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البحرين ترحب مبوقف اأمريكا يف مكافحة الإرهاب
تقدير للدول ال�شقيقة وال�شديقة ملواقفها امل�شرفة مع اململكة... جمل�س الوزراء:

8

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4

�ملنام���ة - بن���ا: رح���ب جمل�س �ل���وزر�ء مبوقف 
�الإد�رة �الأمريكي���ة �لد�ع���م جلهود مملك���ة �لبحرين 
و�جله���ود �لدولية �ملبذول���ة يف مكافحة �لتنظيمات 
�الإره���اب  مو�جه���ة  عل���ى  و�إ�رص�ره���ا  �الإرهابي���ة 

و�الإرهابيني.
وكان رئي����س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي 
�الأم���ري خليف���ة ب���ن �س���لمان �آل خليفة، ق���د تر�أ�س 
وبح�س���ور ويل �لعه���د نائب �لقائ���د �الأعلى �لنائب 
�الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�الأمري �س���لمان بن حمد �آل خليفة �جلل�سة �العتيادية 
�لق�س���يبية  بق����رص  �ل���وزر�ء،  ملجل����س  �الأ�س���بوعية 
�س���باح �أم����س.   وع���ر جمل����س �ل���وزر�ء ع���ن بال���غ 
�س���كره وتقديره للدول �ل�س���قيقة و�ل�سديقة �لتي 
�أي���دت �حلقيقة والزمت �مل�س���د�قية جت���اه �لو�قع 
�حلقوق���ي و�ملنج���ز�ت و�لتط���ور�ت �لت���ي حتققت 
مبملكة �لبحرين يف جمال حقوق �الإن�سان ومبو�قفها 
�مل�رصفة �سد �ملعلومات و�الدعاء�ت �ملغلوطة �لتي 

تثار �سد �ململكة يف هذ� �خل�سو�س.

كم���ا بح���ث �ملجل�س �لت�س���ديق عل���ى �تفاقية 
ت�س���ليم �ملجرمني بني مملكة �لبحري���ن وجمهورية 
رو�س���يا �الحتادية، و�لتي ت�س���ع �الأطر �ملو�سوعية 
و�الإجر�ئية لت�س���ليم �أي �س���خ�س بناء على طلب �أحد 
�لطرفني من �أجل �تخاذ �أي م���ن �الإجر�ء�ت �جلنائية 
وتنفي���ذ �الأحكام �لق�س���ائية يف �إط���ار �جلر�ئم �لتي 
ت�س���توجب �لت�س���ليم، و�أحال �ملجل�س �التفاقية �إلى 

�للجنة �لوز�رية لل�سوؤون �لقانونية للم�سي 
يف �إجر�ء�ت �مل�سادقة عليها.

 

 

         بدور املالكي من الرفاع 

ثمن���ت رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�س�س���ة �ملرة �خلليفية 
�س���مو �ل�سيخة زين بنت خالد بن عبد�هلل �آل خليفة، �لدعم 
و�لرعاية �لتي قدمتها �رصكة فخرو للمطاعم )ماكدونالدز( 
للمرة. و�أ�س���ادت �س���موها بالدعم و�لتوجيه �لذي يقدمه 
�الأمري �لو�لد رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
خليفة ب���ن �س���لمان �آل خليف���ة، �لذي ��س���تلهمت �ملرة 
روؤيته���ا ووجوده���ا م���ن روؤي���ة ودع���م �س���موه للمبادر�ت 

�لهد�فة �إلى �إعد�د جيل بحريني موؤهل علميا وعمليا. 
�رصك���ة  مطاع���م  �سل�س���لة  م���ع  �ملوؤ�س�س���ة  ووقع���ت 
فخ���رو، �تفاقي���ة رعاي���ة الإحدى �ملن���ح �لدر��س���ية لدرجة 
�لبكالوريو����س �س���من برنامج “ر�يات” للمنح �لدر��س���ية 

لل�سنة �الأكادميية 2017 - 2018 وت�ستمر لغاية 
�ل�سنة �الأكادميية 2021 - 2022. 

خالد: بنت  زين  ال�شيخة  �شمو  “رايات”...  للمطاعم” تدعم  “فخرو 

املربة ا�ستلهمت ر�ؤيتها من رئي�س الوزراء

• �سمو �ل�سيخة زين بنت خالد لدى توقيعها �تفاقية م�سرتكة مع �رصكة فخرو للمطاعم	

اإند�ني�سي بنك  مليون د�لر لال�ستحواذ على   200 “الربكة”: 
         زينب العكري من املنامة

�لرك���ة  ملجموع���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����س  ك�س���ف 
�مل�رصفية عدنان يو�س���ف عن نية �ملجموعة �ال�ستحو�ذ 
عل���ى �أحد �لبن���وك يف �إندوني�س���يا بقيم���ة 200 مليون 
دوالر، موؤك���د� �أن �ملجموع���ة تنظ���ر الإندوني�س���يا نظرة 

�إيجابية؛ كونها �سوقا كبرية وو�عدة.
ج���اء ذل���ك يف ت�رصيحه لل�س���حافيني عل���ى هام�س 

�نعقاد �جلمعية �لعامة �لعادية وغري �لعادية للمجموعة 
�أم����س يف �ملق���ر �لرئي�س للمجموعة يف خلي���ج �لبحرين. 
وتوق���ع يو�س���ف �أن ت�س���ع جمموعة �لرك���ة قدمها يف 
�ل�س���وق �الإندوني�س���ية مطلع �لعام �ملقب���ل 2018 بعد 
�النته���اء من �لدر��س���ات �لت���ي عادة تاأخ���ذ �لكثري من 
�لوقت. كما �أكد يو�سف زيادة فروع �لبنوك �إلى 30 يف 

�لبل���د�ن كافة مبيز�نية مر�س���ودة تقدر ب� 25 
10مليون دوالر.
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اخللـــيجيني  متــلك  % منــو   270
للعــقار بالبحرين

فتحية عجالن: اأول ق�شيـدة كتبتهـا عن 

عيد االأم يف االبتدائية

وزير العدل: “وعد” جمدت االإرهابيني 
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة جمل�س �لوزر�ء بح�سور �سمو ويل �لعهد	

الثـالثـة  املتهـمـون  “النيـابـة”: 
مرتبـطـون بـالـحـر�س الـثـوري

�ملنامة - بن���ا: �أكد �ملحامي �لعام 
رئي����س نيابة �جلر�ئ���م �الإرهابية �أحمد 
�حلم���ادي �أن �ملتهم���ني �لبحريني���ني 
�خلارجي���ة  �أعلن���ت  �لذي���ن  �لثالث���ة 
�الأمريكي���ة �إدر�ج �ثن���ني منه���م عل���ى 
و�ألق���ت  �لعامل���ي،  �الإره���اب  قائم���ة 
�ل�رصط���ة �الأملانية �لقب����س على ثالث 
يف برل���ني، ه���م متهمون باالن�س���مام 
�إلى جماعات �إرهابية مرتبطة باحلر�س 
�لثوري �الإير�ين، وت�س���ببت يف �رتكاب 
�أعم���ال �إجر�مية، ال عالقة له���ا بالعمل 
�ل�سيا�سي �مل�رصوع وال �لتعبري �ل�سلمي 

عن �لر�أي.
ورحب �حلمادي - يف بيان �سحايف 
- باالإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �ل�سلطات 
�الأمريكية ب���اإدر�ج كل م���ن �ملتهمني 
مرت�سى جميد �ل�س���ندي، و�أحمد ح�سن 
حبيب يو�س���ف على قائمة �الإرهابيني 
�لعامليني بن���اًء على �الأم���ر �لتنفيذي 
الإير�ن بتقدمي  )13224(، و�تهامه���ا 

�أ�س���لحة ومتويل وتدريب للم�سلحني، 
“�رص�ي���ا  يف  ب���ارز�ن  ع�س���و�ن  وهم���ا 
�الأ�س���رت” �الإرهابية، �إل���ى جانب �إعالن 
متحدث با�س���م �الدعاء �لعام يف برلني 
�إلق���اء �ل�رصط���ة �الأملاني���ة �لقب�س على 
طال���ب �للج���وء �ملدع���و فيا�س حممد 

�ل�سويخ.
و�أكد �حلمادي �أن حتقيقات �لنيابة 
م�س����تمرة على م����د�ر �ليوم ال�س����تكمال 
�أور�ق  و�إع����د�د  و�إجنازه����ا  �لتحقيق����ات 
فيه����ا،  �لنهائ����ي  للت�����رصف  �لق�س����ية 
م�س����رًي� �إل����ى �أهمية �لتع����اون �لدويل يف 
تب����ادل �ملعلومات وتعق����ب �ملطلوبني 
�أمنًيا وت�س����ليمهم بو��سطة “�الإنرتبول” 
�إل����ى �لعد�ل����ة، وت�س����ييق �خلن����اق على 
�لتنظيمات �لإرهابية �ملتطرفة، و�إحباط 
خمططاته����م �الإجر�مية �لتي ت�س����تهدف 
�الإخ����الل باالأمن و�لنظ����ام �لعام، وترويع 

و��س����تهد�ف  و�الآمنني،  �الأبرياء 
�ملمتلكات �لعامة و�خلا�سة.

ت�سوير: عبدالر�سول احلجريي

املحرق يخطو نحو نهائي “زين”
•  عدنان يو�سف	
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االأم���ر خليف���ة يهن���ئ املل���ك �ش���لمان عل���ى جن���اح اجلول���ة االآ�ش���يوية ونتائجه���ا املثمرة

رئي�س �لوزر�ء ي�شيد بالنتائج �لإيجابية لزيارة ويل �لعهد �إلى �أبوظبي
الرتحيب مبوقف االإدارة االأمركية الداعم للجهود البحرينية والدولية يف مكافحة االإرهاب

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س رئي����س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأم���ر خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليف���ة، وبح�ش���ور ويل العه���د 
نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر 
�شلمان بن حمد اآل خليفة اجلل�شة االعتيادية 
االأ�ش���بوعية ملجل����س ال���وزراء، وذل���ك بق�رص 
الق�شيبية �شباح اأم�س، واأدلى االأمني العام 
ملجل�س ال���وزراء يا�رص النا�رص عقب اجلل�ش���ة 

بالت�رصيح التايل:
 اأ�ش���اد �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س 
الوزراء بالنتائ���ج االإيجابية لزيارة �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائد 
جمل����س  لرئي����س  االأول  النائ���ب  االأعل���ى 
الوزراء اإلى دول���ة االإمارات العربية املتحدة 
ال�ش���قيقة واملباحث���ات التي اأجراها �ش���موه 
م���ع ويل عه���د اأبوظبي نائب القائ���د االأعلى 
للق���وات امل�ش���لحة �ش���مو ال�ش���يخ حممد بن 
زايد اآل نهي���ان؛ لدورها يف تعزيز العالقات 
ال�ش���قيقني  البلدي���ن  ب���ني  اال�ش���رتاتيجية 
والتع���اون امل�ش���رتك بينهم���ا يف املج���االت 
كافة مب���ا يدعم العالق���ات الثنائية والعمل 
اخلليجي امل�شرتك، م�ش���يداً املجل�س �شمن 
هذا ال�ش���ياق مبتانة وقوة العالقات االأخوية 
القائمة بني مملكة البحرين ودولة االإمارات 
العربي���ة املتح���دة واحلر�س عل���ى تطويرها 
مب���ا يحق���ق املنفع���ة امل�ش���رتكة للبلدي���ن 

ال�شقيقني. 
بع���د ذلك، هناأ �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي����س ال���وزراء، عاه���ل اململك���ة العربي���ة 
احلرم���ني  خ���ادم  ال�ش���قيقة  ال�ش���عودية 
ال�رصيفني امللك �ش���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�شعود على جناح اجلولة االآ�شيوية ونتائجها 
�ش���ك  دون  له���ا  �ش���تكون  الت���ي  املثم���رة 

انعكا�ش���اتها االإيجابية على منظومة جمل�س 
التع���اون، فنج���اح زي���ارات خ���ادم احلرمني 
ال�رصيف���ني جناح لنا جميعاً، م�ش���يداً �ش���موه 
بال���دور الذي ت�ش���طلع به اململك���ة العربية 
ال�ش���عودية بقيادة خادم احلرمني ال�رصيفني 
عربي���اً واإ�ش���المياً وعاملي���اً يف الدف���اع ع���ن 

ق�شايا العرب وامل�شلمني. 
 بعدها اأ�ش���اد �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي�س ال���وزراء باإطالق جائ���زة قرينة عاهل 
البالد رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة �شاحب 
ال�ش���مو امللكي االأمرة �شبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة لتمكني امل���راأة عاملي���اً، وهو ما 
يعك�س النجاح ال���ذي حققته مملكة البحرين 
يف �شبيل متكني املراأة ا�شرتاتيجياً وبراجمياً 
والتقدير العاملي للنموذج البحريني يف هذا 

املجال.
 بعد ذلك، رح���ب جمل�س الوزراء مبوقف 

االإدارة االأمركي���ة الداع���م جله���ود مملك���ة 
البحري���ن واجله���ود الدولي���ة املبذول���ة يف 
مكافحة التنظيمات االإرهابية واإ�رصارها على 

مواجهة االإرهاب واالإرهابيني.
 اإل���ى ذل���ك، فق���د ع���ر جمل�س ال���وزراء 
عن بالغ �ش���كره وتقديره للدول ال�ش���قيقة 
وال�ش���ديقة الت���ي اأيدت احلقيق���ة والزمت 
امل�شداقية جتاه الواقع احلقوقي واملنجزات 
والتطورات التي حتقق���ت مبملكة البحرين 
يف جمال حقوق االإن�شان ومبواقفها امل�رصفة 
�شد املعلومات واالدعاءات املغلوطة التي 

تثار �شد اململكة يف هذا اخل�شو�س. 
 بع���د ذلك نظ���ر املجل����س يف املذكرات 
واتخ���ذ  اأعمال���ه،  ج���دول  عل���ى  املدرج���ة 

بخ�شو�شها ما يلي: 
اأوالً: وافق جمل����س الوزراء على البدء يف 
اإعداد نظام يهيئ ال�شتحداث جائزة لالإبداع 
وجودة العمل احلكومي لت�شاف اإلى اجلوائز 
واملبادرات التي تتبناه���ا احلكومة من اأجل 
خلق التناف�ش���ية ب���ني ال���وزارات واجلهات 

وتكري�ش���اً  لالإنتاجي���ة  تعزي���زاً  احلكومي���ة؛ 
للتحفي���ز الذي يق���ود اإلى التمي���ز وحتقيقاً 
للرغبة املرفوعة بهذا اخل�شو�س من جمل�س 

النواب. 
 ثاني���اً: وافق جمل�س ال���وزراء على تبني 
االق���رتاح برغبة املقدم م���ن جمل�س النواب 
بتمديد م���دة االإقام���ة التي متن���ح لالأجنبية 
املتزوج���ة م���ن بحرين���ي من �ش���نتني اإلى 5 
�ش���نوات متى ما جتاوزت ف���رتة زواجها مدة 
اخلم�س �ش���نوات ولديها اأطف���ال بحرينيني 
وتعي����س على اأر����س الوطن وجت���دد لذات 

الفرتة.
 ثالث���اً: بحث جمل�س الوزراء الت�ش���ديق 
على اتفاقية ت�ش���ليم املجرمني بني مملكة 
البحرين وجمهورية رو�شيا االحتادية، والتي 
ت�شع االأطر املو�شوعية واالإجرائية لت�شليم 
اأي �ش���خ�س بناء عل���ى طلب اأح���د الطرفني 
من اأج���ل اتخاذ اأي م���ن االإج���راءات اجلنائية 
وتنفيذ االأحكام الق�ش���ائية يف اإطار اجلرائم 
التي ت�ش���توجب الت�ش���ليم، واأح���ال املجل�س 
االتفاقي���ة اإل���ى اللجن���ة الوزارية لل�ش���وؤون 
القانونية للم�ش���ي يف اإجراءات امل�ش���ادقة 

عليها.
 رابعاً: بحث جمل�س الوزراء اتفاقية بني 
حكومة مملك���ة البحرين وحكوم���ة جمهورية 
كوريا ب�شاأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما 
وفيم���ا ورائهما، وق���رر اإحالتها اإل���ى اللجنة 

الوزارية لل�شوؤون القانونية.
 خام�ش���اً: بحث جمل�س ال���وزراء عدداً من 
االقرتاح���ات برغب���ة تتعل���ق بتعي���ني ملحق 
جت���اري يف ال�ش���فارات، وا�ش���تثمار بع����س 
العقارات احلكومي���ة يف اخلارج، ووافق على 
م�ش���ودة رد احلكوم���ة الت���ي اأعدته���ا اللجنة 

الوزارية لل�شوؤون القانونية ب�شاأنها. 

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شا جل�شة جمل�س الوزراء بح�شور �شمو ويل العهد	

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال �شمو ويل العهد 	

• يا�رص النا�رص	

رئي����س ال���وزراء يتلقى دعوة زواج جن���ل ويل العهد

�ل�شمو باآفاق �لتعاون �لعربي لتكون �ملنطقة �أ�شد منعة وقوة
�شموهما ا�شتعر�شا التطورات االإقليمية والدولية... رئي�س الوزراء وويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل رئي�س ال���وزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة، ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة، 

وذلك م�شاء اأم�س بق�رص الق�شيبية.
واأثن���اء اللقاء ا�ش���تعر�س �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي رئي�س الوزراء و�ش���احب ال�شمو امللكي 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء تط���ورات االأح���داث 

وم�ش���تجداتها اإقليميا ودوليا، واأكد �ش���موهما 
يف هذا ال�ش���دد اأهمية توحيد املواقف العربية 
وال�شمو باآفاق التعاون على امل�شتويني الثنائي 
واجلماعي بال�ش���كل الذي يجعل املنطقة اأ�ش���د 
منعة وقوة يف التعامل مع التطورات املختلفة.

واأ�ش���اد �ش���موهما باجلهوزية التي متتعت 
بها خمتلف اأجهزة الدولة يف التعامل مع خمتلف 
التحديات وبخا�شة تلك التي فر�شتها الظروف 
اجلوي���ة اأخًرا، وحث �ش���موهما على اال�ش���تمرار 
يف اتخ���اذ اال�ش���تعدادات؛ ل�ش���مان اأن تك���ون 

اخلدم���ات احلكومية املقدمة للمواطن دائما يف 
اأعلى م�شتوياتها مهما كانت التحديات.

واأثناء اللقاء قدم �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
ويل العهد النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
ل�ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س ال���وزراء دعوة 
زواج جنله �ش���مو ال�ش���يخ حممد بن �ش���لمان اآل 
خليفة، اإذ اأعرب �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء عن �ش���كره ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل 
العهد، متمنيا �ش���موه ل�ش���مو ال�ش���يخ حممد بن 

�شلمان اآل خليفة حياة زوجية �شعيدة.

للبلدين  المشتركة  المنفعة  العالقات مع اإلمارات بما يحقق  الحرص على تطوير 

الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي الزمت المصداقية تجاه واقعنا الحقوقي

الموافقة على إعداد نظام يهيئ الستحداث جائزة لإلبداع وجودة العمل الحكومي
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دعم ال�شباب البحريني على راأ�س اأولويات “املربة”
وقعت اتفاقية مع “فخرو للمطاعم”... �شمو ال�شيخة زين بنت خالد:

بدور املالكي من الرفاع 

 ثمن����ت رئي�ش����ة جمل�س اأمناء موؤ�ش�ش����ة 
امل����رة اخلليفية �ش����مو ال�ش����يخة زين بنت 
خالد بن عبداهلل اآل خليفة، الدعم والرعاية 
للمطاع����م  فخ����رو  �رشك����ة  قدمته����ا  الت����ي 
)ماكدونالز(، والتي ت�ش����ب يف دعم برامج 
التعليمي����ة  اخلليفي����ة  امل����رة  موؤ�ش�ش����ة 
ال�ش����اعية اإلى تطوير القط����اع التعليمي يف 
اململك����ة وخلق جيل مثق����ف يدفع املجتمع 
نحو مزيد من التقدم واالزدهار، والقائمني 
عل����ى جمل�����س اإدارته����ا لدعمه����م امل����رة، 
معربة عن �ش����كرها وتقديرها لل�رشكة وكل 

الداعمني لرامج املرة منذ انطالقتها.
امل����رة  دع����م  اأن  �ش����موها  واأك����دت 
تع����ززه  البحرين����ي  لل�ش����باب  اخلليفي����ة 
التوجيه����ات احلكيمة للقي����ادة واحلكومة، 
بالتنمي����ة الب�رشي����ة يف جماالته����ا كاف����ة، اإذ 
ياأتي ال�شباب على راأ�س اأولوياتها، موؤكدة 
�شموها اأن هذا احلر�س يظهر جليا بالدعم 
والتوجي����ه ال����ذي يقدم����ه رئي�����س ال����وزراء 
�ش����احب ال�ش����مو امللكي االأم����ر خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة، والذي ا�شتلهمت املرة 
اخلليفي����ة روؤيتها ووجودها من روؤية ودعم 
�شموه، مو�شحة اأن �شموه كان الداعم االأول 
النطالق املرة خلدم����ة املجتمع البحريني، 
املج����االت  اأح����د  ويف  ال�ش����باب،  خ�شو�ش����ا 
الريادية واملهمة وهي التعليم والتدريب 

خللق �ش����باب بحريني مب����ادر وفعال وقادر 
على اإحداث التغي����ر االإيجابي يف جمتمعه، 
مبينة اأن عمل املرة يكر�س الإعداد �شباب 
بحرين����ي موؤه����ل علمي����ا وعملي����ا، وميتلك 
اخل����رة والطم����وح لول����وج �ش����وق العم����ل، 
واحتالل موقعه بكف����اءة ومتيز وريادة ويف 
اأي وظيفة ت�شند له؛ للم�شاركة يف الو�شول 

اإلى روؤية البحرين 2030. 
ج����اء ذلك اأثن����اء توقيع رئي�����س جمل�س 

اأمن����اء موؤ�ش�ش����ة امل����رة اخلليفي����ة �ش����مو 
ال�ش����يخة زي����ن بن����ت خال����د بن عب����داهلل اآل 
خليفة اأم�س اتفاقية م�شرتكة بني موؤ�ش�شة 
امل����رة اخلليفي����ة و�شل�ش����لة �رشك����ة فخرو 
للمطاع����م - ماكدونال����دز، والت����ي وقعه����ا 
عنها ع�شو جمل�س االإدارة يف ال�رشكة عبداهلل 
عادل فخرو؛ لرعاية اإحدى املنح الدرا�شية 
لدرجة البكالوريو�س �ش����من برنامج رايات 
للمنح الدرا�ش����ية لل�شنة االأكادميية 2017 

- 2018 وت�ش����تمر لغاية ال�شنة االأكادميية 
 .2022 - 2021

وعلى هام�س توقيعه اتفاقية الرعاية، 
فخ����رو  �رشك����ة  اإدارة  جمل�����س  ع�ش����و  اأك����د 
للمطاعم، �شاحبة حق االمتياز ملاكدونالدز 
يف البحري����ن، عب����داهلل عادل فخ����رو، حر�س 
ال�رشكة على الدخول يف �رشاكات ا�شرتاتيجية 
م����ع املوؤ�ش�ش����ات احلكومي����ة واخلا�ش����ة يف 
�ش����بيل دعم فئ����ة ال�ش����باب يف اململكة عر 

تقدميه����ا باق����ة �ش����املة م����ن املب����ادرات 
االجتماعية ورعايتها املتوا�ش����لة لالأن�شطة 
بكوادر  لالرتق����اء  والتعليمي����ة  الريا�ش����ية 

ال�شباب املحلية.
و�ش����يتم اختيار الطالب احلا�ش����ل على 
املنحة بناء على حت�شيله االأكادميي واأدائه 
يف املقابلة ال�شخ�ش����ية ومدى م�شاركته يف 

االأعمال التطوعية.
كما ت�ش����مل املنحة الدرا�ش����ية املقدمة 
جمي����ع ميزات برنامج رايات وهي الر�ش����وم 
اجلامعي����ة والكتب، اإ�ش����افة اإل����ى احلوافز 
املالية وال�شهرية املمنوحة وفق التح�شيل 
العلمي وور�س العمل والدورات التطويرية 
وفر�����س التدري����ب يف القط����اع احلكوم����ي 
واخلا�����س، وفر�����س العمل التطوع����ي اإلى 
جان����ب االجتماع����ات ال�ش����هرية التعليمي����ة 
والرتفيهية، وبطاق����ة “رايات” التي توفر 

العديد من املزايا.
ي�ش����ار اإل����ى اأن برنامج “راي����ات للمنح 
2011، ويع����د  الع����ام  الدرا�ش����ية” اأطل����ق 
برناجًم����ا �ش����امالً ومتكام����الً مين����ح الطلب����ة 
فر�شة االلتحاق باإحدى اجلامعات املعتمدة 
يف اململكة ومزايا عديدة اأخرى منها فر�س 
التدري����ب يف القط����اع احلكوم����ي واخلا�س 
ل�شقل م�ش����توى مهارتهم اإ�شافة لرت�شيخ 
مفاهي����م املواطن����ة وال����والء وامل�ش����وؤولية 

االجتماعية لديهم.

• �شمو ال�شيخة زين بنت خالد لدى توقيعها اتفاقية م�شرتكة مع �شل�شلة فخرو للمطاعم	

“رايات”  ال���ب���ك���ال���وري���و����س ���ش��م��ن  ل���درج���ة  ال���درا����ش���ي���ة  امل���ن���ح  الإح������دى  رع���اي���ة  ت�����ش��م��ل  االت���ف���اق���ي���ة 

ت�شوير: ر�شول احلجري

اجلودر ي�شيد برعاية رئي�س الوزراء “ملتقى املربة الأول”
فر�شة لتنمية قدرات ال�شباب يف القيادة والريادة والعمل التطوعي

�شاحية ال�شيف – وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة: 
اأكد وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة ه�شام اجلودر اأن 
رعاي���ة رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة ل� “ملتقى املرة االأول” 
حول اأثر القيادة والريادة والتطوع يف تنمية ال�شباب 
يوؤك���د حر�س �ش���موه عل���ى توف���ر الرعاية ل�ش���باب 
البحري���ن ومنحه���م الدعم ال���الزم الإط���الق طاقاتهم 
ومتكينهم ال�شتك�ش���اف فر�س جديدة واإعداد اأجيال 
واعدة وموؤهل���ة لديها القدرة عل���ى االبتكار واالإبداع 
والري���ادة وح���ب العم���ل التطوع���ي لتحقي���ق الرقي 
والتق���دم للمملك���ة يف خمتل���ف املج���االت، مثمنا يف 
الوقت ذاته اجلهود الطيبة التي تبذلها رئي�س جمل�س 
اأمناء موؤ�ش�شة املرة اخلليفية �شمو ال�شيخة زين بنت 
خالد اآل خليفة يف تقدمي الرامج التي ت�شاهم يف بناء 
�شخ�ش���ية ال�شاب البحريني و�ش���ناعة �شباب قادرين 
عل���ى االبتكار وامل�ش���اهمة الفاعلة يف بن���اء املجتمع.  
جاء ذلك خالل ا�ش���تقبال الوزير للمدير التنفيذي يف 
موؤ�ش�شة املرة اخلليفية �شبا �شيادي، ورئي�س برامج 
ال�ش���باب فاطمة النجار وذلك بح�شور رئي�س االأن�شطة 
الثقافي���ة م�ش���اعد �ش���لمان.  وخ���الل اللقاء، ا�ش���تمع 
اجلودر، والذي �ش���يكون �ش���من قائمة املتحدثني يف 
امللتق���ى، اإلى �رشح مف�ش���ل عن اأهداف���ه الرامية الى 
تعزي���ز مفهوم القي���ادة والريادة والعم���ل التطوعي 

بني ال�شباب البحريني وت�شليط ال�شوء على اإجنازات 
املوؤ�ش�ش���ة وعر�س اأهدافها التطويري���ة والتعليمية 
واإبراز اأهمية ال�رشاكة االجتماعية بني املوؤ�ش�شات غر 
احلكومي���ة وموؤ�ش�ش���ات القطاع احلكوم���ي واخلا�س، 
وغر����س ح����س امل�ش���وؤولية االجتماعية لدى ال�ش���باب 
البحرين���ي وت�ش���جيعهم عل���ى امل�ش���اركة يف العم���ل 
التطوعي وحتفيز ال�ش���باب وت�شجيعهم على االبتكار 
واالإبداع من خالل اإتاحة الفر�ش���ة له���م للتعرف على 
بع����س الق���ادة ال�ش���باب املوؤثرين وعر����س قدرات 
ومه���ارات الطلبة املنتم���ني للموؤ�ش�ش���ة. واأكد وزير 
�ش���وؤون ال�شباب والريا�ش���ة اأن امللتقى مبا يت�شمنه 
من اأه���داف وم�ش���امني وروؤية م�ش���تقبلية �ش���يكون 
فر�ش���ة جيدة لل�ش���باب لتنمية قدراته���م يف القيادة 

والري���ادة والعمل التطوعي واال�ش���تفادة من املحاور 
والتج���ارب الت���ي �ش���تطرح يف امللتقى، م�ش���را الى 
اأن الدع���وة املفتوح���ة التي وجهتها موؤ�ش�ش���ة املرة 
اخلليفية لل�شباب البحريني للم�شاركة توؤكد حر�شها 
عل���ى اإ����رشاك جمي���ع ال�ش���باب يف امللتق���ى؛ لتحقيق 
اأك���ر قدر ممكن من اال�ش���تفادة.  واأثنى اجلودر على 
حماور امللتقى والرامية اإلى تزويد ال�ش���باب بخرات 
عملي���ة يف جماالت القيادة، والريادة، وخدمة املجتمع 
والت���ي ته���دف جميعها اإل���ى تقدمي جترب���ة ومناذج 
اأمام ال�ش���باب موجها الدعوة اإلى ال�ش���باب البحريني؛ 
لال�ش���تفادة من امللتقى والت�ش���جيل في���ه ملا يحمله 
من م�شامني عالية �شتكون لها اآثارها االإيجابية على 

ال�شباب.

اإقبال كبري على برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر
املنام���ة - بن���ا: اأعل���ن مكتب 
جمل����س  لرئي����س  االأول  النائ���ب 
ال���وزراء انته���اء فرتة الت�ش���جيل 
لاللتح���اق بالدفع���ة الثالث���ة من 
لتنمي���ة  االأول  النائ���ب  برنام���ج 
الك���وادر الوطنية، وال���ذي ياأتي 
تنفي���ذاً لروؤي���ة ويل العهد نائب 
االأول  النائ���ب  االأعل���ى  القائ���د 
لرئي����س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمر �شلمان بن 
حمد اآل خليفة، ومتا�شيا مع روؤية 
2030؛  االقت�ش���ادية  البحري���ن 
الك���وادر  يف  اال�ش���تثمار  به���دف 
الوطنية احلكومية وبناء قدراتها 
وا�ش���تيعاب طاقاته���ا يف تطوير 
خمتلف م�شارات العمل احلكومي.

وكان باب الت�شجيل لاللتحاق 
برنام���ج  م���ن  الثالث���ة  بالدفع���ة 
الك���وادر  االأول لتنمي���ة  النائ���ب 
الوطني���ة قد فت���ح يف 19 فراير 
املا�ش���ي حت���ى ي���وم 19 مار�س 
اجل���اري، وتق���دم للرنام���ج عر 

اأعدادا كبرة،  االإلكرتوين  موقعه 
حيث تخ�شع طلبات امل�شجلني يف 
الرنامج للتقييم؛ متهيداً الإجراء 
املقاب���الت ال�شخ�ش���ية واختي���ار 
الثالث���ة م���ن  منت�ش���بي الدفع���ة 
الرنامج، اإذ يخ�ش���ع امل�شاركون 
يف الرنامج بعد انتدابهم للعمل 
يف مكت���ب النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء ل���دورة تهيئ���ة 
بالتعاون مع معهد االإدارة العامة.

االأول  النائ���ب  ويع���د برنامج 
لتنمي���ة الك���وادر الوطني���ة م���ن 
الت���ي ترثي  الطموح���ة  الرام���ج 
خ���رات ه���ذه الكوادر وت�ش���قل 
مه���ارات التدري���ب لديه���م، من 
خ���الل برام���ج مكثفة ح���ول طرق 
وامله���ارات  والتحلي���ل  البح���ث 
التقاري���ر،  واإع���داد  القيادي���ة 
والتعرف عن قرب على اآلية �شنع 
ال�شيا�ش���ات يف املكت���ب وتنفيذ 
املرتبط���ة  احلكومي���ة  الرام���ج 

برنامج عمل احلكومة.
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البحرين تهنئ الرئي�س التون�سي بذكرى اال�ستقالل

ق�ئد احلر�س امللكي يح�رض تخريج دورة ت�أهيل 

االأن�س�ري: ج�ئزة االأمرية �سبيكة ثمرة جهود وطنية 

تكرمي جمتمعي لرج�ل الدف�ع املدين

 القب�س على 3 اأجروا مواقف �سي�رات ع�مة

ال�سيخ خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ خليفة بن علي ي�رضف�ن اأفراح ع�ئلة يتيم

الوقوف بقوة يف وجه الهجمة على دول التع�ون 

“ال�سم�لية” تنظم مهرج�ن “اأمي... حبيبتي” 

نقال تهاين �سمو رئي�س الوزراء

اأ�ساد مبوقف الإمارات امل�ستنكر للبيان ال�سوي�رسي... ال�سايجي:

الع�سفور يدعو لتقدمي الهدايا املعربة

املنام���ة - بنا: نيابة عن رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، 
�رسف ال�سيخ خليفة بن را�سد اآل خليفة و�سمو ال�سيخ 
خليفة بن علي اآل خليفة اأفراح عائلة يتيم مبنا�س���بة 
زواج جنلهم اأحمد بن حممد بن ح�س���ن يتيم، والذي 

اأقيم م�ساء اأم�س بفندق اخلليج.
ونقل ال�س���يخ خليفة بن را�س���د و�س���مو ال�سيخ 

خليفة ب���ن علي، تهاين وتربيكات �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي رئي�س الوزراء لعائلة يتيم بهذه املنا�س���بة 
ال�س���عيدة، ومتني���ات �س���موه للزوج���ن بال�س���عادة 

والهناء.
م���ن جانبه، اأع���رب حممد ب���ن ح�س���ن يتيم عن 
اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء على م�س���اعر �سموه ال�سادقة وتهانيه 

التي جت�سد ما يوليه �سموه من حر�س على التوا�سل 
مع املواطن���ن وم�س���اركتهم يف خمتل���ف املواقف، 
موؤك���دا اأن ذل���ك لي�س مب�س���تغرب على �س���موه، واأن 
هذه اللفتة الكرمي���ة تعك�س عمق روابط املحبة بن 
�س���موه واملواطنن. كما اأعرب عن �س���كره وتقديره 
لل�سيخ خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ خليفة بن علي 

لت�رسيفهم احلفل نيابة عن �سموه.

املنامة - بنا: دعا اأمن عام احتاد ال�س���حافة 
اخلليجي���ة عي�س���ى ال�س���ايجي ال�س���حف اخلليجية 
كافة اإل���ى الوقوف بقوة يف وجه الهجمة ال�رس�س���ة 
الت���ي تتعر�س لها بع�س دول جمل�س التعاون من 
جان���ب من يرمي اإلى زعزعة الأمن وال�س���تقرار يف 
املنطق���ة، واأك���د اأن الوقوف يف وج���ه تلك الهجمة 
اليوم من �ساأنه اأن يوفر الكثري من اجلهد م�ستقبال 
على اعتبار اأن من يريد ال�سوء باملنطقة، وي�سعى 
اإلى تقوي�س الأمن وال�س���تقرار فيها لن يتوقف 
عن حماولته و�سينتهز كل فر�سة ليحقق اأهدافه.
بع����س  عل���ى  تعليق���ا  ال�س���ايجي،  واأو�س���ح 
البيان���ات ال�س���البة الت���ي �س���درت خ���الل انعقاد 
جمل����س حق���وق الإن�س���ان بجنيف، اأن ب���اب حقوق 
الإن�س���ان ه���و الأ�س���لوب املتبع ع���ادة للتدخل يف 

ال�سوؤون الداخلية للدول العربية عموما واخلليجية 
خ�سو�سا، مبينا اأن كل التطوير الذي ي�سهده هذا 
املجال يف دول جمل�س التعاون �س���يظل بالن�س���بة 

للبع�س غري مقنع و�سي�س���تمر يف طرق هذا الباب؛ 
كي يحقق اأهدافه من خالله.

من جان���ب اآخ���ر، اأثنى ال�س���ايجي عل���ى قيام 
خارجية دولة الإمارات العربية املتحدة با�ستدعاء 
�سفرية �س���وي�رسا لدى الدولة مايا جوهري تي�سايف 
للتعبري عن ا�س���تنكار الإمارات للبيان ال�سوي�رسي 
املناه�س للبحرين يف جمل�س حقوق الإن�سان، ودعا 
اإلى ال�ستفادة من مثل هذه املنا�سبات؛ للتاأكيد 
على اأن دول جمل�س التعاون كتلة واحدة، واأن اأمن 
وا�ستقرار البحرين من اأمنها وا�ستقرارها جميعها، 
مك���ررا دعوت���ه ال�س���حف اخلليجية وال�س���حفين 
اخلليجين اإلى الت�س���دي لكل املحاولت الرامية 
اإل���ى الإ�س���اءة اإل���ى اأم���ن وا�س���تقرار دول جمل�س 

التعاون.

اجلنبي���ة - املحافظ���ة ال�س���مالية: متنى حمافظ 
ال�س���مالية علي الع�سفور اأن متتزج الهدايا املقدمة 
لالأمه���ات والآباء بروح التقدي���ر والعرفان باجلميل، 
والتعب���ري احلقيق���ي عن مع���اين الإج���الل، واأن تكون 
ذات تعاب���ري �س���عورية تنب�س مبحبة الأ����رسة. وبهذه 
املنا�سبة ال�س���عيدة وعرفاناً لالأمهات، �سوف تر�سل 
املحافظة ال�س���مالية هدية م�س���تحقة لالأم عبارة عن 
باق���ة ورد اإلى مدي���رات املدار�س الثانوي���ة للبنات 
باملحافظة. وثمن الع�س���فور مبنا�سبة عيد الأم الذي 
ي�س���ادف 21 مار�س م���ن كل عام وال���ذي حتول اإلى 
م�س���مى جديد حتت عنوان “عي���د الأ�رسة”، جهود الأم 
البحرينية يف النهو�س مب�س���وؤولياتها الوطنية. وزاد 

بقوله: “ننتهز هذه املنا�سبة ذات املعاين الإن�سانية 
العالي���ة، لرنف���ع التهنئ���ة العطرة اإل���ى قرينة جاللة 
امللك رئي�س���ة املجل����س الأعلى للمراأة �س���مو الأمرية 
�س���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليف���ة، ولكل العاملن يف 
املجل����س، ونهن���ئ كل الأمه���ات يف الع���امل، ونخ�س 
بالتهنئة الأم البحرينية واملقيمة لدورها امل�س���هود 
يف تن�سئة الأجيال وغر�س القيم الدينية والوطنية يف 
نفو�س الأبناء، والتهنئة مو�سولة لالأم العاملة يف كل 
القطاعات”. ودعا املواطنن واملقيمن اإلى ح�سور 
الحتفال الذي �ستنظمه املحافظة ع�رس يوم اخلمي�س 
املقبل من ال�ساعة الثالثة ع�رسًا حتى ال�ساد�سة م�ساًء 

مبجمع الرملي حتت �سعار “اأمي... حبيبتي”.

• ال�سيخ خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ خليفة بن علي ي�رسفان اأفراح عائلة يتيم مبنا�سبة زواج جنلهم اأحمد بن حممد بن ح�سن يتيم	

الب���الد  عاه���ل  بع���ث  بن���ا:   - املنام���ة 
�س���احب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي����س اجلمهورية 
التون�س���ية ال�س���قيقة الباجي قائد ال�سب�سي؛ 
وذلك مبنا�س���بة الذكرى ال�س���نوية ل�ستقالل 
ب���الده، اأعرب جاللته فيها ع���ن اأطيب تهانيه 

ومتنياته له بهذه املنا�سبة الوطنية.
 وبع���ث رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي الأم���ري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 
رئي����س ال���وزراء برقي���ة تهنئ���ة اإل���ى رئي�س 
وذل���ك  ال�س���قيقة؛  التون�س���ية  اجلمهوري���ة 
مبنا�س���بة الذكرى ال�س���نوية ل�ستقالل بالده، 
اأع���رب فيه���ا �س���موه ع���ن خال����س تهاني���ه 
وتربيكاته بهذه املنا�س���بة، متمنيا �سموه له 
وافر ال�س���حة وال�سعادة ولل�س���عب التون�سي 

ال�س���قيق املزيد من التط���ور والزدهار. كما 
بعث �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 
برقي���ة تهنئ���ة مماثل���ة اإل���ى رئي�س ال���وزراء 
التون�سي يو�سف ال�ساهد عرب �سموه فيها عن 

�سادق تهانيه بهذه املنا�سبة الوطنية.
وبع���ث ويل العهد نائب القائ���د الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي����س اجلمهورية 
الذك���رى  مبنا�س���بة  ال�س���قيقة؛  التون�س���ية 
ال�س���نوية ل�س���تقالل بالده، عرب �سموه فيها 
عن اأطيب تهاني���ه ومتنياته لفخامته، متمنيا 
�س���موه له موفور ال�سحة وال�سعادة ولل�سعب 
التق���دم  م���ن  املزي���د  ال�س���قيق  التون�س���ي 

والرفعة.

الرفاع - ق���وة دفاع البحرين: ح�رس قائد 
احلر�س امللكي �س���مو العميد الركن ال�س���يخ 
نا����رس بن حم���د اآل خليفة �س���باح اأم�س بكلية 
عي�س���ى الع�س���كرية امللكي���ة، تخري���ج دورة 
تاأهيل مر�ض���حي ال�ضباط للأكادميية امللكية 
باململك���ة  هري�س���ت”  “�س���اند  الع�س���كرية 
املتحدة. وبهذه املنا�س���بة، حث �س���مو قائد 
احلر����س امللكي املر�ض���حني ال�ض���باط على 
اأهمية ال�ستفادة من كل ما تقدمه الأكادميية 

م���ن مناهج وتدريبات ع�س���كرية، ومتنى لهم 
التوفيق والنجاح يف م�س���اركتهم بالأكادميية 

امللكية الع�سكرية “�ساند هري�ست”.
و�س���مل برنامج ال���دورة التاأهيلية عددا 
من املحا�رسات النظرية والتطبيقات العملية 
الع�س���كرية امليدانية، اإ�س���افة اإل���ى متارين 
اخلارط���ة والبو�س���لة؛ ا�س���تعداداً لاللتح���اق 
“�س���اند  الع�س���كرية  امللكي���ة  بالأكادميي���ة 

هري�ست” باململكة املتحدة.

