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برعاية �شمو ال�شيخة زين بنت خالد

مع�سكر خليجي للمر�أة 

�ملعاقة ب�سريا يف �أبريل

برعاي���ة كرمي���ة من ل���دن رئي�س���ة جمل�س 
�أمناء �ملربة �خلليفية �س���مو �ل�سيخة زين بنت 
خال���د �آل خليفة، تنظ���م جلنة �مل���ر�أة و�لطفل 
يف جمعية �ل�س���د�قة للمكفوفني �أول مع�س���كر 
خليجي للمر�أة ذ�ت �الإعاقة �لب�رصية يف �لبحرين 

و�خلليج بالفرتة من 1 �إلى 6 �أبريل �ملقبل.
�ل�س���د�قة  جمعي���ة  رئي����س  ذل���ك  �أعل���ن 
للمكفوفني ح�س���ني �حلليبي يف موؤمتر �سحايف 

عقدته �جلمعية يف مقرها �خلمي�س.
وثمن رئي�س �جلمعية �ال�س���تجابة �ل�رصيعة 
و�ملبا����رصة من �س���مو �ل�س���يخة زي���ن بنت خالد 
لطل���ب �جلمعي���ة، معرًبا عن �س���عادته �لكبرية 

بكرم �سموها بالرعاية و�لدعم.
و�أك���د �أن رعاية �س���موها للمع�س���كر �الأول 
للمر�أة �لكفيفة تاأ�سي�س حلدث جديد ور�ئد يف 

�لبحرين ومنطقتنا �خلليجية، ومنطقة 
�ل�رصق �الأو�سط.

�أكد رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�س���حة �لفريق طبيب 
�ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة �أن �حلكومة �ستتكفل 
بدف���ع تكاليف �لرزمة �ل�س���حية للمو�طن���ني يف م�رصوع 
�ل�س���مان �ل�س���حي. ولف���ت يف رّده على ��ستف�س���ار�ت 
�س���حفية ل���� “�لبالد” �إل���ى �أن مبلغ �ال�س���رت�ك هو مبلغ 
يدفع مرة كل �س���نة عن �لفرد، ويغطي جميع �لزيار�ت 
�ل�سحية �ملحتملة خالل �ل�سنة �لو�حدة، وال يرتبط �لبتة 
بعدد �ملر�ت �أو نوعية �ملر�س �أو �لت�س���خي�س �أو �لعالج 
�مل�س���مولة يف �لرزم���ة �ل�س���حية. وذك���ر �أن �ملبلغ �لذي 
�س���تدفعه �حلكوم���ة ع���ن كل مو�طن و�لبال���غ نحو 550 
ا، جاء بناًء على �لدر��س���ات �لتي قام بها  دين���اًر� �س���نويًّ
�لبنك �ل���دويل، بالتعاون م���ع �ملجل�س �الأعلى لل�س���حة 

حول متو�سط �رصف �حلكومة على �ملو�طن يف �ل�سحة.

وبنّي �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �أن هذ� �ملبلغ ي�سمل 
جميع �خلدمات �ل�سحية �الأولية و�لثانوية �مل�سمولة يف 
�لرزمة �ل�س���حية للمو�طنني، و�لتي ال تقل باأقل تقدير 
عن �خلدمات �ل�س���حية �حلالية و�لرزم �ل�س���حية �الأخرى 

للمو�طنني و�ملقيمني.
و�أو�سح �أنه يتاح للمو�طن �نتقاء �لرزمة �الختيارية 
�لتي �س���يوفرها �ل�س���ندوق، و�لتي ت�س���مل مز�يا �أخرى 
منها �لعالج يف �ملن�س���اآت �خلا�س���ة �أو ��ستخد�م �لغرف 
�خلا�س���ة �أو م���ا �س���ابه ذل���ك، عل���ى �أن يدف���ع �ملو�طن 
لل�سندوق ن�س���بة من قيمة �ال�س���رت�ك من هذه �لرزمة. 
وتابع �أن �ملجل�س �س���يعمل على �إجر�ء در��سة �كتو�رية 
متكاملة؛ للو�س���ول �إلى ح�س���ابات دقيق���ة فيما يخ�س 
�حل�س���ابات �ل�س���حية، ومبل���غ �ال�س���رت�ك �لكل���ي �لذي 

�ملو�ط���ن  ع���ن  بدفع���ه  �حلكوم���ة  �س���تتكفل 
•لل�سندوق. رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�سحة	
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�سيد علي املحافظة

زينب العكري

مقتل 45 حوثيا بينهم 

قيادي يف تعز 

دب���ي - �لعربية.ن���ت: ��س���تهدف ط���ري�ن 
للميلي�س���يات  جتمع���ات  �لعرب���ي  �لتحال���ف 
�حلوثية يف منطقة )�لربح( غرب حمافظة تعز، 

كانت تهدف الإعادة �ل�سيطرة على �ملخا.
ونتج عن �لق�س���ف �س���قوط �أك���ر من 45 
قتي���اًل بينهم �لقيادي �حلوث���ي �أمني حميد�ن، 

وعدد كبري من �جلرحى وتدمري عربات 
و�آليات تابعة للميلي�سيات.

 

دب���ي - �لعربية.ن���ت: بح���ث ن���و�ب ب���ارزون يف جمل����س 
�لن���و�ب �الأمريكي من كال �حلزب���ني �جلمهوري و�لدميقر�طي، 
من بينهم روؤ�س���اء جل���ان �ل�س���وؤون �خلارجية، �الأم���ن �لوطني 
و�ل�س���و�بط ورئي�س �لنو�ب �لدميقر�طيني يف جلنة �ل�س���وؤون 
�خلارجية، م�رصوع قر�ر الإد�نة �لنظام �الإير�ين ب�ساأن �إعد�م �آالف 
�ل�سجناء �ل�سيا�سيني �لعام 1988 من �أع�ساء منظمة جماهدي 
خل���ق و�ملنظم���ات �لي�س���ارية ون�س���طاء �لقومي���ات. وطال���ب 
�لنو�ب بح�س���ب م�رصوع �لقر�ر �لذي حمل �لرقم 188 وح�سلت 
“�لعربية.نت” على ن�سخة منه، مبحا�سبة منفذي تلك �ملجزرة 
وتقدميه���م �إلى �لعد�ل���ة. كما دعا �أع�س���اء مبجل����س �لنو�ب، 
�حلكومة �الأمريكية وحلفاء لواليات �ملتحدة �إلى �إد�نة ر�سمية 
وعلني���ة لتلك �ملجزرة و�ل�س���غط على �لنظ���ام �الإير�ين ليزود 

عو�ئ���ل �ل�س���حايا مبعلومات تف�س���يلية ع���ن �لقتلى 
ومكان دفنهم، ح�سب م�رصوع �لقر�ر.

م�سروع �أمريكي لإد�نة �إير�ن مبجزرة “جلنة �ملوت”

• رئي�س جلنة �الأمن �لقومي مبجل�س �لنو�ب مايكل ماك كال قدم م�رصوع �لقر�ر	

• �سهدت فعالية جمعية �لرفق باحليو�ن �ل�سنوية “�مل�سي مع �لكالب” �أم�س �الأول ح�سور� عائليا متنوعا 	
من �جلاليات �الأجنبية بالبحرين )ت�سوير: عبد�لر�سول �حلجريي(

مقتل رجل حاول �ل�ستيالء على �سالح جمندة فرن�سية �ألف  700 �ملال  ر�أ�س  رفع  “�أ�سماك” تعتزم 
باري�س - �أ ف ب/ رويرتز:  قال �ملدعي 
�لع����ام بباري�����س فر�ن�س����و� م����والن �إن �لرجل 
�لذي هاج����م جنود� يف مط����ار �أوريل بباري�س 
�أم�س كان يحمل عبوة حارقة و�ساح قائال �إنه 

هنا “للموت يف �سبيل �هلل”.
وح�س����ب �س����هادة �جلنود �لذين �سهدو� 
�لهجوم فاإن �ملهاجم �أ�س����هر م�سد�س����ه �إلى 
ر�أ�س جمندة و�س����اح يف وجه �جلنود �الآخرين 
�لذين كان����و� معها قائال “�ألقو� �أ�س����لحتكم. 
�س����عو� �أياديك����م عل����ى روؤو�س����كم. �أن����ا هنا 

للموت يف �س����بيل �هلل. �سي�سقط قتلى على 
�أي ح����ال”. وق����ال �ملدعي �لع����ام �إن �جلنود 
�الآخرين �أطلقو� �لن����ار على �ملهاجم ويدعى 
زياد بن بلقا�س����م ف����اأردوه قتيال. و�أ�س����اف 
م����والن �أن 3 �أ�س����خا�س ره����ن �الحتجاز لدى 

�ل�رصطة.
و�أ�ساف �أن �لهدف �لذي �ختاره بلقا�سم 
للهجوم وما �ت�س����ح من �أدلة على �أنه �عتنق 
�أفكار� مت�سددة يربر�ن �إجر�ء حتقيق خا�س 

باالإرهاب.

ق���ال رئي�س جمل����س �إد�رة �رصكة “�أ�س���ماك” 
وع�س���و جمل�س �إد�رتها �ملنتدب �س���قر �ساهني، 
�إن �ل�رصكة �س���رتفع ر�أ�س ماله���ا 700 �ألف دينار، 
موؤك���ًد� �حل�س���ول عل���ى ترخي�س الإن�س���اء مفق�س 
خا�س بها الإنتاج �الإ�سبعيات، و�لتي يعتمد عليها 

يف عمليات ��ستزر�ع �الأ�سماك.
�ملو�فق���ة  عل���ى  ح�س���ولنا  “�إن  و�أ�س���اف 
�لر�س���مية الإن�س���اء خمتربن���ا �خلا����س �س���يمكننا 

م���ن توف���ري �إ�س���بعيات �الأ�س���ماك ب�س���كل د�ئم 
و�سي�س���اعدنا يف مو�جه���ة �لتحدي���ات يف عملي���ة 
��س���تري�د �الإ�سبعيات، �إذ �سي�س���كل ذلك �إ�سافة 
مهم���ة للخط���ط �مل�س���تقبلية لل�رصك���ة”. ولف���ت 
�إلى �أن �ل�رصكة قامت با�س���تزر�ع �أ�س���ماك من نوع 
“�ل�س���ربمي”، �إال �أن �ل�س���وق �ملحلية مل ت�ستوعب 
�لكميات �مل�س���رتزعة منها مما �أدى لت�س���ديرها، 
م�س���رًي� �إلى �أنه بناء على �لتجارب �ت�س���ح �أن من 
�ملجدي �لرتكيز على ��ستزر�ع �الأنو�ع �ملحلية من 

15�الأ�سماك مثل “�لهامور” و “�ل�سبيطي”. 10

• جانب من م�ساركة �الأطفال يف فعاليات مهرجان �لطماطم ب�سوق �ملز�رعني يوم �أم�س	

مهرجان �لطماطم ي�ستقطب 25 �ألف ز�ئر
�ملنامة - وكالة �لزر�عة و�لرثوة �لبحرية: 
نظم �سوق �ملز�رعني �س���باح �أم�س فعاليات 
مهرج���ان �لطماطم يف �أ�س���بوعه �خلام�س ع�رص 
و�س���ط ح�س���ور كبري م���ن �ملو�طن���ني ورو�د 
�ملهرجان مبا يزيد عن 25 �ألف ز�ئر؛ للتعرف 
عل���ى �أف�س���ل م���ا يت���م �إنتاج���ه م���ن منتجات 
�لطماطم وطرق ت�س���نيعها به���ا و�ملنتجات 
ب�س���فة  �لطماط���م  فيه���ا  ي�س���تخدم  �لت���ي 

�أ�سا�سية.
�س���ارك يف �ملهرج���ان 13 مز�رع���ا وعدد 
من طه���اة فندق �لرتز كارلت���ون، �إذ مت عمل 
�لطماط���م  با�س���تخد�م  خمتلف���ة  �سل�س���ات 
وكذلك ��ستعر��س فن �لنحت على �لطماطم 
كما �سارك يف �ملهرجان عدد من �الأ�رص �ملنتجة 

و�لفنان���ني، حيث قدم���و� �إبد�عاتهم 
3با�ستخد�م ر�سومات لثمار �لطماطم.
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�أحمد بن خليفة رئي�ًسا لـ “جي اإف اإت�ش” 

بالتزكية

�شيارات الدفع الرباعي من مر�شيد�ش.. 

تاألق �لفخامة

 فرجي�س كوريان: �أعترب �لبحرين وطني 

�لأول وكذلك �أبنائي وزوجتي
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ل �سقف خلدمات �لعالج �لأ�سا�سية للبحرينيني
�لأمر��س �مل�ستع�سية م�سمولة يف “�ل�سمان �ل�سحي”... رئي�ش “�لأعلى لل�سحة” لـ “$”:

در��سة �كتو�رية لتحديد مبلغ �ال�سرت�ك... و�ملو�طن يتحمل ن�سبة من قيمة �لعالج يف “�خلا�س”
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مجلس الرئيس... 
“الوزاري” الجديد

مل يه���داأ الرئي�س، مل يغم�س له جفن، 
فالوطن على حافة حتٍد، واالأمة تب�رص رياحا 
م���ن بعيد، كي���ف يوج���ه الربان بو�ش���لته 
الر�ش���يدة؟ ماذا ينبغي ل�ش���موه اأن يفعل 
وامليزانية العمومية يف تراجع، وم�رصوعات 

التنمية على املحك؟
امل�رصوف���ات تزي���د على االإي���رادات، 
واالأعب���اء الت���ي هي موزعة اأ�ش���ال ح�ش���ب 
ودقي���ق  اخلط���ط  وطبيع���ة  احلاج���ات، 
االعتب���ارات، تفي����س ع���ن الدخ���ل، وعن 
م���ردود التن���وع االقت�ش���ادي ال���ذي بداأه 

�شموه منذ �شبعينات القرن املا�شي.
يقول���ون اإن���ه النف���ط، اإنها اأ�ش���عاره 
املرتاجع���ة، واأزمات���ه املتالحق���ة، واألغازه 
املرتافق���ة، لك���ن �ش���موه يفه���م يف لغ���ة 
الطاق���ة االآفل���ة اأكرث من غ���ره، يعرف اأن 
عمره���ا ق�ش���ر، واإن متاعبه���ا اأك���رث م���ن 
خراتها، ل���ذا وّج���ه االأمة اإل���ى البحث عن 
موارد دائم���ة ونبذ الرتكي���ز على املوارد 

النا�شبة. 
الرت�ش���يد كان بدي���ال جاه���زا، وخربة 
اأم���را  �ش���موه يف التعام���ل م���ع خمرجات���ه 
حم�ش���وما، وقدرا مق�شوما، فكان التعديل 
يف  والتمدي���د  واالأه���داف،  امل�ش���اريع  يف 
واال�ش���رتاتيجيات،  والربام���ج  اخلط���ط 
والفرز املربمج النوعي لالآليات واللوائح 

واالإجراءات. 
خليفة بن �ش���لمان مل يهن���اأ براحة ومل 
يه���داأ له بال، فامل���وارد املحدودة حتتاج 
اإل���ى اإعادة غربلة، اإلى اإع���ادة فرز، واإعادة 
هيكلة، اإلى ا�شتدعاء وا�شتك�شاف اإيرادات 
�شيادية اأخرى، اإلى تعظيم عائدات تنموية 

جديدة، واإلى منظومة ر�شاد ملزمة.
يف النهاية اهتدى �شموه اإلى ت�شكيل 
وزاري جدي���د، اإل���ى جل���ان تبح���ث وتفرز، 

ت�شخ�س وت�شع احللول العاجلة.
فاال�ش���تجابة يج���ب اأن تاأت���ي بنف�س 
�ش���خامة املتطلب���ات، والتعاط���ي البد اأن 
يك���ون عل���ى م�ش���توى التحدي���ات، لذلك 
ارت���اأى القائ���د يف دم���ج بع�س ال���وزارات 
�ش���بيال ل�ش���بط النفقات، تعظيما للقيمة 
وترتي���ب  لتوظي���ف  واإع���ادة  امل�ش���افة، 

االأولويات.
رجال املرحلة هم رجالها االأ�شداء، هم 
جنود الوط���ن االأوفياء، لذا ف���اإن الرئي�س 
الوالد يفكر دائماً خارج ال�ش���ندوق، لكن 
�ش���موه حفظه اهلل ورعاه ال ي�شع ب�شماته 
بعي���دا عن ح���دود االأث���ر، ال يدل���ى بدلوه 
مبناأى عن االإط���ار، فتجزئة املراحل بعرثة 
له���ا وخل���ط احل���دود ت�ش���ييع الأبعاده���ا، 
�ش���موه ينب�س مع ال�ش���ارع، يخ���رج اإليه يف 

املحن يتعانق معه عند ال�شدائد. 
اإن���ه هك���ذا ديناميكية حي���اة متجددة 
يف الزمان واملكان واالإن�ش���ان، ن�ش���خة غر 
متك���ررة يف القيادة املتحررة من الروتني 
ال���رتدد واالتكالية،  والبروقراطي���ة، من 
يعتمد بنف�ش���ه على نف�شه ويرى يف احلكم 

�رص احلياة.
يعتقد البع�س اأن يف قلة عدد الوزراء 
بركة كبرة وخ���را كثرا، ويف دمج بع�س 
اأدق  وتوليف���ا  اأعل���ى  تركي���زا  ال���وزارات 
رمب���ا  والنفق���ات،  واالأدوار  للخ�ش���ائ�س 
ي�ش���بح الإع���ادة التوجي���ه منوذج���ا يق���ود 
اإل���ى ميزاني���ة اأكرث دراية بهم���وم النا�س، 
اأق���در مواءمة م���ع متطلباته���م املرتاكمة 
وحاجاته���م املتعاظم���ة، لك���ن االأكي���د اأن 
التغي���ر اأو التعدي���ل اأو التقلي�س �ُش���نة 
حمم���ودة طامل���ا اأنها تتما�ش���ى م���ع روؤية 
قائ���د يق���ظ، مع ب�ش���رة رئي�س حمت�ش���د 
والف���داء،  بالت�ش���حية  والعط���اء،  باحل���ب 
باالأمل والرجاء، اإنه خليفة بن �شلمان رجل 
املراحل كلها، وال�ش���عاب كلها، واالأماين 

كلها، والوطن كله.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

اإعالن جلنة حتكيم جائزة البحرين لريادة الأعمال

ل �سقف لتلقي خدمات العالج الأ�سا�سية للمواطنني

برعاية ويل العهد 

االأمرا�س امل�شتع�شية م�شمولة يف “ال�شمان ال�شحي”... رئي�س “االأعلى لل�شحة” ل� “$”:

املنام���ة- بنا: مع ب���دء العد التنازيل 
حلفل تكرمي الفائزي���ن بجائزة البحرين 
لري���ادة االأعم���ال يف ن�ش���ختها الثالث���ة، 
واملقام���ة حتت رعاي���ة ويل العهد نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س 
جمل�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
اآل خليف���ة،  ب���ن حم���د  االأم���ر �ش���لمان 
ك�ش���فت اللجنة املنظمة عن اأع�شاء جلنة 
التحكيم العامليني التي �شتتولى مهام 
تقييم املوؤ�ش�ش���ات املتاأهلة يف املرحلة 

النهائية من هذه اجلائزة املرموقة.
الرئي����س  ق���ال  ال�ش���دد،  ه���ذا  ويف 
التنفيذي ل� »متك���ني« اإبراهيم جناحي 
“حر�شنا يف ن�شخة هذا العام من اجلائزة 
اأن تتاأل���ف جلنة التحكيم م���ن اأبرز رواد 
االأعمال الذين حققوا اإجنازات باهرة على 
امل�شتوى املحلي واالإقليمي والعاملي”.

م���ن  كالً  التحكي���م  جلن���ة  وت�ش���م 
اإجن���از  ملوؤ�ش�ش���ة  التنفي���ذي  الرئي����س 
البحري���ن ال�ش���يخة ح�ش���ة بن���ت خليف���ة 
اآل خليف���ة، والرئي�س التنفي���ذي ل�رصكة 
مب���ادر خلدمات املوؤ�ش�ش���ات ال�ش���غرة 
واملتو�ش���طة اأحم���د املط���وع، ورئي����س 
جمل����س اإدارة والرئي�س التنفيذي ل�رصكة 
برومو�ش���يفن القاب�ش���ة اأك���رم مكنا�س، 

ورئي����س جمل����س اإدارة منت���دى مالئك���ة 
االأعمال العامل���ي ورابطة اأوروبا ملالئكة 
االأعم���ال بيرب�س الطنطا����س، والرئي�س 
واملدير الع���ام ل�ش���ندوق خمترب معهد 
حبي���ب  للتكنولوجي���ا  ما�شات�شو�ش���ت�س 
حداد، ورئي�س جمل�س اإدارة �رصكة بي دي 
اأو ج���واد حبيب، جواد حبيب، وم�شت�ش���ار 
حمم���د  لتمك���ني  التنفي���ذي  الرئي����س 
بوجري، وموؤ�ش����س والرئي�س التنفيذي 

ورئي�س جمل����س اإدارة جمموع���ة بيناكل 
نينا فاكا.

من جانب اآخر، اأكد مدير م�رصوع جائزة 
البحرين لريادة االأعمال في�شل �شلطان 
“خالل هذه املرحلة، �شتخ�ش���ع ال�رصكات 
لعملي���ة حتكي���م دقيقة م���ن جانب جلنة 
التحكي���م وفق���اً ملعاي���ر كل فئ���ة من 
فئات اجلائزة التي ت�ش���م خم�س فئات، 
وت�ش���مل قطاعات وا�ش���عة م���ن االأعمال 

بتنوعها واأحجامها، و�ش���يتم االإعالن عن 
الفائزي���ن يف فئ���ات اجلائ���زة املختلفة 
يف حفل التكرمي الذي �ش���يعقد يف �شهر 

اأبريل املقبل”.
�ش���بع  اجلائ���زة تت�ش���من  اأن  يذك���ر 
فئ���ات، وهي: جائزة العام للموؤ�ش�ش���ات 
الع���ام  جائ���زة  ال�ش���غر،  املتناهي���ة 
الع���ام  جائ���زة  النا�ش���ئة،  للموؤ�ش�ش���ات 
ومتو�ش���طة،  ال�ش���غرة  للموؤ�ش�ش���ات 
جائزة العام للموؤ�ش�ش���ات الوطنية ذات 
الطابع الدويل، جائزة العام للموؤ�ش�شات 
ذات االأعمال امل�ش���تدامة، جائ���زة العام 
لرائدة االأعمال املتمي���زة، وجائزة العام 

الإجنازات العمر.
حتظى اجلائزة بدعم عدد من ال�رصكاء 
االإ�ش���رتاتيجيني، وهي: وزارة ال�ش���ناعة 
والتج���ارة وال�ش���ياحة، جمل����س التنمي���ة 
االقت�ش���ادية، وبن���ك البحري���ن للتنمية، 
وغرفة �ش���ناعة وجت���ارة البحري���ن، اإلى 
جان���ب ال����رصكاء اال�شت�ش���اريني، وه���ي: 
املرك���ز العربي الدويل لري���ادة االأعمال 
االأم���م  منظم���ة  مكت���ب   - واال�ش���تثمار 
املتح���دة للتنمية ال�ش���ناعية )يونيدو( 
البحرين،  لال�ش���تثمار والتكنولوجي���ا يف 

و�رصكة EY البحرين.

اأكد رئي�س املجل�س االأعلى لل�ش���حة 
الفريق طبيب ال�ش���يخ حممد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة اأن احلكومة �ش���تتكفل بدفع 
تكاليف الرزمة ال�ش���حية للمواطنني يف 

م�رصوع ال�شمان ال�شحي.
ولف���ت يف رّده عل���ى ا�شتف�ش���ارات 
مبل���غ  اأن  اإل���ى  »الب���الد«  ل����  �ش���حفية 
اال�ش���ت����راك ه���و مبل���غ يدف������ع م������رة 
ك���ل �ش���نة ع���ن الف�����رد، ويغط��ي جميع 
الزيارات ال�شحية املحتملة خالل ال�شنة 
الواحدة، وال يرتبط البتة يف عدد املرات 
اأو نوعية املر�س اأو الت�شخي�س اأو العالج 

امل�شمولة يف الرزمة ال�شحية.
وذك���ر اأن املبل���غ ال���ذي �ش���تدفعه 
احلكومة عن كل مواطن والبالغ نحو 550 
ا، جاء بناًء على الدرا�شات  ديناًرا �ش���نويًّ
التي ق���ام بها البنك ال���دويل، بالتعاون 
مع املجل�س االأعلى لل�شحة حول متو�شط 
�رصف احلكومة على املواطن يف ال�شحة.

وبنّي ال�شيخ حممد بن عبداهلل اأن هذا 
املبلغ ي�ش���مل جميع اخلدمات ال�ش���حية 
االأولي���ة والثانوية امل�ش���مولة يف الرزمة 
ال�شحية للمواطنني، والتي ال تقل باأقل 
تقدي���ر ع���ن اخلدمات ال�ش���حية احلالية 
وال���رزم ال�ش���حية االأخ���رى للمواطن���ني 

واملقيمني.
واأو�ش���ح اأن���ه يتاح للمواط���ن انتقاء 
�ش���يوفرها  الت���ي  االختياري���ة  الرزم���ة 
ال�ش���ندوق، والت���ي ت�ش���مل عل���ى مزايا 
اأخرى منها العالج يف املن�ش���اآت اخلا�شة 
اأو ا�ش���تخدام الغرف اخلا�شة اأو ما �شابه 
ذلك، على اأن يدفع املواطن لل�شندوق 
ن�ش���بة م���ن قيم���ة اال�ش���رتاك م���ن هذه 

الرزمة.
وتابع اأن املجل�س �شيعمل على اإجراء 
درا�شة اكتوارية متكاملة؛ للو�شول اإلى 
ح�ش���ابات دقيقة فيما يخ�س احل�شابات 
ال�شحية، ومبلغ اال�ش���رتاك الكلي الذي 
�ش���تتكفل احلكومة لدفعه عن املواطن 

لل�شندوق.
 

ن����س  عر����س  ياأت���ي  وفيم���ا   
اال�شتف�ش���ارات وردود رئي����س املجل�س 

االأعلى لل�شحة عليها:

“البالد”:  كيف سيتم احتساب 
مبلغ االشتراك من عدد المرات 

ونوع الخدمات التي استفاد 
منها المواطن خالل العام 

الواحد؟ 

-ال�ش����يخ حمم����د: بناًء على م����ا جاءت به 
روؤية البحرين االقت�شادية 2030، وما تن�س 
عليه اخلطة الوطنية لل�ش����حة، ياأتي برنامج 
ال�شمان ال�ش����حي لي�شمن للمواطن خدمات 
�ش����حية ذات جودة عالية تتميز بال�ش����فافية 

واال�شتدامة وامل�شاواة.
وبن����اًء عل����ى م����ا جاء ب����ه د�ش����تور مملكة 
البحرين فاإن حق املواطن يف العالج م�شون، 
اإذ �شتتكفل احلكومة بكافة م�شاريف الرزمة 

ال�شحية للمواطنني.
اأما بالن�ش����بة ملبل����غ اال�ش����رتاك، فبينت 
الدرا�ش����ات الت����ي ق����ام به����ا البن����ك الدويل 
بالتع����اون مع املجل�����س االأعلى لل�ش����حة، اأن 
متو�ش����ط �رصف احلكومة على �شحة املواطن 
ا،  يع����ادل م����ا يق����ارب 550 دين����اًرا �ش����نويًّ
و�ش����تتكفل احلكوم����ة بدف����ع ه����ذا املبل����غ 
ل�ش����ندوق التاأمني عن املواطن دون وجود 
�ش����قف لتلقي اخلدمات العالجية االأ�شا�شية 

للمواطنني. 
و�ش����يقوم املجل�س االأعلى لل�شحة بعمل 
درا�ش����ة اكتواري����ة متكامل����ة للو�ش����ول اإلى 
ح�ش����ابات دقيق����ة فيم����ا يخ�س احل�ش����ابات 
ال�ش����حية ومبل����غ اال�ش����رتاك الكل����ي الت����ي 

�ش����تتكفل احلكوم����ة لدفع����ه ع����ن املواطن 
لل�ش����ندوق جلميع اخلدمات ال�شحية االأولية 
والثانوي����ة امل�ش����مولة يف الرزم����ة ال�ش����حية 
للمواطنني )والتي ال تق����ل باأقل تقدير عن 
اخلدمات ال�ش����حية احلالية( والرزم ال�شحية 

االأخرى للمواطنني واملقيمني.
 

“البالد”: هل سيتم احتساب 
مبلغ االشتراك لقاء كل 

خدمة وكل زيارة يقوم بها 
المريض؟

-ال�ش����يخ حممد: اإّن مبلغ اال�شرتاك هو 
مبلغ يدفع مرة كل �شنة عن الفرد، ويغطي 
جمي����ع الزي����ارات ال�ش����حية املحتملة خالل 
ال�ش����نة الواحدة، وال يرتب����ط البتة يف عدد 
املرات اأو نوعية املر�س اأو الت�شخي�س اأو 

العالج امل�شمول يف الرزمة ال�شحية.
 

“البالد”: هل تطبيق قانون 
الضمان الصحي سيتيح 

للمواطن االستفادة من 
خدمات المستشفيات 

والمراكز الصحية الخاصة في 
إطار مبلغ االشتراك؟ 

احلكوم����ة  تتكف����ل  حمم����د:  -ال�ش����يخ 
بتغطي����ة كل بحرين����ي بالرزمة االأ�شا�ش����ية 
ال�ش����حية للمواطن����ني، التي ت�ش����مل كافة 
����ا  حاليًّ املتواف����رة  ال�ش����حية  اخلدم����ات 
�ش����من جميع املراكز ال�ش����حية احلكومية 

وامل�شت�ش����فيات احلكومي����ة، ومنها جممع 
ال�ش����لمانية الطبي، م�شت�شفى امللك حمد، 
وامل�شت�ش����فى الع�ش����كري ومرك����ز القلب، 
على اأن تغطي الرزمة ال�شحية للمواطنني 
العالج يف كافة هذه املن�ش����اآت ال�ش����حية، 

وتتكفل احلكومة بالدفع لهذه الرزمة.
الرزم����ة  انتق����اء  للمواط����ن  ويت����اح 
ال�ش����ندوق،  التي �ش����يوفرها  االختياري����ة 
والت����ي ت�ش����مل عل����ى مزاي����ا اأخ����رى منه����ا 
العالج يف املن�ش����اآت اخلا�ش����ة اأو ا�شتخدام 
الغرف اخلا�ش����ة اأو ما �ش����ابه ذلك، على اأن 
يدفع املواطن لل�ش����ندوق ن�شبة من قيمة 

اال�شرتاك من هذه الرزمة.
  

“البالد”: هل بعد أن يستنفذ 
المواطن مبلغ االشتراك 

الحكومي المقرّر له، 
سيتحمل تكلفة عالجه سواء 

في العام أو الخاص؟

الرزم����ة  تتكف����ل  حمم����د:  -ال�ش����يخ 
ال�ش����حية للمواطنني املغطاة بالكامل من 
قب����ل احلكومة بع����الج املواط����ن يف اأي من 
املن�ش����اآت احلكومية، دون �ش����قف للعالج 
ودون تكلفة عليه، فهي غر مرتبطة بعدد 

مرات الرتدد على اخلدمات ال�شحية.
واأم����ا الرزم����ة االختياري����ة والع����الج يف 
القطاع اخلا�س، فيتحمل املواطن يف هذه 

احلالة ن�شبة من التكلفة.
 

“البالد”: ما الخدمات التي 
سيشملها مبلغ االشتراك، 
وماذا عن الحاالت الطارئة 

والمستعصية؟

-ال�ش����يخ حمم����د: ال �ش����قف للعالج مع 
الرزم����ة ال�ش����حية للمواطن����ني يف املراكز 
ال  حي����ث  احلكومي����ة،  وامل�شت�ش����فيات 
يتحم����ل املواطن اأية تكاليف يف اإطار هذه 
الرزم����ة وت�ش����مل جمي����ع احل����االت الطارئة 

وامل�شتع�شية.

• •�شمو ويل العهد	  اإبراهيم جناحي	

�سيد علي املحافظة

• ال�شيخ حممد بن عبد اهلل 	

“اخلا�س” يف  ع�����الج�����ه  ق����ي����م����ة  م������ن  ن�������ش���ب���ة  ����ش���ي���ت���ح���م���ل  امل�������واط�������ن 
درا�������ش������ة اك������ت������واري������ة دق����ي����ق����ة ل���ت���ح���دي���د م���ب���ل���غ اال��������ش�������رتاك ال���ك���ل���ي
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واخلليج  ال��ب��ح��ري��ن  يف  ورائ����د  ج��دي��د  حل���دث  ت�أ�سي�س  �سموه�  رع���ي��ة  احل��ل��ي��ب��ي: 

امل�لكي: املع�سكر ي�سلط ال�سوء على م� متتلكه املراأة اخلليجية الكفيفة من قدرات

�نطالق �ملع�سكر �خلليجي �لأول للمر�أة �ملعاقة ب�رصيا يف �أبريل
برع�ية كرمية من �سمو ال�سيخة زين بنت خ�لد

برع�ي���ة كرمية م���ن لدن رئي�س���ة جمل����س اأمن�ء 
امل���رة اخلليفي���ة �س���مو ال�س���يخة زي���ن بن���ت خ�لد 
اآل خليف���ة، تنظ���م جلنة امل���راأة والطف���ل يف جمعية 
ال�س���داقة للمكفوفني اأول مع�س���كر خليج���ي للمراأة 
ذات الإع�قة الب�رصية يف البحرين واخلليج للفرتة من 

1 اإلى 6 اأبريل املقبل.
اأعلن ذلك رئي�س جمعية ال�س���داقة للمكفوفني 
ح�سني احلليبي، يف موؤمتر �سح�يف عقدته اجلمعية يف 

مقره�.
وثّم���ن احلليب���ي يف بداي���ة املوؤمت���ر ال�س���ح�يف 
الرع�ية الكرمية ل�س���مو ال�س���يخة زين بن���ت خ�لد اآل 
خليفة للمع�سكر، موؤكًدا اأن ل�سموه� مب�درات ري�دية 
يف العم���ل التطوع���ي واخل���ري ب�لبحرين، مو�س���ًح� 
اأن رع�ية �س���موه� للمع�س���كر الأول للم���راأة الكفيفة 
ت�أ�س���ي�س حل���دث جدي���د ورائد يف البحري���ن ومنطقة 

اخلليج.
واأك���د رئي����س جمعي���ة ال�س���داقة للمكفوف���ني 
على ال�س���تج�بة ال�رصيعة واملب��رصة من �سمو ال�سيخة 
زين بنت خ�لد اآل خليف���ة لطلب اجلمعية، معرب� عن 
ال�سع�دة الكبرة التي غمرتن� بكرم �سموه� ب�لرع�ية 

والدعم.
واأو�سح رئي�س جمعية ال�سداقة للمكفوفني اأن 
رع�ية �سموه� للمع�سكر ي�أتي انطالًق� من التوجيه�ت 
ال�س���ديدة للقي�دة احلكيمة برع�ية ودعم هذه الفئة 
املك�فح���ة، وتوطي���ًدا لو�س����ئج املحبة والتوا�س���ل 
والتع����ون بني اأع�س����ئه� ونظرائهم يف دول جمل�س 
� وت�أكيًدا على  التع�ون لدول اخلليج العربي، وحر�سً
تعزي���ز مك�نة املراأة ذات الإع�ق���ة الب�رصية مب� متلك 
من قدرات واإبداع�ت متميزة، مو�س���ًح� اأن املع�سكر 
�س���ينطلق خالل الفرتة م���ن 1 اأبريل الق����دم وحتى 
6 من ال�س���هر ذاته، �س���يكون مع�س���كًرا �س�مالً بك�فة 
الن�س����ط�ت والفع�لي�ت التي حتت�جه���� املراأة ذات 

الإع�قة الب�رصية.
وق�ل احلليبي “اإن جمعية ال�سداقة للمكفوفني 

التي بداأت العمل قبل 36 �س���نة، ك�نت ت�سع املراأة 
�س���من اأول اهتم�م�ته�”، م�س���دًدا اأن املراأة �س���كلت 
الركيزة الأ�س��سية يف جن�ح م�سرة اجلمعية وتفوقه� 
وا�س���تمراره� وري�دته�، مو�س���ًح� اأن اجلمعية عملت 
على اإخراج هذه الإن�س����نة م���ن النفراد والعزلة التي 
قد تعي�سه� ب�سبب حرم�نه� من نعمة الب�رص، من خالل 
تعزي���ز ثقته���� بذاته� وحثه���� على العم���ل والنج�ح، 
موؤك���ًدا اأن ه���ذا م� مل�س���ن�ه عل���ى اأر����س الواقع من 
امل���راأة يف اجلمعي���ة، فق���د اأدت دوره� على اأف�س���ل 
وجه، وك�نت ال�سب�قة واملب�درة وب�سه�دة اجلميع يف 
االنخراط باحلراك املجمعي كمتط�عة وكفاعلة ت�ؤمن 

بدوره� وم�سوؤوليته� يف املجتمع.
واأ�س����ر احلليب���ي اإل���ى اأن جلنة امل���راأة والطفل 
بداأت العمل منذ 20 ع�ًم�، على يد موؤ�س�س���ته� ع�سو 
اجلمعي���ة �رصيف���ة امل�لك���ي، وك�نت ومن���ذ انطالقه� 

راف���ًدا م���ن الرواف���د الأ�س��س���ية وك�ن���ت دوًم� جلنة 
ن�سطة، وبف�س���ل ذلك الإمي�ن والثقة الكبرين لدى 
رئي�س���ة اللجنة ب�لدور املهم الذي تقوم به، م�س���ًرا 
اإل���ى اأن اجلمعي���ة اأق�م���ت العدي���د م���ن الفع�لي����ت 
والرامج التي �س���ملت عدًدا م���ن املح�ور والعن�وين 
التي ت�س���ب يف دعم املراأة الكفيفة وتعزيز وجوده� 

ودوره� ب�ملجتمع.
وك�س���ف احلليبي اأن الجتم�ع الت�أ�سي�س���ي الذي 
�س���يعقد ب�جلمعي���ة بح�س���ور مندوب���ي اجلمعي����ت 
اخلليجية �سيعلن انطالق وت�سكيل اأول رابطة للمراأة 
اخلليجي���ة الكفيفة، لالنطالق بعم���ل جم�عي خليجي 
موّحد، يق�م قبل �س���نتني يف دولة خليجية موؤكًدا اأن 
الرابط���ة ك�نت مقرتًح� بحرينيًّ� خ�ل�ًس���� ليتم اعتم�د 
الرابط���ة م���ن خ���الل وزارة التنمية لتمك���ني الرابطة 
ب�إق�م���ة فع�لي����ت ون�س����ط�ت غ���ر م�ألوف���ة للمراأة 

الكفيف���ة وترك���ز عل���ى اجلوان���ب احلي����ة واجلمعية 
اخل��س���ة به����. وم���ن ج�نبه����، رفع���ت رئي�س���ة جلنة 
املراأة والطفل �رصيفة امل�لكي جّل ال�س���كر والتقدير 
ل�س���مو ال�س���يخة زين بنت خ�لد اآل خليف���ة لرع�يته� 
اأول مع�س���كر للفتي�ت الكفيف�ت، معربة عن فخره� 
واعتزازه���� ب����أن تكون للبحري���ن الري����دة يف اإق�مته 
وانطالق ن�سخته الأولى. واأكدت امل�لكي اأن خمرج�ت 
اإر�س����له� للجه����ت  وتو�س���ي�ت املع�س���كر �س���يتم 
املخت�س���ة لتخ�ذ م� يلزم، موؤكدة اأن كل الفع�لي�ت 
والور�س الت���ي نظمته� اللجنة ك�ن���ت تلفت الأنظ�ر 
والنتب�ه اإلى م�س����كل املراأة املع�قة، وتقدم خالله� 
التدريب والت�أهيل. وحول اأهداف املع�سكر، اأ�س�رت 
امل�لكي اإل���ى اأنه� تهدف اإلى تعزي���ز اإمك�نية املراأة 
الكفيف���ة – كقرينته���� الع�دية – م���ن تنظيم اإق�مة 
اأول مع�س���كر خليجي توعي ترفيهي ري��س���ي �س�مل 

وال�س���عي ل�س���تمراره، وال���ذي يوؤك���د مب���داأ الكف�ءة 
وامل�س����واة، وتعزي���ز دور املراأة اخلليجي���ة الكفيفة 
ومتكينه� من اأداء دوره� الفع�ل يف �ستى املج�لت، 
ب�لإ�س����فة اإلى اإت�حة الفر�س���ة للم�س�رك�ت لتوطيد 
الثق���ة م���ن خ���الل برام���ج عملي���ة جم�عي���ة حمف���زة، 
وت�س���جيع امل�س�رك�ت على ا�ستخدام الع�س� البي�س�ء 
وف���ن احلركة والتوج���ه من خالل الرام���ج املتعددة 
للمع�س���كر ليك���ون ذلك ح�ف���ًزا له� على ال�س���تمرار 
يف احلرك���ة ب��س���تقاللية، وحتفيز امل�س����رك�ت على 
العتم�د على النف�س واكت�س����ب امله�رات احلي�تية 
لرتجمته� يف حي�تهن العملية، وت�س���جيع امل�س�رك�ت 
املح���ددة  بامل�اعي���د  وااللت���زام  االن�ض���باط  عل���ى 
للرن�مج لينعك�س ذلك على حي�تهن الع�مة، وتب�دل 
اخلرات والتج�رب وتوطي���د اأوا�رص املحبة والتع�ون 

بني امل�س�رك�ت يف برامج املع�سكر.

