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 ا�شت�شهاد جندي 

اإماراتي يف اليمن

�لق���و�ت  �أعلن���ت قي���ادة  �أ ف ب:  �بوظب���ي - 
�مل�سلح���ة يف دول���ة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتح���دة �أن 
�أحد جنوده���ا ��ست�سهد يف �ليمن، حيث ت�سارك هذه 
�لقو�ت يف عمليات �لتحالف �لعربي �سد �ملتمردين 
�حلوثيني. وقال���ت وكالة �الأنب���اء �لر�سمية “�أعلنت 
�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�سلحة ��ست�سهاد �لعريف 
�أول زكري���ا �سليم���ان عبي���د �لزعاب���ي �أح���د جنودها 

�لبو��سل”.

تعزيز التعاون الع�شكري مع الأ�شقاء
لدرء الأطماع عن املنطقة والت�صدي للإرهاب... العاهل:

�ملنام���ة - بنا: �س���دد عاهل �لب���اد �لقائد 
�الأعل���ى �ساحب �جلالة �مللك حم���د بن عي�سى 
�آل خليفة على �أهمية ��ستم���ر�ر تعزيز �لتعاون 
و�لرت�بط �لع�سكري �الأخوي �لوثيق مع �الأ�سقاء 
ب���دول جمل�س �لتع���اون لدول �خللي���ج �لعربية 
وم���ع �ل���دول �ل�سقيق���ة و�ل�سديق���ة، �نطاًق���ا 
من وحدة �له���دف ودرء �الأطم���اع و�الأخطار عن 

منطقتنا و�لت�سدي لاإرهاب بكل �أ�سكاله. 
ج���اء ذلك يف كلمة �سامي���ة جلالة �مللك يف 
�سج���ل كب���ار �لزو�ر، وذل���ك �أثن���اء رعايته �أم�س 

حفل �فتتاح “مع�سكر �لكتيبة �خلا�سة 83”. 
و�أك���د جال���ة �ملل���ك �لقائ���د �الأعل���ى �أننا 
ما�سون بعون �هلل يف تزويد قوة دفاع �لبحرين 
�ملتط���ورة  �لع�سكري���ة  �ملنظوم���ات  باأح���دث 
وتاأهي���ل منت�سبيها يف خمتلف جماالت �ملعرفة 
�ملتطورة وعل���وم �لع�رص �حلديث���ة؛ تقديًر� ملا 

�أثبت���وه م���ن كف���اءة عالي���ة و�حرت�فية 
مميزة.

بنك هندي اإ�شالمي يف البحرين قريًبا

مليون دولر  533 بـ  ال�شعودية  اتفاقات مع   9
�ملنامة - بنا: ك�سف �سفري �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة �ل�سقيق���ة عبد�هلل 
ب���ن عبد�ملل���ك �آل �ل�سيخ ع���ن �أن “يوم 
19 مار����س �جلاري �سي�سه���د توقيع 9 
�تفاق���ات من���ح ب���ني �ململك���ة �لعربية 
�ل�سعودي���ة ومملك���ة �لبحري���ن؛ لتنفيذ 
م�ساري���ع يف قطاعات �ل�سك���ن و�لطرق 

و�لكهرباء و�ملاء و�لبنية �لتحتية”.
و�أ�س���اف يف ت�رصي���ح لوكال���ة �أنب���اء 

�لبحرين )بنا(: تبلغ قيمة هذه �مل�ساريع 
ملي���اري ري���ال �سع���ودي )533 مليون 

دوالر(.
م���ن  وف���د�  �أن  �ل�سف���ري  و�أو�س���ح 
�سن���دوق �لتنمي���ة �ل�سع���ودي �سي���زور 
�لبحرين برئا�سة نائب رئي�س �ل�سندوق 
يو�س���ف �لب�سام غد� )�ل�سب���ت( لي�سهد 

توقي���ع ه���ذه �التفاق���ات ي���وم 
�الأحد”.

ك�سف رئي�س �لر�بطة �لهندية �لعربية حممد 
بوتيل عن عزم كبار �مل�سوؤولني و�سانعي �لقر�ر 
بالهند فتح بنك هندي �إ�سامي مبملكة �لبحرين.

و�أ�س���ار �إلى �أنه يج���رى حاليا نقل �لفكرة �إلى 
�سم���و ويل �لعهد لتعزيز �مل�ساري���ع �ال�ستثمارية 
ب���ني �لبحرين و�لهن���د. وقال “�سيح����رص وفد من 
رج���ال �الأعمال وكبار �مل�سوؤولني و�سانعي �لقر�ر 

مطل���ع �أبري���ل �ملقب���ل؛ لبح���ث وتعزي���ز �ل�رص�كة 
�القت�سادية بني �لدولتني”.

و�أ�س���اف �أن �لفك���رة يتم طرحه���ا حاليا على 
�جلهة �حلكومي���ة �ملعنية الإم���كان ترخي�س فتح 
بن���ك هن���دي �إ�سامي م���ن بعد مو�فق���ة �مل�رصف 

�ملركزي.
ولفت �إل���ى �أن �لعاق���ة �لهندي���ة �لبحرينية 

قدمي���ة، و�أن هناك كثرًي� م���ن �مل�ساريع 
7�ال�ستثماري���ة �لت���ي كان���ت ب�رص�ك���ة مع 
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�أعرب���ت وز�رة  �ملنام���ة - وز�رة �خلارجي���ة: 
�خلارجية عن رف�سه���ا �ل�سديد ملا ورد يف �لبيان 
�ل���ذي �ألق���اه �ملن���دوب �ل�سوي�رصي، �أم���ام جمل�س 
�الأمم �ملتحدة حلقوق �الإن�س���ان، �لثاثاء. و�أكدت 
�ل���وز�رة �أن �لبي���ان �ملذك���ور ت�سم���ن مغالطات 
و��سح���ة و�دع���اء�ت باطل���ة و�فرت�ء�ت بين���ة �إز�ء 

�أو�ساع حقوق �الإن�سان يف �لبحرين. 
ويف �سياق �آخ���ر، �أكد وزي���ر �خلارجية �ل�سيخ 
خالد ب���ن �أحمد بن حممد �آل خليف���ة �أهمية �لتز�م 
مكتب �ملفو�س �ل�سام���ي بالتعاون و�لت�ساور مع 
�لبحري���ن على قاع���دة �حرت�م �سيادته���ا وتقدير 
م�ساعيه���ا �لد�ئم���ة �لت���ي جعل���ت منه���ا منوذًجا 

متقدًما يف تطور حقوق �الإن�سان.

مغالطات وا�شحة وادعاءات باطلة

• وزير �خلارجية لدى لقائه �الأمني �لعام لاأمم �ملتحدة	

• نازحون من غرب �ملو�سل د�خل خميم حمام �لعليل	

ملكة بريطانيا توافق على “الربيك�شيت” الأول بالربع  العمل  مبواقع  وفيات   6
لن���دن - �ف ب: �أعلن رئي����س جمل�س �لعموم 
�لربيطاين جون بريك �أن �مللكة �إليز�بيث �لثانية 
وقعت �أم����س �خلمي�س على قانون ي�سمح لرئي�سة 
�ل���وزر�ء �لربيطاني���ة ترييز� م���اي بتفعي���ل �آلية 

�لربيك�سيت.
وتوقي���ع �مللكة �ل���ذي يعترب �إج���ر�ء �سكليا 
بعد مو�فق���ة �لربملان �الثنني عل���ى تفعيل �آلية 
بريك�سي���ت، يعن���ي �إط���اق يد ترييز� م���اي يف �أن 
تق���وم يف �أي وق���ت بتفعي���ل �آلي���ة �خل���روج م���ن 
�الحتاد �الأوروب���ي، وهي خطوة ت�سبق �سنتني من 

�ملفاو�سات.
و�أك���دت م���اي �لثاث���اء �أنها �ستوج���ه بحلول 
نهاية مار�س ر�سالة �إلى �ملجل�س �الأوروبي الإباغه 
بق���ر�ر بريطاني���ا �خلروج م���ن �الحت���اد �الأوروبي 
مبوج���ب نتيجة �ال�ستفتاء �لذي نظم يف 23 يونيو 

.2016
وقال���ت �أم���ام �لربمل���ان: “�ساأع���ود �إلى هذ� 
�ملجل����س قبل نهاية �ل�سه���ر الإباغه بقر�ري حني 
�أق���وم ر�سميا بتفعي���ل �ملادة 50” م���ن �تفاقية 

ل�سبونة، لكن دون حتديد موعد لذلك.

        زينب العكري من املنامة

ق���ال رئي�س وح���دة �الإر�س���اد و�ل�سامة 
�ملهني���ة ب���وز�رة �لعم���ل ح�س���ني �حل�سيني 
�إن ع���دد ح���و�دث �لوفيات بالع���ام �جلاري 
بلغ6 وفي���ات غالبيتها يف قطاع �ملقاوالت 
�الإن�سائي���ة، م�س���رًي� �إل���ى �نخفا����س معدل 
حو�دث �لوفيات بالقطاع �ل�سناعي بالعام 

.2017
�ملوؤمت���ر  ع���ن  �الإع���ان  يف  ذل���ك  ج���اء 

�الإقليم���ي لل�سامة و�ل�سحة �ملهنية �لر�بع، 
و�ل���ذي تنظمه �رصكة غ���از �لبحرين �لوطنية 
)بن���ا غاز(، حتت رعاية وزي���ر �لنفط �ل�سيخ 
حمم���د ب���ن خليف���ة ب���ن �أحم���د �آل خليف���ة، 
 ،2017 �أبري���ل   20  -  18 يف �لف���رتة م���ن 
مب�سارك���ة خ���رب�ء ومعني���ني وم�سوؤول���ني، 
�إ�ساف���ة �إلى ����رصكات متخ�س�س���ة يف جمال 
�ل�سامة �ملهنية من مملكة �لبحرين وكذلك 

م���ن دول جمل����س �لتع���اون ل���دول 
15�خلليج �لعربية ودول �آ�سيوية. 10

• جانب من �جتماع �للجنة	

جمزرة �شد الإن�شانية ارتكبت باإيران يف 1988
قال���ت �للجن���ة �لدولي���ة للبح���ث ع���ن �لعد�لة 
)JVMI( يف تقرير له���ا �إن ما �أعلن حلد �الآن ب�ساأن 
�سحايا جم���زرة �ل�سجن���اء �ل�سيا�سي���ني يف �إير�ن يف 
�لعام 1988، و�خلا�سة باإعد�م �ل�سجناء �ل�سيا�سيني، 
لي����س �سوى غي����س من في����س.  و�س���ددت �للجنة 
عل���ى �أن �لتحقيق يف �جلرمية يق���ع على عاتق �الأمم 
�ملتح���دة، حاثة �ملفو�سية �ل�سامية حلقوق �الإن�سان 

على فتح حتقيق فوري. 
�لتقرير �ل���ذي يقع يف 360 �سفحة ن�رص �الأربعاء 
يف موؤمتر �سحايف يف جنيف، و�أثبت �أن �ملجزرة كانت 
جرمي���ة �س���د �الإن�سانية م���ع �سبق �الإ����رص�ر، ونفذت 
على مر�أى وم�سمع من كب���ار �مل�سوؤولني يف �لنظام. 
وحتدث ع���دد كبري م���ن �مل�سوؤول���ني �ل�سابقني يف 
�لنظ���ام عن �أن عدد �ل�سحايا جتاوز 20 �ألف �سحية، 
بينما �أكد م�سوؤول �ساب���ق يف وز�رة �ال�ستخبار�ت �أن 

14�لعدد ي�سل �إلى 33 �ألفا و700 �سخ�س.
14

امل�شردون...

• جالة �مللك يرعى حفل �فتتاح مع�سكر “�لكتيبة �خلا�سة 83”	

مائية  األعاب  لتطوير  دينار  األف   300
ب�صاحل البديع

جائـــــــزة  حفــــــل  “Steve Aoki” فـــــــي 
البحريــــن للفورمـــول

النعيمي: النظام الإيراين ي�صوق اأفكاره 

عرب الإعلم بتكرار الر�صائل

�صيدات ال�صلة ي�صيعن حلم الذهبية باأداء 

غريب اأمام قطر

اقتصاد البالد
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مروة خمي�س

ل�صوي�صرا: احتجاج  مذكرة  “اخلارجية” تبعث 



2local@albiladpress.com بالدنا الجمعة 17 مارس 2017  
 18 جمادى اآلخرة 1438
العدد 3076 

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

االإقليمـــي حميطنـــا  يف  واالأمــن  ال�شلــم  حلفظ  امل�شلـحـــة  قواتـنـــا  مبهمات  نفـتخـــر 

تعزيز التعاون الع�شكري مع الأ�شقاء لدرء الأطماع والأخطار
جاللته يرعى حفل افتتاح مع�شكر الكتيبة اخلا�شة 83... العاهل:

املنامــــة - بنا: تف�ّشل عاهــــل البالد القائد 
االأعلــــى �شاحب اجلاللــــة امللك حمد بــــن عي�شى 
اآل خليفــــة ف�شمــــل برعايته الكرميــــة اأم�س حفل 

افتتاح )مع�شكر الكتيبة اخلا�شة 83(.
فلدى و�شول جاللته اإلــــى مع�شكر الكتيبة، 
كان يف اال�شتقبــــال القائــــد العــــام لقــــوة دفاع 
البحريــــن امل�شري الركن ال�شيــــخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليفــــة، ووزير �شــــوؤون الدفاع الفريق الركن 
يو�شــــف بــــن اأحمــــد اجلالهمــــة، وقائــــد احلر�ــــس 
امللكي العميد الركن �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد 

اآل خليفة، وقائد الكتيبة اخلا�شة 83. 
ويف بداية االحتفال، ت�رشّف عدد من ال�ضباط 
بال�شــــالم علــــى جاللة امللــــك، ثم تف�ّشــــل جاللة 
امللــــك القائد االأعلى باإزاحــــة ال�شتار عن اللوحة 
التذكاريــــة اإيذاًنا بافتتــــاح املع�شكر ورفع راية 
)الكتيبــــة اخلا�شة 83( والتــــي ت�شاهم مع باقي 
اأ�شلحــــة ووحــــدات قــــوة الدفــــاع الأداء واجبهــــم 
املقد�ــــس حمايًة للوطــــن وم�شريتــــه احل�شارية 
املباركــــة، بعد ذلك تف�شل جاللته باالطالع على 

ميدان الرماية.
 عقــــب ذلك، تف�شل جاللتــــه بت�شجيل كلمة 

�شامية يف �شجل كبار الزوار هذا ن�شها: 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
“اإنــــه ملــــن دواعــــي �رصورنــــا يف هــــذا اليوم 
املبــــارك اأن نقــــوم بافتتــــاح مع�شكــــر الكتيبــــة 
اخلا�شــــة /83 ورفــــع رايتهــــا، واأن نعــــرب عن 

تقديرنا واعتزازنا بقــــوة دفاع البحرين ورجالها 
البوا�شــــل املخل�شــــن الذين كانــــوا و�شيظلون 
دائًمــــا احل�شــــن املنيع للذود عــــن وطننا الغايل 
وحماية منجزاتــــه وتوطيد اال�شتقرار فيه حفاًظا 
علــــى م�شريتنا املباركة نحــــو املزيد من التقدم 
والرقي، كما يطيب لنا اأن ن�شيد وبفخر باملهام 
التــــي تقــــوم بهــــا قواتنــــا امل�شلحة علــــى اأكمل 
وجــــه للمحافظــــة على ال�شلم واالأمــــن يف حميطنا 
االإقليمــــي، �شائلــــن املولــــى تبــــارك وتعالــــى 

التوفيق لنا جميًعا ملا يحبه وير�شاه”.
وقــــد اأكــــد جاللة امللــــك القائد االأعلــــى اأننا 
ما�شون بعــــون اهلل يف تزويد قوة دفاع البحرين 
باأحدث املنظومات الع�شكرية املتطورة وتاأهيل 
منت�شبيها يف خمتلف جماالت املعرفة املتطورة 
وعلــــوم الع�ــــرص احلديثــــة تقديًرا ملــــا اأثبتوه من 
كفاءة عاليــــة واحرتافية مميزة، م�شــــدًدا جاللته 
علــــى اأهمية ا�شتمــــرار تعزيز التعــــاون والرتابط 
الع�شكــــري االأخــــوي الوثيــــق مع االأ�شقــــاء بدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومع الدول 
ال�ضقيقة وال�ضديق����ة، انطالًقا من وحدة الهدف 
ودرء االأطماع واالأخطار عــــن منطقتنا والت�شدي 

لالإرهاب بكل اأ�شكاله.
كمــــا ا�شتقبــــل جاللــــة امللك القائــــد االأعلى 
خــــالل االحتفــــال قائــــد احلر�س امللكــــي العميد 
الركن �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة الذي 
قــــّدم جلاللتــــه النقيب عبــــداهلل �شالــــح عبداهلل 
النافــــع، والرقيب اأول �شالح عو�س القرادي من 

مرت����ب احلر�س امللك����ي، للت�����رشف بال�ضالم على 
جاللتــــه، حيث تف�شل جاللتــــه مبنحهما االأو�شمة 
التقديريــــة تقديًرا من جاللتــــه على م�شاركتهما 
بكل كفاءة يف مهمة اإغاثة الالجئن مع ال�شفينة 
الربيطانيــــة يف البحر االأبي�ــــس املتو�شط، حيث 
جــــاءت م�شاركتهمــــا مــــع القــــوات الربيطانيــــة 
بتوجيهــــات مــــن �شمــــو قائــــد احلر�ــــس امللكي 
وكانــــا مو�شع االإ�شادة والثناء مــــن قائد املهمة 
الربيطانيــــة ملــــا يتميزان بــــه مــــن احرتافية يف 
العمل، معرًبــــا جاللته عن تقديره واعتزازه بقوة 
دفــــاع البحريــــن ورجالهــــا البوا�شــــل املخل�شن 
الذيــــن هم على قدر امل�شوؤولية دائًما للذود عن 
الوطن واأمن املواطنن الكرام واملقيمن على 
هذه االأر�ــــس الطيبــــة اإ�شافة اإلــــى م�شاهماتهم 
االإن�شانيــــة يف تقدمي العــــون واالإغاثة يف العديد 

من املهام النبيلة. 
وقد هناأ �شاحب اجلاللة امللك القائد االأعلى 
قائــــد الكتيبة اخلا�شــــة 83 وجميــــع منت�شبيها، 
م�شيًدا جاللته مبا ت�شهده قوة دفاع البحرين من 
تطــــور م�شتمر يف من�شاآتهــــا واأ�شلحتها للنهو�س 
بواجبهــــا املقد�ــــس النبيــــل للدفاع عــــن وطننا 
الغــــايل وحمايــــة منجزاتــــه وم�شريتــــه احل�شارية 
ووحدته الوطنية، وامل�شاهمة الكبرية يف نه�شته 
التنموية، متمنيًّا جاللتــــه للجميع دوام التوفيق 

ولقوة دفاع البحرين املزيد من القوة واملنعة.
بعدهــــا، قدمــــُت هديــــة تذكاريــــة ل�شاحب 

•اجلاللة امللك القائد االأعلى. جاللة امللك يرعى حفل افتتاح “مع�شكر الكتيبة اخلا�شة 	
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توقيع 9 اتفاقات بقيمة ملياري ريال لتنفيذ م�شاريع عدة

اجتماع لتبادل اخلربات والتجارب يف جماالت الكهرباء واملاء

�سمن برنامج التنمية اخلليجي... ال�سفري ال�سعودي: 

بناًء على توجيهات ويل العهد

املنام���ة - بن���ا: اأك���د �سف���ري اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيقة عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�سيخ 
اأن العالق���ات الأخوية الإ�سرتاتيجية التي تربط بالده 
ومملك���ة البحري���ن ملحم���ة حب ووف���اء تتاأك���د دائما 
وبثب���ات من خالل التطور امل�ستم���ر للتعاون الوثيق 
عل���ى جمي���ع الأ�سع���دة، وقال “م���ا امل�ساري���ع التي 
ينفذه���ا ال�سن���دوق ال�سع���ودي للتنمي���ة، اإل عربون 
متجدد له���ذا اللحمة التي جت���ذرت يف الأر�ض ونحن 
الي���وم يف البلدي���ن ال�سقيقني نقط���ف ثمرتها خريا 

وبركة”.
ويف ت�رصي���ح لوكال���ة اأنباء البحري���ن )بنا( ك�سف 
اجل���اري  مار����ض   19 ي���وم  “اأن  ال�سعودي���ة  �سف���ري 
�سي�سهد توقيع 9 اتفاقات منح بني اململكة العربية 
ال�سعودي���ة ومملك���ة البحري���ن لتنفي���ذ م�ساري���ع يف 
قطاع���ات ال�سكن والطرق والكهرب���اء واملاء والبنية 
التحتية، حيث تبلغ قيمة هذه امل�ساريع ملياري ريال 

�سعودي )533 مليون دولر(.
واأو�س���ح ال�سفري اأن وفدا م���ن �سندوق التنمية 

ال�سع���ودي �سي���زور البحري���ن برئا�سة نائ���ب رئي�ض 
ال�سن���دوق يو�س���ف الب�سام غ���دا )ال�سب���ت( لي�سهد 
توقي���ع ه���ذه التفاقات ي���وم الأحد”، وق���ال “تاأتي 
ه���ذه الزي���ارة امليمونة يف ظ���ل الهتم���ام البالغ من 
لدن خ���ادم احلرم���ني ال�رصيف���ني املل���ك �سلمان بن 

عبدالعزي���ز واحلكوم���ة الر�سي���دة، ومتي���ز العالقات 
ب���ني  الت���ي جتم���ع  التاريخي���ة  والرواب���ط  الأخوي���ة 
اململكت���ني ال�سقيقتني قيادة وحكومة و�سعباً، وملا 
يق���وم به برنامج التنمية اخلليجي يف جت�سيد التالحم 
والتوا�س���ل بني الدول الأع�س���اء يف جمل�ض التعاون، 
وتعزي���ز اجلوان���ب القت�سادي���ة للعم���ل اخلليج���ي 

امل�سرتك”.
وق���ال “اإن كلف���ة امل�رصوعات املذك���ورة متثل 
�سل�سل���ة من املن���ح املقدمة م���ن ال�سعودي���ة �سمن 
برنام���ج التنمية اخلليج���ي؛ لتوف���ري التمويل الالزم 
لعدد من امل�ساريع احليوي���ة وتطوير البنية التحتية 
يف البحري���ن كان اآخره���ا توقيع 4 اتفاق���ات منح مع 
ال�سندوق ال�سعودي للتنمية بقيمة ما يعادل )670( 
2015(، وم����رصوع  ي���وم )14 يوني���و  ملي���ون دولر 
اإن�س���اء م����رصوع ج����رص )الب�سيتني(، حي���ث مت النتهاء 
من ت�ساميمه، وهو يف ط���ور تاأهيل املقاولني للبدء 
فيه ف���ورا و�سينتهي �سنة 2019 بتكلفة مليار ريال 

�سعودي تقريبا”.

• عبداهلل اآل ال�سيخ	

املنامة – مكتب وزي����ر �سوؤون الكهرباء واملاء: 
بناًء على توجيه����ات ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�����ض جمل�ض الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، اجتمع وزير 
�سوؤون الكهرب����اء واملاء عبداحل�س����ني مريزا مبكتبه 
بهيئة الكهرباء وامل����اء �سباح اأم�ض مع وزير الطاقة 
بدولة الإم����ارات العربية املتح����دة ال�سقيقة �سهيل 
املزروع����ي، يرافقه املدير الع����ام للهيئة الحتادية 
للكهرباء وامل����اء يف الإمارات حممد �سالح، وال�سفري 

الإماراتي لدى اململكة عبدالر�سا اخلوري، وبح�سور 
ن����واب الرئي�����ض التنفي����ذي بهيئة الكهرب����اء واملاء 
وعدد م����ن امل�سوؤولني م����ن الهيئة ووح����دة الطاقة 

امل�ستدامة.
وجرى يف الجتماع بحث ومناق�سة اأوجه التعاون 
الكهرب����اء  جم����الت  يف  البلدي����ن  ب����ني  امل�س����رتك 
وامل����اء والطاقة امل�ستدامة والط����الع على اخلربات 
والتج����ارب بني الطرف����ني يف كل ما يخ�����ض تطوير 
ا يف جمال حتلية املياه  هذا القطاع احليوي، خ�سو�سً

والإجن����ازات الكب����رية الت����ي حققته����ا وزارة الطاقة 
الإماراتية يف هذا املجال.

ومت تق����دمي عر�ض م����ن اجلان����ب الإماراتي عن 
جترب����ة دول����ة الإمارات م����ن خالل الهيئ����ة الحتادية 
للكهرب����اء وامل����اء يف اخلط����ط وامل�ساري����ع التي من 
�ساأنه����ا اأن ترتقي بهذا القط����اع الى م�ستوى التميز 
خدم����ات  توف����ري  ل�ستدام����ة  املن�س����ود  والتكام����ل 
الكهرباء واملياه يف ظل النمو ال�سكاين والقت�سادي 

وال�سناعي.

اال�شتثمار يف ال�شباب الرهان االأ�شمن لرت�شيخ التنمية امل�شتدامة

تعزيز عالقات التعاون يف الطاقة املتجددة مع االإمارات

لدى لقاء �سموه منت�سبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية... ويل العهد: 

ت�سجيع ال�ستثمارات القائمة على البتكار وا�ستدامة املوارد... ويل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان بن حم���د اآل خليفة اأن 
ال�ستثم���ار يف العن����رص الب�رصي والطاق���ات البحرينية 
الواعدة هو الره���ان الأ�سمن لرت�سيخ قواعد تنموية 
م�ستدام���ة تدفع قدًما بالإنتاجية والكفاءة يف خمتلف 
الأجه���زة احلكومية حتقيقاً لتوجيه���ات عاهل البالد 
�ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة نحو 
جعل املواطن يف قلب اأهداف برامج التنمية ال�ساملة.

وق���ال �سم���وه “اإن العطاء املخل����ض للكفاءات 
البحريني���ة ومتيزها عن�رص حم���وري يف ت�سكيل مالمح 
العدي���د م���ن مب���ادرات التطوي���ر؛ لتحقي���ق اأهداف 
التنمية”، موؤكًدا �سموه الت�سجيع على كل ما من �ساأنه 
رفد قدرات الطاقات الوطنية ال�سابة واإمكاناتها يف 

خمتلف املواقع.
ج���اء ذل���ك لدى لق���اء �سم���وه منت�سب���ي الدفعة 
الثاني���ة م���ن برنامج النائ���ب الأول لتنمي���ة الكوادر 
الوطني���ة والقائمني عليه يف ق����رص الق�سيبية اأم�ض، 
حي���ث اطل���ع �سم���وه عل���ى جتربته���م يف الربنام���ج 
وامل�ساري���ع التي يعملون عليها واأثنى على ما اأبدوه 
من الت���زام وم�سوؤولية يف الإيفاء مبتطلبات الربنامج 

وحر�سه���م على تطوير م���ا ميتازون ب���ه من قدرات 
عالي���ة عرب اخلربات الت���ي يكت�سبونه���ا يف الربنامج 
ليعودوا وي���روا الأداء يف مواق���ع عملهم بعد انتهاء 

فرتة انتدابهم يف الربنامج.
وق���ال �سم���وه “اإنه ومع ق���رب اإمت���ام الربنامج 
لعام���ه الث���اين ومع فت���ح الب���اب للت�سجي���ل للدفعة 

القادم���ة منه، فاإن التفاعل ال���ذي لقاه يعترب موؤ�رصاً 
اإيجابي���اً عل���ى اإقبال ال�سب���اب البحريني عل���ى اإثبات 
ا�ستحقاقه���م لغتنام الفر�ض لتحقي���ق طموحاتهم 
والإ�سهام الفاعل يف موا�سلة الرتقاء بنه�سة الوطن 

نحو اأفق اأرحب من الإجناز واملكا�سب”.
ونوه �سموه ب���روح العمل واجلدي���ة التي اأبداها 

منت�سب���و برنام���ج النائ���ب الأول لتنمي���ة الكوادر يف 
دفعتي���ه الأولى والثاني���ة، معرًبا �سم���وه عن تطلعه 
ل�ستقب���ال دفع���ة جدي���دة م���ن ال�سب���اب البحريني 
الطم���وح لي�ستفي���دوا من هذه التجرب���ة التي حر�ض 
القائمون عليها اأن تكون �سيغة متكاملة من التطوير 
املهن���ي والتدريب مع توف���ري معرفة اأ�سمل بجوانب 

العم���ل احلكومي واأهمية التكامل بني جميع عنا�رصه. 
و�سك���ر �سموه القائمني على الربنامج على جهودهم 
ومتابعته���م احلثيث���ة؛ لتحقي���ق اأهداف���ه، معرًبا عن 
ثقته يف اأن ما بذلوه لإجناح الربنامج �سيظهر اأثره يف 
املخرجات التي �ستتبلور على املدى الطويل، متمنًيا 
�سم���وه املزيد م���ن النجاح للربنام���ج ليكون منوذًجا 
يرتك ب�سمت���ه على امل�ستوى ال�سخ�سي للم�ساركني 
وعلى املدى الأو�س���ع يف الإ�سهام يف تطوير م�ستوى 
الأداء احلكوم���ي ورفده بعوامل التناف�سية والتحفيز 

على الإنتاجية.
من جانبهم، اأعرب منت�سبو الربنامج عن �سكرهم 
وامتنانه���م للق���اء �سم���وه، وال�ستم���اع لتوجيهات���ه 
توا�س���اًل ملا يحظ���ون به من متابع���ة ودعم �سموه يف 
اإط���ار الربنام���ج، موؤكدين م���ا ي�سكل���ه الربنامج من 
جتربة فريدة ونوعية ومن�سة مهمة للتطوير املهني 
يعت���زون به���ا ويعون م���ا ت�سكله م���ن م�سوؤولية نحو 
تقدمي املزيد من اجله���د والعطاء خلدمة الوطن، اإذ 
منحهم الربنام���ج حافزاً قوياً لالإ�سه���ام بفاعلية من 
خالل مواقع عملهم يف عملية التنمية ال�ساملة للوطن 
عرب م���ا هياأه له���م من فر�س���ة التطوي���ر والتدريب 

املكثف.

املنام���ة - بنا: اأب���دى ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
اعتزازه مب���ا ت�سهده العالقات ب���ني مملكة البحرين 
ودول���ة الإم���ارات العربية املتحدة وم���ا تت�سم به من 
تن���اٍم م�ستم���ر يف خمتلف املج���الت يف ظل ما حتظى 
به م���ن اهتمام ورعاي���ة كبرية من قيادت���ي البلدين 
ال�سقيق���ني، م�ستذك���را �سم���وه لقاء اأخي���ه ويل عهد 
اأبوظب���ي نائ���ب القائ���د الأعل���ى للق���وات امل�سلحة 
�ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ حممد ب���ن زاي���د اآل نهيان، 
مثمن���ا ما عرب عنه �سموه من رغبة �سادقة نحو تاأكيد 
التع���اون البحريني الإماراتي بال�س���كل الذي يعك�ض 
تقاربهم���ا وعملهم���ا امل�س���رتك، ودع���م املنظوم���ة 

اخلليجية وم�سريتها املباركة.
وخ���الل لقاء �سموه بق����رص الق�سيبية اأم�ض وزير 
الطاقة بدولة الإم���ارات العربية املتح���دة ال�سقيقة 
�سهي���ل املزروعي، بح�س���ور وزير �س���وؤون الكهرباء 
واملاء عبداحل�س���ني مريزا، اأعرب �سم���وه عن تطلعه 

نحو املزيد من التعاون ب���ني البلدين ال�سقيقني يف 
جمالت الطاقة التي تعد اأحد اأهم القطاعات احليوية 
وال�ستغالل الأمثل للطاقة املتجددة التي ت�ستقطب 

املزي���د من ال�ستثمارات، وت�سه���م يف الت�سجيع على 
البتكار وا�ستدامة املوارد، واأ�ساد �سموه باخلطوات 
الت���ي قطعته���ا دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة 

ال�سقيقة يف جمال الطاقة املتجددة. 
واأ�س���ار �سموه اإل���ى �سعي مملك���ة البحرين نحو 
تعزيز عالق���ات التعاون يف جم���ال الطاقة املتجددة 

مع دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�سقيقة يف 
اإط���ار التفاق الثنائ���ي يف هذا املج���ال؛ لال�ستفادة 
الق�سوى من امل�ساريع عرب ا�ستخدام اأف�سل و�سائل 

التكنولوجيا. 
لفتا �سموه اإل���ى اأن دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية، ومن بينها مملكة البحرين ويف اإطار 
العمل على حماية البيئة قد و�سعت اإ�سرتاتيجياتها 
املتما�سية م���ع اللتزامات الدولي���ة يف هذا اجلانب، 
والعم���ل نحو بناء �رصاكات تعم���ل على ال�ستفادة من 
الطاق���ة املتج���ددة، والعمل على زي���ادة التعاون يف 
هذا املجال احليوي الذي من املمكن توظيفه كبيئة 

داعمة وحمفزة ل�ستقطاب ال�ستثمارات.
م���ن جانبه، اأع���رب وزي���ر الطاق���ة الإماراتي عن 
�سكره وتقديره ل�ساح���ب ال�سمو امللكي ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء على م���ا مل�سه م���ن اهتمام بال���غ من مملكة 
البحرين بدعم عالقات البلدين ال�سقيقني يف خمتلف 

القطاعات مبا يلبي تطلعاتهما امل�سرتكة.

• �سمو ويل العهد م�ستقبالً منت�سبي الدفعة الثانية من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر	

• �سمو ويل العهد م�ستقبالً وزير الطاقة الإماراتي بح�سور وزير �سوؤون الكهرباء واملاء	
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امل�شري ي�شيد بجهود تطوير احلر�س امللكي

اجتماع خليجي يبحث تعزيز ال�شيا�شة الدفاعية

املفت�س العام يبحث التعاون امل�شرتك مع الهند

في�شل بن را�شد: خلف�س ن�شبة القمامة البال�شتيكية

قوة الدفاع حتر�س على رفع امل�شتوى القيادي والقتايل ملنت�شبيها كافة
القائد العام ي�شهد ختام التمرين امل�شرتك “حمد 2”... امل�شري:

الرف���اع- قوة دفاع البحرين: �شهد القائد العام 
لق���وة دفاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة �شباح اأم�س، ختام التمرين امل�شرتك 
“حمد / 2” الذي نفذته قوة دفاع البحرين والقوات 

امل�شلحة جلمهورية م�رص العربية ال�شقيقة.
فلدى و�ش���ول القائد العام لقوة دفاع البحرين 
�ش���اح البحرية امللك���ي البحرين���ي كان يف ا�شتقباله 
قائد �ش���اح البحرية امللكي البحرين���ي اللواء الركن 
بح���ري ال�شيخ خليفة ب���ن عبداهلل اآل خليف���ة، وقائد 
القوات البحري���ة بالقوات امل�شلح���ة بجمهورية م�رص 
العربي���ة ال�شقيق���ة اللواء بح���ري اأركان ح���رب اأحمد 
خالد ح�ضن �ضعيد، وعدد م���ن كبار �ضباط قوة دفاع 

البحرين وروؤ�شاء الوفود امل�شاركة يف التمرين.
بعده���ا، قام القائ���د العام لقوة دف���اع البحرين 
بتفق���د ال�شف���ن والق���وات امل�شارك���ة يف التمري���ن، 
حيث ا�شتمع اإلى اإيجاز ع���ن اأهداف ومراحل التمرين 

املختلفة.
ون���وه القائد الع���ام لقوة الدف���اع بامل�شتويات 
الطيبة التي ظهرت خ���ال تطبيق فعاليات التمرين 
امل�شرتك “حم���د / 2”، الأمر الذي �شتكون حم�شلته 
حتقي���ق اأق�ش���ى درج���ات ال�شتف���ادة بفت���ح اآف���اق 
خمتلفة للنهل من جتارب الأ�شقاء يف اأ�شاليب احلرب 
وفنون القتال لإثراء اخل���رات و�شقلها وتطويرها؛ 
ل�شتيع���اب كل ما هو جديد وحدي���ث يف هذا املجال 
لبناء قوة ذات كفاءة عالية قادرة على اأداء واجباتها 

املناطة بها بكل جدارة واقتدار.
واأ�ش���ار اإلى اأهمية هذا التمرين امل�شرتك ودوره 
الفاعل يف رفع م�شتوى الكف���اءة القتالية والقدرات 
العملياتي���ة والتكتيكية عن طري���ق تبادل اخلرات 
وامله���ارات امليداني���ة ب���ن الق���وات امل�شاركة يف 

التمرين، وذلك يف جم���الت العمليات القتالية كافة 
ورفع درجة ال�شتعداد القتايل ملواجهة التهديدات 

املختلفة يف ميادين القتال. 
واأع���رب القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين عن 
اعتزازه ملا مل�شه من روح التعاون والعمل امل�شرتك 
ب���ن قوة دفاع البحرين والق���وات امل�شلحة امل�رصية 
امل�شارك���ة يف التمرين، والذي ظهر جلياً خال تنفيذ 
خمتل���ف مراح���ل التمري���ن ب�شقيه البح���ري واجلوي، 
منوه���اً باأهمية اإج���راء مثل ه���ذه التمارين امل�شرتكة 
التي ته���دف اإلى تعزي���ز اأوا�رص التع���اون والتن�شيق 
الع�شك���ري امل�ش���رتك واكت�شاب املزي���د من اخلرة 

امليدانية؛ ملواجهة خمتلف التحديات.
واأ�ش���ار امل�شري اإل���ى اأن م�شت���وى وحجم القوات 
التمري���ن �شيك���ون له���ا دور فاع���ل  امل�شارك���ة يف 
وكبري يف �شقل وتطوي���ر متطلبات العمل الع�شكري 
امل�شرتك، ف�شاً عن اأهميتها يف رفع م�شتوى الكفاءة 

�لع�ضكرية و�الرتقاء باجلاهزية �لقتالية، �إ�ضافة �إلى 
تعزيز �شبل تبادل اخلرات واملهارات الع�شكرية مع 

القوات ال�شقيقة.
و�أو�ض���ح �لقائ���د �لع���ام لق���وة دف���اع �لبحرين 
اأن ق���وة دف���اع البحري���ن حتر����س دائم���اً عل���ى رفع 
القي���ادي والقت���ايل ملنت�شبيه���ا كاف���ة  امل�شت���وى 
وتدريبه���م التدري���ب الأمث���ل القائ���م عل���ى اأحدث 
الأ�ش�س والأ�شاليب الع�شكرية املتقدمة، م�شيفاً اأن 
قوة الدفاع ت���ويل التمارين الع�شكرية امل�شرتكة مع 

الأ�شقاء اأهمية خا�شة.
وراف���ق امل�ش���ري، مدير دي���وان القي���ادة العامة 
الل���واء الركن ح�ش���ن حممد �شع���د، وم�شاع���د رئي�س 
هيئة الأركان لاإمداد والتموي���ن اللواء الركن بحري 
يو�ش���ف اأحمد مال اهلل، وم�شاعد رئي�س هيئة الأركان 
للعمليات اللواء الركن غامن اإبراهيم الف�شالة، وعدد 

من كبار �ضباط قوة دفاع �لبحرين.

الرف���اع - قوة دف���اع البحري���ن: ا�شتقبل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري الركن 
ال�شي���خ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليف���ة يف مكتبه 
بالقي���ادة العامة �شب���اح اأم�س، قائ���د احلر�س 
امللك���ي �شمو العمي���د الركن ال�شي���خ نا�رص بن 

حم���د اآل خليف���ة. وخ���ال اللقاء، اأ�ش���اد القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين باجله���ود الطيبة 
ل�شم���وه وعمل���ه ال���دوؤوب يف كل ما م���ن �شاأنه 
حتقي���ق املزيد م���ن التطور والتق���دم الإداري 
والقتايل باحلر�س امللكي لقوة دفاع البحرين.

الرف���اع - ق���وة دف���اع البحري���ن: تراأ����س 
رئي����س هيئ���ة الأركان الفري���ق الرك���ن ذياب 
ب���ن �شقر النعيمي اأم�س وف���د مملكة البحرين 
بح�ش���ور رئي����س الأم���ن الع���ام الل���واء ط���ارق 
احل�ش���ن، ووكي���ل وزارة اخلارجي���ة لل�ش���وؤون 
الإقليمي���ة وجمل����س التع���اون وحي���د �شيار يف 
اأعم���ال الجتم���اع امل�ش���رتك لروؤ�ش���اء الأركان 
ب���دول  واخلارجي���ة  الداخلي���ة  وزارات  ووكاء 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي يف مدينة �لريا�ض.
وج���رى خ���ال الجتماع، بح���ث العديد من 
�ملو�ضوع���ات �لتي ت�ضه���م يف تعزيز م�ضتقبل 
ال�شيا�شة الدفاعية اخلليجية، وتقوية التن�شيق 

يف جم���الت التع���اون الع�شك���ري ب���ن الدول 
الأع�ش���اء وف���ق ا�شرتاتيجية �شامل���ة وموحدة 
تخ���دم الأمن اخلليجي امل�شرتك ومناق�شة عدد 
من �ملو��ضيع و�مل�ضاري���ع �مل�ضرتكة �الأخرى. 
ح����رص الجتم���اع رئي����س ق�ش���م الأمان���ة العامة 
باإدارة �شوؤون جمل�س التعاون بوزارة اخلارجية 
امل�شت�شار عبدالرحمن ها�شم، مدير العمليات 
امل�شرتك���ة العميد الركن ال�شيخ خالد بن علي 
اآل خليفة، وقائد خفر ال�شواحل العميد الركن 
بحري ع���اء عب���داهلل �شيادي، وع���دد من كبار 
�ل�ضباط و�مل�ضوؤولني م���ن قوة دفاع �لبحرين 

ووزارتي الداخلية واخلارجية.

الرف���اع - ق���وة دف���اع البحري���ن: اجتمع 
املفت�س العام بالقي���ادة العامة اللواء الركن 
عبداهلل ح�شن النعيمي �شباح اأم�س، مع رئي�س 
اأركان العمليات يف القي���ادة البحرية الغربية 
لاأ�شط���ول الهن���دي الل���واء بح���ري راجي����س 

بينداركر والوفد املرافق.
م���ن  ع���دد  بح���ث  اللق���اء  خ���ال  ومت 

�ملو�ضوع���ات �لتي من �ضاأنها تعزيز �لتعاون 
امل�شرتك.

ح����رص الجتم���اع م�شاع���د رئي����س هيئ���ة 
الرك���ن  الل���واء  والتموي���ن  لاإم���داد  الأركان 
بحري يو�شف اأحمد م���ال اهلل، ومدير التعاون 
الع�شكري الل���واء الركن بح���ري حممد ها�شم 

ال�شادة.

