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• �ملندوب �ل�سعودي يف جمل�س �الأمن عبد �هلل �ملعلمي	

�ل�سعودية: �إير�ن تود ��ستن�ساخ “حزب �هلل” �لإرهابي �أينما كان
عو��س���م � وكاالت: ن���دد �ملن���دوب �ل�سعودي يف 
جمل�س �الأمن عب���د �هلل �ملعلمي بالتدخ���ات �الإير�نية 
يف دول �جل���و�ر، م�سري� �أن �التفاق �لنووي مع �إير�ن مل 

يدفعها الإيقاف تلك �لت�رصفات.
و�أ�ساف يف كلمت���ه �أمام جمل�س �الأم���ن �أن �لنظام 
�ل�س���وري م�ستمر يف ��ستخ���د�م �لكيماوي �سد �ل�سعب 
�ل�سوري، م�سيف���ا �أن �مللي�سيات �لطائفية يف �سوريا 

ال تبايل باتفاق وقف �إطاق �لنار يف �سوريا.
وقال �إن حزب �هلل �الإرهابي يحا�رص �لب�رص يف �سوريا 
نا�سف���اً �التفاق���ات �لدولية. كما �أك���د �أن �إير�ن تدعم 
�مليلي�سي���ات �لطائفية، وحت���اول ��ستن�ساخ حزب �هلل 

�الإرهابي �أينما كان.
ولفت �إلى �أن �ل�سعودية �أيدت �ل�رصبات �الأمريكية 
�الأخرية �سد �أه���د�ف �لنظام �ل�س���وري. و�أكد �أن باده 

م�ستعدة للم�ساركة يف �أي جهد دويل للق�ساء 
14على �ملنظمات �الإرهابية.
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ال ر�سوم جديدة على اإبحار الهواة من املرافئ احلكومية
:”$“ “الزراعة” لـ  وكيل  “الباركات”...  لإيجار  ا  �سنويًّ ديناًرا   20

 ��ستبع���د وكيل �لزر�عة و�لرثوة �لبحرية �ل�سيخ خليفة بن عي�سى �آل خليفة عرب 
“�لباد” فر�س ر�سوم جديدة على �إبحار �ل�سيادين �لهو�ة من �ملر�فئ �حلكومية.

وقال �إن ما يرتدد عن هذ� �ل�سيء عار عن �ل�سحة متاًما. 
و�أ�س���اف: �لر�سوم �حلكومي���ة �ملطبقة حاليًّا ر�سوم �سنوي���ة ملن لديهم موقف 

ا. د�خل �لفر�سة وتقدر ب� 20 ديناًر� �سنويًّ
و�أو�سح �أن وكالة �لزر�عة و�لرثوة �لبحرية تبذل ق�سارى جهدها من �أجل تقدمي 
كاف���ة �أوجه �لدعم للعاملني يف قط���اع �ل�سيد مبختلف �أنو�ع���ه، و�أنها لن تتو�نى يف 
تق���دمي خدمته���ا لهذ� �لقطاع �ملهم. ي�س���ار �إلى �أن وكالة �لزر�ع���ة و�لرثوة �لبحرية 
م�سوؤول���ة ع���ن 9 مر�فئ ل�سفن �ل�سيد �لبحري، وهي: �ملنام���ة، وبندر �لد�ر )�سرتة(، 

و�لبديع، و�ملحرق، و�حلد، وقايل، و�سماهيج )ر�أ�س رية(، وع�سكر، و�لزالق.
وق���ال وزير �الأ�سغال و�سوؤون �لبلدي���ات و�لتخطيط �لعمر�ين باإجابة على �سوؤ�ل 

برملاين للنائب حمد �لدو�رصي �إن �إجمايل �إير�د�ت �لوز�رة من مر�فق �ملر�فئ 
)خمازن ومو�قف وحمات وفر�سات و�أر��س( يبلغ 62 �ألًفا و546 ديناًر�.

النعيمي:اأبواب البحرين مفتوحة اأمام وكاالت االأنباء

رو�سيا تورد الغاز امل�سال اإىل البحرين والكويت

“�ل�سمالية” لـ   امل�ستحقة  الديون  دينار  مليون   7.5

الدو�سري: “يوم املهن” يقل�ص مدة انتظار التوظيف

نّظمت �جلامع���ة �خلليجية �سب���اح �أم�س 
�الأول “ي���وم �ملهن” بحلت���ه �لتا�سعة وحتت 
رعاي���ة وزي���ر �لعم���ل و�لتنمي���ة �الجتماعية 
جمي���ل حمي���د�ن، وح�س���ور وكي���ل �ل���وز�رة 
�سب���اح �لدو����رصي، وم�ساركة جم���ع كبري من 
�الأكادمييني، وممثلي �ل�رصكات و�ملوؤ�س�سات 
بال�س���وق �ملحل���ي، وع���دد م���ن �خلريج���ني 

باجلامعة، وممثلي و�سائل �الإعام.
�إن  للب���اد  بت�رصيح���ه  �لدو����رصي  وق���ال 
“ح�س���ور �لطلبة لي���وم �ملهن، �أم���ر �إيجابي 
ومطلوب الأنه �سي�سهل عليهم كثرًي� فر�سة 
�حل�سول على �لوظائف �ملنا�سبة، وتقلي�س 
م���دة �النتظار، و�لوظائ���ف ال ت�سل ب�سهولة 
للباح���ث ع���ن �لعم���ل، ولك���ن �مل�سارك���ة يف 

�ملعار�س �ل�سبيهة �سي�سهم بتقدمي 
�لكثري من �حللول”.

�ملنام���ة -بن���ا: �س���ارك نائب رئي����س �حتاد 
وكاالت �النب���اء �لعربي���ة و�لقائ���م باأعم���ال مدير 
عام وكالة �أنب���اء �لبحرين مهند �لنعيمي يف �للقاء 
�لذي نظمه �حتاد وكاالت �النباء �لعربية مع وكالة 
�النب���اء �لفرن�سي���ة يف باري�س مب�سارك���ة عدد من 

روؤ�ساء ومدر�ء وكاالت �النباء. 
و�لتقى مدي���رو وكاالت �نب���اء عربية، رئي�س 
�لفرن�سي���ة”  �ل�سحاف���ة  “وكال���ة  �إد�رة  جمل����س 
�ميانوي���ل ه���وغ يف مبن���ى �لوكال���ة يف باري�س، يف 

ح�س���ور كب���ار �مل�سوؤول���ني يف �لوكال���ة. وقد �أكد  
نائب رئي�س �حتاد وكاالت �النباء �لعربية و�لقائم 
باأعم���ال مدي���ر ع���ام وكالة �أنب���اء �لبحري���ن خال 
مد�خلت���ه �أن �لبحرين تفت���ح �أبو�بها �أمام وكاالت 
�النباء وال متن���ع �أحد� وهي مملك���ة �حلريات، ويف 
�لوق���ت ذ�ت���ه نطال���ب �ل���وكاالت بامل�سد�قي���ة 
و�ملو�سوعي���ة يف تن���اول �أي مو�سوعات و�سمان 

وج���ود �ل�سوت �لر�سم���ي يف �الخبار وهو 
�ب�سط �ملعايري �ملهنية �ل�سحافية.

عو��سم - موق���ع رو�سيا �ليوم: �أبدت مملكة 
�لبحرين �هتمامها ب�رص�ء �لغاز �لطبيعي �مل�سال من 
رو�سيا، فيما قالت �لكويت �إن �تفاقية ال�ستري�د 
�لغ���از �مل�سال م���ن �رصك���ة »غازب���روم« �لرو�سية 
�ستوقع قريب���ا. وقد �أعلن وزي���ر �لنفط �لكويتي 
ع�س���ام �مل���رزوق، بح�س���ب وكال���ة »�سبوتنيك« 
�أن ب���اده جاه���زة تقريب���ا لتوقي���ع �تفاقي���ة مع 
»غازبروم« ب�ساأن ت�سدير �لغاز �لطبيعي �مل�سال 

�إلى �لكويت، و�أن �التفاقية �ستوقع قريبا.

بدوره، قال وزي���ر �لنفط �لبحريني حممد بن 
خليف���ة �آل خليف���ة �إن �ململكة تبح���ث مع �رصكتي 
»غازب���روم« و«رو����س نفط« �لرو�سيت���ني م�ساألة 
�إمد�دها بالغاز �لطبيعي �مل�سال. وتعمل �لبحرين 
حالي���ا بالتعاون مع �رصكة كوري���ة جنوبية لت�سييد 
ال�ستقب���ال  دوالر  ملي���ون   600 بقيم���ة  حمط���ة 
�لغ���از �مل�س���ال �مل�ستورد. وق���ال �آل خليفة بهذ� 
�خل�سو�س �إن �ملحطة، �لتي تعد �الأولى من نوعها 

يف �ململكة، �ستبد�أ عملها بنهاية عام 2018.

ك�س���ف ع�سو جمل�س بل���دي �ل�سمالية ط���ه �جلنيد 
ل���� “�لباد” عن �أن �لديون �مل�ستحق���ة لبلدية �ل�سمالية 
عن �لر�سوم �لبلدية بلغ���ت 7 مايني و521 �ألًفا و969 
دين���اًر�. ولفت �إلى �أن �إجمايل �لديون م�ستحقة على 88 

ا و�سكنيًّا. �ألًفا و940 ح�ساًبا جتاريًّ
و�أ�س���ار �إل���ى �أن جمم���وع �ملبال���غ �مل�ستحق���ة على 
�حل�ساب���ات �لتجاري���ة تبلغ 3 ماي���ني و412 �ألًفا و142 
دين���اًر�، فيم���ا بل���غ جمم���وع �ملبال���غ �مل�ستحق���ة عل���ى 

�حل�ساب���ات �ل�سكني���ة 4 ماي���ني و109 �آالف 
و827 ديناًر�.
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ت���ّوج رئي�س �الحت���اد �لبحريني لك���رة �ل�سلة 
�سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة �آل خليفة، 
فري���ق �ملحرق بطاً لدوري زين لكرة �ل�سلة لفئة 
�الأ�سب���ال، عقب فوزه على حام���ل �للقب �ملنامة، 
بنتيج���ة )67/57(، يف �ملو�جه���ة �لنهائية �لتي 
جمعتهم���ا ي���وم �أم�س، عل���ى �سالة �حت���اد �للعبة 
ب���اأم �حل�سم، و�سط ح�س���ور جماهريي جيد �لعدد 
تقدمته عائات �لاعبني. وعقب �للقاء قام �سمو 
�ل�سي���خ عي�س���ى بن عل���ي بتتويج �ملح���رق بدرع 
�لدوري وتقلي���د �لفريق بامليد�لي���ات �لذهبية، 
فيما تقلد �ملنامة بامليد�ليات �لف�سية، وفريق 
�سماهي���ج �ساحب �ملرك���ز �لثال���ث بامليد�ليات 

�لربونزية. 

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يتّوج املحرق بطاًل الأ�سبال ال�سلة

• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي لدى تتويجه �ملحرق بطاً الأ�سبال �ل�سلة	

• �ل�سيخ خليفة بن عي�سى	

ال�شعبيــــــــــة”... “ال�شــــــــــــــوق 
 األـــــــــوان الأغــــــــرا�س والنـــــــــــــا�س

ظهــــره”..  فــــــوق  واملبنـــــى  “مي�شــــــي 
جديد حممد عبدامللك

    املعــريف: جتنيــــ�س اأبنـــــاء البحرينيــــــة 

ت�شريعيـــــة” “�شـــــــرورة 

املنامــــة ي�شــارك املالكية موؤقًتا يف �شــدارة 

دوري “فيفا” الكروي

اقتصاد البالد

ثقافة
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البالد سبورت
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املــرافــئ مــرافــق  اإيـــــرادات  ديــنــاًرا  و546  ــا  ــًف األ  62  
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�سيدعلي املحافظة 

حممد الدرازي

اإبراهيم النهام

را�سد الغائب

نددت بتدخالتها يف دول اجلوار اأمام جمل�س الأمن
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التكرمي اعرتاف عربي بجهود رئي�س الوزراء يف الطفرة التنموية
�شموه تلقى تهنئتهم بـ “درع العمل التنموي”... ال�شفراء العرب يف اململكة:

املنامـــة -بنـــا: تلقـــى رئي�ـــس الـــوزراء �شاحب 
ال�شمـــو امللكي االأمـــر خليفة بن �شلمـــان اآل خليفة 
برقيـــة تهنئة من �شفر دولة الكويت ال�شقيقة لدى 
اململكـــة ال�شيخ عزام مبـــارك ال�شباح؛ مبنا�شبة منح 
�شمـــوه درع العمل التنموي من جانـــب جامعة الدول 

العربية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

ح�ـــرة �شاحب ال�شمو امللكـــي االأمر خليفة بن 
�شلمـــان اآل خليفـــة حفظه اهلل ورعـــاه رئي�س جمل�س 

الوزراء املوقر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

اإنـــه لي�شعدين وي�رفني اأن اأتقدم ل�شموكم باأحر 
التهـــاين والتربيـــكات مبنا�شبة منـــح �شموكم “درع 
الريادة يف جمـــال العمل التنمـــوي العربي” من قبل 
جامعة الدول العربيـــة، والذي جاء تكرميا جلهودكم 
واإجنازاتكم الدءوبـــة واملتوا�شلة يف جميع املجاالت 
وخا�شـــا يف جمال النه�شة احل�شارية والتنموية التي 
ت�شهدها مملكة البحريـــن، والتي كانت حمط اإعجاب 

العديد من املوؤ�ش�شات الدولية واالإقليمية.
داعـــن املولى العلي القدير اأن يحفظ �شموكم 
ال�شحـــة  مبوفـــور  ميتعكـــم  واأن  مكـــروه،  كل  مـــن 
وال�شعـــادة، واأن ي�شـــدد علـــى طريق اخلـــر خطاكم 
ال�شتكمـــال م�شـــرة اخلر والعطاء ململكـــة البحرين 

الغالية و�شعبها الكرمي.

عزام مبارك ال�شباح
�شفر دولة الكويت لدى مملكة البحرين 

وتلقـــى �شاحـــب ال�شمو امللكي رئي�ـــس الوزراء 
برقيـــة تهنئة من �شفـــر �شلطنة ُعمـــان لدى مملكة 
البحريـــن عبـــداهلل بـــن را�شـــد بـــن علـــي املديلوي؛ 
مبنا�شبـــة منح �شموه درع العمـــل التنموي من جانب 

جامعة الدول العربية.

وفيما يلي ن�س الربقية:
�شاحـــب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 
اآل خليفـــة املوقر رئي�س جمل�س الـــوزراء حفظه اهلل 

ورعاه
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي�رفنـــي اأن رفـــع اإلـــى مقـــام �شموكـــم الكرمي 
اأ�شمـــى اآيات التهاين والتربيـــكات؛ مبنا�شبة تكرمي 
ومنـــح �شموكـــم درع الريادة يف العمـــل التنموي من 
جامعة الـــدول العربية؛ عرفانـــا الإ�شهاماتكم اخلرة 
يف املجال التنموي ودور �شموكم الرائد يف التحديث 

ال�شامل والنه�شة احل�شارية.
اإن هـــذا التكـــرمي الرفيـــع ياأتي تاأكيـــدا لروؤية 
�شموكـــم التنموية ومـــا اأحدثته من طفـــرة هائلة يف 
جمـــال التنمية حتى باتت مملكـــة البحرين ال�شقيقة 
حتتل مرتبة متقدمة يف املوؤ�رات التنموية العاملية، 
كمـــا اأنـــه ياأتي لي�شـــاف اإلى �شجـــل �شموكم احلافل 
باالإجنـــازات، والـــذي نـــال االإ�شـــادة والتقديـــر على 

امل�شتوى املحلي واالإقليمي والدويل.
واإننـــي اإذ اأهنئ �شموكم و�شعب مملكة البحرين 
ال�شقيق بهـــذا التقدير والتكـــرمي الكبر الأدعو اهلل 
عـــز وجـــل اأن يحفـــظ �شموكـــم، وي�شدد علـــى طريق 
اخلر خطاكم، ويدمي عليكم نعمة ال�شحة والعافية؛ 
ملوا�شلـــة م�شرة التنميـــة والبناء ململكـــة البحرين 
ال�شقيقـــة يف ظل القيـــادة احلكيمة حل�ـــرة �شاحب 
اجلاللة امللـــك حمد بن عي�شـــى اآل خليفة حفظه اهلل 

ورعاه.
التقديـــر  وافـــر  بقبـــول  �شموكـــم  وتف�شلـــوا 

واالحرتام
�شعـــادة ال�شيـــد عبـــداهلل بـــن را�شـــد بـــن علي 

املديلوي
�شفر �شلطنة ُعمان لدى مملكة البحرين 

كما تلقى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 

برقية تهنئـــة من �شفر اجلمهوريـــة التون�شية لدى 
مملكـــة البحريـــن  حممد بـــن يو�شـــف؛ مبنا�شبة منح 
�شمـــوه درع العمل التنموي من جانـــب جامعة الدول 

العربية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاحـــب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 

رئي�س الوزراء مبملكة البحرين ال�شقيقة
حتية خال�شة وبعد،،

ي�رفنـــي اأن اأتقـــدم اإلى مقام �شموكـــم باأ�شمى 
اآيات التهـــاين والتربيكات؛ مبنا�شبـــة منح �شموكم 
درع جامعة الـــدول العربية للريـــادة يف جمال العمل 
التنمـــوي، وذلك تقديـــرا لدور �شموكـــم وجهودكم 

املتوا�شلة وال�شخية يف املجال التنموي.
واإن تكـــرمي �شموكـــم بهـــذا الدرع لهـــو تقدير 
وعرفـــان باإجنازاتكـــم التنموية، والتـــي تعد مفخرة 
ومثـــاال يحتـــذى به، وهـــي اعرتاف عربـــي جلهودكم 
واإ�شهاماتكـــم اجلليلـــة يف حتقيق النه�شـــة ال�شاملة 
ملـــا فيه خر مملكة البحرين ال�شقيقة واالأمة العربية 

جمعاء.
يف  يوفقكـــم  اأن  القديـــر  العلـــي  اهلل  واأ�شـــاأل 
جهودكـــم يف خدمة ال�شعب البحرينـــي ال�شقيق، واأن 

يدمي على �شموكم نعمة ال�شحة والعافية.

وتف�شلوا �شموكم بقبول فائق عبارات التقدير 
واالحرتام.

حممد بن يو�شف

كما تلقى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
برقيـــة تهنئـــة من �شفـــر اجلمهوريـــة اليمنية لدى 
مملكة البحريـــن علي ح�شن االأحمـــدي؛ مبنا�شبة منح 
�شمـــوه درع العمل التنموي من جانـــب جامعة الدول 

العربية.

وفيما يلي ن�س الربقية:
�شاحـــب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء مبملكة البحرين ال�شقيقة
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

نتقـــدم اإلى �شموكـــم با�شمـــي وبا�شـــم اأع�شاء 
ال�شفارة واجلالية اليمنية يف مملكة البحرين بالتهاين 
احلـــارة واأطيـــب التمنيـــات؛ مبنا�شبة منـــح �شموكم 
درع العمـــل التنموي من قبل جامعـــة الدول العربية 
تقديـــرا وعرفانـــا بدوركم يف قيادة م�شـــرة التنمية 
والبنـــاء يف مملكة البحرين، وك�شخ�شية عربية دعمت 
العمـــل العربي امل�شرتك، واأن هذا التكرمي يعرب عن 
مكانتكـــم الرفيعة لي�س يف مملكـــة البحرين فح�شب، 
بل لدى �شعوب االأمـــة العربية، ومنها �شعبنا اليمني 

الذي يكن لكم كل املحبة والتقدير والعرفان.

ن�شاأل اهلل لكم دوام ال�شحة وال�شعادة، واأن ميد 
يف عمركم لتوا�شلوا م�شرة البناء والتنمية.

علي ح�شن االأحمدي 

وتلقـــى �شاحـــب ال�شمو امللكي رئي�ـــس الوزراء 
املوقـــر حفظه اهلل ورعـــاه برقية تهنئة مـــن القائم 
باالأعمال باالإنابة ب�شفارة اململكة االأردنية الها�شمية 
لدى مملكة البحرين �شامـــي عا�شم غو�شة؛ مبنا�شبة 
منـــح �شمـــوه درع العمـــل التنموي من جانـــب جامعة 

الدول العربية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاحـــب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س الوزراء املوقر

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،
�شاحب ال�شمو امللكي حفظه اهلل ورعاه

ي�رفني اأن اأرفع ا�شمى اآيات التهنئة والتربيك؛ 
مبنا�شبـــة منـــح �شموكـــم درع العمـــل التنمـــوي من 
جامعـــة الدول العربية كاأول زعيم عربي يح�شل على 
هـــذه اجلائـــزة املرموقة تقديـــرا مل�شاهمـــات ودور 
�شموكـــم البارز على دفع وحتقيق االأهداف االإمنائية 
واملنجـــزات البـــارزة يف جمـــال التنميـــة امل�شتدامـــة 
ومـــا حققته القيـــادة واحلكومة البحرينيـــة الر�شيدة 
مـــن رفعة و�شمـــو ومراكز متقدمـــة يف كافة املجالت 
واجلهـــود واالإ�شهامات الكبـــرة ل�شموكم يف نه�شة 

مملكة البحرين ال�شقيقة.
�شائـــال املولـــى عز وجـــل اأن يدمي علـــى مملكة 
البحريـــن ال�شقيقـــة الرخاء واالأمـــن واالزدهار يف ظل 
ح�رة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى ال خليفة 

حفظه اهلل ورعاه.

ودمتم بحفظ اهلل �شاملن

القائد باالأعمال باالإنابة �شامي عا�شم غو�شة 
�شفـــارة اململكـــة االأردنية الها�شميـــة- مملكة 

البحرين

• �شمو رئي�س الوزراء	

• •�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين	 �شمو االأمر الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين	

“ميثاق العمل الوطني”: رئي�س الوزراء اأر�ضى دعائم النه�ضة

... وي�ضتقبل الطالب الفائز يف م�ضابقة القراآن واحلديث النعيمي ي�ضهد م�ضابقة تالوة القراآن الكرمي 

رئي�س الوزراء يهنئ اأمري قطروالأمري الوالد
الإطالق �راح املختطفن يف العراق

املنامة-بنا: اأجرى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمـــو امللكي االأمر خليفة بـــن �شلمان اآل 
خليفة ات�شاال هاتفيـــا باأخيه اأمر دولة قطر 
ال�شقيقـــة �شاحـــب ال�شمو ال�شيـــخ متيم بن 
حمد اآل ثاين، اأعـــرب خالله �شموه عن خال�س 
تهانيه باطالق �ـــراح  املواطنن القطرين 
الذيـــن اختطفـــوا يف جمهورية العـــراق خالل 
رحلة �شيد وعودتهـــم اإلى وطنهم �شاملن، 
واأكـــد �شمـــوه اأن االإفـــراج عـــن املواطنـــن 
القطرين املختطفن جـــاء تتويجا للجهود 
الكبرة التـــي بذلها اأمر قطـــر ال�شقيقة يف 
هذا اجلانب، داعيا �شموه املولى جلت قدرته 
اأن يحفـــظ دولة قطـــر و�شعبها ويدمي عليها 

نعمة االمن واالأمان والتطور واالزدهار.
وقد اأعرب �شاحب ال�شمو اأمر دولة قطر 
ال�شقيقة عن �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو 
امللكـــي رئي�س الـــوزراء علـــى م�شاعر �شموه 
الطيبة والتـــي تعك�س عمق ومتانة العالقات 
التي تربط بن مملكة البحرين ودولة قطر. 

العالقـــات  م�شـــار  ا�شتعرا�ـــس  كمـــا مت 
االأخويـــة التـــي تربط بـــن مملكـــة البحرين 
ودولـــة قطـــر و�شبل دعـــم وتعزيـــز التعاون 

الثنائي بن البلدين يف �شائر املجاالت.

كما اأجـــرى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء ات�شـــاال هاتفيا باأخيه �شاحب ال�شمو 
االأمر الوالد ال�شيـــخ حمد بن خليفة اآل ثاين 
، اأعـــرب خاللـــه �شموه عـــن تهانيـــه مبنا�شبة 
اإطـــالق �ـــراح  املواطنـــن القطرين الذين 
اختطفـــوا يف جمهوريـــة العـــراق خـــالل رحلة 
�شيد وعودتهم اإلى وطنهم �شاملن ، موؤكدا 
�شموه باأن ذلك جاء نتاجا للجهود التي بذلها 

�شاحـــب ال�شمو امللكي ال�شيخ متيم بن حمد 
اآل ثاين اأمر دولة قطر ال�شقيقة.

وقـــد اأعرب �شاحب ال�شمـــو االأمر الوالد 
ال�شيـــخ حمد بـــن خليفة اآل ثاين عـــن �شكره 
وتقديـــره ل�شاحـــب ال�شمـــو امللكـــي رئي�س 
الـــوزراء علـــى م�شاعـــر �شموه الطيبـــة والتي 
توؤكـــد على مـــا يربـــط البلدين مـــن عالقات 

وثيقة.

املنامة-بنا: تلقى رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمــــو امللكي االأمر خليفة 
بن �شلمــــان اآل خليفــــة برقية تهنئة 
من رئي�س املكتب ال�شيا�شي بجمعية 
ميثاق العمــــل الوطني اأحمــــد جمعة؛ 
مبنا�شبــــة منــــح �شمــــوه درع العمــــل 

التنموي من جامعة الدول العربية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاحــــب ال�شمــــو امللكــــي االأمر 
خليفــــة بن �شلمــــان اآل خليفة رئي�س 
جمل�ــــس الــــوزراء املوقــــر حفظه اهلل 

ورعاه
اهلل  ورحمــــة  عليكــــم  ال�شــــالم 

وبركاته..
واعتــــزاز  فخــــر  بــــكل  ي�شعــــدين 
اأن اأتقــــدم با�شمــــي وبا�شــــم اأع�شــــاء 
املكتــــب ال�شيا�شي واالأمانــــة العامة 
وجميــــع االأع�شــــاء يف جمعيــــة ميثــــاق 
العمل الوطني باأ�شمى اآيات التهاين 
القلبية، معرباً ل�شموكم حفظكم اهلل 
عن منتهى �شعادتنا باالإجناز الوطني 
الرائع املتمثل يف منحكم درع العمل 
التنمــــوي كاأول قائــــد ورئي�س عربي 
مينــــح هــــذا الــــدرع اعرتافــــاً مبكانة 

الرائــــدة يف  واإ�شهاماتكــــم  �شموكــــم 
اإر�شــــاء دعائــــم النه�شــــة احلديثة يف 
مملكة البحرين، اإننا يا �شاحب ال�شمو 
لنبارك لكم هــــذا االإجناز الذي ج�شده 
احتفــــاء جامعــــة الــــدول العربيــــة من 
خالل ت�شلم جنل �شموكم املوقر �شمو 
ال�شيخ على بن خليفة اآل خليفة نائب 
رئي�س الوزراء نيابة عن �شموكم درع 
العمــــل التنمــــوي من قبــــل اأمن عام 
جامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط 
احتفــــاء بدوركم يف التحديث ال�شامل 
والنه�شة احل�شارية، وما تاأكيد اأمن 
عام اجلامعة العربية باأن دور �شموكم 
عالمة بــــارزة ومثــــاالً يتطلــــع اإليه اإال 

�شهادة عربية نتعز ونفخر بها.
يف اخلتــــام، ن�شــــاأل اهلل التوفيق 
وال�شــــداد ل�شموكــــم، واأن يحفظكــــم 
ذخرا لهذا البلد و�شعبه نحو مزيد من 
البنــــاء، واأن ميدكم مبوفــــور ال�شحة 

وال�شعادة.

اأحمد جمعة
رئي�س املكتب ال�شيا�شي بجمعية 

ميثاق العمل الوطني

الرتبية  عي�شى-وزارة  مدينة 
الزيــــارات  �شمــــن  والتعليــــم: 
املربجمــــة  غــــر  ال�شباحيــــة 
للمدار�ــــس، قــــام وزيــــر الرتبيــــة 
والتعليــــم ماجــــد النعيمي بزيارة 
مدر�شة عمار بــــن يا�ر االبتدائية 
الطابــــور  ح�ــــر  حيــــث  للبنــــن، 
م�شابقــــة  و�شهــــد  ال�شباحــــي، 
تــــالوة القراآن الكــــرمي بن طلبة 
االبتدائــــي،  الثالــــث  امل�شتــــوى 
حيــــث اأعــــرب الوزير عــــن �شكره 
ملنظمــــي هــــذه امل�شابقــــة، وهناأ 
اأن  موؤكــــداً  الفائزيــــن،  الطلبــــة 
كبــــراً  اهتمامــــاً  تــــويل  الــــوزارة 
بحفــــظ وتــــالوة القــــراآن الكــــرمي 
اإلى اأن  والتميز فيهمــــا، م�شــــراً 
الوزارة ومن خالل اإدارة اخلدمات 

الطالبية وبالتعــــاون مع اجلهات 
املخت�شــــة تنفذ �شنويــــاً م�شابقة 

كربى يف هذا املجال. 
وا�شتمــــع الوزير مــــن الهيئة 

االإداريــــة باملدر�شــــة اإلــــى �ــــرح 
مف�شل حول اأبرز امل�شاريع التي 
تنفذهــــا املدر�شة ل�شالح الطلبة 

وتطوير العملية التعليمية. 

مدينـــة عي�شـــى-وزارة الرتبيـــة 
والتعليـــم: ا�شتقبـــل وزيـــر الرتبية 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي مبكتبـــه 
عي�شـــى  مبدينـــة  الـــوزارة  بديـــوان 
الطالب عبـــداهلل جناحي من املعهد 
االأول  باملركـــز  الفائـــز  الدينـــي 
مـــن الفئـــة العمريـــة الثالثـــة علـــى 
امل�شتـــوى الفـــردي وجائـــزة اأجمـــل 
جمل�ـــس  دول  م�شابقـــة  يف  �شـــوت 
التعـــاون اخلليجـــي للقـــراآن الكرمي 
اأقيمـــت  التـــي  ال�ريـــف  واحلديـــث 
ن�شختهـــا الثامنة والع�رين موؤخراً يف 
�شلطنة عمان ال�شقيقـــة، حيث هناأه 
الوزير بهـــذا االإجناز امل�رف ململكة 
البحريـــن، موؤكداً حر�س الوزارة على 
االهتمـــام بالقـــراآن الكـــرمي وحفظه 
وتالوتـــه يف نفو�س طلبتها بالتاأكيد 

عليه من خـــالل مناهجهـــا الدرا�شية 
وبراجمهـــا واأن�شطتهـــا التي تنفذها 
اإدارات الـــوزارة ومركز رعاية الطلبة 
املوهوبـــن، حيـــث تنفـــذ الـــوزارة 

م�شابقات عدة طوال العام الدرا�شي. 
ح�ر اللقاء القائم باأعمال وكيل 
الـــوزارة ل�شوؤون التعليـــم واملناهج 

فوزي اجلودر. 
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ال ر�سوم جديدة على اإبحار الهواة من املرافئ احلكومية

نوح خليفة ينال الدكتوراه من جامعة حممد اخلام�س بالرباط  

7.5 مليون دينار الديون امل�شتحقة لبلدية ال�شمالية

ا لإيجار “الباركات”... وكيل “الزراعة” لـ “$”: 20 ديناًرا �سنويًّ

ناق�ش الرابط الجتماعي بني �سكان قرى �سمال البحرين 

حتديثها �سريفع الإيرادات... اجلنيد لـ “$”:

 ا�ستبعد وكيل الزراعة والرثوة البحرية 
ال�سيــــخ خليفــــة بــــن عي�ســــى اآل خليفة عرب 
“البــــاد” فر�ش ر�سوم جديــــدة على اإبحار 

ال�سيادين الهواة من املرافئ احلكومية.
وقال اإن ما يــــردد عن هذا ال�سيء عار 

متاًما عن ال�سحة. 
واأ�ســــاف: الر�ســــوم احلكومية املطبقة 
ــــا ر�ســــوم �سنوية ملن لديهــــم موقف  حاليًّ
ا. داخل الفر�سة وتقدر بـ 20  ديناًرا �سنويًّ

واأو�ســــح اأن وكالــــة الزراعــــة والــــرثوة 
البحريــــة تبــــذل ق�ســــارى جهدها مــــن اأجل 
تقدمي كافة اأوجه الدعم للعاملني يف قطاع 
ال�سيــــد مبختلف اأنواعه، واأنها لن تتوان يف 

تقدمي خدمتها لهذا القطاع املهم.
البحريــــة  الــــرثوة  قطــــاع  اأن  واأ�ســــار 

ي�سهــــد تقدًمــــا ملحوًظــــا، واأن هنــــاك عدًدا 
مــــن امل�ساريع التي تنفذهــــا وكالة الزراعة 
والــــرثوة البحريــــة �ستكــــون قــــادرة علــــى 

النهو�ــــش بهــــذا القطاع، والتــــي ياأتي من 
اأهمهــــا تطويــــر م�ساريــــع املركــــز الوطني 
لا�ستــــزراع ال�سمكي والــــذي �سيعمل على 

رفع الإنتاجية بن�سب عالية.
ي�ســــار اإلــــى اأن وكالة الزراعــــة والرثوة 
البحريــــة م�سوؤولــــة عــــن 9 مرافــــئ ل�سفــــن 
ال�سيــــد البحــــري، وهــــي: املنامــــة، وبنــــدر 
الدار )�سرة(، والبديــــع، واملحرق، واحلد، 
وقــــايل، و�سماهيج )راأ�ش ريــــة(، وع�سكر، 

والزلق.
وقــــال وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيــــط العمــــراين باإجابة علــــى �سوؤال 
برملــــاين للنائب حمد الدو�ــــري اإن اإجمايل 
اإيرادات الوزارة من مرافق املرافئ )خمازن 
ومواقف وحمات وفر�ســــات واأرا�ش( يبلغ 

62 األًفا و546 ديناًرا.

نال الباحث نوح خليفة درجة الدكتوراه 
مبيزة م�رف جداً مـــن كلية الآداب والعلوم 
الإن�سانيـــة بجامعة حممـــد اخلام�ش بعا�سمة 
اململكة املغربية الرب���اط مع تو�صية بطبع 
ون�ـــر الأطروحـــة بعـــد مناق�سته مـــن جانب 
جلنـــة مكونة من �ستـــة اأكادمييني، منهم 4 
اأع�ساء ومقرر ورئي�ش يف جل�سة دامت ثاث 
�ساعـــات ون�سف ال�ساعة و�سط ح�سد طابي 

كبري.
وناق�ش الباحـــث نوح خليفـــة اأطروحته 
املو�سومـــة بالرابط الجتماعي بقرى �سمال 
البحرين “درا�ســـة �سو�سيولوجية ملقومات 
العي�ـــش امل�سرك” التي احتوت على اأربعة 
ف�ســـول، الأول منهجـــي ونظـــري، والثـــاين 
لل�سكان،  ال�سو�سيودموغرافية  اخل�سائ�ش 
الجتماعـــي،  الرابـــط  حمـــددات  والثالـــث 

والرابع احلركة اليومية لل�سكان.
واأ�ســـاد اأع�ســـاء اللجنـــة العلميـــة التي 
قـــررت منح الباحث نوح خليفة اأعلى تقدير 
علمـــي بريـــادة مو�ســـوع الأطروحـــة التـــي 
ناق�سهـــا الباحـــث علـــى امل�ستـــوى العربي 
اإ�سافـــة  اإجنـــاز  يف  وتفوقـــه  والإ�سامـــي، 
نوعية فريدة لأبحـــاث العلوم الجتماعي يف 
الوطن العربـــي ومبملكة البحرين واململكة 
املغربية، وبقـــدرة بحثه يف اأن ي�سع جمتمع 

الباحثـــني والقـــراء اأمـــام اأ�ســـكال جديـــدة 
للرابط الجتماعي.

وخل�ش الباحث اإلى هذا الإجناز العلمي 
بعـــد 3 �سنـــوات مـــن البحـــث بعـــد ابتعاثه 
مـــن جانـــب وزارة الداخليـــة اإلـــى اململكـــة 
املغربيـــة ملوا�سلة درا�ساتـــه العليا، وبعد 
معاي�ستـــه امليدان القـــروي البحريني خال 
مدة درا�ستـــه والأبحاث الأولية التي طبقها 
على املجتمع نف�ســـه، وتعمقه يف 67 مرجعاً 
عربيـــا  مرجعـــاً  و83  واإجنليزيـــاً،  فرن�سيـــا 

لباحثني كبار. 

وا�ستهـــل الباحـــث حديثة اأمـــام اللجنة 
الرابـــط  بـــاأن  ملناق�ستـــه  عقـــدت  التـــي 
الجتماعـــي مفهوم جديد يخت�ـــش بالرابط 
واملوؤ�س�ســـات  الإن�ســـان  بـــني  الجتماعـــي 
اأو  الأهليـــة  �ســـواء  اجلديـــدة  وال�سلطـــات 

احلكومية اأو الأماكن العمومية.
بروابـــط  واملغـــرب  البحريـــن  اهتمـــام 
حداثيـــة مـــع �سعوبهـــم تاريخيـــة وعريقـــة 

ورائدة.
وقال خليفـــة يف الوقت الذي ظهر فيه 
مفهوم الرابط الجتماعـــي يف دول اأوروبية 
مـــن رحـــم الثـــورات وبعـــد تهـــدم الرابـــط 
الجتماعي ب�سكل مفاجئ، فاإن دولنا اهتمت 
باإن�ســـاء روابـــط جديدة مـــع �سعوبها ب�سكل 
تلقائي يواكب النه�سة العاملية، واهتمت 
بالنتقال التدريجي لاحداثة. واأ�سار اإلى ما 
تتميز به مملكة البحرين واململكة املغربية 
من اهتمام بالق�سايـــا ذات ال�سلة بالرابط 
الجتماعي، معترباً تطور اهتمام اململكتني 
بتكويـــن نظـــم تدعـــم الروابـــط اجلديـــدة 
تاريخـــي وعريق ورائد يح�ســـب للمملكتني 
ال�سقيقتـــني، م�ســـريا اإلى جهـــود اململكة 
املغربيـــة يف الق�سايـــا املت�سلـــة بالرابـــط 
الجتماعي، واأبحاث قام بتقدميها يف مملكة 

البحرين تهتم بالرابط الجتماعي.

ك�سف ع�سو جمل�ش بلـــدي ال�سمالية طه 
اجلنيد لــــ “الباد” عن اأن الديون امل�ستحقة 
لبلدية ال�سمالية عن الر�سوم البلدية بلغت 7 

مايني و521 األًفا و969 ديناًرا.
ولفت اإلـــى اأن اإجمايل الديـــون م�ستحقة 
ـــا  علـــى عـــدد 88 األًفـــا و940 ح�ساًبـــا جتاريًّ

و�سكنيًّا.
واأ�سار اإلـــى اأن جمموع املبالغ امل�ستحقة 
علـــى احل�سابـــات التجاريـــة تبلـــغ 3 مايني 
و412 األًفـــا و142 ديناًرا، فيمـــا بلغ جمموع 
املبالغ امل�ستحقة على احل�سابات ال�سكنية 4 

مايني و109 اآلف و827 ديناًرا.
وبـــني اأن متو�ســـط مديونيـــة احل�سابات 
ال�سكنيـــة التي حتوز علـــى 55 % من جمموع 
احل�سابـــات تبلـــغ 86 دينـــاًرا، وهـــو املبلـــغ 
امل�سمـــوح بـــه مـــن دون تطبيـــق الإيجارات، 
وعليه تكون املديونية الفعلية يف احل�سابات 

التجاريـــة التـــي ت�ســـكل ن�سبتهـــا 45 % من 
اإجمايل احل�سابات.

ولفـــت اجلنيـــد اإلـــى اأن البلديـــة ونظًرا 
لعدم حتديثها لبيانـــات اأ�سحاب احل�سابات 
اأو جتديد ر�سومها لفرة طويلة، فوت عليها 

رفـــد موازنة البلديـــة مبايـــني الدنانري من 
الإيرادات.

واقـــرح اجلنيد اأن يتم التعاقد مع �ركة 
لتح�سيـــل الديـــون كحـــل موؤقـــت للنق�ـــش 
احلا�ســـل يف الكوادر الب�ريـــة العاملة بق�سم 

حت�سيل الإيرادات.
و�سبـــق واأن اعرفـــت مديـــر اخلدمـــات 
الفنيـــة ببلدية ال�سماليـــة بالنق�ش احلا�سل 
يف ق�ســـم الإيـــرادات، مـــن حيث حاجتـــه اإلى 
مـــلء ال�سواغر الوظيفية التـــي من �ساأنها اأن 
ت�ساهم يف اإجناز العمـــل ب�سكل ان�سيابي ويف 

وقت اأ�رع.
وبـــنينّ املديـــر العـــام لبلديـــة ال�سمالية 
باجتماع املجل�ش البلدي الثنني املا�سي اأن 
ال�سعوبة ل تكمن يف زيادة الر�سوم البلدية، 
وت�سجيـــل  املديونيـــات  متابعـــة  يف  واإمنـــا 
الر�سوم علـــى العقارات، اإ�سافـــة اإلى اإعادة 
درا�سة الر�سوم، يف ظل نق�ش املوظفني بعد 

ال�ستغناء عن خدمات متدربات “متكني”.

العاهل: فوز مواطَنني مب�شابقة القراآن رفع ا�شم البحرين

العاهل يهنئ اأمري قطر بعودة املحتجزين

امللك يهنئ بفوز البحرين يف “اجلوجي�شتو”

املنامة-بنـــا: بعـــث عاهل الباد 
�ساحـــب اجلالـــة امللـــك حمـــد بـــن 
عي�ســـى اآل خليفة برقيـــة تهنئة اإلى 
وزيـــر العـــدل وال�ســـوؤون الإ�سامية 
والأوقـــاف ال�سيخ خالد بـــن علي اآل 
خليفـــة؛ مبنا�سبة فـــوز املت�سابَقني 
مهنـــا اأحمـــد ال�سي�ســـي البوعينـــني 
باملركز الأول يف فـــرع حفظ القراآن 
الكـــرمي كامـــا، واملت�سابـــق حممـــد 
�سمري جماهد باملركز الثاين يف فرع 
التـــاوة، وذلـــك يف جائـــزة الكويت 
الدوليـــة للقـــراآن الكـــرمي، والتـــي 
اختتمت موؤخرا بالعا�سمة الكويتية.