• ج�نب من املوؤمتر ال�سح�يف	

نظم �سوق املزارعني �سب�ح اأم�س فع�لي�ت 
مهرج�ن الطم�طم يف ا�سبوعه اخل�م�س ع�رص و�سط 
ح�س���ور كبر من املواطنني ورواد املهرج�ن مب� 
يزيد ع���ن 25 األف زائر للتعرف على اأف�س���ل م� 
يت���م اإنت�جه من منتج����ت الطم�ط���م واملنتج�ت 

امل�ستخدم فيه� الطم�طم ب�سفة اأ�س��سية.
�س����رك ف���ى املهرج����ن 13 مزارع���� وعددا 
م���ن الطه����ة فن���دق الرتزك�رلت���ون، اإذ مت عمل 
�سل�س�ت خمتلفة ب��س���تخدام الطم�طم وكذلك 
ا�س���تعرا�س فن النحت على الطم�طم كم� �س�رك 
فى املهرج�ن عدد م���ن ال�رص املنتجة والفن�نني 
حي���ث قدم���وا اإبداع�تهم ب��س���تخدام ر�س���وم�ت 

لثم�ر الطم�طم.
عر����س  املهرج����ن  فع�لي����ت  وت�س���منت 
معلوم����ت وافية عن الطم�طم وزراعته� والطرق 
املث�لي���ة لنت�جه���� وفوائده���� ال�س���حية واأه���م 
املنتج�ت التي ت�س���تخدم فيه� الطم�طم وطرق 
جتهي���ز ال�سل�س����ت وال�س���لط�ت وكذلك عر�س 
املنتج�ت املحلية من ثم�ر الطم�طم ذات اجلودة 

الع�لية. 
وب���دوره، ق����ل الق�ئ���م ب�أعم�ل مدي���ر ادارة 
الرثوة النب�تية بوك�ل���ة الزراعة والرثوة البحرية 
ح�سني الليث اإن ثم�ر الطم�طم حقق جن�ح� كبرا 
فى ن�س���بة الإنت�جية ل���دى املزارعني البحرينني 
لهذا الع�م يف خط���وة مهمة نحو حتقيق الكتف�ء 

الإنت�ج���ي م���ن اخل����رصوات ومن�ف�س���ة املنتج�ت 
ال���واردة من اخل�رج وفق���� ل�س���رتاتيجية وك�لة 
الزراعة. واأ�س����د الليث بنج�ح مهرج�ن الطم�طم 
والق�ئمني فع�لي�ت �سوق املزراعني، م�سراً الى 
اأن مهرج�ن الطم�طم جنح فى ا�ستقط�ب الرواد 
اإليه مل� يت�س���منه م���ن جمموعة م���ن الفع�لي�ت 
التي تعتمد على ج���ذب الرواد من خالل الرتكيز 
اأف�س���ل املنت�ج����ت والف�س����ئل  عل���ى عر����س 

املهجنة واملنتجة حملي� وكذلك تنظيم فع�لي�ت 
عل���ى ه�م����س املهرج����ن للمهتم���ني ب�س���ن�عة 
وانت����ج الطم�طم وا�س���تخدامه� كلوح����ت فنية 

وا�ستخدامه� فى اأعم�ل فنية مبتكرة وجذابة.
و�سهد ال�س���وق اإقب�ل غر م�سبوق من الزوار 
وامل�س�ركني و�سط تف�عل من قبل امل�ستهلكني 
على �رصاء املنتج�ت بكمي�ت كبرة بلغت ن�سبته� 
اإلى م� يقرب من 95 % من منتج�ت اخل�رصاوات، 

م�س���يدين يف الوقت ذات���ه ب�ملنتج����ت املحلية 
املعرو�س���ة ب�ل�سوق التي لقت ا�ستح�س�ن� كبرا 

من زوار املك�ن ومن امل�س�ركني فيه.
و�ست�س���تمر فع�لي�ت ال�سوق كل يوم �سبت 
من كل اأ�س���بوع حت���ى اأبريل، حيث يفت���ح اأبوابه 
اأم����م زواره بدءاً من )8.00 �س���ب�ح� حتى 12.00 
ظه���را( مب�س����ركة 34 مزارع� بحريني���� يقومون 
بعر����س منتج�ته���م الزراعية م���ن اخل�رصاوات يف 

احتف�لي���ة ت�س���ويقية وطني���ة تنظمه���� الزراع���ة 
وال���رثوة البحرية مت��س���ي� مع املب����درة الوطنية 
لرئي�س���ة املجل�س الأعلى للمراأة �س����حبة ال�سمو 
امللكي الأمرة �س���بيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليفة 
لتنمية القط�ع الزراعي، وت�س���تمر لتحقيق رواج 
للمنت���ج الزراع���ي البحرين���ي بجودت���ه الع�لي���ة، 
وزي����دة لدخل املزارع���ني البحرينيني مبنظومة 

ت�سويقية متك�ملة.

“�ملزر�عني” ينظـم مهرجـان �لطماطـم بح�سـور 25 �ألــف ز�ئــر
بيع 95 % من منتج�ت ال�سوق

بدور �ملالكي

ت�سوير: عبد�لر�سول �حلجريي 



4local@albiladpress.com ريبورتاج األحد 19 مارس 2017  
 20 جمادى اآلخرة 1438
العدد 3078 

جاليات ت�سطحب كالبها للم�سي 3 كيلومرتات يف ع�سكر
عد�سة “$” تتابع الفعالية ال�سنوية جلمعية الرفق باحليوان:

 �س���هدت فعالية جمعية الرفق باحليوان ال�سنوية 
“امل�سي مع الكالب” ح�سورا عائليا متنوعا وغالبيتهم 

من اجلاليات الأجنبية بالبحرين.
وتنظ���م اجلمعي���ة ه���ذه الفعالي���ة من���ذ 17 عاما. 

وتتلخ�ص يف جتمع لهواة تربية الكالب وامل�سي معهم 
يف طريق قريب من مقر اجلمعية مبنطقة ع�سكر وذلك 

مل�سافة قرابة 3 كيلومرتات.
وقال منظمون لل�س���حيفة اإنه ت�سنى لهواة الكالب 
والذي���ن ل ميلك���ون كالب���ا ا�س���تعارة بع����ص الكالب 
املوج���ودة ل���دى اجلمعي���ة وامل�س���ي معه���ا بطري���ق 

الفعالية.
ور�سدت عد�سة “البالد” ح�سورا متنوعا بالفعالية. 
وبع�ص امل�س���اركني ا�س���تثمر هذه الفعالية ملمار�سة 

ريا�سة امل�سي اأي�سا.
و�س���هدت الفعالي���ة تفاع���ال عفويا م���ن الأطفال 
خ�سو�سا يف ظل ت�ساقط اأمطار خفيفة يف يوم الفعالية.

عبدالر�سول احلجريي

ت�سوير: ر�سول احلجريي
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سفارتنا المؤجلة 
بالبرازيل

 
البحريني���ة  الدبلوما�س���ية  اأحي���ي 
بقيادة وزير اخلارجية ال�سيخ خالد بن 
اأحمد اآل خليفة. يجول القارات، حامال 

حقيبة ال�سفر و�سوؤون املنامة.
-قريب���ة  ق���رارات  ع���ن  وق���راأت 
ال�س���دور- تت�س���من تدويرا ل�سفراء، 
وتعيني اآخرين، بعوا�سم �سنع القرار 

ودول عربية.
ويتزامن ن�رش هذه الأخبار مع بحث 
ا من وزارة اخلارجية  جمل�س النواب ردًّ
الدبلوما�س���ي  املنام���ة  ثق���ل  ب�س���اأن 
ال���وزارة لفت���ح  باخل���ارج وحت���ركات 
الربازي���ل،  يف  الأول���ى  �س���فارتني، 

والأخرى يف اإندوني�سيا.
ا�س���توقفني الوعد بفتح �س���فارة 
املنام���ة يف برازيليا؛ لأنه م�س���ى عليه 
3 �س���نوات، ومل يب����رش الن���ور. واأجهل 
اأ�سباب تكرار الوعد بفتح اأول �سفارة 
لبالدنا يف ق���ارة اأمريكا الالتينية دون 

تنفيذ.
واأ�سري اإلى اأن جمل�س الوزراء وافق 
بجل�س���ته املنعقدة يف 6 اأبريل 2014 
على اإن�س���اء بعثة دبلوما�س���ية ململكة 
البحري���ن ل���دى جمهوري���ة الربازي���ل 
ال�س���ديقة، وكّلف اجلهات  الحتادية 
املخت�س���ة باتخ���اذ الإج���راءات الفنية 
والقانوني���ة الالزم���ة. )و�س���لة اجتماع 
http://www.bna. احلكوم���ة: 

.)bh/portal/news/612413
وداأبت الوزارة اإدارة �رشيط مكرر؛ 
لل���رد عل���ى اقرتاح���ات فتح �س���فارة، 
باأي بلد، ي�س���هد ح�سورا وازنا للجالية 
الطالبي���ة اأو امل�س���تثمرين، ب���اأن لدى 
بالدن���ا 28 �س���فارة )متثي���ل مقيم(، 
و4 قن�س���ليات، والعم���ل ج���اٍر لفت���ح 

�سفارتني بالربازيل واإندوني�سيا.
لت�رشي���ع  امل�س���وؤولني  واأح����س 
خطوات افتتاح هذه ال�سفارة وغريها، 
بخا�س���ة اأن ال�س���تثمارات الربازيلية 
بالبحرين ت�س���ل اإلى 4 ماليني دولر، 
للمملك���ة  ا�س���تثمارات  مقاب���ل  ويف 
باجلمهورية ال�سديقة تبلغ قرابة 2.6 

مليون دولر.
 

تيار
“بالن�س���بة للعامل اأنت �سخ�س ما، 

وبالن�سبة ل�سخ�س ما اأنت العامل”.
�ل�شاعر �إري�ش فريد

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

“جائزة �لأمرية �شبيكة �لعاملية �عرت�ف �أممي بنجاح �لنموذج �لبحريني

�لبحرين ت�شكل عالمة مهمة ل�شون حقوق �ملر�أة

“الأعلى للمراأة” انتقل من الإقليمية اإلى العاملية.. فعاليات:

“الإ�سكان” تويل اهتماما بالغا بتفعيل مبداأ تكافوؤ الفر�س... ح�سة بنت خليفة:

املنامة - بنا: اأكدت فعاليات حكومية ويف 
القط���اع اخلا�س وموؤ�س�س���ات املجتمع املدين 
اأن اإطالق جائزة الأمرية �س���بيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة العاملية لتمكني امل���راأة، يثبت اأن 
�سيا�سات وبرامج وم�س���اريع متكني املراأة يف 
البحري���ن باتت منوذًج���ا عامليًّا يحت���ذى اأمام 
جميع الدول ال�س���اعية اإل���ى تفعيل دور املراأة 
وزي���ادة م�س���اهمتها يف احلياة العامة، خا�س���ة 
بع���د التبن���ي والدعم ال���دويل له���ذه اجلائزة 
التي ج���رى اإطالقها يف مق���ر الأمم املتحدة يف 

نيويورك بح�سور عربي وعاملي وا�سعني.
واأ�س���ارت الفعاليات اإل���ى اأن اأهمية هذه 
اجلائزة تنبع يف اأنها تكّر�س جملة من املعايري 
املنهجية العامة لتمكني املراأة، خا�س���ة واأنها 
تاأت���ي بعد ع�رش �س���نوات م���ن اإط���الق اجلائزة 
عل���ى م�س���توى البحري���ن متكن���ت خاللها من 
اإر�ساء اآليات وا�س���حة متطورة، مع التاأكيد اأن 
املجل�س الأعلى للمراأة بعد اإطالق هذه اجلائزة 
مل يع���د بيت خربة اإقليمي يف خمتلف ق�س���ايا 
امل���راأة فقط، واإمنا و�س���ع قدمي���ه على عتبة 

العاملية يف جمال متكني املراأة.
بدوره، قال اأ�س���تاذ القانون الدويل العام 
امل�س���اعد بجامعة البحرين خليفة الفا�سل، اإن 
اإطالق جائزة �س���احبة ال�س���مو امللكي الأمرية 
�س���بيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة العاملي���ة 
لتمكني املراأة و�س���ع امل���راأة بالأمم املتحدة، 
وتوقيع مذكرة التفاه���م بني املجل�س الأعلى 
للمراأة وهيئة الأمم املتحدة للمراأة من �ساأنها 
اأن تع���ّزز من الو�س���ع الرائد للم���راأة يف مملكة 
البحرين على الأ�س���عدة احلقوقية والقانونية 
والقت�س���ادية  والجتماعي���ة  والثقافي���ة 
والإعالمية، موؤكًدا اأن جتربة مملكة البحرين يف 
متك���ني املراأة تعد من الأجنح عربيًّا واإقليميًّا، 
ون�س���بة متثيل املراأة يف ال�سلطة الت�رشيعية يف 
مملك���ة البحرين تع���د من الأك���رب يف املنطقة 
واأعلى من الكثري من الدول التي ت�س���نف من 

قبل الأمم املتحدة كدول متقدمة.

واأك���د رئي����س جمعية ال�س���حفيني موؤن�س 
املردي اأن جائزة الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 
العاملي���ة لتمك���ني امل���راأة تع���ّزز م���ن مكانة 
البحرين يف اأو�س���اط املجتم���ع الدويل، ومتثل 
اإقراًرا عامليًّا بنجاح �سيا�سات وجهود التنمية 
الب�رشية يف البحرين جلميع ال�رشائح، ومن بينها 
�رشيحة املراأة التي بات اجلميع يقر بالإجنازات 

التي حتققت لها، ومبكت�سباتها.
كما اأكد امل���ردي اأهمية دعم هذه اجلائزة 
ع���رب القي���ام بحمل���ة ترويجي���ة على م�س���توى 
الع���امل، بغي���ة التعريف بها وت�س���جيع خمتلف 
موؤ�س�س���ات القطاعني العام واخلا�س والأهلي 
على امل�س���اركة، ومبا ي���وؤدي اأي�ًس���ا اإلى رفع 
م�س���توى الوعي العاملي باأهمية متكني املراأة 
م���ن جه���ة، ويعك����س املكانة املتقدم���ة التي 
و�س���لت اإليها مملكة البحري���ن يف هذا املجال 

من ناحية اأخرى.
وقال “هذه اجلائزة تاأتي بعد ع�رش �سنوات 
م���ن اإطالقها على ال�س���عيد املحل���ي، والعامل 
كله مدع���و اليوم للتعرف عل���ى جناح التجربة 
البحرينية يف هذا املجال، خا�سة بعد اأن حققت 
اجلائزة املحلية خ���الل عقد من الزمان تغيرًيا 
���ا يف العديد من موؤ�س�س���ات  ���ا وهيكليًّ حقيقيًّ

الدول���ة، ف�س���اًل عن تقدمي اأف���كار وم�رشوعات 
وتطبيقات ترفع من �س���اأن املراأة مبا ت�س���عى 

هذه اجلائزة لرت�سيخه والعمل عليه”.
م���ن جانب���ه، اأك���د املدي���ر الع���ام لتنمية 
امل���وارد الب�رشي���ة والأداء يف دي���وان اخلدم���ة 
املدنية ع���ادل حجي اأن اإط���الق جائزة الأمرية 
�س���بيكة بنت اإبراهيم العاملية لتمكني املراأة 
ا لتعري���ف العامل  ي�س���ّكل فر�س���ة مواتية ج���دًّ
بري���ادة البحرين على �س���عيد امل�س���اواة بني 
الرجل وامل���راأة يف الروات���ب والأجور وخمتلف 
االمتيازات وال����روط الوظيفية، خا�س���ة واأن 
امل���راأة يف كثري من دول الع���امل –حتى بع�س 
الدول املتقدمة- تعاين من التمييز يف فر�س 
العم���ل واملعامل���ة الوظيفي���ة يف ظ���ل وجود 
�ُس���لَّمي روات���ب متمايزين واح���د للرجل واآخر 
للم���راأة، فيما يعترب عدم التمييز �س���د املراأة 
العامل���ة مب���ادرة طوعي���ة من جه���ة التوظيف 
هن���اك ولي����س مبوجب قان���ون ملزم ت�س���عه 
الدولة كما هو احل���ال يف مملكة البحرين التي 
ين�س د�س���تورها على امل�س���اواة ب���ني الرجل 

واملراأة.
واأ�س���ار احلج���ي اإل���ى اأن القائم���ني عل���ى 
اجلائ���زة لديهم الكث���ري ليقولون���ه اأمام دول 

الع���امل ال�س���اعية لإن�س���اف امل���راأة، ومن ذلك 
ا  املزاي���ا املمنوحة للم���راأة البحريني���ة قانونيًّ
وم���ن بينه���ا اإج���ازة الو�س���ع مل���دة 60 يوًما، 
واإج���ازة عدة الوف���اة للموظفة امل�س���لمة التي 
توف���ى عنها زوجه���ا وذلك ملدة اأربعة اأ�س���هر 
وع����رشة اأي���ام من تاريخ وف���اة ال���زوج، واإجازة 
الر�ساعة حيث ت�ستحق املوظفة عند عودتها 
للعمل بعد اإجازة الو�س���ع �ساعتي رعاية يوميًّا 
براتب لإر�س���اع مولودها حت���ى يبلغ من العمر 
عام���ني، كما ت�س���تحق املوظفة اإجازة خا�س���ة 
ب���دون راتب لرعاي���ة طفلها ال���ذي مل يتجاوز 
عمره 6 �س���نوات بحد اأق�س���ى عامني يف املرة 
الأولى ولث���الث مرات طوال مدة خدمتها، كما 
اأن القانون مينع ت�س���غيل الإناث يف اأي م�رشوع 
�س���ناعي حكوم���ي اأو فرع منه ما بني ال�س���اعة 
الثامنة م�س���اًء وحتى ال�س���ابعة �س���باًحا ب�سكل 
عام، اإ�س���افة اإلى �سمان امل�ساواة بني الرجل 
وامل���راأة يف الع���الوة الجتماعي���ة، وغ���ري ذلك 
من مزايا. واأ�س���ار اإلى اأهمي���ة تعريف الأجهزة 
الع���امل بتجرب���ة  احلكومي���ة يف خمتل���ف دول 
مملكة البحرين يف جمال �س���يانة حقوق املراأة 
العاملة، معرًبا عن ال�ستعداد لتقدمي اأي دعم 

اأو م�سورة يف هذا ال�سدد.

اأك���دت  الإ�س���كان:  وزارة   - املنام���ة 
الإ�س���كانية  ال�سيا�س���ات  اإدارة  مدي���رة 
والتخطي���ط ال�س���رتاتيجي، رئي�س���ة جلنة 
تكافوؤ الفر�س بوزارة الإ�س���كان ال�س���يخة 
ح�س���ة بنت خليف���ة اآل خليف���ة اأن ململكة 
البحرين جتربة رائدة على م�ستوى الوطن 
العرب���ي والعامل ككل يف تعزيز دور املراأة 
باملجتمع وحتديًدا املوؤ�س�سي منه، م�سريًة 
اإل���ى اأنَّ البحرين ت�س���كل عالم���ة مهمة يف 
م�س���رية �س���ن التَّ�رشيعات والتَّدابري التي 
ت�س���من حق���وق املراأة يف كاف���ة املجالت 

والأ�سعدة.
ولفتت اإلى اأنَّ وزارة الإ�س���كان �سنت 
بدوره���ا معاي���ري وقوانني حتم���ي املراأة 
العامل���ة وتقر حقه���ا يف العم���ل، و�رشورة 
حماي���ة هذا احل���ق، وْف���ق مبداأ امل�س���اواة 
وتكاف���وؤ الفر����س بينه���ا وب���ني الرج���ل، 
م�سيدًة بدور جائزة �ساحبة ال�سمو امللكي 
الأمرية �س���بيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة 
لتمك���ني امل���راأة البحريني���ة الت���ي مُتنح 
الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية  لأف�سل 

دع���م  جم���الت  يف  املتمي���زة  واخلا�س���ة 
ومتكني املراأة البحرينية العاملة، وجائزة 
�س���موها العاملي���ة لتمك���ني امل���راأة التي 
متَّ اإطالقه���ا موؤخًرا، التي ت�س���هم يف اإبراز 
جناح���ات تعك�س تقدم و�س���ع املراأة على 

امل�ستوى الوطني وا�ستقرارها.
جاء ذل���ك �س���من �سل�س���لة الن���دوات 
التي تنظمه���ا جلنة تكافوؤ الفر�س بوزارة 
الإ�س���كان بالتع���اون مع املجل����س الأعلى 

للم���راأة، بح�س���ور وكي���ل وزارة الإ�س���كان 
ال�س���يخ عبداهلل بن اأحم���د اآل خليفة وعدد 

من م�سوؤويل الوزارة.
ال�سيا�س���ات  اإدارة  مدي���رة  ولفت���ت 
الإ�س���كانية والتخطيط ال�س���رتاتيجي اإلى 
اأنَّ الإدارة العلي���ا ب���وزارة الإ�س���كان تويل 
اهتماًما بالًغا بتفعيل مبداأ تكافوؤ الفر�س، 
مدللة ذل���ك بالق���رارات التطويرية التي 

ت�سدر ب�ساأنها دوريا.

• خليفة الفا�سل	 • • موؤن�س املردي	 عادل حجي	

“�ل�شحافة �لبحرينية” فتحت �شفحاتها لدعم ق�شايا “�ملر�أة” 
العاهل ت�سّدر تعزيز احلريات... احلايكي:

املنام���ة - مكت���ب النائ���ب روؤى احلايكي: 
�رشّح���ت رئي�س���ة جلنة �س���وؤون امل���راأة والطفل 
مبجل����س الن���واب روؤى احلايكي باأن ال�س���حافة 
البحرينية تتمتع اليوم ب�سقف كبري من احلرية، 
اأر�س���ى وعّزز اأركانها امل�رشوع الإ�سالحي لعاهل 
الب���الد، واأكد عليها د�س���تور مملك���ة البحرين، 
الأمر ال���ذي اأدى اإلى اأن تاأخذ ال�س���حافه دورها 
يف تنمي���ة املجتم���ع فهي مراآته، كما اأ�س���هم يف 
دع���م وتعزيز دور املراأة يف املجتمع، واأ�س���ارت 
احلايكي اإلى اأن ال�سحافة متثل حلقة الت�سال 
بني املواط���ن وموؤ�س�س���ات الدول���ة وما يجري 
من اأن�س���طة وفعاليات �سيا�س���ية واقت�س���ادية 
اأن  ول�س���يما  وفني���ة،  وثقافي���ة  واجتماعي���ة 

ال�س���حافة البحرينية فتحت �س���فحاتها لكافة 
األوان الطيف ال�سيا�سي.

وقالت احلايكي: “ال�سحف البحرينية تقوم 
بدور فاعل يف ن�رش املعرفة والثقافة والتنوير يف 
الداخ���ل، والرتويج للمملكة يف اخلارج، والدفاع 
عن ق�س���ايانا ومواقفنا وعر�س الإجنازات التي 
حققته���ا البالد يف خمتلف املجالت. واأكدت اأن 
دعم وم�س���اندة جالله امللك حلرية ال�سحافة يف 
البحري���ن مّكن ال�س���حافة املحلية من اأن حتقق 
قفزات نوعية كبرية، واأك�س���بها �س���يتا و�سمعة 
طيبة يف عامل ال�سحافة، وعّزز من مكانه اململكة 
ال�س���حافية والتاريخي���ة املرموق���ة باعتباره���ا 

ا وثقافيًّا كبرًيا”. •مركز اإ�سعاع ح�ساريًّ  روؤى احلايكي	
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خ�����ط�����اب�����ات ر�����ض����م����ي����ة م���ت�������ض���اب���ه���ة امل���������ض����م����ون وغ��������ر حم����������ددة ال����وق����ت

عائالت باربارية تنتظر ح�شم وزير “الأ�شغال” بناء “بيت العمر”
ا عالقة يف “التخطيط” �ضنني اأكرث من 30 اأر�ضً

طالب����ت عائالت بارباري����ة عرب “البالد” 
وزير الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ع�ضام خلف با�ضتخدام �ضالحياته 
لإنه����اء ملف خمط����ط جمم����ع 518 يف قرية 

باربار، امل�ضنف كمنطقة غر خمططة.
وتاأت����ي ه����ذه املطالب����ة بعد اأن �ض����ئم 
م����الك الأرا�ض����ي م����ن ط����ول ف����رة بق����اء 
خمط����ط املنطق����ة، وال����ذي ينق�ض����م اإلى 3 
����ا  خمطط����ات، ويت�ض����من اأكرث من 30 اأر�ضً
قيد الدرا�ض����ة باإدارة التخطي����ط العمراين، 
الأمر الذي عطلهم عن ال�رشوع يف بناء “بيت 
العمر”، وحملهم اأعباء اإ�ض����افية فوق اأعباء 

القرا�ض.
وفيما يلي عر�����ض لعدد من اخلطابات 
واملرا�ض����الت الت����ي متت ب�ض����اأن العقارات 

الكائنة بذلك املخطط.
اأح����د تلك اخلطابات �ض����ادرة عن ممثل 
الدائرة الأولى علي ال�ض����ويخ وذلك يف 31 
مايو 2015، وجاء فيه “ن����ود اإفادتكم باأن 
املجل�����ض البلدي قد رف����ع خطاب اإلى مدير 
عام التخطيط العمراين وذلك لتخاذ الالزم 

ب�ضاأن املو�ضوع”.
وي�ض����ر اخلط����اب اإلى اأنه وبح�ض����ب رد 
املدير العام تبني اأن العقار املذكور واقع 
�ض����من املناطق غر خمططة )UP( ح�ضب 
خرائط الت�ضنيف املعتمدة، والتي ل ميكن 
تعمرها ح�ضب الو�ضع احلايل وذلك لعدم 

ارتباطها ب�ضبكة الطرق واخلدمات العامة.

ولف����ت اخلط����اب اإل����ى اأن الإدارة تقوم 
باإع����داد خمط����ط تف�ض����يلي مبدئ����ي لتلك 
املنطق����ة، والتي �ض����يتم اقراح ت�ض����نيف 
للعقارات وذلك �ض����من الدرا�ض����ة وح�ضب 

الإجراءات املتبعة.
وتال ه����ذا اخلطاب، خطاب اآخر �ض����ادر 
ع����ن مدي����ر اإدارة تخطي����ط امل����دن والقرى 
يف نوفم����رب 2015 ب�ض����اأن اأح����د العق����ارات 
باملخطط، ذكر فيه اأن العقار واقع �ض����من 
منطق����ة غر خمططة )UP( ح�ض����ب خرائط 

الت�ضنيف املعتمدة.
ولفت اإلى اأن العقار ناجت عن تق�ض����يم 
لهيئ����ة الف����رز وغ����ر ن����اجت عن ت�ض����نيف 
معتمد من جان����ب الإدارة العامة للتخطيط 

العمراين.
وب����نينَّ اأن تخطي����ط املنطقة مدرج على 
ج����دول اأعم����ال الإدارة، و�ض����يتم موافاتهم 
بالو�ض����عية اجلدي����دة فور احل�ض����ول على 
واعتم����اد  الر�ض����مية  املوافق����ات  جمي����ع 

املخطط التف�ضيلي.
 

أحدث الخطابات
ويف خط����اب اآخر �ض����در حديث����ا بتاريخ 
13 مار�����ض اجلاري عن مدير عام التخطيط 
العمراين ال�ض����يخ حمد بن حمم����د اآل خليفة 
اإل����ى جمل�ض بل����دي ال�ض����مالية ب�ض����اأن اأحد 
العقارات الواقعة �ض����من املخطط املعني 
ج����اء في����ه “اأن العقار املذكور يقع �ض����من 
ت�ض����نيف املناطق غ����ر املخططة ح�ض����ب 

خرائط الت�ض����نيف املعتم����د، والذي تقوم 
الإدارة حاليا باإعداد خمطط تف�ضيلي لتلك 

املنطقة”.
وذك����ر اأن العم����ل يج����ري عل����ى تعديل 
العق����ارات فيها، وا�ض����تحداث  و�ض����عيات 
�ضبكة طرق لربطها ب�ضبكة الطرق القائمة، 
ل�ض����تعمالت  متكام����ل  خمط����ط  واإع����داد 

الأرا�ضي.
�ض����ُيوافى  املال����ك  اأن  اإل����ى  واأ�ض����ار 
بالو�ض����عية اجلدي����دة للعقار والت�ض����نيف 
جمي����ع  عل����ى  احل�ض����ول  ف����ور  املعتم����د 
املوافق����ات الر�ض����مية، واعتم����اد املخطط 
الإج����راءات  وف����ق  للمنطق����ة  التف�ض����يلي 

املتبعة يف هذا ال�ضاأن.
اأنه����ا  اخلطاب����ات  تل����ك  يف  واملالح����ظ 
مت�ض����ابهة امل�ض����مون بالرغ����م م����ن تباعد 
الف����رات فيما بينه����ا، اإ�ض����افة اإلى كونها 
تفتق����ر موعدا زمني����ا حم����ددا لالنتهاء من 
اعتماد املخطط التف�ضيلي للمنطقة، الأمر 
الذي اأثار ا�ضتياء مالك الأرا�ضي، ومل يحقق 

الغر�ض الذي دفعهم ل�رشائها.  
وياأت����ي ذلك يف وقت اعتم����د فيه وزير 
البلدي����ات والتخطيط  الأ�ض����غال و�ض����وؤون 
التف�ض����يلية  املخطط����ات  العم����راين 
ملحافظات مملك����ة البحرين كافة، مما عاد 
على م����الك تل����ك الأرا�ض����ي بخيب����ة الأمل، 
بالرغم م����ن موقع املخطط الذي يتو�ض����ط 

•القرية، وقربه من �ضبكة اخلدمات العامة. �ضورة �ضوئية لأحدث املرا�ضالت	

�شيد علي املحافظة

اأبوالفتح: �شيانة عاجلة حلديقة “بن فار�س”

حمافظ املحرق ي�شيد بالهتمام بالرتاث

82 قراًرا لال�شتغناء عن العقارات امل�شتملكة 

تركيب املكيفات ب�شوق ال�شمك... وقريًبا للخ�شار والفواكه

يف الفرة بني 2015 اإلى 2016... “البلديات”:

270 األف دينار لتنفيذ العازل املائي واحلراري... “اأمانة العا�ضمة”:

املنام����ة - وزارة الأ�ض����غال و�ض����وؤون البلديات 
والتخطي����ط العمراين: ذكر وزير الأ�ض����غال و�ض����وؤون 
البلدي����ات والتخطي����ط العمراين ع�ض����ام خل����ف باأن 
ع����دد الق����رارات التي اأ�ض����درتها اإدارة ال�ض����تمالك 
والتعوي�����ض لعق����ارات ال�ض����تغناء خ����الل العام����ني 
املا�ضيني قد بلغ 82 قرارا، منها 6 يف العام 2016.

وبنينَّ خلف اأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الإجراءات 
ال����واردة يف قان����ون رقم )39( ل�ض����نة 2009 ب�ض����اأن 
ا�ضتمالك العقارات للمنفعة العامة عن طريق درا�ضة 
طلبات ال�ضتمالك واجلدوى منها بعد تقدمي الطلب 
من اجله����ة احلكومية، ث����م يتم التثم����ني التقديري 
للعقار املراد ا�ض����تمالكه وبعده����ا يرفع الطلب اإلى 
امل�ضتملك؛ بغر�ض توفر العتماد املايل من وزارة 

املالية.
واأ�ض����ار اإلى اأن ا�ضتمالك الأرا�ض����ي والعقارات 
يت����م وفق����ا للموازن����ات املح����ددة له����ذا ا�ض����تنادا 
اإل����ى تعمي����م جمل�ض ال����وزراء، والذي يل����زم اجلهات 

والوزارات احلكومية كافة احل�ض����ول على املوافقة 
امل�ض����بقة م����ن املجل�����ض قب����ل ال�����رشوع يف اإج����راءات 
اال�ش����تمالك والتعوي�ض، عالوة على ا�ش����راط توافر 
للعق����ارات  العين����ي  اأو  النق����دي  امل����ايل  العتم����اد 

املطلوب ا�ضتمالكها للمنفعة العامة.

وتاب����ع باأن����ه يج����وز للجه����ة امل�ض����تملكة اإلغ����اء 
قرار ال�ض����تمالك اإذا ارتاأت ع����دم احلاجة اإلى العقار 
امل����راد ا�ض����تمالكه اأو لع����دم وجود العتم����اد املايل 
م����ن وزارة املالي����ة، ا�ض����تنادا اإل����ى امل����ادة )30( و 
)31( م����ن القانون رقم )39( ل�ض����نة 2009 ب�ض����اأن 
ا�ض����تمالك العقارات للمنفع����ة العامة باأنه يجوز ملن 
مت ا�ض����تمالك عقاره اأن ي�ض����رد هذا العقار اإذا قرر 
امل�ض����تملك لعتبارات اأو ظروف يقدرها ال�ض����تغناء 
ع����ن تنفيذ امل�رشوع ال����ذي مت ال�ض����تمالك من اأجله، 
ويجب على امل�ض����تملك ال����ذي يقرر ال�ض����تغناء عن 
العقار مو�ضوع ال�ضتمالك اأن يخطر من مت ا�ضتمالك 
عقاره بال�ض����تغناء عن هذا العق����ار وعدم لزومه لأي 

من اأعمال املنفعة العامة. 
واأو�ض����ح اأن عقارات ال�ض����تغناء يف الفرة بني 
2015 اإل����ى 2016 بلغت مبعدل 69 لالإ�ض����كان، و8 
ل�ض����وؤون البلديات والتخطي����ط العمراين، و4 للطرق 

ب�ضوؤون الأ�ضغال وواحدة لوزارة ال�ضحة.

اأمان����ة  انته����ت  العا�ض����مة:  اأمان����ة   - املنام����ة 
العا�ض����مة من الأعمال املتعلق����ة بركيب مكيفات 
الهواء يف �ض����وق ال�ض����مك ومن زيادة ن�ض����بة الربودة 
قبل حلول ف�ض����ل ال�ض����يف، وحاليا يف طور الإعداد 
لطرح مناق�ضة ل�ضتبدال جميع الفر�ضات يف �ضوقي 
اللحم وال�ض����مك، اإ�ض����افة اإلى درا�ض����ة اإعادة ر�ضف 

وتبليط �ضوارع ال�ضوق ومواقف ال�ضيارات. 
اأكد ذلك مدير عام اأمانة العا�ضمة ال�ضيخ حممد 
بن اأحم����د اآل خليفة خالل اجلولة التفقدية التي قام 
بها اإلى �ض����وق املنام����ة املركزية؛ من اأج����ل متابعة 
م�ض����اريع تطوير �ض����وق املنامة املركزية وال�ضيانة 
الدوري����ة للمراف����ق التابع����ة لها وتلم�����ض احتياجات 
ومتطلبات التجار والباعة ومرتادي ال�ض����وق، يرافقه 
يف اجلول����ة مدي����ر اإدارة الأم����الك واملتنزه����ات زهر 
حميد الدلل، والقائم باأعمال ق�ض����م تنظيم الأ�ضواق 
حممد عي�ضى، وعدد من امل�ضوؤولني باأمانة العا�ضمة.

ت�ضمنت اجلولة تفقد �ضر اأعمال تنفيذ م�رشوع 
تركيب العازل املائي واحلراري جلميع مرافق �ضوق 
املنام����ة املركزية الذي ب����داأ منذ فرباير املا�ض����ي، 
وال����ذي ي�ض����مل كالً م����ن اأ�ض����قف �ض����وقي اخل�ض����ار 
والفواك����ه و�ض����وقي ال�ض����مك واللح����م و�رشفة جممع 
اللوؤل����وؤ التج����اري، وتبل����غ تكلفة امل�����رشوع 270 األف 

دينار ومدة تنفيذه 6 اأ�ضهر.
وق����د مت البدء بالعمل يف اأ�ض����قف مبنى �ض����وق 
اللحم وبلغت ن�ض����بة الإجناز 75 % اأما بالن�ض����بة اإلى 
مبنى اأ�ض����قف �ضوق ال�ض����مك، فبلغت ن�ض����بة الإجناز 
25 % عل����ى اأن يتم البدء باأ�ض����قف �ض����وق اخل�ض����ار 
والفواكه مع نهاية �ضهر اأبريل املقبل، وي�ضاهم هذا 
امل�رشوع يف خف�ض ن�ضبة درجات احلرارة املرتفعة يف 

مو�ضم ال�ضيف.
واأ�ضار ال�ض����يخ حممد الى حر�ض اأمانة العا�ضمة 
على تعزيز ال�رشاكة مع جتار ال�ض����وق ومناق�ضة جميع 
املعوق����ات املتعلق����ة باأعم����ال ال�ض����يانة والتنظيم 

و�ض����بل معاجلته����ا. وحتدث عن قيام الق�ض����م موؤخراً 
باإح����كام اأعم����ال التنظي����م يف ال�ض����وق ع����ن طري����ق 
ت�ض����ديد الرقاب����ة عل����ى العمال����ة ال�ض����ائبة بالتعاون 
مع هيئة �ض����وق العمل والتن�ض����يق مع وزارة ال�ضحة 
يف تنفي����ذ حم����الت تفتي�ض مكثف����ة على الب�ض����ائع 
الفا�ض����دة، اإلى جان����ب التعاون م����ع اإدارة املرور يف 
�ض����بط عملي����ة احلركة املروري����ة، وت�ض����هيل دخول 
مرتادي ال�ض����وق اإلى مواقع ال�ض����وق املركزية كافة 
واملتابع����ة مع وزارة التج����ارة وال�ض����ياحة متمثلة يف 
اإدارة املوا�ضفات واملقايي�ض ل�ضبط املوازين غر 

املطابقة لال�ضراطات.

• خالل اجلولة التفقدية	

املنامة - بنا: قام وكيل �ضوؤون البلديات 
بوزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين نبيل اأبو الفت���ح، يرافقه مدير عام 
بلدية املنطقة اجلنوبية عا�ض���م عبداللطيف 
وبح�ض���ور ع�ضو جمل�ض النواب النائب خليفة 
الغامن، بزي���ارة تفقدية اإل���ى حديقتي حممد 
ب���ن فار����ض وحديقة اأه���ل العط���اء يف الرفاع 
باملحافظة اجلنوبية، حيث ا�ضتمع من الأهايل 
اإل���ى اأبرز الحتياج���ات املتعلقة باحلدائق يف 

املحافظة اجلنوبية.
وتط���ّرق اأه���ايل املنطقة خ���الل لقائهم 
بالوكيل اإلى �رشورة تكثيف احلرا�ض���ة حلماية 
املراف���ق م���ن التخري���ب والعب���ث، و�ض���يانة 
دورات املي���اه، وتاأهي���ل اجل���دران الداخلية 

واخلارجية.

وك�ضف الوكيل اأن الوزارة ب�ضدد القيام 
ب�ض���يانة عاجلة لبع�ض مراف���ق حديقة حممد 
ب���ن فار�ض بن���اء على طلب���ات الأه���ايل، كما 
اأنها �ضتدرجها �ض���من برنامج اإعادة التاأهيل 
اأن  ال�ض���امل يف امليزاني���ة اجلدي���دة، مبيًن���ا 
احلفاظ على احلديقة م�ضوؤولية م�ضركة بني 

الوزارة والأهايل.
وق���ال: “احلديق���ة مل���ك ع���ام ووج���دت 
خلدم���ة الأهايل ونحن من جانبنا �ض���نكثف من 
احلرا�ض���ة ولكن الأمر يتطل���ب تعاون الأهايل 
للحفاظ عل���ى املرافق العام���ة يف احلديقة”. 
واأ�ض���اف “ال���وزارة �ض���تبا�رش اأعم���ال التاأهيل 
ال�رشوري���ة يف حديق���ة حممد ب���ن فار�ض، كما 
�ضتكثف من احلرا�ض���ة يف حديقة اأهل العطاء 

بناًء على طلبات الأهايل”.

املح���رق - حمافظة املحرق: اأكد حمافظ 
اأن  املناع���ي  هن���دي  ب���ن  �ض���لمان  املح���رق 
املح���رق تزخر باملواقع الراثية وال�ض���ياحية 
التي يجب ا�ض���تثمارها خ�ضو�ض���ا واأنها تزخر 
بالعديد من الزوار م���ن دول جمل�ض التعاون 
لدول اخلليج العربي والأجانب، م�ض���يدا بدور 
رئي�ض هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�ضيخة 
م���ي بن���ت حمم���د اآل خليفة يف احلف���اظ على 
الهوي���ة الراثية العريقة للمحرق خ�ضو�ض���ا 
واململك���ة عموم���ا. كم���ا اأك���د ال���دور امله���م 

للرئي�ض التنفيذي لهيئة البحرين لل�ض���ياحة 
واملعار�ض ال�ض���يخ خالد بن حمود اآل خليفة 

يف دعم القطاع ال�ضياحي يف اململكة.
جاء ذل���ك لدى افتت���اح م�ضت�ض���ار جاللة 
امللك ل�ض���وؤون ال�ض���باب والريا�ض���ة �ض���الح 
املناعي واملحافظ بح�ض���ور عدد من رجالت 
املح���رق ووجهائه���ا لأح���د املطاع���م ب�ض���وق 
املح���رق املق���ام على النمط العتي���ق، والذي 
يحاك���ي الأج���واء املحرقية القدمي���ة، ويقدم 

الأكالت ال�ضعبية لزوار �ضوق املحرق.

• ع�ضام خلف	
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التعديل الد�ستوري �سمانة ملحاكمة عادلة اأمام الق�ساء الع�سكري
يف حلقة نقا�شية مبجل�س “بنا”... قانونيون وحقوقيون:

�ملنام����ة - بن����ا: �أكد قانوني����ون وحقوقيون 
�أن �لتعدي����ل عل����ى �لبن����د )ب( من �مل����ادة 105 
من د�ش����تور مملكة �لبحرين، جاء بهدف �لق�شاء 
على �لتنظيمات �لإرهابية �لتي ت�شتهدف زعزعة 
�لأم����ن و�ل�ش����تقر�ر، وتلبيًة ملطالب �ش����عبية يف 
فر�����س �لأم����ن وتفعي����ل �لقو�نني بع����د �لتطور 
�ل����ذي �ش����هدته �لعملي����ات �لإرهابي����ة، و�ل����ذي 
��شتهدف رجال �لأمن و�ملن�شاآت �لدولة �ملدنية 

و�لع�شكرية.
ج����اء ذلك، يف ندوة حو�ري����ة يف جمل�س وكالة 
�أبناء �لبحرين )جمل�س بنا(، �ش����ارك فيها ع�ش����و 
جلنة �ل�ش����وؤون �لت�رشيعي����ة و�لقانونية يف جمل�س 
�لن����و�ب عي�ش����ى ترك����ي، و�لأكادمي����ي �لقانوين 
مال �هلل �حلمادي، و�أ�ش����تاذ �لقانون �لد�شتوري 
�مل�ش����اعد بجامع����ة �لبحرين وع�ش����و مفو�س يف 
�ملوؤ�ش�ش����ة �لوطنية حلقوق �لإن�ش����ان بدر حممد 
ع����ادل، ورئي�����س جمموعة حقوقيون م�ش����تقلون 

�لنا�شط �حلقوقي �شلمان نا�رش.
�لتعدي����ل  �أن  عل����ى  �مل�ش����اركون  و�أجم����ع 
�لد�ش����توري يعبرّ عن �لتق����اء �لإر�دة �مللكية مع 
�لإر�دة �ل�ش����عبية، ممثلة يف �ل�ش����لطة �لت�رشيعية، 
�إل����ى جان����ب �حلر�س عل����ى تاأكي����د �ل�ش����مانات 
لتحقي����ق حماكم����ات عادل����ة للمتهم����ني، و�لتي 
متثل����ت يف نز�ه����ة �لق�ش����اء �لبحرين����ي، �ملدين 
و�لع�ش����كري، وما يكلفه من حق����وق للمتهمني، 
�لبحرين����ي  �لد�ش����تور  يف  �ملختلف����ة  و�لبن����ود 
و�للتز�م����ات �لدولية ململكة �لبحرين، و�ش����ولً 

لتحقيق �لعد�لة �لناجزة.