املنام���ة - بن���ا: قال �شمو نائ���ب رئي�س 
املجل����س الأعلى للبيئ���ة ال�شي���خ في�شل بن 
را�ش���د اآل خليف���ة اإن���ه “ل ب���د لن���ا م���ن اتباع 
الأ�شالي���ب احلديث���ة وال�شرتاتيجية  بع����س 
للوقاية من النفايات وتتمثل يف خف�س ن�شبة 
القمامة البا�شتيكية ب�شكل كبري جدا، كذلك 
يجب العمل على اإع���ادة تدويرها وعدم اإلقاء 

املخلفات يف مياه املحيطات”.
وا�شت�ش���اف املرك���ز الإقليم���ي العربي 
لل���رتاث العاملي فعالي���ة تثقيفي���ة بالبيئة 
بالتعاون مع املجل�س الأعلى للبيئة، و�شفارة 
اأملاني���ا وجمعي���ة “كلن اأب بحري���ن”، و�شط 
م���ن  العدي���د  ووج���ود  دبلوما�ش���ي  ح�ش���ور 

املهتمن بق�شايا الرتاث العاملي والبيئة.
ويف كلمته، توّجه �شمو ال�شيخ في�شل بن 
را�ش���د اآل خليفة نائب رئي�س املجل�س الأعلى 
للبيئ���ة بال�شك���ر اإلى كل اجله���ات امل�شاركة 
يف �إقام���ة فعالي���ة عر����ض فيل���م “حميط من 

البا�شتيك”.
و�أ�ض���ار �إل���ى �أن عر����ض �لفيل���م �ضيزيد 
الوع���ي بامل���وارد البيئي���ة املحيط���ة ويعزز 
و�شائل حماية املحيطات والبحار من التلوث.

وق���ال �شم���وه “اإن م�شتقب���ل املحيطات 

�شيظل حتدي���ا قائما م���ع ا�شتم���رار عمليات 
م���ن  مكونات���ه  عل���ى  توؤث���ر  الت���ي  التل���وث 
خملوق���ات بحرية و�شع���ب مرجاني���ة والعامل 
اأم���ام حتد كب���ري لوقف هذا التل���وث”. وبن 
�شم���وه اأن “املجل����س الأعلى للبيئ���ة برئا�شة 
املمث���ل ال�شخ�ش���ي ل�شاحب اجلال���ة امللك 
رئي�س املجل����س الأعلى للبيئ���ة �شمو ال�شيخ 
عب���داهلل بن حمد اآل خليفة يحر�س على اإقامة 
����رصاكات طويلة م���ن التعاون م���ع املنظمات 
املعني���ة؛ م���ن اأج���ل دع���م عم���ل املجل�س يف 
حتقيق التنمية امل�شتدامة”. ويف ت�رصيح لها، 
قال���ت رئي�شة جمل����س اإدارة املركز الإقليمي 
العرب���ي لل���رتاث العامل���ي ال�شيخ���ة مي بنت 
حممد اآل خليفة “�إن مو�ضوع �لفعالية يندرج 
�ضم���ن ��ضرت�تيجي���ة �ملركز �لر�مي���ة �إلى ن�رش 
الوع���ي بالرتاث الطبيع���ي والثقايف الإن�شاين 
عر كل الو�شائل”. واأ�شادت بجهود املجل�س 
الأعلى للبيئة وال�شفارة الأملانية لدى مملكة 
البحري���ن وجمعية “كلن اأب بحرين” من اأجل 
تنظيم ه���ذا اللقاء الذي ي�شل���ط ال�شوء على 
ج���زء مهم م���ن �ملو��ضيع �لتي ت�ضغ���ل �لر�أي 
الع���ام العاملي وتعمل لأج���ل حلها املنظمات 

الدولية مل�شتقبل اآمن وتنمية م�شتدامة.

يف املعر�س العاملي  حممد بن را�شد يزور جناح “الرتبية” 

تد�شني القرية املرورية بدوحة عراد وتكرمي الوفود اخلليجية

النعيمي اأطلع �شموه على مبادرات امل�رصوع الوطني لتطوير التعليم والتدريب

ت�شم زوايا توعوية وتعريفية تفاعلية ملختلف ال�رصائح

مدينة عي�ش���ى- وزارة الرتبية والتعليم: 
زار نائ���ب رئي����س دول���ة الإم���ارات، رئي����س 
جمل����س ال���وزراء حاكم دبي  �شاح���ب ال�شمو 
ال�شي���خ حمم���د ب���ن را�ش���د اآل مكت���وم جناح 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م مبملك���ة البحري���ن 
يف �ملعر����ض �لعامل���ي مل�ضتلزم���ات وحلول 
التعليم، امل�شاحب ملنتدى التعليم العاملي 
العا����رص، والذي اأقيم يف مرك���ز دبي التجاري 

العاملي. 
وكان يف ا�شتقبال �شم���وه، وزير الرتبية 
والتعليم ماجد النعيم���ي، حيث قدم ل�شموه 
عر�ض���اً موج���ز�ً ع���ن �مل�ضاريع �لت���ي تنفذها 
�ل���وز�رة يف �ملر�حل �لتعليمي���ة كافة، �ضمن 
مب���ادرات امل�رصوع الوطن���ي لتطوير التعليم 
املدار����س  م����رصوع  خ�شو�ش���ا  والتدري���ب، 
املعززة للمواطنة وحقوق الإن�شان والت�شامح، 
وم�رصوع التمكن الرقمي يف التعليم، وكذلك 
ا�شتعدادات الوزارة للم�شاركة للمرة الثانية 

يف م����رصوع حتدي الق���راءة العربي الذي ياأتي 
مببادرة كرمية من �شموه، وي�شتقطب اأعداداً 
كبرية من الطلبة من خمتلف الأقطار العربية 

والدولي���ة. و�شهد جناح ال���وزارة اإقبالً كبرياً 
من زو�ر �ملعر�ض، حي���ث �طلعو� على جهود 

الوزارة التعليمية املختلفة.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: حت���ت رعاية وكيل 
وزارة الداخلي���ة ال�شي���خ نا����رص ب���ن عبدالرحم���ن اآل 
خليف���ة، د�شن املدير الع���ام ل���اإدارة العامة للمرور 
العقي���د ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل خليفة 
بح�شور املدير العام ملديرية �رصطة حمافظة املحرق 
والوف���ود اخلليجي���ة، القرية املروري���ة بدوحة عراد؛ 
مبنا�شب���ة اأ�شب���وع امل���رور اخلليجي املوح���د الثالث 

والثاثن حتت �شعار »حياتك اأمانة«. 
واطلع احل�شور على ما حتتويه القرية من زوايا 
توعوي���ة وتعريفي���ة تفاعلي���ة مع اجلمه���ور ملختلف 
ال�رصائ���ح العمري���ة، وزاوية لتعليم الأطف���ال القواعد 
والعام���ات  الإ�ش���ارات  عل���ى  والتع���رف  املروري���ة 
املروري���ة الت���ي توؤم���ن له���م العب���ور ال�شلي���م على 

الطرقات.
وك���رم املدي���ر الع���ام ل���اإدارة العام���ة للم���رور 
امل�شارك���ن يف م�شابق���ة الر�شم احلر وف���ن اخلطابة 
باجلان���ب امل���روري، وعددا م���ن اجله���ات احلكومية 
واخلا�شة التي �شاهمت ب�رصاكتها يف دعم الفعاليات.

من جانب اآخر، وحتت رعاية املدير العام، اأقامت 
�الإد�رة �لعامة للمرور بنادي �ضباط �الأمن �لعام ظهر 

اأم�س حفل ختام اأ�شبوع املرور اخلليجي.
وكرم املدي���ر العام الوفود اخلليجية وعددا من 
�ضب���اط �الإد�رة، �إ�ضاف���ة �إلى �ملوظف���ني �ملتميزين 
من ع�شكري���ن ومدني���ن، واأ�شاد املدي���ر باجلهود 
املتمي���زة الت���ي يبذله���ا منت�شب���و الإدارة يف جم���ال 
عملهم؛ من اأجل تطوي���ر منظومة اخلدمات املرورية 

املقدمة للجمهور، وتفانيهم واإخا�شهم يف عملهم.

• �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لدى زيارته جناح الوزارة	



ابتالع شفرة الحالقة 
م���ا بني العبث والتحر�س بالهم�س اخلف���ي املت�شظي اخلجول املنبعث 
م���ن قي���ادات يف ال�شفوف الثانية لقي���ادات جمعية الوف���اق م�شافة يجب 

ح�شاب مقدارها. 
م���ن خالل البح���ث ب���ني الأوراق ال�شوتية له���م، جتد اأ�شوات���ا وفاقية 
تتلم����س البحث عن ع���ودة اأك�شجني العالقة مع ال�شلط���ة، والوقوف كثريا 
عل���ى الباب ال�شيا�شي للحكومة ل�شطي���اد اأي �شاعي بريد يزف خرب دعوة 

حكومية للت�شالح، يزيل ثاين اأك�شيد كربون القطيعة.
يح���دث ذلك بع���د انت�شار مفاهي���م الأغنية العراقي���ة “العمر راح يويل 
العم���ر راح.. ق�شيته هموم وجراح” ب���ني هم�س الوجع وخيبة القرارات منذ 

2002 اإلى 2014.
هن���اك هم�س، وهناك متلمل، ومراجعة مرجتف���ة م�شابة بفوبيا الإعالن 
خ���وف الت�شه���ري، كل ذل���ك ل يجدي م���ا مل ت�شرت هذه اجلماع���ات مكربات 
ال�ش���وت بدل من مكربات ال�شم���ت. ما فائدة املثقف اإذا حتول اإلى �شمك 
زين���ة بدل من اأن يتحول اإلى �شمك قر����س يغويه الطوفان، ويغريه رق�س 
امل���وج يف �شبي���ل الو�ش���ول اإلى مرفاأ النج���اة، وحماي���ة كل املرجتفني يف 

�شفينة اخل�شومة واملقاطعة.
املثقف ال�شيا�شي هو من يقرع اأجرا�شه، ويوزع �شفارات التحذير؛ كي 

ل يتحول الواقع اإلى �شيارة اإ�شعاف.
اأتلقى م���ن قريب وبعيد �شهيات �شيا�شية لأف���راد ومن خا�رصة وكتف 
اجلمعية، اأدركت حجم الأخط���اء ال�شيا�شية التي اأغوت احلركات الإ�شالمية 
ل� “الربيع العربي” الذي حت���ول اإلى حفرة ا�شطياد، وفخ اإقليمي ودويل، 
قدري اأو حمت�شب يف �شناعة اجلراح، وتقيوؤ �شهيات دول اإقليمية وعاملية 
عل���ى ح�ش���اب م�شتقبل ماليني الأف���راد، �شحايا نذروا للع���ذاب، واأ�شبحوا 

قرابني الربغماتية املفتونة بلمعان كر�شي ال�شلطة. 
ل يكف���ي اأن ت����رصخ م���ن اجلرح م���ا مل ت�شتغل على ردم���ه والتربي من 

ال�شكني. 
ل يكف���ي اأن تهم�س، واأنت متتلك حنجرة ال�رصاخ، هذا النزف ال�شيا�شي 
يتوقف عندما تبتلع �شفرة حالقة النقد، وتقوم بت�شذيب �شيف ال�شعارات، 

واإلقاء فزاعة البارانويا اإلى البحر.
ن�شح���ت املعار�شة الكويتي���ة والأردنية كما البحريني���ة من خطاأ خيار 
مقاطع���ة جمال�شه���ا النيابية عرب عدة مقالت موثق���ة، كما �رصخت هنا منذ 
2002، وكان هاج����س الكويتي���ني يرتفع مع تلميع متث���ال م�شلم الرباك، 
ورومان�شية �شناعة “البطل الأ�شطوري” يف قبال احلكم احلكيم يف الكويت.

مل ي�شم���ع اأحد اخلطاب، وكاأين اأ�رصخ يف الربي���ة، قامر الكثريون بح�شد 
خطابي مرجتل، اْلَيْوَم املعار�شة الكويتية �شاركت بعد اأن هم�شت نف�شها، 
واخت���ارت ال�رصنقة، والن�شطار يف زنزانة املقاطعة، ولو عاد الزمن بالرباك 

ل�شارك.
مقاطع���ة التج���ارب الربملانية فا�شلة، و�شناع���ة اخل�شومة مع ال�شلطة 
اأكرث ف�ش���ال. اأما التوا�شل والعم���ل وفق الآليات القانوني���ة والد�شتورية، 

فهي التي تثمر جناًحا ولو جاء بطيئا.
قاطع اأغل���ب �شيعة العراق احلك���م امللكي يف العراق عن���د التاأ�شي�س، 
فا�شقط���وا اأنف�شهم �شحي���ة التهمي�س الذي اختاروه ثمان���ني عاما. اأجيال 
وراء اأجيال �شاعت، ور�شعت البوؤ�س والفقر واملهجر؛ ب�شبب فتاوى خائبة 

يف الع�رصينات من القرن الع�رصين.
م���ن ِعَو�س ذلك ال�شياع؟ م���ن دفع فاتورة اخل�شوم���ة مع احلكم ذلك 
الوق���ت؟ وماذا نفعهم عبدالك���رمي قا�شم ب�شعارات���ه الهائجة واملرجتلة؟ 
واإل���ى يومنا ه���ذا، وب�شبب غياب النق���د واملراجعة للتاري���خ مازال بع�س 
العراقيني يف النج���ف وكربالء وبغداد يحتفون بذك���رى عبدالكرمي قا�شم 
ويعلقون �شوره، يف حني هو اأ�شا�س البوؤ�س وال�شياع واجلراح الذي يعي�شه 
العراقي���ون اإلى هذا اْلَيْوَم عندما اأقدم على مذبحة قتل العائلة الها�شمية، 

واحلكم امللكي. 
كان العراقي���ون يف العهد امللكي يعي�شون عه���دا فيكتوريا من حيث 
المتي���ازات الدميقراطي���ة والق�شائي���ة واجلامعي���ة واخلدم���ات، لكنه���م 
اأ�شاعوها ب�شبب ثورتهم اخلائب���ة، و�شعارات زعيم جاء مقلدا لعبدالنا�رص، 

كما فعل القذايف ذات الأمر. 
ال�ش���وؤال: م���اذا لو بقيت الع���راق حتت احلكم امللكي اإل���ى يومنا هذا؟ 
فال�شك �شتكون من اأقوى واأجمل الأنظمة امللكية، الإ�شكالية اأنه لي�س ثمة 

عقل ناقد يقراأ التاريخ بتجرد ووعي وحكمة. 
له���ذا اأن���ا م���ن اأن�ش���ار الأنظم���ة امللكي���ة يف الع���امل العرب���ي، ولي����س 
اجلمهوريات الت���ي تنتهي اإلى الفو�شى ونظام احل���زب الواحد، وع�شكرة 

احلكم وجتويع اجلماهري، واإطعامهم اأخبازا بال�شتيكية. 
عندم���ا يذهب البحريني اأو اخلليجي لزي���ارة العتبات املقد�شة ينام يف 

اأف�شل الفنادق، يف حني ينام غالبية الإيرانيني يف الطرقات.
قليل من هذه ال�ش���ور يعك�س مدى جناح حكم نظامنا اخلليجي مقارنة 
بنظ���ام ولي���ة الفقيه. احلمد هلل عل���ى نعمة احلكم يف اخللي���ج، وحفظ اهلل 
اأوطانن���ا بهذه النعمة، َفَلو نظرنا بعني العقل م���ا يعي�شه جرياننا يف اإيران 
والع���راق واليمن وليبيا ولبنان وكل الدول العربي���ة، وق�شناه مبا نعي�شه، 

لعرفنا حجم النعم التي نعي�شها.
نع���م هن���اك �شلبيات ونعرتف به���ا، وميكننا اإ�شالحه���ا، ولكن بالعقل 

والوعي الوطني مع املحافظة على املكت�شبات. 
اأتذك���ر عندما كنُت باإيران ح�رصت عدة موؤمت���رات للمعار�شة العراقية، 
والت���ي كانت تراه���ن باأنها اإذا اأ�شقط���ت حكم �شدام، وو�شل���ت لل�شلطة 
�شتحول العراق اإلى جنة عدن، و�شيكون العراقي اأ�شعد اإن�شان، و�شيجعلون 

العراقي اأ�شعد من املواطن ال�شويدي والدمناركي.
كنت اأ�شحك من هذا اخلطاب الأفالطوين احلامل، و�شلْت املعار�شة من 
ح���زب الدعوة اإل���ى املجل�س الأعلى، ونرج�شية فيلق ب���در، و�شهدُت بع�س 
اأ�شدقائ���ي حتولوا اإلى روؤ�شاء ووزراء، فكان���ت نتيجة ذلك ترحم العراقي 
على املا�شي، فل���م ي�شهد العراقي ف�شادا وقتال وقمعا للحريات و�شياعا 
لالأم���ن وانق�شاما داخ���ل املكون الواحد كما حدث بتقل���د معار�شي الأم�س 
حك���م اْلَي���ْوَم. فلندق الأجرا����س؛ كي نحفظ م���ا تبقى من �شباب���ة يف الإناء 

ال�شيا�شي.
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على املفو�ض ال�سامي الت�ساور مع البحرين على قاعدة احرتام �سيادتها

نحر�ض على ا�ستمرار العالقة الإ�سرتاتيجية مع اأمريكا

“حقوق الإن�سان” اأحد اأهم خمرجات امل�رشوع الإ�سالحي

اأكد ثقته يف قدرة غوتريي�س لتعزيز الدور املهم لالأمم املتحدة... وزير اخلارجية:

ناق�س امل�شتجدات مع جونز... وكيل اخلارجية لل�شوؤون الدولية: 

فريق الحتاد الأوروبي اطلع على �شري العمل يف املوؤ�ش�شة... الدرازي:

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأك���د وزير اخلارجية 
ال�شي���خ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليف���ة اأهمية 
الت���زام مكت���ب املفو����س ال�شامي حلق���وق الإن�شان 
بالتع���اون والت�شاور مع مملك���ة البحرين على قاعدة 
اح���رتام �شيادته���ا وتقدي���ر م�شاعيه���ا الدائمة التي 
جعل���ت منها منوذًجا متقدًما يف تطور حقوق الإن�شان 
يف اإط���ار موؤ�ش�شاتها الد�شتورية، وبف�شل م�شاريعها 
وخططها الوطنية ومبادراته���ا املتوا�شلة والرامية؛ 
لتعزيز حقوق الإن�شان وحمايتها، وتفاعلها الإيجابي 
م���ع الأم���م املتح���دة وال���دول ال�شديقة. نق���ل وزير 
اخلارجية حتيات عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، ورئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي الأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة، اإلى الأم���ني العام لالأمم املتحدة 
انطوني���و غوتريي����س، ومتنياتهم له ب���كل التوفيق 
والنج���اح يف قي���ادة الأم���م املتحدة يف ه���ذه املرحلة 
املهمة. ج���اء ذلك خالل اجتماع الوزير مع غوتريي�س، 
بح�ش���ور نائبة رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة ال�شيخة 
م���رمي بنت ح�شن اآل خليف���ة، والأمني العام للمجل�س 
الأعلى للمراأة هال���ة الأن�شاري، ورئي�شة جمل�س اأمناء 
غرف���ة البحري���ن لت�شوي���ة املنازع���ات القت�شادي���ة 
واملالي���ة وال�شتثماري���ة ال�شيخة هيا بن���ت را�شد اآل 
خليفة، وذل���ك مبقر الأمم املتح���دة بنيويورك. ومت 
خ���الل الجتماع التط���رق اإلى اأه���م امل�شتجدات على 
ال�شاحت���ني الإقليمية والدولي���ة واملو�شوعات ذات 
الهتم���ام امل�ش���رتك. ونق���ل وزير اخلارجي���ة لالأمني 
الع���ام لالأمم املتحدة حتيات وتهنئة رئي�شة املجل�س 
الأعلى للم���راأة �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة؛ مبنا�شبة توليه هذا املن�شب 
ومتنياته���ا له مب�شرية عمل مثم���رة كي توا�شل هذه 
املوؤ�ش�شة الدولية العريقة م�شاعيها من اأجل املزيد 
م���ن العمل خلدم���ة الإن�شاني���ة جمعاء. واأثن���ى ال�شيخ 
خالد ب���ن اأحمد اآل خليفة على الرعاي���ة الدائمة التي 
توليه���ا الأمم املتح���دة ممثلة يف جلنة و�ش���ع املراأة 
للمبادرات املتمي���زة التي ت�شهم يف حت�شني اأو�شاع 
امل���راأة، والتي جت�شدت موؤخًرا يف تبني جائزة �شاحبة 
ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 
العاملية لتمكني املراأة، لتكون خطوة مهمة يف جهود 
الأمم املتح���دة؛ ل�شمان تقدم امل���راأة يف جميع دول 
الع���امل، وتعك�س مدى التعاون ب���ني مملكة البحرين 
والأم���م املتحدة، وتوؤكد تقدي���ر املجتمع الدويل ملا 
حتققه امل���راأة البحرينية من اإجن���ازات نوعية يف ظل 
حر�س مملكة البحرين على تعزيز دور املراأة واإثبات 
ذاته���ا وخدم���ة جمتمعه���ا يف جمي���ع جم���الت احلياة 
ك�رصيك مهم يف عملية التنمية ويف �شناعة امل�شتقبل.

كم���ا اأع���رب وزير اخلارجي���ة عن ثقت���ه يف قدرة 

غوتريي����س، على تعزيز الدور امله���م الذي تقوم به 
املنظم���ة الدولية يف عامل اليوم ال���ذي يت�شم بتعقد 
امل�شكالت وتداخل الأزمات وم���ا تفر�شه من �رصورة 
التكات���ف ب���ني جمي���ع دول العامل وت�شاف���ر اجلهود 
كاف���ة وتوثيق التع���اون ال���دويل؛ ل�شم���ان التغلب 
عليه���ا والو�ش���ول مل�شتقب���ل اأك���رث اإ�رصاًق���ا للب�رصية 
يلبي طموحات جميع ال�شع���وب يف الرخاء والزدهار، 
م�ش���دًدا عل���ى نهج مملك���ة البحري���ن الداع���م لالأمم 
املتح���دة وجهوده���ا يف تعزي���ز الأم���ن وال�شتق���رار، 
وتفعي���ل التعاي�س ال�شلمي والتع���اون الإيجابي بني 
خمتل���ف دول الع���امل، ويف مواجه���ة التحدي���ات التي 
تواج���ه املجتمع الدويل ودعم جه���ود الدول الأع�شاء 

يف حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة.
من جانبه، اأعرب الأمني العام لالأمم املتحدة عن 
تقدي���ره لتعاون مملك���ة البحرين م���ع الأمم املتحدة 
وجمي���ع موؤ�ش�شاتها يف خمتل���ف املجالت التي تخدم 
الإن�شاني���ة، وحتقق الأمن وال�شل���م الدوليني، متمنًيا 

ململكة البحرين دوام التقدم والزدهار.

املنامة-وزارة اخلارجية: ا�شتقبل وكيل وزارة 
اخلارجية لل�شوؤون الدولية ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد 
اآل خليف���ة بالديوان العام لل���وزارة القائم باأعمال 
م�شاع���د وزير اخلارجي���ة الأمريكي ل�ش���وؤون ال�رصق 

الأدنى �شتيوارت جونز.
وخ���الل اللقاء، اأعرب ال�شي���خ عبداهلل بن اأحمد 
اآل خليف���ة ع���ن اعت���زازه مب���ا يجم���ع البلدي���ن من 
عالق���ات تاريخي���ة وطي���دة ت�شتند لأ�ش����س متينة 
ودعائ���م قوية تكف���ل لها التقدم والنم���اء، موؤكداً 
تطلع���ه اإلى تطوير �شبل التعاون الثنائي؛ من اأجل 
تعزيز العالق���ات الإ�شرتاتيجية وال�رصاكة املتنامية 
بينهم���ا، وي�شه���م يف اإيجاد حل���ول مالئمة ملختلف 

التحديات الإقليمية والدولية.

واأ�شار وكيل اخلارجية لل�شوؤون الدولية اإلى اأن 
مملكة البحرين ومن منطلق املرتكزات امل�شرتكة 
الأمريكي���ة  املتح���دة  بالولي���ات  تربطه���ا  الت���ي 

وم���ا حققت���ه بف�شل الإ�ش���الح ال�شام���ل واإجنازات 
التنمية امل�شتدام���ة، توؤكد حر�شها التام يف الدفع 
قدم���اً نح���و ا�شتمرار تل���ك العالق���ة الإ�شرتاتيجية 
ب���ني البلدي���ن ال�شديق���ني احلليف���ني، وم�شاندة 
اجله���ود املبذولة كافة؛ حلفظ الأم���ن وال�شتقرار 
يف املنطق���ة، ومكافح���ة الإره���اب باأ�شكاله كافة، 
وخدمة ق�شايا ال�شالم العاملي. كما مت خالل اللقاء 
ا�شتعرا�س العالقات املتميزة التي تربط البلدين 
ال�شديق���ني، و�شب���ل تعزي���ز التع���اون املثم���ر يف 
خمتل���ف املجالت مبا يع���ود بالنفع على امل�شالح 
امل�شرتك���ة، اإلى جان���ب مناق�شة اآخ���ر امل�شتجدات 
الت���ي ت�شهدها املنطقة واملوا�شيع ذات الهتمام 

امل�شرتك.

�شاحي���ة ال�شي���ف- املوؤ�ش�ش���ة الوطنية حلقوق 
الإن�ش���ان: ا�شتقب���ل نائ���ب الرئي����س يف املوؤ�ش�ش���ة 
الوطنية حلقوق الإن�شان عبداهلل الدرازي فريق عمل 
ال����رصق الأو�شط واخللي���ج مبجل�س الحت���اد الأوروبي 
برئا�ش���ة روبريت���و �شتورا�ش���ي ال���ذي ي���زور الب���الد 
حالي���اً للتعرف على مملك���ة البحري���ن واإجنازاتها يف 
خمتل���ف املجالت، وبح�شور عدد م���ن اأع�شاء جمل�س 
املفو�ش���ني وامل�شوؤول���ني، وذلك مبق���ر املوؤ�ش�شة 

ب�شاحية ال�شيف.
يف م�شته���ل اللقاء، رحب نائ���ب الرئي�س بالوفد 
الزائ���ر، م�شيًدا مب�شتوى عالقات ال�شداقة البحرينية 
الأوروبية، وما ت�شهده من تطور م�شتمر يف املجالت 

كافة مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للجانبني.
وق���دم نائ���ب الرئي����س نبذة ع���ن تاري���خ اإن�شاء 
املوؤ�ش�ش���ة الوطنية حلقوق الإن�شان والإجنازات التي 
حققته���ا عل���ى ال�شعيد املحل���ي وال���دويل، اإ�شافة 

للمكان���ة املرموقة الت���ي تتمتع بها نتيج���ة تعاملها 
مبب���داأ ال�شفافية وال�شتقاللية م���ع خمتلف الق�شايا 
احلقوقي���ة يف مملكة البحرين، مو�شًحا باأن املوؤ�ش�شة 
الوطنية تع���د اأحد اأهم خمرجات امل����رصوع الإ�شالحي 
لعاه���ل البالد �شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة، وتعترب جزءاً م���ن التحالف الدويل حلقوق 
الإن�شان، واأ�ش���درت اأربع تقاري���ر �شنوية حتى الآن، 

متاحة للجميع.

واأ�ش���ار نائ���ب الرئي�س اإل���ى اأن يف العام 2014، 
ُمِنح���ت املوؤ�ش�ش���ة الوطنية “جائزه �شاي���و”؛ لتعزيز 
حق���وق الإن�شان يف منطقة اخللي���ج العربي من جانب 
الحتاد الأوروبي، موؤكًدا اأن منح هذه اجلائزة مل ياأت 
م���ن باب ال�شدف���ة، بل نتيجة اجله���ود الكبرية التي 
بذلته���ا املوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة من خ���الل تعزيز حرية 
التعبري وحماية حق���وق الإن�شان وتقدمي التو�شيات 

للحكومة وللجمعيات لتطبيقها على اأر�س  الواقع.

• وزير اخلارجية لدى لقائه الأمني العام لالأمم املتحدة	

• ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد	

�سيد �سياء 
املو�سوي

s.dheya
hotmail.com@

قهوة الصباح

مغالطات وا�سحة وادعاءات باطلة وافرتاءات بينة
 “اخلارجية” تبعث مذكرة احتجاج ل�شوي�رصا:

املنامة - وزارة اخلارجية: اأعربت وزارة خارجية 
مملك���ة البحرين ع���ن رف�شها ال�شدي���د ملا ورد يف 
البيان الذي األقاه املندوب ال�شوي�رصي، اأمام جمل�س 
الأمم املتح���دة حلق���وق الإن�شان، يف ي���وم الثالثاء 
املوافق 14 مار�س 2017، والذي ت�شمن ادعاءات 
واتهامات ب�شاأن حقوق الإن�شان يف مملكة البحرين. 
واأك���دت وزارة اخلارجية اأن البيان املذكور ت�شمن 
مغالطات وا�شحة وادعاءات باطلة وافرتاءات بينة 
اإزاء اأو�شاع حقوق الإن�شان يف مملكة البحرين التي 
متتلك �شجاًل م�رصًف���ا يف هذا املجال يعد منوذًجا يف 

تعزيز وحماي���ة احلقوق الأ�شا�شي���ة وفًقا للمعايري 
الدولية ويف اإطار موؤ�ش�شاتها الد�شتورية الوطنية. 
وع���ربت وزارة اخلارجي���ة عن ا�شتنكاره���ا ال�شديد 
واحتجاجه���ا على هذا البيان ال���ذي يتجاهل الإطار 
القانوين والآليات الوطنية الوقائية وجهود مملكة 
البحري���ن يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، ويج�شد 
ازدواجي���ة يف املعاي���ري ويعك�س جتاه���اًل مل�شاريع 
مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة يف تعزيز حقوق 

الإن�شان كافة و�شونها وحمايتها.
و�شددت على �رصورة التوقف عن اإ�شدار مثل 

ه���ذه البيان���ات الت���ي ل تعك�س الواق���ع ول تت�شم 
باملو�شوعي���ة، موؤك���دة ����رصورة مراع���اة احلقائ���ق 
والتقيد بنهج الت�شاور مع مملكة البحرين واحرتام 
�شيادتها، واللتزام باملب���ادئ الرئي�شية الرا�شخة 
يف التع���اون الدويل وا�شتقاء املعلومات ال�شحيحة 
من م�شادره���ا وعدم الن�شي���اق وراء جهات حتمل 
اأجندات خا�ش���ة ولها اأهداف م�شبوهة تتعار�س مع 

املعايري القانونية لحرتام حقوق الإن�شان.
وبعث���ت وزارة اخلارجية مذكرة احتجاج لوزارة 

خارجية الحتاد ال�شوي�رصي يف هذا ال�شاأن.
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تتقدم أسرة دار »                   « 

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

أحمد جعفر
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

خالتــه
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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تتقدم أسرة دار »                   « 

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

محمد الحلي
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

خالتــه
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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اإطالق ا�شم عبدالعزيز كانو على جممع الإعاقة ال�شامل بعايل

النظام الإيراين ي�شوق اأفكاره عرب الإعالم بتكرار الر�شائل

اأبناء الفقيد ي�سيدون بالتوجيهات امللكية ال�سامية 

ا�ستخدم م�سطلح “الثورة الإ�سالمية” لتمرير اأجندته... الباحث الإماراتي �سلطان النعيمي:

مدين���ة عي�س���ى- وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة: تنفي���ذاً للتوجيه���ات ال�سامي���ة 
لعاه���ل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة، باإطالق ا�س���م املغفور له 
ب���اإذن اهلل عبدالعزيز بن جا�سم كانو على ناٍد 
اجتماعي ل���ذوي الإعاقة، وهو اأحد امل�رشوعات 
احليوي���ة الواقع���ة يف جممع الإعاق���ة ال�سامل 
مبنطقة ع���ايل، التقى وزير العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان، اأبن���اء الفقي���د 

عبدالعزيز بن جا�سم كانو، يف مكتبه، وهم كل 
م���ن: علي بن عبدالعزيز بن جا�سم كانو، وبدر 
ب���ن عبدالعزيز كان���و، ونواف ب���ن عبدالعزيز 
كانو، وبح�سور عدد من م�سوؤويل وزارة العمل 

والتنمية الجتماعية.
وخ���الل اللق���اء، مت بحث اإج���راءات تنفيذ 
التوجيه���ات امللكي���ة ال�سامي���ة ب�س���اأن نادي 
عبدالعزي���ز بن جا�سم كان���و الجتماعي لذوي 
الإعاقة، وال���ذي يهدف اإلى دم���ج الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة الذهني���ة الب�سيطة واملتو�سطة 
وفئ���ة متالزم���ة داون، م���ن الفئ���ة العمري���ة 
�سن���ة، بع���د تخرجه���م م���ن مراك���ز   15-40
التاأهي���ل املختلفة ملوا�سلة تطوير قدراتهم 
وا�ستغ���الل وق���ت فراغهم يف اأندي���ة نهارية، 
حيث ي�ستوعب الن���ادي 120 �سخ�ساً، ويقام 
على م�ساح���ة 2000 مرت مربع، وي�سم ف�سولً 
تاأهيلية وقاعات ع���الج طبيعي وحا�سب اآيل، 
وغريه���ا م���ن القاع���ات املتخ�س�س���ة، والتي 
�سيق���دم فيه���ا خمتل���ف الربام���ج التدريبية 
والفنية والرتفيهية والرتبوية وغريها، علماً 
ب���اأن الن���ادي �سيدار �سم���ن برنام���ج ال�رشاكة 
املجتمعية من جانب جمعية اأهلية متخ�س�سة 
تعمل يف جمال تاأهيل ذوي الإعاقة، وبتمويل 

من جانب وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
حمي���دان  اأ�س���اد  املنا�سب���ة،  وبه���ذه 
بالتوجيه���ات ال�سامية لعاه���ل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
النابع���ة من الهتمام بالرواد من ال�سخ�سيات 
الوطني���ة التي متي���زت بعطائه���ا الجتماعي 
قدم���ت  والت���ي  والتنم���وي،  والقت�س���ادي 
خدم���ات جليلة للوطن، وبذل���ت جهودا بارزة 
يف بن���اء نه�سته يف خمتلف املج���الت، موؤكداً 
يف الوق���ت ذاته، اأن التوجيهات ال�سامية اأتت 
يف اإط���ار التوثيق التاريخي لل�س���رية العطرة 
للمرحوم عبدالعزيز بن جا�سم كانو طيب اهلل 
ثراه، ور�سالة وفاء لرواد التميز وال�سخ�سيات 
البحريني���ة الوطني���ة املخل�س���ة التي كر�ست 
حياته���ا خلدم���ة هذا الوط���ن العزي���ز واأبنائه 
خالل م�سرية حياتهم احلافلة بالعطاء واجلهد 
والإجناز، م�سي���داً يف هذا الإط���ار، بدور عائلة 
كان���و ومبادراته���ا املمي���زة يف العدي���د م���ن 
الأن�سطة وامل�ساري���ع التجارية وال�ستثمارية، 
والتي �سكلت رافداً مهماً للتنمية القت�سادية 
يف اململك���ة. ومن جانبهم، ع���رب اأبناء املغفور 
له املرح���وم عبدالعزي���ز بن جا�س���م كانو عن 
خال�ص تقديره���م وامتنانهم ل�ساحب اجلاللة 
املل���ك، م�سريين اإلى اأن اإط���الق ا�سم والدهم 
الراحل عل���ى واحد من املراف���ق املهمة التي 
تق���دم خدم���ات اجتماعي���ة واإن�ساني���ة، يع���د 
لفت���ة ك���رم ونبل م���ن جاللت���ه، وي�ساعف من 
اإح�سا�سهم بامل�سوؤولي���ة الجتماعية، وي�سكل 
حاف���زاً له���م على ب���ذل املزي���د م���ن العطاء 
خلدمة ه���ذا الوط���ن العزيز، موؤكدي���ن العزم 
على موا�سلة ما انتهجه والدهم، وتقدمي كل 
اجله���د يف �سبي���ل دعم وم�سان���دة امل�رشوعات 
الإن�سانية واملجتمعي���ة، وذلك اإمياناً واقتداًء 

به وموا�سلة مل�سريته اخلرية.

ا�ستعر�ص الباحث الإماراتي اخلبري يف ال�سوؤون 
الإيرانية �سلطان النعيمي م�ساء اأم�ص الأول توظيف 
اللغة يف ال�سرتاتيجي����ة الإعالمية الإيرانية مبحا�رشة 
مو�سع����ة عق����دت مبرك����ز عي�س����ى الثق����ايف، ح�رشها 
جمع وا�س����ع من رجالت ال�سيا�س����ة والإعالم وال�سلك 

الدبلوما�سي.
وتاأت����ي املحا�����رشة يف اإط����ار ال����دور التنوي����ري 
والتثقيفي الذي ي�سطلع به املركز ل�رشائح املجتمع 
البحرين����ي، مع متغريات الع�رش والإقليم املت�سارعة، 

خ�سو�ساً تلك التي يقف خلفها العدو الإيراين.
وراأى النعيم����ي اأن “الإعالم هو الركيزة لالأنظمة 
واحلكوم����ات لإي�س����ال ر�سائلها للجمه����ور الداخلي 
وللع����امل، وياأت����ي املخط����ط ال�سرتاتيج����ي  لتمكني 
ذلك، يف حني يلع����ب الأع����الم دوراً حا�سماً بت�سكيل 
املعرفة”، م�سيفا “وتكمن خطورته يف �سعي بع�ص 
الأنظم����ة لتوظي����ف الإع����الم بقولب����ة راأي املتلق����ي، 
وتكوين �سلوك مربمج لهذا النظام، وياأتي بطليعة 
ذل����ك الإعالم ال�سيا�س����ي الذي يعتم����د على مفهوم 

اخلطاب”.
ومبقدمته����ا  الأيدلوجي����ة  “الأنظم����ة  واأ�س����اف 
م����ن خ����الل  اأن ت�س����وق  الإي����راين، حت����اول  النظ����ام 
الإع����الم اأفكارها، وبتك����رار  الر�سائل، لت�رشيبها بني 
املجتمع����ات ولتك����ون - مع الوقت - م����ن الثوابت 
الدامغ����ة للمتلق����ي، وبحي����ث تك����ون اللغ����ة اأ�سا�ساً 
متاأ�سالً كاأداة م�ستخدم����ة لهذا الغر�ص، وباعتبارها 

الو�سيط الأخطر لالإعالم”.
ويف ويف عر�����ص لتاريخ النظ����ام الإيراين يقول 
النعيم����ي “م�سمى الثورة ج����اء مع الث����ورة الإيرانية 
الع����ام 1979، وتنوع����ت ال�ستخدامات هنا للم�سمى 
م����ن قب����ل املر�سل، وه����و امل�سيط����ر عل����ى النظام. 

فاخلمين����ي قال )لق����د فجرنا الثورة لأج����ل الإ�سالم، 
ولي�����ص لأج����ل القومي����ة والدميقراطي����ة(، ومن هذا 
املنطل����ق اأ�سبح النظ����ام الإيراين يطل����ق على هذه 
الث����ورة، م�سمى )الث����ورة الإ�سالمية(، يف حني اأن من 
�سارك����وا بالثورة الإيراني����ة، رف�سوا هذا امل�سطلح، 
وقال����وا اإنها ث����ورة اإيراني����ة اإ�سالمي����ة، ولي�ص ثورة 
اإ�سالمية فق����ط، فما الذي كان يق�سده املر�سل باأن 
ي�سفي على م�سمى هذه الثورة بالإ�سالمية فقط؟”.

وزاد: “مبا اأن الث����ورة اإ�سالمية، فالبد اأن تكون 
خمرجاته����ا متما�سية مع هذه النغمة، يقول اخلميني 
)اإنن����ي اأوؤي����د اجلمهوري����ة الإ�سالمي����ة، ل اجلمهورية 
الدميقراطي����ة الت����ي تاأتي على �ساكل����ة الغرب( من 
ه����ذا املنطلق جاء ال�ستفت����اء يف البداية، والذي جاء 
على �سياق مفه����وم )جمهورية اإ�سالمية(، نعم اأو ل، 

ومن يقول ل... فهو �سد الإ�سالم”.
واأردف النعيم����ي “لذل����ك ج����اء ال�ستفتاء على 
اجلمهوري����ة الإ�سالمي����ة بنع����م، ومل يع����ط املواط����ن 
الإي����راين خياراً اآخ����ر، وكان الرف�ص مبث����ل اأن يكون 
امل����رء �س����د الإ�س����الم، وعليها ج����اء الد�ست����ور وفق 
ال�سي����اق الإ�سالم����ي باعتبار اأن من يحك����م اإيران هو 

التي����ار الديني، وبحي����ث يكون كل ما ح����ول النظام 
يخ����دم م�ساحله، وعليه جاء م����ن بعد ذلك مبداأ ولية 

الفقيه”.
ويف ال�سي����اق، بني النعيم����ي اأن من املتغريات 
امللحوظة باخلطاب الإعالمي الإيراين، حني بداأ يروج 
مل�سميات جمال�ص حتم����ل جميعها �سبغة امل�سطلح 
الإ�سالم����ي، مثل جمل�����ص ال�س����ورى الإ�سالمي، وعليه 
فحني يكون اإ�سالميا، تكون خمرجاته اإ�سالمية تخدم 
النظ����ام، وجمل�����ص �سيانة الد�ستور م����ن 12 ع�سوا، 
ي�ش����رط �أن يك����ون 6 منهم م����ن الفقه����اء، وال�ستة 
الآخرون قانونيون خمتارون من قبل رئي�ص ال�سلطة 
الق�سائية، وهو منتخب مبا�رشة من املر�سد، وجمل�ص 
اخلرباء الذي قام بتدوي����ن الد�ستور وعدد اأع�سائه 
اأن يكون����وا فقه����اء، مبعن����ى اأن ينف����ذوا  86 لب����د 

تطلعات النظام الإيراين وما يريده”.
وقال “تدريجياً، بداأ النظ����ام الإيراين ي�ستخدم 
م�سم����ى )الث����ورة الثقافية( وعلي����ه مت اإيقاف جميع 
اجلامعات، واإعادة غربلتها؛ لطرد جميع املوجودين 
م����ن التي����ارات الفكري����ة والي�ساري����ة والليربالي����ة، 
واأ�سلم����ة اجلامع����ات. حت����ى م�سطلح )اجله����اد( بداأ 

يوظ����ف اإيراني����اً على م�ستوى ال����وزارات، فهنالك - 
مث����الً - م����ا يطلق علي����ه )وزارة اجله����اد الزراعي(، 
وغريه����ا، يف الوق����ت ال����ذي يطل����ق املر�س����د عل����ى 
القت�س����اد الوطن����ي بالقت�س����اد املق����اوم؛ وذل����ك 
ملواجه����ة العقوب����ات القت�سادي����ة املفرو�سة على 

اإيران”.
واأك����د النعيمي، و�سط اهتم����ام جميع احل�سور، 
اأن����ه وحينما يتحدث النظ����ام الإيراين عن املعار�سة، 
يف بداية الثورة كان “جماهدو خلق” جزءا من التيار 
�لديني و�لليرب�يل يف �إ�شقاط �ل�شاه، ولكن وبعد �أن 
ب����داأ التبيان، و�سيط����رة التيار الدين����ي على احلكم، 
ب����داأ النظ����ام يطل����ق عليه����م و�س����ف )املنافقني(، 
واملنافق����ون اأ�س����د كف����راً ونفاقاً، اإذا يق����ام عليهم 
احلد. وقال “حني فر�ست اإدارة ترامب منع مواطني 
الدول ال�سبع من دخول الوليات املتحدة الأمريكية، 
جاء امل�سطل����ح ذاته من قبل النظ����ام الإيراين، وهو 
)احت����اد املنافق����ني(، وباأنه����م م����ن منع����وا و�سول 

الإيرانيني اإلى اأمريكا”.
واأ�سار اإلى ا�ستخ����دام املر�سد الإيراين لعبارتي 
“خ����ودي” و “ناد خ����ودي”، اأي من ه����م داخل دائرة 

النظام، ومن ه����م خارجه، والفي�س����ل بذلك الإميان 
بوالية �لفقيه و�لذي هو �رشط �أ�شا�س للوالء، وتطور 
هذا الأمر يف الع����ام 2009 حني رجع النظام الإيراين 
ي�ستخدم م����ن جديد م�سطلح )املنافق����ني(، لإزاحة 
كروب����ي، ومري ح�سني مو�س����وي اللذين كانوا جزءا ل 

يتجزاأ من النظام بال�سابق.
وبني النعيمي اأنه وحني بداأ ُيطلق على اأحمدي 
جن����اد ومن معه ب� “التي����ار املنحرف”، واأحمدي جناد 
يف الفرتة الرئا�سية الأول����ى )2005 - 2009( كان 
قريباً ج����داً من املر�سد، وكان دائم����ا ما يوؤكد ولية 
الفقيه، بعد 2011 وبفرتت����ه الرئا�سية الثانية، بداأ 
يتح����دث عن املدر�سة الإيراني����ة يف مقابل املدر�سة 
الإ�سالمية، وهو م����ا ي�سكل خطراً حقيقياً على التيار 

الديني احلاكم باإيران.
وتابع “اإقليميا، قال اخلمين����ي )لقد ثرنا لأجل 
الإ�س����الم، ومل����ا كان اله����دف هو ن�����رشة الإ�سالم فال 
ميك����ن ح�رش تل����ك الث����ورة بدول����ة واح����دة، ول حتى 
بال����دول الإ�سالمي����ة(، وعليه فقد انتق����ل بعد ذلك 
م����ا قال����ه اخلمين����ي يف مب����ادئ ال�سيا�س����ة اخلارجية 
الإيرانية، وفق ن�ص الد�ستور القائل ب� )الدفاع عن 

حقوق جميع امل�سلمني يف العامل(”. 
ويت�ساءل النعيم����ي “كيف يرى النظام الإيراين 
ال����دول؟ يق����ول وزي����ر اخلارجي����ة الإي����راين ال�سابق 
خ����رازي: )تدخ����ل ال����دول العربية الرجعي����ة(، كذلك 
ينظ����ر ل����دول املنطق����ة، وبالن�سب����ة ل����دول جمل�����ص 
التعاون اخلليجي، كانت قب����ل اأن تتاأ�س�ص مبفهوم 
ال����دول، كان يطلق عليه����ا )بامل�سيخ����ة(، وهو جزء 
من التاري����خ، ولكن اأن ياأتي النظ����ام الإيراين اليوم 
واإعالم����ه ويق����ول )امل�سيخة يف اخللي����ج الفار�سي(، 
فه����ل مازلنا م�سيخ����ة؟ واإذا كان النظ����ام الإيراين ما 
ي����زال ينظر اإلينا كم�سيخة، كي����ف �ستكون خمرجات 

ذلك الأمر؟”.