واأعـــرب جالة امللـــك يف برقيته 
عـــن فخـــره واعتـــزازه بهـــذا الإجناز 
امل�ـــرف الذي ي�ساف اإلى الإجنازات 
احلافلـــة التـــي حققها اأبنـــاء مملكة 
البحريـــن يف امل�سابقـــات القراآنيـــة 
املختلفـــة، م�سيـــدا جالتـــه بجهود 

املت�سابَقـــني ومـــا قاما بـــه من عمل 
دءوب وم�ـــرف ا�ستحقـــا عليـــه هذا 
الإجنـــاز الـــذي مـــن �ساأنـــه اأن يرفع 
ا�ســـم البحرين عاليـــا، متمنيا جالته 
للمت�سابقـــني كل التوفيق والنجاح 

وا�ستمرارهم يف التفوق والإبداع. 
ونـــوه جالتـــه باجلهـــود الطيبة 
التي يبذلها وزيـــر العدل وال�سوؤون 
واهتمامـــه  والأوقـــاف  الإ�ساميـــة 
ودعمـــه امل�ستمـــر جلميـــع الربامـــج 
املتعلقـــة  والفعاليـــات  والأن�سطـــة 
بخدمـــة القـــراآن الكـــرمي، والرتقاء 
مب�ستوى حفظته من جميع اجلوانب، 
لاإبـــداع  الازمـــة  البيئـــة  وتوفـــري 
لهـــم،  لاإجنـــاز  املحققـــة  والأجـــواء 
وحر�سه علـــى ا�ستمرارهم يف النجاح 
الـــذي ينعك�ـــش اإيجاًبا علـــى الن�شء 
وال�سباب، متمنيا جالته للجميع كل 

التوفيق وال�سداد.

املنامة-بنا: اأجـــرى عاهل الباد �ساحب 
اجلالـــة امللـــك حمـــد بـــن عي�ســـى اآل خليفة 
اأم�ـــش ات�ســـال هاتفًيا باأخيه اأمـــري دولة قطر 
ال�سقيقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد 
اآل ثـــاين لاطمئنان علـــى الأبنـــاء الأعزاء من 
مواطنـــي دولة قطر الذين كانوا حمتجزين يف 

جمهورية العراق.
واأعرب جالتـــه عن خال�ش التهاين لأمري 
دولة قطر ال�سقيقة ولذوي املواطنني الذين 
مت اإطـــاق �راحهم وعودتهم لبلدهم واأهلهم 
�ساملني، بف�ســـل اجلهود الكبرية وامل�ساعي 
احلثيثـــة التي قامـــت بها دولة قطـــر، �سائا 
جالتـــه اهلل تعالـــى اأن يدمي علـــى دولة قطر 
و�سعبهـــا ال�سقيـــق الأمـــن والأمـــان والرخـــاء 

والزدهار.

املنامة-بنـــا: بعـــث عاهل الباد 
�ساحـــب اجلالـــة امللـــك حمـــد بـــن 
عي�ســـى اآل خليفة برقيـــة تهنئة اإلى 
رئي�ـــش احتـــاد البحريـــن للدفاع عن 
النف�س اأحمد اخلي���اط؛ مبنا�صبة فوز 
لعبي منتخب البحريـــن للجوجيت�سو 
حممد اأبـــو اإدري�ـــش، وحممـــد غريب 
بطولـــة  يف  ذهبيتـــني  مبيداليتـــني 
للجوجيت�ســـو  العامليـــة  اأبوظبـــي 
املقامـــة حاليـــا يف دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة املتحـــدة ال�سقيقـــة حتـــت 
رعاية ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
بدولـــة  امل�سلحـــة  للقـــوات  الأعلـــى 
الإمارات العربيـــة املتحدة ال�سقيقة 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان.
برقيتـــه  يف  جالتـــه  واأ�ســـاد 
بذلـــه  الـــذي  الطيـــب  بامل�ستـــوى 
الإجنـــاز  الاعبـــان يف حتقيـــق هـــذا 
وفوزهمـــا مبيداليتـــني ذهبيتني يف 
البطولـــة، وحر�سهما علـــى رفع ا�سم 

البحريـــن يف هـــذا املحفـــل  مملكـــة 
العاملي، متمنيـــا جالته  الريا�ســـي 
لهما كل التوفيق والنجاح يف حتقيق 
املزيد مـــن الإجنـــازات يف البطولت 

القادمة.
واأكـــد جالـــة امللـــك اأن هاتـــني 
لت�سيفـــان  جاءتـــا  امليداليتـــني 
اإجنـــازا جديـــدا اإلى الإجنـــازات التي 
حققهـــا اأبنـــاء البحريـــن الأوفياء يف 
خمتلـــف الألعاب الريا�ســـة الفردية 
واجلماعيـــة، منوها جالتـــه باجلهود 
الطيبـــة التـــي يبذلها رئي�ـــش احتاد 
البحريـــن للدفـــاع عن النف�ـــش اأحمد 
الإدارة  جمل����س  واأع�ص���اء  اخلي���اط، 
يف دعـــم وم�سانـــدة لعبـــي املنتخب 
وتهيئة الإمكانات اأمامهم؛ ملوا�سلة 
هـــذا العطاء؛ خدمة لبلدهم ومل�سرية 
الريا�سة يف مملكـــة البحرين، متمنيا 
جالته جلميع الريا�سيني يف اململكة 

دوام التوفيق والنجاح.

را�سد الغائب

• ال�سيخ خليفة بن عي�سى	

• نوح خليفة	

• طه اجلنيد	

�سيدعلي املحافظة

ال�سيـــد قطـــاع  يف  للعاملـــني  الدعـــم  اأوجـــه  كافـــة  تقـــدمي 
بــاملــحــرق مــنــهــا  و4  الـــبـــحـــري  الــ�ــســيــد  لــ�ــســفــن  مـــرافـــئ   9
املـــرافـــئ مـــرافـــق  اإيـــــــــرادات  ديــــنــــاًرا  و546  ــــا  األــــًف  62

 ... ويتلقى �شكر وزير العدل
املنامة -بنــــا: تلقى عاهل الباد 
�ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة برقية �سكر جوابية من وزير 
العدل وال�سوؤون الإ�سامية والأوقاف 
ال�سيــــخ خالــــد بــــن علــــي اآل خليفــــة، 
وذلك رداً على برقية جالته املهنئة 
ملعاليــــه مبنا�سبة فــــوز املت�سابقني 
البوعينــــني  ال�سي�ســــي  اأحمــــد  مهنــــا 
باملركــــز الأول يف فرع حفــــظ القراآن 
الكــــرمي كامــــا، واملت�سابــــق حممــــد 
�سمري جماهــــد باملركز الثاين يف فرع 
التــــاوة، وذلــــك يف جائــــزة الكويــــت 
والتــــي  الكــــرمي  للقــــراآن  الدوليــــة 
اختتمت موؤخــــرا بالعا�سمة الكويتية، 
رفع  فيها الوزير اأ�سمى اآيات ال�سكر 
والتقديــــر الــــى مقــــام عاهــــل الباد  
على ما تف�سل بــــه جالته من تهنئة 

واإ�سادة.
العــــدل وال�سوؤون  وا�ســــار وزيــــر 
الإ�ساميــــة والأوقــــاف اإلــــى اأن هــــذا 
الإجنــــاز امل�رف الــــذي ي�ســــاف اإلى 
�سجــــل الإجنــــازات املتقدمــــة التــــي 

يف  البحريــــن  مملكــــة  اأبنــــاء  حققهــــا 
امل�سابقــــات القراآنية املختلفة ياأتي 
ليج�سد مدى الرعاية والعناية والدعم 
امل�ستمــــر مــــن لــــدن جالتــــه جلهود 
الــــوزارة يف خدمــــة القــــراآن الكــــرمي 
وتدري�ــــش علومــــه وجتويــــد تاوتــــه 
وحفظه ون�ر اآدابــــه ال�سمحة وال�سعي 
ال�سابــــة للم�ساركة  لتاأهيل املواهب 

يف امل�سابقات الدولية.
 واأكــــد ال�سيــــخ خالــــد اأن اإ�ســــادة 
جالــــة عاهــــل البــــاد هي حمــــل فخر 
واعتــــزاز للجميع ودافع لبــــذل مزيد 
من العطاء يف �سبيل خدمة كتاب اهلل 
عــــز وجل، ومبــــا يعك�ــــش الإ�سهامات 
التاريخية ململكــــة البحرين يف جمال 
العناية بكتــــاب اهلل �سبحانه وتعالى 
واإظهار عظمــــة مبادئ وقيــــم الدين 
ال�سامي احلنيــــف، �سائا املولى عز 
وجــــل اأن ميتع جالته مبوفور ال�سحة 
وال�سعادة واأن يحقق ململكة البحرين 
و�سعبها الكرمي املزيد من الجنازات 

يف ظل عهد جالته الزاهر.

• جالة امللك	
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فعاليات “التوظيف” تقل�ص مدة انتظار الدخول ل�سوق العمل
اجلامعة اخلليجية تنظم “يوم املهن” بحلته التا�سعة ... الدو�رسي:

نّظمت اجلامعة اخلليجية �سباح اأم�س الأول “يوم 
امله���ن” بحلته التا�سعة وحت���ت رعاية من قبل وزير 
العمل والتنمية الجتماعي���ة جميل حميدان، وح�سور 
وكيل الوزارة �سباح الدو����رسي، وم�ساركة جمع كبري 
م���ن الأكادمييني، وممثل���ي ال����رسكات واملوؤ�س�سات 
بال�س���وق املحل���ي، وعدد م���ن اخلريج���ني باجلامعة، 

وممثلي و�سائل الأعالم.
مهن���د  اخلليجي���ة  اجلامع���ة  رئي����س  ورّح���ب 
امل�سه���داين باحل�سور، قب���ل اأن يلق���ي كلمته قائالً 
“تع���د اجلامع���ة اخلليجي���ة م���ن اأف�س���ل اجلامع���ات 
اخلا�س���ة يف ف�ساء التعلي���م العايل اخلا�س يف مملكة 
البحري���ن واملنطقة، والتي اأ�س�س���ت وا�ستمرت على 
مفه���وم التميز يف تقدمي تعلي���م عال ر�سني جمود، 
منطلق���ة م���ن ر�سالته���ا واأهدافها والت���ي تت�سق مع 
اأه���داف ور�سال���ة جمل�س التعليم الع���ايل، باأن تكون 

اململكة مركز للتعليم العايل باملنطقة”.
وتاب���ع امل�سه���داين “اإن املنظم���ات والهيئات 
العاملي���ة امل�سوؤول���ة ع���ن اإ�س���دار موؤ����رسات )اأيدا( 
اجلامع���ات وت�سل�سله���ا عل���ى م�ستوى الع���امل، ويعد 
موؤ�رس ن�سب���ة التوظيف للطلب���ة اخلريجني للجامعات 
���ا موؤثًرا يف حت�س���ني ت�سل�سل  ا واأ�سا�سيًّ موؤ����رًسا حيويًّ
اجلامع���ات وت�سنيفها، لذا اأول���ت اجلامعة اخلليجية 
اأهمي���ة خا�س���ة به���ذا املوؤ�رس م���ن خالل خل���ق فر�س 
توظي���ف جلميع طالبنا اخلريجني والتفاعل مع �سوق 

العمل”.
وزاد “اإن ي���وم امله���ن له���و اإح���دى فعالي���ات 
اجلامعة يف طريق اإيجاد فر�س عمل لهم، حيث اأولت 
اجلامع���ة اأهمية خا�سة يف تهيئة الطالب، اإ�سافة اإلى 
اجلانب الأكادميي، وخمرجات التعليم، مبا يتنا�سب 
م���ع متطلبات �س���وق العمل، هو اأكرث م���ن ع�رس ور�س 
عمل ط���ول العام الأكادمي���ي، لتهيئ���ة الطالب اإلى 

�سوق العمل”.
واأو�س���ح امل�سه���داين باأن���ه مت اتخ���اذ عدد من 
اخلطوات املهم���ة باجلامعة لتح�س���ني خمرجات اأداء 
الطلبة، منها رفع �ساعات التدريب املهني من 200 
�ساع���ة اإلى 400 �ساع���ة، وزيادة مق���ررات التدريب 
امليداين م���ن مقرر اإلى اثنني، واإدخ���ال مقرر ريادة 
الأعمال يف جميع برامج اجلامعة لت�سجيع الطالب على 
تاأ�سي����س موؤ�س�س���ات و�رسكات خا�سة به���م، وكذلك 

اإدخال مقرر ال�ستدامة.
يف الأثن���اء، ق���ال اأ�ستاذ العالق���ات القت�سادية 
�سفي���ق  باجلامع���ة  امل�ساع���د  ال���دويل  والتموي���ل 
ال�سامرائ���ي “يه���دف ي���وم امله���ن وال���ذي تفخر به 
اجلامع���ة اإلى تعمي���ق معرفة ط���الب اجلامعة ب�سوق 
العم���ل البحرين���ي، واحتياجات���ه م���ن التخ�س�س���ات 
املختلفة، وتعريفهم مبعايري هذا ال�سوق، وتطوراته 
امل�ستقبلية، كما يهدف اإلى ا�ستثمار عالقة اجلامعة 
بال����رسكات، واملوؤ�س�س���ات الوطنية لإيج���اد الفر�س 

الوظيفية والتدريبية لطالب اجلامعة”.

واأ�س���اف “يف ظل العوملة، فقد اأوجبت حتديات 
التط���ور التقن���ي والعلم���ي املعا����رس، املوؤ�س�س���ات 
التعليمية اأن تتجاوز دوره���ا التعليمي اإلى اأداء دور 
اأكرث رحابة وات�ساًعا، �سواء على �سعيد البحث العلمي 
الذي ي�سهم يف اإنتاج املع���ارف، وتطبيقها، لتطوير 
املجتم���ع، اأو عل���ى �سعيد خدم���ة املجتم���ع، وتنمية 
مه���ارات منت�سب���ي القطاع���ني احلكوم���ي واخلا�س، 

وجتديد معارفهم، وتزويدهم بامل�ستجدات العلمية 
يف جمالت تخ�س�سهم”.

واأك���د ال�سامرائ���ي اأهمي���ة دور اجلامع���ي الذي 
الب�رسي���ة،  امل���وارد  اإع���داد وتنمي���ة  ح���ول  يتمح���ور 
وتاأهيله���ا، لأداء دوره���ا احلي���وي بنه�س���ة املجتمع 
البحرين���ي، وامل�سارك���ة الفاعل���ة مب�س���رية التط���ور 
والتق���دم، يظ���ل الهاج����س الأ�سا�س للجامع���ة لأنها 

ت�سه���م من خالله ب�سكل مبا�رس يف تعزيز م�سرية البناء 
الوطني.

واأكم���ل “يرتبط جناح اجلامعة يف النهو�س بهذا 
ال���دور بنجاحها يف زيادة درجة املواءمة بني م�ستوى 
املنت���ج التعليم���ي ال���ذي تقدم���ه للمجتم���ع، وبني 
الحتياج���ات املتط���ورة واملتج���ددة ل�س���وق العمل، 
والرتقاء بنوعية اخلريج���ني، وال�ستجابة ملتطلبات 

التط���ور املعا����رس، هنا تت�س���ح اأهمي���ة منا�سبة يوم 
املهن والت���ي وا�سلت اجلامع���ة تنظيمها على مدى 
ال�سن���وات ال�سابقة كطريق لغ���د واعد وفطرة خالقة 

واإجناز كبري”. 
اإل���ى ذل���ك، األق���ت الطالب���ة اميان زين���ل كلمة 
للح�س���ور قال���ت فيها “يف اإط���ار يوم امله���ن الذي 
تنظم���ه اجلامعة اخلليجية بالتع���اون مع وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعية، ي�سع���دين اأن اأوؤكد اأهمية يوم 
امله���ن ميثل فر�سة لتطوير اإمكانيات واأداء الطلبة، 
واأي�ًس���ا فر�س���ة منا�سبة ل�سوق العم���ل ليتعرف على 
تخ�س�سات وبرام���ج اجلامعة الأكادميي���ة املتوافرة 

واأ�ساليب التعليم احلديثة”.
واأردف���ت “ك���وين م�ستفي���دة من ي���وم املهن، 
فاأن�س���ح جميع الطلب���ة من ال�ستفادة من���ه، وال�سكر 
بذل���ك مو�س���ول لإدارة اجلامع���ة على نفعه���ا لطلبه 
به���ذا الي���وم املهم، وكذل���ك لإثرائها �س���وق العمل 

بكفاءات وطنية واعدة، من خريجي اجلامعة”.
وب���دوره، ع���ّ� وكي���ل وزارة العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعية �سباح �س���امل الدو�رسي عن خال�س ال�سكر 
والتقدير للجامع���ة اخلليجية يف ال�ستم���رار بتنظيم 
ي���وم امله���ن وللع���ام التا�سع عل���ى الت���وايل، وهي 
اخلطوة التي متثل دعم مبا�رس للطلبة، ول�سوق العمل 

البحريني على حد �سواء”.
واأكم���ل الدو����رسي “ي���وم امله���ن ه���و الطريق 
ال�سحي���ح يف دخ���ول �سوق العم���ل، واهتمام اجلامعة 
مبنت�سبيه���ا وخريجيه���ا بعر����س الوظائ���ف عليهم، 
�سي�سه���م بتمكينه���م وب�سهول���ة باللتح���اق ب�سوق 
���ا واأن قط���اع ال�سياح���ة يف البحرين  العم���ل، خ�سو�سً
واع���د، ونع���وِّل عليه الكث���ري يف ح�س���ول الكثري من 
���ا م���ع التطور  البحريني���ني عل���ى وظائ���ف، خ�سو�سً

الراهن للقطاع ال�سياحي باململكة، ومنو مكانته”.
يف خت���ام ذل���ك، قام���ت رئي�س���ة جمل����س الأمناء 
باجلامع���ة من���ى الزي���اين، ورئي����س اجلامع���ة مهن���د 
امل�سهداين بتقدمي دره تكرميي لوكيل وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة �سباح الدو����رسي والذي اأبدى 

�سعادة بتنظيم اجلامعة املميزة ل�”يوم املهن”.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  وكي���ل  ثّم���ن 
الجتماعي���ة �سباح بن �س���امل الدو�رسي الدور 
ال���ذي تقدم���ه �سحيف���ة “البالد” م���ن خالل 
م�ساركته���ا امل�ستم���رة ملعار����س امله���ن، 
ودعمه���ا له���ا، مبيًن���ا اأنه���ا” حا����رسة دائًما 
ملعار����س امله���ن، والت���ي متث���ل املفت���اح 

ال�سحيح لدخول �سوق العمل”.
اإن  للب���الد  الدو����رسي بت�رسيح���ه  وق���ال 
“ح�س���ور الطلبة لي���وم املهن، اأم���ر اإيجابي 
ومطلوب لأنه �سي�سهل عليهم كثرًيا فر�سة 
احل�سول على الوظائف املنا�سبة، وتقلي�س 
م���دة النتظار، والوظائ���ف ل ت�سل ب�سهولة 
للباح���ث ع���ن العم���ل، ولك���ن امل�سارك���ة يف 
املعار�س ال�سبيهة �سي�سهم بتقدمي الكثري 

من احللول”.
وزاد “من ح�سن الطالع اأن هنالك �رساكة 
جمتمعي���ة م���ا ب���ني املوؤ�س�س���ات التعليمية 
اخلا�سة اجلامع���ات، ووزارة العم���ل، وهيئة 
تنظي���م �س���وق العم���ل، ملعرف���ة ال�سغائ���ر 
الوظيفي���ة التي ميكن للطلبة اأن ي�ستفيدوا 

منها ب�سهولة بعد التخرج”.
وتابع الدو�رسي “لدينا اإح�سائية ت�سدر 
من هيئ���ة تنظيم �سوق العم���ل بها موؤ�رسات 
دقيق���ه ع���ن ال�سواغر املوج���ود اأو الوظائف 

الت���ي ت�سغلها العمال���ة الأجنبي���ة املوجودة 
والت���ي متك���ن اخلريج���ني م���ن ال�ستف���ادة 
���ا واأن منها وظائف  منه���ا م�ستقبالً، خ�سو�سً

مبردود مايل جيد، وبيئة عمل منا�سبة”.

• الدو�رسي مكرما “البالد”	

 اإبراهيم النهام

ح�سورها ودعمها امل�ستمر والدائم ملعار�ص املهن نثمن لـ “$” 
وكيل وزارة العمل �سباح الدو�رسي: 

والتنمي����ة  العم����ل  -وزارة  عي�س����ى  مدين����ة 
الجتماعي����ة: حت����ت رعاي����ة وزير العم����ل والتنمية 
الجتماعي����ة جميل حميدان، اأقام����ت جمعية ال�سم 
البحريني����ة حف����ل افتت����اح اأ�سبوع الأ�س����م العربي 
)42(، م�س����اء اأم�س الأول، وال����ذي يقام يف الفرتة 
27-20 اأبريل، حتت �سعار “لغة الإ�سارة و�سيلة 
م�ساعدة هامة للتوا�سل مع الأ�سم”، وذلك يف مقر 
جامع����ة العلوم التطبيقية مبنطقة العكر، بح�سور 
رئي�����س جمل�س اأمناء اجلامعة وهيب اخلاجة، وعدد 

من ال�سخ�سيات باملجتمع املدين.
وبه����ذه املنا�سب����ة، اأكد حمي����دان يف كلمة له 
اأهمية الحتفال به����ذه املنا�سبة؛ لتعزيز اجلهود 
والط����الع على امله����ارات والقدرات الت����ي اأثبت 
ذوو الإعاقة من خاللها قدرة على مواجهة الواقع، 
والنط����الق اإلى اآف����اق اأرحب من التمي����ز والعطاء، 
ف�سجلوا العديد م����ن ق�س�س النجاح والإ�سهام يف 

بناء املجتمع.
واأ�س����ار حمي����دان اإلى ما حتظى ب����ه فئة ذوي 
الإعاق����ة ال�سمعي����ة م����ن اهتم����ام بال����غ يف مملك����ة 
البحري����ن من جانب القي����ادة الر�سيدة واملعنيني 
كافة بتق����دمي اخلدمات لهم، حي����ث حتقق جناح 
ب����ارز عل����ى �سعيد دمج ه����ذه الفئ����ة يف التعليم، 
والنخ����راط الإيجاب����ي يف املجتم����ع بالتع����اون مع 
وزارة الرتبية والتعلي����م، ف�سالً عن حتقيق تطور 
ملمو�����س يف جم����ال اإجراء عملي����ات زراعة القوقعة 
الإلكرتوني����ة ل����ذوي الإعاقة ال�سمعي����ة، بالتعاون 
م����ع وزارة ال�سح����ة، م����ا اأ�سه����م يف تي�سري دجمهم 

يف املدار�����س احلكومية بعد تنفي����ذ برامج خا�سة 
لتاأهيله����م يف مركز �سيخ����ان الفار�سي للتخاطب 
ال�سامل التابع لوزارة العمل والتنمية الجتماعية، 
حي����ث انتظ����م 24 طالباً وطالبة م����ن ذوي الإعاقة 
ال�سمعي����ة يف املدار�س احلكومية بنجاح تام، لفتاً 
اإل����ى تفوق عدد كبري من الطالبات من فئة ال�سم 
يف جمي����ع املراحل الدرا�سية، خ�سو�سا يف املرحلة 

الثانوية.
وق����ال حمي����دان اإن مركز خدم����ات املعوقني 
)ل�ست وحدك( جن����ح يف توظيف )235( من ذوي 
الإعاق����ة ال�سمعي����ة يف موؤ�س�س����ات القطاع اخلا�س 
املتعاون����ة م����ع املرك����ز، واملوؤمن����ة باأهمي����ة دمج 

ذوي الإعاق����ة وال�ستف����ادة من قدراته����م، م�سرياً 
يف ال�سي����اق ذات����ه اإل����ى اأن وزارة العم����ل والتنمية 
الجتماعي����ة تق����دم مزي����داً م����ن اخلدم����ات لذوي 
الإعاق����ة، ومنه����م ذوي الإعاقة ال�سمعي����ة، تتمثل 
يف خم�س�����س الإعاق����ة ال�سه����ري و�����رسف الأجهزة 
التعوي�سي����ة، وتوف����ري خدم����ة التدري����ب املجاين 
لل�سياقة، ف�سالً عن اإدراج لغة الإ�سارة يف خدمات 
اخلط ال�ساخن من خ����الل الت�سال املرئي لالأفراد 
م����ن فئ����ة ال�س����م، موؤك����داً يف خت����ام كلمت����ه على 
الدع����م الكامل جلمعية ال�س����م البحرينية، ومعرباً 
ع����ن تطلعاته نح����و م�ساركة وم�ساهم����ة اأو�سع من 
جانب القطاع اخلا�����س يف دعم اخلدمات املقدمة 

لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
ويف كلم����ة جلمعية ال�س����م البحريني����ة األقاها 
رئي�س اجلمعية عقيل علي ح�سن قدم فيها �سكره 
وتقديره لوزارة العم����ل والتنمية الجتماعية على 
الدعم ال����ذي تقدمه للجمعي����ة، م�ستعر�ساً جهود 
اجلمعي����ة خ����الل الع����ام املا�س����ي، حي����ث نظم����ت 
ع����ددا من ال����دورات التدريبي����ة التي م����ن �ساأنها 
تطوير مهارات فئة ال�س����م كت�سليح الكمبيوتر، 
وف����ن التطري����ز الي����دوي والت�سوي����ر، معلن����اً عن 
اإ�س����دار اجلمعي����ة لأول قامو�س اإ�س����اري بحريني 
خا�س مبناطق البحري����ن ووزاراتها وموؤ�س�ساتها، 
يعمل عل����ى ت�سهيل عملية التوا�س����ل بني ال�سم 

وال�سامعني. ويف كلم����ة جلامعة العلوم التطبيقية 
كجه����ة داعم����ة للفعالي����ة، ق����ال رئي�����س اجلامعة 
غ�س����ان عواد اإن ه����ذا الحتفال ه����و ح�سيلة جهد 
م�س����رتك بني طالب اجلامع����ة واأع�س����اء اجلمعية؛ 
به����دف تعزيز العمل اخل����ريي التطوعي، وهو من 
اأب����رز الأهداف التي حتر�س اجلامعة على تاأكيدها 
وتر�سيخه����ا يف نفو�����س خريجيها، موؤك����داً اهتمام 
اجلامع����ة بدعم ذوي الإعاق����ة وتلبية احتياجاتهم. 
وقد تخل����ل الحتفال فيلماً ي�����ز مواهب ال�سم، 
وفق����رة ا�ستعر�ست �سب����ل التعامل ب����ني الأ�سم 
والكفيف، ومعر�س����اً مرافقاً ت�سم����ن اأعمالً فنية 

لل�سم، وجانباً من املنتجات واملطبوعات.

جناح بارز لدمج املعوقني �سمعيا يف التعليم
دعم ذوي الإعاقة ملزيد من التميز... حميدان:

•  جانب من الحتفال	

 ت�سوير:  اأمين يعقوب

• وكيل العمل متحدثا ل� “البالد”	
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املعريف لـ “$”: جتني�س اأبناء البحرينية “�رشورة ت�رشيعية”

21 % من م�رشوفات امليزانية العامة للدعم احلكومي 

اإقامة االبن 10 �سنوات وطالق الزوج وح�سن ال�سرية

االنتقال من مرحلة انتزاع حقوق املراأة لرت�سيخ العدالة االجتماعية

كاظم لـ “$”: اإعادة توجيه الدعم برفع رواتب املواطنني

5 �رشوط لتجني�س �أبناء �لبحرينية �ملتزوجة من �أجنبي... �أبرزها:

قال رئي�س جلنة حقوق االإن�سان النيابية حممد 
املعــــريف لـ “البــــاد” اإن اإجازة الربملــــان لتجني�س 
�أبن����اء �لبحريني����ة �ملتزوجة من �أجنب����ي بات �رشورة 
ت�رشيعية ل�س����د فر�غ قانوين ومعان����اة �آهات كثرية 
للأ�����رشة �لبحرينية ومبا ي�سه����م يف حتقيق مزيد من 

�ل�ستقر�ر �لأ�رشي.
وذكــــر اأن االقــــرتاح بقانــــون الــــذي قّدمه مع 
جمموعــــة مــــن زمائــــه و�سيجــــري ح�ســــم م�ســــره 
باجلل�س����ات �ملقبل����ة ياأتي يف �سي����اق تر�سيخ مبد�أ 
العدالة االإن�سانية واالجتماعية الأن البحرين وكثًرا 
من الدول انتقلت من مرحلة انتزاع املراأة حلقوقها 
ومتكينهــــا وبلغــــت مرحلــــة تثبيت هــــذه احلقوق 

وتر�سيخ �لعد�لة يف تاأمني �حلقوق و�لو�جبات.
وب����ني �أن �إج����ازة �لت�رشيع ت�س����ب لتعزيز ملف 
����ا وبخا�س����ة �أن �س����د ه����ذ� �لفر�غ  �لبحري����ن حقوقيًّ
�لقان����وين م����ن �سم����ن تو�سي����ات جمل�����س حق����وق 
االإن�ســــان االأممــــي ومــــا يتحرك مــــن اأجلــــه املجل�س 

�لأعل����ى للم����ر�أة و�ل����ذي يتلقى طلب����ات كثرية من 
بحرينيات متزوجات من �أجانب للح�سول على �رشف 

اجلن�سية البحرينية.
وب����نينّ �أن �لت�رشيع �ملق����رح يت�سمن جمموعة 
مــــن ال�سوابــــط القانونيــــة التــــي ت�سهــــم يف عدم 
�لتقليل من �ساأن �رشف ني����ل �جلن�سية، وما يرتب 

على �كت�ساب �جلن�سية من و�جبات قانونية تتطلب 
�ل�ستيفاء.

ي�س����ار �ل����ى �أن موقعي �لق����ر�ح بقانون هم: 
اأ�سامــــة عبداحلميــــد اخلاجة، حم�سن علــــي البكري، 
ذياب حمم����د �لنعيمي، عي�سى عبد�جلبار �لكوهجي 

بالإ�سافة للمعريف.

موقف المجلس
�أفاد �ملجل�س �لأعلى للمر�أة ب�ساأن �لقر�ح 
بقانون باأنه ياأت���ي �سمن �سياق �لأهد�ف �لتي 

ي�سعى �ملجل�س �لأعلى للمر�أة �إلى حتقيقها.
و�أبدى �ملجل�س بع�س �مللحظات و�سياغة 

مقرتحة لن�س املادة حمل التعديل.

ق���ال �لنائ���ب ج���لل كاظ���م �ملحف���وظ ل� 
“البـــاد” �إن در��سة �أجر�ها م�ست�سارو �ملجل�س 
ب�س���اأن �لدع���م �حلكومي ك�سفت ع���ن �أن ن�سبة 
�لدعم �حلكومي من م�رشوفات �لعامني 2015 
و2016 بلغ���ت عل���ى �لت���و�يل 21 % و17 %، 
مبقدار 774.1 مليون دينار عن العام 2015، 

و652.8 مليون دينار عن العام 2016.
ولف���ت �إل���ى �أن ن�سب���ة �لدع���م يف �ل���دول 
�لعربي���ة ت�سكل نحو 5.7 % من الناجت املحلي 
االإجمـــايل، وبقيـــة الدول الناميـــة يبلغ 1.3 % 
ه دعمه���ا عادة �إلى  فق���ط، و�أن �حلكومات توجنّ
ال�سلع واملـــواد االأ�سا�سيـــة كال�سكر والطحني 
و�للحوم و�لأرز و�ملحروقات و�لكهرباء و�ملاء.

ونـــّوه كاظـــم باأهمية اإعـــادة توجيه الدعم 
�حلكومي لل�سلع �لأ�سا�سية، مبا يحقق وفور�ت 
يف �مليز�نية، تعود بطريقة و�أخرى بالنفع على 
�ملو�ط���ن ب�سكل يرف���ع من م�ست���وى معي�سته 
يف ظ���ل �رتف���اع �لأ�سع���ار وفر����س �ملزيد من 

�ل�رش�ئب و�لر�سوم.
�لدع���م  توجي���ه  �إع���ادة  �أن  �إل���ى  ولف���ت 
للمو�طن���ني ورفعه عن �لأجان���ب بحاجة �إلى �أن 
ي�سري معه يف خط مو�ٍز تفعيل لبنود �لتفاقية 
�ملوحدة حلماي���ة �مل�ستهلك، وت�سديد �لرقابة 

على �لأ�سعار ومنعها من �لرتفاع.

قطاعات الدعم
و�أ�سار �إلى �أن �لدر��سة �سجلت 6 قطاعات 
ي�سملها �لدعم �حلكومي يف �لبحرين تتمثل يف: 
�سن���دوق �ل�سمان �لجتماعي، وهيئة �لكهرباء 
واملاء، ودعـــم املـــواد الغذائيـــة، واملوؤ�س�سة 
�خلريي���ة �مللكي���ة، و�ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة 
كجامعـــة البحريـــن وكلية البحريـــن للمعلمني 
و�لبوليتكني���ك، �إ�ساف���ة �إلى بر�م���ج �لإ�سكان 
و�لتي تت���وزع على ع���لوة �لإيج���ار وتخفي�س 
�مل�ساري���ع  ودع���م  �لإ�سكاني���ة،  �لأق�س���اط 

و�خلدمات �لإ�سكانية.
وتابـــع اأن قطـــاع الكهربـــاء واملـــاء يحوز 
على �أك���ر ن�سبة م���ن �لدعم �حلكوم���ي بن�سبة 
42 %، يلي���ه علوة حت�سني م�ست���وى معي�سة 
�ملتقاعدين، ودعم �لأ�رش حمدودة �لدخل، فيما 
تبلغ ن�سبة اإعانة املـــواد الغذائية من الدعم 7 

.%
وذك���ر �أن �لدر��سة ك�سفت ع���ن �أن �لدعم 
�حلكومي للمو�د �لغذ�ئي���ة �رتفع بن�سبة 242 

% بـــني العامـــني 2007 و2014، مـــن 16.8 
ملي���ون دين���ار �إل���ى 56 مليون دينـــار بنهاية 

العام 2014.
و�أ�س���اف فيم���ا يتعل���ق بدعم �للح���وم �أنه 
بلـــغ يف العام 2007 مقـــدار 9.9 مليون دينار، 
ليقف���ز وي�سل يف نهاية �لع���ام 2014 �إلى 42 
ملي���ون دينار، م���ن دون �أن يحق���ق �لكفاءة يف 
��ستف���ادة �ملو�طنني من ه���ذ� �لرتفاع؛ نظًر� 
لعمومي���ة �مل�ستفيدي���ن وع���دم ح�رشه���ا على 

املواطنني.

الدخل المحدود
وق���ال ب�ساأن خط���ة �حلكومة لرف���ع �أ�سعار 
�ل�رشيحة �لأولى من تعرفة �لكهرباء للقطاعات 
�ل�ستثماري���ة، �إن خطة �حلكوم���ة �لتي �سرفع 
م���ن تكلفة تعرفة �ل�رشيحة �لأولى من �لكهرباء 
مـــن 6 فلو�س �إل���ى 29 فل�ًسا خ���لل 4 �سنو�ت 
بن�سبة �رتفاع 966 %، من �ساأنها �أن توفر نحو 

435.4 مليون ديناًرا خلزينة الدولة.
وب���نينّ �أن �لإ�س���كال �لذي غالًبا م���ا يو�جه 

دعم �ل�سلع هو عدم توجيهه �إلى �مل�ستهدفني 
مبا����رشة، وه���م �ملو�طن���ون م���ن ذوي �لدخ���ل 

املحدود.
وب���نينّ �أن �لدر��س���ة �نته���ت �إل���ى �أن علج 
هذ� �لإ�سكال يت���م عر رفع رو�تب �ملو�طنني 
و��ستح���د�ث بطاق���ات متوينية ل���ذوي �لدخل 
�ملح���دود، �أو عر تخ�سي����س دعم نقدي مبا�رش 
للمو�طن، وتركيز �لدع���م بالدرجة �لأولى عر 

توجيهه للفئات �لجتماعية �لأ�سعف.
ولفت �إل���ى �أن ذلك ياأتي يف وقت ك�سفت 
فيه �لأرقام �لر�سمية �أخرًي� عن �أن نحو 45 األف 
�أ����رشة بحرينية يتقا�سون رو�تب تقل عن 300 

دينار بحريني.

علمت “البـــاد” اأن جل�سة جمل�س 
�لن���و�ب �ملقبلة �ستنعق���د يف �ل�ساعة 

12 ظهرا بدال من 9:30 �سباحا.
و�أبلغ���ت م�س���ادر �ل�سحيف���ة �أن 
هيئ���ة مكتب جمل�س �لنو�ب قررت يف 
�جتماعه���ا �لأخري تاأخ���ري وقت �فتتاح 
يـــوم  املقـــررة  االأ�سبوعيـــة  اجلل�ســـة 
الثاثـــاء املوافق 25 اأبريـــل 2016؛ 
االأ�سبوعـــي  املوعـــد  تزامـــن  ب�سبـــب 
للجل�ســـة مـــع افتتـــاح اجتمـــاع اللجنة 
الدائمة املعنيـــة باالقت�ساد والتنمية 
الربملانيـــة  باجلمعيـــة  امل�ستدامـــة 
�لآ�سي���وي(  )�لرمل���ان  �لآ�سيوي���ة 

باملنامة.
وبينـــت امل�ســـادر اأن اأقـــل عطاء 
فتحه جمل�س �ملناق�سات و�ملز�يد�ت 
�لفندقي���ة  �لإقام���ة  لنظ���ر مناق�س���ة 
و�جلانبي���ة  �لر�سمي���ة  و�لجتماع���ات 
لجتم���اع �للجنة �لرملاني���ة �لآ�سيوية 
بلـــغ قرابـــة 11.4 �ألف دين���ار، وذلك 
وف���ق بيانات من�س���ورة للمجل�س بهذ� 

�ل�ساأن.
ولفتت �مل�سادر �إلى �أن �لفعالية 
الربملانية �ستنعقـــد باملنامة ليومي 

الثاثاء واالأربعاء 26 و26 اأبريل.
ونبه���ت �مل�سادر �إل���ى �أن جدول 
�أعمال �جلل�س���ة �ملقبلة �سيقت�رش على 
مو��سلة مناق�سة و�إقر�ر م�رشوع قانون 
و�ل���ذي  �لعق���اري،  �لقط���اع  تنظي���م 
اأجنز منه الربملـــان 11 مادة باجلل�سة 

�ملا�سية.

املنامـــة -وزارة اخلارجية: تدين 
وز�رة خارجي���ة مملك���ة �لبحرين ب�سدة 
الهجـــوم االإرهابـــي الـــذي ا�ستهـــدف 
�ل�رشطة �لفرن�سية ب�سارع �ل�سانزليزيه 
اجلمهوريـــة  يف  باري�ـــس  مبدينـــة 
�لفرن�سي���ة، و�أ�سفر عن مقتل و�إ�سابة 
عدد م���ن �ل�سب���اط، موؤك���دة ت�سامن 
اجلمهوريـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
�لفرن�سية و�سعبه���ا �ل�سديق يف هذه 
�ملحن���ة، ووقوفها �إل���ى جانبها يف كل 
ما تتخ���ذه من �إج���ر�ء�ت؛ حلفظ �أمنها 
و�سلم���ة مو�طنيه���ا و�ملقيمني على 

�أر��سيها.
و�إذ تع���رب وز�رة �خلارجي���ة ع���ن 
خال����س �لتع���ازي و�ملو��س���اة لأهايل 
ب�رشع���ة  ومتنياته���ا  �ل�سحي���ة  وذوي 
�ل�سف���اء للم�سابني جر�ء ه���ذ� �لعمل 
�لإرهاب���ي �لإجر�مي �ل���ذي يتنافى مع 
مب���ادئ �لأدي���ان و�ل�رش�ئ���ع �ل�سماوية 
كافـــة، وميثـــل تهديـــًدا لـــكل القيم 
�لإن�ساني���ة و�لأخلقي���ة، فاإنها ت�سدد 
للعن���ف  �لر�ف����س  موقفه���ا  عل���ى 
�س���وره  ب���كل  و�لإره���اب  و�لتط���رف 
�أ�سكال���ه ومطالبتها ب����رشورة تكثيف 
�لتع���اون �ل���دويل ومو��سل���ة �جلهود 
�لر�مي���ة �إل���ى �لق�ساء عل���ى �لإرهاب 
�لذي ميثل خطًر� م�سرًكا على �جلميع 
وتهديًد� كبرًي� على �سلمة و��ستقر�ر 

العامل.

تاأخري �فتتاح جل�سة �لنيابي 
�ملقبلة �ساعتني ون�سفاً

“اخلارجية” تدين 
�حلادث �لإرهابي بفرن�سا

را�سد الغائب

علوي املو�سوي

�سيدعلي املحافظة

• •حممد املعريف	 • حم�سن البكري	   ذياب �لنعيمي	

ين�س االقـــرتاح بقانـــون بتعديل قانون 
اجلن�سية لتمكني اأبناء البحرينية من احل�سول 

على �جلن�سية على �ل�سو�بط �لآتية:
 يجوز باأمر �مللك منح �جلن�سية �لبحرينية 
للمولود من اأم بحرينية من زوجها االأجنبي اإذا 

تو�فرت �ل�رشوط �لآتية:
 اأ. اأن يكـــون الـــزوج االأجنبـــي والد طالب 
اجلن�سيـــة ال جن�سية لـــه، اأو اأن يكون قد طلق 
االأم البحرينيـــة طاًقا بائًنـــا، اأو تويف عنها، اأو 

غ���اب عنها �أو هجرها جله���ة غري معلومة ملدة 
ل تق���ل عن خم�س �سن���و�ت متو��سلة، ويثبت 

�لغياب �أو �لهجر بحكم ق�سائي.
 ب. �أن تكون ح�سانت���ه لأمه مبوجب حكم 
ق�سائ���ي نهائ���ي �إذ� كان قا����رًش� وكانت �أمه 

مطلقة.
 ج.   اأن يكـــون مقيًمـــا يف مملكـــة البحرين 
�إقام���ة م�رشوعة متتالية ملدة ع�رش �سنو�ت على 
�لأقل، �أو خم�س �سنو�ت متتالية �إذ� كان يحمل 

جن�سي���ة �إح���دى دول جمل����س �لتع���اون لدول 
اخلليج العربية.

 د.     اأن يكون ح�سن ال�سرة وال�سلوك.
 ه.      �أن يو�ف���ق ويل �أم���ر �لقا����رش- �إن 
وجد- كتابة على عدم ممانعته يف ح�سول �بنه 
�لقا�رش على �جلن�سية �لبحرينية وعدم ممانعته 

يف �لتنازل عن جن�سية �لقا�رش �لأ�سلية.
ويج���وز للقا����رش �ل���ذي مين���ح �جلن�سي���ة 
�لبحريني���ة وفق �أحكام هذه �مل���ادة �أن يختار 

خلل �سنتني من بلوغه �س���ن �لر�سد جن�سيته 
�لأ�سلية �أو �أي جن�سية �أخرى.

