـــع دائرة ال�رصاع 
وتفتيـــت املنطقة، وكل هذا لـــه انعكا�سات خطرية 
ومبا�ـــرصة على اأمـــن وا�ستقـــرار دول اخلليج العربي 
جمتمعـــة، ومل تعد هنـــاك اأي دولة مبنـــاأى عن تاأثري 
هذه ال�رصاعـــات والتدخالت اخلارجيـــة، فالتحديات 
م�سرتكـــةٌ، وكذلـــك امل�سري، وهـــذا يجعل مـــن اأمن 
دول جمل�ـــس التعـــاون اأمنـــاً م�سرتكاً، وهـــذا ما عرب 
عنـــه ويل عهد اأبوظبي نائب القائـــد الأعلى للقوات 

امل�سلحة، خالل مباحثاته مع ويل العهد نائب القائد 
الأعلـــى، النائب الأول لرئي�ـــس جمل�س الوزراء، حيث 
اأكـــد �سموه “اأن اأمـــن دول اخلليج العربية كل واحد، 
واأن اأمن دولة الإمارات هو من اأمن وا�ستقرار مملكة 

البحرين ال�سقيقة”.
ونوهت الن�ـــرصة باإ�سادة �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيـــان بالعالقـــات الأخويـــة  حممـــد بـــن زايـــد 
والتاريخيـــة الرا�سخـــة التي تربط الإمـــارات، قيادة 
و�سعبـــاً بالبحريـــن ال�سقيقـــة، حيـــث عـــرب عن دعم 
الدولـــة للمملكـــة يف مواجهة التهديـــدات اخلارجية 
التي ت�ستهدف اأمـــن البحرين وا�ستقرارها، واأكد اأن 
كل املخططـــات اخلارجية التي ت�ستهـــدف البحرين 

�ستف�سل ف�سالً ذريعاً.

االإمارات تدعم البحرين يف مواجهة التهديدات اخلارجية
    “البيان” و “اأخبار ال�ساعة” توؤكدان املوقف ال�سلب لدول التعاون جتاه التحديات 
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املال يوجه دعوة ر�سمية للمفو�ض ال�سامي لزيارة البحرينمراجعة االمتحانات الوطنية من جهات خارجية 

تبني جائزة االأمرية �سبيكة عاملًيا يعك�ض ال�سيا�سات الناجحة

لالطالع على الواقع واحلقائق ب�شكل مبا�رش

متكني املراأة يف البحرين منوذج يحتذى... رئي�س “امل�شارف”: 

الق�شيبية - جمل�س النواب: بعث رئي�س جمل�س 
الن���واب اأحم���د امل���ال بدع���وة ر�شمية اإل���ى املفو�س 
ال�شام���ي لالأمم املتح���دة ملفو�شية حق���وق الإن�شان 
الأمري زيد بن رع���د احل�شني، لزيارة مملكة البحرين، 
والط���الع على ما مت اإجن���ازه من مب���ادرات ح�شارية 

وخطوات رائدة يف املجال احلقوقي، هذا ن�شها:
 انطالقا من اهتمامنا امل�شرتك يف دعم وتطوير 
منظومة حقوق الإن�ش���ان، وحر�شا من جمل�س النواب 
مبملك���ة البحري���ن، املمث���ل املنتخ���ب ع���ن الإرادة 
ال�شعبي���ة احل���رة، للتوا�ش���ل م���ع كاف���ة املنظم���ات 
واملوؤ�ش�ش���ات الدولي���ة والربملانية، ي�رشن���ا اأن نوجه 

لك���م الدعوة لزي���ارة مملكة البحري���ن، والطالع على 
الواقع واحلقائ���ق ب�شكل مبا�رش، فيم���ا يخ�س ال�شاأن 
احلقوق���ي يف مملك���ة البحري���ن، وم���ا مت اإجن���ازه من 
مبادرات ح�شارية، وخط���وات رائدة، يف ظل امل�رشوع 
الإ�شالح���ي لعاهل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة. 
اإنن���ا نتطلع لقب���ول �شعادتكم له���ذه الدعوة يف 
الوقت الذي ترونه منا�شبا، حتى يتم ترتيب برنامج 
الزي���ارة، وا�شتعرا����س كاف���ة الإج���راءات واخلطوات 
الت���ي تق���وم به���ا مملك���ة البحرين يف جم���ال احرتام 

وتعزيز كافة حقوق الإن�شان. 

املنامة - بنا: هنَّ���اأ رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
م�شارف البحرين عدنان يو�شف قرينة عاهل البالد 
رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي 
الأم���رية �شبيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليف���ة مبنا�شبة 
اإط���الق جائزة �شموها لتمكني املراأة عامليا، موؤكدا 
اأن تبن���ي الأمم املتح���دة لهذه اجلائ���زة اإمنا يوؤكد 
جمددا جن���اح ال�شرتاتيجي���ات وال�شيا�ش���ات التي 
تر�شمه���ا �شموها لتمكني املراأة لي�س على م�شتوى 
البحرين فقط، واإمنا على امل�شتوى العربي، و�شول 

للعاملية.
و�شدد عدنان على اأن اإطالق هذه اجلائزة على 

امل�شتوى الدويل يوؤكد اعتم���اد النموذج البحريني 
يف متك���ني امل���راأة كنم���وذج يحت���ذى عاملي���ا، كما 
يعك�س مرة اأخرى �شوابي���ة ال�شرتاتيجية الوطنية 
لنهو����س امل���راأة البحريني���ة الت���ي اعتمدها عاهل 
الب���الد �شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة باعتباره���ا اأول ا�شرتاتيجي���ة نوعية معنية 
ب�ش���وؤون امل���راأة تعتمد من راأ����س الدولة يف الوطن 
العرب���ي، كم���ا جت�شد عزم واإ����رشار �شاحب���ة ال�شمو 
امللكي رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة على امل�شي 
قدم���ا يف تنفيذ هذه ال�شرتاتيجي���ة والو�شول بها 

اإلى الأهداف املن�شودة.

•  اأحمد املال	

• عدنان يو�شف	

�ش���ددت الرئي�س التنفي���ذي لهيئة 
جواه���ر  والتدري���ب  التعلي���م  ج���ودة 
امل�شحكي عل���ى اأن المتحانات الوطنية 
تنظيمه���ا  عل���ى  الهيئ���ة  ت����رشف  الت���ي 
وتنفيذه���ا لل�ش���ف الث���اين ع����رش ت�شهم 
يف اإع���داد الطال���ب للدرا�ش���ة يف املرحلة 

اجلامعية.
كم���ا اأ�ش���ارت اإل���ى اأنَّ و�ش���ع اأ�شئلة 
المتحانات الوطنية عل���ى اأ�ش�س موازية 
لالمتحانات الدولي���ة املعروفة؛ لقيا�س 
ن���ة اأنَّ املخت�شني  خمرجات التعليم، مبيِّ
م�شت���وى  عل���ى  ي�شعونه���ا  الهيئ���ة  يف 
AS) A - الربيطاني���ة  (لل�شه���ادة 
���ا يعطيه���ا  vanced Subsidiary؛ ممَّ

ا.   بعًدا واعرتاًفا دولًيّ
الرئي����س  تفق���د  ل���دى  ذل���ك  ج���اء 

التنفي���ذي للهيئة اأم����س الأربعاء ملركز 
ت�شحيح اأوراق المتحانات الوطنية التي 
اأجرته���ا هيئة جودة التعلي���م والتدريب 
موؤخ���ًرا لطلب���ة ال�ش���ف ال���� 12 “الثالث 
الزي���ارة  يف  رافقه���ا  حي���ث  الثان���وي”، 
م�شت�شار التعليم يف مكتب النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء روي بالت�شفورد، 
وع���دد م���ن مدي���ري وم�ش���وؤويل الهيئة 
واإدارة  التنفيذي���ة،  الإدارة  واأع�ش���اء 

المتحانات الوطنية.  
وقالت امل�شحك���ي: حتر�س الهيئة 
عل���ى مراجع���ة الأ�شئل���ة من قب���ل جهات 
خارجية متخ�ش�ش���ة؛ للتاأكد من قيا�شها 
املخرج���ات املطلوب���ة خلريج���ي املرحلة 
املو�شوعي���ة  منطل���ق  م���ن  الثانوي���ة، 

وال�شفافية.  

حماكم

البحرين ترف�ض اأ�سلوب االنتقائية وت�سيي�ض حقوق االإن�سان
البعثة الدائمة بجنيف تت�شّدى بحق الرّد على بيانات غربية:

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: اأدل����ى املن����دوب 
الدائ����م للبحرين ال�شفري يو�ش����ف بوجريي يف جل�شة 
النقا�س الع����ام حتت البند (4( من ال����دورة الرابعة 
والثالث����ني ملجل�س حقوق الإن�ش����ان املنعقدة حالياً 
بق�����رش الأم����م بجنيف بكلم����ة يف اإطار احل����ق يف الرد 
عل����ى م����ا ورد يف بي����ان كل من الحت����اد ال�شوي�رشي، 
والت�شي����ك، والدمن����ارك، وايرلن����دا، وفرن�شا، حيث 
اأعرب فيها عن ا�شتيائه ل�شتخدام حمفل املجل�س، 
وحت����ت هذا البند حتديداً، الذي وجد من اأجل نقا�س 
الق�شايا الطارئة وامللحة، ملهاجمة مملكة البحرين 
و�شجله����ا احلقوق����ي، وبدرجة عالية م����ن النتقائية 
والتحي����ز والت�شيي�س، دون الأخ����ذ يف العتبار كافة 
التو�شيحات وال�رشوحات التي قدمتها البحرين ويف 

العديد من املنا�شبات.
واأك����د ال�شفري على الت����زام البحرين واحرتامها 
لقواع����د م�شارك����ة املجتم����ع امل����دين وم�شاهمته يف 
اأعمال الأمم املتحدة وخا�شًة جمل�س حقوق الإن�شان 
وع����دم تعق����ب امل�شارك����ني لأي نوع من م����ن اأنواع 
التهدي����د اأو النتق����ام، حي����ث اأن املجتم����ع امل����دين 

وحري����ة التعب����ري وح����ق التظاه����ر ال�شلم����ي م�شانة 
ق����د كفله����ا الد�شت����ور والقوانني الوطني����ة ووفقاً 

للمعايري الدولية. 
واأ�شاف اأن مملكة البحرين وّفرت ف�شاء وا�شعاً 
وغ����ري م�شبوق يف املنطق����ة ملمار�شة ح����ق التظاهر 
ال�شلم����ي، وتوؤك����د اأع����داد التظاه����رات امل�رشح بها 
واحلقائ����ق قدر ه����ذه امل�شاح����ة، اإمنا انح����راف هذه 
امل�شريات ع����ن الغاي����ات ال�شلمي����ة واجنرافها اإلى 
�شاحة العن����ف والتخريب والإ�رشار بامل�شالح العامة 
واخلا�شة ت�شتدعي التدخل ل�شبطها وفقاً للقانون 
وحفاظ����اً على النظام العام كما هو الإجراء املعمول 

به يف كل دول العامل املتح�رش.
ورّداً عل����ى ادعاءات العتقالت التع�شفية، اأكد 
املن����دوب الدائم اأنه قول عار ع����ن ال�شحة ويجانب 
احلقيق����ة، اإذ اإن ارتكاب الأعم����ال الإرهابية املا�شة 
باأم����ن و�شالم����ة املجتمع بالغة اخلط����ورة، والتطرف 
العني����ف وا�شتخدام خط����اب الكراهي����ة والتحري�س 
عل����ى العن����ف يف اخلطب العام����ة وحي����ازة وتهريب 
الأ�شلح����ة واملتفجرات والتخابر م����ع الدول الأجنبية 

وتهدي����د ا�شتق����رار الب����الد وامل�شارك����ة يف الأعمال 
احلربي����ة وال�رشاعات امل�شلح����ة الدائرة يف املنطقة، 
كله����ا اأعم����ال جمّرم����ة ته����دد النظ����ام الع����ام وتقع 
حت����ت طائلة القان����ون، واأنه لي�س م����ن العدل اإجبار 

اأي حكوم����ة على اإعفاء اأي فرد م����ن تطبيق القانون 
علي����ه، ملجرد �شهرة، فلي�س هناك من فرد هو فوق 
القانون. فال ميكن باي حال من الأحوال التقليل من 
حجمها اأو اعتبار الأ�شخا�س الذين قاموا بها اأ�شواتاً 

م�رشوع����ة للتعب����ري ال�شيا�شي، خ�شو�ش����اً يف الوقت 
التي �شهدت فيه املنطقة انت�شار التطرف العنيف 

كاأداة لتحقيق اأهداف �شيا�شية.
اأما بالن�شبة اإليما قيل عن تنفيذ عقوبة الإعدام 
موؤخ����راً يف اململك����ة، ق����ال ال�شف����ري اإن����ه مت اإ�شدار 
وتطبيق عقوب����ة الإعدام يف بع�س اجلرائم اجل�شيمة 
املن�شو�����س عليه����ا يف قان����ون العقوب����ات وبع�س 
القوانني اجلنائي����ة اخلا�شة، وعدد اأح����كام الإعدام 
حم����دودة للغاي����ة وتتواف����ر له����ا كاف����ة ال�شمانات 

الق�شائية مبا يف ذلك  حق الدفاع وحق النق�س.
واختت����م وجريي بدع����وة الدول ال����وارد ذكرها 
يف البي����ان اإل����ى اإي����الء معاجل����ة خطاب����ات التع�شب 
والكراهية والإ�شالموفوبي����ا والتي اأ�شبحت ظاهرًة 
عل����ى  بن����اًء  جمتمعاته����م  يف  ومت�شاع����دة  مقلق����ة 
الع����رق والدين واملعتقد، واح����رتام حقوق الإن�شان 
واحلري����ات الأ�شا�شية والثقافي����ة لالأقليات اأولوية 
ق�ش����وى، م����ن خالل تبن����ي اإج����راءات وتداب����ري اأكرث 
اإيجابية وانفتاح����اً ت�شمن التنوع والختالف الثقايف 

وامل�شاواة بني النا�س.

•  املندوب الدائم للبحرين يديل بكلمته	

يعتدي على زميله بـ “رجن بوك�ض” لرف�سه “تغ�سي�سه”

10 اأبريل �سماع �سهود نفي املتهمني بق�سية “الب�سطة”

هرب زوجها ليلة والدتها مع �سكرتريته
بعدما اأغرقها بالديون

م���ن املعت���اد اأن اأي���ة زوج���ة عندم���ا تالزمه���ا 
حال���ة “الطل���ق” قب���ل و�ش���ع اجلن���ني احلام���ل به 
بوق���ت ق�شري اأن يك���ون بجانبها زوجه���ا وياأخذها 
للم�شت�شف���ى؛ ا�شتع���داًدا ل�شتقب���ال مولودهم، اإل 
اأن �شي���دًة بحرينية فوجئت يف ذلك الوقت حتديًدا 
برف����س زوجها نقله���ا للم�شت�شفى، ب���ل توجه اإلى 
املطار؛ بهدف مغادرة البالد، ما ا�شتدعاها للطلب 
من عائلتها نقلها للم�شت�شف���ى، وبالفعل و�شعت 

مولودتها.
واكت�شف���ت عق���ب ذل���ك اأن زوجه���ا ق���د غادر 
البالد اإلى غري رجعة وبرفقته �شكرتريته الفلبينية 
اجلن�شي���ة، اإل���ى دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة، 
وتفاج���اأت بع���د م���دة اأن���ه مت تق���دمي الكث���ري من 
البالغ���ات اجلنائية �شدها، بوقائ���ع �شيكات بدون 

ر�شيد.
واأو�شح���ت يف ر�شالة وجهتها للمحكمة الكربى 
اجلنائية الثالثة، والت���ي تنظر اإحدى تلك الق�شايا 
والبالغ عدده���ا اأكرث من 26 ق�شية، اأن زوجها كان 

كث���ري ال�شه���ر يف الفن���ادق، برفقة فتي���ات ل�رشب 
امل�شك���رات، وظن���ت اأنه بعد ف���رتة توقف عن تلك 
الع���ادة ما ي�شري اإلى توبت���ه، اإذ مل يكن ين�رش اأًيا من 

�شور �شهراته عرب مواقع التوا�شل الجتماعي.
لكنها فوجئ���ت اأن زوجها قد ه���رب اإلى خارج 
الب���الد بع���د تراك���م الدي���ون علي���ه، والت���ي كانت 
با�شمه���ا ه���ي م���ن خ���الل �شي���كات كان ي�شدرها 
ل�شال���ح اأ�شخا�س اأو ي�شرتي بقيمتها هواتف نقاله 

لإهدائها �شديقاته.
ويف الق�شي���ة املنظ���ورة حالًيا اأم���ام املحكمة 
م���ن اأ�شل 5 ق�شاي���ا حمكوم عليها فيه���ا باإ�شدار 
�شيكات دون ر�شي���د، كان املجني عليهما يف هذه 
الق�شية اأبلغا �شدها اأنها اأ�شدرت ل�شالح اأحدهما 
�شي���ًكا بقيم���ة 4800 دينار، ولالآخ���ر بقيمة 2400 
دينار، فحكم���ت عليها حمكم���ة اأول درجة باحلب�س 

ملدة 3 اأ�شهر.
وخ���الل نظ���ر الق�شية اأم���ام املحكم���ة برئا�شة 
القا�شي ال�شيخ را�شد بن اأحمد اآل خليفة، وع�شوية 
كل م���ن القا�شيني اأمين مه���ران، ووليد العازمي، 
واأمانة �رش مب���ارك العنرب، طعنت امل�شتاأنفة بتزوير 

توقيعها.
وقال���ت اإن زوجها قد �شن���ع ختًما يحتوي على 
توقيعه���ا، بع���د اأن ا�شتخرجت توكيالً عاًم���ا له، اإل 
اأن���ه خان الأمان���ة وا�شتغل ذل���ك التوكيل مل�شالح 
�شخ�شية، فقد ا�شتاأجر بنايًة كاملة واأ�شدر �شيكات 
با�شمه���ا، ف�شالً عن اإجباره لها عل���ى التوقيع على 
بيا����س يف ع���دد م���ن ال�شي���كات، كم���ا كان ي���زّور 

توقيعها على ال�شيكات يف اأحايني اأخرى.
واأف���ادت للمحكم���ة اأنها مل تكن تعل���م باأعمال 
زوجه���ا كافة �شوى اأن���ه ميلك �شج���اًل جتارًيا واحًدا 
خا�ش���ا بكافترييا، واأنها تفاج���اأت بعالقته بالن�شاء 

وتردده على املالهي الليلية.
وبين���ت للمحكم���ة اأنه���ا تعاين تراك���م الديون 
حالًي���ا، واأحده���ا اإيج���ار ال�شقة التي ت�شك���ن فيها؛ 
ب�شب���ب اأفعال زوجها وهروبه خارج اململكة، كما مل 

تتمكن من اإ�شدار جواز �شفر لبنتها اأي�ًشا. 
فق���ررت املحكمة وقف النظ���ر يف معار�شتيها 
ال�شتئنافي���ة بخ�شو����س اإ�ش���دار �شي���كات بدون 
ر�شيد، واإحالة الأمر للنيابة العامة؛ لتخاذ �شوؤونها 

بخ�شو�س الطعن بالتزوير.

اأثن���اء وج���ود طال���ب يف مدر�ش���ة ثانوية 
�شناعي���ة لتق���دمي امتح���ان نهائ���ي يف اإحدى 
املواد املقررة عليه، طلب منه زميله بال�شف 
الدرا�شي “تغ�شي�شه” اإجابات بع�س الأ�شئلة، 
اإل اأن الأول رف�س ذلك رف�ًشا قاطًعا. ومبجرد 
خ���روج الطالبني من قاع���ة المتح���ان، انهال 
الطال���ب ال���ذي طل���ب “تغ�شي�ش���ه” بال�رشب 
على الطالب ال���ذي رف�س اأن “يغ�ش�شه” على 
خمتلف اأنحاء ج�شمه بوا�شطة “رجن بوك�س”، ما 

ا، اإل اأن ذلك مل مينع  ت�شبب يف �شقوط���ه اأر�شً
امُلعتدي من اإيقاف �رشباته، بل ا�شتمر يف ذلك 
بال����رشب على اأن���ف ويد امُلعت���دى عليه حتى 
�شالت دم���اوؤه، ما ت�شبب يف اإ�شاباته متفرقة. 
واأو�ش���ح املجن���ي علي���ه خالل تقدمي���ه البالغ 
اأن اأح���د زمالئهم يف ال�شف متك���ن من اإيقاف 
الطالب املعت���دي، وفور مغادرة اجلاين توجه 
مبا����رشًة لإدارة املدر�شة لإبالغه���م بالواقعة، 

والتي ات�شلت بعائلته واأخربتهم بالواقعة. 

اأرجاأت جم���دًدا املحكمة الكربى اجلنائية 
خليف���ة  عل���ي  القا�ش���ي  برئا�ش���ة  الرابع���ة 
القا�شي���ني  م���ن  كل  وع�شوي���ة  الظه���راين، 
اأ�شام���ة ال�ش���اذيل، ووائ���ل اإبراهي���م، واأمان���ة 
����رش اأحمد ال�شليم���ان، النظ���ر بق�شية “قروب 
الب�شط���ة”، والت���ي ت�شم 19 متهًم���ا من اأتباع 
“تيار الوفاء الإ�شالمي”، واملتهمني بال�شعي 
والتخابر م���ع احلر�س الث���وري الإيراين وحزب 
اهلل اللبن���اين، حتى جل�ش���ة 10 اأبريل املقبل؛ 
وذلك ل�شماع �شهود النف���ي، بعدما ا�شتمعت 

لأقوال ال�شابط جمري التحريات، كما �رشحت 
ب�شورة من حم����رش ا�شتجواب ال�شابط للدفاع 

عن املتهمني.
يذكر اأن رئي�س نياب���ة اجلرائم الإرهابية 
املحام���ي العام اأحمد احلم���ادي �رشح يف وقت 
�شاب���ق عن انتهاء التحقي���ق يف واقعة ال�شعي 
الإ�شالمي���ة  اإي���ران  م���ع جمهوري���ة  والتخاب���ر 
واحلر����س الثوري الإي���راين ومنظمة حزب اهلل 
اللبناين الإرهابية، واأحال���ت 19 متهًما، منهم 

10 حمبو�شون واآخرون هاربون.
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صور مختصرة

التوجهات  م����ع  متا�شي����ا 
ودم����ج  لتقلي�����ص  احلكيم����ة 
وزارات وتقليل عدد الهيئات 
احلكومي����ة  واملوؤ�ش�ش����ات 
فمن ال�����روري اأي�شا يف هذه 
املرحل����ة اأن ياأت����ي من �شمن 
هذا التوجه احلكومي الأعداد 
املوظف����ن  م����ن  الكب����رة 
يقومون  الذين  “املطرا�ص” 
بخدمة ال����وزراء واملحافظن 
وامل�شاعدي����ن  وال����وكالء 
يف  وامل�شوؤول����ن  وال�شف����راء 
ال�����ركات احلكومية واملدراء 
وحت����ى  وامل����دراء  العام����ن 

روؤ�شاء الأق�شام. 
اأولئك  اأن  الآن  احلا�ش����ل 
ي�شتغل����ون  امل�شوؤول����ن 
منا�شبهم الر�شمية ويقومون 
بتفريغ عدد م����ن املوظفن 
خلدمة طلباته����م ال�شخ�شية. 
الي����وم كل واح����د م����ن اأولئك 
امل�شوؤولن “طايح حتت يده 
6” موظفن بحرينين  اأو   5
اأو م����ن اجلن�شي����ات الأخ����رى، 
وكلما كان من�شب امل�شوؤول 
ازداد عدد املوظفن  رفيعا 
“املطرا�����ص” الذين يعملون 

حتت اإمرته.
حديثن����ا  نح����دد  هن����ا 
تل����ك  اإن  ع����الوة  ونق����ول 
م����ن  املعطل����ة  الطاق����ات 
“املطرا�����ص”  املوظف����ن 
اأم����وال  ي�شتنزف����ون  الذي����ن 
طائلة م����ن موازنة الدولة من 
روات����ب وع����الوات ووظائ����ف 
بينه����م  يوج����د  حكومي����ة 
الكثر م����ن “املتقطر�شن” 
الذي����ن ي�شتغل����ون عالقاتهم 
امل�شوؤولن  م����ع  ال�شخ�شي����ة 
ويقوم����ون مب�شايق����ة بقي����ة 
املخل�ش����ن  املوظف����ن 
بقط����ع  وذل����ك  العم����ل  يف 
يقوم����ون  واأي�ش����ا  اأرزاقه����م 
بتو�شي����ل ال����كالم املف����رك 
عنه����م للم�شوؤولن، ولعظيم 
الأ�شف يتحركون حتت غطاء 
اأنهم حممي����ون ممن فوقهم، 
ويح�شل����ون عل����ى ترقياتهم 
م����ن  غره����م  قب����ل  كامل����ة 

املوظفن “املكروفن”.
لهذا املطلوب من دوائر 
القرار تقلي�����ص تلك الأعداد 
“املطرا�ص”  من املوظف����ن 
ونقله����م على الفور لوظائف 
الوط����ن  منه����ا  ي�شتفي����د 

واملواطن. وع�شاكم عالقوة.

قلصوا أيضا 
أعداد الموظفين 

“المطراش”

“حق اجلمهور يف املعرفة” واحد من الأعمدة 
الت���ي قام���ت عليه���ا ال�شحاف���ة كمهن���ة، وهي 
العبارة التي قاتل من اأجلها الكثر، والتي قتل 
من اأجله���ا الكثر اأي�شاً، ويف ه���ذه العبارة لنت 
املواقف ال�شلب���ة حتى يج���ري تغييب احلقائق 
عن اجلمه���ور، اأو متييعه���ا، اأو ت�شخيم ال�شغر 
التاف���ه، اأو ت�شغر العظي���م ال�شامخ، وهذا احلق 
نف�شه الذي تدّر�ص في���ه فنون الإعالم والكتابة، 
ولأن النا����ص ت�ش���ري ال�شحف كونه���ا تريد اأن 
تع���رف، �ش���ارت ال�شح���ف تتح���رى الدق���ة اأكرث 
واأكرث لأنها ل تريد اأن تخ�ر ثقتهم، وكلما زادت 
عمليات ال����راء وال�ش���راكات؛ ا�شتثمرها ق�شم 
الت�شويق يف ال�شحف، فزادت مداخيل املوؤ�ش�شة 
ال�شحافية، واأكدت دورة “املزيد من املهنية – 
املزيد من املبيعات وال�شراكات – املزيد من 

الإعالنات والأرباح”.
ولكن الأ�شواق واملهن ُدول، فعندما طغت 
و�شائل التوا�شل الجتماع���ي، و�شار متابعوها، 
يف البحري���ن وحده���ا، مئ���ات الآلف، يف مقاب���ل 
ال�شحف الورقي���ة التي حتاول التنف�ص و�شط ما 
تراكم عليها من و�شائ���ل باتت تخنقها؛ �شارت 

بع����ص ال�شح���ف “�شو�شلي���ة” اله���وى والنقل، 
ولكن يف حممول ورق���ي ل يتنا�شب مع التقاليد 
التي قام���ت عليه���ا ال�شحافة من���ذ ُوجدت قبل 

ب�شعة قرون.
بداي���ة “النح���راف” ع���ن ال����راط ال�صحايف، 
كانت بالأخذ من و�شائل التوا�شل الجتماعي يف 
اأبواب الأخبار اخلفيفة والطرائف، حتى اإن بدا اأن 
هذه الأخبار، من ظاهرها، غر �شحيحة، ول ميكن 
اأن ي�شّدقها عق���ل، اأو اأنه جرى التالعب بال�شور 
ب�شكل فا�شح، يف الوقت الذي انت�رت فيه هذه 
الدعابات عر املجموعات، و�شاهدها الواحد منا 
مرت���ن وثالث يف اليوم الفائت، ثم تاأتي لراها 
يف ال�شحيف���ة يف الي���وم الت���ايل! وتفاق���م الأمر 
لأن يك���ون “ال�شح���ايف املواطن” ه���و من يقود 
الإع���الم عر “�شّور وان�ر”، و�شارت املوؤ�ش�شات 
تتاب���ع هذه احل�شاب���ات التي ل ُيع���رف من يقف 
وراء البع����ص منها، وم���ا اإذا كان النا�ر وقوراً اأم 
موتوراً، وحتول���ت هذه اللقط���ات والآراء اإلى ما 
ي�شبه “احلقائق”، و�شار النا�ص يف حي�ص بي�ص، 
واختلط���ت عليهم الأل���وان يف تقاطعات بن من 
يوؤكد ومن ينفي، ومن ي�شحح ومن يكذب، وكلٌّ 

جهازه يف يده يكتب فيه ما ي�شاء، �شاعة ي�شاء.
ونظ���راً للخلل الذي امت���د اإلى �شحف نتيجة 
الراجع املادي، والتخل�ص من اأ�شحاب اخلرات 
ذوي الرواتب املتعبة بالن�شبة لها؛ �شارت اأي�شاً 
ت�ش���ّد النق�ص مبا يردها من اأخبار ميكن تناقلها 
ع���ر الإع���الم الجتماعي حتى م���ن دون متريرها 
عر حمطات الأعراف والتقاليد ال�شحافية التي 
ت�شتل���زم عم���ل ال�شتق�ش���اء الأ�شا�ش���ي للخر، 
ومعرفة راأي جميع الأط���راف الداخلة فيه، وبذل 
اجلهد املعق���ول لتقدمي م���ا “يلي���ق” ب�شاحبة 

اجلاللة!
كان���ت اخل�شي���ة قب���ل عق���ود م���ن ان�شياق 
و�شائل الإعالم اجلديدة اآنذاك، التقليدية اليوم، 
وراء ال�رع���ة واللهاث يف عدم التحقق والتدقيق 
يف املعلومات الواردة لها حتت �شغط املناف�شة 
وال�رع���ة ب���ن املحطات، ومب���ا اأن ال�شحف اأبطاأ 
اإيقاع���اً وت�ش���در يف وق���ت واحد �شبيح���ة اليوم 
التايل، فهي املعّول عليها يف الإتيان باملعلومة 
املوثوق���ة، وه���ذا ل���ن يتحق���ق الي���وم مادامت 

من�شاقة للراأي العام.
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ومضة قلم

اخللي���ج  �شع���ب  نح���ن  علين���ا  مت���ر   
مرحل���ة حرجة جدا، نتيج���ة املوؤامرات التي 
حتاك �ش���د اأمننا وا�شتقرارن���ا، وما ترتب 
عل���ى ذلك الأمر م���ن اإطالق ي���د حزب اهلل 
ال�شعبي  وميلي�شي���ات احلوث���ي واحل�ش���د 
وامليلي�شيات العراقي���ة الطائفية للعبث 
باأمن الع���امل العربي. �شحي���ح اأن عا�شفة 
احل���زم والتحال���ف الإ�شالم���ي والنتفا�شة 
اخلليجية �شد التحالف الإيراين، وما ترتب 
عل���ى ذلك من هزمي���ة امل����روع الك�روي 
باليم���ن و�شوريا وحما�رت���ه الآن بالعراق 
ولبن���ان، جعل���ت اأ�شدقاءن���ا الأمركي���ن 
يراجعون قليال ع���ن ال�شتمرار بالتحالف 
م���ع اإي���ران، لكن ه���ذا الأم���ر يحت���م علينا 
تد�شن ما ي�شبه خارطة طريق لنا ك�شعب 
وحكوم���ات، للت�ش���دي ل���كل م���ن يحاول 
فالق���وة  وا�شتقرارن���ا،  باأمنن���ا  امل�شا����ص 
الع�شكرية اخلليجية الت���ي تقود التحالف 
العرب���ي �شد النقالب احلوث���ي، من خالل 
ق���وات درع اجلزي���رة، يج���ب اأن يكون لها 
احل���ق يف حف���ظ الأمن الداخل���ي واخلارجي 
لأي���ة دول���ة خليجية، متى م���ا اتفقت هذه 
ال���دول على قرار دخول ه���ذه القوات لأي 
بلد خليج���ي، اأما رف�ص هذا املبداأ فهو بال 
�ش���ك ل يحت���اج لأدنى تف�ش���ر، لأنه يعني 
بكل ب�شاطة رف�ص مفهوم وحدوي وقيمة 
من قيم التعاون اخلليجي، واإف�شاح املجال 
لالآخري���ن للتدخ���ل يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة 
لأي بل���د خليجي، ولهذا ف���اإن اإيران كانت 
غا�شب���ة ج���دا ل�شتدع���اء البحري���ن قوات 
درع اجلزي���رة، ك���ون هذه الق���وات كانت 
مبثابة �شفعة قوية غر متوقعة لتدخالت 
طهران وتاأكيد وا�شح على تعزيز مفهوم 

الوحدة الع�شكرية اخلليجية.
اأي�شا يجب علينا رف�ص اأي متييز بن 
اأبن���اء ال�شعب، وعدم ال�شم���اح للطائفين 
بالتخف���ي وراء كذب���ة املظلومية لتحقيق 
اأهدافه���م الديني���ة وال�شيا�شية، ومواجهة 
حماولت التعر����ص وامل�شا�ص بال�شتقرار 
ال�شيا�ش���ي والجتماع���ي والدين���ي ال���ذي 
ا�شتخ���دام  اأو  اخللي���ج،  �شع���ب  يعي�ش���ه 
م�شاع���ر ومتطلبات وحاجي���ات املواطنن 
لأهداف �شيا�شية واأجندة خارجية وحتقيق 
م�شالح م�شبوهة، فه���ذه املطالبات يجب 
اأن تك���ون مل�شلح���ة ال�شع���ب اأول واأخرا، 
ولي�ص لقي���ادات ت�شعى لالإطاحة بالأنظمة 
اخلليجية، اأو العمل على اإقامة جمهوريات 
اإ�شالمي���ة مرتبطة بطهران اأو اإمارات تابعة 

للدواع�ص.
كذلك ل ميكن لنا اأي�شا القبول مطلقا 
وا�شتخ���دام  واملطالب���ات  باملظاه���رات 
خلفه���ا  اإ�شالحي���ة،  تتخف���ى  �شع���ارات 
م�شاأل���ة اإع���ادة اخلالفة اأو ت�شدي���ر الثورة 
واإع���ادة اأجم���اد المراطوري���ة الفار�شي���ة 
م���ن اليم���ن اإلى م����ر، فكما قام���ت دول 
اخلليج بالوقوف �ش���د اأفكار التكفرين 
فم���ن  املتطرف���ة،  والقاع���دة  الدواع����ص 
العدال���ة الوق���وف اأي�ش���ا بكل �ش���دة �شد 
الأح���الم ال�شفوية بزرع ال���ولءات التابعة 

لها على الأرا�شي اخلليجية.