اإبراهيم النهام

ت�شوير: امين يعقوب



 إحياء السوق

قرينة امللك متوِّل تاأهيل حديقة ال�سلمانية “امُلهَملة”
منطقة ل�سواء ال�سمك قرب املرافئ

حت���دث حمافظ العا�سم���ة ال�سيخ ه�سام 
بن عبدالرحم���ن اآل خليفة عن م����روع اإعادة 
تاأهي���ل حديق���ة ال�سلمانية املهمل���ة لتكون 

حمطة جذب �سياحية.
وب����نّ اأن خطة تاأهيل امل����روع �ستكون 
بدع���م مايل م���ن قرينة عاهل الب���اد �ساحبة 
ال�سمو امللكي الأم���رة �سبيكة بنت اإبراهيم 

اآل خليفة.
وب�نّ اأن حمافظة العا�سمة بحاجة ملزيد 
م���ن تطوي���ر للمراف���ق العامة ك���ون املنامة 

عا�سمة البحرين.
وق���ال: “ناأم���ل اأن يت���م تطوي���ر مرافئ 
حمافظة العا�سمة وو�سع �سوق لبيع ال�سمك 
بالق���رب منه���ا، حي���ث يت���م تخ�سي�ص جهة 

ومنطقة حمددة لل�سواء”.
واأردف اأن���ه يف ظ���ل عدم وج���ود ميزانية 
م�ساري���ع،  واإن�س���اء  اإحي���اء  لإع���ادة  كافي���ة 

فبالإمكان اإعادة اإحياء بع�ص املناطق.
ولفت اإلى اأن اإ�سافة الطابع ال�سياحي يف 
ا. املرافئ، ك�سوق �سعبي لن يكون مكلًفا جدًّ

بنك هندي اإ�سالمي يف البحرين قريًبا
وفد من نيودلهي ي�سل املنامة بعد �سهر... بوتيل:

 ك�سف رئي����ص الرابطة الهندي���ة العربية حممد 
بوتي���ل عن عزم كب���ار امل�سوؤول���� و�سانعي القرار 

بالهند فتح بنك هندي اإ�سامي مبملكة البحرين.
واأ�س���ار اإلى اأنه يجرى حاليًّا نق���ل الفكرة ل�سمو 
ويل العه���د لتعزي���ز امل�ساري���ع ال�ستثماري���ة ب���� 

البحرين والهند.
وق���ال: “�سيح�ر وفد من رج���ال الأعمال وكبار 
امل�سوؤول���� و�سانعي القرار مطل���ع اأبريل املقبل، 

لبحث وتعزيز ال�راكة القت�سادية ب� الدولت�”.
���ا نق���ل الفك���رة للجه���ة  واأردف اأن���ه يت���م حاليًّ
احلكومية املعنية لإم���كان ترخي�ص فتح بنك هندي 

اإ�سامي من بعد موافقة امل�رف املركزي.
ولف���ت اإل���ى اأن العاق���ة الهندي���ة البحريني���ة 
قدمية، واأن هن���اك كثًرا من امل�ساريع ال�ستثمارية 

الت���ي كان���ت ب�راكة م���ع مملك���ة البحري���ن والدول 
العربية الأخرى.

مروة خمي�س

مجلس 
المحافظ
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تصوير- خليل ابراهيم

• حمافظ العا�سمة مرحًبا بالنائب الثاين لرئي�ص 	
الربملان عبداحلليم مراد

تكرمي 100 متطوع 

“املدن ال�سحية” للوقاية من الأمرا�س

ح�رص الظواهر ال�سلبية ودرا�ستها يف “التن�سيقي” 

القب�س على 146 عامال اأجنبيا خمالفا

“تانكي” مــاء لإطفــاء حريــق ال�ســوق

تركيب 11 عداًدا جديًدا من اأ�سل 130

حترير خمالفات للمحات املخالفة

امل�روع يبداأ ال�سهر املقبل

اأ�ساد جتار �س����وق املنامة القدمي بجهود 
حمافظ العا�سمة ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن 
اآل خليفة للتاأكد من اإجراءات الأمن وال�سامة 

يف ال�سوق.
وثمن����وا يف املجل�����ص الأ�سبوع����ي جه����ود 
املحافظة واجلهات املعنية مبا يتحقق مع يف 
م�سلحة جتار ومرتادي �سوق املنامة القدمي.
ولفت����وا اإلى اأن اخلطة عب����ارة عن الوقاية 
من املخاطر ع����رب الرقابة والتوعية والتوجيه 

والإر�ساد جلميع الباعة يف ال�سوق.

 وق����ال املحاف����ظ اإن اجله����ات املعني����ة 
و�سعت خطة متكاملة للمح����ات التجارية يف 
�سوق املنامة عرب اتخ����اذ حزمة من الإجراءات 
والحتياط����ات الوقائي����ة الت����ي ته����دف اإلى 
توف����ر بيئ����ة اآمن����ة للتج����ار ورواد ال�س����وق، 
حفاًظا على الأرواح واملمتلكات من احلوادث 

والدمار.
وب�نّ اأن الفريق ق����ام بزيارات تفتي�سية 
للمح����ات التجارية يف �س����وق املنامة، بغر�ص 
التاأك����د من وج����ود طفايات احلري����ق ور�سد 

الإج����راءات  واتخ����اذ  املخالف����ات  وحتري����ر 
القانونية �س����د املحات التجاري����ة املخالفة 

لإجراءات الأمن وال�سامة.
واأردف اأن����ه مت و�س����ع خزان����ات للمياه يف 
اأحد البنايات، وذلك ملقاومة واإطفاء احلريق 

يف ال�سوق.
واأ�سار اإلى اأن فريق العمل ي�سم ممثل� 
من مديرية �رطة حمافظة العا�سمة والإدارة 
العامة للدفاع امل����دين ووزارة ال�سحة واأمانة 

العا�سمة.

ق���ال حمافظ العا�سم���ة ال�سي���خ ه�سام بن 
عبدالرحم���ن اآل خليف���ة اإن���ه مت و�س���ع عدادات 
وقوف جدي���دة يف 11 �سارًعا رئي�ًسا بالعا�سمة، 
و�سي�سمل امل�روع تركي���ب 130 جهاًزا جديًدا، 

ومن املقرنّر اإطاقه يف اأبريل املقبل.
وب�نّ اأن و�سع الع���دادات يف �سوق املنامة 
�سيزي���د من انتعا�ص حرك���ة ال�سوق يف ظل �سحنّ 
املواق���ف بالإ�ساف���ة اإل���ى تخ�سي����ص بع����ص 

الأرا�سي لتحويلها ملواقف ال�سيارات.
واأ�سار اإلى اأن املجل�ص التن�سيقي ملحافظة 
املو�سوع���ات  م���ن  جمل���ة  ناق����ص  العا�سم���ة 
التنموي���ة  باجلوان���ب  املت�سل���ة  والق�ساي���ا 
واخلدمي���ة باملحافظ���ة منه���ا م�ساري���ع تطوير 
التقاطع���ات الرئي�سية وال�س���وارع املحيطة بها 
يف املحافظة، والنظ���ر يف �سيانة اإنارة ال�سوارع 

التي تتعر�ص للتخريب والإتاف.

ولف���ت املحافظ يف جمل�سه الأ�سبوعي اأم�ص 
اإلى اأن م�ساريع وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة 
املزمع اإقامتها بالعا�سمة ت�سمل اإقامة وتطوير 

5 م�ساريع تتنوع ب� مرافق ريا�سية واإدارية، 
حيث رفع املجل�ص 13 تو�سية بهذا ال�ساأن اإلى 

اجلهات املعنية.

ك�سف حماف���ظ العا�سم���ة ال�سيخ ه�سام 
بن عبدالرحمن اآل خليفة عن حترك املحافظة 
مب����روع ت�سجيع العم���ل التطوع���ي، لتكرمي 
ا  املوؤ�س�س���ات الداعمة ماليًّا والأفراد خ�سو�سً
الطلب���ة. وب�نّ اأنه مت تكرمي نحو 100 متطوع 
عرفاًن���ا وتقدي���ًرا للجهود الت���ي بذلها هوؤلء 
يف اإثراء الفعالي���ات والربامج والأن�سطة التي 

اأقيمت يف العام 2016. 
واأردف اأن ذل���ك مت يف حف���ل اأم���ام جمع 
كب���ر م���ن احل�ض���ور يف ن���ادي �ضب���اط الأمن 
الع���ام الكائن يف الق�سيبية، وبح�سور الكثر 
م���ن املواطن���� واملقيم�. ولف���ت اإلى اأن 
ا  الت�سجيع جاء �سعًيا لإ�سافة مميزات خ�سو�سً

يف ال�سرة الذاتية لاأفراد.

ووزارة  العا�سم���ة  حمافظ���ة  ن���ت  د�سنّ
ال�سح���ة م����روع املدن ال�سحي���ة باملحافظة، 
والذي يهدف اإلى تعزيز ال�سحة عرب حت�س� 
والقت�سادية  والجتماعي���ة  البيئية  اجلوانب 

يف كافة املجالت. ويهدف امل�روع اإلى تعزيز 
اأمناط احلياة ال�ضحية والوقاية من الأمرا�ض، 
بح�س���ور ع���دد م���ن امل�سوؤول���� يف الدول���ة 

واجلهت� واملهتم� واأعيان العا�سمة.

اأكد حمافظ العا�سم���ة ال�سيخ ه�سام بن 
ج���ه  عبدالرحم���ن اآل خليف���ة اأن املحافظ���ة تتنّ
ع���رب ع���دة و�سائل وط���رق منهجي���ة لتتمكن 
من فت���ح اأكرب عدد من قن���وات التوا�سل مع 
الأهايل به���دف متابعة وح�ر كافة احتياجات 
املواطن���� واملقيم���� خ�سو�س���اً الظواهر 

ال�سلبية منها.

وب�نّ اأن املحافظة تقوم بدرا�سة وبحث 
خمتل���ف الظواه���ر الجتماعي���ة يف املحافظة 
وم���ن ثم رف���ع تو�سي���ة ب�ساأنه���ا يف املجل�ص 
التن�سيق���ي، ورفعه���ا بعد ذل���ك اإلى اجلهات 
احلكومية املخت�س���ة ل�ستطاع راأيها يف هذه 
القرتاح���ات والتو�سيات واإب���داء ما تراه من 

ماحظات ب�ساأنها.

اأف�س���ح حمافظ العا�سم���ة ال�سيخ ه�سام 
ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليف���ة ب���اأن املحافظ���ة 
ا�ستطاع���ت يف الع���ام 2016 تكثي���ف ع���دد 
الزي���ارات الرامي���ة لر�سد الباع���ة اجلائل�. 
وب�نّ اأن العام املا�سي �سهد قيام املحافظة 
بالتع���اون والتن�سي���ق مع اجله���ات املخت�سة 

القب�ص على 146 عاماً اأجنبيًّا خمالًفا، مقارنة 
بنح���و 98 يف الع���ام 2015، ومت���ت م�سادرة 
م  واإزالة 249 فر�سة خمالفة. واأكد اأن ما تقدنّ
ميكن ا�ستخا�ص اأهمية اجلهود التي تبذلها 
حمافظة العا�سمة مع اجلهات املعنية بهدف 

مكافحة ظاهرة الباعة اجلائلة.

•  رئي�ص الرابطة الهندية العربية مقدًما هدية تذكارية للمحافظ	

• نائب املحافظ متو�سًطا عدًدا من زوار املحافظة	

• املحافظ متو�سًطا عدًدا من اأع�ساء كتلة الأ�سالة ونواًبا زائرين	
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تخفيف عقوبة 16 مداًن� ب�إتالف “مدرعة”

ت�أييد براءة اآ�سيوي من جلب “امل�ريجوان�”

�سبط ع�س�بة بحوزته� كوك�يني وم�ريجوان�

ت�أجيل حم�كمة جم�عة اإره�بية اإلى 12 اأبريل

23 اأبريل للمرافعة بقتل �رشطي حرًق�
ت�أخري يوم واحد يت�سبب بعدم قبول اال�ستئن�ف

اآ�سيوي يختل�س منتج�ت �رشكته خوًف� من ا�ستقط�ع راتبه

املحكمة ترف�س اإدانة 3 متهمني بتفجري “عبوة”

مد�ن مع �آخرين ب�رسقة 9 �آالف دينار

جمع 10 �آالف دينار من بيعها

لعدم كفاية �الأدلة

رف�س���ت حمكمة �ال�ستئن���اف �لعليا �جلنائية 
برئا�سة �لقا�سي �ل�سيخ حممد بن علي �آل خليفة 
و�أمانة �رس ناجي عبد�هلل، ��ستئناف ُمد�ن من �أ�سل 
3 متهمني باك�ستانِيني �جلن�سية )33 و21 و32 
عاًم���ا – �أحده���م فري في���ز�(، ب�رسق���ة �أكرث من 9 
�آالف دينار، رو�تب عمال �إحدى �ل�رسكات، و�إتالف 
�سيارة مملوكة لذ�ت �ل�رسكة، باالإكر�ه �لو�قع على 
�ملجني عليه �الآ�سي���وي، و�ملحكوم عليهم جميًعا 
بال�سج���ن ملدة 5 �سن���ني لكل منه���م وباإبعادهم 
نهائيًّا عن �لب���الد عقب تنفيذ �لعقوبة �ملق�سي 
به���ا؛ لتق���دمي �مل�ستاأن���ف طعن���ه بع���د �مليعاد 

�لقانوين بيوم و�حد فقط.
و�أف���ادت �ملحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا �أن 
�لثاب���ت م���ن �الأور�ق �أن �حلك���م �مل�ستاأنف �سدر 
���ا بح���ق �مل�ستاأن���ف بتاري���خ 31 �أكتوبر  ح�سوريًّ
2016 يف حق �مل�ستاأن���ف، و�أنه قّرر باال�ستئناف 
بتاريخ 16 نوفمرب 2016، �أي بعد فو�ت �مليعاد 
�ملق���رر قانوًنا -بفارق ي���وم و�حد- وفق �ملادة 
1/294 من قانون �الإج���ر�ء�ت �جلنائية دون �أن 
يق���دم ع���ذًر� مقب���والً. وتتح�سل وقائ���ع �لدعوى 
كم���ا ج���اءت باأقو�ل �ملجن���ي عليه، �أن���ه و�أثناء ما 
كان يق���ود �ل�سيارة متوجًها �إل���ى منطقة �أبو قوَّة 
لت�سلي���م رو�ت���ب �ملوظف���ني يف �سك���ن �لعمال 
�خلا����ص بال�رسك���ة يف �ملنطق���ة �ملذك���ورة، فقد 

�ساهد �سيارًة متوقفة على جانب �لطريق.
ومبج���رد �أن و�س���ل بجان���ب تل���ك �ل�سي���ارة 

تفاج���اأ به���ا تتحرك م���ن مكانها ويق���وم قائدها 
باال�سطد�م مبقدم���ة �سيارت���ه. وعندما خرج من 
مركبته لروؤية �الأ�رس�ر �لتي حلقت بال�سيارة خرج 
من �ل�سي���ارة �ملت�سببة باحلادث 4 �أو5 �أ�سخا�ص، 
و�لذي���ن �عت���ذرو� من���ه عل���ى م���ا ت�سبب���و� به من 
تلفي���ات، وحفاًظ���ا حلقه قام بت�سوي���ر �حلادث. 
و�أف���اد �أنه تفاج���اأ بقيام �أح���د ه���وؤالء �الأ�سخا�ص 
ب�رسب هاتفه �لنقال ورمي���ه بعيًد� عنه، كما قام 
�الآخ���رون بو�سع مادة حارقة على وجهه ومالب�سه، 
�إ�سافًة �إل���ى �أنهم �عتدو� علي���ه بال�رسب و�رسقو� 
�ل�سي���ارة، و�لت���ي كان���ت حتت���وي رو�ت���ب عمال 
�ل�رسك���ة �لت���ي يعمل فيه���ا، و�لتي بل���غ مقد�رها 
9417 ديناًر�. وبعد كل ما ح�سل �ت�سل �ملجني 
عليه بكفيل���ه، و�لذي توّجه مبا�رسًة ملركز �ل�رسطة 

ل���ت حتريات �ل�رسطة  لالإب���الغ عن �لو�قعة، فتو�سّ
لهوي���ة �ملتهمني �لثالثة بعد �أن تبنّي �أن �أحدهم 

كان موقوًفا على ذمة ق�سية �أخرى.
وثب���ت للمحكم���ة �أن �ملتهم���ني بتاري���خ 5 
�سبتم���رب 2015، �أوالً: �رسق���و� و�آخرين جمهولني 
�ملبالغ �لنقدية و�ململوكة لل�رسكة �ملجني عليها 
�لثانية بطريق �الإك���ر�ه �لو�قع على �ملجني عليه 
�الأول ب���اأن قامو� بر�ص مادة حارقة عليه فاأحدثو� 
به �الإ�سابة �ملو�سوف���ة بتقريره �لطبي ومتكنو� 
به���ذه �لو�سيل���ة من �الإك���ر�ه م���ن �ال�ستيالء على 
�مل�رسوق���ات، ثانًي���ا: �أتلف���و� و�آخري���ن جمهولني 
�ل�سيارة �ململوكة ل�رسكة �ل�سيانة �ملجني عليها، 
ثالًثا: ��ستعملو� �ل�سي���ارة �ململوكة لل�رسكة دون 
مو�فقتها �أو مو�فقة �ساحب �حلق يف ��ستعمالها.

�كت�س���ف م�سوؤول باإحدى ����رسكات ��ستري�د 
�أح���د �ملوظف���ني  �أن  وبي���ع �مل���و�د �لغذ�ئي���ة 
�الآ�سيويني )41 عاًما( يف �ل�رسكة يختل�ص �ملو�د 
�لغذ�ئي���ة �لتي ق���رب موعد �نتهائه���ا ويبيعها 
ل�ساحله لدى حمالت �أخرى غري �لتي ��سرتجعها 
منها، مما مّكنه من جمع �أكرث من 10 �آالف دينار 

��ستولى عليها لنف�سه.
فتقدمت �ل�رسكة ببالغ �سد �ملوظف و�لذي 
ي�سغل من�سب مدير �ملبيع���ات، عقب ترقيته، 
بع���د �أن عم���ل ل���دى �ل�رسك���ة مل���دة 9 �سن���و�ت 
متو��سل���ة، وطبيع���ة عمله �لتاأكد م���ن نو�ق�ص 
�مل���و�د �لغذ�ئي���ة يف رف���وف �ملتاج���ر �لكبرية، 
ويطلب من م�س���وؤول �لرف تدوي���ن �لنو�ق�ص، 
ويطلبه���ا بعد ذلك من �ل�رسكة �لتي يعمل فيها 

لتوفريها للمتجر.
وبالتحقي���ق م���ع �ملتهم، �ع���رتف باأنه منذ 

بد�ية فرب�ير 2016 وّفر كميًة كبرية من �ملو�د 
�لغذ�ئية �إل���ى �أحد �ملتاجر �لكب���رية �ملعروفة، 
فرتتب عل���ى ذل���ك بقاوؤها يف خم���ازن �ملتجر، 
وعندما �قرتب موعد �نته���اء �سالحيتها �أخذها 

من �ملتجر على �عتبار �أنه �سيعيدها لل�رسكة.
والأنه خ���اف م���ن ��ستقطاع �ل�رسك���ة لر�تبه، 
بع���د �رتكابه خطاأ توفري كمي���ة �أكرب من �لالزم 
للمتج���ر، م���ا ترّتب علي���ه �نته���اء �سالحية تلك 
�ملنتجات �لغذ�ئية، فقد خطرت له فكرة بيعها 

حل�سابه �خلا�ص.
وبالفع���ل ��ستقل �سيارت���ه �خلا�سة وتوجه 
للمتجر و�أخذ تلك �ملنتج���ات، ورمى جزًء� منها، 
فيم���ا ب���اع �جل���زء �الآخ���ر و��ستف���اد لنف�سه من 
قيمته���ا مبلًغا وق���دره 10 �آالف دينار، مو�سًحا 
�أن���ه ��ستمر يف بي���ع تلك �ملنتج���ات حتى يونيو 
2016، �إذ مت �فت�ساح �أمره لدى �ساحب �لعمل، 

مقدم �لبالغ. فاأحالته �لنياب���ة �لعامة للمحاكمة 
على �عتبار �أنه يف غ�سون �لعام 2016، �ختل�ص 
�ملنق���والت �ململوك���ة لل�رسك���ة �ملجن���ي عليها 
و�ملوج���ودة يف حيازت���ه ب�سبب عمل���ه حال كونه 
عام���اًل فيها و�أخفى �ملنق���والت �إ�رس�ًر� ب�ساحب 
�حلق عليها، و�لت���ي عاقبته باحلب�ص ملدة �سنة 
و�حدة م���ع �لنفاذ، مع �الأمر باإبع���اده نهائيًّا عن 

�لبالد عقب تنفيذ �لعقوبة. 
مل يقب���ل �جل���اين بتل���ك �لعقوب���ة فطع���ن 
فيه���ا �أمام �ملحكم���ة �لكربى �جلنائي���ة �لثالثة 
)ب�سفته���ا �ال�ستئنافي���ة( برئا�س���ة �لقا�س���ي 
�ل�سي���خ ر��سد بن �أحم���د �آل خليفة وع�سوية كل 
م���ن �لقا�سيني �أمين مه���ر�ن وولي���د �لعازمي 
و�أمان���ة �رس مبارك �لعن���رب، بتعديل �لعقوبة �إلى 
جعلها �حلب����ص ملدة 6 �أ�سهر فق���ط، و�أيدت ما 

عد� ذلك.

رف�ست حمكمة �ال�ستئناف �لعليا �جلنائية 
برئا�س���ة �لقا�س���ي �ل�سي���خ حممد ب���ن علي �آل 
خليفة و�أمانة �رس ناجي عبد�هلل، ��ستئناف �لنيابة 
�لعام���ة �س���د حكم يق�س���ي ب���رب�ءة 3 متهمني 
ب�سناعة مو�د متفجرة و�ل�رسوع يف �إحد�ث تفجري 
لعبوة حملي���ة �ل�سنع و�سعت بالقرب من نادي 

�ملالكية بجانب �إطار�ت كانت حترتق.
وعلل���ت حمكمة �أول درج���ة ق�ساءها برب�ءة 
ا  �ملتهمني �لثالثة لعدم كفاية �الأدلة، وخ�سو�سً
�أن وكي���ل �أحد �ملتهمني دفع �أمام �ملحكمة باأن 
لون �لهاتف �ملفحو�ص م���ن قبل خمترب �الأدلة 
اجلنائية اختل���ف لونه الهاتف امل�ضبوط بحوزة 
�أحد �ملتهمني، �إ�سافة �إلى �أن �ملحارم �لورقية 
�ملاأخ���وذ منه���ا حم�س���ه �لنووي مل تك���ن �سمن 

م�سبوطات �لدعوى. 
وقال���ت �ملحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا �أن 
تقرير م�رسح �جلرمية �أُثبت فيه �أن �لهاتف �لذي 
مت فح�ضه لونه اأحمر، رغم اأن الهاتف امل�ضبوط 
برتقايل �للون، �الأمر �لذي تت�سكك فيه �ملحكمة 

يف تلك �لقرينة الإحاطتها بال�سبهات و�لريب.
كما خل���ت �الأور�ق من ثمة دليل يقيني �آخر 
عل���ى �رت���كاب �ملتهم �لثاين للج���رم �ملن�سوب 
�إلي���ه، يف ح���ني �أن �التهام ِقَب���ل �ملتهم �لثالث 
ق���ام على دعامتني �الأولى �إق���ر�ر �ملتهم �الأول 
ب����رس�ء �رسيحت���ني ل�ساح���ب )�سادق���ون( عل���ى 
برنامج �لتو��سل “BBM”، و�ساهد �إثبات ذكر 
�أن �لثالث �تفق م���ع �ملتهَمني وحر�سهما على 
�رتكاب �لو�قعة، وهو ما ال يكفي الإقامة �لدليل 

�ملعترب يف �الإد�نة.
و�أ�س���ارت �إلى �أنه بالرغم من �أن �الأدلة �لتي 

�ساقتها �لنيابة �لعام���ة يف جمملها جاءت مثبتًة 
للو�قعة حم���ل �التهام، �إال �أنه���ا ال تدل على �أن 

�ملتهمني هم مرتكبوها.
وكان���ت �لنياب���ة �لعامة �أحال���ت �ملتهمني 
للمحاكمة بعد �أن وجهت لهم �أنهم يف 19 �أبريل 

2015، �أوالً: �ملتهمان �الأول و�لثاين:
�آخري���ن  م���ع  و�سنع���ا  و�أح���رز�  ح���از�   -  1
جمهول���ني بغ���ري ترخي�ص م���ن وزي���ر �لد�خلية 
م���واد متفجرة بق�ضد ا�ضتعمالها يف ن�ضاط خمل 

باالأمن وكان ذلك تنفيًذ� لغر�ص �إرهابي.
2 - �رسع���ا يف �إحد�ث تفج���ري باأن مت و�سع 
�لعب���وة �ملتفجرة بالقرب م���ن �إطار�ت و�سعت 
ق���رب ن���ادي �ملالكي���ة بق�س���د تنفي���ذ غر�ص 
�إرهاب���ي، وقد خاب �أثر �جلرمي���ة ل�سبب ال دخل 

الإر�دتهم فيه كون �لعبوة �ملتفجرة مل تنفجر.
ثانًي���ا: �ملته���م �لثالث: ��س���رتك بطريقي 
�لتحري����ص و�التفاق و�مل�ساع���دة مع �ملتهمني 
ب���اأن  �جلرمي���ة  �رت���كاب  يف  و�لث���اين  �الأول 
حّر����ص �الأول عل���ى ��ستخر�ج �رس�ئ���ح �الت�سال 
�ملتفج���رة،  �لعب���وة  �سن���ع  يف  و��ستخد�مه���ا 
و�ساعدهم���ا و�تف���ق معهم���ا يف �ختي���ار م���كان 
�لتجمه���ر، فوقع���ت �جلرمي���ة بن���اًء عل���ى ذلك 

�التفاق و�لتحري�ص وتلك و�مل�ساعدة.
وتع���ود �لتفا�سي���ل �إلى ورود ب���الغ مفاده 
وج���ود حري���ق باإط���ار�ت بالق���رب م���ن ن���ادي 
�ملالكي���ة، فانتقلت ق���وة �أمنية مل���كان �لبالغ، 
و�أ�سار �أحد �ل�سه���ود �أنه ولدى و�سولهم �ساهد 

7 �إطار�ت يف �ساحة رملية خلف �لنادي.
والح���ظ �ل�ساهد وجود هات���ف �أعلى �لرمال 
مثبت بج�س���م غريب حتت �الأر����ص، فا�ستدعى 

�جلهات �ملخت�سة بالقنابل و�ملتفجر�ت، وبعد 
فح�سه���ا تب���ني باأنه���ا قنبلة حقيقي���ة مزروعة 

حتت �الأر�ص، فتم �لتعامل معها.
ل  وباإج���ر�ء �لتحري���ات �ملكثف���ة مت �لتو�سّ
ال�س���رت�ك �ملتهمني �الأول و�لث���اين يف �لو�قعة 
و�لتخطيط بتفجري قنبلة حملية �ل�سنع وزرعها 
ق���رب �الإط���ار�ت �مل�ستعل���ة؛ ال�ست���در�ج رجال 

�ل�رسطة بق�سد �إزهاق �أرو�حهم. 
كم���ا ج���اء يف �لتحري���ات �أن �ملته���م �لثاين 
��ستخ���رج با�سم���ه �رسيحت���ي �ت�س���ال �إحد�هم���ا 
�مل�ستخدم���ة يف �سناعة �لعب���وة �ملتفجرة، ومت 

�الت�سال بها بو��سطة �ل�رسيحة �الأخرى.
يف حني تبني من خالل �لتحريات �أن �ملتهم 
�لثال���ث ه���و من يدي���ر ح�س���اب )�سادقون( يف 
برنام���ج �لتو��سل “BBM”، و�أنه متو�جد خارج 
�لبحري���ن، ويقوم بالتحري����ص وجتنيد �لعنا�رس 
�الإرهابية لتلق���ي �لتدريب���ات �لع�سكرية خارج 
�لبالد، كما يوفر �ملو�د �مل�ستخدمة يف عمليات 
�لتفج���ري، وم���د �لعنا����رس باملال للقي���ام بتلك 

�لعمليات. 
وثب���ت من فح����ص خمترب �لبح���ث �جلنائي 
للعينات �ملرفوعة من مكان �لو�قعة �أنها عبارة 
عن مو�د متفجرة م�سادة لالأفر�د، ويتم �لتحكم 
فيها عن بع���د بو��سطة هاتف نق���ال، وحتتوى 

على كر�ت معدنية.
وثبت بتقرير خمترب �لبحث �جلنائي �حتو�ء 
عين���ة من قطعة حمارم ورقي���ة مت�سلة باأ�سالك 
كهربائي���ة �ملو�سول���ة بد�خل �لهات���ف �لنقال 
�ملت�س���ل بالعب���وة �ملتفج���رة، عل���ى �حلم����ص 

�لنووي للمتهم �الأول.

�لعلي���ا  �ال�ستئن���اف  حمكم���ة  خفف���ت 
�جلنائية �لعقوبة �ل�سادرة بحق 16 م�ستاأنًفا 
م���ن �أ�سل 23 متهًما، ترت�وح �أعمارهم ما بني 
16 و 22 عاًم���ا، ُمد�نني باإتالف مركبة م�سلحة 
“مدرع���ة” مملوكة ل���وز�رة �لد�خلي���ة؛ وذلك 
باالكتف���اء ب�سجنه���م جميًع���ا مل���دة 7 �سنني 
���ا عن 10 �سن���و�ت، فيما �أي���دت عقوبة  عو�سً
�ل�سج���ن ملدة 10 �سن���و�ت بحق 4 م�ستاأنفني 
�آخري���ن. وت�س���ري �لتفا�سي���ل �إل���ى ورود بالغ 
للنياب���ة �لعامة م���ن �إد�رة �ملباح���ث �جلنائية 
�إث���ر و�قعة جتمه���ر و�سغب و�ل����رسوع يف قتل 
رجال ال�رشطة اأثن���اء تاأديتهم لواجبهم املناط 
به���م تنفيًذ� لغر�ٍص �إرهابي بتاريخ 5 فرب�ير 

2015، مبنطقة بني جمرة.
وباإج���ر�ء �لتحري���ات مت �لتاأكد من �سحة 
تل���ك �ملعلوم���ات �ل���و�ردة، و�لت���ي مفادها 
جمهول���ني  و�آخري���ن  �ملتهم���ني  ��س���رت�ك 
يف �رت���كاب �لو�قع���ة، ب���اأن قام���و� بالتجمهر 
الرتكاب �جلر�ئم مبنطق���ة بني جمرة، ويقدر 

عدده���م بح���و�يل 50 �سخ�ًس���ا. كم���ا قام���و� 
بالتوج���ه ل�س���ارع �لبدي���ع �لع���ام بالقرب من 
مقربة بني جمرة حاملني معهم عبو�ت حارقة 
“مولوتوف” وقامو� باالعتد�ء على �لدوريات 

�الأمنية.
و�أن ق�سدهم من ذلك �إزهاق �أرو�ح رجال 
�ل�رسط���ة و�إح���د�ث �أكرب �رسر به���م، وتعري�ص 
����رسر  �أك���رب  و�إح���د�ث  للخط���ر،  �سالمته���م 

للدوريات �الأمنية تنفيًذ� لغر�ٍص �إرهابي.
و�أ�سي���ف يف �لب���الغ، �أن مركب���ة م�سلح���ة 
تابع���ة لق���وة �الأم���ن �خلا�س���ة ت����رسرت م���ن 
جّر�ء �إلق���اء �ملتجمهري���ن لالأ�سب���اغ وعبو�ت 
“�ملولوت���وف”، فيما �أ�سي���ب �رسطي يف ذ�ت 
و�قعة �لهج���وم �ملذكورة. وبر�أت حمكمة �أول 
درج���ة �ملته���م �خلام�ص من �أنه ح���از �ل�سكني 
�ملبين���ة �لو�سف باملح�رس دون �حل�سول على 
ترخي�ص من وزير �لد�خلية؛ وذلك الأن حيازته 
له���ا غري جمرمة كونها لي�س���ت ذ�ت حدين �أو 

حد ون�سف، ح�سب ما جاء بحكمها.

�أي���دت حمكم���ة �ال�ستئن���اف �لعلي���ا 
�جلنائي���ة بر�ءة متهم �آ�سي���وي مما ن�سب 
�إلي���ه من �تهام بجلب خم���در �ملاريجو�نا 
كانت خمب���اأة بد�خ���ل جتاوي���ف “نعل”، 
و�لت���ي كان���ت م���ن �ملمك���ن �أن ت�س���ل 

عقوبتها لل�سجن �ملوؤبد بحقه.
وعلل���ت حمكم���ة �أول درج���ة حكمها 

برب�ءته �أن �ملتهم �أدلى مبعلومات كانت 
ل للمتهم �حلقيقي  من �ملمكن �أن تتو�سّ
�ملر�سل �إليه تل���ك �ملادة �ملخدرة �إال �أن 
ت يف �إمتام حترياتها و�سبط  �ل�رسطة ق�رسّ
�الأخ���ري، ف�سالً عن ت�سككها بعلم �ملتهم 
بحقيقة و�سع �ملادة �ملخدرة �مل�سبوطة 

يف تلك “�لنعل”.

�ملنامة- وز�رة �لد�خلية: �رسح مدير 
ع���ام �الإد�رة �لعام���ة للمباح���ث و�الأدل���ة 
�جلنائية ب���اأن �رسطة مكافح���ة �ملخدر�ت 
متكن���ت م���ن �لقب����ص عل���ى ع�سابة من 
�آ�سيويت���ان  بينه���م  �أجنبي���ة،  جن�سي���ات 
وبحوزتهم كمية م���ن مادتي �لكوكايني 
وق���درت  �ملخدرت���ني،  و�ملاريجو�ن���ا 
�لقيمة �ملالي���ة للم�سبوط���ات بنحو 24 
�ألف دين���ار، كما مت �سب���ط مبالغ نقدية 
بعمالت متعددة ، تقدر قيمتها بنحو 10 

�آالف دينار.
و�أو�س���ح �أن �لتحريات �أ�س���ارت �إلى 

حي���ازة �مل�ستبه بهم مو�د خمدرة بغر�ص 
ترويجها، وبع���د تاأكيد �ملعلومات وجمع 
�الأدل���ة �لالزمة، مت مبا����رسة �أعمال �لبحث 
و�لتح���ري، و�لت���ي �أ�سف���رت ع���ن حتديد 
هويتهم، وبعد ��ست�سد�ر �إذن من �لنيابة 
�لعام���ة، مت �لقب�ص عل���ى �ملذكورين يف 

م�سكنهم وبحوزتهم �ملو�د �ملخدرة.
�لعام���ة  �الإد�رة  ع���ام  مدي���ر  و�أك���د 
للمباح���ث و�الأدل���ة �جلنائي���ة �أن���ه جاري 
��ستكم���ال �الإج���ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة؛ 
متهي���د�ً الإحال���ة �لق�سي���ة �إل���ى �لنياب���ة 

�لعامة.

�أرجاأت �ملحكمة �لكربى �جلنائية �لر�بعة 
حماكم���ة 10 متهم���ني بجماع���ة �إرهابي���ة حاز 
�أفر�دها �أ�سلح���ة نارية ومفرقع���ات الأغر��ص 
�إرهابي���ة، و�لت���درب على ��ستعم���ال �الأ�سلحة 
يف �إي���ر�ن و�لع���ر�ق؛ به���دف �رت���كاب �أعمال 
�إرهابي���ة د�خ���ل �ململك���ة، بعدما متك���ن �أحد 
�ملتهم���ني و�له���ارب �إل���ى �لع���ر�ق “تويَف يف 
�لعام 2014” من ت�سهي���ل �إجر�ء�ت �سفرهم 

لتلقي �لتدريبات �لع�سكرية.
وقّررت �ملحكم���ة برئا�سة �لقا�سي علي 

خليفة �لظهر�ين وع�سوية كل من �لقا�سيني 
�أ�سام���ة �ل�س���اذيل وو�ئ���ل �إبر�هي���م و�أمانة �رس 
�أحم���د �ل�سليم���ان، تاأجيل �لنظ���ر يف �لق�سية 
حت���ى جل�س���ة 12 �أبري���ل �ملقب���ل؛ ال�ستدعاء 
�سهود �الإثب���ات يف �لق�سية وكلف���ت �لنيابة 
�لعام���ة بتنفيذه، و�أم���رت باإعادة �إعالن من مل 
يح�رس من �ملتهمني، و�لذين ترت�وح �أعمارهم 
ما ب���ني 20 و39 عاًم���ا، �أحدهم رج���ل �أعمال، 
و�أم���رت با�ستم���ر�ر حب�ص �ملتهم���ني �ل�سبعة 

�ملقبو�ص عليهم.

�أجل���ت �ملحكم���ة �لك���ربى �جلنائي���ة 
�لر�بع���ة برئا�س���ة �لقا�س���ي عل���ي خليفة 
�لظه���ر�ين وع�سوية كل م���ن �لقا�سيني 
�أ�سامة �ل�ساذيل وو�ئل �إبر�هيم و�أمانة �رس 
�أحمد �ل�سليمان، �لنظر يف ق�سية �إرهابية 
ت�سم 13 متهًما متهمني بتاأ�سي�ص جماعة 
�إرهابي���ة و�الن�سمام �إليه���ا، وقتلو� على 
�أ�سا�سه���ا �رسطيًّا برتبة ناط���ور يف منطقة 
كرباب���اد و�رسع���و� بقتل �رسطي���ني �آخرين 
كانو� معه يف ذ�ت �ملركب���ة �لتي �أُحرقت 
يف �لو�قعة، حتى جل�سة 23 �أبريل �ملقبل؛ 
وذلك للمر�فعة م���ع �لت�رسيح ب�سورة من 

حم����رس �سماع �أقول �سه���ود �لنفي �لذين 
��ستمعت الأقو�لهم بجل�سة يوم �أم�ص.

ويحاك���م �ملتهمون و�له���ارب منهم 
حت���ى �الآن متهَمني فق���ط مل يتم �لقب�ص 
عليهم���ا، عل���ى �عتب���ار �أن ثالث���ة منه���م 
�أ�س�س���و� جماع���ًة �إرهابي���ة و�ن�س���م �إليها 
�لباق���ون، فيم���ا متكن �آخرون م���ن �إخفاء 
ع���دد من �ملطلوبني بق�سايا �أمنية علمو� 
بتخطيطه���م جلر�ئم �إرهابي���ة و�رتكابها 
دون �أن يبلغ���و� عنهم، ف�س���اًل عن حيازة 
قابل���ة  لعب���وة  و�إحر�زه���م  �ملتهم���ني 

لال�ستعال “مولوتوف”.

عب��س اإبراهيم
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امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  توجيه  �سدر 
رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأميير 
هيكلة  لإعييييادة  اهلل  حفظه  املييوقيير  الييييوزراء 
ودمج  اليييوزارات  عييدد  تقليل  عرب  احلكومة، 

بع�س اجلهات.
اليي�ييسييادرة عيين جمل�س  والييتييوجيييييهييات   
احلكومي  اجلهاز  هيكلة  اإعادة  ب�ساأن  الييوزراء 
الفرتة  خييال  وا�ييسييعيية  اإجيييييراءات  �ستت�سمن 
الييوزارات  من  عييدد  دمييج  على  تقوم  املقبلة 
ذات  خ�سو�سا  احلييكييومييييية،  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات 

الخت�سا�س املت�سابه.
يف  نعي�س  ونحن  خ�سو�ساً  حكيم  قييرار 
بها  متر  �سيئة  مالية  اأو�ساعا  ت�سهد  فييرتة 
من  امل�ساريف  لتقنني  بحاجة  نحن  الييبيياد، 
خال تقلي�س عدد من الوزارات واملوؤ�س�سات 
اأكيير  اإلييى  اليييييوم  و�سلت  اأن  بعد  خ�سو�ساً 
مال  من  ت�ستنزف  وموؤ�س�سة،  وزارة   60 من 
اإلييى  تكلفتها  ت�سل  �سخمة  مبالغ  الييدوليية 
ا�ستئجار  ب�سبب  �سنوياً،  الييدنييانيير  مايني 

اإلى  اإ�سافة  الكلفة،  مرتفعة  املباين  بع�س 
املهام  يف  وامل�سوؤولني  الييوزراء  �سفر  تنظيم 
الر�سمية باخلارج، وتطوير اخلدمات احلكومية 
التقليدية لتكون خدمات اإلكرتونية متطورة.