الرف���اع - املجل�س الأعلى للمراأة: اأ�س���اد 
املجل����س الأعل���ى للم���راأة مبا ج���اء يف ت�رسيح 
جمل�س الوزراء برئا�سة رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن �س���لمان 
اآل خليف���ة، يف اجتماع���ه املنعق���د اأم����س، اإذ 
اأ�س���ار �س���موه اإل���ى اأن اإطالق جائزة �س���احبة 
ال�س���مو امللكي الأمرية �س���بيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة العاملي���ة لتمكن امل���راأة يعك�س 
النجاح الذي حققته مملكة البحرين يف �سبيل 
متكن املراأة ا�سرتاتيجياً وبراجمياً والتقدير 

العاملي للنموذج البحريني يف هذا املجال. 
واأعربت الأم���ن العام للمجل����س الأعلى 
للم���راأة هالة الأن�س���اري عن اعت���زاز املجل�س 
بهذه الإ�سادة الكرمية من قبل �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء، مو�س���حة اأن الإجناز 
الكب���ري ال���ذي حتقق باإط���الق جائ���زة الأمرية 
�سبيكة بنت اإبراهيم العاملية لتمكن املراأة 
يف مق���ر الأمم املتحدة بنيويورك، وتبني هذه 
املنظمة الأممي���ة للجائزة اإمنا هو ثمرة جهود 
وطني���ة متكاملة قادت اإل���ى تعميم النموذج 
البحرين���ي يف متك���ن امل���راأة، والنتق���ال به 

اإل���ى العاملية واإتاحته اأمام كل الدول الراغبة 
بال�ستفادة من التجربة البحرينية الناجحة يف 

متكن املراأة.
باهتمام احلكومة  الأن�س���اري  واأ�س���ادت 
باملراأة البحرينية كمكون اأ�سا�س من مكونات 
البن���اء والتطوي���ر الوطن���ي تت���اح لها �س���تى 
الفر�س كم�ساهم يف العمل النوعي التنفيذي، 
م�س���رية يف هذا ال�س���ياق اإلى عالقات ال�رساكة 
ال�سرتاتيجية القوية بن احلكومة واملجل�س.

كم���ا اأ�س���ادت الأم���ن الع���ام للمجل����س 
الأعل���ى للم���راأة مبا ت�س���هده اأعماله برئا�س���ة 
�س���احبة ال�س���مو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليف���ة، م���ن اهتمام وم�س���اندة 
كبرية من جميع موؤ�س�سات الدولة، التي تاأتي 
موؤ�رسا على �س���البة النم���وذج البحريني الذي 
ير�سخ يوماً بعد يوم مكانة املراأة، ويجعل من 
م�ساهمتها يف التنمية الوطنية متطلبا اأ�سيال 
ل�سمان ا�ستمرار امل�سرية التنموية يف مملكة 
البحرين ولتحقيق اأوجه العدالة والتناف�س���ية 
وتكاف���وؤ الفر����س التي تقود دفته���ا الروؤية 

القت�سادية 2030.

جت�س���يدا  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
لإ�س���رتاتيجية ال�رساكة املجتمعية والتوا�سل 
كاف���ة،  املجتم���ع  م���ع مكون���ات وفعالي���ات 
ا�س���تقبلت الإدارة العام���ة للدف���اع امل���دين، 
عددا من رواد جمل�س اأيوب املناعي، والذين 
قام���وا بتكرمي رجال الدف���اع املدين؛ تقديراً 
جلهودهم وعطائهم والتزامهم باأداء الواجب 

على مدار ال�ساعة.
وخالل الزيارة، اأ�ساد رواد املجل�س بعمل 
رجال الدفاع املدين وم���ا يقدمونه من جهود 
يف تعزيز ال�س���المة العام���ة جلميع املواطنن 
واملقيمن وامل�ساركة يف ن�رس الوعي والثقافة 
الأمنية، وتقدمي كل ما من �ساأنه اأن ي�سهم يف 
تقليل احلوادث وحماية الأرواح واملمتلكات.

املنامة - وزارة الداخلية: �رسح مدير عام 
مديري���ة �رسطة حمافظة العا�س���مة باأن �رسطة 
املديري���ة األقت القب����س على 3 اأ�س���خا�س، 
قام���وا با�س���تغالل مواق���ف عام���ة وتاأجريه���ا 

لأ�سحاب �سيارات مقابل مبالغ مالية.
واأو�س���ح اأنه على اأث���ر تلقي بالغ من اأحد 
الأ�س���خا�س يف هذا ال�س���اأن، مت مبا�رسة اأعمال 
البحث والتح���ري والتي اأ�س���فرت عن حتديد 

املذكورين والقب�س عليهم.
واأ�س���ار مدير عام مديرية �رسطة حمافظة 
العا�سمة اإلى اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية 
الالزمة ، واإحالة الق�س���ية اإلى النيابة العامة، 
م�س���ددا عل���ى اأن وزارة الداخلية، لن تتهاون 
ف���ى اتخ���اذ كل الجراءات القانوني���ة  الالزمة 
حلفظ الأمن وحماية املرافق العامة و�س���مان 

ح�سن ا�ستغاللها وفق ال�سوابط القانونية .

• علي الع�سفور	

• عي�سى ال�سايجي	
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تعاون وثيق وفاعل بني اأفراد املجتمع ورجال الأمن
مبنا�سبة يوم ال�رشاكة املجتمعية... مواطنون وفعاليات:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ع���ر ع���دد م���ن 
املواطن���ن والفعالي���ات الوطني���ة ع���ن فرحتهم 
و�س���عادتهم مبنا�س���بة االحتف���ال بي���وم ال�رشاك���ة 
الوطنية، م�س���يدين بقنوات التوا�س���ل املفتوحة 
فيم���ا ب���ن املواطن���ن واإدارات واأق�س���ام وزارة 
الداخلية يف كل ما فيه خري و�سالح مملكة البحرين 

واأبناء �سعبها االأوفياء.
واأ�س���ار م���ال اهلل احلم���ادي اإل���ى اأن ال�رشاك���ة 
املجتمعية تعتر من اأهم عنا�رش واأ�سباب تطورات 
املجتمع���ات احلديث���ة، فرجل االأمن وج���د من اأجل 
حمايتنا كاأفراد وحماية م�ساريعنا ومنجزات الدولة 
واملجتمع، واليوم يقا�س تقدم الدول مبدى توافر 

االأمن واالأمان يف املجتمع.
واأ�س���اف: لن يتاأتى هذا االأم���ن واالأمان ما مل 
يكن هناك تعاون وثيق وفاعل بن اأفراد املجتمع 
ككل ورج���ل االأم���ن يف اأي موقع، لذلك ومبنا�س���بة 
ذك���رى اإعالن ال�رشاكة املجتمعي���ة يف ربوع مملكتنا 
الغالية ي�رشين اأن اأتقدم اإلى كل رجل اأمن باأ�س���مى 
اآيات ال�س���كر والتقدير واالحرتام على ما يقومون 
ب���ه من جهود وت�س���حيات يف �س���بيل احلفاظ على 
مكت�س���بات الوطن وحماية املواطنن واملقيمن، 
متمني���ا مزيدا من تطوير ه���ذه ال�رشاكة املجتمعية 
وزي���ادة اآلي���ات التعاون م���ع رجال االأم���ن حتقيقا 
لله���دف االأ�س���مى املتمثل يف زي���ادة رقي الوطن 
وتط���وره يف �س���تى املج���االت ومبا يع���ود بالنفع 

الكبري على كل مواطن ومقيم.
ال�رشاك���ة  اأن  اإل���ى  الع�س���ومي  نبي���ل  واأ�س���ار 
املجتمعي���ة �رشوري���ة الأي جمتمع يري���د املحافظة 
على اأمنه وا�س���تقراره وحماي���ة اأبنائه من االنحراف 
اأو الوق���وع يف اأخط���اء نتيجة التاأث���ريات اخلارجية، 
ولذل���ك عمل���ت وزارة الداخلية عل���ى انتهاج هذه 
ال�سيا�س���ة اإميان���ا منه���ا ب���اأن حماي���ة املجتمع هي 

م�س���وؤولية م�س���رتكة يتحملها اجلميع ع���ر توعية 
النا����س باأهمي���ة املحافظة على متا�س���ك املجتمع 
عن طري���ق التقيد بالقانون واحرتام���ه، وما يدعو 
اإلى التفاوؤل بال�رشاك���ة املجتمعية التجاوب الكبري 
من قبل جميع فئات املجتمع الذي الحظناه باالأيام 
املا�س���ية، فجه���ود وزارة الداخلية حم���ل تقدير؛ 
النتهاجها هذا النهج ال�سليم يف اإطار توا�سلها مع 

املواطنن وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
وقال فه���د ال�س���هابي: اإنها ملنا�س���بة عزيزة 
عل���ى قلوبنا جميعا، اأال وهي االحتفاء بيوم ال�رشاكة 
االإجن���ازات والنجاح���ات  املجتمعي���ة، ولن�س���تذكر 
التي حتققت بف�س���ل هذه ال�رشاكة التي و�س���عت 
على اأ�س����س اجتماعية ومعرفي���ة، لتتعاون خاللها 
جمي���ع فعاليات وموؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين يف 

حف���ظ اأمن واأم���ان مملكتنا الغالي���ة؛ وذلك حفاظا 
على االإجنازات التي حتققت بامل�رشوع االإ�س���الحي 
لعاه���ل الب���الد، متمنين لرج���ال اأمنن���ا التوفيق 
والنج���اح يف مهام عملهم التي تعتر حمل اإ�س���ادة 
وتقدير.واأثن���ى ح�س���ن املقه���وي عل���ى الرام���ج 
والفعالي���ات الت���ي تنظمه���ا وزارة الداخلية لفتح 
قن���وات االت�س���ال والتوا�س���ل فيم���ا ب���ن رجال 
ال�رشط���ة واملواطن���ن واملقيمن، مما ي�س���هم يف 
و�س���ع العديد من احللول الحتياج���ات ومالحظات 
التي يبديها املواطنون، كما اأن �س���هولة االت�سال 
باجلهات االأمنية ت�سهم يف ا�ستتباب االأمن واالأمان، 
وه���و الهدف االأ�س���مى الذي ن�س���عى اإلي���ه جميعا، 
موؤك���دا اأننا جميعا رجال اأمن وم�س���تعدون لتقدمي 

اأرواحنا فداء ململكتنا الغالية.

• وزير الداخلية اأثناء االحتفال بيوم ال�رشاكة املجتمعية	

• جانب من فعاليات يوم ال�رشاكة املجتمعية	

ال�رشاك���ة  بي���وم  البحري���ن  مملك���ة  احتفل���ت 
املجتمعي���ة، ال���ذي يعتر جت�س���يدا لعالق���ة الثقة 
ب���ن رجل االأمن واملواطن���ن واملقيمن، انطالقا 
من احل����س الوطني ب�رشورة التع���اون حلفظ االأمن 
واال�ستقرار، فاالأمن مطلب للجميع، وهو م�سوؤولية 
وطنية تقع على عاتق اجلميع، وال�رشاكة املجتمعية 
تعب���ري �س���ادق ع���ن روح املواطنة احل���ق؛ لتكون 
ممار�س���ة حية و�سلوكا ح�س���اريا جتاه اأبناء الوطن 

وبخا�سة ال�ساهرين على اأمنه وا�ستقراره. 
 و�سارك يف االحتفاء بيوم ال�رشاكة املجتمعية، 
الذي ا�س���تمل على العديد م���ن الرامج والزيارات 
املتبادل���ة ب���ن �رشط���ة وزارة الداخلي���ة، فعاليات 
وطنية من مواطنن واأ�س���حاب جمال�س وجمعيات 
اأهلية واجتماعية وطلبة، اإذ عروا عن بالغ �سكرهم 
ال�رشط���ة عل���ى تعاونه���م  وتقديره���م ملن�س���وبي 
وتفانيه���م يف جم���ال عمله���م االأمن���ي، موؤكدي���ن 
موا�س���لة التعاون والتوا�س���ل يف كل م���ا فيه خري 

و�سالح الوطن واملواطنن.  
واأ�سار مدير اإدارة �رشطة خدمة املجتمع العقيد 
عب���داهلل را�س���د بورا�س���د العن���زي اإل���ى اأن االإدارة 
ت�س���عى لتطوي���ر اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا وخلق 
ثقافة اأمنية للعاملن باأجهزة ال�رشطة وموؤ�س�س���ات 
الدولة واملجتمع؛ لرفع م�ستوى الثقة مع اجلمهور 
والو�س���ول به���م اإل���ى اأعلى م�س���تويات ال�س���عور 
بالطماأنينة والثقة واال�س���تقرار االأمني عر تقدمي 
خدم���ات متطور بج���ودة عالية مبا ي�س���من حتقيق 
مبداأ ال�رشاك���ة املجتمعية بن �رشطة خدمة املجتمع 
ومكونات املجتمع البحريني، معربا عن بالغ �سكره 
وتقدي���ره اإل���ى موؤ�س�س���ات املجتمع امل���دين على 

التعاون والتوا�س���ل الذي يبدونه م���ع رجال االأمن 
على اختالف مواقعهم. 

وقال مدي���ر اإدارة الوقاية م���ن اجلرمية مدير 
برنامج “معاً” علي اأحم���د اأميني اإن احتفال مملكة 
البحري���ن بذك���رى اإعالن ي���وم ال�رشاك���ة املجتمعية 
ي�س���كل وحمط���ة ُمن���رية يف تاريخ مملك���ة البحرين 

احلدي. 
وقد جاء اإعالن هذا اليوم تكرمياً لعالقة الثقة 
ب���ن رجال االأمن واملواطنن واملقيمن وانطالقاً 
م���ن احل����س الوطني ب����رشورة اإ����رشاك موؤ�س�س���ات 
وفعالي���ات املجتم���ع املدين يف احلف���اظ على اأمن 
املجتمع، فال�رشاك���ة املجتمعية تق���وم على اأعمدة 
اأ�سا�س���ها التع���اون والتوا�س���ل والتكاتف ملا فيه 

خري الوط���ن، لتاأكيد التم�س���ك بالثوابت الوطنية، 
وااللت���زام بالقيم والع���ادات والتقاليد االأ�س���يلة 
الأبن���اء البحرين، وما درجوا عليه م���ن تالحٍم واإيثار 

واأخّوة وتكاتف. 
 واأ�س���اف: احتفاًء بهذِه املنا�سبة نّظمت اإدارة 
الوقاي���ة من اجلرمي���ة وبرنام���ج “مع���اً” ملكافحة 
العن���ف واالإدمان التابع ل���وزارة الداخلية عددا من 
الفعالي���ات كاملحا����رشات التثقيفي���ة واملعار�س 

التوعوية.
ويف �س���ياق مت�سل، اأكد القائم باأعمال رئي�س 
�سعبة �رشطة خدمة املجتمع مبديرية �رشطة حمافظة 
املح���رق الرائ���د عبدالعزي���ز اإبراهي���م الباك���ر اأن 
املديرية تويل اهتمام بامل�ساركة الفاعلة يف جميع 

فعاليات املجتمع املدين، كما اأن مهام �رشطة خدمة 
املجتمع يف املديريات االأمنية عديدة ومنها تنظيم 
الدوريات االأمنية، ور�س���د ال�سلوكيات، والظواهر 
الدخيل���ة عل���ى املجتم���ع، والوقاية م���ن اجلرمية، 
وامل�س���اركة يف الفعاليات االجتماعية، وامل�ساركة 
يف تنظيم املرور خ�سو�س���ا عن���د حميط املدار�س، 
هذا اإ�سافة اإلى مكتب املعاينة والتقييم االأمني. 

واأ�س���ار رئي����س �س���عبة �رشطة خدم���ة املجتمع 
مبدي���رة �رشط���ة حمافظة العا�س���مة الرائد جا�س���م 
الدو����رشي اأن بع���د م�س���ي 12 عاما على تاأ�س���ي�س 
�رشط���ة خدمة املجتمع اكت�س���ب جميع اأفراد ال�رشطة 
العديد من مهارات التوا�س���ل مع املجتمع، واأدرك 
اأف���راد املجتمع اأهمية ودور ال�رشطة املجتمعية عر 

تواجده���م يف جمي���ع ميادي���ن احلي���اة االجتماعية، 
كما ت�س���عى املديرية اإلى مد ج�س���ور التوا�سل مع 
املجتمع وك�سب املزيد من الثقة وتوطيد العالقة 
مع اجلمه���ور؛ لتحقي���ق �رشاكة جمتمعي���ة حقيقية 

ت�سهم يف بناء الوطن.
واأو�س���ح القائ���م باأعمال رئي�س �س���عبة �رشطة 
خدمة املجتمع مبديري���ة �رشطة املحافظة اجلنوبية 
النقي���ب يعق���وب اأحم���د كمال اأن���ه منذ تاأ�س���ي�س 
�س���عبة خدمة �رشطة املجتمع حتر�س املديرية على 
امل�س���اركة يف عدد من االأن�س���طة والفعاليات التي 
ت�س���هم يف توجيه املجتمع من الوقاية من اجلرمية 
واحلد منها، كما تقوم املديرية بتغطية االأن�س���طة 
والفعالي���ات والن����رشات الدوري���ة التي ت�س���هدها 
املنطق���ة اجلنوبي���ة منه���ا فعالي���ات الفورموال 1 
ومو�سم التخييم والزيارات للمخيمات الرم�سانية 

وكذلك معاينة املحالت التجارية.
واأ�س���ار القائ���م باأعم���ال رئي�س �س���عبة �رشطة 
خدمة املجتمع مبديرية �رشطة املحافظة ال�س���مالية 
النقي���ب حممد حبي���ب العل���وي اإل���ى اأن املديرية 
كعادته���ا ال�س���نوية تق���وم بو�س���ع برنامج يهدف 
بالدرجة االأولى اإلى مد ج�س���ور التوا�س���ل مع اأبناء 
املجتمع بزيارات ميدانية ملدار�س وم�ست�س���فيات 
وموؤ�س�س���ات اأهلية عدة، وي�س���كل هذا اليوم نقطة 
م�س���يئة يف تاري���خ البحرين املعا�رش الذي يج�س���د 
�س���ورة التالحم والتكاتف بن اأبناء الوطن الواحد 
عر التوا�سل الفعال؛ وذلك تعزيزا ملبداأ ال�رشاكة 
املجتمعية باعتبارها اآلية رئي�س���ة يف اإ�س���رتاتيجية 
م���ع  الداخلي���ة  وزارة  الت���ي    تنتهجه���ا  التطوي���ر 

املواطنن واملقيمن.

ن�سكر املواطنني واملقيميـن لتوا�سلهـم امل�ستمـر
مديرو و�ضبــاط “خدم���ة املجتم���ع”: 

ال�سيخ: لرجال الداخلية دور يف الوقاية من اجلرمية
وبهذه املنا�س����بة التقينا بالعريف عبداهلل 
حم����د ال�س����يخ م����ن غرف����ة العمليات الرئي�س����ة 
ب����وزارة الداخلي����ة، الذي اأ�س����ار اأن لرجال االأمن 
دور اأ�س����ا�س يف توفري البيئة االآمنة املن�سودة، 
وذل����ك ع����ر مكافحة اجلرمي����ة والقب�����س على 
املجرم����ن والعمل على الوقاي����ة من اجلرمية، 
االأم����ر ال����ذي يتطل����ب م�س����اعدة اجلمه����ور من 
املواطنن واملقيم����ن لرجال االأمن، اإذ يعتر 
التوا�س����ل واالت�س����ال وتقدمي البالغات اإحدى 
طرق ه����ذا التع����اون البناء، وت�س����اعد البالغات 
رج����ال االأم����ن للتوجه ملوق����ع احل����دث بال�رشعة 

املطلوبة؛ التخ����اذ االإجراءات الالزمة واإر�س����ال 
اجلهات املخت�س����ة للموقع وحتديد االأولويات 
االأمني����ة وتوجي����ه املخت�س����ن للمكان ب�س����كل 
اأك����ر دق����ة للتعامل م����ع احلدث.  واأ�س����اف اأن 
هذه البالغات �ساهمت يف العديد من النجاحات 
واالإجنازات يف جمال �رشعة اال�س����تجابة والقب�س 
عل����ى املطلوبن واإنق����اذ امل�س����ابن ونقلهم 
للم�ست�س����فى، لذا فاإن دور اجلمهور يف تقدمي 
البالغ����ات ذو اأهمي����ة ب����ارزة يف حتقي����ق االأمن 
واالأم����ان للف����رد يف املجتمع ول����ه دور كبري يف 

حتقيق ال�رشاكة املجتمعية.

وتعتر غرف العمليات واملراقبة باإدارات 
واأق�س����ام وزارة الداخلي����ة اإح����دى اجلهات التي 
ت�س����هد توا�س����ال وتعاون����ا ملحوظ����ا وم�س����تمرا 
مع املواطن����ن واملقيمن؛ وذل����ك عر تلقي 
االت�ساالت لالإبالغ عن اأي مالحظة اأو حادثة مما 
ي�س����هم يف �رشعة اال�س����تجابة واتخ����اذ االإجراءات 
فاملواط����ن  البالغ����ات،  ه����ذه  حي����ال  االأمني����ة 
واملقي����م لهمها دور مهما يف هذا املجال، فكم 
من ات�سال اأو بالغ تقدم به اجلمهور و�ساهم يف 
اإنقاذ االأرواح واملمتلكات اأو ك�س����ف مالب�سات 

جرمية ما. 
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رهبة المواطن

بلدي 
الشمالية

• رئي�س اللجنة الفنية مبجل�س بلدي ال�شمالية علي 	
ال�شويخ

72 % من اأبناء “ال�شمالية” يف�شلون للإ�شارات الرقمية
حممد بال�شوك: “املرور” حتول اإلى وزارة مالية

اأ�ش����فر ا�شتبيان اإلكرتوين، من اإعداد جمل�س 
بلدي ال�ش����مالية �ش����ارك فيه 130 �شخ�ش����ا، عن 
اأن 72 % من امل�ش����اركني يف�ش����لون اإ�ش����ارات 
التع����داد الرقم����ي على نظ����ام اإ�ش����ارات املرور 

احلالية.
وبعد عر�س نتائج اال�ش����تبيان، قال البلدي 
اأحم����د الكوهج����ي اإن اجلهة املخت�ش����ة يف وزارة 
االأ�ش����غال والبلديات ت�رص على اأن النظام احلايل 
الإ�ش����ارات امل����رور متط����ور، واأنها حتت����وي على 
م�شت�شعرات اإلكرتونية، معلقا “ال نريد اإ�شارات 

بح�شا�شات تت�شبب يف وقوع احلوادث”.

ولف����ت اإلى اأنه ل����دى حديثه مع خمت�ش����ني 
باملج����ال ذك����روا ل����ه اأن املدة التي ت�ش����تغرقها 
االإ�ش����ارات احلالية لالنتقال بني ال�ش����وء االأخ�رص 
واالأحم����ر 3 ث����وان فق����ط، معلق����ا اأن ه����ذه املدة 

ق�شرية جدا.
يت����م  اأن  القط����ري  فاطم����ة  البلدي����ة  وراأت 
التن�شيق مع االإدارة العامة للمرور عرب اال�شتعالم 
احل����وادث  بع����دد  املرتبط����ة  االإح�ش����اءات  ع����ن 
املتعلق����ة باالإ�ش����ارات املروري����ة، والعمل معها 
يف �ش����بيل الدفع نحو ا�ش����تبدال نظام االإ�شارات 

احلالية.

وا�ش����تنكر البلدي حممد بال�ش����وك ما و�شفه 
بتحول االإدارة العامة للم����رور اإلى وزارة للمالية 

مهمتها حت�شيل االأموال من النا�س.
وق����ال البلدي طه اجلنيد اإن هذا املو�ش����وع 
يتعلق ب�ش����المة مروري����ة، وعليه يج����ب اأن يوؤخذ 
فيه راأي متخ�ش�ش����ني ال االعتماد على ا�شتبيان 
النا�س، واتفق معه البلدي عبداهلل عا�ش����ور فيما 

ذهب له.
ويف االأثن����اء اعت����ذر اجلني����د ع����ن ا�ش����تكمال 
مداخلت����ه وغ����ادر قاع����ة املجل�����س؛ احتجاجا على 
مقاطعة البلدي حممد بال�شوك له اأثناء مداخلته.

للمخالفات البلدية جلنة “حلول ودية” 
نقا�س حول اإلزامية متثيل “املجل�س” فيها

واف���ق جمل����س بل���دي ال�ش���مالية على 
مقرتح تقدمت به بلدية املنطقة ال�شمالية، 
حل���ل  داخلي���ة  جلن���ة  بت�ش���كيل  يق�ش���ي 

املخالفات البلدية قبل اإحالتها للق�شاء.
وبرر رئي�س اللجن���ة املالية والقانونية 
باملجل����س البل���دي عبداهلل عا�ش���ور اأن هذا 
املقرتح جاء نظرا الزدياد عدد املخالفات، 
وطول مدة التقا�ش���ي، اإ�ش���افة اإلى اإمكان 
ح���ل الكثري م���ن املخالف���ات قب���ل رفعها 

للق�شاء.
وب���ني اأن الت�ش���كيلة املقرتح���ة للجنة 
ت�شم يف ع�شويتها ممثال عن وحدة ال�شوؤون 

القانوني���ة بالبلدية، اإ�ش���افة اإلى ممثل عن 
ق�ش���م الرقابة والتفتي�س، وممثل عن ق�شم 
تراخي�س البناء، وممثل عن املجل�س البلدي 
اأو الدائ���رة املعنية، على اأال يكون ح�ش���ور 

املمثل البلدي اإلزاميا يف اللجنة.
وانق�ش���م اأع�ش���اء املجل�س ب���ني موؤيد 
الإلزامية ح�ش���ور الع�شو يف اللجنة كالع�شو 
علي ال�شويخ والع�شو بدور بن رجب، وبني 

معار�س له كالع�شو حمد الدو�رصي.
وراأى رئي����س وحدة ال�ش���وؤون القانونية 
بالبلدي���ة ح�ش���ني اجلمري اأهمي���ة اأن يكون 
هناك متثيل دائم للع�شو البلدي يف اللجنة.
واأو�ش���ح يف رده على مداخالت االأع�شاء 
اأن هذه اللجنة لي�ش���ت جلن���ة حتقيق، واإمنا 
ه���ي جلنة ح���ل ودي، واأن وجود الع�ش���و له 
دور يف تخفي���ف رهب���ة وج���ود املواطن يف 
قب���ال متثي���ل حكوم���ي فقط، واتف���ق معه 

رئي�س املجل�س يف هذا الراأي.

�شيدعلي املحافظة

ا�شتثمار خملفات البل�شتيك يف ر�شف ال�شوارع

بوهزاع لـ “بلدي ال�شمالية”: تطوير الوحدات لي�س من اخت�شا�شكم

�شديقة للبيئة وتتحمل احلرارة العالية

87.1 % غري را�شني عن اأحجام بيوت االإ�شكان

م���رر جمل�س بل���دي ال�ش���مالية مقرتحا 
يدعو اإلى ا�ش���تثمار خملفات البال�ش���تيك 

وا�شتخدامها يف ر�شف الطرق وال�شوارع.
وقبل الت�ش���ويت، قال البل���دي اأحمد 
الكوهج���ي اإن تطبي���ق ه���ذا املقرتح من 
�ش���اأنه حماي���ة البيئة من االأخط���ار الناجتة 
عن االأ�ش���اليب التقليدية يف التخل�س من 
البال�ش���تيك عن طريق الدفن، و�ش���عوبة 

حتلله، وتوفريا للطاقة االإنتاجية لها.
ولف���ت اإل���ى اأن اأب���رز ممي���زات ه���ذا 
املق���رتح تتمث���ل يف اإنت���اج م���ادة يك���ون 
له���ا اأقل تاأثري على البيئ���ة، وكونها اأكرث 
قوة و�ش���البة من املواد االإ�شفلتية فهي 
تتحمل درجة ح���رارة ترتاوح بني 40 و80 
درجة، اإ�ش���افة اإلى اأن عمرها االفرتا�شي 

اأطول ووقت اأقل للتجهيز ووزن اأخف.

االأ�ش���غال  لوزي���ر  املجل����س  ورف���ع 
ال�ش���اأن  ه���ذا  يف  تو�ش���ية  والبلدي���ات 
تدعو اإلى اال�ش���تفادة من جت���ارب الدول 

ال�ش���ديقة، وت�ش���مني االتفاقية املربمة 
م���ع �رصكة النظافة بن���د ين�س على جتميع 
خملف���ات الزجاج���ات البال�ش���تيكية ليتم 

اإعادة تدويرها الحقاً، اإ�شافة اإلى التعاقد 
م���ع ����رصكات خا�ش���ة ذات خ���ربة مبج���ال 

التدوير.

اأظهر ا�ش���تبيان اأج���راه جمل�س بلدي 
ال�ش���مالية اأن 87.1 % من امل�ش���اركني 
يف اال�ش���تبيان يرون اأن مناذج الوحدات 
ال�ش���كنية التي تن�ش���ئها وزارة االإ�شكان 
غري ملبية الحتياجات ومتطلبات العائلة 

البحرينية.
وراأى امل�شاركون البالغ عددهم 225 
�شخ�ش���ا اأن اأب���رز االأ�ش���باب الت���ي تدفع 
املنتفع���ني م���ن الوح���دات االإ�ش���كانية 
لتغي���ري موا�ش���فات الوحدة االإ�ش���كانية 
ف���ور ا�ش���تالمها، تتمثل يف �ش���غر حجم 
الوح���دة، اإ�ش���افة اإل���ى ك���ون مرفق���ات 
الوحدة ال�ش���كنية غري كافية لعدد اأفراد 

االأ�رصة.
وعر����س املجل����س خطاب���ا للوكي���ل 
امل�ش���اعد للم�ش���اريع االإ�ش���كانية �شامي 
بوه���زاع يرد فيه على تو�ش���ية للمجل�س 
بتطوير الوح���دات ال�ش���كنية، قائال “اإن 

ت�ش���ميم وتطوي���ر الوحدات االإ�ش���كانية 
املجل����س  اخت�شا�ش���ات  خ���ارج  يق���ع 

البلدي”.
ورد املجل����س عل���ى خط���اب الوكيل 
بخطاب اآخر اأكد فيه اأن هذا االخت�شا�س 

من �شميم اخت�شا�شات املجل�س البلدي 
الذي ن�س عليه البند “و” من املادة 19 

من قانون البلديات.
وطلب رئي�س املجل�س حممد بوحمود 
م���ن رئي����س وح���دة ال�ش���وؤون القانونية 

بالبلدية ال�ش���مالية ح�شني اجلمري ح�شم 
االختالف، اإذ اأ�شار اإلى اأن خطاب الوكيل 
امل�ش���اعد يتناق�س مع ما تبديه الوزارة 
من تعاون مع املجل�س، موؤكدا اأن تو�شية 

املجل�س اخت�شا�س اأ�شيل للمجل�س.

ال�ش���مالية  بل���دي  اأع�ش���اء  رف���ع 
و�ش���وؤون  االأ�ش���غال  لوزي���ر  تو�ش���ية 
العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات 
واجله���از التنفيذي بت�ش���مني عقود 
االتفاق مع ال�رصكات اجلديدة املتولية 
حرا�ش���ة مباين وحدائق ال�شمالية بندا 
مينح موظفي ال�رصكة املنتهي عقدها 

اأولوية التوظيف.
اإث���ر  وج���اءت تو�ش���ية املجل����س 
ا�ش���تغناء ال�رصكة املنتهي عقدها عن 
خدم���ات 42 موظف���ا بحرينيا يعملون 

بها.
وبرر املجل����س طلبه باأنه للحفاظ 
للحرا����س  االجتماع���ي  االأم���ن  عل���ى 
واأ�رصهم، اإ�ش���افة اإلى اال�ش���تفادة من 
خرباتهم، وتفعيال لل�رصاكة املجتمعية 
بني املوؤ�ش�ش���ات احلكومية والقطاع 
اخلا�س يف توظي���ف العن�رص البحريني 

من ذوي اخلربة واالإخال�س يف العمل.

و�ش���وؤون  االأ�ش���غال  وزي���ر  وج���ه 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�ش���ام 
خلف للتن�ش���يق مع نائب رئي�س جمل�س 
بلدي ال�شمالية اأحمد الكوهجي؛ لتحديد 
موعد مع اإحدى ال����رصكات لعر�س منتج 
“الطالء الفو�شفوري”، وتنفيذه يف اأحد 
املواقع لتجربته، ومعرفة مدى فاعلية 
املنتج لال�ش���تخدام على �شبكة الطرق 

يف مملكة البحرين.
ج���اء ذل���ك يف رده عل���ى تو�ش���ية 
�شابقة للمجل�س البلدي، الإمكان اعتماد 
الط���الء الف�ش���فوري ب���دالً م���ن الط���الء 
التقليدي امل�ش���تخدم حالي���اً لتخطيط 
طرقات و�شوارع اململكة؛ وذلك لزيادة 

اجلودة والعمر االفرتا�شي للطالء.

اخلربة البحرينية 
اأولوية يف التوظيف 

ب� “حرا�شات ال�شمالية”

جتربة الط��الء 
الفو�شف����وري 

يف بع�س ال�شوارع

• عبداهلل عا�شور وحمد الدو�رصي	

• من�شة الرئا�شة	

• حممد بال�شوك	

• •فاطمة القطري	 بدور بن رجب وح�شني اجلمري	

• طه اجلنيد	



ال وجــــود لت�رصفـــات خملــــة يف فر�ضـــــة قاللـــي
تعديل امل�سار قرب مركز الإطفاء بعد كرثة احلوادث... ممثل “الداخلية”:

اأ�س���ار ممثل مديرية �رشطة حمافظة 
يو�س������ف  اأحم������د  النقي���ب  املح���رق 
النعيم���ي اإل���ى عدم وج���ود اأعمال خملة 
ل���الآداب يف فر�س���ة قاليل، وذل���ك اأثناء 
املراف���ئ  مواق���ع  الدوري���ات  مراقب���ة 

باملحافظة.
واأو�س���ح اأن هن���اك دوري���ات �رشطة 
تعم���ل ب�س���كل م�س���تمر على ر�س���د اأي 
اأعمال غ���ر اأخالقية اأو �رشق���ات؛ وذلك 
حلفظ اأمن و�سالمة املواطنني ومرتادي 
الفر�س���ة، خ�سو�س���ا بوجود مركباتهم 

ومعداتهم البحرية.
جاء ذلك لدى تعقيبه على مداخالت 
حا�رشي���ن مبجل�س حمافظة املحرق حول 
ما يح���دث يف فر�س���ة قاليل بع���د اإزالة 
“الكابين���ات” من قبل وزارة الأ�س���غال 
العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

وتعر�سهم لل�رشقات بداخل الفر�س.
وحتدث حمافظ املحرق �س���لمان بن 
هندي عن اأنه ب�س���دد خماطب���ة الإدارة 
املخت�س���ة بوزارة الداخلية لتعديل اأحد 
امل�س���ارات الواقعة بالق���رب من مركز 

الإطف���اء يف حمافظ���ة املح���رق؛ وذل���ك 
لكرثة احلوادث.

م���ن  لطل���ب  ا�س���تجابة  ذل���ك  ج���اء 
املح���رق  حا�رشي���ن مبجل����س حمافظ���ة 
لغلق التقاط���ع املوجودة للمارة ببوابة 
حديدية �سغرة؛ كي مينع على مرتادي 
الطريق العبور، وي�سمح فقط ملركبات 

الإطفاء.
وطلب املحافظ باأن يرفق باخلطاب 
املوج���ودة  احل���وادث  بع���دد  قائم���ة 

باملنطقة املذكورة.

مجلس 
المحافظ
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تصوير: أيمن يعقوب 

• ممثل مديرية �رشطة حمافظة املحرق النقيب اأحمد 	
يو�سف النعيمي

1000 دينار... خمالفة مرورية مفاجئة

كلفة معاجلة مياه االأمطار “عالية”

الإطالق ا�ضم را�ضد العريفي على قاعة “الب�ضيتني”

يف حماربة االإرهاب �ضكرا جلهود “الداخلية” 

مطالبة “ال�سياحة” باإحياء متحفه

رف���ع حماف���ظ املح���رق �س���لمان بن هن���دي اأحر 
التع���ازي و�س���ادق املوا�س���اة بوف���اة الفنان را�س���د 
العريف���ي. وقال “بقي���ت ذكرى الفنان الت�س���كيلي 
معم���رة يف مملك���ة البحري���ن، فق���د رفع عل���م مملكة 
البحرين على م�س���توى دويل وعاملي عرب امل�س���اريع 
املقام���ة يف اخلارج”. وطالب باأن تكون ذكراه خالدة 
باإب���راز معلم تراث���ي يف املحرق، اأو اأن ت�س���مى اإحدى 
املن�س���اآت الثقافية با�س���مه تيمن���اً، اأو ت�س���مية اأحد 

الطرق يف حمافظة املحرق لتبقى ذكراه خالدة.
واأردف اأن هن���اك تباحث���ا م���ع هيئ���ة ال�س���ياحة 
واملعار����س لإعادة اإحياء املتح���ف اخلا�س به، وذلك 

عرب الرتويج الإعالمي له.
واأ�س���اد املحافظ مب���ا خلفت ذكراه م���ن اأعمال 
فني���ة على م�س���توى عامل���ي، وكونه م���ن رواد الفن 
ممن �سهدت بهم املحرق، اإذ اإن بيئة املحرق خلفت 

الكثر من الرجال الكبار واملفكرين الذين �س���اهموا 
يف بناء التاريخ على م�ستوى بحريني عريق.

وبني اأن ح�س���ور ح�سود كبرة من امل�سيعني يف 
مقربة املحرق بني مدى حبهم للفنان العريفي فيما 

خلفه من ذكرى باقية لهذا الوقت. 
وطالب اأه���ايل جمل�س املحافظ بت�س���مية اإحدى 
القاعات املوجودة يف نادي الب�سيتني اجلديد با�سمه 

وفاًء جلهوده.

اأ�ساد حمافظ املحرق �س���لمان بن هندي بجهود 
وزارة الداخلي���ة يف حمارب���ة الإره���اب خ�سو�س���ا يف 
الآونة الأخرة، وا�سال ال�سكر جلميع من يعمل بوزارة 
الداخلية حلفظ ا�س���تقرار الأهايل واملقيمني مبملكة 

البحرين.
واأ�س���ار اإل���ى اأن وزارة الداخلية تقوم برت�س���يخ 
ال�سلم الأهلي والتعاون ملحاربة الظاهرة اخلطرة يف 

�سواحي اململكة.
وب���ني اأن م���ا حتقق���ه ال���دول الأخرى للك�س���ف 
ع���ن اخلالي���ا الإرهابي���ة يف اأم���ركا اأو اأملانيا وغرها 
�سر�س���ي مبادئ العدل وامل�س���اواة والنظ���ام العام 

لتحقيق ال�ستقرار املن�سود.
وبني اأن ما تعر�س���ت له البالد يف الآونة الأخرة 
قام���ت الكثر من ال���دول برف���ع خطابات ت�س���تنكر 
الأعم���ال الت���ي حدث���ت، ولكن م���ا يح���دث يف الأيام 
الأخ���رة بالت�س���دي لالإره���اب يف دول بالع���امل يعزز 
الأهداف يف الرتقاء مب�س���توى التن�سيق والتعاون يف 
املج���ال الأمني مبا يخدم الأمن وال�س���تقرار يف جميع 

الدول.
واأكم���ل “ما قام به الإعالم اخلارجي بالت�س���ليل 
ع���ن الإره���اب املوج���ود اأزال الظ���ل عن���ه موؤخ���را يف 

الوليات املتحدة الأمركية”.

اأ�س���ار ع���دد م���ن احلا�رشي���ن مبجل�س 
حمافظ املحرق اإلى اأنهم اأثناء ت�س���جيلهم 
مركباته���م ب���اإدارة املرور تفاج���اأ البع�س 
منه���م م���ن اأن اإجم���ايل قيم���ة املخالفات 
املروري���ة جت���اوزت 800 دين���ار، يف حني 
بلغت خمالفات اآخرين قرابة 1000 دينار.

يعلم���ون  يكون���وا  مل  اأنه���م  وبين���وا 
باملخالفة يف اأوانها، ومل ت�س���لهم ر�س���الة 
تفيد بوجود خمالفات مرورية ملركباتهم، 
اإل اأنه���م اأ�س���اروا اإل���ى انخفا����س مع���دل 
احلوادث بن�س���بة كبرة بعد قانون املرور 

اجلديد.

قال حمافظ املحرق �سلمان بن هندي اإن 
ما تتعر�س له املنطقة اأثناء ت�س���اقط الأمطار 
هو ب�سبب عدم حتمل مملكة البحرين ميزانية 
كلفة معاجلة �رشف مياه الأمطار؛ لأنها عالية.

واأو�س���ح اأن اجله���ات املخت�س���ة تق���وم 
بت�رشيف الأمطار عرب البحر، اإذ اإن ما تعر�ست 
ل���ه مناط���ق اململكة م���ن كمية الأمط���ار كان 

خمتلفا عن ال�سنوات املا�سية.
واأردف الأه���ايل اأن وجود خملفات ملياه 
الأمط���ار يف ال�س���وارع تق���وم ي���وؤدي لتفتيت 
عميق���ة  حف���ر  وج���ود  وبالت���ايل  الإ�س���فلت 

بال�سوارع.
وبين���وا اأن مركباته���م تتعر����س للتلف 

مبرورها داخل م�ستنقعات مياه الأمطار، واأن 
م�سكلة تكد�س مياه الأمطار تتكرر.

ظواهر سلبية
اجلزيرة خماوف من تهريب ممنوعات من “طراريد” 

ال�سماح ل� “الداخلية” بالت�سدي لالأعمال املخلة

اأ�سار حمافظ املحرق �س���لمان بن هندي اإلى اأن 
وج���ود مركبات بحري���ة بالقرب من البي���وت يف جزر 
اأم���واج قد ي�س���مح بتهري���ب املمنوعات والأ�س���لحة 

ب�سهولة، واأن ذلك يزعزع الأمن يف البالد.
وب���ني اأن اإدارة جزر اأمواج يف ال�س���ابق رف�س���ت 
ال�س���ماح لدوري���ات ال�رشط���ة الت�س���دي لالأعمال غر 

الآمنة واملخلة، ولكن مت ال�سماح اأخرا بذلك.
واأردف اأن وج���ود ج���زر اأمواج كم�رشوع �س���ياحي 
ا�س���تثماري خا����س ل ميك���ن اأن يكون �س���وءا اأخ�رش 

لوجود اأفعال خملة بالآداب بداخلها. 
وبني اأن جزر اأمواج ت�سهد اأحياًنا ممار�سات غر 
لئق���ة تغزو عادات وتقاليد اأه���ايل مملكة البحرين؛ 

وقال “هناك بع�س املمار�س���ات الغر لئقة بداخل 
مقاه���ي ج���زر اأم���واج، واإنن���ا ل ن�س���مح مبظاهر غر 
مرغ���وب بها بداخ���ل اجلزي���رة الواقع���ة يف حمافظة 

املح���رق”. ودعا املحافظ اإلى اأخذ الإجراءات احلازمة 
ب�س���اأن وجود اأي ظواهر �سلبية يرف�سها املجتمع من 

قبل وزارة الداخلية.