شركاء في بناء 
الوطن

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأكرث م���ا ي�شدين م���ن الإخ���وة النواب 
الكلم���ة الت���ي تتخ���ذ الطاب���ع الأ�شطوري 
ازده���رت  الكلم���ة  )ا�شتج���واب(، فه���ذه 
واأ�شبح���ت تاريخ���ا وحتول���ت اإل���ى �شعار 
معروف بال���غ الإعجاز يدع���و اإلى التعجب 
واحل���رة، فكلما اأقراأ كلم���ة “ا�شتجواب” 
اأق���ول.. خال�ص.. و�شع���وا احلرف يف حمله 
املالئم وهن���اك حتما معاجل���ة للموا�شيع 
ولكن نكت�شف بعد ذلك اأن “ال�شتجواب” 
يتاأرج���ح جيئة وذهابا ث���م ميوت ب�شمت، 
ياأتي ب�شكل مباغ���ت كالعا�شفة ويتحول 
بع���د ذلك اإلى هبات ن�شي���م، واآخر اأن�شطة 
ال�شتج���واب الت���ي طالعن���ا به���ا ال�شادة 
جلن���ة  )اأعلن���ت  الت���ايل  اخل���ر  الن���واب 

التحقي���ق الرملانية يف �شناديق التقاعد 
اأنه���ا تّتج���ه ل�شتج���واب الوزي���ر املعني 
بهيئ���ة التاأم���ن الجتماع���ي، وه���و وزير 
املالية، اللجنة اتخذت قراًرا باأن ل تتجاوز 
الف���رة القانوني���ة لعمله���ا وه���ي اأربعة 
اأ�شه���ر، واأن تقاع�ص الهيئة عن الرد على 
اأ�شئلتها جتاوز الف���رة املحددة وقررت 
اللجنة تاأجيل لقائها بالهيئة اأ�شبوًعا اآخر 

لتت�شلم الردود على خطاباتها(.
اذك���روا يل خط���وة جب���ارة ق���ام به���ا 
جمل����ص الن���واب احل���ايل اأو جناح���ا كامال 
لأية ق�شية اأو عملي���ة ا�شتجواب؟ اأعطونا 
دلي���ال واحدا عل���ى جناح امله���ام والأدوار 
وا�شتجواب الوزراء كل ح�شب اخت�شا�شه؟ 

لي�ص ممكنا ول معقول اأن يكون كل �شيء 
جمرد حر عل���ى ورق واجتماعات ون�رات 
اإعالمي���ة تع���د ب���دون اإتق���ان وتهديدات 
وا�شتعرا����ص ع�شالت ت�شتخ���دم بالدرجة 
الأولى يف خمتل���ف املواقف التي يتبناها 
النواب. على امل�شت���وى العملي ونقولها 
�راح���ة من القل���ب... مل ي�شتفد املواطن 
منك���م اأي �شيء طوال الفرة املا�شية ول 
حاجة اأبدا اإلى ا�شتج���واب وزير املالية اأو 
غ���ره لأنه عمل مف���رط بالن�صاط و�صياأخذ 
وقتك���م كل �شباح وم�ش���اء والعن دائما 

تدرك احلقيقة!
كن���ا نريد منك���م اأن تكون���وا الن�شر 
املنق���ذ م���ن ال�شدائ���د لتتقن���وا اأي لغ���ة 

تخاطب���ون بها ال�شلط���ة التنفيذية »على 
�شوء ات�شاع ثقافتكم الرملانية«، ولكن 
بقيت���م يف معزل عن املواطن الذي اأ�شبح 
ل يقراأ حتى اأخباركم، وكثرون اعتروكم 
غر موجودين اأ�ش���ال ول تنفعون للمهمة 
املوكلة، فال�شتجواب الذي تعدونه ن�را 
يف مي���دان املعركة مع ال�شلطة التنفيذية 
م���ا ه���و اإل �شل�شلة اأف���الم دعائي���ة اعتاد 
عليه���ا املواط���ن وم���ا ينق����ص فقط هو 
عر�شها عل���ى اأه���م واأك���ر الف�شائيات. 
ا�شخل�شنا كل الدرو�ص والعر واملواطن 
اليوم اأكرث ثقاف���ة ووعيا من ال�شابق، ول 
ميك���ن ا�شتغالل���ه وخداعه ب���اأي �شكل من 

الأ�شكال.

“االستجواب” وأفالم دعائية 
اعتاد عليها المواطن

تنعق���د القم���ة العربي���ة الثامن���ة والع�رون يف 
الأردن بع���د اأ�شبوع���ن تقريبا و�شط اأج���واء عربية 
�شيا�شي���ة واأمني���ة واقت�شادي���ة بالغ���ة ال�شعوب���ة، 
وبه���ذه الأج���واء ف���اإن الأم���ة العربي���ة مت���ر باأ�ش���واأ 
مراحله���ا التاريخي���ة، فتداعيات الربي���ع العربي مل 
تغ���ادر اأرا�شينا العربية يف �شوري���ا والعراق وليبيا 
وغره���ا، فم���ازال الإرهاب �شي���د امل���كان، الربيع 
ال���ذي اأف�شد اأقطارنا وف���كك مكوناتها وجزء امُلجزاأ 
منها وعرق���ل تنميتها وفتت �شعبه���ا، ومل ي�شتطع 
التعليم والفكر العرب���ي والثقافة العربية اأن تقف 
يف وج���ه تداعيات هذا الربيع الأ�شف���ر الذي �شاهم 
مع الف�ش���اد واملخدرات يف حتقي���ق م�شالح الدول 

الغربي���ة والإقليمي���ة التي ل تريد اخل���ر لأقطارنا 
العربية ول ال�شعب العربي.

بجانب ال�راع العربي ����� الداع�شي على ترابنا، 
هناك �راع عربي بيني بن الأقطار، وخالفات اأخرى 
بن باقي الأقطار العربية، وجميعها خالفات منبعها 

وجهات النظر والروؤى ال�شيا�شية املتعار�شة.
والقم���ة الت���ي �شتنعق���د مب���ن �شيح����ر ماذا 
�شتختلف ع���ن القمم ال�شالفة؟ م���اذا حققت القمم 
ال�شالفة لالأمة العربية و�شعبها؟ ما الذي مل ت�شتطع 
القم���م ال�شالف���ة حتقيق���ه و�شتحققه ه���ذه القمة؟ 
ت�شابهت اإج���راءات انعقاد كل القم���م ال�شابقة كما 
ت�شابه���ت بياناته���ا اخلتامية، واإطالًق���ا لن تختلف 

ه���ذه القمة، قد يك���ون الخت���الف يف ح�شور بع�ص 
امل�شاركن ويف بع�ص الأح���داث امُل�شتجدة التي ل 
تنته���ي، ولكن لن يكون هناك اختالف يف الإجراءات 
والبيان اخلتامي غر ما ا�شتجد من م�شائب واأحزان 
على ه���ذه الأمة وهي كثرة واجلمي���ع يعرفها وَمن 

ت�شبب فيها.
هن���اك اأ�شئلة عربية قدمية وجديدة على القمة 
العربي���ة الإجاب���ة عليها، اأ�شئلة ع���ن واقعنا العربي 
واأر�شن���ا و�شعبن���ا واقت�شادنا؟ اأ�شئلة ع���ن الأحواز 
وفل�شطن واجلولن واجلزر العربية الثالث؟ اأ�شئلة 
عن ا�شتمرار التدخالت الإيرانية امُل�شتمرة يف �شوؤون 
البحرين واأقط���ار اخلليج العربي، اأ�شئلة حول قدرة 

الدواع����ص على اخ���راق حدودنا والعب���ث باأقطارنا 
العربي���ة، اأ�شئل���ة عن التع���دد ال�شيا�ش���ي والواقع 
الدميقراط���ي العربي، اأ�شئلة عن م�شاحلنا القومية 
العربية التي يجب اأن تتحرر عن امل�شالح الغربية، 
اأ�شئل���ة عن اأموالنا العربية كي���ف تنفق، اأ�شئلة عن 
�شبابنا العرب���ي الباحث عن فر�شة عمل منا�شبة له، 
اأ�شئلة عن العمالة الأجنبية التي تق�شي �شبابنا عن 
مواق���ع العمل التي ي�شتحقونه���ا يف بالدهم، اأ�شئلة 
عن ح���ال الالجئن والنازحن الع���رب من ديارهم، 
اأ�شئل���ة عن الغياب العربي يف ح���ل ال�راعات داخل 
الأقط���ار العربي���ة! فه���ل ت�شتطي���ع ه���ذه القمة اأن 

جتيب على بع�ص هذه الأ�شئلة؟.

عبدعلي الغسرةقبل القمة العربية

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيالعربة إذ تجّر الحصان

    ذرائع



�صفقات لبيع 85.75 
”BBK“ ألف �صهم من�

نفذ �أ�صخا����ص رئي�صيون يف بن���ك �لبحرين و�لكويت 
ع���دة �صفق���ات لبيع 85.752 �أل���ف �صهم بقيم���ة �إجمالية 
تتجاوز 33.2 �ألف دينار. وتعود تفا�صيل �ل�صفقات �لتي 
متت ي���وم �لثالثاء �إلى قي���ام �أ�صخا����ص رئي�صيني بالبنك 
ببي���ع 31.789 �أل���ف �صهم ب�صع���ر 0.386 دين���ار لل�صهم 
�لو�ح���د، كم���ا مت بي���ع  53.963 �ألف �صهم ب�صع���ر 0.388 
دينار لل�صه���م �لو�حد. وكان �مل�صتثم���رون قد تد�ولو� يف 
�لبور�ص���ة يوم �لثالثاء 3.36 مالي���ني �صهم، بقيمة قدرها 

1.05 مليون دينار مت تنفيذها من خالل 62 �صفقة.

�إنهاء �مل�صنع �لثاين ل� “موندليز” يف 2017

ق���ال �ملدير �لإد�ري ل�رشك���ة “موندليز �لبحرين” حممد �صلب���ي: �إن �ل�رشكة تقوم ببناء م�صنع 
جدي���د حالي���ا يف �لبحري���ن لإنتاج ب�صكوي���ت “�أوريو” و”بارين كي���ك”، و�صيتم �لنته���اء من بناء 

�مل�صنع �جلديد قبل نهاية �لعام �جلاري.
و�أ�ص���اف �صلبي: “بلغ �إجم���ايل ��صتثمار�تنا حو�يل 140 ملي���ون دولر منها 50 مليون دولر 
للم�صنع �حلايل �لذي ينتج �جلنب وتاجن فيما تبلغ ��صتثمار�ت �مل�صنع �جلديد 90 مليون دولر”.
و�أو�ص���ح �أن �ل�رشك���ة توجد من���ذ �أكرث من 10 �صن���و�ت يف �لبحرين كمرك���ز �إقليمي للت�صنيع 

و�لتوزيع على م�صتوى �ملنطقة مبنتجات يتم ت�صديرها لأكرث من 47 دولة.
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اقتصاد

�لإ�شغال �لفندقي بـ“د�ون تاون روتانا” 100 % يف �أبريل
رفع �صقف �لقرت��ص �إلى 35 مليون دينار... “بنادر”:

توق���ع رئي����ص جمل����ص �إد�رة �رشك���ة بنادر 
للفنادق عبد�هلل بوهندي �رتفاع ن�صبة �لإ�صغال 
�لفندق���ي ل� “د�ون ت���اون روتانا” �إلى 100 % 
يف �صهر �أبري���ل �ملقبل، مقابل متو�صط يرت�وح 

ما بني 60 �إلى 70 % يف �صهر مار�ص �جلاري.
و�أو�ص���ح بوهندي لل�صحافيني على هام�ص 
�نعقاد �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية وغري 
�لعادية لل�رشكة يف فن���دق “د�ون تاون روتانا” 
�صب���اح �أم�ص �لأربع���اء باأن �لفن���دق ي�صجل �أد�ء 
ت�صغيليا جي���د� نهاية �لأ�صبوع ي���رت�وح ما بني 
70 و90 %، لكنه ينخف�ص و�صط �أيام �لأ�صبوع 
ليبلغ 40 %، متوقعا �أن يكون �لنمو ب�صيًطا يف 

2017 ليزد�د �لعام �ملقبل.
وذكر بوهندي �أن زيادة �ل�رشيبة �حلكومية 
م���ن 5 �إل���ى 10 % ون�صب �لإ�صغ���ال �أثرت على 

�أد�ء �لفنادق و�لقطاع �ل�صياحي ككل.
و�صادقت �جلمعية �لعمومية �لعادية وغري 
�لعادي���ة لل�رشك���ة �للت���ان عقدت���ا �صب���اح �أم�ص 
�لأربعاء بن�صاب قان���وين قدره 71.99 % على 
جميع �لبنود مبا فيها رفع �صقف �ملبلغ �ملمكن 
�قرت��صه من جانب �ل�رشكة من 25 مليون دينار 

�إلى 35 مليون دينار.
ومت���ت �ملو�فقة على �حل�صول على قر�ص 
ثانوي مب���ا ل يزيد عن 16.8 ملي���ون دينار من 
�رشكة “بي �أم �أم �آي” للتحويل �إلى �أ�صهم ممتازة 

)قابلة بدورها للتحويل �إلى �أ�صهم عادية( بعد 
مو�فقة �مل����رشف �ملركزي و�جله���ات �لرقابية 
�ملخت�صة �لأخرى، وتفوي����ص جمل�ص �لإد�رة �أو 

من ينوب عنه بالتوقيع على �تفاقية �لقر�ص.
كما مت���ت �ملو�فقة على �إعف���اء �رشكة “بي 
�ل�صتم���الك  بعر����ص  �لتق���دم  �آي” م���ن  �أم  �أم 
و�ل�صتح���و�ذ �لجباري لبقية �مل�صاهمني نتيجة 
زي���ادة ن�صب���ة �لتمل���ك يف �ل�رشك���ة عن���د حتول 
�لأ�صهم �ملمتازة �ل�صادرة عن �لقر�ص �لثانوي 

�إلى �أ�صهم عادية.
وكذل���ك و�فق���ت �جلمعي���ة عل���ى �لتعديل 
يف عق���د �لتاأ�صي�ص و�لنظ���ام �لأ�صا�صي لل�رشكة 
نتيج���ة للتغري يف هيكلة ر�أ�ص م���ال �ل�رشكة منذ 
�إن�صائه���ا وكذلك �لتعديالت �لت���ي طر�أت على 

قانون �ل����رشكات �لتجارية منذ ذل���ك بال�صافة 
�إلى ��صتكم���ال �لفندق �لتاب���ع لل�رشكة و�رشورة 

�إ�صافة كافة �لأن�صطة �لفندقية.
 

تحويل مبلغ 40.4 مليون دينار       
إلى أصول ثابتة 

�ملالي���ة  �لبيان���ات  �إن  بوهن���دي:  وتاب���ع  
ت�صمن���ت نتائج عملي���ات �لفندق �عتب���اًر� من 
�أول مار����ص 2016، ولقد مت حتويل مبلغ 40.4 
مليون دينار من �أعمال حتت �لتنفيذ �إلى �أ�صول 
ثابتة، وبلغت �خل�صارة يف عمليات �لفندق مبلغ 
1.1 ملي���ون دين���ار، وه���و �أمر متوق���ع عادة يف 
�أول �صن���ة لفتتاح �لفندق، وملو�جهة هذ� �لأمر 
بد�أت �ل�رشكة خالل �لعام وت�صتمر يف بذل �جلهد 
لزي���ادة �لإير�د�ت وتقليل �لتكاليف، موؤكًد� �أن 
�ل�رشك���ة تهدف �إل���ى تقلي�ص �خل�ص���ارة كلًيا يف 

�لعام 2017 و�إلى حتقي���ق نتائج �إيجابية فيما 
بعد ذلك.

وعن �لتمويل و�ل�رشف وهيكل ر�أ�ص �ملال، 
ب���ني بوهن���دي �أن �ل�رشكة ��صتخدم���ت مبلغ 22 
ملي���ون دينار م���ن جمموع �لقر����ص �ملقدم من 
بن���ك �إت�ص �إ�ص بي �صي �ل�رشق �لأو�صط �ملحدود 

يف يوليو 2015 و�لبالغ 25 مليون دينار. 
وذك���ر �أن م���ن �ملزم���ع تخ�صي����ص �ملبل���غ 
�ملتبقي من �لقر�ص؛ من �أجل مدفوعات خا�صة 
ب���� “�ملبال���غ �ملحتج���زة” �ملتعلق���ة مبقاولت 
�إن�ص���اء �لفندق، و�لتي تخ�ص���ع حالًيا للتفاو�ص 

و�لت�صوية. 
و��صتكمل قائال: بالإ�صافة �إلى ذلك، قامت 
�ل�رشك���ة باحل�صول على �لدع���م �ملايل من �رشكة 
“ب���ي �أم �أم �آي”، وبلغ جمم���وع �ملبالغ �ملقدمة 
منه���ا �إل���ى نهاي���ة 2016 ثالثة مالي���ني دينار، 
موؤك���ًد� �أن �لدعم �ملايل ه���ذ� كان �رشورًيا؛ من 

�أج���ل متويل عمليات �ل�رشك���ة و�لفندق، �إ�صافة 
اإلى �صداد الأق�ص���اط والفوائد اخلا�صة بقر�ض 
بنك �إت�ص �إ�ص بي �صي �ل�رشق �لأو�صط �ملحدود.

و�أردف �أن �ل�رشك���ة يف �أبري���ل 2014 قامت 
باإ�صد�ر 61.155 �أل���ف �صهم ممتاز بلغ جمموع 
قيمتها نح���و 6.115 ماليني دينار. ولقد مت يف 
�أبري���ل 2016 حتويل هذه �لأ�صهم �إلى �أكرث من 
79.5 ملي���ون �صهم عادي قيمة كل منها 100 
فل�ص. و�أدرج �لفارق �لناجت عن عملية �لتحويل 
�لبال���غ نح���و 1.83 ملي���ون دين���ار يف �لبيانات 
�ملالية ك���� “ح�صاب �لتعدي���ل يف ر�أ�ص �ملال”، 
عالوة على ذلك، فاإن هذ� �لتحويل و�لزيادة يف 
ر�أ����ص �ملال �ملدفوع، ومب���ا �أن �رشكة “بي �أم �أم 
�آي” كان لها �لن�صيب �لرئي�ص يف عدد �لأ�صهم 
�ملمتازة و�ملحولة، فقد بلغت ح�صتها يف ر�أ�ص 
م���ال �ل�رشكة 53.91 %، وبذل���ك �أ�صبحت �رشكة 

بنادر للفنادق تابعة ل�رشكة “بي �أم �أم �آي”.

• خالل �لعمومية	

1.2 مليون دينار لفتح 4 فروع لـ “�لأ�رسة” بالبحرين و�ل�شعودية
“بي �أم �أم �آي” توزع �أرباًحا بو�قع 50 فل�ًصا لل�صهم... بوهندي:

و�فقت �جلمعية �لعمومية �لعادية ملجموعة 
)ب����ي �أم �أم �آي( �لتي عقدت �صباح �أم�ص �لأربعاء 
بن�ص����اب قانوين ق����دره 62.26 % عل����ى توزيع 
�أرب����اح نقدي����ة بو�ق����ع 50 % م����ن ر�أ�����ص �مل����ال 
�ملدف����وع )50 فل�ًص����ا لل�صهم �لو�ح����د، تت�صمن 
�لأرباح �ملرحلي����ة �لبالغة 20 فل�ًصا لل�صهم �لتي 
مت توزيعه����ا عل����ى �مل�صاهم����ني يف 8 �أغ�صط�ص 
�ملا�ص����ي( و�لتي تتج����اوز 6.937 ماليني دينار 
لل�صن����ة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2016، و�صيتم 
دف����ع �لأرب����اح بدًء� م����ن ي����وم �لأح����د 26 مار�ص 

�جلاري.
كم����ا و�فق����ت �جلمعي����ة عل����ى حتوي����ل مبلغ 
665.584 �أل����ف دينار �إلى �لحتياطي �لقانوين، 
وحتويل مبل����غ 500 �ألف دينار �إل����ى �لحتياطي 

�لعام.
وقال رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ملجموعة عبد�هلل 
بوهن����دي �إن �لنتائج لع����ام 2016 �أتت متجاوزة 
لتوقعاتنا و�أثبتت فعالية و�صالمة �ل�صرت�تيجية 
�ملتبع����ة يف �لعم����ل، وثقتن����ا يف تنفيذه����ا ع����رب 
خمتل����ف �ملو�ق����ع �جلغر�في����ة �لتي نعم����ل بها، 
و�أثرها على �لأد�ء �لع����ام لل�رشكة. هذه �ملنهجية 
ه����ي �لتي �صاع����دت �ملجموعة عل����ى حتقيق منو 

�أقوى وتعزيز قدرتنا �لتناف�صية وتوفري �لقيمة 
للم�صاهمني.

و�أ�صار �إل����ى �أن �أهم �جلو�ن����ب �لتي �صهدت 
من����ًو� يف �أعمالن����ا ه����ي قطاع �مل�رشوب����ات وقطاع 
�لتجزئ����ة، حي����ث �صهدن����ا زي����ادة يف �لإي����ر�د�ت 

وجنحنا يف �لتو�صع يف مناطق جديدة.
 وق����د كان هنالك �آث����ار �إيجابية عل����ى �لأد�ء 
حتق����ق  �ل�رشك����ة  كان����ت  �إذ  للمجموع����ة  �مل����ايل 
تط����ور�ت مط����ردة من �صن����ة لأخرى ع����رب �أن�صطة 
�أعمال متعددة، وبلغ �صايف �أرباح �ملجموعة 9.4 
ماليني دين����ار عائدة حلامل����ي �أ�صهم �ملجموعة، 

وكان ذلك مت�صًقا مع توقعاتنا.

وذك����ر �أن �ملجموع����ة �فتتحت يف عام 2016 
فرًعا لأ�ص����و�ق �لأ�رشة يف �مل����ريكادو يف �جلنبية، 
وق����د مث����ل �فتتاح ه����ذ� �لف����رع د�فًع����ا متجدًد� 
لالهتم����ام بتعزي����ز �نت�ص����ار �أ�ص����و�ق �لأ�����رشة يف 

�لبحرين ويف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
وت�صتمر فروعنا يف �جلفري و�صار وغريها من 
�لفروع يف حتقيق �أد�ء جيد وتعزيز ولء زبائنها. 
ونح����ن متفائل����ون بتعزيز منو �أعمالن����ا يف قطاع 
�لتجزئ����ة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، كما �أننا 
�صعيدون بالأد�ء �لذي حتقق يف �لعام �لأول منذ 

�فتتاح �لفرع.
و�أ�ص����اف �أن تكلف����ة فتح 4 ف����روع لأ�صو�ق 

�لأ�رشة يف �لبحري����ن و�ل�صعودية تبلغ 1.2 مليون 
خالل �لعامني 2016 و2017، �إذ �فتتح يف �لعام 
�ملا�ص����ي فرع يف �ملريكادو باجلنبية، و�لثاين يف 
�ل�صعودية، و�صيتم فت����ح فرعني �آخرين �أحدهما 
يف �أم����و�ج و�لأخ����ري يف �ل�صعودية خ����الل �لن�صف 

�لثاين من �لعام �جلاري.
و�أك����د �أن �ملجموع����ة تو��ص����ل �حلفاظ على 
توج����ه �إيجاب����ي فيم����ا يتعل����ق باأن�صط����ة �أعمالها 
�ملتنوعة، وما تز�ل و�ثقة باأن �لعائد�ت �لإيجابية 
�لتي تظهرها هذه �لأعمال �ليوم �صتكون نقطة 

�نطالق للمزيد من �لنجاحات يف �مل�صتقبل.
وو��ص����ل حديث����ه بالق����ول: لي�ص جدي����ًد� �أن 

ن����رى �ملرونة وما تتمتع ب����ه �ملجموعة من قدرة 
على �لتكيف هي �لد�ف����ع �لأ�صا�صي للزخم �لذي 
�رتب����ط با�صرت�تيجية �ل�رشكة يف تنويع �أن�صطتها، 
بالإ�صاف����ة �إل����ى �أن ذلك هو ما مك����ن �ل�رشكة من 

حتقيق نتائج �إيجابية يف �لعام 2016.
لقد كان����ت �ملجموعة ناجح����ة يف �لعديد من 
خطط �لتو�صع بالرغم م����ن �لتوجه �ل�صلبي �لذي 
�ص����اد يف �ل�ص����وق خالل �لعام، وق����د �أتت �لنتائج 
مت�صقة مع توقعاتنا، وهذ� �لنجاح يثبت �لأ�ص�ص 

�ملتينة �لتي تنطلق منها عملياتنا.
�إفريقي����ا  يف  �ملجموع����ة  �أد�ء  �أن  و�أ�ص����اف 
و�لعر�ق و�ل�صعودية قد جاء متناغًما مع توقعاتنا 
بالرغم م����ن �لتقلبات �ل�صيا�صي����ة و�لقت�صادية 
�لتي �صيطرت على ه����ذه �لأ�صو�ق. وهذ� �لنجاح 
عائد �إلى ��صرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر �لتي نعتمد 
عليها و�لتي �صاع����دت يف تعزيز �ملكانة �لر�ئدة 

للمجموعة يف عامل �لأعمال.
وتوقع بوهندي ��صتمر�ر �لتحديات يف �لعام 
2017 ل�صيم����ا مع حالة عدم �لتيقن �ل�صائدة يف 
�لعديد م����ن �ملناطق على �مل�صت����وى �ل�صيا�صي 
و�لقت�ص����ادي، ولذلك فاإننا على �أمت �ل�صتعد�د 
و�جلاهزي����ة للب����دء يف ه����ذ� �لعام �جلدي����د بقدر 
كبري م����ن �لتفاوؤل �حلذر و�ملرون����ة و�ل�صتعد�د 

للتكيف مع �ملتغري�ت.    