الإجراءات التق�سفية يجب اأن تطبق اأولى 
خطواتها على احلكومة بوزاراتها وموؤ�س�ساتها، 
املواطن  على  الت�سييق  بدل  بنف�سها  تبداأ 
تتخذ  اأن  يجب  املييحييدود،  الييدخييل  واأ�ييسييحيياب 
التدابر والتغيرات اجلذرية املقننة لاإنفاق 
وكما  املواطن،  وم�سالح  م�سا�س حقوق  دون 
اجلهاز  حجم  تقليل  �سيتم  اأنه  امل�سدر  ذكر 
على  الختياري”  “التقاعد  بعر�س  احلكومي 
دون  الييقييرار  تنفيذ  يتم  اأن  ناأمل  املييواطيين، 
القرتاب من مكت�سباته، كما ناأمل اأن ت�سرتد 
املايل من  النزيف  املهدورة، ووقف  الأمييوال 
والتحقيق مع كل  خال عمل حما�سبات جادة 

من يت�سبب يف التجاوز املايل والإداري.
للتنمية  عييدو  اأي  عيين  ن�سمت  األ  يجب 
والأمان وال�ستقرار، فالتجاوزات، والتي منها 

ما مت ك�سفه يف تقرير ديوان الرقابة، تتطلب 
ثقيلة  اأعييبيياء  ت�سكل  اأن  قبل  فورية  معاجلة 

تلقى على كاهل املواطن .
اليييو�يييسيييع اأ�يييسيييبيييح ل يييقييبييل جمييامييات 
وحم�سوبيات، بل بحاجة لآذان �ساغية و�سمائر 
تراعي الأولويات، كي ي�ستكمل القرار ن�سابه، 
الأحييوال  مواكباً  النجاح  نحو  طريقه  �سالكاً 
املنطقة. ت�سهدها  التي  ال�سعبة   املالية 
ميييازلييينيييا جنيييهيييل اليييكيييثييير ميييين امليي�ييسييبييبييات 
لييبييعيي�ييس الإخييييفيييياقييييات فيييميييازلييينيييا نيي�ييسييعييى 
من  م�سبباتها  اإزالييية  دون  النتائج  لإ�ييسيياح 
والييدمييج  الييييوزارات  جييذورهييا! وقيييرار تقليل 
الإ�ييسيياح.  نحو  حقيقية  موفقة  بييداييية   يعد 
نه�سة الباد، واحتواء م�ستقبل اأبنائنا وتوفر 
و�سط  باحتياجاتهم،  الكفيلة  ال�سمانات 
اأمور تتطلب حر�سا  املالية احلرجة،  الظروف 
م�سرتكا،  دوؤوبييا  وعما  وم�سوؤولية  وت�سحية 
بخر  الأزمييية  وتخطي  تاأمينها  ميين  لنتمكن 

و�سام.
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ومضة قلم

للعيييام الرابع ع�رش ي�سيييدر ديوان 
الرقابييية املاليييية والإداريييية تقرييييره 
ال�سنيييوي. وغنّي عن البييييان اأّن اإن�ساء 
الدييييوان �سكل اإجنيييازا باليييغ الأهمية 
مييين  وانطاقيييا  البحريييين،  ململكييية 
امل�سوؤوليييية امللقاة عليييى عاتقه فاإّن 
الديوان يقوم بر�سيييد كل التجاوزات 
احلكوميييية  والهيئيييات  اليييوزارات  يف 
وهيييذا اجلهيييد الكبييير وال�ستثنائيييي 
يف التدقييييق وك�سيييف موا�سيييع اخللل 

ي�ستحق منا الإ�سادة. 
اإّن ر�سيييد كل اأ�سيييكال املخالفات 
له اأهمية ق�سوى وهو بالتاأكيد ي�سكل 
م�سيييدر �سعيييادة للمواطن بييييد اأنه ل 
ميكييين اأن يحقيييق اأهدافه ميييا مل تبادر 
اجلهات املعنية باإ�ساح مكامن اخللل 
والعمل عليييى ت�سويب النحرافات بل 
وتقييدهيييا  الإدارات  تفعييييل  الأهيييم 
مبعاير التدقييييق احلكومي. اخل�سية 
التي عرب عنها اأع�ساء املجل�س النيابّي 
تتمثيييل يف اأّن التقاريييير التيييي ت�سدر 
بالتقيييومي  اأ�سبيييه  �ست�سبيييح  �سنوييييا 
مت  التيييي  احلقيقييية  هيييذه  ال�سنيييوي، 
التو�سيييل اإليها بعد ماحظة اأّن ديوان 
الرقابة ل يقوم بتحويل اأية خمالفات 

اإلى النيابة العامة كما يفرت�س. 
بتحويل اجلهات  النواب  ومطالبة 
احلكوميييية املتورطييية يف التجييياوزات 
لي�ست جديدة اإذ اإّن الأغلبية ال�ساحقة 
مييين النيييواب يف عيييام 2015م طالبت 
رئي�س املجل�يييس بتحويلها اإلى النيابة 
العامييية غر اأّن رئي�يييس الديوان ح�سن 
اجلاهمة كان رده اأّن حتويل الق�سايا 
ل يقيييع �سمييين اخت�سا�سيييات دييييوان 
الرقابييية واأّن مهمتهيييم التعاميييل ميييع 
اليييورق والأرقام املدونة، اأما التحقيق 

فهو من اخت�سا�س الوزارة املعنية. 
هنا يجدر التذكر باأّن على الإخوة 
اأع�سييياء املجل�يييس النيابيييّي ا�ستخدام 
كل الأدوات الرقابيييية املتاحة لديهم 
ملواجهييية كل م�سيييوؤول اميييام املجل�س 
اليييوزاري، كامل�ساءلة  بحكيييم موقعيييه 
وال�ستجواب، ونعتقد اأّن هناك جهات 
يف احلكومة خمت�سة مبحا�سبة كل جهة 

متت الإ�سارة اليها يف التقرير. 
 يف الأعيييوام الفائتة ت�سمن تقرير 
الرقابة املالية “اأّن هناك اأموال مهدرة 
من الوزارات ناهزت مئات املايني”. 
لكن املحزن اأّن لي�يييس هناك اأي اإجراء 
ذليييك،  عييين  امل�سوؤوليييني  ملحا�سبييية 
وعندميييا اأو�سى املجل�يييس با�ستجواب 
وزيري ال�سحة واملوا�سات ومت ح�رش 
املخالفات وحتديد حماور ال�ستجواب 
يح�يييرشا  مل  اأنهميييا  املفاجييياأة  كانيييت 

اجلل�سة!.

تفعيل المحاسبة 
هو الحل

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

14 مار�س 2011، �سيبقى هذا اليوم 
حمفيييورا عليييى جيييدران كل قليييوب اأهيييل 
البحرين ال�رشفاء، فقيييد هل الفرح بدخول 
طائع قيييوات درع اجلزيرة اإليييى البحرين 
نظرا ملا �سهدته من اأحداث زعزعت الأمن 
واال�ستقرار وحماول���ة انقالب تورط فيها 

عماء اإيران ومرتزقتها.
 دخلت قيييوات درع اجلزيرة و�ساقت 
دروب اخلونة والعمييياء وتهاوى حائطهم 
يف  والرهبييية  اخليييوف  حرائيييق  واندلعيييت 
قلوبهيييم، ففي اللحظييية التي حتول فيها 
ج�يييرش امللك فهيييد اإليييى حقل مييين الورود 
واليا�سمني والطرييييق “بيباب الأمهات”، 
غا�يييس املتاآميييرون عليييى البحريييين حتت 

الرميييال واتخيييذوا اجلحيييور مييياذا، حييييث 
الوح�سة واملوت.

لقد مرت على ذليييك التاريخ 6 اأعوام 
ومييين الواجيييب اأن ن�ستذكييير ذليييك اليوم 
ونربيييي الأبنييياء عليييى هيييذه اخل�سو�سية 
ليعرفوا اأن هيييذه القوات البا�سلة “قوات 
درع اجلزييييرة” جدار متني حلماية حدودنا 
واأرا�سينيييا، و�ستبقيييى مفخرة  اخلليجيييية 
لاأمييية العربيييية ومنيييارا لأجيالنيييا القادمة 
وقيييدوة لكل �سعيييب ي�سعى حلمايييية اأمنه 
وا�ستقراره واملحافظة على منجزاته، هذا 
الدرع اخلليجي املهيب ب�سباطه وجنوده 
يعطيييي ب�سخييياء يف �سبيل عزتيييه وكرامته، 
ومازليييت اأذكر الكلمة اخلالدة  التي قالها 

اللواء مطلق الأزميع قائيييد الدرع ال�سابق 
وهيييي “اإن قيييوات جمل�يييس التعييياون تعد 
اأف�سل قيييوات بعد حلف الناتيييو، ونتمنى 
اأن ل حتني ال�ساعة التي ميكن اأن ن�سطر 
خالهيييا لإظهار الهيبييية احلقيقية لقوات 
درع اجلزييييرة للدفييياع عييين دول اخللييييج 

و�سعوبها ومكت�سباتها”.
ن�ستذكر ذليييك التاريخ ليعرف اأبناوؤنا 
وال�سيغ  والت�سامييين  التاحيييم اخلليجيييي 
واملواقيييف  الأعيييداء  لدحييير  املتعيييددة 
امل�سريييية النابعة مييين ال�سميم. الرتبية 
تختليييف بني هيييذا وذاك، هناك قد يربون 
الأطفيييال عليييى كيفيييية حميييل وا�ستخدام 
ال�سييياح واملولوتيييوف وتخرييييب الوطييين 

والن�سمام اإلى اجلماعات التخريبية ومن 
ثيييم التوجيييه اإليييى �سنيييدوق املكافاآت يف 
ايران، بينما هنا نربي اأطفالنا على الولء 
للوطن واحلر�س على اأمنه وا�ستقراره واأن 
حمبته مييين الأمور املقد�سييية وو�سع ا�سم 
البحريييين فيييوق كل �سييييء. وعندما ن�سر 
اإليييى دخول قيييوات درع اجلزيرة يف مرحلة 
تاريخية فنحن نوؤكيييد يف منهجنا الرتبوي 
اخللييييج  دول  اأن  هيييي  اأ�سا�سيييية  نقطييية 
حمفوظييية ب�سعبهيييا وقيادتهيييا والرتابط 
العميق الذي يجمع بيييني الأ�سقاء يف دول 
املجل�يييس ترابيييط عليييى جمييييع اجلبهات، 
واأهمهيييا جبهييية  الدفاع عن اأمييين و�سامة 

دول اخلليج �سد العدوان والإرهاب.

الذكرى الخالدة لدخول قوات 
درع الجزيرة البحرين

مع قرب بدء ال�سنييية الإيرانية اجلديدة التي 
تبيييداأ يف 21 اآذار، فييياإن الأجهيييزة القمعية لنظام 
املايل بيييداأت تتخذ الحتياطيييات الأمنية تخوفا 
من اأن تتحول مظاهر الفيييرح والبهجة اإلى �سخط 
وغ�سيييب �سد هذا النظام اليييذي �رشق كل مظاهر 
الفيييرح وال�سعادة من ال�سعيييب وعمل ويعمل كل 
ما بو�سعه مييين اأجل اإبقاء مظاهييير احلزن والكاآبة 

والقنوط مهيمنة.
قييييام نظيييام املايل بتحيييرمي �يييرشاء الألعاب 
النارية التي يتم ا�ستخدامها يف �سائر اأرجاء العامل 
للتعبر عييين الفرح، وذلك ع�سيييية ال�ستعدادات 
لإقامييية احتفيييالت نهايييية ال�سنييية الإيرانية وبدء 
العيييام اجلديد، حييييث تتحول ب�سيييورة اأو باأخرى 

كل �سنة اإلى حركات ون�ساطات احتجاجية �ساملة 
�سيييد النظيييام، ل يبدو اأن ال�سعيييب يلتزم به على 
الرغم مييين كل املمار�سات القمعيييية التع�سفية، 
وبح�سيييب ال�سحافة ال�سفيييراء للنظام، فقد �رشح 
املا مكارم �سرازي املح�سوب على تيار املر�سد 
الأعليييى للنظام، باأن “بيع و�رشاء املواد املحرتقة 

حرام ولكن ل توجد اآذان �ساغية”.
ال�سعيييب الإييييراين اليييذي �سييياق ذرعيييا بهذا 
النظيييام ونهجيييه الااإن�ساين القمعيييي الذي مينع 
يعيييد  الكرميييية، مل  احليييرة  احليييياة  كل مظاهييير 
يكيييرتث للفتييياوى املثيييرة لل�سخريييية للميييايل 
لحتياجيييات  تبعيييا  باإ�سدارهيييا  يقوميييون  التيييي 
النظام الأمنية، وطيييوال اأكر من 37 عاما، يقوم 

هيييذا النظيييام بتوظيف الديييين من اأجيييل اأهدافه 
وماآربيييه امل�سبوهييية، وال�سعب �سار ييييدرك هذه 
احلقيقييية ومل يعيييد ياأبه لفتاوى امليييايل، ويبدو 
اأن امليييايل كعادتهيييم يجربيييون التو�سيييل اإليييى 
ال�سعيييب وكذلك الأ�ساليب والإجيييراءات القمعية 
 التيييي يعدون لها قبيييل واأثناء تليييك الحتفالت.
العامل الذي تعود اأن يحتفل بنهاية العام، �سواء 
املييييادي اأو الهجيييري اأو ال�سينيييي اأو غره، كل 
هذه الأعيييوام من الطبيعي الحتفال بها اإل العام 
الإيراين، ذلك اأن النظام يعرف جيدا اأن اأي جتمع 
كبر لي�س يف �ساحله ذليييك اأنه �رشعان ما ينقلب 
اإليييى تظاهيييرات واحتجاجات �سيييده، ولذلك فاإنه 
يعمل من اأجل منع اأي جتمع اعتيادي فكيف احلال 

 اإذا كان جتمعيييا كبيييرا يعيييم �سائر اأرجييياء اإيران؟
احليييزن والأمل واملاآ�سيييي املروعييية التيييي زرعهيييا 
ويزرعهيييا هيييذا النظام يف اأعمييياق نفو�س وقلوب 
ال�سعب الإيراين التي تزداد وتت�ساعف عاما بعد 
عام حتى مل يعد يف النف�س والقلب مت�سع للمزيد 
مييين احلزن والأمل، ول�سيما اأن النظام نف�سه �سار 
مثيييل عقيييرب و�سيييط دائرة ناريييية، مييين م�ساكله 
واأزماتيييه، وقيييد ينتهي اأمره من خيييال ال�رشاعات 
والتناق�سيييات الداخليييية التيييي تهييييئ اأف�سيييل 
الأجيييواء لل�سعيييب الإييييراين واملقاومييية الإيرانية 
لانق�سا�يييس علييييه واإلقائيييه يف مزبلييية التاريخ. 

“احلوار املتمدن”.

فالح هادي الجنابي النظام المعادي للفرح والبهجة 

fatin.hamza@gmail.com

بخصوص إعادة 
فاتن حمزةهيكلة الحكومة

رؤية مغايرة

“الدييييين  قييييال:  مارك�ييييس  كارل 
اأفيييييون ال�سعييييوب”، وكان خمطئا، ولو 
كان موجييييودا يف زماننا لقييييال اإن الكرة 
اأفيون ال�سعييييوب، اأو على الأقل اأفيون 
ال�سعييييوب العربية. وقال الكاتب وحيد 
غازي يف رواية “مييييدام �ساطة”: “نحن 
يف ع�ييييرش، ال�سيقييييان تدر فيييييه اأكر من 
العقول، �سيقان الراق�سات، و�سيقان 
لعبي الكييييرة”، وهذه مقوليييية �سحيحة 
مئيييية باملئة، ف�سيقان لعبي الكرة تدر 
املايييييني على اأ�سحابهييييا من الاعبني 
اأما اجلماهر  واملدربني وم�ساعديهم، 
العا�سقيييية للكييييرة فا حت�سييييل على اأية 
منفعة مادية، بييييل اإنها تخ�رش كثرا من 
املييييال والوقييييت لتتمكيييين ميييين ح�سور 

مباراة يف كرة القدم.
 - املنطييييق  بهييييذا  اجلمهييييور  اإذا 
الذي ليييين يتقبلييييه اإل القليييييل جدا من 
النا�ييييس – هييييو الطرف اخلا�ييييرش دوما يف 
هذه املعادليييية الكروية. ل اأ�ستطيع اأن 
اأكييييون يف جراأة الرئي�ييييس معمر القذايف، 
عندمييييا قييييال يف “الكتاب الأخ�ييييرش” اإنه 
ل باأ�س من ممار�سيييية الريا�سة من اأجل 
بناء الأج�سييييام وحت�سني ال�سحة، ولكنه 
ل يجييييوز اأن ي�سيييييع الإن�سييييان وقته يف 
م�ساهدة املباريات يف اأر�س امللعب اأو 
اأمام التلفزيون، هذا الكام  الذي قاله 
يتعار�س مع درجة اجلنون الكروي التي 
و�سلييييت اإليها ال�سعييييوب ويف مقدمتها 
ال�سعوب العربية بطبيعة احلال، لذلك 
ل ي�ستطيع اإن�سييييان اأن يطالب بتطبيق 
هييييذا الييييكام، لأن الغالبية العظمى من 
النا�س �ستنظر اإليييييه وكاأنه من كوكب 

اآخر غر الكوكب الذي نعي�س عليه.
ولكن لو قلنييييا اإن اجلنون الكروي 
قا�رش على �سعوبنا العربية، فقد ظلمنا 
هييييذه ال�سعوب التي ننتمييييي اإليها، لأن 
هييييذا اجلنييييون موجييييود اأي�سييييا يف كثر 
ميييين الدول التي ت�سبقنييييا يف كل �سيء، 
ولكن هناك يف هييييذه امل�ساألة الكروية 
خيبييييات تخ�س العييييرب اأكر مما تخ�س 
غرهم، فالعييييرب هم الوحيدون الذين 
يعطييييون علماءهييييم ونوابغهييييم للغرب 
وياأخييييذون يف مقابلهييييم مدربييييي كييييرة 
قييييدم، والعييييرب دون غرهييييم اأ�سبحت 
انت�ساراتهم وفتوحاتهم يف كرة القدم 
دون �سواهييييا، والعييييرب دون �سواهييييم 
يقبلييييون الهزمييييية الريا�سية ميييين اأية 
دولة يف العييييامل، ولكنهييييم ل يقبلونها 
ميييين بع�سهم، والعييييرب وحدهم مل يعد 
لديهم جمد ي�سعييييون للو�سول اإليه اإل 

املجد الكروي. 
�سجلتهييييا،  التييييي  اخلواطيييير  هييييذه 
مييييا  اأتابييييع  واأنييييا  راأ�سييييي  يف  تزاحمييييت 
جرى يف العييييامل جييييراء مبارايييييات نادي 
بر�سلونيييية الأخرة مييييع مناف�سيييييه، وما 
�ساحييييب ذلييييك ميييين �سخييييب جماهري 

جمنون!.

 الكرة أفيون 
الشعوب

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



فت���ح جمل�س املناق�سات واملزايدات يف جل�سته 
الأ�سبوعي���ة الت���ي عق���دت ي���وم اأم����س اخلمي�س 18 
مناق�س���ة ومزايدة، عام���ة وحمدودة، تابع���ة اإلى 12 

جهة حكومية.
ووفًقا لأحدث بيانات ن�رشت على موقع املجل�س، 
ف���اإن اأبرز املناق�س���ات التي مت النظ���ر فيها، تابعة 
اإل���ى وزارة الأ�سغ���ال و�سوؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين؛ م���ن اأج���ل العط���اءات املالي���ة لتق���دمي 
اخلدمات ال�ست�ساري���ة للإ�رشاف على املرحلة الرابعة 
من م�رشوع تو�سعة حمطة توبلي ملعاجلة مياه ال�رشف 
ال�سح���ي، وذل���ك �سم���ن برنامج تنمي���ة دول جمل�س 
التع���اون ململك���ة البحري���ن، تقدم له���ا 6 عطاءات، 
اأ�سغرها بقيمة تتج���اوز 1.88 مليون دينار، يف حني 

اأكربها بقيمة تقدر بنحو 2.84 مليون دينار.
تنظي���م  لهيئ���ة  مناق�س���ة  املجل����س  وفت���ح 
الت�س���الت لتق���دمي خدم���ات ا�ست�ساري���ة ملراجعة 
الإطار القان���وين احلايل لقط���اع الت�سالت وتقدمي 
ا�ست�سارات ب�ساأن اجلي���ل التنظيمي اجلديد للقطاع 
تقدم لها 11 عط���اء، ومت تعليق اأحدها دون اأن يتم 

الإف�ساح عن قيمة اأي منها.

3.85 ماليين دينار ألصغر العطاءات 
المقدمة

وبلغ اإجمايل العطاءات املقدمة 92 عطاء، وكان 
جمم���وع اأ�سغر العطاءات املقدم���ة للمناق�سات نحو 
3.85 ملي���ني دين���ار، ومت تعليق 3 عط���اءات تابعة 

اإلى 3 جهات.
كما فت���ح املجل�س 4 مناق�سات لهيئة الكهرباء 
وامل���اء، اأوله���ا لتزوي���د خدم���ات الغو����س والقيام 
باأعم���ال ال�سيان���ة مبداخل مياه البح���ر ملحطة �سرتة 
لإنت���اج الكهرب���اء واملاء مل���دة عامني تق���دم لها 4 
عطاءات اأ�سغرها بقيمة 50.14 األف دينار، والثانية 
من اأج���ل تزويد خدم���ات مانديان لأم���ن املعلومات 
تق���دم لها عطاء واح���د بقيم���ة 31.374 األف دينار، 
والثالث���ة ل�سيانة املحولت مل���دة عامني تقدم لها 
10 عط���اءات، اأ�سغرها بقيم���ة 443.03 األف دينار، 
يف حني اأكربه���ا بقيمة تتج���اوز 1.18 مليون دينار، 
واملناق�سة الأخرية لت�سميم وبناء خزان ثاين اأك�سيد 
الكرب���ون ال�سائل مع مرفق���ات التفريغ والقيا�س يف 
حمط���ة راأ�س اأبو جرج���ور لتحلية املي���اه تقدم لها 5 

عطاءات، اأ�سغرها بقيمة 131.81 األف دينار.

“بابكـــو”: الترخيـــص لمتجـــر في 3 
محطات

ونظ���ر املجل�س يف 3 مناق�س���ات لوزارة ال�سحة، 
الداخلي���ة  الإلكرتوني���ة  ال�سفح���ات  لدع���م  اأوله���ا 
واخلارجي���ة لل���وزارة تقدم لها 5 عط���اءات، اأ�سغرها 
بقيم���ة 27.6 األف دين���ار، والثانية م���ن اأجل �سيانة 
اأنابي���ب الغاز الطبي���ة ملدة اأربع �سن���وات تقدم لها 
3 عط���اءات، اأ�سغره���ا بقيم���ة 74.25 األ���ف دينار، 
والأخ���رية لتزوي���د اأواٍن مطبخي���ة 2017 تقدم لها 8 

عطاءات، اأ�سغرها بقيمة 4.185 اآلف دينار.
وفتح مناق�ستني ل�رشكة نفط البحرين )بابكو(، 

اأولها لتوفري خدم���ات متوا�سلة لل�سيانة والتدريب 
والتمري���ن للتج���اوب م���ع الأزمات والط���وارئ تقدم 
له���ا عط���اء واحد ومل يت���م الإف�ساح ع���ن قيمته ومت 
تعليقه، والثانية من اأج���ل الرتخي�س لت�سغيل متجر 
يف حمطة الرو�سة واملحرق وال�سوق املركزية بقيمة 
239.684 األف دينار كان قد تقدم لها 5 عطاءات.

تركيب عدادات الكهرباء والماء 
الذكية بإسكان اللوزي و”الشمالية”

وف����س املجل����س مناق�سة واح���دة جلهات عدة، 
وهي: مناق�سة لوزارة �سوؤون الإعلم لإن�ساء و�سيانة 

ا�ستوديوه���ات القن���وات الريا�سي���ة داخ���ل وخارج 
جممع الوزارة تقدم لها 7 عطاءات،مت تعليق اأحدها، 

واأ�سغر عطاء بقيمة 172.31 األف دينار.
وُفتحت مناق�سة لوزارة الإ�سكان للقيام باأعمال 
تركيب عدادات الكهرباء واملاء الذكية يف امل�ساريع 
الإ�سكاني���ة يف منطقة الل���وزي واملدينة ال�سمالية يف 
ج���زر 13 و14 تقدم لها 7 عط���اءات، اأ�سغرها بقيمة 
106.885 األ���ف دينار، ومناق�س���ة ل�سندوق العمل 
)متكني( لتقدمي خدمات تاأجري ال�سيارات تقدم لها 

8 عطاءات، اأ�سغرها بقيمة 19.2 األف دينار.
وُف�ست مناق�سة لوزارة املوا�سلت والت�سالت 
لتطوير حمطة الر�س���د الآيل للأر�ساد اجلوية وجهاز 

قيا�س مدى الروؤية على مدرج مطار البحرين الدويل 
تقدم لها 3 عطاءات، اأ�سغرها بقيمة 191.168 األف 
دين���ار، ومناق�سة حللب���ة البحري���ن الدولية لتعيني 
وكيل �سحن ل�سباق جائ���زة البحرين الكربى لطريان 
اخلليج 2017 تقدم لها عطاء واحد بقيمة 100 األف 
دينار، ومناق�سة ل�رشكة ط���ريان اخلليج ل�رشاء اأكواب 
بل�ستيكية للقهوة 5 اأون�سات تقدم لها 6 عطاءات، 

اأ�سغرها بقيمة 73.872 األف دينار.
وكذلك فتح املجل����س مزايدة ا�ستثمار وتطوير 
األعاب مائية ب�ساحل البديع لبلدية املنطقة ال�سمالية 
بقيم���ة 300.299 األف دينار كان قد تقدم لها عطاء 

واحد.

“�سعاع كابيتال” تتدار�س 
الندماج مع “جي.اإف.اإت�س”

دبي - مبا�رش: اأكدت �رشكة �سعاع كابيتال وجود 
حمادثات مبدئية لل�ستحواذ اأو الندماج مع جمموعة 

جي اإف اإت�س املالية، طبقاً لبيان �سحفي.
ولفت���ت ال�رشك���ة يف بي���ان ل�س���وق دب���ي، اأم�س 
اخلمي����س، اأنها مل تتو�سل اإلى اأي اتفاقات بعد بهذا 

اخل�سو�س.
واأو�سحت ال�رشكة، يف البيان، اأن هذه املحادثات 
تاأت���ي �سمن م�ساعيه���ا اإلى حتديد فر����س تو�سعية 

اإ�سرتاتيجية.

الذهب يرتفع لأعلى م�ستوى يف اأ�سبوع 
لن���دن - رويرتز: ارتفع الذهب اإلى اأعل���ى م�ستوى فيما يزيد عن اأ�سبوع يوم اأم�س اخلمي�س، 
بعدم���ا ملح جمل����س الحتياطي الحتادي )البنك املركزي الأمريك���ي( اإلى ت�سديد تدريجي وفقا 
لل�سيا�س���ة النقدية، لكن هزمي���ة مر�سح اليمني املتط���رف يف النتخاب���ات الهولندية قللت من 

الإقبال على �رشاء املعدن الثمني؛ �سعيا وراء ملذ اآمن.
وارتفع الذهب يف املعاملت الفورية 0.6 % اإلى 1225.40 دولرا للأوقية )الأون�سة( بعدما 
لم�س م�ستوى 1228.82 دولرا، وهو الأعلى منذ ال�ساد�س من مار�س يف وقت �سابق من اجلل�سة. 

وارتفع الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة ت�سليم اأبريل 2.1 % اإلى 1225 دولرا للأوقية.
ورف���ع جمل�س الحتياط���ي الحتادي اأ�سعار الفائدة الأمريكية للم���رة الثانية يف 3 اأ�سهر يوم 
الأربعاء كما كان متوقعا، لكنه مل يلمح اإلى اعتزامه ت�رشيع وترية ت�سديد ال�سيا�سة النقدية مثلما 
توق���ع بع�س امل�ستثمرين. وتراجع الدولر اإلى اأدنى م�ستوى يف �سهر على خلفية اإعلن املركزي 

الأمريكي وانخف�س قليل عن ذلك امل�ستوى اأم�س اخلمي�س.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111419(              ق�سم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اأمل  احلامد

زينب العكري من املنامة

قال رئي����س وح���دة الإر�ساد وال�سلم���ة املهنية 
ب���وزارة العم���ل ح�س���ني احل�سين���ي اإن ع���دد حوادث 
الوفي���ات خ���لل العام اجل���اري قد بلغ���ت 6 وفيات 
غالبيته���ا يف قطاع املق���اولت الإن�سائية، م�سرًيا اإلى 
انخفا�س معدل ح���وادث الوفيات بالقطاع ال�سناعي 
خلل العام 2017. جاء ذلك خلل الإعلن عن املوؤمتر 
الإقليم���ي لل�سلم���ة وال�سحة املهني���ة الرابع، والذي 
تنظمه �رشكة غ���از البحرين الوطني���ة )بنا غاز(، حتت 

رعاية وزير النفط ال�سيخ حممد بن خليفة بن اأحمد اآل 
خليفة، يف الفرتة من 20-18 اأبريل 2017، مب�ساركة 
خ���رباء ومعني���ني وم�سوؤول���ني، اإ�سافة اإل���ى �رشكات 
متخ�س�س���ة يف جم���ال ال�سلم���ة املهني���ة م���ن مملكة 
البحري���ن وكذل���ك م���ن دول اخللي���ج ودول اآ�سيوية. 
واأو�س���ح: “تعم���ل الوح���دة يف الوزارة عل���ى احلملت 
التوعوي���ة، والت���ي اأدت لنخفا�س ح���وادث الوفيات 
ب�س���كل ملحوظ يف الفرتة املا�سية، وكانت امل�ساريع 
الإن�سائي���ة ق���د زاد ن�ساطها خلل الأع���وام املا�سية؛ 
الأمر ال���ذي اأدى لزيادة عدد العم���ال الوافدين ذوي 

اخل���ربة املحدودة مم���ا �سكل �سبًب���ا اأ�سا�سًيا يف تنوع 
احل���وادث املهني���ة كانهي���ار ال�سق���االت وال�سقوط 
م���ن اأعلى وغريه���ا من حوادث مهني���ة مرتبطة بتنوع 

القطاعات القت�سادية”.
من جانبه، ق���ال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة بناغاز 
ال�سي���ح حممد بن خليفة اآل خليفة: “اإن املوؤمتر ياأتي 
يف �سي���اق النقلة النوعية الت���ي �سهدتها اململكة يف 
تعزيز بيئة العمل الآمنة وال�سحية، على �سوء العديد 
من الت�رشيع���ات الوطنية واملمار�س���ات الهادفة اإلى 

تقليل حوادث واإ�سابات العمل”.

6 وفيات مبواقع العمل خالل الربع الأول

•  من املوؤمتر ال�سحفي	

اأقل عطاء بالدينار ال�رشكة العدد النوع و�صف املناق�صة اجلهة
300،299.10 Blue Ocean Marine Services 1 عامة مزايدة ا�ستثمار وتطوير األعاب مائية ب�ساحل البديع بلدية ال�سمالية

100،000.00 Bahrain International Cargo Services 1 حمدودة تعيني وكيل �سحن ل�سباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2017 حلبة البحرين

0.00 .Serco IAL Ltd 1 حمدودة توفري خدمات متوا�سلة لل�سيانة والتدريب والتمرين للتجاوب مع الأزمات والطوارئ بابكو

239،684.00 Jawad Business Group 5 عامة ترخي�س لت�سغيل متجر يف حمطة الرو�سة واملحرق وال�سوق املركزي

19،200.00 Amazing Car Rental 8 عامة خدمات تاأجري ال�سيارات متكني

73،872.00 .Maskati Bros. & Co 6 عامة �رشاء اأكواب بل�ستيكية للقهوة 5 اأون�سات طريان اخلليج

50،140.00 Muharraq Diving Services 4 عامة تزويد خدمات الغو�س والقيام باأعمال ال�سيانة مبداخل مياه البحر ملحطة �سرتة لإنتاج 
الكهرباء واملاء ملدة عامني

الكهرباء واملاء

31،374.00 Al Moayed Data Group 1 عامة تزويد خدمات مانديان لأمن املعلومات

443،030.00 Mc6 Construction 10 عامة �سيانة املحولت ملدة عامني

131،810.00 .Yateem Oxygen Co 5 عامة ت�سميم وبناء خزان ثاين اأك�سيد الكربون ال�سائل مع مرفقات التفريغ والقيا�س يف حمطة 
راأ�س اأبو جرجور لتحلية املياه

0.00 - 11 عامة خدمات ا�ست�سارية ملراجعة الإطار القانوين احلايل لقطاع الت�سالت يف مملكة البحرين 
وتقدمي ا�ست�سارات ب�ساأن اجليل التنظيمي اجلديد لقطاع الت�سالت يف البحرين

تنظيم الت�سالت

106،885.00 Crown Electro Mechanical Services 7 حمدودة اأعمال تركيب عدادات الكهرباء واملاء الذكية يف امل�ساريع الإ�سكانية يف منطقة اللوزي 
واملدينة ال�سمالية يف جزر 13 و14

وزارة الإ�سكان

1،880،900.00 A.Aziz Al Saqabi Consulting/EGEC/
.Ansari Eng

6 حمدودة العطاءات املالية لتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية للإ�رشاف على املرحلة الرابعة من م�رشوع 
تو�سعة حمطة توبلي ملعاجلة مياه ال�رشف ال�سحي وذلك �سمن برنامج تنمية دول جمل�س 

التعاون ململكة البحرين

الأ�سغال والبلديات

27،600.00 Boxon Vision Advertising Design 5 عامة دعم ال�سفحات الإلكرتونية الداخلية واخلارجية للوزارة وزارة ال�سحة

74،250.00  Bahrain Medical & Industrial Gas
Plants

3 عامة �سيانة اأنابيب الغاز الطبية ملدة اأربع �سنوات

4،185.00 Moh’d Fakhroo & Bros 8 عامة تزويد اأواين مطبخية 2017

191،168.00 .International Agencies Co 3 عامة تطوير حمطة الر�سد الآيل للأر�ساد اجلوية وجهاز قيا�س مدى الروؤية على مدرج املطار املوا�سلت 
والت�سالت

172،310.00 Murano Design 7 عامة اإن�ساء و�سيانة ا�ستوديوهات القنوات الريا�سية داخل وخارج جممع الوزارة وزارة الإعلم

م���راج���ع���ة الإط��������ار ال���ق���ان���وين احل������ايل ل���لت�������س���الت ب�������س���اأن اجل���ي���ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 

300 األف دينار لتطوير األعاب مائية ب�صاحل البديع
فتح 18 مناق�سة ومزايدة باإجمايل 92 عطاء

وزير النفط يرعى موؤمتر ال�سحة املهنية 18 اأبريل

ت�صوير:  اأمين يعقوب
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نحتاج جهدا موؤ�س�سيا جلعل املراأة على �سل�سلة التوريد 

حري�سون على توثيق العالقات مبختلف املوؤ�س�سات العاملية

تنويع اآفاق العمل االقت�سادي بني املنامة والفلبني

دعوة الن�ساء لال�ستفادة من اتفاقية التجارة احلرة... عبداهلل:

ا �سبل تعزيز التعاون مع الحتاد الأوروبي... الزياين: م�ستعر�سً

 الوفد البحريني ناق�ش حتفيز اإقامة م�ساريع م�سرتكة

زينب العكري من �ساحية ال�سيف

اختتم املنتدى ال�سنوي الإقليمي لغرفة التجارة 
الأمريكية يف منطق���ة ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
اأعمال���ه يوم اأم����ش، حيث ركزت اأعم���ال اليوم الثاين 
عل���ى تقدمي املعرف���ة واخلربات العملي���ة والأدوات 
املطلوب���ة ملزيد م���ن التج���ارة وامل�سارك���ة الفاعلة 
م���ع اأ�سواق الوليات املتحدة.  وق���ال مدير عام بنك 
الإ�س���كان خالد عبداهلل يف ت�رشي���ح لل�سحافيني على 
هام����ش م�ساركته اإحدى جل�سات املنت���دى: “ناق�سنا 
يف جل�ستنا كيفية دفع املراأة يف جمال ريادة الأعمال 
وامل�ساري���ع ال�سغ���رية واملتو�سطة، حي���ث كان من 

�سمن امل�ساركني رائدات اأعمال جنحن يف املجال”.
واأ�س���اف: “اإن املو�سوع مت���ت مناق�سته؛ نظًرا 
لأهميت���ه، حيث اأي جمتمع يظهر طاقة عاطلة، فذلك 
يعني ع���دم قدرة املجتمع على حتقيق اأو ال�ستفادة 
م���ن جميع الإمكان���ات خ�سو�س���ا يف عاملن���ا احلا�رش، 

والذي يزدهر باملناف�سة احلادة”.
واأو�س���ح: “كم���ا مت طرح ق�سي���ة احل�سول على 
التمويل، اإذ كان هن���اك نوع من ال�سلبية يف املا�سي 
منها قدرة املراأة على اإدارة العمل والنتيجة لل�سورة 
النمطي���ة املكونة للم���راأة، ولكن ا�ستطاع���ت املراأة 
حتقي���ق النجاح يف هذا القط���اع واأكدت قدرتها على 
ال�ستم���رار”. وتاب���ع: “اإن اتفاقي���ة التج���ارة احل���رة 

مع اأم���ريكا قد توف���ر فر�سا للموؤ�س�س���ات ال�سغرية 
واملتو�سط���ة، وعل���ى الن�س���اء ال�ستف���ادة م���ن تلك 
التفاقي���ة ليك���ّن عل���ى �سل�سل���ة التوري���د اإن كانت 
لتق���دمي اخلدم���ات اأو الب�سائ���ع، ولكن ه���ذا اجلهد 

يتطلب جهدا موؤ�س�سيا اأكرث من كونه فرديا”.
وق���ال: “نحتاج جهد �سن���دوق العمل )متكني(، 
وبن���ك البحري���ن للتنمي���ة، وغرف���ة �سناع���ة وجتارة 
البحرين، وجمعية �سيدات الأعمال؛ لتقدمي املعرفة 

واحلالة ال�سوقية لنح�سل على نتائج جيدة”.
و�س���ارك يف املنت���دى اأع�س���اء م���ن موؤ�س�س���ات 
القط���اع  و����رشكات  الأط���راف،  املتع���ددة  التموي���ل 
اخلا����ش، وممثل���ون م���ن غرف���ة التج���ارة الأمريكية 

ملنطق����ة ال�رشق الأو�س����ط و�سمال اإفريقي����ا، اإ�سافة 
اإل����ى جمموعة وا�سعة من رابط����ات الأعمال التجارية 
الدولي����ة والإقليمي����ة.  كم����ا مت تق����دمي ور�ش عمل 
م����ن جانب متخ�س�س����ني يف املجال الأول����ى بعنوان 
“كيفي����ة القيام باأعمال جتارية مع حكومة الوليات 
املتح����دة”، والثاني����ة بعن����وان “دلي����ل للمعار�����ش 
“كيفية  والثالثة  التجارية الأمريكي����ة والدولي����ة”، 
دخ����ول اأ�س����واق الولي����ات املتحدة”، تلته����ا جل�سة 
حواري����ة خا�س����ة بعن����وان “اإط����الق ق����وى امل����راأة يف 
املوؤ�س�سات ال�سغ����رية واملتو�سطة” حتدثت فيها 
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية ب�سمة بنت �سعود اإلى 

جانب �سخ�سيات بارزة يف ريادة الأعمال.

املنامة - وزارة ال�سناع����ة والتجارة وال�سياحة: 
اجتم����ع وزي����ر ال�سناع����ة والتج����ارة وال�سياح����ة زايد 
الزياين م�س����اء اأم�ش اخلمي�ش م����ع رئي�ش فريق عمل 
ال�رشق الأو�س����ط واخلليج يف جمل�ش الحتاد الأوروبي 
روبرتو �ستوراكي والوفد املرافق له، وذلك يف اإطار 
الزيارة الر�سمية التي يقومون بها ململكة البحرين، 
ح�����رش الجتم����اع من جان����ب ال����وزارة وكيل ال����وزارة 
ل�سئ����ون التجارة ن����ادر خليل املوؤيد وع����دٍد من كبار 

امل�سوؤولني. 
وخ����الل الجتم����اع اأك����د الوزي����ر حر�����ش قي����ادة 
وحكوم����ة مملك����ة البحري����ن عل����ى توثي����ق عالقاتها 
العاملي����ة،  والفعالي����ات  املوؤ�س�س����ات  مبختل����ف 
وتقديرها لكافة اجلهود الت����ي تقوم بها والهادفة 
ب�س����كل اأ�سا�س����ي اإل����ى تعزي����ز ال�����رشاكات العاملي����ة 
وحتقيق النفتاح واملواءمة بني كل �سعوب العامل، 
منوهاً يف ه����ذا ال�سياق اإلى توجه����ات حكومة مملكة 
البحرين واإ�سرتاتيجياتها التي تعزز اآليات التعاون 
م����ع ه����ذه املوؤ�س�سات، مثني����اً يف الوق����ت ذاته على 
ال����دور الريادي ال����ذي تلعبه دول الحت����اد الأوروبي 
وال����ذي يخدم العدي����د من القطاع����ات، ل�سيما منها 

القطاع القت�سادي.
ويف هذا ال�سدد ا�ستعر�ش الدور الذي تقوم به 
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة واملبادرات التي 
قام����ت بها يف �سبيل تعزيز القطاع التجاري وتطوير 
الإج����راءات مبا يخدم القت�س����اد الوطني وي�سهم يف 
تطوير خدم����ات الوزارة والرتقاء بها اإلى م�ستويات 
تتواك����ب والتط����ورات العاملية، ومب����ا يتما�سى مع 

التوجهات القت�سادية الإقليمية والعاملية.
واإل����ى ذل����ك مت ا�ستعرا�����ش ومناق�س����ة ع����دداً 
م����ن املو�سوع����ات والق�ساي����ا ذات ال�سل����ة بال�ساأن 

القت�سادي، والتي تركز على العالقات القت�سادية 
امل�سرتك����ة ب����ني مملك����ة البحري����ن ودول الحت����اد 

الأوروبي و�سبل تعزيزها.
كم����ا لف����ت الوزي����ر يف ه����ذا ال�سياق ذات����ه اإلى 
اأهمي����ة ودور القط����اع اخلا�ش يف توطي����د العالقات 
امل�سرتك����ة، وزيادة حجم املبادلت التجارية، م�سرياً 
يف هذا ال�سدد اإل����ى الت�سهيالت الكبرية واملميزات 
التي تقدمها حكومة البحرين للم�ستثمرين من جميع 
اأنح����اء العامل، والتي اأ�سهم����ت ب�سكل كبري يف جعلها 

وجهة وخيار اأول للعديد من امل�ساريع ال�سخمة.