مروة خمي�س

• املحافظ متحدثا اأثناء املجل�س	
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وزير العدل: “وعد” جمدت الإرهابيني وطعنت يف الد�ستور
املحكمة اأرج�أت نظر الق�سية حتى جل�سة 17 اأبريل لالطالع والرد

ب���داأت املحكمة الكربى املدنية الأولى )الدائرة 
الإدارية( برئ��س���ة الق��سي جمعة املو�سى وع�سوية 
كل من الق�س����ة حمم���د توفيق وط�رق عبدال�س���كور 
وحمم���د الد�س���وقي واأم�ن���ة ����ر عب���د اهلل اإبراهي���م، 
النظ���ر اأم����س يف دعوى ح���ل جمعية العم���ل الوطني 
الدميقراط���ي “وع���د” املرفوع���ة م���ن وزي���ر العدل 
وال�سوؤون الإ�س���المية، اإذ مثل اجلمعية اأم�م املحكمة 

7 حم�مني كهيئة دف�ع عنه�.
ويط�ل���ب املدع���ي -الوزي���ر- يف الدع���وى من 
وت�س���فيته�،  املذك���ورة  اجلمعي���ة  ح���ل  املحكم���ة 
كونه���� ارتكبت ع���دة خم�لف�ت ج�س���يمة، بتمجيده� 
لالإره�بي���ني واعتب�ره���م “�س���هداء” واأنه� طعنت يف 
�رعية الد�ستور وحّر�س���ت على عدم احرتامه، ف�سالً 
عن تعري�س���ه� ب�أحك�م الق�س�ء وو�س���فه� ب�أنه� غري 
ع�دل���ة بطريق غ���ري مب��ر، ح�س���ب م���� ورد يف لئحة 

الدعوى التي قدمته� للمحكمة.
وخ���الل نظ���ر الدع���وى ط�ل���ب ممثل���و اجلمعية 
املحكمة ب�إمه�لهم للجل�س���ة الق�دم���ة لإبراز الوك�لة 
الر�س���مية ع���ن الأمني الع����م للجمعية، بع���د اأن ترد 
عليهم الوزارة ب��سمه الوارد يف ك�سوف�ته� الر�سمية، 
اإذ اإنه�، بح�س���ب م� ورد على ل�س����ن املح�مي �س�مي 
�س���ي�دي اأن ال���وزارة مل تواف���ق على املوؤمت���ر الع�م 
الث�من للجمعية -ح�س���ب م���� ورد يف لئحة الدعوى- 
وال���ذي مت خالله تعي���ني فوؤاد �س���ي�دي اأميًن���� ع�ًم� 
للجمعي���ة، وهو م� دع�هم لال�ستي�س����ح من الأمر من 
الوزارة من خالل خط�ب اأر�س���ل اإليه� �س�بًق�، اإل اأنهم 
مل يتلق���وا الرد حل���ني انعق�د اجلل�س���ة اأم�س، م� ح�ل 

دون متكينهم عمل اأي توكيل لتقدميه للمحكمة.
وق���ررت املحكمة اإرج�ء النظر يف الق�س���ية حتى 
جل�س���ة يوم 17 اأبريل املقبل؛ وذل���ك لالطالع والرد 

على لئحة الدعوى واإبراز املح�مني للوك�لة.
وج����ء يف اأ�س���ب�ب رف���ع الدعوى ح�س���ب م� ذكره 
الوزي���ر يف لئحة دع���واه اأن اجلمعي���ة املدعى عليه� 
حّب���ذت العن���ف واأي���دت الإره����ب والتحري����س على 

حت�سني اجلرائم واخلروج على ال�رعية.
واأ�س����ف اأنه ارتبط ا�س���تمراء العنف وا�ستط�بة 
اخلروج عن املم�ر�س���ة ال�سي��س���ية ال�سلمية بفل�سفة 
عم���ل واإيديولوجي���ة اجلمعي���ة املدع���ى عليه���� منذ 
ت�أ�سي�س���ه�، وقد جنح���ت يف بداية الأم���ر اإلى تطبيق 
ه���ذه الذهني���ة ال�سي��س���ية يف الواق���ع العمل���ي م���ن 
خالل جمموعة من املم�ر�س����ت واملخرج�ت املخ�لفة 
للق�نون، اإل���ى اأن بلغت من�ه�س���ته� لدولة الق�نون 
مبلًغ� غرَي م�س���بوق حني اأقدمت علًن� دون تورُّع على 
اإطالق و�س���ف “ال�س���هداء” عل���ى جن�ة ُحِك���َم عليهم 
بعد حم�كمة ع�دلة اأ�س���فرت عن حك���م ب�ت ب�لإعدام 
وذلك لقي�مهم بتنظي���م واإدارة جم�عة الغر�س منه� 
تعطيل اأحك�م الد�س���تور ومنع موؤ�س�س�ت الدولة من 
مم�ر�سة عمله� متخذين من الإره�ب و�سيلة لتحقيق 
اأغرا�س���ه� وجتنيد عن��ر له� ومت�بعة اأن�س���طتهم يف 

ت�س���نيع وا�س���تعم�ل العبوات املتفجرة وا�ستهداف 
اأفراد ال�رطة بق�س���د ازه�ق اأرواحهم؛ بغر�س اإ�س�عة 
الفو�سى واإث�رة الفنت وا�س���ع�ف موؤ�س�س�ت الدولة 
لإ�س���ق�طه�، وقد وقع���ت منهم تنفيًذا لأن�س���طتهم 
واأغرا�س���هم الإره�بي���ة جرائم قت���ل وال�روع يف قتل 
املجني عليهم م���ن اأفراد ال�رطة واإتالف املمتلك�ت 
الع�م���ة، وثبت اأن ارتك�بهم تلك اجلرائم ك�ن تنفيًذا 
لغر����سٍ اإره�بي، ف�س���اًل عن ح�س���ولهم على متويل 
م���ن جم�عة اإره�بي���ة خ�رجية لالإنف�ق على اأن�س���طته� 
الإره�بي���ة. واأف����د الوزي���ر اأن فع���ل املدع���ى عليه� 
واملتمث���ل يف اطالق و�س���ف “ال�س���هداء” على قتلة 
مدان���ني ومنف���ذ �س���دهم لأح���ك�م يف ق�س����ي� قتل 
وتفج���ري واإره����ب، اإمن� يدل مب� ل يدع جم�لً لل�س���ك 
عل���ى حتبي���ذ الإره����ب والتحري����س عليه، فو�س���ف 
الإره�ب���ي “ب�ل�س���هيد” قد يقع يف مك�ن الر�س���� من 
بع����س النفو�س فيفكرون يف حم�ك�ة اجل�ين، كم� اأنه 
��ضقاط مبا�رش على �لق�ض���اء ونز�هته وعد�لته، �إذ �أن 
و�س���ف اجل�ين املق�س���ي يف حقه حكًم� ب�ًت� ب�لإعدام 
جلرائ���م اقرتافه� رتب الق�ن���ون عليه� تلك العقوبة 
ب�”ال�س���هيد” اإمن� هو تعري�س حلكم الق�س����ء ونعًت� 
غري مب�����ر له بعدم العدال���ة. ومل تقف اجلمعية عند 
هذا احل���د يف مم�ر�س���ة حت�س���ني اجلرائ���م الإره�بية 
فعم���دت اإل���ى اإط���الق و�س���ف ال�س���هداء كذلك على 
بع�س ال�سجن�ء الف�رين من م�سجنهم، والذين ق�سوا 
اأثن�ء حم�ولة هروبهم بحًرا اإلى اأحد الدول يف ا�ستب�ك 

مع رج�ل ال�رطة �سهد تب�دل لإطالق الن�ر. 
وق���د تغ�فلت اجلمعي���ة املدعى عليه���� اأن من 
تهم يف م�س�ف الأبط�ل،  اأنزلتهم منزلة ال�سهداء و�سفَّ
مدان���ني يف جرائ���م اإره�بي���ة ب�أح���ك�م نه�ئي���ة، ومل 
يرتددوا يف �س���بيل تنفيذ خمط���ط هروبهم اأن يردوا 
قتي���ال اأحد رج����ل الأم���ن الأبري�ء املكلف���ني بت�أمني 

وحرا�سة ال�سجن الذي يق�سون فيه عقوبتهم.
ويف اإط�ر ا�سرتاتيجية اجلمعية الرامية اإلى زعزعة 
الثقة يف الق�س�ء البحريني والتحري�س على الإره�ب، 
مل تنفك يف جل اجتم�ع�ته� عن ت�أييد جمعية �سي��سية 
منحلة بحكم ق�س�ئي اأدانه� ب�لتحري�س على مم�ر�سة 
العنف والطع���ن يف �رعية الد�س���تور، وكذلك ت�أييد 
اأمينه���� الع����م ال�س����بق وامل���دان يف ق�س����ي� بينه� 
الرتوي���ج وحتبيذ تغيري النظ�م ال�سي��س���ي يف البالد 
ب�لق���وة، والتحري�س على بغ�س ط�ئف���ة من الن��س، 
والتحري����س عل���ى ع���دم النقي����د للقوان���ني. واإلى 
�سميمة م� تقدم وتوا�سالً لنته�ك�ت املدعي عليه� 
لأح���ك�م الق�س����ء وع���دم النقي����د لأح���ك�م الق�نون 
ق�م���ت ب�س���م ع�س���و للجمعي���ة وللجنته���� املركزية 
ليكون اأحد قي�دّييه� بع���د اأن اأدين بجرائم الرتويج 
لقل���ب نظ�م احلك���م واإه�نة جي����س اململكة والدعوة 
والتنظيم وامل�س����ركة يف م�س���ريات غري خمطر عنه� 

وهو املدعو “اإبراهيم �ريف ال�س���يد”، والذي ق�سَي 
مبع�قبته ب�ل�سجن ملدة 5 �سنوات لإدانته يف اجلرائم 
التي ن�س���بت اإليه مبوجب حكم ب�ت، وكذلك ب�إدانته 
ومع�قبته ب�حلب�س ملدة �س���نة يف ق�سية اأخرى تتعلق 
اأي�ًس���� ب�لتحري�س علًن���� على كراهية نظ����م احلكم، 
خم�لف���ة يف ذل���ك ق�نون اجلمعي�ت ال�سي��س���ية التي 
ت�ض���رط يف �لع�ض���و �أن يكون متمتًعا بكافة حقوقه 
املدنية وال�سي��س���ية، وهو الأمر ال���ذي حدا ب�لوزارة 
لرف�س الع���رتاف ب�ملوؤمت���ر الع�م للجمعي���ة والذي 

عقد يف 4/11/2016.
وتندرج املم�ر�س�ت املتقدم ر�سده� يف مدلول 
حت�س���ني اجلرائم والذي يق�سد به ت�س���وير الأفع�ل 
املعتربة جرمية يف �س���ورة اعم�ل م�روعة تقت�س���ي 
ال�ستح�س�ن والت�أييد، وهو مرادف للتحبيذ ويدخالن 
مًع���� يف معن���ى التحري����س، وق���د يتغ�ل���ى الف�ع���ل 
في�س���وره� يف �س���ورة الأعم�ل املجيدة اأو ي�س���وره� 
وك�أن اجل����ين اأتى ف�س���يلة م���ن الف�س����ئل ومن ثم 

ي�سفي على ف�عله� و�سف البطولة وال�سج�عة.
ويف ذات �س���ي�ق العقيدة ال�سي��س���ية املنحرفة 
التي اعتنقته� وداأبت على م�ر�سته� اجلمعية املدعى 
عليه����، فقد جنحت على نحو مُمنه���ج اإلى الطعن يف 
�رعية الد�ستور والتحري�س على عدم احرتامه وب�ت 
لديه���� التع���دي على ال�رعي���ة الد�س���تورية وثوابت 
دول���ة الق�ن���ون اأح���د مرتكزاته����، فنجده���� يف بي�ن 
ت�س�مني مع جمعي�ت اأخرى تعلن: “رف�سه� لد�ستور 
2002 واعتب�ره �س����قًط�” واأنه “د�س���تور غري �رعي 
طب���خ يف اخلف�ء ويف غفلة م���ن املواطنني” واأنه -اأي 
الد�س���تور- زّور اإرادة ال�س���عب”، واأنه “د�ستور غري 
�رع���ي ومنتهية �س���الحيته قبل اأن يب���داأ” واأنه “ج�ء 
خالًف� للتعهدات التي و�سعت يف امليث�ق”، واأن هذا 
الد�ستور “جعل لل�س���لطة الت�ريعية دور ث�نوي ت�بع 
للحك���م”. وت�بع، وي�أتي م� تق���دم بي�نه من خم�لف�ت 
ج�س���يمة -ك�فًي� للتقدم لعدال���ة املحكمة بطلب حل 
اجلمعية- يف �سوء طبيعة الجت�ه الأ�س��سي للجمعية 
املذكورة والتي داأبت من خالله الت�أ�س���ي�س امُلمنهج 
للت�سكيك يف ال�رعية الد�ستورية وب�ت التعدي على 
الد�س���تور وثوابت دولة الق�ن���ون اأحد مرتكزات هذه 

اجلمعية.
وقد ا�س���تمر ه���ذا التوجه م���ن اجلمعية املدعى 
عليه���� بل اأنه قد حتول اإلى �س���ورة اأخطر من �س���ور 
التحري����س املب�����ر عل���ى رف����س مب�دئ الد�س���تور 
حي���ث داأب���ت على ترديد عب����رة “الأزمة ال�سي��س���ية 
الد�س���تورية” وه���ي عب����رة ولئ���ن ك�ن ل تت�س���من 
ا�س���ن�د مب��ر اإلى الد�س���تور اإل اأن جمم���وع العب�رات 
امل�س���تخدمة وامل�س����حبة له���� ي�س���تخل�س منه� اأن 
الق�س���د هو الطعن يف اأ�س��س مبداأ �س���ي�دة الق�نون 
وهو م� جتلى بو�س���فه� املنفذ فيه���م حكم العدام 

واملجرمني الذي ق�سوا ب�ل�سهداء.
واإزاء م� �سبق بي�نه من اإمع�ن اجلمعية املذكورة 
يف موا�سلة نهجه� املخ�لف لأ�سل م�روعيته�، وبنحو 
يجعل منه� جمعية ف�قدة بنحو كلي ملقوم�ت العمل 
ال�سي��س���ي امل����روع، ويف اإط�ر اجله���ود املبذولة يف 
مك�فحة الإره�ب والعنف والتطرف، بجميع اأ�س���ك�له 
واأ�س����ليبه ومظ�هره و�سور دعمه -�سواء ال�ريحة اأو 
ال�سمنية- وم� ميثله ذلك من تهديد لأمن املواطن 
وا�س���تقرار الوط���ن وتعري����س اأرواح الأبري�ء للخطر 
وا�س���تهداف املكت�س���ب�ت الجتم�عية والقت�س�دية، 
���� يف ظ���ل تزامن ذل���ك مع م���� تتعر�س له  وخ�سو�سً

مملكة البحرين من اأعم�ل اإره�بية وتخريبية.
واأ�س����ر اإل���ى اأن كل ذل���ك يوؤكد م���دى الأخط�ر 
الن�جمة عن ا�س���تمرار وجود هذه اجلمعية ون�س����طه� 
عل���ى الأم���ن وال�س���تقرار، ودوره���� يف خل���ق بيئ���ة 
ح��س���نة للعنف والإره����ب، وتقوي�س املكت�س���ب�ت 
الدميقراطي���ة، والإ����رار مبن����خ العم���ل ال�سي��س���ي 
وتط���وره. ولفت���ت اإل���ى اأن م���ن حم�س���لة م���� تقدم 
يت�س���ح جلًي� اأن مب�دئ اجلمعية واأهدافه� وبراجمه� 
الثواب���ت  م���ع  تتع�ر����س  واأ�س����ليبه�  و�سي��س���ته� 
الوطني���ة التي يقوم عليه� نظ����م احلكم يف اململكة 
وذل���ك ب�ملخ�لف���ة لن�س امل����دة الرابعة م���ن ق�نون 
اجلمعي�ت ال�سي��س���ية الذي يعترب م� تقدم �رًط� من 

�رشوط تاأ�ضي�س �جلمعية و�أي�ضا �رشًطا ال�ضتمر�رها.
وحيث اأن امل����دة )23( من ق�ن���ون اجلمعي�ت، 
تن����س عل���ى اأنه )يج���وز لوزير الع���دل اأن يطلب من 
املحكم���ة الك���ربى املدني���ة احلك���م بح���ل اجلمعي���ة 
وت�س���فية اأمواله� وحتديد اجلهة التي ت���وؤول اإليه� 
ه���ذه الأم���وال، وذل���ك اإذا ارتكبت خم�لفة ج�س���يمة 
لأحك�م د�س���تور اململكة اأو هذا الق�نون اأو اأي ق�نون 
اآخر من قوانينه�، اأو اإذا مل تقم اجلمعية خالل الفرتة 
املح���ددة يف احلكم ال�س����در ب�إيق�ف ن�س����طه� وفًق� 
للم�دة ال�س����بقة ب�إزالة اأ�س���ب�ب املخ�لفة التي �سدر 
احلكم ا�س���تن�داً اإليه�. وعلى املحكمة حتديد جل�س���ة 
لنظر هذا الطلب خالل ال�س���بعة اأي����م الت�لية لإعالن 
�س���حيفته اإل���ى رئي����س اجلمعية مبقره� الرئي�س���ي، 
وتف�س���ل املحكمة يف طلب احلل خ���الل ثالثني يوًم� 

على الأكرث من ت�ريخ اجلل�سة املذكورة........(.
وانته���ت ال���وزارة اإلى اأن���ه ومن جم����ع م� تقدم 
يخل�س املدع���ي “الوزير” اإل���ى اأن اجلمعية املدعى 
عليه� انحرفت يف مم�ر�سة ن�س�طه� ال�سي��سي بحيث 
مل يتبق له� من جم�ل املم�ر�س���ة ال�سي��سية ال�سلمية 
�سيء، بعد اأن �سعت حثيًث� اإلى عرقلة م�س�ر �سلط�ت 
الدولة -�سواء التنفيذية اأو الق�س�ئية اأو الت�ريعية- 
اإذ حمل���ت اأيديولوجيته� عدواًن� �س����رًخ� على حقوق 
د�س���تورية مق���ررة، كم� انط���وت على انح���راف بواح 
يف مم�ر�سة ن�س����طه� ال�سي��س���ي مبعزل عن املك�نة 

الت���ي حتظى اأو يتعني اأن حتظ���ى به� يف ظل ق�نون 
اجلمعي����ت ال�سي��س���ية، حيث يتع���ني اأن تدور هذه 
اجلمعي����ت يف فلك احرتام ه���ذه املك�نة وتوفري كل 
�س���بيل يهدف اإلى احرتام الق�نون الحرتام الأوفى، 
ويتطلب ذلك اأول م� يتطلب اأن تكون مب��رة العمل 
ال�سي��س���ي الر�س���يد مم� يتعني اأن تراعي ب�س�أنه كل 
دواعي احلر�س يف اإتب�ع ج�د ال�سبيل يف �س�أن اإجراءات 
مم�ر�سته، فبذلك وحده يتحقق مبداأ �سي�دة الق�نون 
ال���ذي ه���و غ�ي���ة اأ�س��س���ية ومب���داأ كلي يق���وم عليه 
البني�ن الق�نوين بك�مله، مب� فيه الد�س���تور، بداهة، 
ب�عتب����ره الوثيق���ة التي حتوي املب����دئ التي حتكم 
حركة املجتمع وت�سمن احلقوق واحلري�ت الأمر الذي 
تغدو معه الدعوى امل�ثلة -واحل�لة هذه- م�س����دفة 
�سحيح الق�نون وحممولة على اأ�سب�ب تكفى حلمله� 

مم� يتعني معه احلكم للمدعي بطلب�ته.
وال�س���وؤون  الع���دل  وزارة  اأن  ب�لذك���ر  اجلدي���ر 
الإ�س���المية والأوق����ف، �رح���ت يف وقت �س����بق عن 
قي�مه���� برف���ع دع���وى ق�س����ئية بطلب ح���ل جمعية 
)وعد(، وذلك يف �سوء م� ارتكبته اجلمعية املذكورة 
من خم�لف�ت ج�س���يمة ت�س���تهدف مب���داأ احرتام حكم 
الق�ن���ون، ودع���م الإره�ب وتغطي���ة العنف من خالل 
متجيده���� حمكوم���ني يف ق�س����ي� اره����ب ب�لتفجري 
وا�س���تخدام الأ�س���لحة والقت���ل نتج عنه� ا�ست�س���ه�د 
واإ�س����بة ع���دًدا م���ن رج�ل الأم���ن، وت�أييده���� جه�ت 
اأُدينت ق�س����ئي� ب�لتحري�س على العنف ومم�ر�سته، 
والرتويج وحتبيذ تغيري النظ�م ال�سي��س���ي يف البالد 

ب�لقوة.
املخ�لف����ت  ه���ذه  اإن  الع���دل  وزارة  وق�ل���ت 
امل�س���تمرة �س���كلت يف جممله���� خروج���� كلي���� ع���ن 
مب�دئ العمل ال�سي��س���ي امل����روع يف ظل مبداأ حرية 
ت�س���كيل اجلمعي�ت ال�سي��سية اأو الن�سم�م لأي منه� 
ب�عتب�ره���� تنظيم����ت وطني���ة �س���عبية دميقراطية 
تعم���ل على تنظيم املواطنني ومتثيلهم يف اإط�ر من 
الوحدة الوطنية وال�س���الم الجتم�عي والدميقراطية 
على النحو املبني ب�لد�ستور وميث�ق العمل الوطني.

واأك���دت احلر�س على اأولوية ت�س���حيح امل�س����ر 
ال�سي��سي، وامل�سي قدًم� يف جهود مك�فحة الإره�ب 
والعنف والتطرف، بجميع اأ�سك�له واأ�س�ليبه ومظ�هره 
و�س���ور دعم���ه وم���� ميثل���ه ذلك م���ن تهدي���د لأمن 
املواطن وا�س���تقرار الوطن وتعري�س اأرواح الأبري�ء 
للخطر وا�ستهداف املكت�سب�ت الت�ريخية والوطنية، 
���� يف ظ���ل تزامن ذل���ك مع م���� تتعر�س له  وخ�سو�سً

مملكة البحرين من اأعم�ل اإره�بية وتخريبية.
واأكدت الوزارة اأن حفظ الأمن وا�س���تمرار تعزيز 
التنمي���ة يف ك�فة املج�لت هو الدافع ال�س�����س لكل 
املخل�س���ني الذي���ن يعملون فوق ت���راب هذا الوطن 
ويف خمتل���ف مواقعه���م ومبختلف مذاهبه���م، الذين 
وقفوا ب�س���دق يف وج���ه تلك التنظيم����ت املتطرفة 
وامل�س����ريع الق�س����ئية على مر الت�ريخ ويف خمتلف 
املواقع، وم�ر�سوا دورهم الوطني يف البن�ء والتطوير 

وخدمة جمتمعهم بال متييز.

اجل��م��ع��ي��ة ان���ح���رف���ت وف���ق���دت م���ق���وم����ت ال��ع��م��ل ال�����س��ي������س��ي عبا�س اإبراهيم

املتهمون الثالثة الهاربون اأع�ساء يف جماعات مرتبطة باحلر�س الثوري
ل عالقة لهم ب�لعمل ال�سي��سي امل�روع ول التعبري ال�سلمي عن الراأي... “الني�بة”: 

املن�م���ة - بن�: اأكد املح�م���ي الع�م رئي�س ني�بة 
اجلرائ���م الإره�بي���ة اأحم���د احلم����دي اأن املتهم���ني 
البحرينيني الثالثة الذين اأعلنت اخل�رجية الأمريكية 
اإدراج اثن���ني منه���م عل���ى ق�ئمة الإره����ب الع�ملي، 
واألقت ال�رطة الأمل�نية القب�س على ث�لث يف برلني، 
هم متهمون ب�لن�سم�م اإلى جم�ع�ت اإره�بية مرتبطة 
ب�حلر�س الثوري الإيراين، وت�سببت يف ارتك�ب اأعم�ل 
اإجرامية، ل عالقة له� ب�لعمل ال�سي��س���ي امل�روع ول 

التعبري ال�سلمي عن الراأي.
ورحب احلم�دي - يف بي�ن �سح�يف - ب�لإجراءات 
التي اتخذته� ال�س���لط�ت الأمريكية ب����إدراج كل من 
املتهم���ني مرت�س���ى جميد ال�س���ندي، واأحمد ح�س���ن 
حبيب يو�سف على ق�ئمة الإره�بيني الع�مليني بن�ًء 
عل���ى الأم���ر التنفي���ذي )13224(، واته�مه� لإيران 
بتقدمي اأ�س���لحة ومتويل وتدريب للم�س���لحني، وهم� 
ع�س���وان ب�رزان يف “�راي���� ال�س���رت” الإره�بية، اإلى 
ج�ن���ب اإعالن متحدث ب��س���م الدع����ء الع�م يف برلني 
اإلق����ء ال�رطة الأمل�ني���ة القب�س عل���ى ط�لب اللجوء 

املدعو في��س حممد ال�سويخ.
وق�ل اإن هوؤلء املتهمني الثالثة �س����در بحقهم 
مذك���رات توقي���ف دولي���ة بع���د اته�مه���م ب�رتك�ب 
اأعم����ل عنف واإره�ب، معترًبا اأن الإجراءات الأمريكية 
والأمل�نية، وب�لتن�س���يق مع ال�رطة اجلن�ئية الدولية 
“الإنرتب���ول”، مبث�ب���ة خط���وة مهم���ة عل���ى �س���عيد 
التع����ون ال���دويل ملك�فح���ة التنظيم����ت الإره�بي���ة 
املتطرفة.  واأو�سح رئي�س ني�بة اجلرائم الإره�بية اأن 
املتهم الأول املدعو ال�س���يد مرت�سى جميد رم�س�ن 
علوي ال�س���ندي )34 ع�ًم�( ه�رب من تنفيذ 7 اأحك�م 
ق�س����ئية ب�ل�س���جن يف جممله� ملدة 84 �س���نة و�ستة 

اأ�س���هر بعد اإدانته بت�أ�سي�س وتنظيم واإدارة جم�ع�ت 
وخالي���� اإره�بية ب�لتع�ون مع ال�س���تخب�رات الإيرانية 
وعن�����ر م���ن التي����ر ال�س���دري يف الع���راق، وحي�زة 
وا�س���تعم�ل املتفجرات والتدريب على ا�س���تخدامه� 
لأغرا�س اإره�بية، ومتوي���ل جم�ع�ت اإره�بية، واإخف�ء 
حمكوم���ني يف ق�س����ي� جن�ئي���ة وم�س����عدتهم عل���ى 
اله���رب، والتحري�س عل���ى ارتك�ب جرائ���م اإره�بية، 
وال�س���عي والتخ�بر لدى دولة اأجنبي���ة للقي�م ب�أعم�ل 
عدائية �سد البالد، وج�ٍر حم�كمته غي�بًي� يف 5 ق�س�ي� 
اأخرى لته�م�ت ذات �س���لة ب�أعم�ل قتل واإره�ب، من 
بينه� الق�س���ية املعروفة ب��س���م “كت�ئب ذو الفق�ر 
الإره�ب���ي”، و”تنظي���م ق���روب الب�س���طة الإره�بي”، 

و”تفجري ب��س �سرتة”.
واأ�س����ف اأن املته���م ه���و اأح���د ق����دة التنظيم 
الإره�ب���ي، ال���ذي مت الك�س���ف عنه بت�ري���خ 4 م�ر�س 
احل����يل، ول تزال الق�س���ية قيد التحقي���ق يف الني�بة 
�لعامة، و�ملتورط فيها 54 اإره�بًي�، منهم 12 متهم�ً 
ه�رًب� ومتواجًدا يف اإي���ران والعراق و41 متهًم� داخل 
البحري���ن، ومت القب�س عل���ى )25( منهم ممن ق�موا 
بتنفي���ذ اأعم����ل اإره�بي���ة، ووجه���ت الني�ب���ة الع�مة 
ل���ه وللمتهمني الآخري���ن 16 تهمة، منه�: ت�أ�س���ي�س 
وتنظيم واإدارة جم�ع���ة اإره�بية، وقتل اأفراد ال�رطة 
عم���ًدا وال����روع يف قتل اآخري���ن، وا�س���ترياد وحي�زة 
وا�ستعم�ل املتفجرات والأ�سلحة الن�رية، والتدريب 
عل���ى ا�س���تخدامه�، وم�س����عدة متهم���ني حمكومني 
على اله���رب، والإت���الف وال�رقة ب�لإك���راه ومق�ومة 
ال�س���لط�ت والتع���دي عل���ى الق�ئم���ني عل���ى تنفيذ 
الق�نون، واله���روب من احلب�س بع���د القب�س ق�نون�ً 
وامل�س����عدة على الهروب والإيواء والت�سرت والإخف�ء 

لأع�س�ء التنظيم الإره�بي.
وك�س���ف عن اته�م املدعو )مرت�س���ى ال�سندي( 
واأع�س����ء هذا التنظيم الإره�بي ب�لإعداد والتخطيط 
لع���دد من اجلرائ���م بغر�س الإخ���الل ب�لنظ����م الع�م 
وتعري�س �س���المة اململكة واأمنه� مواطنيه� للخطر، 
ومنه�: واقعة �س���بط اأ�س���لحة ن�رية ر�س��سة وعبوات 
متفج���رة داخ���ل طراد على �س����طئ البح���ر بت�ريخ 1 
دي�س���مرب 2016، وواقعة الهجوم على �س���جن “جو” 
وتهريب ع����رة حمكومني يف ق�س����ي� اإره�بية وقتل 
اأحد رج�ل ال�رطة واإ�س�بة اآخرين و�رقة اأ�سلحة ن�رية 
بت�ري���خ 1 ين�ير 2017، وا�س���تهداف اإحدى دوري�ت 
ال�رط���ة ب�أعرية ن�ري���ة يف منطقة بني جم���رة بت�ريخ 
14 ين�ير 2017، وعملية �غتيال �أحد �ضباط �ل�رشطة 
مبنطقة البالد الق���دمي بت�ريخ 28 ين�ير 2017 اأم�م 
مزرعته اخل��س���ة، وعملية حم�ولة الهروب عرب البحر 
اإلى اإيران ومق�ومة رج�ل ال�رطة ب�إطالق الن�ر عليهم 
داخل املي�ه الإقليمية للمملكة، مم� اأ�سفر عن مقتل 
ثالثة من اأع�س����ء التنظيم بت�ري���خ 9 فرباير 2017، 
وواقعة �سبط اأ�س���لحة ن�رية ومواد متفجرة ت�ستخدم 
يف اجلرائ���م الإره�بي���ة يف منطق���ة الدي���ر بت�ري���خ 9 

فرباير 2017.
واأ�س����ف اأحمد احلم�دي املح�م���ي الع�م رئي�س 
ني�ب���ة اجلرائم الإره�بي���ة اأن املتهم الث����ين املدعو 
اأحم���د ح�س���ن حبي���ب يو�س���ف )31 ع�ًم�( ه����رب من 
تنفي���ذ احلك���م الق�س����ئي ب�ل�س���جن مل���دة 15 ع�ًم� 
بعد اإدانته ب�لن�س���م�م اإلى جم�ع���ة اإره�بية، واإحداث 
ع���دة تفجريات تنفي���ًذا لأغرا�س اإره�بية، و�س���ن�عة 
وحي�زة وا�س���تعم�ل املتفجرات، حيث ق����م واآخرون 
بت�سكيل خلية اإره�بية وت�سنيع ثالث عبوات ن��سفة 

ا�ستهدفت موؤ�س�س����ت م�رفية ع�م 2013، نتج عن 
اإحداه���� تفجري ال����راف الآيل الت�بع لبن���ك البحرين 
الوطني فرع �س���ند. واأ�س����ر اإلى حم�كمة هذا املتهم 
غي�بًي� اأي�ًس� يف ق�سية التنظيم الإره�بي “كت�ئب ذو 
الفق�ر” واملنظورة اأم����م املحكمة الكربى اجلن�ئية، 
بتهم الن�س���م�م واآخرين اإلى هذه اجلم�عة الإره�بية 
مع العلم ب�أغرا�س���ه� الإره�بي���ة. حيث دلت حتري�ت 
اإدارة املب�ح���ث اجلن�ئي���ة اإلى قي�م قي����دات بع�س 
التي����رات الإره�بية والتي تتخ���ذ من مملكة البحرين 
�س����حة ملخطط�ته� واأعم�له� الإره�بي���ة، واله�ربني 
خ�رج الب���الد ويتنقلون ب���ني اإيران والع���راق، بعقد 
العدي���د م���ن اللق����ءات فيم� بينه���م ب�إي���ران بدعم 
وتن�س���يق وتوجيه من بع�س قي�دات النظ�م الإيراين 
وعن�����ر احلر����س الثوري الإي���راين الت�بع���ة للنظ�م، 
بغر�س توحي���د ن�س����طهم الإجرامي داخ���ل البحرين 
والندم����ج فيم���� بينهم بت�أ�س���ي�س تنظي���م اإره�بي 
موح���د حتت م�س���مى “كت�ئب ذو الفق�ر”، واأن�س����أت 
عدة جل����ن نوعي���ة للتجني���د والتدريب الع�س���كري، 
وت�س���نيع العب���وات املتفج���رة وتهري���ب الأ�س���لحة 
واملتفج���رات ع���رب املن�ف���ذ احلدودي���ة، والتموي���ل 
والدعم امل�يل، وال�س���تخب�رات وال�س���وؤون الإعالمية، 
وجلن���ة لالإيواء وتق���دمي الدع���م للمطلوب���ني اأمنًي�. 
واعرتف اأحد املتهمني املقبو�س عليهم، وبح�س���ور 
حم�ميه، ب�ن�س���م�مه اإلى �راي� الأ�س���رت الإره�بية بن�ء 
عل���ى طلب املتهم يف ع����م 2013 ونقل مب�لغ م�لية 

لدعم املطلوبني بطلب منه.
واأف�د رئي�س ني�بة اجلرائم الإره�بية اأن املتهم 
الث�ل���ث املدعو في�����س حممد جعفر ال�س���ويخ )27 
ع�ًم�(، والذي األقت ال�رطة الأمل�نية القب�س عليه يف 

برلني، هو مطلوب دولًي� يف ق�سية التنظيم الإره�بي 
التحقي���ق”، ومت طل���ب ت�س���ليمه بوا�س���طة  “قي���د 
“الإنرتب���ول” لإخ�س����عه للمح�كمة، كون���ه اأحد ق�دة 
التنظيم الإره�بي، الذي ي�س���م 54 اإره�بًي� وال�س�بق 
الإ�س�رة اإليه ومت ت�أ�سي�سه بوا�سطة ه�ربني مقيمني 
يف اإي���ران والعراق وعلى راأ�س���هم املدعو )مرت�س���ى 
ال�س���ندي(. واأ�س����ر اإل���ى اأن التحري����ت واعرتاف����ت 
املقبو�س عليهم دلت على �س���لوع املتهم ال�سويخ 
من مقر اإق�مته يف اأمل�ني� بتدبري اإجراءات �س���فر عدد 
من اأع�س�ء التنظيم اإلى اإيران والعراق للتدريب على 
ا�ستعم�ل املتفجرات والأ�سلحة الن�رية يف مع�سكرات 
احلر�س الث���وري لإعدادهم لتنفيذ اجلرائم الإره�بية 
داخل البالد، ووجهت الني�بة الع�مة له خم�س اته�م�ت 
رئي�سة، من بينه�: الن�س���م�م اإلى جم�عة اإره�بية مع 
العلم ب�أغرا�سه� الإره�بية، والتدريب على ا�ستعم�ل 
الأ�س���لحة واملفرقع����ت تنفي���ًذا لأغرا����س اإره�بية، 
وامل�س����عدة على الهروب والإيواء والت�سرت والإخف�ء 

لأع�س�ء التنظيم الإره�بي.
واأك���د اأحم���د احلم����دي املح�م���ي الع����م رئي�س 
ني�بة اجلرائم الإره�بي���ة اأن حتقيق�ت الني�بة الع�مة 
م�س���تمرة على م���دار الي���وم ل�س���تكم�ل التحقيق�ت 
واإجن�زه� واإع���داد اأوراق الق�س���ية للت�رف النه�ئي 
فيه����، م�س���رًيا اإلى اأهمية التع�ون ال���دويل يف تب�دل 
املعلوم����ت وتعقب املطلوب���ني اأمنًي� وت�س���ليمهم 
بوا�س���طة “الإنرتبول” اإلى العدالة، وت�سييق اخلن�ق 
�الإرهابي���ة �ملتطرف���ة، و�إحب���اط  �لتنظيم���ات  عل���ى 
خمطط�تهم الإجرامية التي ت�ستهدف الإخالل ب�لأمن 
والنظ�م الع�م، وترويع الأبري�ء والآمنني، وا�ستهداف 

املمتلك�ت الع�مة واخل��سة.
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ذكرى احتالل العراق

اطلع���ت كغريي م���ن الق���راء على اخلرب 
ال���ذي تناقلت���ه و�س���ائل الإع���الم م���ن خالل 
و�س���ائل التوا�س���ل الجتماع���ي ح���ول اإدراج 
م���ادة  الإماراتي���ة  الرتبي���ة والتعلي���م  وزارة 
الرتبية الأخالقية �س���من املناهج املدر�سّية 
يف خطوة تعترب الأولى من نوعها يف املنطقة. 
وتت�سّمن ماّدة الرتبية الأخالقية 5 عنا�رص 
رئي�س���ية هي الأخالقيات والتطوي���ر الذاتي 
واملجتمعي، والثقافة والرتاث بالإ�ساّفة اإلى 

الرتبية املدنية واحلقوق وامل�سوؤوليات.
وذكرت امل�س���وؤولة عن الربنامج اأن هذه 
املادة �س���يبداأ تقدميها مطلع �سهر �سبتمرب 
القادم اأي م���ع بدء العام الدرا�س���ي اجلديد، 
اإل���ى اأن العدي���د م���ن دول الع���امل  م�س���رية 
العريق���ة ب���داأت تقدميه���ا لطلب���ة املدار�س 
وم���ن هذه ال���دول الياب���ان وكوريا وفرن�س���ا 
وبريطاني���ا، م�س���يفة اأن تل���ك ال���دول بداأت 
تقدميه���ا بع���د ك���وارث معين���ة حل���ت بها، 

واأك���ّدت اأن دولة الإم���ارات العربية املتحدة 
ل���ن تنتظر اأن حت���ل كارثة، ل ق���ّدر اهلل، كي 
تق���وم بعد ذلك بتقدمي ه���ذه املاّدة املهّمة 
لتح�سني �سلوكيات النا�سئة وال�سباب الذين 
تق���ع عليهم م�س���وؤولية بناء م�س���تقبل الدول 

واملجتمعات.
واأن���ا هن���ا اأ�س���جل تقدي���را واإعجاب���ا ملا 
اأقدم���ت عليه دولة الإمارات العربّية املتحدة 
بتبّن���ي ه���ذه املب���ادّرة، لتكون �س���ّباقة كما 
املفي���ّدة  املب���ادرات  يف  دائم���اً  عودتن���ا 
والإيجابّي���ة، فنحن يف دولن���ا العربّية ل نقوم 
يف الغالب بدرا�سة تطبيق ما هو مطلوب قبل 

وقوع امل�سكلة.
حتية اإجالل واإكبار للم�س���وؤولني يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة على هذه 
الروؤية الثاقبة، والنظرة بعيدة املدى للكثري 
م���ن الإيجابي���ات، وم���ن بينه���ا تق���دمي هذه 
املادة املدر�س���ّية التي �سيكون لها بال �سك 

مردودها اجلّيد على الطلّبة.
نح���ن بحاج���ة اإل���ى غر����س تل���ك العنا�رص 
اخلم�س���ة التي ت�س���تمل عليها م���ادة الرتبّية 
الأخالقّية يف نفو�س اأبنائنا من املراحل الأولى 
يف التعليم، فنحن بكل �رصاحة اأ�سبح تركيزنا 
الأك���رب على التعليم فق���ط وتغافلنا الأهمية 
الإ�س���المي  دينن���ا  اإن  للرتبي���ة.  املتعاظم���ة 
احلنيف، و�س���ائر الأديان ال�سماوية تدعو اإلى 
الهتمام بالأخالق احلميدة وال�سلوك القومي، 
ولي����س عيباً اأن نقلد دولً �س���بقتنا يف تطوير 
مناهجن���ا التعليمي���ة وتطبي���ق ما ه���و جديد 
وحدي���ث ويتواك���ب م���ع عاداتن���ا وتقاليدنا 
وذلك خلل���ق جيل واٍع ومتعل���م جيداً ومدرك 
ل���كل واجبات���ه وم�س���وؤولياته جت���اه الوط���ن. 
وباعتق���ادي اإننا بحاجة لتطبي���ق هذه املادة 
يف مناهجن���ا دون ت���ردد اأو تاأخ���ري، حالها يف 
ذل���ك حال مادة “املواطن���ة” التي اأدخلت يف 

مناهجنا موؤخراً.
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فالح هادي الجنابي 

اإي���ران بلد ميتلك ثروات وخريات 
واإمكانيات كبرية جدا �س���واء من حيث 
امت���الك الغ���از والب���رتول واملع���ادن 
ال���روة  حي���ث  م���ن  اأو  املختلف���ة 
وال�س���ناعات  واحليواني���ة  الزراعي���ة 
اليدوي���ة، ه���ذا البل���د ل���و كان يف يد 
اأمين���ة غ���ري ي���د نظ���ام امل���اليل لكان 
النم���ور  اأن يك���ون �س���من  بالإم���كان 
 الآ�سيوية اقت�س���اديا بل يف طليعتها.
الأو�س���اع  يف  نتمع���ن  عندم���ا  الي���وم 
املختلف���ة لإي���ران بع���د اأك���ر من 37 
عام���ا م���ن احلك���م الظالم���ي القمعي 
امل���اليل، جن���د  لنظ���ام  ال�س���تبدادي 
اأن ه���ذا البلد وبدل من اأن ي�س���بح يف 
اآ�س���يويا،  طليع���ة البل���دان املتقدمة 
�س���ار من البلدان املتخلفة والفقرية 
ه���ذا  ت���ورط  ب�س���بب  وامل�س���بوهة 
بالدي���ن  املتاج���ر  الرجع���ي  النظ���ام 
والإره���اب  التط���رف  ت�س���دير  يف 
املنطق���ة. دول  يف   والتدخ���ل 
ال�س���عب الإي���راين الذي �س���ار يواجه 
الفق���ر، مل يدع���ه ه���ذا النظ���ام بهذا 
احل���د، اإمنا دفع���ه نحو الأ�س���واأ عندما 
�س���ار يعاين ما يق���ارب من 30 مليونا 
من املجاع���ة، وهذا الأم���ر يف حد ذاته 
مفارق���ة فريدة م���ن نوعه���ا ل ميكن 
اأن حت���دث اإل يف ظ���ل نظ���ام كنظ���ام 
املاليل يف اإي���ران حيث اجلهل والقمع 
بالدي���ن. واملتاج���رة   وال�س���تبداد 
بع���د كل ه���ذه امل�س���ائب والوي���الت 
التي جلبها نظام املاليل اإلى ال�س���عب 
اأن هن���اك نهاي���ة  الإي���راين، ل يب���دو 
مل�س���ائب هذا النظام وكوارثه، حيث 
اإن هناك غرامة قدرها 80 مليار دولر 
يتوج���ب عل���ى نظ���ام امل���اليل دفعها 
ب�س���بب جرائم اإرهابية ارتكبها النظام 
يف �س���ائر اأرجاء العامل، حيث اإنه طبقا 
مل���ا اأفاد به ع�س���و يف برملان املاليل، 
فاإن���ه مت �س���حب ملي���ار و600 مليون 
دولر منه���ا م���ن قب���ل لوك�س���مبورغ 
�س���حب  مت  ذل���ك  وقب���ل  موؤخ���را 
 ملي���اري دولر من قب���ل الأمريكيني.
ه���ذا النظ���ام ال���ذي مل ي���ر ال�س���عب 
الفق���ر  �س���وى  ورائ���ه  م���ن  الإي���راين 
واملجاعة والبوؤ�س والتخلف واحلرمان، 
يق���وم ب�رصق���ة ونه���ب حا�رص ال�س���عب 
اأجيال���ه، ولذلك  الإي���راين وم�س���تقبل 
فاإن���ه نظ���ام يت�س���م بخط���ورة من نوع 
خا����س ول يوج���د مثيل ل���ه يف تاريخ 
التاري���خ،  يف  ال�س���تبدادية  الأنظم���ة 
ذلك اأنه ي�س���عى من اأج���ل اإعادة عجلة 
الزمن اإلى الع�س���ور الو�س���طى وجعل 
ال�سعب الإيراين مكبال مبختلف الأغالل 
والأ�س���فاد، وهكذا نظ���ام ل يوجد حل 
ميكن ال�ستفادة منه يف اإ�سالحه �سوى 
الإ�س���قاط كما دع���ت وتدعو املقاومة 

الإيرانية. “احلوار املتمدن”.