تركي: الدستور كرس مفهوم دولة 
المؤسسات وعزّز الحقوق والحريات 

�أ�ش���ار ع�ش���و جلن���ة �ل�ش���وؤون  م���ن جانب���ه، 
�لت�رشيعي���ة و�لقانونية يف جمل�س �لنو�ب عي�ش���ى 
تركي، �إلى �أن �لد�ش���تور هو �لوثيق���ة �لقانونية 
�لأ�ش���مى و�لأعل���ى يف كل دول���ة، و�لت���ي تنظ���م 
�ل�ش���لطات وعالقة فيم���ا بينها وتب���ني �حلقوق 

و�لو�جبات لكل �شلطة.  
و�أ�ش���اف تركي �أن د�ش���تور مملك���ة �لبحرين 
�ل���ذي و�ش���ع �لع���ام 1973، مت �إج���ر�ء تعدي���ل 
جوهري عليه يف �لعام 2002، مع �نطالق �مل�رشوع 
�لإ�ش���الحي ل�ش���احب �جلاللة عاهل �لبالد؛ حيث 
كررّ�س مفهوم دولة �ملوؤ�ش�ش���ات و�لقانون وعزرّز 
�حلقوق و�حلريات �لعامة لكافة �ملو�طنني،وعلى 
ر�أ�ش���ها حرية �لر�أي و�لفك���ر و�لعقيدة، وبالتايل 
فاإن هذ� �لتعديل قد عك����س �لروؤية �لتي تبناها 
ميث���اق �لعمل �لوطن���ي، و�لذي حاز عل���ى �أغلبية 

�شعبية من مو�طني مملكة �لبحرين.
وعن �آليات تعديل �ملو�د �لد�شتورية؛ �أو�شح 
تركي اإلى اأن اقرتاح التعديل منوط بجاللة امللك 
وباأع�شاء �ل�شلطة �لت�رشيعية )�لنو�ب و�ل�شورى(، 
حي���ث باإم���كان 15 ع�ش���ًو� من �أع�ش���اء �ل�ش���لطة 
الت�رشيعية التقدم باقرتاح التعديل، م�ش���ًرا اإلى 
�أن �إق���ر�ر �لقو�نني و�لت�رشيع���ات تتطلب �أغلبية 
عادي���ة م���ن �ل�ش���لطة �لت�رشيعي���ة، �أم���ا �لتعديل 
�لد�شتوري فيطلب �أغلبية �أع�شاء �ملجل�س، ثلثي 
�أع�ش���اء �ملجل�س، وهذ� من �ل�شمانات للمحافظة 
على م�شتوى �لد�شتور وتعزيز دولة �ملوؤ�ش�شات 

و�لقانون.
ون���ّوه تركي اإلى اأن الد�ش���تور اأعطى اقرتاح 
�لتعدي���ل للجالل���ة �ملل���ك ولل�ش���لطة �لت�رشيعية 
بغرفتيها، �إذ �إنه وبح�شب �لروؤية �لوطنية ل يجوز 
�لتعديل �إل بال�رش�كة بني جاللة �مللك و�ل�ش���عب، 
وله���ذا ل تنح���از لأي���ة �ش���لطة يف مو�ش���وع طرح 

القرتاحات وتعديل الد�شتور.
وب�شاأن �لتعديل �لأخري للبند )ب( من �ملادة 
)105( من الد�شتور، اأو�شح تركي اإلى اأنه مقرتح 
من عاهل �لبالد، ومت �إخطار �ملجل�س بذلك، حيث 
مت مر�عاة �ملدد �لد�شتورية و�لالئحة �لد�خلية يف 
كيفية عر�ش���ه ومناق�ش���ته، وبالتايل فقد تطلب 
ح���ر�ًكا برملانيًّا، حي���ث ر�عت �للجن���ة �لت�رشيعية 
و�لقانوني���ة يف جمل����س �لنو�ب �رشورة ��ش���تطالع 

�آر�ء �جلهات �ملخت�شة.
و�أ�ش���اد �لنائب تركي مبب���ادرة �لقائد �لعام 
لقوة دف���اع �لبحرين �مل�ش���ري �لرك���ن خليفة بن 
�أحم���د �آل خليفة، بزيارة جمل�س �لنو�ب و�لجتماع 
م���ع جلنة �ل�ش���وؤون �لت�رشيعي���ة و�لقانونية وجلنة 
�ل�ش���وؤون �خلارجي���ة و�لدف���اع و�لأم���ن �لوطن���ي 
يف جمل�ش���ي �ل�ش���ورى و�لن���و�ب، حي���ث �أو�ش���ح 
�أهمية تلك �لتعدي���الت و�أنها جاءت وفق ظروف 

ومتطلبات ��شتثنائية.
و�أ�شاف �أن مملكة �لبحرين متر �ليوم بظروف 
��ش���تثنائية، حيث ت�ش���ارك �لقو�ت �لبحرينية يف 
عمليات �شد �لتنظيمات �لإرهابية خارج �حلدود، 
وهي ظروف ��شتثنائية حتترّم على �لدولة مو�كبة 
�لت�رشيعات لإر�شال ر�ش���ائل �إلى �ملجتمع �لدويل 
بالت���ز�م �لبحري���ن مبحارب���ة �لإره���اب، وبالتايل 

فهناك �رشورة لو�ش���ع �ش���مانات حلماية �لقو�ت 
�لبحرينية �مل�شاركة يف عمليات حماربة �لإرهاب.

وب�ش���اأن �ل�ش���مانات �لتي ميك���ن �أن تطلبها 
�ل�ش���لطة �لت�رشيعية لعدم �لتع�ش���ف يف ��شتخد�م 
�ش���لطة �لق�ش���اء �لع�شكري، �أ�ش���ار �لنائب تركي 
�إل���ى م���ا قاله  �مل�ش���ري �لركن �ل�ش���يخ خليفة بن 
�أحم���د �آل خليف���ة خ���الل لقائه �أع�ش���اء �ل�ش���لطة 
�لت�رشيعي���ة باأن “التعديل املقرتح مل يو�ش���ع اإل 
حلماية �ملو�طن �ملدين �أولً”. و�أ�ش���ار تركي �إلى 
اأن الن����ص املق���رتح واملذكرة الإي�ش���احية له مل 
تذكر كلمة مدين، وبالتايل فاإنه لي�س من �ملنطق 
تاأوي���ل �لأمر مبا ل يحتمل. م�ش���يًفا �أن �للقاء�ت 
ا �جلهات  �لتي متت مع �جلهات �ملعنية، خ�شو�شً
�لع�ش���كرية من �حلر�س �لوطني و�جلي�س، �أكدت 
اأن البحري���ن ل���ن ترتاج���ع عن املكت�ش���بات التي 
حققته���ا يف جمالت حق���وق �لإن�ش���ان و�ملبادئ 

و�ملفاهيم �لدميقر�طية. 
م���ن  �لعدي���د  وج���ود  �إل���ى  ترك���ي  و�أ�ش���ار 
�ل�ش���مانات لعدم �لتع�شف يف ��شتخد�م �لقانون، 
�لأولى متمثل���ة يف �لبند )ج( م���ن �ملادة )120( 
من �لد�ش���تور �لبحريني، و�لت���ي �أكدت على عدم 
�مل�ش���ا�س باحلري���ات و�مل�ش���او�ة، ومن �ش���منها 
�حلري���ة �أم���ام �لق�ش���اء، �أم���ا �لثانية فه���ي مبد�أ 
د�شتوري ي�شري �إلى �أن نطاق �أي تعديل د�شتوري 
يج���ب �أن ل ينال م���ن �أية مكت�ش���بات موجودة يف 
�لد�شتور �ل�ش���ابق. �أما �ل�شمانة �لثالثة فهي �أنه 
�ش���يتم عر�س �لقانون على �ل�ش���لطة �لت�رشيعية، 
وهي �ش���احبة �لخت�شا�س بالقبول �أو �لرف�س �أو 
�لتعديل، حي���ث �إن �ملطلوب �أغلبية عادية كونه 

�شريد ب�شورة قانون عادي.
�أما �ل�ش���مانة �لر�بعة، ح�ش���ب �لنائب، فهي 
�لتعديالت �لتي متت على �ملنظومة �لع�شكرية، 
حيث وجود موؤ�ش�ش���ة ق�شائية متكاملة من نيابة 
ودرجات خمتلفة للتقا�شي، و�لتي �شتكون حتت 
مر�قبة �ل�شلطة �لت�رشيعية. �أما �ل�شمانة �خلام�شة 
فهي �ملحكمة �لد�ش���تورية، حي���ث ميكن �لطعن 
عل���ى �أي ن����س قان���وين يتعار����س مع ن�ش���و�س 

�لد�شتور �لبحريني.
ونف���ى ترك���ي �أن �لتعدي���الت �لد�ش���تورية 
�ش���تخرج عل���ى �مل�ش���امني و�ل�ش���مانات �لت���ي 
كر�ش���ت �ش���ابًقا يف �لن�ش���و�س �لد�ش���تورية �أو 
ل  اأن  يفرت����ص  والت���ي  الت�رشيعي���ة،  القوان���ن 
ا �أن يتم  تتعار�س مع مبادئ �أ�ش���مى منها، متمنيًّ
�لتعام���ل مع �لقو�نني ب�ش���ورة �ش���املة ووطنية 
وبنظرة و��ش���عة لتحقيق مبد�أ دولة �ملوؤ�ش�ش���ات 

و�لقانون.
و�أ�ش���اف تركي �أن طبيعة �لق�شايا �لإرهابية 
لها طابع �رشي من حيث �ملعلومات و�ملتهمني.. 
وبالتايل فاإن ك�شف تلك �ملعلومات رمبا ي�شاهم 
يف �لتاأث���ري عل���ى عالقات �لبحري���ن �لدولية، �إلى 
جان���ب �أن بع����س تل���ك �ملعلومات رمب���ا تتعلق 
باأ����رش�ر ع�ش���كرية �أو مت�س �لأمن �لوطني ب�ش���كل 
مبا�رش، لذلك ف�ش���يكون �لق�ش���اء �لع�شكري �أكرث 

خبة يف �لتعاطي معها وتقدير مدى تاأثريها.

الحمادي: التعديل يطلق تحديد 
اختصاصات القضاء العسكري بقانون

وعن �لأ�ش����باب �لتي تدفع �ل����دول �إلى �إجر�ء 
تعديالت على د�ش����اتريها؛ �أو�ش����ح �مل�شت�ش����ار 
و�لأكادمي����ي �لقانوين مال �هلل �حلمادي، �إلى �أنه 
ل بد للدول �أن تطبق بنود �لد�ش����تور و�لقو�نني 
�ل�ش����ادرة طبًقا لالأحكام �لد�ش����تورية، وبالتايل 
فهي تر�قب �لظروف �لقت�ش����ادية و�ل�شيا�شية 

والجتماعي����ة والأمنية خالل ف����رتة تطبيق اأحكام 
�لد�ش����تور و�لقو�ن����ني، و�إذ� م����ا ر�أت حاج����ة �إلى 
مو�جهة �أية ظروف معينة، فاإنها تلجاأ �إلى تعديل 

مادة �أو �أكرث من �لد�شتور.
و�أ�شاف �حلمادي �إلى �أن م�شاألة تعديل مو�د 
يف �لد�ش����تور من �لأمور �لطبيعية للغاية، و�لذي 
حتدث �أي�ًش����ا نتيجة للرغبة يف �إ�شد�ر ت�رشيع ما، 
ورمب����ا يقف حكم د�ش����توري ملزم مينع �إ�ش����د�ر 
�لت�رشي����ع، وبالت����ايل ل ميك����ن �إ�ش����د�ر �أو تعديل 
�لن�����س �لقان����وين يف ظل ن�س د�ش����توري مقيد، 
وه����و ما حديث يف تعديل �لبن����د )ب( من �ملادة 
)105(، حي����ث جاء �لتعديل �لد�ش����توري ليطلق 
م�ش����األة حتديد �خت�شا�ش����ات �لق�شاء �لع�شكري 
وتنظيمه يف قوة �لدفاع و�حلر�س �لوطني و�لأمن 
�لعام مبوجب قانون، حيث �شيكون من �لأ�شهل 
لحًقا تعدي����ل �لقانون بدل �أن يكون حم�ش����وًر� 
على �لد�ش����تور، و�لذي �شيتطلب �إجر�ء�ت �أطول 

و�أ�شعب لتعديله. 
و�أ�ش����ار �إل����ى �أن �لتعدي����ل �لقادم �ش����يتيح 
للقانون تنظيم وحتديد �خت�شا�ش����ات �لق�ش����اء 
�لع�ش����كري، مبا يتيح له مو�جهة �لظروف �لأمنية 
�لت����ي تو�جهه����ا مملكة �لبحرين يف ظل ت�ش����اعد 
�لعمليات �لإرهابية �لتي ت�ش����تهدف رجال �لأمن 

و�ملن�شاآت �لع�شكرية و�ملدنية.
�لإج����ر�ء�ت  �ختالف����ات يف  �أي  وج����ود  وع����ن 
وتطبيق �لأحكام �ل�ش����ادرة عن �لق�ش����اء �ملدين 
و�لع�شكري، �أو�شح �مل�شت�شار مال �هلل �حلمادي، 
�أن �لق�شاء �ملدين و�لع�شكري يطبقان �لقانون، 
م����ع فارق و�ح����د وهو وجود قو�نني خا�ش����ة لكل 

ق�شاء.
و�أ�ش����ار �حلم����ادي �إل����ى �أن �ملو�ثيق �لدويل 
�لو�ردة يف �لعهد �لدويل تدعو �إلى توفري حمكمة 
م�ش����تقلة وحيادية ومتخ�ش�ش����ة لالأ�شخا�س، ول 
يوجد ن�س مينع حماكم����ة �ملدنيني �أمام حماكم 
����ا توفري حماكم  ع�ش����كرية، و�إمنا �ملطلوب دوليًّ

حيادية ومتخ�ش�شة.
و�أ�ش����ار �مل�شت�ش����ار �حلمادي �إلى �أن �لق�شاء 
ع بكافة  �لع�ش����كري بعد �لتعديالت �لأخ����ري يتمترّ
درج����ات �لتقا�ش����ي �لعادي����ة، �إل����ى جانب وجود 
حمامني مع �ملتهمني ووجود ق�شاة متخ�ش�شني 
ز �ملحاكم  وموؤهلني وم�ش����تقلني. ولكن م����ا مييرّ
�لع�شكرية هو �ل�رشعة يف �لتقا�شي، ولذلك فهي 
�لأقدر على �لتعامل مع �لق�شايا �لإرهابية و�لتي 
تتطل����ب �ل�رشع����ة و�ملرونة لأن �مل�ش����األة متعلقة 
بالأم����ن و�ل�ش����تقر�ر، ولأن �لإرهاب ي�ش����تهدف 
�ملن�ش����اآت �لع�شكرية ورجال �لأمن وزعزعة �لمن 
و�رشب ��ش����تقر�ر �لوطن، م�ش����رًي� �إل����ى �أن �أعتى 
�لدميقر�طي����ات يف �لعامل ت�����رشب عر�س �حلائط 
بالتفاقي����ات �لدولي����ة �إذ� تعر�����س �أمنها و�أمن 

مو�طنيها للخطر. 
وطالب �حلم����ادي عدم �لتخوف من م�ش����األة 
مث����ول �مل����دين �أم����ام �لق�ش����اء �لع�ش����كري، لأنه 
هناك من �ل�ش����مانات ما يو�زي �لق�شاء �ملدين، 
�إ�شافة �إلى �أن �ل�رشعة يف �لبت بالق�شايا �شمانة 
اإ�شافية، مما ي�شاهم يف تقليل فرتات التقا�شي.

عادل: الجرائم المحولة إلى القضاء 
العسكري مخصصة 

من جانبه، نّوه بدر عادل اأن امل�رشّع البحريني 
وم���ن �أج���ل طماأن���ة �لنا�س ق���د خ����سرّ �جلر�ئم 
�لإرهابية �جل�ش���يمة يف �لقان���ون �ملنتظر، حيث 
خ�ش�س �ملخ�ش�س، وهو تاأكيد على �أن �جلر�ئم 
�لتي �شيتم حتويلها للق�شاء �لع�شكري �شتكون 

حم���ددة بطبيعتها، �إذ �إن هن���اك �أنو�ًعا متعددة 
من �لعمل �لإرهابي؛ مثل �لإرهاب �ملنظم وغري 
�ملنظم و�جلماعي و�لفردي و�ملدعوم من دول 

وجماعات و�لإرهاب �لعاطفي. 
م�ش���يفاً، �أن �مل�رشرّع مل ينظ���ر �إلى �لإرهاب 
كباق���ة و�ح���دة، حيث �إن هن���اك �إرهاًبا ج�ش���يًما 
وغ���ري ج�ش���يم، وهو خا����س بتقدير �لقا�ش���ي، 
وباإمكان �ل�ش���لطة �لت�رشيعي���ة عند نظر �لقانون 
و�شع معايري حمددة جل�ش���امة �لعمل �لإرهابي، 

والفقه و�شع هذه املعاير ب�شورة وا�شحة. 
وعن �لظروف �ملو�ش���وعية �لتي ��شتدعت 
�إجر�ء �لتعديل �لد�ش���توري �لأخري، �أ�شار �أ�شتاذ 
�لقانوين �لد�ش���توري �مل�شاعد بجامعة �لبحرين 
حلق���وق  �لوطني���ة  �ملوؤ�ش�ش���ة  يف  و�ملفو����س 
�لإن�ش���ان، ب���در حممد ع���ادل، �إل���ى �أن �ملذكرة 
�لتف�ش���ريية �لتي �أحيلت م���ع �لأمر �مللك كانت 
وا�ش���حة يف ����رشح اأ�ش���باب ه���ذا التعديل، وهي 
�لظ���روف �لإقليمية وظروف �ملنطق���ة �لعربية 
من حروب و�نت�ش���ار ظاهرة �لإرهاب وو�ش���وله 

�إلى مملكة �لبحرين.
واأ�ش���اف اأن���ه م���ن الطبيع���ي يف مث���ل هذه 
�حلال���ة �إ�ش���د�ر ت�رشيع���ات حتم���ي �لدول���ة من 
�لإرهاب، ولكن �لن�س �شيق �لن�س �لد�شتوري 
ل ي�ش���مح بذل���ك، ولأن �لأمن جزء �أ�شا�ش���ي من 
حق���وق �لإن�ش���ان و�أح���د �للتز�مات �لأ�شا�ش���ية 
للبحري���ن، لذل���ك فم���ن ح���ق �لدول���ة �أن تقوم 
بتعديل بع�س ن�ش���و�س �لد�ش���تور، حيث كان 
�لن����س �ل�ش���ابق يح�رش عملي���ة �ملحاكم���ة �أمام 
�لق�ش���اء �لع�ش���كري على �جلر�ئم �لتي ُترتكب 
من �أفر�د �لأجهزة �لأمنية و�لع�شكرية، �أما �ليوم 
فجر�ئ���م �لإره���اب �أ�ش���بح طرفاها فئ���ة مدنية 
وفئة ع�ش���كرية، �إلى جانب وجود و��شح لتدخل 
خارجي فيها، و�لن�س �حلايل ل ي�ش���مح بفر�س 
�ل�ش���يطرة و�لهيبة على �لأجهزة، وهو ما يوؤدي 
�إل���ى فقد �لدول���ة لهيبتها، لذل���ك كانت هناك 

حاجة و�رشورة لإجر�ء هذ� �لتعديل.
ونّوه عادل اأنه واإلى الآن مل يتحدث اأحد عن 
حماكمة مدنيني �أمام �لق�ش���اء �لع�شكري، و�إمنا 
يجري �إعادة تنظيم �لن�س مبا ي�ش���مح لل�ش���لطة 
�لت�رشيعي���ة �أن تقوم بعملية �إ�ش���افة �جلر�ئم �أو 

حتديد �لخت�شا�شات.
ع �أنه ويف �ش���وء �لأ�ش���باب �لتي دعت  وتوقرّ
للتعدي���ل و�لت�رشيحات �ل�ش���ادرة عن �جلهات 
�لر�شمية �أن يكون هناك حتديد لبع�س �جلر�ئم 
�لتي متثل �عتد�ء عل���ى �لأجهزة �لأمنية ومت�س 
هيب���ة الدولة، وه���ذه اجلرائم تتعل���ق باجلرائم 
�جلر�ئ���م  كل  ولي����س  �جل�ش���يمة،  �لإرهابي���ة 

�لإرهابية على �لإطالق.
ز �لق�ش���اء �لع�ش���كري عد�  وب�ش���اأن م���ا مييرّ
�ل�رشعة و�ملرونة و�ل�رشية، �أ�ش���ار �إلى �أن �لق�شاة 
�لع�ش���كرية  خلب�ته���م  ونتيج���ة  �لع�ش���كريني 
�لطويلة �أكرث خبة يف �إجر�ء�ت وطبيعة �ملنازعة 
يف �لق�ش���ايا، حيث يخ�شع �لق�شاة �لع�شكريون 
�إل���ى دور�ت كث���رية ويتعامل ب�ش���كل مبا�رش مع 

�لقو�نني �لع�شكرية.
ون���ّوه اإل���ى م���ا قالت���ه املحكم���ة الأوروبية 
حماكم���ة  �أج���ازت  و�لت���ي  �لإن�ش���ان،  حلق���وق 
�ملدنيني �أمام حماكم ع�شكرية �إذ� كانت هناك 
�أ�ش���باب و�رشورة، و�أن تك���ون �ملحاكم �لعادية 
غ���ري قادرة على هذ� �لإجر�ء، وبالتايل فاإن حجم 
�لق�ش���ايا �أم���ام �ملحاك���م �ملدنية �ش���بب كاف 
لتحويل هذه الق�ش���ايا اإلى الق�شاء الع�شكري، 
���ا بهذ�  و�لذي هو بطبيعة �حلال �أكرث �خت�شا�شً

�لنوع من �لق�شايا.

ونّوه عادل اإلى اأن ال�رشعة اإحدى �ش���مانات 
�ملحاكمة �لعادلة، فالق�ش���اء �لع�ش���كري يقدم 
�ل�شمانات �لكاملة مثل علنية �ملحاكمة، وحتى 
و�إن فر�ش���ت �لظ���روف �أن تك���ون �رشي���ة، فاإن 
ا، �إلى جانب  �لنط���ق باحلكم يجب �أن يكون علنيًّ
وج���ود �ملحام���ني و�حلري���ة يف تق���دمي �لدفوع 
و�ل�ش���هود و�مل���رور بكافة درجات �لتقا�ش���ي، 
و�إذ� و�ش���لت لالإعد�م فه���ي مطعون بها وبقوة 

�لقانون ودون �أن يطعن بها �ملتهم.

ناصر: الحريات محمية بالقانون 
والدستور واالتفاقيات الدولية

وب�ش���اأن �لدعاء�ت �أن �لتعديل �لد�شتوري 
�لأخري ميثل تر�جًعا عن �للتز�م بحقوق �لإن�شان، 
وما مت تنفيذه منذ انطالق امل�رشوع الإ�ش���الحي 
يف �لبحري، �أو�ش���ح رئي�س جمموع���ة حقوقيون 
م�ش���تقلون، �لنا�ش���ط �حلقوقي �ش���لمان نا�رش، 
�أن �حلري���ات يف مملك���ة �لبحرين حممية مبوجب 
�لقانون و�لد�ش���تور و�للتز�م���ات و�لتفاقيات 
�لدولي���ة، وبالت���ايل ل ميك���ن �ختز�لها بتعديل 

ن�س د�شتوري �أو �إ�شافة مادة د�شتورية.
و�أ�ش���ار نا����رش �إل���ى ����رشورة وع���ي �ملجتمع 
و�ملر�قبني �إلى �أن �لتعديل �لد�شتوري و�لعمل 
على �إع���ادة ترتيب �لقو�نني �لناظمة للق�ش���اء 
�ش���و�ء �لع�ش���كرية �أو �ملدنية، مل تتطرق �إلى ما 
يتعلق باحلرية �لفردية �شو�ء �حلرية يف �لتعبري 
�أو �لعقيدة �أو غريهما، و�إمنا �ملو�ش���وع متعلق 
باجلر�ئ���م �لإرهابية �لتي تع���اين منها �ملنطقة 

و�لبحرين �أي�ًشا.
و�أو�ش���ح نا�رش �أنه وبعد �لت�ش���ديق �مللكي 
عل���ى �لتعديل �لد�ش���توري و�إ�ش���د�ر �لقو�نني 
�ملنظم���ة للق�ش���اء �لع�ش���كري �ش���تكون هناك 
جر�ئم حمددة �شيتم �إحالتها للق�شاء �لع�شكري، 
وه���و ق�ش���اء يتمتع ب���كل متطلب���ات �ملحاكمة 
�لعادل���ة من �ش���فافية ونز�هة و�ش���مانات، �إلى 
جانب وجود جميع درجات �لتقا�شي و�شولً �إلى 

�لتمييز، كما يف �لق�شاء �ملدين.
ون���ّوه �ش���لمان نا�رش اإلى اأن م���ا يعنينا نحن 
�حلقوقي���ني وجود �ل�ش���مانات �لت���ي يجب �أن 
ع بها �ملتهم �أثناء �شري �ملحاكمة لتحقيق  يتمترّ
العدالة الناجزة، �ش���واء اأكانت هذه املحاكمات 
�أم���ام �لق�ش���اء �مل���دين �أم �لع�ش���كري. م�ش���رًي� 
�إل���ى �أن �ملتابعة �أظهرت ما يتمتع به �لق�ش���اء 
�لع�ش���كري من ��ش���تقاللية ونز�هة م�شهود لها 

د�خليًّا وخارجيًّا.
و�أ�ش���ار نا����رش �أن وجود تلك �ل�ش���مانات يف 
�لق�ش���اء �لع�ش���كري حممية مبوجب �لد�ش���تور 
�أنن���ا ل جن���د فرًق���ا يف  �لبحرين���ي، م���ا يعن���ي 
ذل���ك بينه���ا وبني �لق�ش���اء �مل���دين، من حيث 
��ش���تقاللية �لق�ش���اة و�ش���يادة �لقانون، بغ�س 

ا. ا �أم ع�شكريًّ �لنظر عن كون �لقا�شي مدنيًّ
و�أ�شار �حلقوقي �شلمان نا�رش �إلى �أن هناك 
ا دوليًّا معنيًّا مبحارب���ة �لإرهاب، �إلى  16 �ش���كًّ
جانب عدد من �ل�ش���كوك و�ملو�ثيق ومذكر�ت 
�لتفاه���م �لدولي���ة �لت���ي حت���ث عل���ى مكافحة 
�لإره���اب �لعابر للح���دود، وبالتايل ف���اإن ذلك 
يفر����س عل���ى دول �لع���امل، ومنه���ا �لبحري���ن، 
و�ش���ع �لقو�نني �لر�دعة لالإرهاب، ولها �حلرية 
�ملطلقة يف حتديد �ل�شكل و�ملو�شوع يف �تخاذ 
كاف���ة �لإجر�ء�ت يف هذ� �ل�ش���اأن، ومن �ش���منها 

حماكمة �لإرهابيني و�ملنظمات �لإرهابية.
وع���ن م���دى �لطمئن���ان ل���دى �ملنظم���ات 
�حلقوقي���ة على �ش���مانات �ملحاكم���ة �لعادلة، 
�أ�ش���ار �حلقوقي �ش���لمان نا�رش �إل���ى �أن ل تقدم 
لل���دول دون حتقي���ق �لأم���ن، وم���ا عان���ت منه 
كب���رًي�  كان  �لأخ���رية  �ل�ش���نو�ت  يف  �لبحري���ن 
�، حيث �ل�ش���تهد�ف �ملمنه���ج لرجال �لأمن  جدًّ
و�شقوط 19 �شهيًد� و4 �آلف م�شاب، منهم 88 
حالة و�شل �لعجز فيها �إلى ما يزيد عن 70 %، 

وهي نتيجة عمليات �إرهابية ومنظمة.
و�أو�شح نا�رش �إلى �أن مر�قبي حقوق �لإن�شان 
ي�ش���عون �إلى حف���ظ �ملكت�ش���بات �ملتحققة يف 
جمال حقوق �لإن�ش���ان �ل�شيا�ش���ية و�لجتماعية 
و�لثقافية و�لقت�ش���ادية، و�لتي لن تتحقق �إل 
بتوفر الأم���ن، معرًبا عن اعتقاده اأن العدالة قد 
حتققت يف �لتعديل �لد�ش���توري بالو�شول �إلى 
حماكم���ة عامة مع توفر كل �ش���مانات �ملحاكمة 
�لنزيهة و�لعادلة. و�أ�ش���اف �أن �لتعديل �خت�سرّ 
بالأعم���ال �لإرهابي���ة �جل�ش���يمة، وه���و ما يبعث 
عل���ى الرتياح رغ���م ما مرت ب���ه البحرين، حيث 
اإن التعدي���ل الد�ش���توري والقانون املقرتح مل 
يتطرق �إلى �حلريات و�لقو�نني �ل�ش���امنة لها، 
�إلى جانب �شمانة وجود �شلطة ت�رشيعية حري�شة 
عل���ى و�ش���ع املقرتح���ات التي ت�ش���يف حماية 
ودميوم���ة للحري���ات �ل�شيا�ش���ية و�لجتماعي���ة 

و�لقت�شادية.
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تعاون علمي بني “درا�صات” و”في�صل للبحوث”

برنامج يف القيادة الآمنة ل�صواق “هاريل”

وفد من “روتاري” يزور “جيبك”

بدبي الدو�رسي ي�صارك يف اأعمال موؤمتر “تنمية” 

اإطالق �رسطة املجتمع نقطة حتول يف البحرين 

ارتفاع معامالت الدفع الإلكرتوين للتخلي�ص اجلمركي 360 %

التقدم للدرا�صات العليا متاح للطلبة املتوقع تخرجهم

بح�س�ر قادة امل�ؤ�س�سات وم�ؤلفني لكتب علم الإدارة

امل�اطن ورجل الأمن يًدا بيد للت�سدي للجرائم... حممد بن دينه: 

 593 معاملة يف يناير مقابل 2132 يف فرباير

تلقي الطلبات م�ستمر حتى 15 اأغ�سط�س... جامعة البحرين:

امل�س���اعد  ال�كي���ل  ي�س���ارك  بن���ا:   - املنام���ة 
للمعل�مات واملتابعة بدي�ان �ساحب ال�سم� امللكي 
رئي����س ال����زراء اإبراهي���م الدو�رسي، وع�س���� جمل�س 
الأمناء يف اجلمعية العربي���ة للتنمية الب�رسية )تنمية( 
يف اأعم���ال امل�ؤمت���ر العاملي ال� 14، والذي �س���يعقد 
يف اإمارة دب���ي بالإمارات العربية املتحدة بتاريخ 21 
مار����س اجلاري، حيث �س���يك�ن امل�ؤمتر حتت �س���عار 
)م�س���تقبل الأعم���ال يف اخلليج( حت���ت رعاية كرمية 
من �س���م� ال�س���يخ من�س����ر بن حمم���د بن را�س���د اآل 
مكت����م، ويعد هذا امل�ؤمتر العاملي من اأرقى واأق�ى 
امل�ؤمترات يف الإدارة مبنطقة ال�رسق الأو�سط وتدعمه 
�رسك���ة اأرامك� واأك���رب ال�رسكات العمالق���ة يف املنطقة 

منذ بداياته.
وي�س���تعد احلدث املرتقب ل�ست�سافة نخبة من 
كبار ال�سخ�سيات واملتحدثني من ح�ل العامل، منهم 
قادة لكبار امل�ؤ�س�س���ات العاملية واأف�سل امل�ؤلفني 

لكتب علم الإدارة والأكادمييني والباحثني يف �سبيل 
ال�ق�ف عل���ى الق�س���ايا املح�رية التي من �س���اأنها 
درا�سة وحتليل حا�رس وم�ستقبل الأعمال يف املنطقة.

وبهذه املنا�سبة، �رسح الدو�رسي على اأننا نعي�س 

يف مرحلة بالغة التعقيد نحتاج فيها درا�س���ة وحتليل 
اخل���ربات  وم�س���اركة  بنظ���رة خمتلف���ة  املتغ���رات 
والنجاح���ات ل�س���ناعة م�س���تقبل اأف�س���ل خ���ال م���ن 
التعقيدات ي�س���اعد اأبناءنا على خلق فر�س اأف�س���ل 
واإبداعات متميزة فيه، حيث اإن وترة التغير ت�ستمر 
يف الت�سارع وخ�س��س���ا يف منطقة ال�رسق الأو�سط ملا 
ن�سهده من قفزات كبرة يف التكن�ل�جيا ومن خلفها 
التعليم وال�س���حة والقت�س���اد، وذلك ي�س���تدعي منا 
التفك���ر يف طرق مغايرة ومفاهي���م جديدة للتعاون 
يف العمل وحت�يل النجاحات اخلارجية اإلى مكت�سبات 
لن���ا. يذكر اأن الدو�رسي ي�س���ارك يف امل�ؤمتر ب�س���فته 
ع�س����ا منتخبا ملجل�س الأمناء للجمعية، والذي ي�رسف 
بدوره على جمل�س الإدارة وير�س���م الإ�س���راتيجيات 
العلي���ا للجمعي���ة التي تع���د من اأق����ى اجلمعيات يف 
التنمية بال�رسق الأو�س���ط وتربطه���ا ت�اأمه مع جمعية 

البحرين للتدريب وتنمية امل�ارد الب�رسية. 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأكد م�س���اعد رئي�س 
الأمن الع���ام ل�س����ؤون املجتمع وامل�رسف عل���ى اإدارة 
الإع���الم الأمني العميد حممد بن دينه اأن ي�م ال�رساكة 
املجتمعية جاء انعكا�س���ا لفل�سفة وم�سامني امل�رسوع 
الإ�س���الحي لعاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليفة، وتاأكي���داً على اأن امل�اطن ه� 
رجل الأمن الأول، من�ها اإلى اأن وزير الداخلية ال�سيخ 
را�س���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة اأطل���ق يف 18 مار�س 
2006 ه���ذه املبادرة الرائدة واملتمثلة بتخ�س���ي�س 

ي�م لل�رساكة املجتمعية، يتم الحتفال به �سن�يا.
واأ�س���اف يف مقابلة مع برنام���ج “الأمن” الإذاعي 
اأن امل�ؤ�س�س���ات احلك�مي���ة والأهلي���ة وامل�اطن���ني 
واملقيمني �ساروا الي�م يتحدث�ن بلغة واحدة، وهي 
اأننا �رسكاء يف الأمن، فاملبادرة تر�سخ يف مفه�م كل 
م�اطن ومقيم وت�سجل انعكا�سات كبرة �ساهمت يف 
حفظ الأمن وال�س���تقرار يف الب���الد مما جعل امل�اطن 
ورجل الأمن يدا بيد وكتفا بكتف؛ للت�سدي اجلرائم 

وكل ما يعكر �سف� اأمن ال�طن.
واأو�س���ح اأن العالق���ة ب���ني ال�رساك���ة املجتمعية 
والأمن ال�س���امل تت�س���ح عند قراءة الإح�ساءات ح�ل 

ع���دد اجلرائم واحل�ادث، والتي ت�س���ر اإلى تراجعها 
وال�س���يطرة عليها ما يعني اأن هن���اك جمتمعا حي�يا 
يتفاع���ل م���ع رج���ال الأمن، بحي���ث �س���ارت البحرين 
من�ذجا يحتذى به يف مفه�م ال�رساكة املجتمعية؛ من 

اأجل حتقيق الأمن للجميع.
واأكد م�ساعد رئي�س الأمن العام ل�س�ؤون املجتمع 
اأن الآلي���ات الت���ي اأطلقته���ا وزارة الداخلي���ة خ���الل 
ال�س���ن�ات الأخرة، جنني ثمارها الآن من خالل �رسطة 

ع�رسي���ة قائم���ة يف كل امل�اقع والفعالي���ات وقريبة 
م���ن امل�اطن. ون����ه اإل���ى اأن اإ�س���راتيجية التط�ير 
والتحدي���ث الت���ي اأطلقه���ا وزير الداخلية ت�س���منت 
ت�س���كيل �رسط���ة خدمة املجتم���ع قبل نح���� 12 عاما، 
والتي كانت نقط���ة حت�ل باإيجاد �رسطة متخ�س�س���ة 
يف خدم���ة املجتم���ع ولها فل�س���فة وتدري���ب ال�رسطة 
العتيادي���ة، لكن مهامها اأك���ر يف منع اجلرمية قبل 
وق�عها بحيث ت�سر يف اجتاهني الأول، وه� ال�قاية 
من اجلرمي���ة، والث���اين يف تقدمي خدمات ت�س���ب يف 
م�س���لحة اأم���ن و�س���المة امل�اط���ن واملقي���م. وتقدم 
العمي���د حممد بن دينه بال�س���كر ل�زير الداخلية على 
هذه املبادرة الرائدة التي اأطلقها قبل اأكر من ع�رس 
�سن�ات ونعي�سها عاما بعد عام، ولرئي�س الأمن العام 
عل���ى رعايته واهتمامه بتط�ير �رسطة خدمة املجتمع، 
وكل �س���ابط وفرد يف وزارة الداخلية �س���اهم يف ن�رس 
هذه الثقافة املتجددة وال�سكر م��س�ل لكل م�اطن 
و�س���ع ثقته يف رجل الأمن وكل م�ؤ�س�س���ة حك�مية اأو 
اأهلية �ساهمت يف ن�رس ثقافة ال�رساكة املجتمعية، وكل 
اأ�رسة �س���اهمت يف تر�س���يخ مفه�م ال�رساكة، وكل من 

عمل على ن�رس هذه الثقافة.

املنامة - بنا: �رسح املدير العام لالإدارة العامة 
للتخلي�س والتفتي�س اجلمركي العميد عبداهلل حمد 
الكبي�س����ي اأن معامالت ال�رسكات والتجار املتعاملني 
م����ع �س�����ؤون اجلمارك عرب نظ����ام الدف����ع الإلكروين 
لعمليات التخلي�س اجلمركي “ف�اتر” ارتفعت من 
يناير اإلى فرباير املا�س����يني بن�سبة 360 %، اإذ بلغ 
عدده����ا يف يناير 593 معامل����ة مقابل 2132 معاملة 

يف فرباير 2017.
ون�����ه يف ال�قت ذاته اإلى ارتفاع قيمة ال�رسائب 
والر�س�����م املتح�س����لة من يناير اإلى فرباير بن�س����بة 

389 %، اإذ بلغ����ت قيمته����ا يف يناي����ر 6.796.790 
دينارا مقابل 26.439.61 دينارا يف فرباير 2017، 
وهي اإح�ساءات تعك�س زيادة ن�سبة التعامل مع نظام 
الدف����ع الإلكروين، م����ا يعني حتقيق هدف �س�����ؤون 
اجلم����ارك يف ت�فر ال�قت واجلهد والتكلفة للعمالء 

وامل�ستفيدين من اخلدمات املقدمة.
وح����ث املدير الع����ام لالإدارة العام����ة للتخلي�س 
والتفتي�����س اجلمرك����ي امل�س����تفيدين م����ن خدم����ات 
�س�����ؤون اجلمارك على م�ا�س����لة ال�ستخدام املتزايد 
لنظ����ام الدف����ع الإلك����روين، الذي يهدف اإل����ى اإلغاء 

التعامل النقدي يف املنافذ اجلمركية.
التخلي�����س  رئي�����س  اأك����د  مت�س����ل،  �س����ياق  يف 
اجلمرك����ي ب�رسك����ة الأي����ام للتخلي�����س اإليا�س حممد 
مره�ن اأن خدمة الدفع الإلكروين لعملية التخلي�س 
اجلمرك����ي م����ن اخلدمات املمت����ازة التي ت�س����هم يف 
ت�رسيع العملية، مم����ا يعني زيادة يف الإنتاجية، داعياً 
ال�����رسكات واملراجع����ني اإل����ى ال�س����تفادة م����ن هذه 
اخلدم����ة لدورها الكب����ر يف ت�فر ال�ق����ت واجلهد، 
معربا عن �سكره ل�س�ؤون اجلمارك على تد�سني هذه 

اخلدمة املتميزة.

جامع���ة  اأتاح���ت  البحري���ن:  جامع���ة  ال�س���خر- 
مرحل���ة  يف  تخرجه���م  املت�ق���ع  للطلب���ة  البحري���ن 
البكال�ري��س فر�س���ة التقدم بطل���ب لاللتحاق باأحد 
برامج الدرا�س���ات العليا املطروحة يف العام اجلامعي 

املقبل 2018/2017.
وكان���ت عم���ادة الدرا�س���ات العلي���ا يف اجلامعة 
اأعلنت عن متديد فرة تلقي الطلبات التي �ست�ستمر 
اإل���ى ي�م الثالث���اء 15 من �س���هر اأغ�س���ط�س املقبل، 
وذل���ك ن���زولً عن���د طلبات الكث���ر م���ن الراغبني يف 
الدرا�س���ة الذي���ن مل يتمكن�ا من الت�س���جيل، والطلبة 

الذين يت�قع تخرجهم خالل العام اجلامعي اجلاري.
وقال عميد الدرا�س���ات العلي���ا والبحث العلمي 
حمم���د ق���ادر: »اإن اجلامعة ارتاأت اأن تتيح الفر�س���ة 
للطلب���ة املت�ق���ع تخرجهم ب���اأن يتقدم�ا للدرا�س���ة 
يف مرحل���ة ما بع���د البكالوريو�س ب�رشط اأن ي�س���توفوا 

املتطلبات، واأن يتقدم�ا بال�سهادة الأخرة لحقاً«.
واأ�س���اف باأن »الكثر من الطلبة ا�ستقبل�ا هذا 
القرار بالرحيب، وبادروا بتقدمي الأوراق املطل�بة 

لعمادة القب�ل والت�سجيل يف اجلامعة«.
وكانت عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي 
دعت الطلبة الراغب���ني يف اللتحاق بالربامج املعلنة 

الذين تنطبق عليهم ال�رشوط اإلى مراجعتها يف الفرتة 
م���ن 13 مار����س اجلاري اإل���ى 15 اأغ�س���ط�س املقبل، 

م�سطحبني معهم الأوراق الثب�تية املطل�بة.
وت�س���م الدرا�س���ات العلي���ا حالي���اً 19 برناجماً، 
ب�اق���ع 16 برناجماً للماج�س���تر و3 برامج للدكت�راه 

م�زعة على �ست كليات باجلامعة.
وياأت���ي الإعالن ع���ن الربام���ج املطروحة يف ظل 
تغيرات تق�م بها عمادة الدرا�سات العلمية والبحث 
العلمي؛ بهدف تط�ير الدرا�سات العليا على م�ست�ى 
الربامج والأنظمة ل�سمان خمرجات ذات كفاءة عالية.

املنامة -  درا�سات: وقع مركز البحرين 
للدرا�سات الإ�سراتيجية والدولية والطاقة 
“درا�سات” اتفاقية تعاون بحثي وعلمي مع 
مرك���ز امللك في�س���ل للبح�ث والدرا�س���ات 

الإ�سالمية.
وق���ع التفاقية كل م���ن رئي�س جمل�س 
اأمناء مركز البحرين للدرا�سات الإ�سراتيجية 
ال�س���يخ  “درا�س���ات”  والطاق���ة  والدولي���ة 
عب���داهلل بن اأحمد اآل خليف���ة، والأمني العام 
ملركز امللك في�س���ل للبح�ث والدرا�س���ات 
الإ�سالمية �سع�د ال�رسحان.  تن�س التفاقية 
على تعزي���ز جمالت التعاون امل�س���رك يف 
جم���ال البح���ث العلم���ي واإقام���ة الفعاليات 
والأن�س���طة املتن�ع���ة، وتب���ادل املعل�مات 

والت�ثيق واملطب�عات، وغرها.
وبهذه املنا�س���بة، ����رسح رئي�س جمل�س 
اأمناء مركز “درا�س���ات” ال�س���يخ عبداهلل بن 

اأحم���د اآل خليفة ب���اأن ه���ذه التفاقية تاأتي 
حر�س���ا م���ن الطرف���ني عل���ى تعزي���ز اأوا�رس 
التع���اون البحثي والعلم���ي بينهما، انطالقا 
من مبداأ التعاون بني امل�ؤ�س�س���ات البحثية 
والفكرية، م�س���يًدا يف هذا ال�س���ياق، بالدور 
الرائد والإ�سهامات املميزة الذي يق�م بها 
مرك���ز امللك في�س���ل للبح�ث والدرا�س���ات 
الإ�س���المية، والتي ع���ززت مكانت���ه البحثية 

والعلمية على امل�ست�ى العاملي.
ووفق���ا  “درا�س���ات”  اأن مرك���ز  واأك���د 
للروؤي���ة اجلديدة ي�ا�س���ل م�س���اعيه لطالق 
لتحقي���ق  الرامي���ة؛  الن�عي���ة  املب���ادرات 
الدرا�س���ات  واإج���راء  الأه���داف املر�س����مة، 
الإ�س���راتيجية الن�عية، وم���ن بينها متابعة 
ودرا�س���ة وتقيي���م امل�س���تجدات الت���ي لها 
انعكا�س���ات عل���ى مملكة البحري���ن ومنطقة 

اخلليج.

املنام���ة - وزارة الداخلية: اأعدت الإدارة 
العامة للمرور، برناجما متخ�س�سا يف القيادة 
الآمن���ة ل�س����اق الدراج���ات الناري���ة )هاريل( 

بالتعاون مع رابطة مالك هاريل البحرين .
وت�س���من الربنام���ج التعري���ف بقان����ن 
املرور والئحت���ه التنفيذية ونظام النقاط مع 
�رسح لأهم ال�سل�كيات اخلاطئة التي يرتكبها 
�س���ائق� املركبات والدراجات النارية، والتي 
ت�ؤثر �س���لبا على ال�س���المة املروري���ة، كما مت 
اطالع امل�ساركني على اأهم الق�انني اخلا�سة 
بالدراج���ات الناري���ة واأهمي���ة ارت���داء اخل�ذة 
والنظارة والقفازات واحلذاء الط�يل وحماية 
البدن م���ن تداعيات احل����ادث املرورية وما 
قد ينجم عنها من اإ�سابات خطرة نتيجة عدم 

اللتزام ب��سائل ال�سالمة. 