• من �لجتماع	

�ملحرر �لقت�شادي من �ملنامة

�أمل �حلامد من �ملنامة

زينب �لعكري من �شاحية �ل�شيف

تصوير: رسول الحجيري

• عبد�هلل بوهندي	

ممت���ازة  �أ�صه���م  �إل���ى  للتحوي���ل  �آي”  �أم  �أم  “ب���ي  م���ن  دين���ار  ملي���ون   16.8  
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فرع لـ “بينيجنز” يف اأمواج بـ 375 األف دينار بالن�صف الثاين
ال توزيع اأرباح للم�ساهمني وحتويل 140 األًفا “م�ستبقاة”... “الرتفيه العائلي”:

اأكد الع�سو املنتدب ونائب رئي�س جمل�س اإدارة 
ال�رشك���ة البحريني���ة للرتفي���ه العائلي عقي���ل رئي�س 
افتت���اح الف���رع الثاين ملطع���م “بنيجن���ز” بالن�سف 
الثاين من العام اجلاري بكلفة 375 األف دينار، مبيًنا 
اأن���ه مت ا�ستئج���ار م�ساحة 336 م���رتا مربعا يف فندق 

اأجنحة اخلليج – اأمواج.
جاء ذلك خالل اجلمعية العمومية العادية لل�رشكة 
الت���ي عقدت يوم اأم�س بن�س���اب قانوين بلغ 73.08 

.%
وقال رئي�س: “نتوق���ع اأن ي�ساهم افتتاح الفرع 
اجلديد يف رفع االإيرادات وزيادة معدل ربحية ال�رشكة 
لالأع���وام املقبلة بن�سب���ة ال تقل ع���ن 30 %، كما اأن 
خطة ال�رشكة يف الف���رتة املقبلة هو تقليل امل�سارف 

االإدارية”.
واأ�س���اف: “نحاول حل االأم���ور العالقة يف مطعم 

)بيتي( التابع لل�رشكة بالطرق القانونية مع اأ�سحاب 
االأم���ر، حيث مت �رشف نح���و 350 األف دينار، ومل نكن 
نعل���م اأن البلدية �ستغلق ال�سارع امل���وؤدي للمطعم، 
اإ�ساف���ة اإلى اأن���ه مت اأخذ ج���زء من مواق���ف املطعم، 

وبذلك يلقى الزبائن �سعوبة يف الو�سول”.
واأو�سح اأن���ه: لتقليل امل�ساري���ف االإدارية، مت 
نقل املكات���ب االإدارية من مكات���ب اخلليج الفاخرة 
اإلى مقر مطعم )بيتي( بالقرب من املرفاأ املايل، اإذ 

مازلنا م�ستاأجري املوقع، كما اأنه مت ت�سغيل املطبخ 
للطلبات اخلارجية.

وك�س���ف رئي����س ع���ن اأن ال�رشك���ة يف مفاو�سات 
حاليا مع جممع “االأفني���وز” وجممع “الواحة اجلفري” 
الفتتاح مطع���م “بيتي” اأحد املجمعني وحتويله اإلى 
مطعم للوجبات ال�رشيع���ة، مبيًنا اأن امل�رشوعني مازاال 
حتت االإن�ساء مع توقعات ا�ست���الم التفا�سيل نهاية 

ال�سهر اجلاري؛ لتحديد املوقع.

وعن “كازبا” قال اإنه �سيتم اإعادة هيكلة الق�سم 
لتحقي���ق تنمي���ة اإ�سافي���ة يف االأعمال مث���ل االأ�سعار 
واالإدارة التي تدير الق�سم، اإذ اإن ال�رشكة غري مقتنعة 
باأداء املوظفني، وبداأت بجلب موظفني اأكرث كفاءة 

الإدارة هذه الدائرة.
واأ�س���اف: “ندر�س االآن م�رشوع���ا جديدا ومنا�سبا 
ملتطلبات هذا املج���ال، حيث نعمل االآن على تنفيذ 
قائم���ة طع���ام جدي���دة اأو باقة وجب���ات يومية تخ�س 

االأف���راد وال�رشكات، و�سيت���م تو�سيل نحو 300 وجبة 
يف الي���وم بقيمة رمزية تبل���غ 2.500 دينار، وت�سمل 

وجبة رئي�سة و�سلطة وم�رشوبا وحلوى”.
وخ���الل انعقاد اأعمال اجلمعية العمومية العادية 
اعرت�س اأح���د امل�ساهمني على عدم توزيع اأرباح منذ 
5 �سنوات، مقرتًحا توزيع اأرباح بن�سبة 10 %، اإال اأن 
الع�سو املنتدب اأجابه باأن القانوين ال ي�سمح لل�رشكة 

بتوزيع اأرباح.
فيم���ا اعرت����س م�ساهم اآخ���ر على حتوي���ل مبلغ 
140،068 دين���ارا اإل���ى االأرب���اح امل�ستبق���اة، طالًبا 
توزي���ع 5 % كاأرب���اح على امل�ساهم���ني بدل حتويل 
املبل���غ لالأرب���اح امل�ستبق���اة، وق���ال رئي����س جمل�س 
االإدارة عبداللطي���ف العوج���ان اإن���ه �سيت���م اإر�س���ال 
االق���رتاح اإل���ى وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياحة 
وم����رشف البحري���ن املرك���زي؛ للبحث يف االأم���ر، كما 
اأق���رت اجلمعي���ة العمومي���ة حتوي���ل مبل���غ 15،563 

دينارا اإلى االحتياطي القانوين.

• خالل اجلمعية العمومية	

تصوير: أيمن يعقوب

زينب العكري من املنامة

“كوداك” تنوي دخول ال�صوق املحلية

ق���ال رئي����س غرف���ة التج���ارة االأمريكية 
بالبحري���ن قي�س الزعب���ي اإن �رشكة “كوداك” 
االأمريكي���ة تن���وي دخول ال�س���وق املحلية من 

خالل قطاع ال�سناعة.
جاء ذلك خالل ت�رشيحه لل�سحافيني على 
هام����س اأعم���ال املنت���دى ال�سن���وي االإقليمي 
لغرف���ة التج���ارة االأمريكية يف منطق���ة ال�رشق 
االأو�س���ط و�سم���ال اإفريقيا، بح�س���ور ما يزيد 
عن 300 �سخ�سية رفيعة امل�ستوى اجتمعت؛ 
من اأجل ت�سجيع التو�سع التجاري واال�ستثمار 
ب���ني اأ�سواق ال�رشق االأو�س���ط و�سمال اإفريقيا 

والواليات املتحدة.
واأ�س���اف: “هن���اك مبادرات جي���دة عدة 
للدخ���ول يف اال�ستثم���ار يف البحري���ن واالإدارة 
للبحري���ن،  �سمولي���ة  نظرته���ا  االأمريكي���ة 
وخ���الل املنت���دى مت ذكر مو�س���وع �رشكة األبا 
بالت���ايل نتوقع مزي���ًدا من احلرك���ة”. وتابع: 
“نح���اول م�ساع���دة امل�ساري���ع املتو�سطة يف 
كدر����س  الف�س���ل  وليك���ون  ا�ستمراريته���م، 
لهم يعلمه���م املحاولة؛ للوق���وف من جديد، 

ون�ساعدهم بالن�سبة للتمويل”. 
وق���ال: “اإنن���ا �سع���داء للغاي���ة مب�ستوى 
امل�سارك���ني يف منتدى هذا الع���ام، لقد كان 
هدفن���ا ا�ستقطاب ق���ادة االأعم���ال التجارية، 
واجلمعي���ات، وممثل���ي احلكومات م���ن ال�رشق 
االأو�سط و�سمال اإفريقي���ا حتت �سقف واحد؛ 
م���ن اأج���ل خلق فر����س ملزي���د م���ن التفاعل 
“خ���الل  واأردف:  االقت�س���ادي”.  والتع���اون 
اليوم االأول من املنت���دى، ناق�س املتحدثون 
وامل�سارك���ون احلاجة امللح���ة؛ لتعزيز ودعم 
جمموع���ة املوؤ�س�سات ال�سغ���رية واملتو�سطة 
النامي���ة واملتنوع���ة يف املنطق���ة، والفر����س 
املهم���ة الت���ي ميتلكونها للتو�س���ع من خالل 
مزي���د م���ن التفاع���ل م���ع حكوم���ة الوالي���ات 

املتحدة والقطاع اخلا�س”.
خط���وة  نخط���و  الي���وم  “نح���ن  وق���ال 
اإ�سافي���ة اإلى االأمام؛ من اأج���ل حتديد الطرق 

واالأ�ساليب التي ميكن للموؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة تطبيقه���ا من خالل ور�س العمل 
واجلل�سات املقام���ة؛ من اأجل تقدمي االإر�ساد 
وامل�س���ورة لل����رشكات ح���ول كيفي���ة التو�سع 

وفتح اأ�سواق جديدة للنمو”.

م��ن  االس��تفادة  ض��رورة    
اتفاقية التجارة الحرة

من جانب���ه، ق���ال النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل����س اإدارة غرفة جت���ارة و�سناعة البحرين 
خالد الزياين: “اإن املنت���دى االإقليمي لغرفة 
التج���ارة االأمريكية هو جزء م���ن غرفة التجارة 
االأمريكي���ة، والت���ي تعتر اأك���ر اأداء للتجارة 
وال�سناع���ة يف الواليات املتح���دة التي متلك 

اأكر اقت�ساد يف العامل”.
واأ�س���اف: “ن�سع���ى لتطوي���ل ال�س���الت 
خرته���م  م���ن  ولن�ستفي���د  واأم���ريكا  بينن���ا 
وجل���ب م�ستثمرين للبحري���ن، وبدورنا ن�سجع 
اأه���ل البحري���ن لال�ستثمار يف اقت�س���اد ناجح 
مث���ل االقت�س���اد االأمريكي وتب���ادل اخلرات 
 10 “بع���د  واأو�س���ح:  معه���م”.  وامل�سال���ح 
�سن���وات عل���ى اتفاقي���ة التجارة احل���رة بني 
البحري���ن واأم���ريكا، ف���اإن االأرقام ت���دل على 
اأنن���ا اأ�سبحنا مب�ست���وى خمتلف ع���ن ال�سابق 
ويف ازدي���اد م�ستم���ر، كم���ا اأن تطوي���ر �رشكة 
األب���ا لالأملنيوم للخ���ط ال�ساد����س ي�سجع على 
اال�ستمراري���ة”. واأردف: “بع���د 10 �سن���وات 
م���ن تكوي���ن احلكوم���ات التفاقي���ة التج���ارة 
احل���رة، فاإنن���ي اأ�سج���ع التج���ار البحريني���ني 
وامل�ستثمري���ن؛ لال�ستف���ادة م���ن االقت�ساد 
االأمريك���ي اأ�سوة بال�سابق���ني”. و�سهد اليوم 
االفتتاحي ثالث جل�سات حوارية األقت ال�سوء 
على دور املوؤ�س�س���ات ال�سغرية واملتو�سطة 
كمحركات للنمو االقت�سادي، ومفاتيح اإطالق 
الطاقات االقت�سادي���ة يف املنطقة، و�سريكز 
املنتدى يف يومه الثاين على تقدمي املعرفة 
واخل���رات العملية واالأدوات املطلوبة ملزيد 
م���ن التج���ارة وامل�ساركة الفاعلة م���ع اأ�سواق 

الواليات املتحدة. 

تصوير: خليل إبراهيم

لديه����ا قناع����ة اأن املوهب����ة والطم����وح بحاج����ة اىل �صقلهم����ا 

بالدرا�ص����ة الأكادميية ولذلك �صعت يف هذا الطريق وح�صلت على 

�صهادة املاج�صتري من اإحدى اجلامعات الربيطانية، ومن ثم عملت 

يف �ص����ركات ع����دة داخل وخ����ارج مملك����ة البحرين، وكان����ت بداية 

م�صروعها اخلا�ص هو ابتكار بطاقات املعايدة، اأحد م�صاريع مركز 

تنمية قدرات املراأة البحرينية )ريادات(، اإنها فاطمة العلوي التي 

كان ل� “البالد” هذا اللقاء معها يف زاوية “راأي وروؤية”:

الت��ي  الإداري��ة  الأ�س��اليب  ع��ن  حدثين��ا 

توارثتموها من اجليل ال�سابق؟

اأرى اأن اأ�س��لوبي االإداري م��ا ه��و اإال امتداد 

للطريقة التي تربيت عليها من قبل اأبي واأمي، 

اأط��ال اهلل يف عمريهم��ا. فق��د تعلم��ت منهم��ا 

ا  اال�ستم��اع واالإن�س��ات للغ��ر، كما تعلم��ت اأي�سً

ع��دم اال�ستعجال يف اأخ��ذ الق��رار واالإمعان يف 

التفكر.

 واأخ��ذت عنهما الطموح للح�س��ول على ما 

هو اأكرث من املتوقع والتميز يف اأداء العمل. 

اأيقن��ت اأن اجل��ودة اأه��م م��ن الكمي��ة واأن 

االأ�سا���س القوي ه��و �سند للبن��اء الكبر. وهذا 

م��ا انتهجته يف م�س��روعي �س��اين اميموري. لعل 

خطوات��ي كان��ت بطيئ��ة يف بداي��ات امل�س��روع 

املرحل��ة  يف  بثماره��ا  تاأت��ي  ب��داأت  ولكنه��ا 

احلالية. ولعل ما �س��قل اأ�س��اليبي االإدارية هو 

عمل��ي عن ق��رب مع الوال��د العزي��ز يف بدايات 

احلياة العملية.

االأ�س��اليب  يف  واملتغ��رات  امل�س��تجدات 

االإدارية، كيف تكون روؤيتكم للتعامل معها؟

اأرى اأن االأ�س��اليب االإداري��ة ال تتغ��ر، م��ا 

التكنولوجي��ا  والو�س��ائل،  االأدوات  ه��و  يتغ��ر 

بات��ت ت�س��يطر عل��ى كثر م��ن املج��االت اليوم، 

واأظن اأن مواكبة التغرات التكنولوجية باتت 

�س��رورة حتمي��ة، وم��ن يتخل��ف ع��ن مواكبتها 

�سرى اأن الكثر ممن هم حوله ي�سبقونه. ولعل 

جوان��ب ع��دة يف عمل��ي تعتم��د على الو�س��ائل 

�س��عيد  عل��ى  �س��واء  احلديث��ة  التكنولوجي��ة 

م�س��روعي.  يف  املحا�س��بة  اإدارة  اأو  الت�س��ميم 

والظري��ف يف االأم��ر اأن املراح��ل الت��ي اأع��اين 

منه��ا يف االإنت��اج حالًي��ا ه��ي الت��ي ال اأ�س��تخدم 

التكنولوجيا الإدارتها.

ما جتاربكم يف هذا ال�سدد؟

�س��عيد  عل��ى  �س��ابًقا  اأو�س��حت  كم��ا 

الت�س��ميم فقد ا�س��تخدمت الكثر من الو�س��ائل 

التكنولوجية، كما اأحر�س على اقتناء اأي جهاز 

جدي��د يف االأ�س��واق الأنه يخدم عمل��ي. اأحاول 

اأن ا�س��تخدم كل ما هو جديد الختيار االأف�س��ل 

للعم��ل به. كم��ا اأنن��ي ا�س��تخدم الإدارة النظام 

املايل مل�سروعي اأحدث الربامج املوجودة، طبًعا 

ال اأ�س��تطيع ان ا�س��تبدل هذا النظام كما احلال 

مع اأنظمة الت�سميم ولكني اأحاول اأن اأطلع على 

كل ما هو جديد بهذا امل�سمار.

براأيكم، ما طرق التطوير االإداري؟

الق��درة عل��ى التغي��ر وعدم اخل��وف منه، 

اأرى اأن املرون��ة م��ن اأهم ما يجب ان يت�س��ف به 

رائ��د العمل. ال اأعني هن��ا التخلي عن الثوابت 

واالأ�س���س الت��ي مت تر�س��يخ نوع العم��ل اأو املنتج 

عليه��ا، ولك��ن اأق�س��د يف تغير طريقة اإي�س��اله 

اإىل امل�س��تهلك بالطريقة التي يريدها ويتطلع 

واحلي��اة  املجتم��ع  يف  التغي��رات  بح�س��ب  له��ا 

اليومية. 

م��ن ذل��ك،  العم��ل متمكن��ا  رائ��د  وليك��ون 

يج��ب عليه اأن يكون منفتح��ا لكل ما هو جديد 

ال�س��تغالل م��ا ينا�س��به والق��درة عل��ى تغي��ر 

اأ�ساليبه متى ا�ستدعت احلاجة اإىل ذلك. 

واالأه��م ه��و الق��درة عل��ى النم��و واختيار 

التوقي��ت املنا�س��ب ل��ه، كم من م�س��اريع ناجحة 

ف�س��لت ب�س��بب اال�س��تعجال يف زي��ادة حجمها؟ 

وك��م م��ن م�س��اريع واع��دة ف�س��لت ب�س��بب عدم 

قدرتها على النمو والتغير، و�سمح ذلك لغرها 

اأن يتخطاها ويتفوق عليها.

إعداد: المحرر االقتصادي

فاطمة العلوي:  التغيير مطلوب 
إلنجاح المشاريع الواعدة

زينب العكري من �صاحية ال�صيف

مباحثات جارية لالندماج مع موؤ�ص�صات من اخلليج وخارجه
البت النهائي مع بنك اخلري يف غ�سون �سهر... “جي اإف اإت�س املالية”:

دبي - مبا����رش: قال الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
ج���ي اإف اإت����س املالية، املدرجة ببور�س���ات البحرين 
ودبي والكويت، اأم����س االأربعاء، اإن حمادثات اندماج 
املجموعة اجلاري���ة مع عدد م���ن املوؤ�س�سات املالية 

ت�سمل موؤ�س�سات من منطقة اخلليج وخارجها.
واأعلن���ت جي اإف اإت�س هذا االأ�سب���وع، اأنها تقوم 
باإج���راء مباحثات مع ع���دد من املوؤ�س�س���ات املالية، 

ومن بينها �رشك���ة �سعاع كابيت���ال االإماراتية؛ بهدف 
اال�ستح���واذ املحتم���ل على ح�س���ة االأغلبي���ة يف تلك 
املوؤ�س�س���ات املالي���ة اأو االندم���اج معه���ا، ومل يت���م 
الو�سول لق���رار حت���ى االآن.واأ�ساف ه�س���ام الري�س، 
يف ات�س���ال هاتفي مع “مبا����رش”، اأن تلك املوؤ�س�سات 
تعمل يف قطاعي اخلدم���ات املالية والبينة التحتية؛ 
وهو ما �سي�سكل موؤ�س�سة مالية �سبه متكاملة يف حال 

اإمتام اأي منها مع جي اإف اإت�س.
واأ�س���ار اإلى اأن املحادث���ات “�سفهية” فقط ومل 
ترت���ق للمناق�سة م���ن جمل����س اإدارة املجموعة الذي 
ق���رر عقد اجتماع الي���وم اخلمي����س ملناق�سة عرو�س 
االندم���اج. وتابع الرئي�س التنفيذي ملجموعة جي اإف 
اإت����س املالية: اأنه من ال�سابق الأوانه توقيت االندماج 

املرتقب اأو حجمه.

مفاو�س���ات الفتت���������اح مطع��������م “بيت���ي” م���������ع “االأفني������وز” و “الواح������ة اجلفي�����ر”



Majestic Cars

تعلن مركز ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد 
تقدمت الينا مؤسسة دسمان لالنشاء واملسجلة حتت قيد رقم 9-17790 

طالبني حتيل الشكل القانوني لفرع املؤسسة رقم 9 الى شركة الشخص 
الواحد ليصبح اسم الشركة  شركة دسمان لالنشاء ش.ش.و وملالكها علي 
حسني ابراهيم عباس براس مال 25000 خمسة وعشرون الف دينار بحريني
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل مدة 

اقصاها 15 يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشان حتويل فرع مؤسسة فردية الى شركة الشخص الواحد 
برقم جديد

رقم القيد

80561-10

محل 

11

مبنى

1437

شارع / طريق / ممر 

621

العنوان

306

التاريخ 14/3/2017
وزارة الصناعة والتجارة - ادارة السجل التجاري

CR43417-2017 اعالن رقم
معاملة مشتركة

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

اسم التاجر :محمود عيسى عبد اهلل سكاكاوي.
االسم التجاري احلالي :بوابة احلصباء للتغليف والتنظيفات.

االسم التجاري اجلديد :بوابة احلصباء للتنظيفات.
تنظيفات  مقاوالت   – االخرى  الصناعي  والتنظيف  املباني  تنظيف  احلالية:  االنشطة 

املرافق العامة واخلاصة.
مقاوالت  االخرى  الصناعي  والتنظيف  املباني  تنظيف  انشطة  املطلوبة:  االنشطة 

تنظيفات املرافق العامة واخلاصة.
رقم القيد

61704-6

محل 

11

مبنى

456

شارع / طريق / ممر 

84

العنوان

407

التاريخ 13/3/2017
وزارة الصناعة والتجارة - ادارة السجل التجاري

CR45257-2017 اعالن رقم
معاملة مشتركة

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

اسم التاجر: ايات يوسف درويش محمد.
االسم التجاري احلالي: صالون اميرات حناين.  

االسم التجاري اجلديد: دار اميرات حناين للتجميل  .
االنشطة احلالية: صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام نسائي

تصفيف الشعر وانواع التجميل االخرى نسائي.
االنشطة املطلوبة: صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام نسائي

تصفيف الشعر وانواع التجميل االخرى نسائي.

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

الخميس 16 مارس 2017 - 17 جمادى اآلخرة 1438 - العدد 3075 12



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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(17111434 :¢ùcÉØdG  - 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  -  39615645  -  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 - 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111482 :á«dhódG ¿hDƒ°ûdG º°ùb)  :π°UGƒà∏d        

∞«£≤dG ‘ QÉf ¥ÓWEÉH øeCG πLQ OÉ¡°ûà°SG
 OÉ¡°ûà°SG” ,AÉ©HQC’G ¢ùeCG ,ájOƒ©°ùdG á«∏NGódG IQGRƒd »æeC’G çóëàŸG ø∏YCG :¢SGh ` ¢VÉjôdG

.áμ∏ªŸG ¥öT “∞«£≤dG ‘ á«HÉgQEG öUÉæY øe ¬«∏Y QÉf ¥ÓWEG ôKEG øeCG πLQ
 AÉ°ùe ,â¡Ñà°TG ø```eCG ájQhO ¿EG ¬dƒb »```æeC’G çóëàŸG øY ájOƒ©°ùdG AÉ```ÑfC’G á```dÉch â```∏≤fh

.“…õcôŸG ∞«£≤dG ≈Ø°ûà°ùe øe Üô≤dÉH hOGôH ´ƒf øe äGQÉ«°ùdG ióMEÉH” ,AÉKÓãdG
 ,»∏jhôdG óYÉb ó¡a ∫hCG …óæ÷G ,ájQhódG ó```FÉb IQOÉÑe óæYh” ÓFÉb ¬°ùØf Qó°üŸG ±É```°VCGh
 ‘ ó«¡°ûdG π«eR ø```μ““h .“..√OÉ¡°ûà°SG ¬æY è```àf É‡ QÉædG ¥ÓWEÉH É¡«a øe QOÉ```H É```¡°VGÎYÉH
 ÚKÎμe ÒZ »FGƒ°ûY πμ°ûH QÉædG ¿ƒ≤∏£j ºgh É¡æe Gƒ∏LÎ«d ,IÉæ÷G IQÉ«°S ÜÉ£YEG øe ™bƒŸG
 Ö«ÑW IQÉ«°S ≈∏Y ìÓ°ùdG ójó¡J â– AÓ«à°S’G” ≈dEG GhóªY Éªc .“..IQÉŸGh øjOƒLƒŸG á```eÓ°ùH
 Iôªà°ùe á©HÉàŸG äÉ«∏ªY ∫GõJ Éeh ,≈Ø°ûà°ùŸG ∞bGƒÃ ¬àLhR ™e É¡∏NGóH ¿Éc “OQƒa” ´ƒf ø```e
 É¡eóîà°SG »àdG “hOGô```H” ´ƒf øe áÑcôŸG ¢```û«àØJ øe ÌY” çóëàŸG ±OQCGh .“IÉ```æ÷G §```Ñ°†d

.“..ΩÉeódG áæjóe øe ábhöùe IQÉ«°ùdG ¿CG í°†JGh ±ƒJƒdƒe πHÉæb ≈∏Y IÉæ÷G

السنة التاسعة - العدد 3075 

الخميس
16 مارس 2017 

17 جمادى اآلخرة 1438
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 √ò```g  ,á```«cÒeC’G  á```jôëÑdG  RÉ```àŒ
 ,É```¡ëFÉ°†a  CGƒ```°SCG  ø```e  Ió```MGh  ,ΩÉ```jC’G
 AóH øY á```«Øë°U ôjQÉ≤J â```Ø°ûc É```eó©H
 GƒYÉH Ú```jôμ°ùY Ú```dhDƒ°ùe ™```e ≥«≤–
 äGô¡°S“h á```«î°S ihÉ°TQ π```HÉ≤e GQGö```SCG
 áØ«ë°U äô```cP É```e Ö```°ùëHh .“á```«°ùæL
 ÚdhDƒ°ùe ¿EÉ```a , á```«fÉ£jÈdG “±Gô```¨∏J”
 ájôμ°ùY GQGöSCG GƒYÉH á«cÒeC’G ájôëÑdG ‘
 øe ±’B’G äGö```û©H ,øØ°ùdG äÉcô```– øY
 .á```«°ùæL  äGô```¡°Sh  É```jGógh  äGQ’hó```dG
 äÉeƒ∏©e ¿ƒ```ª¡àŸG ¿ƒjôμ°ù©dG Ωó```bh
 ,™HÉ°ùdG »cÒeC’G ∫ƒ```£°SC’G äÉcô– øY
 πªëj ,iÈc á```«°SÉ°ùM hP ∫ƒ```£°SCG ƒgh
 ¿ÉHÉ«dG √É«e ‘ äÉ°UGƒZh äGôFÉWh ÉæØ°S
 á```Ø«ë°üdG ∞```«°†Jh .á```«Hƒæ÷G É```jQƒch
 º```°†J á```«°†≤dG ‘ Ú```ª¡àŸG á```ªFÉb ¿CG
 9 øY Ó°†a , (∫ƒ```£°SCG ó```FÉb) ’GÒ```eOCG
 ¬eÉ¡e ≈```¡fCG ø```e º¡æe ,ø```jôNBG •É```Ñ°V
 Gƒeób ,º```¡Ñ°UÉæe ‘ ¿ƒ```dGõj’ ¿hô```NBGh
 hOQÉ```fƒ«∏H ≈```Yój ¢```üî°ûd äÉ```eƒ∏©ŸG
 ‘ »cÒeC’G  AÉ°†≤dG ¬```Ñà°ûjh .“øjóÑdG”
 äÉeƒ∏©ŸG π¨à°SG ób hOQÉfƒ«d ¿ƒμj ¿CG
 ,¿ƒjôμ°ù©dG ¿ƒ```dhDƒ°ùŸG É¡H √óeCG »```àdG
 ¢û«÷G ™e äÉ≤Ø°üH ¬àcöT Rƒa ¿Éª°V ‘
 äGö```ûY ≈```dEG É```¡àª«b π```°üJ »```cÒeC’G

.äGQ’hódG øe ÚjÓŸG

 تل أبيب ـ اف ب: 
 13  á```«∏«FGöSE’G  á```WöûdG  â```∏≤àYG
 ácöT ‘ QÉ```Ñc ¿ƒdhDƒ°ùe º¡æ«H ,É```°üî°T
 º¡àH “á```«∏«FGöSE’G á```jƒ÷G äÉ```YÉæ°üdG”
 äÉcöT ºgCG øe IóMGh ‘ “è¡æ‡” OÉ°ùa
 Ö°ùëH ,…È©dG ¿É«μdG ‘ áë∏°SC’G áYÉæ°U
 ,Ú∏≤à©ŸG ÚH ¿EG á```WöûdG âdÉbh .¿É«H
 áaÉ°VE’ÉH ácöûdG ‘ Ú∏eÉY •ÉÑ°Vh AGQóe
 ôaƒJ á```°UÉN äÉcö```T ‘ Ú```ØXƒe ≈```dEG
 Ú≤HÉ°ùdG •É```Ñ°†dG ó```MCGh É```¡d äÉ```eóN

.¢û«÷G ‘ øjRQÉÑdG
 Ëó≤àH äÉ¡Ñ°T ∫ƒM ≥«≤ëàdG Qhójh
 ácöT É```¡à≤∏WCG äGAÉ```£©H Rƒ```Ø∏d ≈```°TQ
 áböùdGh ,“á«∏«FGöSE’G ájƒ÷G äÉYÉæ°üdG”

.∫GƒeC’G π°ùZh á≤ãdG áfÉ«Nh

 القدس المحتلة ـ اف ب:
 “äƒfhôMCG äƒ©jój” áØ«ë°U äOÉaCG 
 ódÉfhO »cÒeC’G ¢ù«FôdG ¿CÉH á```«∏«FGöSE’G
 ∑QÉ```°ûJ »```ª«∏bEG ô```“DƒŸ ó```©j Ö```eGôJ
 á```£∏°ùdGh  á```«HôY  ∫hOh  π```«FGöSEG  ¬```«a
.hóÑj Ée ≈∏Y πÑ≤ŸG ƒjÉe ‘ ,á«æ«£°ù∏ØdG
 ¿CG á«∏«FGöSE’G á```Ø«ë°üdG â```aÉ°VCGh
 á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ¥Ó```WEG IOÉYE’ Oƒ¡÷G
 Ú«∏«FGöSE’Gh Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚH ΩÓ°ù∏d
 ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh .áeó≤àe á∏Môe â∏NO ób
 ¿ƒ°ù«L »cÒeC’G »°SÉFôdG çƒ©ÑŸG IQÉjR
 Oƒ¡L QÉWEG ‘ êQó```æJ á≤£æª∏d äÓÑæjôZ
 ô“DƒŸ Ö«JÎdG πLCG ø```e ÖeGôJ ¢ù«FôdG
 áª°UÉ©dG ‘ º```Äà∏j §°ShC’G ¥ö```û∏d ‹hO
 á```«∏«FGöSEG  á```cQÉ°ûÃ  ¿É```ªY  á```«fOQC’G
 óÑY ÊOQC’G ∂```∏ŸG á```jÉYQh á```«æ«£°ù∏ah
 ¬JQÉjR ∫ÓN äÓ```ÑæjôZ ó≤Yh .ÊÉ```ãdG ˆG
 Ú```«∏«FGöSE’G  Ú```dhDƒ°ùŸG  ™```e  äGAÉ```≤d
 AÉ«MEG ä’hÉ```fi QÉWEG ‘ Ú```«æ«£°ù∏ØdGh
 ΩÉ©dG ò```æe IÌ©àŸG ΩÓ```°ùdG äÉ```°VhÉØe

.2014

 تونس ـ اف ب: 
 ∞°ûμdG ,á```«°ùfƒàdG á«∏NGódG â```æ∏YCG
 AÉ°ùf 6 ø```e ¿ƒ```μàJ ájÒØμJ á```«∏N ø```Y
 §°ûæJ ,ÉeÉY 23h 21 ÚH øgQÉªYCG ìhGÎJ
 É¡æe áÑjô≤dG ≥WÉæŸGh á```∏¡«æŸG á≤£æÃ
 çÉëHC’G ábôa âæμ“h .áfÉjQCG á¶aÉfi ‘
 á```≤£æÃ  »```æWƒdG  ¢```Sôë∏d  ¢```û«àØàdGh
 ,á«∏ÿG øY ∞°ûμdG øe ,AÉKÓãdG ,á∏¡«æŸG
 ¢ûYGO º«¶æJ ô```μa ÉgöUÉæY ≈æÑàj »```àdG
 öüæY” á```LhR øgGóMEG ¿CG É```ªc ,»```HÉgQE’G
 á«°†b ‘ ¬WQƒàd øé°ùdÉH ™Ñ≤j “»```HÉgQEG
 ,á«°ùfƒàdG á«∏NGó∏d ¿É«H í°VhCGh .á«HÉgQEG
 ≈∏Y Qƒã©dGh ø```¡dRÉæe áªgGóe â```“ ¬fCG
 ¢```UGôbCGh  …Ò```ØμJ  ≈```ëæe  äGP  Ö```àc
 á«°†jô– Ö```£N ≈∏Y …ƒà– á```Wƒ¨°†e
 ≈dEG õeôJ ájGQ ≈```dEG áaÉ°VEG ,ÜÉgQE’G ≈```∏Y