ثمن مغامرات الماللي 
والحبل على الجرار
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سوالف

تغريات مهمة حدثت يف ال�ساحة الدولية 
اأك���دت للع���امل اأن البحري���ن قلع���ة ح�س���ينة 
وق���ادرة على ك�رص اأنياب املعتدي والق�س���اء 
واأخطره���ا  والتهدي���د  الع���دوان  ب���وؤر  عل���ى 
الإره���اب، حي���ث جتمعت دول الع���امل حولها 
كل  وح�س���دت  وهيئاته���ا  منظماته���ا  ب���كل 
الطاق���ات ملواجهة الإره���اب الإيراين بوقفة 
�س���ارمة ون�س���ف �سيا�س���ة املرتزق���ة الذين 
تزودهم اإيران بالأ�سلحة، ولعل بيان اخلارجية 
الأمريكية الأخري املت�سامن مع البحرين �سد 
الإرهاب واإ�سارته الوا�س���حة اإلى قيام اإيران 
بت�سليم الأ�س���لحة اإلى الإرهابيني ومتويلهم 
وتدريبه���م وزي���ادة هجم���ات الإرهابيني يف 
البحرين مبثابة ال�سيحة التي �ستدمر العمالء 

والإرهابيني واإعالمهم ال���كاذب الذي ناف�س 
ال�سياطني. 

رتم”... �سمعت  “قف مع حقك �س���وف حتحُ
ه���ذه احلكم���ة من �س���يدي �س���احب ال�س���مو 
امللكي الأم���ري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 
رئي����س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه خالل 
ح�سوري جمل�سه الأ�سبوعي العامر ذات يوم، 
والبحري���ن وقف���ت م���ع حقه���ا ودافع���ت عن 
�س���عبها يف الوق���ت الذي حتالف���ت فيه قوى 
كث���رية عليها بيد اأنها كان���ت يف حالة تاأهب 
ق�س���وى دفاع���ا عن حقه���ا ومل تخفه���ا تلك 
التحالف���ات واجلبه���ة الوا�س���عة م���ن العداء، 
در�س���ا  الع���امل  واأعط���ت كل دول  انت����رصت 
يف الوح���دة الوطني���ة والقدرة عل���ى مواجهة 

ال�سغوط وقطعت امل�سار بكل ثبات وعزمية. 
خ���الل الأع���وام ال�س���تة الت���ي انق�س���ت 
يف  الإي���راين  الإره���اب  مع���دلت  ارتفع���ت 
البحرين وو�سل العمالء اإلى اأعلى م�ستوى من 
الرفاهية يف عهد الرئي�س الأمريكي ال�س���ابق 
اأوبام���ا واكتم���ل التع���اون بينه���م يف الإنتاج 
والتخ�س�س وكانوا ينتظرون الظروف لتكرار 
ما ح���دث يف الع���ام 2011، ولك���ن الغبي هو 
من ل يوؤمن بالتغي���ري التاريخي وقوة الدول 
املتما�س���كة واحلازمة كالبحرين التي وقفت 
�س���د الف���رتاءات وال�س���تفزازات واأج���ربت 
العامل على احرتامها والوقوف معها يف حربها 
�س���د الإره���اب ال���ذي كان مغط���ى بحركات 

وادعاءات �سلمية ومطالب كاذبة.

ق���ف مع���ك حق���ك وداف���ع ع���ن نف�س���ك 
�س���تنت�رص حتى على اأثقل مداف���ع املوؤامرات 
واخليانات، واإدارة الرئي�س الأمريكي اجلديد 
ترام���ب عرفت الواقعة واأ�س���لحت حتريفات 
اأوبام���ا وتناق�س���اته ووقف���ت م���ع البحري���ن 
وانت����رصت له���ا واأعلنت وقوفه���ا الكامل مع 
البحري���ن يف مواجه���ة الإره���اب وجهودها يف 
حتقي���ق الأمن وال�س���تقرار. اإن حتمية انهيار 
املوؤامرة تكمن يف �س���البة البحرين والقاعدة 
الجتماعي���ة القوية والتما�س���ك يف الأو�س���اع 
املختلف���ة، وب���ات م���ن الوا�س���ح متام���ا اأن 
املعار�س���ة التي تدعي ال�س���لمية وهي ترعى 
الإرهاب �س���تذهب اإلى منج���م رخي�س للفحم 

لت�سبغ وجهها بال�سواد.

“قف مع حقك سوف تُحترم”... 
البحرين تنتصر

مت����ر علينا يف ه����ذه الأيام ذك����رى احتالل 
العراق من قب����ل الوليات املتحدة الأمريكية 
والنظام الإيراين والعدو ال�سهيوين، 14 عاًما 
وم����ازال العراق يرزح حتت نري الحتالل، كان 
����مي  احتالل����ه بداية ملرحلة مترير م�رصوع ما �سحُ
بالربي����ع العربي الأ�س����ود يف الوط����ن العربي، 
ولأج����ل واأد م�����رصوع الأمة العربي����ة يف وحدتها 

ونه�ستها وتقدمها. 
وبالرغ����م م����ن الحت����الل الأ�س����ود للعراق 
ومترك����ز النظام الإيراين يف قلب بغداد اإل اأن 

العراق �سيبقى قلب الأمة العربية الناب�س.
اأن  واأذنابه����م  املحُحتل����ون  توه����م  لق����د 

ال�س����يطرة على العراق وعلى بع�س العوا�سم 
العربي����ة وتدخل النظام الإي����راين املحُتكرر يف 
�سوؤون اأقطار اخلليج العربي وحماولة تفري�س 
مياهه اأمور قد مْتِكنهم من الأمة العربية، لقد 
كان احتالل العراق ا�ستمراًرا لتنفيذ ما تبقى 
من معاهدة “�س����اي�س بيك����و”، وبداية لإثارة 
الفتن����ة الطائفي����ة واملذهبي����ة بني ال�س����عب 
العرب����ي، وا�س����تكمالً مل�رصوع تو�س����ع النظام 
الإيراين على ح�ساب الأمة العربية واإخ�ساعها 
ملذهب ال����ويل الفقيه حتت ذريعة �س����اقطة 

وهي حماية املزارات الدينية.
م����رت بحُنية  بع����د 14 عاًما م����ن الحتالل دحُ

الدول����ة الوطني����ة العراقي����ة وق�س����ي عل����ى 
الن�سيج الجتماعي والديني. 

14 عاًم����ا م����ن الحت����الل انتق����م النظ����ام 
الإيراين يف كل يوم منها من العراق وقيادته 
ن����َي بها  و�س����عبه، وث����اأر من الهزمي����ة التي محُ
يف قاد�س����ية املثنى و�س����عد ويف القاد�س����ية 

الثانية.
 14 عاًم����ا حتقق����ت فيه����ا اأح����الم النظام 
الإيراين باإ�س����قاط العراق وعروبت����ه واإحلاقه 
مب�رصوعه الطائفي التو�س����عي، 14 عاًما عا�س 
الع����راق و�س����عبه حربا تدمريية ب����ني العنا�رص 
الطائفي����ة الت����ي اأنتجها الحت����الل الأمريكي 

والعروب����ة  الأدي����ان  �س����د  حرًب����ا  والإي����راين، 
والإن�سان.

لقد ا�ستطاعت حكومة 17 متوز املجيدة 
اأن تبني العراق الوطني القومي، وهي جتربة 
عربية تت����وق اإليه����ا جميع الأقط����ار العربية، 
جتربة اأ�س����بحت عالمة م�س����يئة على اخلارطة 
العربية والإقليمي����ة والدولية، جتربة اأثمرت 
نتاًجا ِعلمًيا ومعرفًي����ا، نتاًجا فكرًيا وثقافًيا، 

نتاًجا اقت�سادًيا وع�سكرًيا.
 جتربة اأو�س����لت العراق اإل����ى املجد بكل 
نزاه����ة و�س����فافية، عا�����س خالله����ا ال�س����عب 
العراقي يف عٍز وغنى وكرامة اإن�س����انية، اإل اأن 

اأع����داء العراق مل يري����دوا للعراق ول ل�س����عبه 
اأن يتنع����م بنفطه وزراعته و�س����ناعته وفكره 
وثقافت����ه ومعرفت����ه، ف����كان التاآم����ر واحلقد 
والك����ذب باًب����ا لتل����ك امل�س����اريع العدواني����ة 
الطائفي����ة من اأج����ل اإنت����اج م�رصوع �سيا�س����ي 

يحُناه�س كل ما حققه العراق.
لق����د خلف احت����الل العراق ماأ�س����اة كبرية 
وخ����الل  العربي����ة،  والأم����ة  و�س����عبه  للع����راق 
�سنوات الحتالل هذه فقد العراق الكثري من 
ثرواته الطبيعية واملادي����ة والب�رصية وكنوزه 
احل�س����ارية والثقافي����ة، وتفككت جغرافيته، 

ومتزقت وحدته الوطنية.

�س���وف تبقى الأمم املتحدة اإلى الأبد 
منظم���ة متحيزة ل تتبنى م���ن املواقف اإل 
تل���ك التي يريدها الفاعلون الكبار يف هذا 
الع���امل، فقد ولدت هذه املنظمة على هذا 
الأ�س���ا�س املتحيز ول ميكن لها اأن تتغري 
ما بق���ي العامل موج���ودا بق���واه وتوازناته 
احلالية، و�س���وف تبق���ى اإ�رصائي���ل الطفل 
املدل���ل لالأم���م املتح���دة ال���ذي يفعل ما 
ي�ساء دون خوف من عقاب، مادام ال�سغط 
املنا�س���بات  كل  يف  موج���ودان  والفيت���و 
يحميان الدولة ال�سهيونية من اأي قرار اأو 
من جمرد اللوم على هذه املجزرة اأو تلك.

رميا خلف، ام���راأة اأردني���ة �رصفت كل 
الن�س���اء العرب، فقد ا�ستطاعت اأن ت�سجل 
موقفا تاريخيا يف مواجهة ال�سغط الهائل 
الذي مينع اأي لون ميكن اأن يوجه لإ�رصائيل 

من داخل املنظمة الدولية.
رمي���ا خل���ف كانت حت���ى اأي���ام قليلة 
اأ�س���كوا،  ملنظم���ة  التنفيذي���ة  الرئي�س���ة 
ولكنها ا�س���تقالت من من�س���بها هذا بعد 
كان  الت���ي  الهائل���ة  ال�س���غوط  رف�س���ها 
اأبرزها م���ن اأنطوني���و جوتريب����س، الأمني 
العام لالأمم املتحدة، ل�س���حب تقرير يتهم 
اإ�رصائيل بالتمييز العن�رصي �س���د ال�س���عب 
الفل�سطيني، وهو تقرير اأغ�سب اإ�رصائيل.

�س���حيح اأن موقف���ا كه���ذا م���ن امراأة 
اأردنية ل يحقق �س���يئا عل���ى اأر�س الواقع 
الذي ت�س���نعه الدولة الأكرب على م�ستوى 
الع���امل، والتي وقفت �س���فريتها يف الأمم 
املتحدة متهمة املنظمة الدولية بالنحياز 
�س���د اإ�رصائي���ل، ولكن رغم ذل���ك فموقف 
رميا خلف هو موقف تاريخي مت ت�س���جيله 
يف �س���جل الكفاح الفل�س���طيني يف مواجهة 
الطغي���ان. �س���كرا لرمي���ا خل���ف الأردني���ة 
الت���ي قدمت ما متلك دفاعا عن الق�س���ية 

الفل�سطينية.

 ريما خلف التي هزت 
عرش األمم المتحدة 

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

ztawfeeqi @gmail.com  زهير توفيقي

 عن تطبيق مادة 
التربية األخالقية



 تغطية �سكوك ال�سلم 
الإ�سالمية ق�سرية الأجل

املنطقة الدبلوما�س���ية - امل�رصف املركزي: اأعلن 
م�رصف البحرين املركزي اأنه مت تغطية الإ�س���دار رقم 
191 من �سكوك ال�س���لم الإ�سالمية احلكومية ق�سرية 
الأج���ل الت���ي ي�س���درها امل����رصف املرك���زي نيابة عن 
احلكومة. وتبلغ قيمة الإ�س���دار 43 مليون دينار لفرتة 
ا�س���تحقاق 91 يوماً تب���داأ يف 22 مار�س 2017 اإلى 21 
يوني���و 2017. ويبلغ العائد املتوقع لهذه ال�س���كوك 
2.23 % م�س���اويا لالإ�سدار ال�سابق بتاريخ 22 فرباير 
w.% 169 2017، علما اأنه مت تغطية الإ�سدار بن�سبة

 “الأي��ويف”: اإ�س��دار “اإع��ادة ال���رصاء”
املنامة - بنا: اأ�س���در املجل�س ال�رصعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات 
املالية الإ�سالمية “اأيويف” معيارا �رصعيا جديدا بعنوان “اإعادة ال�رصاء”؛ والذي يهدف 
اإلى بيان احلكم ال�رصعي لإعادة ال�رصاء، وتطبيقاته يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
جاء ذلك خالل الجتماع ال� 47 للمجل�س ال�رصعي ل� “اأيويف” يف املدينة املنورة.

ومن اأهم ما ا�س���تمل عليه املعيار؛ بيان ال�س���وابط التي جتوز بها �س���ور اإعادة 
ال����رصاء �س���واء اأكان���ت يف البيع اأو الإج���ارة، وما ُيبِعده���ا عن عقود الِعيَن���ة املحرَّمة، 
كما تعر�س حُلكم �س���يغة اإج���ارة العني ملن باعها تاأجرياً منتهي���اً بالتمليك والتي 
ع،  ينبني عليها حكم كثرٍي من هياكل اإ�س���دارات ال�س���كوك وعق���ود التمويل امُلَجمَّ

وامل�ساركة املتناق�سة يف العني مع بائعها.
 كما تعرَّ����س املعيار حلكم اتفاقيات اإعادة ال�رصاء )الريبو والريبو العك�س���ي(، 

واأهم بدائله ال�رصعية اجلائزة.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111419(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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يو�سف: ننوي �ال�ستحو�ذ على بنك �إندوني�سي بـ 200 مليون دوالر
 “الربكة” توزع 68.9 مليون دولر اأرباحا نقدية واأ�سهم منحة 

زينب �لعكري من �ملنامة

ك�س���ف الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة 
امل�رصفي���ة عدن���ان يو�س���ف عن ني���ة املجموعة 
لال�س���تحواذ عل���ى اأحد البن���وك يف اإندوني�س���يا 
بقيمة 200 ملي���ون دولر، موؤكدا اأن املجموعة 
تنظر لإندوني�س���يا نظرة اإيجابية؛ كونها �سوقا 

كبرية وواعدة.
ج���اء ذلك خالل ت�رصيحه لل�س���حافيني على 
هام����س انعق���اد اجلمعية العام���ة العادية وغري 
العادي���ة للمجموعة يوم اأم����س الإثنني يف املقر 

الرئي�س للمجموعة يف خليج البحرين.
وتوقع يو�س���ف اأن تتواجد جمموعة الربكة 
يف ال�س���وق الإندوني�س���ية مطلع الع���ام املقبل 
2018 بعد النتهاء من الدرا�س���ات التي عادة 

تاأخذ الكثري من الوقت.
كما اأكد يو�سف زيادة فروع البنوك اإلى 30 
فرًعا يف البلدان كافة مبيزانية مر�س���ودة تقدر 
ب���� 25 ملي���ون دولر وبذل���ك �سي�س���ل اإجمايل 
عدد ف���روع املجموعة اإلى 730، منها فرعان يف 

البحرين �سيتم افتتاحهما اأواخر العام اجلاري.
وع���ن الدخ���ول لل�س���وق الفرن�س���ية، ق���ال 
يو�سف: “لول امل�سكالت التي مر بها القت�ساد 
الدويل، لكنا متواجدين يف فرن�س���ا الآن، ولكننا 
مازلنا نعمل على املو�س���وع ونتوقع اأن نتواجد 

يف باري�س خالل العام املقبل 2018”.
كم���ا اأك���د يو�س���ف العم���ل عل���ى الدخ���ول 
لل�س���وق الربيطانية بعد انف�سالها عن ال�سوق 
الأوروبي���ة، اإذ تنظ���ر املجموع���ة اإل���ى الدخ���ول 
لل�س���وق الربيطانية نظرة جي���دة، ومن املمكن 

اأن يتم ت�سهيل الإجراءات للبنوك الإ�سالمية. 
وعن اأكادميية جمموع���ة الربكة امل�رصفية، 

الإدارة  م���ن  دكات���رة   3 تعي���ني  “مت  ق���ال: 
التنفيذي���ة للت�س���جيع عل���ى الأكادميي���ة، ومت 
تخري���ج اأول �رصيح���ة تدرب���ت فيه���ا مكونة من 
نحو 30 �س���خ�س نالوا خاللها �سهادة دبلوما يف 
غ�سيل الأموال بالتن�سيق مع اجلامعة العربية يف 

بريوت واحتاد امل�سارف العربية”.

10 % إلى االحتياطي القانوني 

واعتمدت اجلمعية العامة العادية تو�س���ية 
جمل����س الإدارة بتوزي���ع الأرباح بعد احل�س���ول 
علي املوافقات املطلوبة من اجلهات الر�سمية 
بحي���ث يت���م حتوي���ل 10 % اإل���ى الحتياط���ي 
القانوين وذل���ك بواق���ع 15.154.458 دولرا، 
وتوزي���ع اأرباح���اً نقدية قدره���ا 11،396،304 
دولرا بواق���ع �س���نت اأمريك���ي واح���د لل�س���هم 
الواحد تعادل 1 % من القيمة ال�سمية لل�سهم، 
وترحي���ل مبل���غ 124.993.819 دولرا لالأرباح 

امل�ستبقاة.

كم���ا وافقت عل���ى اعتماد تو�س���ية جمل�س 
الإدارة بتوزيع اأ�س���هم منحة على امل�س���اهمني 
امل�س���جلني يف تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 
بواق���ع �س���هم واحد عن كل 20 �س���هما مدفوعا 
 %  5 تع���ادل  57.460.923 دولرا  )قيمته���ا 
من راأ�س املال ال�س���ادر واملدفوع( من الأرباح 
امل�س���تبقاة بع���د احل�س���ول عل���ى املوافق���ات 

املطلوبة من اجلهات الر�سمية.
كم���ا مت���ت املوافقة عل���ى ����رصف مكافاأة 
لأع�س���اء جمل����س الإدارة مبق���دار 1.5 ملي���ون 
دولر، ووافقت اجلمعية العمومية العادية على 
اإخراج زكاة امل�ساهمني عن حقوقهم يف الأرباح 
القابل���ة للتوزي���ع كما يف 31 دي�س���مرب 2016، 
بحيث يتم دفع 25.78 �سنتا عن كل األف �سهم 
من جانب امل�ساهمني عن التوزيعات امل�ستلمة 
نقداً، وتفوي�س اإدارة جمموعة الربكة امل�رصفية 
باأن تدفع مبلغ 4.021.457 دولرا كزكاة نيابة 
عن جميع امل�ساهمني بحيث يقتطع هذا املبلغ 

مبا�رصة من الأرباح امل�ستبقاة.

مجلس إدارة جديد

ث���م قامت اجلمعية العمومية بانتخاب اأع�س���اء 
جمل�س الإدارة لدورة جديدة مدتها ثالث �س���نوات 
بع���د احل�س���ول عل���ى موافق���ة م����رصف البحري���ن 
املركزي. وقد مت انتخاب كل من: ال�س���يخ �س���الح 
كامل، عبداهلل عمار، عبداهلل �س���الح كامل، �س���الح 
اليو�س���ف، عدن���ان يو�س���ف، عبدالإل���ه �س���باحي، 
اإبراهيم ال�سام�س���ي، جمال بن غليطة، يو�س���ف بن 
فا�س���ل، با�س���م عو����س اهلل، حميي الدين �س���الح 

كامل، فهد الراجحي، �سعود �سالح ال�سالح.

زيادة رأس المال الصادر والمدفوع 

ث���م عق���دت اجلمعي���ة العام���ة اجتماعه���ا غري 
الع���ادي، ومت في���ه امل�س���ادقة على زي���ادة راأ�س 
وق���دره  مبل���غ  م���ن  واملدف���وع  ال�س���ادر  امل���ال 
وق���دره  مبل���غ  اإل���ى  دولرا   1.149.218.451

1.206.679.374 دولرا، بتحوي���ل 57.460.923 
دولرا اإل���ى راأ����س املال واإ�س���دار مقابلها اأ�س���هم 
جمانية للم�ساهمني امل�س���جلني يف تاريخ النعقاد 
بواق���ع �س���هم واحد ل���كل 20 �س���هما مدفوعا. كما 
متت املوافقة على تعديل عقد التاأ�سي�س والنظام 
الأ�سا�س���ي وفًقا للقرار بالزي���ادة اأعاله، وتفوي�س 
جمل����س الإدارة ومنح���ه احلق يف تفوي����س من يراه 
لتخاذ جميع الإجراءات الالزمة واملطلوبة لإ�س���هار 
الزي���ادة يف راأ����س امل���ال وتعديل عقد التاأ�س���ي�س 

والنظام الأ�سا�سي وتوثيقهما.
ث���م وافق���ت اجلمعي���ة العمومية عل���ى تعديل 
املادت���ني )20( و)22( من النظام الأ�سا�س���ي بعد 
احل�س���ول على موافقة م����رصف البحرين املركزي، 
واخلا�ستني باإ�سدار �سكوك ال�ستثمار والكتتاب 
ب�س���كوك ال�س���تثمار املطروح���ة اأو الرج���وع ع���ن 
ال�س���تثمار. وبناء على املوافقة ال�س���ابقة، وافقت 
اجلمعية العمومية غري العادية على تو�سية جمل�س 
الإدارة باإ�س���دار �س���كوك مببل���غ ي�س���ل اإلى 500 
ملي���ون دولر يف اإ�س���دار واح���د اأو اإ�س���دارات عدة 
على اأ�س���ا�س ال�رشوط التي تقرها الإدارة التنفيذية 
للمجموع���ة وتفوي����س الرئي�س التنفي���ذي لتخاذ 
الإجراءات ال�رصورية لتعيني من�سق عاملي وم�سجل 
لل�س���كوك و/اأو اأي اأطراف اأخرى، واتخاذ اخلطوات 
املطلوب���ة لط���رح ال�س���كوك وتت�س���من الإجراءات 
القانوني���ة، والتوا�س���ل مع اجله���ات الرقابية ذات 
ال�س���لة وت�سمل اأي �سلطة اإدراج واملدير امل�سرتك 
وامل�ستثمرين وامل�ست�سارين والأطراف الأخرى بعد 
احل�س���ول على موافقة م����رصف البحرين املركزي، 
وتفوي����س جمل�س اإدارة املجموع���ة ومنحه احلق يف 
تفوي�س من ي���راه لتخاذ جميع الإج���راءات الالزمة 
واملطلوبة، فيما يتعلق باإ�سدار ال�سكوك ولإ�سهار 
الزي���ادة يف راأ����س امل���ال وتعديل عقد التاأ�س���ي�س 

والنظام الأ�سا�س وتوثيقهما. 

•     من اجلمعية العمومية	

�أرباًحا نقدية تقر توزيع 5 %  عمومية “�أريج” 
تقلي�س جمل�س الإدارة اإلى 6 اأع�ساء

�ملحرر �القت�سادي من �ملنطقة �لدبلوما�سية

وافق���ت اجلمعي���ة العام���ة العادي���ة للمجموع���ة 
العربي���ة للتاأمني “اأريج” التي عقدت �س���باح اأم�س 
الإثن���ني يف مق���ر ال�رصكة على جميع البن���ود مبا فيها 
اعتماد تو�س���ية جمل����س الإدارة بتحوي���ل مبلغ 894 
األ���ف دولر اإل���ى الحتياط���ي القان���وين م���ن اأرب���اح 
ال�س���نة ال�سافية، وتخ�س���ي�س املبلغ املتبقي البالغ 
8.268 ماليني دولر من الأرباح ال�س���افية احلالية، 
وتخ�س���ي�س نح���و 1.63 ملي���ون دولر م���ن الأرب���اح 
امل�س���تبقاة، مبا جمموعه يتج���اوز 9.9 ماليني دولر 
ل�س���الح من���ح 5 % اأرب���اح نقدي���ة م���ن راأ����س املال 
املدفوع �س���ايف من اأ�سهم من اخلزينة، وذلك خا�سع 
ملوافق���ة امل����رصف املركزي و�س���يتم دف���ع الأرباح 

النقدية ابتداء من 30 مار�س اجلاري.
كم���ا وافق���ت اجلمعي���ة العمومية عل���ى انتخاب 
اأع�س���اء جمل����س الدارة لل�س���نوات الث���الث املقبل���ة 
�رصيط���ة موافق���ة اجله���ات الرقابي���ة، وطل���ب اأح���د 
امل�س���اهمني باملجموع���ة اإدراج بن���د تقلي����س عدد 
اأع�س���اء جمل����س الإدارة م���ن 9 اإل���ى 6 اأع�س���اء حتت 
بن���د ما ي�س���تجد م���ن اأعمال طبًق���ا للم���ادة 207 من 
قان���ون ال����رصكات التجاري���ة، وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية على التقلي�س ب�سكل مطلق. ومتت عملية 
الت�سويت على انتخاب 3 اأع�ساء مبجل�س الإدارة بعد 

تعيني 3 اأع�ساء.
كما ا�س���تف�رص م�س���اهم حول وج���ود قرو�س لدى 

ال�رصك���ة قيمته���ا 41 ملي���ون دولر، بينم���ا لديه���ا 
108.402 ماليني دولر ودائع لدى �رصكات التاأمني، 
ومت التو�س���يح اأن الفوائد الت���ي جتنيها ال�رصكة من 

الودائع اأكرب من تكلفة القرو�س.
وذكرت كلمة تقرير جمل�س الإدارة اأن املجموعة 
�سجلت يف العام املا�سي 2016 اأرباحا �سافية بلغت 
مالي���ني   4.4 خ�س���ارة   :2015( دولر  مالي���ني   9.2

دولر(.
كما �سجلت مكا�س���ب من نتائج الكتتاب بلغت 
8.3 مالي���ني دولر )2015: ربح 0.8 مليون دولر(. 
اأما بالن�سبة املجمعة للمجموعة، فقد حت�سنت لت�سل 

اإلى 96.8 % مقارنة ب� 106.6 % يف 2015.

يا����رص  للمجموع���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
البحارن���ة: من املتوقع اأن ينمو قطاع التاأمني واإعادة 
التاأم���ني ب�س���كل طفيف، ولكن ل يب���دو اأن هناك اأي 

ت�سديد وا�سح على الأ�سعار يف امل�ستقبل القريب.
واأ�س���ار اإل���ى اأن موق���ف ال�رصكة حت�س���ن ب�س���بب 
ارتق���اء ت�س���نيفها الأخ���ري اإل���ى )اإيه -( م���ن جانب 
هيئة الت�س���نيف )اإيه اإم ب�ست(. وال�رصكة عازمة على 
ا�ستغالل اأكرب قدر من الفر�س املتزايدة الناجتة عن 
هذا الرتقاء يف الت�س���نيف وذلك بال�رصوع يف عمليات 
جديدة يف مركز دبي العامل���ي بدبي وذلك بالرتكيز 
عل���ى اأعم���ال التاأم���ني الختي���اري يف ه���ذا املح���ور 

الإقليمي.

• اأثناء اجلمعية العمومية	

“BIBF” يوفر �لتدريب يف كاز�خ�ستان
 :BIBF  - كازاخ�س���تان  اأ�س���تانا، 
بع���د توقي���ع اتفاقية م�س���رتكة م���ع مركز 
اأ�س���تانا امل���ايل العامل���ي )AIFC( العام 
 BIBF املا�س���ي، ق���ام وف���د م���ن معه���د
بزيارة جلمهورية كازاخ�س���تان ال�س���قيقة؛ 
لو�سع اأ�س����س التدريب يف جمال ال�سريفة 
الإ�س���المية مما يعزز مكانة مملكة البحرين؛ 
بو�س���فها مركًزا رائًدا ل�س���ناعة ال�سريفة 
الإ�س���المية وذلك يف منطق���ة رابطة الدول 

 .)CIS( امل�ستقلة
وقد تراأ�س الوفد نائ���ب املدير العام 
ال�س���يخ، ورئي����س مرك���ز  اأحم���د  للمعه���د 
ال�س���ريفة الإ�س���المية جمتب���ى خالد، حيث 
التقى الوفد حمافظ مركز ا�س���تانا الدويل 
للتمويل خ���ريت كليمبتوف؛ لإيجاد �س���بل 
التع���اون املتبادل، وت�س���هيل العمل على 
و�سع اأ�س�س التدريب لل�سريفة الإ�سالمية 
يف منطقة رابطة الدول امل�ستقلة وخارجها.
وت�س���عى حكوم���ة كازاخ�س���تان لتكون 
رائ���دة يف جم���ال ال�س���ريفة الإ�س���المية يف 
 .)CIS( منطق���ة رابطة ال���دول امل�س���تقلة
وبهذه املنا�س���بة، قال املحافظ الكازاخي 
خ���ريت كليمبت���وف “نتطل���ع ال���ى العم���ل 
امل�سرتك ما بني اأكادميية AIFC ومعهد 
BIBF؛ لتعزيز قدرات الأع�س���اء يف جمال 
التمويل الإ�س���المي يف كازاخ�ستان وبلدان 

رابطة الدول امل�ستقلة. 

نائ���ب  ����رصح  املنا�س���بة،  ه���ذه  ويف 
املدي���ر العام للمعهد اأحمد ال�س���يخ “نفخر 
بامل�س���توى الت���ي تو�س���لت اإلي���ه مملك���ة 
الإ�س���المي،  التموي���ل  البحري���ن يف جم���ال 
وتعت���رب ه���ذه اخلط���وة دليل على �س���معة 
اململكة عاملي���اً ونتطلع للعمل مع �رصكائنا 
يف جمهوري���ة كازاخ�س���تان من خ���الل مركز 
ا�ستانا املايل العاملي )AIFC(؛ لت�سهيل 
جمهوري���ة  يف  الإ�س���المي  التموي���ل  من���و 
كازاخ�س���تان على توفري فر����س التدريب 

والتطوير يف هذا املجال”.
واأ�س���اف اأحم���د اأي�س���ا “�س���هد جمال 
التمويل الإ�س���المي منًوا مط���رًدا يف العديد 
م���ن مناطق الع���امل خالل العقد املا�س���ي، 
حيث تقدم ال�س���ريفة الإ�س���المية لالأفراد 
وال����رصكات اإم���كان التموي���ل على اأ�س���ا�س 
تقا�سم املخاطر بدل من متويل الديون يف 

ال�سريفة التقليدية”. 
وقد �س���هدت جمهورية كازاخ�س���تان، 
وبل���دان اأخ���رى يف اآ�س���يا الو�س���طى، من���وا 
كبريا يف جمال التمويل الإ�س���المي، �س���واء 
على ال�س���عيد ال�سخ�سي اأو التجاري، حيث 
م���ن املتوقع حدوث منو ملح���وظ للتمويل 
اأن  اخل���رباء  بع����س  ويتوق���ع  الإ�س���المي. 
حج���م ال�س���وق املحتملة ملنتج���ات املالية 
الإ�س���المية ميكن اأن ت�س���ل مليارات دولر 

يف غ�سون العدة �سنوات املقبلة. 

ت�سوير: خليل �إبر�هيم



املنامة - وزارة الأ�ش����غال و�ش�ؤون البلديات 
الأ�ش����غال  وزي����ر  تفق����د  العم����راين:  والتخطي����ط 
و�ش�����ؤون البلدي����ات والتخطيط العمراين ع�ش����ام 
خلف �شري اأعمال الإن�شاء يف م�رشوع فيال مار، وذلك 
بعد ا�ش����تئناف العم����ل يف امل�رشوع بعد الت��ش����ل 
اإلى احلل�ل املنا�ش����بة لإنهاء ال�شع�بات وت�قف 

العمل يف الفرتة ال�شابقة.
واطلع ال�زير على مراحل التنفيذ املت�شارعة 
وامللم��ش����ة بالأ�ش����هر الأخ����رية، م�ؤك����دا حر�����ص 
احلك�مة على تقدمي الت�ش����هيالت الالزمة لتذليل 

العقبات اأمام م�شاريع التط�ير العقاري.
ج����اء ذلك اأثن����اء الزيارة امليداني����ة التي قام 
بها ال�زير اإلى م�رشوع فيال مار ال�اقع بالقرب من 
املرف����اأ امل����ايل برفقة عدد من م�ش�����ؤويل ال�زارة، 
حيث التقى يف م�قع امل�رشوع ع�ش� جمل�ص الإدارة 
التنفي����ذي ل�رشك����ة اخلليج القاب�ش����ة ماجد اخلان، 
وعددا من امل�ش�����ؤولني يف ال�رشكة وال�شت�شاريني 
املنف����ذة  للمق����اولت  احلم����د  �رشك����ة  واملق����اول 

للم�رشوع.
واأك����د ال�زي����ر اأن الإج����راءات الت����ي اتخذتها 
احلك�م����ة - يف اإط����ار القان�����ن واللت����زام بتنفيذ 
اأحكام����ه - ملعاجل����ة م�ش����اريع التط�ي����ر العقاري 
املتع����رة اأ�ش����همت يف ا�ش����تئناف العم����ل يف هذا 

امل�رشوع.
كما �ش����اهمت تلك الإجراءات اأي�شا وبفاعلية 
يف معاجلة عدد من امل�ش����اريع اإما باإمهالها بع�ص 
ال�قت لت�شحيح اأو�ش����اعها، اأو باإحالة م�شتندات 
م�ش����اريع اأخرى اإلى جلنة ت�ش�ية م�شاريع التط�ير 
الق�ش����ائية  ال�ش����فة  ذات  املتع����رة  العقاري����ة 
الت����ي تبا�����رش يف ال�قت احلايل النظ����ر يف عدد من 

امل�شاريع.
وقال خلف “ياأتي ا�ش����تئناف العمل يف م�رشوع 
فيالم����ار نتيجة للتع����اون والتجاوب ال����ذي اأبدته 
ال�رشك����ة املط�رة له����ذا امل�����رشوع والتزامها بخطة 
ال�ش����تكمال التي عر�ش����تها على اللجنة ال�زارية 
لالإعم����ار والبني����ة التحتية - اجله����ة املحددة من 

جمل�ص ال�زراء لدرا�شة م�شاريع التط�ير العقارية 
املتع����رة املحال����ة اإليه����ا - وذلك وف����ق برنامج 
زمن����ي وا�ش����ح وحم����دد، اإذ تاأت����ي ه����ذه الزي����ارة 
لالطالع ع����ن كثب على الت����زام ال�رشكة باخلطة يف 

هذه املرحلة واملراحل التالية و�ش�����لً اإلى مرحلة 
الإجناز التام”.

واأ�شار اإلى اأن دخ�ل هذا امل�رشوع ال�شخم من 
الناحية ال�ش����تثمارية حيز التنفيذ من جديد يعد 

م�ؤ�����رشاً على �ش����المة الإجراءات املتخ����ذة ملعاجلة 
م�ش����اريع التط�ي����ر العقارية املتع����رة من جهة، 
وي�ؤك����د الإ�����رشار احلك�مي على اإنه����اء هذا امللف 
وطيه متاماً با�ش����تخدام الإجراءات القان�نية التي 
حددها املر�ش�����م بقان�ن رقم )66( ل�شنة 2014 
ب�شاأن ت�ش�ية م�شاريع التط�ير العقارية املتعرة.

ويف اللقاء، قدم م�ش�ؤول� ال�رشكة �رشحا مف�شال 
عما حتقق من تقدم ملم��ص ومت�شارع يف امل�رشوع 
خ�ش��ش����ا يف الأ�ش����هر الأخ����رية بع����د النتهاء من 
الإجراءات القان�نية مع املم�لني وامل�ش����تثمرين، 
اإذ اطل����ع ال�زي����ر عل����ى مراح����ل التنفي����ذ احلالية 
و�ش����ري العم����ل يف امل�ق����ع. وناق�����ص ال�زي����ر م����ع 
ال�رشكة املط�رة م�ش����اريع البني����ة التحتية القريبة 
من امل�رشوع، خ�ش��ش����ا املتعلق����ة بتط�ير الطرق 
و�ش����بكة امل�ا�ش����الت واملداخل واملخ����ارج التي 
تخدم امل�رشوع، ووج����ه مبتابعة تنفيذ التقاطعات 
الت����ي مت التفاق عليها مبا ي�ؤمن �ش����المة احلركة 

املرورية وان�شيابها.

خلـــــــف: تقــدم ملمــو�س يف م�شـــــروع “فيــــال مــــــار”
اإ�رشار حك�مي على طي ملفات “املتعرة”
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270 % منو متلك مواطني “التعاون” العقار بالبحرين
260 ملي�ن دينار حجم ال�شتثمارات ال�شع�دية يف اململكة

وف���د  ق���ام  التج���ار:  بي���ت   - ال�ش���ناب�ص 
بحريني رفيع امل�ش���ت�ى برئا�شة ع�ش� املكتب 
التنفي���ذي نائ���ب رئي����ص اجلان���ب البحرين���ي 
مبجل�ص الأعمال البحريني ال�ش���ع�دي امل�شرتك 
بغرف���ة جت���ارة و�ش���ناعة البحري���ن عبداحلكيم 
ال�شمري بزيارة اإلى الغرفة التجارية وال�شناعية 
للمنطقة ال�رشقية باململكة العربية ال�ش���ع�دية 
�شباح اأم�ص الإثنني، حيث اأ�شاد ال�شمري بعمق 
العالق���ات املتنامية التي تربط مملكة البحرين 
بال�ش���قيقة الكربى اململكة العربية ال�شع�دية 
يف ظل الت�جهات اجلادة من جانب امل�ش�ؤولني 
يف البلدي���ن ال�ش���قيقني نح���� تط�ي���ر وتن�يع 
العالق���ات القت�ش���ادية يف خمتل���ف قطاعاتها 
وزي���ادة  والعقاري���ة  وال�ش���ناعية  التجاري���ة 
ال�ش���تثمارات بينهما، وال��ش�ل مب�شت�ى هذه 
العالقات للحج���م الأمثل الذي يلبي الطم�حات 
خ�ش��ش���ا يف ظ���ل الإمكان���ات املت�اف���رة لدى 

اجلانبني.
واأ�شار ال�شمري اإلى اأن الزيارات واللقاءات 
خمتل���ف  عل���ى  اجلانب���ني  ب���ني  املت�ا�ش���لة 
امل�شت�يات �شت�شهم يف فتح ن�افذ جديدة على 

العالقات القت�ش���ادية بني البلدين، و�شتحقق 
املزيد من التطلعات امل�شتقبلية. 