ثي����  اله�لن���دي  امل���درب  و�س���ارك 
فركامان يف ت�عية �س����اق الدراجات النارية 
مبقت�س���يات القي���ادة  الآمن���ة م���ع اللت���زام 
باالأنظمة والقواعد املرورية ك�رشط اأ�سا�س���ي 
لعتماد ال�س���ائق على م�ست�ى ال�رسق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا، بعدها رافقت الإدارة العامة 
للم���رور، الدراجات اإلى حلبة البحرين الدولية 
حي���ث خ�س���ع �س���ائق�ها لالختب���ار م���ن قبل 

املدرب اله�لندي.
هام����س  عل���ى  الربنام���ج  ه���ذا  وياأت���ي 
فعالي���ات اأ�س���ب�ع امل���رور اخلليج���ي امل�حد 
الثال���ث والثالث���ني حت���ت �س���عار “حيات���ك 
اأمانة”، وم�ا�س���لة حلملة “رايد �سيف” والتي 
ا�ستمرت طيلة فرة التخييم واأقيمت خاللها 

العديد من الفعاليات الت�ع�ية.

�س���رة - جيب���ك: ق���ام وف���د م���ن نادي 
روت���اري املنامة برئا�س���ة فريد ب���در، بزيارة 
ملجمع �رسكة اخلليج ل�سناعة البروكيماويات 

الأحد املا�سي.
وتعرف اأع�ساء نادي روتاري املنامة على 
الهتمام الكبر ال���ذي ت�ليه ال�رسكة لتدريب 
الك����ادر البحرينية العاملة لديها وحر�س���ها 
عل���ى تزويده���م بامله���ارات الفني���ة الالزمة 
للعم���ل ال�س���ناعي وكذلك تعزي���ز قدراتهم 
ال�سخ�سية والقيادية، كما اطلع ال�فد كذلك 
عل���ى من�ذج مل����رسوع ا�س���تخال�س غ���از ثاين 
اأك�س���يد الكرب�ن الذي ي�س���هم اإ�سهاماً كبراً 
يف حماي���ة البيئة عرب تقلي���ل انبعاث الغازات 

الدفيئة اإلى م�ست�يات متدنية جداً.
ويف ت�رسي���ح له مبنا�س���بة الزي���ارة، قال 
رئي�س ال�رسكة عبدالرحمن ج�اهري اإن ال�رسكة 

اأ�س���عدها ا�ست�س���افة وف���د ن���ادي روت���اري 
املنام���ة، م�ؤكداً اأن الزيارة �س���كلت منا�س���بة 
�س���انحة لإط���الع عنا����رس فاعل���ة يف املجتم���ع 
البحرين���ي على التط�ر الكبر الذي ت�س���هده 
البحرين يف جم���ال �س���ناعة البروكيماويات 
والأ�س���مدة، ع���رب ه���ذه ال�رسكة الرائ���دة التي 
يف  القط���اع  له���ذا  م�رسف���اً  اأمن�ذج���اً  تعت���رب 

البحرين.
الإ�س���هامات  ال�رسك���ة  رئي����س  وامت���دح 
الكب���رة التي يقدمها ن���ادي روتاري املنامة 
وتنميت���ه  البحرين���ي  املجتم���ع  خدم���ة  يف 
ومنها ت�س���جيع امل�س���اريع والربام���ج العلمية 
الربام���ج  واإقام���ة  والثقافي���ة  والتعليمي���ة 
العائلي���ة ذات الطاب���ع الرفيه���ي لتق�ي���ة 
ال�س���داقة وجم���ع التربع���ات لدع���م برام���ج 

الأعمال اخلرية والجتماعية.
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ملجل�����س  الأخ����رة  اجلل�س����ة  خ����ال 
ال����وزراء، وج����ه �س����احب ال�س����مو امللكي 
الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 
ال����وزراء ب�رضورة تخفي�س ع����دد الوزارات 
والهيئات احلكومية، مت�س����يا مع الظروف 
الت����ي متر به����ا الباد. ه����ذا التوجيه دون 
اأدنى �س����ك اأمر �رضوري يف الوقت احلايل، 
نظرا مل����ا متثله ال����وزارات والهيئات من 
اأعباء تره����ق ميزانية الب����اد، دون فائدة 
كبرة حتققها هذه الوزارات اأو الهيئات.

�س����اءت اإرادة اهلل اأن تك����ون البحرين 
دولة �س����غرة امل�س����احة قليلة ال�س����كان 
باملقارنة بالدول ذات امل�س����احة الكبرة 
وعدد ال�س����كان الهائل، فالبحرين كلها ل 
تزي����د عن كونها جزءا م����ن ع�رضة اأجزاء من 
اإحدى حمافظ����ات الدول الكبرة جغرافيا 
و�س����كانيا، ه����ذه ه����ي احلقيق����ة، وه����ي 
حقيق����ة ل تخجلن����ا ول ت�س����عرنا بالدونية 
اأبدا، فنحن دولة متقدم����ة ولها اعتبارها 
واحرتامه����ا ب����ن دول الع����امل، ولكن هذا 
لي�����س مو�س����وعنا عل����ى اأية ح����ال، ولكن 
املو�س����وع هو اأننا يج����ب اأن نتخذ جهازا 
اإداريا يتنا�س����ب م����ع حج����م الدولة وعدد 
ال�س����كان ول نره����ق ميزانيتن����ا باأجه����زة 
واإدارات ومديري����ن ووكاء وم�ست�س����ارين 
يف الوقت ال����ذي ميكن فيه اأن يحل مدير 
واحد م����كان ع�����رضات املديرين وروؤ�س����اء 
الأق�س����ام الذي����ن يعوق����ون �س����ر الأمور 
ب�س����بب كرثته����م والروتن ال����ذي يعقد 

الأمور اأكرث ما يي�رضها.
اأن وج����ود  اأهمي����ة  الأك����رث  وال�س����يء 
وزي����ر ووزارة يتطل����ب وج����ود وكيل اأول 
لل����وزارة ث����م وكاء اأق����ل من����ه درجة لكل 
تخ�س�����س، وكله����ا وظائ����ف حتت����اج اإلى 
رواتب كبرة تره����ق امليزانية، وبدل من 
ا�س����تخدامها يف ت�س����غيل اأع����داد اأكرب من 

ال�سباب تتبدد دون عائد موؤثر.
اأعتقد اأن اأ�س����ياء كث����رة حتتاج اإلى 
تقلي�����س، ولي�س فقط ال����وزراء والوكاء، 
فل����و اأنن����ا مث����ا قل�س����نا رواتب ال�س����ادة 
النواب اإلى ربعها، على اأ�سا�س اأن العمل 
النيابي عم����ل تطوعي واأن كل من يلتحق 
ب����ه لديه يف الأ�س����ل م�س����در دخ����ل، فلن 
تكون هناك م�س����كلة كب����رة يف ذلك، ولو 
اأننا قل�سنا عدد املحافظات اإلى الن�سف 
ل����ن يحدث �س����يء، لأنن����ا �س����نوفر رواتب 
ن�سف املحافظن ون�سف اجلهاز الإداري 
التابع على الأقل، ناهيك عن اأننا �سنوفر 
على اأنف�سنا جمال�س بلدية ميكن لن�سف 
اأو اأق����ل اأن تق����وم مبهتمه����ا دون اأدن����ى 

ق�سور.
هذه لي�س����ت �س����ذاجة ول �س����طحات 
جمنون����ة، ولكنه����ا حقيق����ة، فاأن����ا اأتكل����م 
ع����ن حجم اأو عدد من يقدم����ون اخلدمة اأو 
يديرون هذا ال�ساأن اأو ذاك، وبن حجم اأو 

عدد من تقدم لهم اخلدمة.

عن تقليص عدد 
الوزارات والهيئات

احلكوم���ة، اأية حكومة تاأتي، �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي الأمر خليفة بن �س���لمان رئي����س الوزراء 
حفظ���ه اهلل ورعاه هو عنوانها، هو اأ�س���ل احلكومة 
وه���و الذي مينحها القاعدة ال�س���لبة التي تنه�س 
عليها وهذا هو الأ�س���ا�س الذي قامت عليه نه�سة 
التنمي���ة وتط���ور الب���اد، وكل ه���ذه املكا�س���ب 
واملنج���زات التي حتققت لبادنا خال ال�س���نوات 
املا�س���ية التي و�س���عتها على اخلريطة العاملية 
م���ن حي���ث املكان���ة الع�رضي���ة ه���ي نتائ���ج عملية 
لقيادة �س���مو رئي�س الوزراء له���ذه احلكومة، ومن 
هذا املنطلق اليوم و�س���من ما يط���رح من حديث 
ح���ول حتقيق اأه���داف اإعادة هيكل���ة احلكومة عرب 
خطط عمل وبرامج تنفيذية وفق اأولويات وجدول 
زمني حمدد بال�سكل الذي يزيد من اإنتاجية اجلهاز 
احلكومي ويناأى به عن الت�س���خم الذي ل يتنا�سب 
م���ع متطلبات املرحلة وحتدياتها، ل�س���ك اأن هذه 
مهمة غاية يف الأهمية وتعك�س ملن يتاأمل ويدقق 
ال�سيا�س���ة احلكيم���ة التي تبناها طوال ال�س���نوات 

املا�س���ية �س���مو رئي�س الوزراء برتكي���ز العمل يف 
اإطار يتنا�س���ب مع و�س���ع البحري���ن التاريخي من 
حي���ث حتقيق هدف���ن اأ�سا�س���ين م���ن اأولويات 
اأي���ة حكومة ب����رضف النظر عن طبيع���ة هيكلة هذه 
احلكوم���ة، الأمن والقت�س���اد. هات���ان الركيزتان 
هما الأ�س���ا�س و�سموه حفظه اهلل هو اأبو الأمن واأبو 
القت�س���اد، فمنذ خطت البحرين خطواتها الأولى 
و�س���موه و�س���ع العمودي���ن الأ�سا�س���ين )الأم���ن 
والقت�س���اد( هم���ه الأ�سا�س���ي، لي����س معنى ذلك 
اأن���ه ل اأهمي���ة لاأعمدة الأخرى كالتعليم وال�س���حة 
والإ�س���كان والثقافة، فكل ما من �س���اأنه اأن يحقق 
الرخاء لهذا البلد املتطور ياأتي يف اأولوية �س���موه 
من خال خربت���ه التاريخية العميق���ة ذات الأبعاد 
احلقيقية التي يف �سوئها ا�ستحقت هذه احلكومة 
ورئي�س���ها كل الأو�س���مة وال�س���هادات والتقدي���ر 
الدويل والعاملي، من هنا اأكتب ب�رضاحة تامة ل لف 
ول دوران فيه���ا، اأن املهم يف احلكومة اأية حكومة 
لي����س احلجم ول العدد واإمنا قائ���د هذه احلكومة، 

فمادامت احلكومة هي �س���مو رئي�س الوزراء فهي 
احلكومة الت���ي وقفت وتقف وراء كل املكا�س���ب 
والإجن���ازات، واأي���ة حكوم���ة عنوانه���ا خليف���ة بن 
�سلمان م�سمونها الأ�سا�سي هو الأمن وال�ستقرار 
والتنمي���ة وحتقيق رخاء املواطن وحفظ مكا�س���به 
مهم���ا ا�س���تدت الظ���روف الدولي���ة والتحدي���ات 
امل�س���تقبلية من حولنا، فح���ق املواطن يف العي�س 
الكرمي و�س���ون اأمن���ه ورزقه وا�س���تقرار اأ�رضته هو 
العنوان الأول والأ�سا�س لأية حكومة يقودها �سمو 

الأمر خليفة بن �سلمان.
اإننا اأمام حتديات وا�ستحقاقات �سعبة ولكن 
علمتن���ا قيادة بوعل���ي للحكومة طوال ال�س���نوات 
املا�س���ية اأنها حكومة التحديات وحكومة مواجهة 
ال�س���عاب وهو رجل ال�س���عاب فا خ���وف على اأية 

حكومة مادام بوعلي عنوانها.    
 

تنويرة: ل توجد �س���عادة مبوا�سفات معينة، 
لأن امل�سنع يف داخلك.
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من الأعراف ال�سائدة يف كل اأنحاء العامل، 
اأن يت���م توديع كل �س���نة وا�س���تقبال الأخرى 
مبظاه���ر الف���رح وال����رضور والتف���اوؤل والثقة 
بامل�س���تقبل، لك���ن يب���دو اأن ه���ذه الأع���راف 
الإن�س���انية ال�سائدة يف كل الدنيا ل اأثر لها اأو 
�سدى لدى نظام املايل يف اإيران الذي يعترب 

جميع مظاهر الفرح وال�رضور مبثابة اأعداء.
يف خ�س���م الحتفالت اجلاري���ة يف داخل 
اإيران بتوديع ال�س���نة الإيرانية التي تتخللها 
مظاهر الف���رح والحتفالت بط���رق خمتلفة، 
ف���اإن الأجه���زة الأمني���ة القمعية اأعلن���ت اأنها 
اعتقلت حوايل 1500 �سخ�س خال احتفالت 
وه���ذه  الإيراني���ة،  ال�س���نة  لنهاي���ة  وطني���ة 
العتق���الت وبح�س���ب بيان خا����س للمقاومة 
الإيراني���ة تاأت���ي “ردا مذعورا م���ن قبل قادة 
النظام على قيام ال�سبان بتحويل الحتفالت 
اإلى م�س���هد للمواجهة مع النظام ال�ستبدادي 
وفر�س���ة لإب���داء ال�س���مئزاز من���ه رغ���م كل 
التهدي���دات الت���ي اأطلقها النظ���ام”، وهذه 
املمار�س���ات القمعي���ة التع�س���فية يقوم بها 
نظام املايل عو�س���ا عن م�س���اركته ال�س���عب 
مظاه���ر الفرح���ة والبهج���ة كما هو �س���ائد يف 

معظم دول العامل.
نظ���ام امل���ايل يف اإي���ران منذ تاأ�سي�س���ه 
امل�س���وؤوم، مل يكن بو�س���عه تقدمي اأي �سيء 
لل�سعب الإيراين �سوى القمع واجلوع والإعدام 
والفق���ر واحلرم���ان وال�س���جون والعزل���ة عن 
العامل، ويحر�س كل ع���ام على اتخاذ خمتلف 
اأن���واع الإج���راءات والتحوط���ات الأمنية خوفا 
م���ن اأن تنقل���ب مظاهر البهجة لدى ال�س���عب 
الإيراين املحروم منها ومن حرياته الأ�سا�سية 
انتفا�س���ة غ�س���ب عارمة �س���ده خ�سو�سا اأن 
ماآ�س���يه وم�س���ائبه الكثرة التي جلبها على 
هذا ال�س���عب قلبت حياته جحيما، واأن املايل 
يعلم���ون عل���م اليق���ن اأن ال�س���عب الإيراين 
ينتظر اللحظة املنا�س���بة للخا�س منهم اإلى 
الأب���د، ولذلك فاإن هذا النظ���ام يظل يف حالة 
من ال�ستنفار �سد ال�س���عب يف نهاية وبداية 

كل عام اإيراين.
امللف���ت للنظ���ر، اأن احتف���الت تودي���ع 
ال�س���نة الإيراني���ة احلالي���ة وا�س���تقبال العام 
اجلدي���د، اأقيمت حتى داخل ال�س���جون، كتحد 
للنظام ورف�س ملنطقه املعادي لاإن�س���انية، 
حيث اأقام ال�س���جناء ال�سيا�س���يون يف �س���جن 
جوهرد�س���ت مبدين���ة ك���رج ه���ذه الحتفالية 
رغ���م كل القيود املفرو�س���ة عليهم رافعن 
�س���عار “املوت للدكتات���ور” و”املوت ملبداأ 
ولي���ة الفقي���ه”، وه���ذا يب���ن ويثب���ت مدى 
ات�س���اع وتزايد الرف�س ال�سعبي لهذا النظام، 
خ�سو�سا اأنه ومبوجب بيان املقاومة الإيرانية 
فاإن���ه يف كث���ر من امل���دن مبا فيه���ا طهران 
وم�سهد �سن ال�سبان برمانات م�سنوعة يدويا 
هجوما على عنا�رض الب�سيج كما خا�س ال�سباب 
الأبطال يف بع�س املدن مثل طهران و�سراز 
واأ�س���فهان وم�س���هد ويا�س���وج و�س���هر كرد 
مواجهات م���ع عنا�رض قمعية اأرادت منع اإقامة 
الحتف���الت، كما اأح���رق ال�س���باب يف طهران 
واأراك ورف�س���نجان ولنغرود ور�س���ت �س���ور 
خامنئي وخميني، ما يعني اأن ال�سعب مل يعد 
بو�س���عه اأن يتحمل اإلى م���ا ل نهاية واأن هذه 
التحركات الحتجاجية دليل على اأن اأيام هذا 

النظام باتت معدودة. “احلوار املتمدن”.

يودعون العام 
اإليراني باالعتقاالت! 
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سوالف

اأ�س���بحت الكتاب���ة ع���ن م�س���اكل الطرق 
والبني���ة التحتي���ة والتخب���ط العم���راين مثل 
اإ�س���دار الن�رضة اليومية، ويحق لنا اأن ن�س���األ 
اأنف�س���نا.. مل���اذا يح���دث كل ه���ذا يف الوقت 
الذي نتكلم فيه عن الإمن���اء والتطوير؟ اأين 
هي املحا�س���بة بغية الو�س���ول اإل���ى النتائج 
املرجوة وملاذا ل تتجاوب اجلهات املخت�سة 
ب�رضعة م���ع ظاهرة التخبط العم���راين واإهمال 

الطرق؟ 
الرف���اع ال�رضقي... �س���حية �س���وء الإدارة 
والف�س���ل البلدي وحالت التخب���ط العمراين 
الكثرة ونق�س اخلدمات واملرافق، واحلالة 
التي �ساأذكرها اليوم قد حتتاج اإلى عدد من 

الدرا�س���ات التي جتريها املنظمات الدولية 
املخت�سة قبل اعتماد املعاجلة. 

جمم���ع 901 وحتدي���دا البي���وت الواقعة 
على طريق 103 املحاذية لإ�سكان احلنينية 
اجلدي���د، م�س���اكل ل ح����رض لها، فال�س���ارع مل 
يت���م ر�س���فه اأو اإعادة تاأهيل���ه لأكرث من 25 
عاما، وهناك واد �س���غر تتجمع فيه القمامة 
واحل�رضات والقوار�س وي�س���كل خطرا �سديدا 
عل���ى الأه���ايل، وت�س���اعفت امل�س���اكل ببناء 
عمارات �سكنية ل ت�س���توعب مواقفها كرثة 
�س���يارات القاطن���ن به���ا مما جعله���م – اأي 
القاطن���ن - يقف���ون اأم���ام بي���وت النا����س 
ويحتل���ون مواقفهم، والق�س���ية التي حتمل 

الكثر من ال�س���تغراب والده�س���ة اأن هناك 
مدخا واحدا فقط لكل تلك البيوت “و�سكله 
غل���ط”، فالفتح���ة موج���ودة على �س���كل 90 
درج���ة، اأي دون انحن���اء مثل بقي���ة الفتحات 
عل���ى  فالق���ادم  الطرق���ات،  يف  املوج���ودة 
�س���ارع الرف���اع ال�رضقي وحتديدا بعد اإ�س���ارة 
“بوك���وارة” ويري���د اأن ينعط���ف اإل���ى ذل���ك 
املدخل، عليه اأن يعلن الطوارئ اأو �س���تكون 

اخل�سارة باهظة. 
وكما �س���معت م���ن الأهايل اأنه���م حاولوا 
التوا�س���ل م���ع الع�س���و البل���دي باملنطق���ة 
ليتك���رم بزيارته���م ويطل���ع على الأو�س���اع 
املاأ�ساوية يف املنطقة ولكن الأخ ومثل غره 

من البلدين “�ساك تلفونه اأو ما يرد”، ومن 
هنا ننا�سد الوزارة املعنية ب�رضورة اللتفات 
اإلى ه���ذه املنطقة املهملة، خ�سو�س���ا اأنها 
تقع خلف واجهة �سارع الرفاع ال�رضقي العام، 
اإذ من غر املمكن الهتمام بواجهة ال�س���ارع 
بالبناي���ات واملكات���ب الراقي���ة والأر�س���فة 
اجلديدة، واإهمال ما هو خلف ال�س���ارع لنرتك 
اأه���ايل الرفاع يعي�س���ون املعان���اة قرابة 25 
عام���ا م���ن الزم���ان، واأدع���و اأي م�س���وؤول يف 
وزارة البلدي���ات لزي���ارة املنطق���ة برفقتي 
ليطلع بنف�سه على حجم امل�ساكل والإهمال، 

واأت�سور اأن زيارة واحدة �ستفي بالغر�س.

الرفاع الشرقي ضحية اإلهمال... 
طريق 103 نموذجا!

يف ب���ادرة ثقافية وطنية رائعة د�س���ن مركز 
عي�س���ى الثقايف “بيت الثقاف���ة العربية” ملتقى 
البحرين للكتاب، وذلك بح�سور ال�سيخ الدكتور 
خال���د بن خليف���ة اآل خليفة نائ���ب رئي�س جمل�س 
الأمن���اء – املدي���ر التنفي���ذي وجمٌع م���ن الأدباء 
والكت���اب وال�س���عراء والإعامي���ن البحرينين، 
وه���و ن���واة ثقافية جدي���دة ُي�س���اف حراكها اإلى 
ِحراك الثقافة البحريني���ة املمتدة على جغرافية 
البحرين منُذ زمن لي�س ق�س���را، وياأتي تد�سن 
ه���ذا املنت���دى تكرمًيا للكت���اب ال���ذي ُيعد كنز 
املعرفة الإن�س���انية وخرُ جلي�س لاإن�س���ان يف كل 

زمان وم���كان، والوعاء الذي يق���وم بتزويد عقل 
الإن�س���ان باملعلومات التي تنمي قدرته وتن�سط 

قدراته الفكرية.
وم���ن خال هذا املنتدى �س���يتم تنظيم لقاء 
ثقايف �س���هري يت���م فيه ا�س���تعرا�س اأحد الكتب 
البحرينية اأو العربي���ة اأو الأجنبية لكاتب بحريني 
اأو عربي اأو اأجنبي مع ا�ست�سافة الكاتب للتحدث 
عن���ه، وهي بادرة ج���اءت يف وق���ت يتعر�س فيه 
الكتاب لتحديات جمة، ومنها مناف�سة التقنيات 
وو�س���ائل التوا�س���ل حي���ث ت�س���تعر�س العديد 
من املواقع ال�س���بكية العديد م���ن الكتب وجلوء 

الكثر من الأفراد للق���راءة فيها، وانعدام وجود 
املكتب���ات العام���ة يف الكث���ر م���ن ُم���دن وقرى 
البحري���ن، وغرها م���ن التحدي���ات، وبالرغم من 
ه���ذه التحدي���ات فم���ازال هناك عدد م���ن القراء 
وحُمب���ي الكت���اب يجوبون مكتب���ات البحرين ويف 
مواق���ع دور الن����رض للبحث عن ما �س���در من ُكتب 
جديدة، لإميانهم باأن الق���راءة غذاء العقل وروح 

املعرفة الإن�سانية.
الثق���ايف  دوره  ع���بء  املنت���دى  �س���يتحمل 
يف تعري���ف النا����س ب�س���تى الأن���واع م���ن الُكتب 
وموؤلفيه���ا، وه���ي م�س���وؤولية وطني���ة ثقافي���ة 

ي�ستطيع املنتدى واأع�ساوؤه املوؤ�س�سون اأن ُيعبد 
طريق القراءة للكثر من النا�س الذين �سيجدون 
يف ه���ذا املنت���دى م���ا ياأمل���ون فيه، كما �س���يجد 
املوؤلف���ون املكان الذي يعلنون فيه عن كتبهم، 
وعلى امُلنتدى اأن يجتهد يف عر�س اأف�سل الُكتب 
�سواء البحرينية اأو العربية اأو الأجنبية امُلرتجمة، 
ونتمن���ى كث���ًرا اأن يح�رض هذه اللق���اءات العديد 
من ال�س���باب من البنن والبن���ات، كونهم الفئة 
امل�س���تهدفة الأ�سا�س���ية لهذا املنتدى، ونتمنى 
للُمنت���دى التوفيق وال�س���داد يف حتقيق اأهدافه 

الفكرية والثقافية والرتبوية الوطنية.

المهم حكومة 
المكاسب والمنجزات

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

عبدعلي الغسرةُملتقى البحرين للكتاب



اأ�سعار النفط م�ستقرة 
عوا�س���م - رويرتز: ا�س���تقرت اأ�س���عار النفط بدرجة 
كبرية يوم اجلمعة لتنهي الأ�سبوع على مكا�سب متوا�سعة 
مع قيام امل�س���اربني بخف�ض املراكز الدائنة خف�سا حادا 
خالل موجة خ�س���ائر الأ�سبوع املا�س���ي بفعل املخاوف من 
ف�س���ل تخفي�سات اإنتاج اأوبك يف تقلي�ض تخمة املعرو�ض 

العاملي.
حترك اخلام يف نطاق �سيق هذا الأ�سبوع حيث تقافز 
برنت وغرب تك�سا�ض الو�سيط يف حدود 2.50 دولر بينما 
عكف امل�س���تثمرون على تقييم اأثر اأول خف�ض نفطي من 
منظمة البلدان امل�س���درة للبرتول يف 8 �سنوات يف مقابل 
زيادة اإنتاج النفط ال�سخري الأمريكي وارتفاع املخزونات.

الهند تدر�ض متلك الأجانب الكامل لناقالت حملية 
نيودله���ي - رويرتز: قال وزير الطريان املدين الهندي راجيف نايان �س���وبي اإنه ل يجوز 
ل�رشكات الطريان الأجنبية متلك ناقالت هندية بالكامل لكنه �سيبحث اإمكان القيام بذلك عرب 

�رشيك ا�ستثماري.
وقال �ش���وبي اإن احلكومة مل تتلق اأي عر�ض من اخلطوط اجلوية القطرية لتد�ش���ن �رشكة 

طريان حملية.
ويف الأ�ش���بوع املا�شي قال الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة اخلطوط اجلوية القطرية اأكرب الباكر 
اإنه يريد تاأ�سي�ض �رشكة طريان هندية متكاملة اخلدمات لت�سيري رحالت داخلية باأ�سطول ي�سم 
نحو 100 طائرة نحيفة البدن بعد اأن فتحت البالد قطاع الطريان اأمام امل�ستثمرين الأجانب.

ومبوجب القواعد احلالية ت�ش���تطيع �رشكات الطريان الأجنبية متلك ح�ش���ة حدها الأق�شى 
49 % من الناقالت الهندية لكن امل�ستثمرين الأجانب الآخرين باإمكانهم متلك ما ي�سل اإلى 

.% 100
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اقتصاد

“�أ�سماك” تعتزم رفع ر�أ�س مالها 700 �ألف دينار
ح�سلت على رخ�سة اإن�ساء مفق�ض لإنتاج “الإ�سبعيات”

ق���ال رئي�ض جمل�ض اإدارة �رشكة “اأ�س���ماك” 
وع�سو جمل�ض اإدارتها املنتدب، �سقر �ساهني، 
اإن ال�رشكة �س���رتفع راأ�ض مالها 700 األف دينار، 
موؤكًدا احل�ش���ول على ترخي�ض لإن�ش���اء مفق�ض 
خا����ض بها لإنت���اج الإ�س���بعيات، والتي يعتمد 

عليها يف عمليات ا�ستزراع الأ�سماك.
املوافق���ة  عل���ى  “اإن ح�س���ولنا  واأ�س���اف: 
الر�س���مية لإن�س���اء خمتربن���ا اخلا�ض �س���يمكننا 
م���ن توفري اإ�س���بعيات الأ�س���ماك ب�س���كل دائم 
و�سي�س���اعدنا يف مواجه���ة التحدي���ات يف عملية 
ا�س���ترياد الإ�س���بعيات، حي���ث �سي�س���كل ذلك 

اإ�سافة مهمة للخطط امل�ستقبلية لل�رشكة”.
واأو�س���ح اأن ال�رشك���ة واجهتها �س���عوبة يف 
ع���دم ق���درة مرك���ز ال�س���تزراع ال�س���مكي على 
توفري ا�سبعيات الأ�سماك بالكميات التي تفي 
احلاجة، مبيًنا اأن اإن�ش���اء املفق�ض �شيمّكن �رشكة 

اأ�س���ماك م���ن حتويل بي����ض الأ�س���ماك املحلية 
اإلى اإ�س���بعيات، و�سيعزز من قدرة ال�رشكة على 

مواجهة التحديات.
ولف���ت اإل���ى اأن ال�رشك���ة قامت با�س���تزراع 
اأ�س���ماك من ن���وع “ال�س���ربمي”، اإل اأن ال�س���وق 
املحلي���ة مل ت�ش���توعب الكمي���ات امل�ش���رزعة 
منها ما اأدى لت�ش���ديرها، م�ش���رًيا اإل���ى اأنه بناء 
عل���ى التج���ارب، فق���د ات�س���ح اأن الرتكيز على 
ا�س���تزراع الأن���واع املحلي���ة من الأ�س���ماك مثل 
���ا  “الهام���ور” و”ال�س���بيطي” جمدًي���ا خ�شو�شً
اأنه���ا تتحمل درجات احل���رارة املرتفعة، وتلبي 
حاجة امل�ش���تهلك املحلي، الأمر الذي �ش���يوؤدي 
لتمك���ني ال�رشكة من حتقي���ق اأهدافها يف جمال 

الأمن الغذائي يف اململكة.
وق���ال: “لقد عر����ض جمل����ض اإدارة ال�رشكة 
يف اجتم���اع اجلمعي���ة العمومي���ة غ���ري العادي���ة 
الأخ���ري التحديات التي واجهت ال�رشكة يف جمال 
ال�ستزراع ال�سمكي يف الفرتة املا�سية، كنفوق 

كميات كبرية من الأ�س���ماك امل�ستزرعة؛ ب�سبب 
ارتف���اع درجة احل���رارة وانخفا�ض الأك�ش���جن، 
ون�سبة ملوحة البحر، وحماية اأقفا�ض ال�ستزراع؛ 

الأمر الذي اأثر على نتائج اأعمال ال�رشكة”.
م����رشوع  واأرب���اح  نتائ���ج  “اإن  واأ�س���اف: 
�رشك���ة اأ�ش���ماك ذات املدى الطوي���ل؛ كونه من 

امل�ساريع الإ�سرتاتيجية، وباإدراك امل�ستثمرين 
يف امل����رشوع له���ذه احلقيق���ة يرجم���ون حر�ض 
القط���اع اخلا�ض عل���ى تعزي���ز دوره يف حتقيق 
الأهداف الإمنائية والإ�س���رتاتيجية املتمثلة يف 
حتقيق الأمن الغذائي، وتوفري خمزون �س���مكي 
ع���رب حلول بديل���ة با�س���تخدام اأح���دث تقنيات 

ال�ستزراع ال�سمكي”.
واأو�سح: “بلغ حجم الدفعة الأولى من اإنتاج 
الأ�س���ماك املزروعة )ال�سربمي وال�سبيطي( نحو 
200 ط���ن يف اأول ح�س���اد لل�رشكة يف الأ�س���واق 
بتاري���خ 30 نوفم���رب 2014، وم���ن املقرر رفع 
الإنتاج تدريجًيا اإلى 2000 طن، والرتكيز على 
اأنواع من الأ�س���ماك املحلية خ�سو�س���ا الهامور 

وال�سبيطي”.
يذك���ر اأن �رشكة “اأ�س���ماك” �رشكة م�س���اهمة 
مغلقة ت�س���م 36 م�ش���اهماً من ����رشكات وطنية 
وم�س���تثمرين، ومن امل�س���اهمني الأ�سا�س���يني 

�رشكة ممتلكات، وبنك البحرين للتنمية.

• الرتكيز على ا�ستزراع اأ�سماك “الهامور” و“ال�سبيطي”	

زينب �لعكري

“�لبحرينية �لهندية” تنتخب �أع�ساء جمل�س �لإد�رة

�ل�سعودية و�ل�سني تتفقان على تعزيز �لتعاون �لنفطي

تعزيز �لتعاون �لعقاري بني �ملنامة و�لريا�س

“�لتحكيم �لتجاري” ي�سهم برفع دخل �ملحامي �خلليجي

وفد بحريني يزور “غرفة ال�رشقية” غًدا

اأتعابه قد ت�سل اإلى 50 األف ريال عماين... جنم:

ال�سناب�ض - بيت التجار: دعا ع�سو املكتب 
التنفيذي بغرفة جتارة و�سناعة البحرين نائب 
رئي����ض اجلان���ب البحرين���ي يف جمل����ض الأعمال 
ال�ش���عودي امل�ش���رك عبداحلكي���م  البحرين���ي 
ال�س���مري املهتم���ني واملخت�س���ني يف القط���اع 
العق���اري يف مملك���ة البحرين كافة اإل���ى اأهمية 
امل�س���اركة يف الزي���ارة التي �س���تنطلق من اأمام 
مق���ر بيت التج���ار يف مت���ام ال�س���اعة 8:00 من 
�س���باح يوم غد الإثن���ني اإلى الغرف���ة التجارية 
وال�سناعية للمنطقة ال�رشقية بالدمام باململكة 
اللتق���اء  �س���يتم  ال�س���عودية، حي���ث  العربي���ة 
والجتم���اع مع املعني���ني ال�س���عوديني يف مقر 

غرفة ال�رشقية يف متام ال�ساعة 10:00 �سباحا.
واأو�س���ح ال�س���مري اأن الزيارة ته���دف اإلى 
التعريف بالفر�ض ال�س���تثمارية يف هذا املجال 
يف البحري���ن، وباخلدمات الت���ي تقدمها حكومة 
مملكة البحرين للم�ستثمرين، اإلى جانب الطالع 

على الفر�ض ال�س���تثمارية املتاحة يف اململكة 
العربية ال�س���عودية خ�سو�سا بعد اإعالن جمل�ض 
الوزراء ال�س���عودي املوافقة على اإن�ساء الهيئة 
العام���ة للعق���ار، اإ�س���افة اإل���ى اتاحة الفر�س���ة 

للمطوري���ن والعقاريني واملثمنني لاللتقاء مع 
نظرائهم ال�شعودين، م�شرياً اإلى اأن الزيارة قد 
مت الرتتيب لها منذ فرتة بالتن�س���يق والتعاون 
القطاع���ني  الأط���راف املعني���ة يف  م���ع جمي���ع 

احلكومي واخلا�ض.
خ���الل  م���ن  “ن�س���عى  ال�س���مري  وق���ال 
تنظي���م ه���ذه الزي���ارة اإلى جذب امل�ش���تثمرين 
ال�ش���عودين يف هذا القطاع احليوي اإلى مملكة 
البحرين وال�س���تثمار فيها للم�س���اهمة يف دعم 
القت�ساد املحلي”، لفتاً اإلى اأن الزيارة تهدف 
اإل���ى تعزيز التعاون امل�س���رتك بني البلدين يف 
القط���اع العقاري خ�سو�س���ا يف ظ���ل العالقات 
املتمي���زة واملتين���ة الت���ي تربط ق���ادة مملكة 
البحري���ن بال�ش���قيقة الكربى اململك���ة العربية 
ال�س���عودية، والتي من �س���اأنها اأن تنعك�ض على 
الرتقاء بالعالقات القت�سادية بني اململكتني 

يف خمتلف القطاعات منها القطاع العقاري.

املنامة - دار الق����رار: اأكد الأمني العام ملركز 
التحكي����م التج����اري ل����دول جمل�����ض التع����اون لدول 
اخلليج العربية “دار القرار” اأحمد جنم باأن ممار�سة 
املحام����ي للتحكي����م التج����اري ي�س����هم يف رفع دخل 
املحامي اخلليجي، منوهاً باأن غالبة ق�شايا التحكيم 
الت����ي ت����رد عل����ى “دار الق����رار” يتوله����ا املحامون 

بن�سبة كبرية.
وب����نينَّ جن����م خ����الل كلمت����ه يف افتت����اح ملتقى 
املحام����ن العمانين الثاين مب�ش����قط باأن املحامي 
اأقدر على مراعاة ال�سمانات الأ�سا�سية يف التقا�سي 
وتطبيق الأ�س����ول الإجرائية والقواعد املو�سوعية، 
م����ن جانب اآخر يعترب التحكيم من الأعمال القانونية 
ال�س����به ق�سائية بالن�سبة للمحامي، وتوفر له م�سدر 
دخ����ل جي����دا، فعلى �س����بيل املث����ال لئح����ة تنظيم 
النفق����ات مبرك����ز التحكيم اخلليجي تن�����ض على اأن 
احل����د الأدنى لأتعاب املحكم ما يعادل 5 اآلف ريال 

عماين وت�شل اأحياناً اإلى 50 األف ريال عماين”.
وياأتي امللتقى حتت عنوان “الأعمال القانونية 
للمحامي يف املجال التجاري” وي�س����لط ال�سوء على 
ما ميكن اأن يقوم ب����ه املحامي من اأعمال يف املجال 
التج����اري، اإ�س����افة اإلى عمل����ه الأ�س����لي يف املحاماة 
وال�ست�س����ارات القانونية، حيث رع����ى حفل افتتاح 
امللتقى اأمني ع����ام وزارة اخلارجية بدر بن حمد بن 

حمود البو�سعيدي.
فيم����ا األق����ى كلم����ة الفتت����اح رئي�����ض اللجن����ة 
الت�رشيعي����ة والقانوني����ة مبجل�����ض ال�ش����ورى رئي�����ض 
جمل�����ض اإدارة جمعي����ة املحام����ني حمم����د الزدج����ايل 
اأو�ش����ح فيها اأن امللتقى ياأتي مبنا�شبة مرور ع�رشة 

اأعوام على اإ�سهار اجلمعية يف 17 مار�ض 2007.
وت�سمن امللتقى جل�س����تي عمل، تراأ�ض الأولى 
وكي����ل وزارة ال�ش����وؤون القانونية يحيى اخل�ش����يبي 
مت خالله����ا تقدمي ثالث اأوراق ح����ول “دور املحامي 

يف تاأ�سي�ض وت�س����جيل ال�رشكات امل�ساهمة” و”اإلزام 
ال�����رشكات بتعي����ني حمام كم�ست�س����ار قان����وين لها” 
العق����ود  ودرا�س����ة  �س����ياغة  يف  املحام����ي  و”دور 
التجارية”. اأما اجلل�س����ة الثانية، فقد تراأ�س����ها اأمني 
ع����ام جمل�����ض الدولة خال����د ال�س����عيدي، ومت خاللها 
تق����دمي ث����الث اأوراق عم����ل حول “تعدي����ل وتفعيل 
امل����ادة 31 م����ن قان����ون املحام����اة” و”ال�س����تعانة 
مبحام للت�شديق على امل�شتندات” و”تعمني مهنة 

املحاماة ل�شتيعاب خريجي كليات احلقوق”. 
�س����ارك يف اأعمال امللتقى قانونيون وحمامون 
واأع�ساء ال�سلطة الق�س����ائية وباحثون وم�ست�سارون 
قانوني����ون وطلب����ة قان����ون، اإ�س����افة اإل����ى جمعيات 
املحام����اة ب����دول جمل�����ض التع����اون ل����دول اخللي����ج 

العربية.
مت خ����ال احلفل تكرمي عدد من املحامن ممن 

اأم�شوا ثاثن عاًما يف ممار�شة مهنة املحاماة.

البحريني����ة  املنام����ة - اجلمعي����ة 
الهندية: نظمت اجلمعي����ة البحرينية 
الهندية موؤمترها ال�ش����نوي يف فندق 
ومنتجع اإيليت �س����با مت في����ه اختيار 
11 ع�س����وا جديدا يف جمل�����ض الإدارة 
للف����رتة 2018-2017 وذل����ك ملدة 

عامني من تاريخ النتخاب. 
وكان من بني الذين مت اختيارهم 
بالرت�س����يح حمم����د داداب����اي واأحم����د 
جواهري وعبدالرحمن جمعة واإبراهيم 

الأمري وراج داماين وبال�س����وبرامنيام 
املناع����ي  وط����الل  بهاتي����ا  ومان����وج 

وعبداجلليل الأن�ساري.
وم����ن املتوق����ع اأن يجتمع جمل�ض 
الإدارة اجلدي����د املنتخب خالل الأيام 
جمل�����ض  رئي�����ض  لختي����ار  املقبل����ة 
الأخ����رى  املنا�ش����ب  وبقي����ة  الإدارة، 
يف املجل�����ض. ويبدو يف ال�س����ورة بعد 
الأع�س����اء املنتخب����ني ملجل�ض الإدارة 

اجلديد.

بك����ني - رويرتز: قالت ال�س����ني 
وال�س����عودية يف بيان م�س����رتك �سدر 
اأم�ض يف ختام زيارة العاهل ال�سعودي 
املل����ك �س����لمان ب����ن عبدالعزي����ز اآل 
�س����تعززان  اإنهم����ا  بك����ني  �س����عود 
تعاونهما يف القط����اع النفطي مبا يف 

ذلك ال�سادرات ال�سعودية لل�سني.
ر  وتتطلع ال�س����عودية، اأكرب م�سدِّ
للنفط يف العامل؛ لتعزيز العاقات مع 
ال�شن، ثاين اأكرب اقت�شاد يف العامل.
و�سعت ال�سعودية، بعد اأن فقدت 
ح�س����ة يف ال�سوق اأمام رو�س����يا العام 
املا�س����ي، اإلى زيادة مبيعات النفط 
لل�س����ني، ثاين اأكرب �س����وق نفطية يف 
العامل، وذلك من خال العمل مع اأكرب 

ثالث �رشكات نفط بال�سني.
وقالت البلدان يف بيان اأ�س����درته 
اجلدي����دة  ال�س����ني  اأنب����اء  وكال����ة 

)�س����ينخوا( “يرغب البلدان يف زيادة 
م�ش����توى التع����اون بينهم����ا يف جمال 
النف����ط مب����ا يف ذل����ك تزويد ال�ش����وق 
ال�س����ينية املتنامية باط����راد بالنفط 

ال�سعودي”.
“يوؤكد اجلانبان  واأ�س����اف البيان 
النف����ط  اأ�س����واق  ا�س����تقرار  اأهمي����ة 
العاملية بالن�سبة لالقت�ساد العاملي، 
ال�س����عودية  ك����ون  تق����در  وال�س����ني 
موردا نفطي����ا ماأمونا ويعول عليه يف 
ال�س����وق العاملية، والدور الذي تلعبه 
يف �س����مان ا�س����تقرار �س����وق النف����ط 

العاملية”.
ب����ن  �س����لمان  املل����ك  و�س����هد 
عبدالعزي����ز توقيع �س����فقات ت�س����ل 
قيمته����ا اإل����ى 65 ملي����ار دولر خالل 

اليوم الأول لزيارته بكني.

• عبداحلكيم ال�شمري	
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عقد من 

االجتهاد
لبحرين أفضل

ساهمت “متكني” منذ 

تأسيسها يف العام 2006 

يف تطوير القطاع الخاص يف 

البحرين وجعله املحرك الرئيس 

للنمو االقتصادي يف اململكة، 

وهي تعد إحدى ركائز مبادرات 

اإلصالح الوطني ورؤية البحرين 

االقتصادية.

وتهدف “متكني” إىل تحقيق 

هدفني رئيسني، أوال، تعزيز 

عملية تأسيس وتطوير 

املؤسسات، وثانيا توفري الدعم 

لتنمية األفراد واملؤسسات.

إعداد: املحرر االقتصادي

محمد بوحسن

قصة نجاحي

الرتاث وال�صورة والكتاب حتفظ هويتنا 
ومبادئنا وتراثنا لنتوارثهم عرب الأجيال.