ال�سناب����ش - بيت التجار: دع���ا رئي�ش غرفة 
جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن خال���د املوؤي���د اإل���ى 
ت�سجيع وحتفي���ز اإقامة م�ساريع و�رشكات م�سرتكة 
ب���ني اأ�سح���اب الأعم���ال البحريني���ني ونظرائهم 
الفلبيني���ني، والبح���ث ع���ن فر����ش ا�ستثماري���ة 

جديدة وجمالت خ�سبة للتعاون امل�سرتك.
 واأ�س���اد املوؤيد بعم���ق العالق���ات املتنامية 
التي تربط ب���ني مملكة البحرين والفلبني يف ظل 
التوجهات اجلادة واحلكيمة التي تنتهجها قيادة 
البلدي���ن لتطوير التعاون التج���اري بني البلدين 

ال�سديقني.
 ج���اء ذلك خ���الل لقاء رئي����ش الغرفة مبعوث 
رئي����ش جمهورية الفلبني ل���دول جمل�ش التعاون 
لدول اخلليج العربية اأمابيل اغيلو�ش على هام�ش 
م�سارك���ة الغرفة يف فعالي���ات املنتدى البحريني 
الفلبين���ي، بالإ�سافة الى اجتم���اع جمل�ش الأعمال 

البحريني الفلبيني امل�سرتك، 
القط���اع  يعم���ل  اأن  ����رشورة  املوؤي���د  واأك���د 
اخلا����ش يف البلدين عل���ى تعزيز مكانت���ه ودوره 

وترجم���ة طموحات���ه اإلى الواق���ع امللمو�ش بهدف 
تنوي���ع اآفاق العم���ل القت�س���ادي امل�سرتك بني 
البحرين و الفلب���ني، والعمل اإلى جنب بالتن�سيق 
م���ع القطاع احلكومي الداع���م وامل�ساند يف �سبيل 
تنمية املب���ادلت التجارية، متمنيا اأن ت�سفر مثل 
ه���ذه اللق���اءات والزي���ارات الثنائية ع���ن نتائج 
تخ���دم م�سار العالق���ات القت�سادي���ة، ويف تواجد 
م�ساري���ع جتارية و�رشكات وا�ستثم���ارات بحرينية 
فلبينية م�سرتكة، واإقامة ����رشاكات بني قطاعات 
الأعم���ال يف البلدين ال�سديقني، وقال اإن الغرفة 

متفائلة مب�ستقبل التعاون القت�سادي والتجاري 
وال�ستثماري امل�سرتك بني البحرين و الفلبني.

ومت خ���الل اللقاء مناق�سة عدد من املوا�سيع 
الهام���ة منها الزي���ارة املرتقبة لرئي����ش الفلبني 
اإل���ى البحري���ن منت�س���ف ال�سه���ر املقب���ل، حيث 
رحب الأمني امل���ايل للغرفة ورئي����ش جلنة البناء 
والت�سييد ب�رشورة التعاون بني اجلانبينفي قطاع 
املقاولت للم�ساهمة يف بناء امل�ساريع الإ�سكانيه، 
خا�سة واأن هذا القطاع يعت���رب ركيزة اقت�سادية 

يف دعم القت�ساد الوطني يف اأغلب دول العامل.

•     من اأعمال املنتدى	

• من الجتماع	

• على هام�ش اللقاء	

تداول اأ�سهم بـ 2.07 مليون دينار اأم�س

 “اإنف�ستكورب” ي�ستحوذ على ح�سة يف “اأجريا�س”

�سيارات تويوتا ترى النور يف ال�سعودية قريًبا  

املنامة - بور�سة البحرين: اأقفل “موؤ�رش 
البحري���ن الع���ام” ي���وم اأم����ش اخلمي����ش عند 
م�ست���وى 1،374.63 نقط���ة بارتف���اع ق���دره 
4.07 نقطة ما ن�سبته 0.3 % مقارنة باإقفاله 

يوم اأم�ش الأول )الأربعاء(.
“بور�س���ة  يف  امل�ستثم���رون  وت���داول 
البحرين” 6.90 مليون �سهم، بقيمة اإجمالية 
قدرها 2.07 ملي���ون دينار، مت تنفيذها من 
خ���الل 89 �سفقة، حي���ث رك���ز امل�ستثمرون 
تعامالتهم على اأ�سهم قطاع البنوك التجارية 
والتي بلغ���ت قيمة اأ�سهم���ه املتداولة 1.65 
مليون دينار اأي م���ا ن�سبته 80 % من القيمة 
الإجمالي���ة للت���داول وبكمي���ة قدره���ا 5.11 
ملي���ون �سه���م، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 62 

�سفقة.

“BBK” يتصدر التداوالت
ت�سدر بنك البحرين والكويت التداولت 

 1.08 املتداول���ة  اأ�سهم���ه  قيم���ة  بلغ���ت  اإذ 
ملي���ون دينار، اأي م���ا ن�سبت���ه 52.09 % من 
اإجم���ايل قيم���ة الأ�سه���م املتداول���ة، وبكمية 
قدره���ا 2.71 مليون �سه���م، مت تنفيذها من 
خ���الل 23 �سفقة. تاله البن���ك الأهلي املتحد 
بقيم���ة قدره���ا 468.45 األ���ف دين���ار، اأي ما 
ن�سبت���ه 22.64 % من اإجم���ايل قيمة الأ�سهم 
1.54 ملي���ون  املتداول���ة، وبكمي���ة قدره���ا 
�سهم، مت تنفيذها من خ���الل 14 �سفقة. ثم 
جاءت جمموعة الربكة امل�رشفية بقيمة قدرها 
200.38 األ���ف دينار، اأي م���ا ن�سبته 9.69 % 
من اإجمايل قيمة الأ�سه���م املتداولة، وبكمية 
قدره���ا 1.12 مليون �سه���م، مت تنفيذها من 

خالل �سفقة واحدة.
وقد مت يوم اأم�ش تداول اأ�سهم 13 �رشكة، 
ارتفع���ت اأ�سع���ار اأ�سه���م 6 ����رشكات، يف حني 
انخف�س���ت اأ�سعار اأ�سهم 5 �رشكات، وحافظت 
بقية ال�رشكات على اأ�سعار اإقفالتها ال�سابقة.

اأعلن����ت  انف�ستك����ورب:   - املنام����ة 
الذراع  بارترنز”،  “اإنف�ستكورب تكنولوج����ي 
ال�ستثمارية التابع����ة ملجموعة اإنف�ستكورب 
يف  واملتخ�س�س����ة  )“اإنف�ستك����ورب”( 
التكنولوجي����ا  �����رشكات  عل����ى  ال�ستح����واذ 
الأوروبي����ة متو�سط����ة احلج����م، الأربع����اء ع����ن 
تو�سله����ا اإلى اتفاق لال�ستح����واذ على ح�سة 
املن�س����ة  “اأجريا�����ش”،  �رشك����ة  يف  الأغلبي����ة 
الإلكرتوني����ة مت�سارعة النمو التي تلعب دور 
الو�سيط بني ال�رشكات املتو�سطة وال�سغرية 
من جه����ة، وم����زودي اخلدم����ات املهنية مثل 
املحا�سب����ني واملحام����ني م����ن جه����ٍة اأخ����رى. 
ومتكن����ت “اأجريا�ش” م����ن زي����ادة اإيراداتها 
بنحو 60 % خ����الل ال�سنة املالي����ة املا�سية، 
كما جنحت خالل الع����ام 2016 يف الربط بني 
16.600 عمي����ل. وتعمل ال�رشك����ة انطالقاً من 
مقره����ا الرئي�س����ي يف العا�سم����ة الدمناركية 
كوبنهاغ����ن �سمن 5 اأ�سواق ه����ي الدمنارك، 
وال�سوي����د، والرنوي����ج، وهولن����دا، واأملاني����ا. 
وتوا�س����ل “اأجريا�����ش” منوها بوت����رية ثابتة 
بف�سل من����وذج عملها الذي يقوم على اإعادة 

ا�ستثمار الإيرادات يف اأن�سطتها. 
ومن املتوقع اأن ي�ساهم هذا ال�ستحواذ 
يف تعزي����ز م�ست����وى اخلدمات الت����ي تقدمها 
“اأجريا�ش” لعمالئها و�رشكائها، ودعم منوها 
امل�ستم����ر يف ال�سوق الإ�سكندنافي����ة، اإ�سافًة 
اإلى تو�سيع نطاق ح�سور ال�رشكة عاملياً. ومن 
�س����اأن ا�ستحواذ اإنف�ستك����ورب حت�سني قدرة 
ال�رشك����ة عل����ى التو�سع نحو مناط����ق جغرافية 
جديدة، وال�ستفادة من قوة العالمة التجارية 

ل� “اأجريا�ش” و�سمعتها الطيبة ك�رشكة جديرة 
بالثق����ة ومعرفتها العميق����ة ب�سوق اخلدمات 

املهنية. 
الرئي�����ش  ق����ال  املنا�سب����ة،  وبه����ذه 
التنفي����ذي امل�س����ارك ل����دى “اإنف�ستكورب” 
حمم����د ال�رشوقي: “جتم����ع ’اأجريا�����ش‘ ب�سكل 
فري����د بني اخلدمات املخ�س�س����ة والتقنيات 
املتط����ورة، مم����ا يجع����ل منها من�س����ة مثالية 
للرب����ط بني ال�رشكات ال�سغ����رية واملتو�سطة 
م����ن جه����ة واملحا�سبني واملحام����ني من جهٍة 

اأخرى.
كم����ا اأن �سجله����ا الرائ����د عل����ى �سعي����د 
خدمة العمالء، واملبيع����ات املتكررة لقاعدة 
�رشكائها، وفريقها الإداري املتميز، جميعها 
عوامل تتيح لل�رشكة تر�سيخ مكانتها البارزة 
يف ال�س����وق الأوروبية وجتعله����ا �رشيكاً مثالياً 

لإنف�ستكورب”.

الريا�ش - وكالت: خالل زيارة خادم 
احلرمني ال�رشيفني احلالية لإمرباطورية 
ممثل���ة  ال�سعودي���ة  وقع���ت  الياب���ان، 
بالربنام���ج الوطني لتطوي���ر التجمعات 
ال�سناعي���ة )التجمع���ات ال�سناعي���ة( مع 
تويوت���ا مذك���رة تفاه���م لدرا�سة جدوى 
اإط���الق اأول م�سن���ع ل�سناع���ة �سي���ارات 
تويوت���ا واأجزائه���ا يف اململك���ة العربية 

ال�سعودية.
و�سهد التوقيع وج���ود وزير الدولة 

اإبراهي���م الع�س���اف، ويف اجلانب الياباين 
تويوت���ا  �رشك���ة  اإدارة  جمل����ش  رئي����ش 

تاكي�سي يوت�سي اأمادا. 
تهدف املذك���رة اإلى درا�س���ة اإن�ساء 
اململك���ة  يف  بتويوت���ا  خا����ش  م�سن���ع 
للتو�سع ب�سكل اأكرب يف املجال ال�سناعي 
داخل اململكة حتقيقا لروؤية 2030، كما 
�ستعقد حمادثات مع اأطراف حملية عدة 
مث���ل �رشكة �سابك ومع���ادن؛ لال�ستفادة 
ب�سكل اأكرب يف جمال ت�سنيع قطع الغيار.

• حممد ال�رشوقي	

ت�سوير: خليل اإبراهيم



Majestic Cars

تقدمت الينا السيد جواد محسن علي سبت نيابة عن شركة ايكول جلوبال القابضة 
ذ.م.م املسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبوجب القيد رقم 1-55297 بطلب 

تصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة احمد محمد صلبي الفارس السليمان
جواد محسن علي سبت، مصفيني لها

بهذا يعلن املصفي ان سلطة مجلس االدارة قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية للملكة البحرين والصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 

وعمال بنص املادة 335 من القانون املذكور يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 30 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

احمد محمد صلبي الفارس السليمان          جواد محسن علي سبت
J.SABT@ICOOL.COM          ABEER@KSI-ME .COM      

0097317831171   0097317831171          

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2017 -  اعالن تصفية
ايكول جلوبال القابضة ذ.م.م

املدعي /ياسر خميس محمود جاسم وكيلته احملامية فاطمة جاسم احمد يوسف 
–احملاكم ضد

املدعي عليها :شركة كار ال ليبينيز بيسرو لصاحبيها هاني رجب شبالق ومنير 
محسن العالي

العنوان محل 2 مبنى 1779 شارع البديع 85 مجمع 509 منطقة مقابة
موضوع الدعوى ندب خبيرر

لذا تعلن محكمة االمور املستعجلة للمدعي عليها املذكورة اعاله بانها اذا لم حتضر 
او تعيني وكيل عنها باحلضور جللسة 2017/3/28

فان احملكمة سوف تسير في االجراءات

وزارة العدل والشؤون االسالمية - ادارة احملاكم
رقم الدعوى :01/2017/00143/7
CS3000739915 : رقم الكتاب

التاريخ :13-03-2017
احملكمة :االمور املستعجلة 2

محكمة االمور املستعجلة الدائرة الثانية

تعلن ادارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدمت 
اليها السيدة /رباب ابراهيم علي عبد اهلل صاحبة مؤسسة ديزل ماستر لتصليح 

املكائن البحرية واملسجلة مبوجب القيد رقم 87895 طالبه حتويل املؤسسة الى شركة 
ذات مسئولية محدودة وذلك بادخال السيد /مدحت يوسف محمد محيسن اردني 

اجلنسية شريك معها في الشركة وبراسمال وقدره 10.000 دينار بحريني )عشرة االف 
دينار بحريني (

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين 
مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
القيد رقم :87895-1
التاريخ :16/3/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

اعالن رقم   46976  لسنة 2017 بشان حتويل من شركة الشخص الواحد الى شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السيد 
فؤاد ابراهيم يوسف املطوع واملالك لشركة الشخص الواحد واملسجلة حتت القيد رقم 

33175-1 املسمى شركة اموال التجارية ش.ش.و طالب االتي :
تغيير الوضع القانوني لشركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة 

مملوكة لكل من :
السيد فؤاد ابراهيم يوسف املطوع بحريني اجلنسية

رنا فؤاد ابراهيم يوسف املطوع بحرينية اجلنسية
احمد فؤاد ابراهيم يوسف املطوع بحريني اجلنسية

ابراهيم فؤاد ابراهيم يوسف املطوع بحريني اجلنسية
براس مال وقدره خمسون الف دينار بحريني 50000 دينار بحريني

فعلى كل من لديه اي اعتراض التقدم الى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعا باملستندات املؤيدة 
واملبررة لذلك خالل مدة اقصاها خمسة عشر 15 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

رقم القيد

860306-1

محل 

31

مبنى

829

شارع / طريق / ممر 

2327

العنوان

523

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
التاريخ 2017/03/15

CR2017-43936 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني 
التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن بكتاب مرفقا 

به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :فاطمة السيد حميد ابراهيم

االسم التجاري احلالي :اورجن الين للدعاية واالعالن
االسم التجاري املطلوب تشكيل ديزاين ستوديو

الديكورات  تصميم  انشطة  واالعالن  الدعاية  ووكاالت  :مؤسسسات  التجارية  االنشطة 
املكتبية  واالدوات  اليديوية  واحلرف  الفنون  واجهزة  واداوات  القرطاسية  وبيع  الداخلية جتارة 

واملهنية الطباعة
رقم القيد

63595-01

محل 

293

مبنى

5283

شارع / طريق / ممر 

1239

العنوان

812

التاريخ 2047/3/6
ادارة السجل التجاري

CR2017-41140 : اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 
التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب يعزز اعتراضه

اسم التاجر :عيده عبود علي اخلاير
االسم التجاري احلالي :بوابة شانيل للعطورات واالكسسوارات

االسم التجاري اجلديد :بوابة شانيل للعبايات
النشاط :جتارة وبيع العطور وومستحضرات التجميل وصابون الزينة

جتارة وبيع امللبوسات واالحذية واالصناف اجللدية
تفصيل وخياطة وحيكة املالبس

لإليجار
فيال جديدة في سند

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

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

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

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

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

املصاريف الى جانب احلراسة

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

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

احملكمة :االمور املستعجلة 1
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 أمستردام - وكاالت: 

ت�ص���ّدر “احل���زب اللي���رايل” احلاك���م نتائ���ج 
االنتخاب���ات الت�رشيعي���ة يف هولن���دا، وه���و مم���ا اأثار 
ارتياح التيارات ال�صيا�صية غري املتطرفة يف اأوروبا، 
خ�صو�صا يف فرن�ص���ا واأملانيا، حيث يحوم �صبح فوز 
اأحزاب اليمني املتطرف مبكا�صب �صيا�صية جديدة 

يف القارة العجوز.
وبع���د ف���رز 95 % من االأ�ص���وات، ح�صل حزب 
رئي����س الوزراء مارك روتي عل���ى 33 مقعدا، بفارق 
كب���ري عن “حزب احلرية” من اأق�صى اليمني بقيادة 

خريت فيلدرز الذي ح�صل على 20 مقعدا.
امل�صيح���ي  “احل���زب  م���ن  كل  ح�ص���ل  كم���ا 
الدميقراط���ي” و “ح���زب الدميقراطيني 66” على 
19 مقع���دا لكل منهما، بينما حق���ق “حزب اخل�رش” 
من اأق�ص���ى الي�صار �صعودا الفتا حيث �صاعف عدد 

مقاعده 4 مرات لت�صل اإلى 16.
م���ن جانبه، قال رئي�س ال���وزراء اإن الهولنديني 
�صوتوا �صد ال�صعبوية بعد جتربة فوز دونالد ترمب 

وخروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي.
واأ�صاف روتي اأنه من املهم االآن توحيد هولندا 
متهي���دا لت�صكيل حكومة م�صتق���رة لل�صنوات االأربع 

املقبلة.

اأما زعيم “حزب احلرية” فيلدرز، فقد اعتر اأنه 
مل يحق���ق الفوز الذي كان يطمح اإليه يف االنتخابات 

لكنه م�صتعد ملعار�صة قوية.
واأ�ص���اف لل�صحافيني “كن���ت اأف�صل اأن اأكون 

احل���زب االأكر.. لكننا ل�صنا حزبا خ�رش. فزنا مبقاعد.. 
هذه نتيجة نفخر بها”.

وتوق���ع فيل���درز اأن يف���وز حزب���ه باالنتخابات 
املقبل���ة، وق���ال “نحن فخ���ورون باأكرث م���ن مليون 
هولن���دي” اأ�صبحوا يدعمون احلزب بعد ع�رشين عاما 

من تاأ�صي�صه.
وبلغت ن�صبة امل�صارك���ة يف االنتخابات 78 %، 
وه���ي االأعل���ى يف االنتخاب���ات الهولندي���ة من���ذ 10 

اأعوام.
كان  اإذا  مل���ا  اختب���ارا  االنتخاب���ات  ومثل���ت 
الهولندي���ون يري���دون اإنهاء عقود م���ن الليرالية، 
واختي���ار م�ص���ار قوم���ي مناه����س للمهاجرين يدعو 
لوق���ف هج���رة امل�صلم���ني اإلى الب���اد واإغ���اق كل 

امل�صاجد وحظر القراآن عر الت�صويت لفيلدرز.
وكان���ت النتائج مبع���ث ارتياح الأح���زاب التيار 
الرئي�ص���ي باأوروب���ا خا�ص���ة فرن�ص���ا واأملانيا، حيث 
ياأمل اليمينيون القومي���ون حتقيق مكا�صب كبرية 
بانتخابات ه���ذا العام، ما يحتم���ل اأن ميثل تهديدا 

لوجود االحتاد االأوروبي.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�صعودية وال�صني توقعان اتفاقات ب� 65 مليار دوالر
بكين - وكاالت: 

�صه���د خادم احلرم���ني ال�رشيفني العاهل ال�صع���ودي امللك �صلمان بن عبدالعزي���ز توقيع اتفاقات 
بقيم���ة ق���د تتجاوز 65 ملي���ار دوالر مع بدء زيارته لبك���ني ام�س اخلمي�س يف وق���ت تتطلع فيه اململكة 
ال�صعودي���ة اأكر منتج للنف���ط يف العامل لتعزيز العاق���ات مع ثاين اأكر اقت�ص���اد يف العامل. وت�صمنت 
االتفاقات مذكرة تفاهم بني �رشكة النفط الوطنية العماقة اأرامكو ال�صعودية ونورث اإندا�صرتيز جروب 
)نورينكو( ال�صينية؛ لبحث اإقامة م�رشوعات للتكرير والكيماويات يف ال�صني. ويف قاعة ال�صعب الكرى 
يف بكني قال الرئي�س ال�صيني �صي جني بينغ للملك �صلمان اإن ال�صني �صوق م�صتقرة ل�صادرات النفط 
ميك���ن االعتماد عليها واإن عل���ى البلدين تعزيز التعاون بينهما. وقال �ص���ي “منذ فرتة طويلة تتبادل 
ال�ص���ني االحرتام مع الدول االإ�صامية وتتعاون معها ب�صكل يعود بالنفع على اجلميع وقدم )اجلانبان( 

منوذجا للتعاي�س ال�صلمي بني الثقافات املختلفة” وفقا لوزارة اخلارجية ال�صينية. international@albiladpress.com
العالم
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ابوظبي - أ ف ب: 
الق���وات امل�صلحة  اأعلنت قي���ادة 
يف دول���ة االم���ارات العربي���ة املتحدة 
ان اح���د جنودها ا�صت�صه���د يف اليمن، 
حيث ت�صارك هذه القوات يف عمليات 
التحال���ف العرب���ي �ص���د املتمردي���ن 

احلوثيني.
وقال���ت وكال���ة االنب���اء الر�صمية 
للق���وات  العام���ة  القي���ادة  “اعلن���ت 
اأول  العري���ف  ا�صت�صه���اد  امل�صلح���ة 
زكري���ا �صليم���ان عبي���د الزعاب���ي اأحد 

جنودها البوا�صل”.
عن����رش  اجلن���دي  ان  وا�صاف���ت 
عملي���ة  “يف  امل�صارك���ة  قواته���ا  يف 
)اإع���ادة االأم���ل( م���ع ق���وات التحالف 
العربي الذي تق���وده اململكة العربية 
ال�صعودي���ة؛ للوق���وف م���ع ال�رشعية يف 

اليمن” املجاور.
ومل حت���دد الوكال���ة تاريخ ومكان 

مقتل اجلندي.

إسطنبول - اف ب:

اأحبط���ت ال�رشط���ة الرتكية خمططا 
ل�صن هج���وم كبري على غ���رار الهجوم 
ال���ذي �صهدت���ه اإ�صطنبول ليل���ة راأ�س 
ال�صن���ة، واعتقل���ت �صخ�ص���ني ي�صتبه 

بانتمائهما لتنظيم “داع�س”.
اإ�صطنب���ول  �رشط���ة  وداهم���ت 
خلية ي�صتب���ه اأنها تابعة ل���� “داع�س” 
يف منطق���ة كاغيث���ني عل���ى اجلان���ب 
االأوروبي من املدينة، واعتقلت رجان 
تردد اأنهما من اأ�صل اأوزبكي، بح�صب 

وكالة اأنباء االأنا�صول.
وذكرت ال�رشط���ة اأن الرجلني كانا 
ي�صتعدان ل�صن هجوم كبري مثل الذي 
ا�صتهدف نادي رينا الليلي وقتل فيه 
39 �صخ�ص���ا، معظمه���م م���ن االأجانب، 

واأعلن “داع�س” م�صوؤوليته عنه.
بن���ادق  ال�رشط���ة  و�ص���ادرت 
عي���ار  و500  وذخائ���ر  كا�صنيك���وف 
بالتنظي���م  تتعل���ق  ووثائ���ق  ن���اري، 
املتط���رف، وم���واد رقمي���ة، وف���ق ما 

ذكرت وكالة فران�س بر�س.

باريس - أ ف ب: 

اأ�صيب���ت م�صاع���دة اإدارية بحروق 
يف يديها ووجهها اأم�س اخلمي�س لدى 
فتح ر�صال���ة انفجرت يف مقر �صندوق 
النقد ال���دويل يف باري�س وفق م�صادر 

يف ال�رشطة.
واعتر الرئي�س الفرن�صي فرن�صوا 
هوالن���د االنفجار بانه “اعت���داء” فيما 
نددت املديرة العامة ل�صندوق النقد 
“بعم���ل  ال���دويل كري�صت���ني الغ���ارد 
جبان” ارتكب �صد مكاتب موؤ�ص�صتها 

يف باري�س.
واأو�صح���ت امل�ص���ادر ان العنا�رش 
االولي���ة للتحقي���ق ت�صري ال���ى انفجار 
الر�صال���ة.  يف  ناري���ة  األع���اب  �صه���م 
وا�صاف���ت انه مت اج���اء ا�صخا�س عدة 

من املكتب على �سبيل االحتياط.
وقالت ال�رشطة انه���ا تدخلت بعد 
اكت�ص���اف “ر�صال���ة مفخخة م���ع �صهم 

ناري بداخلها على االأرجح”.
واو�صح���ت اأن ال�رشط���ة الق�صائية 
يف باري����س �صتتول���ى التحقي���ق. كما 
افاد م�ص���وؤول ان امل�صاألة احيلت الى 

نيابة مكافحة االرهاب الفرن�صية.
ان  الفرن�ص���ي  الرئي����س  واعل���ن 
انفج���ار الر�صالة هو “اعت���داء” يثبت 

“اننا ما نزال م�صتهدفني”.

جنيف - رويترز: 

 دعا االحت���اد االأوروبي اأم�س اخلمي�س 
دولي���ة  بعث���ة  الإر�ص���ال  املتح���دة  االأم���م 
لتق�صي احلقائق ب�صكل عاجل اإلى ميامنار 
للتحقي���ق يف مزاعم عن عملي���ات تعذيب 
واغت�صاب واإع���دام ينفذه���ا اجلي�س �صد 

اأقلية الروهينجا امل�صلمة.
واأفاد تقري���ر لاأمم املتح���دة ال�صهر 
املا�ص���ي ا�صتند اإلى �صه���ادات ناجني يف 
بنجاد�س باأن ق���وات من اجلي�س وال�رشطة 
يف ميامن���ار ارتكب���ت جرائم قت���ل جماعي 
واغت�صاب جماعي �صد الروهينجا يف اإطار 
حمل���ة قد ترق���ى اإلى ح���د اعتبارها تطريا 

عرقيا وجرائم �صد االإن�صانية.
وُكت���ب م����رشوع ق���رار اأع���ده االحت���اد 
االأوروب���ي واأر�صل���ه اإل���ى جمل����س حق���وق 
االإن�ص���ان التابع لاأمم املتحدة بلهجة اأ�صد 
من م����رشوع مماثل وزع يف وق���ت �صابق مل 
ي�ص���ل اإلى حد املطالب���ة بتحقيق دويل يف 

مزاعم عن فظائع ترتكب يف الباد.
ويف ح���ال املوافقة على الق���رار فاإن 
املجل����س “�صيوفد على وج���ه ال�رشعة بعثة 
دولي���ة م�صتقل���ة لتق�صي احلقائ���ق” اإلى 
ميامن���ار للتحقي���ق يف انته���اكات “بغي���ة 
ملرتكب���ي  الكامل���ة  امل�صاءل���ة  �صم���ان 

االنتهاكات وحتقيق العدالة لل�صحايا”.

القدس المحتلة - رويترز:
االإ�رشائيل���ي  ال���وزراء  رئي����س  ق���ال 
اإن���ه  اأم����س اخلمي����س  بنيام���ني نتنياه���و 
�صيف���ي بوعده لبن���اء م�صتوطنة جديدة يف 
ال�صف���ة الغربية املحتلة �صتك���ون االأولى 
يف عقدي���ن م���ن الزم���ن. واأدل���ى نتنياهو 
بهذه التعليق���ات قبل �صاعات من اجتماع 
مع جي�ص���ون جرينب���ات مبع���وث الرئي�س 
ال����رشق  اإل���ى  االأمريك���ي دونال���د ترام���ب 
االأو�ص���ط. وقال رئي����س ال���وزراء اإنه ياأمل 
باإم���كان التو�ص���ل التف���اق م���ع وا�صنطن 
ب�صاأن م�صتقب���ل امل�صتوطنات االإ�رشائيلية 
املبني���ة يف اأرا�س يريده���ا الفل�صطينيون 
لدولة له���م يف امل�صتقب���ل. واأ�صاف قائا 
اجتم���اع  بداي���ة  يف  علني���ة  تعليق���ات  يف 
ملجل����س ال���وزراء “اإل���ى امل�صتوطنني يف 
عمون���ا اأكرر القول اإنن���ي اأعطيتكم تعهدا 
لبناء م�صتوطن���ة جديدة و�صاأيف بتعهدي”. 
وبني���ت م�صتوطنة عمونا الت���ي تتاألف من 
حوايل 40 منزال يف 1995 من دون اإذن من 

احلكومة. 

مصراتة - اف ب: 
اأف���ادت و�صائ���ل اإع���ام ليبي���ة اأم�س 
اخلمي�س باأن �صفين���ة �صحن تركية غرقت 
قبال���ة مدينة م�رشاتة، واأنقذ 6 من الركاب 
الذي���ن كان���وا على متنه���ا، فيم���ا ُفقد 7 
اآخ���رون. وق���ال مدي���ر اإدارة الت�صوي���ق يف 
املنطق���ة احلرة مب�رشات���ة “وجهت �صفينة 
كان���ت قادمة من تركي���ا وحمملة ب� 3000 
طن من الرخام، ن���داء ا�صتغاثة حني بداأت 
بالغرق، حني كانت تنتظر االإذن بالدخول 

للميناء”.
ورج���ح مدير املنطق���ة اأن يكون �صوء 
االأحوال اجلوية وا�صطراب البحر وراء غرق 
ال�صفين���ة. ونقلت وكال���ة “فران�س بر�س” 
عن متح���دث با�صم البحري���ة الليبية قوله 
اإن اأن عملية االنقاذ متت اإثر “املعلومات 
ال���واردة من رادي���و ميناء م�رشات���ة بوجود 
�صفينة تركي���ة تطلب اال�صتغاثة على بعد 

2 الى 2.5 ميل من امليناء”.

جوبا - رويترز:

قال���ت املنظم���ة الدولي���ة للهجرة يف 
بي���ان له���ا اأم����س اخلمي����س اإن م�صلح���ني 
هاجم���وا قافلة اإغاث���ة اإن�صاني���ة يف جنوب 
ال�ص���ودان التي تتعر����س ملجاعة مما اأدى 

اإلى مقتل �صخ�صني واإ�صابة 3.
ويتوق���ع اأن يفتقر حوايل ن�صف عدد 
ال�ص���كان، اأي نح���و 5.5 ماي���ني �صخ����س، 
م�ص���درا يعتمد عليه للح�ص���ول على غذاء 
بحل���ول يولي���و. وقالت االأم���م املتحدة يف 
ال�صهر املا�ص���ي اإن اأجزاء من الباد تعاين 

بالفعل من املجاعة.
وتعر�س موظف���و االإغاثة اإلى اخلطف 
واإط���اق الن���ار و�رشق���ة االإم���دادات الت���ي 

ينقلونها على يد م�صلحني.
وقال���ت منظم���ة الهج���رة يف البي���ان 
“بينم���ا كانت قافلة عائدة اإلى اإيرول من 
مهمة ميدانية يف 14 مار�س تعر�صت اإحدى 
املركب���ات لكمني من م�صلحني جمهولني. 

لاأ�صف قتل �صخ�صان بالر�صا�س”. 

ا�صت�صهاد جندي 
اإماراتي يف اليمن

تركيا

فرنسا

ميانمار

اإحباط هجوم “داع�صي” 
كبري يف اإ�صطنبول

انفجار ر�صالة يف مكتب 
�صندوق النقد الدويل 

حتقيق دويل يف 
انتهاكات �صد الروهينجا 

نتنياهو يكرر وعده 
ببناء م�صتوطنة 

غرق �صفينة �صحن 
تركية قبالة ليبيا

قتيان با�صتهداف قافلة 
اإغاثة جنوب ال�صودان
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اأردوغان  يندد بـ “حملة �سليبية” �سد الإ�سالم 

الأوبئة تهدد �سكان املو�سل وحتذيرات من كارثة اإن�سانية

احلزب الليربايل يت�سدر النتخابات الهولندية و�سط ارتياح اأوروبي

اأوروبا ترف�س اتهاماته بالنازية

نحو 400 األف نازح جراء املعارك الطاحنة

 وتاأت���ي ت�رشيح���ات اأردوغ���ان هذه يف ظل 
ت�صاعد التوت���ر بني تركيا ودول اأوروبية مثل 
اأملاني���ا وهولندا والنم�صا الت���ي منعت تنظيم 
فعالي���ات دعائي���ة لا�صتفتاء الرتك���ي ب�صاأن 
نظ���ام احلك���م يف اأنقرة، وه���و ما اأث���ار غ�صب 

احلكومة الرتكية.
وتعقيب���ا عل���ى م���ا حت���دث عن���ه اأردوغان 
االربع���اء م���ن اأن “ذهنية الفا�صي���ة منفلتة يف 
�صوارع اأوروبا”، واأن “اليهود عوملوا بالطريقة 
نف�صه���ا يف املا�صي”، ق���ال الرئي�س الفرن�صي 
فران�صوا هوالن���د وامل�صت�صارة االأملانية اأجنيا 

مريكل اإن تلك االأو�صاف “غري مقبولة”.

واأ�صار بي���ان للرئا�صة الفرن�صية يف اأعقاب 
حمادث���ة هاتفية ب���ني هوالند وم���ريكل ام�س 
اخلمي�س، اإلى اأن اجلانبني يعتران املقارنات 
مع النازي���ة والت�رشيحات املعادي���ة الأملانيا اأو 

دول اأوروبية اأخرى غري مقبولة.
و�صدد هوالن���د على “ت�صام���ن فرن�صا مع 
اأملاني���ا وم���ع دول اأخ���رى اأع�ص���اء يف االحت���اد 

ت�صتهدفها مثل هذه الهجمات”.
ووفق البيان، اتف���ق هوالند ومريكل على 
اأن م�صارك���ة م�صوؤول���ني �صيا�صي���ني اأتراك يف 
فعالي���ات بفرن�صا واأملاني���ا يف اإطار اال�صتفتاء 
الرتكي مرهونة “بتوف���ر �رشوط حمددة ب�سكل 

يتوافق مع القانون االأملاين اأو الفرن�صي وبكل 
�صفافية يف مهل م�رشوعة”.

وكانت اأملانيا اأث���ارت غ�صب تركيا مطلع 
ال�صهر اجلاري حني ق���ررت بلديات منع وزراء 
اأت���راك م���ن امل�صارك���ة يف جتمع���ات لت�صجيع 
الت�صوي���ت يف اال�صتفت���اء الرتك���ي، وه���و م���ا 
دفع اأردوغ���ان للحديث عن “الذهنية النازية” 
يف اأملاني���ا وهولن���دا التي حظ���رت هي االأخرى 

فعاليات تركية.
ويف تعليق���ه على م���ا و�صفه���ا االأتراك ب� 
“الف�صيحة الدبلوما�صية” لهولندا، قال وزير 
اخلارجي���ة الرتكي مولود جاوي����س اأوغلو ام�س 

اخلمي����س اإنه مل ير �صبيها ملا قامت به هولندا 
منذ احلقبة النازية واحلرب العاملية الثانية.

و�صمن الرد الرتكي على الدول االأوروبية، 
اأ�ص���ار اأوغلو اإلى اأن باده قد تلغي اتفاقها مع 

االحتاد االأوروبي ب�صاأن الاجئني.
وكانت هولن���دا �صحبت ال�صب���ت املا�صي 
ت�رشيح هب���وط طائرة وزي���ر اخلارجية الرتكي 
عل���ى اأرا�صيها، ورف�صت دخ���ول وزيرة االأ�رشة 
وال�ص���وؤون االجتماعية فاطمة بتول �صيان قايا 
اإلى مق���ر قن�صلي���ة بادها يف روت���ردام لعقد 
لق���اءات مع اجلالية ودبلوما�صي���ني اأتراك، ثم 

اأبعدتها اإلى اأملانيا يف وقت الحق.

وتعاين املدينة من خماطر كبرية منها اجلفاف 
و�صوء التغذية، وع���دم اال�صتحمام نتيجة عدم توفر 
املي���اه، وانت�ص���اُر جث���ث مقاتلي تنظي���م الدولة يف 

ال�صوارع.
ومع ا�صتمر القتال ال�صتع���ادة ال�صطر الغربي، 
يتوا�ص���ل نزوح �صكان املو�ص���ل هربا من املعارك، 
ولك���ن املخيمات �صواء يف جن���وب املدينة اأو �رشقها 
مل تعد قادرة عل���ى ا�صتيعاب املزيد من النازحني، 

فق���د اأوقف���ت �صلط���ات خمي���م “جماك���ور” �رشقي 
املو�ص���ل ا�صتقب���ال النازحني الفاري���ن من مناطق 
القت���ال من غرب املدينة بع���د و�صول اأكرث من 12 

األف نازح اإلى املخيم.
واته���م ع���دد كب���ري م���ن النازح���ني ال�صلطات 
الكردي���ة بالتباطوؤ يف اإعادته���م اإلى مناطقهم، رغم 
ان�صح���اب تنظي���م الدول���ة منها، وهو م���ا قد يخفف 

العبء على املخيمات.

ويواج���ه النازحون معاناة كب���رية يف ظل �صاآلة 
امل�صاع���دات وعج���ز املنظم���ات االإغاثية ع���ن تلبية 
حاجاته���م، وال�صيما اأن ثمة تفاوتا كبريا بني وترية 
تدف���ق النازح���ني واإقام���ة املخيمات الت���ي متتلئ 

ب�رشعة كبرية.
وكان وكيل وزارة الهجرة واملهجرين العراقية 
جا�ص���م العطي���ة اأك���د اأم����س اأن ع���دد النازحني من 
مناطق القتال باجلان���ب الغربي للمو�صل بلغ 125 

األف���ا، لريتف���ع بذل���ك ع���دد النازحني م���ن املدينة 
ب�صقيها ال�رشقي والغربي منذ بدء املعارك منت�صف 

اأكتوبر املا�صي اإلى نحو 400 األف نازح.
ُيذك���ر اأن الق���وات العراقي���ة ب���داأت ي���وم 19 
فراير املا�ص���ي عملية ال�صتع���ادة اجلانب الغربي 
من املو�صل االأك���رث اكتظاظا، بعدما �صيطرت على 
اجلان���ب ال�رشقي عق���ب عملية ع�صكري���ة دامت نحو 

100 يوم.

• الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 	

• نازحون من غرب املو�صل داخل خميم حمام العليل	

• عبداالإله بن كريان 	

• رئي�س الوزراء الهولندي مارك روتي يحيي اأن�صاره بفوز حزبه يف االنتخابات الت�رشيعية )رويرتز(	

عواصم - وكاالت: 

اأردوغ���ن ام�س اخلمي�س ق�ض�ء الحت���د الأوروب��ي ب�إطالق  اتهم الرئي�س الرتكي رجب طيب 

�لإ�سالم بعد قر�ره ب�ساأن �حلجاب، يف حني رف�ست فرن�سا و�أملانيا حديث  �سليبية” �سد  “حملة 
اأردوغ�ن عن “الذهنية الن�زية” ب�أوروب�.

وت�ساءل �أردوغان يف كلمة له عن م�سري �حلرية �لدينية يف �أوروبا، وقال “عار على قيمكم، عار 

على قانونكم وعد�لتكم”. وتابع �لرئي�س �لرتكي �أن �أوروبا تعود ب�سرعة �إىل �أيام ما قبل �حلرب 

لل�سركات مبنع  ي�سمح  ق��ر�ر�  �لثالثاء  �أ�سدرت  �لأوروب��ي��ة  �لعدل  وكانت حمكمة  �لثانية.  �لعاملية 

“ل  �إن مثل هذ� �حلظر  �سيا�سية كاحلجاب، وقالت  �أو  دينية  و�رت��د�ء رموز  �إظهار  �ملوظفني من 

ي�سكل متييز� مبا�سر�”.

عواصم - وكاالت:

�أن  بعد  �ملو�سل  يف  �إن�سانية  كارثة  من  �خلمي�س  �أم�س  �لإن�سان  حلقوق  �لعر�قي  �ملر�سد  حذر 

ر�سد �أعد�د� كبرية من �مل�سابني مبر�س �لتيفوئيد، كما �أن �ملخيمات يف جنوب �ملدينة و�سرقها باتت 

عاجزة عن ��ستقبال مزيد من �لنازحني.

وقال �ملر�سد �لعر�قي يف بيان �إن مدينة �ملو�سل ت�سهد �نت�سار� كبري� لالأمر��س، بينها �أمر��س 

وبائية. ووثق 276 �إ�سابة مبر�س �لتيفوئيد يف �ل�سطر �ل�سرقي �لذي ��ستعادته �لقو�ت �لعر�قية يف 

وقت �سابق، ما ينذر بوقوع كارثة �سحية نتيجة �لنق�س �لكبري يف تلبية �لحتياجات و�مل�ساعد�ت.

العاهل املغربي يعفي بن كريان من رئا�سة الوزراء 
ملكة بريطانيا توافق على اخلروج من الحتاد الأوروبي  الرباط - رويترز: 

قال الديوان امللكي املغربي يف بيان اإن امللك 
حمم���د ال�صاد�س اأعف���ى رئي�س ال���وزراء عبداالإله بن 
كريان م���ن من�صبه و�صيطلب من ع�ص���و اآخر بحزب 
العدال���ة والتنمي���ة االإ�صام���ي ت�صكي���ل حكومة بعد 

جمود اأعقب االنتخابات وا�صتمر ل� 5 اأ�صهر.
واأ�ص���اف البي���ان اأن املل���ك حمم���د ال�صاد����س 
اتخ���ذ القرار يف ظل “انعدام موؤ����رشات توحي بقرب 
ت�صكيله���ا )احلكوم���ة(” و”حر�صا م���ن جالته على 
جت���اوز و�صعية اجلم���ود احلالي���ة” يف املفاو�صات 
ال�صيا�صي���ة. ومل يح���دد البيان من ال���ذي �صيختاره 

العاهل املغربي ليخلف بن كريان.
ومت تكلي���ف بن كريان بت�صكي���ل احلكومة مرة 
اأخ���رى بع���د اأن زاد ح���زب العدال���ة والتنمية ح�صته 

من االأ�ص���وات يف انتخابات اأكتوبر ليحتفظ بو�صعه 
بو�صفه اأكر االأح���زاب. وكان احلزب تولى ال�صلطة 

للمرة االأولى يف 2011.
ومبوج���ب قانون االنتخاب���ات املغربي ال ميكن 
الأي حزب الف���وز بغالبية مطلق���ة يف الرملان الذي 
يبل���غ عدد مقاع���ده 395 وهو ما يجع���ل احلكومات 

االئتافية �رشورة.
لك���ن عاقات ح���زب العدالة والتنمي���ة ب�رشيكه 
ال�صاب���ق يف االئتاف احلكومي وهو حزب اال�صتقال 
املحاف���ظ توترت؛ ب�صبب االإ�صاح���ات االقت�صادية 
وتع���رثت املحادث���ات ب�ص���اأن ت�صكي���ل حكوم���ة مع 
ح���زب التجمع الوطني لاأح���رار املنتمي لتيار ميني 

الو�صط.
وواجه���ت جهود بن كريان مقاوم���ة من اأحزاب 

يقول منتقدون اإنها مقربة ب�صدة من الق�رش.

ويق���ول الدي���وان امللك���ي اإن املل���ك حمم���د 
ال�صاد�س يقف على م�صافة واحدة من جميع االأحزاب 

ويرف�س املزاعم بالتدخل امللكي.