تنس��يق مس��تمر لتنمي��ة العالقات 
االقتصادية مع السعودية

وقال ال�ش���مري “اإن لقاءنا الي����م ياأتي يف 
اإطار الت�ش���اور والتن�ش���يق امل�شتمر بني ممثلي 
القط���اع اخلا����ص يف اململكت���ني ال�ش���قيقتني 
البين���ي  التع���اون  عالق���ات  وتط�ي���ر  لتنمي���ة 
خمتل���ف  يف  القت�ش���ادية  احلرك���ة  وتن�ش���يط 

املجالت والقطاعات”.
وت�ش���ري اإح�ش���اءات الأمان���ة العامة ملجل�ص 
التع���اون لدول اخللي���ج العربية اإلى اأن ن�ش���بة 
متل���ك العق���ار يف مملك���ة البحري���ن م���ن جانب 
م�اطن���ي دول جمل�ص التع���اون يف تزايد ومن�، 
فق���د بلغ جمم����ع متل���ك العق���ارات 2154 يف 
العام 2014 مقارنة ب� 582 يف العام 1995، اأي 
مبعدل من� بلغ 270 % خالل ع�رشين عاما، بينما 
ارتفعت ن�ش���بة متلك العقار من جانب م�اطني 
العربي���ة  اململك���ة  يف  التع���اون  جمل����ص  دول 

ال�ش���ع�دية من 196 يف الع���ام 1995 اإلى 315 
يف الع���ام 2014، وبن�ش���بة من���� بلغت 60.7 % 

بني العامني املذك�ريني.
و�شدد ال�شمري يف ختام ت�رشيحه على اأهمية 
ال�ش���تمرار يف عقد هذه الن�عي���ة من اللقاءات، 
وال���ذي �شت�ش���هم بال�ش���ك يف تق�ي���ة عالق���ات 
التع���اون االقت�ش���ادي يف جم���ال زيادة ن�ش���اط 
الإ�شتثمارات العقارية يف اململكتني، م�شرياً يف 
ال�قت نف�ش���ه اإلى �رشورة بحث ودرا�شة ال�شبل 
وو�ش���ع الآليات الالزمة لتحقيق ذلك، ور�ش���م 
اخلط���ط والربام���ج املالئمة للتع���اون العقاري 
البيني لإقامة امل�ش���اريع امل�ش���رتكة والرتويج 
لفر����ص ال�ش���تثمار ومتلك وتط�ي���ر العقار يف 

البلدين ال�شقيقني. 

البحري��ن أول م��ن طبق مب��دأ االنفتاح 
العقاري

ب���دوره، ق���ال رئي����ص جمعي���ة العقاري���ني 
مب���داأ  تفعي���ل  اإن  الأهل���ي  نا����رش  البحريني���ة 
امل�ش���اركة العملي���ة ب���ني القط���اع العقاري يف 

مملك���ة البحري���ن وال�ش���قيقة الك���ربى اململكة 
العربية ال�شع�دية �شي�شاهم يف ارتقاء اقت�شاد 
الأعم���ال  رج���ال  واأن  خ�ش��ش���ا  البلدي���ن  كل 
وال����رشكات ال�ش���ع�دية ميثل����ن العن����رش الأول 
يف ال�ش���تثمارات اخلليجي���ة يف مملكة البحرين، 
والتي ت�ش���ل القيمة التقديرية ل�شتثماراتهم 
يف خمتل���ف القطاع���ات العقاري���ة وال�ش���ياحية 

وال�ش���ناعية خالل ال�ش���ن�ات اخلم�ص املا�ش���ية 
بلغ���ت نح���� 260 ملي����ن دين���ار، م��ش���حاً اأن 
القطاع العقاري يعترب اأحد املحاور الأ�شا�ش���ية 
يف الن�شاط االقت�ش���ادي على امل�شتوى املحلي 
واخلليج���ي والعامل���ي، حي���ث اإنه م���ن الأدوات 
الدخ���ل  يف  وامل�ؤث���رة  الن�ش���طة  ال�ش���تثمارية 

الق�مي املحلي .
وب���نينَّ الأهل���ي اأن مملك���ة البحري���ن كانت 
م���ن اأوائل ال���دول اخلليجية الت���ي طبقت مبداأ 
النفتاح القت�شادي والعقاري ب�شفة خ�ش��شا 
اخلليج���ي؛  التع���اون  جمل����ص  دول  مل�اطن���ي 
نظرا مل���ا تتمتع ب���ه مملكة البحري���ن من م�قع 
اإ�ش���رتاتيجي ومرك���ٍز م���ايل عاملي، اإل���ى جانب 
حمف���زات ال�ش���تثمار العقاري ومرون���ة النظم 
والق�ان���ني والت�رشيع���ات اخلا�ش���ة للمعامالت 
العقارية، والتي جعلت م���ن البحرين مالذا اآمنا 
لكثري م���ن امل�ش���تثمرين وال����رشكات العقارية 
مما جع���ل هذا القط���اع يف من� مط���رد ومتزايد 
خ���الل ال�ش���ن�ات الع����رش املا�ش���ية، متمني���ا اأن 
حتقق الزيارة النتائج املرج�ة يف �شبيل تعزيز 

التعاون العقاري بني الطرفني.

حمفظة مالية لتي�شري اأو�شاع املتعرثين
“الغرفة مطالبة بدور اأكرب يف حمايتنا”... اأ�شحاب اأعمال:

دعا اللقاء الت�ش���اوري الأول للجنة اأ�شحاب 
الأعم���ال “متك���ني” اإلى اإن�ش���اء حمفظ���ة مالية 
لتي�شري الأو�ش���اع املالية للمتعرين من رجال 

الأعمال. 
وقال ع�ش���� اللجن���ة ي��ش���ف ب�خما�ص اإن 
اللق���اء �ش���هد ح�ش����را جيدا قيا�ش���ا عل���ى اأن 
الفعالي���ة تع���د الأولى من ن�عها منذ تاأ�ش���ي�ص 
اللجنة مببادرات �شخ�ش���ية من ع���دد من رجال 

الأعمال قبل 10 �شن�ات. 
واأ�ش���ار اإلى اأن اللقاء كان �رشيحا و�شفافا، 
واأك���د اأهمية اأن يك����ن لغرفة جتارة و�ش���ناعة 
البحرين دور اأكرب يف حماية م�شالح التجار على 

اختالف طبقاتهم.
وكان نادي العروبة قد احت�شن اأم�ص الأول 
اللق���اء الأول للجن���ة حتت عن����ان “بحث هم�م 
ال�ش���ارع التجاري واحلل�ل املقرتحة” وح�رشه ما 

يقارب 150 من املهتمني ورجال الأعمال.
وتعليقا على ما ورد ب�ش���اأن و�ش���ع اللجنة، 

قال ب�خما�ص اإن الد�شت�ر ي�رشعن تاأ�شي�ص هذه 
اللجان الت���ي تخدم ال�طن وامل�ش���لحة العامة، 

وعليه فاإن و�شع اللجنة القان�ين ل غبار عليه.
واأع���رب ب�خما�ص عن اأمله يف اأن يحت�ش���ن 
بيت التجار اللقاء الت�ش���اوري الث���اين للجنة يف 
الع���ام املقب���ل، حيث منعت ظ���روف قاهرة من 

اإقامته هناك اأم�ص الأول، بح�شب تعبريه.

م���ن جهت���ه، ق���ال ع�ش���� جلن���ة املتعرين 
ح�ش���ن الن����ص اإن هناك نح���� 20 من اأ�ش���حاب 
الأعمال يقبع�ن حاليا يف ال�ش���ج�ن؛ ب�شبب عدم 

مقدرتهم على �شداد دي�نهم للبن�ك.
وق���در اإجمايل دي����ن اأ�ش���حاب الأعمال يف 
فئة امل�ؤ�ش�ش���ات ال�شغرية واملت��شطة بنح� 5 
ماليني دينار، منا�ش���دا اجلهات املعنية �رشورة 
اإيجاد حل لهذه املع�ش���لة التي ت�ؤثر بال�ش���لب 

على القت�شاد املحلي.
وعن مدى ا�ش���تجابة وتن�شيق “الغرفة” مع 
اللجنة، اأبدى الن�ش���ف اأ�شفه الكبري عما و�شفه 
بتق�ش���ري جمل����ص اإدارة الغرف���ة م���ع مطالبهم 
املرف�عة من قبل اللجنة، م�ش���ريا اإلى اأن هناك 
ع�ش����ين فقط من الغرفة يبادران بالت�ا�ش���ل 
معهم ويعر�شان دائما امل�ش���اعدة على اأع�شاء 

اللجنة.
و�ش���دد على اأن الغرفة يجب اأن تدفع اأكر 
باجت���اه حماي���ة م�ش���الح التجار وع���دم تركهم 
لل�شج�ن؛ لأنهم لي�ش�ا جمرمني واإمنا اإفال�شهم 

ب�شبب الك�شاد التجاري ه� ما دفعهم لذلك.

 بور�شة البحرين تعتمد “مبا�رش” �شانع �شوق
املنام����ة - ب�ر�ش����ة البحري����ن: مت ي�م 
اخلمي�ص الت�قيع على اتفاقية بني ب�ر�ش����ة 
البحرين و�رشكة مبا�رش يتم مب�جبها الرتخي�ص 
لل�رشكة للبدء يف تقدمي خدماتها �شانع �ش�ق 
يف ب�ر�ش����ة البحرين. وق����ع التفاقية كل من 
الرئي�ص التنفيذي للب�ر�ش����ة ال�شيخ خليفة 
ب����ن اإبراهيم اآل خليفة، ورئي�ص جمل�ص اإدارة 

مبا�رش حممد البالع.
وقد اأعرب ال�ش����يخ خليفة عن �ش����عادته 
ببدء مبا�رش تقدمي خدماتها يف جمال �ش����ناعة 
ال�ش�ق يف الب�ر�شة، وه� الأمر الذي ناأمل اأن 
يك�ن ل����ه اثر اإيجابي يف زيادة عمق ال�ش�����ق 
وتعزيز ن�ش����اط حركة الت����دول؛ نظرا للخربة 
ال�ا�ش����عة التي تتمتع بها “مبا�رش” وال�شبكة 
املتن�ع����ة م����ن املكات����ب وقائم����ة العم����الء 
املمي����زة الذي����ن تق����دم خدماته����ا له����م ما 
يجعلها واحدة من كربيات �رشكات ال��شاطة 

يف املنطقة.
الب�ر�ش����ة  ا�ش����تكمال  اأن  اإل����ى  ون�����ه 
للمتطلب����ات الت�رشيعي����ة والتقني����ة والفنية 
كافة وفق املعايري الدولية املعتمدة اأ�شهم 
يف ت�اجد اأكر من �ش����انع �ش�ق يف الب�ر�شة 

يف فرتة وجيزة، وه� ما يعك�ص حاجة ال�ش�ق 
له����ذه اخلدمات وا�ش����تعداد بع�ص ال�رشكات 

لتقدميها ب�شكل احرتايف. 
واأك����د الرئي�����ص التنفي����ذي للب�ر�ش����ة 
التزام الب�ر�ش����ة يف تط�ي����ر خمتلف ج�انب 
العمل فيه����ا مبا يلبي طم�ح����ات وتطلعات 
االإطراف كافة ذات ال�شلة بن�شاط البور�شة، 
وي�شهم يف تط�ير املناخ ال�شتثماري لقطاع 
راأ�ص املال، ويزيد من تناف�ش����ية الب�ر�ش����ة 
عل����ى ج����ذب املزيد م����ن ال�ش����تثمارات اإلى 
قطاعات القت�شاد ال�طني ململكة البحرين 
كافة، ويق�����د اإلى ازدهاره، م�ش����ريا اإلى اأن 
وج�����د اأكر من �ش����انع �ش�����ق يف الب�ر�ش����ة 
�شي�ش����ب يف �ش����الح امل�ش����تثمرين ويع�����د 
بالنفع عليهم وي�ؤدي اإلى حت�شني اخلدمات 

املقدمة لهم.
بدوره، �رشح رئي�����ص جمل�ص اإدارة مبا�رش 
باأن ت�قيع اتفاقية �ش����انع �ش�����ق بب�ر�ش����ة 
البحري����ن ياأتي يف اإطار اإ�ش����رتاتيجية ط�يلة 
الأمد؛ لتعزيز وج�دنا يف البحرين وامل�شاهمة 
اإيجابياً يف تعزيز ن�شاط التداول يف البور�شة 

البحرينية، وحت�شني كفاءة عمل ال�ش�ق.

•  عبداحلكيم ال�شمري	

جا�شم اليو�شف

• ي��شف ب�خما�ص	

• من اجل�لة التفقدية	



Majestic Cars

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إلينا السيد / 
فهد إبراهيم علي شهابي املالك للمؤسسات الفردية املسجلة مبوجب القيد رقم 99722 

واملسجلة باسم:
1- نور البحدين لتأجير السيارات    )1-99722(
2- اكت سمارت للعالقات العامة   )2-99722(

3- املركز الدولي - البحرين   )3-99722(
طالباً حتويل الشكل القانوني جلميع فروع املؤسسة الفردية إلى شركة الشخص الواحد 

برأسمال وقدره 50000 دينار )خمسني ألف دينار بحريني(.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعاً 

باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )47642( لسنة 2017

بشان حتويل من جميع فروع املؤسسة الفردية إلى شركة الشخص الواحد
لإليجار

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

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

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

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

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

املصاريف الى جانب احلراسة

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

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

احملكمة :االمور املستعجلة 1
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وياأت���ي الإعالن الر�س���مي ملوعد بدء تفعيل اإج���راءات اخلروج الربيطاين 
من الحتاد قبل اأيام من احتفال الأخري بالذكرى ال�ستني على ن�ساأته مبوجب 

اتفاقية روما.
وق���ال الوزي���ر الربيط���اين املكلف مبل���ف اخل���روج ديفي���د ديفي�س اإن 
مفاو�س���ات اخلروج �ستكون اأهم مفاو�سات تخو�سها بالده منذ ع�رش �سنوات، 
مو�س���حا اأن “لندن وا�سحة ب�س���اأن اأهدافها وهي التو�سل لتفاق جيد وقابل 

للتنفيذ ل�سالح اململكة املتحدة واأوروبا، و�رشاكة جيدة بني الطرفني”.
وكانت رئي�س���ة ال���وزراء الربيطاين ترييزا ماي قالت يف وقت �س���ابق اإن 
بالدها تريد النف�س���ال عن ال�س���وق الأوروبية املوح���دة لكي تتحكم يف ملف 
الهج���رة. وت����رش احلكومة الربيطاني���ة على اأن تفعيل م�س���ار النف�س���ال عن 
الحت���اد الأوروب���ي ل رجعة فيه، رغ���م اأن خرباء يقولون اإن���ه ل يوجد اأي مانع 
قانوين باأن ترتاجع اأي دولة ع�سو بالحتاد عن قرارها بالنف�سال ولكن قبل 

اأن تكون خارج الحتاد فعليا.
ويف بروك�س���ل، قال ناطق با�س���م الحتاد الأوروبي اإن “كل �س���يء جاهز 
لتفعيل املادة 50، و�س���يتولى كبري املفاو�س���ني يف املفو�س���ية الأوروبية 

مي�سيل بارنيه التفاو�س مع بريطانيا با�سم الدول الأع�ساء بالحتاد”.
وقال رئي�س جمل�س اأوروبا دونالد تو�س���ك اإنه �س���يقدم للدول الأع�ساء 
م�س���ودة املبادئ الإر�سادية ملفاو�س���ات خروج بريطانيا بعد مرور 48 �ساعة 

من تفعيل لندن املادة 50.

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

املبعوث الأممي لليمن ي�سل الإمارات يف جولة جديدة
دبي ـ العربية نت:

 و�سل املبعوث الأممي اإلى اليمن اإ�سماعيل ولد ال�سيخ اأحمد، اأم�س الثنني، اإلى العا�سمة 
الإماراتية اأبوظبي يف جولة جديدة باملنطقة �سعيا وراء حل لالأزمة اليمنية.

وق���ال وزير الدولة الإماراتي لل�س���وؤون اخلارجية، اأنور قرقا�س، خالل لقائه ولد ال�س���يخ 
اأحمد، اإن احلل اإطاره امل�سار ال�سيا�سي املبني على املرجعيات اخلليجية والدولية.

ولف���ت الوزي���ر قرقا����س اإلى اأن النق���الب احلوثي يعتم���د اعتمادا اأ�سا�س���يا على الدعم 
الإيراين ال�سيا�سي والع�سكري، واأن هذه العالقة التي يقبل اأن يكون بها احلوثي اأداة اإيرانية 
متث���ل تهديدا ل ميكن اأن يقبل بها التحالف العربي ول تتفق مع تطلعات �س���عوب املنطقة 

اإلى الأمن وال�ستقرار والزدهار.
من جانب اآخر، طالب التحالف العربي بو�س���ع ميناء احلديدة حتت اإ�رشاف الأمم املتحدة، 
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عمان ـ رويترز: 

�س���ادقت حمكمة التميي���ز يف الأردن 
اأم����س الثن���ني على ق���رار يق�س���ي بعدم 
ت�س���ليم املواطنة الأردنية اأحالم التميمي 
املتهمة با�ستخدام اأ�سلحة دمار �سامل �سد 
مواطن اأمريكي، اإلى ال�سلطات الأمريكية. 
وك�س���ف م�س���در ق�س���ائي لوكال���ة الأنباء 
الأردنية )برتا( اأن التفاقية املوقعة بني 
وا�سنطن وعمان 1995 لت�سليم املجرمني 
الفاري���ن لديهم���ا، تعت���رب غ���ري نافذة ول 
م�س���توجبة للتطبيق، مما يرتتب على ذلك 

عدم قبول طلب الت�سليم.
يذك���ر اأن اأح���الم التميم���ي �س���حفية 
واإعالمي���ة نا�س���طة يف جم���ال الدف���اع عن 

حقوق الأ�رشى يف ال�سجون الإ�رشائيلية. 
وه���ي اأ�س���رية حم���ررة،  ُحك���م عليها 
اتهامه���ا  بع���د  موؤب���دا،   16 بال�س���جن 
بامل�س���اركة يف عملية “�سوبارو” بالقد�س 
املحتل���ة ع���ام 2001، واأفرج عنها �س���من 
�س���فقة وفاء الأحرار ع���ام 2011، وتقطن 

الآن يف الأردن.

القدس المحتلة ـ أ ف ب: 

اأك���د رئي�س جهاز الم���ن الداخلي 
ن���داف  بي���ت(  )ال�س���ني  ال�رشائيل���ي 
ارغم���ان اأم����س الثن���ني ان “اله���دوء 
الن�س���بي احلايل” يف ال�س���فة الغربية 
املحتلة وا�رشائيل التي ت�س���هد اعمال 

عنف منذ عام 2015، هو “خادع”.
ن���ادر  ارغم���ان يف ظه���ور  وق���ال 
للغاي���ة امام جلن���ة الدفاع وال�س���وؤون 
ال�رشائيل���ي  الربمل���ان  يف  اخلارجي���ة 
بثته���ا  ت�رشيح���ات  يف  )الكني�س���ت( 
الن�س���بي  “اله���دوء  العام���ة  الذاع���ة 
احلايل خادع وم�سلل: حما�س واجلهاد 
لرت���كاب  دائم���ا  ي�س���عون  العامل���ي 
هجمات على الرا�سي ال�رشائيلية ويف 

يهودا وال�سامرة )ال�سفة الغربية(”.
وبح�س���ب ارغم���ان ف���ان اله���دوء 
حاليا ياأتي نتيجة لال�ساليب اجلديدة 
الت���ي ي�س���تخدمها ال�س���اباك خا�س���ة 
الره���اب”.  مكافح���ة  “معرك���ة  يف 
“تعلمن���ا مواجه���ة الرهاب  وا�س���اف 
ب�س���بب  بتغي���ريات  وقمن���ا  الف���ردي 
التطورات التكنولوجية والت�س���غيلية 

وال�ستخباراتية”.

باريس ـ اف ب:

اأعلن م�سدر ق�سائي اأّن الفرن�سي 
زي���اد ب���ن بلقا�س���م املتط���رف الذي 
اعت���دى على جندي���ة يوم ال�س���بت يف 
مط���ار اوريل بباري�س قب���ل اأن ُيقتل، 

كان حتت تاأثري الكحول واملخدرات.
واأو�س���ح امل�س���در اأن التحالي���ل 
الت���ي “اأجري���ت اأظهرت اأن م�س���توى 
الكح���ول يبل���غ 0،93 غ���رام ل���كل لرت 
يف دم���ه، م���ع وج���ود )اأث���ر( للقن���ب 

والكوكايني”.
وب���ن بلقا�س���م )39 عام���ا( الذي 
لديه �س���وابق عدة يف ال�رشقة وال�سطو 
واأ�س���ري اإل���ى اأن���ه اأ�س���بح متطرفا يف 
ال�س���جن، قال اإنه م�س���تعد “للموت “ 
لدى مهاجمته �س���باح ال�س���بت جندية 
كانت �سمن دورية يف املبنى اجلنوبي 
م���ن املط���ار، وذل���ك قب���ل قتل���ه بيد 

زميلي اجلندية.
�س���باح  املعت���دي  وال���د  وع���رب 
الأح���د عن ع���دم فهمه مل���ا فعله ابنه، 
عازي���ا الأم���ر اإلى “اأ�س���دقاء ال�س���وء” 
و”املخ���درات”. ووق���ع اعت���داء اأوريل 
قبل �سهر من النتخابات الرئا�سية يف 
بل���د يواجه منذ عامني موجة اعتداءات 
اأوقع���ت 238 قتيال ومئ���ات اجلرحى، 
ويدور فيها نقا�س حول ا�ستمرار حال 

الطوارئ ال�سارية حتى 15 يوليو.

نايبيداو ـ اف ب: 

الفيلبين���ي  الرئي����س  و�س���ف 
رودريغو دوتريتي، خالل زيارة ر�سمية 
اإل���ى العا�س���مة البورمي���ة “نايبيداو” 
الن���واب الأوروبي���ني بال�”املجانني”، 

ردا على قرار الربملان الأوروبي.
وق���ال دوتريت���ي:”ل اأفهم هوؤلء 
املجان���ني، مل���اذا حتاول���ون فر����س 
اأنف�سكم؟ ملاذا ل تهتمون بق�ساياكم 

اخلا�سة؟ ملاذا تاأتون لإزعاجنا؟”.
كان دوتريت���ي قد انتخ���ب العام 
املا�س���ي لتعهده بالق�س���اء على اآفة 
املخدرات، وقد �س���ن حمل���ة اأدت الى 
مقت���ل ع����رشات الآلف م���ن مهرب���ني 
ومدمنني، ويع���رف الرئي�س الفلبيني 
لأي  ال�س���تائم  وتوجيه���ه  ب�رشاحت���ه 

�سخ�س ينتقده.
ال���ذي �س���در ع���ن  الق���رار  ودان 
النواب الأوروبيني الأ�س���بوع املا�سي 
“العدد الكب���ري لالإعدامات خارج اإطار 
الق�س���اء” يف احلرب عل���ى املخدرات، 
وطالب  الأمم املتح���دة اأن تاأمر بفتح 
“حتقي���ق دويل م�س���تقل” ح���ول هذه 

“اجلرائم غري القانونية”.

القاهرة ـ دب أ: 

عق���د الرئي�س امل����رشي عب���د الفتاح 
ال�سي�س���ي، اأم�س الثنني، قم���ة ثنائية مع 
نظريه الفل�س���طيني حممود عبا�س يف ق�رش 

الحتادية الرئا�سي يف العا�سمة القاهرة.
اإن  م�س���وؤول  م����رشي  م�س���در  وق���ال 
يف  التط���ورات  جمم���ل  تن���اول  الجتم���اع 
الأرا�س���ي الفل�س���طينية يف ظ���ل ت�س���اعد 
عملي���ة  وتع���ر  الإ�رشائيل���ي  ال�س���تيطان 
ال�س���الم ب�س���بب تعنت �س���لطات الحتالل 
ال�رشائيل���ي. وتطرق���ت القمة اأي�س���ا اإلى 
اأهمي���ة القم���ة العربي���ة التي �س���تعقد يف 
الأردن نهاية ال�س���هر اجلاري للتاأكيد على 
اأولوي���ة الق�س���ية الفل�س���طينية كق�س���ية 
الع���رب الأول���ى، وح�س���د الدع���م العرب���ي 
وتن�سيق املواقف العربية يف دعم الق�سية 
الفل�سطينية خالل املرحلة املقبلة. وذلك 
للح�س���ول على احلقوق امل�رشوعة لل�سعب 

الفل�سطيني يف اإطار روؤية حل الدولتني.

نابلس ـ اف ب: 

قتل �رشطي فل�س���طيني واأ�سيب اآخر، 
اأم����س الثنني، خ���الل تبادل لإط���الق النار 
مع م�سلحني فل�س���طينيني يف خميم بالطة 
قرب مدينة نابل�س �سمايل ال�سفة الغربية. 
الفل�س���طينية  “وف���ا”  وكال���ة  واأوردت 
الر�س���مية اأن اأجه���زة الأم���ن اعتقل���ت اأحد 
امل�سلحني الذين �س���اركوا يف اإطالق النار، 
وتقول اإنهم مطلوب���ون لديها على خلفية 
جرائ���م جنائية. واأو�س���ح املتحدث با�س���م 
عدن���ان  الفل�س���طينية  الأمني���ة  الأجه���زة 
ال�سمريي اأنه جرى اإلقاء القب�س “على اأحمد 
اأبو حمادة امللق���ب ب�”الزعبور” املطلوب 
رق���م واح���د لقوى الأم���ن الفل�س���طينية يف 
ق�س���ايا قت���ل جنائي���ة، وم�س���ائل مرتبطة 
بال�س���الح وجتارت���ه، وباإط���الق الن���ار اأكر 
من مرة عل���ى قوات الأمن الفل�س���طيني”. 
واأ�سار ال�سمريي اإلى اأن “الزعبور” اأ�سيب 
بر�س���ا�س الق���وات الأمنية الت���ي حا�رشته 

وطالبته بت�سليم نف�سه.

باريس ـ اف ب: 

اأم�س  اأخلت ال�س���لطات الفرن�سية 
الثن���ني مكت���ب املدع���ي املخت����س 
باجلرائم املالية و�س���ط باري�س لفرتة 

وجيزة ب�سبب حتذير من قنبلة.
وجاءت هذه الأحداث بعد ات�س���ال 
هاتفي من جمهول، وقامت ال�سلطات 
باإنه���اء حال���ة التحذير بعدما فت�س���ت 

ال�رشطة املكتب حلوايل 90 دقيقة.
م���ن جانبه، قال م�س���در بال�رشطة، 
“تلقت ق���وات الأمن اأوام���ر بتفتي�س 
املبن���ى بحث���ا ع���ن متفج���رات، وق���د 
م���ن  كب���ريا  ق�س���ما  الأم���ر  ي�س���تغرق 
اليوم.”. واأ�س���اف اأن الإخ���الء جاء بعد 

ات�سال هاتفي من جمهول.
وخالل الأ�سابيع القليلة املا�سية، 
تولى مكت���ب املدعي املايل عددا من 
الق�سايا الكبرية، من بينها حتقيقات 
يف مزاعم خمالفات مالية للمر�س���حني 
الرئا�س���يني مارين لوبان وفران�س���وا 

فيون.

الأردن يرف�س ت�سليم 
التميمي لوا�سنطن

إسرائيل

فرنسا

الفلبين 

ال�ساباك: الهدوء يف 
ال�سفة الغربية “خادع”

منفذ هجوم اأوريل كان 
حتت تاأثري الكحول

دوتريتي: النواب 
الأوروبيني “جمانني”

قمة فل�سطينية   
م�رشية يف القاهرة

مقتل �رشطي فل�سطيني 
يف عنف داخلي

اإخالء مكتب ق�سائي 
فرن�سي بعد اإنذار اأمني
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نفي اتهامات ترامب لأوباما.. وحتقيق بـ“الروابط الرو�سية”

اتفاق رو�سي مع اأكراد �سوريا لإقامة قاعدة ع�سكرية

ع�رشات الآلف ينزحون من املو�سل و�سط ظروف قا�سية
بريطانيا تبداأ اإجراءات اخلروج من الحتاد نهاية مار�س

مدير مكتب التحقيقات الفدرايل:

قوات الأ�سد ت�ستعيد معظم ما خ�رشته �رشقي دم�سق

وكان���ت و�س���ائل اإع���الم اأمريكية ك�س���فت منذ 
اأ�س���هر عن وج���ود ه���ذه التحقيقات، لك���ن ال�”اأف.

بي.اآي” مل يعلق، قبل اأن يح�سم اجلدل كومي، الذي 
�سدد اأي�سا اأنه نظرا اإلى “امل�سلحة العامة” يف اإطار 

هذه الق�سية من ال�رشوري تاأكيدها علنا.
واأ�س���اف “ل ميكنن���ي اأن اأك�س���ف املزي���د من 
املعلوم���ات ملا نق���وم به ول الأف���راد الذين نراقب 
ت�رشفاتهم”. وتابع “ل ميكننا اأن نقوم بعملنا جيدا 

اإذا بداأنا التحدث عنه اأثناء قيامنا به”.
وبداأت اجلل�س���ة بك�س���ف النائب الدميقراطي، 
اآدم �س���يف، لالت�س���الت ب���ني عدة اإف���راد يف فريق 
حملة ترامب اأو اأو�ساطه، وبني اأ�سخا�س مقربني من 
الكرملني خ�سو�س���ا ال�سفري الرو�س���ي يف الوليات 

املتحدة.
وق���ال �س���يف “هل ميك���ن اأن تك���ون كل هذه 
الأح���داث م�س���تقلة اأو اأن تكون جمرد �س���دف؟ اأجل 
الأمر ممكن”. واأو�س���ح “لكن ميكن اأي�سا ورمبا اأنه 

اأكر من املمكن األ تكون من باب ال�سدفة”.
ويف مو�سوع التن�ست الذي ا�ستهدف الرئي�س 
الأمريكي، خالف كومي ت�رشيحات ترامب الذي اتهم 
فيه���ا قبل اأك���ر من اأ�س���بوعني على موق���ع تويرت 
الرئي�س ال�س���ابق، باراك اأوباما، بالتن�ست على برج 

ترامب، خالل احلملة الرئا�سية يف 2016.
وقال كومي يف جل�سة ا�ستماع يف جمل�س النواب 
اإن “ال���وزارة )الع���دل( ل متل���ك معلوم���ات توؤك���د 
�س���حة هذه التغريدات”، هو ما اأكده اأي�س���ا رئي�س 
جلن���ة املخابرات مبجل����س النواب الأمرك���ي النائب 

اجلمهوري ديفني نونيز ديفني نونيز.
وذك���ر نونيز، يف بيان���ه الفتتاحي يف اجلل�س���ة 
املخ�س�سة لبحث احتمال تدخل رو�سيا يف انتخابات 
الرئا�س���ة الأمريكية، نعلم اأنه مل يحدث تن�ست على 
برج ترامب. لكن يظل من املمكن اأن تكون اأن�س���طة 

مراقب���ة اأخرى قد ا�س���تخدمت �س���د الرئي�س ترامب 
وم�ساعديه”.

واأ�س���اف نوني���ز اأن “العديد” من امل�س���وؤولني 
الأمريكي���ني احلاليني وال�س���ابقني �رشبوا معلومات 
يحتم���ل اأن تكون �رشي���ة، واأن جلنت���ه تعتزم حتديد 

هوؤلء الأ�سخا�س وتقدميهم للعدالة.
و�ستجري جلنة املخابرات مبجل�س النواب جل�سة 
علنية ثانية ي���وم 28 مار�س اجلاري مع م�س���وؤولني 
�س���ابقني، من بينهم كالبر واملدير ال�سابق لوكالة 

املخابرات املركزية الأمريكية جون برينان.

وق���ال خلي���ل “التواج���د الرو�س���ي يف منطق���ة 
جندير����س بعفري���ن جاء بع���د اتفاق... م���ع القوات 
الرو�س���ية العاملة يف �س���وريا يف اإطار التعاون �س���د 
الإره���اب وتق���دمي الق���وات الرو�س���ية امل�س���اعدة 
لتدريب قواتنا على اأ�ساليب احلرب احلديثة ولبناء 

نقطة ات�سال مبا�رشة مع القوات الرو�سية.”
واأ�س���اف قائال “ه���ذا )التفاق( ه���و الأول من 
نوعه.” و�س���نت تركيا عملية ع�س���كرية عرب احلدود 
على ط���ول اجلبهة امل�س���رتكة بني �س���وريا وتركيا 
ملن���ع الوح���دات الكردي���ة م���ن حتقي���ق املزيد من 
املكا�س���ب بعد اأن �سيطرت على م�ساحات يف �سمال 

�رشق �سوريا ومنطقة عفرين.
ووح���دات حماي���ة ال�س���عب الكردي���ة متحالفة 

اأي�س���ا مع الوليات املتحدة يف القتال �س���د تنظيم 
داع�س يف �سوريا وتلعب دورا مهما يف الهجوم الذي 
ت�س���انده اأمريكا �سد معقل داع�س يف الرقة الواقعة 
اإل���ى ال����رشق. وق���ال خلي���ل اإن “التف���اق دخل حيز 
التنفيذ اليوم” من دون اأن يف�سح عن عدد اجلنود 
الرو����س الذين و�س���لوا اإلى جندري����س وهو املكان 
الذي يجري فيه اإن�س���اء القاعدة. من جانب اآخر، �سن 
اجلي�س ال�س���وري هجوما م�سادا ب�سمال �رشق دم�سق 
اأم�س الثنني لكن ت�س���اربت الروايات ب�س���اأن حجم 
الأرا�س���ي التي ا�س���تعادها بعد هجوم نفذه مقاتلو 

املعار�سة يوم الأحد.
وق���ال م�س���در باجلي����س ال�س���وري واملر�س���د 
ال�س���وري حلقوق الإن�س���ان اإن اجلي�س ا�س���تعاد كل 

املواقع التي خ�رشها لكن مقاتلي املعار�س���ة قالوا 
اإنه���م ما زال���وا يحتفظ���ون ببع�س مكا�س���بهم على 
الرغم من الق�س���ف اجل���وي العنيف ال���ذي اأجربهم 

على الرتاجع.
وقال املر�سد ال�س���وري ووحدة الإعالم احلربي 
التابعة جلماعة حزب اهلل اإن تقدم اجلي�س �س���احبته 

ا�ستباكات عنيفة و�رشبات جوية مكثفة.
وراأى �س���اهد من رويرتز طائ���رات حربية حتلق 
يف �س���ماء �سمال �رشق دم�س���ق بالإ�سافة اإلى قذائف 
مورتر و�سارع به �س���ف من ال�سيارات املحرتقة من 

جراء القتال يف منطقتي جوبر والقابون.
واأ�سار املر�س���د اإلى اأن ال�س���تباكات العنيفة 
م�س���تمرة واأن اجلي�س نفذ اأكر من 500 �رشبة جوية 

ومدفعية. وقالت وحدة الإعالم احلربي جلماعة حزب 
اهلل اإن ال�رضب���ات اجلوية ا�س���تهدفت خطوط اإمداد 

مقاتلي املعار�سة.
وق���ال قي���ادي يف فيلق الرحم���ن الذي يخو�س 
القتال هناك يوم الأحد اإن مقاتلي املعار�سة �سنوا 
هجوما يف جوبر لتخفيف ال�س���غط الع�س���كري بعدما 
فق���دوا ال�س���يطرة على مناط���ق يف القاب���ون وبرزة 

املجاورتني يف الآونة الأخرية.
وق���ال متح���دث با�س���م املعار�س���ة اإن كثاف���ة 
الهجوم امل�ساد الذي ي�سنه اجلي�س ال�سوري اأجربت 
مقاتليها على الن�سحاب ليل الأحد من 60 يف املئة 
على الأقل من املناطق التي �سيطروا عليها يف ذلك 

اليوم مبنطقة �سناعية تف�سل القابون عن جوبر.

وقال���ت من�س���قة ال�س���وؤون الإن�س���انية يف الأمم 
املتح���دة لي���ز غران���دي يف بي���ان ام�س الثن���ني اإن 
منظم���ات الإغاث���ة تتح�رش ل�س���تقبال م���ا بني 300 
و320 األ���ف ن���ازح اإ�س���ايف يحتم���ل اأن يف���روا م���ن 
املو�سل خالل الأ�س���ابيع القادمة. واأ�سارت غراندي 
اإل���ى اأن العمليات الإن�س���انية يف اجلانب الغربي من 
املو�س���ل اأكر تعقيدا و�س���عوبة منه���ا يف اجلانب 
ال�رشق���ي، حي���ث ق���ررت اآلف العائ���الت البق���اء يف 
منازلها، م�س���رية اإلى اأن “حجم الأزمة يتجاوز حدود 
طاقتنا”. وكانت وزارة الهجرة واملهجرين العراقية 
اأعلن���ت قبل اأي���ام ارتفاع عدد النازح���ني من مدينة 
املو�سل ب�سقيها ال�رشقي والغربي منذ بدء املعارك 
منت�س���ف اأكتوبر املا�س���ي، اإلى نح���و اأربعمئة األف 
نازح. ويف هذا ال�س���ياق، تواج���ه 1200 عائلة نازحة 
م���ن غرب املو�س���ل اإل���ى �رشقها اأو�س���اعا قا�س���ية 

ونق�سا حادا يف الغذاء ب�سبب في�سان نهر اخلازر.
وح���ال في�س���ان النه���ر دون دخول �س���احنات 
امل�س���اعدات اإلى خميم���ات النازحني �رشقي املدينة 
التي بلغ���ت طاقتها ال�س���تيعابية الق�س���وى. كما 
اأن جمعي���ة الهالل الأحمر العراقي���ة اأفادت باأن اأزمة 
نازحي املو�سل تفاقمت ب�سكل كبري خالل اليومني 
املا�سيني نتيجة تزايد اأعداد النازحني الفارين من 
مناطق القتال، ورداءة الطق�س، اإلى جانب �س���عوبة 
اإيج���اد اأماكن لإيواء النازحني اجلدد. وقال الع�س���و 
يف اجلمعية اإياد رافد لوكالة الأنا�س���ول اإن م�س���كلة 
اإج���الء النازحني م���ن مناطق القتال اإل���ى املخيمات 
تواج���ه �س���عوبة وتتاأخ���ر ل�س���اعات اأو حتى ي���وم اأو 
يومني، م�س���ريا اإل���ى اأن اأقرب خمي���م للنازحني هو 
حمام العليل الذي امتالأ منذ نحو اأ�سبوع، مما يتوجب 
نقلهم اإلى خميمات اأبعد يف جنوب و�رشق املو�سل.

• ترامب يقول ان املزاعم حول عالقته مع رو�سيا تندرج �سمن “الخبار املزيفة”	

• رو�سيا ب�سدد اإقامة قاعدة ع�سكرية يف �سمال غرب �سوريا	

• • بريطانيا �ستفعل املادة 50 يف 29 مار�س اجلاري	 نازحون ينتظرون الدخول اإلى خميم حمام العليل قبل اأيام )رويرتز(	

واشنطن ـ اف ب:
اأم�س االثنني، وجود  “اأف.بي.اآي”، جيم�س كومي،  الفدرايل  التحقيقات  اأكد مدير مكتب    

حتقيق حول حماولت تدخل رو�سية يف احلملة الرئا�سية الأمريكية، م�سريا، يف الوقت نف�سه، اإىل 

على عدم امتالك معلومات ب�ساأن تن�ست ا�ستهدف الرئي�س دونالد ترامب.

اإذنا  تلقيت  “لقد  قال كومي  النواب،  ال�ستخبارات يف جمل�س  اأم��ام جلنة  ا�ستماع  ويف جل�سة 

من وزارة العدل للتاأكيد باأن اأف بي اآي، ويف اإطار مهمتنا ملكافحة التج�س�س، يحقق يف حماولت 

ال�”اأف.بي.اآي، يف  2016”. واأ�ساف مدير  احلكومة الرو�سية التدخل يف النتخابات الرئا�سية يف 

اجلل�سة العلنية التي بثت مبا�سرة على الهواء، “هذا ي�سمل حتقيقات حول طبيعة اأي عالقة بني 

اإذا كان ثمة تن�سيق بني  اأف��راد مرتبطني بفريق حملة ترامب واحلكومة الرو�سية، ولتحديد ما 

احلملة واجلهود الرو�سية”.

بيروت ـ رويترز:
قال متحدث با�سم وحدات حماية ال�سعب الكردية ال�سورية اأم�س الثنني اإن رو�سيا ب�سدد اإقامة 

قاعدة ع�سكرية يف �سمال غرب �سوريا بالتفاق مع الوحدات التي ت�سيطر على املنطقة واإن مو�سكو 

�ستعمل اأي�سا على تدريب مقاتلي الوحدات يف اإطار مكافحة الإرهاب.

وقال ريدور خليل لرويرتز اإنه جرى التو�سل لالتفاق مع رو�سيا يوم الأحد واإن قوات رو�سية 

ناقالت جند وعربات مدرعة. ومن  �سوريا مع  ب�سمال غرب  املوقع يف عفرين  اإىل  بالفعل  و�سلت 

املرجح اأن تثري هذه اخلطوة غ�سب تركيا املجاورة اإذ تعترب اأنقرة وحدات حماية ال�سعب الكردية 

امتدادا حلزب العمال الكرد�ستاين الذي ي�سن متردا داخل تركيا.

بغداد ـ وكاالت:
ب�سبب  املو�سل  ملدينة  الغربي  اجلانب  من  �سخ�س  األ��ف   181 ف��رار  العراقية  احلكومة  اأعلنت 

املعارك ل�ستعادته من تنظيم داع�س، يف حني تتفاقم معاناة مئات العائالت النازحة يف ظل نق�س 

الحتياجات الإن�سانية عقب في�سان نهر اخلازر. وقال وزير الهجرة واملهجرين جا�سم اجلاف يف 

بيان اإنه مت اإيواء 11 األفا يف خميمات خ�س�ستها الوزارة لهم، واإ�سكان �سبعني األفا اآخرين مع املجتمع 

امل�سيف يف اجلانب ال�سرقي للمو�سل. ووفقا لالأمم املتحدة فاإن عدد النازحني قد يرتفع خالل 

تقدم القوات العراقية يف اجلانب الغربي الذي ا�ستعادت نحو ن�سف اأحيائه، وحتاول التقدم نحو 

املدينة القدمية التي تعد هدفا اإ�سرتاتيجيا يف املعركة.

بروكسل ـ أ ف ب:

اأعلنت احلكومة الربيطانية ام�س الثنني: اأنها �ستفّعل املادة 50 من معاهدة ل�سبونة 

الأوروب��ي،  النف�سال عن الحت��اد  ر�سميا عملية  29 مار�س اجل��اري، وتطلق بذلك  يوم 

والتي قد ت�ستغرق عامني ل�ستكمالها.

املتحدة  للمملكة  الدائم  “املمثل  اإن  لقاء �سحفي  احلكومة يف  با�سم  وقال متحدث 

بربوك�سل اأبلغ الحتاد الأوروبي هذا ال�سباح اأن بريطانيا �ستفعل املادة 50 يوم 29 مار�س 

اجلاري”.  واأ�ساف “نريد اأن تبداأ املفاو�سات ب�سرعة”.

مغادرة  ل�سالح   2016 يونيو  يف  �سوتوا  الربيطانيني  الناخبني  م��ن   52% وك��ان   

بالدهم لالحتاد الأوروبي، وذلك يف �سابقة من نوعها يف تاريخ الحتاد.