.»HÉgQE’G ¢ûYGO º«¶æJ

 Iƒ°TQ áë«°†a”
õæjQÉŸG õ¡J “á«°ùæL

 ÈcCG ‘ áë«°†a :π«FGöSEG 
ìÓ°ùdG ™«æ°üàd ácöT

 ô“DƒŸ ó©j ÖeGôJ 
πÑ≤ŸG ƒjÉe ‘ ΩÓ°S

 á«∏N” §Ñ°†J ¢ùfƒJ
 “á«FÉ°ùf ájÒØμJ

 ¿GôjE’ …ó°üàdG IQhöV ≈∏Y …Oƒ©°S »cÒeCG ºgÉØJ
ÜÉgQE’G áHQÉfi ‘ áμ∏ªŸG Oƒ¡éH ó«°ûjh ¿Éª∏°S øH óªfi »≤à∏j ÖeGôJ

 á«ªgCG ÉãëH Ú```ÑfÉ÷G ¿CG ≈```dEG ¿É«ÑdG QÉ```°TCGh
 QGô```≤à°S’ á```YõYõŸG ¿Gô```jEG á```£°ûfC’ …ó```°üàdG
 ‹h …QÉ°ûà°ùe óMCG ∫Éb ¥É«°ùdG Gòg ‘h .á≤£æŸG
 Úaô£dG ô¶f äÉ```¡Lh ¿EG …Oƒ©°ùdG ó```¡©dG ‹h
 äÉcôëàdG IQƒ```£N ∫ƒ```M ΩÉJ πμ```°ûH â```≤HÉ£J”

.Éª¡FÉ≤d ∫ÓN “á≤£æŸG ‘ á«©°SƒàdG á«fGôjE’G
 ¿CG ÖeGÎd ó```cCG ¿É```ª∏°S øH ¿CG ≈```dEG QÉ```°TCGh
 ∫hódG ™```e ¿GôjEG ¬```à©bh …òdG …hƒ```ædG ¥É```ØJ’G
 ò«ØæàdG õ```«M π```NOh ,2015 ƒ```«dƒj ‘ á```«Hô¨dG
 ≈```∏Y á```jÉ¨∏d Ò```£Nh Å```«°S” ,2016 ô```jÉæj ‘

.“á≤£æŸG
 AÉ°ùe ¢```†«HC’G â```«ÑdG ‘ Ö```eGôJ π```Ñ≤à°SGh
 ™ªéj AÉ```≤d ∫hCG ‘ ,¿É```ª∏°S ø```H Ò```eC’G AÉ```KÓãdG
 …Oƒ©°S ∫hDƒ```°ùÃ ó```jó÷G »```cÒeC’G ¢```ù«FôdG
 äÉª¡e ≈```dƒJ ¿CG òæe iƒ```à°ùŸG ™«aQ »```é«∏Nh
 ¿CÉ```°ûdG ‘h .»```°VÉŸG ô```jÉæj 20 Ωƒ```j á```°SÉFôdG
 ÖeGôJ ¿CG ≈dEG ¢†«HC’G â```«ÑdG QÉ°TCG ,…OÉ°üàb’G

 á```∏°UGƒe ‘ É```ª¡àÑZQ Gó```cCG …Oƒ```©°ùdG Ò```eC’Gh
 πμ```°ûH  ,á```bÉ£dG  ¿CÉ```°ûH  á```«FÉæãdG  äGQhÉ```°ûŸG
 π£©J øe ó```ëjh »ŸÉ©dG OÉ```°üàb’G ƒ```‰ º```Yój

 ¬ªYO ÖeGôJ Ωó```bh .¥ƒ°ùdG äÉÑ∏≤Jh äGOGó```eE’G
 ä’É```› ‘ …Oƒ```©°S »```cÒeCG á```cGöT è```eÉfÈd
 áª«≤H á«æ≤àdGh á«àëàdG á«æÑdGh áYÉæ°üdGh ábÉ£dG

 QÉÑc óMCG ¿Éch  .Q’hO QÉ```«∏e »```àÄe RhÉ```éàJ ó```b
 âbh ‘ ∫Éb …Oƒ©°ùdG ó¡©dG ‹h ‹h …QÉ°ûà°ùe
 ¿Éª∏°S øHh ÖeGôJ ÚH ” …òdG AÉ≤∏dG ¿EG ≥```HÉ°S
 á«îjQÉJ ∫ƒ– á£≤f” √ÈàYGh ,ájÉ¨∏d ÉëLÉf ¿Éc

.“øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG ‘
 ‘ ´ÉªàL’G …Oƒ```©°ùdG QÉ```°ûà°ùŸG ∞```°Uhh
 ÚH äÉbÓ©∏d IÒ```Ñc á```∏≤f πμ```°ûj” ¬fCÉH ¿É```«H
 ájôμ°ù©dGh á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéŸG áaÉc ‘ øjó∏ÑdG
 º¡ØdG π```°†ØH ∂```dPh ,á```jOÉ°üàb’Gh á```«æeC’Gh
 ÚH äÉbÓ©dG á```«ªgC’ Ö```eGôJ ¢```ù«Fô∏d Ò```ÑμdG
 πcÉ°ûŸ áë°VGƒdG ¬```àjDhQh ¬```HÉ©«à°SGh ø```jó∏ÑdG
 ÒãŸG ÖeGôJ QGô```b ¿CG ¿É«ÑdG ÈàYGh .“á```≤£æŸG
 ∫hO »æWGƒeh ÚÄLÓdG ∫ƒNO ™```æe ¿CÉ°ûH ∫óé∏d
 ájOƒ©°ùdG ¬```«a iôJ ’h ,»```∏NGO ¿CÉ```°T á```«eÓ°SEG
 ,»eÓ°SE’G øjódG hCG á```«eÓ°SE’G ∫hó∏d É```aGó¡à°SG
 ≈dEG Ú«HÉgQE’G ∫ƒ```NO ™æŸ …OÉ«°S QGô```b ƒg πH

.¿É«ÑdG ≥ah ,IóëàŸG äÉj’ƒdG

 •(RÎjhQ)  ¢†«HC’G â«ÑdÉH ÖeGôJ ™e ¬FÉ≤d ∫ÓN ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G

واشنطن ـ وكاالت:

 ‘ QGô≤à°S’G ´õYõJ »àdG ¿GôjEG á£°ûfCG á¡LGƒe IQhô°V ÖeGôJ ódÉfhO »cÒeC’G ¢ù«FôdG ócCG 

.ájOÉ°üàb’Gh ájôμ°ù©dG ä’ÉéŸG ‘ …Oƒ©°ùdG »cÒeC’G ¿hÉ©àdG ócCG Éªc ,á≤£æŸG

 …Oƒ©°ùdG  ó¡©dG  ‹h  ‹hh  »cÒeC’G  ¢ù«FôdG  ™ªL  AÉ≤d  ó©H  ¿É«H  ‘  ,¢†«HC’G  â«ÑdG  ∫É`̀bh

 ÉcÒeCG  ÚH ôªà°ùŸG …ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdÉH OÉ°TCG  ÖeGôJ ¿EG  ,AÉKÓãdG AÉ°ùe ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G

.á«HÉgQE’G äÉª¶æŸG øe ÉgÒZh ¢ûYGO º«¶æJ á¡LGƒe ‘ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸGh

øª«dG ‘ äÉªég qø°Th ÜÉgQE’G ó°V ™°ShCG äÉ«MÓ°U :¿ƒZÉàæÑdG
 QOÉ°üe âØ°ûc :Rƒ```«f …Éμ°S ` ø```£æ°TGh
 ódÉfhO »cÒeC’G ¢ù«FôdG ¿CG ,á«cÒeCG á«eÓYEG
 ´ÉaódG IQGRƒ```d ™°ShCG äÉ«MÓ°U í```æe ,ÖeGôJ
 ÜÉ```gQE’G  á```HQÉëŸ  “¿ƒ```ZÉàæÑdG”  á```«cÒeC’G
 âaÉ°VCGh .ø```ª«dG ‘ ™```°ShCG äÉªég ò```«ØæJh
 á∏KÉ‡ äÉ«MÓ°U É```¡ëæe ‘ ôμØj Ö```eGôJ ¿CG
 ∫hh á```Ø«ë°U â```fÉch .∫É```eƒ°üdGh É```«Ñ«d ‘
 ÚdhDƒ°ùe ø```Y â```∏≤f ób ∫É```fQƒL â```jÎ°S
 ádÉch ≈```£YCG Ö```eGôJ ¿EG º```¡dƒb Ú```«cÒeCG
 ò«Øæàd GójóL É```°†jƒØJ ájõcôŸG äGô```HÉîŸG

 øjOó°ûàe ≈```∏Y õfhQódÉH äGô```FÉ£H äÉ```ªég
 Iƒ£ÿG ¿CG á```Ø«ë°üdG äô```cPh .º¡H ¬```Ñà°ûe
 ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG IQGOEG á°SÉ«°S øY GÒ¨J πã“
 …ôμ°ù©dG ¬Ñ°T QhódG â°ü∏b »àdG ÉeÉHhCG ∑GQÉH

.ájõcôŸG äGôHÉîŸG ádÉcƒd
 ádÉch áª¶fCG ¿CG È```àYG ó```b ÖeGôJ ¿Éch
 ,“øeõdG É¡«∏Y É```ØY” ájõcôŸG äGQÉ```Ñîà°S’G
 ≥FÉKh ¢```ùμ«∏«μjh ™```bƒe ö```ûf ó```©H ∂```dPh
 É¡H Ωƒ≤J »```àdG ¢ù°ùéàdG äÉ```«∏ª©H á```£ÑJôe

.âfÎfE’G ÈY ádÉcƒdG

jj hh jjôô éé ‘‘ …… ƒƒ »» ÒÒ ¿¿hh««HH QQEE øø ÒÒ hh ¢¢ ºº«« ¡¡LL ƒƒ ‘‘ jj ƒƒ ««HHôô hh

 ¿GÒ```éØJ ±ó```¡à°SG :Ü ± CG  `  ≥```°ûeO
 ájQƒ°ùdG áª°UÉ©dG AÉ```©HQ’G ¢ùeCG ¿É```jQÉëàfG
 ÉªgóMG ™bhCGh Éª¡æ«H ÚàYÉ°S øe πbG ¥QÉØH
 ´GõædG πNój âbh ‘ ,π```bC’G ≈∏Y Ó```«àb 32
 Oƒ¡÷G Ì©J π```X ‘ ™HÉ°ùdG ¬```eÉY …Qƒ```°ùdG
 á«°SÉ«°S ájƒ°ùJ ≈dG π```°Uƒà∏d á«°SÉeƒ∏HódG

.IôeóŸG Üôë∏d
 ádƒL ÉfÉà°SG ‘ ¢ùeCG â¡àfG ,k É«°SÉeƒ∏HO
 É«°ShQ ájÉYôH ájQƒ°ùdG äÉKOÉëŸG ø```e áãdÉK
 áªYGódG É```«côJh ,≥```°ûeO »```àØ«∏M ¿Gô```jGh
 Éª«a ¢Sƒª∏e Ωó```≤J RGôMG ¿hóH á```°VQÉ©ª∏d
 ≈∏Y ÉLÉéàMG á°VQÉ©ŸG π```FÉ°üa É¡æY âHÉZ

.OÓÑdG ‘ QÉædG ¥ÓWG ∞bh â«ÑãJ ΩóY
 ¿G »ª°SôdG …Qƒ```°ùdG ¿ƒ```jõØ∏àdG ôcPh
 ‹ó©dG öü≤dG Ωô```M ‘ ¬°ùØf ô```éa É```«HÉgQG”
 ‹ó©dG ö```ü≤dG º°†jh .“≥```°ûeO ‘ Ëó```≤dG
 ,á«FGõ÷G áªμëŸGh á«YöûdG áªμëŸG Ëó≤dG
 §°Sh ‘ Ò¡°ûdG ájó«ª◊G ¥ƒ°ùd PÉ```fi ƒgh

.≥°ûeO
 Gòg ¿G ≥```°ûeO á```WöT ‘ Qó°üe ∫É```bh
 100h πb’G ≈```∏Y kÓ«àb 32 ™bhG” Ò```éØàdG
 ádÉch É```¡à∏≤f á«dhG á```∏«°üM ó©H “ÜÉ```°üe
 25 AÉ≤JQG“`H äOÉaGh (ÉfÉ°S) á«ª°SôdG AÉÑf’G

.“Gó«¡°T

 …Qƒ°ùdG ¿ƒjõØ∏àdG É¡ãH ógÉ°ûe ô¡¶Jh
 øe IÒÑc kÉ©≤H ,…QÉëàf’G ÒéØàdG ™bƒe ø```e
 ,∞≤°ùdGh ¿GQó÷G ≈∏Yh ¢VQ’G ≈```∏Y AÉeódG
 Qƒ°ùμe êÉLR ™e ¢VQ’G ≈∏Y IôKÉæàe AÓ°TGh
 …Qƒ°ùdG ¢ù«Fô∏d IQƒ```°U Égƒ∏©J áYÉb πNGO
 ¿G πÑb ,∫h’G Ò```éØàdG ™bhh .ó```°S’G QÉ```°ûH
 ÜôZ ‘ ¬°ùØf ÒéØJ ≈∏Y ôNG …QÉëàfG Ωó≤j
 ,ìhôéH k É°üî°T 25 áHÉ°UÉH ÉÑÑ°ùàe áª°UÉ©dG

.≥°ûeO áWöT ‘ Qó°üe ≥ah
 É```jQÉëàfG É```«HÉgQG” ¿G “É```fÉ°S” â```∏≤fh

 ºYÉ£ŸG óMG πNGO ∞```°SÉf ΩGõëH ¬°ùØf ôéa
 ¿ƒjõØ∏àdG í```°VhG Éªc ,“Iƒ```HôdG á```≤£æe ‘
 ¬```JOQÉ£e ó```©H” ¬```°ùØf ô```éa …QÉ```ëàf’G ¿G

.“á°üàîŸG äÉ¡÷G πÑb øe ¬JöUÉfih
 ÚjQÉëàf’G ø```jÒéØàdG ø```jòg »```JCÉjh
 Ú```jƒeO ø```jÒéØJ ø```e ΩÉ```jG á```©HQG ó```©H
 áÁó≤dG ≥°ûeO AÉ```«MG óMG âÑ°ùdG Éaó¡à°SG
 øe º¡à«ÑdÉZ ,É```°üî°T 74 π```à≤Ã É```ÑÑ°ùJh

.Ú«bGô©dG á©«°ûdG QGhõdG
 äGó«≤©J ø```e äGAGó```àY’G √ò```g ójõJh

 ¬```eÉY AÉ```©HQ’G ¢```ùeCG  π```ªcCG  …ò```dG ´Gõ```ædG
.¢SOÉ°ùdG

 “»°ShQ ¬fG íLôj” …ƒ```L ∞°üb ôØ°SGh
 20” πà≤e øY ÖdOG áæjóe ≈∏Y AÉ©HQ’G ôéa
 IójóL á∏«°üM ‘ ,“Ó```ØW 14 º¡æ«H É```«fóe
 14 É°†jG ≈∏à≤dG ÚH øeh .…Qƒ°ùdG ó°Uôª∏d

.IóMGh á∏FÉY øe É°üî°T
 ∞°üf øe ÌcG ájQƒ°ùdG Üô```◊G äOöTh
 qôa PG .É```¡LQÉNh OÓÑdG π```NGO OÓÑdG ¿Éμ```°S
 ≈dG É°Uƒ°üNh OÓÑdG øe Ú```jÓe 4,9 ≈dGƒM
 ‘ Ú©°ùJ ƒëf ¢û«©j å«M ,IQhÉéŸG ∫hódG
 ºe’G Ö°ùëH ,ô```≤ØdG áÑàY â– º¡æe á```ÄŸG
 π°UGƒàJ ,Iôªà°ùŸG áeR’G πX ‘h .Ió```ëàŸG
 ±ó```¡H á```«°SÉeƒ∏HódGh á```«°SÉ«°ùdG Oƒ```¡÷G
 ´GõædG »¡æJ á```«°SÉ«°S ájƒ°ùJ ≈dG π```°UƒàdG

.»eGódG
 äÉKOÉfi øe áãdÉK ádƒL  ¢ùeCG â¡àfGh
 Ωó≤J ≥```«≤– ¿hóH É```jQƒ°S ∫ƒ```M É```fÉà°SG
 á°VQÉ©ŸG π```FÉ°üØdG ¢```†aQ ó©H ¢```Sƒª∏e
 QGô```ªà°SG ≈```∏Y k É```LÉéàMG É```¡«a á```cQÉ°ûŸG
 òæe ‘ …QÉ```°ùdG ,QÉ```ædG ¥Ó```WG ∞bh ¥ô```N
 á«fÉμeG ÜÉ```«¨dG Gòg ó```ëjh .È```ª°ùjO 30
 Ωó≤J …G ≥«≤– hG QÉædG ¥ÓWG ∞bh â«ÑãJ

.´GõædG ájƒ°ùàd

32 قتيالً و100 جريح بتفجير القصر العدلي في دمشق 
الجهود الدبلوماسية تتعثر والنزاع يدخل عامه السابع

 •(Ü ±G) ‹ó©dG öü≤dG ‘ ÒéØàdG ¿Éμe ó≤ØàJ øeC’G äGƒb øe öUÉæY
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أطفــالنـا... والخجــل
يعان���ى كث���ر م���ن ال�صغ���ار وخا�ص���ة البنات 
م���ن �صلوك اخلج���ل، ونق�صد باخلج���ل هنا اخلجل 
ال�صدي���د ال���ذى يوؤث���ر على مق���درة الطف���ل على 
مواجه���ة املجتمع وغالباً ما يكون �صفة موروثة اأو 

جزء من طبيعة الطفل.
واخلجل خل���ق مذموم يبع���ث �صاحبه – طفالً 
كان اأم بالغ���اً اأو رج���اًل – على االنع���زال واالنزواء 
ع���ن االآخرين وعدم االأخذ والعطاء معهم بل يبعث 
�صاحبه على التنازل عن املطالبة بحقوقه منهم .

والطفل اخلجول فى الواق���ع طفل يعاين من 
عدم الق���درة على االأخ���ذ والعطاء م���ع اأقرانه فى 
املدر�صة وفى املجتم���ع ، وبذلك ي�صعر بالنق�ص 

باملقارنة بغره من االأطفال .

أسباب الخجل :

- اخلطاأ و�ص���وء الرتبية م���ن والدين يخافان 
على ولدهما ويخفيانه ع���ن اأنظار االآخرين بداعي 
اخلوف م���ن احل�ص���د والع���ن اأو يلب�ص���ان الطفل 

مالب�ص البنات ويطيالن �صعره مثلهن. 
- اأن يك���ون الطف���ل وحيداً بن اأخ���وة بنات 
فيعي����ص معاملة خا�صة فى بيت���ه كاأخوته البنات 
معاملة ناعم���ة ال يجد مثلها خ���ارج البيت في�صعر 

باخلجل . 
- وم���ن االأ�صب���اب االأخ���رى للخجل م���ا يعانيه 

بع����ص االأطف���ال م���ن )مرك���ب النق����ص( ب�صبب 
نواق�ص ج�صمية )ك�صعف ف���ى الب�رص اأو ال�صمع اأو 
التاأتاأة اأو اللجلج���ة فى الكالم اأو ال�صمنة املفرطة 
اأو الطول الزائد اأو نواق�ص مادية من فقر وعوز( . 
- التاأخ���ر ف���ى التح�صيل الدرا�ص���ى ، وقد ال 
يكون ذلك ل�صعف معدل الذكاء واإمنا ب�صبب عدم 

اال�صتقرار الداخلى وال�صعور بعدم الر�صا.

عالج الخجل:

- توف���ر اجلو الهادي لالأطف���ال فى املنزل، 
وع���دم تعري�صه���م للمواق���ف الت���ى توؤث���ر ف���ى 
نفو�صه���م ون�صعره���م بالقل���ق واخل���وف وع���دم 

االطمئنان .
اأطفالهم���ا  بتعوي���د  الوال���دان  يهت���م  اأن   -
ال�صغ���ار االجتماع بالنا�ص ، �صواء بجلب االأً�صدقاء 
اإيل املن���زل له���م ب�ص���كل دائ���م ، اأو م�صاحبته���م 
الآبائهم واأمهاتهم فى زيارة االأ�صدقاء واالأقارب ، 
اأو الطلب منهم برفق ليتحدثوا اأمام غرهم �صواء 

كان املتحدث اإليهم كباراً اأو �صغاراً .
- عل���ى االآباء واالأمهات عدم مقارنة اأطفالهم 
بغره���م خ�صو�صاً مم���ن كانوا اأح�ص���ن منهم حظاً 
فى الذهن اأو اجل�ص���م اأو الو�صامة فى ال�صكل الأن 
ذلك ي�صع���ف ثقتهم باأنف�صهم ويف�صى بهم اإلى 

اخلجل . 
- منح الطفل جواً عاطفياً مالئماً حتى يف�صح 
عم���ا يعانى به من داخله ويبوح به مل�صاعدته على 

التخل�ص  من اخلجل. 
- تنمي���ة قدرات الطف���ل ومهاراته وهواياته 

املفيدة املحببة اإلى نف�صه.

د/حممد حممود العطار
اأ�صتاذ م�صاعد – جامعة الباحة 

مشاكــل األطفــال عند تنــاول الطعــام
تبداأ اأزمة طفلك مع الطعام غالباً بعد بلوغه 
عام���ه االأول، اإذ يرف�ص ما تقدمن له من وجبات 
غذائي���ة غني���ة بالفيتامين���ات واملع���ادن وي�رص 
على تن���اول ال�صوكوالتة والب�صكوي���ت و اأ�صابع 

البطاط�ص والدجاج مع الكات�صب. 
ومهما كنت اأماً �صبورة فلن تتحملي ت�رصفه 
وعن���اده. وامل�صكلة اأنه ما اإن يالحظ غ�صبك حتى 
يكت�ص���ف اأن الطع���ام �ص���الح فع���ال للم�صايقة 
و�صيك���ون احلل ب���اأن حتكمي املنط���ق وتتخطي 
عاطفتك الأن هذه احلالة �صائعة جداً بن ال�صغار 
وتنتهي �رصيع���اً. وت�صر اإلى عدم �رصورة ال�صعور 
بالقلق م���ا دامت �صحة طفلك جيدة ويبدو دائم 
احلرك���ة والن�شاط، ينام وقت���اً كافياً فهذه كلها 

اإ�صارات على حالة �صحية �صليمة.
يف ه���ذه احلالة من االأن�صب معرفة ماذا يحب 
طفل���ك ف���ى االأكل وطريقته يف تن���اول الطعام. 
فاإذا كان يرف����ص ا�صتعمال امللعقة ومييل اإلى 
ا�صتعمال يديه فاإن جتاهلك لالأمر وعدم تعنيفه 
على هذا الت����رصف يجعله يبدل عادت���ه، تلقائيا 
وخا�ص���ة اإذا رك���زت عل���ى الت����رصف ال�صليم عند 
االأكل اأن���ت واالأب وخا�صة اإخوته الكبار الأنه دائم 

التقليد ملن هم فى نف�ص �صنه اأو اأكرب قليال . 
وقد ت�ص���ع بع�ص االأمهات الئح���ة اأ�صبوعية 
مب���ا يتناوله اأطفاله���ن من طع���ام ويغفلن ذكر 
امل�رصوب���ات فاحللي���ب م���ن اأ�صا�صي���ات نظام���ه 
الغذائ���ي الإحتوائ���ه عل���ى الربوتين���ات لكون���ه 
مينحه ال�صعور بال�صب���ع. ولتكن الوجبات منظمة 
ومتباع���دة بحي���ث ال يتع���ب الطف���ل م���ن تناول 
الطع���ام حتى اأن���ه ين�صح باخل���روج يف نزهة بن 
الطبيع���ة واللعب قلي���اًل لي�صعر طفل���ك باجلوع 

وال�صعادة معاً. 

لو �صاألنا اأي اأم عن عالقة طفلها باخل�رصاوات 
ل���كان جوابها ه���و اأن هناك �صبه ع���داوة فطرية 
بينه وبينها بحيث يرف�ص اأن يتناولها مهما كان 
االإغ���راء اأو التهدي���د با�صتثن���اء البطاط�ص طبعا. 
وه���ذا الرف�ص غر املفهوم عادة ما يثر غ�صب 
االأمه���ات وبالت���ايل ي�صتعمل���ن �صت���ى الو�صائل 
اأحيان���ا لالإغ���راء واأحيانا اأخ���رى للتهديد لكن من 
دون جدوى ليتحول وقت اإطعامه عذابا بالن�صبة 
لكليهم���ا. ح�ص���ب راأي املتخ�ص�ص���ن يف تربي���ة 
االأطف���ال دخ���ول االأم يف �رصاع يوم���ي مع طفلها 
وحماولتها اإجباره على تناول طعام ال مييل اإليه 
ه���و اأكرب خطاأ ميك���ن ان ترتكبه الأنه���ا تزيد من 
نفوره من هذا الن���وع من الطعام بالذات اإ�صافة 
اإل���ى اأن وق���ت الطع���ام يرتبط يف ذهن���ه ويخلق 
لدي���ه اإح�صا�ص���ا متوت���را بالقلق وتدريجي���ا يبداأ 
يف ك���ره الطع���ام ووقت تناوله وهو م���ا قد يوؤثر 
عليه���م طويال. وين�صح���ون يف املقابل بالتعامل 
مع ه���ذه امل�صكلة بب�صاط���ة بتعويده على تناول 
كمي���ات �صغرة منها حتى لو كانت ثالث مالعق 
فق���ط يف اليوم بعد اأن ُيوع���د بقطعة حلوى بعد 
االأكل اإن ه���و تناوله���ا. كما يقرتح���ون اأن ت�صع 
االأم اخل����رصاوات على الطاول���ة ب�صكل يومي من 
دون اأن تفر�ص عليه تناولها وتدريجيا �صيتعود 
عليها خا�ص���ة اإذا كان كل اأفراد العائلة يلتفون 
حول املائدة لتن���اول طعامهم فهو �صيتعلم من 
الكب���ار وال�صغ���ار تقليده���م على االأق���ل وهكذا 
عو����ص اأن ي�صعر بالنفور م���ن تناول اخل�رصاوات 
فهي �صرتتبط يف ذهنه بذكريات عائلية جميلة. 
وهن���اك بع�ص الن�صائ���ح الهامة الت���ى يجب اأن 

تتبعها االأم مع الطفل اأثناء تناوله الطعام:
- حافظي على هدوئك وابت�صامتك �صاركي 

طفلك طعام���ه ولو بتناولك كوباً من ال�صاي مثال 
فامله���م بالن�صبة ل�صغرك، وج���ودك اإلى جانبه 

و�صعوره باأنكما مت�صيان وقتاً ممتعاً معاً. 
- ال ت�صتعجل���ي اأثناء تناول الوجبات امنحيه 
مت�صعاً من الوقت كي يتعلم االأ�صلوب ال�صحيح 

يف تناول الطعام. 
- �صجعي���ه على تناول الطعام، بقولك مثال: 
م���ا اأجم���ل لون ه���ذه التفاحة احلم���راء  او اجلزرة 

ال�صفراء اأو ما اأ�صهى رائحة الطعام. 
- ليكن اأ�صلوبك يف تق���دمي الطعام �صهياً. 
)كخلط األوان الطع���ام بطريقة ممتعة للنظر، يف 
طبق ذى ر�صوم حمببة لالأطفال( فعيون ال�صغار 

ناقدة ال ي�صتهان بها، واأكرث تطلباً من الكبار. 
- انتبهي ملا يحب وما يكره، واأ�صيفي اإلى 

الئحة طعامه مكونات جديدة. كلما اأمكن. 
-  دع���ي طفل���ك يختار ما يرغ���ب يف تناوله 

م���ن اأطعمة، وبامكانك ا�رصاكه يف حت�صر طعامه، 
بطريقة اأو باأخرى اإذا كان عمره ي�صمح بذلك. 