فنح���ن ن�ص���عى اإل���ى اأن نك���ون دار ن����ر 
متمي���زة ومتخ�ص�ص���ة يف تقدمي خدمات 
يف  وخا�ص���ة  اأنواعه���ا  مبختل���ف  الن����ر 
جمال ن�ر ثقاف���ة املحافظة على الرتاث 

والتقاليد.
“تراثن���ا هو هويتنا.. كم���ا حافظنا على 
تراثن���ا بالتوثيق والنقل كلما بنينا جيال 

قويا متزنا تربويا وثقافيا ونف�صيا”.

إلهامي

العد�صة واقتنا�ص  ا�ص���تهوتني  لطاملا 
اللحظ���ة م���ن خاللها، فالعد�ص���ة حتفظ 
ذكرياتنا وتراثن���ا ومبادئنا وقيمنا كي 
ل تت����رب منا عرب ال�ص���نني؛ فع�ص���قي 
لل���رتاث متوازيان  لل�ص���ورة وع�ص���قي 
متاما و�ص���كال مع���ا ثنائي���ا رائعا قادين 

ل�صناعة الكتب ولعامل الن�ر.

أكرث يشء تعلمته

اجلبان ل يب���داأ اأي عمل 
والفا�صل ي�صت�صلم عند 
الناجح  اأم���ا  اأول عائ���ق 
فه���و ل ي�صت�ص���لم اأبداً 

واإن كرثت العوائق.

ما أؤمن به

ف���ق���دان ال����رتاث 
اأ����ص���ب���ه ب��ف��ق��دان 

الذاكرة.

ما مييزنا

عن���ت �رك���ة الوراقون من���ذ تاأ�صي�ص���ها العام 2002 عل���ى اإثراء 
املكتب���ة العربية واخلليجي���ة بالعديد من الكت���ب واملطبوعات 
الرتاثي���ة والثقافي���ة املتميزة. وتعم���ل الوراقون عل���ى توثيق 
ال���رتاث والعادات والتقاليد العربي���ة للحفاظ عليها ون�رها من 
خ���الل فريق عم���ل متكامل يعمل عل���ى الإب���داع والبتكار يف كل 
خط���وة. ونحن وبكل فخر ننفرد بنوعية كتب طاولة القهوة ذات 

اجلودة العالية طباعة وت�صويراً وت�صميما.

لطاملا استهوتني 
العدسة واقتناص 

اللحظة من خاللها

الجبان ال يبدأ أي عمل 
والناجح ال يستسلم

تركيا:  تعزيز العالقات واال�ستثمارية مع الكويت
بالتزكية اأحمد بن خليفة رئي�ًسا لـ “جي اإف اإت�ش” 

“موؤمتر ال�سالمة” ينعقد 18 اأبريل برعاية وزير النفط 

الرتكيز على ال�صتحواذات وال�صتثمار بالبنى التحتية

ب�صعار “التغلب على حتديات اليوم لبناء م�صتقبل اأكرث مرونة”

املنامة - جي اإف اإت�ص: اأعلنت اأم�ص جمموعة جي 
اإف اإت����ص املالية اأنها قامت يوم اخلمي�ص املا�ص���ي 
بعقد اجتماعها الأول يف مدينة ابوظبي وذلك ملجل�ص 

اإدارتها املنتخب حديثا للفرتة 2017-2019. 
مت عق���د الجتماع الأول للمجل�ص بح�ص���ور جميع 
اأع�صاء املجل�ص البالغ عددهم 10 اأع�صاء، حيث متت 
تزكية ال�ص���يخ اأحمد ب���ن خليفة اآل خليفة مبن�ص���ب 
رئي����ص جمل�ص الإدارة اجلدي���د للمجموعة، فيما ُعني 

اأحمد املطوع مبن�صب نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة.
يعد ان�ص���مام ال�ص���يخ اأحمد بن خليفة اآل خليفة 
كرئي�ص ملجل����ص اإدارة جمموعة جي اإف اإت�ص املالية 
اإ�ص���افة مهم���ة وقيم���ة للمجل�ص مل���ا يتمت���ع به من 
خ���ربة غنية متتد لعقود من خ���الل تقلده العديد من 
املنا�ص���ب العليا يف جمالت ال�صريفة، ال�صت�صارات 
واملنا�صب الوزارية، كما يتقلد منا�صب عدة يف عدد 

من جمال�ص الإدارات الأخرى.     
كم���ا ي�ص���م جمل����ص الإدارة اجلدي���د ملجموع���ة 
ج���ي اإف اإت����ص املالية كل من كم���ال باحمدان، مازن 
ال�ص���عيد، جا�صم ال�ص���ديقي، را�ص���د الكعبي، غازي 

الهاجري، م�ص���بح املطريي، ب�ص���ار املطوع وه�ص���ام 
الري�ص.

تعليق���ا على ه���ذا التعيني، �رح ال�ص���يخ اأحمد 
بقول���ه: “اأ�ص���عر بكث���ري من الفخ���ر بان�ص���مامي اإلى 
جمل����ص اإدارة جمموع���ة جي اإف اإت����ص املالية يف هذه 
الفرتة احلا�ص���مة التي ت�صهد فيها املجموعة املزيد 

م���ن التقدم والنمو، وذلك بعد اأن �ص���جلت املجموعة 
نتائج مالية قوية خالل العام 2016.

واأ�ص���اف “بعد انعق���اد اجلمعية العام���ة واإعالن 
الإ�ص���رتاتيجية اجلدي���دة للمجموعة، والتي �ص���رتكز 
على ا�ص���تحواذ املوؤ�ص�ص���ات املالية وال�ص���تثمارات 
يف البنى التحتية وغريها من الأ�ص���ول الإ�صرتاتيجية 
الأخرى، ت�ص���بح املجموعة موؤهل���ة متاما الآن لدخول 
حقبة جديدة من النمو، واإنني �ص���عيد برئا�صة جمل�ص 
اإدارة املجموع���ة والعم���ل جنب���ا اإل���ى جنب م���ع باقي 
اأع�ص���اء املجل�ص م���ن ال�صخ�ص���يات الب���ارزة وفريق 

الإدارة العليا.
وقال: “كما اأود الإ�ص���ادة بجه���ود اأحمد املطوع 
الذي خدم كرئي�ص جمل�ص اإدارة للمجموعة على مدى 
ال�صنوات الثالث املا�ص���ية وكانت له ب�صمة وا�صحة 
يف قيادة وتوجيه املجموعة لت�صبح على ما اآلت اإليه 
الآن - موؤ�ص�صة مالية رائدة يف �صوق املنطقة، تعتمد 
عل���ى تنوع اأن�ص���طتها ب�ص���كل جيد ومتتد اأن�ص���طتها 

ال�صتثمارية اإلى امل�صتوى العاملي”.           

املنامة - بناغاز: ينعقد املوؤمتر واملعر�ص الدويل 
الرابع لل�ص����المة وال�ص����حة والبيئة حتت �صعار “التغلب 
عل����ى حتديات اليوم لبناء م�ص����تقبل اأكرث مرونة”، حتت 
رعاي����ة وزير النفط ال�ص����يخ حممد بن خليف����ة اآل خليفة 
يف الفرتة من 18 اإل����ى 20 ابريل املقبل، مبركز اخلليج 

الدويل للموؤمترات بفندق اخلليج.
يراأ�ص اللجن����ة املنظمة للموؤمتر الرئي�ص التنفيذي 
ل�ركة غ����از البحري����ن الوطني����ة )بناغاز( ال�ص����يخ حممد 
ب����ن خليفة اآل خليف����ة، ومدير عام التكري����ر ب�ركة نفط 
البحرين )بابكو( حافظ الق�ص����اب مبن�صب نائب رئي�ص 
اللجن����ة، كما تتك����ون اللجنة من عدد من الأع�ص����اء ذوي 
اخل����ربة والقيادة يف جمال ال�ص����ناعة النفطية وعدد من 

ال�ركات يف املنطقة.
و�صوف ي�صهد املوؤمتر م�صاركة متحدثني عامليني 
على م�ص����توى ع����ال، كما �صي�ص����تقطب ع����ددا كبريا من 
اخلرباء واملخت�ص����ني يف جمال ال�صحة وال�صالمة والبيئة 
م����ن خمتلف دول العامل.  �ص����يناق�ص املوؤمتر خالل اأيامه 
الثالثة ما يزيد عن 48 ورقة عمل تتناول عدة موا�ص����يع 

هامة يف جمالت ال�ص����حة وال�صالمة والبيئة مثل الأنظمة 
احلديثة، اإدارة املخاطر، اأف�ص����ل التطبيقات يف جمالت 
ال�صحة وال�صالمة والبيئة وغريها كثري من املو�صوعات 

املتعلقة بهذا ال�صاأن.
ينظ����م املوؤمت����ر �رك����ة “اأيكونك�����ص” ذات اخلربة 
العريق����ة يف ه����ذا املجال ومقره����ا نيودله����ي، ويحظى 
بتاأيي����د ودعم من قبل اأكرث م����ن 25 �ركة رائدة عاملية 

مث����ل املجل�����ص الوطن����ي لل�ص����المة بالولي����ات املتحدة 
الأمريكية، املجل�ص الأعلى للبيئة، جمعية املهند�ص����ني 
 ،)UNEP( البحريني����ة، برنام����ج الأمم املتحدة للبيئ����ة
والكيماوي����ات  للبرتوكيماوي����ات  اخلليج����ي  الحت����اد 
الطاق����ة،  ومعه����د   ،ASSE، NEBOSH )جيب����كا(، 
جمل�ص ال�ص����المة الربيطاين، رو�ص����با، IOSH وكثري من 

املوؤ�ص�صات العاملية.

• اأثناء العالن عن املوؤمتر	

اأنقرة - كونا: اعرب نائب رئي�ص 
ال���وزراء الرتك���ي حمم���د �صيم�ص���يك 
ام����ص ال�ص���بت ع���ن تطلع ب���الده الى 
تعزي���ز العالق���ات القت�ص���ادية م���ع 
دول���ة الكوي���ت يف بعديه���ا التجاري 

وال�صتثماري.
وقال �صيم�ص���يك لوكال���ة النباء 
الكويتية )كونا( ان الزيارة الر�ص���مية 

املق���رر ان يق���وم بها �ص���مو امري دول���ة الكويت 
ال�ص���يخ �ص���باح الحمد اجلابر ال�ص���باح الى تركيا 
خ���الل الفرتة من 20 ال���ى 22 مار�ص اجلاري تاأتي 
يف اط���ار عالق���ات ال�ص���داقة املتين���ة والتع���اون 
املتنام���ي بني البلدين يف خمتلف املجالت. واأكد 
�صيم�ص���يك امل�ص���وؤول اأي�ص���ا عن ملف القت�صاد 
الرتك���ي اأهمي���ة توقي���ع اتفاقية جت���ارة حرة بني 
تركيا والكويت لال�ص���تفادة من ق���درات البلدين 

جتاريا وا�صتثماريا.
وا�ص���ار ال���ى ان هن���اك ركائز ع���دة للتعاون 
الثنائي منها م�ص���اريع يف جمالت الزراعة واملياه 
والطاق���ة والتع���اون يف جمال التمويل الإ�ص���المي 
وم�ص���اريع ال�ص���تثمار املوجه���ة لقطاع الن�ص���يج 
و�ص���ناعة الألب�ص���ة ا�ص���افة الى قطاعات البرتول 
ال�ص���تهالكية  واملنتج���ات  والبرتوكيماوي���ات 
الهند�ص���ية  ال�صت�ص���ارة  وخدم���ات  والغذائي���ة 
املق���اولت وم���واد البن���اء والإن�ص���اء وقطاع���ات 

ال�صياحة وال�صريفة.
الرتكي���ة  العالق���ات  ان  �صيم�ص���يك  وق���ال 
الكويتي���ة �ص���هدت تط���ورا ملحوظا خ���الل العقد 
الأخري بف�ص���ل الزيارات املتبادلة لكبار م�صوؤويل 

البلدين ورجال الأعمال.
وو�ص���ف العالق���ات ال�صيا�ص���ية الثنائي���ة ب� 
“املمتازة” يف �ض���وء ارتباط البلدين بالعديد من 
التفاقيات امل�ص���رتكة التي و�صل جمموعها الى 
41 اتفاقية يف خمتلف املجالت الى جانب العديد 
من الربوتوكولت ومذكرات التفاهم اإ�صافة الى 

قوة ومكانة العالقات الثقافية بني البلدين.
وذك���ر �صيم�ص���يك ان حجم ال�راك���ة التجارية 
ب���ني البلدي���ن وعالقاتهما القت�ص���ادية الثنائية 
وع���دد ال�ص���ياح الكويتي���ني يف تركي���ا ه���ي اأمور 
تبعث على الطمئنان والرتياح. وا�ص���اف ان حجم 
التبادل التجاري بني البلدين ت�ص���اعف الى ثالث 
م���رات منذ عام 2002 بعدما �ص���جلت قيمة احلجم 
نحو 165 مليون دولر يف حني ارتفع حجم التبادل 
التج���اري العام املا�ص���ي ال���ى نح���و 700 مليون 

دولر.
الرئي�ص���ية  املع���ادن  منتج���ات  ان  وق���ال 
الغذائي���ة  واملنتج���ات  واملع���دات  واملاكين���ات 

والن�ص���يج  والألب�ص���ة  وامل�روب���ات 
تاأتي يف مقدمة ال�صادرات الرتكية 
اإلى الكويت فيما ت�ص���كل املنتجات 
اأه���م  والبال�ص���تيكية  الكيماوي���ة 

ال�صادرات الكويتية اإلى تركيا.
اأع���داد  ان  �صيم�ص���يك  وب���ني 
ال�ص���ياح الكويتي���ني يف تركيا خالل 
الأعوام الأخرية �صهدت اأي�صا زيادة 
مطردة و�ص���جلت ارتفاعا بلغ 180 األف �ص���ائح يف 
العام املا�صي رغم الأحداث التي وقعت يف تركيا 
عام 2016 بعد اأن كان عددهم ثمانية اآلف �صائح 

يف عام 2002.
ولف���ت الى ان ه���ذه التطورات احلا�ص���لة يف 
قطاع ال�ص���ياحة تبعث على الأمل بتعاون م�رق يف 
هذا املجال ميكن من ر�ص���م توقعات م�ص���تقبلية 

مزدهرة لهذا القطاع املهم.
وقال �صيم�ص���يك ان اأعداد الكويتيني الذين 
يتملك���ون عق���ارات يف تركيا يف تزايد م�ص���تمر اذ 
بلغ عددهم خ���الل العام املا�ص���ي 1744 كويتيا 
ويحتلون بذلك املرتب���ة الثالثة يف قائمة الأجانب 
اأ�ص���حاب العق���ارات يف تركي���ا بع���د العراقي���ني 
وال�ص���عوديني. وذك���ر �صيم�ص���يك ان الإج���راءات 
والت�صهيالت التي قامت بها تركيا اخريا يف جمال 
ال�صتثمار �ص���اهمت يف تطور قطاع العقار ابرزها 
من���ح اإقامة دائم���ة وت�ص���هيل اإجراءات احل�ص���ول 

عليها.
واأو�ص���ح ان حج���م ال�ص���تثمارات الكويتي���ة 
و�ص���ل ال���ى نح���و ملي���اري دولر من خ���الل 271 
�ركة وموؤ�ص�ص���ة كويتي���ة ت�ص���تثمر يف تركيا منذ 
ع���ام 2004 ترتك���ز اأن�ص���طتها يف املج���ال املايل 

والعقاري والتجاري وال�صناعي.
وق���ال ان الكوي���ت تع���د اأح���د اأه���م ال�ركاء 
القت�ص���اديني لرتكي���ا يف منطق���ة اخللي���ج فقد 
ح���ددت الكوي���ت اعتب���ارا م���ن 2005 الأه���داف 

ال�صتثمارية ذات الأهمية بالن�صبة للبلدين.
واأكد �صيم�صيك ان بالده تويل اهتماما كبريا 
مل�ص���اريع ال�ص���تثمار واخل�صخ�ص���ة التي تطلقها 

الكويت وحتظى باهتمام امل�صتثمرين التراك.
وا�ص���ار يف هذا الطار الى ان 30 م�روعا يتم 
تنفيذه���ا يف الكويت من قبل ����ركات تركية مبا 
فيه���ا م����روع تطوير مطار الكوي���ت الدويل الذي 
تنف���ذه �ركة ليماك لالن�ص���اء بكلفة تبلغ نحو 6.3 
ملي���ارات دولر. واعرب �صيم�ص���يك ع���ن اعتقاده 
باأن ال�ص���تثمار ي�ص���كل ج����را وقاط���رة لعالقات 
التع���اون ب���ني تركي���ا والكوي���ت مثمنا م�ص���توى 
التع���اون احلايل بني البلدي���ن ومتطلعا ملزيد من 

التطور اإلى اعلى امل�صتويات.

ت�سوير: اأمين يعقوب

• ال�صيخ اأحمد بن خليفة 	

• حممد �صيم�صيك	

�سابع زيادة اأ�سبوعية 
بن�شاط حفارات النفط 

االأمريكية
نيوي���ورك - روي���رتز: زادت ال�ركات الأمريكية 
عدد حفارات النفط لالأ�صبوع التا�صع على التوايل، اإذ 
من املتوقع اأن يعزز الإنتاج ال�صخري باأكرب قدر على 

مدى �صتة اأ�صهر يف اأبريل.
وقال���ت بيكر هيوز خلدمات الطاقة اإن ال�ركات 
اأ�ص���افت 14 حفارة نفطية يف الأ�ص���بوع املنتهي 17 
مار�ص لي�ص���ل العدد الإجمايل اإل���ى 631، وهو اأعلى 

م�صتوى منذ �صبتمرب 2015.
وكان ع���دد حفارات النفط العاملة يف الأ�ص���بوع 

املماثل قبل العام 387.
تاأتي زي���ادة عدد احلفارات رغم انحدار اأ�ص���عار 
العق���ود الآجلة للخ���ام يف الأ�ص���بوعني الأخريين اإلى 
اأدنى م�ص���توى يف اأك���رث من �ص���هرين؛ لأن احلفارات 
الت���ي دخل���ت اخلدمة هذا الأ�ص���بوع كان���ت بناء على 
قرارات �ص���درت قبل �ص���هرين عندما كانت اأ�ص���عار 

النفط اأعلى.
وهوى عدد احلف���ارات وفقا لتقارير بيكر هيوز 
من م�ص���توى قيا�ص���ي مرتف���ع بل���غ 1609 يف اأكتوبر 
2014 اإلى اأدنى م�ص���توى يف �صت �صنوات عند 316 
يف مايو 2016 مع انهيار �ص���عر اخل���ام الأمريكي من 
اأكرث من 107 دولرات للربميل يف يونيو 2014 اإلى 

نحو 26 دولرا يف فرباير 2016.
كان���ت بيان���ات حكومية �ص���درت ي���وم الإثنني 
اأظهرت اأن من املتوقع ارتفاع اإنتاج النفط ال�صخري 
الأمريك���ي 109 اآلف برميل يومي���ا يف اأبريل، وهو ما 
�ص���يكون اأكرب زيادة �ص���هرية يف �ص���تة اأ�صهر لي�صل 

اإلى 4.96 ماليني برميل يوميا.



Majestic Cars

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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الحد - مملكة البحرين من: ٧:٠٠ ص - ١١:٠٠ مساًء
معتمد �جراء فحوصات ما قبل التوظيف
٤٨ ٤٨ ٤٦ ١٧وفحوصات جلب خادمات المنازل الطبية

A Venture of  VKL Holdings & AL NAMAL GROUP 

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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 واأ�ساف اأن اله���دف الذي اختاره بلقا�سم 
للهج���وم وما ات�سح م���ن اأدلة عل���ى اأنه اعتنق 
اأفكارا مت�س���ددة يربران اإج���راء حتقيق خا�ص 

بالإرهاب.
وقتلت قوات الأم���ن يف املطار رجال حاول 
ال�ستي���الء عل���ى قطع���ة �س���الح م���ن ع�سكرية 
بدورية يف اإطار مكافحة الإرهاب، مما اأدى اإلى 
اإخ���الء مبنى املط���ار وتعليق الرح���الت اجلوية 

ب�سورة موؤقتة.
نياب���ة مكافح���ة  اإل���ى  بالتحقي���ق  وعه���د 
الإرهاب بينم���ا تواجه فرن�سا تهدي���دا اإرهابيا 

غري م�سبوق.
وق���ال ناطق با�س���م ال���وزارة لوكالة )اأ ف 
ب( انه يف ح���وايل ال�ساعة 7:30 �سباح ال�سبت 
“ح���اول رج���ل ال�ستي���الء عل���ى قطع���ة �سالح 
ع�سكرية مناوبة ثم جل���اأت اإلى حمل جتاري يف 
املطار، قبل اأن تقتله قوات الأمن” يف املبنى 

اجلنوبي.
اإن  الفرن�سي���ة  احلكوم���ة  وقال���ت 
الرج���ل “مع���روف م���ن قب���ل اأجه���زة ال�رشط���ة 

وال�ستخبارات”.
واأعلنت اإدارة الط���ريان املدين اأن “حركة 
النقل اجلوي توقفت بالكامل” يف هذا املطار 

الدويل.
ومت اإجالء حوايل 3 اآلف �سخ�ص من املبنى 
اجلنوب���ي بينم���ا من���ع امل�ساف���رون يف املبنى 
الغرب���ي م���ن مغادرته، كما ق���ال لناطق با�سم 

وزارة الداخلية بيار هرني براندي.

واأو�سح���ت وزارة الداخلي���ة اأن���ه مل ي�سقط 
جرح���ى، بينما يزور وزي���را الداخلي���ة والدفاع 

بورنو لورو وجان ايف لودريان املكان.
وبعد الظهر، اأعلنت �سلطات املطار اإعادة 
فت���ح املبن���ى الغربي للمط���ار منت�سف النهار 

ب�س���كل طبيع���ي، يف حني ظ���ل املبنى اجلنوب 
مغلقا جزئيا. وبعيد ظهر ال�سبت، قالت وزارة 
الداخلي���ة اإن���ه مل يعرث عل���ى اأي متفجرات بعد 

تفتي�ص املوقع.
وق���ع الهجوم يف الطاب���ق الأول من املبنى 

العام���ة قب���ل حواج���ز  اجلنوب���ي يف املنطق���ة 
التفتي�ص متاما.

و����رشب ط���وق اأمن���ي ون����رشت ق���وات من 
ال�رشطة يف ثاين مط���ار يف عدد امل�سافرين بعد 

مطار �سارل ديغول.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(

القوات العراقية تخو�ص معارك يف اأزقة املو�سل
تخو����ص الق���وات العراقية بعد بلوغها املدين���ة القدمية و�سط اجلان���ب الغربي ملدينة 
املو�س���ل، قت���ال �رش�سا من �س���ارع اإلى �سارع ومن���زل اإلى منزل مع مقاتل���ي تنظيم “داع�ص” 

املتح�سنني داخل هذه املنطقة املكتظة بال�سكان.
ب���داأت القوات العراقية يف 19 فرباير، تنفيذ عملية كبرية ل�ستعادة اجلانب الغربي من 
املو�س���ل الذي يعد اأق���ل م�ساحة لكنه اأكرث اكتظاظ���ا من الق�سم ال�رشق���ي للمدينة الذي مت 

حتريره.
وقال النقيب فرا�ص الزويدي من اإعالم قوات الرد ال�رشيع “القتال من زقاق لزقاق ومن 
منزل اإلى منزل ونحن نواجه �سعوبات ب�سبب �سيق ال�سوارع التي ل ميكن اأن تدخلها عربات 
الهم���رات”. بدورها، اعتربت اأنا غنو�ستو�ص من معهد درا�س���ة احلرب اإن “هذه املرحلة تعد 
ذروة العملي���ات الع�سكرية يف غ���رب املو�سل والتي حتتاج فيها الق���وات العراقية لتحقيق 

تقدم دون تكبد خ�سائر بني الع�سكريني واملدنيني على حد �سواء”.
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BBC - لندن: 

يقوم الرئي�ص امل�رشي عبدالفتاح 
ال�سي�سي بزيارة ر�سمية اإلى الوليات 
املتح���دة بالأ�سب���وع الأول م���ن �سه���ر 

اأبريل املقبل.
وقال بيان للرئا�س���ة امل�رشية اإن 
ال�سي�سي �سيلتقي اأثناء الزيارة، التي 
ت�ستم���ر 3 اأيام، مع نظ���ريه الأمريكي 
دونالد ترامب. ويتوقع اأن ي�سهد لقاء 
العالقات  ال�سي�سي وترام���ب مناق�سة 
الثنائية بني البلدين و�سبل ا�ستئناف 
مفاو�سات ال�سالم بني الفل�سطينيني 
والإ�رشائيلي���ني. وقام وزي���ر اخلارجية 
بزي���ارة  �سك���ري  �سام���ح  امل����رشي 
وا�سنط���ن يف اأواخ���ر فرباي���ر املا�سي 

للتح�سري لتلك الزيارة.

 واشنطن - أ ف ب:

قال الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
اإن اأملاني���ا مدينة حللف �سم���ال الأطل�سي 
“مببال���غ طائلة” واأن على برلني اأن تدفع 
للوليات املتح���دة املزيد للدف���اع عنها، 
وذل���ك غ���داة لقائ���ه امل�ست�س���ارة انغي���ال 
مريكل. وكتب ترامب على تويرت “اأملانيا 
مدين���ة مببال���غ طائل���ة حلل���ف الأطل�س���ي 
ويفرت����ص ان تت�سل���م الولي���ات املتحدة 
مبالغ اأكرب من اجل الدفاع القوي واملكلف 

جدا الذي توفره لأملانيا”.
ومل يظه���ر الزعيم���ان خ���الل لقائهما 
اجلمع���ة اتفاق���ا على ع���دد م���ن امل�سائل 
العالق���ة، بينه���ا حل���ف �سم���ال الأطل�سي 
والنفق���ات الدفاعي���ة. ويف موؤمتر �سحايف 
م�س���رتك عق���داه اجلمع���ة، طال���ب ترامب 
����رشكاء الوليات املتح���دة يف احللف بدفع 
“مبالغ طائلة )هم مدينون بها( من اأعوام 
�سابقة”. واألح ترامب على �رشورة اأن يدفع 
اأع�س���اء احللف “ح�ستهم العادلة يف جمال 

الدفاع”.

دكا - أ ف ب:

تبن���ى تنظيم “داع����ص” اأم�ص ال�سبت 
تفجريا انتحاريا ا�ستهدف اجلمعة مع�سكرا 

لقوات النخبة يف بنغالد�ص.
وق���ال التنظي���م يف ن�رشت���ه الإذاعي���ة 
اليومي���ة “البيان” “قام اأحد جنود اخلالفة 
يف بنغالد����ص بعملي���ة ا�ست�سهادية بحزام 
نا�س���ف م�ستهدفا مع�سك���را لقوات النخبة 

يف مدينة دكا و�سط بنغالد�ص”.
واأ�سيب �سخ�س���ان بجراح يف التفجري 
ال���ذي قالت ال�سلطات اإنه���ا منعت منفذه 
م���ن بل���وغ هدف���ه. وج���اء تفج���ري اجلمعة 
النتحاري غ���داة مقت���ل 5 اأ�سخا�ص يرجح 
اأنه���م متطرفون يف بنغالد�ص بعدما �سنت 
ال�رشط���ة �سل�سل���ة عملي���ات عل���ى خماب���ئ 
جماع���ات اإ�سالمية م�سوؤولة عن �سل�سلة من 

الهجمات الدامية.
اأعلن���ت �رشطة بنغالد�ص ال�سبت مقتل 
م�ستب���ه ب���ه يف دكا يف اأثن���اء حماولته عبور 
حاجز على دراجة ناري���ة وهو يحمل حقيبة 

بداخلها عبوات متفجرة يدوية ال�سنع.

أنقرة - أ ف ب:

اأك���د الرئي����ص الرتك���ي رج���ب طيب 
اأردوغان اأم�ص ال�سبت انه يتوقع اأن يوافق 
الربملان على اإعادة العمل بعقوبة الإعدام 
بعد ا�ستفتاء ال�ساد�ص ع�رش من ابريل حول 

تو�سيع �سالحياته.
وقال اأردوغان اإن “عائالت ال�سهداء، 
عائ���الت اأبطالنا يج���ب األ ت�سع���ر بالقلق. 
اعتقد اأن الربملان �سيفعل الالزم اإن �ساء 
اهلل ب�ساأن مطلبنا حول عقوبة الإعدام بعد 
16 ابري���ل”. واأ�ساف ان���ه �سيوقع الن�ص 
“بال تردد”. واأ�ساف “ما �سيقوله هان�ص اآو 
جورج ل يهمنا”، وهما ا�سمان ي�ستخدمهما 
عادة يف حديثه ع���ن اوروبا. واأ�ساف “ماذا 
�سيق���ول �سعبي؟ ماذا �سيق���ول القانون؟ 

هذا ما يهم”.

باريس - أ ف ب:

وافق املجل�ص الد�ست���وري الفرن�سي 
اأم����ص ال�سب���ت عل���ى طلب���ات 11 مر�سحا 
ال�سه���ر  الرئا�سي���ة  النتخاب���ات  خلو����ص 

القادم.
وقال رئي�ص املجل�ص لوران فابيو�ص 
اإن املر�سح���ني ح�سل���وا عل���ى اأك���رث م���ن 
500 توقي���ع، وهو احلد الأدن���ى الإلزامي 
لتزكيتهم، من اأع�ساء املجال�ص البلديات 
املنتخب���ني للتناف�ص يف الدورة الأولى من 

النتخابات يف 23 ابريل.

الرباط - رويترز:

قال رئي�ص الوزراء املغربي اجلديد 
�سع���د الدي���ن العثم���اين اأم����ص ال�سبت 
يف اأول���ى ت�رشيحات���ه لو�سائ���ل الإع���الم 
بع���د تكليف���ه ي���وم اجلمع���ة بت�سكي���ل 
احلكوم���ة اإن تعيينه كان مفاجئا وميثل 

“م�سوؤولية ثقيلة”.
ت�رشيح���ات  يف  العثم���اين  واأ�س���اف 
عل���ى هام����ص اجتماع املجل����ص الوطني 
حل���زب العدالة والتنمي���ة �سباح ال�سبت 
ب�سال ق���رب �لرب���اط �إن تعيينه “ت�رشيف 
وم�سوؤولي���ة ثقيلة يف ظرفي���ة �سيا�سية 

دقيقة”.
واأ�س���اف “النتظ���ارات كب���رية من 
اجلميع ولذلك حتتاج اإلى تفكري عميق. 
الآن اجتماع املجل�ص الوطني لكي نفكر 
جماع���ة”. وا�ستط���رد “لي����ص ل���دي اأية 
توجهات الآن؛ لأن التعيني كان مفاجئا 

ولكل مفاجاأة ده�سة”.

القاهرة - أ ف ب:

اأعلنت الرباعي���ة الدولية املعنية 
بليبي���ا ال�سبت دعمه���ا جلهود حكومة 
لل�سيطرة  الليبي���ة  الوطن���ي  الوف���اق 
ا�ستب���اكات  عق���ب  طرابل����ص  عل���ى 
ا�ستمرت اأيام���ا عدة الأ�سبوع املا�سي 
ب���ني ت�سكيالت متناح���رة يف العا�سمة 
الليبية. وجاء اجتماع الرباعية الدولية 
ال���ذي �س���م ممثل���ني لالأم���م املتحدة 
العربية  الأوروب���ي واجلامعة  والحتاد 
اإط���الق  غ���داة  الإفريق���ي  والحت���اد 
جمهولني عيارات نارية اأثناء تظاهرة 
�س���ارك فيها مئ���ات الليبيني اجلمعة 

رف�سا لوجود امل�سلحني يف طرابل�ص.
ويف موؤمت���ر �سح���ايف، ق���ال اأحمد 
اأب���و الغي���ط الأم���ني الع���ام للجامع���ة 
العربية التي ا�ست�سافت الجتماع، اإن 
الرباعي���ة تابعت “التطورات اخلطرية 

يف طرابل�ص”.

رام اهلل - رويترز:

انتق���د �سائ���ب عريق���ات اأمني �رش 
ي���وم  الفل�سطيني���ة  التحري���ر  منظم���ة 
ال�سب���ت قرار وزي���ر الدف���اع الإ�رشائيلي 
ال�سن���دوق  اإدراج  ليربم���ان  اأفيج���دور 
القومي الفل�سطيني على لئحة الإرهاب 
قائال اإن هذا يعني اإلغاء اعرتاف اإ�رشائيل 
مبنظم���ة التحري���ر. وق���ال عريق���ات يف 
ت�رشيح���ات لالإذاع���ة الر�سمي���ة “عندم���ا 
يعلن وزير دف���اع اإ�رشائيل اأن ال�سندوق 
القوم���ي الفل�سطيني، وهو جزء اأ�سا�سي 
الفل�سطيني���ة،  التحري���ر  منظم���ة  م���ن 
منظم���ة اإرهابي���ة.. ه���ذا مبثاب���ة اإع���الن 
اإلغاء اعرتاف اإ�رشائي���ل مبنظمة التحرير 
الفل�سطيني���ة. هذه احلقيقي���ة”. وتابع 
قائال “هذا الإعالن ل يف�رشه القانونيون 
اإل بطريق���ة واحدة وه���و اإلغاء العرتاف 
مبنظمة التحرير وه���ذا اأمر خطري. طلبنا 
ا�ستف�س���ارات م���ن الولي���ات املتح���دة 

ودول اأخرى”.
وكان ليربم���ان قد اأعل���ن قبل اأيام 
و�س���ع ال�سندوق القوم���ي الفل�سطيني 
عل���ى لئحة الإره���اب متهما اإي���اه بدفع 
ع�رشات املالي���ني من ال�سواق���ل �سهريا 
يف  فل�سطيني���ني  اأمني���ني  ملعتقل���ني 

ال�سجون الإ�رشائيلية.

 ال�سي�سي يلتقي ترامب 
يف وا�سنطن مطلع اأبريل

أميركا

 بنغالدش

 تركيا

 فرنسا

ترامب: اأملانيا مدينة 
للناتو مببالغ طائلة

“داع�ص” يتبنى تفجريا 
ا�ستهدف مع�سكرا لقوات النخبة 

اأردوغان يتوقع اإعادة عقوبة 
الإعدام بعد ال�ستفتاء

املوافقة على 11 مر�سحا 
خلو�ص انتخابات الرئا�سة

 رئي�ص الوزراء املغربي: 
قرار تعييني مفاجئ 

 الرباعية الدولية تدعم حكومة 
الوفاق الوطني الليبية

 عريقات: ال�سندوق القومي 
جزء من منظمة التحرير

األحد 19 مارس 2017  
 20 جمادى اآلخرة 1438

العدد 3078 
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م�رشوع اأمريكي لإدانة اإيران ب�سبب “جلنة املوت”

نا�سطون يتوقعون توجه 1500 �سخ�س اإلى جرابل�س

مقتل رجل حاول ال�ستيالء على �سالح جمندة فرن�سية

اأعدمت اآلف ال�سجناء ال�سيا�سيني يف 1988

 اأول دفعة من املقاتلني وعائالتهم تغادر حي الوعر بحم�ص

املدعي العام بباري�ص يك�سف هوية مهاجم مطار اأوريل 

و�س���دد م�رشوع القرار املعن���ون ب� “اإدانة 
حكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ب�سبب 
ارتكابها جمزرة ال�سجن���اء ال�سيا�سيني العام 
1988 ودعوة لتطبيق العدالة لل�سحايا، على 
�رشورة اإدانة النظ���ام الإيراين ب�سبب ارتكابه 
جم���زرة الع���ام 1988 ومنع���ه ن����رش الوثائ���ق 

املتعلقة بتلك اجلرمية �سد الإن�سانية”.
كما دعا جمل�ص النواب الأمريكي، املقررة 
اخلا�س���ة لالأم���م املتح���دة املعني���ة بحق���وق 
الإن�س���ان يف اإي���ران وجمل�ص حق���وق الإن�سان 
بالأمم املتحدة اإل���ى ت�سكيل جلنة التحقيق؛ 
م���ن اأجل حتقيق �سامل ب�ساأن املجزرة بهدف 
جمع الوثائق الالزم���ة، وكذلك حتديد اأ�سماء 
امل�سوؤولني املتورطني ودورهم يف املجزرة؛ 

بهدف مثولهم اأمام العدالة.
واأ�س���در كل م���ن رئي����ص جلن���ة الأم���ن 
القومي ملجل�ص النواب الأمريكي عن احلزب 
اجلمه���وري مايكل ماك كال، ورئي�ص النواب 
الدميقراطي���ني يف جلنة ال�س���وؤون اخلارجية 
الي���وت انغ���ل، بيان���اً �سحافي���اً، اأو�سحا فيه 

اأبعاد م�رشوع القرار املطروح.
اإن  كال  م���اك  ماي���كل  النائ���ب  وق���ال 
“النظ���ام الإي���راين ينف���ي حل���د الي���وم هذه 
املج���زرة اأو ميتنع عن اإعطاء معلومات ب�ساأن 
ال�سحاي���ا لذويهم”، م�سيفا اأن “الأمر الأكرث 
اإثارة للقلق اأن ع���دداً كبرياً من هوؤلء الذين 
�سارك���وا يف اجلرمي���ة ه���م �سلط���ات كبار يف 

احلكومة الإيرانية”.
واأك���د ماك كال اأن “امل�رشوع خطوة مهمة 
لإن�ساف عوائل �سحايا جمزرة 1988 ولإبراز 

انتهاك حقوق الإن�سان يف اإيران امل�ستمرة يف 
البالد”.

من جهت���ه، قال النائب الي���وت انغل اإن 
“ه���ذه اخلطوة م���ن احلزبني تلف���ت النتباه 
اإل���ى هكذا جرائم، و�ستكون ر�سالة قوية اإلى 
منتهكي حق���وق الإن�سان ب���اأن العامل يراقب 

اأعمالهم”.
الق���رار  م����رشوع  يف  “ندع���و  واأ�س���اف: 
املطروح اإل���ى تقدمي امل�سوؤول���ني عن هذه 
اجلرمي���ة اأم���ام العدال���ة لنعل���ن اأن العامل ل 
ين�س���ى انته���اكات كه���ذه �سارخ���ة حلقوق 

الإن�سان”.

وتوق����ع مرا�سل “�سبك����ة �س����ام الإخبارية” 
خ����روج 1500 �سخ�����ص الي����وم باجت����اه مدين����ة 
جرابل�ص يف ريف حل����ب ال�سمايل، على اأن تخرج 
الدفعات تباعاً اإلى حمافظة اإدلب و ريف حم�ص 

ال�سمايل.
واأو�س����ح اأن عملي����ات ت�سجي����ل الراغب����ني 
باخلروج من حي الوعر تتم وفق التفاق، م�سرياً 

اإلى اأن عددهم يبلغ حوايل 25 األف �سخ�ص.
وكان املر�س����د ال�س����وري حلق����وق الإن�سان 
ق����د ذكر اأن التفاق ين�����ص على خروج اأكرث من 
12 األ����ف �سخ�ص على دفعات خ����الل الأ�سابيع 

املقبلة.
وذكر املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان اأن 
احلاف����الت �ستتوجه اإلى منطق����ة جرابل�ص التي 
ي�سيط����ر عليها مقاتلو معار�س����ة مدعومون من 

تركيا وتقع يف ريف حلب ال�سمايل.
واأ�ساف اأن العملية �ستكون بعد ا�ستكمالها 
اأكرب عملية اإجالء منذ اندلع احلرب من حي واحد 
يف �سوريا يقطنه نح����و 40 األف مدين واأكرث من 

2500 مقاتل.
وقال رئي�����ص مركز حم�����ص الإعالمي الذي 
يديره ن�سطاء من املعار�س����ة اإن الأعداد كبرية 
ب�سب����ب انعدام الثقة يف نظام الأ�سد التي كانت 
حتا�رشهم ل�سنوات وق�سفت منازل املواطنني.
واأ�ساف اأن كثريين يرف�سون البقاء خ�سية 
اعتقاله����م واأن نح����و 15 األفا حت����ى الآن وقعوا 

على اأوراق لإجالئهم.
خي����ام  يف  �سيعي�س����ون  النا�����ص  اإن  وق����ال 
وخميم����ات لالجئني م�سيفا اأنه يعتزم هو اأي�سا 

املغادرة بالأ�سابيع املقبلة.

• رئي�ص جلنة املوت ح�سني علي نريي 	

• نا�سطون يتوقعون توجه 1500 �سخ�ص اإلى جرابل�ص	

• انت�سار لقوات مكافحة الإرهاب يف حرم مطار اوريل يف باري�ص يف 18 مار�ص 2017	

دبي - العربية.نت:
بحث نواب بارزون يف جمل�س النواب الأمريكي من كال احلزبني اجلمهوري والدميقراطي، 

مب���ن ف��ي��ه��م روؤ����ض���اء جل���ان ال�������ض���وؤون اخل���ارج���ي���ة، الأم�����ن ال��وط��ن��ي وال�����ض��واب��ط ورئ��ي�����س ال��ن��واب 

الدميقراطيني يف جلنة ال�ضوؤون اخلارجية، م�ضروع قرار لإدانة النظام الإيراين ب�ضاأن اإعدام اآلف 

ال�ضجناء ال�ضيا�ضيني العام 1988 من اأع�ضاء منظمة جماهدي خلق واملنظمات الي�ضارية ون�ضطاء 

القوميات. وطالب النواب بح�ضب م�ضروع القرار الذي حمل الرقم 188 وح�ضلت “العربية.نت” 

على ن�ضخة منه، مبحا�ضبة منفذي تلك املجزرة وتقدميهم اإىل العدالة.

كما دعا اأع�ضاء مبجل�س النواب، احلكومة الأمريكية وحلفاء لوليات املتحدة اإىل اإدانة ر�ضمية 

وعلنية لتلك املجزرة وال�ضغط على النظام الإيراين ليزود عوائل ال�ضحايا مبعلومات تف�ضيلية 

عن القتلى ومكان دفنهم، ح�ضب م�ضروع القرار.

عواصم - وكاالت: 
تبداأ اليوم اأوىل مراحل اإجالء املقاتلني وعائالتهم من حي الوعر املحا�ضر يف مدينة حم�س، 

وفق التفاق الذي رعته رو�ضيا ووافقت عليه جلنة املفاو�ضات املمثلة عن �ضكان ومقاتلي الف�ضائل 

يف حي الوعر.

واأكد �ضهود عيان لوكالتي “فران�س بر�س” و “رويرتز” اأن مقاتلي املعار�ضة ال�ضورية وعائالتهم 

بداأوا يخرجون من اآخر معقل لهم يف حم�س اليوم )اأم�س(”.

اأم�س  �ضباح  الوعر  حي  وعائالتهم  املقاتلني  لنقل  حافلتني  اأول  غ��ادرت  “رويرتز”،  وبح�ضب 

باجتاه مناطق اأخرى تقع حتت �ضيطرة املعار�ضة ب�ضمال �ضوريا.

باريس - أ ف ب/ رويترز: 

ق���ال املدع���ي العام بباري����ص فران�سوا مولن اإن الرج���ل الذي هاجم جن���ودا يف مطار اأوريل 
بباري�ص اأم�ص كان يحمل عبوة حارقة و�ساح قائال اإنه هنا “للموت يف �سبيل اهلل”.

وح�سب �سهادة اجلنود الذين �سهدوا الهجوم فاإن املهاجم اأ�سهر م�سد�سه اإلى راأ�ص جمندة 

و�س���اح يف وجه اجلنود الآخرين الذين كانوا معها قائال “األق���وا اأ�سلحتكم. �سعوا اأياديكم على 
روؤو�سك���م. اأنا هنا للموت يف �سبيل اهلل. �سي�سق���ط قتلى على اأي حال”. وقال املدعي العام اإن 
اجلن���ود الآخرين اأطلق���وا النار على املهاجم ويدع���ى زياد بن بلقا�سم ف���اأردوه قتيال. واأ�ساف 

مولن اأن 3 اأ�سخا�ص رهن الحتجاز لدى ال�رشطة.