لندن ـ العربية نت:  

ك�س���فت �س���حف جنوب اإفريقية اأن احلكومة 
يف العا�س���مة كيب تاون بعثت ر�س���الة اإلى الأمم 
املتحدة، تطالب فيها ال�س���ماح جلن���وب اإفريقيا 
ببيع �سواريخ اأر�س - جو اإلى احلكومة الإيرانية.

وك�س���فت جري���دة “رابورت” ال�س���ادرة يوم 
الأحد اأن حكومة جنوب اإفريقيا ت�س���عى اإلى اإبرام 
اتفاق لبيع �سواريخ اأر�س- جو من نوع اومكونتو.

وبن���اء عل���ى ما ج���اء عن ه���ذه ال�س���واريخ يف 
التقارير ال�سحفية اأنها “�سل�سلة �سواريخ حديثة 
يف جن���وب اإفريقي���ا ق�س���رية املدى ق���ادرة على 
الإطالق يف جميع الأحوال اجلوية، م�سنعة من قبل 
�رشك���ة دينيل ديناميك�س يف جن���وب اإفريقيا. كما 
مت ت�س���ميم اومكونت���و مع راأ�س حرب���ي بوزن 23 

كيلوغراما بح�سب ما جاء يف جريدة “رابورت” .
واأ�سافت ال�سحيفة اجلنوب اإفريقية اأن عقد 
بيع هذا النوع من ال�سواريخ اإلى اإيران ي�سل اإلى 

1.5 ملي���ار رن���د يف عملة جن���وب اإفريقيا وهو ما 
يع���ادل 180 مليون دولر اأمريكي. ح�س���ب تقرير 
جريدة راب���ورت الأ�س���بوعية. ونقل���ت “رابورت” 
عن م�س���ادر خا�س���ة قولها، اإنه يف ح���ال مت اإبرام 
هذه ال�س���فقة مع اإيران ف�س���تكون اأكرب �س���فقة 
لبيع �س���واريخ م���ن ط���راز اومكونتو. واأو�س���حت 
امل�س���ادر لل�سحفية، اأن “�رشاء اإيران هذه الأنظمة 
التع���اون  ملذك���رة  تنفي���ذاً  ياأت���ي  ال�س���اروخية 
الع�س���كري التي وقعت بني البلدين يف دي�س���مرب 

2016. يذكر اأن طهران حتتاج ل�رشاء ال�س���واريخ 
واملع���دات الع�س���كرية اإل���ى موافق���ة م���ن جلن���ة 
العقوبات التابعة لالأمم املتحدة بح�س���ب التفاق 
النووي املربم بني اإيران والدول ال�ست الكربى .

ب���ني  خالف���ات  اإل���ى  امل�س���ادر  واأ�س���افت 
ال�س���لطات يف جن���وب اإفريقي���ا لبي���ع مث���ل ه���ذه 
الإدارة  واأن  خ�سو�س���ا  اإي���ران  اإل���ى  ال�س���واريخ 
الأمريكية اجلديدة باتت اأكر جدية من �س���ابقتها 

ملواجهة ن�ساطات طهران الع�سكرية.

إيران تعتزم شراء صواريخ متطورة من جنوب إفريقيا

قالت �سحيفة “معاريف” اإن رئي�س هيئة الأركان الإ�رشائيلية غادي اآيزنكوت اأعلن ا�ستعداد اجلي�س الإ�رشائيلي لأي �سيناريو 
ع�سكري متوقع، واأنه يف ظل الت�رشيحات ال�سادرة يف الآونة الأخرية من بريوت، فاإن الهدف الأ�سا�سي من احلرب القادمة �سيكون 
لبنان الدولة باأ�رشها. واأو�سح اأن احلدود بني لبنان واإ�رشائيل حتظى بالهدوء التام لأكر من عقد من الزمن، مما ميّكن الإ�رشائيليني 
يف هذه املنطقة من احلياة ب�س���ورة طبيعية، زاعما اأن الهدوء م�س���لحة للبلدين، “ونحن نبذل جهودا كبرية ل�ستمراره فرتة طويلة 
من الزمن، لكن اجلي�س لن ي�س���مح لهذا الهدوء باأن يخدعه”. واأ�س���اف اآيزنكوت اأن اجلي�س الإ�رشائيلي يتابع التطورات الع�سكرية 
والأمنية احلا�س���لة على جبهتي لبنان و�سوريا، لأنه بدل من اجليو�س النظامية املعادية، فقد حلت املنظمات التي تخو�س حروب 
الع�س���ابات، وترغب يف احل�سول على اأ�سلحة متطورة فتاكة واأكر دقة، وت�ستهدف جميعها الإ�رشار باجلبهة الداخلية الإ�رشائيلية. 
واأ�س���ار اإلى اأنه يف ظل التطورات املتالحقة يف لبنان، ي�سعى اجلي�س الإ�رشائيلي لأن يكون جاهزا متاأهبا، بحيث تتوفر لديه القدرة 

العملياتي���ة على التغلب على العدو يف ظل اأي �س���يناريو قادم، “واإذاتطلب من���ا الواقع الأمني اأن نعمل 
ون�سغل قوتنا، فلدينا القوات القادرة على ذلك”، م�سريا اإلى اأن حزب اهلل ينتهك قرارات الأمم املتحدة 

ال�سادرة عقب انتهاء حرب لبنان الثانية عام 2006، ويبدي ا�ستعداده للحرب القادمة.

تهديدات اإ�رشائيلية با�ستهداف لبنان السنة التاسعة - العدد 3080 
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أحمد مهدي

 استقبل األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للش��باب والرياضة األمني العام 
للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
للسيدات العائد من املشاركة بالدورة 
الخامس��ة لرياضة املرأة بدول مجلس 
التع��اون الخليج��ي الت��ي اختتم��ت 
أخريا بالعاصمة القطرية الدوحة بعد 
تحقيقه املركز الثاين وامليدالية الفضية.
وأش��اد عس��كر بالنتائج املتميزة التي 
حققه��ا منتخب الس��يدات يف الدورة 
الخليجي��ة بقي��ادة امل��درب الوطني 

فاضل ميالد وم��ا أظهره املنتخب من 
أداء م��رف عكس تطور كرة الس��لة 
البحريني��ة، منوها مبا قدمته الالعبات 
من روح قتالية وإرصار وعزمية العتالء 

منصة التتويج.
وأكد األمني العام أن كرة السلة بقيادة 
رئي��س مجل��س إدارة االتحاد س��مو 
الش��يخ عيىس بن عيل ب��ن خليفة آل 
خليفة تس��ري بخطى ثابتة نحو التميز 
والتألق، منوهاً باملتابعة والدور الكبري 
لسموه يف االهتامم باملنتخبات الوطنية 
ويف مقدمتها منتخب الس��يدات الذي 

يحظى باهتامم وعناية س��موه، األمر 
الذي ساهم يف تحقيق نتيجة إيجابية 
أفض��ل م��ن س��ابقتها بعدم��ا حقق 
منتخبنا املركز الثاين مقارنة بالنس��خة 
املاضية التي أحرز فيها املركز الثالث.

وع��ر عس��كر ع��ن اعت��زازه الكب��ري 
باملس��توى الذي أظهرت��ه فتيات كرة 
السلة، متمنياً أن تشكل هذه املشاركة 
دافع��اً؛ من أج��ل تقدي��م املزيد من 
العط��اء ملواصل��ة تحقي��ق املزيد من 
اإلنج��ازات باالس��تحقاقات الخارجية 

املقبلة.

عسكر يشيد بنتائج سيدات السلة بدورة المرأة الخليجية
نوه بدعم سمو الشيخ عيسى بن علي 

ضاحية السيف      اللجنة األولمبية

توج رئيس قسم الرتبية الرياضية بإدارة 
والكشفية واملرشدات  الرياضية  الرتبية 
بوزارة الرتبي��ة والتعليم عصام عبدالله 
فري��ق مدرس��ة اإلمام الط��ري بلقب 
بطولة التنس للمرحلة االبتدائية للبنني 
عن جدارة واس��تحقاق، بع��د التغلب 
عىل فريق مدرس��ة البدي��ع يف املباراة 
النهائي��ة الت��ي أقيم��ت ع��ىل مالعب 
االتحاد البحريني للتنس مبدينة عيىس، 
في��ام أقيمت بع��ض مباري��ات الدور 

التمهيدي عىل مالع��ب نادي البحرين 
للتنس، وحققت مدرس��ة باربار املركز 
الثالث، فيام كان املركز الرابع ملدرس��ة 

أبوبكر الصديق. 
ت��م تتوي��ج مدرس��ة الع��الء  وأيض��اً 
الحرضم��ي ببطول��ة التن��س للمرحلة 
االبتدائية للبنني “هيئة تعليمية إناث” 
وتغلبت يف املباراة النهائية عىل مدرسة 
الرفاع الرقي، فيام جاءت مدرس��ة أم 

الحصم باملركز الثالث وسار رابعاً.

حق��ق فريق البحري��ن للتحم��ل 13 نتائج 
ممي��زة األس��بوع امل��ايض خالل مش��اركته 
يف بطولة رج��ل الحدي��دي 70.3 يف تايوان 
ويف النس��خة األوىل من بطولة “س��وبر ليغ 
للرتايثلون” التي أقيمت يف جزيرة هاميلتون 

بأسرتاليا.
فقد اس��تطاع فريدريك كرونب��ريغ أن يفوز 
باملرك��ز الراب��ع يف البطولة الت��ي أقيمت يف 
تاي��وان، فيام أثبت زمالءه يف الفريق خافيري 
غومي��ز، تريينزو ب��وزون، برينت مكامهون 
مكانهم ضمن أفضل الرياضيني يف العامل بعد 
تحقيقهم مراكز متقدمة يف بطولة أس��رتاليا. 
وأنهى غوميز السباق يف املركز السادس بعد 
س��باق أمتد عىل مدى ثالثة أي��ام. وقال يف 
ختام الس��باق: “أعتقد انن��ي مل أكن أمتلك 

الرسع��ة الالزمة. يجب ع��يل أن أعمل بكل 
جد اآلن”. وكان بوزون قد حقق املركز ال�23 
يف الي��وم األول من البطول��ة. وقال يف نهاية 
السباق: “كنت ستأسف لو كنت مل أشارك يف 
هذه البطولة. لقد ش��هدت مشاركة العديد 
م��ن األبط��ال امللهمني الذين ه��م يعترون 

مصدر فخر يل بالتنافس معهم”.
من جهة أخ��رى، أنهى مكامهون الس��باق 
يف املرك��ز ال���16. وأش��ار يف نهاية الس��باق 
إىل: “لق��د كان يشء ال يصدق. أنا أتس��ابق 
يف مثل هذه الس��باقات منذ 20 عاماً، ولكن 
مل أش��ارك يف بطولة بهذه املس��توى”. وكان 
متسابق فريق البحرين للتحمل 13 براونيل 
قد اضطر لالنسحاب من السباق وذلك بعد 

أن أصيب باالنفلونزا.

“الطبري” و”الحضرمي” تحصدان لقب التنس لالبتدائي

نتائج مميزة لفريق “التحمل 13” في بطولة أستراليا 

مدينة عيسى       وزارة التربية والتعليم

جانب من التتويج

من بطولة سوبر ليغ للترايثلون

 عسكر مستقبال منتخب السلة للسيدات 
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وس��ط أجواء مش��حونة وأحداث مؤس��فة 
صاحبت املباراة، أبطل املحرق عودة االهيل 
يف الرب��ع الثال��ث لينه��ي املب��اراة لصالحه 
بنتيج��ة 83/79، يف املواجهة التي جمعتهام 
مس��اء األمس ع��ىل صال��ة مدين��ة خليفة 
الرياضية مبدينة عيىس، ضمن الجولة األوىل 
م��ن املربع الذهب��ي لدوري زي��ن الدرجة 
األوىل لكرة الس��لة، وسط حضور جامهريي 

متوسط. 
وج��اء هذا الفوز ليجعل املح��رق قريباً من 
التأهل إىل املرحلة النهائية للمسابقة، حيث 
يلتق��ي املتأهل من املح��رق واألهيل ملالقاة 

الفائز من املنامة والحالة. 
والزال��ت الفرص��ة قامئة لأله��يل يف العودة 
حيث يلتقي الفريقان مجدداً مطلع األسبوع 
املقبل، ويف حال فاز األهيل تذهب املنافسة 

إىل مباراة فاصلة بني الفريقني.
وج��اءت املباراة يف مجملها العام متوس��طة 
املس��توى م��ن الجانب��ني، إذ أخ��ذ املحرق 
األداء  ع��ر  االول  الش��وط  يف  األفضلي��ة 
والنتيج��ة، قبل أن يعود األهيل يف الش��وط 
الثاين ملج��اراة منافس��ه وتبادل التس��جيل 
والتق��دم حتى الدقيقة الس��ابعة من الربع 
األخري التي ش��هدت حالة من الفوىض ما أثر 

عىل سري املباراة يف باقي أوقاتها.
وتألق من املحرق بدر جاس��م بتسجيله 21 

نقطة وأضاف أحمد حسن 15 نقطة.
يف حني كان أبرز املسجلني يف صفوف األهيل 
حسني ش��اكر بتس��جيله 22 نقطة دون أن 

تكون كافية لفريقه يف تحقيق الفوز.
 وج��اء الرب��ع األول رسيًع��ا ومفتوًح��ا من 

الجانب��ني، إذ تق��ّدم األهيل أوالً عر س��لتي 
وايت وس��يد كاظم 4/0، لكن رسعان ما عاد 
فيه املحرق بتصويبات��ه الثالثية املنوعة من 
بدر جاسم وسيدهاشم وأحمد حسن ليقلب 

النتيجة 9/6.
واس��تغل املحرق وقوع األه��يل يف األخطاء 
املتك��ررة وبطء تحركات العبي��ه وفقدانهم 
للكرات، ليوس��ع الف��ارق إىل 9 نقاط بواقع 
الفري��ق  م��درب  تغي��ريات  أن  إال   ،21/12
وخروج كادي��م لحصوله عىل خطأين أعطى 
األه��يل فرصة تقليص الف��ارق 21/18، لكّن 
البديل حس��ن العريب وق��ع يف خطأ مع بدر 
جاسم أنهى الشوط لصالح املحرق بفارق 5 

نقاط وبنتيجة 23/18.
 وبدأ املحرق الرب��ع الثاين بقوة حيث نجح 
يف مواصلة س��يطرته عىل املجريات ممسكاً 
بع��ى التق��دم، إذ امتلك الفري��ق الحلول 
يف الش��قني الهجومي والدفاعي عىل عكس 
األه��يل الذي تأث��ر بس��لبية األداء ووقع يف 
أخط��اء التمرير والتصوي��ب الغري مركز من 

داخل وخارج القوس.
ومل يس��تغل األه��يل كذلك وج��ود محرتف 
املح��رق كادي��م عىل دك��ة الب��دالء، إذ قام 
الالعب عيل عباس بدوره عىل أكمل وجه يف 

تغطية منطقة الحلق.
وواصل املحرق تسجيل النقاط ورفع الفارق 
إىل 11 نقط��ة م��ع منتص��ف الف��رتة بتألق 
أحمد حس��ن وبدر جاس��م وعيل عباس يف 
التصويب��ات الثالثي��ة املركزة الت��ي مل تدع 
املج��ال أمام األهالوية إللتق��اط األنفاس أو 
الع��ودة ملجريات املباراة، فف��ي كل يقلص 

فيه��ا األهيل الفارق يع��ود املحرق بثالثياته 
ويرفع النتجية مجدًدا.

وانته��ى الربع الثاين بتف��وق املحرق بنتيجة 
.43/35

وش��هد أداء األهيل يف الربع الثالث تحس��ن 
ملحوظ عىل املستوى الجامعي وسط تراجع 
نس��بي يف أداء العبي املح��رق ووقوعهم يف 
العدي��د من األخط��اء الت��ي منحت األهيل 
الفرص��ة يف  تقلي��ص الف��ارق 45/39، ع��ر 
تس��جيل الكرات الس��هلة من تحت السلة 
معتمداً عىل العبيه هش��ام رسحان وحسني 

شاكر باإلضافة إىل األمرييك مالكومل.
واس��تطاع األه��يل أن يقرب الف��ارق حتى 
تق��ّدم بالنتيجة بثالثية ع��يل عقيل 55/45، 
وعند نقطة التعادل 55/55 وقع الفريقني يف 
املحظور وحدث ما حدث، وبعد اس��تئناف 
اللعب بع��د توقف طويل، تواصل س��جال 
تبادل التقدم قبل أن يحس��م املحرق الفرتة 

ب�65/64.
ويف الرب��ع األخري، هبط رت��م أداء الفريقني 
بس��بب حالة التوقف الطويل��ة التي طالت 
املباراة، وانخفض مس��توى الرتكيز السيام يف 
التصويب نحو السلة، وتأثر األهيل باستبعاد 
العبي��ه س��يدكاظم ماجد وحس��ن العريب، 
يف الوق��ت الذي واصل في��ه املحرق التقدم 

بفضل تألق بدر جاسم وعيل عباس.
وأخف��ق األه��يل يف اس��تثامر الف��رص التي 
تحصل عليها خ��الل الثواين األخرية من أجل 
التقدم، لينهي بذلك املحرق املباراة بصعوبة 

لصالحه بنتيجة 83/79.

يس��تأنف فريق األهيل “بطل العرب” 
مشواره يف مسابقة دوري الدرجة األوىل 
للك��رة الطائرة بعد انتهاء مش��اركته يف 
بطول��ة األندية الخليجية ال��� 36 التي 
اختتمت يف العاصمة القطرية الدوحة، 
مبالقاة النرص الس��اعة الس��ابعة مساء 
اليوم عىل صالة االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة.
األه��يل الرابع )19 نقطة( يلتقي النرص 
الثال��ث )23 نقطة(؛ به��دف الثأر من 
خس��ارته م��ن “أبناء الجفري” بالقس��م 
املف��رتض  وم��ن   ،3/2 بنتيج��ة  األول 
أن يك��ون النس��ور يف أت��م جاهزيتهم 
الفنية بعدما ش��اركوا يف املعرتك العريب 
والخليجي واكتس��بوا املزيد من الخرة 
م��ن خ��الل االحت��كاك م��ع نخبة من 

األندية العربي��ة، ورمبا يكون لذلك أثرا 
سلبيا من خالل تعرض الالعبني للمزيد 

من التعب واإلره��اق. ويعتمد األهيل 
بقي��ادة املدرب رضا ع��يل عىل كل من 

براع��ة نارص عنان والفي��س يف الهجوم 
من مركز4 واملتألق محمد عنان مبركز3 

وخرة مريزا عبدالل��ه وعيل الصرييف يف 
تش��كيل الصد والهجوم الرسيع، إضافة 

إىل عيل حبيب يف اإلعداد وعباس أحمد 
يف االس��تقبال وعي��ىس عبدالوهاب يف 

التغطية الدفاعية.
أم��ا النرص بقيادة املدرب حس��ن عيل، 
فإنه يس��عى لإلطاح��ة باألهيل وتعزيز 
تقدم��ه يف س��لم الرتتيب مع��وال عىل 
التش��كيلة الت��ي تض��م العائد حس��ن 
ضاحي وحس��ني خليفة يف االرتكاز، إىل 
جان��ب العب��ي الخرة صبي��ح إبراهيم 
والكويب أوس��ميل والليرو أمين هرونة 
والخب��ري حس��ني امل��رتوك، وس��يفتقد 
الفري��ق خدم��ات العبه األب��رز فاضل 
عب��اس ال��ذي أصي��ب أثناء مش��اركته 
م��ع الريان القط��ري ببطول��ة األندية 
الخليجي��ة مؤخراً، وه��و بحاجة لقرابة 

شهر للتعايف من اإلصابة.

رغم الدهس.. الذيب المحرقاوي يفترس النسر األهالوي

ال��ن��ص��ر ف���ي م��واج��ه��ة ب��ط��ل ال���ع���رب ال��ي��وم 

قطع نصف المشوار نحو نهائي “زين السلة”

دوري الكرة الطائرة

جانب من اللقاء )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي

حسن علي
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فريق النصر فريق األهلي 

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مهمة إدارة لقاء ممثل اململكة فريق املحرق مع فريق النجمة اللبناين، ضمن الجولة 
الرابعة للمجموعة الثالثة لكأس االتحاد اآلسيوي إىل الحكم القطري سعود عيل.

ومن املقرر أن يحتضن استاد البحرين الوطني املواجهة يوم الثالثاء املوافق 4 أبريل املقبل.
وسيعاون الحكم سعود عيل يف املهمة مواطناه يوسف الشمري وجمعة البورشيد، فيام سيكون الحكم الرابع ساباييف 
أليبك من تركامنستان. وأسند االتحاد القاري للعبة مهمة مراقبة املباراة إىل السنغافوري بني جامني تان، فيام سيكون 
العراقي عيل عبدالقادر مقيام للحكام. الجدير بالذكر أن املحرق يحتل حاليا املركز الثاين يف مجموعته برصيد 4 نقاط 

خلف الوحدات األردين املتصدر الذي ميتلك 7 نقاط، فيام صحم العامين والنجمة اللبناين برصيد 3 نقاط خلف املحرق.
وينص نظام التأهل يف املجموعات عىل ترشح أوائل املجموعات الثالث عن غرب آسيا، إضافة إىل صاحب أفضل مركز 

ثان من بينها للدور الثاين للبطولة.

صافرة قطرية للقاء المحرق والنجمة اللبناني

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

إعالمية اليد” تطلق خدمة 
البث المباشر 

 أطلقت لجنة اإلعالم والتسويق باالتحاد 
البحريني لكرة اليد خدمة البث املبارش عىل 

موقع االنستغرام لنقل مباريات وفعاليات 
االتحاد عىل الهواء مبارشة، وذلك ضمن 

األهداف التي وضعتها اللجنة يف التواصل 
املستمر مع املتابعني لكرة اليد البحرينية 

داخل اململكة وخارجها.
وتم نقل العديد من املباريات عىل مواقع 

التواصل االجتامعي، إىل جانب التغطيات املتواصلة ملباريات كرة اليد 
عىل مستوى الفئات والدرجة األوىل إضافة اىل تغطية األنشطة والرامج 

املتعلقة باالتحاد، إذ تحظى هذه التغطيات بتجاوب كبري من قبل 
املتابعني، وتعتر املصدر األساس يف معرفة آخر املستجدات الخاصة 

باللعبة.
وأكد النائب األول لرئيس اتحاد اليد رئيس لجنة اإلعالم والتسويق خالد 
الحيدان أن اللجنة اإلعالمية تعمل عىل تفعيل جميع األدوات والوسائل 

املتاحة لوضع املتابعني يف قلب الحدث بتقديم أكر عدد ممكن من 
التغطيات املبارشة؛ بهدف إبراز أنشطة اإلتحاد وبرامجه عر االستفادة 
من مواقع التواصل االجتامعي التي باتت أكرث تأثرياً يف الشارع الريايض 

مبا تلقاه من حضور واضح من الجامهري الرياضية ولسهولة انتشارها 
ووصولها إىل أكر مساحة جغرافية خصوصا مع املتابعة التي تلقاها 

لعبة كرة اليد البحرينية يف الدول الخليجية والعربية، مشرياً إىل إطالق 
خدمات إعالمية جديدة يف املستقبل القريب تبعاً لالسرتاتيجية العامة 

التي وضعتها اللجنة يف االستفادة من اإلعالم اإللكرتوين بالصورة اإليجابية 
ولزيادة حجم التواصل مع املتابعني ملسابقات اللعبة وأنشطتها.

وأبدى الحيدان اعتزازه الكبري بثقة الجمهور الريايض وتفاعله الواضح مع 
وسائل اإلعالم الجديدة الخاصة باالتحاد، وقال إن هذا التفاعل يضعنا 

أمام مسؤولية التطوير املستمر يف تقديم خدمة إعالمية متميزة تتناسب 
مع تطلعات الجمهور وطموحات مجلس اإلدراة لتجسيد املكانة البارزة 

التي تحظى بها كرة اليد البحرينية عىل املستويني القاري والدويل.

دهس.. عراك.. واستبعاد

بينام كانت الساعة تشري إىل 3:38 دقيقة عن 
الربع الثالث والنتيجة حينها للتعادل 55/55، 
شهدت املباراة أحداث مؤسفة تطورت لعراك 
بااليدي بني الفريقني، واختلط الحابل والنابل 

بعد أن ارتكب األهالوي عمران عبدالرضا خطأً 
متعمًدا تجاه العب املحرق أحمد حسن حينام 

دهس األخري بشكل متعمد عىل رأسه أثناء 
سقوطه، ليثري املوضوع حفيظة املحرقاويني، 

وتدخل الالعبني واإلداريني يف مشهد مؤسف أن 
تشهده الصاالت املغلقة، ولوال تواجد العقالء 

لتطور الوضع إىل ما يحمد عقباه.
وتوقف اللعب لقرابة 45 دقيقة واضطر حكام 

املباراة إىل االستعانة بعربة النقل التليفزيوين 
ألول مرة يف تاريخ لعبة كرة السلة؛ من أجل 
معرفة  أين انطلقة رشارة االحتكاك واتخاذ 

العقوبات الالزمة. وعىل إثر ذلك، استبعد 
رئيس جهاز كرة السلة بالنادي األهيل 

سيدجالل كاظم الذي اشتبك مع مساعد مدرب 
املحرق حسني نبيل واستبعد هو اآلخر إىل 

جانب اإلداري محمد املوسوي، وكذلك مساعد 
مدرب األهيل أمين عبدالرضا.

ومن جانب الالعبني استبعد من األهيل عمران 
عبدالرضا وسيد كاظم ماجد وحسن العريب، 

ومن املحرق استبعد محمد نارص وأحمد 
سلامن ومحمد حسن وجهاد أحمد وعيل 

ربيعة.
ومن املؤكد أن تجتمع لجنة االنضباط 

والعقوبات باتحاد اللعبة من أجل اتخاذ 
قرارات وعقوبات صارمة عىل األحداث 

املؤسفة، ومنع حدوثها يف املرات القادمة.

أكد مدرب الفري��ق األول لكرة 
الرصيب  املح��رق  بنادي  الس��لة 
إيف��ان جريمي��ك، ع��ىل هدف 
فريق��ه يف القت��ال ع��ىل بطولة 

الدوري. 
وقال يف املؤمت��ر الصحايف الذي 
عق��ب اللقاء أم��س، إّن فريقه 
حقق بطولة ال��كأس وهو عازم 
ب��إرصار  البطولتني  ض��م  ع��ىل 

وقتالية وروح العبيه.
كان��ت  املب��اراة  أّن  وأوض��ح 
قوي��ة جًدا وصعب��ة للغاية عىل 
الطرف��ني، مش��ريًا إىل أّنه��ا من 
الطبيعي أن تتس��م بهذا النوع 
من الش��ّد واألعص��اب، الفًتا إىل 
أّن مباريات إخراج املغلوب هي 
مباريات استثنائية تختلف متاًما 

عىل لقاءات الدوري.

ووصف جريميك قرارات الطاقم 
التحكيمي ح��ول األحداث التي 
بالصحيحة،  املب��اراة  صاحب��ت 
وأض��اف:” اتخ��ذ الح��كام قرار 
باس��تبعاد جميع العبي الفريق 
البدالء يف بادئ األمر، ثم أخرته 
اإلع��ادة  اللج��وء إىل  ب��رضورة 

التلفيزيونية وهذا ما يحدث يف 
الدوري األمرييك”.

وأكد أّن األمور انتهت مع نهاية 
املباراة، وأّن الفريق سيعد العّدة 
للمباراة القادمة وسيعترها لقاء 

نهايئ.
من جانب��ه، قال م��درب فريق 

األهيل األمرييك سام فنسنت إّن 
فريقه تأث��ر يف الربع األخري من 
املباراة باستبعاد أفضل العنارص 
لدي��ه، مش��يًدا ب��أداء جمي��ع 

الالعبني دون استثناء.
وأض��اف يف املؤمت��ر الصح��ايف” 
قّدمن��ا مب��اراة جي��دة وصعبة، 
ومنتلك فرصة التعويض يف اللقاء 
القادم، وسنسعى من أجل الفوز 
وتأجي��ل الحس��م إىل املواجهة 

الثالثة الفاصلة”.
وأشار سام إىل أّن فريقه سيعكف 
القادمة عىل  التدريب��ات  خالل 
تصحيح أخطاء الفريق، باإلضافة 
إىل دراسة نقاط القوة التي ظهر 
عليها فري��ق املحرق ومتثلت يف 
الثالثية، ورضورة وضع  الرميات 

الحلول إليقاف هذه الخطورة.

خالد الحيدان

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

كّلف االتحاد الدويل لكرة 
القدم “الفيفا” حكمنا الدويل 
نواف شكرالله؛ للمشاركة يف 

إدارة مباريات كأس العامل 
للشباب 2017، والتي ستقام 

يف كوريا الجنوبية خالل 
الفرتة 20 مايو وحتى 11 

يونيو.
وبحسب التكليف الصادر من 

االتحاد الدويل، فإن شكرالله 
سيشارك كحكم مساعد 

Video As� ”تتقنية “الفيديو
sistant Referees((، وهي 

التقنية الجديدة التي يجربها 
“الفيفا” حاليا، حيث تم 

تجربتها يف كأس العامل لألندية 
التي أقيمت يف اليابان يناير 

العام الجاري، وشارك يف 

إدارة مبارياتها الحكم نواف 
شكرالله أيضا.

وسيشارك شكرالله أيضا يف 
ورشة عمل خاصة للحكام 

املشاركني يف البطولة، إذ 
سيقيمها “الفيفا” قبل انطالق 

املنافسات.
وحدد “الفيفا” الفرتة 14 

وحتى 19 مايو موعدا إلقامة 

ورشة العمل.
يشار إىل أن تقنية “الفيديو” 

التي يجربها “الفيفا” هي 
مطبقة يف جميع بطوالت 

كأس العامل للشباب و 
الناشئني، أو كأس العامل 
لألندية، أو كأس العامل 

للقارات.
وسيشارك يف البطولة إىل 

جانب شكرالله 3 أطقم 
تحكيمية من القارة اآلسيوية، 

إذ سيشارك طاقم تحكيمي 
دويل من اإلمارات بقيادة 

الحكم محمد البلويش، 
وطاقم قطري بقيادة الحكم 

عبدالرحمن الجاسم، باإلضافة 
إىل طاقم كوري بقيادة الحكم 

كيم جون.
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نواف شكراهلل

في المؤتمر الصحافي

مدرب المحرق: سنقاتل من أجل الدوري.. 
ومدرب األهلي: نمتلك الفرصة

سام فينسنت إيفان جيرميك

من األحداث التي صاحبت المباراة 

تقام مساء اليوم )الثالثاء( مباراتان 
لحساب الجولة الثانية من منافسات 

املربع الفيض لدوري زين الدرجة 
األوىل لكرة السلة، تجمع األوىل 

سرتة والنجمة عند الساعة السادسة 
مساًء، تليها مبارشة مباراة البحرين 
والنويدرات يف الساعة 7:45 مساًء، 

وتقام املباراتان عىل صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم.

ويلعب املربع الفيض للفرق التي 
مل يحالفها الحظ يف التأهل للمربع 

الذهبي للبطولة؛ وذلك من منطلق 
حرص االتحاد عىل استمرار النشاط 
الرسمي لهذه الفرق وأيضاً لتحديد 
املراكز من الخامس حتى الثامن يف 
الرتتيب النهايئ للدوري العام هذا 

املوسم. وكان فريقا سرتة والنويدرات 
قد حسام اللقاء األول الذي جمعهم 

يوم اإلثنني املايض بعد أن استطاع 
“البحارة” الفوز عىل النجمة بنتيجة 

)92/69(، يف حني فاز النويدرات عىل 
البحرين بنتيجة )72/82(، وهذان 
االنتصاران قرّباهام من التأهل إىل 
نهايئ الدور الفيض رشط أن يجددا 

فوزهام اليوم أيًضا، يف حني يتعنّي عىل 
النجمة والبحرين الفوز إذا ما أرادا 

تجديد آمالهام يف املنافسة والذهاب 

إىل اللقاء الثالث الذي سيكون الفاصل.
ويسعى سرتة والنويدرات إىل حسم 

األمور مساء اليوم بالفوز والتأهل إىل 
املباراة النهائية من املرحلة الفضية؛ 

من أجل املنافسة عىل تحسني 
مركزيهام بالحصول عىل املرتبة 

الخامسة عىل سّلم الرتتيب العام 
للدوري؛ لضامن أفضل مخصص مايل يف 

من منافسات الجولة األولى املوسم املقبل.

لقاءان في المربع الفضي لدوري السلة
البالد سبورت



عرب رئيس جهاز لعبة الكرة الطائرة 
بن��ادي الري��ان القط��ري وعض��و 
مجلس إدارة االتحاد القطري للكرة 
الطائ��رة مبارك عيد ع��ن صدمته 
الكبرية لفق��دان ناديه لقب بطولة 
األندية الخليجية 36 للكرة الطائرة 
الت��ي اختتمت مؤخ��راً يف الدوحة 
لن��ادي داركليب  اللقب  وذه��اب 
ال��ذي ت��وج ب��ه للم��رة األوىل يف 

تاريخه.
وأش��اد عيد بتفوق الك��رة الطائرة 
البحريني��ة، حيث ق��ال يف ترصيح 
صحفي لجري��دة الراي��ة القطرية 
يع��ود  البحرين��ي  “التف��وق 
الهتاممهم بالفئات الس��نية ومتيز 

الالعب��ن البحريني��ن، وهذا يؤدي 
لالنسجام بن عنارص الفريق، ولهذا 
نرى الفرق البحرينية متميزة؛ ألنها 
تلع��ب بالالعب��ن أنفس��هم محليا 

وخارجيا...”.
وأبدى عي��د إعجابه بجمهور نادي 
داركلي��ب الرائع والفع��ال، والذي 
وقف بقوة وحامسة خلف فريقه، 
بعدم��ا زحف جمه��ور دار كليب 
بأع��داد كبرية للغاية ملؤازرة فريقه 
رغم أن فريقه كان لديه أمل ضئيل 
للغاية للظف��ر باللقب، متمنياً من 
جامه��ري األندية القطرية أن تكون 
مث��ل الجمهور البحريني يف مؤازرة 

فرقها.

وأضاف “برصاح��ة الحضور الرياين 

كان أقل من املأمول، ولكني أعذره 

بعد أن احت��ل الفريق املركز الرابع 

يف ال��دوري، ث��م املرك��ز الثالث يف 

البطول��ة العربي��ة ه��ذا أث��ر عىل 

الحضور الرياين يف الخليجية..”.

وق��ال عيد إن��ه مص��دوم وحزين 
للغاية من ضي��اع اللقب الخليجي 
الدراماتيكي��ة  الطريق��ة  به��ذه 
خصوص��ا رغم أن��ه كان يف متناول 
الريان، ومتنى أن يكون هناك قرار 
التجنيس،  بش��أن  واضح ورصي��ح 
هل م��ن حق األندية أن تس��تفيد 
م��ن الالعبن الذين تم تجنيس��هم 
أو ال يوج��د تجني��س؛ ألن��ه ليس 
م��ن املعقول املش��اركة بالعبن يف 
البط��والت املحلية وغري مس��موح 
البط��والت  يف  به��م  االس��تعانة 
الخارجي��ة، وهذا يرتتب عليه خلل 
فني كبري ويلق��ي بظالله عىل أداء 

الفريق.

عيد: القاعدة سبب تفوق الطائرة البحرينية
عبر عن صدمته لخسارة الريان

البالد سبورت

نظم االتح��اد البحريني أللعاب القوى 
يومي الجمعة والسبت املاضين بطولة 
امليدان واملضامر املحلية لفئتي الشباب 
واألشبال عىل اس��تاد البحرين الوطني 
بحض��ور نائ��ب رئيس االتح��اد محمد 
عبداللطيف بن جالل وأمن رس مجلس 
اإلدارة راش��د البوعين��ن ورئيس لجنة 
املس��ابقات محمد عيل محمد وأعضاء 
مجل��س اإلدارة رقي��ة الغ��رة وخالد 
القطام��ي وع��دد من ممث��يل األندية 
الوطنية ومحبي وعشاق رياضة ألعاب 

القوى.
وأس��فرت النتائ��ج النهائي��ة لبطول��ة 
الش��باب والتي شارك فيها 9 أندية عن 
فوز ن��ادي الرفاع باملرك��ز األول بعدما 
حص��د 17 ميدالية بينها 9 ذهبيات و4 
فضي��ات و4 برونزيات، وجاء الحالة يف 
املركز الثاين بحصول��ه عىل 11 ميدالية 
و4  فضي��ات  و3  ذهبي��ات   4 بينه��ا 
برونزي��ات والبس��يتن يف املركز الثالث 
بحصوله عىل 7 ميداليات بينها ذهبيتن 

و5 فضيات، والش��باب يف املركز الرابع 
بحصول��ه عىل 6 ميداليات بينها ذهبية 
وفضيت��ن و3 برونزيات، وأم الحصم يف 
املرك��ز الخامس بنيله 4 ميداليات بينها 
فضية و3 برونزيات، والنجمة يف املركز 
الس��ادس بحصوله عىل ميدالية فضية، 
واألهيل يف املركز الس��ابع بحصوله عىل 
برونزية والبديع السابع مكرر بحصوله 

عىل برونزية كذلك.

وأقيم��ت منافس��ات الش��باب يف 16 
مس��ابقة متنوعة وه��ي الوثب الثاليث، 
الوثب العايل، دفع الجلة، س��باق 110 
مرت حواجز، سباق 400 مرت، سباق 100 
 100x 4 مرت، س��باق 1500 مرت، س��باق
مرت، رمي الرم��ح، الوثب الطويل، رمي 
القرص، س��باق 400 مرت حواجز، سباق 
800 مرت، سباق 200 مرت، سباق 3 آالف 

مرت، سباق 400x 4 مرت.

وأس��فرت النتائ��ج النهائي��ة لبطول��ة 
امليدان واملضامر لفئة األشبال عن فوز 
ن��ادي أم الحصم بالبطولة بعد حصوله 
عىل 49.5 نقطة، يليه نادي الحالة ثانياً 
ب� 49 نقط��ة، ثم البس��يتن ثالثاً 31.5 
نقطة، والنجمة رابعاً 22 نقطة، والرفاع 
والبدي��ع )الخامس مك��رر( 21 نقطة، 
واأله��يل يف املرك��ز الس��ابع 16 نقطة، 
والش��باب يف املرك��ز الثام��ن 5 نق��اط 
وأخ��رياً بوري تاس��عاً 4 نق��اط، فيام مل 

يشارك نادي املحرق يف البطولة.
وتناف��س ممثلو األندية التس��عة يف 6 
مس��ابقات متنوعة وهي دف��ع الجلة، 
الوثب الطويل، الوثب العايل، مس��ابقة 
80 م��رت حواج��ز، س��باق 1000 م��رت، 
سباق 80 مرت، حيث شهدت املنافسات 
مس��تويات متمي��زة من قب��ل جميع 
املشاركن عىل املراكز األوىل، حيث تألق 
العبو أم الحصم يف مختلف املسابقات 
ليحصدوا أكرب عدد من النقاط ويفوزوا 

باملركز األول بكل جدارة واستحقاق.

    بطولة الميدان والمضمار أللعاب القوى

الرفاع يتوج بطاًل للشباب وأم الحصم لألشبال 
الرفاع     االتحاد البحريني أللعاب القوى

 تتويج نادي الرفاع ببطولة الشباب

من منافسات كرة الطاولة

داركليب متوجا بلقب بطولة األندية الخليجية مبارك عيد
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“انضباطية الكرة” توقف حرم 
وخليفة 3 مباريات

أحمد مهدي

أصدرت لجنة االنضباط باالتحاد البحريني 
لكرة القدم قرارات عديدة أبرزها إيقاف 

العب الفريق األول بنادي املنامة عيل حرم، 
لثالث مباريات، إضافة إىل غرامة مالية 

وقدرها 50 دينارا عىل النادي.
جاء ذلك عىل خلفية طرد الالعب عيل حرم 

يف مباراة املنامة مع البحرين ضمن الجولة 13 من الدوري ألسباب غري 
معروفة، إذ مل يشرتك أو يتدخل عىل أحد العبي املنافس.

ويبدو أن حالة الطرد التي تعرض لها حرم جاءت بسبب تلفظه ببعض 
األلفاظ، وهو األمر الذي دعا حكم املباراة محمد بونفور آنذاك لطرده، 

وتدوين تقرير بشأن الحادثة. من جهة أخرى، أوقفت اللجنة العب 
الحالة محمد خليفة ملدة 3 مباريات، مع غرامة مالية وقدرها 50 دينارا 

أيضا. يأيت ذلك عىل خلفية طرد الالعب محمد خليفة يف مبارة فريقه 
مع النجمة بعد اعتدائه عىل محرتف النجمة.

وسيغيب الالعبان عن فريقيهام 3 مباريات، وسيستفيدان من لعب 
مباريات كأس االتحاد، إذ سيغيب االثنان عن مواجهتن يف الدوري بعد 

استنفاذ مباراة ضمن كأس االتحاد “التنشيطية” التي ستقام
جولتها األخرية يف الدور التمهيدي غدا األربعاء وبعد غد.

الجدير بالذكر أن ناديي املنامة والحالة سيلتقيان ضمن الجولة 14 
املقبلة من دورينا، إذ سيتواجهان يوم الجمعة املوافق 7 أبريل املقبل 
عىل استاد البحرين الوطني. وميتلك املنامة 23 نقطة يف املركز الثاين، 

فيام الحالة ب� 12 نقطة يف املركز الثاين.

علي حرم

قدم رئيس نادي داركليب 
محفوظ ثامر جزيل الشكر 
واالمتنان إىل عضو املجلس 
األعىل للشباب والرياضية، 
عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية البحرينية، رئيسة 

االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة، وذلك 
بعد الوقفة الرائعة التي 

أظهرتها مع ناديه يف املباراة 
الختامية لبطولة األندية 

الخليجية للكرة الطائرة. إذ 
آزرت الشيخة حياة “كتيبة 

العنيد” يف مباراته مع 
العريب القطري، والتي كانت 

مفصلية لتحقيق اللقب 
بالنسبة ل� “أبناء الدار” 

الذين توجوا بعد ذلك للمرة 
األوىل يف تاريخهم بالذهب 

الخليجي.
وقال محفوظ ثامر: “كان 
لتواجد الشيخة حياة يف 

املدرج املخصص لجامهري 

داركليب، األثر الطيب يف 
نفوس الالعبن والجامهري. 