- جرب���ي طعاماً جديداً كل مرة الأيام عديدة. 
ترج���ع اأهمي���ة التنوع اإل���ى اأن االأطف���ال يجب اأن 
يتاأقلم���وا بحيث تنخف����ص ن�صبة خط���ر االإ�صابة 
باالأمرا����ص والتعرف على م���ا يحبه الطفل وما ال 
يحب���ه. التزمي بنوع واحد م���ن الطعام يف البداية 
وبعدها حاويل التنويع. اإذا مل يتناول طفلك نوعاً 
حم���دداً من الطعام حاويل مرة اأخ���رى واأخرى الأن 

ميول ورغبات االأطفال تتغر من فرتة الأخرى. 
- هناك بع�ص االأطفال الذين يرف�صون اأي 
طعام جديد من جمرد �صكله دون حماولة تذوقه 
يج���ب على االأم اأن تطلب منه اأن ياأكل ق�صمتن 
فقط ويرتك الباقي وبالتاأكيد عندما يعجبه فاإنه 
ي�صتم���ر يف االأكل اأما اإذا رف����ص بعد تذوقه فاإنه 
ال ي�صت�صيغ���ه فترتكه مدة ثم تعود لتجربته مرة 

اأخري بعد �صهور عدة فيتقبله الطفل . 
- هن���اك بع����ص االأطف���ال االآخري���ن الذين 
يحددون قائمة من الطعام الذين ال يريدون اأن 
ياأكلوه يجب على االأم اأن تعقد معهم اتفاقاً اأن 
لهم احلق يف رف�ص ثالثة اأنواع من الطعام ولن 
ترغمه���م علي اأكلها  وكل ي���وم عندما يقررون 
عدم رغبتهم يف �صنف معن تقول لهم اإن هذا 
ه���و النوع االأول من االأن���واع الثالثة فيرتاجعون 
ب�رصع���ة خوفاً م���ن تبدي���د فر�صة م���ن فر�صهم 
وتركهم لنوع اآخر ال يحبونه ومع االأيام اكت�صفوا 
اأنه���م اأكل���وا كل االأ�صن���اف توف���راً للفر����ص 

الثالثة. 
- وهن���اك اأطف���ال يرتكون مائ���دة الطعام 
دون اإكم���ال وجبته���م من املمك���ن ان تقوم االأم 
بتح���دى الطف���ل وتقول ل���ه اإنك لن تق���در علي 
اأكل 10 مالع���ق اإ�صافية من طبقك ورغبة منه يف 
التح���دي  وهذه �صمة معظ���م االأطفال يقبل علي 

طعامه وياأكله ب�رصعة. 
- يج���ب على االأم ان ت�ص���ع يف طبق الطفل 
كمي���ة حمددة م���ن كل اأ�صن���اف الطع���ام لديها 
وتك���ون الكمي���ة قليلة نوعاً ما ف���اإذا اأعجبته اأحد 
الأ�شن���اف وطل���ب املزيد منه اأ�ش���رط اأن يكمل 
كل االأ�صن���اف يف الطبق حتي اأعطيه من ال�صنف 

الذي اأعجبه. 
- يج���ب عل���ى االأم اأن تطل���ق اأ�صم���اء غريبة 
جذابة عل���ي بع�ص االأطعمة يجذب الطفل الأكلها 
فمثالً وجب���ة من البطاط���ا املهرو�ص���ة وتقدمها 
عل���ي �صكل ع�ص طر وو�صع الب���ازالء يف الو�صط 
علي �صكل بي�ص الع�صافر وت�صميها البي�ص يف 

الع�ص فينجذب الطفل اإليها

الحياة جميلة ولكن...!!
اأعزائي القراء اأ�صعد اهلل اوقاتكم بكل خر... قبل البدء بعمودي هذا البد من ت�صجيل 
كلم���ة �صكر وعرفان الأ�صت���اذي الفا�صل اأحمد عبداللطيف البحر، ال���ذي كان له الف�صل 
يف ت�صجيع���ي عل���ى امل�صاهمة يف �صحيفة “الب���الد” املوقرة من خ���الل قلمي املتوا�صع 
بالتعبر عن بع�ص اجلوانب االإن�صانية الواردة من واقعنا املجتمعي عرب حياتنا اليومية 
وم���ا ن�صادف���ه من اأحداث وم�ص���كالت وق�صايا ملمو�ص���ة من ار�ص الواق���ع لرتجمة تلك 
املعان���اة االإن�صاني���ة وماحتيطها من ظروف واأ�صباب ومالب�ص���ات تتلون يف تاأثرها على 
النف����ص الب�رصية، مم���ا ينتج عنها �صيء م���ن التوتر والقلق وال�صغ���ط او كثر من �صور 
املعان���اه املختلفة يف بع����ص االأحيان التي يقف االن�صان حائ���راً اأمامها او م�صت�صلماً لها 
دون حتري���ك �صاكناً نحوها ب���رتك احلبل على الغارب اأو م�صتغيث���اً يف انتظار �صخ�ص ما 
مي���د له يد العون الإنقاذ ماميكن  اإنقاذه اأو متهوراً يف اللجوء اإلى ا�رصع احللول واأ�صهلها 
ولك���ن اأ�صعبها يف النتائج الوخيمة التي قد ترتتب عليها ال قدر اهلل وتكون من اكرثها 
����رصراً و تاأثرا لي�ص على الفرد نف�صه فح�صب ب���ل على اال�رصة واملحيطن به اإن مل يكن 

على املجتمع باأ�رصه... 
وهن���ا يجب اأن نتوخى احلذر بتفك���ر عقالين ومنطقي ال يدع جماالً لل�صك يف البحث 
ع���ن اأف�صل احللول املمكنة حت���ى وان كانت على االأمد البعيد واأ�صعبها يف اتخاذ القرار 
بتوق���ع اأقل اال����رصار املمكنة من جراء ذل���ك... وبالرغم من ان املثالي���ة مطلوبة كهدف 
يف مث���ل ه���ذه االأم���ور اأحياناً اإال اأنه���ا مطلقة و�صعب���ة املنال والميك���ن اأن تتحقق مهما 
كان���ت ط���رق او اأ�صاليب املعاجلة يف قمة االحرتافية... وكم���ا نعلم اأن املثالية �صورة ال 
حتكمه���ا املعاير نظراً الختالف الراأي والتفكر واملب���ادئ وال�صيما من حيث امل�صتوى 
الثق���ايف للفرد وثقاف���ة املجتمع الواحد عن االآخر .... فوفقاً له���ذا املبداأ علينا اأن نوؤمن 
مع���اً يف ال�صعي ملحاولة الو�صول باإذن اهلل تعالى اإلى اأق�صى حدود االإمكانية يف معاجلة 
الق�صاي���ا التي �صوف تطرحونهاعلينا عرب هذا العمود والتي �صتكون نابعة من واقعكم 
الفعل���ي وم���ا متليه عليكم م�صاعرك���م واأحا�صي�صكم جتاه اأمور ق���د تقت�صي وقفه جادة 
اأمامها قبل ان تتفاقم وتتبلوريف �صورة م�صكلة معقدة او ق�صية ي�صتغلها ذوو النفو�ص 
ال�صعيف���ة من اأولئك املتفرجن اأو تتناولها دهالي���ز املحاكم ال قدر اهلل... فبعيداً عن 
ه���ذه االأو�ص���اع املاأ�صاوية واخلالف���ات اال�رصية اأو النزاع���ات االأخوية اأو �ص���وء العالقات 
املهني���ة حت���ت ا�صق���ف العمل اأو ه���دم اأو خ�رص ال�صداق���ات التي قد ت�ص���ل اإلى مفرتق 
الط���رق... نحن معاً... اأنتم واأن���ا �صيكون لنا الدور يف م�صاع���دة بع�صنا البع�ص من خالل 
طرح االأمور والق�صايا التي تهمكم �صاعن للو�صول اإلى اأف�صل واأمثل احللول املمكنة 

ب�صورة مر�صية ومقنعة لكل االأطراف املعنية باالأمر.
اأعزائ���ي.. قد نتطرق اأحيانا الى طرح بع�ص االأمور االر�صادية باأ�صلوب �صل�ص ميكن 
ا�صتيعابها دون عناء او ع�رص من حيث التناول، وال�صيما انها حتتاج الى تب�صيط م�صمونها 
الفعلي لت�صهيل خماطبة كل امل�صتويات الثقافية والفكرية ال�صتيعابها ومن ثم مرونة 
التعامل معها لتوظيفها ب�صورة ممكنه يف حياتنا اليومية ... فمن هذا املنطلق ا�صمحوا 
يل اعزائ���ي القراء بان اأقحم نف�صي من خالل ه���ذا العمود االأ�صبوعي الذي �صيكون نابعاً 
منك���م واليك���م... اآمالً ان اأكون �صيفاً خفيفاً عليكم عرب اطاللت���ي االأ�صبوعية ُمرحباً بكل 
مالحظاتك���م وتعليقاتكم االإيجابية من اجل حتقي���ق امل�صلحة العامة عرب جمال االر�صاد 
النف�ص���ي بتقدمي اف�صل االر�صادات املمكنة والو�صول الى قلوبكم برحابة �صدر يف جو 
ا����رصي مليء باحلب واملودة واالح���رتام والتقدير ليبعث نوع م���ن ال�صعادة على نفو�ص 

اجلميع حتى ن�صدق يف قولنا بان احلياة جميلة، ولكن...!!
واخ���راً، ولي�ص اخ���راً... لقد هدفت من وراء ه���ذه الديباجة ان اب���داأ معكم بافتتاح 
العم���ود بقدر و�صع �صدري واحت�صان قلبي لكم يف عمودنا هذا لتعتربوين �صديقا لكم 
يف وق���ت ال�صيق، وكا�صت�صاري لالإر�صاد النف�صي يف متابعة االأمور النف�صية واالجتماعية 
والرتبوية واملهنية وغرها من تلك االأمور التي قد توؤرق حياتنا اجلميلة... فاأهالً ومرحباً 
بك���م يف عمودك���م االأ�صبوعي... احلياة جميل���ة... ولكن...!!، متمني���ا للجميع كل التوفيق 

والنجاح وحياة جميلة مليئة بال�صعادة ان �صاء اهلل تعالى... مع التحية.

د.  خالد إسماعيل العلوي
استشاري االرشاد النفسي



رئيس  ومتابع��ة من  بتوجيه 
االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
ب��ن خليف��ة آل خليفة تقرر 
نقل مباريات املربع الذهبي 
ل��دوري زي��ن البحرين لكرة 
الس��لة للرج��ال والج��والت 
النهائية منه إىل ملعب صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
وت��أيت ه��ذه الخط��وة نظرا 

لألهمية التي يشكلها الحضور 
املرحلة  له��ذه  الجامه��ري 
املهمة من ال��دوري وتقديرا 
من اتحاد السلة للدور الذي 
ملؤازرة  الجمه��ور  ب��ه  يقوم 
الفرق املتأهل��ة، خصوصا أن 
الصال��ة الرياضي��ة يف مدينة 
خليفة تش��كل فرص��ة طيبة 
لحض��ور أك��ر ع��دد ممكن 

للجمهور.

ويرى االتحاد البحريني لكرة 
الناجحة  التجربة  أن  الس��لة 
لنقل مباري��ات كأس خليفة 
بن سلامن لكرة السلة للرجال 
ش��كلت حافزا لتقديم املزيد 
التي  املامثلة  املب��ادرات  من 
تعتر خطوة مهمة تتناس��ب 
الذي  الجامهري  الحجم  مع 
تتميز به لعبة كرة الس��لة يف 

مملكة البحرين.

ومن املق��رر أن يعد االتحاد 
السلة جدوال  البحريني لكرة 
متكامل للحص��ص التدريبية 
للفرق املتأهلة يف صالة مدينة 
خليفة الرياضية؛ من أجل أن 
االس��تعداد  أهبة  عىل  تكون 
للمباريات الحاس��مة باملربع 

الذهبي والجوالت النهائية.
برئاس��ة  الس��لة  اتحاد  ومثن 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل 

آل خليفة التعاون الالمحدود 
املق��دم م��ن وزي��ر ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة هش��ام 
أش��كال  وجمي��ع  الج��ودر، 
التسهيل املقدمة من الوزارة، 
كام أش��اد االتح��اد بالجهود 
املس��اعد  للوكي��ل  الطيب��ة 
لش��ؤون الرياضة واملنش��آت 

خالد الحاج.

اتحاد السلة ينقل األدوار النهائية لدوري زين إلى صالة خليفة الرياضية 
بتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد السلة       المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

من لقاء دار كليب والسالم العماني أمس
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متكن فري��ق األهيل “حامل اللقب” من 
اعتالء صدارة فرق س��دايس كبار دوري 
أندي��ة الدرجة األوىل لك��رة اليد بعدما 
تغل��ب عىل غرمي��ه التقلي��دي النجمة 
يف دي��ريب كرة الي��د البحريني��ة بفارق 
ه��دف ونتيجة )22/23( يف املباراة التي 
جمعتهام أمس لحساب الجولة األخرة.

وكان األه��يل ق��د أنهى الش��وط األول 
لصالحه بف��ارق هدفني )9/11(، وبذلك 
وصل برصي��ده إىل 15 نقط��ة بالعالمة 
الكامل��ة، في��ام النحم��ة فق��د تج��رع 
الخس��ارة األوىل ه��ذا املوس��م ليصبح 

رصيده 13 نقطة يف املركز الثاين.
 

األصفر يتقدم

أخ��ذ فريق األهيل أفضلية نس��بية عىل 
صعي��د األداء الفني من نظ��ره النجمة 
رغم البداية الس��لبية يف الدقائق الستة 
أي  تس��جيل  يس��تطع  مل  الت��ي  األوىل 
هدف، وتعت��ر نقطة التح��ول للفريق 
بنزول حس��ني فخر الذي غر من مجرى 
فريقه عىل الصعيد الهجومي من حيث 
الحركة ومتوي��ل زمالئه بالكرات، ليفتتح 
عيل يوس��ف التس��جيل ويلي��ه صادق 

عيل وعيل حس��ني ليع��ادل النتيجة 3/3 
ويتقدم ع��ر فخر 3/4 عند الدقيقة 12. 
بعده��ا س��ار األهيل بالنتيج��ة لصالحه 
وفق قوة دفاعية وع��دم إتاحة الفرصة 
لخصمه إال بالتصوي��ب البعيد، واللعب 
ع��ىل الجناح مله��دي س��عد والتصويب 
لص��ادق ع��يل واخرتاقات حس��ني فخر 
بجانب عيل حس��ني لرتتفع النتيجة 4/7 
ليدخ��ل بعدها يف سلس��لة من األخطاء 
والتصوي��ب الضائ��ع باإلضافة لعقوبات 
االيقاف املتتالية ليتلقى مرماه األهداف 
رغم تصدي حارس��ه ص��الح عبدالجليل 
لبعض الك��رات وينهي الش��وط بفارق 

هدفني.
الدقائ��ق  ورغ��م  األخ��رى،  الجه��ة  يف 
األوىل الت��ي كان في��ه النجمة أفضل يف 
الحراس��ة والدف��اع وترجم ذل��ك لثالثة 
أهداف عر بالل بش��ام وكميل محفوظ 
وع��يل عيد، إال أن الفري��ق ظهر بصورة 
مه��زوزة يف الدقائق التالي��ة، إذ دفاعه 
ورغم االستعانة بحسني “جنيك” وحسن 
محم��ود إال أن خطوط��ه مفتوحة عىل 
مرصاعيها ويس��تقبل األهداف الواحدة 
تل��و األخ��رى، وهجومه بوج��ود كميل 
وعيل م��رز وعي��د أصابه االس��تعجال 

والتصويب العش��وايئ ما أفقده نجاعته 
عىل الصعيد الجامعي، لتأيت الحلول عىل 
الصعي��د الفردي وخصوص��اً لعيل مرزا 

وكميل محفوظ ليقلص الفارق.

 

األصفر يفوز

بداية الش��وط الثاين هي نسخة مكررة 

من الشوط األول، إذ استطاع النجمة أن 
يعاود التس��جيل ومعادلة النتيجة بدءاً 
م��ن 12/12 وص��والً 15/15 عر الجناح 
الونة وتصويب كميل واندفاع عيل مرزا، 

ليأخذ بعدها األهيل أفضلية التقدم عر 
رسعة مهدي س��عد وق��وة مهدي مدن 
وحس��ن الس��امهيجي مس��تغاًل ايقاف 
ع��يل مرزا يف النجمة )15/18(، ليتدخل 
مدرب األخر بوقت مس��تقطع، وينجح 
النجم��ة بعده��ا يف التس��جيل وتقليص 
الفارق عر ع��يل عيد )هدفني( والجناح 

بالل )18/19( عند الدقيقة 15.
اس��تمر فارق الهدفني واله��دف بينهام 
مس��تمراً مع الدقائق املتبقية وعقوبات 
االيق��اف تط��ول الطرفني م��ع أفضلية 
لأله��يل يف الجان��ب الدفاع��ي بوجود 
الس��امهيجي وسيد أحمد فائق ومحمد 
م��رزا مع حراس��ته لص��الح عبدالجليل 
في��ام النجمة ف��كان هجومي��اً مفتقداً 
للحل��ول ويع��ول عىل الجه��ود الفردية 
التي اصطدمت بدفاعات قوية، وتصبح 
النتيجة حينها 20/22 لألهيل ثم 21/22 
وس��نحت للنجم��ة فرصاً ع��دة ملعادلة 
النتيج��ة إال أن العارضة وس��وء التوفيق 
الزم ع��يل م��رزا يف كرت��ان متتاليت��ان 
لينته��ي اللق��اء بعدها به��دف أهالوي 
لحسن السامهيجي ونجاموي لعيل عيد 

.22/23
أسفرت انتخابات االتحاد البحريني 
لكرة القدم عن فوز الشيخ عيل بن 
خليف��ة آل خليفة بالتزكية رئيس��ا 
لالتح��اد لل��دوة االنتخابية املمتدة 
حتى عام 2020، فيام فاز 9 بعضوية 
مجلس اإلدارة وهم:)مرش��ح الرفاع 
الش��يخ خالد بن سلامن آل خليفة، 
مرش��ح املح��رق صال��ح البل��ويش، 
الحامدي،  النجمة محم��د  مرش��ح 
مرشح البديع عارف املناعي، مرشح 
مرش��ح  العبايس،  عارف  البس��يتني 
البحرين س��لطان السويدي، مرشح 
الحالة يارس الرميثي، مرش��ح الرفاع 
الرشق��ي ع��يل البوعينني ومرش��ح 

املنامة عبدالرضا حقيقي(.
ج��اء ذلك بع��د اجت��امع الجمعية 
العمومية لالتحاد الذي عقد مساء 
أم��س بفن��دق داون ت��اون روتانا 
بالعاصم��ة املنام��ة، والذي ش��هد 
انتخابات االتحاد للدورة االنتخابية 
الجدي��دة، إذ ظهرت بصورة مميزة 

تنظيميا تحسب التحاد الكرة.
وجاءت نتائج األصوات كاآليت:حصل 
كل م��ن الش��يخ خالد بن س��لامن 
وصالح البل��ويش ومحمد الحامدي 
ع��ىل جمي��ع األص��وات بواقع 19 
صوت��ا ع��ن 19 نادي��ا، فيام حصل 
عارف املناعي عىل 18 صوتا، عارف 
العبايس وس��لطان السويطي ويارس 
الرميث��ي 17 صوتا، ع��يل البوعينني 
16 صوت��ا، وعبدالرض��ا حقيقي 15 

صوتا.
إىل ذلك، مل ينجح مرشحا نادي الحد 
والن��ادي األهيل يف الفوز بالعضوية 
وهام أسامة املاليك ومهند األنصاري 
عىل الت��وايل، واللذين حصال عىل 7 

أصوات لكل واحد.
وبعد نهاية االنتخابات، أعلن رئيس 
االتحاد عن ن��واب الرئيس للدورة 
املقبلة، وهام عيل البوعينني كنائب 
أول والشيخ خالد بن سلامن كنائب 

ثان.
وم��ن املؤمل أن يش��هد األس��بوع 
ملجل��س  األول  االجت��امع  املقب��ل 

اإلدارة الجديد.
بداية االجتامع

وكان االجت��امع ق��د ب��دأ بكلم��ة 
ترحيبية لألم��ني العام التحاد الكرة 
حس��ن إس��امعيل، قب��ل أن تت��م 
املوافق��ة عىل بنود ج��دول أعامل 

االجتامع.

وألق��ى رئيس االتحاد الش��يخ عيل 
ب��ن خليفة كلم��ة اس��تعرض فيها 
اإلنجازات املختلف��ة لالتحاد خالل 
ال��دورة املنتهية، كام أك��د أهمية 
مناقشة مس��تقبل الكرة البحرينية 
يف املستقبل؛ ملا للجمعية العمومية 
م��ن دور كب��ر يف تحقي��ق أفضل 
النتائ��ج واالرتق��اء بعم��ل الك��رة 
البحريني��ة. ومثن عيل ب��ن خليفة 
الداعمة  للجه��ات  الكب��ر  ال��دور 
لالتحاد، مؤكدا ع��ىل الدعم الكبر 
الذي يلقاه االتحاد من قبل القيادة 
الرش��يدة. وبعد ذلك، ت��م اعتامد 
محرض االجتامع الس��ابق للجمعية 

العمومية.

المحرق يرفض

رفض ن��ادي املح��رق املوافقة عىل 
التقري��ر اإلداري لالتح��اد لل��دورة 
االنتخابية املنتهية، إذ اعرتض ممثل 
النادي وأمني ال��ر محمد بن دينة 
قائال أم��ام الحض��ور إن املنتخبات 
الوطني��ة مل تحقق إنج��ازات توازي 

امليزانية املالية املخصصة.
م��ن جهة أخ��رى، وافق��ت األندية 
عىل التقري��ر املايل، فيام امتنع ناديا 
املحرق واملالكية عن املوافقة عليه.

تقرير وإنجازات
جاء ذلك بعد ع��رض تقرير الرئيس 
ع��ر فيلم خ��اص من إنت��اج املركز 
اإلعالمي باتحاد الكرة، إذ اس��تعرض 

التقري��ر اإلنجازات املختلفة لالتحاد 
والتي متثلت يف 11 نقطة هي:اإلدارة 
االحرتافية، االستثامر، التطوير الفني 
واإلداري، تطوير املنتخبات الوطنية، 
وصول التحكيم للعاملية، اس��تضافة 
اس��تضافة  الك��رى،  الفعالي��ات 
كونغرس آس��يا، كرة القدم النسائية، 
م��رشوع اله��دف 6، دع��م األندية 

الوطنية ورؤيتنا.
ك��ام وزع االتحاد يف االجتامع كتيب 
خاص عن البطولة اآلسيوية ملنتخبات 
الش��باب التي اس��تضافتها البحرين 
عام 2016، باإلضافة إىل كتيب يوثق 
إنجازات الكرة البحرينية من إعداد 

اإلعالمي ماجد سلطان.

غياب أربعة

وش��هد االجتامع غياب 4 أعضاء 
املنتهي��ة  م��ن مجل��س اإلدارة 
وهم:أحم��د  لالتح��اد  دورت��ه 
ال��دورسي،  حاف��ظ  النعيم��ي، 
عبدالعزيز قمر والشيخة حصة 
بنت خالد آل خليفة، فيام حرض 

بقية األعضاء.
وبناء ع��ىل نتائج أم��س فإن 4 
القديم  املجل��س  أعض��اء م��ن 
بق��وا  الرئي��س  إىل  باإلضاف��ة 
األربع��ة  كان  في��ام  اإلدارة،  يف 
الغائبون أمس باإلضافة إىل عيل 
الباش��ا هم الذي��ن خرجوا من 

إدارة االتحاد.

النسر األهالوي يحجب ضوء النجمة في “الديربي”

علي بن خليفة رئيًسا بالتزكية.. وال مفاجآت في األعضاء

حلق في صدارة سداسي كبار اليد

انتخابات هادئة التحاد الكرة

العمومي��ة الجمعي��ة  تنظي��م  ف��ي  مس��بوق  وغي��ر  كبي��ر  نج��اح 
من لقاء األهلي والنجمة     )تصوير: أيمن يعقوب(

صورة جماعية لمجلس اإلدارة الجديد لالتحاد           )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

علي مجيد

أحمد مهدي
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من عملية التصويت

عرض تقرير الرئيس إبراهيم البوعينين يهنئ خالد بن سلمان بفوزه بالعضوية ونائبا ثانيا للرئيس جانب من الحضور  

أكد النائب األول لرئيس اتحاد اليد رئيس لجنة اإلعالم والتسويق خالد الحيدان أهمية اللجنة يف تطوير برامج االتحاد وأنشطته، 

وتحقيق تطلعات مجلس اإلدارة يف تنفيذ االسرتاتيجيات والخطط التي وضعتها من أجل تطوير مستوى اللعبة والنهوض بها 

عىل األصعدة واملستويات كافة.

وأضاف الحيدان باجتامع لجنة اإلعالم والتسويق أن اللجنة ستسعى جاهدة اىل إبراز دور االتحاد إعالمياً عر التنسيق مع 

جميع وسائل اإلعالم املحلية وتغطية مختلف الفعاليات املعنية بلعبة كرة اليد، باإلضافة اىل عملية التسويق.

وأثناء االجتامع قدم الحيدان خطة عمل اللجنة يف الجانبني اإلعالمي والتسويقي، وتم تقديم رشح تفصييل حول برنامج العمل 

ومهام كل عضو من األعضاء، وتم االتفاق باالجامع عىل أن يكون عضو اللجنة مجدي مرزا نائباً للرئيس ومسؤوالً عن اإلعالم 

اإللكرتوين، واختيار حسني العصفور مقرراً للجنة مسؤوالً عن اإلعالم املقروء، فيام تم تكليف العضو فايز السادة مبسؤولية اإلعالم املريئ واملسموع، 

والعضو راشد العواد منسقاً عاماً اىل لجنة التسويق.

    “اإلعالم والتسويق” باتحاد اليد تعقد اجتماعها 

  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(

الصانع
يتفوق تكتيكيًا

المقابي
عودة إيجابية

خطف مدرب األهيل 
التونيس رياض الصانع 

األفضلية يف لقاء “الديريب” 
من حيث التكتيك الذي 

عمد وعول عليه عىل 
مدار 60 دقيقة عموماً ويف 

بعض الجزئيات خصوصاً. 
فالصانع، ُرجحت كفته فنياً 

وبدنياً بشكل كبر حتى وأن وقع يف بعض املطبات، 
إال أنه استطاع أن يعالجها رسيعاً، عر سواعد 

العبيه والتدوير الذي افتعله لكل مركز لديه. ففي 
العرشين الدقيقة األوىل ركز عىل عنارص معينة 
يف الدفاع والهجوم، ولكن يف الشوط الثاين قام 

باألمر نفسه وبشكل مستمر وذلك بهدف تنشيط 
صفوفه، األمر الذي أعطاه األفضلية وخصوصاً 

يف توقيت إرشاك حسني فخر وسيد أحمد فائق 
وحسن السامهيجي للجانب الدفاعي املتقدم 

وإعطاء الفرصة ملهدي مدن وصادق عيل الستنشاق 
الوقت قلياًل ألخذ الجانب الهجومي بعدها.

شهد اللقاء 
عودة العب 
فريق األهيل 
محمد املقايب 
للمالعب بعد 

“اختفاء” 
بسبب اإلصابة 

التي تلم به، 
وكانت عودته إيجابية للغاية يف ظل 
الدقائق املعدودة التي شارك بها، إذ 

متكن من تسجيل ثالثة أهداف ولكنها 
تعتر مهاًم ألنها أتت يف توقيت مهم 

للغاية. فمدرب األهيل زج بالصانع يف 
آخر 10 دقائق من الشوط األول وسجل 

أوىل أهدافه يف الدقيقة 25 )7/9(، 
ثم شارك يف النصف الثاين من الشوط 

الثاين وسجل هدفه الثاين يف الدقيقة 18 
)19/21( والهدف الثالث يف الدقيقة 21 

.)20/22(

جمهور نجماوي جيدبابور وشهاب “الغائبان”

دون أدىن شك، أن العب النجمة حسني بابور يعتر هو 
الغائب األبرز يف لقاء األمس، كونه ورغم عمليات االحامء 
التي قام بها قبل اللقاء، إال أنه ظل جليس دكة االحتياط 

طيلة املباراة متاماً.
فبابور غني عن التعريف مبا ميتلكه من إمكانات وقدرات 

فنية كبرة ولقاء الديريب يف الدور التمهيدي يشهد له، 
وباألمس تأثر النجمة كثراً لغيابه عن أرضية امللعب. 

ويأيت عدم مشاركته بحسب مدير الفريق خالد فالمرزي 
إىل أنه يعاين من متزق يف العضلة الخلفية لرجله، وكان 
وجوده مع الفريق بداعي رفع الروح املعنوية لزمالئه. 

كام لوحظ وجود العب النجمة املصاب حسن شهاب يف 
اللقاء، إذ بادر يف بعد الشوط األول بالتواجد يف غرفة 

البدالء لفريقه، ثم جلوسه خلف مرمى فريقه وبدا عليه 
الحزن لخسارة فريقه.

شهدت مدرجات صالة أم الحصم يوم أمس وألول 
مرة تواجد رابطة جمهور نادي النجمة الذي أتت 
لحضور ومؤازرة العبيها، وكانت بقيادة بوشهاب 

وأيضاً يونس سلامن رئيس رابطة نادي الحد 
واملنتخبات واألندية الوطنية.

وأخذت هذه الجامهر يف التشجيع وبث الحامس 
لالعبيها يف غالبية الفرتات التي كان متأخراً فيها 

بالنتيجة، لتخرج يف النهاية حزينة لطعم الخسارة.
ويف املجمل العام، كان عدد الجمهور جيد والذين 
انحرصوا يف املدرجات املقابلة للمقصورة الرئيسية. محمد المقابيرياض الصانع  

الدوحة       محمد عون

خالف نادي السالم العامين كل 
التوقعات، وفاجئ بأدائه القوي 

“ممثل الوطن” نادي داركليب، وذلك 
بعدما فاز عليه بنتيجة )2-3(، ليضع 

الريان القطري كمرشح أوفر حظاً 
إلحراز لقب بطولة األندية الخليجية 

السادسة والثالثني للكرة الطائرة.
وجاءت نتائج أشواط اللقاء الذي 
امتد ألكرث من ساعتني بواقع: )-25

.15-11 ،19-25 ،25-19 ،22-25 ،20
(

وبهذه النتيجة أصبح رصيد داركليب 
)10 نقاط( يف املركز الثاين، وليك 

يحرز اللقب بات بحاجة لفوز السالم 
عىل الريان بنتيجة )0-3 أو 3-1( 

وفوزه عىل العريب القطري بالنقاط 
الثالث، ألن غر ذلك يعني تتويج 

الريان القطري. أما الخسارة ال قدر 

الله فإنها قد تبعده عن منصة 
التتويج.

يف املقابل، حافظ النادي األهيل 
عىل آماله يف الصعود ملنصة التتويج 

ببطولة األندية الخليجية السادسة 
والثالثني للكرة الطائرة، وذلك بعد 

فوزه الريع واملستحق عىل الهالل 
السعودي بثالثية نظيفة. إذ رفع 

األهالوية رصيدهم من النقاط إىل 

)8(، فيام ظل الخارس عىل رصيده 
السابق وهو )7 نقاط(، ومباراة 

األمس تعتر األخرة بالنسبة له بهذا 
الحدث الخليجي.

وجاءت نتائج أشواط اللقاء الذي 
أداره الحكم القطري فهد العويض 
بواقع: )25-15، 25-23، 25-12(.
ويف لقاء آخر حقق نادي الريان 

القطري فوزه الرابع يف بطولة األندية 

الخليجية للكرة الطائرة عىل حساب 
متذيل الرتتيب نادي العني اإلمارايت 

وبثالثية نظيفة، ليعزز صدارته 
للبطولة برصيد )12 نقطة(.

وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع: 
.)25-13 ،25-21 ،25-18(

وبفضل هذا الفوز، بات الريان 
بحاجة لتجاوز عقبة السالم العامين 

حتى يحافظ عىل اللقب.

خسارة دار كليب وفوز األهلي في “خليجية الطائرة”

خالد الحيدان

حسن شهاب

لقطة للجمهور  

متكن فري��ق باربار م��ن إنقاذ 
نفسه حينام قلب الطاولة عىل 
نظره أم الحصم وحول تخلفه 
بفارق 6 أهداف منذ الش��وط 
األول إىل فوز عصيب )29/33( 
يف املباراة التي جمعتهام أمس.