ويجوز بق���ر�ر من وزير �لد�خلي���ة �إ�سد�ر 
�سهادة للأجنبي �ملقيم م���ع �أمه �لبحرينية يف 
مملكة �لبحرين و�لذي ��ستوفى جميع �ل�رشوط 
�ملن�سو����س عليه���ا يف هذه �مل���ادة عد� �رشط 
االإقامـــة، ُيعامـــل مبوجبهـــا معاملـــة املواطن 
�لبحريني يف �خلدم���ات و�ملعاملت �حلكومية 

دد يف �ل�سهادة. �لتي حتحُ

• جال كاظم	

تفعي����ل �تفاقي����ة حماي����ة �مل�ستهلك ملن����ع رفع �أ�سع����ار �ل�سلع

دينــــار  300 م����ن  �أق����ل  دخله����ا  بحريني����ة  �أ�����رشة  �أل����ف   45

“الربملان العربي” يعهد للع�سومي بتن�سيق العالقات مع الربملانات االأجنبية
�لق�سيبية -جمل�س �لنو�ب: �سارك نائب رئي�س 
الربملان العربـــي عادل الع�سومـــي يف اجتماع مكتب 
�لرمل���ان �لعربي �لتا�سع للف�س���ل �لت�رشيعي �لثاين، 
والذي عقد مبقر االأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
برئا�س���ة رئي����س �لرملان �لعرب���ي م�سع���ل �ل�سلمي 
�لجتم���اع وح�سور �أع�ساء �ملكت���ب، وناق�س �لجتماع 
ع���دد� من مقرح���ات ومو��سيع �لعم���ل �لهادفة �إلى 
تطوي���ر �لعمل �لرمل���اين �لعربي، و�لدف���ع مبا يخدم 
تن�سيق ودعم �ملو�قف �لعربية جتاه �أبرز �مل�ستجد�ت 

على �ل�ساحة �لدولية.

وخلل �لجتم���اع مت تكلي���ف �لع�سومي بتن�سيق 
�لعلق���ات مع �لرملان �لأوروب���ي و�لحتاد �لرملاين 

الدويل وبرملان دول اأمركا الاتينية.
وبه���ذه �ملنا�سبة، ����رشنّح �لع�سومي باأن �لرملان 
�لعربي يويل �أهمية بالغة يف جهوده وتنمية �لعلقات 
�لت���ي تربطه مع �لكيان���ات �لرملاني���ة �لدولية ذ�ت 
�لتاأث���ري عل���ى جمري���ات �لأح���د�ث يف �لع���امل، وه���ي 
�لرملان �لأوروبي و�لحتاد �لرملاين �لدويل وبرملان 
دول �أم���ريكا �للتيني���ة، م�سيف���اً �أن ه���ذه �لعلقات 
�ستعم���ل على تعزي���ز �جلهود �لت���ي يبذلها �لرملان 

�لعربي على �ل�ساحة �لدولية لن�رشة �لق�سايا �لعربية.
و�أ�س���اف نائ���ب رئي����س �لرمل���ان �لعرب���ي، �أن 
�لجتم���اع تناول �أي�ساً متابعة تنفيذ قر�ر�ت �لجتماع 
�ل�ساب���ق ملكتب �لرملان �لعربي، وو�سع خطة حترك 
لدع���م �ملوقف �لعربي جت���اه نقل �سف���ارة �لوليات 
�ملتح���دة �لأمريكية �إلى �لقد����س، وتوثيق �لعلقات 
�لرملانية و�ل�سعبية م���ع دول �جلو�ر �لعربي )ت�ساد، 
جنوب �ل�سود�ن، �أرتريي���ا(، ودر��سة منح برملاناتهم 
�سف���ة ع�س���و مر�قب يف �لرمل���ان �لعرب���ي؛ متهيد�ً 
لتهيئتهم لان�سمام م�ستقباً جلامعة الدول العربية.
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طلبة البحـــريـــن ينبـــذون “غـــول املخـــدرات”
مب�ساركة 21 مدر�سة ثانوية للبنني والبنات... عد�سة “$”:

نظم���ت اإدارة اخلدم���ات الطالبي���ة ب���وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م معر�س���اً للتوعي���ة باأ����رار 

املخدرات حتت �سعار “تعّلم ووعي”.
افتت���ح املعر����ض القائ���م باأعم���ال وكيل 
ال���وزارة ل�س���وؤون التعلي���م واملناه���ج ف���وزي 

اجلودر.
21 مدر�س���ة  و�سه���د املعر����ض م�سارك���ة 
ثانوي���ة للبن���ني والبن���ات، وعدد م���ن اجلهات 
احلكومية واجلمعيات واملراكز العالجية، وذلك 

ب�سالة الوزارة مبدينة عي�سى.
ت�سم���ن املعر����ض اإنتاج���ات الطلب���ة م���ن 
التو�سيحية واملج�سم���ات املتعلقة  الو�سائ���ل 
باأ����رار املخدرات، وبيان اآثاره���ا ال�سلبية على 

املتعاطي واملحيطني به.
وم���ن ب���ني اأب���رز امل�سارك���ني باملعر����ض 
بال�ساف���ة للمدار����ض: النيابة العام���ة والأدلة 
اجلنائي���ة، ووزارة الداخلي���ة )اإدارة التحقيقات 
اجلنائي���ة -برنام���ج “مع���اً” ملكافح���ة العن���ف 
مكافح���ة  وجمعي���ة  اجلم���ارك(،  والإدم���ان– 
التدخ���ني، ومركز مطمئنة الطب���ي، وم�ست�سفى 

�سريين للطب النف�سي.

 حمرر ال�شوؤون املحلية

فتح م�شارات للتعاون مع املنظمات املعنية بق�شايا املراأة
“الأعلى” ي�ستعر�ض املنجزات اأمام ال�سفراء... الأن�ساري:

الرفاع-املجل�ض الأعلى للمراأة: ا�ست�ساف 
املجل����ض الأعل���ى للم���راأة يف مق���ره بالرف���اع 
ع���ددا من �سف���راء ال���دول العربي���ة والأجنبية 
املعتمدي���ن ل���دى مملك���ة البحري���ن، يف لقاء 
ا�ستعر�ض خالله املجل�ض اأهم ما حققته مملكة 
البحرين على �سعيد تقدم املراأة البحرينية يف 

خمتلف املجالت وعلى امل�ستويات كافة.
ويف بداي���ة اللق���اء، نقل���ت الأم���ني العام 
للمجل�ض الأعلى للمراأة هالة الأن�ساري حتيات 
قرين���ة عاهل الب���الد رئي�سة املجل����ض الأعلى 
للمراأة �ساحبة ال�سم���و امللكي الأمرية �سبيكة 
بنت اإبراهيم اآل خليف���ة لل�سفراء امل�ساركني 
يف اللق���اء، ومتني���ات وحر����ض �سموه���ا على 
تكثيف مثل هذه اللقاءات ملا فيه خري وتقدم 

املراأة العربية عموما.
واأ�س���ارت الأن�ساري اإلى عم���ق العالقات 
التاريخية التي ترتبط به���ا البحرين مع جميع 
الدول ال�سقيق���ة وال�سديقة، موؤكدة ما يربط 
مملك���ة البحرين م���ن عالقات وثيق���ة مع هذه 
قيادات ه���ذه الدول و�سعوبه���ا، ولفتت اإلى 
اأن ل���دى مملك���ة البحري���ن اتفاق���ات تع���اون 
ومذكرات تفاهم م���ع العديد الدول ال�سقيقة 
وال�سديقة، والتي تهدف اإلى تبادل اخلربات 
والتج���ارب، ونقل املعرف���ة، وتعزيز املواقف 
امل�سرتك���ة يف خمتلف املجالت، وقالت “على 
�سعي���د امل���راأة لدين���ا الكث���ري م���ن اتفاقات 
التع���اون ومذك���رات التفاهم م���ع العديد من 
الدول العربي���ة ال�سقيق���ة وال�سديقة لتكون 

املح�سلة النهائية اأبراز تقدم املراأة يف دولنا 
جميعا”.

واأكدت الأن�ساري اأن عمل املجل�ض الأعلى 
للم���راأة اليوم مل يعد حم�س���ورا يف العمل على 
النط���اق الوطني، واإمنا بداأت اجلهود واأف�سل 
املمار�سات على �سعيد تقدم املراأة البحرينية 
حتظ���ى باهتمام ال���دول العربي���ة والأوروبية، 
وقال���ت “تعلم���ون اأن مملكة البحري���ن اليوم 
لها ح�سور على ال�ساحة العربية والدولية، من 
خالل ما حتقق لها من منجزات، وكانت للدول 
العربي���ة ال�سقيقة وال���دول ال�سديقة دور يف 
اإبراز هذه املنج���زات”، واأكدت عمل املجل�ض 
الأعل���ى للم���راأة ال���دءوب على فت���ح م�سارات 

اأو�سع للتعاون مع كل املنظمات واملوؤ�س�سات 
واجلهات العربية ذات ال�سلة بق�سايا املراأة، 
خ�سو�س���ا واأن املجل����ض اأ�سب���ح بي���ت خ���ربة 

اإقليمي يف كل ما يتعلق بق�سايا املراأة.
الأن�س���اري  اأ�س���ارت  ال�سي���اق،  ه���ذا  ويف 
اإل���ى دور هيئ���ة الم���م املتح���دة ووكالته���ا 
املتخ�س�س���ة يف دعم وتبني مب���ادرات مملكة 
البحري���ن عل���ى �سعي���د اإب���راز تقدم امل���راأة، 
���ت بالذكر اإطالق جائ���زة الأمرية �سبيكة  وخ�سَّ
بن���ت ابراهي���م اآل خليف���ة العاملي���ة لتمكني 
امل���راأة م���ن مقر الأم���م املتح���دة يف نيويورك 
موؤخ���را، وهو م���ا ج�سد اعرتافا عاملي���ا بريادة 
النم���وذج البحرين���ي يف متكني امل���راأة ودعم 

ق�ساياها ورفع م�ساهمتها يف التنمية.
واأو�سح���ت الأن�س���اري اأن���ه يف �سابقة هي 
الأول���ى م���ن نوعها عل���ى امل�ست���وى العربي، 
األقت البحرين كلمة املجموعة العربية “اإعالن 
املنام���ة” يف اجلل�سة الفتتاحي���ة لأعمال جلنة 
و�س���ع امل���راأة يف نيوي���ورك بالأم���م املتحدة 
يف مار����ض املا�سي؛ به���دف تن�سيق املوقف 
العرب���ي وحتدي���د اأولوي���ات املنطق���ة ح���ول 

الق�سايا اخلا�سة باملراأة.
عل���ى ال�سعي���د ذاته، حتدث���ت الأن�ساري 
ع���ن اختيار البحري���ن عا�سمة للم���راأة العربية 
لهذا العام، وذلك خالل اجتماعات جلنة املراأة 
العربي���ة الت���ي عقدت يف فرباي���ر املا�سي يف 

البحري���ن، ودع���ت الأن�ساري ال���دول العربية 
من خ���الل ال�سف���راء ح�سور اللق���اء اإلى تعزيز 
م�ساركته���ا يف هذه املنا�سب���ة التي �ستنطلق 
من مملكة البحرين، وتتحول اإلى حدث �سنوي 
متنق���ل ب���ني العوا�س���م العربي���ة، ويت�سمن 
فعالي���ات خمتلف���ة تهدف اإلى اإب���راز جناحات 
املراأة العربية وت�سليط ال�سوء على التحديات 
اأمامها، وال�ستفادة من اخلربات امل�سرتكة يف 

جتاوز تلك التحديات.
الع���رب  ال�سف���راء  اأ�س���اد  جانبه���م،  م���ن 
باأهمي���ة  اللق���اء  يف  امل�سارك���ني  والأجان���ب 
املجل�ض الأعلى للمراأة كموؤ�س�سة انطلقت من 
البحرين، ومتكنت خالل 15 عاما منذ اإن�سائها 
على تو�سيع نط���اق عمله���ا ومراكمة خرباتها 
ليك���ون عمله���ا ذي اإبعاد عربية، ب���ل ودولية 
اأي�س���ا، معرب���ني ع���ن اإعجابه���م وتقديره���م 
باملكت�سب���ات التي حققتها امل���راأة البحرينية 
يف ظ���ل قيادة ح����رة �ساح���ب اجلاللة امللك، 
وتوجيه���ات رئي�س���ة املجل�ض الأعل���ى للمراأة 
�ساحب���ة ال�سم���و امللكي الأم���رية �سبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة.
واأكد ال�سفراء ا�ستعدادهم التام لالنتقال 
اإلى مكان���ة اأرفع من التع���اون بني املنظمات 
التي متثل املراأة يف دولهم، واملجل�ض الأعلى 
للمراأة، وذلك مبا يحقق م�سلحة املراأة العربية 
عامة، ويرفع من م�ساهمتها يف م�سرية التنمية 

الوطنية والعربية.

• “الأعلى للمراأة” م�ست�سيفا عددا من ال�سفراء العرب والأجانب	



السبت 22 أبريل 2017 
25 رجب 1438

العدد 3112  7 local@albiladpress.comبالدنا

البحرين متتلك منظومة ت�رشيعية ملناه�ضة التعذيب

اأبواب البحرين مفتوحة لو�ضائل الإعالم... و“بنا” م�ضتعدة لتوفري املعلومات

ا�ستعر�ض اإجنازات البحرين احلقوقية... الدو�رسي:

“وكالت الأنباء العربية” تطالب نظرياتها الأجنبية باحليادية... النعيمي:

املنامة-وزارة اخلارجية: اأكد م�ساعد وزير 
اخلارجية عب���داهلل الدو����رسي اأن احرتام حقوق 
الإن�سان و�سون كرامته وحمايته من التعذيب 
اأو الإهانة اأو اإ�ساءة املعاملة ميثل بعًدا جوهرًيا 
يف النه���ج الإ�ساح���ي لعاه���ل الب���اد �ساحب 

اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة. 
ج���اء ذل���ك يف كلمت���ه اأمام جلن���ة مناه�سة 
التعذيب اأم�ض، مبنا�سب���ة مناق�سة التقريرين 
الدوري���ن الث���اين والثالث ململك���ة البحرين، 
م�سيف���ا اأن مملك���ة البحري���ن تعت���ز بتواف���ر 
منظومة ت�رسيعية وتنفيذي���ة وق�سائية فعالة 
ومتكاملة ملناه�سة التعذيب وغريه من �رسوب 
املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الااإن�سانية اأو 
املهينة، التزاًما باتفاقي���ة مناه�سة التعذيب 

ومببادئ ال�رسيع���ة الإ�سامية والقيم الأخاقية 
على مر التاريخ التي متيز اململكة كنموذج يف 
الت�سامح والتعاي�ض ال�سلمي بن جميع الأديان 

واحل�سارات والثقافات.
واأ�س���اف اأن مملكة البحرين قد حّدثت من 
ت�رسيعاتها الوطنية عل���ى �سوء ان�سمامها اإلى 
املواثي���ق والتفاقي���ات احلقوقي���ة الدولية، 
وعلى راأ�سها 7 من ال�سكوك الت�سعة الرئي�سية 
حلقوق الإن�سان، ومن اأهمه���ا: “العهد الدويل 
وال�سيا�سي���ة”،  املدني���ة  باحلق���وق  اخلا����ض 
و”اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رسوب 
املعامل���ة اأو العقوبة القا�سي���ة اأو الااإن�سانية 
اأو املهين���ة”، م�س���ريا اإلى اأن مملك���ة البحرين 
قطعت اأ�سواًطا متقدمة يف جمال تعزيز وحماية 

حقوق الإن�سان بف�سل التعاون بن ال�سلطتن 
الت�رسيعي���ة والتنفيذية يف تنفيذ مرئيات حوار 
التوافق الوطني، وتو�سيات اللجنة البحرينية 
امل�ستقلة لتق�س���ي احلقائق، والتعاطي البناء 

مع املنظمات احلقوقية الوطنية والدولية.
اخلارجي���ة  وزي���ر  م�ساع���د  وا�ستعر����ض 
الجن���ازات احلقوقية الرائ���دة وغري امل�سبوقة 
امل�ست���وى  عل���ى  البحري���ن  حققته���ا  الت���ي  
القليم���ي، والتي انعك�س���ت بدورها على دفع 
م�سرية اجلهود الوطنية يف مناه�سة التعذيب 
وتفعي���ل اآليات الوقاي���ة واملراقبة وامل�ساءلة 
القانوني���ة واملحا�سبة و�سم���ان حق التقا�سي 
عرب موؤ�س�سات واأجهزة م�ستقلة لتعزيز وحماية 
حق���وق الإن�سان، ومنه���ا: تد�س���ن املوؤ�س�سة 

الوطني���ة حلق���وق الإن�س���ان، اإن�س���اء مفو�سية 
حقوق ال�سجناء واملحتجزي���ن، تاأ�سي�ض الأمانة 
العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، اإن�ساء وحدة 
التحقيق اخلا�سة املنبثقة م���ن النيابة العامة 
ككيان م�ستق���ل، تطوي���ر اأداء الأجهزة الأمنية 
بالتوافق مع املعاي���ري احلقوقية، اإن�ساء اإدارة 
التدقي���ق والتحريات الداخلي���ة وتبني حكومة 
مملك���ة البحري���ن مب���ادرة الت�سوي���ة املدني���ة 
لتعوي����ض املت�رسري���ن م���ن اأح���داث فرباي���ر 
ومار����ض 2011 بن���اًء على اقرتاح م���ن اللجنة 
الوطني���ة الت���ي مت ت�سكيلها مُلتابع���ة تنفيذ 
تو�سي���ات تقري���ر اللجنة امل�ستقل���ة لتق�سي 

احلقائق.

املنام����ة -بن����ا: �س����ارك نائب رئي�����ض احتاد 
وكالت النب����اء العربي����ة والقائ����م باأعمال مدير 
عام وكالة اأنباء البحرين مهند النعيمي يف اللقاء 
ال����ذي نظم����ه احت����اد وكالت النب����اء العربية مع 
وكالة النباء الفرن�سية يف باري�ض مب�ساركة عدد 

من روؤ�ساء ومدراء وكالت النباء. 
والتقى مديرو وكالت انب����اء عربية، رئي�ض 
الفرن�سي����ة”  ال�سحاف����ة  “وكال����ة  اإدارة  جمل�����ض 
اميانوي����ل ه����وغ يف مبنى الوكال����ة يف باري�ض، يف 

ح�سور كبار امل�سوؤولن يف الوكالة.
ويفيِ بداية اللقاء رحب هوغ يف كلمة له بالوفد 
العرب����ي معربا ع����ن تطلعه ملزيد م����ن التعاون. 
فيما قدمت مديرة الخبار مي�سال لرييدون �رسًحا 

عن عمل الوكالة الفرن�سية وخدماتها.
من جانب����ه اأكد  نائب رئي�����ض احتاد وكالت 
النباء العربية والقائ����م باأعمال مدير عام وكالة 
اأنب����اء البحرين خال مداخلت����ه اأن البحرين تفتح 
اأبوابه����ا اأمام وكالت النب����اء ول متنع اأحدا وهي 

مملك����ة احلري����ات ، ويف الوق����ت ذات����ه نطال����ب 
ال����وكالت بامل�سداقي����ة واملو�سوعية يف تناول 
اَي مو�سوعات و�سم����ان وجود ال�سوت الر�سمي 
يف الخبار وهو اب�سط املعايري املهنية ال�سحفية 
، مع����ربا ع����ن ا�ستع����داد وكال����ة اأنب����اء البحري����ن 
للم�ساع����دة يف توف����ري اَي معلوم����ات حتقق هذا 

الغر�ض. 
ودع����ا وكالت النب����اء لتجن����ب الت�سنيفات 
الطائفية التي ت�ساه����م يف �سق �سفوف الوحدة 
الوطني����ة يف اَي دول����ة ، م�س����ريا ال����ى ت�سني����ف 
اليوني�سك����و ملثل ه����ذه التو�سيفات بالعن�رسية 

اذا ما كانت ل تخدم الأغرا�ض الإعامية. 
وب����ن خال اللقاء اأن بع�����ض وكالت النباء 
ت�سته����دف الدول العربية فق����ط يف ت�سنيفاتها 
بينم����ا ل جند تل����ك التو�سيفات عندم����ا تتناول 
الخبار العاملي����ة يف اأوروبا مثا والعامل ، فهي ل 

ت�سري اإطاقا لديانتهم اأو مذهبهم.
ال����وكالت  مدي����رو  ط����رح  اللق����اء  وخ����ال 

ماحظاته����م على الخب����ار التي تن�����رس يف “وكالة 
ال�سحاف����ة الفرن�سية” ، م�سريين الى اأن “معظم 
الخبار املن�سورة عن الدول العربية هي من النوع 
ال�سلبي - املثري، يف حن يوجد هناك الكثري من 
الخبار املهمة ل تعطى الهمية الكافية من قبل 
مرا�سل����ي وكالت النباء الدولي����ة “ .كما طالبوا 

“باعتماد الدقة يف نق����ل بع�ض الخبار املتعلقة 
بال����دول العربية”، لفتن الى اأن����ه “�سحيح ان 
الخب����ار املثرية جتل����ب الزبائن ولكنن����ا ناأمل األ 

تكون على ح�ساب احلقيقة”.
ولف����ت مدي����رو ال����وكالت ال����ى اأن “هن����اك 
عبارات ت�ستعمل يف “وكالة ال�سحافة الفرن�سية” 

ت�س����يء الى الديان����ات ال�سماوية، مث����ا، ن�رس خرب 
ع����ن ق����رب ال�سي����د امل�سي����ح �سبقتها عب����ارة “ما 
ي�سمى بقرب امل�سيح”، اإ�سافة الى ربط الإرهاب 
بالإ�سام من خال اطاق ت�سميات وم�سطلحات 
عربية على اجلماعات الرهابية لرت�سيخ عاقتها 
بالإ�س����ام يف اذهان �سعوب الع����امل، وخري مثال 
ت�سمي����ة “تنظي����م الدولة ال�سامي����ة”، مطالبن 

با�ستبدالها بعبارات غري م�سيئة لاديان”.
كما ا�س����ار مديرو ال����وكالت ال����ى اأن وكالة 
ال�سحافة الفرن�سي����ة “ت�ستعمل عبارات طائفية 
يف الخب����ار التي تن�رس عن البل����دان العربية كذكر 
مذه����ب ال�سخ�سي����ة الت����ي يتحدث عنه����ا اخلرب 
)امللك ال�سن����ي والوزير ال�سيعي واملنطقة ذات 
الغالبي����ة امل�سيحي����ة او ال�سيعي����ة...(، موؤكدين 
“ان ال�رساع����ات املوج����ودة يف العديد من الدول 
العربي����ة ه����ي �رساع����ات �سيا�سي����ة واقت�سادية 

ولي�ست مذهبية”.

•  الدو�رسي م�سارًكا يف جلنة مناه�سة التعذيب	

• جانب من اللقاء	

حماكم

ال�ضجن 3 �ضنوات لبائع “�ضبو” �ضبط بكمني يف الق�ضيبية
زّور ب�ضمة اآخرين ال�ضجن 5 �ضنوات ملوظف يف “الداخلية” 

موظفة ب�رشكة األبان ت�ضتقدم 63 عامالً على كفالة ال�رشكة دون علمها

فيما حب�ست املوظَفن الآخرين �سنتن

ق�س����ت املحكمة الك����ربى اجلنائية اخلام�سة 
برئا�س����ة القا�سي اإبراهيم الزاي����د وع�سوية كل 
م����ن القا�سين حم�سن م����ربوك ومعت����ز اأبوالعز 
واأمان����ة �����رس يو�سف بوح����ردان، بال�سج����ن ملدة 5 
�سنوات ملوظف يف وزارة الداخلية، اأُدين بتزوير 
�سج����ات ح�سور موظَف����ن اآخَرين مع����ه يف ذات 
الإدارة، فيما حب�ست املوظفان املزورة �سجات 
ح�سورهما ملدة �سنتن فقط، واأمرت باإبعادهما 
نهائًيا على الباد عقب تنفيذ العقوبة املق�سي 

بها بحقهم.
وقال����ت املحكم����ة يف حكمه����ا اإن معلوم����ات 

�رسية وردت لل�رسطة، مفادها وجود تاعب بجهاز 
الب�سم����ة اخلا�����ض بح�سور وان�����رساف املوظفن 
وزارة  يف  والتموي����ن  الإم����داد  لإدارة  التابع����ن 
الداخلي����ة، ومن خ����ال الفح�ض تبن ب����اأن هناك 
عملية تب�سيم للثاين والثالث، تفيد ح�سورهما 
للعمل؛ وذل����ك بالرغم من تواجدهما خارج الباد 

يف اإجازة �سنوية.
وثب����ت للمحكمة اأن املتهم����ن الثاثة خال 
�سهري �سبتمرب واأكتوب����ر من العام 2016، اأولً: 
املته����م الأول: ارتك����ب جرمية حتري����ف بيانات 
ب����وزارة  اخلا�س����ة  املعلوم����ات  تقني����ة  و�سيل����ة 
الداخلية وهي بيانات ك�سف احل�سور الإلكرتوين 
اخلا�ض بجه����از الب�سمة باأن اأدخ����ل الرقم ال�رسي 

اخلا�����ض باملتهم����ن الث����اين والثال����ث يف جهاز 
الب�سم����ة لإثب����ات ح�سورهم����ا اإلى موق����ع العمل 

خاًفا للواقع.
ثانًي����ا: املتهمن الثاين والثال����ث: ا�سرتكا 
بطريق����ي التفاق وامل�ساعدة م����ع املتهم الأول 
يف ارتكاب جرمي����ة حتريف بيانات و�سيلة تقنية 
املعلومات اخلا�سة بوزارة الداخلية؛ باأن احتدت 
اإرادتهما على حتريف احلقيقة باإثبات ح�سورهما 
اإلى موقع العمل يف جه����از الب�سمة خاًفا للواقع 
عل����ى نحو م����ن �ساأنه اإظه����ار تل����ك البيانات غري 
ال�سحيحة على اأنها �سحيح����ة؛ وبنية ا�ستعمالها 
كبيان����ات �سحيحة، و�ساعداه يف ذل����ك باأن اأمداه 

بالرقم ال�رسي اخلا�ض بهما.

ق�س���ت املحكمة الكربى اجلنائي���ة اخلام�سة 
برئا�سة القا�سي اإبراهيم الزايد وع�سوية كل من 
القا�سي���ن حم�سن مربوك ومعتز اأبو العز واأمانة 
�رس يو�سف بوح���ردان، مبعاقبة �سيدة “31 عاًما” 
بال�سجن مل���دة 5 �سنوات؛ وذلك لإدانتها بتزوير 
حمررات ر�سمي���ة وخا�سة، متكن م���ن خالها من 
ا�ست�سدار “تاأ�سريات زيارة” اإلى مملكة البحرين 
و�س���ل عدده���ا اإل���ى 63 تاأ�س���رية، ا�ستقدمتهم 
با�س���م �رسكة األب���ان خليجي���ة التي كان���ت تعمل 
فيها، واأم���رت املحكمة باإحال���ة الدعوى املدنية 

اإلى املحكمة املخت�سة با م�ساريف.
وتتمث���ل تفا�سيل الق�سي���ة يف اأن معلومات 
كان���ت وردت اإلى امل�سوؤول���ن يف �رسكة خليجية، 
متخ�س�سة يف اإنتاج الألب���ان وم�ستقاتها ومقرها 
مملك���ة البحرين، اأن���ه قد مت ا�ستق���دام عدد من 
الأ�سخا�ض على �سبيل الزيارة على كفالة ال�رسكة 

بدون علم من ال�رسك���ة، اأو دون موافقتها؛ وذلك 
باملخالفة لاإجراءات املتبعة بهذا ال�ساأن.

فتوجه ممثل ال�رسكة لاإدارة العامة للجوازات 
واجلن�سية والإقامة لا�ستعام عن كيفية �سدور 

مثل تلك الت�رسيحات دون علم ال�رسكة.
ويف الإدارة ات�سح اأن مقدم طلبات ا�ستقدام 
ه���وؤلء الأ�سخا����ض ه���ي املتهمة، والت���ي تعمل 
يف ذات ال�رسك���ة، اإذ جلبته���م بتاأ�س���رية �سياحية 
“زيارة” على كفالة ال�رسكة، دون علم اأحد فيها؛ 
وذلك من خال قيامها بتزوير حمرر خا�ض ن�سبته 
زوًرا اإلى ال�رسكة للتقدم اإلى اجلوازات عن طريق 
نظ���ام الربيد الإلك���رتوين، وكان ذل���ك التخويل 
مذي���ًا بتوقي���ع من�س���وب اإل���ى املدي���ر الإداري 

لل�رسكة.
وق���د تبن م���ن م�سوؤول���ن يف ال�رسك���ة اأنها 
تقدم���ت بع���دد طلب���ات و�س���ل اإل���ى 63 طلًب���ا 

باحل�سول على تاأ�س���رية با�سم ال�رسكة؛ ومت ذلك 
با�ستخدام الرقم ال�رسي اخلا�ض بال�رسكة، وكذلك 
تخوي���ل من�سوب �سدوره اإل���ى ال�رسكة وموقع من 
�ساحبه���ا، واأن اجلوازات منحتها هذه التاأ�سريات 
بن���اء على ه���ذا التخوي���ل، والذي تب���ن اأنه غري 

�سحيح.
ه���ذا وثبت للمحكم���ة اأن املتهمة يف غ�سون 
الع���ام 2013، اأولً: زورت املح���رر الر�سمي وهو 
للج���وازات  العام���ة  ب���الإدارة  خا�س���ة  ا�ستم���ارة 
واجلن�سية ب���اأن و�سعت اإم�سائه���ا عليها، ثانًيا: 
ا�ستعمل���ت املحرر الر�سمي امل���زور فيما زّور من 
اأجله مع علمها بتزويره، ثالًثا: زورت حمرر خا�ض 
ه���و التخويل ال�سادر من ال�رسك���ة باأن ا�سطنعت 
املح���رر وو�سع���ت علي���ه اإم�س���اء م���زوًرا، رابًعا: 
ا�ستعمل���ت املحرر اخلا�ض املزور فيما زور لأجله 

مع علمها بتزويره.

�سجن���ت  املحكمة الك���ربى اجلنائية 
اخلام�سة برئا�سة القا�سي اإبراهيم الزايد 
وع�سوي���ة كل م���ن القا�سي���ن حم�س���ن 
مربوك ومعتز اأب���و العز واأمانة �رس يو�سف 
بوحردان، بائع “�سب���و” مت القب�ض عليه 
بكم���ن؛ وذلك ملدة 3 �سن���وات، واأمرت 
دين���ار،   1000 وق���دره  مبل���غ  بتغرمي���ه 

ومب�سادرة امل�سبوطات.
اأن  يف  الق�سي���ة  وقائ���ع  وتتمث���ل 
مكافح���ة  لإدارة  وردت  معلوم���ات 
املخ���درات، مفاده���ا اأن املته���م يح���وز 
ويح���رز امل���واد املخ���درة بق�س���د البي���ع 
والتعاطي، ل���ذا مت ترتي���ب م�سدر �رسي 
تع���اون مع ال�رسطة ل�سبط املتهم متلب�ًسا 
بجرمية بيع املواد املخدرة، والذي اتفق 
م���ع الأخري على اللتق���اء بالقرب من اأحد 

املحات مبنطقة الق�سيبية.
وبالفع���ل يف املكان والزمان املتفق 
عليهم���ا، وبع���د مت���ام عملي���ة ال�ست���ام 
والت�سلي���م، حترك املته���م فتتبعه اأفراد 

ال�رسطة حلن توقف���ه يف عمارة، تبن اأنه 
ي�ستاأج���ر �سقًة فيها، عنده���ا مت القب�ض 

عليه.
وخال عملي���ة التفتي�ض، وفًقا لاإذن 
ال�سادر من النياب���ة العامة بحقه، عرث يف 
غرفته على علبة با�ستيكية �سوداء اللون 
بداخله���ا كي����ض �سفاف متو�س���ط احلجم 
واآخر �سغ���ري احلجم يحتوي���ان على مادة 
كري�ستالي���ة، يعتقد اأنها ملادة “ال�سبو”، 
وك���ذا م�رسب���ن زجاجي���ن ي�ستخدمان يف 
التعاط���ي، ومق�س���ن بهما اآث���ار حروق، 
ومبالغ نقدية لعمات خمتلفة من �سمنها 

املبلغ امل�سّور �سلًفا للكمن.
وثبت للمحكم���ة اأن املته���م بتاريخ 
2/10/2016، اأولً: ح���از واأح���رز بق�سد 
الجت���ار موؤث���ًرا عقلًي���ا “ال�سب���و” يف غري 
الأحوال املرخ�ض به���ا قانوًنا، ثانًيا: حاز 
واأحرز بق�س���د التعاطي م���ادة احل�سي�ض 
املخ���درة وموؤث���ر عقلي يف غ���ري الأحوال 

املرخ�ض بها قانوًنا.

عبا�س ابراهيم
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حتمل رواية “ال ماء يرويها” 
ل���أدي��ب��ة ال�����س��وري��ة جن���اة عبد 
ال�����س��م��د، ال�������س���ادرة اأخ�����ًرا، 

اأر�����ض  ال��ع��ط�����ض يف  ����س���رة 
جنوب  يف  البعلّية  ال�سويداء 

وت�سر  ���س��وري��ا،  ���رق��ي 
�سطُح  م�ستويني:  على 
على  املحمول  احلكاية 

وممتدة  ملتب�سة  ح��ب  ق�سة 
ب��ني ن��ا���ر وح��ي��اة، بطلي ام��ة خ��طٌّ م��واٍز 
اجلفاف  يحكمه  جمتمٍع  �سرة  يف  يحفر 
�سديدة  جمتمعّية  وتقاليد  ال�سيا�سي 
الوطاأة على حياة �سخو�ض الرواية، الذين 
بف�سحة  ي��ل��وذون 
التعليم والثقافة 
كبديٍل  والفنون 
ع���ن ف�����س��ل��ه��م يف 
الت�سّحر  مواجهة 
ال�������س���ي���ا����س���ي 
واالج����ت����م����اع����ي.

يع���ي املتلق���ي ل�سعرية ح�س���ن علي 
النجار، يف جديده “َعَل���ى ِو�َساَدِتِه َم�ضٌّ ِمَن 
اْلَقَل���ِق”، اأنه ب�سدد ق���راءة جتربة اإن�سانية 
ترف�ض واق���ع البوؤ�ض والعبث، وتتجاوز ما 
هو فردي خا�ض يف حياة ال�ساعر اإلى ما هو 
عام يف حياة النا�ض. يف الق�سيدة املعنونة 

“منت�سف العمر”.
ي�س���م الكت���اب ق�سائ���د يف ال�سع���ر 
العربي احلديث، من عناوينها: �سوء اأول، 
ُقبلة �س���وء، �سمع 
  . . . ت ا ر نتظ���ا ال ا
الق���در،  ابت�سام���ة 
حي���اة،  �سف���اء، 
منت�س���ف  لوح���ة، 

العمر، حافة.

تندرج رواي���ة “حافة الكوثر” ل�أديب 
االع���راف،  اأدب  اإط���ار  يف  عط���ا،  عل���ي 
فاالأح���داث تتدفق بني مدينت���ي القاهرة 
واملن�س���ورة، لتغلف بوًح���ا حميميًّا لبطل 
الرواي���ة ح�س���ني ج���اد، ال�سحف���ي ال���ذي 
اأ�س���در ث�ثة دواوي���ن �سعرية، وينزوي يف 
مهنته منكبًّا على حترير ن�سو�ض االآخرين 
ال�سحفية واالإبداعية املتنوعة. اإذ ي�سجعه 
�سديق���ه املهاج���ر اإل���ى اأملاني���ا الطاه���ر 
يعق���وب، عرب ر�سائل ت�سله منه باالإمييل، 
على كتابة رواية ي�سمنها كل ما يوؤرقه، يف 
حا����ره وما�سيه، 
لعل���ه يتخفف من 
اأزمة نف�سية تكاد 
تع�س���ف بكيان���ه 
من  اأجن���زه  ومب���ا 
مهن���ي  جن���اح 

واإبداعي.

إصدارات
من األضداد التي يندر أن تتفق: الحماة والكّنة، عمر 

المرأة والحقيقة، والمرأة والسر.
نيتشه

منبر اإلنسانية قلبها الصامت ال عقلها 
الثرثار 

جبران خليل جبران

يفتت���ح يوم 29 اأبريل بقطر معر����ض “كرينت�ض” حتت رعاية املعر�ض الفن���ي االإلكروين “امرج�ست “ 
ال���ذي اكت�سب �سهرًة �ريعة بف�سل جه���وده الرامية اإلى دعم الفنانني من خمتل���ف اأنحاء ال�رق االأو�سط على 
نط���اٍق عاملي، وا�ستقط���اب هواة الفن من ال�سباب الذي���ن ين�سدون احل�سول على قطٍع فني���ة مميزة باأ�سعاٍر 
معقول���ة و�سهولٍة اأك���رب. ويج�ّسد معر�ض “كرينت�ض” الو�س���ع الراهن للم�سهد الفني القائم، حي���ث ي�سكل احلوار الفني 
والثق���ايف احلاف���ز احلقيقي خلف النم���و والتطور الذي ت�سهده املنطق���ة. ويف خطوة غر م�سبوق���ة، �سُيخ�س�ض املعر�ض 

ب�سكل كامل لعر�ض اإبداعات الفنانات من جميع اأنحاء ال�رق االأو�سط الأول مرة يف مدينة الدوحة.

ت�ست�سي���ف موؤ�س�سة االإمارات ل�آداب، بال�راكة مع �سوفتيل دبي جمرا بيت�ض، ال�ساعرة وكاتبة اأدب اجلرمية 
ال�سه���رة �سويف هان���ا �سمن ملتقى �سوفتي���ل االأدبي العاملي. و�ستتن���اول هانا اأعمالها الروائي���ة وال�سعرية يف 
جل�سته���ا يف �سوفتيل جمرا بيت�ض ريزيدن�ض، االأح���د املقبل، يف ال�سابعة والن�سف م�ساًء. و�ستقوم اأي�سا بتدريب 
الكّت���اب الواعدي���ن على كتابة روايات اجلرمية يف ور�سة عمل بعن���وان كتابة روايات الغمو�ض العظيمة، ملدة ث�ثة اأيام )-20 22 
اجلاري( من ال�ساعة 9:30، �سباًحا اإلى ال�ساعة 12:30 بعد الظهر، و�ستقدم االإر�سادات والن�سائح للكّتاب الذين بداأوا بالعمل على 

ن�سو�سهم، بتاريخ 23 اجلاري، اإذ يحظى كل م�سارك بن�سف �ساعة بني ال�ساعة 9:30 اإلى 12:30.

متابعات

�ساح���ب “موت �ساح���ب العربة” ق�س�ض 
ال�سم����ض”  1972م، و”نح���ن نح���ب  ق�س���رة 
ق�س����ض ق�س���رة 1975م، و“ثق���وب يف رئة 
املدينة” ق�س�ض ق�سرة 1979م، و“اجلذور” 
رواي���ة 1980م، و“ال�سي���اج” ق�س�ض ق�سرة 
1982م، و“النه���ر يج���ري” ق�س����ض ق�سرة 
1984م، و“راأ����ض العرو�سة” ق�س�ض ق�سرة 
1987م، و“غلي���ون العقيد” ق�س�ض ق�سرة 
2002، و“در����ض ال�سع���ادة” ق�س�ض ق�سرة 
2005م، و“�س����مل اله���واء” رواي���ة 2010م، 

و“االإمرباطور ال�سغر” رواية 2010م.
الروائ���ي والقا�ض حممد عبدامللك ي�سدر 
جمموعت���ه الق�س�سية “مي�س���ي واملبنى فوق 
ظهره” �سمن م�روع الن�ر امل�سرك فيما بني 
اأ�رة االأدب���اء والكتاب وهيئة �س���وؤون االإع�م. 
و�سع خ�له���ا 21 ق�سة ق�س���رة، كان اأبرزها 
مي�سي واملبنى فوق ظهره واجلثة التي تطلق 
الر�سا�ض وغلي���ون العقيد الت���ي كتب فيها 
حول و�سية العقيد التي ن�ست على اأن يو�سع 
ج�س���ده يف �سندوق زجاجي كب���ر. واأن ي�ستقر 
�سيفه الف�س���ي بجانبه، اختارت زوجته حديقة 
املن���زل. و�ساه���د اجلمه���ور م���ن وراء ال�س���ور 
وجه العقيد ال�سام���ت املهيب. وجاء االأطفال 
الفقراء مع اأجدادهم للفرجة. مل تغ�سب زوجة 
العقي���د، بل فتحت الباب على م�راعيه، لراه 

اجلمهور وهو م�سجى وغليونه يف فمه!.
مِلَ اخت���ار العقيد اأن ميوت بهذه ال�سورة؟ 
عج���زت الزوجة عن الرد عل���ى اأ�سئلة املعزين 
وال�سحفيني واجلمهور، بع�سهم قال لرهب 
الث���وار يف موته.. وبع�سهم ق���ال: بطبعه يكره 
العقي���د القبور واالأماك���ن ال�سيق���ة والعزلة. 
لتاأتي بعدها جمموع���ة من الق�س�ض ك� الوهم 

واأول احلب   
يعد حممد عب���د امللك، مواليد عام 1944 
باملنام���ة، من بني اأبرز موؤ�س�س���ي اأ�رة االأدباء 

ورائ���ًدا  1969م،  ع���ام  البحريني���ة  والكت���اب 
للق�س���ة الق�س���رة يف البحري���ن الت���ي بداأت 
يف ال�ستين���ات م���ن القرن الع�ري���ن، ومن بني 
الذي���ن اأث���روا الق�س���ة يف ذلك الوق���ت، وقد 
حظ���ي بدرا�س���ات عدة اأهمه���ا درا�س���ة اأني�سة 
لبي���ان  عنايته���ا  وجه���ت  الت���ي  ال�سع���دون، 
�سل���ة الراوي يف اخلط���اب واحلكاية، من خ�ل 
جمموعة م���ن ق�س�ض عبد املل���ك، فتبني لها 
اأن لل���راوي يف ق�س�س���ه ح�س���وًرا ب���ارًزا، فهو 
حدد خطي���ة الزمن وانحراف���ه، و�سبط اإيقاعه، 

وك�سف اأفكار �سخ�سياته واأخفاها، ومكنها من 
النظ���ر والقول اأو اأعفاها، وحتكم ب�سكل الفت 
فيم���ا يقدمه م���ن منظومات �ردي���ة، فقب�ض 
على طرق تق���دمي �سخ�سياته، وكيفية تاأويل 
م�سرها، فملك زمام اإ�س���دار االأحكام بروؤيته 
الت���ي ا�سطبغت ب���روؤى اإيديولوجي���ة �ساءلت 
املعتق���دات، واملت�س���ورات، واالأح���وال التي 
تعي�سه���ا �سخ�سيات���ه الق�س�سي���ة، مم���ا جعل 
ق�س�س���ه ناب�سة بتمث�ت عديدة لهذا الراوي، 

ح�ر معها كاتب واقعي.