وتزاي���د القل���ق اإزاء اأثر االأزم���ة ال�صيا�صية على 
االقت�ص���اد املغرب���ي. وكان من املفرت����س اأن يقر 
الرملان ميزاني���ة العام احلايل بحلول نهاية 2016 
ولكن ال ميكن اإقرارها حلني ت�صكيل حكومة جديدة. 
وقال بيان الديوان امللكي اإن العاهل املغربي 
�صي�صتقب���ل رئي�س ال���وزراء اجلديد قريب���ا ويكلفه 

بت�صكيل احلكومة.
واأ�ص���اف “اأبى جالة املل���ك اإال اأن ي�صيد بروح 
امل�صوؤولي���ة العالية والوطني���ة ال�صادقة التي اأبان 
عنها ال�صيد عبد االإله ب���ن كريان طيلة الفرتة التي 
تولى فيه���ا رئا�ص���ة احلكومة بكل كف���اءة واقتدار 

ونكران ذات”.
وقال بن ك���ريان لرويرتز “ه���ذا ملكنا وقراره 
ج���اء يف اإطار الد�صتور ال���ذي اأحرتمه واأعتره مرجعا 

يل”. واأ�صاف “�صاأتو�صاأ واأ�صلي واأوا�صل العمل”.

 لندن - اف ب: 

اأعلن رئي�س جمل����س العموم الريطاين جون 
بريك اأن امللك���ة اإليزابيث الثاني���ة وقعت اأم�س 
اخلمي����س على قان���ون ي�صم���ح لرئي�ص���ة الوزراء 
الريطانية ترييزا ماي بتفعيل اآلية الريك�صيت.
وتوقي���ع امللكة ال���ذي يعتر اإج���راء �صكليا 
بع���د موافقة الرملان االثنني عل���ى تفعيل اآلية 

بريك�صي���ت، يعني اإط���اق يد ترييزا م���اي يف اأن 
تق���وم يف اأي وق���ت بتفعي���ل اآلي���ة اخل���روج من 
االحت���اد االأوروبي، وهي خطوة ت�صبق �صنتني من 

املفاو�صات.
واأك���دت م���اي الثاث���اء اأنها �صتوج���ه بحلول 
نهاي���ة مار����س ر�صال���ة اإل���ى املجل����س االأوروبي 
الإباغ���ه بق���رار بريطاني���ا اخل���روج م���ن االحت���اد 
االأوروب���ي مبوجب نتيجة اال�صتفتاء الذي نظم يف 

23 يونيو 2016.
وقال���ت اأم���ام الرمل���ان “�صاأع���ود اإلى هذا 
املجل�س قبل نهاية ال�صه���ر الإباغه بقراري حني 
اأق���وم ر�صمي���ا بتفعيل املادة 50” م���ن اتفاقية 

ل�صبونة لكن دون حتديد موعد لذلك.
اأم���ام  تك���ون   ،50 امل���ادة  تفعي���ل  وعن���د 
بريطانيا واالحت���اد االأوروبي مهلة �صنتني الإنهاء 

مفاو�صات اخلروج من االحتاد.

وتبدو املهمة �صعبة الأنه �صيكون على لندن 
وبروك�ص���ل اإنهاء اأك���رث من 4 عقود م���ن العاقة 
امل�صرتك���ة، فيم���ا �صيحتف���ل االحت���اد االأوروبي 

بالذكرى ال�صتني التفاقية روما.
وميكن اأن يجتمع قادة الدول ال� 27 االأع�صاء 
يف االحت���اد اعتب���ارا م���ن 6 اأبري���ل يف قمة تهدف 
اإلى حتديد “اخلط���وط التوجيهية” للمفاو�صات 

املقبلة.

 قالت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة 
اإعان���ه  اإن م���ا مت  اأول  )JVMI( يف تقري���ر 
حلد االآن عن �صحاي���ا جمزرة 1988 يف اإيران، 
واخلا�صة باإعدام ال�صجناء ال�صيا�صيني، لي�س 

�صوى غي�س من في�س. 
و�ص���ددت اللجن���ة يف اأعق���اب ا�صتعرا�س 
القان���ون ال���دويل، عل���ى اأهمي���ة التحقيق يف 
ه���ذه اجلرمي���ة �ص���د االن�صانية، وال���ذي يقع 
على عاتق االم���م املتحدة، وحثت املفو�صية 
ال�صامية حلقوق االن�صان لفتح التحقيق فورا.

التقرير الذي يقع يف 360 �صفحة والذي 
مت ن����رشه ي���وم االربع���اء خال موؤمت���ر �صحايف 
مبق���ر االم���م املتح���دة يف جني���ف، اأثب���ت اأن 
جم���زرة ال�صجناء ال�صيا�صي���ني يف اإيران العام 
1988 كان���ت جرمي���ة مع �صب���ق االإ�رشار �صد 

االإن�صانية، ونفذت على مراأى وم�صمع من كبار 
امل�صوؤولني يف النظام.

ويف الوق���ت الذي يعتر في���ه توفر رقم 
دقي���ق عن نط���اق مذبح���ة الع���ام 1988 اأمرا 

م�صتحيا، اإال اأن لي�س هناك من �صك باأن عدد 
ال�صحايا لي����س يف عداد ب�صعة اآالف كما كان 
التقيي���م حل���د االن، وحت���دث ع���دد كبري من 
امل�صوؤولني ال�صابق���ني يف النظام بخ�صو�س 

اأن االرق���ام اأعل���ى من 20 األ���ف �صحية، واأكد 
م�صوؤول �صابق يف وزارة اال�صتخبارات اأن العدد 
الدقيق، والذي كان �صخ�صيا قد تو�صل اإلى 

امللفات اخلا�صة بها، هو 33700.
وبن���ت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة 
هن���اك  كان  اأن���ه  عل���ى  االعتق���اد   )JVMI(
حماول���ة متعم���دة ممنهجة من جان���ب طهران 
م���ن اأجل من���ع احل�صول عل���ى معلومات حول 
املجزرة، وان االعتب���ارات العامة وال�صيا�صية 
امل�صتن���دة على امل�صالح قد حالت حتى االآن 
دون التعه���د باإجراء حتقيق فعال يف عمليات 
االعدام اجلماعية الت���ي جرت يف �صيف العام 
1988، وه���ذا ما خل���ق االجواء غ���ري املررة 

الإفات النظام االيراين من العقاب.

مطلب بتحقيق دولي في إعدام سجناء سياسيين... تقرير:

مجزرة ضد اإلنسانية ارتكبت في إيران العام 1988

   قال���ت وول �صرتي���ت جورن���ال اإن اإدارة الرئي�س االأمريكي دونال���د ترامب ب�صدد تو�صيع 
نط���اق اإ�صرتاتيجيته���ا لدحر “داع����س”، باإر�صال مزيد م���ن جنودها اإلى منطق���ة ال�رشق االأو�صط 
لالنخراط مبا�رشة يف القتال الدائر هناك. وحتى لو متكن وكالء اأمريكا يف املنطقة - التي حتظى 
بدعمه���ا الع�صكري - م���ن ا�صتعادة مدينتي الرق���ة يف �صوريا واملو�صل يف الع���راق من قب�صة 
“داع�س”، فاإن ذلك النجاح ال حمالة �صيتا�صى، ح�صبما يرى فريدريك كاغان وكيمريل كاغان 
م���ن معهد اإنرتبرايز االأمريكي يف مقالهما امل�صرتك بال�صحيفة. ويرى الكاتبان اأن اخلطاأ االأكر 
يكم���ن يف الرتكي���ز على “داع�س” وحده دون �صواه تقريبا، عل���ى ح�صاب اجلهود اجلادة الرامية 
اإل���ى ا�صتئ�صال �صاأفة تنظيم القاعدة. ومع اإقرارهما ب���اأن الق�صاء على تنظيم داع�س �رشوري، 

فاإن ذلك جهد غري كاٍف يف نظرهما.
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الصخير        حلبة البحرين الدولية

تح��ت رعاية عاه��ل البالد جاللة 
امللك حمد ب��ن عيىس آل خليفة، 
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل بع��د ظهر اليوم “الجمعة” 
مهرجان سباق الخيل الكبري الذي 
يق��ام عىل ك��ؤوس جالل��ة امللك، 
وسيش��تمل ع��ىل س��باق بطولة 
العامل للسيدات “إفهار” عىل كأس 
سمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك 
العربية األصيل��ة، وذلك  للجي��اد 
عىل مضامر سباق النادي مبنطقة 

الرفة بالصخري.
الخيل  وستنطلق منافسات سباق 

الكب��ري عن��د الثالث��ة و20 دقيقة 
عرصاً، الش��وط األول سيقام عىل 
كأس الهيئ��ة العليا لنادي راش��د 
للفروس��ية، وس��باق الخيل لجياد 
الدرجة األوىل للفرس��ان املتمرنني 
البحريني��ني “مس��تورد” مس��افة 
1000 م��ر مس��تقيم، والجائ��زة 

2000 دينار، ومبشاركة 8 جياد.
الثاين من سباق  ويشهد الش��وط 
الي��وم إقامة س��باق كأس بطولة 
الع��امل لس��مو الش��يخة فاطم��ة 
بن��ت مب��ارك للس��يدات للجياد 
العربية األصيلة مسافة 1400 مر، 

والجائ��زة 15000 دين��ار، والذي 
س��يقام للمرة الثانية ضمن سباق 
الثالثة عىل  كأس املل��ك وللم��رة 
التوايل عىل مضامر البحرين، حيث 
سيشهد مش��اركة 9 جياد. الشوط 
الثالث يقام عىل كأس امللك لجياد 
الدرجة األوىل م��ن خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” مس��افة 
1600 م��ر، والجائزة 7000 دينار، 

ومبشاركة 5 جياد. 
الش��وط الراب��ع يقام ع��ىل كأس 
األوىل  الدرج��ة  لجي��اد  امليث��اق 
“مس��تورد” مس��افة 1600 م��ر، 

والجائزة 7000 دينار، ومبش��اركة 
7 جياد. الش��وط الخام��س يقام 
ع��ىل كأس املل��ك لجي��اد النتاج 
املحيل ملسافة 2400 مر، والجائزة 

20000 دينار، ومبشاركة 6 جياد.
إىل  الجمه��ور  أنظ��ار  وس��تتجه 
الذي  واألخري  الس��ادس  الش��وط 
س��يقام ع��ىل كأس املل��ك للجياد 
م��ر   2400 ملس��افة  املس��توردة 
والجائزة 20000 دينار، وسيش��هد 
املشاركة األكرب يف سباق اليوم “10 

جياد”. 

تقام اليوم مباراة واحدة مؤجلة من 
الجول��ة 11 ل��دوري “فيفا” ألندية 
الدرجة األوىل لك��رة القدم، وذلك 
ب��ني فريقي املح��رق واألهيل عند 
6.30 مس��اء عىل اس��تاد البحرين 

الوطني.
وتعترب املواجهة “كالس��يكو” الكرة 
البحريني��ة، إذ تتس��م مواجه��ات 

الفريقني بطابع خاص.
وتأجل��ت مب��اراة الطرف��ني بع��د 
األمط��ار الغزي��رة الت��ي ش��هدتها 
اململكة يف منتصف الش��هر املايض، 
علام أنه تبقت مباراة مؤجلة ضمن 
ذات الجول��ة ب��ني الح��د والرفاع 

الرشقي وستلعب غًدا )السبت(.
ميل��ك املح��رق )21( نقطة من 11 
مباراة، فيام األهيل )17( نقطة من 

12 مباراة.
ويس��عى املح��رق لتحقي��ق ف��وز 

يضع��ه يف وصافة الرتيب، والتقدم 
إىل األمام عىل سلم الرتيب.

أما األهيل فيهدف لحصد مزيد من 
النقاط والتقدم يف الرتيب.

إذ  منتعش��ني،  الطرف��ان  يدخ��ل 
إن املح��رق منت��ش بف��وزه ع��ىل 

النجم��ة اللبناين يف ب��ريوت ضمن 
كأس االتحاد اآلس��يوي، فيام حقق 
ا يف الدوري  األهالويون فوزًا مستحقًّ

عىل النجمة بهدفني دون رد.
وي��رشف ع��ىل تدري��ب املح��رق 
فيام  جاس��ربت،  األمل��اين  امل��درب 

ي��رشف فنيًّ��ا عىل األه��يل املدرب 
املرصي محمد عبدالعظيم.

يعّول املحرق عىل مجموعة مميزة 
من الالعبني املحليني أمثال الحارس 
س��يد محم��د جعف��ر، إس��امعيل 
عيل،  عبدالوه��اب  عبداللطي��ف، 

محم��د الح��ردان، ولي��د الحي��ام، 
جامل راش��د، إضافة إىل املحرفني: 
ساملو، نيلسون وفيلبينهو، يف وقت 
س��يفتقد خدمات املوقوف محمد 
البن��اء الذي يس��تكمل عقوبته يف 
لق��اء اليوم، باإلضاف��ة إىل املحرف 

البطاقات  لراكم  املوقوف  السوري 
أحمد ديب.

أم��ا األه��يل، فيعتم��د ه��و اآلخر 
عىل مجموعة ممي��زة من الالعبني 
املحليني يتقدمه��م الحارس الخبري 
أحم��د مش��يمع، والالعبني: س��يد 
مهدي باقر، مهدي طرادة، جاس��م 
الش��يخ، ع��يل العصف��ور وضي��اء 
س��لامن، ع��الوة ع��ىل املحرف��ني: 
محمد عيل، محم��د األمني، محمد 

دعاس وفويف.
لقاءات الفريقني ذات طابع خاص 
س��واء عىل املس��تطيل األخرض، أو 
حتى ع��ىل املدرجات بني جمهوري 
النادي��ني، إذ من املتوقع أن يحظى 
اللق��اء بحضور جامهريي كبري عىل 
غرار لقائهام يف القس��م األول الذي 

انتهى محرقاويًّا )2-1(.

صراع عالمي على أغلى الكؤوس وكأس فاطمة بنت مبارك

كالس��يكو الك��رة البحريني��ة ف��ي الواجه��ة .. اليوم

جاللة الملك يرعى سباق الخيل الكبير اليوم 

الجولة 11 المؤجلة لدوري “فيفا”

الصخير           نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أحمد مهدي

جاللة الملك

فريق األهلي  لكرة القدمفريق المحرق لكرة القدم

sports@albiladpress.com
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مّثنت أط��راف األندية األربعة املتأهلة 
للدور نصف النه��ايئ “املربع الذهبي” 
الدرج��ة األوىل  لبطول��ة دوري زي��ن 
لكرة الس��لة، ممثلة يف مجالس اإلدارة 
ومنتس��بيها،  اللعبة  أجه��زة  ورؤس��اء 
جه��ود رئيس االتحاد البحريني س��مو 
الش��يخ عيىس بن عيل ب��ن خليفة آل 
خليف��ة املضنية واملتواصلة يف س��بيل 
خدمة كرة الس��لة البحرينية واالرتقاء 

بها إىل أعىل املستويات. 
ج��اء ذلك بع��د ق��رار مجل��س إدارة 
االتحاد برئاسة سموه يف نقل مباريات 
املربع الذهبي واألدوار النهائية لبطولة 
الدوري الع��ام إىل صالة مدينة خليفة 
الرياضي��ة، بع��د أن كان لها من املقرر 
أن تقام عىل صالة االتحاد بأم الحصم.

ورحب��ت األندية بقرار إدارة االتحاد يف 
نق��ل مباريات املربع الذهبي إىل صالة 
مدينة خليفة، وال��ذي يعكس الصدى 
اإليج��ايب الكب��ري لالتح��اد يف اهتاممه 
البالغ باألنش��طة واملس��ابقات املحلية 

للعبة.
وأعربت أندية املنامة واملحرق واألهيل 
والحالة عن بال��غ تقديرها لتوجيهات 
س��موه الت��ي تؤك��د امل��ي قدًما يف 
مواصلة النهج التطويري يف العمل عىل 

مستوى املسابقات السالوية.
وأش��ادت األندية به��ذه الخطوة التي 
تأيت يف إطار حرص س��مو الشيخ عيىس 
بن عيل واهتاممه باملسابقات املحلية، 
مؤكدين أن هذه الخطوة تعترب امتدادا 
ملجموع��ة متواصل��ة م��ن الخط��وات 
التطويرية التي يقوم بها مجلس اإلدارة 

برئاسة سموه.
ولفت��وا إىل أن هذا القرار س��يكون من 
شأنه تش��جيع الجامهري عىل الحضور 
بكثافة ومؤازرة فرقها، إذ إّن الجامهري 
تعت��رب رق��اًم صعًب��ا يف اللعب��ة وتعدُّ 

عاماًل مه��امً ومؤثرًا يف نتائج املباريات، 
مضيفني ب��أّن هذه املبادرة س��تضيف 
نكهة خاصة ملس��ابقة ال��دوري يف ظل 
رغبة األندية بخ��وض اللقاءات املهمة 

عىل الصالة الرياضية الكبرية.

بدء التحضيرات على الصالة

ب��دأت األندية األربعة املتأهلة للمربع 
الذهب��ي تدريباتها ع��ىل الصالة التي 
س��تحتضن املنافس��ات وفًق��ا لجدول 
متكامل للحصص التدريبية الذي أعّده 
اتحاد اللعبة إىل الفرق املنافس��ة عىل 

التأهل للمباراة النهائية.
وي��أيت ج��دول تدريبات الف��رق عىل 
فرتني صباحية ومسائية، حيث خصص 
يف الفرة الصباحية زمن وقدره س��اعة 
واح��دة لكل فريق ويبدأ من الس��اعة 
10 حتى 11 للفريق األول، ثم منها إىل 
ال��� 12 للفريق الثاين، يف حني س��تكون 
مدة التدريب يف الفرة املس��ائية زهاء 
الساعتني وتبدأ من الساعة ال� 5:30 إىل 
7:30 للفريق الثالث، ومنها إىل ال�9:30 
للفري��ق الرابع، ما ع��دا أيام املباريات 
بحي��ث س��تبدأ التدريب��ات املس��ائية 

الس��اعة 4 وتس��تمر حتى ال� 6 بواقع 
ساعة واحدة لكل فريق.

لتكثي��ف  املرب��ع  ف��رق  وتس��عى 
استعداداتها الجادة يف اليومني املقبلني؛ 
للوصول إىل أفضل جاهزية قبل انطالق 
منافس��ات الدور؛ لتحقيق بداية قوية 

وقطع نصف الطريق نحو النهايئ.

ضيف جديد وذكريات ذهبية

وس��يكون فري��ق األهيل ه��و الضيف 
الجدي��د ع��ىل صال��ة مدين��ة خليفة، 
إذ مل يس��بق ل��ه اللعب ع��ىل أرضيتها 
بع��د أن أخفق يف بل��وغ الدور نصف 
النهايئ ملسابقة كأس خليفة بن سلامن 
بخروج��ه املبكر من األدوار التمهيدية، 
يف حني س��تكون هذه الزي��ارة الثانية 

لفرق املنامة واملحرق والحالة.
يف املقابل، فإّن املحرق س��يعود محماًل 
بذكري��ات جميلة للغاية ع��ىل أرضية 
الصال��ة، وذلك بعد أن ت��ّوج فيها بطال 
لبطول��ة كأس خليفة بن س��لامن عن 
جدارة واس��تحقاق، ليسّجل اسمه من 
ذه��ب بتحقيقه لقب النس��خة األوىل 
من ال��كأس الغالية، إىل جانب تحقيقه 
ألول بطولة س��الوية تقام عىل الصالة، 
وبالشك فإنه يسعى لتكرار هذا اإلنجاز 

بضم درع الدوري إىل الكأس.
وس��تنطلق منافس��ات املربع الذهبي 
يوم األحد املقبل بلقاء املنامة والحالة، 
عىل أن تقام املباراة الثانية بني املحرق 

واألهيل يف اليوم التايل.
ويلع��ب ال��دور نصف النه��ايئ بنظام 
السلس��لة من 3 مباري��ات ممكنة، إذ 
يتأه��ل الفائ��زان م��ن مواجهت��ني إىل 
املب��اراة النهائي��ة، يف ح��ني س��يلتقي 
الخ��ارسان يف لق��اء تحدي��د املركزين 

الثالث والرابع.

األندية المتأهلة تثّمن جهود سمو الشيخ عيسى بن علي
بدأت التدريب على صالة خليفة الرياضية استعدادا للمربع الذهبي

من التدريبات على صالة مدينة خليفة

محمد الدرازي
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سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

عسكر يتوسط العبات منتخب كرة الطاولة 

تلع��ب اليوم منافس��ات الجولة )14( 
ل��دوري الدرج��ة الثانية لك��رة القدم 
“الظل”، وذلك بإقامة 4 مباريات عند 

6.30 مساء.
يلع��ب املتص��در فريق الش��باب مع 
قاليل عىل ملع��ب النجمة، والوصيف 
فريق االتحاد مع البسيتني عىل استاد 
األه��يل، واالتفاق م��ع التضامن عىل 
ملعب مدينة حمد، ومدينة عيىس مع 

سرة عىل ملعب الرفاع.
وترتي��ب ال��دوري يش��ري حاليًّ��ا إىل: 
الشباب يف الصدارة برصيد )27( نقطة 
من 11 مب��اراة، االتح��اد )23( نقطة 
من 11 مب��اراة، البديع )22( من 12، 
البسيتني )13( من 11، سرة )13( من 
12، مدين��ة عيىس )12( من 12، قاليل 
)11( من 11، االتف��اق )11( من 12، 

وأخريًا التضامن )9( من 12.
يف املواجه��ة األوىل، يس��عى الفري��ق 
امل��اروين ملواصل��ة نتائج��ه اإليجابية 
وإبق��اء رصيده خالًيا م��ن أي هزمية، 
خصوًصا أن الفوز اليوم س��يقربه كثريًا 
م��ن الصع��ود للدرج��ة األوىل؛ كونه 
س��يكون بعدها بحاجة لنقطة وحيدة 

من 4 مباريات متبقية.
أما فريق ق��اليل، فإنه يأمل يف تحقيق 

مفاج��أة وعرقل��ة املتص��در وإلحاق 
الهزمية األوىل به.

يرشف عىل تدريب الش��باب املدرب 
الس��وري هيثم جطل، وقاليل املدرب 

موىس مبارك.
يف املواجهة الثانية وهي األبرز مس��اء 
اليوم، فإن االتحاد يسعى لتجاوز آثار 
التع��ادل املخيب يف الجول��ة املاضية 
أمام التضام��ن متذيل الرتيب، حينام 
يتقابل يف مواجهة قوية مع البسيتني.

الصعبة  املهم��ة  االتحاديون  وي��درك 
اليوم، يف وقت ف��إن فوز الفريق عىل 
انته��اء آمال  الي��وم يعني  البس��يتني 
البس��يتني يف الصع��ود للدرجة األوىل، 

وه��و األمر ال��ذي يزيد م��ن صعوبة 
املب��اراة عىل الفريق البنفس��جي من 
جه��ة، ويزي��د رغبة فريق البس��يتني 
)الس��فينة الزرق��اء( يف حص��د نقاط 
مهم��ة؛ ك��ون التعويض غ��ري موجود 
بعد الخس��ارة يف الجولة املاضية أمام 

الشباب.
يرشف ع��ىل تدريب االتح��اد املدرب 
إس��امعيل كرام��ي، في��ام يرشف عىل 
تدري��ب البس��يتني امل��درب خليف��ة 

الزياين.
ويف مواجه��ة ثالث��ة، يس��عى االتفاق 
املتطور هذا املوس��م بقي��ادة املدرب 
صالح حبيب؛ لتحقيق الفوز والنتيجة 
اإليجابي��ة أمام صاح��ب املركز األخري 
يف ال��دوري والذي يقوده املدرب عيل 

منصور.
ويف اللقاء الرابع، يأمل سرة يف تحقيق 
نتيج��ة إيجابي��ة تزي��د م��ن رصيده 
النقطي وتحسني موقعه، خصوًصا مع 
فقدانه فرصة الصعود، حيث سيرضب 
مواجهة مع مدينة عيىس الذي يتخلف 

عن منافسه اليوم بنقطة وحيدة.
ويرشف ع��ىل تدريب س��رة املدرب 
سلامن إبراهيم، ومدينة عيىس املدرب 

جاسم محمد.

الدوحة – محم��د عون: تدخل 
الخليجي��ة  األندي��ة  بطول��ة 
للك��رة  والثالث��ني  السادس��ة 
يومها  الجمع��ة  الي��وم  الطائرة 
األخري، بإقام��ة مباريات الجولة 
األخ��رية، والتي س��تحدد مالمح 
البطل وترتيب الفرق املش��اركة 
حتى املرك��ز الخامس؛ ألن العني 
س��يكون متذي��اًل الرتيب، فيام 
مبارياته  السعودي  الهالل  أنهى 
برصيد  السادس  املركز  بتحقيقه 

)7 نقاط(.
داركليب ال��ذي تعقد موقفه يف 
املنافسة عىل اللقب بعد خسارته 
العامين  الس��الم  أمام  املفاجئ��ة 
ي��وم أم��س األول )األربع��اء(، 
س��يلعب اليوم املباراة الختامية 
العريب  م��ع  الخليجي  للح��دث 
القطري عند الس��اعة الس��ابعة 
والنصف مس��اًء، فيام س��يفتتح 
األخري  الي��وم  مباريات  األه��يل 
بخوض��ه مباراة الع��ني اإلمارايت 
الثالث��ة والنصف  الس��اعة  عند 
مساًء. أما املباراة ما قبل األخرية 
فإنها  الخليجي،  االس��تحقاق  يف 
ستكون مصريية هي األخرى بني 
الريان القطري والسالم العامين، 

الخامسة  الساعة  وستلعب عند 
وس��تحظى  مس��اًء.  والنص��ف 
املباري��ات بنقل تلفزيوين مبارش 
من جانب قناة الدوري والكأس 

القطرية.
داركليب ب� )10 نقاط(، وليتوج 
باللق��ب، فإن��ه يحت��اج الف��وز 
بالنق��اط كامل��ًة أم��ام الع��ريب 
القطري، إضافة إىل فوز الس��الم 
الع��امين ع��ىل الري��ان القطري 
بنتيج��ة )0-3 أو 1-3(، ويف حال 
توج الري��ان باللقب، فإن الفوز 
وحده هو من سيجعل داركليب 
ويف  الرتي��ب،  وصاف��ة  يحت��ل 
حال خرس بنتيج��ة )2-3(، فإنه 
س��يحتاج نتائ��ج اآلخرين؛ حتى 
يحقق امليدالي��ة الربونزية. وأما 

الخس��ارة بنتيجة )1-3 أو 3-0(، 
فإنها تبعده عن منصة التتويج.

أم��ا األهيل صاح��ب )8 نقاط(، 
فلدي��ه إم��كان تحقي��ق املركز 
الثاين، وذلك يف حال فاز بالنقاط 
كامل��ًة عىل الع��ني اإلمارايت، ومل 
يفز الس��الم ع��ىل الري��ان، ومل 
الف��وز عىل  يحق��ق داركلي��ب 
العريب القطري. وقد يحتل املركز 
الثالث يف حال ف��از الريان عىل 
الس��الم، وانت��رص داركليب عىل 
العريب القطري. وقد يفقد فرصة 
الصعود للمنصة يف حاالت عدة، 
وهي خس��ارته أو عدم تحقيقه 
النق��اط الث��الث، أو يف حال فاز 
السالم العامين عىل الريان، وفاز 

داركليب عىل العريب.

تنطلق اليوم الجمعة يف حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط” الجولة النهائية من بطولة الدرفت الصحراوية، والتي تقام كجزء من الحملة 
الرويجية لسباق الفورموال -1جائزة البحرين الكربى لطريان الخليج 2017، وسيتمكن جميع حاميل تذاكر السباق من الدخول مجانا للبطولة. وتتواصل فعاليات بطولة 
الدرفت الصحراوية اليوم الجمعة املوافق 17 مارس الجاري وذلك عىل مضامر الفورموال، وأن اللفة األوىل والثانية والثالثة، وسيتمكن جميع حاميل تذاكر سباق “عيشها 
ويانا” من دخول بطولة الدرفت الصحراوية مجانا ملتابعة إثارة البطولة الدولية، وتنطلق أوىل فعاليات البطولة اليوم بالتجارب الحرة يف 2:30 مساء حتى 3:30، الجولة 

التأهيلية يف 4 مساء حتى 6 مساء، بينام السباق ينطلق من 7 مساء حتى 10 مساء. ويشارك ضمن الجولة النهائية 20 مشاركا من مختلف دول العامل كأسراليا وأمريكا، 
مرص، األردن، عامن، اململكة العربية السعودية، الكويت، قطر واإلمارات، وتعترب هذه البطولة عاملية وعىل مستوى دول العامل وتنقسم إىل عدد من البطوالت، وأبرزها 

الدرفت الصحراوية، والتي تقام يف منطقة الرشق األوسط، جولة البحرين ستكون الجولة الرابعة والختامية، وانطلقت البطولة يف عامن وبعدها أبوظبي لتعود مرة 
أخرى لعامن، وثم تحط رحالها يف البحرين كجولة ختامية. وتقام هذه البطولة كجزء من الحملة الرويجية للسباق بإقامة عدد من الفعاليات والحفالت الغنائية قبل 

السباق املقرر أن يقام يف الفرة من 14 حتى 16 أبريل، والذي سينطلق كجولة ثالثة من بطولة العامل لالتحاد الدويل )فيا( للفورموال وان 2017.

اليوم ختام “خليجية أندية الطائرة” االتحاد والبسيتين المواجهة األبرز

اللقب يتأرجح بين الريان وداركليب والسالمالجولة 14 لدوري “الظل” الكروي.. اليوم

انطالق نهائي بطولة الدرفت الصحراوية اليوم  

أحمد مهدي

  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(

ضاحية السيف           اللجنة األولمبية البحرينية

استقبل األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة أمني عام 

اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عسكر أمس، منتخبي البولنج وكرة 

الطاولة للفتيات العائدين من الدوحة 
بعد مشاركتهام يف فعاليات النسخة 
الخامسة من دورة املرأة الخليجية 

الرياضية، مشيًدا مبشاركتهام اإليجابية 
وبتمثيلهام املرشف للرياضية النسائية 

يف مملكة البحرين.
وقد نقل عسكر تهاين وتحيات 

ممثل جاللة امللك املفدى لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة إىل 
الالعبات ومتنيات سموه لهن بدوام 

النجاح والتوفيق. وأكد عسكر أن 

األوملبية حريصة كل الحرص عىل 
االرتقاء برياضة املرأة بعد أن أثبتت 

جدارتها إداريًّا وميدانيًّا، مشريًا إىل 
عديد اإلنجازات التي تحققت يف 

السنوات األخرية عىل كافة املستويات. 
وقّدم عسكر الشكر والتقدير إىل 

مجلس إداريت اتحادي البولنج وكرة 
الطاولة عىل اهتاممها برياضة املرأة 
وجهودهام التي أمثرت عن العديد 

من املكاسب البطولية الفردية منها 
والجامعية. ومن جانبه، عرّب عضو 

مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة فريد كازروين عن شكره 

وتقديره للجنة األوملبية عىل االهتامم 
الكبري الذي توليه لرياضة املرأة، األمر 
الذي يحّفز االتحادات الرياضية عىل 
تفعيل النشاط النسايئ ويدفع باتجاه 

تطوير املنتخبات الوطنية.
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تختتم اليوم الجمعة منافسات 
الجولة الخامسة واألخرية من 
الدور السدايس لدوري أندية 
الدرجة األوىل لكرة اليد بلقاء 

وحيد يجمع االتفاق مع نظريه 
توبيل، وذلك يف متام الساعة 7 

مساًء عىل صالة اتحاد اللعبة بأم 
الحصم.

ويعترب لقاء اليوم مهامًّ للغاية 
لالتفاق الذي يسعى لدخول 
التاريخ بوصوله ملربع الكبار 

ملسابقة الدوري، ويتعنّي عليه 
الفوز أو التعادل عىل أقل تقدير 

ليك يضمن التأهل واالرتقاء مبركزه 
للرابع، ويكمل أضالع املربع بعد 
التأهل الرسمي لألهيل املتصدر 

والنجمة الوصيف وباربار الثالث. 
ولكن هذا األمر سيصطدم 

ب�”خمول” توبيل الذي يقبع يف 
مؤخرة الرتيب برصيد 4 نقاط من 

4 خسائر.
عطًفا عىل املستويات بني 

الفريقني فإن الكفة بكل تأكيد 
متيل ألصحاب القميص األحمر 

“االتفاق” ألنه ورغم تجرعه لثالث 
خسائر متتالية إال أنه استطاع 

أن يقّدم نفسه بشكل جيد أمام 
الفرق املرشحة لنيل اللقب وهم 
)األهيل، النجمة، باربار( ومتكن 

أن يفوز عىل أم الحصم، بخالف 
توبيل الذي ظهر مبستويات أقل 

ما ُيقال عنها إنها “هزيلة”. ورغم 
ما ذكرناه عن األخري، إال أنه قد 

يفاجئنا بعودته اليوم ويختم 
مشواره يف مسابقة الدوري بشكل 

مغاير حتى وإن كان الفوز لن 
يقدمه أو يؤخره يف املنافسة إال 

أنه يبقى معنويًّا للمرحلة املقبلة 

وتحديًدا ملسابقة الكأس.
مدرب االتفاق محمد املراغي 

من املؤّمل أنه جّهز العبيه بدنيًّا 
وذهنيًّا للقاء اليوم الذي يتطلب 

الهدوء واالتزان باألداء، معوالً عىل 
قيادة أكرب املرزوق وحسن عيىس 

ومجيد حميد وحسني القطري 
وحسني عيل وعيل حسني، فيام 

توبيل بقيادة سيدعيل فالحي من 

املؤكد أنه يسعى إلنعاش العبيه 
من هذا الخمول بتحقيق نقاط قد 
تسعفه معنويًّا الحًقا، معتمًدا عىل 
أحمد موىس ومحمود عيل وجاسم 
غلوم ووائل أنور وسيدعيل عباس 

وحسني مريزا ومحمد املدوب. 
فهل ُيكمل االتفاق صحوته أم 

يستفيق توبيل من سباته ويبخر 
أحالم خصمه؟

فريق توبلي لكرة اليد فريق االتفاق لكرة اليد

صح��وة االتف��اق تواج��ه “خم��ول” توبلي بسداس��ي اليد
سعيًا لدخول التاريخ واستكمال أضالع المربع

علي مجيد

حسابات أخرى
فوز االتفاق بأي نتيجة 

أو تعادله أو خسارته 
بفارق هدف واحد 

يؤهله للمربع.

فوز توبيل بفارق هدفني 
إىل 10 أهداف يتأهل أم 

الحصم.

ف��وز توبل�ي بف���ارق 
11 أو أكرث يؤهله 

للمربع.

1

2

3



جاء اجتامع الجمعية العمومية 
القدم  لكرة  البحرين��ي  لالتحاد 
ال��ذي عقد ي��وم أم��س األول 
بفن��دق “داون ت��اون روتان��ا” 

هادًئا يف معظم مجرياته.
انتخاب��ات  االجت��امع  وش��هد 
مجل��س اإلدارة الجديد لالتحاد 
للدورة املمتدة حتى عام 2020، 
إذ فاز الشيخ عيل بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة بالتزكية رئيًسا 
كمرش��ح عن نادي ق��اليل، كام 
فاز األش��خاص التالية أسامؤهم 
بعضوية اإلدارة: )مرش��ح الرفاع 
الش��يخ خال��د بن س��لامن آل 
خليفة، مرش��ح املح��رق صالح 
البلويش، مرش��ح النجمة محمد 
الحامدي، مرش��ح البديع عارف 

املناعي، مرش��ح البسيتني عارف 
العبايس، مرشح البحرين سلطان 
يارس  الحالة  مرش��ح  السويدي، 
الرميثي، مرش��ح الرفاع الرشقي 
املنامة  البوعينني ومرش��ح  عيل 

عبدالرضا حقيقي(.
ومل ينجح مرش��حا ن��ادي الحد 
الف��وز  يف  األه��يل  والن��ادي 
بالعضوية وهام أس��امة املاليك 
ومهن��د األنصاري ع��ى التوايل، 
والل��ذان حصال ع��ى 7 أصوات 

لكل واحد.
وبعي��د إع��الن النتائ��ج، أعلن 
رئيس االتحاد عن نواب الرئيس 
لل��دورة املقبل��ة، وه��ام ع��يل 
والش��يخ  أول  كنائب  البوعينني 

خالد بن سلامن كنائب ثان.

اإلداري...  ال��ت��ق��ري�����������ر  ي��رف�����������ض  ال��م��ح�����������رق 
وال���م���ال���ك���ي���ة ي���ت���ح���ف���ظ ع���ل���ى ال���م���ال���ي

“البالد سبورت” يستعرض “عمومية” اتحاد الكرة

جانب من اجتماع الجمعية العمومية

أحمد مهدي         )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

استعرض رئيس االتحاد بشكل 
رسيع املقرتحات التي تقدمت 

بها 4 أندية وهي: املحرق 
والبسيتني والحد والبحرين.

ناديا البسيتني والبحرين طالبا 
بإقامة دوري الدمج أو زيادة 
عدد الفرق يف دوري الدرجة 

األوىل.
نادي املحرق طالب بإقامة 

دوري الرديف، فيام الحد اقرتح 
إيقاف جلب الالعبني األجانب 

موسمني متتالني، والعقود 
النموذجية باإلضافة إىل إعادة 

النظر يف العقوبات املوقعة 
عى األجهزة الفنية واإلدارية 

والالعبني.

بدوره، فإن نادي البحرين 

طالب بإيجاد مصادر دخل 

لألندية تعينها عى مصاريفها 

املختلفة، باإلضافة إىل تخصيص 
اهتامم أكرب للفئات العمرية 
وإصدار نرشة شهرية تعنى 

بأخبار االتحاد واألندية.
واقرتح رئيس االتحاد تشكيل 

لجنة من االتحاد؛ لدراسة 
املقرتحات وتقديم توصياتها 

خالل شهرين من اآلن، حيث 
ستتكون اللجنة من: ممثل 

نادي البحرين مبارك الدورسي، 
ممثل نادي مدينة عيىس 

رياض رسحان، ممثل نادي 
الحد خليفة عيل، ممثل نادي 

االتفاق محمد باقر، وممثال 
ناديي املحرق والبسيتني 

سيحددان الحًقا.

مقترح���������ات ولجن�������ة

علي بن خليفة

رفض نادي املحرق املوافقة عى 
التقرير اإلداري لالتحاد للدورة 

االنتخابية املنتهية، إذ اعرتض 
ممثل النادي وأمني الرس محمد 
بن دينة قائاًل أمام الحضور إن 

املنتخبات الوطنية مل تحقق 
إنجازات توازي امليزانية املالية 

املخصصة.
ووافقت معظم األندية عى 

التقرير اإلداري باستثناء املحرق 
الذي رفع البطاقة الحمراء يف 

إشارة منه لرفضه.
وفتح بن دينة بخطوته واعرتاض 
ناديه عى التقرير املجال لبقية 

األندية التي خرجت تباًعا 
عى املنصة يف قاعة االجتامع؛ 

لتتحدث عن أمور مختلفة حول 

التقرير اإلداري.

من جهة أخرى، وافقت األندية 

عى التقرير املايل، فيام امتنع 

ناديا املحرق واملالكية عن 

املوافقة عليه.

رف���������ض وتشجي������ع

بن دينة رافًعا البطاقة الحمراء
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وضع مزدٍر

مجهول وشكر مطالبة واستغرابعجز كبير

تطوير الحكامتحسين االنتخابات
ممثل ورئيس نادي املالكية خرج 
متحدًثا أمام الجمعية العمومية 

مطالًبا االتحاد بإيصال صوت 
األندية للجهات املسؤولة يف 

اململكة.
وقال إن عى االتحاد رفع معاناة 
األندية، مع رضورة وضع حلحلة 

خاصة للكرة البحرينية، خاصة 
مع الوضع املزدري للعبة عى حّد وصفه.

بدوره، علق الشيخ عيل بن خليفة بالقول إن املرحلة املقبلة 
تتطلب التكاتف وتقارب وجهات النظر بني الطرفني، باإلضافة 

إىل صوت موحد يضمن التطوير املنشود.

رئيس اللجنة املالية يف الدورة 
السابقة والعضو الذي فاز 

مجدًدا يف االنتخابات، عارف 
العبايس أشار إىل عدم وضوح 

الرؤية بالنسبة للمرحلة 
املقبلة يف حال عدم وجود 

الرعاة املساندين لالتحاد يف 
الوقت الراهن.

العبايس قال إن االتحاد يعاين من أزمة مالية كبرية، مشريًا 
إىل عدم العلم بالوضع يف املرحلة املقبلة يف حال عدم 

وجود الرعاة.
بدوره، فإن ممثل نادي البسيتني يحيى املجدمي قّدم 

شكره للقامئني عى الشؤون املالية يف االتحاد، مبيًنا 
أهمية وجود رشكات لدعم أنشطة االتحاد وفعالياته 

وبرامجه.
أما ممثل نادي البحرين نبيل الساعي، فشّدد عى 

رضورة تغطية املصاريف والتسويات املتعلقة بالسنوات 
السابقة من امليزانيات املقبلة لالتحاد.

ممثل نادي املالكية حسن 
حّسان بنّي وجود عجز مايل كبري 

لدى االتحاد بناًء عى التقارير 
املالية.

وقال حسان إن تطويرًا طفيًفا 
طرأ عى األبواب املالية األربعة، 
لكنه أبدى عدم رضاه عن أداء 

االتحاد خالل الفرتة املاضية.
وأوضح أن االتحاد عاىن من عدم انسجام يف مجلس إدارته، 

باإلضافة إىل وجود تصادمات يف القرارات والتعيينات 
والترصيحات.

وأشار إىل عدم وجود تطوير لعمل املسابقات.
وقال أيًضا: “إذا كان املجلس الجديد عى نفس شاكلة املجلس 

القديم ف�)بالها(”، يف إشارة منه لعدم رضاه عى العمل 
املقدمة من االتحاد.

بدوره، علق رئيس االتحاد بالقول إن الهموم موحدة بني 
الجانبني، وأن عى مجلس اإلدارة الجديد التعامل مع الظروف 

الصعبة الحالية.

طالب ممثل نادي املحرق 
محمد بن دينة بتغيري 

السياسة املالية لالتحاد، 
مشريًا إىل أهمية عدم البذخ 

يف الرصف عى املنتخبات 
ونسيان املسابقات املحلية، 

والتي عى حسب وصفه 
)أي املسابقات( هي العامل 

األسايس لتطوير املنتخبات، وهو األمر الذي وافقه 
العديد من أعضاء الجمعية العمومية. 

كام طالب ممثل نادي املالكية جاسم عبدالعال 
بتشكيل لجنة رقابية مكونة من بعض أعضاء االتحاد 

وممثلني من األندية؛ لتقوم مبهمة اإلرشاف عى 
الجوانب املالية.

ويف هذا الصدد، تداخل ممثل نادي البسيتني يحيى 
املجدمي قائاًل إننا اليوم قادمون النتخاب مجلس إدارة 
جديد؛ ما يعني أن ثقتنا بهم كاملة، متسائاًل: )ملاذا إذن 

نقوم بتشكيل لجنة رقابية(؟

طالب ممثل نادي الشباب 
صادق الزميور بوضع أمور 

ومقرتحات لتحسني العملية 
االنتخابية التحاد الكرة خالل 

الدورات املقبلة.
وأكد رضورة وجود لجنة محايدة 

تعنى بالعملية االنتخابية، وأال 
يكون فيها موظف من االتحاد 

نفسه.
وقال إن ناديه عاىن من استبعاد مرشحه غازي املاجد؛ لعدم 
وضوح املرفقات املطلوبة الستيفاء الرتشح، مبيًنا أن التباًسا 

حدث وأدى الستبعاد مرشح ناديه.