وكان الش��وط األول ق��د انتهى 
لصال��ح أم الحص��م )12/18(، 
وبذل��ك حس��م بارب��ار تأهله 
للمربع رسمياً عر املركز الثالث 
أم  في��ام  نقط��ة،   11 برصي��د 
الحصم فأصبح رصيده 7 نقاط 
لتتوقف آمال��ه يف بلوغ املربع 
لح��ني معرف��ة نتيج��ة االتفاق 

وتوبيل غداً.
وع��ودة للق��اء، الش��وط األول 
ألم  األبي��ض  بالل��ون  اكت��ىس 
الحص��م بدنياً وفني��اً، إذ وضح 
ع��ىل  العبي��ه ال��روح العالية 
والقتالي��ة ب��دءاً من الحراس��ة 
لتيسر محسن الذي تألق وبرز 
مع قوة الخط الدفاعي، ليرتجم 
ذل��ك برع��ة األداء واالرتداد 
يف الجان��ب الهجومي مع دقة 
التصوي��ب م��ن ِقب��ل س��عود 
عبدالرحم��ن وعيل املال وأحمد 
عيل. في��ام باربار فقد بدا عليه 
البداية  بع��د  االرهاق رسيع��ًا 

الجي��دة التي تق��دم فيها 0/3، 
وأخذ يدخل يف دوامة األخطاء 
الفردي��ة يف الهجوم بالتصويب 
تفكك  العش��وايئ مع  والتمرير 

كبر يف خط دفاعه.
ويف الش��وط الثاين، متكن باربار 
ع��ر س��واعد أبن��اء عبدالقادر 
)جعفر، عيل، محمود( باإلضافة 
لجعفر عب��اس من قلب األمور 
رأس��اً ع��ىل عق��ب يف الدقائق 
الع��رشة األوىل حين��ام قلص��وا 
الف��ارق إىل 4 أهداف وتحقيق 
زمام  ليأخ��ذ   24/24 التع��ادل 
األفضلي��ة بفضل تألق حارس��ه 

قاس��م الش��ويخ الذي س��اهم 
يف ترجي��ح كف��ة فريقه 24/27 
باربار عىل  ليحاف��ظ  و29/31، 
تقدمه للنهاية. فيام أم الحصم، 
فق��د طغى ع��ىل أدائه الش��د 
القرارات  العصبي والرتكيز عىل 
التحكيمي��ة، ليتأث��ر أدائه كثراً 
خ��ارج  تصويب��ات  ويتخلل��ه 
الش��باك وأخطاء عكسية فضاًل 
عن ك��رثة االيقافات التي طالته 
وطالت مدربه التونيس الشاذيل 
ليخرج خارساً رغ��م اجتهادات 
عيل املال وس��عود يف ظل غياب 

من لقاء باربار وأم الحصمخالد دليم لإلصابة.

ب����ارب����ار ي��ن��ق��ذ ن��ف��س��ه م����ن ه���زي���م���ة ك���ارث���ي���ة!
البالد سبورت



رف��ض نج��وم فري��ق املنام��ة الصغار 
التخيل عن لقب دوري الناش��ئني لكرة 
الس��لة، حينام أبدع��وا وأمتعوا وأثبتوا 
إمكاناته��م العالي��ة الت��ي حافظوا بها 
عىل بطولة الدوري للموس��م الريايض 
الحايل 2016 - 2017، بعد مباراة شيقة 

ومثرية مع األهيل يف نهايئ املسابقة.
ونجح ناش��ئو املنامة بالتتويج بالدوري 
بس��بب االنضباط التكتييك والجامعية 
يف األداء واله��دوء والرتكي��ز الع��ايل يف 
اللحظ��ات الحاس��مة، م��ا مكنهم من 
تحقي��ق “رميونت��ادا” رائع��ة، إذ بعد 
تأخره��م بفارق كب��ري تج��اوز ال� 20 
نقطة يف الربع الثاين نجحوا من العودة 
وتقليص الف��ارق إىل 8 نقاط يف الفرتة 
الثالث��ة، ث��م قل��ب الطاول��ة يف الربع 
الحاسم بفضل تألق مزمل أمري وحسني 
نبيل ومصطفى حسني ومحمد محمود 
وراش��د أحمد إىل جان��ب متيز محمد 

يوسف وعامر محمد.

الزعي�������م  حص�������اد  أول  الصغ������ار...  “ريمونت������ادا” 
“البالد سبورت” ترصد فرحة ناشئي المنامة

محمد الدرازي
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فرحة صغار المنامة بدرع دوري الناشئين

نجف وعلم: تعلمنا كيف نعود
أبدى الجهاز الفني لفريق الناشئني لكرة السلة بنادي 
املنامة املكون من املدرب محمد نجف ومعاونه هاين 

علم سعادتهام الكبرية بتحقيق فريقهام أول ألقاب 
الفئات السنية هذا املوسم واملحافظة عىل درع 

الدوري.
وقال مدرب الفريق نجف إن املباراة كانت يف 

مستوى النهايئ، إذ قدم األهيل أداء رفيعا فاجأ الجميع 
واستحق به التواجد يف النهايئ، وأضاف “مل نبدأ 

املباراة بداية صحيحة وكان رتم الفريق بطيئا نوعا 
ما، وتعلمنا جميعا من املباراة كيف نستطيع أن نعود 

مهام كان الفارق واسعا”. وأوضح أن املباراة كانت 
جيدة وحفلت بشوطني مختلفني، حيث إن األول كان 
لألهيل والثاين لنا. وأكد نجف أنه كان ميتلك الثقة يف 

قدرة العبيه عىل التغيري من أنفسهم، مشريا إال أن 
نتيجة املباراة مل تكن تهمه بقدر ما يحسن الالعبون 

من أدائهم يف الشوط الثاين.
من جهته، أبدى مساعد املدرب هاين علم ارتياحه للمستوى الذي قدمه 

الالعبون، وقال “فخور بأداء الالعبني ومبا قدموه، وأهنئهم عىل روحهم القتالية 
العالية التي استطاعوا بها قلب تأخرهم بفارق كبري إىل فوز، وهذا هو اإلنجاز 

بحد ذاته، والعبونا أبطال املستقبل”.

يوسف: عازمون على الثنائية
أكد العب فريق املنامة محمد يوسف أحقية فريقه يف 
التتويج ببطولة الدوري، مشريا إىل عقدهم العزم عىل 

ضم الكأس للدوري وتحقيق ثنائية املوسم. 
وقال يوسف ل� “البالد سبورت” إن الفريق الذي قاتل 

حتى اللحظات األخرية هو من استحق درع الدوري.
وأضاف “كانت املباراة صعبة، توقعنا أال تحسم إال يف 
النهاية، بدأنا اللقاء بأداء مرتاجع وغياب الرتكيز وكرثة 
األخطاء، مام أعطى األهيل فرصة التقديم بفارق كبري 

يف الشوط األول، لكن بعد ذلك عدنا بقوة ولعبنا بطريقة املنامة وكانت الرغبة 
كبرية يف العودة بالنتيجة؛ من أجل املحافظة عىل لقب الدوري”.

وأردف قائال “ليس من السهل أن تحافظ عىل رتم اللعب منذ انطالق املسابقة، 
وتبقي سجلك خاليا من الهزائم، وهذا يؤكد أننا نستحق البطولة”. 

محمد نجف

محمد يوسف 

هاني علم 

عرب قائد فريق املنامة حسني نبيل 
عن سعادته الغامرة برفع درع 
بطولة دوري الناشئني والتقلد 

بالذهب.
وقال نبيل ل� “البالد سبورت” إن 
التتويج جاء بفضل التوفيق من 

الله أوال ثم سواعد الالعبني األبطال، 
وأضاف “الحمدلله أن كل ما بذلناه 
ها نحن نقطف مثاره، ولكل مجتهد 

نصيب”.
وأردف قائال “األهيل فريق قوي 

ومنظم وكان يرغب يف الفوز، وظهر 
ذلك عندما تقدم علينا بفارق كبري، 
لكن كنا مهيئني فنيا ونفسيا ملباراة 

صعبة، توقعنا أن تكون كذلك 
بالفعل”.

وأكد نبيل أن الفريق ميتلك ثقة 
العودة، وهو ما بان بالفرتة الثالثة 

التي استطاع فيها الفريق من 
تقليص الفارق، مشريا إىل أن ذلك 

ساعدهم من قلب النتيجة يف الفرتة 
الحاسمة.

وقال أيضا “الهدف الذي وضعناه 
أمامنا كالعبني منذ بداية املوسم 

هو التتويج بالثنائية، سلكنا الطريق 
الصحيح حتى اآلن، وبإذن الله 
سنواصل حتى التتويج ببطولة 

الكأس”.

نبي��������ل: لك�����ل مجته�������د نصي�������ب

نبيل متحدثا لـ “البالد سبورت”

ال��م��ض��راوي م��ح��م��د ح��ب��ي��ب ل��� “ال���ب���الد س��ب��ورت”:

بارب��ار مؤه��ل للمنافس��ة محلي��ا وخليجيا

أسع�ى إلثب���ات نفس��ي

“البالد سبورت”: حدثنا عن انطباعك 
لخوض أول مباراة مع فريقك 

الجديد؟

للغاي��ة  س��عيد  الحمدلل��ه،   -
واالنطباع جيد بعدما ش��اركت يف 
املب��اراة وحققنا الف��وز عىل فريق 

أهيل جدة.
 

“البالد سبورت”: ما طموحك كالعب 
بعدما دخلت عالم االحتراف؟

- طموحي اآلن ينحرص يف االنسجام 
والتكي��ف رسيعا م��ع العبي مرض 
وإثبات نفيس ألكون عنرص إضافة؛ 
لنس��تطيع معا املنافسة بقوة عىل 
بطول��ة ال��دوري وباق��ي بطوالت 

املوسم.
 

* “البالد سبورت”: ماذا يعني لك 
االحتراف الخارجي؟

- ه��و مرحلة من مراح��ل التطور 
الفردي يل كالعب، وهو أحد أهدايف 
من خالل االجتهاد يف اللعب سواء 

بالتدريبات أو املباريات.

* “البالد سبورت”: خروجك عن 
ناديك “األم” باربار في هذا 

التوقيت، هل تعتقد أنه خطوة 
موفقة خصوصًا أن الفريق 

بحاجة إليك؟

- يف البداية أشكر مجلس إدارة 
الن��ادي ع��ىل تس��هيل عملية 
انتق��ايل للن��ادي الس��عودي، 
وبشأن خروجي يف هذا الوقت 
الذي  للع��رض  يع��ود  فهذها 

وصلني.
 
 

* “البالد سبورت”: هل كان 
سبب خروجك االحتراف أم 

المال؟

- االحرتاف هو أمنية كل العب 
ريايض، مب��ا يحق��ق املصلحة 

للطرفني “النادي والالعب”.
 

* “البالد سبورت”: هناك من 
يقول إنك تنظر لمصلحتك أواًل 

قبل مصلحة الفريق “باربار”؟

- هذا ال��كالم بعيد كل البعد 

ع��ن الصحة، ونح��ن يف باربار 
نتعامل م��ع كل األمور كأرسة 
واحدة، وكل منا ينظر ملصلحة 

اآلخر.
 

* “البالد سبورت”: في ظروف 
الفريق برحيلك ورحيل محمد 

المقابي وتيسير محسن 
وإيقاف أحمد المقابي، هل 

ترى أن باربار قادر على التتويج 
محليًا؟

- بارب��ار قادر عىل املنافس��ة 
رغ��م  باأللق��اب  والتتوي��ج 
كل الظ���روف، ويكف����ي أن 
نس��تذكر دوري 2007 ودوري 

.2009
 

* “البالد سبورت”: وماذا بشأن 
مشاركته الخليجية بعد أيام 

قليلة؟

- أتوق��ع أن تكون مش��اركته 
إيجابية ويكون منافس��ا قويا 

عىل اللقب.

علي مجيد

العب برز وسطع يف كرة 
اليد البحرينية بالسنوات 
األخرية من خالل القميص 
البنفسج لناديه باربار، 
الذي أهله لتمثيل 
صفوف منتخبنا الوطني 
يف استحقاقاته الخارجية 
وأهمها اآلسيوية والعاملية.
اسم ملع بشكل ملفت 
للنظر وفق اإلمكانات 
والقدرات الفنية العالية 
التي ميتلكها، واستطاع أن 
يثبت أقدامه بني كوكبة 
كبرية من األسامء التي 
صالت وجالت يف املالعب، 
مام جعلته محط أنظار 
الفرق األخرى التي تتلهف 
للظفر بخدماته. شاءت 
الظروف وبعد عروض 
خليجية عدة، أن يكتمل 
الحلم باالحرتاف عرب بوابة 
الدوري السعودي.. إنه 
محمد حبيب العب باربار 
واملنتقل حديثاً لصفوف 
فريق مرض.



حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي لكرة الس��لة 
للسيدات فوزا مثيناً عىل حساب اإلمارات 
بنتيجة 73/50 يف مواجهة اإلياب )الدور 
الث��اين( التي أقيمت بينهام مس��اء أمس 
عىل الصالة الرياضية بقبة أسباير ليخطو 
خطوة إىل األمام نحو املنافسة عىل املركز 

األول وامليدالية الذهبية.
وانتهى الربع األول لصالح منتخبنا 25/4، 
والثاين لصال��ح اإلمارات 14/11، والثالث 
لصالح منتخبن��ا 16/11 واألخري لصالحنا 

.21/18
وكانت الالعبة  حصة الجابر أكرث مسجلة 
يف املب��اراة )21 نقط��ة(، تليه��ا فاطمة 
فردين )17 نقطة(، و”ريني” )14 نقطة(، 
وفاطمة بوشهري )10 نقاط(، وسيام عيل 
)9 نقاط(، وحصة أحمد )6 نقاط(، ليىل 

محمد )4 نقاط(.
وبهذا الفوز رفع منتخبنا الوطني رصيده 
إىل خم��س نق��اط من فوزين وخس��ارة 
واحدة م��ن قطر، حيث س��بق وأن فاز 
منتخبن��ا ع��ىل نظريه اإلم��ارايت يف الدور 

األول بنتيجة 65/39.
وقدم منتخبنا أداءاً جامعياً رائعاً استطاع 
من خالله التفوق عىل املنتخب اإلمارايت 
بكل جدارة واس��تحقاق حيث استغلت 
العباتن��ا الف��رص الت��ي اتيح��ت له��ن 
وأحكم��ن الدفاع بصورة جي��دة ليخرج 
بانتصار مثني سيقربهن من املنافسة عىل 

امليدالية الذهبية.
للس��يدات  الس��الوي  منتخبنا  وتنتظ��ر 
مواجه��ة مصريي��ة عندم��ا يلتق��ي أمام 
منتخب قطر صاح��ب األرض والجمهور 
الس��اعة السادس��ة مس��اًء، حيث سبق 
وأن خرس منتخبنا م��ن العنايب يف الدور 
األول 58/56 ويتع��ني عليه الفوز بفارق 

أك��رث من نقطت��ني ليتص��در املركز األول 
ويخط��ف امليدالي��ة الذهبي��ة عندم��ا 

يتساوى املنتخبان يف النقاط )7 نقاط(.
وبعد نهاية املباراة، ق��ال املدرب فاضل 
مي��الد بأن الفوز ع��ىل املنتخب اإلمارايت 
ينبغي أن يك��ون حافزاً من أجل الظهور 
بص��ورة أفضل أم��ام املنتخ��ب القطري 

وه��ي املب��اراة املصريية التي ستحس��م 
هوية بطل املسابقة.

وتابع “ نحم��د الله الفوز عىل اإلمارات، 
فقد كان دفاعنا كان قويا، وأنهينا املباراة 
من��ذ الرب��ع الث��اين والجمي��ل يف األمر 

مشاركة 12 العبة يف املباراة..”
وأض��اف “ علين��ا اآلن أن نن��ى فرحة 

الف��وز عىل اإلم��ارات، ونرك��ز يف مباراة 
قط��ر الهامة لنعوض خس��ارتنا يف الدور 
األول ونفوز بأكرب عدد من النقاط لنتوج 
باللق��ب الخليجي ألول مرة وهو طموح 
نصبو إليه منذ ف��رة طويلة.. لقد ضمنا 
الفوز باملرك��ز الثاين وامليدالي��ة الفضية 
وهي نتيجة أفضل من النس��خة املاضية 

التي حققنا فيها املركز الثالث وامليدالية 
الربونزي��ة واآلن نطم��ح ونتطلع للمركز 

األول..”.
وذك��ر بأن الفوز ع��ىل املنتخب اإلمارايت 
وصيف النس��خة املاضية أمر يبعث عىل 
االعتزاز والسعادة ولكن األهم هي مباراة 
اليوم أمام قط��ر، معربا عن ثقته بقدرة 

جمي��ع الالعب��ات عىل الظه��ور املرشف 
وتقديم األداء املعروف عنهن خصوصا يف 
ظل ما يحظني به من دعم ومساندة من 
قبل البعثة البحريني��ة، معربة عن أمله 
يف أن تك��ون الالعبات عند حس��ن ظن 
الجميع لتحقيق األفضل ململكة البحرين 

يف هذا املحفل الخليجي.
ومن جانبها عربت الالعبة جميلة محمد 
عن فرحتها الكب��رية بتحقيق هذا الفوز 
الرائ��ع، وأك��دت بأن النتيج��ة هي مثرة 
لروح التعاون بني الالعب��ات والجهازين 
الفن��ي واإلداري، واتباع تعليامت الجهاز 
الفني ع��ىل وجه التحدي��د، مضيفة بأن 
اللالعبات درس��ن طريقة لعب املنتخب 
اإلمارايت ونق��اط الضع��ف والقوة لديه 
وأحكم��ن الدفاع بص��ورة جيدة وهو ما 
قاد إىل تحقيق ذلك الفوز العريض للمرة 

الثانية.
وأضاف��ت “ م��ن خ��الل مواجهتن��ا مع 
املنتخب اإلمارايت تبني لنا عن قرب مدى 
تفوقنا علي��ه، ولكننا مل نركن إىل التهاون 
والراجع، بل دخلنا بقوة من أجل انتزاع 
الفوز، فاحرام الخصم أمر واجب وأسايس 
يف الرياضة لتحقيق الفوز والتهاون يقود 

إىل الخسارة يف أحيان كثرية..”.
وتقدم��ت بخالص الش��كر والتقدير إىل 
كاف��ة زميالتها الالعبات ع��ىل ما أظهرنه 
من روح قتالية وح��امس كبري يف املباراة 
توج بتحقيق الف��وز، مؤكدة عىل أهمية 
اللع��ب بنف��س الح��امس والعزمية امام 
منتخ��ب قط��ر لتحقيق الف��وز وإحراز 
امليدالي��ة الذهبية، مش��رية إىل أن األهم 
هو االلت��زام بالروح الرياضي��ة واللعب 

النظيف وتقبل الفوز والخسارة.

سيدات السلة يكتسحن اإلمارات ويواجهن قطر اليوم
الدورة الخامسة لرياضة المرأة الخليجية

الدوحة              حسن علي

الخميس 16 مارس 2017  
 17 جمادى اآلخرة 1438

العدد 3075  19 sports@albiladpress.comرياضة

جميلة محمدفاضل ميالد

من لقاء منتخبنا واإلمارات  فرحة العبات السلة بعد الفوز

مل يحالف الحظ العبات منتخبنا الوطني 
للبولينج للس��يدات نورة س��لطان وليىل 
جناحي من تحقيق أحد املراكز املتقدمة 
واعت��الء منص��ة التتوي��ج يف مس��ابقة 
األس��اتذة الت��ي أقيم��ت صب��اح أمس 
ع��ىل مركز قطر ال��دويل للبولينج بعدما 
سيطرت الالعبات العامنيات عىل املراكز 
الثالث��ة األوىل ليعتلني صدارة الرتيب يف 

ختام مسابقة البولينج.
الالعبة ليىل جناح��ي نجحت يف التأهل 
إىل ال��دور قب��ل النه��ايئ لكنها خرست 
وودعت املنافس��ة بعدم��ا أحرزت324 
نقطة مبعدل126 %  وشاركت يف مباراة 
تحدي��د املركز الثال��ث والرابع وبدورها 
الثال��ث  املرك��ز  تحقي��ق  يف  أخفق��ت 
وامليدالي��ة الربونزي��ة، أم��ا الالعبة نورة 
س��لطان فإنها ودعت املنافسة مبكراً إثر 

خروجها من الدور التمهيدي.
وبعد انتهاء منافسات البولينج تصدرت 

س��لطنة عامن الرتيب الع��ام بحصولها 
عىل تسع ميداليات متنوعة بينها خمس 
ذهبي��ات وفضي��ة وث��الث برونزي��ات، 
وجاءت البحرين يف املركز الثاين بحصولها 
ع��ىل ارب��ع ميدالي��ات بينه��ا ذهبي��ة 

وفضيتني وبرونزي��ة، واإلمارات يف املركز 
الثال��ث بحصولها ع��ىل ميداليتني فضية 
وبرونزي��ة، بينام جاءت قط��ر يف املركز 

األخري من دون تحقيق أي ميدالية.

وعقب منافسات األساتذة، قالت إدارية 
املنتخ��ب صالحة الرميح��ي أن العباتنا 
مل يظهرن باملس��توى املعه��ود بهن فهن 
ميتلكن مس��تويات أفضل، ولكنها عربت 

يف الوق��ت ذاته عن رضاه��ا من النتائج 
قياساً بعدة ظروف.

وأضافت الرميحي “ األداء اللوايت ظهرن 
عليه هو أقل من املعت��اد، وكان نتطلع 

منه��ن األفض��ل، فالعامني��ات أظه��رن 
أداء ثابتا طوال ال��دورة والعباتنا قدمن 

مستويات متفاوتة ..”
وذك��رت بأن فرة اإلع��داد كانت قصرية 
للغاي��ة ومل تت��ح الفرص��ة أم��ام فتياتنا 
للتميز والظهور بصورة أفضل، فالالعبتان 
اللوايت كن يتدربن باس��تمرار هي زهرة 
هاش��م وليىل جناح��ي بين��ام ارتبطت 
الالعبة نورة سلطان يف مباريات الدوري 
املح��يل، ك��ام أن الفتي��ات عان��ني من 

اختالف التزييت..”.
وبدوره��ا ع��ربت الالعبة لي��ىل جناحي 
عن اس��فها من عدم القدرة عىل تحقيق 
ميدالية ملونة يف مس��ابقة الفردي رغم 
تأهلها للدور قبل النهايئ، موضحة بأنها 
حاول��ت جاهدة تقديم أفضل مس��توى 
ولكن الحظ مل يحالفها وباركت لزميالتها 
العامنيات الفوز باملركز األول وامليدالية 

الذهبية والفضية والربونزية.

منتخب البولينج ينهي مشواره بمركز الوصافة
اكتفى بأربع ميداليات ملونة

  ليلى جناحي ودعت المنافسة من الدور قبل النهائي من منافسات فردي البولينج أمس

 صالحة الرميحي

توج منتخبنا الوطن��ي لكرة الطاولة 
للس��يدات اليوم رسميا باملركز الثاين 
يف الرتيب الع��ام بعدما حصل عىل 
أربع ميدالي��ات ملونة بينها فضيتني 
وبرونزيتني، بينام احتلت قطر املركز 

األول واإلمارات املركز الثالث.
واس��تكملت مس��اء أمس منافسات 
دور الثامنية مبسابقة الفردي، حيث 
خرست كلثم اليايس من آية مجدي 
بنتيج��ة 4/0، وخرست العبتنا مريم 
خميس م��ن مها فرام��رزي بنتيجة 
4/0، بين��ام نجح��ت العبتن��ا مريم 
عبدالل��ه مجي��د يف التغل��ب ع��ىل 

زميلتها البحرينية أمل النعيمي 4/0 
لتتأهل إىل الدور قبل النهايئ قبل أن 

تخرس أمام الالعبة آية مجدي 4/0.
وأجري��ت مراس��م التتوي��ج تتويج 
أمس ليس��دل الستار عىل منافسات 
ك��رة الطاولة، وع��ب التتويج قالت 
الالعب��ة كلث��م اليايس بأنه��ا راضية 
بالحصيلة التي خرج بها املنتخب يف 
الدورة مقارنة بفرة اإلعداد القصرية 
واإلصاب��ة الت��ي تعرض��ت لها هي 
ش��خصيا والتي حال��ت دون القدرة 
عىل املنافس��ة بقوة ع��ىل امليدالية 

الذهبية.

واضافت “ تعرضت الصابة يف الركبة 
والكتف وتعالجت منها خالل الشهر 
امل��ايض، ول��ذ فإنن��ي مل أمتكن من 
الظهور بالصورة املطلوبة..” مش��رية 
إىل أنها جازفت باملشاركة يف البطولة 
ولكن نظ��راً لرغبتها الكبرية يف متثيل 
بلده��ا وحبه��ا للعبة ك��رة الطاولة 
فإنها تحاملت عىل نفسها وشاركت 

يف الدورة.
وأوضحت اليايس ب��أن النتائج التي 
تحققت تعد جيدة متمنية التعويض 

يف باقي االستحقاقات القادمة.
وبدوره��ا، ع��ربت الالعب��ة مري��م 

الكب��رية  س��عادتها  ع��ن  عبدالل��ه 
بالتواجد يف الدورة الخامسة لرياضة 
امل��رأة الخليجي��ة وتأهله��ا لل��دور 
قبل النهايئ يف املس��ابقة، مشرية إىل 
أنه��ا تعتز كث��ريا بالتواج��د يف هذا 
املحفل لكس��ب املزيد م��ن الخربة 
ع��رب االحت��كاك مع نخبة م��ن أبرز 

الالعبات.
واضاف��ت “ إنني يف مقتب��ل العمر 
وال أمل��ك الخربة الكافي��ة، ولكنني 
راضية عن نتائجي وس��عيدة بوجود 
والدي الذي يعت��رب الداعم األول يل 

  حياة بنت عبدالعزيز مع بطالت كرة الطاولةيف مشواري الريايض..”.

منتخب الطاولة يحصد 4 ميداليات ملونة
كسب برونزية الفردي أمس



 أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن وزارة اإلع��الم كانت وما 
زال��ت رشيكا أساس��ا يف النجاحات التي 
حققتها الحركة الش��بابية والرياضية يف 
اململك��ة من خالل حرصها املوصول عىل 
الرياضية  واألح��داث  الفعاليات  تغطية 
وإبراز اإلنجازات البحرينية التي تحققها 
املنتخب��ات واألندي��ة الوطني��ة والفرق 

الرياضية بصورة زاهية.
جاء ذلك مبناس��بة التعاون مع تلفزيون 
البحرين لنقل فعاليات بطولة هاملتون 
الت��ي  الحدي��دي،  للرج��ل  األس��رالية 
سيش��ارك فيها فري��ق البحرين للتحمل 
13 مع نجومه املحرفني، وستقام يف أيام 
غ��دا الجمعة والس��بت واألحد املقبلني 
واعتبارا من الس��اعة التاس��عة والنصف 
صباح��ا ع��ىل القن��اة الرياضي��ة األوىل 

لتلفزيون البحرين.

وأش��ار س��موه إىل أن تلفزيون البحرين 
وم��ن خالل خطوته بنقل الس��باق عىل 
الهواء مب��ارشة وملدة 3 أيام يؤكد حرص 
املس��ؤولني في��ه عىل املش��اركة الفاعلة 
يف ن��ر ثقاف��ة رياض��ة الرايثل��ون يف 
البحرين وتس��ليط الضوء عىل املشاركة 
البحريني��ة يف البطول��ة الت��ي تعترب من 
أقوى بط��والت الرايثلون وقال س��موه 
“نح��ن نس��ري بخط��ى ثابت��ه نحو نر 
رياض��ة الرايثلون يف البحرين عرب النقل 
التلفزيوين وجميع املعطيات واملؤرشات 
تثبت أن ه��ذه الرياضة أخذت طريقها 
يف االنتش��ار الرسيع بني مختلف الفئات 
العمرية، حتى باتت املسابقات املحلية 
تزخر باملش��اركني الذين يتنافسون بكل 
قوة وحامس��ة عىل لقب تلك املسابقات 
يف ظ��ل التغطي��ة اإلعالمي��ة املتميز لها 
من قبل مختلف وس��ائل اإلعالم مبا فيها 
تلفزيون البحرين الذي يحرص دوما عىل 

التواجد فيها”.
وأض��اف س��موه “إنن��ا نعت��رب خط��وة 

تلفزيون البحرين بنقل وقائق الس��باق 
ع��ىل مدار 3 أي��ام هي مبثاب��ة الخطوة 
الرائدة واملتميزة والتي تس��اهم يف دعم 
جهودن��ا الرامية اىل ن��ر اللعبة ونقل 
س��باقاتها املختلف��ة لتعريف الش��باب 
البحرين��ي بهذه الرياض��ة التي تتطلب 
جه��دا بدنيا وعقليا وذهني��ا وصوال إىل 

خط النهائية”.

ويف ش��أن البطول��ة الدولية قال س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة “إن 
البطولة تعترب محطة أخرى من محطات 
املش��اركة يف بط��والت الرايثل��ون بعد 
التواجد اإليج��ايب والناجح يف البطوالت 
السابقة التي شارك فيها فريق البحرين 
للتحمل 13 وحق��ق فيها إنجازات كبرية 
ومتمي��زة، وأثبت فيها أنه رقم صعب يف 

تل��ك البطوالت، التي نتطل��ع أن يحقق 
الفري��ق املزي��د م��ن النجاح��ات عىل 

املستوى الدويل والعاملي”.
وتاب��ع س��موه “املش��اركة يف البطول��ة 
الدولي��ة بفري��ق البحري��ن للتحمل 13 
بعدد م��ن نجومه املحرفني تأيت يف إطار 
برنام��ج التواجد بالبط��والت الخارجية، 
التي يس��عى الفري��ق إىل تأكيد مكانته 

كب��رية  مجموع��ة  مبش��اركة  العاملي��ة 
من أبط��ال الع��امل ومن ه��ذا املنطلق 
حرصنا عىل املش��اركة من أجل التواجد 
واملحافظة عىل املكتسبات التي جعلت 
من البحري��ن مركزا لرياض��ة الرايثلون 
يف الرق األوس��ط وباتت متتلك صورة 
ناصعة ومتميزة عن فرقها الرياضية التي 

طبعت اسمها يف سجالت األبطال”.  
وراء  م��ن  “نه��دف  س��موه  وأض��اف 
مش��اركتنا يف س��باق الرايثلون األسرايل 
لتأكيد تطور مس��توانا يف هذه الرياضة 
املهمة بعد التواجد يف مختلف بطوالت 
الع��امل، إذ إثبت الفريق فيها قدرة عالية 
عىل تجاوز التحديات يف س��بيل الوصول 
إىل اله��دف الحقيقي والتتويج باأللقاب 
ومن خالل هذه املش��اركات عالوة عىل 
تحقي��ق اله��دف األهم واألس��مى وهو 
الرويج للمملك��ة واملنجزات الحضارية 
والتنموي��ة الت��ي تعيش��ها اململك��ة يف 
مختل��ف املج��االت ومن بينه��ا الحركة 

الشبابية والرياضية”.