رئي�سا رو�سيا وقازاخ�ستان يناق�سان الأزمة ال�سورية
موسكو -  رويترز:

اإن  ال�سب���ت  اأم����ص  الكرمل���ني  ق���ال 
بوت���ني  فالدمي���ري  الرو�س���ي  الرئي����ص 
ناق����ص هاتفيا الأزم���ة ال�سورية مع رئي�ص 
قازاخ�ست���ان نور �سلط���ان نزارباييف بعد 
اختتام حمادث���ات ال�س���الم ال�سورية دون 

اإجراء اأي مفاو�سات جوهرية.
واأ�س���اف الكرملني يف بيان اأن بوتني 
ونزاربايي���ف تبادل وجه���ات النظر ب�ساأن 
جولة املحادث���ات ال�سوري���ة الثالثة التي 
انعق���دت يف اأ�ستانة عا�سم���ة قازاخت�سان 
الأ�سب���وع املا�س���ي لكنه مل يتط���رق اإلى 

التفا�سيل.
وتدي���ر املحادث���ات رو�سي���ا وتركي���ا 
واإيران، وهي دول تدعم اأطرافا متحاربة، 
ولي�س���ت هن���اك م�سارك���ة تذك���ر لالأم���م 
املتح���دة. واتفق���ت ال���دول الث���الث على 
عقد الجتماع املقبل يف اأ�ستانة يف الثالث 

والرابع من مايو.
ويف بي���ان منف�سل يوم ال�سبت قالت 
الوزي���ر  اإن  الرو�سي���ة  اخلارجي���ة  وزارة 
�سريج���ي لف���روف ناق����ص كذل���ك امللف 
ال�س���وري عرب الهاتف مع نظريه الفرن�سي 

جان مارك اإيرو.

34 قتيال واأكرث من 100 جريح يف ق�سف حوثي مل�سجد “كوفل” 

دبي - قناة العربية:

اأدان الرئي����ص اليمن���ي عبدرب���ه من�س���ور 
هادي العت���داء الإرهابي عل���ى م�سجد مع�سكر 

كوفل مباأرب، وا�سفاً اإياه بالب�سع.
واأ�س���ار ه���ادي اإل���ى اأن اأ�سالي���ب القت���ل 
و�سفك الدم���اء التي تنتهجه���ا امليلي�سيات ل 
ميكن ال�سكوت عليها واأنها متثل وجهاً وا�سحاً 

من اأوجه الإرهاب.
وو�سل���ت ح�سيلة العت���داء الإرهابي على 

امل�سج���د 34 قتي���اًل واأكرث م���ن 100 جريح، اإذ 
ا�ستهدف���ت امليلي�سي���ات النقالبي���ة امل�سجد 
اأثن���اء �س���الة اجلمع���ة ب�ساروخ���ني موجه���ني، 
وفق موقع التوجيه املعن���وي للجي�ص الوطني 

اليمني.
من جهت���ه، اعترب وزير الأوق���اف والإر�ساد 
اليمن���ي اأحمد عطي���ة اأن ا�ستهداف النقالبيني 
للم�سج���د يعد جرمية ح���رب مكتمل���ة الأركان، 
وق���ال اإن النقالبي���ني ل ميكنه���م تربير هذه 

اجلرمية على الإطالق.
امليلي�سيات من جانبها كانت قد اعرتفت 
يف خرب بثته عل���ى وكالتها الإخبارية فور وقوع 
الهجوم باأنها ق�سفت مع�سكر كوفل ب�سواريخ 
الثقيل���ة،  املدفعي���ة  وقذائ���ف   ”1 “زل���زال 
ولي�ست هذه املرة الأولى التي ي�ستهدف فيها 
النقالبي���ون امل�ساجد، فق���د قامت ميلي�سيات 
احلوث���ي يف م���رات �سابق���ة بتفج���ري م�ساج���د 

وجمال�ص عزاء يف حمافظات مينية عدة.

ناق�س���ت افتتاحية �سحيفة التاميز الربيطانية م�سوؤولي���ة املواقع الكربى كغوغل وفي�سبوك وتويرت 
عن حمتويات املواد املن�سورة عليها.

وحمل���ت افتتاحية ال�سحيفة عن���وان “عار غوغل”، وتناق�ص م�سوؤولية حم���رك البحث العمالق ومواقع 
التوا�س���ل الجتماع���ي كفي�سبوك وتويرت ع���ن املواد التي تن����رش عليها، ومنها م���واد عن�رشية حت�ص على 

الكراهية.
وراأت ال�سحيف���ة اأن هناك �رشورة لت�ستثمر تل���ك املواقع اأموال اأكرث من اأجل مراقبة املواد التي تن�رش 
عليه���ا، ويف ه���ذه احلالة �ستلعب دورا ن�سط���ا يف مكافحة ثقافة الكراهية والعن�رشي���ة. اأو ميكن اأن تتذرع 
املواق���ع باأنها جم���رد من�سات ل حول لها ول قدرة على ال�سيطرة على فح���وى املواد التي تن�رش، ويف هذه 

احلال���ة �ستك���ون متواطئ���ة يف ن����رش الكراهي���ة وت�سجيع 
الكارهني والعن�رشيني، كما ترى ال�سحيفة.

“عار غوغل” وم�سوؤولية املواقع الكربى عما ين�رش عليها

نائب اإيراين ينتقد اعتقالت احلر�ص الثوري 
بيروت - أ ف ب:

وجه نواب اإيراني���ون انتقادات متعلقة 
ومدي���ري  �سحافي���ني  بح���ق  بالعتق���الت 
ح�ساب���ات يف و�سائ���ل التوا�س���ل الجتماعي 
قبل النتخاب���ات الرئا�سي���ة يف مايو، وطال 
اأحد النتقادات احلر�ص الثوري ب�سكل مبا�رش 
يف ر�سال���ة ن�رشه���ا نائ���ب “اإ�سالح���ي” اأم�ص 

ال�سبت.
الأي���ام  يف  العتق���الت  وا�ستهدف���ت 

الأخ���رية اأ�سخا�سا مل تتم ت�سميتهم يديرون 
قن���وات عل���ى تطبي���ق تليغ���رام للرتا�س���ل 
الفوري تدعم من يطلق حليهم الإ�سالحيني 

وحكومة الرئي�ص ح�سن روحاين املعتدلة.
ال�سحافيني  اأي�سا  ال�سلطات  واعتقلت 
البارزين اإح�سان مازانداراين ومراد �ساغايف. 
وكت���ب النائ���ب حمم���ود �سادق���ي ر�سال���ة 
مفتوح���ة اإلى القائد الع���ام للحر�ص الثوري 
حمم���د علي جعف���ري يدع���و فيه���ا احلر�ص 

للبقاء بعيدا عن ال�سيا�سة.

 دبي - العربية.نت:
التحال���ف  ط���ريان  ا�سته���دف 
للميلي�سي���ات  جتمع���ات  العرب���ي 
احلوثي���ة يف منطقة )ال���ربح( غرب 
حمافظة تعز، كان���ت تهدف لإعادة 

ال�سيطرة على املخا.
ونت���ج ع���ن �لق�س���ف �سق���وط 
اأكرث من 45 قتي���اًل بينهم القيادي 
احلوثي اأمني حمي���دان، وعدد كبري 
من اجلرحى وتدمري عربات واآليات 

تابعة للميلي�سيات.
اجلوي���ة  الدفاع���ات  وكان���ت 
اعرت�س���ت،  العرب���ي  للتحال���ف 
بالي�ستي���ا  �ساروخ���اً  اخلمي����ص، 
اأطلقت���ه ميلي�سي���ات احلوث���ي نحو 
مواق���ع اجلي�ص الوطن���ي يف مديرية 

ذباب يف حمافظة تعز.
وبح�سب م�س���در ع�سكري، فاإن 
ال�ساروخ اأُطلق من مع�سكر خالد يف 

مديرية موزع يف تعز.

 تعز.. مقتل 45 حوثيا بينهم 
القيادي اأمني حميدان



هنأ رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل بن خليف��ة آل خليفة 
واإلداري  الفن��ي  الجهازي��ن 
الوطن��ي  املنتخ��ب  والعب��ات 
املركز  ع��ى  الحصول  مبناس��بة 
الفضي��ة يف  وامليدالي��ة  الث��اين 
بطولة املرأة الخليجية بالدوحة، 
مشيًدا س��موه باملستوى الفني 
العايل الذي ظهرت به الالعبات 
البطول��ة والذي  خ��الل ه��ذه 
يؤك��د التط��ور امللح��وظ الذي 
طرأ عى الس��لة النسائية، الفًتا 
املقبلة  املرحلة  س��موه ألهمية 
التي تتطل��ب املزيد من العمل 
مب��ا يحقق األهداف املرس��ومة 

نحو تش��كيل منتخب��ات قوية 
قادرة عى املنافسة يف مختلف 

االستحقاقات.

وقال سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة إن االتحاد البحريني 
يعم��ل  س��وف  الس��لة  لك��رة 

ع��ى وضع املزيد م��ن الخطط 
واملب��ادرات الت��ي ته��دف إىل 
تطوي��ر منتخب الس��يدات من 

أجل أن يكون عى أتم الجاهزية 
املش��اركات  لخ��وض  الفني��ة 
املقبل��ة والظهور املرشف ضمن 

املوضوعة  الشاملة  االسرتاتيجية 
من قبل مجلس اإلدارة.

ومّثن س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة الدع��م املقدم 
من اللجن��ة األوملبية البحرينية 
وكاف��ة  الس��يدات  ملنتخ��ب 
التسهيالت التي شكلت األرضية 
الخصب��ة لالعب��ات م��ن أج��ل 

الوصول لهذه املرحلة.
البحرين  سيدات  منتخب  وكان 
لك��رة الس��لة ق��د ع��اد أمس 
الس��بت للمملك��ة قادًم��ا من 
العاصم��ة القطري��ة - الدوحة، 
حيث كان يف استقباله عدد من 
اإلدارة وعوائل  أعضاء مجل��س 

الالعبات.

المرحلة المقبلة تتطلب مزيًدا من الخطوات لتعزيز مكانة السلة النسائية 
مشيًدا بما حققه منتخب السيدات.. سمو الشيخ عيسى بن علي: 

اتحاد السلة      المركز اإلعالمي 

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة

جانب من المهرجان

السنة التاسعة - العدد 3078 

األحد
19 مارس 2017 
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الكويتي-البحرين  التموي��ل  بي��ت  قّدم 
رعاي��ة خاص��ة لالتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم، وذلك عرب دعمه ملس��ابقة كأس 
املل��ك، وملس��ابقة دوري ك��رة  جالل��ة 
الصاالت الذي س��ينطلق خ��الل املرحلة 

املقبلة.
اتح��اد  وأع��رب رئي��س مجل��س إدارة 
الكرة الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن أحمد 

آل خليفة عن ش��كره وتقدي��ره للعضو 
لبي��ت  التنفي��ذي  والرئي��س  املنت��دب 
التمويل الكويت��ي -البحرين عبدالحكيم 
الخي��اط وجمي��ع أعض��اء إدارة البن��ك 
ع��ى الدعم املتواصل ألنش��طة االتحاد، 
مؤك��ًدا أن الدعم يعد عاماًل أساس��يًّا يف 
التي ينظمها االتحاد،  نجاح املس��ابقات 
وإثرائها عى جميع الجوانب الفنية منها 

والتسويقية. وأشار إىل أن تقديم الرعاية 
من قبل البنك يعطي املسؤولني يف اتحاد 
الكرة دافًعا كبريًا للعمل بشكل مضاعف 
مبا يس��هم يف نجاح األنش��طة املندرجة 
تح��ت مظلت��ه، خصوًص��ا وأن االتح��اد 
يويل اهتامًما كبريًا مبس��ابقتي كأس امللك 
ودوري الص��االت. وأش��اد الش��يخ عيل 
بن خليف��ة مبجهودات العض��و املنتدب 

التموي��ل  لبي��ت  التنفي��ذي  والرئي��س 

الكويت��ي -البحرين عبدالحكيم الخياط، 

معت��ربًا أن تعاونه املتواص��ل مع االتحاد 

أمثر عن نجاح كبري للمسابقات التي قدم 

البنك رعايته لها. وأكد رئيس اتحاد الكرة 
أن تواص��ل الرعاية يأيت كتأكيد عى دعم 
البن��ك ألغى الكؤوس م��ن جهة وللعبة 
الص��االت من جهة أخرى، مبا يتامىش مع 
رؤي��ة االتحاد، الذي يعك��ف عى زيادة 
رقعة انتشار لعبة الصاالت؛ لضامن نجاح 
مس��ابقة ال��دوري أو عم��ل املنتخبات 

الوطنية للصاالت.

بيت التمويل الكويتي-البحرين داعًما ألنشطة اتحاد الكرة
اتحاد الكرة      المركز اإلعالمي

نّظم نادي سامهيج مهرجان كرة اليد السنوي الرابع للصغار برعاية االتحاد 
البحريني لكرة اليد، وذلك خالل يومي الجمعة والسبت 17 و18 مارس الجاري، 

الذي شاركت فيه جميع األندية األعضاء )سامهيج، البحرين، االتحاد، االتفاق، 
باربار، األهيل، توبيل، الدير، التضامن، الشباب والنجمة(.  اختتم املهرجان 

بحضور رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد عيل عيىس إسحاقي، والنائب الثاين 
لرئيس االتحاد صالح خلفان، ورئيس نادي سامهيج محمد إبراهيم.  

ويف كلمة املهرجان الختامية، قّدم رئيس االتحاد شكره لنادي سامهيج لتنظيم 
هذا املهرجان الذي يصب يف تأهيل قاعدة كرة اليد البحرينية واستمراريتها، 

ومدى تأثري ذلك يف إبراز مستقبل كرة اليد بعد سنوات. 

ختام مهرجان نادي سماهيج لبراعم كرة اليد 
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ضاحية السيف      اللجنة األولمبية البحرينية 

برعاية ممثل جاللة امللك املفدى 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد ال خليفة وأنجاله الكرام، 
تفتتح يف الحادية عرشة من صباح اليوم 

بصالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
فعاليات النسخة الرابعة من االوملبياد 

املدريس املصغر الذي تنظمه اللجنة 

االوملبية البحرينية بالتعاون مع وزارة 
الرتبية والتعليم، ومبشاركة 42 مدرسة 

من مختلف املراحل ميثلها ما يقارب 
األلفني طالب وطالبة يتنافسون يف 14 

لعبة رياضية.
حفل االفتتاح سيبدأ بالسالم الوطني 
ململكة البحرين يليه تالوة عطرة من 

القران الكريم يتلوها القارئ فيصل 
عبدالله، وبعده يلقي األمني العام 

املساعد للمجلس األعى للشباب 
والرياضة أمني عام اللجنة االوملبية 

البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر 
كلمة اللجنة العليا املنظمة لألوملبياد 
ثم تبدأ العروض، حيث تقّدم مدرسة 
حوار العرض األول تليها مدرسة عراد 

االبتدائية للبنات، وبعد ذلك يبدأ طابور 
املشاركني يف الدخول إىل أرضية الصالة، 

ثم وصول الشعلة األوملبية محمولة 

من مجموعة من العبي ألعاب القوى، 

حيث انطلقت يف التاسعة والدقيقة 45 

من أمام مبنى وزارة الرتبية والتعليم، 

وبعده يعلن راعي الحفل افتتاح 

االوملبياد ثم يرفع علم الدورة لتبدأ 

الفعاليات الرياضية املوزعة عى العديد 

من املالعب والصاالت الرياضية التابعة 

لوزارة شؤون الشباب والرياضة.

دار كليب بطل الكرة الطائرة 

وكان فريق دار كليب قد حقق بطولة 

امليني فوليل التي أقيمت يوم أمس، 

فيام احتل فريق النرص )ب( املركز الثاين 

وفريق النرص )ا( املركز الثالث. وقام 

رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة 

الشيخ عيل بن محمد ال خليفة ونجله 

الشيخ محمد بن عيل بتتويج األبطال.

اليوم افتتاح األولمبياد المدرسي المصغر الرابع

مل يتوقع أكرب املتفائلني عى وجه 
األرض، أن تنجو “طائرة دار كليب” 
من مطبات بطولة الخليج املزدحمة 
بعاملقة اللعبة من أصحاب التاريخ 

العريق واإلنجازات الكربى. 
وحتى درجة “التشاؤم الواقعي”، 

مثلت صعوبة “الرحلة التنافسية” 
لداركليب، تحدًيا أكرب من إمكانات 

طائرة قرية محدودة العدة والعتاد، 
وجدت نفسها ُتقلع يف سامء تنافسية 

مليئة بغيوم ركامية كثيفة ال ميكن 
اخرتاقها بسهولة، ولحسن الحظ أن 

هذا “التشاؤم الواقعي” ال يعد يف عامل 
الرياضة إال تحلياًل ورقيًّا ينايف منطق 

“هذا امليدان يا حميدان”.
وعندما ال تراهن عى االعتبارات 

املعنوية والنفسية التي تتجى بوضوح 
يف الروح القتالية لالعب البحريني 
وإرصاره عى كرس املنطق، فسوف 
تكون خارساً عى الدوام، حيث أنها 
كفيلة بتحطيم “خرافة” ما يسمى 

بالتوازن املعقول بني األشياء.. إذ يكفي 

أن تكون القيمة التشغيلية لنادي 
داركليب أقل بكثري من رواتب نجوم 

يلعبون يف األندية الخليجية!
لكن حكاية دار كليب بدأت عندما 
شارك مجموعة من الطامحني للمرة 
األوىل يف البطولة الخليجية لألندية 

للكرة الطائرة بصفتهم أبطال الدوري 
املحيل يف املوسم املايض، وألنهم 
مكافحون ال يعرفون املستحيل، 

أرادوا الفوز يف التحدي الخليجي 
الذي تستضيفه قطر رغم صعوبته.. 

وبطريقة أشبه باملعجزة استطاعوا 
هزمية منافسيهم املزودين بكل أنواع 
الدعم واملساندة والتجهيزات الحديثة 

وصعدوا يف نهاية املطاف إىل منصة 
املجد متفوقني عى العريب والريان 
القطريني والسالم العامين والهالل 

السعودي واألهيل البحريني )بطل 
العرب( يف لوحة الرشف التاريخية.

أليست حكاية أسطورية؟ فهل توقع 
أحد تفّوق دار كليب الصغري يف موقعه 

وموارده املالية والبرشية، واملكون 

جله من الالعبني البحرينيني، عى 
فريق العريب القطري املعّزز بالنجوم 

املحرتفني من مختلف دول العامل؟
واألدهى من ذلك عندما ميتد هذا 

التفوق إىل املدرجات، فيعلو صوت 
جامهري “العنيد” التي زحفت إىل 

الدوحة عى صوت جامهري الفريق 

املضيف للبطولة، بل ويكون “الجمهور 
البنفسجي” العًبا أساسيًّا يف تشجيع 

فريقه وتزويده بجرعات ُمحفزة عى 
االنتصار.

بهذه العقلية االنتحارية، حلقت 
“طائرة داركليب” إىل مرتفعات 

أعى بكثري مام هو متوقع ومقبول 

يف الظروف الطبيعية، كان املنطقي 
أن تظهر طائرة داركليب يف األجواء 
الخليجية بشكل مرّشف يف تجربتها 

األوىل، لكنها أرصت عى الوصول اىل 
وجهتها الحاملة، ُمستمدة وقودها 
من ثقافة تنافسية عالية وثقة غري 

محدودة واعتزاز باالنتامء لألرض غري 

عابئة بالتحديات التي فرضها وجود 
أقطاب قوية يف املنافسة تضاهي 

مغامرة العبور عى “مثلث برمودا” 
املرعب.

وعندما تصل األمور إىل هذه املرحلة، 
فاملسألة ليست قابلة للنقاش، وميكن 

القول إن هذا “الفريق البنفسجي” 
رسم “موناليزا” أسطورية أخرى مل تكن 

ابتسامتها غامضة.. موناليزا داركليب 
ابتسامتها مرشقة، ففي قاموس “أبناء 
الدار” ال داعي للغموض عندما تكون 

الحقيقة جلّية.. والقرار حاسم.. 
والرؤية واضحة.

هكذا كانت فلسفة “دافنيش 
البحريني” املتمثل يف كل العب من 
العبي دار كليب.. فهم من ميكن أن 

يفخر بهم الوطن، ألنهم اإلبداع الذي 
ُيحّطم الفروقات وال ُتحطمه، وما 

أحوج الرياضة البحرينية لهذا السالح 
الفتاك، الذي جعل من فريق طائرة 
داركليب الناقل الرسمي لطموحات 

البحرينيني.. بال منازع!

موناليزا داركليب ابتسامتها مشرقة

“طيران داركليب”.. الناقل الرسمي لطموحات البحرينيين
أحمد كريم

تنطلق مس��اء اليوم )األحد( منافسات 
املرب��ع الذهبي ل��دوري زي��ن الدرجة 
األوىل لكرة السلة، عندما يلتقي املنامة 
نظريه الحالة يف الس��اعة السابعة مساًء، 
ع��ى صال��ة مدين��ة خليف��ة الرياضية 
مبدينة عيىس، التي م��ن املتوقع لها أن 
تشهد حضورًا جامهرييًّا كبريًا من جانب 
الفريقني، الس��يام مع دخول املنافسة يف 

هذه املرحلة الحساسة.
وُيلع��ب ال��دور نص��ف النه��ايئ م��ن 
البطول��ة بنظ��ام السلس��لة م��ن ثالث 
مباريات ممكنة، يتأه��ل خاللها الفائز 
يف مواجهت��ني إىل املب��اراة النهائي��ة، إذ 
س��يلتقي الفريقان مجدًدا يوم الجمعة 
املقب��ل 24 م��ارس الج��اري يف الجولة 
الثاني��ة، عى أن تق��ام املب��اراة الثالثة 

الفاصلة “يف حال التعادل” يوم األربعاء 
29 من الشهر نفسه.

ويتطلع حامل اللقب املنامة إىل تحقيق 
بداي��ة موفقة يف ه��ذه املرحلة بعد أن 
تصّدر الدور السدايس بالعالمة الكاملة 
دون أي هزمي��ة فجمع 10 نقاط كاملة 
متفوًق��ا عى الجمي��ع، يف الوقت الذي 
يصطدم في��ه بطموح��ات الحالة الذي 
أنهى املرحلة السداسية يف املركز الرابع 
برصيد 7 نقاط من انتصارين و3 هزائم.

وكان املنام��ة قد قّدم عرًض��ا متواضًعا 
يف الف��رتة األخرية وس��ط تطور ملحوظ 
يف أداء فري��ق املح��رق أبرز منافس��يه، 
إىل جانب الحالة املتمس��ك بطموحاته 
العالي��ة يف مزاحم��ة الكب��ار وتحقي��ق 

اإلنجازات.

ورمبا تكون املهمة أكرث صعوبة بالنسبة 
لفري��ق الحال��ة ال��ذي يواج��ه املنامة 
صاحب املجموع��ة الكبرية من الالعبني 
أصحاب الخربة والذين يعتربون من أكرث 
املرشحني لنيل اللقب عطًفا عى كوكبة 
الالعبني التي ميتلكها، يف املقابل سيكون 
عى الحالة االعتامد عى العبيه الشباب.

وس��ريمي مدرب املنامة الرصيب دراغان 
راكا ب��كل أوراق��ه يف املب��اراة، وميل��ك 
كاف��ة  يف  مميزي��ن  العب��ني  الفري��ق 
الخطوط وغالبيته��م من الدوليني األمر 
الذي يساعد املدرب عى وضع التكتيك 
املناس��ب نظرًا لقدرتهم ع��ى تنفيذها 
ومنهم ميثم جمي��ل، أحمد عبدالعزيز، 
محمد قربان ويونس كويد، فيام يشكل 
وجود املح��رتف الجورجي نيكولوز قوة 

إضافي��ة ضاربة للفري��ق، خصوًصا وأن 

األخ��ري اس��تعاد أداءه الهجومي املميز 

ودفاعه القوي تحت السلة.

يف املقابل، يقود الحالة املدرب الوطني 

أحمد جان الجديد الذي نجح يف تحقيق 
األه��م بالعبور م��ع فريق��ه إىل املربع 
الذهب��ي، ويعتمد الربتق��ايل عى صانع 
ألعابه املميز حس��ني س��لامن والالعب 
الش��اب الرسيع أحمد جامل الذي تألق 
يف الف��رتة األخ��رية يف الرمي��ات الثالثية 
واالخرتاق��ات الرسيع��ة، إىل جان��ب أن 
الفري��ق يض��م العب ال��دوري األمرييك 
السابق الغني عن التعريف لورن وودز.
ورغ��م أن الرتش��يحات تنصب يف صالح 
املنامة، ف��إن الحالة فري��ق قوي يجيد 
اللعب الجامعي ويتميز بحيوية الشباب 
وميلك طموح��ات مرشوع��ة أيضاً وأن 
الحكم يف النهاية ملا س��يقدمه الفريقان 

عى أرض امللعب.

المنامة يدافع عن لقبه أمام طموحات الحالة
انطالق المربع الذهبي لـ”سالوي زين”

محمد الدرازي

عبدالرحمن عسكر 

حق��ق فري��ق الحد فوزا مس��تحقا عى 
الرفاع الرشقي بهدفني دون رد، يف اللقاء 
الذي جمعهام أمس عى اس��تاد مدينة 
خليفة الرياضية، ضمن ختام الجولة 11 

املؤجلة لدوري “فيفا” لكرة القدم.
وس��جل للحد كل من:داي��و يف الدقيقة 

)31( وأوتيش )79(.
فوز مث��ني للح��د أوصله للنقط��ة )19( 

وقدمه إىل األمام عى سلم الرتتيب.
أما الرشقي، فإنه واصل نتائجه الس��لبية 
وبات وضعه يف خطر، خاصة مع إمكانية 
هبوطه لدوري الدرج��ة الثانية إذ ميلك 

حاليا )10( نقاط فقط.
وترتيب الدوري حاليا يش��ري إىل:صدارة 
فريق املالكي��ة برصيد 25 نقطة، املنامة 
23، املح��رق 22، الرف��اع 19، الحد 19، 
األهيل 18، النجمة 15، الحالة 12، الرفاع 
الرشق��ي 10 والبحرين أخ��ريا برصيد 7 
نقاط، مع مباراة واحدة مؤجلة ستجمع 

املحرق بالحد.

الشوط األول

جاءت الحصة األوىل من اللقاء متوسطة 
املس��توى ب��ني الطرفني، يف وق��ت كان 
فيه فريق الرف��اع الرشقي األفضل خالل 

البداية.
ولع��ب الرشقاوي عبدالله يوس��ف كرة 
بينية لس��امي الحس��يني ال��ذي توغل 
داخل املنطقة، قبل أن يسقط أرضا بعد 
مالمس��ة العبيديل للحس��يني بيده، إال 
أن الحك��م وليد محمود أعلن اس��تمرار 

اللعب )3(.
وس��دد س��امي الحس��يني كرة أخطا يف 
إمساكها حارس الحد عباس أحمد؛ لتمر 
بني رجليه، لكنه التقط الكرة مرة أخرى 

حاميا مرماه من هدف مبكر )5(.

وانح��رص اللع��ب فيام بع��د يف منطقة 
الوس��ط دون وجود لفرص حقيقية عى 

مرمى الحارسني.
وبع��د عملي��ة متتالية م��ن التمريرات 
لث��اليث الحد النيجريي، م��رر أوروك كرة 
ألوتيش الذي وضع زميله دايو يف وضعية 
سانحة للتس��جيل، حيث مل يتوان األخري 
يف إس��كان كرة مرت يسار الحارس عيل 
س��عيد؛ لتصطدم بالقائم األيرس وتسكن 

الشباك الرشقاوية )31(.
وكاد الح��د أن يضاعف النتيجة، بعد أن 

لعب حمد فيصل الش��يخ ك��رة عرضية 
تابعها أوتيش برأس��ه، إال أنها مرت جوار 

القائم األمين )37(.
ورد الرشقاوي��ون بتس��ديدة لعبدالل��ه 
يوس��ف م��ن داخ��ل املنطق��ة، لك��ن 
عب��اس أحمد واصل تألق��ه حاميا مرمى 

فريقه)38(؛ لينتهي الشوط حداويا.

الشوط الثاني

أجرى مدرب الحد محمد الش��مالن 
تبدي��ال قب��ل ب��دء ه��ذا الش��وط، 

وذل��ك بدخول أحم��د الختال محل 
عبدالوهاب املالود.

واص��ل الح��د أفضليته يف تش��كيل 
الفرص عى مرم��ى الرشقي، والذي 
اتس��م أداؤه بالس��لبية يف معظ��م 
األوقات، خاصة مع الصعوبات التي 
وجدها الفريق يف تش��كيل الخطورة 
عى مرمى حارس الحد عباس أحمد.

وسدد محرتف الحد أوتيش تسديدة 
س��هلة من داخ��ل املنطقة أمس��ك 

كرتها الحارس عيل سعيد )60(.

ولعب املدافع األيرس الحداوي راشد 
الحوطي ك��رة عرضي��ة تابعها دايو 
برأس��ه، إال أنها مرت ج��وار القائم 

األيرس )63(.
وس��دد محرتف الحد أوروك كرة من 
داخل املنطقة تألق يف إبعادها عيل 

سعيد )71(.
وأجرى مدرب الرفاع الرشقي عيىس 
الس��عدون 3 تبديالت بدخول نارص 
سعود، عامر حسن ومحمد عبدالله، 
إال أنها مل تغري من واقع الفريق شيئا.
واس��تثمر الح��د س��وء التغطية يف 
الدفاع الرشقاوي؛ ليلعب أوروك كرة 
عرضية تابعه��ا أوتيش بنجاح بقدمه 

يف الشباك )79(.
ومل تش��هد الدقائق التالية أي جديد 
يذك��ر، يف وق��ت خرج الع��ب الحد 
البدي��ل أحمد بوغ��امر بعد دخوله 
يف الش��وط الثاين خالل الوقت بدل 
الضائع إلصابته، إذ دخل محمد ميك 
بديال يف الدقائق األخرية من املباراة.

أدار اللق��اء الحك��م ولي��د محمود، 
وعاونه يارس تلفت ونواف ش��اهني، 

والحكم الرابع عيل السامهيجي.

الحد يتخطى الرفاع الشرقي بهدفي دايو وأوتشي
ختام الجولة 11 المؤجلة لدوري “فيفا”

من اللقاء )تصوير:خليل إبراهيم(

أحمد مهدي

شعار نادي الحالة شعار نادي المنامة

م��ن املؤم��ل أن يدخ��ل منتخبن��ا 
الوطن��ي األول لكرة الق��دم، اليوم، 
معس��كرا داخليا بفندق الريجنيس؛ 
متهيدا وإعدادا للقاء س��نغافورة يف 
28 من مارس الجاري، ضمن الجولة 
األوىل للتصفي��ات املؤهلة إىل كأس 
آس��يا 2019، والذي سيس��بقه لقاء 
وديا أمام طاجيكس��تان يوم 23 من 

هذا الشهر.
وسينتظم العبو األحمر يف املعسكر 
بعد مترين الف��رتة الصباحية اليوم 
الذي سيقام عى املالعب الخارجية 

التابعة التحاد الكرة.
ومن املؤمل أن تتواصل التدريبات 
إىل األربع��اء املقب��ل ع��ى فرتت��ني 

صباحية ومسائية.
وكان املنتخب دشن  إعداده صباح 

يوم أمس عى املالعب الخارجية.
وخاض الالعب��ون الذي��ن لعبوا يف 
دوري الدرجت��ني األوىل والثاين يوم 
الجمعة تدريبات استشفائية خالل 
الفرتة الصباحي��ة، فيام منح الجهاز 

الفني بقيادة املدرب سكوب راحة 
لهم خالل تدريب املس��اء، يف وقت 
مل يت��درب الالع��ب أبو بك��ر آدم؛ 
نظرا لوصوله خالل الفرتة املس��ائية 
من السعودية، فيام مل يتدرب أيضا 
الالعب عيىس الربي بسبب إصابته.

يش��ار إىل أن قامئ��ة املنتخب تضم 
24 العبا هم:س��يد محم��د جعفر، 

عب��دو،  عبدالل��ه  الحي��ام،  ولي��د 
وهش��ام  عبداللطي��ف  إس��امعيل 
منص��ور )املحرق(، عي��ىس موىس، 
عيىس غالب وعيل حاجي )املنامة(، 
أبو بكر آدم )النهضة الس��عودي(، 
الرشقي(،  )الرفاع  عبدالله يوس��ف 
عبدالوه��اب املال��ود )الحد(، عيل 
الرميحي،  )الش��باب(، محمد  مدن 

كميل األس��ود وس��يد ضياء سعيد 
)الرف��اع(، أحمد جمع��ة وإبراهيم 
س��يد  )األه��يل(،  حبي��ب  أحم��د 
محس��ن ع��يل ومه��دي عبدالجبار 
)االتح��اد(، ع��يل خلي��ل وأحم��د 
عبدالله )النجمة(، سيد رضا عيىس، 
الربي  عبدالكري��م فردان وعي��ىس 

)املالكية(.
وغاب عن م��ران أمس العب الحد 
املالود والعب الرشقي  عبدالوهاب 
عبدالله يوس��ف؛ نظ��را الرتباطهام 
التي  املؤجل��ة  ال��دوري  مبواجه��ة 
أقيمت أم��س، وس��ينتظامن اليوم 

ليكمال عقد القامئة.
يشار إىل أن قرعة التصفيات أوقعت 
منتخبن��ا يف املجموع��ة الخامس��ة 
إىل جانب س��نغافورة، تركامنستان 

والصني تايبيه.
وينص نظام التأهل للنهائيات عى 
ترشح صاحبي املركزين األول والثاين 
من املجموعات الس��ت؛ ليكمال 12 

منتخبا تأهلوا مسبقا.

بدأ اإلعداد أمس لمواجهة سنغافورة

“األحمر” يعسكر في الريجنسي.. ويتدرب على فترتين
أحمد مهدي

من تدريبات المنتخب أمس )تصوير:أيمن يعقوب(

األولمبي يدشن اإلعداد 
لوديتي الفلبين

البالد سبورت

بدأ منتخبنا األوملبي لكرة القدم يوم أمس 
اإلعداد للقاءين الوديني أمام منتخب الفلبني، 

واللذين سيقامان يومي 24 و26 مارس الجاري 
يف البحرين، ضمن برنامج إعداد املنتخب 

للمشاركة يف التصفيات املؤهلة إىل نهائيات كأس 
آسيا تحت 23 عاما عام 2018.

وقاد التدريب األول الذي أقيم عى املالعب 
الخارجية التابعة التحاد الكرة املدرب الوطني مرجان عيد ومساعده الوطني 

اآلخر عيل عامر.
ومل يحرض املران العبو الحد والرشقي، والذين ارتبطوا مبواجهة فريقيهام يوم 

أمس ضمن الجولة 11 املؤجلة لدوري “فيفا”.
واستدعى املدرب مرجان قامئة من 30 العبا هم:محمد الحردان ومحمد 

صالح )املحرق(، محبوب يحيى، حمد مطر ومحمد جاسم مرهون )الرفاع(، 
جاسم الشيخ ومهدي طرادة )األهيل(، محمد طارق، عيل عبدالله وعيل 

العنزي )الرفاع الرشقي(، سلامن عيل وعبدالعزيز الشيخ )البسيتني(، حسن 
الكراين )سرتة(، عامر محمد ومحمد عادل )املنامة(، عيل حسن سعيد، 

محمود مختار، حسني عيل عبدالله وحسني جميل )الشباب(، أنور أحمد 
)النجمة(، هزاع عيل وحمد شمسان )البديع(، مهدي عبدالفتاح ودعيج 
عدنان )مدينة عيىس(، عبدالعزيز خالد )قاليل(، سعيد راشد )البحرين(، 

يوسف حبيب وسيد هاشم عيىس )املالكية(، وأحمد بوغامر )الحد(.
يشار إىل أن قرعة التصفيات اآلسيوية أوقعت منتخبنا يف املجموعة الثانية 

إىل جانب السعودية، العراق وأفغانستان، إذ ستقام مباريات املجموعة 
بنظام التجمع يف السعودية. وينص نظام التأهل عى ترشح أبطال 

املجموعات ال� 10، باإلضافة إىل أفضل 5 يحتلون املركز الثاين.

مرجان عيد

عبر تقديمه رعاية خاصة لكأس الملك ودوري الصاالت



فرحة تاريخية ال توصف عاشها العبو 
ن��ادي داركلي��ب وعاش��قوه، بعدما 
نجحوا يف تحويل “الحلم الكبري” إىل 
حقيق��ة. إذ متكن “أبن��اء الدار” من 
تحقيق لقب بطولة األندية الخليجية 
للكرة الطائرة، وذلك يف مش��اركتهم 
األوىل خليجيًّ��ا، ليكون ه��ذا اإلنجاز 
الكبري تاريخيًّا بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى.
“الجيل الذهبي الداركليبي”، بأركانه 
األساسية قاد “العنيد” لكتابة التاريخ 
املوس��م  األوىل  الدرج��ة  دوري  يف 
املايض، وها هو اآلن ومبساعدة بعض 
الالعبني الجدد ينجح يف كتابة التاريخ 
بأحرٍف من ذهب، ولكن هذه املرة يف 
البطولة األكرب عىل الصعيد الخليجي، 
النادي البحريني الرابع الذي  ليكون 
يتقلد “الذهب”، والعارش عىل مدار 

البطولة.
صانع��و اإلنجاز الكبري ل�”طائرة عنيد 
ال��دار” تحدث��وا للموف��د اإلعالمي، 

وإليكم ما قالوه:

افرح يا بحريني وخلك سعيد... كأس الخليج “جابه العنيد”
أفراح داركليبية ال توصف بعد اعتالء عرش الطائرة الخليجية

داركليب بطاًل لبطولة األندية الخليجية للكرة الطائرة

المنامة              محمد عون
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هنأ النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 
االتح��اد البحرين��ي أللعاب القوى 
س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة، رئي��س وأعض��اء مجلس 
إدارة الن��ادي دار كليب، مبناس��بة 
تحقيق الفريق األول للكرة الطائرة 
بالنادي لقب النس��خة السادس��ة 
الخليجية للكرة  والثالثني لألندي��ة 
الطائ��رة، بع��د فوزه ع��ىل فريق 
العريب القطري بنتيجة ثالثة أشواط 
مقابل شوط، مؤكًدا سموه أن هذا 
االنتصار املرشف تحقق عن جدارة 
واستحقاق، بعد املستويات الكبرية 

واملميزة التي قدمها الفريق خالل 
منافس��ات هذا التجم��ع الريايض 
الخليجي، وال��ذي متكن خالله من 
كتابة اسمه بأحرف من ذهب ويف 
سجل أبطال هذا الحدث ألول مرة 

يف تاريخه.
وأكد س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة أن م��ا حققه دار كليب 
يف هذه البطولة يعكس ما وصلت 
إلي��ه لعبة كرة الطائ��رة البحرينية 
من مس��توى فني عال بفضل دعم 
القيادة الرش��يدة والجهود املتميزة 
ملمثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
املجلس  رئيس  الش��باب  وش��ؤون 

للش��باب والرياض��ة رئيس  األعىل 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، عرب 
تنفيذ الخط��ط والربامج التطويرية 
الهادف��ة لتطوير وارتقاء املس��توى 
الرياضية  األلع��اب  لجمي��ع  العام 
باململكة، بهدف املشاركة وتحقيق 
املزيد من النتائج املرشفة للرياضة 

البحرينية بالبطوالت املختلفة.
 ون��ّوه س��موه أن ما تبذل��ه وزارة 
برئاسة  والرياضة  الش��باب  شؤون 
هشام بن محمد الجودر من جهود 
حثيثة لدعم األندية وطرح الربامج 
والخطط، التي ساهمت يف ترجمة 

توجيهات س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة يف تنفيذ الخطة 
اإلس��راتيجية للنه��وض باألندي��ة، 
مثمًنا سموه دور االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة برئاس��ة الشيخ عيل 
بن محم��د آل خليف��ة يف اإلعداد 
والربمج��ة الس��ليمة للمس��ابقات 
التي ساهمت يف تطوير مستويات 
األندية، والتي أف��رزت فرق قادرة 
عىل املنافس��ة وتحقيق اإلنجازات 

باملشاركات الخارجية.
وقد أش��اد سمو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة باملس��توى الفني 
املمي��ز ال��ذي قدم��ه الفري��ق يف 

البطويل  الختامي��ة، واألداء  املباراة 
الذي ظه��ر به الالعب��ون، والذين 
اس��تطاعوا أن يحققوا الفوز وهذا 
اإلنج��از ال��ذي يعك��س الجه��ود 
الكب��رية التي بذلته��ا إدارة النادي 
والجهازي��ن الفني واإلداري لتهيئة 
الفري��ق بالص��ورة املث��ىل لخوض 
للمنافسة  املنافس��ات،  غامر هذه 
اإليجابية  النتائ��ج  ع��ىل تحقي��ق 
مضيًف��ا  البطول��ة،  كأس  وإح��راز 
سموه أن الفريق استطاع أن يسري 
املباراة النهائية لصالحه وأن يحرز 
االنتص��ار الذي تحق��ق من خالله 

هذه النتيجة املرشفة.

خالد بن حمد يهّنئ دار كليب باللقب الخليجي 
سموه يشيد بمستواه الفني الكبير 

الرفاع       المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
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سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

محمد عباس: 
الجماهير سبب تتويجنا 

إبراهيم:
 ثقة بالنفس 

عباس: 
إنجاز تاريخي

اعترب العب ارتكاز “طائرة 

داركليب” محمد عباس أن 

جامهري داركليب الكبرية التي 

كانت تزحف للدوحة لحضور 

مباريات الفريق كانت السبب 

األساس يف تتويج “العنيد” باللقب 

الخليجي للمرة األوىل يف تاريخه، 

وأضاف “بالفعل، الجامهري كان 

لها الفضل يف عودة الفريق، ولهذا 

أنا أهديهم هذا اإلنجاز، كام أهديه ألوالد أختي وعائلتي التي 

كانت تساندين... باختصار نحن نستحق هذه الفرحة”.

وتابع محمد عباس قائاًل: “خرسنا الشوط األول، ولكن الفريق 

بتكاتفه أثبت أنه قادر عىل تحمل الضغوط، ولهذا عدنا بقوة، 

واستطعنا تقديم أداًء قويًّا عىل رغم أن املباراة كانت يف غاية 

الصعوبة، خصوًصا أن العريب لعب بال ضغوط”.

وأشار محمد عباس إىل أنه توّقع أن يفوز السالم عىل الريان، 

ألن السالم أثبت أنه الحصان األسود بهذه البطولة، وقال: 

“بعد فوز السالم، ارتفعت معنويات الفريق، ولله الحمد وفقنا 

يف مالمسة الكأس الغالية، وداركليب تستحق هذه الفرحة 

الكبرية”. 

وصف العب ارتكاز “طائرة داركليب” حسن عباس 
تتويج ناديه داركليب بلقب بطولة األندية الخليجية 
السادسة والثالثني للكرة الطائرة بالحدث التاريخي، 

وأضاف “كل الفريق أبىل بالء حسًنا وليس حسن 
عباس لوحده... أنا ضمن هذه املجموعة التي 

اجتهدت وقدمت مستًوى كبريًا أّهلها ولله الحمد 
لتحقيق هذا اإلنجاز الكبري”.

وتابع: “كان استقبالنا يف أفضل حاالته، كام أن صانع 
األلعاب محمود حسن عرف كيف يسري الفريق، 

طبًعا دون إغفال الدور املؤثر للمتألق عيل خريالله، 
وبالتايل نحن نستحق اللقب”.

وختم حديثه بالقول: “أشكر الجامهري الكبرية 
التي ساندتنا، وهم بالفعل يستحقون هذه الفرحة 

التاريخية”.