طالب ممثل نادي املنامة 
عبدالله عاشور بتطوير أداء 

الحكام فنيًّا.
وأش���ار إىل أن البحري��ن 

تزخر بوجود طاقات 
تحكيمية، لكنه شّدد عى 
أهمية تطوير أداء الحكام 
بشكل عام عى املستوى 

الفني.
كام أوضح أهمي���ة وج���ود احرتافي���ة أكرب يف وضع 

جداول املسابق���ات املحلية، مع مراع���اة تكاف���ؤ 
الفرص.

جاسم عبدالعال

يحيى المجدمي محمد بن دينةحسن حسان

عبداهلل عاشورصادق الزيمور



ض��اع حل��م منتخب كرة الس��لة 
للس��يدات يف تحقيق املركز األول 
ال��دورة  وامليدالي��ة الذهبي��ة يف 
الخامس��ة لرياضة املرأة الخليجية 
الت��ي تختت��م الي��وم الجمعة يف 
بعدما  الدوحة  القطرية  العاصمة 
خ��ر من منتخ��ب قطر صاحب 
يف   67/50 والجمه��ور  األرض 
بينهام  أقيم��ت  الت��ي  املواجه��ة 
مس��اء أمس عىل الصالة الرياضية 
بقبة اسباير بحضور الشيخة هند 
بنت حمد آل ثاين رئيس��ة اللجنة 
وعدد  لل��دورة  العلي��ا  املنظم��ة 
كبري من كب��ار القيادات الرياضية 
النسائية والجامهري القطرية التي 

دعمت منتخب بالدها.
ومل تقدم العباتنا املستوى املؤمل 
منه��ن مقارن��ة بالع��رض اللوايت 
قدمن��ه يف مب��اراة الذه��اب امام 
قطر والتي خرنها بفارق نقطتني 

ال��روح  )٥٨-٥٦( حي��ث غاب��ت 
والحامس عنه��ن وارتكنب العديد 
من األخطاء عىل مستوى التمرير 
وفقدان الكرة بسهولة عالوة عىل 
تضييع العديد من الفرص امامهن، 
وعانت العباتنا ام��ام قوة الدفاع 
القطري وال��ذي اجرب العباتنا عىل 
الثالثية دون  الرمي��ات  تصوي��ب 
القدرة عىل االخرتاقات، يف املقابل 
م��رت الالعبات القطري��ات بكل 
س��هولة امام دفاعاتنا واس��تغلني 
بريك وس��جلن معظم  الفاس��ت 

الفرص التي اتيحت لهن.
وبه��ذا الف��وز ضم��ن املنتخ��ب 
األول  باملرك��ز  الف��وز  القط��ري 
وامليدالي��ة الذهبي��ة بعدما حقق 
٦ نقاط يف ص��دارة الرتتيب بينام 
ضم��ن منتخبن��ا املرك��ز الثاين و 
امليدالي��ة الفضي��ة بعدم��ا اصبح 
رصي��ده ٦ نق��اط، في��ام س��ينال 

املنتخ��ب االمارايت املرك��ز الثالث 
وامليدالي��ة الربونزي��ة برصي��د ٣ 

نقاط.
وتختتم اليوم منافسات كرة السلة 
عندم��ا يلتقي املنتخ��ب القطري 
السادسة  الساعة  االمارايت  ونظريه 
مس��اء لتقام بعدها مراسم تتويج 
الفائزي��ن باملراك��ز الثالثة األوىل، 
حي��ث أن الفوز س��يمنح القطري 
العالمة الكاملة 8 نقاط والخسارة 
وهي مستبعدة سرتفع رصيده إىل 
7 نقاط ليتوج يف كال الحالتني بطال 

للمسابقة.
ع��ربت  املب��اراة  نهاي��ة  وعق��ب 
مس��اعدة امل��درب فاطمة رياض 
الش��ديد لخس��ارة  اس��فها  ع��ن 
الفريق بهذه الصورة، مش��رية اىل 
ان الالعب��ات مل يظه��رن بأدائهن 
املع��روف وباألخ��ص ع��ىل غرار 
مستواهن مع قطر يف الدور األول.

وأضاف��ت “ كنا نأم��ل يف تحقيق 
الذهبية  بامليدالية  والف��وز  الفوز 
لكنن��ا مل نوفق يف ذلك، والس��بب 
يع��ود إىل توتر الالعبات والضغط 
النفيس الذي تعرضن له باإلضافة 
إىل ق��رارات الح��كام التي نرفزت 

الالعب��ات وأخرجته��ن م��ن جو 
املب��ارة.. لقد اهدرن��ا العديد من 
الفرص ومل نحس��ن احكام الدفاع 
يف  ووقعن��ا  املطلوب��ة  بالص��ورة 

العديد من األخطاء ..”
وتابع��ت “ علينا تقبل الخس��ارة 

بص��در رح��ب، فالرياض��ة ف��وز 
وخس��ارة يف نهاية املطاف ونبارك 
ملنتخب قطر تتويجه باملركز األول 
وامليدالي��ة الذهبية وحظ اوفر لنا 

يف باقي االستحقاقات”.
فاطمة  الالعب��ة  قالت  وبدوره��ا 
فردين بأن التوتر والشحن النفيس 
الزائد الذي تعرضت لها الالعبات 
كان السبب الرئيس وراء الخسارة، 
موضحة ب��أن مل يقدمن %30 من 
تأثرن  ولقد  الحقيقي  مس��تواهن 
كث��رياً بالضغ��ط النف��يس لك��ون 
املباراة تعترب مبثابة نهايئ وهن غري 

معتادين عىل مثل تلك األجواء.
وأضافت “ وقعن��ا يف العديد من 
األخط��اء الفني��ة ونح��ن نعرتف 
بذلك والس��بب يعود إىل العوامل 
التعوي��ض يف  ونأم��ل  النفس��ية، 

املستقبل..”.

سيدات السلة يضيعن حلم الذهبية بأداء غريب أمام قطر
اليوم ختام دورة رياضة المرأة الخليجية بالدوحة

الدوحة               حسن علي
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فاطمة فردين فاطمة رياض

العباتنا لم يقدمن األداء المعروف عنهن المدرب فاضل ميالد يبدي دهشته من أداء الالعبات من لقاء منتخبنا وقطر

ترأس أمني عام اللجنة األوملبية 
القطرية، رئيس اللجنة املنظمة 
للدورة الخامسة لرياضة املرأة 
الخليجية الدكتور ثاين الكواري 

اجتامع املكتب التنفيذي للدورة 
والذي حرضته رئيسة اللجنة 

التنظيمية لرياضة املرأة الخليجية 
الشيخة نعيمة األحمد الصباح، 

وسعادة الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة 
رياضة املرأة يف مملكة البحرين، 
والسيدة لولوة املري رئيسة لجنة 

رياضة املرأة القطرية، والسيدة 
سعادة اإلسامعييل ممثلة سلطنة 

عامن، والسيدة منى الشاميس 
ممثلة دولة اإلمارات، باإلضافة 
إىل مدير إدارة الرياضة باألمانة 

العامة لدول مجلس التعاون 
الخليجي محمد هوبش وعدد من 

موظفي األمانة، بجانب حضور 
رئيس لجنة التنسيق واملتابعة يف 

الدورة محمد الزايد.

وبعد نهاية االجتامع أكدت 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة بأن االجتامع خرج بالعديد 
من التوصيات الهامة التي سيتم 

رفعها للمكتب التنفيذي ألصحاب 
السمو واملعايل رؤساء اللجان 
األوملبية واملكون من األمناء 

العامني للجان األوملبية الخليجية.
وأضافت بأن املكتب التنفيذي 
قرر رفع تويص بتوحيد لوائح 

الرجل واملرأة عىل حد سواء يف 
مجال العمل الخليجي املشرتك، 

وأما بالنسبة لدورة رياضة 

املرأة فسيتم إقامتها كل أربع 
سنوات لتتزامن مع دورة ألعاب 
الرجال املجمعة كام هو حاصل 
يف الدورات األوملبية واآلسيوية 

والعربية كام تم رفع توصية 
بأهمية التأكيد عىل اللجان 

التنظيمية لأللعاب الرياضية 
الخليجية بإصدار روزنامة سنوية 

تحتوي عىل بطوالت للرجال 
والنساء سواء عىل مستوى 

املنتخب األول أو الناشئني )كال 
الجنسني(.

كام أقيم صباح أمس اجتامع 

اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة 
برئاسة الشيخة نعيمة األحمد 
الصباح وذكرت الشيخة حياة 

بنت عبدالعزيز آل خليفة 
أن اللجنة رفعت العديد من 

التوصيات التي ترمي إىل حث 
االتحادات الرياضية الوطنية 

بدول مجلس التعاون الخليجي 
إلقامة مسابقات نسائية واالهتامم 

بإعداد الناشئات والعمل عىل 
إعداد مجموعة من الحكامت 

واملدربات اللوايت يتسمن بالقدرة 
والكفاءة العالية.

حرص أمني رس االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة 

فراس الحلواجي عىل 
زيارة الوفد البحريني 

املشارك يف الدورة 
الخامسة لرياضة املرأة 
بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية التي 
تستضيفها الدوحة حتى 
يوم غد الجمعة، واللقاء 

بسعادة الشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة 
رئيسة الوفد رئيسة لجنة 

رياضة املرأة.
ورغم انشغال الحلواجي 

باإلرشاف الفني عىل 
بطولة األندية الخليجية 

السادسة والثالثون للكرة 
الطائرة التي تستضيفها 
الدوحة بصفته عضوا يف 
اللجنة التنظيمية للكرة 

الطائرة بدول مجلس 
التعاون الخليجي، إال أنه 
حرص عىل زيارة الصالة 

الرياضية بقبة اسباير 
ومتابعة مشاركة منتخب 

كرة الطاولة ومنتخب كرة 
السلة للسيدات اللذان 

يلعبان هناك.
ومثنت الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة 
حرص الحلواجي عىل 

التواصل مع البعثة وتكبده 
عناء القدوم وزيارة الوفد 

البحريني انطالقا من حسه 
الوطني ومتابعة املنتخبات 

البحرينية املشاركة يف 
الدورة معتربة اياه أمنوذجا 

للقيادي الريايض شاكرة 
ومقدرة الجهود التي 

يبذلها اتحاد الكرة الطائرة 
يف النهوض برياضة املرأة 

يف مملكة البحرين.
وبدوره مثن الحلواجي 
الجهود التي تقوم بها 

الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز يف االرتقاء 

برياضة املرأة يف البحرين، 

مؤكداً بأن تواجده يعترب 

واجب وطني لدعم 

جميع األندية واملنتخبات 

الوطنية خارج اململكة، 

متمنياً التوفيق لكافة 

املنتخبات الوطنية يف 

تحقيق النتائج واملستويات 

التي تعكس تطور رياضة 

املرأة يف البحرين بدعم 

سعادة الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة.

إقامة دورة رياضة المرأة الخليجية كل 4 سنوات

“تنفيذي الدورة” يوصي بتوحيد اللوائح 
الرياضية للرجال والسيدات

الحلواجي يزور البعثة ويلتقي حياة بنت عبدالعزيز

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للدورة

قطر تتصدر الترتيب العام 
والبحرين بالمركز الثاني

الرميلي يزور تلفزيون قطر

تتصدر دولة قطر املستضيفة لفعاليات الدورة الخامسة لرياضة 
املرأة بدول مجلس التعاون الخليجي جدول امليداليات العام 

للدورة حتى يوم أمس الخميس بحصولها عىل 59 ميدالية بينها 
20 ذهبية و20 فضية و19 برونزية، بينام تأيت مملكة البحرين 

يف املركز الثاين بحصولها عىل 41 ميدالية ملونة بينها 14 ذهبية 
و17 فضية و10 برونزيات، ثم اإلمارات يف املركز الثالث بنيلها 

31 ميدالية ملونة بينها 12 ذهبية و8 فضيات و11 برونزية، 
وأخرياً سلطنة عامن يف املركز الرابع بحصولها عىل 36 ميدالية 

بينها 10 ذهبيات و9 فضيات و17 برونزية.
وانتهت لغاية اآلن 9 مسابقات رياضية من أصل 10 وهي 

ألعاب القوى، كرة اليد، الكرة الطائرة، املبارزة، كرة الطاولة، 
الرماية، البولينج، الشطرنج، التايكوندو، وتبقت املنافسة عىل 

كرة السلة، حيث يتنافس منتخبا البحرين وقطر عىل امليداليتني 
الذهبية والفضية فيام ستكون الربونزية من نصيب اإلمارات.

وكانت مملكة البحرين قد توجت بلقب الدورة املاضية التي 
أقيمت يف سلطنة عامن 2015 والدورة التي أقيمت يف املنامة 

2013 إال أن اللقب هذه املرة ذهب لصالح األشقاء يف قطر 
البلد املستضيف.

قام الزميل محمد الرمييل املصور واملنتج التلفزيوين بزيارة إىل مبنى تلفزيون قطر 
تلبية لدعوة تلقاها من مدير اإلنتاج والربامج بتلفزيون قطر سامر جرب.وتأيت الزيارة 
يف إطار حرص الزميل الرمييل للتعرف عىل أحدث األنظمة والربامج املتبعة يف مجال 

املونتاج، وتبادل الخربات والتعرف عىل األساليب الجديدة يف عملية املونتاج واكتساب 
املزيد من الخربة يف هذا املجال مبا ينعكس عىل عمله يف خدمة قطاع اإلعالم املريئ 

باللجنة األوملبية البحرينية بشكل خاص واإلعالم الريايض بشكل عام وتحديداً يف 
إنتاج األفالم والربامج والرسائل التلفزيونية. وعرب الرمييل عن اعتزازه الكبري بالدعوة 

التي تلقاها من مدير اإلنتاج سامر جرب مشيدا باملستوى املتطور لتلفزيون قطر 
يف إنتاج الربامج واقتناء أحدث أجهزة املونتاج، مبا يسهم يف تعزيز قدراته يف مجال 

إخراج وإنتاج الربامج واألفالم التلفزيونية يف الشأن الريايض تحديداً، مؤكداً اهتاممه 
بتطوير وصقل إمكانياته والتعرف عىل أحدث األساليب املتبعة يف اإلخراج واإلنتاج 

التلفزيوين مبا يؤدي إىل االرتقاء بجودة املنتج التلفزيوين باعتباره ركنا أساسياً يف إبراز 
دور ومكانة اللجنة األوملبية البحرينية عىل الساحة الرياضية، شاكرا ومقدرا الدعوة 

التي تلقاها من مدير اإلنتاج جرب.



اللجنة االستش��ارية لدورة  عقدت 
نارص بن حمد لأللع��اب الرياضية 
لها  اجتامع��ا متهي��داً  “ن��ارص10” 
املس��اعد  الع��ام  األم��ن  برئاس��ة 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة 
أمن عام اللجنة األوملبية البحرينية 
وبحض��ور  عس��كر،  عبدالرحم��ن 
رئيس اللجنة املنظمة العليا للدورة 
مدي��ر املكت��ب اإلعالم��ي لس��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
ومركز املعلومات توفيق الصالحي، 
ومدي��رة إدارة الرتبي��ة الرياضي��ة 
والكش��فية واملرش��دات بال��وزارة 
شيخة الجيب، ورئيس قسم الرتبية 
الرياضية بال��وزارة عصام عبدالله، 
ومدير البطولة عيل املاجد، ومدير 
األوملبية هشام  باللجنة  االتحادات 

البلويش.
ورح��ب عس��كر بالحض��ور مقدراً 
الجه��ود الكبرية التي تبذلها اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا للدورة يف س��بيل 

تأم��ن عوام��ل للتجم��ع الش��بايب 
الريايض الكبري كافة، والذي يشارك 
في��ه نخبة من ش��باب البحرين يف 
العدي��د من املس��ابقات الرياضية 
والربامج املصاحبة لها، مشريا إىل أن 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
حري��ص ع��ىل متابعة اإلج��راءات 
اإلداري��ة والتنظيمي��ة كاف��ة لهذه 
الدورة؛ للوصول إىل األهداف التي 
وج��دت من أجلها الدورة؛ بوصفها 
مرشوع��ا وطني��ا يحم��ل أهداف��ا 
مستقبلية عىل الرياضة البحرينية.

الش��بابية  “األرسة  وق��ال عس��كر 
والرياضية س��عيدة ج��دا بوصول 
دورة ن��ارص ب��ن حم��د لأللع��اب 
الرياضية إىل محطتها العارشة بعد 
س��نوات طويلة من البذل والعطاء 

والتطوير، وصوال اىل هذا املستوى 
الرائع فني��ا وتنظيمي��ا، إضافة إىل 
ضم العدي��د من األلعاب الرياضية 
إىل برامجها وتوازي تلك الس��عادة 
رغبة أكيدة من اللجنة االستشارية 
واللجن��ة املنظم��ة العلي��ا للدورة 
يف تأم��ن عوامل النج��اح املتميز؛ 

إلخراج ال��دورة بحلة زاهية ترتقي 
إىل الس��معة العط��رة الت��ي باتت 
تحتلها الدورة عىل املستوى املحيل 
واإلقليم��ي، ووف��ق ه��ذا املنظور 
أعدت اللجان العاملة العدة لحملة 
مبكرة م��ن العم��ل الج��اد تأهبا 
ال��دورة مس��تلهمن من  النطالقة 

رؤى سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة مقومات البذل والعطاء”.

ومن جانبه، أش��اد رئي��س اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا لل��دورة توفي��ق 
الصالح��ي بالجه��ود الكب��رية التي 
يبذله��ا رئي��س وأعض��اء اللجن��ة 
االستش��ارية لل��دورة، والت��ي كان 

له��ا األث��ر الكبري تحدي��د األلعاب 
الرياضية والربام��ج املصاحبة التي 
س��تقام يف دورة ن��ارص ب��ن حمد 
لأللعاب الرياضية يف عقدها األول، 
مؤك��دا أن جميع الجهود تصب يف 
مصلحة الشباب البحريني، ومنحه 
الفرصة الكاملة يف املشاركة بربامج 
رياضي��ة متنوع��ة تنم��ي مواهبه 

وتربز طاقاته.
وأك��د الصالحي أن دع��م ومؤازرة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
للمنظوم��ة اإلداري��ة والتنظيمي��ة 
للدورة يعني الكثري ألعضاء اللجان 
العامل��ة، ويعطيها حافزا كبريا نحو 
العمل ب��روح الفريق الواحد؛ بغية 
التص��دي ألعباء ال��دورة بكل عزم 
ومضاء، مش��ريا اىل أن الدورة التي 
وصل قطاره��ا إىل املحطة العارشة 
س��تكون مغايرة جدا من النواحي 
كافة، ومن بينها األنشطة الرياضية 

واملصاحبة لها.

بوحس��ن:  حس��ن   - الدوح��ة 
ت��وج رئيس االتح��اد البحريني 
رئي��س  الهوائي��ة  للدراج��ات 
للدراجات  التنظيمي��ة  اللجن��ة 
بدول مجلس التعاون الخليجي 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الوطن��ي  البحري��ن  منتخ��ب 
للدراجات الهوائية لفئة الناشئن 
بامليداليات الذهبية بعد إحرازه 
بج��دارة املركز األول يف س��باق 
الناش��ئن، والذي  لفئة  الطريق 
أقي��م يف الثامن��ة والنصف من 
صباح أمس ملسافة 46 كيلومرتا، 
ومبع��دل أربع لف��ات عىل خط 

سري السباق.
وشارك يف تكريم األبطال رئيس 
للدراج��ات  القط��ري  االتح��اد 
رئي��س  والرتايثل��ون  الهوائي��ة 
محمد  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
الكواري، واس��تحق  بن جه��ام 
أبناء البحرين الواعدون يف عامل 

رياضة الدراجات الهوائية املركز 
الذهبي��ة،  وامليدالي��ات  األول 
متفوقا ع��ىل املنتتخب اإلمارايت 
ال��ذي ح��ّل يف املركز الث��اين ب� 
السعودي  واملنتخب  نقطة،   18

صاحب املركز الثالث.
الفردي،  مسابقة  وعىل مستوى 
الهوائية  الدراج��ات  أحرز نجم 
جاس��م محم��د حس��ن املركز 
الثاين مستحقا امليدالية الفضية، 
ويف الوق��ت ال��ذي ت��ّوج في��ه 
ال��دراج البحرين��ي ع��يل نارص 
إحرازه  بعد  الربونزية  بامليدالية 
املركز الثالث يف السباق، ومتكن 
عبدالرحمن  الس��عودي  الدراج 
الس��لطان م��ن خط��ف املركز 
األول يف الس��باق ونال امليدالية 

الذهبية.
ويف سباق الطريق لفئة الشباب 
الذي أقيم يف العارشة والنصف 
م��ن صباح أمس ملس��افة 80.5 

كيلومرتا حّل املنتخب البحريني 
يف املركز الثالث ملسابقة الفرق، 
مس��تحقا امليدالي��ة الربونزي��ة 
الذي  اإلم��ارايت  املنتخب  خلف 
جاء يف املرك��ز األول، واملنتخب 
السعودي صاحب املركز الثاين. 

وأم��ا عىل مس��توى منافس��ات 
الفردي، فكان��ت املراكز الثالثة 
العب��ي  نصي��ب  م��ن  األوىل 
املنتخب اإلم��اريت حمد املهري 
صاح��ب املرك��ز األول، راش��د 
الثاين،  املركز  س��ويدان صاحب 

وعبدالل��ه عبدالكري��م صاحب 
املركز الثالث. وجاء بطل الخليج 
لفئ��ة الناش��ئن س��ابقا محمد 
إبراهيم يف املركز الرابع، وكانت 
كل الظ��روف الفنية تش��ري إىل 
إمكان وصوله إىل منصة التتويج 

لوال اصطدامه مبصور التلفزيون 
يف انطالقة السباق.

ختام سباقات البطولة اليوم

تختت��م س��باقات البطول��ة الي��وم 
بإقامة س��باق الطريق لفئة العموم 
الذي ميتد ملس��افة 117.2 كيلومرتا، 
وقد اختارت اللجنة املنظمة مدينة 
القط��ارة النط��الق س��باق الي��وم 
املتوقع له أن يكون مثريا وحامس��يا 
بن نجوم الدراج��ة الخليجية لفئة 
الكب��ار، وينطلق س��باق اليوم من 
القطارة يف الثامنة والنصف وصوال 
إىل منطق��ة لوس��يل التي ش��هدت 
إقامة باقي السباقات، ويشهد سباق 
املنتخبات  مش��اركة جمي��ع  اليوم 
الخليجية، ويدخل منتخب البحرين 
الوطني للدراجات يف أغلب األحوال 
طرفا منافس��ا وقادرا عىل الوصول 

إىل منصة التتويج.

عسكر: عوامل النجاح لـ “ناصر 10” ستتحقق بتعاون الجميع

العبونا يعانقون الذهب ويؤكدون المكانة العالية للعبة  

بحضور رئيس اللجنة العليا ومندوبي “التربية”

في خليجية الدراجات الهوائية بالدوحة

جانب من االجتماع 

تغطية         اللجنة اإلعالمية

االتح��ادات  ممثل��و  اعتم��د 
الخليجية لكرة الس��لة، اقرتاح 
األندية  رابط��ة  دوري  إقام��ة 
الخليجي��ة، ع��ىل أن ينطل��ق 
اعتبارًا من شهر نوفمرب املقبل 

مبشاركة 12 فريًقا خليجيًّا. 
ج��اء ذلك، يف اجت��امع املدراء 
الس��لة  كرة  الفنين التحادات 
ب��دول مجلس التع��اون لدول 
ُعقد  ال��ذي  الع��ريب  الخلي��ج 
مس��اء أمس األول )األربعاء(، 
يف مقر االتحاد السعودي لكرة 
السلة باملجمع األوملبي مبدينة 
الرياض، وترأسه رئيس االتحاد 
بن  محمد  األم��ري  الس��عودي 
متعب آل سعود، ومثل االتحاد 
منتخبن��ا  م��درب  البحرين��ي 
ومعني��ون  رمض��ان،  س��لامن 

باالتحادات الخليجية. 
وقال س��لامن رمضان ل�”البالد 
س��بورت” إن االجت��امع ج��اء 
عىل مس��توى امل��دراء الفنين 
باالتحادات الخليجية من أجل 

االتفاق عىل األفكار الفنية التي 
تتضمن نظام الدوري وطريقة 

تسجيل الالعبن واالنتقاالت.
وأش��ار س��لامن إىل أّن إطالق 
دوري لألندي��ة الخليجية لكرة 
الس��لة يأيت عىل غ��رار بطولة 
دوري املحرتف��ن األمرييك لكرة 
الس��لة NBA أو دوري أبطال 

أوروبا لكرة السلة.

وأض��اف بأن املمثل��ن اقرتحوا 
إقام��ة مباريات ال��دوري يوم 
الجمعة من كل أس��بوع، وأن 
يتمكن كل فريق من تس��جيل 
18 العًب��ا م��ن ضمنهم العبان 
محرتف��ان، ع��ىل أن يتم إغالق 
الالعبن األجانب  باب تسجيل 
التمهيدية،  األدوار  فور خت��ام 
وعدم السامح لالعبن املحلين 
واملحرتف��ن املس��جلن يف فرق 
الرابطة باالنتقال إىل أي فريق 

آخر مسجل يف نفس املوسم. 
وذك��ر س��لامن أن كل دول��ة 

خليجية سيمثلها فريقان وهام 
صاحبا املركزي��ن األول والثاين 
يف الدوري��ات املحلي��ة، ويتم 
تقس��يم الفرق املشاركة إىل 4 
مجموعات كل مجموعة تضم 
3 فرق يق��ام بينهم دوري من 
دورين بنظام الذهاب واإلياب 
لتحدي��د املتأهل��ن فيام بعد، 
مع مراع��اة عدم وضع فريقن 
من نف��س الدولة يف مجموعة 

واحدة. 
وأوض��ح س��لامن أّن الفري��ق 
األول  املرك��ز  س��ينال  ال��ذي 
الخليج��ي  الرابط��ة  دوري  يف 
س��يتأهل مبارشة إىل املشاركة 
يف النسخة املقبلة من املسابقة 
التايل عىل أن يتأهل فريق آخر 

من دولته.
وأض��اف رمض��ان ب��أن هناك 
اجتامًع��ا آخر س��يعقد يف 26 
الش��هر الجاري عىل مس��توى 
رؤساء االتحادات الخليجية من 
أجل اإلقرار الرسمي للمسابقة.

ينطلق في نوفمبر بنظام “الذهاب واإلياب” 
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تتويج منتخب البحرين بذهبية الفرق لسباق الطريق للناشئين

تنقيح لوائح كرة اليد بالتوازي 
مع تعديالت اللعبة
أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 

لكرة اليد رئيس لجنة تنقيح اللوائح مجدي 
مريزا أن اللجنة بدأت يف مراجعة لوائح 

االتحاد كافة، وأنها تعمل حالياً عىل تقييم 
هذه اللوائح بصورة شاملة؛ بهدف تطويرها 

متاشياً مع التغيريات األخرية عىل قانون 
اللعبة.

وقال مريزا إن عملية التطوير ستطال جميع 
اللوائح مثل املسابقات واالنضباط واالستئناف، إضافة إىل بقية اللوائح 
املتعلقة املنتخبات الوطنية وغريها، كام أن هذه التعديالت تتمثل يف 
إضافة مواد جديدة بحسب اإلضافات املستحدثة عىل قانون اللعبة، 

والتي تم تطبيقها يف شهر يوليو 2016، مشرياً إىل أنه سيتم رشح بعض 
املواد بصورة تفصيلية أكرث.

وأشار إىل رضورة إجراء التقييم املستمر بالنسبة اىل اللوائح؛ من أجل 
مواكبة املستجدات والتغيريات التي تطرأ عىل قانون اللعبة بن فرتة 

وأخرى، خصوصا يف بعض املواد املتعلقة بالعقوبات والجزاءات وسوء 
السلوك الريايض بالنسبة إىل الئحة االنضباط. ومن ناحية أخرى، سيتم 
أيضا مراجعة الئحة شؤون املنتخبات الوطنية بعد االنتهاء من إعداد 

صيغتها النهائية.
وأرجع مريزا إىل أهمية تنقيح اللوائح ملا لها من انعكاس عىل األندية 
واملنتخبات؛ كونها جزءا من القوانن املتبعة لدى االتحادات القارية 

واالتحاد الدويل لكرة اليد، وبالتايل فإن العمل عىل تعديل اللوائح البد 
أن يتطابق مع لوائح االتحاد الدويل بصورة متوازية وبالصورة التي 

تخدم األندية واملنتخبات يف مشاركاتها الخارجية املختلفة.
يذكر أن مجلس ادارة االتحاد البحريني لكرة اليد قد شكل لجنة 
ملراجعة وتطوير اللوائح برئاسة عضو مجلس اإلدارة مجدي مريزا.

مجدي ميرزا



ع���رف الأ�سربي���ن، من���ذ ف���رة طويل���ة، بفوائ���ده 
ال�سحي���ة املتعددة مثل تخفي���ف الأمل واحلماية 
م���ن الإ�ساب���ة بالنوب���ات القلبي���ة، واأي�س���اً 
كعقار قد ي�ساع���د يف احلماية من �رسطان 
اجلل���د، وفق م���ا خل�س���ت اإلي���ه درا�سة 
اأمريكي���ة حديثة، اأ�س���ارت اإلى دوره يف 
الوقاية من نوع حمدد من �رسطان اجللد 
melan o ال�سبغية  ��سيب اخلالي���ا 
ma. ووجد البح���ث، الذي اأجرته جامعة 
�ستانف���ورد الأمريكية، عالق���ة قوية بني 
الأ�سربين، وه���ذا النوع من ال�رسطان اإذ يقل 
مع���دل الإ�سابة به بني م�ستخدمي الدواء ب�سكل 
متك�����رر، اإل اأن الدرا�سة مل جتد دليالً على وجود عالقة 
ب���ني العق���ار ال�سائع وتراج���ع خماطر الإ�ساب���ة باملر�ض. ويوؤيد البح���ث احلديث نتائج 
تو�سل���ت اإليها درا�سات علمية �سابقة ب���اأن الأ�سربين رمبا يكون واقياً من بع�ض اأنواع 

ال�رسطان، التي يعتقد الباحثون باأن اللتهابات لها دور كبري يف الإ�سابة به.

 األسبرين 

 العسل األبيض

اإن فيتام���ني د اأو فيتام���ني ال�سم����ض كم���ا 
يعرف���ه الكثريين هو واحد من اأهم الفيتامينات 
الت���ي يحتاجها اجل�س���م على الإط���الق، حيث اإن 
فيتام���ني د هو الفيتام���ني الأ�سا�سي امل�سوؤول 
ع���ن �سح���ة وق���وة العظ���ام، و�سالمته���ا، حيث 
يعمل فيتامني د عل���ى زيادة امت�سا�ض اجل�سم 
للكال�سي���وم، كم���ا اأن وج���ود يف اجل�س���م بن�سبة 
كافية ي�ساعد اجل�سم على عدم فقد الكال�سيوم، 
وبالت���ايل ف���اإن وجود فيتام���ني د يف اجل�سم هو 
اأف�س���ل حماي���ة لعظام اجل�س���م، وع�سالته، لكنه 
على الرغ���م من ذلك ل يعمل فق���ط على حماية 
العظام، لك���ن اأهمية فيتام���ني د اأكرث من ذلك 
بكثري، حيث اأن نق�ض فيتامني د ي�سبب العديد 

من الأمرا�ض اخلطرية باجل�سم. 
اأثبت���ت العدي���د م���ن الدرا�س���ات اأن نق�ض 
فيتام���ني د ينت���ج عن���ه الإ�ساب���ة بالعدي���د من 
الأمرا����ض، خا�س���ة ل���دى الأ�سخا����ض الذي���ن ل 
يتعر�س���ون لل�سم�ض ب�سكل كايف لتحفيز اجل�سم 

على ت�سنيع هذا الفيتامني املهم. 

1 – أمراض القلب والشرايين:
القل���ب  باأمرا����ض  الإ�ساب���ة  خط���ر  ي���زداد 
وال�رسايني عند نق�ض فيتامني د يف اجل�سم، حيث 
اإن فيتام���ني د تك���ون م�سوؤولة ع���ن امت�سا�سه 
يف اجل�س���م اخلالي���ا الع�سلية املختلف���ة، ومنها 
ع�س���الت القلب، وبالتايل فعندما يحتاج اجل�سم 
اإل���ى امت�سا����ض فيتام���ني د ول يتواف���ر ذلك، 
تتاأث���ر اخلاليا املختلفة يف اجل�س���م، ومنها خاليا 
ع�سل���ة القلب، وعند النق�ض ال�سديد لفيتامني 
د يف اجل�س���م، اأو ا�ستم���رار نق�س���ه لفرة طويلة 
يزيد احتمال تعر�ض املري�ض لالإ�سابة باأمرا�ض 
القلب وال�رسايني، نتيج���ة تاأثري الفيتامني على 

عمل القلب. 

2 – مرض السكري:
ما ل يتخيله الكثريون هو اأن نق�ض فيتامني 
د ي���وؤدي اإل���ى الإ�سابة مبر����ض ال�سكري، حيث 
ي�سبب نق�ض فيتامني د الإ�سابة بال�سكري، فقد 
اأثبتت اإح���دى الدرا�سات التي اأجريت بالوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة اأن الأ�سخا����ض امل�سابون 
مبر����ض ال�سك���ري بعد تناولهم لف���رة مكمالت 

فيتامني د فقد لوحظ حت�سن م�ستوى ال�سكر 
يف الدم لديه���م، وبالتايل فقد تو�سل 

الباحثون يف هذه الدرا�سة اأن نق�ض 
فيتام���ني د ينت���ج عن���ه الإ�سابة 

مبر����ض ال�سكري، وخا�س���ة اإذا 
ا�ستم���ر هك���ذا لف���رة طويلة، 
وقد ن�سح���ت الدرا�سة مر�سى 
ال�سكري بعم���ل حتليل لنق�ض 

فيتام���ني د، وتن���اول مكم���الت 
فيتام���ني د حتت اإ����رساف طبيب 

متخ�س�ض ل�سبط م�ستوى ال�سكر يف الدم. 

3 – أمراض العظام:
حتت���اج العظام اإلى فيتامني د للحفاظ على 
الكال�سي���وم امل�س���وؤول ع���ن قوته���ا، و�سحتها، 
وبالت���ايل ي�سب���ب نق����ض فيتام���ني د اأمرا����ض 
متع���ددة بالعظام لدى الكب���ار والأطفال، حيث 
ي�سب���ب نق����ض فيتام���ني د اأمرا����ض مثل لني 
العظ���ام، وه�سا�س���ة العظ���ام، بالإ�ساف���ة اإل���ى 

اأمرا�ض بع�سالت وفقرات اجل�سم املختلفة. 

4 – التصلب المتعدد:
ي�سب���ب نق����ض فيتام���ني د اأي�س���ا الإ�سابة 
بالت�سلب املتعدد، والت�سلب املتعدد هو اأحد 
الأمرا����ض التي تنتج عن وج���ود خلل يف اجلهاز 
الع�سب���ي، واجله���از املناعي، وتن���اول مكمالت 
فيتام���ني د ي�سب���ب حت�سن���ا ملحوظ���ا يف حال���ة 
املري�ض، وخا�س���ة اإذا مت تناول هذه املكمالت 
يف املرحل���ة الأول���ى من املر����ض، وقبل تطوره، 
واحل�سول على فيتامني د ب�سورة طبيعية يقي 
م���ن الإ�ساب���ة باملر����ض بن�سب���ة 50  % بح�سب 

العديد من الدرا�سات. 

5 – السمنة:
اإن الأ�سخا����ض الذي���ن يعانون م���ن ال�سمنة 
هم الك���رث معاناة من نق����ض فيتامني د، حيث 
اإن الده���ون املرك���زة يف اجل�س���م الناجت���ة عن 
ال�سمنة متنع اجل�سم من ال�ستفادة بفيتامني د، 
فيفقده اجل�سم ب�سهولة، لذلك فتناول مكمالت 
فيتامني د مع اإتباع حمية غذائية منا�سبة ي�ساعد 
اجل�س���م على فق���د الوزن الزائ���د والتخل�ض منه 

خالل فرة معقولة. 

6 – السرطان:
اإن مر����ض ال�رسطان ه���و اأحد اأخط���ر اأمرا�ض 
الع����رس عل���ى الإطالق، وق���د ربط���ت العديد من 
الدرا�سات بني نق�ض فيتامني د وبني الإ�سابة 
مبر����ض ال�رسط���ان باأنواع���ه املختلف���ة، حيث اأن 
نق����ض فيتام���ني د ي�ساع���د عل���ى من���و اخلاليا 
ال�رسطاني���ة وانت�ساره���ا يف اجل�س���م، ويزيد خطر 

الإ�سابة باملر�ض مع مرور الوقت. 

7 – االكتئاب:
نق�س���ه  عن���د  د  فيتام���ني  ي�سب���ب 
باجل�سم الكتئاب، حيث يعاين مر�سى 
الكتئ���اب يف الكثري م���ن الأحيان من 
نق�ض هذا الفيتامني املهم، وهو ما 
جعل العديد من الأطباء منح مر�ساهم 
الكتئ���اب م�سحوب���ة  لع���الج  اأدوي���ة 
مبكمالت فيتامني د لتخفيف املر�ض 

يف اأقرب وقت ممكن.

يعد العق���م اأو عدم القدرة على 
الإجناب م���ن امل�ساكل الت���ي تواجه 
بع�ض الرج���ال وحترمهم من حتقيق 

حلم الأبوة.
وفيم���ا يعد ب����رسى �سارة 
للرجال الذين يواجهون هذه 
امل�سكل���ة، خل�س���ت درا�س���ة 
اأمريكي���ة حديثة اإلى اأن تناول 
اجلوز اأو عني اجلم���ل بانتظام 
ميكن اأن ي�ساع���د على حت�سني 
خ�سوب���ة الرج���ال ع���رب حت�سني 

نوعية احليوانات املنوية.
الباحث���ون وفق نتائج  واأ�سار 
الدرا�س���ة الت���ي ن�رسته���ا �سحيفة 
“ديل���ي مي���ل”، اإل���ى اأن اجلوز 
يعم���ل على احلد م���ن تاأك�سد 
الده���ون التي ميكنها تدمري 
احليوان���ات املنوي���ة، حي���ث 
يعترب ن���وع املك�رسات الوحيد 

ال���ذي يتكون معظمه م���ن الأحما�ض 
الأميني���ة، فحبة اجل���وز الواحدة التي 
ت���زن ح���وايل 29 غرام���اً حتتوي على 
13 غرام���اً م���ن تل���ك الأحما�ض غري 
امل�سبع���ة م���ن اأ�س���ل 18 غرام���اً من 

الدهون الكلية.
واأجري���ت الدرا�سة التي قام بها 
باحثون بجامع���ة ديالوير الأمريكية، 
عل���ى جمموعة م���ن الفئ���ران الذكور 
التي تعاين من م�ساكل يف اخل�سوبة، 
باتب���اع نظ���ام غذائ���ي تاأت���ي 20 % 
من �سعراته احلراري���ة من اجلوز، اأي 
م���ا يعادل نح���و 71 غرام���اً من اجلوز 
يومياً بالن�سب���ة للب�رس. وبعد ا�ستمرار 
التجارب مل���دة تراوحت بني 9 و11 
اأ�سبوع���اً، وجد الباحث���ون اأن الفئران 
التي تناولت اجلوز بانتظام حت�سنت 
لديها جودة ال�سائل املنوي من حيث 
احلرك���ة والبني���ة مقارن���ة بالفئران 

التي مل تتناوله.
الباحث���ة  قال���ت  جانبه���ا،  م���ن 
الدكتورة باتري�سي���ا مارتن ديليون 
امل�رسف���ة عل���ى الدرا�س���ة “م���ا يثري 
الإعجاب اأننا وجدن���ا اأن اجلوز ميكن 
اأن ي�ساع���د فع���ال يف حت�س���ني نوعية 
احليوان���ات املنوية ع���ن طريق احلد 

من ال�رسر الذي يلحق بخالياها”.
واأ�سافت ديليون اأن هناك حاجة 
اإلى مزيد من الأبحاث لفهم العنا�رس 
املغذي���ة املح���ددة يف اجل���وز والتي 

ت�ساهم يف هذا التح�سن امللحوظ.
م���ن  العدي���د  اأن هن���اك  يذك���ر 
اأ�سب���اب العقم ل���دى الرج���ال، منها 
قلة عدد احليوانات املنوية، اأو عدم 
كفاءته���ا وغريه���ا، الأم���ر ال���ذي قد 
يقت�س���ي يف بع�ض احل���الت اللجوء 
لتن���اول اأدوي���ة اخل�سوب���ة اأو اإج���راء 

بع�ض العمليات اجلراحية.

 ضارة 
ين�س���ح خرباء التغذي���ة بال�ستغناء عن الأطعم���ة اجلاهزة املجمدة؛ 

لأنه���ا حتتوي عل���ى الكثري من الدهون ال�س���ارة للج�سم، 
ف�س���اًل ع���ن احتوائه���ا عل���ى كميات كب���رية من 

الربوفي�س���ور  ويق���ول  والتواب���ل.  الأم���الح 
الأمل���اين هيلم���وت غولك���ه اإن التغذي���ة 

ال�سحي���ة ت�سهم يف احلف���اظ على �سحة 
القل���ب، اإل���ى جان���ب املواظب���ة عل���ى 
ممار�سة الريا�س���ة. وي�سيف: “ل باأ�ض 
من تناول املنتج���ات املجمدة، �رسيطة 

اأن تكون جممدة بطريقة التجميد ال�رسيع 
التي حتاف���ظ على اأكرب قدر م���ن العنا�رس 

الغذائي���ة، واأن تك���ون طبيعي���ة وغري معاجلة 
�سناعي���اً”. وين�س���ح اخلب���ري الأمل���اين با�ستعم���ال 

الزي���وت الطبيعية اأو زي���ت الزيتون املع�سور عل���ى البارد يف الطع���ام؛ لأن هذه الزيوت 
تتك���ون م���ن الدهون الأحادية اأو املتع���ددة غري امل�سبعة التي تتمت���ع بتاأثري اإيجابي على 

م�ستوى الكولي�سرول الإجمايل، ف�سالً عن اأنها مفيدة ل�سحة القلب والأوعية الدموية. 

بفوائ���د  الأبي����ض  الع�س���ل  يتمت���ع 
الإن�س���ان  جل�س���م  مفي���دة  �سحي���ة 

وميك���ن ا�ستخدامه لع���الج الكثري 
اإل���ى  الأمرا����ض بالإ�ساف���ة  م���ن 
ذل���ك يعترب الع�س���ل اأي�سا نوعا 
م���ن اأن���واع احلمي���ات الغذائي���ة 
ال���وزن.  لفق���دان  امل�ستخدم���ة 

وميكن���ك ا�ستخ���دام الع�س���ل مع 
املاء الداف���ئ حيث ي�ساعد الع�سل 

على التخل�ض من الدهون الزائدة يف 
اجل�س���م، فعندما حترق الده���ون لإمداد 

اجل�س���م بالطاقة م���ن خالل الأن�سط���ة اليومية 
ت�سعرين بفقدان يف الوزن تدريجياً، لذلك ين�سح بتناول ملعقة من الع�سل مع 

كمية م�سابهة من املاء الدافئ.
وميكن���ك اأي�ساً ا�ستخ���دام الع�سل وع�سري الليمون م���ع كمية م�سابهة من 
امل���اء الدافئ اأي�س���ا يف ال�سباح وقبل تناول الإفطار مم���ا ي�ساعد على فقدان 

الوزن. وللع�سل الأبي�ض فوائد متعددة اأخرى غذائياً و�سحياً.