�سدر يف املنام���ة العدد “5” 
م���ن ملح���ق “البحري���ن الثقايف”؛ 
وهو ملحق ثق���ايف �سهري ي�سدر 
عن “وكالة اأنب���اء البحرين” يعنى 
بال�ساأن الثقايف يف مملكة البحرين 
ومنطقة اخللي���ج، اإذ ا�ستمل على 
عدد من املو�سوعات كان اأبرزها 
اإط����ق مو�س���وع كتب���ه الكات���ب 
وال�سح���ايف اإبراهيم الب�سمي حول 
فقد ال�ساحة الثقافية يف البحرين 
واخللي���ج يف 18 مار����ض املا�سي 
لرائ���د الف���ن الت�سكيل���ي الفنان 
را�س���د العريفي.. عا�س���ق احلياة 
وعنف���وان االأل���وان” ويف ال�سياق 
الفن���ان عبدالكرمي  ذات���ه كت���ب 
العري����ض مقالة يف رث���اء �سديق 
الفنان  “ق���راءة �سخ�سية  جتربته 
را�سد العريفي ..غزارة يف االإنتاج 

واإبداع عفوي”.
كم���ا ا�ستمل العدد عل���ى مو�سوعات عدة من 
بينه���ا ورقة كتبه���ا الكاتب وال�سح���ايف �سليمان 
زيغي���دور كانت ق���د و�سعت يف كت���اب توثيقي 
�سدر عن موؤمت���ر حوار احل�س���ارات حملت عنوان 

“اخت�ف احل�سارات �سبيل اإلى حتالفها”.
ويف �سي���اق اآخر من العدد، و�سع الفوتوغرايف 

احلي���اة  توثي���ق  املتخ�س����ض يف 
البحري���ن  مملك���ة  يف  الفطري���ة 
زاوي���ة  يف  ط���ه  جا�س���م  ال�سي���خ 
فوتوغرافي���ا ع���دًدا م���ن ال�س���ور 
لبع�ض الطي���ور التي التقطها يف 
�سم���اء اململك���ة كان اأبزه���ا طائر 
ال���وروار االأوربي وطائ���ر امل�سهر 
- هزاز اأزرق احللق امللقب ببنت 

ال�سباغ وغرها من الطيور.
ا�ستم���ل  اآخ���ر،  جان���ب  م���ن 
م���ن  مو�سوع���ات  عل���ى  الع���دد 
“املنام���ة القدمي���ة بني  بينه���ا: 
الثقاف���ة وال�س���ورة الت���ي تكتب 
�س���رة وحكاي���ا امل���كان” كتب���ه 
و”عبدال���رزاق  الثق���ايف،  املح���رر 
الروامي �سائ���غ الف�سة” للكاتب 
الن�سي���ط،  والفوتوغ���رايف ح�س���ن 
ومل���ف م�س���ور اأعده املح���رر الثقايف ح���ول ختام 
جائزة حم���دان للت�سوي���ر الفوتوغ���رايف لدورتها 
ال�ساد�س���ة “مب�ساركة اأكرث من ربع مليون �سورة، 
وجائزة حمدان ال تخطئ جناحها .. وعلي بن ثالث: 
ن�س���ع مف���ردات ك�”الثقاف���ة” وتو�سي���ع انت�سار 
“املعرفة” الب�ري���ة يف منطقتنا كاأولوية واإن�ساء 

مركز ب�ري للجائزة فكرة ممكنة”.

“يمشي 
والمبنى 
فوق ظهره”.. 

جديد محمد 

عبدالملك 

صدور العدد الخامس من ملحق 
البحرين الثقافي

اأق���ام مرك���ز عبدالرحم���ن كان���و الثق���ايف حفل 
تد�سني كت���اب “اجلواب ال�سايف” ملن�سور القطري 
واأدار احلوار عبدالوهاب العري�ض مب�ساحبة معر�ض 

فن ت�سكيلي للفنان اأحمد اجلنايني. 
وق���د ا�سته���ل احلفل بكلم���ة القاه���ا االأ�ستاذ 
الفن���ان اأحم���د اجلنايني منّوًه���ا فيها ب���اأن م�سرة 
االإن�س���ان تاأث���رت ع���رب التاري���خ بكتاب���ني مهمني 
اأحدهم���ا كت���اب لل�ساع���ر “اأوفي���ت” كت���ب منذ ما 
يق���ارب االألفي عام وحتدث فيه عن الفي�سيولوجيا 
االغريقي���ة وهو كتاب “التحوالت” الذي ترجمه اإلى 
اللغة العربية اال�ستاذ اأنور عكا�سه و�سم 31 ر�سمة 
للفن���ان االإيط���ايل “بابل���و بيكا�سو”، واأم���ا الكتاب 
االآخر فهو كت���اب “العقد االجتماع���ي” ل� “رو�سو” 
ا للث���ورة الفرن�سية. واأ�سار  وال���ذي كان حمفًزا مهمًّ
اإل���ى ا�ستباك هذين الكتابني بالكتاب الذي يقدمه 
الدكتور من�سور القطري فكان ا�ستباكه مع الكتاب 
االأول بالت�سكيل م���ع االأ�سطورة يف كتاب “اأوفيت” 
واإما ا�ستباكه مع الكتاب الثاين فكان مبنطق نظرية 
الع�قات ب���ني املجتمعات التي طرحه���ا “رو�سو” 
ليطرح كتاب الدكتور من�سور نظرية الع�قات بني 

االإن�سان واالإن�سان. 
واأو�س���ح الفن���ان اأحم���د اجلناين���ي اأن كت���اب 
الدكت���ور من�س���ور القط���ري �س���م نظري���ة الع�قة 
املبا�رة بني االإن�سان واالإن�سان، فهو يحفز االإن�سان 
ويقرب منه مب�سافة ت�سمح بقراءة الفعل االن�ساين 

�سالب���ه واإيجابيته فه���و عق���د �سو�سيولوجي يهتم 
بطبيع���ة االإن�س���ان وقد قدم جمموع���ة من املقاالت 
املختلفة ترتبط فيما بينها بكيف ي�ستطيع االإن�سان 
العرب���ي اأن يقف على هذه اخلريط���ة العربية، وقد 
ا�ستفدنا منه بكل طاقاته وهو يوؤكد اأننا منتلك من 
الطاقات االإبداعية ما ميكننا من اأن نكون يف مقدمة 
دول الع���امل، وق���د ا�ست�سهد مبق���والت من الراث 
العربي تربهن اإمكانات االإن�سان العربي وا�ست�سهد 
من التاريخ والثقافات االأوروبية، وبني اأن الدكتور 
من�س���ور ي�سدد يف كتابه اأنه ال تعار�ض بني الثقافة 
العربي���ة حني نريد اأن نرتكز عليها لتفجر طاقاتنا 
وبني ما يدع���و اإليه املثقف الغربي حني يدعو اإلى 
ما ميك���ن اأن ن�سميه ثقاف���ة االإن�سان الت���ي تتجاوز 
احل���دود والقومي���ات. ودعا الفن���ان اأحمد اجلنايني 
�سب���اب املنطق���ة العربي���ة لقراءة ه���ذا الكتاب ملا 

يحمله من حتفيز ورفع للهمم والطاقات االإبداعية. 
ليوا�سل احلديث يف االأم�سية الدكتور من�سور 
القطري وقد حتدث عن فكرة دمج املرئي باملقروء 
كان���ت حماول���ة لدمج اأك���رث من بعد جم���ايل ليكون 
هناك ان�سجام وعن���اق بني الفكرة والر�سمة وكانت 
فك���رة الكتاب ح�سيلة خربة وتوا�سل مبا�ر يقارب 
الث�ث���ني عاًما. واأو�سح الدكتور من�سور اأن املرئي 
له تاأثر وا�سح عل���ى �سياغة اجتاهات ال�سباب من 
خ�ل الفيديو اأو الكليب اأو االف�م ال�سينمائية. كما 
ح الدكت���ور من�سور اأنه حاول جاه���ًدا اأن تكون  و�سّ
اللغ���ة امل�ستخدمة يف كتاب���ه لي�ست جافة وال علمية 
بحته بل مب�سطة لت�سل ملفهوم ال�ريحة االأكرب من 
ال�سب���اب. ويف اخلتام قراأ بع�ض الن�سو�ض يف كتابه 

�سارًحا عدًدا من االأفكار التي ت�سمنها الكتاب.

“كانو الثقافي” يقيم حفل تدشين كتاب 
“الجواب الشافي” 

• اجلنايبي خ�ل الندوة	
• را�سد العريفي 	

• عبدالكرمي العري�ض	
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السعودية والموقف 
العقالني والعملي من 
القضية الفلسطينية )1(

قم���ة البحر املي���ت الأخ���رة ويف القمم 
العربي���ة قبلها وعند احلدي���ث عن الق�ضية 
العربي���ة  اململك���ة  تبق���ى  الفل�ضطيني���ة 
ال�ضعودي���ة الوحي���دة الت���ي تتج���ه للحلول 
العقالني���ة الواقعي���ة لل����رساع الإ�رسائيل���ي 
الدول���ة الفل�ضطينية  الفل�ضطين���ي واإقامة 
امل�ضتقلة. تكف���ي العودة اإل���ى املبادرات 
الت���ي انطلق���ت م���ن ال���دول العربي���ة ومن 
والتح���ركات  واللق���اءات  الجتماع���ات 
الدبلوما�ضي���ة العربي���ة من���ذ الع���ام 1967 
وحت���ى الي���وم، ل���رى اأن موق���ف اململكة 
العربي���ة ال�ضعودية هو العملي والربغماتي 
الوحي���د ال���ذي يح�ضب احل�ضاب���ات الدولية 
واملتغ���رات عل���ى �ضاحة ال���دول العظمى 
ويرى بواقعية تامة اأن اإ�رسائيل مل تقم لكي 
يتم حموها عن اخلريط���ة بخطبة ع�ضماء اأو 
كلم���ة نارية يف تظاه���رة مليونية اأو الكتابة 

عل���ى �ضاروخ فجر اأو ع����رس اأو م�ضاء اأو حتى 
زل���زال. الو�ضع بع���د حرب حزي���ران 67 مل 
يتكون من تلقاء نف�ضه وهناك قوى عظمى 
عملت لر�ضمه وحتويل���ه لواقع جديد وحتد 
لالأم���ة العربية التي اأفاق���ت على هزمية مل 
حتلم بها م���ن قبل اأو قل مل ي�ض���اأ زعماوؤها 
اآن���ذاك اأن يعلم���وا �ضعوبه���م باأنه���م ل���ن 
ينت����رسوا عل���ى اإ�رسائي���ل. فل���و ذهبن���ا اإلى 
ال���وراء اإل���ى �ضن���وات ال�ضبعني م���ن القرن 
املا�ض���ي �ضنجد اأن من حاول ح���ل امل�ضاألة 
الفل�ضطيني���ة عل���ى اأ�ضا�س ح���دود 67 كان 
امللك فهد بن عبدالعزيز فيما عرف اآنذاك 
بورقة امللك فه���د التي حتدثت حينها عن 
حل عادل واإقامة دولة فل�ضطينية يف حدود 
67 وان�ضح���اب اإ�رسائيل م���ن الأرا�ضي التي 
احتلته���ا يف حزي���ران 67 والتعام���ل معه���ا 
على اأ�ضا����س القبول بحل الدولتني بح�ضب 

املواثيق الدولية، حينها رفع بع�س العرب 
جباهه���م ورف�ض���ت اإ�رسائيل ه���ذا املقرتح 
ولكن اجلامعة العربي���ة اأقرته اأكرث من مرة 
يف اجتماعاته���ا الالحق���ة. وق���ال يل بع����س 
الثقات من الإخوة الذي���ن عا�رسوا املغفور 
له امللك فهد بن عبدالعزيز اإنه جمع قيادة 
منظمة التحرير برئا�ضة يا�رس عرفات وطلب 
منهم تقدمي ورقة بطلباتهم واحلد الأدنى 
ال���ذي ميكنه���م التن���ازل عن���ه ل�ضتع���ادة 
الفل�ضطيني  احلق���وق امل�رسوع���ة لل�ضع���ب 
وبعد مداولت ونقا�ضات خل�س املغفور له 
مبقرتح �ضم���ي فيما بعد بورقة امللك فهد 
التي كان���ت اخرتاقا لكثر م���ن امل�ضلمات 
العربية واملمانعات وامل���زاودات وت�ضابق 
العرب على رف���ع �ضقف الفل�ضطينيني اإلى 
ح���د انعدام اأي���ة اإمكانية للحدي���ث مع دول 

العامل اأو التخاطب مع اإ�رسائيل. “اإيالف”.

هدى هزيم
hudahazeem
@yahoo.com

الناس

يف  النياب���ي  املجل����س  جدي���ة  ناأم���ل 
ت�ضكي���ل جلن���ة حتقي���ق برملاني���ة ح���ول 
املخالف���ات والق�ض���ور يف وح���دة املوؤيد 
ملعاجل���ة الإدم���ان، فم���ا ك�ضف���ه النائب 
اأ�ضامة اخلاجة موؤخراً ع���ن م�ضاكل الوحدة 
م���ن اقت�ض���ار ع���الج الإدمان عل���ى مرحلة 
�ضحب ال�ضم���وم فقط، ووج���ود 16 �رسيراً 
فقط، وخطورة ا�ضتخدام عقار امليثادول 
للمر�ض���ى، وع���دم وج���ود برام���ج وكوادر 
موؤهلة لتاأهيل املر�ضى بعد مرحلة �ضحب 
ال�ضموم، وهي اأهم مرحلة يف عالج الإدمان، 
لي�س جدي���دا، واإمنا حقائ���ق موؤملة تطرح 
وتناق�س يف املجل����س النيابي وال�ضحافة 

من���ذ اأكرث من عق���ود، دون اأدنى حراك اأو 
حل، وتاأتي الطامة الكربى باإغالق الوحدة 
لل�ضيان���ة منذ ف���رتة طويلة، ت���رى ما هو 

و�ضع وم�ضر املر�ضى!
وزارة  ورد  مكانه���ا!  ت���راوح  الأزم���ة 
ال�ضحة، بوجود خطة لإن�ضاء مركز متكامل 
لعالج الإدمان، والذي لن يرى النور اإل بعد 
�ضن���وات، ل يعفي ال�ضحة م���ن م�ضوؤولية 
ع���الج املر�ض���ى واإيجاد امل���كان والعالج 
املنا�ضب حل���ني اإن�ضاء املرك���ز، ولكم اأن 
تت�ض���ورا  ع���دد احل���الت الت���ي تعر�ضت 
لالنتكا����س والوفاة ب�ضب���ب توقف العالج 
وق�ضوره. م�ضكلة وطنية واإن�ضانية مهملة 

من���ذ �ضنوات دون �ضب���ب معروف. �ضوؤايل 
للم�ضوؤولني هل تر�ضون ذلك لأبنائكم؟

اإلرشاد األسري
و�ض���ل ع���دد احل���الت الت���ي حتت���اج 
اإل���ى دعم نف�ضي واإر�ض���اد اأ�رسي اإلى 633 
خ���الل ع���ام 2016. ح���الت حمول���ة م���ن 
وزارة الداخلي���ة ومرك���ز حماي���ة الطف���ل. 
الأم���ر املالحظ هو زي���ادة تلك احلالت يف 
ال�ضن���وات الأخرة، وهن���اك حاجة لتطوير 
وتو�ضعة اخلدم���ات الإر�ضادية والنف�ضية 
ع���دد كاف  بتواف���ر  الإر�ض���اد  مراك���ز  يف 
م���ن املخت�ض���ني لتقدمي الدع���م ب�ضورة 

متكاملة وناجعة، ف�ضالح الفرد من �ضالح 
الأ�رسة واملجتمع.

نقص األدوية
ت�رسيح���ات وزارة ال�ضح���ة بتوافر كل 
الأدوي���ة للمر�ض���ى خ�ضو�ض���ا لالأمرا����س 
املر�ض���ى  �ض���كاوى  تقابله���ا  املزمن���ة، 
من نق����س الأدوي���ة يف املراك���ز ال�ضحية 
“ال�ضحة”  عل���ى  ال�ضلمانية.  وم�ضت�ضف���ى 
والإن�ضاني���ة  املادي���ة  احلاج���ة  مراع���اة 
للمر�ض���ى فمنه���م اأطف���ال وكب���ار �ض���ن. 
الرتقيع �ضيا�ضة فا�ضل���ة مازالت متار�س 

من بع�س امل�ضوؤولني!.

لجنة تحقيق “وحدة عالج اإلدمان”

fatin.hamza
@gmail.com مجدي الحلبي

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

ال�ضحي���ة  الظ���روف  يف 
ال�ضتثنائي���ة تاأتي اأهمي���ة الدواء 
بالن�ضبة  الغ���ذاء خ�ضو�ض���ا  قب���ل 
اأمرا����س  لديه���م  مم���ن  للكث���ر 
مزمن���ة ولبع�س احلالت املر�ضية 

الأخرى.
ب���ني ف���رتة واأخ���رى يتفاج���اأ 
املري����س وبع���د انتظ���ار طوي���ل 
من ع���دم توف���ر اأو تاأخ���ر �رسف 
بع����س الأدوية ال�رسوري���ة للذين 
يعاجلون يف م�ضايف الدولة املدنية 
ينت���ج م�ضاكل  والع�ضكري���ة مم���ا 
�ضحية للمر�ضى املحتاجني لتلك 
الأدوي���ة وكان بالإم���كان جتنبه���ا 

منذ البداية.
املواطن���ون ا�ضتب����رسوا خ���را 
مما اأكدت علي���ه الوكيل امل�ضاعد 
للرعاي���ة الأولية وال�ضح���ة العامة 
الدكت���ورة مرمي الهاج���ري حديثا 
بع����س  تاأخ���ر  “اإن  قال���ت  حي���ث 
يف  توافره���ا  ع���دم  اأو  الأدوي���ة 
املراك���ز ال�ضحية يرج���ع اإلى تاأخر 
ال����رسكات امل�ضنع���ة لالأدوية واأن 
هناك بدائل له���ذه الأدوية تكون 
املراك���ز  ب�ضيدلي���ات  متواف���رة 

وخمازن وزارة ال�ضحة”. 
م���ا يه���م املواط���ن املري�س 
هو وجود جمي���ع اأدويته ال�ضهرية 
املجدول���ة التي و�ضفها له طبيبه 
وذلك عندم���ا يذهب لل�ضيدليات 
البلعة”  احلكومي���ة و”لدوه قب���ل 

بالن�ضبة له.
ناأمل توفر الأدوية ال�رسورية 
عل���ى مدى اأيام الع���ام واإيجاد حل 
جذري لهذه الإ�ضكالية املتكررة، 
حيث اأ�ضبح الكث���ر من املر�ضى 
منه���ا.  يعان���ون  البحري���ن  اأبن���اء 

وع�ضاكم عالقوة. 

“لدوه قبل البلعة” 

ظ���ن املواط���ن الإي���راين ع���رب اخلدع 
الر�ضمي���ة الت���ي مور�ض���ت �ض���ده اأن رفع 
العقوبات عن اإي���ران على خلفية التفاق 
اأعب���اء ارتف���اع  الن���ووي، �ضيخف���ف عن���ه 
الت�ضخ���م ويقلل من الدين العام وارتفاع 
م�ضت���وى البطالة واجلوع وغ���الء الأ�ضعار، 
وعزز خ���دع احلكومة والنظ���ام ما تداولته 
و�ضائل الإعالم الإيرانية ب�ضاأن ال�ضتثمار 
الهاب بقوة على ����رساع �ضفينة القت�ضاد 
وال�ضناع���ة الإيرانية، لك���ن فال املواطن 
الإي���راين خ���اب فالو�ض���ع الآن اأ�ض���واأ م���ا 

يكون رغم مرور عام ون�ضف على التفاق 
الن���ووي النهائي مع جمموع���ة ال�ضت وما 
اأ�ضي���ع عن رف���ع العقوب���ات، وفوجئ هذا 
املواط���ن ب���اأن عقوب���ات اأخ���رى فر�ضت 
عل���ى البلد عل���ى خلفية مل���ف ال�ضواريخ 
البال�ضتية. ف�ضال عن ما يذكره املتابعون 
لالأو�ض���اع الإيراني���ة حيث اإنه���م يقولون 
اإن ح���وت الف�ض���اد الإي���راين يبتل���ع اأغلب 
م���وارد اإيران اإن مل نق���ل كلها، ف�ضال عن 
م���ا تبتلع���ه �ضيا�ضات التدخ���ل يف �ضوؤون 
الآخرين و�ضناع���ة امليلي�ضيات الإرهابية 

وكل���ف متويله���ا ون�رس احل���روب وتو�ضيع 
جغرافيته���ا عربيا واآ�ضيوي���ا واأفريقيا بل 

عامليا.
فقد اأعلن امل����رسف املركزي الإيراين 
يف تقري���ر ر�ضم���ي ي���وم 9/4/2017 اأن 
ال�ضيول���ة النقدي���ة يف اإي���ران ازدادت اإلى 
م�ضت���وى اأكرث من مليون و211 األف مليار 
توم���ان حلد تاري���خ 18/02/2017، هذا 
يعني اأن م���ا يقارب من 200 مليار تومان 
لل�ضيول���ة  تقريب���ا(  دولر  ملي���ارات   6(
النقدية يف اإي���ران ازدادت خالل فرتة 11 

�ضهرا م�ضت.
للتقاري���ر  وطبق���ا  اأخ���رى  جه���ة  م���ن 
الر�ضمية اجتازت ديون الدولة للم�ضارف 
وخمتل���ف املوؤ�ض�ض���ات 700 األ���ف ملي���ار 

تومان )ما يعادل 200 مليار دولر(.
والرئي����س الإي���راين روح���اين كان قد 
اأعلن يف �ضهر كانون الأول من عام  2014 
اأن���ه وريث دي���ون الدول���ة ال�ضابقة مببلغ 
200 األف مليار تومان. وعلى اأ�ضا�س هذه 
احل�ضابات اأوجدت يف حكومة روحاين ديون 
قدرها 500 األ���ف مليار تومان يف اأقل من 

اأرب���ع �ضن���وات. وه���ذا يعن���ي اأن م�ضتوى 
النه���ب وال�رسق���ة وتكاليف قت���ل ال�ضعب 
يف اإي���ران و�ضعوب البل���دان الأخرى نهبت 

م�ضبقا لل�ضنوات القادمة.
وبلغ���ة عل���م القت�ض���اد عن���د ازدياد 
ال�ضيول���ة النقدي���ة ب�ضكل �ضن���وي ومببلغ 
200 األف ملي���ار تومان )60 مليار دولر( 
يبلغ متو�ضط ديون الدولة 180 األف مليار 
توم���ان يف ال�ضنة، وه���ذان الأمران وجهان 
للعمل���ة امللطخة بال���دم والق���ذرة لنهب 
الكادحني يف البالد من قبل نظام املاليل.

 صافي الياسريالدولة اإليرانية في ظل الماللي وديون بأكثر من 200 مليار دوالر؟ )1(

فالح هادي الجنابي 

ل����و األقينا نظرة عل����ى التاريخ 
الهجم����ات  اأن  لوجدن����ا  املعا�����رس، 
الإرهابي����ة للمتطرف����ني الدينيني 
مل تكن موج����ودة �ضابقا، وظهرت 
�ضيط����رة  بع����د  وا�ضح����ة  ب�ض����ورة 
التيار الدين����ي املتطرف يف اإيران 
بنه����ج  واللت����زام  احلك����م  عل����ى 
“ت�ضدير الث����ورة” وهو يف حقيقة 
اأم����ره ت�ضدي����ر التط����رف الدين����ي 
الأ�ضا�ض����ي يف  ال����ذي كان الرك����ن 
التاأ�ضي�����س خ����الل الع�����رس احلديث 
للخالفات والنق�ضامات الطائفية، 
ذل����ك اأن ظه����ور مزاعم م����ن قبيل 
العربي����ة  البل����دان  املظلومي����ة يف 
وغره����ا م����ن الأم����ور الت����ي تبعث 
على الفرقة والختالف، �ضار جليا 
 ب����اأن م�ضدره طه����ران دون غرها.

�ضوري����ا  املاأ�ضاوي����ة يف  الأو�ض����اع 
والع����راق واليم����ن ولبن����ان، والتي 
ه����ي يف احلقيق����ة انعكا�����س لنهج 
التطرف الديني الذي بات يهيمن 
على هذه ال����دول، مل يعد �رسا على 
اأح����د اأن طه����ران تقف خل����ف هذه 
املوج����ه  دور  وتلع����ب  الأو�ض����اع 
الوا�ضح  الأ�ضا�ض����ي فيه����ا، وم����ن 
الأخ����رة  الإرهابي����ة  الهجم����ات  اأن 
لده�����س  �ضاحن����ات  با�ضتخ����دام 
املدنيني اأو عمليات تفجر كالتي 
الأ�ضا�����س  يف  القاه����رة،  يف  ج����رت 
انعكا�����س وامت����داد مل����ا يجري يف 
ال����دول الت����ي اأ�رسن����ا اإليه����ا، وم����ا 
يج����ري فيها من مواجهات طائفية 
وغره����ا من الأم����ور ينعك�س �ضلبا 
عل����ى العامل وتظهر اآث����اره ب�ضورة 
اأو باأخ����رى، ومن هنا فمن ال�رسوري 
ج����دا اأن يكون هناك جه����د عربي � 
اإ�ضالم����ي � دويل م�ضرتك يف �ضبيل 
و�ض����ع اآلية وخارطة طريق من اأجل 
ال�ضيط����رة عل����ى ظاه����رة التطرف 
وحتجيمه����ا  والإره����اب  الدين����ي 
 و�ضول اإلى الق�ض����اء التام عليها.
خطر التطرف الديني الذي ي�رسب 
املنطق����ة والعامل لي�س مبعزل اأبدا 
ع����ن نظ����ام اجلمهوري����ة الإ�ضالمية 
الإيرانية الذي قام بقوننة ت�ضدير 
التطرف الديني من خالل املواد 3 
و11 و154 م����ن الد�ضتور الإيراين 
الر�ضم����ي املعمول ب����ه حاليا حتت 
و�ضبابي����ة  متويهي����ة  �ضع����ارات 
اأو  امل�ضت�ضعف����ني  ن�����رسة  نظ����ر 
الوح����دة الإ�ضالمي����ة، وهنا يجب اأن 
ل نن�ض����ى الو�ض����ف ال����ذي اأطلقته 
زعيم����ة املعار�ض����ة الإيرانية مرمي 
رج����وي عل����ى طه����ران باعتباره����ا 
“بوؤرة التط����رف الديني والإرهاب 
يف املنطق����ة والع����امل”، موؤكدة اأنه 
ل اأم����ن ول ا�ضتق����رار من دون ردم 
وال�ضبيل  والطري����ق  الب����وؤرة،  هذه 
احلقيق����ي والأقوم ملعاجلة ظاهرة 
التط����رف الديني يب����داأ من طهران 
لأن خم����زن ال�ض����م الزع����اف هناك. 

“احلوار”.

عن بؤرة التطرف 
واإلرهاب مرة أخرى



ارتفاع فائ�ض املعامالت اجلارية 
مبنطقة اليورو يف فرباير

فرانكف���ورت - روي���رز: اأظه���رت بيان���ات من 
البن���ك املرك���زي الأوروب���ي اأم�ض اأن فائ����ض ميزان 
املعام���الت اجلاري���ة ملنطق���ة الي���ورو ارتف���ع كثرًيا 
يف فرباي���ر، بع���د هبوطه لأدن���ى م�ستوى ل���ه يف عام 
يف ال�سه���ر ال�ساب���ق. وزاد فائ�ض مي���زان املعامالت 
اجلاري���ة اإلى 27.9 مليار ي���ورو )29.9 مليار دولر( 
يف فرباي���ر من 3.1 ملي���ار يورو يف يناي���ر. واأظهرت 
الأرقام املعدلة لأخذ العوامل املو�سمية واأيام العمل 
يف احل�سبان اأن الفائ�ض ارتفع اإلى 37.9 مليار يورو 

من 26.1 مليار.

“نيكي” تغلق مرتفعة عند اأعلى م�ستوى يف اأ�سبوع ون�سف
طوكي���و - وا�ض: ارتفعت الأ�سهم اليابانية اإلى اأعلى م�ستوياتها يف اأ�سبوع ون�سف الأ�سبوع يف ختام 
التعام���الت اأم����ض. و�سعد موؤ�رش نيك���ي القيا�سي 1 % ليغلق عند 18620.75 نقط���ة، وهو اأعلى م�ستوى 

اإغالق له منذ 11 اأبريل.
وق���ال املتعاملون اإن املعنويات تعّززت بفعل ت�رشيحات اأدلى به���ا وزير اخلزانة الأمريكي �ستيفن 
منوت�س���ن، اأم�ض، وقال فيه���ا اإن اإدارة الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب �ستك�سف قريًبا عن خطة اإ�سالح 

�رشيبي وتتوقع اأن تنال موافقة الكوجنر�ض هذا العام.
وا�ستق���ر الدولر اأمام الن عند 109.32 ين بعدما ارتف���ع 0.4 %، اأم�ض، وهو ما دفع اأ�سهم �رشكات 
�سناع���ة ال�سي���ارات وغريها من �رشكات الت�سدي���ر لل�سعود، بيد اأن �سهم فوجي فيل���م هبط 4 % بعدما 
اأجل���ت ال�رشكة اإ�سدار تقري���ر نتائج اأعمالها ب�سبب حتقيق يف ممار�سات حما�سبية يف وحدة تابعة باخلارج. 
وارتفع موؤ�رش توبك�ض الأو�سع نطاًقا 1.1 % اإلى 1488.58 نقطة و�سعد موؤ�رش جيه.بي.اإك�ض-نيكي 400 

بن�سبة 1.1 %، اأي�ًسا لينهي اليوم عند 13321.58 نقطة.
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اقتصاد

“ال�شــــوق ال�شعبيــــة”... األـــوان الأغــرا�س والنـــا�س
تبق���ى الأ�سواق ال�سعبي���ة يف اأي بلد حول العامل، 
روح التج���ارة وقلبها الناب�ض، على الرغم من التطور 

وانت�سار املجمعات واملحالت احلديثة واملنظمة.
جت���د فيها م���ا تريد، اأ�سي���اء ل تتوقعه���ا، اأنا�ض 
ل تعتق���د اأنه���م يذهبون هن���اك، خليط م���ن الأغنياء 
والفق���راء ومتو�سطي الدخل، عم���ال، موظفون، كبار 

و�سغار، �سيدات ورجال، فهي بالفعل �سوق جامعة.
ال�سعبي���ة  عي�س���ى  مدين���ة  �س���وق  ترب���ع 
“املقا�سي�ض” عل���ى م�ساحة ل باأ�ض بها قادرة على 
ا�ستيع���اب مئ���ات الأب���واب التجاري���ة امل�سممة على 
البن���اء البحرين���ي الراث���ي، لتق���دم األ���وان الب�سائع 
املختلفة، فمنه���ا اجلديد ومنه���ا امل�ستعمل، والكل 
يجد �سالته من دون عناء، بح�سب ما تقول اأم عبداهلل.

وجدناه���ا تبحث ع���ن قطعة لغاز الطب���خ، قلبت 
العدي���د من النرثي���ات التي يفر�سه���ا �ساب هندي، 
عل���ى ر�سيف �سي���ق بجانب اأحد املح���الت التي تبيع 
“اخل���ردوات”، الت���ي قالت “اإحدى عي���ون الغاز لدي 
ُتِلَف���ت، واأنا هنا لأبح���ث عن واحدة بديل���ة، فال�رشكة 
ال�سانع���ة ل توف���ر قطع الغي���ار كون املنت���ج قدمًيا 

بع����ض ال�سيء، لكن بهذه ال�سوق اأجدها بب�ساطة وقد 
تكون اأ�سلية”.

وتابعت “هنا جت���د كل �سيء، فثمة من يفر�ض 
الأر�ض باأ�سياء ي�سعب تخيل اأنها تباع”.

�سعي���د �سامح، م�رشي اجلن�سي���ة، يوؤكد اأنه يرتاد 
ال�س���وق ال�سعبي���ة كل ي���وم جمع���ة ل لأمر م���ا، ولكن 
���ا يف ف�سل  للت�سلي���ة - عل���ى حدِّ تعب���ريه - خ�سو�سً
���ا للتعرف على  ال�ست���اء، فهو يرى فيه���ا مكاًنا مثاليًّ
الأ�سي���اء والأ�سعار ف�سالً عن اأن���ه قد يعرث على �سيء 

ي�سريه من دون تخطيط.
واأو�سح اأن “الب�سائع هنا رخي�سة الثمن واأحياًنا 
كثرية تكون بنف�ض جودة املح���الت العادية، كما اأنه 
ميكن لغ���ري املقتدرين اإيجاد �سل���ع م�ستعلمة ميكن 
ا�ستخدامه���ا ول�سيما تلك املتعلقة ب���اأدوات واأثاث 

املنزل”.
عي�س���ى  مدين���ة  ال�سعبي���ة يف  ال�س���وق  وتفت���ح 
)املنظم���ة( اأبوابه���ا ط���وال الأ�سبوع، لك���ن ل ميكن 
اإيج���اد الب�سائ���ع امل�ستعمل���ة والفر�س���ات واحل���راك 
ال�سعبي احلقيق���ي اإل يف اأيام اجلم���ع وال�سبت، حيث 
تن�سط ب�سكل كبري وتتزاحم الأقدام، يف �ساحة جانبية 

خ�س�ست لهذا الغر�ض.

احلاج بوعلي، تاجر ق���دمي وله وزنه واحرامه يف 
ال�سوق، يجل�ض على اأريكت���ه اخل�سبية البالية ويحرك 
التجارة باإ�س���ارة من اأ�سابعه اإل���ى العمالة لديه، تنم 
عن خربة وب���اع طويل.. يقول اإن “ال�سوق توفر جميع 
طلب���ات الزبائ���ن تقريًب���ا، تبداأ من املخي���ط وتنتهي 

بغرف النوم”.
لكنه اأ�س���ار اإلى �سيق امل�ساحة وتراكم الب�سائع 

ومزاحم���ة اجلالي���ات الأجنبية عل���ى رزق البحرينين، 
مطالًب���ا ب����رشورة تنظي���م امل�ساأل���ة اأك���رث وحتدي���د 

ال�سالحيات.
وتن�سط اأي���ام اجلمعة جتارة احليوان���ات الألفية 
والداجن���ة، حيث خ�س�ض لها مكان حمدد على اأطراف 
ال�س���وق، ليجتم���ع حمب���و ه���ذه احليوان���ات والطيور، 

ويتباحثون اأمرهم ويبيعون وي�سرون.

وللُحل���ي وال�سب���ح والتح���ف ن�سي���ب يف الرزق.. 
فر�سات متخ�س�س���ة تعر�ض ما بحوزتها بطريقة غري 

منتظمة.. ب�سائع مكد�سة واأ�سعار متفاوتة.
يقول ك���رمي عالوي اإن���ه ياأتي ال�س���وق اأ�سبوعيًّا 
يبح���ث عن بع����ض التح���ف القدمي���ة “الأنتيك” فهو 
يع�سقه���ا ويجده���ا ب�سهول���ة يف ال�س���وق، ف�س���ال عن 
اأنه���ا تعر�ض باأ�سع���ار معقولة قيا�ًس���ا باأماكن اأخرى، 

ول�سيما اإذا كانت م�ستعملة.
الهن���دي  يج���د  كذل���ك..  متواج���دة  املالب����ض 
�رشي���ف �سالته، فه���و ي�سري مالب����ض رخي�سة الثمن 
وم�ستعملة بع����ض ال�سيء تنا�سب دخل���ه املتوا�سع، 
م���ع اأنه يج���د - بح�سب و�سف���ه - اأحياًنا م���ا هو �سبه 

م�ستعمل ويحمل ماركات عاملية.
التاج���ر اليمن���ي اأبو حمم���ود، بن اأن���ه يعمل يف 
ال�س���وق ويف جت���ارة ال�سج���اد حتدي���ًدا من���ذ نحو 10 
�سن���وات، فهناك حمل اأو واجهة ميتلكها اأبوه، وتوفر 

له ولإخوته م�سدر رزق.
واأك���د اأن “ال�سوق ت�سه���د زحاًم���ا وتدافًعا جيًدا 
���ا يف نهاية الأ�سب���وع واأيام العطل،  للزبائ���ن خ�سو�سً
ف�سالً عن ارتيادها من اأنا����ض بجميع الطبقات، )...( 

فهناك من يحب هذه الأ�سواق”.

املحرر القت�شادي

اأقف����ل موؤ�����رش البحري����ن الع����ام عن����د م�ستوى 
1،334.42 نقط����ة، براجع ق����دره 21.8 نقطة، ما 
ن�سبته 1.61 % مقارنة باإقفاله يف نهاية الأ�سبوع 

املا�سي والذي بلغ 1،356.22 نقطة.
وبلغت كمية الأ�سه����م املتداولة يف “بور�سة 
البحري����ن” خ����الل ه����ذا الأ�سب����وع 73 مليوًنا و91 
األًفا 326 �سهًما بقيم����ة اإجمالية قدرها 6 مالين 
و331 األًفا و326 ديناًرا، نفذها الو�سطاء ل�سالح 

امل�ستثمرين من خالل 375 �سفقة.
وت����داول امل�ستثم����رون خ����الل ه����ذا الأ�سبوع 
اأ�سهم 27 �رشكة، ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 8 �رشكات، 
يف ح����ن انخف�س����ت اأ�سع����ار اأ�سه����م 10 �رشكات، 
اأقفاله����ا  باأ�سع����ار  ال�����رشكات  باق����ي  واحتفظ����ت 

ال�سابق. 

مساهمة القطاعات في القيمة اإلجمالية
ا�ستحوذ عل���ى املرك���ز الأول يف تعامالت هذا 
الأ�سبوع قطاع ال�ستثمار، حيث بلغت قيمة اأ�سهمه 
املتداول���ة 3 مالي���ن و140 األًف���ا و384 ديناًرا اأو 
م���ا ن�سبت���ه 49.60 % م���ن اإجمايل قيم���ة الأ�سهم 
املتداول���ة وبكمي���ة قدرها 61 مليوًن���ا و572 األًفا 

و662 �سهًما، مت تنفيذها من خالل 38 �سفقة.
اأم���ا املرتب���ة الثاني���ة فقد كانت م���ن ن�سيب 
قط���اع البنوك التجارية، حي���ث بلغت قيمة اأ�سهمه 
املتداول���ة مليوًنا و423 األًف���ا و231 ديناًرا بن�سبة 
22.48 % م���ن اإجم���ايل قيم���ة الأ�سه���م املتداولة 
يف البور�س���ة وبكمية قدره���ا 7 مالين و575 األًفا 

و792 �سهًما، مت تنفيذها من خالل 172 �سفقة.

أداء الشركات المسجلة في البورصة
اأم���ا على م�ست���وى ال����رشكات فقد ج���اء بنك 

البحري���ن وال����رشق الأو�س���ط يف املرك���ز الأول من 

حي���ث القيم���ة، اإذ بلغت قيم���ة اأ�سهمه 3 مالين 

و54 األًف���ا و591 دين���اًرا وبن�سب���ة 48.25 % من 

قيم���ة الأ�سه���م املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 61 

مليوًن���ا و91 األًفا و823 �سهًم���ا، مت تنفيذها من 
خالل 16 �سفقة.

وج���اءت يف املرك���ز الث���اين �رشك���ة البحري���ن 
لالأ�س���واق احل���رة بقيمة قدره���ا 818 األًفا و905 
دنان���ري وبن�سب���ة 12.93 % م���ن قيم���ة الأ�سهم 
املتداول���ة وبكمية قدرها مليون و69 األًفا و810 

اأ�سهم، مت تنفيذها من خالل �سفقة واحدة.

المتوسط اليومي خالل األسبوع
وبالع���ودة اإل���ى معدلت الت���داول خالل هذا 
الأ�سب���وع من خالل 5 اأيام عمل، جند اأن املتو�سط 
اليوم���ي لقيم���ة الأ�سه���م املتداولة بل���غ مليوًنا 
و266 األًف���ا و265 ديناًرا، يف حن كان املتو�سط 
اليوم���ي لكمي���ة الأ�سه���م املتداول���ة 14 مليوًنا 
و618 األًف���ا و265 �سهًم���ا، اأم���ا متو�س���ط ع���دد 

ال�سفقات خالل هذا الأ�سبوع فبلغ 75 �سفقة.

73 مليــــــــون �شهـــــــــــم تــداولت “امل�شتثمـــــــــرون”
بقيمة 6.3 مليون دينار

املحرر القت�شادي

• م�ساهمة القطاعات يف القيمة الإجمالية للتداول خالل الأ�سبوع	

البحرين ت�شارك يف ملتقى الإعالم البرتويل يف اأبوظبيالكويت تن�شئ جممع برتوكيماويات بالبحرين 
حممد بن خليفة: النمو يف اأ�سواق النفط ي�سهد تطورات اإيجابيًة

ع����وايل - بابك����و: �س����ارك وزير النف����ط ال�سيخ 
حمم����د ب����ن خليف����ة ب����ن اأحم����د اآل خليف����ة يف جل�سة 
النقا�����ض الوزاري����ة ح����ول “دور الإع����الم وتوجهات 
م�ستقب����ل اأ�سواق الب����رول” وذلك خ����الل فعاليات 
ملتقى الإع����الم البرويل الثالث ال����ذي ا�ست�سافته 

اأبوظبي. 
وذكر الوزي����ر اأن النمو يف اأ�سواق النفط ي�سهد 
يف الوق����ت احلا�����رش تط����ورات اإيجابيًة، وه����ذا دليل 
عل����ى جناح اخلطوات الأخرية التي قامت بها منظمة 
اأوب����ك، م�سيًفا اأن ال�ستثمار يف النفط يوؤتي بثماره 
الطيبة بعد ف����رة من الوقت، واأن ال�سبق يف حتليل 
املعلوم����ات املتواف����رة ينطوي عل����ى اأهمية كبرية. 
كم����ا تطرق اإلى ا�ستم����رار املي����زة التناف�سية لدول 
جمل�����ض التع����اون خا�س����ة يف توافر غ����از الإيثيلن، 
حيث ت�سعى دول اخلليج اإلى زيادة اإنتاج هذا الغاز 

و�سمان توفري الحتياطيات وت�سويقه.
وي�س����ارك يف امللتق����ى نخبة من ال����وزراء وكبار 
امل�سوؤول����ن واخلرباء وامل�ست�ساري����ن والإعالمين. 
ويق����ام حت����ت �سع����ار “الإع����الم الب����رويل اخلليجي 

والجتاهات امل�ستقبلية للطاق����ة” يف اإطار اجلهود 
الرامية اإل����ى تفعيل ا�سراتيجي����ة الإعالم البرويل 
لدول جمل�ض التعاون والهادفة اإلى اإبراز دور قطاع 
النفط واإجنازات ال�سناعة البرولية بدول املجل�ض.