إذ أعطى حضورها ومؤازرتها 
شحنة إضافية لالعبن الذين 

استبسلوا أكرث وأكرث يف 
امللعب، ولله الحمد، وفق 
فريقنا يف تحقيق الذهب 
الخليجي، ليدخل التاريخ 

من أوسع أبوابه... وكل 
هذا تحقق بفضل الله 

سبحانه وتعاىل، وبفضل دعم 
املسؤولن عىل الرياضية 

البحرينية من دون شك”.
وأضاف “نحن سعداء بأننا 
رسمنا البسمة عىل وجوه 

كافة أفراد الشعب البحريني 
)قيادًة وشعباً(، كام أتقدم 

بجزيل الشكر للشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز لنزولها 
ألرضية امللعب لتهنئة 

الالعبن والجهازين الفني 
واإلداري، إذ هذا اإلنجاز 
يحسب للبحرين وليس 
الشيخة حياة محتفلة مع فريق داركليب باإلنجاز الخليجيلنادي داركليب لوحده”.

ن��ادي داركلي��ب يش��كر الش��يخة حي��اة لمس��اندتها
داركليب      نادي داركليب

تواصلت منافسات اليوم الثاين لألوملبياد املدريس 
املصغ��ر الرابع ال��ذي يقام تح��ت رعاية ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، وتنظمه اللجن��ة بالتعاون مع 
وزارة الرتبية والتعليم ومبشاركة واسعة من قبل 

املدارس الحكومية والخاصة يف اململكة. 
 وش��هد األوملبي��اد امل��دريس ي��وم أم��س إقامة 
مباريات عدة يف ألعاب كرة القدم والسلة )3*3( 

وكرة الطاولة إضافة لسباقات الكارتينغ، وحفلت 
املنافس��ات بالندية واإلثارة بن الفرق التي متثل 
امل��دارس املش��اركة يف الح��دث الري��ايض الذي 

يستمر لغاية الثالثن من شهر مارس الحايل.
وتختتم صباح اليوم الثالثاء منافسات كرة الطاولة 
بإقامة نهايئ املرحلة االبتدائية )بنات( واملرحلتن 
االبتدائي��ة واإلعدادية )بن��ن(، كام تتواصل بقية 

املباريات يف األلعاب الرياضية األخرى.  

مسابقة كرة الطاولة “بنين” 

يرضب الالعب سيد جعفر إبراهيم من مدرسة 
ال��دراز الي��وم موعداً مع الالع��ب كاران راوال 
من املدرس��ة الهندية يف املباراة النهائية للعبة 
فردي تنس الطاولة بعد تألقهام يف مش��وارهام 
طوال البطولة ووصولهام املستحق نحو املشهد 

الختامي. 
وباستعراض مشوار كل الالعبن يف البطولة فقد 
فاز س��يد جعفر إبراهيم يف املباراة األوىل عىل 
عبدالله ش��ابري من املدرسة الهندية )0-3( ويف 
املباراة الثانية عىل الالعب أشوتاش من مدرسة 

ني��و ميلين��وم )1-3(، ويف املب��اراة الثالثة عىل 
الالعب سيد حسان إبراهيم من مدرسة الدراز 

 .)2 3-(
بينام تأهل الالعب كاران راوال إىل النهايئ بعد 
تفوقه يف املواجهة األوىل عىل محمد حبيب من 
مدرس��ة الدراز )1-3(، ويف اللق��اء الثاين تغلب 
عىل الالعب حس��ن وليد من مدرسة النور )-3
0(، ويف املواجه��ة الثالث��ة انت��رص عىل الالعب 
راغاف من مدرس��ة نيو ميليني��وم )1-3(، ويف 
الدور قبل النهايئ فاز عىل الالعب فريوز )3-2(. 

نهائي فردي الطاولة بين مدرستي الدراز والهندية 
في األولمبياد المصغر الرابع

ضاحية السيف       اللجنة األولمبية



يواصل منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
القدم اليوم تحضرياته ملباراة سنغافورة 
ضم��ن التصفيات املؤهلة لكأس آس��يا 
2019، والتي س��تقام 28 مارس الجاري 

عىل استاد البحرين الوطني.
ويخ��وض املنتخب حصت��ني تدريبيتني 
يومي��ا عىل املالع��ب الخارجية التابعة 
التحاد الكرة: صباحية ومسائية، وذلك 
تحت قيادة املدرب التشييك مريوسالف 
الوطن��ي عدنان  س��كوب ومس��اعده 

إبراهيم.
وسيشتمل برنامج إعداد املنتخب عىل 
لقاء ودي أمام منتخب طاجيكس��تان، 

وسيقام يوم 23 مارس الجاري.
الفن��ي  الجه��از  اس��تبعد  ذل��ك،  إىل 

للمنتخب الالعب عيىس الربي؛ بسبب 
اإلصابة التي تعرض لها، إذ تم استدعاء 
العب فريق الشباب حسن مدن بديال 

للربي.
ومازال��ت الرؤية ضبابية بش��أن مدى 
ق��درة الالع��ب عبدالوه��اب املال��ود 
ع��ىل املش��اركة، خاصة م��ع ارتباطاته 

الدراسية.
وتض��م قامئة املعس��كر الح��ايل املقام 
بفندق الريجنيس 24 العبا، وهم: سيد 
محمد جعف��ر، وليد الحي��ام، عبدالله 
عبدو، إس��اعيل عبداللطيف وهشام 
م��وىس،  عي��ىس  )املح��رق(،  منص��ور 
عي��ىس غالب وعيل حاج��ي )املنامة(، 
أب��و بك��ر آدم )النهض��ة الس��عودي(، 

الرشقي(،  )الرف��اع  يوس��ف  عبدالل��ه 
عبدالوهاب املال��ود )الحد(، عيل مدن 
وحس��ن الش��باب )الش��باب(، محمد 
الرميحي، كميل األس��ود وس��يد ضياء 
سعيد )الرفاع(، أحمد جمعة وإبراهيم 
أحمد حبيب )األهيل(، س��يد محس��ن 
ع��يل ومه��دي عبدالجب��ار )االتحاد(، 
عيل خليل وأحم��د عبدالله )النجمة(، 
س��يد رضا عيىس وعبدالكري��م فردان 

)املالكية(.
يش��ار إىل أن قرعة التصفيات أوقعت 
منتخبن��ا يف املجموع��ة الخامس��ة إىل 
جانب س��نغافورة، تركانستان والصني 

تايبيه.
وين��ص نظ��ام التأه��ل للنهائيات عىل 

ترش��ح صاحبي املركزي��ن األول والثاين 
من املجموعات الس��ت؛ ليستكمال 12 

منتخبا تأهلوا مسبقا.

تدريب وحيد

وم��ن املؤم��ل أن يص��ل ظه��ر الغ��د 
)األربعاء( منتخب طاجيكستان؛ متهيدا 
ملواجهة منتخبنا، إذ س��يكتفي الفريق 

املنافس
بخ��وض حص��ة تدريبية وحي��دة قبل 

مواجهة املنتخب يوم الخميس.
وسيستقر منتخب طاجيكستان بفندق 
العاصم��ة  يف  روتان��ا”  ت��اون  “داون 

)املنامة(.

“األحمر” يواصل التحضير لودية طاجيكستان
المنافس يصل غًدا ويكتفي بتدريب وحيد

أحمد مهدي
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من تدريبات المنتخب األول        )تصوير: أيمن يعقوب(

نج��ح فري��ق األهيل من تحقي��ق بداية 
واع��دة يف البطول��ة الخليجي��ة لألندية 
أبطال الك��ؤوس املقامة حالياً بالعاصمة 
القطري��ة الدوحة، وذل��ك عندما متكن 
من تحقيق االنتص��ار األول له يف افتتاح 
مش��واره عىل حس��اب فريق الش��ارقة 
اإلم��ارايت بنتيح��ة 20\17 يف اللقاء الذي 
جم��ع ب��ني الفريقني مس��اء ي��وم أمس 
األثن��ني عىل صال��ة ن��ادي الغرافة مقر 
البطولة، وحس��م األهيل املباراة بعنرص 
الخربة الت��ي ميتلكها العبوه يف البطوالت 
الخليجي��ة، ليحقق األه��يل أول نقطتني 
ل��ه يف املجموع��ة األوىل الصعب��ة، وكان 
الش��وط األول من املب��اراة انتهى بتأخر 
األه��يل بفارق ه��دف وحي��د ملصلحة 
الشارقة وبواقع 7\8، إال أن الشوط الثاين 
ش��هد العودة القوية لأله��يل يف املباراة 

وتحقيق االنتصار.
وس��يكون األهيل عىل موع��د مع مباراة 
مهم يوم غٍد أمام فريق النور السعودي 
يف لقاء تأكيد العبور للدور نصف النهايئ 
م��ن البطولة، خصوصاً يف ظل املعنويات 

املرتفع��ة لالعبي الفريق بع��د االنتصار 
األول يف البطولة.

ومل يق��دم الفريق العرض املنتظر منع يف 
الش��ق الهجومي بالش��وط األول، وذلك 
عائ��د ألهمية املب��اراة كونه��ا افتتاحية، 
وه��ذا ما زاد من الضغ��ط عىل الالعبني، 
حيث كرثة األخطاء الهجومي والدفاعية 
لالعب��ني يف بداي��ة اللق��اء، م��ا أعط��ى 
العبي الش��ارقة األفضلية يف أخذ التقدم 

والس��يطرة عىل الدقائ��ق العرش األوىل 
التي عج��ز فيها األهيل عن التس��جيل، 
وهو م��ا أعطى الش��ارقة التق��دم 4\0، 
األمر الذي رفع من مستوى الضغط لدى 
الالعبني للدخ��ول يف أجواء املباراة، وهو 
ما تحق��ق بعد تس��يجل أول األهداف، 
ليكثف األهيل دفاعه وسط تألق الحارس 
صالح عبدالجليل الذي بدأ املباراة، إال أن 
الش��ارقة ومن خالل حارسه خالد سعيد 

واصل أفضليته وس��ط محاوالت أهالوية 
يف العودة للمباراة.

ومع وص��ول الش��وط للدقائ��ق العرش 
األخرية متكن الالعبون من رفع املس��توى 
الفني لهم واس��تغالل الفرص الهجومي، 
األم��ر الذي س��اهم يف تحقي��ق األهيل 
للعودة عن طري��ق أهداف صادق عيل 
لينتهي الشوط األول بفارق هدف وحيد 
ملصلحة الشارقة مع عودة أهالوية قوية 

لالعبي النسور يف الجانب الهجومي.
وم��ع انطالق��ة الش��وط وض��ح االرصار 
األهيل يف فرض أسلوبهم عىل املباراة من 
خالل تغي��ري الطريق��ة الدفاعية املتبعة 
من قب��ل املدرب التونيس رياض الصانع، 
ليبدأ األهيل بطريق��ة 3\2\1 التي تتغري 
م��ع الهجمة إىل 3\2\1، وهو األس��لوب 
ال��ذي س��اهم يف تحقي��ق التع��ادل مع 
تصديات الحارس مكرم امليس��اوي الذي 
قدم اإلضافة للفريق من خالل تصدياته، 
واحتاج األهيل بعد ذلك إىل مثان دقائق 

من أجل التقدم يف النتيجة 10\9.

في خليجية اليد

األهلي يجتاز عقبة الشارقة اإلماراتي بسالح الخبرة
الدوحة     عيسى عباس

جانب من مباراة األهلي والشارقة في افتتاح خليجية اليد

انطالق سباق األضواء في 
حلبة البحرين الجمعة

الصخ��ري - حلبة البحرين الدولية: كجزء من فعاليات 
س��باق الفورم��وال 1 جائزة البحري��ن الكربى لطريان 
الخليج 2017 تواصل حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياض��ة الس��يارات يف ال��رشق األوس��ط” حملته��ا 
الرتويجية ليس��تمتع بها جميع حاميل تذاكر السباق 

وذلك بانطالق سباق األضواء.
وينطلق سباق األضواء يوم الجمعة املوافق 24 مارس 
الجاري وذلك عىل مضار الفورموال وان وس��يتمكن 
جمي��ع حام��يل تذاكر س��باق “عيش��ها ويان��ا” من 
التسجيل مجانا يف س��باق األضواء، سارعوا للتسجيل 
فالتسجيل محدود، وتنطلق الفعاليات وأبرزها سوق 
محيل من 4 مساء حتى 10 مساء، بينا ينطلق سباق 

األطفال 6:30 مساء، وسباق الكبار 7 مساء.
فعالية س��باق األضواء ه��ي فعالية مذهل��ة للكبار 
واألطفال عىل حد س��واء، وس��تقام هذه الفعالية يف 
املضار العاملي لس��باقات الفورموال وان البالغ طوله 
5.412 كيل��و م��رت، والكبار سيش��اركون عىل املضار 
بأكمل��ه بين��ا األطفال س��يتمكنون من إنه��اء كيلو 
مرت واحد فقط، وس��تكون الفعالي��ة مميزة حيث يف 
كل كيلو مرت واحد س��ينهيه املشاركني ستكون هناك 
مفاجآت فس��فورية، وس��يتمكن الجمي��ع من قضاء 

وقت ممتع.
وس��يتمكن حاملو تذاكر الفورموال وان من املشاركة 
مجانا ضمن هذه الفعالية، لذا س��ارع لرشاء تذاكرك 

وسجل لهذه الفعالية املذهلة فالتسجيل محدود.
وتقام ه��ذه البطولة كج��زء من الحمل��ة الرتويجية 
“Race Fever” تروي��ج للس��باق بإقام��ة ع��دد من 
الفعاليات قبل الس��باق املق��رر أن يقام يف الفرتة من 
14 حت��ى 16 أبري��ل، والذي س��ينطلق كجولة ثالثة 
من بطولة الع��امل لالتحاد الدويل )فيا( للفورموال وان 

.2017
وللراغبني يف حضور هذه الفعالية وأيضا حضور سباق 
الفورموال وان رشاء تذاكره��م من خالل مراكز البيع 
التابع��ة لحلبة البحرين الدولية واملتواجدة يف مجمع 
www.bah-  للبحرين ستي سنرت او املوقع اإللكرتوين

raingp.com او االتصال عىل 17450000

يخوض منتخبنا األوملبي لكرة 
القدم يف 6.30 من مساء اليوم 

لقاء وديا أمام الفريق األول 
لنادي االتفاق، وذلك يف مواجهة 

تحتضنها املالعب الخارجية التابعة 
التحاد الكرة.

ويأيت اللقاء الودي قبل خوض 
املنتخب للقاءين وديني 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 العام 2018.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب 
بقيادة املدرب الوطني مرجان 
عيد ومساعده الوطني اآلخر 

عيل عامر؛ للوقوف عىل جاهزية 
الالعبني، والتعرف عىل مستوياتهم.

وبدأ األوملبي تجمعه الحايل يوم 
السبت املايض، إذ يخوض تدريبات 

يومية يف الفرتة املسائية عىل 
املالعب الخارجية، يف وقت تقدم 
فيه مدير املنتخب تريك عبدالله 
باستقالته التحاد الكرة، إذ قدم 
يف خطاب اعتذاره عن املواصلة 

أسبابا تتعلق بظروفه الخاصة التي 
ستمنعه من مواصلة مهامه يف 

املرحلة القادمة.
من جهة أخرى، يصل منتخب 

الفلبني غدا )األربعاء( إىل اململكة، 

حيث سيستقر يف فندق إليت 
جراند يف ضاحية السيف.

وكان مرجان قد استدعى قامئة من 

30 العبا، وهم: 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(، سلان عيل 

وعبدالعزيز الشيخ )البسيتني(، 
حسن الكراين )سرتة(، عار 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 بوغار )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 عىل ترشح 

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

من تدريبات المنتخب األولمبي     )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

“األول����م����ب����ي” ي����واج����ه االت�����ف�����اق ودًي����������ا.. ال���ي���وم
استقالة تركي.. والفلبين يصل غًدا

البالد سبورت

يفتتح فريق باربار مشواره بالبطولة 
الخليجية لألندية أبطال الكؤوس 

مبواجهة فريق مسقط العاين مساء 
اليوم يف الساعة السابعىة مساًء عىل 

صالة نادي الغرافة مقر البطولة، وكان 
باربار قد أنهى استعداداته للمباراة 
بتدريب عرص يوم أمس عىل صالة 

البطولة، حيث اتسم التدريب بالحاس 
والروح املعنوية الكبرية التي كان عليها 
التدريب، وركز املدرب الوطني لباربار 

حسني عيىس عىل الجوانب التكتيكية 
بصورة كبرية للمباراة مع التشديد عىل 
أهمية الظهور مبباراة قوية وكبرية أمام 
مسقط اليوم.  ومن املتوقع أن يعتمد 

باربار عىل قوة العبيه يف الخط الخلفي 
جعفر عبدالقادر وعيل عبدالقادر 

باإلضافة إىل املحرتف اإلمارايت عيىس 
البناي الذي ينتظر أن يتم تسجيله 
بصورة رسمية يف كشوفات الفريق 
متهيداً ملشاركته يف مباراة اليوم، وال 

ميكن إغفال الخطورة املنتظرة من 
محمود عبدالقادر وجعفر عباس يف 

الخط األمامي. وسيكون االنتصار مساء 
اليوم مبثابة تذكرة العبور للدور نصف 
النهايئ عن املجموعة الثانية التي تضم 

3 فرق فقط، ما يضع هذه املباراة 
مبثابة مباريات الكؤوس التي يكون فيها 
الخطأ ممنوع، ولهذا فإن باربار سيكون 

مطالب فقط باالنتصار وتقديم أفضل 
ما لديه إذا ما أراد البقاء يف البطولة 

واملنافسة عىل املراكز األوىل.
وعاىن باربار كثرياً قبل هذه املشاركة 

الخليجية يف ظل التأخر يف الحصول عىل 
املوافقات الرسمية لتسجيل الالعب 

املحرتف، باإلضافة إىل فقدان الفريق 
لبعض العنارص األساسية سواء باالنتقال 
املحيل أو الخارجي، باإلضافة إىل ايقاف 

أحمد املقايب، وهو ما يضع العبء 
األكرب عىل بقية الالعبني املتواجدين يف 

الفريق.

باربار يواجه مسقط في افتتاح مشواره
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)وكاالت(: انفرد املهاجم األرجنتيني 
ليونيل ميسسي بصدارة هدايف دوري 
الدرجة األوىل اإلسسسباين لكرة القدم 
)ال ليجسسا( بعسسد ثنائيتسسه يف مرمسسى 
فالنسسسيا األحد، لريفع رصيده إىل 25 

هدفا.
وأصبسسح “الربغسسوث” بهذا الشسسكل 
يحلق يف صدارة الهدافني بعيدا عن 
سسسواريز،  لويس  األوروجوايئ  زميله 
صاحسسب الس22 هدفا، وبفارق سسستة 
أهسسداف عن مهاجم ريسسال مدريد، 
الربتغايل كريسسستيانو رونالدو، الذي 

سجل 19 هدفا.
وعاد ميسسي، الذي سسسجل الهدفني 
الثسساين من ركلة جسسزاء، والثالث من 
تسديدة بيمناه، لفريقه ليقوده إىل 
فوز 2-4 عسسى “الخفافيش”، لينفرد 
مجددا بصدارة سباق جائزة “الحذاء 
الدوريات  هسسدايف  ألكسسرب  الذهبي” 
األوروبية الكربى، برصيد 50 نقطة، 
لشبونة،  متخطيا مهاجم سسسبورتنج 
الهولنسسدي بسساس دوسسست، صاحب 

الس24 هدفا )48 نقطة(.
واحتفسسل صاحسسب الكسسرة الذهبية 
خمس مرات أيضا بتسجيله الثنائية 
رقم “100” طوال مشسسواره بقميص 

برشسسلونة، وأيضا بتسجيله 41 هدفا 
مسسن اجاميل 40 مبسساراة خاضها هذا 
املوسم، وذلك للموسم الثامن تواليا.
وبهذا الشسسكل يقود ميسسي فريقه 
برشلونة النتصار مثني يحيي به آماله 
مجسسددا يف االحتفاظ بلقب الدوري 
الثالسسث تواليسسا، حيث يحتل  للعام 
الوصافسسة برصيسسد 63 نقطة، بفارق 
نقطتني خلسسف ريسسال مدريد الذي 

تتبقى له مباراة مؤجلة.
وسسسبق أن حصل ميسسي )29 عاما( 

عى جائسسزة الحسسذاء الذهبي ثالث 
مرات مسسن قبل يف مواسسسم -2009
2010 و2012-2011 و2012-2013.
السسسباق نحسسو “الحسسذاء  ويشسسهد 
الذهبي” هذا العام منافشة رشسة، 
حيث يحل الجابسسوين بيري أوباميانج 
)بروسسسيا دورمتونسسد( ثالثسسا برصيد 
23 هدفا )46 نقطسسة(، ثم الفرني 
أنطوين موديست )كولن( واإليطايل 
أندريا بيلويت )رومسسا( واألوروجوايئ 
لويس سواريز )برشلونة( رابعا ولكل 

منهم 22 هدفا )44 نقطة(.
بينام يتقاسم كل من البوسني إدين 
دجيكسسو )روما( والبولنسسدي روبرت 
ميونيسسخ(  )بايسسرن  ليفاندوفسسسي 
والبلجيي روميلو لوكاكو )إيفرتون( 
املركسسز الخامسسس ولسسكل منهم 21 
هدفا، ويكمل قامئة الهدافني العرشة 
األوروجسسوايئ  أوروبسسا،  يف  األوائسسل 
إدينسسسون كافسساين )باريسسس سسسان 
جريمسسان( برصيد 27 هدفسسا )40.5 

نقطة(.

)وكاالت(: سلطت تقارير صحفية 
إسسسبانية، الضوء عى مشاركة 16 
العًبسسا بصفوف ريسسال مدريد مع 
منتخبسسات بالدهسسم خسسالل فرتة 
التوقف الدويل، مشرية إىل معاناة 
زيسسن الدين زيسسدان املدير الفني 

للملي جراء ذلك.
وتسسم اسسستدعاء كل من سسسريجيو 
فرينانديسسز،  وناتشسسو  رامسسوس، 
وإيسكو، وداين كارفخال، وألفارو 
موراتسسا، وماركو اسينسسسيو، وتوين 
كروس، وكاسسسيمريو، ومارسسسيلو، 
وجاريسسث بيسسل، وكيلسسور نافاس، 
ولسسوكا  رودريجيسسز،  وجيمسسس 
كوفاسسسيتش،  وماثيو  مودريتش، 
وبيبسسي،  رونالسسدو  وكريسسستيانو 

لتمثيل منتخبات بالدهم.
وقالت صحيفة “ماركا” اإلسبانية: 
“10 أيسسام مسسن املعانسساة لزيدان، 
ليس لصعوبسسة املباريات املقبلة، 

ولكسسن ألنه سسسينتظر أسسسبوعني 
ليطمنئ عى  16 العًبا دولًيا”.

زيسسدان  “معانسساة  وأضافسست: 
الحقيقية سسستكون بعد 10 أيام، 

حسسني يعسسود العبيسسه ليخوضوا 9 
مباريسسات يف غضون 28 يوًما، من 
ضمنها مبارايت ربسسع نهايئ دوري 
أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ”.
وتابعت: “لهذه األسسسباب يخاف 
الفرني مسسن عسسودة العبيه من 
فسسرتة التوقف مرهقني ومبشسساكل 
جسسسدية، ورمبسسا إصابسسات غسسري 
متوقعسسة قبسسل مرحلسسة مهمة يف 

املوسم”.
وأمتسست: “رافاييل فسساران الوحيد 
الذي نجا من فرتة التوقف، حيث 
عسساد من اإلصابة مؤخسسرًا، مفضاًل 
البقسساء يف مدريد وعدم املخاطرة 
ليكون جاهزًا مبارشة بعد التوقف 

الدويل”.

)وكاالت(: نفسسى نادي أرسسسنال، أن 
يكون قد تحدث مع املدرب الحايل 
لبوروسيا دورمتوند، توماس توخيل، 
ليحل بسسدالً من آرسسسني فينجر، يف 

منصب املدير الفني للفريق.
وقال أحد املتحدثني باسسسم أرسنال 
“سسسكاي  لشسسبكة  ترصيحسسات  يف 
الربيطانية:  التليفزيونية  سبورتس” 

“هذا ليس حقيقًيا”.
وجسساء نفي املتحدث باسسسم نادي 
أرسنال، رًدا عى الخرب، الذي نرشته 
صحيفسسة “بيلد” األملانيسسة، والذي 
أكسسدت يف وقت سسسابق، أن النادي 
اإلنجليسسزي، يرغسسب يف التعاقد مع 

املدرب األملاين.
سسا فيام يتعلق مبسسستقبل فينجر،  أمَّ
الذي ينتهي تعاقده نهاية املوسسسم 
الجسساري، أوضسسح املتحسسدث أنسسه 
سسسيكون هنسساك قسسرار مشسسرتك يف 
وبالطريقسسة  املناسسسب  “الوقسست 

املناسبة” حيال هذا األمر.
عسسى جانسسب آخر، أكدت وسسسائل 
املسسدرب  اإلعسسالم اإلنجليزيسسة، أن 
الفرنسسي، سيسسستمر يف عمله مع 
أرسسسنال، املوسسسم املقبسسل، رغسسم 
والتي  ضسسده،  املوجهة  االنتقادات 

تتزايد بشكل مضطرد.
ويتسسوىل فينجسسر، املهمسسة الفنيسسة 
ألرسسسنال منذ 21 عاًما، حيث يعد 
أقسسدم املدربسسني ببطولسسة الدوري 

اإلنجليزي.
وكشف املدرب الفرني، 67 عاًما، 

عقب سسسقوط فريقسسه )3-1( أمام 
وسسست برومتسسش مطلع األسسسبوع 
الجاري، أنه سيعلن قريًبا عن قراره 

النهايئ.
وقسسال يف لقاء مع بعض الصحفيني: 
“أعرف ما سسسأفعله يف املسسستقبل، 
أيًضسسا رسيعاً،  أنتسسم  وسسستعرفونه 

رسيًعا جًدا”.
وشسسكل خروج أرسسسنال املهني، من 
مثن نهايئ دوري األبطال أمام بايرن 
ميونيخ، بعسسد تجرعه هزمية مذلة 
)1-10(، يف مجموع لقايئ الذهاب 
والعسسودة، صدمة كبسسرية للمدرب 
الفرنسسي، السسذي تلقسسى انتقادات 

واسعة.
كام أن أرسسسنال، يحتسسل يف الوقت 
الحسسايل، املركز السسسادس بالدوري 
اإلنجليزي، وبات يواجه شبح عدم 
التأهسسل إىل بطولسسة دوري أبطسسال 

أوروبا، املوسم املقبل.

)وكاالت(: أكسسد جيانلويجي دوناروما، 
حسسارس مرمسسى ميسسالن، أنسسه يتمنسسى 
البقسساء مسسع الفريق، موضحسسا حقيقة 
الترصيحسسات التي هاجم فيها التحكيم 

عقب مباراة يوفنتوس.
وقال دوناروما، يف ترصيحات لصحيفة 
“الجازيتسسا ديللسسو سسسبورت”، “أمتنسسى 
االسسستمرار مسسع ميسسالن ألين مشسسجع 
للفريسسق، قبسسل أن أكسسون العبا ضمن 

صفوفسسه”. وأضسساف دونارومسسا “وكيل 
أعاميل )مينو رايوال( هو من يدير األمر، 

ويفكر يف متديد عقدي مع النادي”.
وعسسام قاله بعد لقسساء يوفنتوس بعدما 
أشسسارت بعض التقاريسسر اإلعالمية قوله 
كل مسسرة يحدث ذلك كل مرة هم أيضاً 

يف إشارة إىل يوفنتوس والتحكيم.
وكانت وسائل إعالم إيطالية نقلت عن 
دونارومسسا قوله عقب لقسساء يوفنتوس 

“كل مسسرة يحسسدث ذلسسك، كل مرة هم 
أيضسسا”، وذلسسك يف إشسسارة إىل مجاملة 
التحكيم لفريق السيدة العجوز، الذي 
حسسسم املباراة بهدف من ركلة جزاء يف 

الثواين األخرية.
أردف دونارومسسا “مل أقسسل ذلسسك أبدا، 
وكنت فقط أفكر بصوت عاٍل، وبشكل 
عصبسسي بعسسد الخسسسارة، وال يوجد ما 
يسسستحق التوضيح ألنه مل يحدث شيئا 

من األسسساس”. وينتهي عقسسد الحارس 
الصيف بعسسد القادم، فيام يرفض وكيل 
أعاملسسه التجديد حتى يرى مسسستقبل 
النادي بشكل أوضح وخطة املستثمرين 
الصينيسسني يف حالسسة إمتسسام رشاء النادي 
بشسسكل نهايئ، ما دعسسم تقارير إعالمية 
أكدت توصلسسه إىل اتفاق مع يوفنتوس 
املتوقع  بوفسسون،  جيانلويجي  لخالفسسة 

اعتزاله بعد مونديال روسيا.

ميسي يحلق بالثنائية المئوية  

صداع زيدان 

ارسنال ينفي التواصل مع توخيل

اعتراف دوناروما

موعد الكالسيكو 

مورينيو يرتب أولوياته 

ضربة موجعة

أحداث مؤسفة 

)وكاالت(: نرشت رابطة الدوري اإلسباين 2017-2016 عى موقعها 
اإللكرتوين اليوم، اإلثنني، موعد إقامة كالسيكو الليجا بني ريال مدريد 
وبرشلونة عى ملعب سانتايجو برينابيو، وستكون املباراة يوم األحد 

املوافق 23 أبريل/نيسان املقبل.
ويستقبل فريق املدرب الفرني زين الدين زيدان، منافسه الكتالوين بعد 
أيام من خوض إياب ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا، عى ملعب الربنابيو، 

يف الساعة 20:45 بالتوقيت املحيل يف لقاء حاسم للقب البطولة.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إىل أن قطبي كرة القدم اإلسبانية يتفاوضان 

حول إمكانية تقديم موعد كالسيكو الليجا ليقام يوم 22 أبريل/ نيسان 
بدال من 23 من نفس الشهر ضمن الجولة الس33 من الليجا، عى الرغم 

من عدم معرفة األسباب، علام بأن هذا اليوم يوافق عيد “سانت جوردي” 
يف إقليم كتالونيا.

لكن رابطة الدوري أنهت الجدل املثار حول موعد املباراة، بعدما أعلنت 
أمس، املوعد النهايئ، وبشكل رسمي.

وينفرد ريال مدريد حاليا بصدارة الليجا برصيد 65 نقطة وبفارق نقطتني 
عن برشلونة، كام أن لدى امللي أيضا مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

)وكاالت(: قال جوزيه مورينيو، املدير الفني ملانشسرت يونايتد، إنه يفضل 
الفوز بالدوري األورويب عى إنهاء املوسم بني األربعة األوائل يف الدوري 

اإلنجليزي، لكنه أشار إىل أن فريقه سيبذل كل ما يف وسعه لتحقيق 
الهدفني.

وتقدم يونايتد، الذي فاز بكأس الرابطة الشهر املايض، إىل املركز الخامس 
يف الدوري متأخرا بس4 نقاط عن ليفربول الرابع، وذلك بفوزه 1-3 عى 

مضيفه ميدلسربه األحد. وسيواجه أندرلخت الشهر املقبل يف دور الثامنية 
للدوري األورويب.

وقال املدرب البالغ من العمر 54 عاما ملوقع ناديه عى اإلنرتنت “إذا كان 
يل أن أختار فإنني أفضل الدوري األورويب عى إنهاء املوسم رابعا، ألنها 

ستعطينا نفس النتيجة.. اللعب يف دوري األبطال”.
وتابع “إنها بطولة متنح النادي جائزة رفيعة. تعني خوض مباراة كأس 

السوبر األوروبية العام املقبل”.
وأقر املدرب الربتغايل بأهمية إنهاء املوسم بني األربعة األوائل، لكنه قال 

إن منافي ناديه ميلكون أفضلية ألنهم ال يلعبون عى جبهتني يف الدوري 
املمتاز ومسابقتي أوروبا قبل دخول املرحلة الحاسمة من املوسم.

وأضاف “تشيلي وتوتنهام وليفربول وأرسنال ومانشسرت سيتي ال يلعبون 
يف أوروبا ويخوضون مباراة واحدة أسبوعيا، لكننا سنقاتل مثلام فعلنا 

أمام ميدلسربه”.

)وكاالت(: تأكد غياب مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ 
ومنتخب أملانيا، عن مواجهة إنجلرتا الودية، وكذلك مباراة إذربيجان، 

بالتصفيات املؤهلة لكأس العامل 2018 بروسيا، بداعي اإلصابة.
وقال االتحاد األملاين لكرة القدم، عرب حسابه الرسمي عى موقع التواصل 

االجتامعي “تويرت”، أمس اإلثنني، “تعرض مانويل نوير إلصابة يف ربلة 
الساق، وهو اآلن يتلقى العالج يف ناديه بايرن ميونيخ”.

من جانبه، قرر يواكيم لوف، املدير الفني للامنشافت، استدعاء كيفن 
تراب، حارس مرمى فريق باريس سان جريمان الفرني، ليكون بديال 

لنوير. وستضم قامئة حراس أملانيا يف مبارايت إنجلرتا وإذربيجان كل من 
أندريه تري شتيجن )برشلونة(، وبريند لينو )باير ليفركوزن( إضافة إىل 

تراب.

)وكاالت(: تعرض عدد من مشجعي يوفنتوس، لالعتداء من قبل بعض 
جامهري نابويل، يوم األحد، بحسب تقارير صحفية إيطالية،.

وقالت صحيفة “املاتينو” اإليطالية، إنه أثناء توجه أنصار يوفنتوس ملدينة 
جنوى؛ لحضور لقاء فريقها، أمام سامبدوريا، تعرضوا لالعتداء من جامهري 

نابويل، التي كانت يف طريقها لتشجيع فريقها، أمام إمبويل.
وأشارت الصحيفة، إىل أن جامهري يوفنتوس، التي تقيم يف إقليم كامبانيا 
)اإلقليم الذي تتواجد به مدينة نابويل(، التقت عدًدا من جامهري نابويل 

عى الطريق، وأثناء تواجدهام يف إحدى االسرتاحات، بدأ أنصار الثاين، 
االعتداء عى حافلة أنصار البيانكونريي، مستخدمني عيص حديدية 

ضخمة، لكن مل يتعرض أحد لإلصابات.
وأشارت الصحيفة، إىل أن جامهري يوفنتوس، أبلغوا قوات الرشطة رسيًعا، 

ومنحوها رقم حافلة جمهور نابويل املعتدية، لرتافق الرشطة جامهري 
يوفنتوس حتى وصلت ملدينة جنوى.

ولفتت الصحيفة إىل أن الرشطة، ألقت القبض عى جامهري نابويل، 
وبتفتيش الحافلة، وجدوا العيص الحديدية التي أشارت إليها جامهري 

يوفنتوس، ليتم القبض عليهم جميًعا، وتحويلهم للنيابة لتبارش التحقيق 
معهم.

يذكر أن نابويل، يخوض مواجهتني حاسمتني، أمام يوفنتوس، املتصدر 
بس)73 نقطة(، عى ملعبه “سان باولو” يف غضون 3 أيام، بني 2، و5 أبريل/

نيسان املقبل.
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“خدمات المطار” تكرم موظَفي يناير وفبراير

كرم���ت �رشك���ة خدم���ات مط���ار البحري���ن املوظف���ن املتميزين يف 
اأعماله���م ل�ش���هري يناي���ر وفراي���ر 2017  ومت التك���رمي ع���ر منحهم  
�ش���هادات موظف ال�شهر؛ خلدماتهم اال�ش���تثنائية والكفاءة واالجتهاد. 

متيز املوظف حممد زينل بح�شوله على 3 تذاكر ذهبية يف فرتة ق�شرية 
بناء على تو�ش���يات العديد من عمالء �رشكة طريان اخلليج، والتي اأهلته 

للح�شول على لقب موظف ال�شهر.

“Capacity Middle East 2017“ بحرينية تتأهل لسباَقي بوسطن ولندن في 2018جناح خاص لـ “بتلكو” بمؤتمر

”The Nest”و ”The Grand ”بن فقيه” تتأهب لتسليم“

اأعربت بتلكو، املزود الرائد للحلول 
البحري���ن، ع���ن �ش���عادتها  الرقمي���ة يف 
Capacity Mi -  للم�شاركة يف موؤمتر
الراع���ي  ب�ش���فتها    dle East 2017

البالتيني لهذا احلدث املهم. 
وكجزء م���ن تركيز ال�رشك���ة املتزايد 
على �ش���وق االأعمال العاملية، �ش���ارك يف 
املوؤمتر ع���دد من اأع�ش���اء االإدارة العليا 
ل�رشكة بتلكو الذي عقد يف مدينة دبي يف 
موؤخ���را، مبا يف ذلك رئي�س قطاع االأعمال 

العاملية، عادل الديلمي.
ه���ذا  يف  بتلك���و  م�ش���اركة  وتاأت���ي 
املوؤمت���ر، للعام ال�ش���اد�س على التوايل، 
ب�ش���فتها الراعي الرئي�س، ولكنها املرة 
االأولى التي ت�ش���ارك فيها ال�رشكة بجناح 
خا�س بها لتاأكيد ح�ش���ورها ب�شكل اأبرز 

مع عر�س الأحدث منتجاتها وخدماتها.
ومن بن تلك اخلدمات املعرو�ش���ة 
�ش���بكة بتلك���و اخللي���ج )BGN(، وهي 
�ش���بكة ت�ش���كل اإ�ش���افة جدي���دة للبنية 
التحتية ل�ش���بكة بتلك���و العاملية، والتي 
ت�ش���م اأكرث م���ن 25 نقط���ة تواجد حول 

العامل. 
وم���ع تركيزه���ا على �ش���وق االأعمال 
يف منطقة ال�رشق االأو�ش���ط، تتمتع بتلكو 
بقدرة على تق���دمي جمموعة متنوعة من 
اخلدم���ات التي تلب���ي احتياجات العمالء 

ومتطلباتهم.

وبه���ذه املنا�ش���بة، قال���ت الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رشك���ة بتلك���و البحرين منى 
الها�ش���مي: “نح���ن �ش���عداء لدع���م ه���ذا 
احل���دث ال�ش���نوي املرموق وامل�ش���اركة 
بجن���اح خا����س لعر����س ق���درات بتلك���و 
ومملك���ة البحري���ن اأم���ام خ���راء قط���اع 

االت�شاالت”.

ويف تعليق له بهذه املنا�ش���بة، قال 
رئي����س قط���اع االأعمال العاملي���ة، عادل 
الديلم���ي: “مع تنفيذ بتلكو م�ش���اريعها 
للتو�شعة العاملية، تويل ال�رشكة اهتماماً 
اأكر ب�رشاكاتها االإ�شرتاتيجية مع مزودين 
معروفن عاملياً؛ ل�شمان جتربة ممتازة 

للم�شتخدمن”.

جنح���ت الالعبة م���ي احلاجي 
من فريق زين ري�ش���نق، الفريق 
الداخل���ي املمث���ل ل�رشك���ة زي���ن 
ال�ش���باقات  اأن���واع  يف  البحري���ن 
كاف���ة، يف ت�ش���جيل زم���ن مث���ري 
لالإعج���اب يف ماراثون بر�ش���لونة 
اأنه���ت  حي���ث   ،2017 ال���دويل 
م�ش���افة ال�شباق التي تبلغ 42،2 
ك���م يف 3 �ش���اعات و36 دقيقة. 
�ش���يدة  اأول  يجعله���ا  م���ا  وه���و 
بحرينية من ه���ذه الفئة العمرية 
تتاأهل ل�شباقي ماراثون بو�شطن 
وماراثون لندن يف العام 2018.

وبهذه املنا�ش���بة، �رشح مدير 
الفعاليات ب�رشك���ة زين البحرين 
غازي ر�ش���ي قائ���ال: “ميثل اأداء 
مي الرائع يف ماراثون بر�ش���لونة 
الدويل م�شدر فخر واعتزاز كبري 
لن���ا جميًعا يف �رشكة زين البحرين 

واململكة باأكملها”. 
وتاب���ع: نح���ن �ش���عداء بدعم 
طموحاتها يف رف���ع علم البحرين 
الفعالي���ات  ه���ذه  مث���ل  يف 
امل�ش���توى،  رفيع���ة  الريا�ش���ية 
ف�ش���اًل عن امل�شاهمة يف االرتقاء 
اآفاق  اإلى  الريا�ش���ية  مب�شريتها 
جديدة. كما نتمنى لها موا�ش���لة 
النجاح والتوفيق يف ال�ش���باقات 

القادمة”.وتع���د مي احل���اج اأول 
زي���ن  فري���ق  يف  اأنث���ى  ع�ش���وة 
ك���رى  يف  و�ش���اركت  ري�ش���نق، 

مث���ل  الريا�ش���ية  املناف�ش���ات 
بطول���ة الرج���ل احلدي���دي 70.3 

والرتاياثلون. 

املنامة - بن فقيه لال�شتثمار: اأعلنت �رشكة 
بن فقيه لال�شتثمار العقاري الرائدة يف البحرين 
 The Grand عن ا�شتعدادها لت�شليم م�رشوعي
وThe Nest اإل����ى امل����الك، حي����ث متك����ن فريق 
العمل من اإجناز اأهم االأعمال املتعلقة بامل�رشوع، 
اإ�ش����افة اإلى ربط جميع الوحدات ال�شكنية يف كال 

امل�رشوعن ب�شبكة الكهرباء.
متتل����ك �رشكة بن فقيه لال�ش����تثمار العقاري 
حمفظة متنوعة من امل�ش����اريع العقارية الرائدة 
التي توفر نطاقا وا�ش����عا من اخليارات لتنا�شب 
خمتل����ف االحتياج����ات والرغب����ات، اإ�ش����افة اإل����ى 
اجل����ودة العالية الت����ي يتطلع اإليها امل�ش����تثمر، 
حي����ث تفخر ب����ن فقي����ه با�ش����تحواذها على ثقة 

كبرية يف هذا املجال.
وبهذه املنا�شبة، قال املدير العام ل�رشكة بن 
فقيه لال�ش����تثمار العقاري عبدالرحمن الكوهجي 
“ي�رشن����ا اأن جندد ثقة امل�ش����تثمرين وعمالئنا يف 
ال�رشكة عر التزامنا بت�شليم املزيد من امل�شاريع 

العقاري����ة اإل����ى امل����الك. لق����د و�ش����عت ال�رشكة 
لنف�ش����ها معياراً باأن تبقى دوماً يف ال�شدارة عر 

االإخال�س والتفاين يف جميع جوانب العمل”.
واأ�ش����اف “اإننا ناأمل اأن ي�ش����اهم ت�شليم هذه 

امل�ش����اريع يف تن�شيط ال�شوق العقارية يف مملكة 
البحري����ن واإعطائها املزيد من الزخم حتى يلعب 
دوراً فاع����الً يف دع����م االقت�ش����اد وحتري����ك عجلة 

النمو”.