ناصر بن حمد: بطولة هاملتون األسترالية فرصة للترويج إلى المملكة
“الرياضية” تنقل السباق بمشاركة فريق التحمل البحريني 13

تغطية       المكتب اإلعالمي

رفعت وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 
من وت��رية تحضرياتها لتنظي��م ملتقى 
ال��ذي  الوطني��ة،  األندي��ة  مس��تقبل 
س��ينطلق يوم الس��بت املقبل املوافق 
18 مارس الجاري وس��ط مشاركة كبرية 
من قب��ل األندية الوطني��ة ومتحدثني 
من أصحاب الخ��ربة العلمية والعملية 
والتجارب التي ت��م تنفيذها عىل أرض 

الواقع. 
وتحولت اللجان العاملة يف امللتقى إىل 
خلية نحل يف األيام املاضية؛ اس��تعداداً 
النهائي��ة  اللمس��ات  جمي��ع  لوض��ع 
النطالق��ة امللتق��ى وإظه��ار فعالياتها 
كافة بالشكل الالئق، الذي يتناسب مع 
أهميته ومشاركة عدد كبري من األندية 
الوطنية فيه تحقيقا للنجاحات املتميزة 
له ووصوله إىل األهداف التي وجد من 
أجلها يف رس��م مستقل األندية الوطنية 

بصورة تشاركية. 
ويف جانب التحض��ريات التي تقوم بها 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة قال 

مدير إدارة شؤون األندية طارق العريب 
“وضع��ت الوزارة نص��ب عينيها توفري 
املناخ��ات الالزمة إلنجاح امللتقى الذي 
نعتربه مكانا مناسبة لتأكيد اسراتيجية 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة يف 
إرشاك األندية الوطنية لرس��م سياساتها 
العامة وتحديد احتياجاتها املس��تقبلية 

واملساهمة الفاعلة يف وضع التصورات 
واملقرح��ات التي ميكن من خاللها بناء 
مستقبل أفضل لها من جميع النواحي 

وزيادة فاعليتها اإلدارية والفنية”. 
وأضاف الع��ريب “نثمن عالي��ا التفاعل 
االيج��ايب م��ن قب��ل األندي��ة الوطنية 
وحرصه��م املوصول عىل املش��اركة يف 

امللتق��ى وه��و الذي ظه��ر واضحا من 
استامرات التس��جيل التي بينت حرص 
األندية ع��ىل التواجد يف امللتقى إلبداء 
آراءه��م وأفكاره��م حول مس��تقبلهم 
والطريق��ة األفضل للوصول إىل تحقيق 
التط��ور التصاعدي لألندي��ة البحرينية 
بعد الح��وار واملناقش��ة واالطالع عىل 
أفض��ل التج��ارب الناجح��ة يف جميع 

املجاالت التي يتضمنها امللتقى”. 
وحرص��ا م��ن وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة عىل إث��راء محاور املؤمتر تم 
اختيار املتحدثني بص��ورة متميزة ومن 
من ميتلكون تجربة عملية منفذة عىل 
أرض الواقع من بني املتحدثني الش��يخ 
عيل بن خليفة رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم، الذي س��يتحدث يف محور 

االحراف.
ويشارك يف امللتقى الوناس مادان مدير 
إدارة املش��اريع واملدير الفني باللجنة 
األوملبية البحرينية، الذي سيتحدث عن 

اكتشاف ورعاية املواهب الرياضية.

“مستقبل األندية” منصة لتطوير األندية البحرينية 

علي بن خليفة يتحدث عن االحتراف.. والوناس 
عن اكتشاف المواهب 

ضاحية السيف       وزارة شؤون الشباب والرياضة

الفورموال 2 والبورش جي تي 3 

أبرز السباقات المساندة لجائزة البحرين 
الكبرى لطيران الخليج 2017

الصخير         حلبة البحرين الدولية

الوناس مادان  الشيخ علي بن خليفة 

جانب من سباق الرجل الحديديسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
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النعيمي يؤكد جهوزية نادي 
راشد لمهرجان كأس الملك للخيل

الصخري - نادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل: يرقب الجمهور مهرجان سباق 
الخيل الكبري عىل كأس صاحب الجاللة 

امللك، والذي سيشمل سباق بطولة 
العامل للسيدات “إفهار” عىل كأس سمو 

الشيخة فاطمة بنت مبارك للجياد 
العربية األصيلة، الذي ينظمه نادي 

راشد للفروسية وسباق الخيل يوم غٍد 
الجمعة.

ومع اقراب ساعة الصفر للمهرجان تتواصل االستعدادات 
التنظيمية والفنية إلنجاح املهرجان، إذ أكد مدير العالقات 
العامة بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل حمد النعيمي 
حرص إدارة النادي وبتوجيهات الهيئة العليا للنادي برئاسة 

سمو الشيخ عبدالله بن عيىس آل خليفة ونائبه سمو الشيخ 
عيىس بن سلامن بن حمد آل خليفة عىل تهيئة الظروف 

واإلمكانات املناسبة إلنجاح الحدث الكبري الذي ميثل مناسبة 
وطنية غالية.

وقال النعيمي إن نادي راشد بارش االستعدادات مبكراً لتنظيم 
املهرجان العائيل الرفيهي، الذي يقام سنوياً مبصاحبة السباق، 

وسيشتمل عىل فعاليات متنوعة تناسب جميع الحضور 
إلسعادهم وإرشاكهم يف إنجاح املهرجان، وستكون الدعوة عامة 

ومفتوحة لحضور الجميع كباراً وصغاراً لالستمتاع بالفعاليات 
ومشاهدة منافسات سباق كأس جاللة امللك، ويعترب قمة 

سباقات املوسم، بجانب السباق العاملي لسمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك للسيدات، كام حرص النادي عىل رصد جوائز 

متنوعة للجامهري سيتم السحب عليها أثناء املهرجان.

“الحلبة” مع موعد جديد من “تجارب 
القيادة المثيرة”

الصخري - حلبة البحرين الدولية: سيكون محبو فعاليات حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة السيارات يف الرق األوسط” عىل موعد جديد مع فعالية “تجارب القيادة املثرية”، 

التي ستنطلق  غدا الجمعة.
وتتيح الحلبة يف هذه الفعالية إىل عشاق الرسعة فرصة تجربة وقيادة سيارات ذات أداء 
قوي وألول مرة يف البحرين واملنطقة، إذ تقدم حلبة البحرين الدولية قيادة سيارة رينو 

كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3، وذلك ضمن 
فعالية ستقدم للجامهري املتعة واإلثارة عىل مضامر حلبة صخري العاملية.

وتنطلق هذه الفعالية عىل مضامر الحلبة العاملي من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء، 
وسيتمكن محبو الرسعة من تجربة ركوب سيارة الراديكال اس ار 3 التي تنطلق من 0 

حتى 100 كيلومر يف الساعة يف 3.4 ثوان فقط، وذلك بثالث لفات عىل املضامر العاملي، 
ب� 35 دينارا بحرينيا ومدة التجربة 40 دقيقة. 

هذا إضافة إىل تجربة قيادة الراديكال اس ار 1 التي ستمكن محبيها من اختبار قدراتهم 
بتجربة قيادة هذه السيارة الرياضية التي تعترب من أرسع السيارات يف العامل، وذلك 

بجولتني، وتتضمن كل جولة 5 لفات، أي ما مجموعة 10 لفات عىل مضامر الحلبة العاملي 
وذلك ب� 140 دينارا بحرينيا ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة.

حمد النعيمي

من فعالية تجارب القيادة المثيرة

تس��تعد حلب��ة البحري��ن الدولي��ة 
“موطن رياضة السيارات يف الرق 
األوسط” الس��تضافة سباق فورموال 
1 جائ��زة البحرين الك��ربى لطريان 
س��ينطلق  ال��ذي   ،2017 الخلي��ج 
يف الف��رة م��ن 14 إىل 16 أبري��ل 
له��ذا  لي��يل  كأول س��باق  املقب��ل 
املوس��م وكجولة ثالثة لبطولة العامل 

للفورموال 1. 
وستستضيف حلبة البحرين الدولية 
ع��ددا م��ن الس��باقات املس��اندة 
العامل��ي واإلقليمي  عىل الصعيدين 
مع تنظي��م كل م��ن الجولة األوىل 
واالفتتاحي��ة م��ن بطولة س��باقات 
الفورم��وال 2، والجولة الختامية من 
بطولة كأس تح��دي البورش جي يت 
3 الرق األوس��ط. وستكون اإلثارة 
والح��امس ح��ارضة عىل مس��ارات 
الحلبة يف سلس��لة الفورموال 2 ذات 

املقعد الواحد، التي تعترب عىل نطاق 
واس��ع املغ��ذي الرئيس ال��ذي ميد 

الفورموال 1 بالسائقني واملواهب.
وانطلقت ه��ذه البطولة منذ العام 
2005، إذ إنه��ا توف��ر مزيج��ا م��ن 
ذات  والس��يارات  واألم��ان  الرسعة 
التقني��ة العالي��ة وأفض��ل املواهب 
الش��ابة يف رياض��ة الس��يارات. كام 
توف��ر البطول��ة فرص��ة للس��ائقني 
الش��بان لع��رض وإظه��ار قدراتهم 

الفورموال  ف��رق  أم��ام  ومهاراته��م 
1 وه��م يتنافس��ون ع��ىل مضامري 

الحلبات العاملية.
ومن��ذ موس��مها االفتتاحي خّرجت 
البطول��ة العديد من الس��ائقني من 
ه��ذه البطول��ة إىل بطول��ة الع��امل 
بط��ل  أول  وأوله��م   1 للفورم��وال 
للبطولة التي كانت تحت مس��مى 
الج��ي يب 2 نيك��و روزب��ريغ بط��ل 
املوس��م العام امل��ايض ضمن بطولة 

كان   2015 وبالع��ام   .1 الفورم��وال 
هناك 8 من أصل 20 س��ائقا قادمني 
م��ن البطول��ة عىل خ��ط االنطالق 
ضمن بطول��ة الفورموال 1، وحقيقة 
أن 60 سائقا متكنوا من فرصة قيادة 
س��يارة الفورموال 1 بع��د أدائهم يف 

هذه البطولة.
وه��ذا العام تع��ود البطولة للحلبة 
بع��د أن توقف��ت س��نة واح��دة، 
وس��تكون الجولة االفتتاحية كسباق 
مس��اند لس��باق جائ��زة البحري��ن 
الكربى لط��ريان الخليج 2017 وكام 
س��تقام االختبارات الرس��مية يف 29 

إىل 31 مارس الجاري.
الس��باق الثاين بطول��ة كأس تحدي 
الب��ورش جي يت 3 الرق األوس��ط، 
وتعت��رب من أكرث البطوالت نجاحا يف 
املنطقة، إذ أسس��ها أسطورة رياضة 

السيارات النمساوي والر ليكرن. 

من بطولة كأس تحدي البورش جي تي 3 



اأثار عدم ح�ضور املمثل���ة اإيفا منديز حفل جوائز 
الأو�ض���كار مع �رشيكه���ا املمثل راي���ان جو�ضلينج 

الت�ض���اوؤلت، حي���ث كان ريان مر�ضح���ا جلائزة 
اأو�ض���كار اأف�ضل ممث���ل رئي�ضي ع���ن دوره يف 

فيلم “ل ل لند”.
وقال���ت اإيفا، يف حوار م���ع جملة “�ضيب” 
الأمريكي���ة، يف عدده���ا ال���ذي �ضي�ض���در 14 

اجل���اري، اإنه���ا اأ�ضبح���ت ل حتب ح�ض���ور هذه 
املنا�ضب���ات، م�ضيفة اأن “م���ا ل يعرفه الكثريون 

ب�ض���اأين ه���و انني اأح���ب الوج���ود يف املن���زل، بدل من 
الذهاب للأو�ضكار، اأف�ضل اأن اأبقى مع بناتي”.

ي�ض���ار اإلى اأن اإيفا )43 عاما( لديها ابنت���ان من �ضديقها رايان هما 
ا�ضمريالدا )عامان( وامادا )11 �ضهرا(، وقد بدت يف �ضورتها على غلف املجلة ر�ضيقة 

جدا، وذلك بعد عام من اإجنابها طفلتها الثانية.

حط���م الألبوم اجلدي���د للمغني وموؤل���ف الأغاين 
الربيط���اين اإد �ضريان الرقم القيا�ضي للمبيعات 

موؤخرا بعد اأن اأ�ضبح اأ�رشع األبوم ملطرب منفرد 
يحق���ق مبيعات يف تاريخ �ضب���اق الأغنيات يف 
بريطاني���ا، كم���ا هيمنت اأغنيات م���ن الألبوم 
اأي�ض���اً على �ض���دارة القوائم. وحق���ق الألبوم 
الذي يحمل ا�ض���م “÷” فح�ضب مبيعات بلغت 

672 األف ن�ضخ���ة يف اأول اأ�ضبوع، ما جعله يحتل 
املرك���ز الثال���ث لأعلى مبيعات عل���ى الإطلق بعد 

األبوم اأديل “25” واألبوم فرقة اأوي�ض�س “بي هري ناو”. 
وقالت ال�رشكة الر�ضمية لبيانات قوائم الألبومات والأغنيات، اإن اإحدى اأغنيات 

الألب���وم “�ضاي���ب اأوف يو” ت�ض���درت قائمة الأغني���ات واحتلت اأغنيات اأخ���رى ل�ضريان 
املراك���ز اخلم�ضة الأولى، فيم���ا ظهرت كل اأغنيات الألبوم ال�ض���ت ع�رشة بني اأف�ضل 20 

اأغنية.

مناسبات

أغنيات

في 2018

ك�ض���ف موق���ع “Hollywood life” اأن النجمة اأجنلينا جويل تخطط لتبن���ي اأطفال اآخرين، غري اأبنائها 
ال�ضت���ة بعد انتهائها من اإجراءات طلقها، م���ن النجم براد بيت. وقال املوقع اإن جويل خلل الفرتة املقبلة 

ت�ضاعد نف�ضها على جتاوز ما حدث مع بيت، من اأجل الرتكيز على حياتها ال�ضخ�ضية والهتمام باأبنائها.
وكانت جويل قد تبنت 4 اأطفال، واأجنبت من بيت طفلني تواأم “فيفان” و”كونك�س”، حيث اأجنبتهما 

بعد زواجهما عام 2014.
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اأن���ِت بطل���ة لفيلم���ني ل علق���ة لهم���ا ببع�ضهما 
البع����س، مب���ا اأن اأحدهما “و�ضول” ينتم���ي اإلى اللون 
اخلي���ايل املبن���ي على حبك���ة ترغ���ب يف اأن كائنات من 
كوك���ب اآخر تزور الأر����س، والثاين “حيوان���ات ليلية” 
ت���دور حوادث���ه يف عامل الإج���رام واخلط���ف واملغامرات 
اخلط���رة. حدثينا ع���ن العملني وعن ميل���ك ال�ضخ�ضي 

كممثلة لنوع حمدد من الأدوار؟
�ضحي���ح اأن الفيلمني خمتلف���ان اإلى درجة كبرية، 
فبينما ي���روي “و�ضول” حكاية اأخ�ضائية علمية اأمثلها 
�ضخ�ضي���اً، جتد نف�ضه���ا يف مهمة ر�ضمي���ة م�ضوؤولة عن 
اإجراء حم���اولت لإدراك الأ�ضباب التي دفعت بكائنات 
من كوكب �آخر �إلى �لهب���وط فوق �لأر�ض و�ل�سعي �إلى 
خلق احلوار مع الب�رش، يتناول “حيوانات ليلية” املوقف 

اخلط���ري الذي يجد فيه رب اأ�رشة نف�ض���ه حينما يتعر�س 
لهجوم ليلي يف �ضحبة عائلته من ع�ضابة من املجرمني 
تخطف العائلة وترتكه فري�ضة رغبته امللحة يف الك�ضف 
عن حقيقة ما حدث يف ما بعد، ثم النتقام من مهاجميه.

اأنا فخورة مب�ضاركتي يف هذين الفيلمني، خ�ضو�ضاً 
بف�ضل النوعية املتفوقة لكل منهما، غري اأنني كممثلة 
اأ�ضع���ر باأنن���ي ت�ضلمت هدي���ة تكم���ن يف الفر�ضة التي 
اأتيح���ت يل من اأج���ل ك�ضب ثقة اجلمه���ور واأهل املهنة 
عل���ى ال�ضواء يف جمالني بعيدين ع���ن بع�ضهما البع�س، 

مثل اخليال واملغامرات العنيفة.
اأم���ا عن ميلي ال�ضخ�ضي كممثلة جت���اه اأحد الأنواع، 
فل اأخفي اأنني مولعة بالكوميديا، على رغم عدم انتماء 
اأي من العملني املعنيني اإليها، واأنني جربت هذا اللون 
يف فيل���م “الآن�ض���ة بيتيغ���رو تتمتع باحلي���اة ملدة يوم 
واح���د” و�ضعدت بهذه التجربة اإلى درجة تفوق اخليال. 
لكنن���ي ل اأرى نف�ض���ي متخ�ض�ض���ة يف ل���ون حمدد مهما 
اأحببت���ه، واأف�ضل ممار�ض���ة التنويع، وهو يظ���ل اأف�ضل 
و�ضيلة معروفة لتحقيق الذات واكت�ضاب اخلربة اللزمة 

يف كل ميادين فن التمثيل.

اأن���ت يف فيلم “�ضن���ة كبي�ضة” اأحد اأجم���ل اأعمالك 
املرح���ة فوق ال�ضا�ضة، اأديت �ضخ�ضي���ة امراأة اإيرلندية 
�ضاب���ة تطلب يد حبيبها يف الي���وم الوحيد الذي ت�ضمح 
به التقاليد للمراأة اليرلندية باأن تت�رشف هكذا، اأي يف 
29 �سب���اط )فرب�ير( من �ل�سنة �لكبي�سة. هل تعتربين 
مثل ه���ذه الرومان�ضية ل تزال �ضاحل���ة للع�رش احلايل، 
عل���ى رغم التغيريات التي ط���راأت على العقليات عرب 

الزمن؟
 نع���م ومتاأكدة كلياً من ذلك، ب���ل اإن الرومان�ضية 
�ضاحل���ة لكل الع�ضور، لكن ال���ذي يحدث هو اأن املراأة 
جت���د نف�ضها الآن مرغم���ة، اإذا اأرادت اأن تقتحم ميدان 
العم���ل، خ�ضو�ضاً ال�ضينمائ���ي، اإلى ج���وار الرجل، على 
جتاهل رومان�ضيتها وتقم�س �ضخ�ضية غري �ضخ�ضيتها 
الطبيعي���ة حت���ى تبدو �ضجاع���ة وقاتلة اإلى ح���د ما، واإل 
وج���دت الطريق م�ضدوداً اأمامه���ا. �ضدقني اإذا قلت لك 
اأن الرج���ل هو امل�ضوؤول الأول عن فق���دان املراأة جوهر 
هويته���ا يف هذا الزم���ن لأنه ل يوؤمن بق���وة الرومان�ضية 
اإطلقاً وينظ���ر اإلى اأي امراأة تربز مثل هذه ال�ضفة على 
اأنه���ا �ضعيفة وميكن ال�ضحك عليه���ا ب�ضهولة. واأعتقد 

اأن اجلمهور الن�ضائي ي�ضاركني وجهة نظري هذه.
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واتسون تكشف سبب 
رفضها “ال ال الند”

االسم

“اإمباير  اأع����ل����ن����ت 
امل���وزع  انرتنا�ضيونال”، 
امل�������������رشح������ي احل�����������رشي 
بيكت�رشز  ’�ضوين  ل�����رشك��ات 
انرتنا�ضيونال‘  ريلي�ضنج 
فوك�س‘  �ضينت�رشي  و’20 
اأنيمي�ضن‘  و’درميوورك�س 
يف  اإنديا‘  �ضتار  و’فوك�س 
اإط��لق  عن  الأو���ض��ط،  ال�رشق 
املنتظر  ال�����ض��ن��اف��ر  ف��ي��ل��م 
’ال�ضنافر.. القرية املفقودة‘ 
يف جميع �ضالت ال�ضينما يف 
30 مار�س،  املنطقة بتاريخ 
ان��ط��لق  وي��رتاف��ق   .2017
الفيلم باللغة الجنليزية مع 
اإ�ضداٍر باللغة العربية توؤدي 
التلفزيونية  املذيعة  �ضمنه 
ال���ب���ارزة راي����ا اأب����ي را���ض��د 
ال�ضنفورة  �ضخ�ضية  �ضوت 

ال�ضف�ضافة. 
ت������روي ق�����ض��ة ف��ي��ل��م 
بالكامل  املتحركة  الر�ضوم 

خريطٍة  على  ال�ضنفورة  تعرث  اأن  بعد  وم�ضوقة،  جديدة  اأحداثاً 
غام�ضة لتخو�س مع اأ�ضدقائها املقربني، �ضنفور مفكر ’بريني‘ 
فريدة  رحلًة  ’هيفتي‘،  بدين  و�ضنفور  ’كلمزي‘  اأخرق  و�ضنفور 
عرب الغابة اخلطرة واملليئة باملخلوقات ال�ضحرية لإيجاد القرية 
املعروف  ’جارجاميل‘  ال�رشير  ال�ضاحر  يبلغها  اأن  قبل  ال�ضائعة 
املحفوفة  الرحلة  ه��ذه  خ�ضم  ويف  بالعربية.  �رش�ضبيل  با�ضم 
لكت�ضاف  طريقهم  يف  ال�ضنافر  اأن  يبدو  واملخاطر،  باملغامرات 
اأكرب �رش يف تاريخ ال�ضنافر.  تتطلع ’اإمباير انرتنا�ضيونال‘ اأن يلقي 

ذات  للفيلم  العربي  الإ���ض��دار 
اأعمال  به  حظيت  ال��ذي  النجاح 
ال�ضابقة،  ال�ضهرية  ه��ول��ي��وود 
والتي اأ�ضبحت مرتبطًة باأ�ضوات 
املرموقني،  النجوم  م��ن  نخبٍة 
وم��ان��دي  لوفاتو  دمي��ي  اأم��ث��ال 
ب��ات��ي��ن��ك��ني وج��ول��ي��ا روب��رت�����س 
واآرييل وينرت ومي�ضيل رودريجر 
بودي  وداين  بريفر  ماك  وج��اك 
ويل�ضون  وراي��ن  ماجنانيلو  وجو 

واإيلي كيمرب.
فيلم  طرح  عن  حديثه  ويف 
ال�ضنافر يف �ضوق ال�رشق الأو�ضط، 
�رشح ماريو جونيور حداد، رئي�س 
’اإمباير انرتنا�ضيونال‘: “�ضهدنا 
من����واً غ���ري م�����ض��ب��وٍق يف ق��ط��اع 
الرتفيه العائلي يف املنطقة. ول 
امل�ضاهمة  على  مهمتنا  تقت�رش 
يف ه����ذا ال��ن��م��و ف���ق���ط، واإمن����ا 
اأفلمنا  اإلى تقدمي  تتعدى ذلك 
باللغة  الناطقني  للم�ضاهدين 
دبلجة  ت�ضاعدنا  حيث  العربية. 
اأ�ضوات  العربية با�ضتخدام  اللغة  اإلى  ال�ضهرية  العاملية  الأفلم 
م�ضوقة  جتربة  تقدمي  على  را�ضد  اأب��ي  كرايا  حمبوبة  مواهب 
اأن هذا  لكم  نوؤكد  �ضواء.  والعائلت على حد  للأطفال  تن�ضى  ل 
ال�ضينمائية  العرو�س  لزيادة  الرامية  جهودنا  بداية  هو  الفيلم 

لع�ضاق الأفلم يف ال�رشق الأو�ضط”.
ا�ضتهرت  التي  را�ضد،  اأبي  م�ضاركة  حتظى  اأن  املتوقع  من 
التلفزيوين  العربية  امل��واه��ب  برنامج  تقدمي  يف  بامل�ضاركة 

’اآراب�س جوت تالنت‘، ب�ضعبية كبرية يف جميع الدول العربية. 

آيمي أدامز: 
الرومانسية 
جوهر المرأة

“السنافر.. القرية المفقودة”
يجذب اهتمام الجمهور 

قال املخرج ال�ضينمائي جيم�س كامريون 
اإن اجل���زء الث���اين م���ن فيل���م )اأفات���ار( الذي 
يجل����س على عر����س مبيعات �ضب���اك التذاكر 
حتى الآن تاأجل مرة اأخرى ولن يخرج للنور يف 

2018 كما كان متوقعا.
وق���ال كامريون ل�ضحيف���ة )تورونتو �ضتار( 
الكندي���ة اإنه يعم���ل عل���ى كل الأج���زاء الأربعة التي 
يج���ري التخطيط لإنتاجها ل�ضل�ضل���ة اأفاتار يف ذات الوقت 

ولي�س لديه موعد حمدد لإ�ضدار اأولها وهو )اأفاتار2(.
واأ�ضاف املخرج احلا�ضل على اأو�ضكار لل�ضحيفة يف مقابلة ن�رشت موؤخرا عندما �ضئل 
ع���ن التقدم يف اإنت���اج اجلزء الثاين “ح�ضن���ا.. لن يحدث ذل���ك يف 2018. مل نعلن تاريخا 

حمددا لإ�ضدار الفيلم”.
 واأ�ض���اف “م���ا يحتاج النا����س لفهمه هو اإنه���ا �ضتكون اإ�ض���دارات متتابعة كاإيقاع. 

ولذلك فنحن نعمل على اأفاتار 2 و3 و4 و5. اإنه م�رشوع ملحمي”.

 ك�ضف���ت املمثل���ة الإجنليزي���ة اإمي���ا وات�ض���ون موؤخرا 
ال�ضبب وراء عدم قيامها ببطولة فيلم “ل ل لند” للمخرج 
الأمريكي دامني �ضازي���ل رغم اأنها كانت املر�ضحة للعمل 

به.
واأك���دت اإميا )26 عاما( اأنها مل ت�ضتطع اأن توؤدي دور 
البطول���ة يف ه���ذا العمل الفن���ي لأنه ب�ضب���ب “ت�ضارب يف 

املواعيد”، ح�ضبما ذكر موقع ذا تاميز اأوف اإنديا.
ولفت���ت املمثل���ة الإجنليزي���ة اإل���ى اأنه���ا مل ت�ضتط���ع 
التوفي���ق بني مواعي���د ت�ضوير الفيلم اجلدي���د “اجلميلة 

والوح����س” للمخرج الأمريكي بيل كوندون وبني العمل يف فيلم “ل 
ل لن���د” الذي يحك���ي عن ممثلة طموحة تق���ع يف حب عازف 

بيانو.
واأ�ض���ارت اإميا اإلى اأنه يحدث يف اأحيان كثرية اأن 
يرتبط ا�ضم ممثل بعينه بعم���ل فني ير�ضح للقيام 
به مما يخل���ق نوعا من الرتقب لذل���ك العمل ولكن 
يعتذر املمثل يف النهاية. يذكر اأن الدور الذي كانت 
مر�ضح���ة له اإميا وات�ض���ون يف فيلم “ل ل لند” قامت 
به املمثل���ة اإميا �ضت���ون التي نالت اأو�ض���كار جائزة 

اأح�ضن ممثلة عنه يف فرباير املا�ضي.

�ض���كل ا�ضم “جيج���ي حديد” يف ال�ضنوات املا�ضي���ة، علمة فارقة يف عامل 
ال�ضهرة واملو�ضة وعر�س الأزياء.

وبعدما لفتت العار�ض���ة ال�ضهرية الأنظار اليها موؤخراً باحتللها غلف 
الع���دد الأول م���ن جمل���ة Vogue بن�ضخته���ا اخلا�ضة لل����رشق الأو�ضط، 

نك�ضف لكم اليوم عن ا�ضمها احلقيقي.
وا�ض���م جيجي احلقيق���ي هو جيلينا ن���ورا، ابنة رج���ل الأعمال 
واملليونري الأمريكي من اأ�ضل فل�ضطيني حممد حديد، و�ضقيقة 
العار�ض���ة بيل حدي���د. ُيذكر اأن ا�ضم نورا ا�ض���م عربي بامتياز، 

ومعناه: النور وال�ضوء ال�ضاطع.
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عرفت املمثلة الأمريكية اآمي����ي اأدامز النجاح اجلماهريي العري�ض العام 2005، 

حني �ساركت يف الفيلم ال�ستعرا�سي “�ساحر”، على رغم اأنها ظهرت قبل ذلك يف فيلم 

ع����رف رواجًا عامليًا هو “ام�سكني اإذا ا�ستطع����ت” من اإخراج �ستيفن �سبيلربغ اإىل جوار 

ليوناردو دي كابريو، اإل اأن دورها ال�سغري احلجم يف هذا العمل مل يحقق لها العرتاف 

الر�سمي. وبالتايل تنتمي اأدامز اإىل فئة النجمات اللواتي 

عرفن ال�سهرة بعد طول انتظار، فهي كانت قد تعدت �سن 

الثالث����ني حينما ظه����رت يف الفيلم ال����ذي اأطلقها، لكنها 

عرف����ت يف م����ا بعد كيف تثب����ت وجودها وتك����رر التجارب 

الناجحة يف عدد من الأفالم.

الالف����ت اأن ع����ددًا من كبار جنوم هولي����وود �ساركوا اأدامز يف بطول����ة اأفالمها، مثل 

مريي����ل �سرتي����ب والراحل فيلي����ب �سيمور هوفم����ان وبن �ستيل����ر وتوم هانك�����ض وفران�سز 

ماكدورماند، غري دي كابريو الذي مل يجلب لها احلظ.

جاءت اأدامز اإىل باري�����ض للرتويج لفيلميها احلديثني “و�سول” من اإخراج الكندي 

دين����ي فيلن����وف، و”حيوان����ات ليلي����ة” ال����ذي نفذه جنم 

البت����كار يف ميدان املو�س����ة توم فورد، ال����ذي حتول هنا 

للمرة الثانية يف خالل ثالثة اأعوام اإىل خمرج �سينمائي، 

وفيه تتقا�سم اأدامز البطولة مع املمثل جايك جايلنهال، 

فالتقتها احلياة اللندنية وحاورتها.
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اأفادت درا�ص���ة �ص���ادرة ع���ن الأكادميي���ة الوطنية 
للعلوم يف الوليات املتحدة اأن اللون الأ�صفر ل�صيارات 
التاك�ص���ي يف ع���دة دول ح���ول الع���امل مل يت���م اختياره 
ع�ص���وائياً، بل اإن الأمر يتعلق مبعايري الأمان، حيث ثبت 
اأن �صيارات التاك�صي �صفراء اللون تتعر�ض لعدد قليل 

من احلوادث على الطرق.
ويف �ص���نغافورة، توجد بع�ض �ص���يارات التاك�ص���ي 
بالل���ون الأزرق واأخ���رى باللون الأ�ص���فر، وتتبع باحثون 
اأكرث من �ص���تة ع�رش األف �ص���يارة من اللون���ن على مدار 

ثالثة اأ�صهر. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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يجعل���ك ه���ذا الي���وم حت���ت ال�ص���وء 
وم�صهوراً، وتخو�ض مواجهات. 