ابوظبي - كونا: اأعلن وزير النفط ووزير 
الكهرباء واملاء الكويت���ي ع�سام املرزوق اأن 
دول���ة الكويت �ستوقع اتفاقي���ة لإن�ساء جممع 
للبروكيماويات العطرية يف البحرين يف مايو 

املقبل.
جاء ذل���ك، خالل جل�س���ة نقا�سي���ة لوزراء 
النفط والطاقة بدول جمل�ض التعاون اخلليجي 
اأقيم���ت على هام�ض ملتق���ى الإعالم البرويل 
اخلليج���ي الثال���ث ال���ذي اختتم���ت فعالياته 

اخلمي�ض يف العا�سمة الإماراتية ابوظبي.
واأ�ساف امل���رزوق خالل اجلل�س���ة “لدينا 
م�ساري���ع اأخ���رى يف املرحل���ة املقبل���ة لتنويع 
امل���وارد القت�سادية بدلً م���ن العتماد على 
النف���ط اخل���ام ومنه���ا اتفاقي���ات ال�رشاكة مع 

�سلطنة عمان لإن�ساء م�سفاة الدقم”.
الكويتي���ة  امل�ساري���ع  اأن  اإل���ى  ولف���ت 

�ست�سم���ل اأي�ًسا دولً اأخ���رى منها الهند وكندا 
والوليات املتحدة.

وق���ال “اإن التن���وع يف منتج���ات النف���ط 
اخل���ام هدف رئي�ض لن���ا الآن” م�س���رًيا اإلى اأن 
البروكيماويات باتت اأحد الأهداف الأ�سا�سية 

يف جميع دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
واأكد املرزوق اأن انخفا�ض اأ�سعار النفط 
يف الف���رة ال�سابق���ة مل يغ���ري من خط���ة دولة 
الكوي���ت ال�سراتيجي���ة على م���دى ال�سنوات 
اخلم����ض املقبلة واملتعلق���ة مب�ساريع الطاقة 
الت���ي يبلغ حجم الإنفاق عليها نحو 120 مليار 

دولر.
واأو�سح اأنه “مت اإجناز 30 % من م�ساريع 
اخلط���ة ال�سراتيجي���ة وتبق���ى 70 % منها” 
م�س���رًيا اإل���ى “اأن اخلط���ة �ست�ستكم���ل خ���الل 

ال�سنوات الثالث املقبلة”.
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تخفي�ض ر�أ�سمال 3 �رشكات �إلى 62 مليون دوالر
75 % منها م�سنفة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اأعلن مرك����ز البحري����ن للم�ستثمري����ن التابع 
ل����وزارة ال�سناعة والتج����ارة وال�سياحة عن تقدم 
4 �����ركات تعم����ل يف اأن�سطة خمتلف����ة يف ال�سوق 

املحلي بطلبات لتخفي�ض راأ�سمالها.
اجلري����دة  املن�س����ورة يف  للبيان����ات  ووفًق����ا 
الر�سمي����ة، ف����اإن 75 % م����ن ال�����ركات طلب����ت 
تخفي�����ض راأ�سماله����ا م�سنف����ة �رك����ة م�ساهم����ة 
بحريني����ة مقفل����ة، و25 % م�سنف����ة �رك����ة ذات 

م�سوؤولية حمدودة.
واأظه����رت البيان����ات اأن 3 �����ركات م�سنفة 
�ركة م�ساهمة بحريني����ة مقفلة تقدمت بطلبات 
لتخفي�����ض راأ�سماله����ا، وه����ي: جمموع����ة الني����ل 
واخللي����ج لال�ستثمارات البرتولي����ة التي تقدمت 
بطل����ب لتخفي�����ض راأ�سماله����ا م����ن 160 مليون 
دوالر موزعة على 1.6 مليون ح�سة قيمة احل�سة 
الواحدة 100 دوالر اإلى 62 مليون دوالر موزعة 
عل����ى 620 األف ح�سة قيمة احل�سة الواحدة 100 
دوالر، كم����ا تقدمت “�س����وق البحري����ن املالية” 
بطل����ب لتخفي�����ض راأ�سماله����ا م����ن راأ�����ض املال 
امل�رح به البال����غ 72 مليون دوالر وراأ�ض املال 
ال�س����ادر البال����غ 72 ملي����ون دوالر وراأ�ض املال 
املدف����وع البالغ 72 مليون دوالر اإلى راأ�ض املال 
امل�رح به البالغ 14 ملي����ون دوالر وراأ�ض املال 
ال�س����ادر  البال����غ نح����و 1.4 ملي����ون دوالر وراأ�ض 
املال املدف����وع البالغ قراب����ة 1.4 مليون دوالر، 

وكذل����ك تقدم����ت �ركة “�سعيد فخ����ر التجارية” 
بطلب لتخفي�ض راأ�سماله����ا من 650 األف دينار 
اإل����ى نح����و 618.48 األف دين����ار، واأي�ًسا تقدمت 
�رك����ة واحدة م�سنف����ة ذات م�سوؤولي����ة حمدودة 
حتم����ل ا�س����م “التو�سع ملق����اوالت البناء” بطلب 
لتخفي�����ض راأ�سماله����ا من 40 األف دين����ار اإلى 3 

اآالف دينار.
ويف ال�سياق ذاته، اأ�سارت البيانات الر�سمية 
اإل����ى اأن 15 �ركة قد تقدم����ت بطلبات تت�سمن 
تغي����ر �سكله����ا القان����وين وحتوي����ل ن�ساطها اأو 
حتوي����ل اأن�سطة فروع تابعة له����ا اأو تغير اال�سم 

التجاري لل�ركة.
اإلى ذلك، مل تتقدم اأي �ركة ملركز البحرين 
يف هذا االأ�سبوع بطلبات للخروج طوًعا من ال�سوق 
املحلي����ة وت�سفي����ة اأعماله����ا ب�سف����ة اختيارية، 
وفًقا الأحكام قانون ال�����ركات التجارية ال�سادر 

باملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 2001.
وكان����ت ق����د تقدم����ت 7 �����ركات تعم����ل يف 
اأن�سطة متنوعة بطلب اخل����روج طوًعا من ال�سوق 
املحلي����ة وت�سفي����ة اأعماله����ا ب�سف����ة اختيارية، 
باإجم����ايل روؤو�����ض اأموال بلغ����ت 81.5 األف دينار 

خالل االأ�سبوع قبل املا�سي.

• مل تتقدم اأي �ركة بطلبات للخروج طوًعا من ال�سوق )اأر�سيفية(	

�ملحرر �القت�سادي

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي

البن���ك  يف  رئي�س���ون  م�ساهم���ون  اأج���رى 
االأهل���ي املتح���د �سفق���ات عدة لبي���ع مليون 
و538 األًف���ا و182 �سهًما بقرابة 1.11 مليون 
األ���ف �سه���م بنح���و   402.533 دوالر، و����راء 

293.85 األف دوالر.
وتعود تفا�سي���ل ال�سفقات التي نفذها 
اأ�سخا����ض رئي�سيني بالبنك ي���وم االأربعاء 12 
ابري���ل اجل���اري ل����راء 402.533 األ���ف �سهم 
ب�سع���ر 0.730 دوالر لل�سه���م الواح���د، وبي���ع 
716.678 األ���ف �سه���م ب�سع���ر 0.725 دوالر 
لل�سه���م الواحد، وكذلك بي���ع 739.916 األف 

�سهم ب�سعر 0.725 دوالر لل�سهم الواحد.
كم���ا نف���ذ اأح���د االأ�سخا����ض الرئي�سيني 

بالبن���ك �سفقة يوم االأربعاء 19 ابريل اجلاري 
لبي���ع 81.588 األف �سهم ب�سعر 0.720 دوالر 

لل�سهم الواحد.
يف  تداول���وا  ق���د  امل�ستثم���رون  وكان 
البور�س���ة ي���وم االأربع���اء 12 ابري���ل اجل���اري 
4.37 ملي���ون �سه���م، بقيم���ة اإجمالية قدرها 
1.27 مليون دينار، مت تنفيذها من خالل 82 
�سفقة، حيث رك���ز امل�ستثم���رون تعامالتهم 

على اأ�سهم قطاع البنوك التجارية.
ويف يوم االأربعاء 19 ابريل اجلاري تداول 
امل�ستثمرون يف البور�سة 1.30 مليون �سهم، 
بقيمة اإجمالية قدرها 518.75 األف دينار، مت 

تنفيذها من خالل 42 �سفقة.

اأعلن���ت جمموع���ة ج���ي اف ات����ض املالية 
اأن جمل����ض االإدارة �سوف يعق���د اجتماعه يوم 
الثالثاء 2 ماي���و املقبل بدالً من يوم اخلمي�ض 
11 مايو، وذلك يف متام ال�ساعة 1:00 ظهًرا.

واأو�سح���ت املجموع���ة اأن الغر����ض م���ن 
االجتم���اع مناق�س���ة واإق���رار البيان���ات املالية 

للفرتة املنتهية يف 31 مار�ض املا�سي.
وكانت املجموعة ق���د اأعلنت عن حتقيق 
رب���ح �ساف للم�ساهمني بالع���ام 2016 بلغت 

قيمته 217.12 مليون دوالر لل�سنة املنتهية 
يف 31 دي�سم���ر 2016، مبا ميثل قفزة كبرة 
يف مع���دل الربح مقارن���ة بخ�سائر بقيمة 5.52 
ملي���ون دوالر �سجلته���ا املجموع���ة يف الع���ام 

2015؛ جراء اعتماد خم�س�سات.
كما �سجلت املجموعة ربًحا موّحًدا �سافًيا 
بقيمة 233.05 ملي���ون دوالر بالعام، مقارنة 
مب���ا مق���داره 12.03 ملي���ون دوالر يف الع���ام 

ال�سابق.

“األهلي المتحد”: صفقات عدة لبيع وشراء أسهم

“جي اف اتش”: تغيير موعد اجتماع مجلس اإلدارة

40 مليار دوالر ميز�نّية م�رشف لبنان 
�لنفط يرتفع رغم خماوف من تنامي تخمة �ملعرو�ض

برنت متجها لتكبد خ�سارة اأ�سبوعية ن�سبتها 5 %

عوا�سم - روي���رتز: ارتفع النفط، اأم�ض، لكنه ال 
يزال متجًه���ا لتكبد اأكر خ�س���ارة اأ�سبوعية يف �سهر، 
و�س���ط �سكوك يف اأن ت���وؤدي تخفي�سات االإنتاج التي 
تقوده���ا اأوبك اإلى اإعادة التوازن لل�سوق التي تعاين 

من تخمة باملعرو�ض.
وزاد خ���ام القيا����ض العامل���ي مزي���ج برن���ت يف 
العق���ود االآجلة ت�سليم �سهر اأق���رب ا�ستحقاق ثمانية 
�سنتات اإلى 53.07 دوالر للرميل، لكنه يظل متجها 
لتكب���د خ�سارة اأ�سبوعية ن�سبتها 5 % هي االأكر منذ 
اأ�سب���وع العا�ر م���ن مار�ض. وبلغ خام غ���رب تك�سا�ض 
الو�سي���ط االأمركي يف عقود �سهر اأق���رب ا�ستحقاق 
50.82 دوالر للرميل بزي���ادة 11 �سنًتا عن االإغالق 
�ل�ساب���ق، ويتجه لت�سجيل هبوط �أ�سبوعي ن�سبته 4.5 

% هو االأكر منذ العا�ر من مار�ض اأي�ًسا.
ون���زل اخلام���ان اأكرث من 3.5 % ل���كل منهما يف 
وقت �سابق ه���ذا االأ�سبوع بعدما ث���ارت ال�سكوك يف 
تاأثر اجلهود التي تقودها منظمة البلدان امل�سدرة 

للب���رتول )اأوبك( خلف����ض االإنتاج بنح���و 1.8 مليون 
برميل يوميًّا خالل الن�سف االأول من العام احلايل.

وقفز االإنتاج االأمركي نحو 10 % منذ منت�سف 
2016 لي�سل اإلى 9.25 مليون برميل يوميًّا، مقرتًبا 
م���ن م�ستوي���ات ال�سعودي���ة ورو�سيا اأك���ر منتجني 

للنف���ط يف الع���امل. وق���ال وزي���ر الطاق���ة الرو�س���ي 
األك�سن���در نوفاك اإن الو�سع يف �س���وق النفط حت�ّسن 
ب�سبب انخفا����ض اإمدادات اخلام. وذكر نوفاك، خالل 
زيارت���ه طوكيو، اإن���ه على ات�سال م���ع منتجي النفط 

الرو�ض ب�ساأن ال�سوق.

• االإنتاج االأمركي قفز نحو 10 % منذ منت�سف 2016 )اأر�سيفية(	

ب���روت - وا�ض: اأظهرت ميزانّية م�رف 
املوج���ودات  ���ا يف  انخفا�سً املجّمع���ة  لبن���ان 
بالعملة االأجنبّية مببلغ قدره 919.15 مليون 
دوالر خ���الل الن�سف الثاين من مار�ض 2017، 
لتبل���غ 40.09 مليار دوالر م���ن 41.01 مليار 

يف منت�سفه.
وع���زا تقرير ُن�ر يف ب���روت هذا الرتاجع 
اإل���ى قي���ام العديد م���ن امل�س���ارف اللبنانّية 
با�ستب���دال �سه���ادات االإيداع م���ن حمفظتها 
لدى م�رف لبنان باإ�سدار اليوروبوند اجلديد 
نت ميزانّي���ة م�رف لبنان  يف لبن���ان، فيم���ا بيِّ
ارتفاًع���ا يف قيمة احتياطات لبنان من الذهب 

ب� 381.71 مليون دوالر اإلى 11.47 مليار.
ولف���ت التقري���ر اإل���ى اأّن���ه عل���ى �سعيٍد 
�سن���وّي، زادت قيم���ة االحتياط���ات بالعمل���ة 
االأجنبّي���ة لدى م�رف لبن���ان بن�سبة 9.56 % 
)3.50 ملي���ار دوالر( مقارنًة بامل�ستوى الذي 
ل من العام  كانت علي���ه يف نهاية الف�سل االأوَّ

ال�سابق والبالغ حينها 36.59 مليار دوالر.

وب���نّي اأّن قيمة احتياط���ات الذهب لدى 
م�رف لبنان ارَتَفَعت ب� 84.29 مليون دوالر 
)0.74 %( على اأ�سا�ٍض �سنوّي عند مقارنتها 
���ل يف الف���رتة نف�سها من  بامل�ست���وى امُل�َسجَّ
الع���ام املا�سي والبالغ حينه���ا 11.38 مليار 
دوالر، ليك���ون ق���د زاد اإجم���ايل االحتياطات 
)ذه���ب وعمل���ة اأجنبّية( ب���� 3.58 مليار دوالر 
اإل���ى 51.55 ملي���ار مقاب���ل 47.97 مليار يف 

الفرتة نف�سها من العام امُلن�رم.
واأ�سار التقرير اإلى اأّنه موجودات م�رف 
838.53 ملي���ون دوالر  َتراَجَع���ت ب  لبن���ان 
خ���الل الن�س���ف الثاين من مار����ض 2017 اإلى 
101.92 ملي���ار دوالر، وذل���ك اإث���ر انخفا�ض 
قيمة االحتياطات بن�سبة 1.03 % اإلى 51.55 
مليار دوالر، تراُفًقا مع انكما�ض قيمة حمفظة 
االأوراق املالّي���ة بن�سب���ة 1.11 % اإلى 24.24 
مليار دوالر وتراُجع قيمة حمفظة الت�سليفات 
اإل���ى القطاع املايل اللبن���اين بن�سبة 3.21 % 

اإلى 5.84 مليار دوالر.

�لذهب ي�ستقر مع توخي �مل�ستثمرين �حلذر
قبيل االنتخابات الفرن�سية

عوا�س����م - رويرتز: ا�ستقر الذهب اأم�ض 
م����ع ا�ستم����رار الطلب على امل����الذات االآمنة، 
يف الوق����ت ال����ذي يراقب في����ه امل�ستثمرون 
انتخابات الرئا�سة الفرن�سية الو�سيكة التي 

ي�سعب التنبوؤ بنتائجها.
وتراج����ع الذهب يف املعام����الت الفورية 
لالأوقي����ة  دوالر   1280.01 اإل����ى   %  0.1
خ�س����ارة  اأول  لتكب����د  متجه����ا  )االأون�س����ة( 

اأ�سبوعية يف �ستة اأ�سابيع.
ونزل الذهب يف العقود االأمركية االآجلة 

0.2 % اإلى 1281.40 دوالر لالأوقية.
ويف وق����ت �سابق ه����ذا االأ�سب����وع، اأظهر 
ا�ستط����الع للراأي اأجرت����ه موؤ�س�سة �سيفيبوف 
ويحظ����ى مبتابعة قوية اأن املر�سحني االأوفر 
ا وهما اإميانوي����ل ماكرون ومارين لوبان  حظًّ
يفق����دان بع�ض الزخ����م قبل اجلول����ة االأولى 
م����ن االنتخابات التي جترى ي����وم االأحد، واأن 

املر�س����ح املحافظ فران�سوا في����ون ومر�سح 
اأق�س����ى الي�سار جان ل����وك ميلين�سون مازاال 

يناف�سان على الو�سول جلولة االإعادة.
وق����د ي����وؤدي ارتف����اع اأ�سع����ار الفائ����دة 

االأمركي����ة اأي�ًسا اإلى تقوي�����ض الطلب على 
املعدن االأ�سفر الذي ال يدر اأي فائدة.

وقال رئي�ض بن����ك االحتياطي االحتادي 
يف داال�����ض روب����رت كاب����الن اإنه ال ي����زال من 
املمكن رفع اأ�سع����ار الفائدة مرتني اأخريني 
ه����ذا العام لك����ن البنك املرك����زي االأمركي 
لدي����ه املرونة لالنتظار كي ي����رى التطورات 

االقت�سادية.
وم����ن ب����ني املع����ادن النفي�س����ة االأخرى، 
انخف�س����ت الف�سة 0.3 % اإلى 17.95 دوالر 
لالأوقية لتوا�سل خ�سائرها للجل�سة اخلام�سة. 
وهبطت الف�سة نحو 3 % منذ بداية االأ�سبوع 

احلايل.
وتراج����ع البالت����ني 0.7 % اإلى 970.90 
دوالر لالأوقي����ة، بينما ارتف����ع البالديوم 0.2 
% اإلى 798.55 دوالر لالأوقية بعد �سعوده 

اأكرث من 3 % يف اجلل�سة ال�سابقة.

• 0.1 % تراجع الذهب يف املعامالت الفورية )اأر�سيفية(	

ق���ال رئي����ض  روي���رتز:  تون����ض - 
ال�ساه���د  يو�س���ف  التون�س���ي  ال���وزراء 
اأم����ض، اإن احلكومة �ستحد من الواردات 
العج���ز  تفاق���م  ملجابه���ة  الع�سوائي���ة 
�لتج���اري وهب���وط �لدين���ار مل�ستويات 
قّو����ض  مم���ا  الي���ورو  اأم���ام  تاريخي���ة 

احتياطي العملة االأجنبية.
وقال ال�ساهد لل�سحافيني يف مدينة 
�سفاق����ض “تراجع الدين���ار هو انعكا�ض 
طبيعي لعج���ز امليزان التج���اري... لكن 
ال يج���ب اأن يك���ون هن���اك هل���ع �سنتخذ 
قرارات للحد من الواردات الع�سوائية”.

ا �سيعقد  واأ�ساف اأن جمل�ًس���ا وزاريًّ
االأ�سبوع املقبل لبحث التفا�سيل.

وارتف���ع العجز التج���اري لتون�ض يف 
الرب���ع االأول م���ن 2017 بن�سب���ة 57 % 
ليبل���غ 1.68 ملي���ار دوالر ب�سبب ارتفاع 

كبر يف الواردات.

تون�ض حتد من 
الواردات الع�سوائية 
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واأف�دت و�ش�ئل اإع���ام حملية ب�أن امل�شتبه 
ب���ه الث����ين الذي ق���دم بنف�ش���ه اإلى اأح���د مراكز 
ال�رشط���ة يف اأنتويرب ا�شم���ه يو�شف ي. اأو. وك�ن 
حلظة وق���وع الهجوم يعمل يف حمط���ة لل�شي�نة 
التقني���ة. كم� مل يعرث املحقق���ون على م� يثبت 
تورط هذ� �ل�شخ�ص يف �لن�شاط �لإرهابي يف �أثناء 

تفتي�ص �شقته.
وداهم���ت ال�رشطة الفرن�شية، يف اإط�ر البحث 
عن امل�شتبه به الث�ين يف ح�دثة اإطاق الن�ر التي 
وقع���ت يف �ل�شانزيليزي���ه، �شق���ة �شخ�ص يدعى 

كرمي �شوريف يف بلدة �شيل وق�مت بتفتي�شه�.
وقام���ت �ل�رشط���ة باإ�ش���د�ر مذك���رة توقيف 
للم�شتب���ه ب���ه �لثاين �لذي يعتق���د �أنه و�شل من 

بلجيكا �إلى �لعا�شمة �لفرن�شية عرب �لقطار.
من جهت���ه، ق����ل فران�ش���وا م���والن، مدعي 
باري����ص، �إن �ل�شلط���ات ح���ددت هوي���ة �مل�شلح 
�لذي نفذ �لهجوم، لكنها لن تعلن ��شمه �إلى �أن 

يكمل �ملحققون حترياتهم.
وق����ل موالن لل�شحفي���ن: “هوية امله�جم 
معروف���ة ومت الت�أك���د منه�. لن اأعل���ن ا�شمه الأن 
م�شيف����:  م�شتم���رة”،  واحلم���ات  التحقيق����ت 
“يريد املحقق���ون اأن يت�أكدوا اإن ك�ن له �رشك�ء 

اأم ال.”
وذك���رت وك�ل���ة “�أ�شو�شيت���د بر����ص”، عن 
م�ش����در يف ال�رشطة الفرن�شية، اأن امل�شتبه به يف 

هجوم باري�ص يبلغ من �لعمر 39 ع�م� وك�ن يقيم 
يف �إحدى �ل�شو�حي �رشقي �لعا�شمة باري�ص.

واأعلن���ت م�ش����در قريب���ة م���ن التحقيق اأن 
�ل�شلطات كانت جتري حتقيقا يف �إطار �لإرهاب 

ح���ول مطل���ق الن����ر بع���د اأن عرب ع���ن نيته قتل 
عنا�رش من �ل�رشطة.

وك�ن���ت عملية مداهم���ة منزل مطل���ق الن�ر 
ج���رت، م�شاء �خلمي����ص، يف منطق���ة �شني-�إي-

م���ارن يف �ل�شاحي���ة �لباري�شي���ة، وهو �شاحب 
يف  �مل�شتخدم���ة  �ل�شي���ارة  ت�شجي���ل  وثيق���ة 
االعت���داء، التي اأ�شفرت عن مقتل �رشطي واأحد 

منفذي الهجوم.

  للتو��شل:  )ق�شم �ل�شوؤون �لدولية: 17111482(              ق�شم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، النق�ل: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )�ل�شرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ص: 17111434(

�لإفر�ج عن �لقطريني �ملخطوفني يف �لعر�ق
بغد�د � �أ ف ب: �علن م�شت�شار وزير �لد�خلية �لعر�قي وهاب �لطائي �أم�ص �جلمعة �ن �ل�شيادين 

�لقطريني �ملختطفني يف �لعر�ق منذ 16 �شهر� �فرج عنهم ومت ت�شليمهم �لى وفد قطري.
وق���ال �لطائي لفر�ن�ص بر����ص “ت�شلمت وز�رة �لد�خلية �ل�شيادي���ن �لقطريني �ل 26 ونقوم 
�لن بعملي���ات �لتدقي���ق و�لتحقق من �لوثائق و�جلو�ز�ت وكذل���ك �لت�شوير و�خذ �لب�شمات لكل 

�شياد و�شيتم ت�شليمهم لل�شفري �لقطري”. ي�شار �لى عدم وجود �شفري لقطر يف بغد�د.
و�ك���د م�شدر مقرب من �ملفاو�شات لفر�ن�ص بر�ص “�طالق �رش�ح �شيادين قطريني” مبوجب 
�تف���اق. و��ش���اف �ن “�لتف���اق ي�شمل �إطالق �رش�ح مقاتل���ني لبنانيني لدى جبه���ة �لن�رشة، وخروج 

�شكان بلدتي �لفوعة وكفريا يف �شوريا”.
و�ختطف���ت جمموعة م���ن �ل�شيادين، يعتق���د بوجود و�ح���د �و �كرث بينهم من �ف���ر�د �لعائلة 
�حلاكم���ة يف قطر، خالل رحلة �شيد منت�شف دي�شم���رب 2015 يف جنوب �لعر�ق. ومل يك�شف م�شدر 

وز�رة �لد�خلية عن تفا�شيل �لتفاق �لذي مت �لتو�شل �ليه لالفر�ج عن �ملختطفني.
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بيروت ـ رويترز: 

دع����ا رئي�ص �ل����وزر�ء �للبن����اين �شعد 
�حلري����ري �لأم����م �ملتح����دة �أم�����ص �جلمعة 
اإلى م�ش�عدة لبن�����ن واإ�رشائيل يف امل�شي 
قدم� نح����و وقف دائم الإطاق الن�ر واإنه�ء 
“ب�النته�����ك�ت االإ�رشائيلية  م����ا و�شفه����ا 
�ملتو��شلة” لالأر��شي �للبنانية. وخا�شت 
�إ�رش�ئي����ل حرب����ا �ش����د جماع����ة ح����زب �هلل 
اللبن�ني����ة يف ع�����م 2006 ا�شتمرت �شهرا 
وانته����ت بوق����ف االأعم�����ل القت�لية دون 
�تف����اق �ش����الم ر�شم����ي. وق����ال �حلري����ري 
“اأدعو االأم����ن الع�م لاأمم املتحدة لدعم 
�جله����ود للتو�ش����ل �إلى حال����ة وقف د�ئم 
لإط����الق �لن����ار يف �أ�رشع وق����ت ممكن. لقد 
تاأخ����ر ذلك طويال وحكومتي ملتزمة بدفع 
هذا التوجه قدم�”. ك�ن احلريري يتحدث 
خ����الل زيارة جلن����وب لبنان بع����د يوم من 
ح����زب اهلل بجول����ة  قي�����م م�شوؤول����ن يف 
�إعالمي����ة قرب نف�����ص �ملنطق����ة لروؤية ما 
قالو� �إنه����ا حت�شينات �أقامته����ا �إ�رش�ئيل 
موؤخر� على �حلدود ولتاأكيد ��شتعد�دهم 

ملواجهة اأي حرب جديدة.

أنقرة ـ رويترز:

 ق���ال ح���زب �ملعار�ش���ة �لرئي�شي يف 
تركي���ا �إنه تقدم �أم����ص �جلمعة بطعن �أمام 
جمل����ص �لدول���ة �شد ق���ر�ر �للجن���ة �لعليا 
لالنتخاب���ات بقب���ول بطاق���ات �قرت�ع غري 
خمتوم���ة يف اال�شتفت����ء عل���ى التعديات 
الد�شتوري���ة الذي ج�ءت نت�ئج���ه متق�ربة 
�إردوغ���ان  ومن���ح �لرئي����ص رج���ب طي���ب 

�شالحيات جديدة و��شعة.
واأظهرت النت�ئج املبدئية لا�شتفت�ء 
مو�فقة �لناخب���ني بهام�ص ب�شي���ط بن�شبة 
51.4 باملئ���ة على �أك���رب تغيري يف �لنظام 
�ل�شيا�ش���ي يف تركيا من���ذ تاأ�شي�ص �لدولة 
�حلديثة قبل نحو قرن لكن �أحز�با معار�شة 
تق���ول �إن �ل�شتفت���اء �شابت���ه خمالف���ات 

وا�شعة.
وانتق���د مراقب���ون اأوروبي���ون اإج���راء 
�ل�شتفت���اء حت���ت حال���ة �لط���و�رئ �لت���ي 
فر�ش���ت يف �لب���الد منذ حماول���ة �لنقالب 
�لفا�شل���ة �لتي وقع���ت يف يوليو �ملا�شي. 
وق����ل املراقب���ون اإن ق���رار قب���ول اأوراق 
�ق���رت�ع غ���ري خمتوم���ة وفرزه���ا كاأ�شو�ت 

�شحيحة �ألغى �شمانة مهمة �شد �لتزوير.

 القدس المحتلة ـ دب أ:

�أن���ه  �لإ�رش�ئيل���ي  �جلي����ص  �أعل���ن   
�شي�شتلم ثالث من مقاتالت �ل�شبح �إف-
35 من الوالي�ت املتحدة االأحد لتن�شم 

�إلى طائرتني ت�شلمهما يف دي�شمرب.
 50 ب���ني  ه���ي  �ملقات���الت  وه���ذه 
مقاتل���ة و�فق���ت ��رش�ئيل عل���ى �رش�ئها 
م���ن �رشك���ة لوكهي���د مارت���ن �لأمريكية 
�لعمالق���ة. ورغ���م �أن دول �أخ���رى طلبت 
����رش�ء ه���ذه �ملقات���الت، �إل �أن ��رش�ئيل، 
�لت���ي حت�شل على �أكرث م���ن 3 ملي�رات 
دوالر �شنوي����ً كم�ش�ع���دات دف����ع م���ن 
�لوليات �ملتحدة، تق���ول �أنها �شتكون 
�أول دول���ة بعد �لوليات �ملتحدة متتلك 

�رشباً عامالً من طائر�ت �إف35-.
م���ن   33 �أول  �إ�رش�ئي���ل  وت�ش���رتي 
هذه �ملقاتالت ب�شع���ر معدله نحو 110 
مالي���ني دولر )103،5 ملي���ون ي���ورو( 
ل���كل مقاتل���ة. و�شيت���م �إ�شاف���ة قط���ع 
�إ�رش�ئيلية �إلى �ملقاتل���ة لي�شبح ��شمها 
“�إف35- اأي”. وتتميز �لطائر�ت �ل�شبح 
بقدرته���ا عل���ى م�شاع���دة �لطيارين يف 
�ل�شو�ري���خ �ملتطورة.  جتنب منظوم���ة 
وت�شتطي���ع حم���ل جمموعة م���ن �لأ�شلحة 
و�لتحلي���ق ب�رشعة فائق���ة ت�شل �إلى 1.6 

ماك )نحو 1900 كلم/�ش�عة(.

موسكو ـ رويترز: 

�أعلن���ت وكالة �ملخاب���ر�ت �لرو�شية 
�لحتادي���ة �م�ص �جلمع���ة �أن م�شلحا فتح 
�لن���ار على �ملوجودي���ن يف �أحد مكاتبها 
�لإقليمية باأق�ش���ى �رشق �لبالد، وت�شبب 
يف مقت���ل موظ���ف وز�ئر قب���ل �أن تقتله 

قوات االأمن.
له����  بي����ن  يف  الوك�ل���ة  وذك���رت 
�أن �شخ�ش���ا غ���ري مع���روف دخ���ل غرف���ة 
وكال���ة  ف���رع  مكت���ب  يف  �ل�شتقب���ال 
منطق���ة  يف  �لإقليم���ي  �ملخاب���ر�ت 
خربوف�شك -�لقريبة من �ل�شني- وفتح 
�لنار على �ملوجودي���ن فيه، م�شرية �إلى 
�أن �لز�ئر �لذي قتل و�لآخر �مل�شاب من 

جمهوريتني �شوفياتيتني �شابقتني.
وبينم���ا �أو�ش���ح بي���ان �لوكال���ة �أن 
حتقيق���ات فتحت ح���ول �لهج���وم دون 
�إعط���اء تفا�شي���ل حول �حل���ادث، نقلت 
وك�لة “تا����ص” الرو�شية عن م�شوؤول يف 
وكال���ة �ملخاب���ر�ت �لرو�شي���ة �لحتادية 
�أن �ملهاج���م من �ل�ش���كان �ملحليني من 
موالي���د 1999، وينتم���ي �إل���ى تنظي���م 

قومي مل تذكر ��شمه.
وتك���رث �لهجم���ات �لت���ي ت�شتهدف 
�ل�شلط���ات وق���و�ت �لأم���ن يف �لقوق���از 

الرو�شي.

القدس المحتلة ـ أ ف ب:

 اع����دت ا�رشائي���ل فت���ح مع���رب ط�ب���� 
�حلدودي مع م�رش �أم�ص �جلمعة بعد �أ�شبوع 
من �إغالقه ب�شب���ب تهديد�ت �منية، لكنها 

دعت مو�طنيها �لى جتنب زيارة �شيناء.
و��شتناد� �ل���ى تقييم مكتب مكافحة 
�لإره���اب �أعل���ن مكت���ب رئي����ص �ل���وزر�ء 
يف بي���ان �نه تق���رر “�ل�شم���اح للمو�طنني 
االإ�رشائيلين ب�لتوجه اإلى �شين�ء عرب معرب 
ط�ب�”. و�أ�ش���اف “ويف الوقت نف�شه، �شدد 
مكتب مكافحة �لإره���اب على �أن �لتهديد 
�لذي ي�شتهدف �لإ�رش�ئيليني يبقى خطري� 
وملمو�ش���ا وو�شيكا”، د�عي���ا �ل�شكان �لى 
تف���ادي زي���ارة �ملنطقة وم���ن يتو�جدون 
فيه���ا �إلى �ملغادرة. �تخ���ذ مكتب مكافحة 
االإره����ب يف 10 �بريل خطوة نادرة باإغالق 
املع���رب بعد االعت���داء عل���ى كني�شتن يف 
م�رش وقب���ل �شاعات من �طالق �شاروخ من 

�شين�ء على جنوب اإ�رشائيل.

نيروبي ـ رويترز:

�أووث  جوزي����ف  �لكولوني����ل  ق����ال   
�إن  �لكين����ي  �جلي�����ص  با�ش����م  �ملتح����دث 
جن����ود �جلي�����ص قتل����و� 52 م����ن م�شلح����ي 
حركة ال�شب�����ب ال�شوم�لية يف هجوم على 
مع�شك����ر للمت�شددين يف جنوب �ل�شومال 
�أم�ص �جلمعة. و�أ�ش����اف �أووث �أن �لهجوم 
وق����ع يف �إقليم بطاط����ي يف جوبا �ل�شفلى. 
و�أ�شار �ملتحدث �إل����ى �أن �جلنود �شادرو� 
يف �لعملي����ة �لع�شكري����ة بن����ادق وعب����و�ت 
نا�شف����ة بد�ئي����ة �ل�شنع وم����و�د ل�شناعة 
�لقناب����ل. وقال بي����ان �جلي�ص “مت تنفيذ 
�لعملية بقيادة �ملخاب����ر�ت بعد �أن لحظ 
عنا�رش �ملر�قب����ة جتمعا لإرهابيي �ل�شباب 
ن�����رش جن����ود  يف �مل����كان. بع����د ذل����ك مت 
تدعمه����م �ملدفعي����ة وقذ�ئ����ف �ملورت����ر 

لتحييد �ملخيم”.
وتابع �لبي����ان “بعد انته�����ء العملية 
ك�ش����ف التقيي����م االأويل ع����ن مقت����ل 52 
�إرهابي����ا وهروب �آخري����ن ومعهم عدد من 

امل�ش�بن”.

انقرة ـ االناضول: 

قال����ت �لق����و�ت �مل�شلح����ة �لرتكي����ة، 
�أم�����ص �جلمع����ة، �إن جنوده����ا ��شتبك����و� مع 
امل�شلح����ن االأكراد يف منطق����ة ريفية من 
جنوب �����رشق الباد على مقربة من احلدود 
�لعر�قية، مما �أ�شف����ر عن مقتل �ثنني من 

اجلنود.
وج����اء يف بي����ان للجي�����ص �لرتك����ي �أن 
�أولودي����ري  منطق����ة  يف  وق����ع  �ل�شتب����اك 

باإقليم �رشناق، وجرح فيه جنديان �آخر�ن.
�لأنا�ش����ول �حلكومية  وذكرت وكالة 
لالأنب����اء �أن �ل�شتباك جاء بعد �أ�شبوع �شهد 
مو�جه����ات ب����ني �جلي�����ص �لرتك����ي وحزب 
�لعمال �لكرد�شت����اين، قتل فيها �أكرث من 
45 م�شلح����ا. وقت����ل يف �لنز�ع بني �جلي�ص 
وامل�شلح����ن امل�شتمر من����ذ �شنوات، اأكرث 
م����ن 40 �ألف �شخ�ص حت����ى �لآن، معظمهم 

من االأكراد.

 احلريري يدعو لهدنة 
د�ئمة مع �إ�رش�ئيل

تركيا 

إسرائيل

 روسيا

طعن بنتيجة اال�شتفت�ء 
�أمام جمل�ص �لدولة

تت�شلم دفعة ثانية من 
“ال�شبح” �لأمريكية

قتيان بهجوم على 
مكتب خمابر�ت

 �إ�رش�ئيل تعيد فتح 
معرب طابا مع م�رش

 م�رشع 52 من “حركة 
ال�شب�ب” ب�ل�شوم�ل

 مقتل جنديني تركيني 
با�شتباك مع �لأكر�د
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ماتي�س: دم�شق حتتفظ باأ�شلحة كيماوية “دون �شك”

�ل�شعودية: �إير�ن تود ��شتن�شاخ “حزب �هلل” �لإرهابي �أينما كان

م�شتبه به ثان بهجوم باري�س ي�شلم نف�شه يف بلجيكا

�إطالق معتقلني �شمن �تفاق �ملدن �لأربع ب�شوريا

جمل�ص �لأمن يبحث �لتطور�ت يف �ل�رشق �لأو�شط

وكانت �لوليات �ملتح���دة �شنت �رشبات 
�شاروخية على مطار �ل�شعري�ت �لع�شكري يف 
حم�ص، مطلع �أبريل �جل���اري، وذلك رد� على 
�ش���ن �لنظام �ل�شوري هجوم بالغاز�ت �ل�شامة 

على خان �شيخون.
ورف����ص ماتي����ص، خالل موؤمت���ر �شحفي 
م�ش���رتك م���ع نظ���ريه �لإ�رش�ئيل���ي �أفيغ���دور 
�لأ�شلح���ة  كمي���ة  ع���ن  �لإف�ش���اح  ليربم���ان، 
�لكيمياوي���ة �لتي تقدر و��شنط���ن �أن دم�شق 

احتفظت به�.
وتوؤك���د �حلكومة �ل�شورية م���ر�ر� وتكر�ر� 
�أنها ل متتلك �أ�شلحة كيماوية، مبوجب �تفاق 
تو�شل���ت �إليه �لإد�رتني �لرو�شي و�لأمريكية 
ع�م 2013، ق�شى بت�شلي���م النظ�م ال�شوري 
خمزون���ه �لكيم���اوي مقاب���ل جتنيب���ه �رشب���ة 

�أمريكية.
�إل �أن رئي����ص �أبح���اث �لأ�شلحة �لكيماوية 
�ل�شاب���ق يف �شوري���ا، �لعميد ز�ه���ر �ل�شاكت، 
كان ل���ه ر�أي �آخر، حيث �أكد يف وقت �شابق �أن 
�لأ�ش���د يخزن مئات �لأطنان من هذه �لأ�شلحة 

الفت�كة.
وق�ل ال�ش�ك���ت ل�شحيف���ة “�لتليغر�ف” 
الربيط�ني���ة اإن “دم�شق �عرتف���ت بامتالكها 
1300 ط���ن فقط م���ن �لأ�شلح���ة �لكيماوية، 
لكنن���ا كنا نع���رف يف �لو�قع �أنه���ا ت�شاعفت 
�شع���ف ذلك )...( كان لديه���م ما ل يقل عن 

2000 طن على االأقل”.
ويعتقد رئي�ص �أبحاث �لأ�شلحة �لكيماوية 
�ل�شابق يف �شوريا �أن �ملخزونات غري �ملعلنة 
ت�شم���ل مئ���ات �لأطن���ان م���ن غ���از �ل�شارين، 
وقناب���ل ميكن ملوؤها مب���و�د كيماوية قاتلة، 

وروؤو�ص حربية كيماوية ل�شو�ريخ �شكود.
من جانب �آخ���ر، �أعلن م�شوؤول باملعار�شة 
�ل�شوري���ة �مل�شلح���ة، �أم����ص �جلمع���ة، �أنه مت 
�لتو�شل �إل���ى �تفاق مع �حلكوم���ة �ل�شورية، 

تطل���ق مبوجب���ه ����رش�ح 500 معتق���ل يف اإط�ر 
�تفاق مبادلة بني �لطرفني، ح�شبمات �أفادت 

رويرتز.
وق����ل املتح���دث ب��ش���م جم�ع���ة “اأحرار 
ال�ش����م” �ملت�شددة، حممد �أبوزيد لرويرتز �إن 
�ملفاو�شات �كتملت و�إن �ل�شجناء �شي�شلون 
�إلى منطق���ة ت�شيطر عليه���ا �ملعار�شة خارج 

مدينة حلب يف غ�شون �شاعات.
كم� ق�لت و�ش�ئل اإعام ر�شمية وم�شوؤول 
مدني���ني  �إج���الء  �إن  �مل�شلح���ة  باملعار�ش���ة 
ومقاتلني من �أربع بلد�ت حما�رشة يف �شوريا، 
يف �إط���ار �تفاق مبادل���ة مت �لتو�شط فيه بني 
�جلانب���ني �ملتحاربني، �نته���ى �أم�ص �جلمعة 

بعد توقف ��شتمر 48 �ش�عة.