”IFN“ سيتي” تحصد 4 جوائز من مجلة“
�ش���يتي  جمموع���ة   - املنام���ة 
امل�رشفية: اأعلنت �ش���يتي اأم�س االإثنن 
ع���ن فوزها باأرب���ع جوائز م���ن جملة اآي 
اف ان )IFN(، حي���ث مت االإع���الن ع���ن 

اجلوائز يف حفل عقد موؤخرا يف دبي. 
وفازت �شيتي بجائزة اأف�شل عملية 
م�رشفية يف االإم���ارات العربية املتحدة، 
وجائزة اأف�ش���ل عملية م�رشفية، وجائزة 
اأف�ش���ل عملية م�رشفية م�ش���رتكة. كما 
اأعلن���ت املجلة عن فوز �ش���يتي بجائزة 

اأف�شل عملية م�رشفية يف اإندوني�شيا.
ح����رش احلف���ل نح���و 700 م���ن كبار 
واجله���ات  واملحام���ن  امل�رشفي���ن 
الرقابي���ة، والذي كرم الفائزين يف فئة 
العمليات امل�رشفية التي متت يف العام 
اأف�ش���ل بنوك واأف�ش���ل  2016 وفئ���ة 
مقدمي اخلدم���ات واأف�ش���ل املحامن 

للعام نف�شه.
اف  اآي  جمل���ة  جوائ���ز  وتعت���ر 
يف  الرائ���دة  اجلوائ���ز  م���ن   )IFN( ان 
قطاع اخلدم���ات امل�رشفية االإ�ش���المية 
وتاأثريها،  مبو�ش���وعيتها  واملعروف���ة 
حيث اأ�ش���افت فئ���ات جدي���دة يف هذا 
الع���ام مم���ا يعك����س انت�ش���ار وتط���ور 
التموي���ل الذي يطابق مب���ادئ ال�رشيعة 

االإ�شالمية.
وتعليق���اً عل���ى ه���ذه اجلوائز، قال 

بن���ك  ل�ش���يتي  التنفي���ذي  الرئي����س 
االإ�ش���المي ومدي���ر �ش���يتي يف البحرين 
وقطر والكويت، عثم���ان اأحمد: “تفخر 
�ش���يتي يف ح�ش���ولها على ه���ذه االأربع 
جوائز لعملياتها امل�رشفية االإ�ش���المية. 
تت���وج ه���ذه اجلوائ���ز جهودن���ا جميعا، 
احلل���ول  توف���ري  يف  ت�ش���ب  والت���ي 
واخلدمات االإ�شالمية املنا�شبة لعمالئنا 

حول العامل”.
وتزاول �ش���يتي ن�شاطها يف منطقة 
الع���امل العربي من���ذ نحو ن�ش���ف قرن، 
وُت�ش���نِّف املنطق���ة واح���دة م���ن اأ�رشع 
االأ�ش���واق منواً �ش���من اإ�ش���رتاتيجيتها 
العاملي���ة. وتوفر املجموع���ة امل�رشفية 
باقة وا�ش���عة من خدمات املوؤ�ش�ش���ات 
وال����رشكات يف ع����رش دول عربية، وهي: 
االإم���ارات العربي���ة املتحدة،  البحرين، 
الكوي���ت، قط���ر، لبنان، م����رش، االأردن، 

تون�س، املغرب، واجلزائر.
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تكريم شركات يوسف خليل المؤيد وأوالده

ُمنح���ت جمموع���ة ����رشكات يو�ش���ف 
خلي���ل املوؤيد واأوالده لق�ش���م املعدات 
املتمي���ز يف  الأدائه���ا  جائ���زة  الثقيل���ة 
مبيع���ات الع���ام  2016 من جانب �رشكة 
ل���وك اأوي���ل للزي���وت الت���ي تعتر من 
اأكر �رشكات للنف���ط والغاز، الكائن يف 

رو�شيا.  
وقام بت�ش���ليم اجلائ���زة اإلى رئي�س 
جمل����س اإدارة يف �رشك���ة يو�ش���ف خليل 
املوؤيد واأوالده ف���اروق املوؤيد، املدير 
للزي���وت  اأوي���ل  ل���وك  يف  التنفي���ذي 

الت�شحيم فكتور زوراف�شكي.



tariq.albahar@albiladpress.com

2223

�ش���عرية  �أم�ش���يات  �أرب���ع”  “جه���ات 
ي�شت�ش���يفها  بيت �لثقاف���ة  يف نادي مدينة 
عي�ش���ى �لثقايف و�لريا�ش���ي، عند �لثامنة من 
م�شاء �ليوم �لثالثاء، تاأتي هذه �لفعالية �شمن 
�حتفاالت �لعامل باليوم �لعاملي لل�ش���عر، ويف 

هذ� �ل�ش���ياق �رصحت مدير �مللتقى �ل�ش���اعرة 
م���الك لطي���ف �أن ه���ذه �ملبادرة تتق�ش���د ما 
و�ش���فته بتاأ�ش���ي�س م���ا مل يوج���د م�ش���بًقا يف 
�لبحري���ن وهو ملتقى �ش���عري ي�ش���م جهات 

خمتلفة يف مكاٍن و�حد. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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خط���و�ت كب���رة تتخذه���ا يف �ملدى 
�ملنظور ولكن �نتبه

تنج���ز خ���الل ه���ذ� �لي���وم �لكثر من 
�الأمور �لتي كانت موؤجلة 

ك���ن ح���ذر� فرمبا يك���ون هن���اك �أثر 
�شلبي لوجود بع�س �الأ�شخا�س

�أن ت�ش���عر �حلبي���ب ببع����س  ح���اول 
�لطماأنينة، فهو �أقرب 

حتي���ط ب���ك طاق���ة توؤث���ر يف طباعك 
وت�رصفاتك �لتي تطال �حلبيب

ال تفق���د �الأمل وال تعتمد على غرك 
و��شتغل طاقتك يف �لتفكر

��ش���تمتع ب���روح �ملغامرة م���ن خالل 
�لدخول يف م�رصوعات جديدة

�لرتيث من �شاأنه �أن يعزز قدر�تك 
وثقة �الآخرين بك

�أنت يف بد�ي���ة �لطريق نحو �لنجاح ال 
ت�شتعجل ومتهل

من���ك  �ال�ش���تفادة  �جلمي���ع  يح���اول 
و�لتعرف على ما تقوم به

كن معت���دالً يف جميع وجباتك، ووفق 
بني �لد�شمة و�ل�شحية

كلم���ا ب���رد �لطق�س ك���رت عو�ر�س 
�لزكام، لذ� حت�شن 
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أغنية “ست الحبايب” في مقدمة األغاني

لماذا يختلف االحتفال بعيد األم في دول العالم؟
يحتفل �لعرب يف 21 مار�س من كل عام 
ب���� “عيد �الأم”، �ل���ذي يعرب في���ه �الأبناء عن 
حبهم جتاه �أمهاتهم، م���ن خالل باقة ورد �أو 

هد�يا �أو بطاقات معايدة.
وحمب���ة �الأم وتقدي���ر دوره���ا وعطائها 
�لالحم���دود يف ه���ذه �حلي���اة، ال يتحدد بيوم 
و�حد. ولكن ياأتي هذ� �ليوم الإعادة �لتذكر 
مبكانة �الأم �خلا�ش���ة يف �لقلوب وهي حتتل 

�أعلى �ملر�تب. 
كث���رة هي �لعبار�ت �لت���ي ُتقال وت�رصد 
وتكت���ب وُتن�رص هنا وهن���اك للتعبر عن �الأم 
وحبها يف مثل ه���ذ� �ليوم من كل عام. فهل 
فك���رت يوماً قب���ل �الحتفال ب� “عي���د �الأم” 
متى بد�أ؟ وملاذ� يختلف يوم �الحتفال به يف 

�لوطن �لعربي عن باقي دول �لعامل؟

الفراعنة 

يعترب “�لفر�عن���ة” من �أو�ئل �الأمم �لتي 
قد�شت �الأم، فخ�ش�شو� يوماً لالحتفال بها، 
وجعلو� م���ن “�إيزي�س” رمز�ً لالأمومة، وكانت 

تقام يف هذ� �ليوم مو�كب من �لزهور تطوف 
�مل���دن �مل�رصي���ة، ور�أى قدم���اء �مل�رصي���ني 
�أن متث���ال “�إيزي����س” وه���ي تر�ش���ع �بنه���ا 
“حور�س” دليٌل قوي على �حلماية و�الأمومة.

فقد مت �الحتفال �أما عن���د “�الإغريق”، 

بعي���د �الأم، خالل �حتف���االت �لربيع �ملهد�ة 
�إل���ى �الإله �الأم “ريا” زوج���ة “كرون�س” �الإله 
�الأب، مثله���م �حتف���ل �لروم���ان، وكان يتم 
�الحتفال بعيد �الأم مل���دة ثالثة �أيام من 15 
�إل���ى 18 مار�س، وهذه �الأيام تو�فق �حتفال 

�لربيع لديهم �مل�شمى ب� “هيالريا”.

اليوم

ي���وٍم  تخ�ش���ي�س  فيه���ا  مت  م���رة  �أول 
بريطاني���ا،  يف  كان  �الأم،  بعي���د  لالحتف���ال 
حتديد�ً يف �لقرن �ل� 17، حيث قرر �أن يكون 
هذ� �ليوم هو نف�شه يوم نهاية �شيام �ل� 40 
يوم���اً، و�أن يذهب كافة �الأبن���اء يف بريطانيا 
بعد نهاية �ل�ش���الة يف �لكنائ�س لالحتفاء 
�لهد�يا  و�إعطائه���م  باأمهاته���م 
للتعبر عن حبهم  و�لزهور 

وتقديرهم لهم.
�أت���ت بعده���ا، �لواليات 
�ملتح���دة �الأمركية، رغم �أن ن�ش���بة 
�ل�ش���كان �الإنكليز فيها مل تكن بالقليلة �إال 
�أنهم ن�شو� �الحتفال بعيد �الأم بعد �أن هاجرو� 

حتى طالبت �مر�أة �أمركية تدعى جوليا و�رد 
هاو باأن يخ�ش�س يوٌم لالحتفال بعيد �الأم يف 
�جلر�ئد عام 1870، لك���ن جهودها مل تكلل 
بالنج���اح، و�أع���ادت ند�ءه���ا مرة �أخ���رى بعد 
عامني، و�قرتحت تخ�ش���ي�س يوم 4 يوليو، 

دون �أن توفق �أي�شاً.

مصر

يعود �لف�شل يف �الحتفال ب� “عيد �الأم” 
يف م����رص و�لوطن �لعربي �إل���ى مقالة �لكاتب 
�لكب���ر علي �أم���ني، حيث ق���ال “مل ال نتفق 
على يوم من �أيام �ل�ش���نة نطل���ق عليه )يوم 
�الأم( وجنعل���ه عي���د�ً قومي���اً يف بالدنا وبالد 

�ل�رصق”.

“ست الحبايب” 

كلم���ا حل���ت ذكرى عي���د �الأم، ي���وم 21 
مار����س م���ن كل �ش���نة، ت�ش���ابقت �ملحطات 
�الإذ�عي���ة �لعربية �إلى بث �أغان باملنا�ش���بة، 
لعل �أ�ش���هرها �أغنية “�ش���ت �حلبايب” �لتي 
كت���ب كلماته���ا �ل�ش���اعر �مل����رصي ح�ش���ني 

�ل�ش���يد، وحلنه���ا �ملو�ش���يقار حمم���د عب���د 
�لوهاب، وغنتها �لر�حلة فايزة �أحمد.

ورغم مرور 50 �شنة على �إذ�عتها ماز�لت 
هذه �الأغنية يف مقدمة �الأغاين �خلا�شة باالأم، 
الأنه���ا حتم���ل كلم���ات و�أحلانا مت����س قلوب 

وم�شاعر �مل�شتمعني.
يف بد�ية �ل�شتينيات من �لقرن �ملا�شي، 
ذهب �ل�ش���اعر �لغنائي �لر�حل ح�شني �ل�شيد 
)1921 - 1983( يف زيارة �إلى �أمه �لرتكية 
�الأ�ش���ل، يف ليلة عيد �الأم، وكانت ت�شكن يف 
�لطابق �ل�شاد�س من �إحدى عمار�ت �لقاهرة، 
وبعدما �ش���عد �ل�شلم وو�ش���ل �شقة و�لدته، 
�كت�ش���ف �أنه ن�شي �رص�ء هدية الأمه، وكان من 
�ل�ش���عب عليه �لنزول مرة �أخرى، خ�شو�ش���ا 
�أن �مل�ش���عد كان معط���ال، فوق���ف على باب 

�ل�شقة و�أخرج من جيبه قلما وورقة.
وبد�أ يكتب “�شت �حلبايب يا حبيبة

يا �أغلى من روحي ودمي
ياحنينة وكلك طيبة يارب يخليكي يا �أمي

زمان �شهرتي وتعبتي و�شلتي من عمري ليايل
ول�شه بر�شه دلوقتي بتحملي �لهم بد�يل

�نام وت�شهري وتباتي تفكري
وت�شحي من �الآد�ن وتيجي ت�شقري

تعي�شي يل ياحبيبتي يا �أمي ويدوم يل ر�شاكي
�أنا روحي من روحك �أنت وعاي�شه من �رص دعاكي

بتح�شي بفرحتي قبل �لهنا ب�شنة
وحت�شي ب�شكوتي من قبل ما �أح�س �أنا

يارب يخليكي يا�أمي يارب يخليكي يا�أمي
لو ع�شت طول عمري �أويف جمايلك �لغاليه علي
�أجيب منني عمر يكفي و�أالقي فني �أغلى هدية

نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي
لو تر�شي تقبليهم دول هما هديتي

يا �أغلى من روحي ودمي”
فكان���ت حلظة مي���الد �الأغنية �لتي ��ش���تغرقت 

كتابتها خم�س دقائق فقط.

يحتف���ل �لع���امل �لعرب���ي �ليوم 
بعي���د �الأم، لذ� بد�أ �جلميع يفكر من 
�الآن يف �لهدية �ملنا�شبة لتقدميها 

ل� “�شت �حلبايب”.
�شحيح �أنه ال توجد هدية ميكن 
�أن ُتويف �الأم حقها، ولكن من �ملهم 
�أي�ش���ا �ختيار هدية الئقة ومنا�شبة، 
تعرب عن تقديرنا الأمهاتنا، وتدخل 
�ل�ش���عادة على قلوبهن يف عيدهن. 
وهن���ا جمموعة م���ن �الأف���كار الأجمل 

هد�يا عيد �الأم.
الزهور

�لزه���ور ه���ي �لكلم���ة �ملر�دفة 
ل���الأم، وه���ي ع�ش���ق �مل���ر�أة �الأول، 
وتاأكدي عن���د دخولك الأم���ك بباقة 
ورد يف ي���دك �أن���ِك �ش���وف تدخلني 

�ل�شعادة �إلى قلبها �أي�شا.
�لعطر �ملف�شل

عطره���ا  �إهد�وؤه���ا  ميكن���ك 
�ملف�ش���ل يف عبوة قيم���ة، و�ختاري 
�لعطر �لذي تع�ش���ق ر�ئحته، خا�شة 
�أن كل �لن�شاء مهوو�شات بالعطور.

يوم في مركز تجميل
�أم���ك م���ن �لن�ش���اء  ل���و كان���ت 
�ملهتم���ات بجماله���ن، فيمكنِك �أن 
حتج���زي له���ا يوم���ا يف �أح���د مر�كز 
�لتجميل، عل���ى �أن تدفعي تكاليف 
ه���ذ� �لي���وم كهدي���ة �إليه���ا، حت���ى 
تذهب وتهتم بنف�ش���ها وجمالها يف 

عيدها.
األجهزة الحديثة

كذل���ك ميكن���ِك �إهد�وؤها هاتفا 
جديد�، �أو “الب توب”، �أو “تاب”، �أو 

غرها من �الأجهزة �حلديثة، خا�ش���ة 
�إذ� كانت من هو�ة ��شتخد�مها.

المجوهرات
�أما �إن كنِت تف�ش���لني �إهد�ءها 

هدي���ة ذ�ت قيمة مادية عالية، فاإن 
�ملجوه���ر�ت ه���ي �أف�ش���ل هدي���ة، 
ولكن يجب �أن تر�ع���ي ذوقها �أثناء 

�الختيار.

أجمل أفكار الهدايا لوالدتك 
في عيد األم

بناتي يحتفلن بي يومًيا... فتحية عجالن:

�ليوم 21 مار�س ي�شادف عيد �الأم.
“�لب���الد” ز�رت �ل�ش���اعرة �لقدي���رة فتحي���ة 

عجالن و�سارت معها فوق بالط الأمومة. 

كلم��ة تقولينه��ا لكل األمه��ات بهذه 
المناسبة؟

لي����س هن���اك كلم���ة حم���ددة تقال ل���الأم وال 
منا�ش���بة �أي�ش���ا، الأن �الأم بعطائه���ا وقلبها �لذي 
يت�ش���ع �لكون هي منا�ش���بة، و�أق���ول لبنات �ليوم 
�ن يق���درن �الأم مثلما فعلنا نحن والزلنا نقدرهن 

ونرجتف عند �لوقوف �أمامهن. 
ه��ل يحتفلن بناتك “في وفيض وفوز” 

في هذه المناسبة ويقدمن لك الهدايا؟
لقد �أ�ش���بحت عادة �شو�ء باالحتفال �أم دونه، 
وبنات���ي وهلل �حلم���د يحتفل���ن ب���ي يومي���ا ودون 
حتديد موعد م�ش���بق، وهذه من نعم �هلل �ش���بحانه 

وتعالى. 
ف��ي  لي��س  الحقيق��ي  المعن��ى  إذن 

الهدية وإنما في الكلمة الطيبة؟
�ش���يء �أكي���د �ن �ملعن���ى �حلقيق���ي و�اله���م 
يف �لكلم���ة �لطيب���ة، فه���ي �لتي ت�ش���عدين وكلما 
�ش���معت منهن كلمة طيبة تذك���رت �أمي، فاأنا قد 
الزمته���ا “وقمت فيها” وهذ� هو �أجمل ما ي�ش���عر 

به �الإن�شان وهو رد �جلميل لو�لديه.
حدثين���ا عن مظاه���ر �الحتفال بعي���د �الأم يف 

�لبحرين يف تلك �لفرتة.. �أعني فرتة جيلك؟
�ملرحل���ة  يف  مدر�ش���اتنا  كان���ت  لق���د 
“مدر�ش���ة  �البتد�ئي���ة يف ف���رتة �ل�ش���تينات 
�جلالي���ة  م���ن  باملح���رق  �لك���ربى”  خديج���ة 

�مل�رصية و�لفل�شطينية و�للبنانية وكن يحتفلن 
بعيد �الأم، و�أتذكر �أن �أول ق�ش���يدة كتبتها كانت 
عن عيد �الأم، ومت �أخذي �لى �الإذ�عة لت�شجيل تلك 
�لق�ش���يدة، وكنت يف بالغ �ل�شعادة و�لفرح، حيث 

“ف�ش���لو� يل نفن���وف يديد” ففي ذل���ك �لزمن ال 
نلب�س �جلديد �ال يف �الأعياد. 

هل تتذكرين اسم القصيدة؟
ال �أتذكره���ا ولكنه���ا كان���ت مث���ل �لطي���ف، 
ولكني �أذكر جيد� �أن م�ش���اعدة �ملديرة و��ش���مها 
نه���ى كان���ت تط���وف بي من ف�ش���ل �لى ف�ش���ل 
الألقي �لق�شيدة وت�شمع �لطالبات كلمات �الإطر�ء 

و�لثناء على �أد�ئي. 
الت��ي  الرس��ائل  أجم��ل  تتذكري��ن  ه��ل 

ألقيتها في عيد األم؟ 
الز�ل���ت فتحي���ة عجالن حتتف���ظ بقلب طفلة 
رغم �نني يف �ل�ش���تني من �لعمر، و�أي كلمة جميلة 
��ش���معها عن �الأم �أو حتى م�شهد �أو موقف �أبكي 

و�أتاأثر كثر�.
�أي �ش���يء عن �الأم يذكرين باملا�شي �جلميل 

وطفولتنا �لب�شيطة “و�أ�شيح “.
سأخرج قليال عن مناسبة عيد األم.. ما 

جديدك في الشعر؟
�ل�رصق���اوي،  عل���ي  ه���و  �ل�ش���عر  جدي���دي يف 
فتجربتي �الأخرة مع مر�ش���ه و�شفرتنا �لى لندن 
وحتى من قبلها و�أنا �أدون كل �ش���يء و�أكتب عن 
تلك �لتجربة و�ملعاناة وعن كل �ح�شا�س و�شعور.
عبد�لرحي���م  �لقط���ري  �ل�ش���اعر  �إن  حت���ى 
�ل�ش���ديقي ق���ال يل: �جمع���ي م���ا كتبتي���ه ع���ن 
ه���ذه �ملرحل���ة و��ش���دري دي���و�ن �ش���عر بعنو�ن 

فقد كان���ت بالفعل جتربة “لندنيات”. 

غزيرة ومليئة باالأحا�ش���ي�س ورغم ق�شاوتها �إال �أن 
فيها نوع من �جلمال و�حلميمية وز�دتنا �لت�شاقا 

�أكر.

�ملوقف �لبحريني وهذه “�لفزعة” و�لتكرمي 
�ملتو��شل ل�شاعر �لبحرين �لكبر علي �ل�رصقاوي 
منذ رجوعه �ش���املا �إلى �أر����س �لوطن من خمتلف 
و�ملجال����س  و�لكب���رة  �ل�ش���غرة  �جله���ات 
كي���ف  �مل���دين..  �ملجتم���ع  وموؤ�ش�ش���ات 

تنظرين �إليه؟ 
كل ما حتدثت عنه من حفاوة وتكرمي 
و��ش���تقباالت لعلي �ل�رصق���اوي يوؤكد حقيقة 
و�ح���دة وه���ي �أن �لبحرين���ي ورغ���م ب�ش���اطته 
وحياته �ملتعبة �ال �نه الز�ل حمبا “وينقع 
يف عينه �ي �ش���يء” و�ل�ش���عب �لبحريني 
عل���ى �خت���الف طبقات���ه “ناق���ع يف عينه” 
كلم���ات علي �ل�رصقاوي �ملع���ربة عن �آالمهم 
نف����س  بادل���وه  فه���م  ولذل���ك  وحمبته���م، 

�مل�شاعر و�لفي�س �لغزير من �ملحبة.
عل���ي  �ش���يعطي  تاأكي���د  ب���كل  وه���ذ� 
�ل�رصق���اوي د�فع���ا للع���ودة �لى �لكتابة ور�ش���م 
�لكلمة �جلميلة �ملعربة �لتي تل�شق على جدر�ن 

�لقلوب قبل �الآذ�ن.
بوؤ����س �الأع���ني �لعقيمة �لت���ي ال تهتم وال 
تنظر �إل���ى �الأم بوق���ار و�حرت�م.. كلم���ة تقولها 

فتحية عجالن لكل عاق الأمه يف هذ� �ليوم؟
ال �أت�شور �ن هناك �إن�شانا يكون عاقا لو�لديه، 
الب���د و�ن هناك ظروفا جعلت���ه يبتعد ولكن مهما 

ط���ال �لزمن �ش���رجع �لى تفكره و�ش���يعود �لى 
ح�شن �الأم متاأ�شفا، فاالأم هي دنيا كاملة. 

لماذا أنت مقلة في النشر بالصحف؟

دائما أقول من أين يعيش األديب؟
ال ميك���ن �أن يخرج يف لق���اء تلفزيوين �أو ين�رص 
هن���ا �أو هناك دون مقابل �أو مردود مادي؟ ولكني 

الز�لت �أكتب و�هلل يكون يف عون �جلميع.
كلم��ة للجي��ل الصاع��د م��ن الش��عراء 

الشباب؟
كلمت���ي لهم �ش���عر�ء و�ش���اعر�ت، �كتبو� عن 

و�قعكم وال “تلب�شون ثوب مب ثوبكم”.
الجميل��ة  البحريني��ة  بلهجتن��ا  اعت��زوا 

والثرية بالمصطلحات.

وماذا تقولين للبحرين؟
�لبحري���ن هي جنة �لدنيا رغم كل �ش���يء، وال 

�أ�شتطيع �البتعاد عنها مهما ح�شل.

نريد أبيات شعرية عن البحرين؟
�أنا �لبحرين �هي �أمي... و�أهلي وعزوتي فيها

ونا�ش���ي �للي �فطرو� بالطيب... و�شحكة من 
لياليها 

�أن���ا �لبحرين لو �ش���دت... �ش���عوري ب�ش���وق 
يحويها

عزيزة يا بعد لعيون... وعيني من يد�ويها
�إذ� قال���و� هل �لبحري���ن... يعني �لطيب ومن 

فيها

tariq_albahhar

 أشهر “أمهات الدراما البحرينية” والخليجية 
�لعدي���د  �لبحريني���ات  �لفنان���ات  قدم���ت 
م���ن �الأدو�ر �ملهم���ة يف �لتلفزي���ون و�مل����رصح 
و�ل�ش���ينما، ولعل تق���دمي �أدو�ر �الأم �لبحرينية 
بطيبته���ا وحنيتها يف هذه �الأدو�ر تر�ش���خ عند 

�مل�شاهدين.
�أدو�ر  ج�ش���دن  �لالت���ي  للفنان���ات  وكان 
�الأمه���ات �أك���رب �الأث���ر يف جن���اح تل���ك �الأعمال 
لقدرتهم علي تو�شيل م�شاعر �الأمومة مبنتهي 
�ل�ش���دق و�لتلقائية وجنحت يف تقدمي مناذج 
ر�ئع���ة ل���الأم �لبحرينية �لت���ي ت�ش���اهم يف بناء 
جمتمع متقدم تالم�س �لو�قع �الإن�ش���اين.. ومن 
�أ�شهر هوؤالء �الأمهات �لفنانة �لبحرينية �لقديرة 

لطيف���ة �ملق���رن، �لتي قدمت لن���ا �لعديد من 
�الأدو�ر �لت���ي جتعله���ا ت�ش���تحق �أن تك���ون من 

“�أمهات �لدر�ما �لبحرينية” و�خلليجية �إذ �إنها 
ج�ش���دت برب�عة دور �الأم �لطيبة �لتي يتعاطف 

معها �مل�ش���اهد ج���د�ً؛ نظر�ً ل�ش���وتها �لد�فئ 
�أثناء �حلديث، كما قدمت دور �الأم �ل�ش���ديدة، 
ومتتلك كمية من �الإبد�ع و�الإح�شا�س �ل�شادق.

وج�ش���دت �أي�شا �لفنانة �لبحرينية �لقديرة 
�ش���فيقة يو�ش���ف دور �الأم يف �لدر�ما �خلليجية 
�لت���ي  �لهادئ���ة  باملالم���ح  ومتي���زت  بق���وة، 
ت�ش���لح ل���الأم �لطيبة �حلنونة، �لت���ي حتمل َهم 
�أ�رصته���ا، و�أقنع���ت �ملتابع لها مب���ا تقدمه من 
خالل �لدر�ما. و�أي�ش���ا للنجم���ة �لبحرينية �أمينة 
�لقفا�س �دو�ر ال ين�ش���اها �مل�ش���اهد �خلليجي 
وتعد و�ح���دة من �أ�ش���هر �لفنان���ات �لبحرينية 
�لالت���ي ميلك���ن �ش���عبية عالي���ة خ�شو�ش���ا يف 
�مل�شل�ش���الت �خلليجية من �أ�ش���هرها م�شل�شل 

“طفا�س”.

• تعود �لفنانة �للبنانية 	
مايا ن�رصي للدر�ما �مل�رصية 

من خالل م�شل�شل  �ل�رص  
�لذي ينتمي لنوعية �لدر�ما 

�لطويلة، ومن �ملقرر عر�شه 
خارج �ل�شباق �لرم�شاين 

وت�شل حلقاته �إلى 60 حلقة.

BUZZ 

مسافات
السنة التاسعة - العدد 3080 

الثالثاء
21 مارس 2017 

22 جمادى اآلخرة 1438

السنة التاسعة - العدد 3080 

الثالثاء
21 مارس 2017 

22 جمادى اآلخرة 1438

طارق البحار

طارق البحار

اأ�سامة املاجد

فتحية عجالن.. وهج الش��عر وقوافل اإلبداع، أم تحتضن العالم بقلبها وتس��قيه كالينبوع، عرفها الزمن بطيبتها واألرض تهرول 
لمالمسة أقدامها طلبا للبركة. هي البالد الرحبة لثالث بنات “في، فيض، وفوز”، وهي النخلة ومنبت التضحية واألفراح والبهجة.

أول قصي�دة كتبته�ا ك�انت ع�ن عي�د األم ف�ي االبتدائي�ة عيد األم

• �شفيقة يو�شف	

• جل�شات �أغنية “�شت �حلبايب”	

• لطيفة �ملقرن	
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجر: 04:22
الظهر: 11:45 
العصر: 03:12

المغرب: 05:50
العشاء: 07:20

علماء يكت�شفون كيف ت�شكلت الأر�ض والقمر
خل����س علم���اء اإلى اأن كوكب الأر�س احلايل ت�ص���كل من ا�ص���طدامه مع كوك���ب اآخر بحجم 
املريخ ي�ص���مى “ثيا”، وقد جنم عن هذا الت�ص���ادم ن�صوء القمر، والذي ظل يدور حول الأر�س 

بفعل جاذبيتها.
واأظهرت حتليالت �ص���خور القمر، والتي جلبها رواد الف�ص���اء يف رحالت اأبولو بني عامي 
1969 و1972، اأن الرتكيب الكيمائي لها ي�صم عنا�رش موجودة يف “ثيا” والأر�س معا، بن�صبة 

50 % لكل منهما.
ويوك���د العلماء اأن ت�ص���ادم “ثيا” مع الأر�س كان عنيفا مبا يكفي لي�ص���كل �ص���حابة من 
الركام، انطلقت يف الف�صاء لت�صكل القمر يف وقت لحق، وهو ما يربر وجود مكونات كيمائية 

من الكوكبني يف تكوين القمر.
ويعتقد العلماء اأن حادث ت�صادم “ثيا” مع الأر�س وقع بعد 100 مليون �صنة تقريبا من 

ت�صكل الأر�س، وذلك بزاوية 45 درجة.
ويوؤكد العلماء على احلاجة املا�صة اإلى مزيد من الدرا�صات؛ للتاأكد من �صحة هذه الدلئل 

التي ظلت مبهمة لفرتات طويلة من الزمن.

نيبال ت�شتعني بـ الـ “GPS” ب�شبب كذبة اإيفر�شت

الرنويــــج اأ�شعــــد بالد العالـــــم.. و�شوريــــــا واليمــــن اأتع�شهـــا
احتلت الرنويج املرتبة الأولى كاأ�ص���عد بالد 
الع���امل بعد اأن حل���ت حمل الدامن���ارك، بينما جاء 

اليمن و�صوريا من بني الدول الأتع�س يف العامل.
ووفق التقرير العاملي لل�صعادة للعام 2017 
ال�ص���ادرعن �ص���بكة “حلول التنمية امل�ص���تدامة” 
-وهي مبادرة اأطلقتها الأمم املتحدة عام 2012 

- فاإن الدول الإ�صكندنافية هي الأ�صعد.
الدامن���ارك  م���ن  كل  الرنوي���ج  بع���د  وج���اء 
واآي�ص���لندا و�ص���وي�رشا وفنلن���دا وهولن���دا وكن���دا 

ونيوزيلندا واأ�صرتاليا وال�صويد يف املراكز الع�رشة 
الأولى يف الرتتيب.

وتراجعت الوليات املتحدة اإلى املركز الرابع 
ع�رش، بينما عزا مدير ال�ص���بكة جيفري �صاك�س هذا 
الرتاجع اإلى الف�ص���اد وانعدام امل�ص���اواة والثقة. 
وقال اإن الإجراءات القت�صادية التي حتاول اإدارة 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب اتخاذها �صتجعل 

الأمور اأ�صواأ.
ونقل���ت روي���رتز عن �ص���اك�س -وهو اأي�ص���ا 

امل�صت�ص���ار اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة- 
قول���ه اإن ال���دول ال�ص���عيدة هي تل���ك التي يوجد 
بها توازن �ص���حي بني الرخاء -وفقا ملقايي�ص���ه 
التقليدية - وراأ�س امل���ال الجتماعي، مما يعني 
درجة عالية من الثقة يف املجتمع، وتراجع انعدام 

امل�صاواة والثقة يف احلكومة، وفق تعبريه.
يف املقاب���ل اأظهر التقري���ر اأن دول اإفريقيا 
جنوب ال�صحراء و�صوريا واليمن هي الأتع�س حال 
بني 155 دولة �ص���ملها التقرير ال�صنوي اخلام�س 

الذي اأعلن يف الأمم املتحدة.
فق���د جاء جنوب ال�ص���ودان وليبريي���ا وغينيا 
وتوغ���و وروان���دا وتنزانيا وبورون���دي وجمهورية 

اإفريقيا الو�صطى يف املراكز الأخرية.
وي�ص���تند الرتتيب اإلى 6 عوامل هي: ن�صيب 
الف���رد يف الن���اجت املحل���ي الإجم���ايل، ومتو�ص���ط 
العم���ر، واحلري���ة، و�ص���خاء الدولة م���ع مواطنيها، 
والدعم الجتماعي، وغياب الف�صاد يف احلكومات 

اأو الأعمال.

الذهب”  “نهر 
يف جنوب ال�شني

مت العث���ور على اآثار من الف�ص���ة والذهب 
اخلال����س يف نه���ر مينجيان���غ جن���وب ال�ص���ني، 
وتع���ود القطع الثمين���ة اإلى زهان���غ زيانزونغ، 
قائد ثورة الفالحني يف نهاية ع�رش �صاللة مينغ 
احلاكم���ة. واأثبت���ت عملية العث���ور على الذهب 
الروايات القدمية، والتي روت اأن زهانغ اأخفى 
مقتنيات���ه الثمينة يف جذوع الأ�ص���جار املفرغة، 
حيث مت بالفعل العث���ور على اأولى املقتنيات 

الثمينة داخل جذع �صجرة يوم اخلمي�س.
وا�ص���تخدم النا����س يف الع�ص���ور القدمية 
جذوع الأ�صجار املفرغة لنقل الأغرا�س الثمينة، 
حي���ث ل يحتاج حمل ال�ص���جرة الواحدة اأكرث من 

�صخ�صني.

“هوليوود” توظف 
التقنيات ل�شالح الفن

ي�صتعني �صناع الأفالم يف هوليوود باأكرث 
من تقنية يف �ص���ناعة اأفالمهم، اأ�صهرها تقنية 
ا�ص���تخدام النم���وذج امل�ص���غر، وتقنية التقاط 
احلرك���ة. ومكنت الطف���رة التقني���ة والتمر�س 
الب����رشي يف الع���امل الفرتا�ص���ي هولي���وود من 
ت�ص���خري هذه العلوم ل�ص���الح الفنون، فلم يعد 
ي�ص���عب على �ص���ناع اأفالم هوليوود ت�ص���وير 
م�صاهد كانت م�ص���تحيلة وجمرد التفكري فيها 
كان وكاأنه �رشب من اجلنون، فباإمكان هوليوود 
اليوم ت�ص���وير م�صهد لآلف من النا�س، لكنهم 
يف احلقيق���ة اأربع���ة. والأغرب من ذل���ك هو اأن 
بع����س الأفالم متكنت من ا�ص���تكمال ت�ص���وير 

م�صاهد لأبطالها حتى بعد وفاتهم

الأ�شجار تقتل 20 

ا يف غانا �شخ�شً

قتل ع�رشون �صخ�ص���ا يف ح���ادث غري عادي 
قرب اإح���دى ال�ص���اللت ال�ص���هرية يف غانا بعد 
�ص���قوط اأ�ص���جار عليه���م، وفقا مل�ص���وؤولني يف 

اأجهزة الطوارئ.
واأ�ص���ار املتح���دث با�ص���م اإدارة املط���ايف 
برن�س بيلي اأنالغيت اإلى اإن جمموعة من طالب 
مدار�س الثانوية قاموا بال�ص���باحة يف �ص���اللت 
كينتامب���و ال�ص���هرية يف منطقة برون���غ اأهافو، 

عندما وقع “حادث غري عادي”.
وق���ال: “اإنه���م كان���وا ي�ص���بحون يف النهر 
عندما اقتلعت اأجواء عا�ص���فة بع�س الأ�ص���جار، 
وقد �ص���قطت عل���ى بع�س منه���م - ممن كانوا 

ي�صبحون على ما يبدو”.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

األخيرة
مواقيت 
الصالة

مقتل رجل كان ي�شحن اآيفون يف احلمام
ع���رثت بريطاني���ة على زوجها الذي يدعى ريت�ص���ار ب���ول ميتا يف حمام منزلهم���ا يف لندن مع حروق 
�ص���ديدة على ج�ص���ده. واأعلنت ال�رشطة الربيطانية اأن �ص���بب وفاة بول )32 عاما( هو �ص���عقة كهربائية 
تلقاها عندما كان ي�صحن اآيفون عرب تو�صيلة اإ�صافية، وفقا ملا ذكرت �صحيفة “ديلي ميل”. ورجحت 
ال�رشطة اأن يكون �ص���بب الوفاة هو التو�ص���يلة الإ�صافية بني ال�صاحن والآيفون، اإذ اإنها لم�صت املاء يف 

احلمام وت�صببت ب�صدمة كهربائية لبول اأدت اإلى وفاته.
وخل�صت ال�رشطة اإلى وجوب حتذير امل�صتخدمني من ت�رشفات م�صابهة، اأي �صحن الهواتف يف اأماكن 

مبللة، اأو على الأقل التاأكد من العزل التام لالأجهزة الإلكرتونية عن املاء.

تعتزم ال�صلطات النيبالية 
ربط بع�س املت�صلقني الذين 
يحاولون بلوغ قمة اإيفر�ص���ت 
املقبل���ني  ال�ص���هرين  خ���الل 
باأجهزة حتدي���د املواقع )جي 
ب���ي اإ�س(، لي�س فقط من اأجل 
�صالمتهم، ولكن ملنع املزاعم 

الكاذبة.
وق���ال رئي����س اإدارة ال�ص���ياحة يف نيب���ال دورغا دوت���ا داكال، اأم����س الإثنني، اإن 
املت�ص���لقني �ص���يكونون على ات�ص���ال باأجهزة )جي بي اإ�س( خالل مو�صم الت�صلق يف 
الربي���ع؛ م���ن اأجل تتبع حركته���م، بينما يحاولون ت�ص���لق القمة التي يبل���غ ارتفاعها 

8850 مرتا.
وزعم زوجان هنديان العام املا�صي، اأنهما ت�صلقا القمة وح�صال على �صهادة من 
�ص���لطات ت�ص���لق اجلبال، لكنهما اأقرا يف وقت لحق اأنهما تالعبا يف �صورتهما بحيث 

تظهرهما على القمة.
واأث���ارت ال�ص���ورة ج���دل وا�ص���عا حينه���ا عندما �ص���كك مت�ص���لقون حمرتفون يف 
م�صداقيتها، بينهم �صاتياروب �صيدهانتا، املت�صلق ال�صهري الذي قال اإن الهنديني 

ا�صتخدما “ن�صخة مزيفة” من �صورة تخ�صه التقطها فوق اإيفر�صت. 
واأ�صدرت وزارة ال�صياحة قرارا يف حينها مبنع الزوجني من ت�صلق اجلبال يف نيبال 
مل���دة 10 اأع���وام. ويتوقع اأن يحاول مئات الهواة ت�ص���لق اأعلى قمة جبل يف العامل يف 

اأبريل ومايو، لكن �صيتم تزويد عدد قليل منهم بهذه الأجهزة على �صبيل التجربة.

 Social
media

فتوى من�شوبة 
لـ “الأزهر” جتيز 

حب�ض احلا�شد

ن�رشت ال�ص���فحة الر�ص���مية لالأزهر ال�رشيف على موقع التوا�صل الجتماعي في�صبوك فتوى 
جتيز حب�س احلا�صد ملنع �رصه، وهو ما اأثار جدال كبريا لدى الن�صطاء واملغردين يف م�رص.

نع �رشه عن  وا�ص���تند الأزه���ر اإلى راأي بع�س العلم���اء الذين اأجازوا حب�س احلا�ص���د؛ لكي ميمُ
النا�س يف حال عدم قدرته على التوقف عن اأذى من حوله باحل�صد.

واأر�صل اأحد املواطنني ا�صتف�صارا اإلى امل�صوؤولني عن ال�صفحة التي د�صنها الأزهر حتت 
عنوان “اأنت ت�ص���األ والأزهر يجيب”، ي�ص���األ فيه عن احل�صد وكيفية مواجهته وكيف يرد على 
احلا�ص���د، وردت ال�صفحة “ح�صد االإن�صان لغريه، حرام �رصًعا؛ الأنه �رصر، فمن عرف بح�صده وجب 
عليه العمل للتخل�س منه عن طريق الإميان باهلل، وحب اخلري، م�ص���ددة على اأن بع�س العلماء 

اأجازوا فيمن ل ي�صتطيع التخل�س من احل�صد اأن يحب�س حتى مينع �رشه عن النا�س”.

الطق�س املتوقع 
�صيكون معتدل مع 

بع�س ال�صحب.

الرياح �ص����مالية بوجه عام م����ن 5 اإلى 10 
عقد، وت�ص����ل م����ن 10 اإلى 15 عق����دة احيانا 

خالل النهار.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى ثالثة اأقدام. 
درجة احلرارة العظمى 25، وال�صغرى 18 درجة 

مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

الأم” “عيد  اأنغام يف  اأمي”.. هدية  “ودوين عند 

طرحت الفنانة اأنغام، اجلمعة، اأغنيتها اجلديدة “ودوين عند اأمي” عرب قناتها الر�صمية على 
موقع الفيديوهات العاملي “يوتيوب”؛ تزامًنا مع عيد الأم .

الأغنية من كلمات واأحلان عزيز ال�صافعي، وتوزيع مادي، وهند�صة �صوت خالد �صند، واإنتاج 
�رشكتي الإنتاج الفني “لمب �صتوديوز”، و”اآي فاز”.

و�صبق الأنغام تقدمي عددا من االأغاين املرتبطة باملراأة واالأم من بينها “ن�س الدنيا”، و 
“اأمي يا ظهري و�صندي”، و”الأم”، و”اأمي وبنتي” التي قدمتها يف م�صل�صلها “يف غم�صة 

عني”.

السنة التاسعة - العدد 3080 

الثالثاء
21 مارس 2017 
22 جمادى اآلخرة 1438

الغطاسة الفنلندية جوانا نوردبالد، التي تحمل الرقم القياسي العالمي 
في الغطس تحت الجليد السميك لمسافة 50 مترا، تستعين بالمنشار 

لفتح فجوة في جليد يبلغ سمكه 45 سم )غيتي(
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