أرجع نجم “طائرة 
داركليب” عيل 

إبراهيم تتويج فريقه 
داركليب بلقب 

البطولة الخليجية 
للكرة الطائرة إىل 

تحيل الالعبني بالثقة 
بالنفس وعدم اليأس، 

وأضاف “كنا نريد 
البطولة، وهذا ما 
حدث... إذ كانت 

ثقتنا بأنفسنا كبرية، 
ولله الحمد عدنا 

من بعيد ووفقنا يف 
قلب املعطيات كلها 

ملصحلتنا”.
وأشار عيل إبراهيم 

إىل أن التذبذب الذي 
عاىن منه الفريق فنيًّا 

يعد أمرًا طبيعيًّا، وتابع قائال: “كان هناك ضغط كبري عىل كاهل 
الالعبني... يف الشوط األول ارتبكنا أخطاًء باالستقبال وأضعنا 

الكثري من اإلرساالت، وبعد ذلك صححنا أخطاءنا، وعرفنا نقاط 
القوة والضعف عند املنافس، واألهم من كل ذلك هو أننا 

وفقنا يف تطبيق املطلوب منا يف النقاط الحاسمة”.
وختم قائاًل: “أود أن أشكر وأهنئ كل الجامهري التي تحملت 

عناء السفر، وجاءت للدوحة من أجل تشجيع ومؤازرة 
الفريق”.

قائد “العنيد”:
 البطولة قليلة في حق الجماهير

عبدالواحد: 
على قدر المسؤولية

يعقوب: 
الذهب أهم من اإلنجاز الفردي

قال قائد الفريق األول للكرة الطائرة 

يف نادي داركليب محمود حسن 

إن ذهب بطولة األندية الخليجية 

السادسة والثالثني للكرة الطائرة يعترب 

قلياًل يف حق الجامهري الكبرية التي 

تحملت عناء الطريق بهدف الحضور 

للدوحة ومؤازرة الفريق، وأضاف 

“كان شغلنا الشاغل، هو أن ال نجعل 

الجامهري تعود للبحرين وهي حزينة، 

ولله الحمد وفقنا يف ذلك، وحققنا انجاز تاريخي يحسب للجميع”.

وتابع: “صحيح أننا فرطنا بنقطة أمام الهالل، وخرسنا نقطتني أمام 

السالم، ولكن يف املباراة الختامية وبعد انتصار السالم عىل الريان، 

تعاهدنا بأن نبذل قصارى جهدنا حتى ال تضيع هذه الفرصة من بني 

أيدينا، وهذا ما تحقق ولله الحمد”.

وأشار قائد “العنيد” إىل أن العريب القطري لعب من دون ضغوط 

وهذا أدى لتقدميه مباراة كبرية فنيًّا وتنافسيًّا، وأضاف “خرسنا الشوط 

األول، وازدادت الضغوط عىل كاهل الالعبني، ولكن يف األشواط التالية 

تحسن أداؤنا، وحافظنا عىل تركيزنا وخصوًصا يف النقاط األخرية من 

األشواط. إذ كان ذلك سبًبا يف إحرازنا اللقب الغايل... هذا إنجاز كبري 

ا بكل رصاحة”. وكبري جدًّ

“أثبتت جامهري داركليب 
بأنها مع الفريق يف 

الحلوة واملرة، لتؤكد 
مرة أخرى أنها مرتبطة 
مع العنيد ارتباًطا غري 

طبيعي، وذلك يف تأكيد 
للمقولة التي تم إطالقها 
يف نهايئ الدوري املوسم 

املايض وهي: “قصة عشق 
ال تنتهي”، بهذه الكلامت 

بدأ النجم الشاب 
محمود عبدالواحد 

حديثه، وأضاف “الفريق 
أثبت أنه يلعب كفريق 

جامعي، وال يتأثر بغياب 
العب أو العبني... إذ كل الالعبني يكملون بعضهم البعض، 
وهذه كلمة قلتها يف بداية البطولة، وها أنا أكررها اآلن يف 

نهايتها... هذا اللقب جاء بفضل تظافر الجهود”.
وأردف قائال: “الالعبون كانوا عىل قدر املسؤولية، ولعبوا 

مباراة كبرية، والحمدالله أن جهودهم تّوجت بإحراز الذهب 
الخليجي”.

وأشار محمود إىل أنه عاش أجواء عصيبة خارج امللعب، وقال: 
“كنت أود أن أدخل امللعب ليك ألعب، ألن األعصاب تكون 

عىل أشدها خارج امللعب”.
وختم قائال: “هذا اإلنجاز، سيعطيني الحافز ليك أجتهد حتى 

أتجاوز اإلصابة التي أملت يب بأرسع وقت... وبإذن الله سأعود 
لتقديم العون للفريق فيام تبقى من منافسات بهذا املوسم”.

أكد نجم “طائرة داركليب” األنيق 
محمد يعقوب أن تحقيق ناديه 
للقب بطولة األندية الخليجية 

السادسة والثالثني للكرة الطائرة يعترب 
أهم من حصوله عىل جائزة أفضل 

العب يف الحدث الخليجي، وقال: “ال 
يشء ميكن أن يعادل تحقيقنا للقب 

البطولة. إذ يكفي أن ترى البسمة 
والفرحة بادية عىل وجوه أهالينا 

ومحبينا، فستعلم أهمية االنجاز الذي 
حققناه”.

وتابع: “أشكر كل الجامهري الداركليبية التي زحفت للدوحة وآزرتنا. 
فهم مل يقرصوا يف دعمنا ومساندتنا، وهم بالفعل )تاج عىل رايس(، 

وأنا سعيد ألنني كنت أحد الالعبني الذين أفرحوا هذا الجمهور 
الكبري”.

وأشار محمد يعقوب إىل أنه خاض عدة نهائيات سابقة، ولكن مباراة 
األمس تعترب األكرث صعوبة من ناحية الضغوط النفسية التي تحملها، 

وأردف قائاًل: “بعد أن خيبنا ظن الجامهري يف املباراة قبل األخرية، 
وبعد أن عادت لنا آمال تحقيق اللقب، كان الضغط هائال علينا، وهذا 

أثر عىل تركيزي داخل امللعب. ولكن بفضل زماليئ الالعبني استطعت 
أن أعود ألجواء اللقاء، ولله الحمد وفقنا يف تحقيق النتيجة املرجوة، 

والتي أكد أن داركليب أصبح بطاًل للخليج”.

علي إبراهيم

محمود عبدالواحد

حسن عباس فرًحا مع زمالئه على منصة التتويج

محمد يعقوب محمد عباس محمود حسن

رفع األمني العام للمجلس األعىل 
للشباب والرياضة الشيخ سلامن 

بن ابراهيم آل خليفة خالص 
التهاين والتربيكات إىل عاهل البالد 

املفدى حرضة صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة 

ورئيس الوزراء املوقر صاحب 
السمو املليك األمري خليفة بن 
سلامن آل خليفة وويل العهد 

األمني نائب القائد األعىل النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو املليك األمري سلامن 
بن حمد آل خليفة، مبناسبة فوز 

فريق نادي دار كليب ببطولة 
األندية الخليجية السادسة 

والثالثني للكرة الطائرة التي 
أقيمت منافساتها يف دولة قطر.

وأكد الشيخ سلامن بن ابراهيم آل 
خليفة أن اإلنجاز الباهر لفريق 

دار كليب يعترب تأكيًدا واضًحا ملا 
يحظى به القطاع الريايض من 

رعاية واهتامم القيادة الرشيدة 
وترجمًة لتوجيهاتها السامية 

بدعم الشباب الريايض البحريني 
وتشجيعهم ليكونوا خري سفراء 
للمملكة يف املحافل الرياضية 

الخارجية.
كام هنأ الشيخ سلامن بن ابراهيم 

آل خليفة، ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة االوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة عىل هذا اإلنجاز 
الكبري، منّوًها بحرص سموه عىل 
دعم املنتخبات واألندية الوطنية 

من أجل بلوغ أعىل املراتب يف 
البطوالت الرياضية اإلقليمية 

والقارية والعاملية.

وأوضح األمني العام للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة أن 

فوز نادي دار كليب بالبطولة 
الخليجية يضاف إىل سلسلة 

إنجازات الكرة الطائرة البحرينية 
يف الفرة األخرية، مبيًنا أن 

اإلنجاز يرّسخ مكانة البحرين 
الرائدة عىل ساحة الكرة الطائرة 

الخليجية، ويؤكد أن البحرين غنية 
بالرياضيني القادرين عىل رفع علم 

اململكة عالًيا خفاًقا يف مختلف 
املحافل الرياضية.

وأشاد الشيخ سلامن بجهود 

إدارة نادي دار كليب يف تهيئة 
الظروف املثالية أمام الفريق من 
أجل املنافسة الجادة عىل لقب 
البطولة، منّوًها بالعطاء السخي 

الذي بذله العبو الفريق عىل 
امتداد مباريات البطولة، ومشيًدا 
بدور الجهازين الفني واإلداري يف 
رفع املستوى الفني ألفراد الفريق، 

مبدًيا ثقته باآلثار اإليجابية 
املرتبة عىل هذا اإلنجاز عىل 

صعيد مستقبل اللعبة يف اململكة 
بصفة عامة ويف نادي دار كليب 

عىل وجه الخصوص.

كان وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
هش��ام بن محمد الجودر يف مقدمة 
مس��تقبيل فري��ق ن��ادي داركي��ب 
للكرة الطائ��رة، بعد تحقيقه للمركز 
األول يف بطول��ة األندي��ة الخليجية 
والتي اختتمت مؤخ��رًا يف العاصمة 
القطري��ة الدوح��ة، وذل��ك بحضور 
رئيس االتحادي��ن البحريني والعريب 
للكرة الطائرة الشيخ عيل بن محمد 

آل خليفة. 
وبهذه املناس��بة، رفع الجودر التهاين 
إىل عاه��ل الب��الد املف��دى ح��رضة 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة وإىل رئيس الوزراء املوقر 
صاحب الس��مو املليك األمري خليفة 
بن سلامن آل خليفة وإىل ويل العهد 
األمني نائ��ب القائد األع��ىل النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو املليك األمري سلامن بن حمد 
آل خليف��ة، مش��ريًا إىل أن اإلنج��از 
التاريخ��ي لفريق داركليب بتحقيقه 
اللقب للمرة األوىل يف تاريخه يعترب 
مثرة من مثار دعم القيادة الرش��يدة 
تهيئ��ة  ع��ىل  املتواص��ل  وحرصه��ا 
الظروف املثالية أمام األندية الوطنية 
لتطوير قدراتها للمنافسة الفعالة يف 
الرياضية مبا  التظاه��رات  مختل��ف 
ينعك��س إيجاًبا عىل مكانة البحرين 

يف الخارطة الرياضية.
وخالل حفل اس��تقبال الالعبني نقل 
هش��ام بن محمد الج��ودر لالعبي 
الفري��ق ته��اين ممثل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، وإش��ادة س��موه 

بحرص كاف��ة منظومة الن��ادي من 
أجل الوصول إىل تحقيق هذا اللقب 
املتميز عىل املس��توى الخليجي بعد 
أن ق��ّدم الفري��ق مس��تويات كبرية 
أكدت تطور الكرة الطائرة البحرينية.
الش��باب  وتح��دث وزي��ر ش��ؤون 
والرياضة مع العبي فريق داركليب 
وقال” لقد كنتم خري سفراء للمملكة 
يف املحف��ل الخليج��ي وإن تحقيق 

الفريق للمرك��ز األول  يعد مثرة من 
مثار الدع��م والرعاي��ة التي تحظى 
به��ا الرياض��ة البحرينية م��ن لدن 
القيادة الرشيدة املهتمة متاما بتهيئة 
األجواء الكفيلة بنمو وتطور الحركة 
الرياضي��ة يف اململكة مبا يس��هم يف 
تحقي��ق األندية الوطنية للمزيد من 
اإلنج��ازات الرياض��ة املرشف��ة عىل 

مختلف األصعدة”.

وأضاف “إن حصول فريق داركليب 

عىل املركز األول يف البطولة الخليجية 

يعترب إنجازًا تاريخيًّا كونه يشكل أول 

إنجاز للفريق عىل املستوى الخليجي 

األمر الذي س��تكون له انعكاس��ات 

ايجابية عىل مس��تقبل رياضة الكرة 

الطائ��رة يف البحرين بص��ورة عامة 
وداركلي��ب بصورة خاصة وهو الذي 
قدم مس��تويات عالية يف البطوالت 

الخارجية واملسابقات املحلية”.
وتباع الج��ودر “باتت الكرة الطائرة 
البحريني��ة تتس��يد حاليًّا املس��توى 
الخليجي والعريب عن طريق تحقيق 
فريق نادي داركلي��ب للمركز األول 
يف البطول��ة الخليجي��ة باإلضافة إىل 
تحقي��ق فريق النادي األهيل للمركز 
األول يف البطولة العربية، األمر الذي 
يؤكد تطور الكرة الطائرة البحرينية 

ووصولها إىل أعىل املستويات”.
وأشاد وزير شؤون الشباب والرياضة 
بعط��اء نج��وم الفري��ق وحرصه��م 
املوص��ول عىل رف��ع عل��م اململكة 
عالًيا يف االستحقاق الخليجي الكبري، 
وه��و ما عكس ق��درة العبي النادي 
الفائقة عىل اجتياز التحديات وفرض 
احرامهم عىل أوساط البطولة والتي 
قدم م��ن خاللها الالعب��ون منوذًجا 
باه��رًا للتط��ور الذي وصل��ت إليه 
رياضة الك��رة الطائ��رة يف اململكة، 
معرًب��ا عن تقديره للجه��ود الطيبة 
الت��ي بذله��ا مجل��س إدارة ن��ادي 
داركليب يف س��بيل إع��داد الفريق 
بص��ورة متمي��زة مه��دت الطري��ق 

لتحقيق املركز األول خليجيًّا.
من جهته، قّدم رئيس نادي داركليب 
محف��وظ ثامر التهنئ��ة والتربيك إىل 
القيادة الرش��يدة عىل ه��ذا اإلنجاز 
التاريخي للفريق، مش��ريًا  الخليجي 
إىل أن ه��ذا اإلنج��از نتيج��ة لدعم 
القيادة ووقوفه��ا إىل جانب األندية 
الوطنية يف مهامتها الخارجية، عالوة 
عىل متابعة اهتامم جميع املسؤولني 

ملشاركة الفريق يف البطولة.

ا سلمان بن إبراهيم يهنئ القيادة الرشيدة بإنجاز دار كليب خليجّيً

الجودر: إنجاز داركليب الخليجي تحقق بفضل تكاتف األسرة الرياضية 

مشيًدا بعطاء الالعبين ودور الجهازين الفني واإلداري

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة ونقل للفريق تحيات ناصر بن حمد 

المنامة       األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

ضاحية السيف      وزارة شؤون الشباب والرياضة

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 

من استقبال فريق داركليب



االتح��اد  إدارة  مجل��س  رئي��س  أك��د 
البحرين��ي لكرة القدم الش��يخ عيل بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة أن املشاركة 
واملناقش��ة الفعال��ة ألعض��اء الجمعية 
العمومية لالتح��اد يف اجتامعها العادي 
الذي عق��د ي��وم األربعاء امل��ايض 15 
مارس الجاري، جاء ليؤكد النجاح الكبري 
ال��ذي حقق��ه االجتامع، والذي ش��هد 
انتخابات مجلس اإلدارة الجديد للدورة 

االنتخابية املمتدة حتى عام 2020.
ويف ترصيح صحايف بهذه املناسبة، شكر 
رئي��س االتحاد جميع أعض��اء الجمعية 
لالجت��امع  إثرائه��م  بع��د  العمومي��ة 
املنعقد، ع��ر تقديم املقرتحات البناءة، 
والتي ته��دف يف املق��ام األول لخدمة 

الكرة البحرينية.
إىل ذلك، بارك الش��يخ ع��يل بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة لجميع الشخصيات 
لل��دورة  االتح��اد  بعضوي��ة  الفائ��زة 
الجديدة، مقدًما التهنئة لألعضاء الجدد 
الذين دخلوا تش��كيل مجل��س اإلدارة، 

والذي��ن بلغ��ت نس��بتهم 55 % م��ن 
املجلس الجديد.

وقال: “إن وجود هذا التغيري يف املجلس 
الجدي��د لالتحاد الذي يع��د أهم وأكر 
االتح��ادات يعن��ي وج��ود العديد من 
األف��كار الجدي��دة التي س��يتم طرحها 
عىل طاولة مجل��س اإلدارة، خاصة وأن 
املجلس يضم حاليًّ��ا خليًطا بني عنارص 
الخرة والشباب، التي نسعى من خاللها 
تنوع األفكار التي تنشد يف املقام األول 

عملية تطوير اللعبة يف اململكة”.
واستغل عيل بن خليفة املناسبة لتقديم 
الشكر لجميع أعضاء املجلس السابقني 
الذين مل يدخلوا املجلس الجديد، مثنًيا 
ع��ىل الدور الذي قاموا به خالل الدورة 
االنتخابية املمتدة من عام 2013 حتى 

.2017
كام أك��د رئيس اتح��اد الك��رة أن ثقة 
الجمعي��ة العمومي��ة باملجلس الجديد 
لالتحاد س��يوقع عىل عاتقه مسؤوليات 

كبرية. 

وقال إن عمل املجلس خالل الس��نوات 
األرب��ع املقبل��ة س��يكون قامئً��ا ع��ىل 
اسرتاتيجية مدروسة سيتم اإلعالن عنها 

خالل الشهرين املقبلني.
وزاد: “اله��دف الرئييس م��ن عملنا يف 
مجلس إدارة االتح��اد هو دعم األندية 
ومساندتها؛ ألنها تعد الدعامة األساسية 
لعمل االتح��اد، ومؤازرتها بتقديم كافة 

أش��كال الدعم عليها سيكون عىل سلم 
أولوياتنا”.

وذكر أن االتحاد لن يبخل بالعطاء عىل 
األندية، واعًدا أن يكون املجلس الجديد 
قريًبا من األندية ومش��اركتها همومها 
وتحدياته��ا، آماًل أن تك��ون األندية كام 
ُعه��د عنها فعال��ة وهادف��ة يف جميع 

الرامج والخطط التي ينظمها االتحاد.

ولف��ت رئيس اتحاد الك��رة أن املجلس 
الجديد وقع ع��ىل عاتقه تنويع مصادر 
الدخ��ل، وزي��ادة إي��رادات االتح��اد، 
خاص��ة مع ثقة الجمعي��ة العمومية يف 
ق��درة املجل��س الجديد ع��ىل التعامل 
م��ع تقليص املوازنات املالية لالتحادات 

الرياضية.
وقال الشيخ عيل إن تقليص امليزانية لن 

يقف حجر ع��رة أمامنا، إذ إن التطوير 
وتق��دم اللعبة هو هدفنا الرئييس الذي 
نتطلع إليه، وسنعمل بكل ما منلك من 
أج��ل إيجاد الس��بل الكفيل��ة بتحقيق 

ذلك.
واس��تعرض رئي��س اتحاد الك��رة نهج 
املجل��س الجدي��د يف دع��م املنتخبات 

الوطنية.
وقال: “ستكون خطة تطوير املنتخبات 
وف��ق رؤى واقعية يف املقام األول، وإن 
الخط��ط والرامج املدروس��ة س��تكون 

السمة البارزة عىل عمل املنتخبات”.
وأض��اف أيًض��ا: “نح��ن ن��درك م��دى 
عموًم��ا،  الرياضي��ة  األرسة  تطلع��ات 
مس��توى  ع��ىل  خصوًص��ا  والكروي��ة 
املنتخبات الوطنية؛ لذا فإن من صميم 
عملن��ا ه��و تحقي��ق آم��ال وتطلعات 
الش��ارع الري��ايض، حي��ث إن النتائج 
اإليجابي��ة واملرج��وة ل��ن تتحق��ق إال 
بتكاتف الجميع وفق عمليات وخطط 

مدروسة فنيًّا وإداريًّا”.

مشاركة األندية الفعالة ومناقشتها الفعالة أثرت الجمعية العمومية
رئيس اتحاد الكرة.. الشيخ علي بن خليفة بن أحمد:

من اجتماع الجمعية العمومية

اتحاد الكرة      المركز اإلعالمي

الشيخ علي بن خليفة

األحد 19 مارس 2017  
 20 جمادى اآلخرة 1438
20sports@albiladpress.comالعدد 3078  رياضة

طرح ملتقى مس��تقبل األندي��ة الوطنية 
الش��باب  وزارة ش��ؤون  نظمت��ه  ال��ذي 
والرياضة توصيات عديدة تتعلق باملحاور 
الت��ي ت��م مناقش��تها وه��ي: االح��رتاف 
امل��وارد  وإدارة  الوطني��ة  األندي��ة  يف 
األندي��ة  يف  والخصخص��ة  واملديوني��ات 
الوطني��ة ودور القط��اع الخ��اص يف دعم 
األندية الوطنية واملشاريع االستثامرية يف 
األندية الوطنية والتسويق فيها واكتشاف 

املواهب الرياضة. 
وكان الحفل الختامي للملتقى قد ش��هد 
حضور وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام بن محمد الج��ودر والذي التقى 
إىل  إضاف��ة  امللتق��ى،  يف  باملتحاوري��ن 
املش��اركني وتبادل أطراف الحديث معهم 
ح��ول العديد من املوضوع��ات التي تهم 

الرياضة البحرينية. 
وألق��ى الجودر كلم��ة يف الحفل الختامي 
قال فيه��ا “يرسين أن أرح��ب بكم أجمل 
مللتق��ى  الختام��ي  الحف��ل  ترحي��ب يف 
مس��تقبل األندية الوطني��ة الذي حرصت 

وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة ع��ىل 
إطالقه انطالًقا من مسؤولياتها تجاه قطاع 
األندية الوطنية والرامية إىل رسم مستقبل 
أفضل لها عالوة عىل الوقوف إىل جانبها يف 
رحلتها نحو تخطي التحديات التي تواجه 
هذا القطاع والس��بل الكفيل��ة بتجاوزها 
بالص��ورة األمثل أم��اًل يف االرتقاء باألندية 
الوطنية وتحقيق عوامل التقدم واالزدهار 
له��ا”.  وأضاف الوزير “إن وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة تواصل جهودها الرامية 
إىل تحديد أفضل الطرق التي توصل رسم 
مس��تقبل األندية الرياضية بصورة عملية 
واضحة مبا يتوافق توجيهات عاهل البالد 
املفدى حرضة صاحب الجاللة امللك حمد 
ب��ن عيىس آل خليفة حفظ��ه الله ورعاه، 
ومب��ا يتطابق مع برنام��ج عمل الحكومة 
املوق��رة برئاس��ة رئي��س ال��وزراء املوقر 
صاحب الس��مو املليك األم��ري خليفة بن 
سلامن آل خليفة وويل العهد األمني نائب 
القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن 

بن حمد آل خليفة”. 
وتابع “إن األندي��ة الوطنية تحظى بحّيز 
كب��ري يف فكر ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة وال��ذي يؤمن دوًما 

ب��أن األندية الوطنية هي الركن األس��ايس 
يف الحرك��ة الرياضية ويج��ب العمل بكل 
إتقان م��ن أجل تطوير منظومتها وهو ما 
ترجمته وزارة شؤون الش��باب والرياضة 
يف هذا امللتقى الذي س��يحدد جانب من 

مستقبل األندية الوطنية”.
وب��نّي وزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياضة 

“لق��د حرص��ت وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة ع��ىل إرشاك األندي��ة الوطنية 
يف ه��ذا امللتق��ى والتأكي��د ع��ىل أهمية 
تواجد أعض��اء مجال��س إدارة األندية يف 
ه��ذا امللتق��ى انطالًقا من ك��ون األندية 
الوطني��ة األق��در ع��ىل توصي��ف رس��م 
املستقبلية  احتياجاتها  مستقبلها وتحديد 

وفق أولوياتها والكيفية املناس��بة لتخطي 
التحدي��ات والتحاور مع نخبة من الخراء 
واملتحدث��ني يف العدي��د م��ن املج��االت 
واطالعهم عىل التجارب الناجحة يف الدول 
العربية الش��قيقة والتي تم تطبيقها عىل 
أرض الواقع وأثبت��ت نجاعتها يف االرتقاء 
مبستقبل األندية الوطنية”. وأشار “تؤمن 
وزارة شؤون الشباب والرياضة بأن ملتقى 
مس��تقبل األندي��ة الوطني��ة ه��و مبثابة 
الخطوة األوىل يف س��بيل وض��ع القاعدة 
األساس��ية التي ميكن من خاللها االنطالق 
بكل ثقة لبن��اء خطة متكامل��ة العنارص 
وبرشاك��ة حقيقي م��ع األندي��ة الوطنية 
التي تقودنا إىل مستقبل أفضل يف صناعة 
الرياضة البحرينية، ومن هذا املنطلق فإن 
التوصيات التي خرج بها امللتقى س��تكون 
مأخوذة يف عني االعتبار، وس��يتم دراستها 
دراس��ة ووض��ع ج��دول زمني م��ن أجل 
تنفيذها يف املس��تقبل بالصورة الصحيحة 
الت��ي متكننا من تحقي��ق تطلعات وآمال 

األندية الوطنية.

سنعمل مع الجميع لالرتقاء بالمنظومة وبناء رؤية مستقبلية لألندية
ملتقى مستقبل األندية شهد نقاشات مستفيضة... الجودر: 

ضاحية السيف       وزارة شؤون الشباب والرياضة

هشام الجودرجانب من ملتقى مستقبل األندية الوطنية 

أكد حكمنا ال��دويل واملونديايل املتقاعد، 
جاس��م من��دي، أن ركل��ة الج��زاء التي 
احتسبها الحكم جميل جمعة خالل لقاء 
فريقي املحرق واألهيل، ضمن الجولة 11 

املؤجلة بدوري “فيفا” كانت صحيحة.
جاء ذلك، عىل خلفية احتس��اب الحكم 
جميل جمعة رضبة جزاء لفريق املحرق 

خالل الشوط األول من اللقاء.
ويف اتصال هاتفي مع “البالد س��بورت” 
الذي اس��تطلع رأي الحكم جاسم مندي 
حول اللقط��ة الجدلية التي حصلت يوم 
أم��س األول وبع��د ع��رض الحالة عىل 
الحكم املونديايل، ذكر أن القرار س��ليم، 
مش��يًدا يف الوقت ذات��ه بتعامل الحكم 

جميل جمعة مع القرار.
وأش��ار مندي يف معرض تفصيله للحالة 
إىل وجود حالة حج��ز متعمدة من قبل 
مدافع األهيل محمد دعاس عىل مهاجم 

املحرق ساملو.
وب��نّي أن املدافع األهالوي كاتف مهاجم 
املحرق بطريقة غري مرشوعة، منّوًها إىل 
اس��تخدام القوة املفرطة يف التعامل مع 

الخصم، مس��تنًدا يف ذل��ك إىل املادة 12 
التي تحدثت عن مثل هذه الحاالت.

وأش��ار إىل أن وجود تعامل س��واء بقوة 
مفرطة أو إهامل أو بالعمد يس��توجب 

احتساب املخالفة.
وقال إن قرار الحكم كان صائًبا وس��لياًم؛ 
لوجود رضبة الجزاء املس��توفية لجميع 

الرشوط.

وأوضح أن إش��هار البطاقة الصفراء كان 
ممكًن��ا أيًضا يف مثل هذه الحاالت، لكنه 
لفت إىل أن الحكم استعمل روح القانون 
ومل يشهر البطاقة الصفراء، مشيًدا بقراره 

يف هذه الحالة أيًضا.
وقال إن عدم إشهار البطاقة الصفراء أمر 
يحس��ب للحكم، خاصة مع عدم وضوح 

اللعبة قانونيًّا لالعبني بشكل واف.

ولفت يف خت��ام حديث��ه إىل أن التمركز 
املناس��ب للحكم خالل الحالة س��اعده 

عىل اتخاذ القرار الصحيح.
يشار إىل أن لقاء كالسيكو الكرة البحرينية 
بني املحرق واألهيل الذي انتهى بالتعادل 
)1-1( ش��هد احتجاج��ات كبرية من قبل 
الطرف��ني عىل ق��رارات التحكيم، وكانت 

رضبة الجزاء املحتسبة الحالة األبرز.

أشاد بقرار الحكم جميل

مندي: جزائية المحرق أمام األهلي صحيحة
أحمد مهدي

من لقاء المحرق واألهلي        )تصوير:أيمن يعقوب( جاسم مندي

انطالق بطولة البحرين األولى 
ITF Future للتنس 

تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل 
ITF Fu-  لليفة، انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة البحرين األوىل

ture للتنس 2017، والتي تقام يف الفرتة من 18 حتى 25 مارس الجاري، 
عىل مالعب نادي ضباط األمن العام بالقضيبية.

وشهد اليوم األول منافسة 32 العًبا عىل الفوز بالبطاقات الثامن 
املؤهلة لألدوار الرئيسية والتي ستتحدد يوم األحد يف املرحلة الثانية 

من التصفيات التمهيدية، حيث تأهل القطري مبارك شنان بعد تغلبه 
عىل الهندي أنشومان غوليا )3-6 و3-6(، وتفوق الهولندي روي دي 
فالك عىل الرتكمستاين فاريدوين حميد )1-6 و3-6(، وكسب األوزبيك 

شونيقامتجون شوفايزيف مواجهته أمام الرتكمستاين هادزميريات 
كارييف )4-6 و2-6(، فيام متكن املرصي محمد عبدالعزيز من الفوز 

عىل السعودي فهد السعد )2-6 و6-0(.
وتواصلت املنافسات خالل الفرتة الصباحية، إذ تغلب نجم التنس 

املغريب يونس العيناوي عىل البحريني حمد عبدالعال )0-6 و0-6(، وفاز 
اإلمارايت عمر العويض عىل الهونغ كونغي ستايلر بتس )1-6 و3-6(، كام 
تأهل السلوفايك أندريج غلفاج عىل حساب الرويس أرتيم سرتوكان )6-2 

و6-1(.
واختتم اليوم األول منافساته بتأهل كل من الرتكمستاين عيىس 

ماميتاغولييف عىل حساب مواطنه يوري روجسيك )1-6 و6-4 و-6
4(، والرتكمستاين التيمريات غوربانوف عىل حساب البحريني حسن 

عبدالنبي )3-6 و1-6(، وفوز القطري موىس شنآن عىل الهندي هيامنسو 
ساغار )6-2 و5-7 و2-6(، وانتصار األوزبيك سايدالو سيدكرميوف عىل 

اإلسباين ألفارو بوينو جيل )0-6 و3-6(، وتأهل األملاين جوناثان مور عىل 
الرتكمستاين جورجي بوشاي )3-6 و3-6(، والهندي شاهباز خان عىل 
األوزبيك أمل سلطانبيكوف )3-6 6-7(، والقطري عبدالله شنان عىل 

حساب البحريني حسن عبدالنبي )6-3 و2-6 و1-0(، 



حدثنا عن نفسك في سطور 
قليلة؟

م���ن مواليد 9 اأغ�س���ط�س الع���ام 1962، يف 
والي���ة كريال الهندية. ح�س���لت على ماج�س���تري 
مدني���ة(،  معماري���ة  )هند�س���ة  وبكالوريو����س 
ودكت���وراه يف الفل�س���فة )اإدارة املقاوالت( من 

جامعة ذي اأوبن اإنرتنا�سونال يونيفر�ستي.
عمل���ت مع والدي يف جمال االإن�س���اءات، ويف 
الع���ام 1986، قدم���ت اإلى البحري���ن للعمل يف 
اإحدى ����ركات املق���اوالت. ويف الع���ام 1992، 
ب���داأت جتارت���ي اخلا�س���ة الت���ي اأ�س���بحت االآن 

)جمموعة النمل التجارية(.
اأبداأ يومي منذ ال�سباح الباكر يف ال�ساد�سة 
�س���باًحا وميكن اأن ميتد حتى منت�س���ف الليل، 
اأع�س���ق العم���ل واأ�س���عى للجديد دائًم���ا، عندما 
ت���راودين اأي فك���رة تك���ون فيها منفع���ة عامة 
وتخدم البحرين، ال اأنتظر املك�سب ال�ريع، فلي 
نظ���رة ثاقبة اكت�س���بتها من �س���نوات اخلربة يف 

جدوى امل�روع واأهميته من عدمه.

كيف كانت البدايات وما نوعية 
األعمال التي بدأت بها؟

قبل نح���و 30 عاًم���ا، حيث كان���ت البحرين 
وقتذاك ال تع���رف اال�س���تثمارات االأجنبية مثل 
االآن، ق���ّررت اأن اأ�س���تفيد م���ن اخل���ربة الت���ي 
اكت�س���بتها من الوالد حيث كان يعمل يف جمال 
املقاوالت، وا�س���تطعت من خ���ال هذه اخلربة 
اأن اأبداأ اأعماالً ناجحة �سغرية يف البحرين، كانت 
نظرتي اأن هذا البلد بيئة خ�س���بة لا�ستثمارات 
اخلارجي���ة، حيث تلقى دعًما دائًما ومنذ البداية 
م���ن احلكوم���ة، فكان���ت بدايت���ي باملق���اوالت 
وا�س���تمرت مع���ي حت���ى االآن اإلى جان���ب اأعمال 

اأخرى.

ما العقبات التي اعترضت 
طريقك وتغلبت عليها؟

ال اأعتربه���ا عقب���ة ولكنه���ا كان���ت مرحل���ة 
فارق���ة يف حياتي، يف الع���ام 1990، اأثناء حرب 
اخللي���ج االأول���ى، مل يكن اأحد ميتلك ال�س���جاعة 
لب���دء فكرة م����روع جديد، لكن���ي اأدركت بح�ّس 
التاج���ر اأن الفر�س���ة للنمو واالزده���ار قادمة ال 
حمال، فقط االنتظار وكما يقال باملثل العامي 
ال���دارج “ننحني للموج���ة حتى مت�س���ي” ليبداأ 
بعدها النمو احلقيقي للتجارة. وكنت من اأوائل 
من ا�س���تثمر بنظام “بي اأو تي” )بناء وت�سغيل 

وحتويل امللكية( يف البحرين.

ما الفرق بين قوانين االستثمار 
بالبحرين في البدايات واليوم؟

الت�س���عينات  يف  القوان���ن  تت���ح  مل 
لا�ستثمار احلر لاأجانب كما هو احلال حاليًّا، 
مما دفعني لا�س���تثمار بنظام ال���� بي اأو تي 
)بن���اء وت�س���غيل وحتويل امللكي���ة(، ولكني 
بع���د ذلك ا�س���تفدت ح���ن انطل���ق امل�روع 
االإِ�س���احي لعاه���ل الباد قب���ل اأكرث من 10 
�س���نوات، وحزم���ة الت�ريع���ات الت���ي اأتاحت 
ب�س���ورة اأف�سل لاأجانب اال�س���تثمار املبا�ر 
يف البحري���ن، بداأت يف الع���ام 2004 بتكوين 
اإمرباطوري���ة اأعم���ال وه���ي �رك���ة )يف ك���ي 
يونيفر�س���ال الإدارة العقارات( التي و�ّسعت 
اال�س���تثمارات يف خمتل���ف مناط���ق البحرين 
مثل اجلفري وال�س���يف واحلد واحلورة واأمواج 
والب�س���يتن وال�س���قية وراأ�س زويد والرفاع 
وع���ايل، بعد ذل���ك ق���ّررت اأن اأتنوع يف جمال 
اال�س���تثمارات وبالفعل بداأت اال�س���تثمار يف 

جماالت اأخرى.

ما نوعية االستثمارات التي 
قرّرت أن تضيفها للمقاوالت؟

رج���ل االأعم���ال الناج���ح الب���د اأن يبحث عن 
االأف���كار اجلدي���دة واملبتكرة دائًم���ا، واأنا اأومن 
ب�رورة اإ�س���افة اأن�س���طة غري تقليدية اأو تكون 
مهمل���ة من قبل رج���ال اأعمال اآخري���ن، وهذا ما 
ح���دث بالفع���ل يف الفرتة املا�س���ية ب���داأت يف 
القط���اع ال�س���حي وقط���اع التعلي���م، وبالفعل 

اأن�س���اأنا �سل�سلة مراكز �س���حية “ال�رق االأو�سط 
يف احلد واملحرق” ثم اأكرب م�ست�س���فى خا�س يف 

املنامة مكون من 85 �ريًرا.
التعلي���م،  يف  ا�س���تثماراتنا  و�ّس���عنا  كم���ا 
ومنتلك حاليًّا مدر�س���ة االآف���اق احلديثة، ونحن 
ب�س���دد اإجراء تو�سعة على فرعها ب�سارع البديع 
لن�س���اعف عدد الط���اب يف املدر�س���ة اإلى نحو 
4 اآالف طالب، كما اأننا ب�س���دد اإن�س���اء مدر�سة 
���ا  عاملية يف الرفاع الغربي ا�س���تاأجرنا لها اأر�سً
تقّدر م�س���احتها ب� 20000 م���رت مربع من نادي 
الرفاع الغربي الريا�سي، وكذلك جامعة عاملية 
كب���رية باحلد قمنا ب����راء االأر����س، ويف طريقنا 

لانتهاء من االإجراءات واملوافقات الر�سمية.
وبداأنا منذ فرتة يف قطاع ال�س���ياحة ووجدنا 
اأن ه���ذا يخل���ق تنوًع���ا يف اأن�س���طة املجموع���ة 
وي�س���يف له���ا رونًقا جدي���ًدا، وبالفع���ل نفذنا 
�سل�س���لة فنادق 4 جنوم و�س���قًقا فندقية، كما 
عملنا على تطوير فن���دق جديد فئة 5 جنوم يف 

احلد بقاعة موؤمترات ت�سع 3 اآالف �سخ�س.

حدثنا عن حياتك الشخصية 
العائلية؟

عندما قدمت اإلى البحري���ن مل اأكن مرتبًطا 
بزوجتي لي���زيل فرجي�س، ولكن���ي تزوجت قبل 
ح���رب اخلليج االأول���ى يف الع���ام 1989، واأتيت 
بزوجت���ي اإلى البحري���ن، وبعده���ا اأجنبت جميع 
اأطفايل يف مملكة البحرين ابنتي الكبرية �سيجا 
1990، وابن���ي جييب���ان 1992، وابن���ي االأخري 

في�ساك 1999.

اأبنائ���ي ميتلك���ون حبًّ���ا �س���ديًدا للبحري���ن 
ويعتربونها موطنهم االأ�سا�سي ولي�ست لديهم 
الرغب���ة يف الع���ودة اإل���ى الهن���د، فنح���ن كاأ�رة 

منتلك انتماًء كبرًيا للمملكة. 

هل تمتلك المجموعة 
أهداًفا اجتماعية وأهلية في 

البحرين؟
ه���ذا من اأهم اأهداف املجموعة، وهو التربع 
وب�س���كل  االأهلي���ة  واملوؤ�س�س���ات  للجمعي���ات 
منتظ���م، وهذا ال يرتبط باالأرب���اح التي حتققها 
املجموعة، كما اأننا ن�ساهم مب�ساريعنا العقارية 
لتق���دمي منت���ج �س���كني راق لاأ����ر البحرينية، 
يف  احلكوم���ة  م�س���اركة  ه���و  االأول  وهدفن���ا 
م�س���وؤولياتها، اإذ يوجد اأك���رث من 45 األف طلب 
اإ�س���كاين لاأ�ر البحرينية، اإ�سافة اإلى الطلبات 
ا اإلى القائمة، وهو  االأخرى التي ت�س���اف �س���نويًّ
م���ا يزيد م���ن �س���عوبة التغلب عل���ى الطلبات 

ا. االإ�سكانية املتزايدة �سنويًّ
وبالطب���ع، نرّح���ب باإ�س���هامنا م���ع القط���اع 
احلكوم���ي يف التخفيف من احلمل على احلكومة 
وت�س���جيع القط���اع اخلا�س يف تبن���ي فكرة بناء 
وحدات �س���كنية لاأ�ر البحرينية ب�سعر منا�سب 

ويلبي احتياجاتهم. 

هل تشجع أبناءك على الدخول 
في عالم األعمال معك؟

بالطب���ع اأمتن���ى ذل���ك، ولكن���ي اأرغ���ب يف 
اأن يخت���ار اأبنائ���ي وجهتهم يف احلياة ب�س���كل 
�سخ�س���ي وب���دون تدخل من���ي، ولكن���ي اأهتم 
كثرًيا بدرا�س���تهم واأعتربها اأكرب ا�س���تثمار يف 

حياتي.

أين ترى مستقبل البحرين؟
اأعتق���د اإن م�س���تقبل البحري���ن يكمن يف 
ثاثة قطاعات رئي�س���ية: التعليم وال�س���حة 
مقّوم���ات  متتل���ك  والبحري���ن  وال�س���ياحة، 
لتطوي���ر هذه القطاعات. وه���ذه القطاعات 
الثاثة ت�س���تفيد من االنفتاح الذي تعي�سه 
البحري���ن، كم���ا �س���تنع�س ه���ذه القطاعات 
خمتل���ف القطاعات االأخ���رى وجميع جماالت 

االأعمال.
ا ال�ستقطاب  واأرى اأن اال�ستقرار مهم جدًّ
اال�س���تثمارات يف اأي بل���د، وناأم���ل اأن ن���رى 

مزيًدا من االأمن واالأمان يف ربوع اململكة.
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• كوريان متحدًثا ل� “$”	

امتل��ك اجل��راأة وجعله��ا �سالح��ه للو�س��ول مل��ا يتمن��اه، جناحات��ه امل�ستم��رة واملتوالية كان��ت الدافع 

لال�ستم��رار، فالفك��رة تبداأ يف مهدها �سعبة التحقيق، ولكنه ميتل��ك مقومات النجاح ال�سحيحة التي 

ا ناجًحا. جعلت من الفكرة كياًنا اقت�ساديًّ

الطموح والعمل اجلاد ال�ساق هما �سعاره يف احلياة، واال�ستفادة من العقبات والعرثات وعدم الياأ�س... 

كلمات بداأ بها رجل املال واالأعمال فرجي�س كوريان حديثه مع “البالد” يف لقاء االأحد:

نعتزم التوسع 
في قطاعات 

الصحة 
والتعليم 
والسياحة

هبة حم�سن

من مواليد 9 اأغ�سط�س العام 1962، يف 
والية كريال الهندية.