وقال �ملر�شد �ل�ش���وري حلقوق �لإن�شان 
�إن حافالت تق���ل مدنيني ومقاتلني موؤيدين 
للحكومة من بلدت���ي �لفوعة وكفريا و�شلت 
�إلى مدينة حلب �لتي ت�شيطر عليها �حلكومة 

بعد �نتظار ليومني على م�شارف �ملدينة.
وتقطع���ت �ل�شبل باآلف ممن مت �إجالوؤهم 
من �لبلدتني �ل�شيعيتني يف نقطة جتمع خارج 
حل���ب حيث وقع تفجري ��شتهدف قافلة �إجالء 

�لأ�شبوع �ملا�شي �أ�شفر عن مقتل �لع�رش�ت.
وق�ل التلفزيون الر�شمي ال�شوري اإنه يف 
�ملقابل غ���ادر مئات من مقاتل���ي �ملعار�شة 
واأق�ربهم من بلدة الزبداين نقطة عبور ث�نية 
قريب���ة متجهني �إل���ى منطقة ت�شيط���ر عليها 

قو�ت �ملعار�شة.

وم�شاي���ا،  �لزب���د�ين  بلدت���ا  و�أ�شبح���ت 
�للت���ان تخ�شع���ان منذ وقت طوي���ل حل�شار 
تفر�ش���ه قو�ت موؤيدة للحكومة قرب دم�شق، 
حتت �شيطرة �لدولة ه���ذ� �لأ�شبوع بعد �إجالء 

مقاتلني ومدنيني من �ل�شنة.
وقال �ملر�شد �ل�ش���وري حلقوق �لإن�شان 
�إن تعلي���ق �لإجالء ملدة 48 �شاع���ة يرجع �إلى 
مطالب م���ن �ملعار�ش���ة �مل�شلح���ة للحكومة 

بالإفر�ج عن 750 �شجينا يف �إطار �لتفاق.
�ل�شوري���ة  باملعار�ش���ة  م�ش���وؤول  وق���ال 
�مل�شلح���ة لروي���رتز �إن �ملعار�ش���ة تو�شلت 
�إلى �تفاق مع �حلكومة تطلق مبقت�شاه �رش�ح 
500 �شجني �شيعربون �إلى مناطق �ملعار�شة 

يف �إطار �تفاق مبادلة بني �لطرفني.

االإره���ب��ي  اإن ح��زب اهلل  وق���ل 
نا�شفاً  ���ش��وري��ا  يف  �ل��ب�����رش  ي��ح��ا���رش 
�أن  �أك��د  �ل��دول��ي��ة. كما  �لت��ف��اق��ات 
�إير�ن تدعم �مليلي�شيات �لطائفية، 
وحت������اول ����ش��ت��ن�����ش��اخ ح����زب �هلل 

االإره�بي اأينم� ك�ن.
ولفت اإلى اأن ال�شعودية اأيدت 
�شد  �لأخ���رية  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�رشبات 
�أن  و�أك��د  �ل�شوري.  �لنظام  �أه��د�ف 
�أي  يف  للم�شاركة  م�شتعدة  ب���الده 
للق�ش�ء على املنظم�ت  جهد دويل 
�لإره��اب��ي��ة. �إل��ى ذل��ك، ج��دد �لدعم 
ل��ل��م��ب��ع��وث �لأمم����ي �إل����ى ���ش��وري��ا، 
�تفق  وم��ا  مي�شتور�،  دي  �شتيفان 
1 من ت�شكيل هيئة  عليه يف جنيف 
حكم �نتقالية تنهي �لأزمة �ل�شورية.

اأم�������� ب���ل��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ق�����ش��ي��ة 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، ف���ج���دد م��وق��ف 
ال�������ش���ع���ودي���ة ال�����داع�����م حل��ق��وق 
اإ���رشائ��ي��ل  ودع���وة  الفل�شطينين، 
ل��الن�����ش��ح��اب م��ن ك��اف��ة �لأر�����ش���ي 

العربية املحتلة مب� فيه� اجلوالن.
حتولت  فل�شطني  �أن  و�أ�شاف 
�لإجر�مية  �لأنظمة  حت��اول  لق�شية 
اإي���ران و���ش��وري��� امل��ت���ج��رة به�.  يف 
معروف،  �ل�شالم  طريق  �أن  �أكد  كما 
الدولة  واإق�مة  االحتال  اإنه�ء  وهو 
حدود  على  امل�شتقلة  الفل�شطينية 

.1967
مندوبة  ن�ئب  ق���ل  ج�نبه،  من 
املتحدة  العربية  االإم�����رات  دول���ة 
�مل�رشخ،  جمال  �ملتحدة  �لأم��م  لدى 

�إي��ر�ن ت�شببت يف خلق مزيد من  �إن 
�لتوتر يف �ملنطقة مما جعلها ت�شكل 
تهديد� بالغا ملنطقة �ل�رشق �لأو�شط 
�لتو�شعية  �شيا�شاتها  خ��الل  م��ن 
وت�شدير ثورتها �إلى �لدول �لأخرى. 
و�أ�شاف �مل�رشخ �أن �إير�ن دولة ر�عية 

لاإره�ب يف املنطقة.
ميلي�شي�ت  اأن  اإل���ى  واأ����ش����ر 
ال�شلم  ه���ددت  اليمن  يف  احل��وث��ي 
املنطقة  يف  ال���دول���ي���ن  واالأم������ن 
لت�شوية  الوحيد  ال�شبيل  اأن  موؤكدا 
�ل�رش�ع يف �ليمن هو من خالل عملية 
�لأمن  جمل�ص  لقر�ر  وفقا  �شيا�شية 
�ألفني ومئتني و�شتة وع�رش ومبادرة 
�حل��و�ر  وخم��رج��ات  �لتعاون  جمل�ص 

الوطني.

• ماتي�ص يف ندوة �شحفية مع نظريه �لإ�رش�ئيلي �أفيغدور ليربمان  )رويرتز(	

•  �ملندوب �ل�شعودي يف جمل�ص �لأمن عبد �هلل �ملعلمي	

• )غيتي(	 قو�ت �لنخبة على �أهبة �ل�شتعد�د لتقدمي �لدعم لنحو خم�شني �ألفا من قو�ت �ل�رشطة  

عواصم ـ وكاالت: 

�أكد وزير �لدفاع �لأمريكي، جيم ماتي�س، خالل زيارة يقوم بها �إىل ��سر�ئيل، �أم�س �جلمعة، �أن 

�لنظام �ل�سوري �حتفظ ببع�س �أ�سلحته �لكيمياوية “دون �سك”، حمذر� �لرئي�س ب�سار �لأ�سد من 

��ستخد�مها. وقال ماتي�س لل�سحفيني “ل يوجد �سك لدى �ملجتمع �لدويل يف �أن �سوريا �حتفظت 

باأ�سلحة كيماوية يف �نتهاك لتفاقها وت�سريحها باأنها تخل�ست منها كلها. مل يعد هناك �أي �سك”.

وعندما �سئل �إن كان �جلي�س �ل�سوري نقل طائر�ته �ملقاتلة �إىل قاعدة رو�سية يف �لالذقية عقب 

�ل�سربة �لأمريكية، قال ماتي�س “ل �سك يف �أنهم وزعو� طائر�تهم... يف �لأيام �لأخرية”.

عواصم ـ وكاالت:

ندد �ملندوب �ل�سعودي يف جمل�س �لأمن عبد �هلل �ملعلمي بالتدخالت �لإير�نية يف دول �جلو�ر، 

م�سري� �أن �لتفاق �لنووي مع �إير�ن مل يدفعها لإيقاف تلك �لت�سرفات.

و�أ�ساف يف كلمته �أمام جمل�س �لأمن �أن �لنظام �ل�سوري م�ستمر يف ��ستخد�م �لكيماوي 

�سد �ل�سعب �ل�سوري، م�سيفا �أن �مللي�سيات �لطائفية يف �سوريا ل تبايل باتفاق وقف �إطالق 

�لنار يف �سوريا.

باريس ـ وكاالت: 

هجوم  يف  �لبلجيكية  �ل�سلطات  قبل  م��ن  ب��ه  �مل�ستبه  ب��اأن  �لفرن�سية  �ل�سحافة  وك��ال��ة  �أف���ادت 

�ل�سانزلزيه يف باري�س �سلم نف�سه ل�سرطة مدينة �أنتويرب �لبلجيكية. وكان �ملتحدث �لر�سمي با�سم 

�أن �ل�سرطة �لفرن�سية تبحث عن  �أعلن �سابقا  �أنري بر�ندي، قد  وز�رة �لد�خلية �لفرن�سية، بيري 

م�ستبه به يف هجوم باري�س �لأخري، وذلك بعد تلقيها �إخطار� من �جلانب �لبلجيكي.

و�أو�سح بيان م�سرتك لوزيري �لد�خلية و�لعدل يف بلجيكا �أنه ل يوجد هناك �أي �أ�سا�س لعتبار 

�ل�سخ�س �ملذكور �سالعا يف هجوم باري�س.

تر�مب: �إير�ن ل حترتم “روح” �لتفاق �لنووي
و��شنطن � �أ ف ب: �أعلن �لرئي�ص 
م�ش���اء  تر�م���ب  دونال���د  �لأمريك���ي 
�خلمي����ص �أن �إي���ر�ن ل حترتم “روح” 
 2015 �لع���ام  يف  �ملوق���ع  �لتف���اق 
م���ع �لق���وى �لعظمى ح���ول برناجمها 
�لن���ووي و�ل���ذي �أدى �إل���ى تخفي���ف 
�لعقوب���ات �لدولي���ة �ملفرو�شة على 
ه���ذ� �لبلد. و����رشح تر�م���ب يف �إ�شارة 
�إلى �لتفاق �لذي وقعه �شلفه بار�ك 
اأوب�م���� “�إن���ه �تف���اق رهيب م���ا كان 
يجب �أن يتم توقيعه”. وتابع تر�مب 
يف موؤمتر �شح���ايف يف �لبيت �لأبي�ص 
بح�ش���ور رئي����ص �ل���وزر�ء �لإيط���ايل 

لي�ش���ت  “اي���ران  جنتيل���وين  ب�ول���و 
وم�ش���ى  �لتف���اق”.  روح  مب�شت���وى 
يق���ول “نح���ن نحل���ل ذل���ك باهتمام 
كبري ج���د� و�شيكون لدين���ا ما نقوله 
حول �ملو�ش���وع قريبا”. وك�ن البيت 
�لأبي����ص �أق���ر �لثالث���اء ب���اأن طهر�ن 
تنفذ �لتز�ماته���ا يف �لتفاق �لنووي. 
لك���ن ذلك مل يح���ل دون �إعالن وز�رة 
�خلارجية يف �ليوم نف�شه �إعادة �لنظر 
يف رفع �لعقوب���ات، بينما �عترب وزير 
�خلارجية �لأمريكي ريك�ص تيلر�شون 
يف  “يف�ش���ل”  �لتف���اق  �أن  �لأربع���اء 

حتقيق �أهد�فه.

طه���ر�ن � وكالت: بد�أت �حلمالت �لنتخابية 
يف �إي���ر�ن ر�شمي���ا �م�ص �جلمعة قب���ل �لنتخابات 
الرئ��شي���ة املزمعة ال�شهر املقبل التي �شت�شهد 
مناف�ش���ة ب���ني �لرئي����ص �حل���ايل ح�ش���ن روحاين 

وخم�شة �آخرين.
وو�ف���ق جمل����ص �خل���رب�ء �لإي���ر�ين، �ل���ذي 
يتولى حتديد �أهلية �ملر�شحني خلو�ص �ل�شباق 
�لرئا�ش���ي، �أم����ص �خلمي����ص عل���ى تر�شيح �شت 
بينه���م  م�ي���و   19 يف  لالنتخاب���ات  �شخ�شي���ات 
روحاين، يف حني ��شتبعد �لرئي�ص �ل�شابق حممود 

اأحمدي جن�د.
وق����ل �ش�هد على مقرب���ة من منزل جن�د يف 
�رشق طه���ر�ن ليل �خلمي�ص لروي���رتز �إن نحو 50 
رج���ل �رشطة �أغلقو� نهايت���ي �ل�شارع �ملوؤدي �إلى 

منزله ملنع �أي جتمع حمتمل ملوؤيديه.
وانت����رشت ال�رشط���ة االإيراني���ة يف ال�ش�ح����ت 
�لرئي�شية لطهر�ن يف �لليلة �ملا�شية بعد �إعالن 
اأ�شم����ء املر�شحن املقبول���ن وفق� لت�شجيات 

فيديو تد�ولتها مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
وف�ج����أ اأحم���دي جن�د املوؤ�ش�ش���ة الدينية يف 
�إير�ن برت�شحه لالنتخابات متحديا حتذير �لزعيم 

�لأعل���ى �آية �هلل عل���ي خامنئي له بع���دم �لإقد�م 
على هذه �خلطوة.

وب���د�أ موؤي���دو �ملر�شحني �ل�شت���ة �ملخولني 

خلو�ص �لنتخاب���ات �لرئا�شية �لإير�نية حمالتهم 
�لنتخابي���ة على مو�قع �لتو��ش���ل �لجتماعي يف 

�لأ�شبوع �ملا�شي.

وحتج���ب �إي���ر�ن مو�ق���ع في�شب���وك وتويرت 
ويوتيوب، لكن مالي���ني �لإير�نيني يلجوؤون �إلى 
�ل�شب���كات �لفرت��شي���ة �خلا�ش���ة لدخ���ول هذه 

�ملو�قع.
ويعترب كبار �لقادة �لإير�نيني �أن �لنتخابات 
متث���ل حتديا لتج���دد �ل�شغ���وط �لأمريكية على 
�لب���الد يف عهد �إد�رة �لرئي����ص �لأمريكي دونالد 
ترمب ودعو� �إل���ى م�شاركة كثيفة يف �لت�شويت 

لدعم �رشعية املوؤ�ش�شة الدينية.
�لأق���وى  �إن �ملناف����ص  ويق���ول �ملحلل���ون 
لروح����ين ه���و رج���ل الدي���ن اإبراهي���م رئي�ش���ي 
املح�فظ الن�فذ املقرب م���ن مر�شد اجلمهورية 

علي خامنئي.
معتدل���ون  روح���اين  تر�شي���ح  ويتبن���ى 
وحمافظون بارزون بينهم رئي�ص جمل�ص �لنو�ب 

علي الريج�ين.
و�ملر�شح���ون �لأربع���ة �لآخرون ه���م �إ�شحاق 
جهانك���ريي نائ���ب �لرئي����ص �لأول وحممد باقر 
قاليب���اف رئي����ص بلدية طهر�ن ووزي���ر �لثقافة 
�ل�شاب���ق م�شطفى م���ري �شليم ونائ���ب �لرئي�ص 

�لإ�شالحي �ل�شابق م�شطفى ها�شمي طبا.

تشديد األمن بطهران مع بدء الحمالت االنتخابية للرئاسة

ق���ال رئي�ص �لربملان �لأوروبي، �أنطونيو تاياين، �إن ق���ر�ر خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي ميكن 
�لع���ودة عن���ه �إذ� خ�رش �أن�شار ه���ذ� �لقر�ر �لنتخاب���ات �لربملانية �ملبكرة �لقادمة يف �لب���الد. و�أ�شار تاياين، 
يف حدي���ث ل�شحيف���ة “غارديان” �لربيطانية، �إل���ى �أن لندن يف حال رغبت يف �شح���ب قر�رها باخلروج فاإن 
�لإج���ر�ء�ت �شتك���ون و��شحة ولن يتطلب �لأمر حتى �لرجوع �إلى �لق�ش���اء”. و�أ�شاف تاياين �أن جميع �لدول 
�لأع�ش���اء يف �لحتاد �لأوروبي �شيفرحها بق���اء بريطانيا يف �لحتاد �إذ� قررت ذلك. بالتو�زي مع ذلك، هدد 
رئي����ص �لربمل���ان �لأوروبي بعرقل���ة �إي �شفقة خا�شة بخ���روج بريطانيا يف حال مل ت�شم���ن �حرت�م حقوق 
مو�طني �لحت���اد �لأوروبي يف �لأر��شي �لربيطانية ب�شكل كامل. وكانت رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� 
م����ي قد دع���ت، يف 18 �أبريل، �إلى �إجر�ء �نتخابات ت�رشيعية مبك���رة يف 8 يونيو �لقادم، مربرة هذه �خلطوة 

بح�ج���ة الباد اإل���ى “برمل���ان وحكوم���ة قويني” ملو�جه���ة حتديات 
�خلروج من �لحتاد �لأوروبي.

غري م�شتبعد �إلغاء “�لربيك�شت” 

• )�ف ب(	  �ملر�شحون �ل�شتة �إلى �لنتخابات �لير�نية  



البالد سبورت

ت��ّوج رئيس االتح��اد البحرين��ي لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليف��ة، فريق املحرق بطاًل 
لدوري زين لكرة الس��لة لفئة األشبال، 
عقب فوزه ع��ى حامل اللقب املنامة، 
بنتيج��ة )67/57(، يف املواجهة النهائية 
الت��ي جمعتهام يوم أم��س، عى صالة 
اتحاد اللعبة بأم الحصم، وسط حضور 
جامهريي جي��د العدد تقدمته عائالت 

الالعبني.
وعقب اللقاء قام س��مو الشيخ عيىس 
بن عيل بتتوي��ج املحرق بدرع الدوري 
وتقلي��د الفريق بامليدالي��ات الذهبية، 
فيام تقلد املنام��ة بامليداليات الفضية، 
وفريق سامهيج صاحب املركز الثالث 
بامليداليات الربونزية والتي حققها بعد 
فوزه يف مباراة تحديد املركزين الثالث 

والرابع عى حساب سرتة. 
ويحرص س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
دامئً��ا عى متابع��ة ودعم مس��ابقات 
الفئات السنية، إذ يويل سموه اهتامًما 

خاًص��ا بألع��اب القاع��دة، تأكيًدا عى 
رضورة العناية بالفئات من أجل تطوير 
الالعب��ني الصغ��ار وال��ذي س��ينعكس 
مس��تقباًل ع��ى األندي��ة واملنتخبات، 
حيث تعت��رب ف��رق الفئ��ات العمرية 
رافًدا أساسًيا لفرق الرجال واملنتخبات 

الوطنية. وقاد أش��بال املحرق للبطولة 
امل��درب الوطني مرت��ى محمد الذي 
نج��ح يف كرس احتكار املنامة ملس��ابقة 

الدوري يف آخر 4 مواسم. 
وتعترب هذه البطول��ة الرابعة للمحرق 
ه��ذا املوس��م، والثانية عى مس��توى 

الفئات السنية بعد فوز النادي بألقاب 
كأس االتحاد وكأس خليفة بن س��لامن 
للرج��ال إىل جانب كأس الناش��ئني، ما 
يؤك��د قوة القاعدة التي تس��يطر عى 

مسابقات الفئات يف املواسم األخرية.
واستحق أش��بال الذيب لقب البطولة 

بعد أن حول��وا تأخرهم يف الربع األول 
إىل ف��وز بف��ارق 10 نقاط م��ع نهاية 
املباراة، بواسطة األداء الجامعي القوي. 
وج��اءت املباراة يف مجملها العام قوية 
ومثرية، إذ أخذ املنامة عصا السبق عرب 
الرب��ع األول الذي تق��دم فيه 18/15، 

غري أّن املحرق عاد بقوة يف الربع الثاين 
وأخ��ذ األفضلية بعد أن حس��م نتيجة 
الش��وط األول لصالح��ه بواقع 35/28، 
وحافظ صغ��ار “الذيب” عى تقدمهم 
حت��ى نهاية املب��اراة ليحس��موا اللقاء 

بنتيجة 67/58

سمو الشيخ عيسى بن علي يتّوج المحرق بطال ألشبال السلة
ك����س����ر اح����ت����ك����ار ال����م����ن����ام����ة ل��������درع ال��������دوري

 محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة خالل تتويجه المحرق بدرع الدوري )تصوير: رسول الحجيري(
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حقق نجم منتخبنا الوطني ومحرتف فريق النور السعودي حسني الصياد ثالث بطوالته يف املوسم الريايض الجاري، 
بعدما فاز بلقب الدوري السعودي عى حساب زميله الدويل محمد حبيب محرتف فريق مرض بنتيجة )25/23( يف 

املباراة النهائية التي أقيمت أمس الجمعة.
وكان الصياد الذي انتقل لصفوف النور مطلع املوسم الجاري قد حقق لقب البطولة اآلسيوي لألندية التي أقيمت 

يف العاصمة األردنية عاّمن بشهر نوفمرب العام املايض بعد تغلبه عى الجيش القطري يف املباراة النهائية وهي 
البطولة األوىل له، ثم حقق ثاين بطوالته حينام فاز بلقب كأس األمري سلطان بن فهد عى حساب فريق الخليج 

التي أقيمت يف شهر مارس املايض. ويعترب الصياد مكسباً كبرياً لفريق النور السعودي كام أن لقب األمس قد زاد 
من أسهمه عى السرية الذاتية الخاصة به، كونه ومن خالل سلسلة احرتافه الخارجي قد حقق مختلف البطوالت 

واالنجازات مع الفرق التي مثلها ومنها االهيل ومرض السعودييان باإلضافة للسد القطري. 

ال���ص���ي���اد ي��ح��ق��ق ث���ال���ث ب���ط���والت���ه م����ع ال���ن���ور
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البالد سبورت

تقام الي��وم مباراة واحدة ضمن 
الجول��ة 16 م��ن دوري “فيفا” 
ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم 
ب��ني فريقي النجمة والرفاع عى 
االستاد الوطني، عند 5.35 عرصا.
ومتث��ل املواجه��ة أهمي��ة كربى 
يف  يرغ��ب  فالرف��اع  للطرف��ني، 
مواصلة مشوار النتائج اإليجابية 

والبقاء ضمن دائرة املنافسة عى 
اللقب، يف حني أن النجمة يهدف 
لتحقي��ق نق��اط تؤم��ن موقعه 
ضمن األندية الكبار وتبعده عن 

خطر منطقة الهبوط.
ميل��ك الرف��اع )25( نقطة، فيام 

النجمة )15( فقط.
ي��رف ع��ى تدري��ب الرف��اع 

املدرب سلامن رشيدة، والنجمة 
املدرب عيل عاشور.

ويعول الرفاعيون عى مجموعة 
ممي��زة م��ن الالعب��ني املحليني 
كمحمد حس��ني، حسني سلامن، 
س��يد ضياء سعيد، محمد دعيج 
ومحم��د الرميحي، ع��الوة عى 
املحرتفني كأزمات وبوينو وأسامة 

بوغامني.
أما النجم��ة فيعتمد عى تواجد 
أس��امء محلية ممي��زة كمحمد 
ع��يل خلي��ل، محمد  الطي��ب، 
س��هوان وكميل عبدالله، عالوة 
عى املحرتفني كميالدين وإيفانز 

وأمين الهاجري.
لق��اء مه��م للطرف��ني، والفائز 

الثالث سيقطع شوطا  بالنقاط 
كبريا نح��و تحقيق هدفه، فيام 
الرفاع عن  الخس��ارة س��تبعد 
س��باق املنافسة بش��كل كبري، 
يف ح��ني أن النجم��ة يف ح��ال 
خس��ارته وفقدان��ه ملزيد من 
النق��اط، فإنه س��يعقد موقفه 

بالنسبة للهبوط.

لق��اء مه��م يجمع النجم��ة بالرف��اع على االس��تاد الوطني

حسين الصياد 

يف سابقة جديدة عى رياضتنا املحلية، 
وق��د تكون عى الع��امل أيضاً، أن تصدر 
ش��كوى بح��ق مص��ورة فوتوغرافي��ة؛ 
بس��بب ميولها الشخصية يف تشجيعها 
لفري��ق مع��ني، ويف نره��ا الص��ور 
بصفحتها الخاصة عى موقع التواصل 
االجتامعي "االنستغرام"، هذه الحادثة 
حدث��ت يف مملكة البحرين، حينام قام 
إداري فري��ق لكرة الس��لة م��ن "خارج 
العاصمة"، واشتىك املصورة طاهرة جاسم 

رسمياً لالتحاد البحريني للعبة!
مصدر موثوق كشف ل� "البالد سبورت" 
أن اإلداري ق��ام قب��ل املب��اراة النهائية 

الثالثة لدوري زين لكرة الس��لة، والذي 
أقي��م يوم الثالث��اء امل��ايض، بقصد أحد 
املعنيني باتحاد الس��لة، وتثبيت ش��كوى 
رسمية بحق املصورة طاهرة، مستنداً ملا 
رأته عيناه ع��ى انفعاالتها وتفاعلها مع 
ألع��اب ونقاط فريق املنامة يف املباريات 
الس��ابقة، وال��ذي ي��رى في��ه نوعا من 
االستفزاز وتش��تيت ذهن العبيه، إضافة 
إىل أن��ه يرى الصور التي تنرها املصورة 
يف حس��ابها الش��خيص، كلها تنصب لناٍد 
مع��ني، وهذا م��ا اعتربه غ��ري حيادي يف 

عملها!
كام أش��ار مصدرنا إىل أن أح��د املعنيني 

باتحاد الس��لة أبلغ القامئني عى ش��بكة 
راص��د الجامه��ري الت��ي تنض��وي تحت 
مظلته املصورة طاهرة، بشكوة اإلداري، 
األمر ال��ذي رفض��وه متاماً، وبين��وا فيه 
أن املص��ورة التي تحم��ل رخصة دخول 
الصالة، تق��وم بعملها ع��ى أكمل وجه 
لدى الش��بكة نفس��ها، وم��ا تتفاعل فيه 
وتلتقط��ه عدس��ة كامرياته��ا وتنره يف 
حس��ابها باالنس��تغرام ال يحق ألي كان 
التدخ��ل في��ه؛ ألنه حس��اب ش��خيص، 
إضافة إىل أن املصورة موجودة ومعروفة 
من��ذ العام 2012، وليس��ت وليدة اليوم 
واألم��س. كام يفيد مصدرن��ا أن املصورة 

طاهرة لدى علمها بفحوى الش��كوى مل 
تتقبلها ورفضتها جملة وتفصيال؛ كونها مل 
تندرج تحت أي أسباب وحجج "مقنعة"، 
ب��ل واعتربتها تدخاًل رصيح��اً يف حريتها 
الشخصية، وال يحق ألحٍد محاسبتها طاملا 
هي ملتزم��ة ومنضبطة عملي��اً وأخالقياً 

أمام الجميع.
وب��نينَّ مصدرن��ا أن اإلداري حاول بطريقة 
وأخ��رى أن "يقتلع" ه��ذه املصورة وذلك 
لغاية يف نفس يعق��وب، عرب لجوئه ألكرث 
من جهة ومن ضمنها الشبكة التي تعمل 
فيها "راصد الجامهري"، ولكن باءت جميع 
محاوالته بالفش��ل؛ بس��بب عدم امتالكه 

األدل��ة الدامغ��ة، ك��ام أنهم "الش��بكة" 
متمسكون بخدماتها؛ كونها من الكفاءات 
إلدراكه��م  وأيض��اً  املمي��زة،  والطاق��ات 
واقتناعه��م ب��أن ما تقوم ب��ه املصورة يف 
جوان��ب أخ��رى "حرية ش��خصية". يذكر 
أن املصورة طاهرة جاس��م بدأت مجالها 
التصوي��ري من��ذ 2012 ع��رب الص��االت 
املغلق��ة، وه��ي من��ذ ذاك الوقت وحتى 
يومنا هذا تعمل لحس��اب ش��بكة راصد 
الجامه��ري يف موقع التواص��ل االجتامعي 
االنستغرام، كام تعترب هي العنرص النسايئ 
الوحي��د املتواج��دة بني مع��ر الرجال 

لتصوير منافسات كرة السلة.

إداري يشتكي مصورة فوتوغرافية التحاد السلة!
في سابقة جديدة وبناًء على ميولها الشخصية

علي مجيد

ش��ارك نادي املنامة نظ��ريه يف املالكية 
بص��دارة ترتي��ب دوري “فيفا” ألندية 
الدرجة األوىل لكرة القدم مؤقتا، بعد أن 
حقق فوزا يوم أمس عى األهيل بهدف 
وحيد حمل إمض��اء املحرتف الربازييل 
تياغو، يف املواجهة التي جمعهتام عى 
اس��تاد مدينة خليف��ة الرياضية، ضمن 

الجولة 16 من املسابقة.
ويف لق��اء افتتاح الجول��ة، حقق الرفاع 
الرقي فوزا مثينا ومهام عى البحرين 
بثالثة أهداف دون رد، إذ سجل سامي 
الحس��يني “هدفني” وه��دف لفيصل 

بودهوم.
ف��وز املنام��ة أع��اده مج��ددا لطعم 
االنتص��ارات، بعد أن خ��رس يف الجولة 
املاضية أمام الرف��اع الرقي، إذ وصل 
رصي��ده حالي��ا إىل 29 نقط��ة، يف حني 
أن األه��يل عجز عن الف��وز مرة أخرى 

وتجمد رصيده عند النقطة 19.
أم��ا الرقي فخطا خطوة مهمة وكبرية 
نح��و ض��امن البق��اء يف دوري الدرجة 
األوىل، إذ يكفيه الفوز يف اللقاء املقبل 
عى الحالة؛ للبقاء ضمن مصاف األندية 

الكبار، حيث ميلك حاليا 16 نقطة.
أم��ا البحرين، فموقف��ه ال زال يف خطر 
بالنس��بة للهب��وط، إذ ميل��ك حاليا 13 

نقطة.

مجريات الشرقي والبحرين

جاءت الحصة األوىل من اللقاء أقل من 
متوسطة املستوى، ومع أفضلية نسبية 
للرف��اع الرق��ي، وال��ذي كان الطرف 

األفضل عى مرمى منافسه.
فري��ق البحري��ن ح��اول مبك��را عربة 
ك��رة ثابتة بعيد امل��دى لعبها املحرتف 
الربازي��يل برونو، إال أنه��ا جاءت قوية 
ومجاورة للقائ��م األمين ملرمى الحارس 

محمود العجيمي )7(.
وطالب الرفاع الرقي باحتساب رضبة 
جزاء، بعدما لعب س��امي الحس��يني 
كرة اصطدمت بي��د املحرتف روين، إال 
أن الحك��م س��يد عدن��ان محمد أعلن 

استمرار اللعب )17(.
وواص��ل الرقاوي��ون ضغطه��م عى 
مرم��ى البحري��ن، خصوص��ا يف الجهة 
الي��رسى التي كان��ت مفت��اح اللعب 

بتواجد ليث هاشم وعيل عبدالله.
وبعد مجه��ود مفردي رائ��ع من ليث 
هاش��م وإثر خطأ لدف��اع البحرين يف 
إبعاد الكرة، لعب هاش��م كرة عرضية 
تابعها فيصل بودهوم بتس��ديدة قوية 
اصطدم��ت كرته��ا بالع��ب البحري��ن 
محم��د خال��د قب��ل أن تعانق ش��باك 
الح��ارس س��لامن عمر معلن��ة الهدف 

األول لليوث )24(.
ومل يظهر البحرين أي نوايا للتعديل، إذ 
مل يشهد الش��وط أي فرص عى مرمى 
العجيم��ي، يف وق��ت جاءت س��يطرة 
الرفاع الرقي عى الكرة دون خطورة 

أيضا؛ لينتهي الشوط بهدف دون رد.

الشوط الثاني

الش��وط  األداء يف  انخف��ض مس��توى 
الث��اين، خصوص��ا م��ع تحف��ظ الرفاع 
الرقي للحفاظ ع��ى تقدمه، يف حني 
أن البحرين ع��اىن من العقم الهجومي 
بش��كل واضح، وواجه معاناة كبرية يف 
صن��ع الفرص والتقدم لألمام يف منطقة 

الرقي.
ولع��ب الرق��اوي ع��يل عبدالله كرة 
عرضي��ة م��ن اليس��ار تابعها س��امي 
الحسيني بصدره يف املرمى، لكن الحكم 

ألغى الهدف؛ بداعي التسلل )51(.
وحاول البحرين عرب خيار التسديد من 
خارج املنطقة، فسدد عيىس جهاد كرة 

أمسكها العجيمي بسهولة )53(.
يضاع��ف  أن  بوده��وم  فيص��ل  وكاد 
النتيجة للرقي، بعد أن س��دد رضبة 
ثابتة أبعد كرتها الحارس س��لامن عمر 

حاميا مرماه من هدف محقق )61(.
واضطر مدرب الرقي عىس السعدون 
إلجراء تبدي��ل بدخول عالء عياد مكان 
املصاب أحمد عبدالنبي، يف حني مل تغري 
تبديالت م��درب البحرين دراجان من 
واقع األمر؛ لتتواصل لنتيجة عى حالها 
إىل الدقائ��ق املحتس��بة كب��دل ضائع، 
إذ بدت املح��اوالت الرقاوية واضحة 
خصوصا مع تق��دم البحرين بحثا عن 
التعادل، فسدد البديل محمد عبدالله 
كرة م��ن داخل املنطق��ة لكنها جاءت 

خارج امللع��ب دون أن تجد لها موقعا 
يف الشباك )90+1(.

ولع��ب الرق��اوي محمد ط��ارق كرة 
أمامية للمنطلق سامي الحسيني الذي 
اس��تغل تق��دم مدافع البحري��ن نادر 
فتحي؛ ليتوغل الحسيني بالكرة داخل 
املنطقة ويسدد كرة ميني الحارس معلنا 

الهدف الثاين لفريقه )90+2(.
وواصل الحسيني تألقه وسجل الهدف 
الثال��ث بعد تس��ديدة يس��ارية رائعة 
س��كنت مي��ني الح��ارس س��لامن عمر 

)3+90( وسط فرحة رشقاوية كبرية.
أدار اللقاء الحكم س��يد عدنان محمد، 
وعاونه فيصل علوي وس��لامن طاليس، 

والحكم الرابع إسامعيل حبيب.

مجريات المنامة واألهلي

كان األهيل الطرف األفضل يف الش��وط 
األول، من خالل تشكيل الخطورة عى 
مرم��ى حارس املنام��ة أرشف وحيد يف 

أكرث من مناسبة.
ورغ��م م��رور الدقائ��ق األوىل بهدوء، 
إال أن األه��يل بدأ تدريجيا يف تش��كيل 
الفرص عى مرم��ى املنامة الذي واجه 
صعوب��ات كب��رية يف الوص��ول ملرم��ى 

حارس األهيل حسني مريزا.
وج��اءت أوىل الف��رص لألهيل عرب كرة 
ثابتة سددها املحرتف البوسني محمد 
عيل، إال أن وحيد تألق يف حامية مرماه 
بروع��ة مبع��دا الك��رة م��ن عى خط 

املرمى )20(.
وس��نحت فرصة مبارشة وأخرى لألهيل 
أيضا، إذ لعب ضياء سلامن كرة عرضية 
تابعها البوس��ني برأس��ه ميني الحارس 
أرشف وحيد، إال أن األخري واصل تألقه 

وأبعد الكرة برباعة )21(.
ولع��ب األه��الوي مهدي ط��رادة كرة 
بيني��ة للمدافع األي��رس املتقدم أحمد 
جمعة، فس��دد األخري ك��رة اصطدمت 

بالشباك الجانبية )28(.
وجاءت أوىل ف��رص املنامة يف الدقيقة 
)33(، حين��ام هيأ محمود عبدالرحمن 
“رينغو” الكرة لنفس��ه داخل املنطقة 
وسددها بيمينه، إال أنه اعتلت املرمى 
يف  موقع��ا  تج��د  أن  دون  األه��الوي 

الشباك.

الشوط الثاني

تحس��ن أداء املنام��ة يف الحصة الثانية 
وشكل خطورة كبرية ومبكرة عى مرمى 
األهيل، وسنحت فرصة لعيل حبيب يف 
الدقيقة )46( بعدما وجد نفس��ه قرب 
الحارس دون رقابة، لكنه س��دد كرة يف 
جس��م الحارس، لرتتد إىل تياغو، والذي 
س��دد كرة أخرى أبعد خطورتها الدفاع 

األصفر )46(.
ولعب عيل حبيب ك��رة عرضية تابعها 
إيفرت��ون بيمين��ه، إال أنه م��رت جوار 

القائم األيرس )49(.
وواص��ل املنام��ة أفضليت��ه وخطورته 
الكب��رية عى مرم��ى الحارس حس��ني 
مريزا، فلعب تياغو ك��رة إليفرتون، إال 
أن تس��ديدة األخري م��رت كرتها جوار 

القائم األمين )52(.
ب��دوره، ف��إن األه��يل كاد أن يخطف 
هدف الس��بق عى عك��س مجريات، 
فبذل مهدي طرادة مجهودا فرديا رائعا 
ولع��ب كرة عرضي��ة وصلت للمحرتف 
ف��ويف الذي قابل املرم��ى بالقرب منه، 
إال أنه أضاع الكرة بغرابة بعد أن مرت 
جوار القائم األيرس ملرمى أرشف وحيد  

.)56(
وسدد املنامي “رينغو” كرة ثابتة قوية 
أبعدها الحارس حس��ني م��ريزا برباعة 

.)59(
وش��هدت الدقيق��ة )63( إث��ارة كبرية، 
حينام سدد البوس��ني محمد عيل كرة 
منعها القائم األمي��ن ملرمى املنامة من 
الدخول، قبل أن تس��نح الفرصة ملهدي 
ط��رادة للتوغل داخ��ل منطقة املنامة 
من جهة اليس��ار، إذ اشرتك مع مدافع 
املنامة حس��ني ريان، قبل أن يس��قط 
ع��ى أرضية امللع��ب؛ ليش��هر الحكم 
عبدالش��هيد عبداألمري الورقة الصفراء 
الثاني��ة يف وجه الالعب ويطرد وس��ط 

احتجاجات أهالوية كبرية عى القرار.
واس��تغل املنام��ة النق��ص العددي يف 
صفوف املنامة؛ ليس��جل الهدف األول 
بعد أن لعب ع��يل حبيب كرة عرضية 
تابعه��ا إيفرتون برأس��ه لزميله تياغو، 
والذي س��ددها قوية بيساره يف املقص 

معلنا تقدم املنامة )66(.
املنام��ة خطورت��ه، وتوغ��ل  وواص��ل 
عيىس موىس داخ��ل املنطقة بعد خطأ 
دفاعي لألهيل، ففض��ل موىس التمرير 
لزميله إيفرتون، وال��ذي تعرض للدفع 
من حسن الش��يخ داخل املنطقة، بيد 
أن الحكم أعلن اس��تمرار اللعب )75( 

وسط احتجاج منامي عى الحالة.
وكاد الربازي��يل إيفرت��ون أن يخط��ف 
الهدف الثاين لفريقه وسط ضياع لدفاع 
األه��يل، فس��دد كرة قوية م��ن داخل 
املنطقة أبعدها الحارس حس��ني مريزا 

.)85(
ومل تش��هد الدقائق التالي��ة أي جديد 
يذك��ر، قب��ل أن تبل��غ اإلث��ارة ذروتها 
مبطالب��ة األهيل بركلة ج��زاء ثانية بعد 
مالمس��ة الكرة ليد مدافع املنامة، قبل 
أن ترت��د لألهيل وتس��نح فرصة أخرى 
للمنام��ة ع��رب إيفرت��ون، إال أن كرت��ه 
أبعدها الحارس حس��ني م��ريزا برباعة؛ 

لتنتهي املباراة منامية.
أدار اللقاء الحكم عبدالشهيد عبداألمري، 
وعاون��ه محمد جعف��ر ومحمد غازي، 

والحكم الرابع رامي الكعبي.

المنامة يشارك المالكية مؤقًتا في صدارة دوري “فيفا” الكروي
تياغو ال��ب��رازي��ل��ي  ب��ه��دف  األه��ل��ي  ت��خ��ط��ى 

الش��رقي يتج��اوز البحرين بثالثي��ة ويقترب من البق��اء مع الكبار
أحمد مهدي

من لقاء المنامة واألهلي

فرحة الشرقي تكررت 3 مرات

)تصوير:خليل إبراهيم( من لقاء الرفاع الشرقي والبحرين 

جماهير المنامة احتفلت بالفوز والصدارة مع فريقها



وصل النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة الرئيس 
البحريني لرياضة  الفخري لالتحاد 
فن��ون القت��ال املختلطة مؤس��س 
منظمة خالد بن حمد لفنون القتال 
س��مو   KHK MMA املختلط��ة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يوم 
أم��س )الجمعة( ملدينة “مومباي” 
بجمهورية الهند الصديقة؛ لحضور 
منافس��ات النس��خة الخامسة من 
 BRAVE بطول��ة القتال الش��جاع
والتي ينظمها اتحاد القتال الشجاع 
املنبثق من منظمة خالد بن حمد 
بالتعاون  املختلط��ة  القتال  لفنون 
مع االتحاد الهن��دي لرياضة فنون 
القت��ال املختلط��ة، والت��ي تق��ام 
دوم  اس��تاد  بصال��ة  منافس��اتها 
ناش��ونال أوف انديا ي��وم بعد غد 

األحد املوافق 23 أبريل الجاري.
وبهذه املناس��بة، أدىل سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بالترصيح 
الت��ايل، ق��ال في��ه: “نع��رب ع��ن 
اعتزازنا بإقامة بطولة BRAVE يف 
نس��ختها الخامسة يف ربوع مدينة 
“مومب��اي” الهندية، ف��إن اختيارنا 
ه��ذه الوجه��ة بالتحديد جاء عىل 
قناع��ة كب��رة بالحض��ور الهندي 
الق��وي عىل مس��توى منافس��ات 
رياض��ة فن��ون القت��ال املختلطة، 
والتي دفع��ت الهند لتك��ون بلدا 
متط��ورا عىل صعيد هذه الرياضة. 
فتنظي��م البطولة يف ه��ذا الوقت 
بالتحديد بالهند هي رسالة نوجهها 
لجميع القامئني عىل هذه الرياضة، 
بأنن��ا داعمون وبش��كل كبر لكل 
الجه��ود التي يبذلونها، يف س��بيل 
الرامية ملواصلة  التطلعات  تحقيق 
اللعبة،  به��ذه  واالرتقاء  التطوي��ر 
الت��ي أصبحت اليوم محط اهتامم 
واس��ع من الشباب مبختلف بلدان 
الع��امل، والذي اتجه ملامرس��ة هذا 

النوع من الرياضات القتالية”.
وأضاف سموه: “والبد يف هذا املقام 
أن نش��يد بعم��ق العالق��ات التي 

البحرين وجمهورية  مملكة  تربط 
الهن��د الصديق��ة، والقامئ��ة ع��ىل 
االحرتام والتعاون املشرتك يف سبيل 
تحقيق املصلحة املش��رتكة، والتي 
اتس��مت ومتيزت بالق��وة واملتانة 
وبالتاريخ العريق الحافل واملرشق 
بني البلدين، والذي ميتد لعقود من 
الزمن. فهدفنا اإلس��هام يف تعميق 
العالق��ة ب��ني البلدين م��ن خالل 
املجال الريايض الس��يام عىل صعيد 
رياضة فن��ون القت��ال املختلطة”، 
مش��را س��موه إىل أن ثقت��ه كبرة 
بتحقيق هذه النس��خة النجاحات 
الكب��رة، مل��ا متتلك��ه الهن��د من 
مقومات يف هذه الرياضة تس��اعد 
عىل تحقيق تطلعات سموه يف أن 
تصل هذه البطولة للتميز والنجاح 

املطلوبني.
وقال سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة: “الكل يعلم أن البطولة 
انطلق��ت كفك��رة بحريني��ة م��ن 
العاصم��ة املنام��ة، ولكنه��ا كانت 
تحمل أهدافا رسمناها، فهدفنا يف 
املق��ام األول تعزيز ما وصلت إليه 
البحرين من مكان��ة مرموقة عىل 
املس��توى الدويل يف هذه الرياضة، 
والذي دفعنا بق��وة لتنفيذ خطتنا 
القامئة عىل انتش��ار هذه البطولة 
فانتش��ارها  العامل،  بلدان  مبختلف 
العاملي سيسهم يف تأكيد ما حققته 
هذه البطولة من نجاحات يف وقت 
قي��ايس، عىل املس��توى التنظيمي، 
والفني واإلعالم��ي، والذي كان له 
بالغ األثر يف دعم هذه البطولة ألن 
تصب��ح الحدث األبرز والرقم واحد 
بالعامل، وهذا ما نهدف لتحقيقه يف 

املستقبل القريب”.
وتوقع س��موه أن تش��هد النسخة 
الخامس��ة م��ن البطول��ة رصاع��ا 
قوي��ا ب��ني املقاتل��ني املش��اركني، 
مؤك��دا س��موه أن ه��ذه البطولة 
تش��هد أس��امء قوية لديها قدرات 
وإمكان��ات قتالي��ة عالية الس��يام 
يف النزال الرئي��س والنزال الرئيس 

بصورة  وال��ذي س��ينعكس  الثاين، 
واضحة ع��ىل إبراز الحدث، متمنيا 
سموه كل التوفيق والنجاح لجميع 
املقاتلني املش��اركني، مقدرا سموه 
يف الوقت ذاته الجهود التي بذلتها 
اللجن��ة املنظمة لإلعداد والتحضر 

إلقامة البطولة.