 فائدة مذهلة لـ “الجوز” للرجال!

 ك�سفت درا�سة علمية حديثة اأجراها باحثون من جامعة وا�سنطن اأن تناول الفلفل ب�سكل منتظم 
قد ي�ساهم يف تخفيف خطر الإ�سابة مبر�ض “الباركن�سون”، الذي من بني اأعرا�سه الرع�سة يف اليد 
وال�سعوب���ة يف ال���كالم والت�سلب. ويذكر اأن هذا املر�ض ي�سيب نح���و مليون �سخ�ض يف الوليات 
املتحدة معظمهم جتاوزوا �سن اخلم�سني، وينتج عنه الفقدان التدريجي للخاليا الدماغية املنتجة 

ل� “الدوبامني”، وقد يوؤدي اإلى الكتئاب واخلرف.
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اإعداد: طارق البحار

 أمراض يسببها نقص فيتامين “د”

ل اأح���د ينك���ر فوائد ع�سري الرمان، اأحد األذ واأف�سل اأنواع الع�سائر الطبيعية، على ال�سحة وكذلك 
على الر�ساقة والتنحيف.

فه���ذا الع�س���ري الطبيعي ال���ذي ميكن احل�س���ول عليه م���ن حبات الرم���ان الغنية ب 
م�س���ادات الأك�س���دة والأنزميات، ي�سهم يف حماي���ة اجل�سم من العدي���د من الأمرا�ض 
العادي���ة واخلط���رية منها امرا�ض القلب وال�رسطان وال�سك���ري. كما اأنه فعال يف حرق 

الدهون وخ�سارة الوزن الزائد. 
ومين���ح ع�س���ري الرمان الرطي���ب والنتعا�ض للج�سم، وه���و كذلك يقدم 
الع���الج للعديد من الأمرا�ض نظ���راً لغناه باملع���ادن والفيتامينات الأ�سا�سية 

ومنه���ا الكال�سي���وم واملغني�سيوم واحلدي���د والربوتني والفو�سف���ور والزنك، 
ا�ساف���ة اإلى حمت���واه م���ن الألي���اف وال�سكري���ات والكربوهي���درات والدهون 

الأحادية املفيدة.
كما ميت���از ع�سري الرمان باحتوائ���ه على فيتامينات ب���ي املركبة، ومنها 
فيتامني “بي 1” و”بي 2” و”بي 3” و”بي 5” و”بي 6” و”بي 9” ا�سافة اإلى 
فيتاميني “�سي” و”اأ” اللذان يعتربان من اأهم م�سادات الأك�سدة التي حتمي 

اجل�سم من الأمرا�ض.

 فوائد عصير الرمان.. عالج ورشاقة

 التهاب الحلق العقدي يهاجم 
األطفال أواخر الشتاء

ق���ال طبي���ب الأطف���ال اأولري�ض فيجل���ر اإن الته���اب احللق 
العق���دي يهاجم الأطفال يف اآواخ���ر ال�ستاء وخالل الربيع، ل�سيما 
الأطف���ال يف املرحل���ة العمري���ة بني خم����ض �سن���وات و11 �سنة. 
و�س���دد فيجلر على �رسورة عالج اللتهاب على وجه ال�رسعة، نظراً 
لأن البكتريي���ا العقدية امل�سببة لاللته���اب ميكن اأن ُتلحق �رسراً 

بالكلى والقلب.
وتعت���رب البكتريي���ا العقدية �سدي���دة الع���دوى وتنت�رس عرب 
ال���رذاذ. وتتمثل اأعرا�ض التهاب احلل���ق العقدي يف اآلم باحللق 
م�سحوبة بحمى مع ظه���ور تر�سبات بي�ساء اللون على اللوزتني 
والل�سان وتورم العقد الليمفاوية بالعنق، بالإ�سافة اإلى ال�سداع 

واآلم البطن والرجتاف والغثيان والقيء.
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ك�سف���ت الفنانة بثين���ة الرئي�سي ع���ن دورها يف 
م�سل�س���ل كح���ل اأ�س���ود.. قلب اأبي����ض، وقال���ت اإنها 
تتقم�ض �سخ�سية نورة وهي زوجة طيبة تخدم زوجها 
اأحبه���ا مراه���ق واأ�رص على ال���زواج منها رغ���م اإنها من 

عائلة فقرية، وت�رصف على اخلدم وتطبخ بنف�سها وكل 
وقته���ا باملطبخ ورعاي���ة زوجها واأوالده���ا م�سكلتها 
توقفه���ا عن االإجناب، وكان زوجها �سعيدا معها حتى 
تنقلب حياتها متاما ب�سبب دخول امراأة اأخرى للبيت.
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و�سخ�سيات  وجوه  برفقة  نف�سك  �ستجد 
جديدة تتفهمك وت�ساير اندفاعك

وتتدخ���ل يف بع����ض  ال تك���ن ف�سولي���اً 
�سوؤون احلبيب اخلا�سة

ت�ساطر احده���م فكرة جدي���دة تناق�سها 
باهتمام وتثري الغرية من حولك

تكرث العوائق التي حتول دون ممار�ستك 
الريا�سة، حاول التخل�ض منها

ال ترتدد يف ن�رص التوعية ال�سحية بني 
حميطك، و�سجع االآخرين 

انطالقة واع���دة بانفراج���ات وحلول 
وت�سويات ويوم غنّي بامل�ساعر 

اأج���واء مهنية رائعة حتم���ل حتوالً يعجبك 
كثرياً وتخفف ال�سغط 

ت�سارك وت�ستعد للقاءات متنوعة 
وت�سيق ذرًعا باملهملني اأو املتقاع�سني

تربز م�ساألة مالي���ة تاأخذ حجماً كبرياً 
من وقتك.. انتبه لذلك

اأ�سباب �سخ�سي���ة اأو مهنية اأو غريها 
تكون لها تاأثريات اإيجابية 

نّظم حيات���ك، وخ�س�ض للعمل وقتاً، 
وللريا�سة وقتاً، فاأنت الرابح 

ابح���ث ع���ن ال�رصيك احلقيق���ي الذي 
ي�ساعدك يف بناء حياتك كما تريد
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البحرينية أميرة: عدت للدراما الكويتية شيماء: أمنيتي تمثيل البحرين بأعمالي 

م��ت��ى ب�����دأت ع���ن���دك ه��واي��ة 
الرسم؟ 

بداأت م�سوار الر�سم منذ ال�سغر حيث 
كنت ار�سم يف املدر�سة واأ�ساعد معلمتي 
احلائط  الر�سومات على  تلوين بع�ض  يف 
من  ال�سور  بع�ض  ا�ستخرجت  وبعدها 
لل�سورة  طبقا  الر�سم  وحاولت  االنرتنت 

االأ�سلية.

من  هناك  وهل  األسرة؟  دور  ما 
شجعك؟ 

من  دور كبري، فهما  لهما  واأب��ي  اأمي 
�سجعاين على الر�سم وموا�سلة الطريق.

إلى  تميلين  التي  المناظر  ما 
رسمها؟ 

املناظر الطبيعية ور�سم ال�سخ�سيات.
 ما األدوات التي تستخدمينها؟

ا�ستخدم الفحم يف لوحاتي.

م��ن  أي  ف����ي  ش����ارك����ت  ه����ل 

المعارض؟

قبل،  م��ن  معر�ض  اأي  يف  اأ���س��ارك  مل 
ولكنني اأطمح اأن اأ�سارك يف امل�ستقبل.

ه���ل ه���ن���اك ت��خ��ط��ي��ط ووق���ت 
مسبق للرسم؟

ما  ف��ك��ل  م��ع��ني  وق���ت  ه��ن��اك  لي�ض 
تخطر  لوحة  اي  اأر�سم  الوقت  يل  ي�سمح 
على بايل، وكما تعلم الفن عملية اإبداعية 

واالإبداع يحتاج اإلى اأوقات خا�سة.
 ما أفضل لوحة عندك؟

اأف�سل لوحة ر�سمتها جلاللة امللك.

ما أمنيتك؟

اأمنيتي ان اأمثل البحرين باأعمال فنية 
الر�سم  جمال  يف  دورات  تعلم  يف  واأطمح 
واأطور من نف�سي ويكون يل ا�سم يف عامل 

الت�سكيل. 

ن�سمع جميعاً عن منافع التفاوؤل، 
وتثبت اأح���دث البحوث اأن االأ�سخا�ض 
املتفائلني بطبيعتهم يتعافون من 
االأمرا����ض ب�رصعة ويتمتع���ون مبناعة 
قوي���ة ويعي�س���ون اأكرث م���ن غريهم 
الأنهم يجي���دون التعامل مع ال�سغط 
النف�س���ي. لكن ال يك���ون التفاوؤل يف 

حمله اأحياناً.
تعل���ق يف ازدحام �س���ري اأحياناً اأو 
تف�س���د قمي�سك املف�س���ل اأو تتاأخر 
املواق���ف  ه���ذه  يف  موع���دك،  عل���ى 
ي�ستحيل اأن حتاف���ظ على اإيجابيتك. 
�سيكون التفاوؤل يف هذه احلالة مزيفاً 
و�سينعك����ض �سلباً عل���ى �سحتك. لذا 
يج���ب اأن ت�سعى اإلى تطوي���ر تفاوؤل 
واقع���ي، م���ا يعن���ي االقتن���اع باأن���ك 
�ستتجاوز معظم التحديات عن طريق 

التفاين واالجتهاد.
يجيد االأ�سخا�ض الذين يطورون 
ه���ذا التف���اوؤل الواقع���ي ا�ستعم���ال 
توقعاته���م االإيجابية لبلوغ اأهدافهم 
وزيادة �سعادتهم وحت�سني �سحتهم 

وحتقيق النجاح اأكرث من غريهم.
ت�سري الدرا�س���ات اإلى اأن 30 % 
من ح���االت التف���اوؤل تك���ون وراثية 
املتبقي���ة  احل���االت  ترتب���ط  بينم���ا 
باأ�سل���وب الرتبية وجتارب احلياة، ما 
يعن���ي اأن���ك ت�ستطي���ع اكت�ساب هذه 

امليزة.
التف���اوؤل  م�ست���وى  ولزي���ادة 
الواقع���ي يف حيات���ك، تق�سي اأ�سهل 
بالتخطيط حل���وادث معينة  طريق���ة 
تك���ون  ق���د  امل�ستقب���ل.  وا�ستب���اق 
تل���ك اخلط���ط ب�سيط���ة وتقت�رص على 
الت�سجي���ل يف ح�س���ة ريا�سي���ة خالل 
عطلة نهاية االأ�سبوع اأو تنظيم حفلة 

مع االأ�سدقاء.

لك���ن تك���ون امل�ساري���ع الكربى 
مهمة اأي�س���اً: خطط للعطلة يف ال�سنة 
الالحقة اأو حاول حتقيق هدف طويل 
االأمد عل���ى م�ست���وى الر�ساقة. يجب 
اأن تتطل���ع دوم���اً اإل���ى ه���دف معني 
لتح�س���ني مزاج���ك وتقوي���ة حوافزك 
والنهو�ض م���ن االنتكا�س���ات. تخيل 
اأن���ك ت�ستمتع باالإجن���از الذي حتققه 
اأي�س���اً. م���ن خ���الل تكوي���ن �س���ورة 
عقلية وا�سحة عن جتربتك، �ستكثف 

جهودك لبلوغ هدفك.
ي����رص ال�سخ����ض املتفائ���ل على 
حتقيق اأهدافه. لك���ن اإذا بدا الهدف 
ال�سخ����ض  ه���ذا  يوق���ف  م�ستحي���اًل، 
جهوده بوت���رية اأ�رصع م���ن املت�سائم 
ويتج���اوز ه���ذه التجربة باأق���ل اأ�رصار 
ممكن���ة. يتوق���ع املتفائل���ون وقوع 
ح���وادث اإيجابي���ة م�ستقب���اًل، لكنهم 

اأهدافه���م  تغي���ري  يف  ي���رتددون  ال 
االأ�سلية حني يدرك���ون اأن اأفكارهم 

غري واقعية.
كي ت�سمن النجاح، �سع خيارات 
بديل���ة من���ذ البداي���ة. ب���دل الرتكيز 
مث���اًل على حتقيق ه���دف واحد، حدد 
اأهداف���اً متعددة. يعك����ض اأول هدف 
االإجن���از املثايل الذي تتوق اإليه لكن 
�سرت�سي���ك االأه���داف االأخ���رى التي 
حتدده���ا ولو بدرجة اأق���ل. اإذا ات�سح 
ل���ك يف منت�سف الطري���ق اأن الهدف 
االأول ل���ن يتحق���ق، �سي�سه���ل عليك 

بلوغ االأهداف.
املتفائ���ل  يتمت���ع  باخت�س���ار، 
بعقلية متطورة تتطل���ع اإلى التقدم 
يف  امل�ستقبل���ي  النج���اح  وحتقي���ق 

الظروف كافة.

التفاؤل.. اكتشفوا قوته الحقيقية 

“ف�ن البحري�ن عبر الح�دود” يكش�ف أسم�اء المشاركي�ن

وم���ن املق���رر اأن ي�سم معر����ض اآرت باب 
ال���ذي �سيق���ام ه���ذا الع���ام يف مرك���ز   2017
البحرين للمعار����ض واملوؤمترات خالل الفرتة 
ما ب���ني 23 و26 مار�ض 2017 اأعمال اأكرث من 
60 م�سارًكا من اأوروبا وال�رصق االأو�سط واآ�سيا 
واإفريقي���ا والواليات املتح���دة، باالإ�سافة اإلى 

م�ساركة كبرية من فناين البحرين.
و�سي�س���ارك يف املعر�ض 36 فناًنا بحرينًيا 
من خ���الل جن���اح “اآرت باب بافيلي���ون”، وهو 
ق�سم ح�رصي ي�سم الفنانني البحرينيني بدعم 
م���ايل من متك���ني، وهي اجله���ة امل�سئولة عن 
تنظي���م هذا احلدث البارز، حيث �سي�سارك كل 
من اإبراهيم خليفة، واإليا�ض مدن، واأحمد عنان، 
واأريج رج���ب، واأماين الهاج���ري، واأمين جعفر، 
وحام���د البو�سط���ة، وح�س���ني عي�س���ى يو�سف 
يعق���وب، ودان���ة املعيب���د، ودالل عبدالرحمن 
ال�سندي، ور�س���ا يو�سف، وزكية زادة، و�سامية 
جليل، و�سحر اأحمدي، و�سلوى املوؤيد، و�سمية 
عبدالغن���ي، و�سن���اء البور�سي���د، و�سيد ح�سن 
ال�س���اري، و�سيما باقي، وطيب���ة فرج، وعائ�سة 
املوؤيد، وعائ�سة حافظ، وعبدالكرمي العري�ض، 
وعثمان خنج���ي، وعمر الرا�س���د، وغادة خنجي، 
وكارين���ا الزعبي، وال�سيخة مروة بنت را�سد اآل 
خليف���ة، وحمم���د املهدي، وحمم���د طه، ومرمي 
ال�سن���دي، وم���رمي الهج���ري، ومن���ى الروب���ي، 
الغت���م،  ون���ورة ح�س���ن  ال�سوي���دي،  وميا�س���ة 

وو�سيلة مرزوق اأحمد.
و�ست�سارك يف جن���اح “غالريي بافيليون” 
م���ن املعر�ض 10 �س���االت عر�ض وهي: �سالة 
ف���ن بيت مزنة وه���ي �سالة فني���ة افتتحت يف 
�سلطن���ة عم���ان ال�ستعرا����ض الف���ن املعا�رص، 
و�سال���ة “ديفيد رايزيل” م���ن الدمنارك وهي 
�سال���ة ف���ن معا�رص متث���ل املواه���ب اجلديدة 
والنا�سئة باالإ�سافة اإلى الفنانني املعروفني، 
و”غال���ريي �ساري���دو” من فرن�س���ا التي ت�سم 
اأعم���ال فني���ة خمتلف���ة مث���ل االأث���اث، واأعمال 
اجلرافيك، واملنحوتات من حقبة الثالثينيات، 
وم���ا بعد احل���رب العاملي���ة. و�سال���ة العر�ض 
الفني���ة االأبرز يف لن���دن “مادوك����ض غالريي” 
م���ن اململك���ة املتح���دة، و�سال���ة “بروجك���ت 
88” م���ن الهن���د اأي�ًسا والت���ي ت�سم جمموعة 
من اأك���رث الفنانني ابتكاًرا �سم���ن �سبه القارة 
الهندي���ة، و”�سمارى اآرت غال���ريي” من الهند 
والتي ت�س���ارك يف املعر�ض بتمثي���ل ت�سكيلة 
م���ن الفنانني الهنود اإلى جان���ب اأعمال مالكة 
ال�سال���ة الفنان���ة �سون���ال اأمباين، اإل���ى جانب 
�سالة “�سامر ق���زح” الفنية من �سوريا، ف�سالً 
ع���ن �سالة “ متنيكوف���ا وكا�سيال غالريي” من 
اإ�ستواني���ا الت���ي تعد م���ن اأبرز �س���االت الفن 
التجاري���ة يف البل���د، واأ�سخم �سال���ة عر�ض يف 
اأوكراني���ا “ت�سك غالريي” الت���ي تو�سعت اإلى 
 XVA“ ليتواني���ا بفرعه���ا الث���اين، و�سال���ة 

غال���ريي” بدب���ي التي تع���د اأحد اأب���رز �ساالت 
عر�ض الفن املعا�رص.

ف�س���ال ع���ن ذل���ك، �سيخ�س����ض املعر�ض 
جناحا منف�س���ال متاحا مل�ساركة عامة للفنانني 
والذي���ن  واإقليمًي���ا،  حملًي���ا  املعروف���ني 
�سيتمكن���ون م���ن احل�س���ول عل���ى م�ساحته���م 
اخلا�س���ة ال�ستعرا�ض اأعماله���م الفنية ب�سكل 

فردي.
و�سيكون جمموع هوؤالء الفنانني 15 فناًنا 
بينه���م فنانني بحرينيني منهم بلقي�ض فخرو، 
وجمال عبدالرحيم، وعبا�ض املو�سوي، وفائقة 
احل�س���ن، وال�سيخ���ة لولوة بن���ت عبدالعزيز اآل 
خليف���ة، وم���رمي فخرو، وم���رمي نا����ض، ونبيلة 

اخل���ري. اأم���ا االأ�سم���اء العامليني فه���م اأزيليو 
كورين من اإيطاليا، وباميال اآرنيت من الواليات 
املتحدة االأمريكي���ة، وبهانو ب���االم من الهند، 
ودورتي تول���دار من الدمن���ارك، وروبل ناغي 
من الهند، ومزاري���ن ميمون من كندا وكل من 

ويونا�ض هايلو من اإثيوبيا.
و�سيت���م تعلي���ق اثن���ني وثالث���ني �سا�سة 
عر����ض يبلغ طوله���ا 6 اأمت���ار يف خمتلف اأرجاء 
اأف���الم  عليه���ا  و�ستعر����ض  املعر����ض  قاع���ة 
لفنانني عامليني باالإ�سافة اإلى مقتطفات من 
وثائقي���ات بحرينية، ومن بني اأ�سماء الفنانني 
امل�سارك���ني يف �سناع���ة هذه االأف���الم كل من 
ابت�س���ام عبدالعزيز من اإم���ارة ال�سارقة بدولة 
االإمارات العربية املتح���دة، األي�ض كاتانيو من 
اإيطالي���ا، واإي���ف تو�ساين م���ن بلغاريا، وبيت 
�سرتي���ويل م���ن �سوي����رصا، وج���ان تووموك من 
اإ�ستوني���ا، وج���ون �ستزاك���ر وجيلي���ان ويرينغ 
ودي���ني كيالند من اململك���ة املتحدة، وراك�ض 
من الهند،و�سي جونغ من ال�سني، و�سيمابوكو 
م���ن الياب���ان، وغراه���ام غو�سني م���ن اململكة 
املتحدة، وفلو كا�سريو من اإ�ستونياوفيونا بانر 
من اململكة املتح���دة، وكاو فيي من ال�سني، 
وكري�ستين���ا لوكا�ض من اإ�سباني���ا، وكورنيليا 
بارك���ر من اململكة املتحدة وماركو مايتام من 
اإ�ستوني���ا، ومايكل فران�سوا م���ن بلجيكا، ومها 
ماأمون من جمهورية م�رص العربية، ومينغ وونغ 
م���ن �سنغاف���ورة، الومار�سيل دزام���ا من كندا، 

ونيلب���ار غوري�ض من تركي���ا، ونيها ت�سو�سكي 
من الهند والواليات املتحدة.

وقال الرئي�ض التنفيذي لتمكني اإبراهيم 
جناحي: “توؤمن متك���ني باأهمية القطاع الفني 
كمحرك للتنمي���ة االقت�سادية لي�ض فقط على 
امل�ست���وى املحلي فح�سب، ب���ل يف جميع اأنحاء 
املنطق���ة. ونحر�ض على دع���م املبادرات مثل 
“اآرت ب���اب” حي���ث ن�سعى لالرتق���اء بالقطاع 
الفن���ي مل�ستوي���ات جدي���دة. لذلك ف���اإن هذا 
املعر�ض يهدف اإلى اإله���ام املواهب املحلية 
واالإقليمية والرتوي���ج للتعليم الفني وتطوير 
امله���ارات من خالل م���د ج�س���ور التعاون بني 
الفنانني املحليني م���ع نظرائهم من املنطقة 
وباقي اأنحاء العامل، وت�سجيع التن�سيق و�سقل 
مهاراته���م بالت���وازي عرب تب���ادل االأفكار بني 

اأملع االأ�سماء يف جمال الفن”.
م���ن جانبه���ا قال���ت موؤ�س�سة �رصك���ة “اآرت 
�سيليكت”، ومديرة معر����ض اآرت باب 2017 
كانيكا �سابروال: “�ست���ربز االأعمال امل�ساركة 
يف معر����ض الف���ن العاملي هذا الع���ام التزاوج 
واالندماج بني املواهب والثقافات املختلفة، 
ولطاملا �سعينا منذ بداية مبادرتنا اإلى اإحداث 
ت���وازن مثايل ب���ني امل�ساركني م���ن املواهب 
الفني���ة املحلي���ة والعاملية الت���ي متثل كافة 
جوان���ب املج���ال الفن���ي، وميكن الق���ول باأننا 

متكننا من اإجناز هذا الهدف”.
بدوره اأو�سح رئي����ض جلنة اختيار �ساالت 
العر����ض ملعر����ض اآرت باب اآلي�س���رت هيك�ض: 
“يق���دم معر����ض اآرت ب���اب مفهوًم���ا جدي���ًدا 
وفريًدا يف عامل املعار�ض الفنية، حيث ي�سعى 
اإل���ى اإعادة تقييم عملية لق���اء جامعي االأعمال 
الفنية مع الفنان���ني واأ�ساليب الفن املبتكرة 

ومالكي ال�ساالت الفنية والعك�ض”.
وبالتزام���ن مع املعر����ض، �سيعقد برنامج 
Talks@Ar -“  ععليم���ي فني حتت عن���وان

وحلق���ات  عل���ى حما����رصات  BAB” ي�ستم���ل 
نقا�سي���ة يلقيها اأب���رز الفنان���ني البحرينيني 

ونخبة من الفنانني العامليني.

•  اإبراهيم جناحي	

•  من امل�ساركات ال�سابقة	

• •كانيكا �سابروال	  اآلي�سرت هيك�ض	

tariq_albahhar

“Steve Aoki” في حفل جائزة 
البحرين للفورموال1

ت����رص حلب���ة البحري���ن الدولية “موط���ن ريا�س���ة ال�سي���ارات يف ال�رصق 
 Steve“ االأو�س���ط” اأن تعلن ع���ن ا�ست�سافة الفن���ان العامل���ي االأمريكي
 FORMULA 1 ����وذل���ك على هام����ض ا�ست�سافتها ل�سباق ال ”Aoki

-جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2017.
و�سيقام حفل الفنان العاملي يوم ال�سبت املوافق 15 اأبريل املقبل 
خالل جائزة البحرين الكربى والذي �سيقام كجولة ثالثة يف الفرتة من 14 
حت���ى 16 اأبريل �سمن بطولة العامل للفورم���وال وان، حاملي تذاكر �سباق 

الفورموال وان �سيتمكنون من دخول احلفل الغنائي جمانا.
وموؤخ���را مت االإعالن عن احلفل الغنائي الكبري ليوم اجلمعة 14 اأبريل 
وذلك لل���دي جي العامليان “دميي���رتي فيغا�ض واليك ماي���ك” والفنانة 

ماتن، كما �سيتم االإعالن عن املزيد من احلفالت الغنائية قريبا. 

الفن���ان العامل���ي “Steve Aoki” مت تر�سيح���ه الأف�سل دي جي يف 
اأم���ريكا العام 2015، وي�سته���ر الفنان االأمريكي بحفالت���ه الغنائية حول 
الع���امل حيث يقيم حف���الت غنائية تتجاوز ال�250 حفل���ة يف العام الواحد، 
كم���ا اأطلق الفنان األبوم���ه ال�سهري يف العام 2014 والذي حاز على املركز 
االأول يف اأم���ريكا، كما وح�سل على مركز اأف�س���ل خم�ض دي جي يف اأمريكا 
�سم���ن فورب�ض ومل���دة 3�سنوات، ل���ذا ال تفوتوا احلف���الت الغنائية على 
هام����ض جائزة البحرين الكربى. وميكن للراغب���ني يف ح�سور �سباق جائزة 
البحرين الكربى للفورموال وان 2017 �رصاء تذاكرهم من خالل مراكز البيع 
التابع���ة حللبة البحرين الدولية واملتواجدة يف جممع البحرين �ستي �سنرت 
www.bahraingp. اأو ع���رب املوقع االإلكرتوين حللبة البحري���ن الدولية

com اأو االت�سال باخلط ال�ساخن 17450000.

• انتهت الفنانة اللبنانية 	
مروى من ت�سوير اأحدث 
اأغانيها “بال�ض مرجحة” 

على طريقة الفيديو كليب، 
واملقرر طرحه خالل االأيام 

املقبلة.
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 حمرر م�سافات 

تح��ت رعاي��ة قرينة عاهل البالد رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، يقام معرض فن البحرين عبر الح��دود )آرت باب 2017(، والذي 
يشكل اندماجًا للمواهب المحلية واإلقليمية والعالمية، وسيضم المعرض في نسخته الثانية عددا من الفنانين المعروفين وصاالت العرض الفنية من شتى أرجاء العالم تحت سقف واحد.

قالت النجمة البحرينية اأمرية حممد اإنها �سعيدة بعودتها جمددا للم�ساركة يف االأعمال الكويتية 
بعد غياب عنها ملدة 4 �سنوات دون معرفة االأ�سباب احلقيقية لعدم عر�سها يف الفرتة املا�سية كما 
القلب  التلفزيوين  االأيام من ت�سوير كافة م�ساهدها يف امل�سل�سل  انتهت هذه  بال�سابق، حيث  كان 

املك�سور مب�ساركة العديد من النجوم.
واأ�سافت لل�ساهد الكويتية كنت غائبة عن امل�ساركة يف االأعمال الكويتية لكن اليوم عدت بكل 

�سوق ولهفة من خالل امل�سل�سل التلفزيوين القلب املك�سور مب�ساركة عدد من النجوم.
يف  الأن��ه  جدا  بعناية  قالت:  اأدوارك؟  تختارين  اليوم  كيف  �سوؤال  على  ورداً 

ميديا  ال�سو�سيل  يف  نعي�سه  ال��ذي  الكبري  االن��ف��ت��اح  ظ��ل 
جمهورك  من  متدح  اأو  تنتقد  اأن  جدا  ال�سهولة  من 

لدى  كبرية  الراأي  عن  التعبري  م�ساحة  واأ�سبحت 
على  اك��رث  حري�سة  ا�سبحت  لذلك  النا�ض 

انتقاد ال�سخ�سيات التي اقدمها جلمهوري 
ا�سبحت  م�ساركتي  ان  دليل  اك��رب  وه��ذا 
اي  ير�سيني  ان  ال�سعب  من  الن  قليلة 
دور يقدم يل وهذا االمر يجعلني عزيزة يف 

عيوب متابعيني.
وال  م�ساملة  جدا  اإن�سانة  اأن��ا  وم�ست: 
اأكون  ودائما  الأحد  ال�سغينة  بقلبي  اأحمل 

مت�ساحلة مع حايل.

تلفزيون  إطاللتك على  تميزت في 
الكويت؟

برنامج  خالل  من  با�ست�سافتي  �سعدت 
من  للعديد  تطرقت  حيث  الكويت  ليايل 
املوا�سيع التي كنت اأود ان اطرحها خا�سة 

االع��الم  و�سائل  عن  بعيدة  كنت  واين 
لفرتة الأين ال اأحب الظهور ملجرد 

يكون  عندما  اال  الظهور 
ل����دي ����س���يء اأق���دم���ه 
للجمهور خا�سة واإين 
اكون  ان  احب  دائماً 
م��ت��ج��ددة ب��اإط��الل��ت��ي 

اأقدمها  التي  واأع��م��ايل 
للنا�ض.

ماذا عن 
مشاريعك الجديدة؟

هناك اأكرث من م�رصوع 
موافقة  اأي  اأب��د  مل  مازلت 

جتاهها.

موهب���ة بحريني���ة �ساعدة يف جمال الفن���ون الت�سكيلية، ت�سري على طري���ق االإبداع بثبات وبطموح وت�سع���ى اإلى متثيل وطنها 
باأعماله���ا الفني���ة يف خمتلف املحافل الفنية. �سيماء اإ�سحاق ا�ستطاعت باأعمالها الفنية لفت انتباه االأهل واملقربني، ومن منطلق 
اهتمام “البالد” باملواهب البحرينية ال�ساعدة يف خمتلف املجاالت وتقريبها من القارئ كانت لنا هذه الوقفة مع الواعدة �سيماء:

• �سيماء اإ�سحاق 	
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تركيا ترد على هولندا.. بالأبقار
اأم���ر احتاد اللح���وم احلمراء الرتكي، الأربع���اء، باإعادة �صحنة من املا�صي���ة الهولندية اإلى 
بالده���ا، موؤكدا اأنه مل يعد راغبا يف هذه الأبق���ار، وذلك و�صط اأزمة دبلوما�صية مت�صاعدة بني 

الدولتني.
و����رشح رئي�س الحتاد الرتك���ي مل�صدري اللحوم احلمراء بولنت ت���وجن، باأن ال�صحنة التي 

تت�صمن 40 بقرة من نوع “هول�صتيان” ال�صهرية اأعيدت اإلى هولندا.
واأ�صاف “اأبقار هول�صتيان الهولندية اأ�صبحت �صائعة جدا يف بالدنا. ولكن هذه الف�صيلة 
م���ن الأبق���ار ب���داأت تت�صبب يف م�صاكل خط���رية”، وفق ما نقل���ت “فران�س بر����س” عن وكالة 

“الأنا�صول”.
واأردف قائ���ال “يف امل�صتقبل ل نريد منتجات حيوانية من هولندا. وقد قمنا بتحميل هذه 

الدفعة الأولى من اأبقار هول�صتاين و�صنعيدها”.
واندلع���ت اأزمة دبلوما�صية هي الأ�صواأ بني الدولتني بع���د اأن منعت هولندا وزراء اأتراك 
ه���ذا الأ�صبوع من امل�صارك���ة يف جتمعات لدعم ا�صتفتاء يو�صع �صالحيات الرئي�س رجب طيب 

اأردوغان.

جويل.. الأمم املتحدة “غري املثالية”

مالبـــــــــ�س امل�ستقــبـــــــل �ستحمـيــــــك مــــــن التـج�ســـــــ�س
 طرح���ت مالب����س امل�صتقب���ل يف املعر�س الذي 
يق���ام حاليا يف اأو�ص���ن بالوليات املتح���دة، والتي 
تهدف اإل���ى حماية الهوية اخلا�ص���ة بال�صخ�س الذي 
يرتديها. ه���ذا ومل ي�صارك يف ت�صمي���م هذه الألب�صة 
م�صممو اآخ���ر �صيحات املو�صة، ب���ل علماء يهدفون 

اإلى حماية النا�س من التتبع والتج�ص�س.
Hyphen-“ وق���ال موؤ�ص�س العالم���ة التجارية
Labs”: “هذه ه���ي املالب�س املنا�صبة لهذه احلقبة 
م���ن الزم���ن”. وعر�ص���ت بع����س النم���اذج لألب�ص���ة 
امل�صتقب���ل، واأولها كان منوذجا م���زودا بقناع للوجه 

يعك����س ال�صوء القادم من اخلارج، القناع �صفاف من 
الداخ���ل، ولكنه يحجب النظ���رات غري املرغوب فيها 
من اخل���ارج. كما عر�ضت اأقراط م���زودة مبيكروفون 
وكامريا ميك���ن ت�ضغيلهما بنقرة �رسيعة على القرط، 
وميك���ن لهذا االخ���راع اأن يكون مفي���دا جدا يف حال 

حدوث اأي م�صكلة مفاجاأة.
واأخريا، مت تقدمي و�صاح التمويه الذي ي�صتطيع 
اأن يحمي مرتديه من برامج التعرف على الوجوه التي 
يت���م ا�صتخدامها من قبل املخابرات لتحديد وتعقب 

النا�س.

طائرة م�سرية

�ساحلة لالأكل

للذين يواجهون اجلوع يف بقاع الأر�س 
اخلط���رة واملعزول���ة، فاإن ال�ص���يء الوحيد 
الأف�صل من روؤية طائرة م�صرية حملقة يف 
االأف���ق حمملة بامل���واد الغذائية هو طائرة 

من نف�س النوع ميكن اأكلها.
وهذا ما تزعمه �رشك���ة بريطانية باأنها 
تطور منوذجا اأوليا لطائرة م�صرية �صاحلة 
للأكل ميكن اأن تكون اأجزاء منها م�ضنوعة 
م���ن اأي �صيء من قر�س ع�ص���ل النحل اإلى 

اخل�رساوات امل�ضغوطة.
وم���ن املتوق���ع اأن يخت���ر يف اأبري���ل 
هذا النموذج م���ن الطائرة امل�صماة باون�رش 
و�صتك���ون امل�صاف���ة ب���ني جناحيه���ا 270 

�صنتيمرتا.
Win -  يياأمل موؤ�ص�س ورئي�س �رشكة
horse Aerospace نايج���ل جيفورد اأن 
تتمك���ن الطائ���رات امل�صرية م���ن تو�صيل 
الغذاء اإلى اأماك���ن مثل جنوب ال�ضودان اأو 
ال�صوم���ال اأو اليمن اأو �صمال �رشق نيجرييا 

قبل نهاية العام.

النحل.. 

هدف جديد لل�سو�س

تواج���ه ال�صلط���ات النيوزلندي���ة نوعا 
غريبا من جرائم ال�رشق���ة الآخذة يف التزايد 
النح���ل  �رشق���ة  وه���ي  الأخ���رية،  بالف���رتة 
لال�صتفادة من الرتف���اع الكبري يف اأ�صعار 

الع�صل.
وقال���ت ال�رشط���ة يف بي���ان اإن عمليات 
اإذ مت  تزاي���د،  اخلالي���ا يف  عل���ى  ال�صط���و 
ت�صجيل 400 حال���ة �رشقة للنحل اأو الع�صل 
يف الفرتة م���ن اأغ�صط�س 2016 حتى يناير 
اإح�ص���اءات ع���ن  2017، لكنه���ا مل تع���ط 

الفرتات ال�صابقة.
وقال مدي���ر منح���ل تعر����س لل�رشقة، 
لورن�س بورك���ني: “ل يهم اإن كانت رعاية 
نح���ل اأو املي���ث )خمدرامليثامفيتامني(، 
اإنها فقط حمى الذهب اجلديدة”، وفق ما 

ذكرت وكالة رويرتز.
وتاأت���ي زي���ادة معدلت تل���ك اجلرائم 
يف الوق���ت ال���ذي ت�صه���د فيه���ا �صناع���ة 
الع�صل يف نيوزيلن���دا ازدهارا، اإذ ارتفعت 
ال�صادرات بن�صبة 35 % لت�صل اإلى 315 
ملي���ون دولر نيوزيلن���دي )219 ملي���ون 

دولر( يف العام املنتهي يف يونيو.
واأو�صح���ت وزارة ال�صناع���ات الأولية، 
اأن���ه يتم بي���ع ثلث تل���ك ال�ص���ادرات اإلى 

ال�صني وهونغ كونغ.

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

األخيرة
مواقيت 
الصالة

حجاب لوهان.. ت�سويق وت�سويق
اأث���ارت النجم���ة الأمريكي���ة ليند�ص���ي لوه���ان 
اجل���دل، بع���د اأن ن�رشت �ص���ورة عل���ى �صفحتها يف 
“اإن�ضتغ���رام” وهي ترتدي احلجاب، قائلة اإن هناك 
جمموعة اأزياء �صتطرح قريبا. وتوقع متابعو لوهان 
اأنها حت�رش لإطالق جمموعة اأزياء خا�صة باملحجبات، 
وانهالت التعليقات وال�صتف�صارات على �صورتها، 
للمطالب���ة مبزيد من التو�صيحات. وكانت �صائعات 

ق���د انت����رشت يف الآونة الأخرية، موؤكدة اأن لوهان اعتنقت الإ�ص���الم، مما دفع النجمة للقول اإنها ل ترغب 
بالتعلي���ق على املو�صوع حتى تنتهي م���ن قراءة القراآن. كما ذكرت لوهان اأنها تعر�صت للم�صايقة يف 

اأحد املطارات؛ وذلك لأنها كانت ترتدي احلجاب، مما اأثار مزيدا من اجلدل حول ديانتها.

املمثل���ة  وجه���ت 
ج���ويل  اأجنلين���ا  الأمريكي���ة 
الأم���م  مفو�صي���ة  مبعوث���ة 
املتح���دة ل�ص���وؤون الالجئ���ني 
نداء للتع���اون على امل�صتوى 
ال���دويل يف مواجه���ة احلروب 
الت���ي ت����رشد النا����س و “تيار 
القومي���ة املت�صاعد املتخفي 

يف هيئة الوطنية”.
ودعت جويل يف كلمة اأمام 
الأم���م املتح���دة يف جنيف اإلى 
جتديد اللتزام جتاه املنظمة 

الدولية “غري املثالية” وامل�صاعي الدبلوما�صية لإنهاء ال�رشاعات.
وقال���ت ج���ويل باملحا����رشة ال�صنوية التي حتم���ل ا�صم �صريجيو في���ريا دي ميلو 
وتنظ���م تكرمي���ا ملوظف االإغاثة املخ����رسم الذي كان يعمل يف االأم���م املتحدة وقتل 
يف تفج���ري بالعا�ضم���ة العراقية بغ���داد يف 2003 “اإذا كانت احلكوم���ات والزعماء ل 

يحافظون على جذوة النزعة الدولية اليوم فعلينا نحن كمواطنني اأن نفعل”.
وقالت حمذرة “ن�صهد تيار القومية املت�صاعد املتخفي يف هيئة الوطنية وعودة 

ال�صيا�صات التي ت�صجع على اخلوف وكراهية الآخرين”.
ومل ت����رش جويل ب�صكل مبا�رش اإل���ى الرئي�س الأمريكي دونال���د ترامب الذي تراجع 
اإدارت���ه متويلها لالأمم املتحدة وم�صاركتها يف جمل�س حقوق الإن�صان التابع للمنظمة 

الدولية.
وقالت ردا على �صوؤال “الكثري من اخلوف الذي ن�صهده اليوم من الالجئني ومن 

الأجانب يكون من اأ�صبابه اجلهل وال�صيا�صيون املحر�صون يف كثري من الأحيان”.

 Social
media

اأديل تتخفى.. 
على “تويرت”

 يعك���ف معجبو املغنية الربيطانية اأديل على البحث يف “تويرت” عن ح�صاب �رشي للنجمة، 
بع���د اأن اأقرت اأنه���ا اأطلقته اأخريا على موق���ع التوا�صل الجتماعي. وح�صبم���ا اأوردت �صحيفة 
“تلغ���راف” الريطاني���ة، فاإن اأديل ك�صفت عن وجود احل�ص���اب يف حفلة لها يف مدينة بريزبن 
الأ�صرتالي���ة الأ�صب���وع املا�ص���ي. وقالت اأدي���ل خالل احلفلة “كن���ت اأبحث على توي���رت الليلة 
املا�صي���ة. اإنهم ل يعلمون اأن لدي ح�صاب �رشي. ح�صنا لقد عرفوا بعدما ك�صفت ذلك” م�صرية 

اإلى فريق عملهما. 
واأ�صافت “منعُت من ا�صتخدام تويرت لكوين ثرثارة كثريا واأقول اأمورا خاطئة يف كثري من 
الأوق���ات”. ودفعت هذه الت�رسيحات معجبيها للتنقيب عن احل�ضاب املفر�س ملغنية البوب 

الريطانية يف موقع “تويرت”، وعر�س بع�صهم مناذج مفرت�صة له.

الطق�س اليوم غري م�صتقر 
ومغرب مع ت�ضاقط اأمطار متفرقة 

قد تكون رعدية اأحيانا.

الرياح �صمالية عموما من 8 اإلى 13 عقدة وت�صل من 
13 اإلى 18 عقدة مع هبات قد ت�صل اإلى 35 عقدة. 

وقد تتدنى الروؤية الأفقية اإلى اأقل من 1000 مرت.

درجة احلرارة العظمى 24 
وال�ضغرى 18 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

اإميا وات�سون يف �سور م�سربة

تعت���زم املمثلة اإميا وات�ضون جنمة فيلم “بيوتي اآند ذا بي�صت” رفع دعوى ق�صائية تت�صل ب�صور 
له���ا قالت اإنه���ا مت ت�رشيبها على الإنرتنت لكن ممثل���ني للنجمة الريطانية نفوا تقاري���ر اأفادت باأنها 
تظهر يف ال�صور عارية. وقال املتحدث با�صم وات�صون يف بيان ملجلة فارايتي وهيئة الإذاعة الريطانية 
)بي.بي.�ص���ي( “تعر�صت �ص���ور من جل�صة جتربة مالب����س لوات�صون مع م�صمم اأزي���اء جرت قبل عامني 

للقر�صنة. ال�صور لي�صت عارية. طلب من املحامني التحرك ولن نعلق مبا هو اأكرث”.
وزعم���ت من�صورات على و�صائل للتوا�ص���ل الجتماعي وتدوينات اأن �ص���ور عارية لوات�صون ن�رشت 
ه���ذا الأ�صبوع على �صبكة لتبادل الوثائق. ومل يت�صح الإجراء ال���ذي يعتزم املحامون اتخاذه اأو �صد من 

�صيكون.

السنة التاسعة - العدد 3076 

الجمعة
17 مارس 2017 
18 جمادى اآلخرة 1438

• تتجلى احتفالت الهنود بحلول ف�صل الربيع مبهرجان الألوان لأن الربيع يتميز باألوانه الزاهية خالفا للكاآبة التي تهيمن على ف�صل ال�صتاء.	
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