ماج�ستري وبكالوريو�س )هند�سة معمارية 
مدني���ة( اأي اإن كولي���ج، كاتي���ام، كويلون، 

كرييا.
)اإدارة  الفل�س���فة  يف  دكت���وراه 
اأوب���ن  ذي  جامع���ة  م���ن  املق���اوالت( 

اإنرتنا�سونال يونيفر�ستي.
عمل م���ع والده يف جمال االإن�س���اءات، ويف 
الع���ام 1986، ق���دم اإل���ى البحري���ن الإدارة 

اإحدى �ركات املقاوالت.
يف الع���ام 1992، بداأ جتارته اخلا�س���ة 
كرائ���د اأعمال يف قطاع املقاوالت )�ركة 

النمل للمقاوالت(.
اأول من ا�ستثمر بنظام ال� بي اأو تي )بناء 
وت�س���غيل وحتويل امللكي���ة( يف البحرين، 
حي���ث مل ت�س���مح القوانن املتبع���ة اآنذاك 

باال�ستثمار لاأجانب.
ا�س���تفاد من امل�روع االإ�س���احي جلالة 
���ا بع���د الت�ري���ع يف العام  املل���ك خ�سو�سً
2004 الذي �س���مح لاأجانب باال�س���تثمار 
املبا����ر بالبحري���ن ليب���داأ باال�س���تثمار يف 
مناطق عديدة من البحرين من خال �ركته 

“يف كي يونيفري�سال الإدارة العقارات”.
اأجنز ما يقارب من 200 م�روع يف البحرين 

وال�سعودية واالإمارات وقطر والهند.
له العديد من امل�ساريع واال�ستثمارات يف 
عدة جماالت هي: اإن�س���اء الوحدات ال�سكنية 
والتجارية واال�ستثمارية، االأبراج، املجمعات 
املج���ال  ال�س���حي،  املج���ال  التجاري���ة، 
التعليمي، املجال ال�سياحي وغريها ويعمل 

يف �ركاته اأكرث من 4000 موظف.
�ريك وع�س���و منتدب يف: جمموعة النمل 
للمقاوالت والتجارة العامة، ال�ركة العربية 
مق���اوالت  �رك���ة  للمق���اوالت،  االآ�س���يوية 
دملون ال�س���عودية، �ركة النمل للمقاوالت 
والتج���ارة )قطر(، �ركة النم���ل للمقاوالت 

والتجارة )دولة االإمارات(.
رئي�س جمل�س اإدارة: م�ست�س���فى ال�رق 
االأو�س���ط، مركز ال�رق االأو�س���ط الطبي، 
والكنكري���ت،  للرم���ل  ال�س���مان  �رك���ة 
للتج���ارة،  العاملي���ة  �س���ات�س  جمموع���ة 

مدر�سة االآفاق احلديثة.
وجوائ���ز  ع���دة تكرمي���ات  عل���ى  ح�س���ل 
االقت�س���ادية  اأعمال���ه  نظ���ري  الهن���د  م���ن 

واالجتماعية.
مت���زوج من لي���زيل فرجي����س ولديه 3 

اأطفال جميعهم ولدوا بالبحرين.
مت تكرمي فرجي�س كوريان ب�سهادة “بي 
يف �س���امي ميموريال “لل�س���ناعة والثقافة 
 ،2013 �س���بتمرب   1 بتاري���خ  االجتماعي���ة 
كما ت�س���ّلم جائزة من وزي���ر املالية لوالية 
كرييا يف الع���ام 2012، خلدماته يف جمال 
حق���وق االإن�س���ان، كم���ا مت ت�س���ليمه جائرة 
يف الع���ام 2009 لريادة االأعم���ال التجارية 
واال�ستثمارية من املجل�س االأعلى للمليامل.
رافق كوريان، ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي االأمري 
�س���لمان بن حمد اآل خليف���ة ويل العهد، 
رئي����س جمل�س التنمية االقت�س���ادية، يف 
زيارته اإلى الهند اأكرث من مرة، يف دلهي 

العام 2012 وكرييا العام 2013.

أعم��ال رج��ل  أي  أن يس��لكه  الب��د  باالس��تثمار طري��ق  التن��وع 
فرجيس كوريان 

نرحب بالشراكة مع 
الحكومة وتحمل 

جزء من األعباء 

إنجاز أكثر من 200 
مشروع بالبحرين 
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- ك���ن واثقا من نف�شك، ولك���ن ال تبالغ باأنك 
تفهم ب�شكل جيد لكل ما يدور حولك.

- ال تت�رسّع يف خو����س مغامرة مهنية 
قبل اأن تتاأكد من دقة معلوماتك.

- ادر����س خطواتك جي���داً ومتهل يف 
اتخاذ القرارات احلا�شمة.

ال�شكلي���ات  يف  بزي���ادة  تتمي���ز   -
وال�رسامة واحلزم والت�شدد والدقة.

- ا�شتع�س عن الع�شاء الد�شم بع�شاء 
خفيف قوامه اخل�رساوات واالأع�شاب.

- اطلب م�شاعدة االأهل واالأ�شدقاء املخل�شني، 
فهم يتوقون اإلى الوقوف بجانبك.  

- تنج���ح يف عمل در�شت���ه جيداً واأخذ 
منك الكثري من الوقت والطاقة.

- الي���وم منا�شب لو�شع اخلطط للم�شتقبل، 
مع وجود اجتاه لالحتفاظ باالأ�شياء.

- احلبيب ينتظ���ر اإ�شارة منك منذ وقت، 
ال ترتدد يف االإف�شاح عن م�شاعرك له.

- ح���ّب جدي���د يدخ���ل قلب���ك ويغرّي 
حياتك ويعيد اإليك االأمل واحليوية.

- اأن���ت �شاح���ب اإرادة قوية وعزمية 
وال�شيما حني يتعلق االأمر ب�شحتك.

- كن هادئاً و�شب���وراً لت�شل يف النهاية 
اإلى ما ت�شبو اإليه وال ت�شتبق االأمور.
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أحمد جاسم ينهي دورة تدريبية
لفن العرائس بتونس

اأنهى الفن���ان واملخرج البحريني اأحمد جا�شم من م����رسح البيادر دورة تدريبية 
يف �شناع���ة العرائ����س باملركز الوطني لف���ن العرائي�س بتون����س، والتي ا�شتغرقت 
اأ�شبوع���ني من التدري���ب ال�شاق واملكثف بقيادة اال�شع���د املحوا�شي وحممد علي، 
حي���ث يع���د اأحمد جا�شم من اأكرث الفنان���ني يف البحرين اهتماما به���ذا الفن و�شبق، 
وق���دم اأعم���اال كثرية منه���ا “حمب���وب” و”جنمة ف���رح” �شمن م�رسوع م����رسح الطفل 

املتنقل الذي يتبناه م�رسح البيادر.
يذك���ر اأن املرك���ز الوطني لف���ن العرائ�س موؤ�ش�ش���ة ثقافية موجه���ة للطفولة 
بالدرج���ة االأول���ى. اأن�شئ الع���ام 1993 ليتوج بذل���ك جهود الفرق���ة امل�رسحية لفن 
العرائ����س ملدينة تون�س التي بعثت الع���ام 1976 يف جمال الرتبية الفنية لل�شباب 
مع تقدمي امل���ادة الثقافية والرتفيهية يف الوقت نف�شه ل�رسيحة وا�شعة من اأطفال 
تون�س. احتل املركز موقعاً مهما يف خارطة الفنون الفرجوية يف تون�س، وي�شعى اإلى 
اإعادة ربط ال�شلة مع التقاليد التون�شية يف جمال الدمى والعرائ�س؛ لكي ي�شتقطب 

اجلماهري العري�شة من ال�شغار وحتى الكبار.

   اأط���رب “�شينات���را فل�شطني” الفنان عمر كم���ال اجلمهور البحريني 
واخلليج���ي على خ�شبة م�رسح خليج البحري���ن �شمن فعاليات مهرجان ربيع 

الثقافة ال�شنوي.
وق���دم املو�شيق���ار وامللحن واملوؤلف عم���ر كمال اأم�شي���ة ا�شتثنائية 
الإبداعات���ه املو�شيقية مبجموع���ة متنوعة من االأل���وان املو�شيقية العربية 
واالأجنبي���ة، والتي ت�شمنت اإبداعات ملجموعة م���ن رواد الفن العربي مثل 
حمم���د عب���د الوهاب وف���ريوز، وكذلك اإبداع���ات اأجنبية لفران���ك �شيناترا 

ومايكل جاك�شون واآخرين.

عمر كمال يطرب الجمهور 
في خليج البحرين 

�شم����ن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الث����اين ع�رس، وبالتعاون بني 
هيئ����ة البحرين للثقافة واالآثار وال�شف����ارة االأمريكية يف مملكة البحرين، 
ا�شت�شاف����ت ال�شالة الثقافية م�شاء اجلمع����ة املوافق 17 مار�س 2017 

اأم�شية مو�شيقية بعنوان “ت�شيل�شي غرين وفرقة امل�رسوع االأخ�رس” .
ويف بداي����ة احلف����ل األقى ال�شف����ري االأمريك����ي لدى مملك����ة البحرين 
وليام روبوك كلمة توجه خاللها بال�شكر لهيئة البحرين للثقافة واالآثار 
وللقائم����ني على مهرج����ان ربيع الثقافة الث����اين ع�رس، م�شي����داً باحلراك 

الثقايف الغني الذي ت�شهده مملكة البحرين خالل موا�شمها الثقافية. 

“ربيع الثقافة” يقدم حفال لـ “تشيلسي غرين وفرقة المشروع األخضر” 

tariq_albahhar

 تدشين “البطانية تصبح جاكيت”
 بمركز الشيخ إبراهيم

 الأن التاري����خ ي�����رسد ف�ش����ول احلياة وخرائ����ط االأمكنة، يد�شن 
مركز ال�شيخ اإبراهي����م للثقافة والبحوث، كتاب” البطانية ت�شبح 
جاكي����ت”، وق�ش�س خمت����ارة من حي����اة ن�شاأت من رح����م املعاناة 
لط����الل اأبو غزال����ة، �شم����ن املو�شم الثق����ايف “املجازف����ة جزء من 
النج����اة”، ملركز ال�شي����خ اإبراهيم للثقاف����ة والبح����وث، تزامناً مع 
فعاليات ربي����ع الثقافة 2017،  اليوم االأحد عند ال�شاعة ال�شابعة 

م�شاء، يف املركز.
يحم����ل الكتاب بني دفتيه الكثري م����ن املنعطفات التاريخية 
واالأح����داث املهمة ل�شرية الكاتب اأبوغزال����ة، اإذ يروي فيه �شريته 
الذاتية والتحديات التي �شقلت من معاناة اإلى عراب للمحا�شبة، 
كما ي�ش����ف االنك�شارات واالنت�ش����ارات منذ الهج����رة الق�رسية من 

فل�شط����ني 1948، كم����ا يحك����ي ع����ن تل����ك البطاني����ة التي 
�شنعتها والدته من بطانية الالجئني، والذي اعتربها نقطة 

فا�شلة يف  حياته.
ي�ش����ار اإلى اأن طالل اأب����و غزالة من موالي����د مدينة يافا-
1938، حا�شل على الدكتوراه الفخرية يف االآداب من جامعة 
كاني�شيو�س، الواليات املتحدة االأمريكية 1988. وهو رئي�س 
جمموعة طالل اأبوغزال����ة 1972، وتعترب املوؤ�ش�شة مهنية يف 
85 مكتبا و150 مكتبا متثيل حول العامل اإيل جانب اتفاقات 
حتال����ف اإ�شرتاتيجية غري ح�رسية مع �شبكات و�رسكات خمتلفة 
ومتنوع����ة، ما ميّكنها من اختيار ال�رسكة االأف�شل التي تنا�شب 

احتياجات عمالئها. 

•  تلتقي املطربة اليمنية 	
بلقي�س فتحي جمهورها يف 

دول اخلليج عرب حفالت 
جماهريية تبداأها من 

الكويت.

 و�شل���ت اأخرياً اأحد اأك���رث ال�شيارات 
االأو�ش���ط  ال����رسق  �ش���وق  يف  املنتظ���رة 
لنكول���ن كونتينينتال اجلدي���دة، والتي 
تعت���رب اأح���د اإ�شافة الأ�شط���ول �شيارات 

لنكولن.
لنكول���ن كونتينينت���ال ع���ادت بعد 
اأ�شط���ورة  لتحي���ي  عام���ا   15 انقط���اع 
ال�شيارة االأمريكي���ة الفاخرة التي بداأت 
يف الع���ام 1941. واالآن بجيله���ا العا����رس 

تن���وي لنكول���ن االرتق���اء ومناف�شة فئة 
احلج���م  الكب���رية  الفاخ���رة  ال�شي���ارات 
ويتميز ت�شميم كونتينينتال باأنه يحمل 
هوي���ة لنكولن اجلدي���دة، ويجمع ما بني 
الت�شمي���م الكال�شيك���ي امل�شتوحى من 
اجليل ال�شاب���ق، والت�شميم امل�شتقبلي 
االأني���ق والفاخ���ر. تتوف���ر كونتينينتال 
بالعديد م���ن التقنيات اجلديدة الرائدة 
مث���ل القدرة على حج���ب ال�شم�س بن�شبة 

99 % ع���ن طري���ق التظلي���ل والع���ازل 
احلراري املثبت م���ع ال�شيارة عن طريق 

�شغطة زر.
مبح���رك  كونتينينت���ال  تتوف���ر 
ل���رتات   3.0 ب�شع���ة   V6 اإيكوبو�ش���ت 
بق���وة 400 ح�شان، وحمرك اإيكوبو�شت 
V6 ب�شعة 2.8 ل���رت بقوة 335 ح�شانا، 
وحم���رك V6 ب�شع���ة 3.7 ل���رتات بق���وة 

305 اأح�شنة. 

سيارات الدفع الرباعي من مرسيدس.. تألق الفخامة

على  بال�شيطرة  املميزة  �شمعتها  مع  متا�شياً   
على  ا�شتثنائية  جتربة  وتقدمي  الوعرة،  الطرقات 
ال�شنة  مر�شيد�س-بنز  ب��داأت  امل�شتوية،  الطرقات 
الكامل  الطيف  ت��واف��ر  م��ع  ج��دي��رة،  بقوة  اجل��دي��دة 
يف  “مر�شيد�س-بنز”  من  الرباعي  الدفع  ل�شيارات 

البحرين
ومع �شبعة طرز ونحو 20 نوعاً خمتلفاً، تقدم كل 
 ”GLE”و ”GLA”و ”G“ واحدة من �شيارات الفئة
الدفع  �شيارات  عائلة  �شمن   ،”GLS”و  ”GLC”و
االحتياجات  جميع  لتلبي  خمتلفاً؛  �شيئاً  الرباعي، 
واالأذواق، �شواء كانت ملحبي املغامرات، اأو لع�ّشاق 
اأو  ال��وع��رة،  الطرقات  على  والقيادة  اال�شتك�شاف 

للعائالت املتنامية.
االإنتاج  �شل�شلة  �شمن  االأق���وى  ال�شيارة  وم��ع 
م�شتوى  على  االأرب��ع  االإ�شطوانات  ذات  للمحركات 
حركة  وناقل  للفرملة،  االأداء  ع��ايل  ونظام  العامل، 
واآلية  االأداء،  فائق  الرباعي  الدفع  ونظام  ريا�شي، 
ونظام  لل�رسعة،  واحل�ّشا�شة  الريا�شية  التوجيه 
“مر�شيد�س-بنز  �شيارة  تعيد  الريا�شي،  التعليق 
الرباعي  الدفع  �شيارات  فئة  مالمح  ر�شم   ،”GLA

املدجمة باأ�شلوب مقنع.
بطراز  الر�شيقة  اأوفر  الكرو�س  �شيارة  وتتوفر 
“GLA 250” و”GLA 45 AMG”، بحيث تتاألق 
هذه  االأخ���رية  االأداء  عالية  الرباعي  الدفع  �شيارة 

مبعدالت منخف�شة لالنبعاثات وا�شتهالك الوقود.
وتر�شي �شيارة “مر�شيد�س-بنز GLC” معايري 
جديدة مع اأنظمتها املميزة واملتطّورة، وت�شميمها 
حتت  وبراعتها  احلديثة،  وجمالياتها  الديناميكي، 

جميع الظروف.

 GLC“ و�شيارة   ”GLC 250“ �شيارة  وتاأتي 
بالبنزين  يعمل  اأ�شطوانات،  اأربع  من  مبحرك   ”300
بينما  التوربيني،  وال�شحن  املبا�رس  احلقن  بتقنية 
تت�شارع �شيارة “V6 GLC AMG 43” من الثبات 

اإلى 100 كيلومرت يف ال�شاعة يف غ�شون 4.9 ثوان.
بت�شميم   ”GLC 300“ ���ش��ي��ارة  وت���اأت���ي 
 ”AMG“ هيكل  من��ط  م��ع  الريا�شي،   ”AMG“
اإن�����ش��اً،   19 بقيا�س   ”AMG“ وع��ج��الت  امل��م��ي��ز، 
القيادة.  واأداء حم�ّشن وديناميكيات  الكروم،  وباقة 
متزج  جّذابة،  ريا�شية  وانحناءات  ُملفتة  وباإطاللة 
“GLC 250” كوبيه، بني قدرات �شيارات  �شيارة 
اأ�شلوب  واأي�شاً  الكوبيه،  ور�شاقة  الرباعي  الدفع 
التقنيات  وتت�شمن  املمّيز.  “مر�شيد�س-بنز” 
احلركة  وناقل  الرباعي،  للدفع  نظامها  املبتكرة 
 ،”9G-TRONIC“ �رسعات  بت�شع  االأوتوماتيكي 
AIR BODY CO -“  ننظام التعليق الهوائي

.”TROL
 DYNAMIC“ ال��ت��ع��ل��ي��ق  ن��ظ��ام  وي��ع��ت��رب 
BODY CONTROL” القابل للتعديل، مبثابة 
بديناميكيات  االأم���ر  يتعلق  عندما  االأب���رز  امل��ي��زة 
القيادة، اإذ اإن جميع املزايا التي تتيح �شبط فردي 
توفري  مع  املثرية،  الريا�شية  للجوانب  ومتكامل 

الراحة املمتعة.
بل  للطرز،  مو�ّشع  وطيف  حم���ّدث،  ا�شم  وم��ع 
“مر�شيد�س”  ���ش��ي��ارة  تعترب  ال��ق��وة  م��ن  وم��زي��د 
رب��اع��ي  ���ش��ي��ارة دف���ع  “GLE” مب��ث��اب��ة  اجل���دي���دة 
الرباعي  الدفع  نظام  وبف�شل  منا�شبة.  الأي  جمّهزة 
تقدم  القيا�شية،  التجهيزات  �شمن  املتوفر  الدائم 
يف  متناهية  ودق��ة  مميزة  ديناميكيات   ”GLE“

وت�شمل  القا�شية.  القيادة  ظروف  يف  حتى  التحكم، 
مزايا “GLE” اجلديدة اأف�شل قدرات التحكم على 
الطرقات امل�شتوية والوعرة، والرحابة اال�شتثنائية، 
الن�شطة  ال�شالمة  موا�شفات  من  عالية  وم�شتويات 
ذلك  يف  مب��ا  ط��رز،  باأربعة  تتوفر  وه��ي  وال��ذات��ي��ة، 
توفري  خالل  ومن   .”GLE 500”و  ،”GLE 400“
تتوافر  لل�شيطرة،  وقدرات  اإ�شافية  ريا�شية  اأناقة 
مع   ،”AMG“ بقوة  اأي�شاً   ”GLE 63“ �شيارة 
ليرتات،   5.5 ب�شعة   ”V8“ م��زدوج  توربو  حم��رك 

ي�شمن ل�شائقيها جتربة ح�رسية للغاية.
100 كيلومرت يف ال�شاعة من الثبات يف  وببلوغ 
ال�شيارات  ر�شاقة  تقدم  فاإنها  ث��وان،   4.3 غ�شون 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وع��ف��وي��ت��ه��ا يف اال���ش��ت��ج��اب��ة ل��دوا���ش��ة 
الذي  االأ�شا�س  االإ���ش��دار  اإل��ى  وباالإ�شافة  ال��وق��ود. 
اأي�شاً  هناك  ح�شاناً(،   557( كيلووات   410 يوّل�د 
 ،”AMG GLE 63 S“ االأعلى  الريا�شي  الطراز 
والذي يتمتع بقوة ت�شل اإلى 430 كيلووات )585 
ح�شاناً(. ومع اإ�شدار كوبيه اأنيق ومميز، ي�شم طراز 
 AMG GLE“ كوبيه وطراز ”AMG GLE 63“
من   ”V8“ م���زدوج  ت��ورب��و  حم��رك  كوبيه”   63 S
“AMG” ب�شعة 5.5 ليرتات، وجمموعة وا�شعة من 
ال  اأداء  ت�شيف   ”AMG“ من  املعدلة  التح�شينات 

ُي�شاهى الأ�شلوبها املتاألق ل�شيارات الكوبيه.
 ”GLS“ �شيارة  تر�شي   ،”GL“ ل�شيارة  وخلفاً 
اجلديدة اأي�شاً معايري رائدة يف عامل �شيارات الدفع 
بني   ”S“ كالفئة  مكانتها  توؤكد  بحيث  الرباعي، 

�شيارات الدفع الرباعي.

سيارات

إعداد: طارق البحار

�شيارتها  الإن��ت��اج  نّيتها  لكز�س  اأك���دت 
يف  عنها  الك�شف  مت  التي   UX االختبارية 
ال�شيارة  اأتت  العام املا�شي،  باري�س  معر�س 
وال  طويلة،  عجالت  وبقاعدة  �رس�س  بت�شميم 
نعلم اإلى اأي حد �شت�شابهها الن�شخة االإنتاجية.

كان ذلك من �شمن حديث نائب رئي�س 
الذي   Yoshihiro Sawa العاملية  لكز�س 
كبرياً  دوراً  �شتلعب  ال�شيارة  هذه  اأن  ذكر 
يف م�شرية لكز�س ال�شتقطاب جمموعة كبرية 
اأن  العمر، حيث ذكر  من امل�شتهلكني �شغار 
ال�شيارات  من  كبريا  ن�شيبا  متتلك  ال  لكز�س 

.IS و CT املوجهة ل�شغار ال�شن �شوى

لكزس UX التجريـبية

وصول لنكولن كونتينينتال 2017 الجديدة “نيسان كيكس”..
مبتكرة وأنيقة وعملية 

“ني�شان كيك�س” وافد جديد اإلى عائلة �شيارات 
“الكرو�س اأوفر” يف عائلة “ني�شان” املنا�شبة جلميع 

اأفراد االأ�رسة، عنوان للفخامة واالأناقة واالبتكار.
واأن اأبرز ما �شيثري انتباه العمالء فيها اأي�شاً هو 
الروؤية  �شا�شة  نظام  بف�شل  ال�شيارة،  ركن  �شهولة 
بتقنية  يعمل  وال��ذي  بو�شات،   7 قيا�س  ال�شاملة 
اأن  ح��ني  يف  مذهلة،  بخ�شائ�س  وامل���زود  اللم�س 
خمتلف جوانب ال�شيارة، بدءاً من املق�شورة املريحة 
والت�شميم اجلريء اإ�شافة اإلى التقنيات املتطورة، 
ال�شباب على  “كيك�س” �شتجذب اهتمام  باأن  توؤكد 

امتداد اأنحاء املنطقة.
وتتالءم ال�شيارة اجلديدة مع ظروف القيادة يف 
املدن، خ�شو�شاً واأنها جتمع بني الهيكل اخلارجي 
اأبعاد �شغرية،  املتني، ومقعد ال�شائق املرتفع مع 
اأف�شل على  االأداء وقدرة  ت�شمن �شال�شًة كبرية يف 

املناورة.
ديناميكي  بت�شميم  اخلارجي  الهيكل  ويتمتع 
هوائي متطور، ي�شاهم يف تر�شيد ا�شتهالك الوقود 

من  “كيك�س”  تعترب  كما  ال�شو�شاء،  من  ويقلل 
اأولى الطرازات التي جت�شد روؤية “ني�شان” للتنقل 
“معر�س  عنها يف  النقاب  بحيث مت ك�شف  الذكي، 

جنيف الدويل لل�شيارات 2016”.
وتوظف روؤية “ني�شان” للتنقل الذكي تقنيات 
فائقة، من �شاأنها ت�شهيل حياة ال�شائقني، وحتقيق 
االنبعاثات  ت��اليف  يف  االأم���د  ط��وي��ل  العالمة  ه��دف 

ال�شارة واحلوادث املميتة على الطرقات.
يتمتعون  ممن  ال�شباب  “كيك�س”  وت�شتهدف 
ويقدرون  التقنيات،  هذه  ال�شتخدام  كبري  ب�شغف 
عالياً دورها يف حتويل القيادة يف املدن اإلى جتربة 
التقنيات  اأح��دث  مواكبة  و�شمان  �شهولة،  اأك��رث 

املتاحة.
يف  املتاحة  ال��ذك��ي  التنقل  تقنيات  وت��ه��دف 
اإلى خف�س التوتر واالإجهاد عند  “كيك�س”،  �شيارة 
فيها  مبا  متطورة،  ابتكارات  خالل  من  ال�شائقني 
ر�شد  و”نظام  ال�شاملة”  ال��روؤي��ة  “�شا�شة  نظام 

االأج�شام املتحركة”.

22

بلق����ب   ”3008 “بيج����و  ف����ازت 
“�شي����ارة الع����ام 2017” يف جنيف من 
جانب جلنة حتكيم �شّمت 58 �شحافياً 
ال�ش����كل اخلارجي  اأوروبي����اً. وا�شتحوذ 
لل�شي����ارة وت�شميمها الداخلي واأداوؤها 

عل����ى اهتم����ام اللجن����ة. وه����ذه امل����رة 
اخلام�شة التي تفوز بها “بيجو” بلقب 
“�شي����ارة الع����ام” وامل����رة االأولى التي 
تف����وز به����ا �شي����ارة ريا�شي����ة متعددة 

اال�شتخدامات بجائزة “كوتي”.
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تريل بليزر
�ش���واء كنت عل���ى الطرقات اجلبلي���ة اأو يف طرقات املدينة، 
�شرت�ش���دك ميزات التكنولوجيا املتط���ّورة التي متّيز �شفرولية 
“تري���ل بليزر” خالل رحلتك، وتبقيك م�شتمتعاً طوال الوقت مع 
مي���زات الرتفيه والراحة املتكاملة. هذه االأيقونة املميزة يف عائلة 
“�شيفروليه” تعك�س بت�شميمه���ا املتفّرد وتفا�شيلها املتقنة، كل 
ما ميّيز العالمة عن غريها من املركبات على الطرقات، من ال�شبك االأمامي 
امل���زدوج، والت�شميم اجلريء للواجهة وامل�شابيح االأمامي���ة، اإلى ارتفاع مبقدار 219 ملم عن االأر�س، 
م���ا مينحه���ا ح�شوراً قوياً واندماج���اً متكامالً من الداخل واخل���ارج. لي�س هذا وح�شب، ب���ل اإن الت�شميم 
الريا�ش���ي اجلريء لغطاء حمّرك ال�شيارة، وال�شبك االأمامي وامل�شابيح االأمامية البارزة، تعك�س الب�شمة 
املمّي���زة للواجهة االأمامية بت�شميمها اجلدي���د. ولتاأكيد اهتمامها براحة ال�شائق���ني، يرّحب الت�شميم 

الداخلي االأنيق مبقاعده اجللدية الفاخرة مع الدرزات املميزة بال�شائق، مع واجهة مركزية جديدة. 

أفضل كروس أوفر 

أفضل مبيعات 

ح�ش���دت �شيارة “فورد اإدج” اجلديدة، جائزة اأف�شل �شيارة 
كرو�س اأوف���ر للعام 2017 خ���الل حفل توزيع اجلوائ���ز ال�شنوي 
ال���ذي نظمته جملة “ويل���ز” )Wheels( يف دبي، لت�شيف بذلك 

اإجنازاً جديداً اإلى �شجلها احلافل باجلوائز.
واأثبتت “فورد اإدج” �شعبيتها الوا�شعة منذ اإطالقها يف منطقة 

ال����رسق االأو�ش���ط، اإذ ت�شّدرت قوائ���م التحكيم �شمن الفئ���ة لهذا العام 
بلقب �شيارة العام ملجلة “اأوتوموبيل” يف لبنان، و�شيارة العام يف �شلطنة عمان 

من جملة “اأوتومان”، و�شيارة العام من جملة “اإيفو ال�رسق االأو�شط”.
وتوا�ش���ل “اإدج” يف وقت الحق من ال�شهر اجل���اري، جناحها بكونها ال�شيارة االأكرث تر�ّشحاً للجوائز 
يف تناف�شها للح�شول على جائزة �شيارة العام يف منطقة ال�رسق االأو�شط “MECOTY 2017”، �شمن 

فئة ال�شيارات ال�شغرية والريا�شية متعددة اال�شتخدامات، لتعّزز بذلك من جديد مكانتها املرموقة.

احتفلت جمموعة بي اإم دبلي���و ب�شدور تقرير مبيعات 
�شه���ر فرباي���ر 2017، وال���ذي حّققت فيه اأك���رب مبيعات 
�شهرية لها يف تاريخها بزيادة 3.1 % عن مبيعات فرباير 
العام املا�شي، وا�شتطاعت املجموعة من بيع 169،073 
�شيارة 147 األف منها كانت ل�شالح �شيارات بي اإم دبليو.

مبيع���ات ب���ي اإم دبليو ارتفعت بف�ش���ل الزيادة الكبري 
يف مبيع���ات X1، X5 والفئ���ة ال�شابعة بواق���ع 36.1 %، 15.8 

% و34.7 % عل���ى التوايل، وكان���ت ميني التابعة لبي اإم دبليو قد 
حقق���ت من���واً يف مبيعات هذا ال�شهر بعد بيعها 21،045 �شيارة، كم���ا اأ�شار التقرير اإلى منو 
مبيعات ال�شي���ارات الكهربائية اخلا�شة ببي اإم دبليو وهي i8 و i3، حيث ا�شتطاعت ال�رسكة 

من بيع اأكرث من 10 اآالف �شيارة منذ بداية العام اجلاري.

اأ�سامة املاجد

• اأحمد جا�شم خالل الور�شة بتون�س 	
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مغردون: #�شكرا    رميا    خلف
انت�رش ها�صتاغ بعنوان #�سكرا_رميا_خلف يف اأو�ساط رواد مواقع التوا�سل االجتماعي يف فل�سطني 
والأردن. ياأت���ي هذا يف اأعقاب ا�ص���تقالة وكيل���ة الأمني العام لالأمم املتحدة والأمين���ة العامة التنفيذية 
ملنظمة “ال�ص���كوا” رميا خلف من من�س���بها. ورميا خلف هي اقت�سادية و�سيا�سية اأردنية، اختريت من 
قبل �س���حيفة الفاينن�س���ل تاميز الربيطانية كاإحدى ال�سخ�س���يات يف العامل التي ر�س���مت مالمح العقد 
املا�س���ي. وجاءت ا�س���تقالة خلف احتجاجا على “مطالبات ب�ص���حب تقرير اأ�ص���درته “ال�ص���كوا” و�سف 
اإ�رشائي���ل بدولة التفرقة العن�رشية”. وفاق عدد التغريدات عرب ها�ص���تاغ “#رميا_خلف” و “#�س���كرا_
رميا_خلف” 14 األف تغريدة، جاءت يف جمملها م�س���يدة مبوقف خلف. وو�سف املغردون ا�ستقالة خلف 

“بالنحياز اإلى احلق” وب� “ال�صفعة يف وجه العدالة الدولية”.

 وفاة الفنان البحريني الكبري را�شد العريفي

اأطباء يحـرزون تقدمـا كبيـرا يف مكافحـة الكولي�ضتـرول ال�ضـار
اأعل���ن اأطباء التو�س���ل اإل���ى عقار جدي���د مبتكر 
ميكن���ه الوقاي���ة م���ن النوب���ات القلبية وال�س���كتات 
الدماغية عرب التقليل من الكولي�ص���رتول ال�صار اإلى 

م�صتويات غري م�صبوقة.
وتعني نتائج جترب���ة دولية كبرية، اأجريت على 
27 األ���ف مري�ض، احتمال اأن ي�س���بح بو�س���ع ماليني 

الأ�صخا�س ا�صتخدام هذا العقار قريبا.
وقالت موؤ�س�س���ة اأمرا�ض القل���ب الربيطانية اإن 

ه���ذه النتائ���ج متثل تقدم���ا كبريا يف مكافح���ة الأمر 
امل�صوؤول عن اأكرب عدد من الوفيات يف العامل.

ويلقى نحو 15 مليون �س���خ�ض حتفهم كل عام 
جراء االإ�سابة بنوبات قلبية اأو �سكتات دماغية.

ويعد الكولي�سرتول ال�سار مبثابة عدو يف جمال 
طب القل���ب، اإذ يت�س���بب يف ت�س���كيل طبقات داخل 
االأوعية الدموية، وهو ما يجعل من ال�سهل ان�سدادها، 
وبالتايل منع و�صول الأوك�صجني اإلى القلب اأو املخ 

وهو ما ي�صبب الوفاة.
ويتن���اول ماليني الأ�ص���خا�س عقاقري خمف�ص���ة 

للكولي�صرتول خلف�س كمية الكولي�صرتول ال�صار.
ي�ص���مى  ال���ذي  اجلدي���د،  العق���ار  ويعم���ل 
“ايفولوكوم���اب”، على تغي���ري الطريقة التي يعمل 
بها الكبد ليقلل اأي�س���ا من م�س���توى الكولي�س���رتول 

ال�صار.
وق���ال االأ�س���تاذ اجلامعي بيرت �س���يفر من كلية 

“اإمربيال كوليدج لندن” اإن هذا العقار “اأكرث فاعلية 
بكثري من العقاقري امُلخف�صة للكولي�صرتول”.

واأ����رف �س���يفر على اجلزء اخلا����ض بالتجربة يف 
بريطانيا بتمويل من �رشكة “اأجمن” لإنتاج الأدوية.

للدرا�س���ة  خ�س���عوا  الذي���ن  املر�س���ى  وكان 
يتناولون بالفعل عقاقري خمف�ص���ة للكولي�ص���رتول، 
لكن العقار اجلديد اأدى اإلى تراجع اخلطر على هوؤالء 

املر�سى ب�سكل اأكرب.

حجم فتحة الأنف 

يحدد منطقتك

اأن  اإل���ى  حديث���ة  درا�ص���ة  اأ�ص���ارت 
املن���اخ املحلي، وبال���ذات درجات احلرارة 
والرطوب���ة لعب���ا دورا اأ�سا�س���ا يف حتدي���د 

�سكل االأنف على مر الع�سور.
ويعد االأنف بكل اأ�س���كاله واأحجامه من 
ال�س���مات املميزة لوجوه الب�ر �س���واء كان 
كبريا اأم �ص���غريا عري�ص���ا اأو ح���ادا اأو بني 

بني. 
بع����ض  ا�ستك�س���اف  علم���اء  ويح���اول 
العوام���ل الت���ي �ص���اهمت يف تطور �ص���كل 

االأنف الب�ري.
وظه���ر اجلن�ض الب�ري يف اأفريقيا قبل 
نح���و 200 األ���ف عام ث���م هاجر بع���د ذلك 

الأجزاء اأخرى من العامل.
ويقول الباحثون اإن االأ�س���خا�ض ذوي 
االأنوف االأ�س���غر رمبا يكونوا قد تعاي�س���وا 
ب�س���كل اأف�س���ل واأجنب���وا اأطف���اال اأكرث من 
ذوي االأن���وف االأك���رب يف االأماك���ن الباردة 
واجلافة مما اأدى اإلى ت�ص���اوؤل تدريجي يف 

ات�ساع االأنف.
وا�ص���تخدم الباحثون يف درا�صة حديثة 
�س���ورا ثالثي���ة االأبعاد ملئات االأ�س���خا�ض 
مم���ن ينح���درون من ����رق اآ�س���يا وجنوبها 
وغ���رب اأفريقي���ا و�ص���مال اأوروبا، ح�ص���ب 

رويرتز.

مميتة”  “اأمطار 
يف بريو

اأدى االرتفاع املفاجئ وغري الطبيعي 
لدرجات حرارة مياه املحيط الهادئ قبالة 
ب���ريو اإلى هطول اأمطار تع���د الأكرث هالكا 
من���ذ عقود، م���ع حدوث انهيارات اأر�س���ية 
وفي�س���ان االأنهار جرفت النا�ض وان�سداد 
الط���رق ال�رشيع���ة وتدمري املحا�ص���يل، يف 
موؤ����ر حمتمل عل���ى منط عامل���ي لظاهرة 

النينو هذا العام.
وقال���ت ال�ص���لطات، اجلمع���ة، اإن 62 
�صخ�صا على الأقل قتلوا، واأ�صبح اأكرث من 
70 األف �س���خ�ض بال ماأوى، حيث �سقطت 
يف مو�ص���م الأمط���ار يف بريو 10 اأ�س���عاف 

الأمطار املعتادة.
وقال رئي�ض ال���وزراء، فرناندو زافاال، 
اأعلن���ت كحال���ة  اإن ح���وايل ن�س���ف ب���ريو 
ط���وارئ، للتعجي���ل بامل���وارد يف املناطق 
االأك���رث تاأث���را وغالب���ا يف ال�س���مال، حي���ث 
حطم �سقوط االأمطار االأرقام القيا�سية يف 
مناطق عدة، وت�س���تعد بريو ملواجه �س���هر 

اآخر من الفي�سانات.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

الفن���ان  اأم����س  ت���ويف 
الت�ص���كيلي البحريني الكبري 
اأن  بع���د  العريف���ي  را�ص���د 
اأُدخل امل�ست�سفى يف العناية 

املركزة.
اأح���د  العريف���ي  ويع���د 
يف  الت�ص���كيلي  الف���ن  رواد 
مملكة البحري���ن الذين اأثروا 
الت�ص���كيلية  الفنية  احلرك���ة 
عل���ى امل�ص���تويني املحل���ي 
والإقليم���ي باأعم���ال ممي���زة 
مبدعة نال���ت اإعجاب العديد 

من االأو�س���اط الفنية والثقافية من خالل اإقامته املعار�ض الفنية وم�ساركته يف جميع معار�ض 
وزارة الثقافة واالإعالم داخل مملكة البحرين وخارجها.

وكان الفنان را�س���د العريفي قد نال العديد من اجلوائز التقديرية اأهمها ح�س���وله على 
و�س���ام الكفاءة من الدرجة االأولى من عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليف���ة يف 16 دي�ص���مرب العام 2007، كما ح�ص���ل على جائزة الدولة التقديرية والت�ص���جيعية 
الع���ام 1989 وجائزة الرواد اخلليجيني لدول جمل�س التعاون العام 1994 وو�س���ام املوؤرخني 
العرب، اإ�س���افة لكونه رئي�سا جلمعية البحرين للفن املعا�ر وع�سوا للجنة الوطنية للمتاحف 
واأح���د الذي���ن قاموا باإن�س���اء متحف خا����ض يف املحرق عن املدر�س���ة الدملوني���ة العام 1990 

ومعر�ض يف جممع البحرين التجاري العام 1980.
در�ض الفن ودّر�سه واأ�ّس�ض اأول جمعية له “جمعية البحرين للفن املعا�رش”، كما اأّلف كتباً 
عن الرتاث ال�س���عبي واأ�ّس�ض متحفا �سخ�س���يا. لوحات العريفي تظهر تاريخ البحرين وتراثها 
العريق، وهو يعترب اأن الفن يتجّدد مع االإن�س���ان وال ي�س���يخ. تخّلى عن الفر�س���اة واأخذ ير�س���م 

باأ�صابعه معترباً اأنه “هكذا يعزف األواناً ويجد طعماً لروحه”.

الطق�ض رطب ويتحول اإلى غائم عند 
ال�سباح مع فر�سة لت�ساقط اأمطار 

متفرقة قد تكون رعدية اأحيانا.

الرياح جنوبية �رقية من 10 اإلى 15 
عقدة وت�صل من 15 اإلى 20 عقدة غدا 
مع هبات قد ت�صل اإلى 35 عقدة اأحيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل، ومن 3 
اإلى 5 اأقدام يف عر�ض البحر قد ت�سل اإلى 8 اأقدام اأثناء الهبات. 

درجة احلرارة العظمى 25 درجة مئوية، وال�صغرى 18 درجة.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

اإيفانكـا �ضيفـة تـرودو يف “بـرودواي”

األوروبيون والمعركة المعقدة
القرار املتخلف الذي اأ�س���درته املحكمة االأوروبية، مبنع ارتداء اأي رمز اأو لبا�ض له 
داللة �سيا�سية اأو فل�سفية اأو دينية يف اأماكن العمل، ي�ستهدف ب�سكل �ريح امل�سلمات 
العام���الت يف القارة العجوز. وفيما يدعي موؤيدوه اأنه يهدف اإلى حماية قيم اأوروبا، اإال 
اأنه ي�س���كل �ربة قوية للح�سارة االأوروبية، ويعطي موؤ�را على اأن اأوروبا ت�سري بوترية 
مقلقة يف عك�س اجتاه حركة التقدم احل�ص���اري والإن�ص���اين، عائ���دة اإلى حقب تاريخية 

بائدة �سيطر فيها التمييز والعن�رية وتعر�ست املراأة فيها الأ�سواأ اأنواع اال�سطهاد.
�ص���يتحول ي���وم 14 مار����س 2017 اإل���ى نقطة �س���وداء يف تاريخ اأوروب���ا احلديث، 
و�ستتذكره االأجيال القادمة باأنه اليوم الذي ك�سف فيه االأوروبيون عن وجه قبيح معاد 
لقيم امل�س���اواة والت�سامح وقبول االآخر وعدم التمييز بني الب�ر على اأ�سا�ض اجلن�ض اأو 

العقيدة.
وفيم���ا خ����ض العامل املراأة باحتفالية �س���نوية تهدف اإلى ت�س���جيع امل�س���اواة بني 
اجلن�س���ني ودفع امل���راأة اإلى العمل يف ظروف اأف�س���ل، عك�ض ق���رار املحكمة االأوروبية 
يف االأ�س���بوع ذاته ارتفاعا خميفا يف ترمومرت االإ�س���الموفوبيا املتف�سية يف الغرب ذلك  
الوباء الذي يغذيه ويتغذى عليه تيار اليمني املتطرف حتى اأ�سبح وح�سا كا�را تراهن 

عليه حتى االأحزاب ال�سيا�سية التي تو�سف باملعتدلة حل�سد اأ�سوات الناخبني.
ال ينبغ���ي النظ���ر اإل���ى الق���رار، الذي يخال���ف مواثيق االأم���م املتحدة والد�س���اتري 
االأوروبية، مبعزل عن �س���عود جنم الفا�س���ية اجلديدة التي تنطلق براجمها االنتخابية 
من قاعدة معاداة امل�سلمني واملهاجرين، وجتد لدى جيل م�سطح اآذان �ساغية تطربها 

نعرات الكراهية العمياء لكل ما يتعلق باالإ�سالم وامل�سلمني.
م���ا من �ص���ك يف اأن الق���ارة الأوروبية ل تخلو من اأ�ص���وات املنط���ق واحلكمة، لكن 
مثقفيها ومفكريها يخو�سون معركة معقدة �سد قوة �ساعدة يقودها اأعداء احل�سارة 
الذين ي�س���تخدمون ر�س���ائل اخلوف والكراهية �س���الحا فاعال وموؤث���را لتحقيق ماآربهم 
االآثمة باإ�س���عال فتيل حرب ح�سارية �ساملة ال تبقي وال تذر؛ لين�سبوا اأنف�سهم اأباطرة 

مرحلة قامتة تنبعث منها رائحة الع�سور الو�سطى املظلمة.
رمبا خ�رت قوى ال�ر جولة يف هولندا لكنها بكل تاأكيد مل تخ�ر احلرب، و�ستحاول 
اأن ت����رب بعنف يف اجلبهات االأوروبية االأخ���رى. لكن على االأوروبيني اأن يدركوا اأنهم 
اأمام قرار م�سريي �سيتحدد على اإثره م�ستقبل قارتهم، فاإما اأن تت�سدر ركب احل�سارة 
اأو اأن تنه���ار لتنطب���ق عليها مقولة الفيل�س���وف االأمريكي ويل ديورانت: “احل�ص���ارة 

العظيمة ال يق�سى عليها من اخلارج اإال بعد اأن تق�سي هي على نف�سها من الداخل”.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

رافق���ت ابنة الرئي�ض االأمريكي اإيفان���كا ترامب، رئي�ض الوزراء الكندي جا�س���ن ترودو، 
حل�س���ور عر�ض م�رحي يدع���و لالحتفال بانفتاح كن���دا على االأجان���ب واملهاجرين يف اأعقاب 
هجمات 11 �سبتمرب. وكانت اإيفانكا �سيفة ترودو يف م�رح برودواي مبدينة نيويورك، م�ساء 
االأربعاء 15 مار�س، اإلى جانب 120 �سفريا من جميع اأنحاء العامل، والذين ح�روا العر�ض الذي 

يحمل عنوان “قادم من بعيد”.

• قالت ال�صلطات الإيطالية 	
اإن 10 اأ�صخا�س اأ�صيبوا 

بجروح يوم اجلمعة ب�سبب 
احلمم التي اأطلقها بركان 

اإتنا يف �صقلية بجنوب 
اإيطاليا )رويرتز(

طارق البحار
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