الهند تقتحم عالم 
”BRAVE“

سجلت الهند اسمها يف سجالت 
الدول املستضيفة لبطولة القتال 
الش��جاع من خ��الل احتضانها 
الخامسة  النس��خة  منافس��ات 
م��ن ه��ذا الح��دث العامل��ي، 
والتي تعترب املحطة الثالثة عىل 
الخارجية  املحط��ات  مس��توى 
الت��ي ش��هدت إقام��ة ه��ذه 
البطول��ة بعد الربازي��ل ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 

 الكوهجي.. لعنة اإلصابة

بات يف حكم املؤك��د غياب ممثل 
مملك��ة البحري��ن وفري��ق خالد 
بن حمد لفنون القت��ال املختلطة 
للمحرتفني املقاتل حمزة الكوهجي 
ع��ن املش��اركة مبنافس��ات ه��ذه 
النس��خة م��ن البطول��ة، بع��د أن 
تعرض إلصابة قوية يف الرأس خالل 
املرحل��ة النهائية م��ن التحضرات 
يف  يجريه��ا  كان  الت��ي  املحلي��ة 
العاصم��ة املنام��ة، وال��ذي خضع 
عىل إثرها لكش��ف طبي تبنينّ من 
خالله أن إصابته س��تمنعه بشكل 
نهايئ من هذه املش��اركة وااللتزام 
بتعليامت الطبيب املعالج بالراحة 
التام��ة ألس��بوعني كامل��ني وعدم 
مامرسة أي نوع من أنواع الرياضة.
حس��ابه  ع��ىل  ل��ه  ترصي��ح  ويف 
الش��خيص بربنامج “االنس��تغرام”، 

ق��ال الكوهج��ي: “الحمد لله عىل 
كل حال، تقدمت باعتذار رس��مي 
ع��ن املش��اركة؛ بس��بب اإلصابة، 
وأعتذر من الجميع، وأمتنى العودة 

يف منافسات النسخة القادمة”.

 لمن الغلبة؟

ستشهد منافس��ات البطولة إقامة 
ن��زال رئيس يجم��ع ب��ني املقاتل 
واملقات��ل  ب��وث  كارل  الربيط��اين 
الجزائ��ري طاهر ح��ديب. فكالهام 
مقات��الن رشس��ان ويتمتعان بقوة 
جس��امنية وقدرات قتالية العالية. 
وبحس��ب املعطي��ات األولية التي 
تش��ر إىل تف��وق نس��بي للمقاتل 
ح��ديب الذي ميتل��ك يف رصيده 13 
انتصارا مقابل 6 هزائم، فيام ميتلك 
كارل 7 انتص��ارات مقاب��ل هزمية 
واح��دة. فيا ترى من س��تكون له 

الكلمة األخرة يف هذا النزال؟

ورشة تعريفية

الفحص  “الس��بت”  الي��وم  يق��ام 
الطب��ي وفح��ص الوزن الرس��مي، 
املقاتلني خالل  مواجه��ة  وكذل��ك 
فحص الوزن العام لوس��ائل اإلعالم 
والجمه��ور م��ن عش��اق ومحبي 
رياض��ة فن��ون القت��ال املختلطة، 
والتي تعت��رب من أهم املحطات يف 
هذه البطولة، والتي تش��هد اإلثارة 
والتحدي بني املقاتلني قبل النزالت 
الرس��مية الت��ي تنطلق ي��وم غد 

األحد.
وكان ي��وم أم��س، قد ش��هد عقد 
ورش��ة العمل التعريفية للمقاتلني 
املش��اركني يف هذه النسخة، والتي 
اش��تملت ع��ىل رشح مفصل عن 
البطول��ة، وكيفية  لوائ��ح وأنظمة 
تحدي��د لجنة التحكي��م للفائزين 
بالن��زاالت يف حال تعادل املقاتلني، 
كام اش��تملت الورش��ة عىل رشح 
مفصل للتعليامت التي يجب عىل 
املقاتل��ني التقيد به��ا، ومن أهمها 
االبتع��اد ع��ن الرضب��ات الخطرة 
واملحظ��ورة، والت��ي تتع��ارض مع 

اللوائح واألنظمة.

خالد بن حمد يصل “مومباي” ويشيد بالعالقات البحرينية الهندية
”BRAVE 5“ سموه يشهد منافسات

مومباي                المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

بطاقة النزال للمقاتلين بوث وحدبي
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البالد سبورت

الصخير                نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تحدد مواجهات الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد

املجموع��ة  األه��ي  تص��در 
الثاني��ة مبس��ابقة كأس س��مو 
ويل العهد للك��رة الطائرة بكل 
جدارة واستحقاق بعدما أطاح 
بداركليب بثالثة أشواط مقابل 
ش��وطني يف املب��اراة املاراثونية 
الت��ي جمعته��ام مس��اء أمس 
الجمع��ة ع��ىل صال��ة االتحاد 
الطائرة ضمن  للكرة  البحريني 
منافسات دور املجموعات من 

املسابقة.
وف��از األهي بالش��وط األول 
22/25، واستطاع داركليب ان 
الثاين 19/25،  بالش��وط  يفوز 
قب��ل يخطف األهي الش��وط 
الثال��ث 19/25، ويعود العنيد 
الرابع 20/25، وأخرا  ليكسب 
يتمك��ن األه��ي م��ن الف��وز 
بصعوبة  الخام��س  بالش��وط 

بنتيجة 15/17.
وأدار املواجه��ة طاقم الحكام 
ال��دويل املك��ون م��ن الحكم 
األول ع��ي عبدالحميد والثاين 

حسني الكعبي.
وبهذا الفوز رفع األهي رصيده 
إىل 8 نقاط ليتصدر املجموعة 
بينام رف��ع داركلي��ب رصيده 

إىل 7 نق��اط يف املرك��ز الثاين، 
مجدداً  الفريق��ان  وس��يلتقي 
ضمن منافسات املربع الذهبي 

بتاريخ 24 ابريل الجاري.
مالم��ح  تح��ددت  وبذل��ك 
النهايئ  قبل  ال��دور  مواجهات 
من املس��ابقة حيث س��يلتقي 
األه��ي اول املجموعة الثانية 
م��ع املح��رق ث��اين املجموعة 
األوىل، بينام سيلتقي داركليب 
ث��اين املجموع��ة الثاني��ة مع 

النجمة أول املجموعة األوىل.
ويف املواجه��ة الثاني��ة حق��ق 

ف��وزا معنوي��ا ع��ىل  الن��رص 
حس��اب اتحاد الري��ف بثالثة 
أشواط مقابل شوطني يف إطار 
الثانية،  املجموعة  منافس��ات 
األول  الش��وطني  انتهى  حيث 
والث��اين لصالح اتح��اد الريف 
22/25، 23/25، قبل ان ينجح 
باألش��واط  الف��وز  يف  الن��رص 
 ،23/25 املتبقي��ة  الثالث��ة 

.7/15 ،22/25
وتعت��رب ه��ذه املواجه��ة هي 
الظهور األخر لكال الفريقني يف 

هذا املوسم.

عيىس  الش��يخ  س��مو  بحض��ور 
بن س��لامن بن حم��د ال خليفة 
نائب رئي��س الهيئة العليا لنادي 
راش��د للفروسية وس��باق الخيل 
نظم النادي عرص أمس الس��باق 
ال� 24 لهذا املوس��م والذي اقيم 
ع��ىل ك��ؤوس مرك��ز البحري��ن 
للمجوه��رات وك��ؤوس بورش��ه 
البحرين وكأس ش��يفرون وذلك 
عىل مضامر سباق النادي مبنطقة 

الرفة بالصخر.
وكان الش��وط األول أقي��م عىل 
كأس الب��ورش لس��باق الت��وازن 
"نتاج محي" مس��افة 2400 مرت 
والجائ��زة 2000 دينار، وجاءت 
النتائج متامش��ية مع التوقعات 
بحص��ول الجواد "ه��وب نوب" 

عىل املركز االول.
واقيم الش��وط الث��اين عىل كأس 
الب��ورش الربون��زي لجياد جميع 

"نت��اج  واملبتدئ��ات  الدرج��ات 
محي" مسافة 2000 مرت والجائزة 
2000 دينار، واستطاعت الفرس 
تاكيد جدارتها  املرشحة "صابره" 

بالفوز.
واقي��م الش��وط الثال��ث ع��ىل 
الدرجة  لجي��اد  ش��يفرون  كأس 
الثالثة والرابع��ة واملبتدئات من 
األصيلة  العربية  البحري��ن  خيل 
الحص��ان  ومتك��ن  "الواه��و"، 
"كحيالن عاف��ص 1657" تحقيق 

الفوز.
واقيم الش��وط الرابع عىل كأس 
للمجوه��رات  البحري��ن  مرك��ز 
لجياد الدرج��ات الثانية والثالثة 
والرابعة واملبتدئات "نتاج محي" 
مسافة 1400 مرت والجائزة 2000 
دين��ار، حقق الحصان "بلو فرن" 

الفوز. 
وأقي��م الش��وط الخام��س عىل 

كأس مركز البحرين للمجوهرات 
لجي��اد الدرجة الثالث��ة والرابعة 
واملبتدئات "مس��تورد" مس��افة 
1400 مرت والجائزة 2000 دينار، 
وأس��تطاع الحصان "دون مراج" 

تحقيق الفوز.
وأقيم الشوط السادس عىل كأس 
البورش الذهبي لس��باق التوازن 
"مس��تورد" مس��افة 1000 م��رت 
مس��تقيم والجائزة 2000 دينار، 
وشهد تألق الفرس "كرتن كول" 

بفوزها. 
وأقيم الشوط السابع واألخر عىل 
كأس مركز البحرين للمجوهرات 
لسباق التوازن "مستورد" مسافة 
2200 مرت والجائزة 2000 دينار، 
وش��هد فوزاً الفتاً للحصان "بررش 

بوينت" 
ويف النهاية ت��م تتويج الفائزين 

بكؤوس السباق.

األهلي يسقط العنيد ويخطف 
صدارة المجموعة الثانية

جانب من اللقاء

الجياد المرشحة تحقق كؤوس 
سباق 24 للخيل



املل��ك  يق��ود ممث��ل جالل��ة 
وش��ؤون  الخريي��ة  لألع��ال 
الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة 
فري��ق البحري��ن للرتايثلون يف 
سباق الرجل الحديدي “تحدي 
املش��اركات  أول  الكن��اري” 
األوروبية، والذي ينطلق صباح 
اليوم “السبت” يف جزر الكناري 
اإلس��بانية مبش��اركة كبرية من 

مختلف دول العامل.
املنظم��ة  اللجن��ة  وح��ددت 
للسباق املس��ار الذي سيسلكه 
املتسابقون يف الرجل الحديدي، 
والذي يعد من بني الس��باقات 
األقوى يف الق��ارة األوروبية، إذ 
يبدأ الس��باق الذي يتكون من 
ث��الث مراحل باجتياز مس��افة 
1.9 كيلومرت سباحة يليه سباق 
الدراجات الهوائية ملس��افة 90 
كيلوم��رتاً، ويختتم به الس��باق 

21.1 كيلومرتا.
البحري��ن  فري��ق  وس��يتكون 
للرتايثل��ون إىل جان��ب س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
كل من: مايكل كاالهورا، ونواف 
ال��دورسي،  وس��امل  الظاع��ن، 
ومحمد القيس، وأحمد الحاج، 
وعيل جناحي، وحمد املرييس، 
إضاف��ة  ال��دورسي،  وج��ال 

اليريك.
واس��تعداداً لهذا الس��باق قام 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد 

الفري��ق  وأف��راد  خليف��ة  آل 
البحريني املش��ارك يف البطولة 
اإلداري��ة  اإلج��راءات  بإنه��اء 
للمش��اركة  والتس��جيل  كافة، 
يف البطول��ة، كا ق��ام الفريق 
املع��دات كاف��ة إىل  بتس��ليم 
اللجن��ة املنظمة، وذل��ك طبقاً 
للوائ��ح الخاصة بهذه البطولة، 
حيث تم إعداد منطقة تسليم 

املعدات بالصورة املتميزة.

الحصة التدريبية األخيرة

أجرى س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة وكاف��ة أفراد 
الفري��ق التدريب��ات األخ��رية؛ 
للتعرف عىل الجاهزية األخرية 
للفريق قبل انطالقة الس��باق، 
ك��ا تم االط��الع ع��ىل مواقع 
الس��باق الذي يعد من أصعب 
نظ��راً  أوروب��ا؛  الس��باقات يف 
واملرتفعات  املس��ار  لصعوب��ة 

التي مير بها املتسابقون.
التدريبية  الحص��ة  نهاي��ة  ويف 
األخ��رية، التقى س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة مع 
عىل  وحثهم  الفري��ق  أعض��اء 
إنهاء الس��باق بصورة متميزة، 
والعم��ل ب��كل ج��د وإخالص 
يف س��بيل تحقيق إنجاز جديد 
باس��م اململكة، مش��رياً إىل أن 
الفري��ق م��ن خ��الل الخ��رة 
الواس��عة التي اكتس��بها قادر 
عىل تعزي��ز اإلنج��ازات ورفع 
علم اململك��ة عالياً يف مختلف 

املحافل.

 المشاركة 
في الحفل العام

ش��ارك س��مو الش��يخ ن��ارص 
بن حم��د آل خليف��ة وأعضاء 
الع��ام  الحف��ل  يف  الفري��ق 
للبطول��ة الذي ح��ره جميع 

املش��اركني يف الرجل الجديدي، 
حيث تم التع��رف عىل قوانني 
البطول��ة ومراحله��ا، ك��ا تم 
اطالع املش��اركني عىل خط سري 
املراحل الثالث للسباق، إضافة 
إىل التأكيد عىل أهمية تحقيق 
مب��ادئ الس��باق يف التع��ارف 
وااللتقاء بني جميع املش��اركني 
واملنافسة الرشيفة عىل اللقب.

 ناصر بن حمد: 
عيوننا على اإلنجاز

أعرب س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة ع��ن ارتياحه 
للفريق  الكبرية  لالس��تعدادات 
السباق،  انطالق  التي س��بقت 
وذلك من خ��الل االطالع عىل 
التحض��ريات كافة الت��ي تؤكد 
جاهزي��ة الفري��ق البحرين��ي 
البطولة املهمة،  للمش��اركة يف 
وأش��ار س��موه إىل أن الفريق 

اس��تعداداته  واصل  البحريني 
البحرين  م��ن  ش��املة  بصورة 
لغاية املشاركة يف هذا السباق، 
والذي يه��دف من خالله أفراد 
الفري��ق كاف��ة إىل االنتهاء من 
املش��اركة بكل نجاح وتحقيق 

إنجاز جديد.
وأضاف س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة أن األمور كافة 
مهي��أة بصورة جي��دة للفريق 
الس��تكال املراح��ل كافة التي 
إىل  والنظر  الس��باق،  يتضمنها 
تحقي��ق إنجاز جدي��د للفريق 
الحديدي،  الرجل  يف س��باقات 
مش��رياً س��موه إىل أن الفريق 
ع��ازم عىل تحقي��ق إنجاز كبري 
ومتمي��ز يف البطول��ة؛ لتأكي��د 
النجاحات التي حققها الفريق 
يف البطوالت السابقة وتعزيزها، 
ثقته يف أعض��اء الفريق  مبدياً 

بتحقيق إنجاز آخر جديد.

وأش��ار س��مو الش��يخ ن��ارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة إىل أن 
متاماً؛  مغايراً  س��يكون  السباق 
نظ��راً للتضاريس التي س��يمر 
بها بعد أن تبني أن املس��ار مير 
ستكون  ومنحدرات  مبرتفعات 
صعب��ة وبالغة الخط��ورة؛ لذا 
ح��رص الفري��ق ع��ىل التدرب 
يف املس��ار للتع��رف عليه، كا 
أن الح��ال ينطب��ق أيض��اً عىل 
تدريب��ات الجري، فهي األخرى 
متر بالتضاريس الخطرة نفسها 
التي تتطلب جهداً بدنياً وفكرياً 
عالياً لتخطيها بطريقة سليمة.

الش��يخ نارص  وأع��رب س��مو 
بن حمد آل خليف��ة عن ثقته 
الفري��ق  أعض��اء  يف  الكب��رية 
لتخط��ي التحديات كافة عطفاً 
ع��ىل الخ��رة الواس��عة الت��ي 
اكتس��بوها جراء املش��اركة يف 

البطوالت السابقة.

هدفنا تحقيق نتائج متميزة في أقوى سباقات أوروبا
الفريق البحريني للترايثلون في “تحدي الكناري” اليوم.. ناصر بن حمد:

المرتفعات والمنحدرات تشكل التحدي األكبر في طريق اإلنجاز
إسبانيا               المكتب اإلعالمي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد لقطات من تدريبات الفريق

الرفاع                اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

الالعبون شاركوا في التسجيل وقرعة البطولة

يبدأ منتخبنا الوطني للكاراتيه 
يف  الس��بت  الي��وم  مش��واره 
بطولة تايلند الدولية املفتوحة 
التي تس��تمر حت��ى 24 أبريل 
الجاري مبشاركة دول: البحرين 
وتايلن��د واألردن وإندونيس��يا 
وكينيا واليابان والهند والفلبني 
وس��نغافورة والنيب��ال وفيتنام 

والوس وكمبوديا.
وخضع العب��و منتخبنا الوطني 
للكاراتيه يوم أمس الجمعة إىل 
عملية التسجيل واعتاد أهلية 
الالعبني وقرعة البطولة، وشارك 
املدي��ر الفني نبيل س��ليان يف 
ال��ذي عقد  الفن��ي  االجت��اع 
املش��اركة  املنتخبات  بحض��ور 

كافة.
وس��يبدأ مجد صالح الس��نجار 
يف  الس��بت  الي��وم  مش��واره 
ملرحل��ة  القت��ال  منافس��ات 
الناش��ئني تحت 13 س��نة، كا 
س��يخوض الالعب عبدالرحمن 
منافس��ات  جناح��ي  خليف��ة 
الناش��ئني تحت  القتال ملرحلة 
15 س��نة، حيث س��يلعب مع 
الع��ب إندونيس��يا ين رانج��ا، 
وستلعب يف جناحي مع الالعبة 

يش ليديا.
ويوم غد األحد سيشارك ماهر 
صالح الس��نجار يف منافس��ات 

تحت  الش��باب  ملرحلة  القتال 
17 سنة، كا س��تلعب الالعبة 
يف خليفة جناحي يف منافسات 
الس��يدات فوق 18 سنة وأيضاً 
الالع��ب ماه��ر صال��ح النجار 

فوق 18 سنة.

تدريبات مستمرة

خاض منتخبنا الوطني للكاراتيه 
تدريب��ات مس��تمرة منذ اليوم 
بانك��وك  إىل  لوصول��ه  األول 
يت��درب  حي��ث  التايلندي��ة، 
املدير  املنتخب تح��ت إرشاف 
الفن��ي نبيل الرفاعي مبش��اركة 
5 العبني الذين سيش��اركون يف 
البطولة، وهم: ماهر صالح، ويف 
خليفة،  وعبدالرحمن  خليف��ة، 

وعيىس أحمد، ومجد صالح.

نبي��ل  الفن��ي  املدي��ر  وأك��د 
الرفاعي أن الرنامج يسري وفق 
الجهاز  الت��ي وضعه��ا  الخطة 
الفن��ي، وأوض��ح أن معنويات 
الالعب��ني مرتفع��ة، والجمي��ع 

جاهز لخوض املنافسات.
وقال: “نتطل��ع لتحقيق نتائج 
إيجابية والصع��ود عىل منصة 
التتوي��ج، الالعب��ون ميتلك��ون 
إمكانات عالية، ونحن عىل ثقة 
كب��رية بقدراتهم ب��أن يظهروا 
باملس��توى املع��روف وتحقيق 

امليداليات”.
وأثن��ى الرفاع��ي ع��ىل جهود 
مجل��س إدارة اتح��اد البحرين 
للدف��اع ع��ن النفس برئاس��ة 
ومتابعت��ه  الخي��اط  أحم��د 

املستمرة للمنتخب.

منتخ��ب الكاراتي��ه يب��دأ مش��واره 
الي��وم  الدولي��ة  تايلن��د  ببطول��ة 

لقطة لمنتخب الكاراتيه

أك��د ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعال 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
املجلس األع��ىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أن دعم فندق قرص الفرس��ان لدورة 
ن��ارص بن حم��د لأللع��اب الرياضية 
الثالث��ة “ن��ارص10” يعك��س حرص 
الفن��دق عىل دعم الحركة الش��بابية 
والرياضي��ة من خالل ه��ذه الدورة؛ 
بوصف��ه واحدة من البط��والت التي 
باتت تكتسب ش��هرة واسعة، مشرياً 
س��موه إىل أن انض��ام فن��دق قرص 
الفرسان لرعاة الدورة سيسهم بالشك 
يف إنجاحه��ا، كا سيس��هم يف تعزيز 
جهود اللجن��ة املنظمة العليا للدورة 
يف مس��ريتها نحو إظهار املس��ابقات 
والفعالي��ات خ��روج ال��دور تحقيق 
النجاح للدورة الت��ي تضم نخبة من 

الشباب البحريني.
وأشاد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة بجهود فندق قرص الفرس��ان، 
وحرصه عىل دعم الدورة، إذ يس��هم 
ذل��ك يف إثراء املنافس��ات كافة التي 
تقام ضمن الدورة الش��بابية، مش��رياً 
إىل أن الفندق سيكون مبثابة الرشيك 
الحقيقي إلنجاح الدورة التي تضمن 
األلع��اب الرياضي��ة املختلفة، مؤكداً 
س��موه أن نهج الفندق يجّس��د متاماً 
مفه��وم تع��اون الرعاة م��ع اللجنة 
املنظم��ة العليا لل��دورة لدعم قطاع 
الشباب والرياضة، وتطوير الرياضات 

املختلفة.
وكان فن��دق قرص الفرس��ان قد قدم 
دعم��ه للدورة، وذلك عند اس��تقبال 
رئيس مجلس إدارة مجموعة فرسان 
فاضل البدو ملدي��ر املكتب اإلعالمي 
لس��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة رئيس اللجن��ة املنظمة العليا 
لل��دورة توفي��ق الصالح��ي بحضور 
املدير العام للمجموعة زهري فرحات.
ب��دوره، أك��د رئي��س مجل��س إدارة 
مجموعة فرس��ان فاضل البدو حرص 
املجموع��ة عىل أن تكون ضمن قامئة 
الرشكات الوطنية الراعية لدورة نارص 
بن حم��د الثالثة لأللع��اب الرياضية 
للدور  “ن��ارص10”؛ تقديراً واعت��زازاً 
الوطني الذي متثله الدورة من خالل 
دعم األلع��اب الرياضية املختلفة يف 

اململكة.

وبني البدو أن مجموعة فرس��ان ومن 
خالل فندق قرص الفرسان تضع عىل 
رأس أولويات نشاطاتها التعاونية مع 
مختلف الجهات الداعمة للش��باب، 
ورعاية بطولة س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة نابعة من السياس��ة 
بإنج��اح  املس��اهمة  يف  الواضح��ة 
املناس��بات الرياضية الشبابية، والتي 
تش��ّكل حاال م��ن االعت��زاز الوطني، 
وتحّقق قفزة نوعية يف مسرية األلعاب 
الرياضية، مشيداً بالدور الكبري الذي 
يقوم به س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة يف دعم الحركة الش��بابية 

والرياضية يف اململكة.
وأعلن البدو عن تش��كيل فريق لكرة 
الق��دم باس��م فندق قرص الفرس��ان 
للمش��اركة يف منافس��ات كرة القدم، 
والتي دامئاً ما تحفل بالندية واإلثارة.

البدو أعرب عن اعتزازه بالشراكة إلنجاح ”ناصر 10”.. ناصر بن حمد:

انضمام فندق قصر الفرسان 
للرعاة يسهم في إثراء الدورة

تغطية                اللجنة اإلعالمية

فندق قصر الفرسان يدعم ناصر 10
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قرعة دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أتليتيكو مدريد

موناكو الفرنيس - يوفنتوس اإليطايل

قرعة الدوري األوروبي
مانشسرت يونايتد- سيلتا فيغو

أياكس- ليون

كالسيكو الحسم واألمل 

األنظار نحو الكأس

جانب من القرعة

)وكاالت(: سيكون عشاق كرة القدم 
عىل موعد مع مواجهة حاسمة بني 
الغرميني برش��لونة وري��ال مدريد؛ 
لحسم الس��باق عىل لقب الدوري 

اإلسباين.
كان برش��لونة مين��ي النف��س ب��أن 
يخ��وض موقع��ة ال��� “كالس��يكو” 
املصريية مع غرمي��ه ومضيفه ريال 
أفضل،  املتص��در مبعنويات  مدريد 
لك��ن الن��ادي الكتالوين س��يخوض 
هذه املواجه��ة يف املرحل��ة ال� 33 
من الدوري اإلس��باين يف كرة القدم 
يف وض��ع صعب؛ ألنها تأيت بعد أيام 
قليلة عىل خروجه من دوري أبطال 

أوروبا.
ويدخ��ل العمالقان اإلس��بانيان إىل 
مواجهة األح��د يف ظروف متناقضة 
متاماً؛ ألن النادي املليك واصل حملة 
الدفاع عن لقبه بطاًل لدوري األبطال 
بتخطيه باي��رن ميونيخ األملاين 4-2 
إياب��اً بع��د التمدي��د، في��ا انتهى 
مش��وار غرميه بتعادله األربعاء مع 
ضيفه يوفنتوس اإليطايل صفر-صفر 

)خرس صفر3- ذهاباً(.
وس��يقطع ري��ال مدري��د أكرث من 
نصف الطريق نح��و الفوز باللقب 
املحيل للم��رة األوىل منذ 2012 يف 
حال تجنبه تكرار س��يناريو الزيارة 

األخ��رية لربش��لونة إىل “س��انتياغو 
برنابيو”، حيث فاز برباعية نظيفة 
يف 21 يناي��ر 2015 قبل أن يرد إياباً 
بالفوز يف “كامب نو” بنتيجة 2-1.

ويتص��در الن��ادي املل��يك الرتتيب 
بفارق ثالث نقاط عن برشلونة كا 
ميل��ك فريق امل��درب الفرنيس زين 
الدين زيدان مب��اراة مؤجلة خارج 
قواع��ده ضد س��لتا فيغو، ويف حال 
تجنبه الهزمية أمام غرميه الكتالوين 
يف مباراة األحد أو يف حال فوز بهذه 
اللقب  املصريية، س��يصبح  املوقعة 
يف األف��ق في��ا س��ينحرص طموح 
برشلونة مبسابقة الكأس التي وصل 
إىل مباراته��ا النهائية، حيث يلتقي 

أالفيس يف 27 مايو.

وأك��د لوي��س إنري��يك ال��ذي قرر 
التخ��يل ع��ن تدريب برش��لونة يف 
نهاي��ة املوس��م أهمي��ة مواجه��ة 
األح��د “ألننا منلك فرص��ة الصعود 
إىل ص��دارة الدوري ضد منافس��نا 
املبارش. إنها فرصة رائعة. علينا اآلن 
)بعد الخروج م��ن دوري األبطال( 
الرتكيز عىل املسابقتني اللتني مازلنا 

فيها”.
املصريية  املوقعة  إنري��يك  ويخوض 
م��ع ري��ال بغياب ركن أس��اس هو 
الربازي��يل نيار لإليقاف ما س��يؤثر 
الكتال��وين  الن��ادي  فعالي��ة  ع��ىل 
املطالب بأن يس��تثمر بشكل أفضل 
الفرص التي يحصل عليها بحسب ما 
أكده قائده والعب وسطه أندريس 

إنييستا بعد لقاء األربعاء، قائاًل “مل 
نكن ناجعني أمام املرمى بالش��كل 
املعتادين عليه، وهذا األمر كلفنا”.

رج��ال  مهم��ة  أن  املؤك��د  وم��ن 
إنري��يك لن تكون س��هلة ضد ريال 
املنت��ي بفوزه املث��ري للجدل عىل 
باي��رن ميونيخ، إذ وجه��ت الكثري 
من االنتق��ادات إىل الحكم املجري 
فيكت��ور كاس��اي، حي��ث طال��ب 
كثريون باالس��تعانة بتقنية الفيديو 

ملساعدة الحكام.
وبغض النظ��ر ع��ن الطريقة التي 
سجل بها رونالدو اثنني من أهدافه 
الثالث��ة يف املب��اراة، ف��إن النج��م 
األحد  جاه��داً  سيس��عى  الربتغايل 
للتف��وق ع��ىل غرمي��ه األرجنتيني 
بأن��ه  والتأكي��د  مي��يس،  ليوني��ل 
يستحق متاماً أن يكون أفضل العب 

يف العامل.
وأشاد زيدان برونالدو الذي أصبح 
أول الع��ب يس��جل 100 هدف يف 
دوري األبطال، قائاًل “عندما يتعلق 
األمر بوصفه، فهو ال ينضوي تحت 
أي فئة... إن��ه مذهل والعب رائع. 
الطريقة التي يسجل بها واألسلوب 
املباري��ات  ب��ه يف  يلع��ب  ال��ذي 
الكربى... هو يعلم بأنه عندما تحني 
األوقات املهمة، هو موجود دامئاً”.

وكاالت(: ح��ذر م��درب توتنهام 
بوكيتينو  ماوريس��يو  األرجنتيني 
تش��يليس بأن فريق��ه املتعطش 
جاهز؛ ليك يعلن عن نفسه كقوة 
ك��ربى يف الكرة اإلنجليزية، وذلك 
من خالل إقصاء متصدر الدوري 
املمتاز من ال��دور نصف النهايئ 

ملسابقة إنجلرتا.
وفرض الفريق الش��اب لبوكيتينو 
نفس��ه املنافس الج��دي الوحيد 
ال��دوري  لتش��يليس ع��ىل لقب 
املمتاز، ويف مباراة اليوم الس��بت 
س��يكون أمام تحدٍّ تقديم أوراق 
اعتاده عندما تنتقل املعركة بني 
الجاري��ن اللندنيني إىل مس��ابقة 

الكأس.
الف��وز عىل  وس��يجعل تجدي��د 
تش��يليس ال��ذي خ��رس اللق��اء 
األخ��ري أمام ج��اره يف الرابع من 
يناي��ر )صفر2-( ضم��ن املرحلة 
العرشين، سيجعل توتنهام مؤمناً 
بقدرت��ه ع��ىل مزاحم��ة فري��ق 
كونتي  أنتونيو  اإليط��ايل  املدرب 
ومحاول��ة إح��راز لقب��ه األول يف 

الدوري منذ 1961.
مبارات��ه  إىل  توتنه��ام  ويدخ��ل 
مع تش��يليس عىل خلفية س��بعة 
انتص��ارات متتالي��ة يف ال��دوري 
املمتاز، ما جعل��ه عىل بعد أربع 

نق��اط فقط من تش��يليس الذي 
يب��دو مهزوزاً للم��رة األوىل هذا 
املوسم بعد س��قوطه يف املرحلة 
الثالث��ني ع��ىل أرضه أم��ام جاره 
كريس��تال ب��االس )2-1( ث��م يف 
املرحلة األخ��رية األحد املايض يف 
معقل منافس��ه اللدود مانشسرت 

يونايتد )صفر2-(.
تخفي��ف  بوكيتين��و  وح��اول 
الضغط ع��ىل العبي��ه من خالل 
منح تش��يليس األفضلية يف مباراة 
السبت بسبب الخربة التي يتمتع 
بها العبوه، لكن��ه أكد يف الوقت 
ذاته أّن العبي��ه اقرتبوا كثرياً من 
الوص��ول إىل كامل قدراتهم: “إذا 
كان هناك مرش��ح واح��د للفوز، 
فاألم��ور تصب أك��رث يف مصلحة 

تشيليس؛ ألنهم يتصدرون الدوري 
املمت��از، كا أن العبي��ه ومدربه 

يتمتعون بخربة أكرب”.
وس��يحاول توتنهام جاهدا تكرار 
سيناريو لقاء الرابع من يناير حني 
سيطر متاماً عىل مجريات املباراة 
انتص��ارات  مسلس��ل  وأوق��ف 
تش��يليس عند 13 مباراة متتالية، 
لك��ن فري��ق كونتي يع��ّول عىل 
ع��ىل  لج��اره  الس��يئ  الس��جل 
ملع��ب “وميبيل” ال��ذي اعتمده 
ه��ذا املوس��م فري��ق بوكيتين��و 
األبط��ال  دوري  مس��ابقتي  يف 
ث��م “يوروبا لي��غ” ومل يفز عليه 
س��وى مرة واحدة من أصل أربع 
مباريات ما تس��بب بخروجه من 

املسابقتني.

وس��يكون ملع��ب “وميبيل” عىل 
موع��د األحد م��ع مواجهة قوية 
أخ��رى تجم��ع الفري��ق اللندين 
اآلخر أرسنال مبانشسرت سيتي يف 
مب��اراة مهمة ج��داً ملدرب األول 
الفرنيس آرس��ني فينغ��ر املطالب 

بالرحيل عن “املدفعجية”.
وأك��د املدرب الفرن��يس أن بلوغ 
نه��ايئ ال��كأس أو حت��ى الف��وز 
باللق��ب ل��ن يؤث��ر ع��ىل القرار 
الذي س��يتخذه بش��أن مستقبله 
مع “املدفعجية”، مضيفاً “مباراة 
مس��ابقة ال��كأس مهم��ة ج��داً 
بالنس��بة يل؛ ألنها متنحني فرصة 
الفوز بلقب هذا املوسم، وبالتايل 
تركيزنا منصب بالكامل عىل هذا 

األمر”.
ول��ن تك��ون املهمة س��هلة بتاتاً 
ع��ىل فينغر والعبيه، ألّن س��يتي 
يس��عى بدوره إىل إنقاذ موسمه 
كونه  بقي��ادة غواردي��وال؛  األول 
فق��د األمل باملنافس��ة عىل لقب 
ال��دوري املمتاز ألنه يتخلف عن 
تشيليس بفارق 11 نقطة، كا أن 
مشاركته يف دوري األبطال املوسم 
املقبل غري مضمون��ة ألنه يتقدم 
بفارق أربع نقاط فقط عن جاره 
اللدود مانشسرت يونايتد الخامس 

واألخري ميلك مباراة مؤجلة.

)وكاالت(: سحبت قرعة الدور نصف 
النهايئ من دوري أبطال أوروبا أمس 
الجمعة يف مدينة نيون السويرسية، 
حيث أس��فرت عن مواجه��ة نارية 
بني قطب��ي العاصم��ة مدريد، ريال 
وأتليتكو، يف حني سيواجه يوفنتوس 

مفاجأة البطولة موناكو.
وبلغ ال��رصاع أوجه مع بلوغ محطة 
املربع الذهب��ي، حيث اقرتب موعد 
الكش��ف عن هوية ف��اريس النهايئ 
الذي س��تحتضنه العاصمة الويلزية 
كاردي��ف عىل ملعبه��ا التاريخي ال� 

"ميلينيوم" يف 3 يونيو املقبل.
وسيس��تقبل ري��ال مدري��د ج��اره 
أتليتكو عىل أرض "سانتياغو برينابيو" 
ذهاباً يف 2 مايو عىل أن يكون موعد 
اإلي��اب عىل ب� "فيثنت��ي كالديرون" 
يف الع��ارش من الش��هر ذاته، يف حني 
سيستضيف موناكو نظريه يوفنتوس 
يف معق��ل "لويس الث��اين" يف 3 مايو 

لتكون العودة يف تورينو يف التاس��ع 
منه.

يش��ار أّن هوية الفريق املضيف يف 
كاردي��ف، وه��و أمر رم��زي متعلق 
القميص  اختي��ار  بأفضلي��ة  ح��رصاً 
األس��اس يف النه��ايئ، س��يتحّدد من 
الفائز يف مواجهة يوفنتوس وموناكو.
وس��يكون ريال مدريد )حامل الرقم 
القي��ايس للفوز باللق��ب ب� 11 مرة( 
ال��ذي أزاح العمالق األمل��اين بايرن 
ميونيخ م��ن الدور رب��ع النهايئ، يف 
مهم��ة صعبة وبعيدة ع��ن التكهن، 
الس��يا أّن��ه يواج��ه ج��اره وغرميه 
أتليتكو، بالرغ��م من تتويجه بلقبني 

عىل حسابه عامي 2014 و2016.
ويف الطب��ق الثاين من رصاع األبطال، 
سيتقاسم يوفنتوس اإليطايل وموناكو 
الفرنيس نقطة مشرتكة أال وهي بلوغ 
النه��ايئ والتتويج باللق��ب، وهو ما 
أخفق في��ه كليها، حيث خرس كبري 

ال� "كالتشيو" آخر نهايئ له يف 2015 
أمام برشلونة اإلسباين )1-3( يف نهايئ 
برلني الش��هري، يف حني تعود ذكريات 
فريق اإلم��ارة إىل ماض مرشق بعيد 
نس��بياً وتحديداً يف العام 2004 حني 
تكّبد خسارة مرة أمام بورتو الربتغايل 
)3-0( عىل أرض "أرينا أوف شالكه" 

يف غلسينكريشن األملانية.

كالسيكو الحسم واألمل

األنظار نحو الكأس 

الدربــي مــن جــديــد

فرصة ليفربول ويونايتد

نهاية تقليدية

)وكاالت(: ميلك ليفربول فرصة لتعزيز موقعه ضمن املراكز املؤهلة 
لدوري أبطال أوروبا، عندما يواجه كريستال باالس اللندين يف الدوري 
اإلنجليزي غدا األحد، فيا يلعب 3 من منافسيه يف الدور قبل النهايئ 

لكأس االتحاد مطلع األسبوع املقبل.
ويتطلع مانشسرت يونايتد صاحب املركز الخامس ب� 60 نقطة وله مباراتان 

مؤجلتان؛ لالستفادة من أي تعرث لفريق املدرب يورجن كلوب، عندما 
يحل ضيفا عىل برينيل يف ملعب تريف مور.

وتقدم ليفربول الذي يتبقى له 5 مباريات فقط، للمركز الثالث برصيد 
66 نقطة، بعد فوز صعب -1صفر عىل وست بروميتش ألبيون يوم 

األحد. ومل يخرس ليفربول يف آخر 7 مباريات، وقال املدافع ديان لوفرين 
إن فريقه بحاجة ملواصله هذه النتائج يف الجزء األخري من املوسم.

وأضاف املدافع الكروايت الدويل "أمامنا تحقيق يشء كبري، وهو التأهل 
لدوري أبطال أوروبا. الكل يريد ذلك لكن إذا أردت أن تكون أحد فرق 

القمة، فأنت بحاجة ملواصلة اللعب بشكل جيد يف كل مباراة".
وتحسن أداء باالس تحت قيادة املدرب سام أالردايس، واستقرت نتائجه، 

وحصد 13 نقطة يف آخر 6 مباريات، ليبتعد عن منطقة الهبوط.
لكن آماله يف استمرار نتائجه الجيدة رمبا تترضر من غياب املدافع 

الفرنيس املتألق مامادو ساكو، الذي ال يستطيع اللعب ضد الفريق املعار 
منه إىل كريستال باالس. وفوز يونايتد عىل تشيليس يوم األحد أعاد 

الراحة يف أرجاء أولد ترافورد، وعزز الثقة بإمكان أن ينجح فريق املدرب 
جوزيه مورينيو يف دخول املربع الذهبي بنهاية املوسم. لكن برينيل لن 

يكون خصم سهال رغم احتالله املركز 14، حيث ميلك سادس أفضل نتائج 
يف الدوري عىل ملعبه، وتعادل يف أولد ترافورد يف وقت سابق من املوسم.

)وكاالت(: يتجه دوري الدرجة األوىل اإليطايل لكرة القدم لنهايته دون 
أي إثارة مرتقبة بعد اقرتاب يوفنتوس من التتويج باللقب مجدًدا، إضافة 

لحسم رصاع الهبوط للدرجة الثانية.
ويتفوق يوفنتوس ب� 8 نقاط كاملة عىل روما صاحب املركز الثاين عقب 

فوزه )0-2( عىل بيسكارا السبت املايض، وب� 10 نقاط عىل نابويل، قبل 6 
جوالت عىل النهاية يف تكرار ملا حدث، يف املواسم القليلة املاضية.

وتوج يوفنتوس بآخر 5 ألقاب للدوري عىل التوايل وكان روما أو نابويل 
يتنافسان فقط عىل املركز الثاين بفارق من 9 إىل 17 نقطة خلف املتصدر.