ل ت�ص���غط على احلبيب وتطلب منه 
اأموراً ل ي�صتطيع تنفيذها

مت�صية �صاعات طويلة يف النقا�صات 
غري املجدية ترهق اأع�صابك 

ل تتوق���ف عم���ا ب���داأت ب���ه لتخفيف 
وزنك، والنتائج يف القريب العاجل

يط���رح ت�رشف اأح���د الزم���الء جتاهك 
بع�ض الت�صاوؤلت حول قوتك

ال�رشيك يطالبك بجواب حا�ص���م حول 
طبيعة العالقة بينكما 

�ص���عيك املتوا�ص���ل للح�ص���ول على 
الر�صاقة لن يخيب اأبدا 

تقّرب ال�رشيك منك على نحو مفاجئ 
يثري اإعجابه 

ل ت�ص���غط على احلبيب وتطلب منه 
اأموراً ل ي�صتطيع تنفيذها

ترك���ز عل���ى �رشاك���ة ل���ك اأو عالق���ة، 
وحتاول اأن توظف اأموالك 

تعي����ض يوم���اً متعباً فيتاأث���ر مزاجك 
ببع�ض الأخبار التي تعرّث خطواتك 

فر�ض التق���ّرب من ال�رشيك ت���زداد يوماً 
بعد يوم، فحاول اأن بذل اجلهود 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

أحــدث أفـالم هوليــــــوود في السينمــــا المحليـــــة
جمموع���ة رائعة من اأفالم هولي���وود يف البحرين 
هذا الأ�ص���بوع كعادة دور ال�صينما املحلية يف تقدمي 
اجلديد واملتنوع جلميع الأذواق لع�صاق الأفالم داخل 
وخارج اململكة. وهذا الأ�ص���بوع يتاأل���ق فيلم اخليال 
والإب���داع من دي���زين Beauty and the Beast يف 
مقدمة اأفالم الأ�ص���بوع يف ق�ص���ة متجددة حلكاية من 
اخلي���ال ماألوف���ة عن���د اجلميع، واأي�ص���ا يع���ود النجم 
الأ�صمر جيمي فوك�ض جمددا لأدوار الأك�صن يف الفيلم 
اجلدي���د Sleepless مع مي�ص���يل موناجان ديرموت 
مولروين جابري���ل اأونيون. وع�ص���اق النجم نيكول�ض 
 Vengeance كيج له���م موعد م���ع فيلمه اجلدي���د
وتعر�ض ال�ص���ينمات فيلم الأو�صكار والدراما الكبري 
Hidden Figures الى جان���ب العديد من الأفالم 

املتنوعة والتي تعر�ض باأنظمة 3D وامياك�ض: 

Beauty and the Beast
يف اقتبا����ض جدي���د للحكاية اخلرافي���ة اخليالية 
املاألوف���ة للجمي���ع، تقابل بيل الفت���اة اجلميلة التي 
يق���ع والده���ا يف قب�ص���ة الوح����ض املقي���م يف ق�رشه 
البعيد، وتقرر اأن ت�ص���حي بنف�صها لكي حترر والدها 
م���ن �ص���يطرته، وحت���اول بي���ل التاأقل���م يف حياته���ا 
اجلديدة مع الوح�ض الذي يك�ص���ف يوًما بعد يوم عن 

جوهره النقي املدفون.

وي�ص���ارك يف بطولة العمل كل من اإميا وات�صون 
ودان �صتيفنز وكيفن كالين واإيان ماكيلن ولوك 
ايفان���ز وج���وج جاد وكيف���ن كلن وهاي���دن جوين 
وراي ف���ريون واي���وان ماكجريج���ور واإي���ان مكل���ن 
واإميا طوم�ص���ون واأودرا ماكدونال���د ومن اإخراج بيل 

كوندون.

Sleepless
تدور اأح���داث الفيلم حول �ص���ابط �رشطة يدعى 
فن�سنت داونز يعمل يف ال�س فيجا�س، والذي يتورط 
يف عملية �رشق���ة خمدرات من عائلة نوفاك باإيعاز من 
�رشيكه الفا�صد، ونتيجة ملا فعله داونز، يتم اختطاف 
ابنه مقابل اأن يعيد املخدرات التي �رشقها من جديد، 

لكن امل�صاألة لي�صت بهذه الب�صاطة مطلًقا.

 Hidden Figures
بينما تت�ص���ابق )الوليات املتح���دة الأمريكية( 
مع )الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق( يف �صبيل الو�صول 
للف�صاء، تكت�صف )نا�ص���ا( مواهب غري ُم�صتغلة يف 
جمموعة من عاملات الريا�ص���يات الإناث �صاحبات 
الأ�ص���ل الإفريق���ي، والالت���ي ُكن مبثاب���ة العقل 
املدبر وراء واحدة من اأكرب عمليات غزو الف�صاء 

يف تاريخ الوليات املتحدة.

Vengeance: A Love Story
بع���د تعر�ض �ص���يدة لالعتداء اجل�ص���دي 

على يد جمموعة من ال�صخا�ض بعد ح�صورها حفلة 
�ص���اهرة، واإفالت املعتدين م���ن العدالة، يقرر اأحد 
اأبط���ال حرب اخلليج وال���ذي يعم���ل حالًيا ك�رشطي 
اأن يتدخ���ل ليحقق العقاب ال���رادع الذي اأفلت منه 

املعتدين.

The Devil’s Dolls
يف تتابع���ات البح���ث عن قاتل مت�صل�ص���ل، حتل 
لعنة قدمية لت�ص���تحوذ على املدينة باأ�رشها ُم�ص���ببة 

�صل�ص���لة من جرائم القتل الوح�صية؛ فتدفع املحقق 
للدخ���ول يف �رشاع مع الزمن �ص���عًيا لإنقاذ حياة ابنته 
من اخلطر ال���ذي يهددها ويهدد حياتها. الفيلم من 

اإخراج: بادريج رينولدز.

Logan
ت���دور اأحداث الفيلم يف امل�ص���تقبل، حيث 
ت�ص���ارلز  ل�)لوج���ان( و)الربوفي�ص���ور  ينبغ���ي 
كزافيي���ه( التعامل مع اخل�ص���ائر التي �ص���ببها 
)ناثاني���ال اإ�ص���يك�ض( بتدمريه الع���امل وتركه 
يف اخلراب.. قدرات لوجان ال�ص���فائية اخلارقة 
ت����رشع يف التال�ص���ي تدريجًي���ا، بينم���ا يقود داء 
الزهامي���ر كزافيي���ه اإل���ى ن�ص���يان كل �ص���يء؛ 
وي�صبح على لوجان مواجهة ناثانيال اإ�صيك�ض 
واإحلاق الهزمية به مبعاونة فتاة �ص���ابة ًتدعى 
)ل���ورا كيني(، وه���ي ال�صتن�ص���اخ الأنثوي من 

وولفرين.

 Kong: Skull Island
خالل حقبة ال�ص���بعينات يف الوليات املتحدة 
المريكي���ة، يق���وم جمموعة م���ن امل�صتك�ص���فن 
واجلنود باخلروج يف رحلة �ص���اقة نحو جزيرة نائية 
تق���ع يف قلب املحي���ط الهادئ، وتب���داأ التحريات 
حوله���ا وح���ول م���ا حتتوي���ه، و�ص���وًل اإل���ى كوجن 

ال�صطوري، ملك هذه اجلزيرة وما عليها.

ت�صتعد الفرقتان البحرينيتان، حممد زويد 
وجماز لإحياء اأم�ص���ية مو�ص���يقية نهاية الأ�صبوع 
�ص���من فعاليات مهرجان ربيع الثقافة ال�صنوي 
وذلك يف متام ال�ص���اعة 8:30 م�صاًء يوم ال�صبت 
املواف���ق 18 مار����ض 2017 عل���ى خ�ص���بة م�رشح 

خليج البحرين والدعوة عامة للجمهور الكرمي.
وي�صتهر حممد زويد بلقب “مو زويد” وهو 
حفي���د الفنان البحريني الراح���ل حممد زويد ذو 
ال 27 ربيعاً، والذي ع�ص���ق املو�ص���يقى والغناء 
منذ �ص���غره، وقد بزغ���ت �ص���هرته عندما اأذهل 
اجلمه���ور العربي وجلنة التحكي���م باأدائه املميز 

يف العام 2012 عرب برنامج م�ص���ابقات املواهب 
.”Arabs Got Talent“ املو�صيقية

بداأ حممد زويد م�صواره بالعزف على اجليتار 
والغناء بالإجنليزية يف �صن الثالثة ع�رش، فاأ�صبح 

عازفاً ومغنياً بارعاً، وكاتباً مميز لالأغاين.
وقد اأ�ص���در الفنان ال�ص���اب موؤخ���راً األبوماً 
غنائياً بعن���وان “نيويورك تاميز” برفقة فرقته 
املكون���ة م���ن خم�ص���ة اأع�ص���اء ذوي جن�ص���يات 
خمتلفة )بحريني، �ص���عودي، هنغاري، برتغايل، 
هن���دي( وقاموا بجولة غنائية �ص���ملت عدة مدن 
اأمريكي���ة بالإ�ص���افة اإل���ى العديد م���ن احلفالت 

الغنائي���ة املحلي���ة، اأهمها كانت خ���الل معر�ض 
البحرين الدويل للطريان يف ن�صخته الأخرية.

وتاأ�ص�صت فرقة جماز وهي فرقة مو�صيقية 
�ص���بابية بحريني���ة ع���ام 2013، وخرج���ت ع���ن 
املاألوف فراحت متزج اأنواع مو�ص���يقية متنوعة 
مع بع�ص���ها البع�ض، ت�صم خم�صة اأع�صاء )جهاد 
احلالل، عبداهلل في�ص���ل، �ص���الح �رشخات، حميد 
ال�ص���عيد وزاه���د البلو�ص���ي( ميزج���ون ال�رشقي 
ليقدم���وا  بالكال�ص���يكي  وال�ص���اخب  بالغرب���ي 
فن���اً خمتلفاً يتنا�ص���ب وروح ال�ص���باب املتنوعة 

واملتغرية.   

اأح���الم  الفنان���ة  متي���زت 
ب�ص���ورها الفوتوغرافية املميزة 
والت���ي التقطه���ا لها امل�ص���ور 
البحرين���ي حمم���د يو�ص���ف اأحمد 
moha - با�ص���م  ململع���روف 

med vivid، ويتابع حممد على 
ح�صابه على الن�صتغرام اأكرث من 
147 األف متابع يعر�ض من خالله 
�صوره الرائعة للفنانات وغريها 
من ال�صور للمودل التي تك�صف 
عن موهبة رائعة ميتلكها حممد.

حممد خري���ج جامعة البحرين 
بتخ�ص����ض هند�ص���ة كيميائي���ة، 
�ص���غره  من���ذ  الكام���ريا  ع�ص���ق 
ومار�صها ودر�صها حتى ا�صتطاع 
اأن يفتت���ح له ا�ص���توديو خا�ص���ا 
با�صم حممد فيفيد والذي اأ�صبح 
معروفا بلقب فيفيد، تخ�ص����ض 
حممد يف جمال البورتريه ويطمح 
موؤ�ص�ص���ة  ولإن�ص���اء  للعاملي���ة 
ت�صدر �صهادات معرتفة وميكن 
م�ص���اهدة �ص���وره التي التقطها 
للفنان���ات م���ن اخللي���ج والدول 
العربي���ة منه���ن اأ�ص���الة ن����رشي 

وبثينة 

الرئي�صي و�ص���يماء و�صيالء �صبت 
واملمثل���ة البحريني���ة اأمرية اأحمد 
وبالطب���ع اأغلب �ص���ور حممد هي 
للفنان���ة اأح���الم والت���ي دائما ما 
تعتربه من فريق عملها مع خبرية 

التجميل مع�صومة ها�صم. 

أجمل صور الفنانات مع المصور 
البحريني “فيفيد”

أمسية لفرقة “زويد” و”مجاز” ضمن ربيع الثقافة

بعد موسم مثالي ناجح

“أوال” يحتفي بالعاملين في أنشطة المسرح للدورة السابقة
اأقام م�رشح اأوال بقاعة نادي اخلريجن حفال تكرمييا 
لكافة العاملن يف اأن�ص���طة امل�رشح للدورة ال�صابقة من 
فنانن واإعالمين وفنين، بح�صور جمموعة كبرية من 
اأع�صاء امل�رشح والفنانن وال�صيوف، وقد تخلل احلفل 

فقرات منوعة وو�صالت غنائية �صعبية. 

يف بداي���ة احلف���ل األقى رئي����ض م����رشح اأوال الفنان 
عب���داهلل ملك  كلمة او�ص���ح فيها ان هذا املو�ص���م كان 
مو�ص���ما مثاليا مل�رشح اأوال، حيث قدم م�رشحيات ناجحة 
اوله���ا م�رشحية “الربهام���ة” من تاأليف �ص���اعر البحرين 
القدير علي ال�رشقاوي واخراج عبداهلل �صويد، ويف �صهر 
نوفمرب املا�صي قدم اأوال ثالث م�رشحيات دفعة واحدة 
الولى “احلارة ال�صفلى” للكاتب العماين بدر احلمداين 

ومن اخراج طاهر حم�ص���ن، وم�رشحية “ يف بيتنا حريجة “ 
من تاأليف يعقوب يو�صف واخراج عبداهلل ملك و�صاركنا 
به���ا يف مهرجان الر�ص���تاق للم�رشح الكوميدي ب�ص���لطنة 
عم���ان وح�ص���د الفنان ح�ص���ن حمم���د على جائ���زة جلنة 
التحكيم والفنانة �ص���ارة البلو�ص���ي ح�صلت على جائزة 
اف�ص���ل ممثلة، وم�رشحية “ال�ص���ايكو” ليا�ص���ن قازاين 
وعادل �ص���م�ض وح�صل الفنان حممود حممد على جائزة 

اأف�صل اإ�ص���اءة، واأخريا قدمنا يف �صهر دي�صمرب م�رشحية 
“اجلوري” و�صاركنا بها يف مهرجان امل�رشح ال�صحراوي 
بال�ص���ارقة، ويف يناير نظمنا مهرج���ان اأوال امل�رشحي يف 
دورته العا�رشة مب�ص���اركة جمموعة م���ن الدول اخلليجية 
والعربية والعاملية، واآخر م�ص���اركاتنا كانت يف مهرجان 
ال�ص���ارقة للم�رشح اخلليج���ي مب�رشحية “الكرا�ص���ي” من 

تاأليف يوجن يون�صكو واإخراج ح�صن الع�صفور.

tariq_albahhar

 البحرينية هيفاء حسين 
تتوقف عن التمثيل!

ك�ص���فت الفنان���ة هيف���اء ح�ص���ن عن 
قراره���ا بع���دم خو����ض ال�ص���باق الدرامي 
الرم�ص���اين هذا العام، واأو�ص���حت قائلة: 
قررت التوقف هذا العام وعدم امل�صاركة 
يف اأي عم���ل درام���ي، فبعد النج���اح الذي 
حققه م�صل�صل “خيانة وطن” الذي عر�ض 
يف املو�ص���م الدرامي املا�ص���ي، قررت األ 
اأت�رشع حتى اأجد العمل والدور املنا�ص���ب، 
لأنن���ي ابح���ث ع���ن م�صل�ص���ل عل���ى نف�ض 
امل�صتوى ويحمل قوة يف امل�صمون كذلك، 

وهذا الأمر لي�ض من ال�صهل توافره.

كم���ا لفت���ت هيف���اء اإل���ى ان التوقف 
ه���ذا العام���ل ي�ص���مل الناحي���ة الإنتاجية 
والتمثيلية بالن�صبة لها. واأكدت ان �صيق 
الوقت هو الذي �ص���عب عملية تنفيذ جزء 
ثان من م�صل�صل “خيانة وطن” هذا العام.
وم���ن ناحي���ة امل����رشح اأب���دت هيف���اء 
تردده���ا يف تقدميه هذا املو�ص���م كذلك، 
معتربه ملوقع الأنباء ان الفر�صة الكربى 
يف ح���ال تقدميه���ا عم���ال عل���ى اخل�ص���بة 
�ص���تكون باإع���ادة تقدمي م�رشحي���ة “ملكة 

الثلج”.

•  جنت النجمة امل�رشية 	
�صمية اخل�صاب وفريق عمل 
م�صل�صلها احلالل من كارثة 
حقيقية، بعدما �صب حريق 
يف الديكور اخلا�ض بالعمل 

يف موقع الت�صوير.

BUZZ 

مسافات
متابعة: طارق البحار

اأ�سامة املاجد
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• عبداهلل يو�صف واأحمد جا�صم 	
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• عبداهلل ملك يلقي كلمته	
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• ال�صعداوي	
• الفنان الواعد حممد املاجد ويو�صف بوهلول	

• اأنور اأحمد وا�صماعيل مراد	
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجر: 04:28
الظهر: 11:47 
العصر: 03:12

المغرب: 05:47
العشاء: 07:17

�نفجار �شماعات بر�أ�س �شابة يف رحلة جوية
عا�ص���ت امراأة اأ�صرتالية حلظات رعب على م���ن الطائرة، بعد اأن انفجرت �صماعات الأذن 

اخلا�صة بها اأثناء ا�صتماعها للمو�صيقى، مما اأدى لإ�صابتها بحروق يف الوجه واليدين.
وكان���ت املراأة على من رحلة جوية م���ن بكني اإلى ميلبورن، عندما ا�صتخدمت �صماعاتها 
الت���ي تعم���ل بالبطارية قبل اأن تغط يف النوم، لت�صتيقظ بعد نح���و �صاعتني؛ ب�صبب �صعورها 

بحرق يف وجهها.
وويف بيان ملكتب �صالمة النقل الأ�صرتايل، قالت املراأة، التي مل يتم الك�صف عن ا�صمها، 
اإنه���ا �صمعت �صوت انفج���ار، واأ�صافت: “�صعرت فجاأة بحرقة يف وجه���ي، فنزعت ال�صماعات 

ب�رشعة واألقيتها على الأر�س.. لقد كانت حترتق”.
واأ�ص���ارت اإلى اأن طاق���م الطائرة هرع اإليها واألقوا املاء عل���ى ال�صماعات لإخماد النريان، 
مو�صح���ة اأن ال�صماع���ات الت�صقت بالأر����س بعد احرتاقه���ا، فيما عانى ال���ركاب من الرائحة 

و�صعروا بالختناق طوال الرحلة.
وب���داأت ال�صلطات املخت�صة بالتحقيق يف �صبب احل���ادث، داعية النا�س لو�صع بطاريات 

اأجهزتهم الإلكرتونية يف مكان تخزين اآمن، وجتنب حملها معهم على من الطائرة.

�ل�شويد.. تدري�س �لربجمة من “�الأول �البتد�ئي”

�لعرب بحر  يف  �حلياة  خ�شر�ء” تهدد  “خملوقات 
بحجم مياثل دولة املك�صيك تنت�رش خملوقات 
خ����رشاء يف خلي���ج عمان ع���ر بحر الع���رب كل عام 
لتهدد احلي���اة البحرية يف ه���ذه املنطقة، بح�صب 
اأ�صو�صيتدبر�س. ويقول علماء يدر�صون الطحالب، 
اإن الكائنات املجهرية تزدهر يف الظروف اجلديدة 
الناجم���ة ع���ن تغ���ري املن���اخ، وتعم���ل عل���ى نزوح 
العوالق احليوانية الت���ي تدعم ال�صل�صلة الغذائية 
املحلية، مما يهدد النظام البيئي البحري باأكمله. 

ويق���ول اأ�صت���اذ عل���م الأحي���اء البحري���ة يف جامعة 
ال�صلطان قابو����س ب�صلطنة عمان خالد الها�صمي، 
اإن “رائحة البحر ت�صري اإلى وجود اإفرازات الأمونيا 
والطحال���ب”. وكانت اأ�رشاب املخلوقات املجهرية 
حت���ت �صط���ح خليج عمان غ���ري موج���ودة قبل 30 
عام���ا - لكنها اأ�صبحت عمالق���ة الآن وميكن روؤية 

اأ�صكالها الغام�صة عر الأقمار ال�صناعية.
ويف جميع اأنح���اء املعمورة، دم���رت الطحالب 

النظ���م الإيكولوجي���ة املحلية. وت���وؤدي الطحالب 
اإل���ى �ص���ل حرك���ة الأ�صم���اك و�ص���د خيا�صيمه���ا، 
وامت�صا����س م���ا يكفي م���ن الأك�صج���ني خلنقها. 
ونفق���ت حيتان و�صالحف ودلف���ني وخراف البحر 
م�صموم���ة ب�صبب ال�صم���وم الطحلبية يف املحيطني 
الأطل�ص���ي واله���ادئ. وت�صللت ه���ذه ال�صموم اإلى 
�صال�صل الغذاء البحري، يف حالت نادرة، اأدى ذلك 
ملقت���ل اأ�صخا����س، وفق���ا لوكالة العل���وم التابعة 

لالأمم املتح���دة.  وي�صكل ازده���ار الطحالب عددا 
م���ن التهديدات ل�صلطنة عم���ان، اإذ عرقل ال�صيد 
وم���رور ال�صفن التجارية هذه املي���اه لعدة قرون. 
وتت�صب���ب الطحالب ال�صميك���ة يف حجب الروؤية، ما 
ي�صع���ب عل���ى الغوا�صني اإ�صالح البني���ة التحتية 
للغ���از حتت البح���ر. كما قد ي���وؤدي ل�ص���د اأنابيب 
ال�صحب م���ن حمطات حتلية املي���اه التي تنتج ما 

ي�صل الى 90 % من املياه العذبة يف البالد.

�لكالب.. �أزمة جديدة للرئي�شة �ملعزولة

يب����دو اأن امل�صكالت التي تنهال على رئي�صة 
كوري����ا اجلنوبي����ة املعزول����ة، ب����اك ج����ون ه����اي، 
مل تقت�����رش عل����ى ال�صيا�ص����ة، اإذ تقدم����ت جماع����ة 
مدافعة عن حقوق احلي����وان ب�صكوى �صدها لدى 
ال�رشطة، لتخليه����ا عن 9 كالب يف الق�رش الرئا�صي 
ل����دى تركها له بع����د عزلها. وتركت ب����اك الق�رش 
الرئا�صي يوم الأحد، بعد يومني من قرار املحكمة 
الد�صتوري����ة عزله����ا م����ن من�صبها بع����د ف�صيحة 
ف�ص����اد �صملت �رشكات كرى، لتع����ود اإلى منزلها 

ال�صابق يف حي جاجننام الراقي بالعا�صمة �صول.
وكان���ت باك قد تلق���ت كلبني من ف�صيلة 
جيندو�س كهدي���ة يف اأوائل العام 2013 عندما 
ترك���ت م�صكنها متوجهة اإل���ى البيت الرئا�صي 
املع���روف با�ص���م “البي���ت الأزرق”، ث���م اأجنب 
الكلب���ان 7 ج���راء يف يناي���ر املا�ص���ي، وف���ق ما 

ذكرت وكالة رويرتز.

ركاب �خلطوط �لربيطانية.. جائعون

�ص���ب م�صاف���رون بريطانيون ج���ام غ�صبهم 
على �خلطوط �جلوية �خلا�صة ببالدهم، بعد �أن نفد 
الطعام املوجود على من اإحدى رحالتها، واأمطروا 
اإدارة ال�رشك���ة بال�صكاوى. وح�صبما اأوردت �صحيفة 
“لن���دن اإيفنغن �صتان���درد”، الثالثاء، فاإن الطعام 
نفد بعد تقدمي وجب���ات لنحو ن�صف ركاب طائرة 

اأقلعت من مطار جاتويك اإلى جزر الكناري. 
وطال النتقاد اأي�ص���ا ف�صل ال�رشكة يف تخزين 

ما يكفي من ورق احلمام يف الطائرة.
وقالت اإحدى امل�صافرات اإن طاقم الطائرة مل 
يقدم لنا �صوى القليل من املك�رشات والب�صكويت، 

م�صرية اإلى اأن ابنتها بكت كثريا من �صدة اجلوع.
وحدث الأمر ذات���ه تقريبا مع رحلة متجهة من 
لن���دن اإلى مدينة من�صاوية الأ�صبوع املا�صي، اإذ مل 

يتبق �صوى 3 وجبات ل�110 ركاب.

�لعناكب تاأكل كمية من �للحوم ال ت�شدق

تع���د العناكب من احليوان���ات املرعبة، فعلى 
الرغ���م من �صغر حجمها اإل اأنها متتلك قوة فتاكة، 
وحركة غري متوقعة. واأظهرت درا�صة جديدة رقما 
يوؤكد قوة هذه العناكب، التي قد تتفوق بها على 
الإن�ص���ان يف كثري من الأحيان. وقرر خبري العناكب 
ال�صوي����رشي مارت���ن نيفل���ر عم���ل درا�ص���ة لتقدير 
جمموع وزن ما تاأكله العناكب حول العامل يف ال�صنة 
الواح���دة، ح�صبما ذكر موقع “غيزمودو”. وك�صفت 
الدرا�ص���ة عن اأن 25 مليون طن من العناكب تاأكل 
م���ا بني 300 و800 مليون طن من اللحوم �صنويا، 

ويتمثل جزء كبري من هذا الطعام من احل�رشات.
ويع���د الأم���ر املفاجئ اأن ما ياأكل���ه الب�رش يف 
ال�صنة الواحدة م���ن اللحوم والأ�صماك يقارب ال� 
400 ملي���ون ط���ن، اأي اأن العناكب تاأكل حلوما 

اأكرث مما ياأكله الب�رش.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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17 جمادى اآلخرة 1438

األخيرة
مواقيت 
الصالة

اأعلن���ت احلكوم���ة ال�صويدية ع���ن خطة لالرتقاء باملعرف���ة التكنولوجي���ة للطلبة يف جميع 
املراح���ل الدرا�صي���ة مبا فيها املرحل���ة البتدائية. واأكد وزير التعلي���م غو�صتاف فرودلني يف 
ت�رشيح���ات ملوقع “ذا لوكل” اأن اخلط���ة احلكومية تهدف لتهيئة واإعداد كل طفل يف مدار�س 
الب���الد لبيئ���ة العمل بعد الدرا�صة. وم���ن املنتظر اإدخال تعديالت عل���ى املناهج الدرا�صية يف 
ال�صوي���د يف يوليو املقب���ل. واأكد فرودلني اأن املهارات الت���ي �صيكت�صبها الأطفال لن تكون 
مفيدة فقط مل �صيوا�صلون م�صريتهم املهنية يف جمال الرجمة، بل لكل املهن، خ�صو�صا اأن 

بيئات العمل امل�صتقبلية �صتتطلب على حد قوله، معرفة كبرية باأجهزة الكمبيوتر.
وبخالف الرجمة، �صيتعلم الأطفال جمموعة من ما ميكن ت�صميتها ب� “املهارات الرقمية”، 

على غرار التمييز بني الأخبار واملقالت احلقيقية واملزيفة الكاذبة.

 Social
media

�لروبوت على خ�شبة 
�مل�شرح يف رومان�شية 
�حلب و�لتكنولوجيا

عندما ت�صعد املمثلة جودي نورمان على خ�صبة امل�رشح لتوؤدي دورها يف م�رشحية 
“�صبيليكن” �صيكون البطل الذي �صيقف اإلى جوارها خمتلفا عن املعتاد.

و�صي�صع���د اإن�صان اآيل اإل���ى خ�صبة امل�رشح ليلعب دوره يف تل���ك امل�رشحية التي جتمع 
ب���ني احلب والتكنولوجي���ا وتدور ق�صتها عن �صانع روبوتات ي�صن���ع اإن�صانا اآليا ليوؤن�س 
زوجت���ه بعد اأن ميوت. وتقوم فرقة بايبالين امل�رشحية ومقرها كورنوال، والتي عملت مع 
�رشكة الروبوتات اإجننريد اأرت�س، بجولة يف اأرجاء اإجنلرتا لتقدمي العر�س امل�رشحي الفريد.
وق���ال الكاتب واملخرج ج���ون ويلت�س “قمنا برجمة كل �صيء يقول���ه الإن�صان الآيل 

وكل �صيء يفعله. كل احلركات”.
واأ�صاف قائال “لذا فاإن الإن�ص���ان الآيل �صيقول دوما ال�صيء ذاته ويتحرك بالطريقة 

ذاتها بح�صب التلقني يف وقت حمدد”.
والإن�ص���ان الآيل مت�ص���ل بغرف���ة مراقبة يف امل����رشح، اإذ يقوم جه���از كمبيوتر حممول 
بتلقين���ه لأداء دوره. وقال ويلت�س اإن هناك “�صغطا كبريا على املمثل.. باأن يقول دوما 
اجلم���ل ال�صحيحة.. ويقف دوم���ا يف املكان ال�صحيح حتى ينظ���ر الإن�صان الآيل يف الجتاه 
ال�صحي���ح يف حلظة حم���ددة”. وعلى خ�صبة امل����رشح تتحدث نورمان م���ع الإن�صان الآيل بل 
وتقوم بتقبيله. ويف املقابل يرد عليها الإن�صان الآيل بعر�س تعابري الوجه وحتريك يديه.

وقال���ت نورم���ان “العمل مع اإن�ص���ان اآيل هو بالتاأكيد �صيء مل اأفعل���ه مطلقا من قبل 
ولهذا فاإنها جتربة خمتلفة متاما. عندما ينظر اإيل، قد يبدو هذا غريبا، لكنه يكون حنونا 

للغاية وهو يعجبني.. يعجبني حقا”.
وي�صتم���ر عر�س “�صبيليكن” يف لن���دن حتى التا�صع ع�رش من مار����س وت�صتمر جولته 

حتى اأبريل.

الطق�س غائم جزئيا،  يتحول اإلى 
غري م�صتقر هذه الليلة مع فر�صة 

لت�صاقط اأمطار قد تكون رعدية.

الرياح �صمالية من 5 اإلى 10 عقد وت�صل من 10 اإلى 15 
عقدة، وتتحول اإلى جنوبية �رشقية �صباحا وت�صل من 17 

اإلى 22 عقدة مع هبات قد ت�صل اإلى 35 عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام، ومن 3 اإلى 5 اأقدام 
يف عر�س البحر وقد ي�صل اإلى 7 اأقدام اثناء الهبات. درجة 

احلرارة العظمى 25 درجة مئوية، وال�صغرى 17 درجة.

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

• بداأ يف مار�س مو�صم �صباقات اخليول يف بريطانيا، بافتتاح �صباق 	
مدينة ت�صيلتنهام جنوبي البالد. ويجذب هذا ال�صباق ن�صاء الطبقة 

الأر�صتقراطية يف البالد ويرتدين فيه اأزياء جملية وغريبة.

• من اأ�صبوع مو�صة مر�صيد�س بنز يف رو�صيا	
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