ونافس روما ونابويل مجدًدا عىل اللقب وقدما أقىص ما ميكنها للقتال 
من أجله. وفاز روما، ب� 9 من بني 10 مباريات قبل التعادل )1-1( 

مع أتاالنتا السبت املايض، بينا ال يوجد شك يف أن نابويل أكرث األندية 
تسجياًل لألهداف برصيد 75 هدًفا، وهو الفريق األكرث إمتاعا للجاهري.

ومع ذلك، مل يقدر أي منها عىل منافسة يوفنتوس األكرث ثباًتا يف 
املستوى، واألقدر عىل تحقيق النتائج. وحقق يوفنتوس 11 فوزًا، وتعادلني 

بالدوري منذ آخر خسارة عىل ملعب فيورنتينا يف يناير املايض، وسجل 
هدفني يف 8 هذه املباريات، وهدًفا واحًدا يف 4 مباريات، ومل تهتز شباكه 
يف 9 لقاءات. وفاز يوفنتوس يف آخر 32 مباراة عىل ملعبه بالدوري، وال 

يوجد ما يدعو للشك يف تكرار األمر عندما يستضيف جنوة الذي فاز 
مرة واحدة العام الجاري يوم األحد املقبل. ويجب عىل روما الفوز عىل 

بيسكارا متذيل الرتتيب اإلثنني، بينا ستكون النقاط الثالث يف متناول 
نابويل عندما ينتقل ملواجهة ساسولو املتعرث هذا املوسم. عىل الجانب 

اآلخر من الجدول، يبدو الهبوط محسوًما، حيث ميلك إمبويل )26 نقطة( 
بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط التي تضم كروتوين )21 نقطة(، 

وبالريمو )16 نقطة(، وبيسكارا )14 نقطة(.

ملقه- فالنسيا

فيورنتينا- إنتر

إسبانيول- أتلتيكو

فياريال- ليغانيس

بورنموث- ميدلزبره

تشيلسي- توتنهام

سوانسي- ستوك

هال- واتفورد

وست هام- ايفرتون

باريس- مونبيليه

بايرن- ماينز

غالدباخ- دورتموند
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إطالق جهاز جاالكسي S8 و+S8 في البحرين

اأعلن���ت �سام�س���وجن اخللي���ج للإلكرتوني���ات 
م�س���اء اأول ع���ن اإط���لق جه���از جاالك�س���ي S8 يف 
البحري���ن، وذل���ك من خ���لل حفل نظمت���ه ال�رشكة 
بالتعاون م���ع وكيلها يف البحرين �رشكة بن هندي 
يف فن���دق الريتز كارلتون، بح�سور عدد كبري من 

كبار ال�سخ�سيات يف املجتمع البحريني.
جاالك�س���ي S8 هات���ف ذك���ّي يتخّط���ى كافة 
حدود الهواتف الذكية التقليدية بف�سل ت�سميم 

اجلهاز االن�سيابي وجمموع���ة متنوعة من عرو�ض 
اخلدم���ات اجلديدة، وذلك يف ح���دث خا�ض اأجري 
يف فن���دق ريتز كارلتون. وم���ع اإطلق العديد من 
اخلدمات والتطبيقات، اإ�سافة اإلى �سا�سة عر�ض 
مذهل���ة وال متناهي���ة لتجرب���ة م�ساه���دة غام���رة، 
يق���ّدم هاتف جاالك�س���ي S8 م�ست���ًوى جديًدا من 
الوظائف و�سهولة اال�ستخدام وعامًلا ال متناٍه من 

االحتماالت.

�سي�ستمت���ع العملء الذين ي�س���رتون هاتفي 
Galaxy S8 و+Galaxy S8 بعي����ض مغام���رات 
اأخرى ممي���زة ومتتعهم باكت�ساف العامل من خلل 
ح�سولهم على خ�سم  30 % على رحلت الطريان 
من الدرج���ة االقت�سادي���ة ودرجة رج���ال االأعمال 

التابعة ل�رشكة االحتاد للطريان. 
باالإ�ساف���ة اإل���ى ذل���ك، �سي�ستمت���ع العم���لء 
بخ�س���م ي�سل حتى 40 % على حجوزات الفنادق 

ح���ول العامل، اإ�ساف���ة اإلى ق�سيم���ة خ�سم 12 % 
بالتع���اون مع موقع Hotels.com. هذا العر�ض 
���ا للعملء يف دول���ة االإم���ارات وقطر  مت���اح ح�رشيًّ

والبحرين وُعمان والكويت. 
وتعليًق���ا عل���ى ه���ذا التع���اون ق���ال نائ���ب 
الرئي�ض لل�س���وؤون التجاري���ة يف االحتاد للطريان 
حمم���د البلوك���ي: “اإن تع���اون االحت���اد للطريان 
م���ع �سام�س���وجن يجم���ع ب���ني علمت���ني رائدتني 

وملتزمت���ني باالبت���كار التكنولوجي ملنح العملء 
هذا العر�ض اال�ستثنائي، وهذا العر�ض ال يقت�رش 
عل���ى رح���لت االحت���اد للط���ريان وح�س���ب، واإمنا 
ي�سمل ال�رشكات ال�سبع  املن�سوية يف اإطار االحتاد 
للط���ريان. اإننا نتطلع قدًما الإيجاد و�سائل جديدة 
ن�ستطي���ع من خللها التوا�سل م���ع �سيوفنا على 
الوج���ه االأمثل حيث ميث���ل هذا التع���اون املثال 

االأف�سل على ذلك”. 

“أزيرا الجديدة” تفوز بجائزة “ريد دوت ديزاين” للتصميم
ف���ازت �سيارة اأزيرا اجلدي���دة كليًّا من هيونداي 
بجائ���زة عاملي���ة مرموقة لق���اء ت�سميمه���ا املبتكر. 
وح�سل���ت ال�سيارة الت���ي ُينتظر اإطلقه���ا يف منطقة 
ال����رشق االأو�س���ط ال�سهر املقب���ل، على جائ���زة “ريد 
دوت ديزاي���ن” العاملية رفيعة امل�ستوى لقاء جودة 
الت�سميم العالية، والتي مُتنح للمنتجات التي حتظى 
بت�سميم ا�ستثنائي يوؤّك���د اأ�سالتها وجاذبيتها اأمام 

�رشيحة اأو�سع من العملء ال�سباب.
 i30 كذل���ك ح�سل ط���راز اآخر من هيون���داي هو
اجلدي���د كليًّا على “جائزة �رشفية” لت�سميمه املت�سم 
بالتناف�سي���ة ال�سديدة. وهذه هي ال�سنة الرابعة على 
الت���وايل التي ت�سه���د اإدراج هيون���داي �سمن قائمة 

الفائزين بجوائز “ريد دوت”.
وبهذه املنا�سبة، اعترب رئي�ض عمليات هيونداي 
يف اإفريقيا وال�رشق االأو�سط مايك �سونغ، اأن فوز اأزيرا 
بجائزة “ريد دوت” للت�سميم ي�سّكل “دفعة معنوية 

رائعة” ُقبي���ل اإطلقها يف ال�رشق االأو�سط، م�سرًيا اإلى 
اأن هيون���داي “اأ�سبحت معروفة االآن ب�سورة وا�سحة 
ك�رشك���ة بارزة يف جم���ال ت�سميم ال�سي���ارات”، وقال: 
“ن���رى اأن اأزيرا اجلديدة كليًّا �س���وف ُتر�سي معايري 
جدي���دة يف فئتها، ومن �س���اأن فوزها يف هذه اجلوائز 

اأن مييزها متييًزا حقيقيًّا عن مناف�سيها”.
وحظي الطرازان اأزي���را وi30 بالتكرمي يف ق�سم 

“ت�سميم و�سائل النقل”، �سمن فئة “ت�سميم 
املنتج���ات” يف جوائ���ز “ريد 

 ” ت و د

العاملية رفيعة امل�ستوى. وُيعترب ال�سبك االأمامي ذو 
الفتحات املتوالية املرتاتبة وامُل�سّمى “كا�سكيدينغ 
غري���ل” )ال�سب���ك مت���وايل االنح���دار(، م���ن ال�سمات 
امل�سرتك���ة يف كلت���ا ال�سيارت���ني، وال���ذي ُينتظر اأن 
ُي�سبح م���ن عنا�رش الت�سميم املوح���دة يف جميع طرز 

هيونداي.

تدريب عن المبادئ الفنية لإلطارات لموظفي الداخلية

“الزياني للسيارات” راعًيا لمهرجان سباق شجرة الكرز

نّظمت �رشكة اإبراهيم خليل كانو؛ الوكيل 
احل�رشي الإطارات مي�سلن يف مملكة البحرين، 
جل�س���ات تدريبي���ة ع���ن االإط���ارات ملوظفي 
الداخلي���ة يف فن���دق اخللي���ج، وذل���ك  وزارة 
بالتع���اون مع �رشكة مي�س���لن اإيه اآي اإم )م. م. 
ح.(، حيث غط���ت اجلل�سات املب���ادئ الفنية 
املوا�سف���ات  مث���ل  للإط���ارات،  االأ�سا�سي���ة 
والتقني���ة والتخزين والنفخ واإ�سلح الثقوب 
واحتياط���ات ال�سلم���ة على الطري���ق.  وبهذه 
املنا�سب���ة، قال اأحم���د �سعيد؛ املدي���ر االأول 
لق�سم االإطارات وتاير بل�ض يف �رشكة اإبراهيم 
خلي���ل كانو: “م���ن امله���م للغاي���ة اأن يكون 
ال�سائقون عل���ى دراية باأ�سا�سي���ات ال�سلمة 
اخلا�سة باالإطارات وكيفية التعامل معها على 
نحو ملئم، حيث �ست�ساعدهم هذه املعلومات 
االأولي���ة على توفري الوق���ت واجلهد، بل وقد 

ت�ساه���م يف احلف���اظ عل���ى حياته���م اأي�ًس���ا. 
ونح���ن ن�سي���د به���ذه املب���ادرة املتميزة من 
وزارة الداخلي���ة، كما ي�رشن���ا م�ساركة معارفنا 
الوا�سع���ة ون�سائحنا املهمة يف ه���ذا ال�سدد 
مع اجلمي���ع”. ويعترب التزام جمموعة مي�سلن 
باحتياط���ات ال�سلم���ة على الطري���ق منوذًجا 
���ا ُيقتدى به يف جميع اأنح���اء العامل. ويف  مثاليًّ
هذا ال�سياق اأ�ساف اأحمد �سعيد قائلً: “متثل 
مي�سلن اأحد اأبرز ال���رواد العامليني يف جمال 
االبت���كارات املتعلقة بال�سلمة على الطريق، 
لي�ض فقط على �سعيد تطوير املنتجات، بل 
متتد لت�سمل العناية بال�سائقني اأي�ًسا. وُيعد 
التزام مي�س���لن ب�سلمة املجتمع باأكمله مثاالً 

ُيحتذى به لكافة املوؤ�س�سات واالأعمال”.
هذا وقد ا�ستمرت اجلل�سات على مدار 3 

اأيام، وح�رشها 48 موظًفا من الوزارة.

لل�سي���ارات؛  الزي���اين  �رشك���ة  �سارك���ت 
الوكي���ل احل����رشي ل�سي���ارات ميت�سوبي�س���ي 
وبيجو يف مملك���ة البحرين، موؤخًرا كراع ف�سي 
ملهرج���ان �سب���اق “�سج���رة الك���رز” للأعمال 
حلب���ة  يف  اأقي���م  وال���ذي   )CTT( اخلريي���ة 

البحرين الدولية. 
وُيعد �سباق �سج���رة الكرز اخلريي اإحدى 
الفعالي���ات املهم���ة لدعم االأعم���ال اخلريية، 
اإذ حتر����ض عل���ى تنظيم���ه جمعي���ة ال�سيدات 
االأمريكية كل �سنت���ني بهدف جمع التربعات 
للعدي���د من املنظمات اخلريي���ة يف املجتمع. 
كما وتعترب هذه الفعالية اخلريية اإحدى اأكرب 
واأهم الفعاليات جلم���ع التربعات اخلريية يف 
مملك���ة البحرين. وكجزء م���ن دعمها امل�ستمر 
كان���ت  املجتمعي���ة،  املب���ادرات  ملختل���ف 
�رشك���ة الزي���اين لل�سيارات راعًي���ا ف�سيًّا لهذا 
املهرج���ان. بالتع���اون م���ع �رشك���ة انرتكول، 
قامت �رشكة الزياين لل�سيارات بتوفري �سيارة 
ميت�سوبي�سي اأت���راج لل�سحب عليها. وقد فاز 

بها اأوري�ست بيرت الجويزك.
وق���د �سهد هذا احلدث اأك���ر من 1200 
بينه���م متطوع���ون، ح�س���ور  م���ن  �سخ����ض، 
وم�سارك���ون، حيث ق�س���وا جميعه���م اأوقات 

ممتع���ة يف ه���ذا ال�سب���اق الرائ���ع ال���ذي منح 
جتربة ال تن�سى لكل امل�ساركني. وا�ستطاعت 
الفعالي���ة اأن حت�سد بنجاح اأكر من 21،000 
دينار بحريني والتي �ستذهب ل�سالح تقدمي 
الدع���م امل���ادي مل���ا ال يق���ل ع���ن 30 جمعية 

خريية حملية يف ال�سنتني القادمتني. 
وبه���ذه املنا�سبة، �رشح مدي���ر عام �رشكة 
الزياين لل�سي���ارات حممد زك���ي قائلً: “نحن 
ا لرعايتن���ا الف�سية لهذا احلدث  فخورون جدًّ
اخلريي جلمع التربعات، والذي منح الفر�سة 
مل�سارك���ة كلً من االأف���راد م���ن ذوي االإعاقة 
واأولئ���ك الراغب���ني بالتح���دي يف جتم���ع رائع 
ونبيل. اإننا نعتز يف �رشك���ة الزياين لل�سيارات 
ب���اأن نك���ون م���ن االأوائ���ل يف دعم مث���ل هذه 
الفعالي���ات واملب���ادرات اخلريي���ة املحلي���ة 
والت���ي مته���د الطري���ق لبن���اء جمتم���ع قوي 

ومتما�سك”. 
واأ�س���اف: “نلتزم دائًما بتق���دمي الدعم 
واإنن���ا  للمجتم���ع عل���ى جمي���ع امل�ستوي���ات. 
برعايتن���ا لهذا احل���دث اخل���ريي النبيل فاإن 
ذل���ك يج�س���د تفانين���ا، لي����ض لكونن���ا وكيل 
�سي���ارات معتمد فح�س���ب، بل ك���ي نعّزز من 

تنمية املجتمع ونحقق له النمو واالزدهار”. 

“بابكو” تفخر بمشاركتها في رعاية فعاليات الفورموال 2017 

ورشة حول اإلدارة الفعالة للوقت لموظفي بنك البركة

يف اإط���ار م�ساركته���ا امل�ستم���رة �سم���ن الرعاة 
الرئي�سي���ني ل�سباق جائزة البحري���ن الكربى لطريان 
اخللي���ج )الفورموال 1( والذي اأقي���م على مدار ثلثة 
اأي���ام خلل الفرتة من 14 اإلى 16 ابريل 2017 بحلبة 
البحرين الدولية يف منطقة ال�سخري مبملكة البحرين، 
ا  اأقام���ت �رشكة نف���ط البحري���ن )بابكو( جناًح���ا خا�سًّ
مبوقع الفعالية ال�ستقبال �سيوف وزوار هذا احلدث 

العاملي. 
وخلل الفعالية، ا�ستقب���ل جناح بابكو عدًدا من 
كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني التنفيذيني لل�رشكات 

واملوؤ�س�سات ال�سناعية املختلفة. 
وبهذه املنا�سبة اأعرب نائب الرئي�ض التنفيذي 
للتكرير والت�سويق اإبراهيم عبداهلل طالب عن اعتزاز 
�رشك���ة بابك���و بامل�سارك���ة يف رعاية فعالي���ات �سباق 
الفورموال 1. واأ�ساف قائلً: “اإننا �سعداء بامل�ساركة 
يف تل���ك الفعالي���ة العاملي���ة اجلليلة من خ���لل جناح 
متميز يعك�ض اإ�سهام���ات بابكو امللمو�سة يف موؤازرة 
جه���ود تر�سيخ �سناعة ال�سياح���ة واملعار�ض وتاأكيد 
املكان���ة املرموق���ة ململك���ة البحري���ن عل���ى ال�ساحة 

الدولية، وفق توجيهات وزي���ر النفط رئي�ض جمل�ض 
اإدارة �رشك���ة بابكو ال�سيخ حممد ب���ن خليفة بن اأحمد 
اآل خليف���ة. واأ�س���اف قائ���ًل: “اإن رعاي���ة بابكو لتلك 
برت�سي���خ  املتوا�س���ل  التزامه���ا  جت�ّس���د  الفعالي���ة 
مفهوم ال�رشاكة املجتمعية وتاأكيد دورها ور�سالتها 
الوطني���ة كم�ساهم رئي�سي يف م���وؤازرة جهود التنمية 

امل�ستدامة”. 
وم���ن جانبه، علق مدير عام فرع الت�سويق ب�رشكة 

بابك���و خالد بوه���زاع قائل: “لقد داأب���ت �رشكة بابكو 
ط���وال ال�سنوات املا�سية عل���ى تعزيز م�ساركتها يف 
رعاية �سباق جائ���زة البحرين الكربى لطريان اخلليج 
الفورم���وال 1 مب���ا يعك�ض التزامه���ا املتوا�سل بدعم 
الفعاليات الريا�سية الطموح���ة، انطلًقا من اإميانها 
بالدور احليوي الذي ي�سطلع به هذا احلدث العاملي 
يف تروي���ج ا�سم مملكة البحرين على خريطة الريا�سة 

العاملية”. 

نظمت اأكادميية الربكة التابعة ملجموعة الربكة 
امل�رشفي���ة ����ض.م.ب )ABG( ور�س���ة تدريبية حول 
االإدارة الفعال���ة للوقت �سارك فيه���ا 27 موظًفا من 
املجموع���ة ومن بن���ك الربكة االإ�سلم���ي. وقد نّظمت 
الور�س���ة على دفعت���ني االأولى خ���لل الفرتة من 12 
اإلى 14 مار����ض 2017 مب�ساركة 12 موظًفا والدفعة 
الثاني���ة خ���لل الف���رتة من 9 اإل���ى 11 اأبري���ل 2017 
مب�سارك���ة 15 موظًفا. وق���د مت تقدمي الدورتني من 
قبل م�ساع���د املدير يف دائرة املوارد الب�رشية يف بنك 

الربكة االإ�سلمي عبداهلل �سويلح.
وقد �سملت موا�سيع الدورة الرتكيز على اأهمية 
اإدارة الوق���ت، وحتديد العوامل الت���ي ت�سبب �سياع 
الوق���ت، و����رشورة ا�ستخدام قوائم امله���ام وحتديد 
االأولوي���ات. كم���ا مت التط���رق اإل���ى اال�سرتاتيجيات 
الفعال���ة لل�ستف���ادة م���ن الوق���ت، وكيفي���ة حتديد 
االأه���داف الذكي���ة باالإ�سافة اإل���ى اأهمي���ة ا�ستخدام 
مهارة التفوي�ض، اإدارة �ضغوط العمل، وو�ضع خطط 

العمل لتح�سني ا�ستخدام الوقت يف العمل.

الرئي����ض  نائ���ب  ق���ام  الدورت���ني،  خت���ام  ويف 
التنفيذي للعملي���ات وال�سوؤون االإدارية عبد الرحمن 
�سه���اب بتوزي���ع �سه���ادات ا�ستكمال ال���دورة على 
امل�سارك���ني. كما هناأه���م يف هذه املنا�سب���ة، م�سرًيا 
اإلى اأن تنظيم هذه ال���دورات التدريبية ياأتي لتلبية 
االحتياج���ات التدريبي���ة للموظفني. كم���ا اأنها تاأتي 
اأي�ًس���ا يف اإطار مب���ادرات جمموعة الربك���ة امل�رشفية 

واأكادميي���ة الربكة التي تتطل���ع لتنظيم العديد من 
الدورات التدريبية للموظفني املتخ�س�سة يف كافة 
جم���االت ال�سريف���ة االإ�سلمية خ���لل الع���ام اجلاري 

2017 واالأعوام القادمة. 
كما ح�رش توزيع ال�سهادات م�ساعد املدير العام 
ورئي�ض دائرة امل���وارد الب�رشية وال�سوؤون االإدارية يف 

بنك الربكة االإ�سلمي عي�سى جا�سم العبيديل.
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ك�صف����ت يا�صمني اخلطيب، عرب �صفحتها 
عل����ى “تويرت”، اأنه����ا تعر�ص����ت لأول حماولة 

حتر�ش حني كانت يف ال�6 من عمرها.
وجاء ه����ذا العرتاف يف اإط����ار تفاعلها مع 
ها�صت����اغ “اأول حماول����ة حتر�����ش كان عمري”. 

وكتب����ت تعليًق����ا عل����ى ذل����ك: “اأول حماول����ة 
حتر�����ش كان عم����ري 6 �صن����ني وكان����ت م����ن 
ال�صيديل، وتوال����ت املحاولت الت����ي اأغربها 
كانت من طبيب يف طوارئ م�صت�صفى ال�رشوق 

واأنا بني احلياة واملوت”. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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ل تفق���د الأمل ول تعتمد على غريك 
وا�صتغل طاقتك بعقالنية

تفك���ر يف افتتاح ف���روع ملوؤ�ص�صتك 
وتوظيف عدد كبري من العاطلني 

ل تبال���غ يف ردة فعلك جتاه احلبيب، 
وت�رشفاتك ت�صبب الإحراج 

ثمة خط���ران يهددان حياتك اليومية 
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فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح 
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لماذا ارتدت الفنانة 
البحرينية هند البرقع؟

قامت الفنانة البحرينية هند بارتداء الربقع يوم 
اأم����ش، يف الفيديو كلي���ب اخلا�ش باأغني���ة “لهجات 
العرب”، وكانت اإطاللتها يف الكليب ملفتة لالأنظار.

وو�صف متابع���ون للفنانني هن���د اأن هذا الرداء 
اأظهر الفنانة ب�صتايل غريب اإلى حد ما.

واخت���ارت الفنان���ة هن���د اأن تط���ل بالربق���ع من 
ت�صميم البحرينية اأم���ل املاجد،  فقد ارتدت الفنانة 
اك�ص�ص���واًرا عل���ى الوج���ه يغط���ي فمه���ا، م���ع بع�ش 
ال�رشا�صيب على اخلدين، تلك القطعة ملفتة لالأنظار، 
وعّرف���ت هن���د عنها عل���ى �صفحتها عل���ى ان�صتغرام 

باأنها “برقع الذهب العجيب”.
م���ن املع���روف اأن الربق���ع يلفت نظ���ر النجمات 
العربي���ات والأجنبي���ات على ح���د �ص���واء، لأنه قطعة 
خمتلفة عن باق���ي الإك�ص�صوارات الت���ي تو�صع على 
الوجه، وقد عرفت هند كيف تظهره بطريقة جميلة. 
وو�صل���ت الفنانة هن���د البحرينية من���ذ اأيام اإلى 
ب���ريوت، للتح�ص���ري لت�صوير فيديو كلي���ب اأغنيتها 
“لهجات العرب” الت���ي حلنها لها الكويتي عبد اهلل 

العقود ومل ت�صدر بعد.
هند تخ�ص���ع لتدربي���ات يف الرق�ش م���ع م�صمم 
الرقا�ص���ات ندمي �رشف���ان، حيث �صيحت���وي الكليب 
عل���ى لوحات ا�صتعرا�صية راق�صة. �صتتعاون هند مع 
املخرج جاد �صويري يف عملها اجلديد، وهو ثاين عمل 
تتع���اون فيه مع جاد الذي �صب���ق اأن اأخرج لها كليب 
اأغني���ة “قام���ت �صياطين���ي”. وكانت هن���د اأ�صدرت 
منذ م���دة اأغنية منفردة “ا�صتاهل���ك” كلمات الأماين 

واأحلان طارق بخ�ش.

“القرين” تكشف عن خريطة برامجها في رمضان 
تقّدم قناة القرين، التي انطلقت 25 
فرباير املا�صي، جمموعة من امل�صل�صالت 
الكوميدية والتاريخي���ة وبرامج املنوعات 
وامل�صابقات التي حفرت مكانة متميزة يف 

الذاكرة الكويتية.
وقال امل�رشف العام لقناة القرين طالل 
الهيفي اإن خريطة برامج ال�صهر الف�صيل 
على “القرين” التي مت اختيارها من خالل 
متابعة م�صتمرة لوكيل وزارة الإعالم طارق 
امل���زرم الذي يوليها كل اهتمام ويعطيها 
معظ���م وقته، واإ����رشاف م�صتمر من الوكيل 
امل�صاعد للتلفزيون جميد اجلزاف، �صوف 
تنع�ش الذاكرة الكويتية وتعود بها اإلى ما 
كان عليه رم�صان قب���ل اأكرث 35 عاًما وما 

بعد.
واأو�صح اأن من �صمن الأعمال الدرامية 
الت���ي �صتعر�ش عل���ى �صا�ص���ة القرين يف 
القدمية  الكوميدية  رم�صان: امل�صل�صالت 
التي مازالت يف الذاكرة الكويتية حمتفظة 
بربيقه���ا ل���دى كل الأجي���ال، ومنه���ا على 
�صبيل املثال ل احل�رش، م�صل�صل “مذكرات 
جح���ا” الذي ق���ّدم يف رم�ص���ان 1979 وهو 
م���ن تاأليف حم���دي عبداملق�ص���ود، اإعداد 
غامن ال�صالح، اإخراج حمدي فريد، وبطولة 
اإبراهي���م ال�ص���الل، خال���د العبي���د، طيب���ة 
الف���رج، عبداهلل احلبيل، حممد ال�رشيع، عبد 

الرحمن العقل، عبدالإمام عبد اهلل.
ال���ذي  الث���اين  “امل�صل�ص���ل  وتاب���ع: 
�صيعر����ش يف �صه���ر رم�ص���ان الكرمي من 
الأعم���ال الكوميدي���ة الكويتي���ة اخلال���دة 
ه���و م�صل�صل “خالت���ي قما�ص���ة”، وعر�ش 
عل���ى �صا�ص���ة تلفزي���ون الكوي���ت يف عام 
1983. كتب���ه طارق عثمان واأخرجه حمدي 
فريد، ومن بطولة حي���اة الفهد “قما�صة” 
و�صع���اد عبداهلل “حمبوبة” وعلي املفيدي 
“�صلط���ان”  ال�صال���ح  وغ���امن  “حن�ص���ل” 
وخال���د النفي�ص���ي “حجي م���رزوق” ومرمي 
الغ�صبان “ن�صمة” ومرمي ال�صالح “حنان” 
وخليل اإ�صماعيل “عادل” وا�صتقالل اأحمد 
“لطيف���ة” وعبد الرحم���ن العقل “مفتاح” 

ورجاء حممد “ليلى”.
وذك���ر الهيفي اأن امل�صل�ص���ل الثالث 
من هذه الأعمال التاريخية التي �صتعر�ش 
ع���رب �صا�ص���ة “القرين” ه���و م�صل�صل “اأبو 
الفلو�ش” وال���ذي اأنتجه تلفزيون الكويت 
ع���ام 1987، وم���ن اأبطال���ه غ���امن ال�صالح 
وحياة الفهد وعبدالرحمن العقل وانت�صار 
ال�رشاح وداود ح�ص���ني وحممد جابر و�صمري 
الق���الف، وامل�صل�ص���ل م���ن تاألي���ف �صالح 

املعيداوي واإخراج يو�صف حمودة.
ووا�ص���ل الهيف���ي قائ���اًل: اأم���ا فيم���ا 
يتعل���ق بربام���ج املنوع���ات ف���اإن �صا�صة 
القري���ن �صتعر�ش يف رم�ص���ان اأي�ًصا على 
�صبي���ل املث���ال ل احل����رش برنام���ج “اأمثال 
وغط���اوي”، الذي قدم يف عام 1986 وقام 
ببطولت���ه واأدائه عبداحل�ص���ني عبد الر�صا 
و�صع���اد عب���داهلل واأخرج���ه �صعي���د عياده، 

وكتب الربنامج وحلنه امللحن اأحمد باقر.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن قن���اة القري���ن �صوف 
ت�صتعي���د من ذاك���رة الربام���ج الرم�صانية 
برنامج امل�صابقات “�صني جيم” لالإعالمي 
ال�صه���ري �رشيف العلمي وال���ذي كان يقدم 
عرب �صا�ص���ة تلفزي���ون الكوي���ت منذ عام 
1961 حت���ى 1980، وه���و م���ن الربام���ج 
املمتع���ة التي كانت تق���دم املعلومات يف 
خمتل���ف فروع احلياة ع���رب م�صاهد درامية 

ممثلة ب�صورة م�صوقة وطريفة.

امل�صادفة لي�ص����ت لعبة حظ! 
ح����ّدد اخلرباء اأربع ع����ادات مفيدة 
ميك����ن اأن حت�ّصن حظ����وظ النا�ش 

ب�صكل عام.

توّقع أحداًثا إيجابية
باأنه���م  النا����ش  ي�صع���ر  ح���ني 
تتح�ّصن فر�صهم عموًما  حمظوظون، 
ويزي���د احتم���ال حتّق���ق توقعاتهم. 
يكم���ن ال�رش احلقيق���ي يف عامل الثقة 
بالنف����ش. اإذا كن���ت مقتنًع���ا باأن���ك 
�صتنجح، �صتزداد حوافزك وقدراتك. 
حت���ى اأّن ال�صع���ور باحل���ظ الوافر قد 
ي�صاع���دك عل���ى ح�ص���د املكاف���اآت. 
���ا بطبيعت���ك، قد  اإذا مل تك���ن تفاوؤليًّ
ي�صاعدك بع�ش تعويذات احلظ على 

زيادة ثقتك بنف�صك.
 

حسّن فرصك بنفسك
املحظ���وظ  ال�صخ����ش  يط���ّور 
عالقات و�صداق���ات كثرية ويتحدث 
ويتاب���ع  ويجذبه���م  الآخري���ن  اإل���ى 

التوا�صل معهم. توؤدي هذه العادات 
املفيدة اإلى ن�صج “�صبكة من احلظ”، 
ما يزيد احتمال اإن�صاء عالقات مثمرة. 
يو�صي اخلرباء جميع النا�ش باخلروج 
يوميًّا وح�صور املوؤمترات واحل�ص�ش 
املفي���دة... من خ���الل اإح���داث �صيء 
م���ن الفو�ص���ى يف حياتك، ق���د تزيد 
فر����ش ح�صول لق���اءات جديدة وقد 
ا اأو  جتد ت���واأم روحك اأو �رشي���ًكا مهنيًّ
�صخ�ًصا تبادله الكالم موقًتا من دون 
اأن تقابل���ه جمدًدا بال����رشورة! يتعلق 
بالنفت���اح على  الأ�صا�ص���ي  اله���دف 

جميع الحتمالت.

ابحث عن الجوانب اإليجابية
م���ن خ���الل اإيج���اد الإيجابيات يف 
الظروف ال�صيئة، ت�صاعد دماغك على 
حتلي���ل املواق���ف بطريق���ة خمتلفة. 
اأن  املحظ���وظ  ال�صخ����ش  ي�صتطي���ع 
يح���ّول اأي عائ���ق يواجه���ه اإلى حدث 
مبتابع���ة  ل���ه  ي�صم���ح  م���ا  اإيجاب���ي، 
املحاول���ة. ل���ذا واج���ه اأي انتكا�ص���ة 
بالأ�صئل���ة التالي���ة: ما ال���ذي تعّلمته 

من هذه التجربة؟ ما الذي اأريد فعله 
الآن؟ كيف ميكن اأن اأحقق هديف؟

ثق بحدسك
حد�ص���ك  يح���ذرك  اأن  ميك���ن 
م���ن خماط���ر حمتمل���ة وي�صم���ح ل���ك 
بتجنبه���ا. تتعدد املعلومات الب�رشية 
والتفا�صي���ل احل�صي���ة الت���ي تنت���ج 
حد�ًص���ا ل ميك���ن تف�ص���ريه بطريق���ة 
منطقية. يف درا�صة بريطانية، �صارك 
الأفراد يف لعبة ورق مل يلعبوها يوًما 
تزامًنا مع مراقبة �رشبات قلوبهم. مل 
تكن اللعب���ة ترتكز على ا�صرتاتيجية 
وا�صحة بل تتطلب م���ن الالعبني اأن 
ي�صمعوا حد�صهم. لحظ الباحثون اأن 
الفائزي���ن باللعبة كان���وا قد �صمعوا 
نب�صات قلوبه���م التي ت�صارعت عند 
القيام بخيار دقيق. يعترب النا�ش اأن 
ه���ذا التغرّي اجل�ص���دي ال�صل�ش ي�صري 
اإل���ى احلد�ش. ث���ق بغرائ���زك اإًذا لأن 
ال�صخ�ش املحظ���وظ يكون اأكرث ميالً 
اإلى اختيار ن�صاطاٍت ت�صمح له ب�صماع 
�صوته الداخلي مثل التاأمل وامل�صي.

خطوات لتحسين حظك في الحياة
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 هنا الزاهد: أنا لست مستعجلة 
على الحب والزواج

هن���ا  ال�صاب���ة  الفنان���ة  ك�صف���ت 
ه مل ياأتها عر�ش حتى الآن  الزاهد، اأنَّ
“عفاري���ت  للم�صارك���ة يف م�صل�ص���ل 
عديل عالم”، للفن���ان العظيم عادل 
اإم���ام. واأو�صح���ت املمثل���ة ال�صابة،: 
ا م���ن اجلهة امُلنتجة  “مل اأتل���ق عر�صً
اخلا�ص���ة مب�صل�ص���ل “عفاريت عديل 
عالم” للم�صارك���ة يف امل�صل�صل، كما 
ذك���رت بع����ش املواق���ع الإخباري���ة، 
ولكني بالطبع اأمتنى اأن تاأتيني هذه 
الفر�صة، لتك���رار التجربة مرة اأخرى 

مع الزعيم ع���ادل اإمام، بعد م�صل�صل 
“ماأم���ون و�رشكاه”، ف����رشف كبري لأي 
فن���ان اأن يقف اأم���ام الزعي���م يف اأي 

عمل”.
ت�صتكم���ل  اأنه���ا  هن���ا  واأّك���دت 
م�صل�ص���ل  يف  م�صاهده���ا  ت�صوي���ر 
“الدخ���ول يف املمن���وع” بع���د تغيري 
ا�صمه اإلى “�رشب ن���ار”، وت�صارك به 
م���ع الفنان اأحم���د فلوك����ش وب�رشى، 
م�ص���رية اإلى اأنه���ا جت�ّصد م���ن خالله 
�صخ�صية فتاة جامعية ترى يف عمتها 

“ب����رشى” مثلها الأعل���ى التي حتاول 
ط���وال الوق���ت تقليده���ا، م�صيف���ة 
اأنها تقراأ �صيناريوهات خالل الفرتة 
احلالي���ة، لختي���ار عم���ل تخو�ش به 
مارثون رم�صان املقبل، م�صرية اإلى 
اأنها �صاركت يف رم�صان املا�صي من 
خالل م�صل�صل “ماأم���ون و�رشكاه” مع 
الزعيم عادل اإمام، والفنانة العظيمة 
بالعم���ل  ت�رشف���ت  الذي���ن  لبلب���ة، 
معه���م، واأي�ًصا �صارك���ت يف م�صل�صل 

“امليزان” مع الفنانة غادة عادل.

•  رف�صت الفنانة منة 	
ا لبطولة  �صلبي عر�صً

فيلم �صينمائي ب�صبب 
وجود خالف مع ممثل 
مل يذكر ا�صمه، ولكن 

من املرجح اأنه فاروق 
الفي�صاوي.

BUZZ 

مسافات

�صيظه���ر الفن���ان البحرين���ي مبارك خمي����ش يف �صهر 
رم�صان م���ن خالل م�صل�صل “كان ويا م���اكان” مع الفنانة 

�صعاد عبداهلل وح�صد من جنوم اخلليج.
امل�صل�صل من تاأليف هبة م�صاري حمادة واإخراج حممد 
القفا����ش ومت ت�صويره ما بني البحري���ن والكويت وعدد 
من ال���دول الغربي���ة، ويعتمد على جمموع���ة من احللقات 
واحلكايات، بحي���ث يتكون امل�صل�صل م���ن حكايات متتد 
على مدى حلقتني اأو 3، ول���كل حلقة م�صمونها واأبعادها 

وفريقها الفني.
وي�ص���م فريق العمل ح�صد من جنوم الدراما يف الكويت ودول جمل�ش التعاون 
اخلليج���ي، منهم �صجون وفاطمة ال�صفي وفي�ص���ل العمريي وحمد اأ�صكناين وفرح 

ال�رشاف وكم اآخر من اأجيال احلرفة الفنية.

قالت الفنانة من���ى �صداد يف ت�رشيح���ات اإعالمية:؟اأنا 
اأح���ب ب�صدة اأن اأق���ف على خ�صبة م�رشح الطف���ل، خ�صو�صاً 
عندم���ا يك���ون العمل ال���ذي اأقدم���ه يحمل قيم���اً اإيجابية، 
تربوي���ة وثقافية واأخالقي���ة لأبنائنا؛ لأن ه���ذا ميثل زاداً 
حقيقي���اً له���م يف م���ا ينفعه���م يف قيادته���م للمجتمع يف 

امل�صتقبل.
واأ�صاف���ت: “يف الع���ام املا�ص���ي، قدمت م���ع الفنانة 
هدى ح�ص���ني والفنان عبدالرحمن العق���ل م�رشحية )عائلة 

اآدم( لالأطف���ال، وكانت جتربة رائعة”، كا�صف���ًة اللثام عن اعتزامها اأن تقدم خالل 
عيد الفطر املقبل اأي�صاً عمالً م�رشحياً لالأطفال.

وم�صت �ص���داد تقول: “اأف�صل دائماً العمل يف م����رشح الطفل، ول�صيما عندما 
يكون هناك مو�صوع جيد، ف�صالً عن اأن العمل مع هدى ح�صني تكون له خ�صو�صية 
مميزة؛ لأنها �صاحبة جتربة ثرية يف م�رشح الطفل، وتنتقي اأعمالها بعناية”، م�صرية 
اإلى اأنها تف�صل دائماً م�رشح الأطفال على م�رشح الكبار؛ لأن الأخري يحتاج اإلى جهد 

اأكرث.
وك�صف���ت �صداد الغطاء ع���ن اأنها �صتظهر على �صا�ص���ة التلفزيون خالل �صهر 
رم�ص���ان املقبل من خالل م�صل�صل���ني، الأول هو “اإقبال يوم اأقبلت”، والثاين عمل 
درامي عربي تاريخي باللغة العربية الف�صحى، اأبدت رغبتها يف المتناع عن ك�صف 
اأي معلوم���ات عنه وفقاً للتزامها مع اجلهة املنتج���ة، ولفتة اإلى اأنها اجتهدت يف 
اختي���ار هذين العملني بعناي���ة، خ�صو�صاً “اإقبال يوم اأقبل���ت”، الذي جت�صد فيه 

�صخ�صيًة جتد لها نظرية موجودة يف كل بيت.
واأ�صاف���ت �صداد: �صيكون هناك عمل اآخر اأي�ص���اً، ولكنه كوميدي منوع يحمل 
ا�ص���م “دكان ب���و نواف”، ومن املق���رر اأن ُيعر�ش على �صا�ص���ة تلفزيون الكويت، 
معربًة عن �صعادتها باأنه���ا تختار ال�صخ�صيات التي جت�صدها مبراعاة التنوع الذي 

ميكنها من اأن ت�صتمتع بتاأدية اأكرث من �صخ�صية وجتربة اإن�صانية خمتلفة.

نجم... أول موسيقار خليجي في الكلمات المتقاطعة باألهرام

يف �صابق���ة هي الأولى م���ن نوعها، و�صع 
ا�ص���م مو�صيق���ار بحرين���ي وه���و املاي�صرتو 
مب���ارك جن���م �صم���ن الكلم���ات املتقاطع���ة 
يف اأع���رق ال�صح���ف عربي���ة وه���ي “الأه���رام 

امل�رشية”. ومل ي�صبق من قبل اأن و�صع ا�صم 
مو�صيقار خليجي يف هذه ال�صحيفة ال�صهرية 
واملنت����رشة ب�ص���كل وا�صع يف م�رش، م���ا يوؤكد 
م���دى ال�صه���رة التي يحظى به���ا املاي�صرتو 

جنم.
يذكر اأنه تكرمي املاي�صرتو القدير مبارك 

جنم مع 16 �صخ�صية عربية �صاهمت يف اإثراء 
احلي���اة الفنية يف م����رش والع���امل العربي، يف 
مهرج���ان املو�صيقى العربية ال���ذي احتفل 
املو�صيق���ى  وموؤمت���ر  الف�ص���ي  باليوبي���ل 
العربي���ة ال���دورة 25  بالقاه���رة، اإذ مت منح 

جنم اأو�صكار املهرجان و�صهادة تقدير.

• مبارك جنم	

• •عارف عامر مع الفنان حممد جباري	 •ومع الفنانة حنان ر�صا	 ومع الفنان يا�رش ال�صم�صان	

• ا�صم مبارك جنم يف الكلمات املتقاطعة	

مبارك خميس في “ كان ويا ماكان”

منى شداد تتحدث الفصحى! اأ�سامة املاجد

• مبارك خميس	

• منى �صداد	
نشاط متميز للموزع عــارف عــامر

يعي�ش امل����وزع املو�صيقي ع����ارف عامر 
ه����ذه الأي����ام ن�صاط����ا ملحوظ����ا، اإذ يتع����اون 
م����ع عدد م����ن الفنان����ني من داخ����ل البحرين 
وخارجها مما يجعله بحق من اأن�صط املوزعني 

ف�صال عن ال�صتوديو املتكامل الذي ميلكه. 
ومن الأ�صماء التي يتعاون معها الفنان يا�رش 
ال�صم�ص����ان والفن����ان فه����د �صن����ني والفنان 
حمم����د جباري والفنان حمم����د قمرب والفنانة 

حنان ر�ص����ا والفنان زاي����د ال�صالح والفنان 
ع����ادل حمم����ود والفن����ان نبي����ل عبدالرحيم 
والفنان ابراهي����م الرويعي والفنانة فطومة 

واآخرون.



اأمين همام مدير التحريرم�ؤن�س املردي رئي�س التحريرعبدالنبي ال�شعلة رئي�س جمل�س الإدارة
abdulnabi.alshoala@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

يحرق زوجته اأمام اأطفالهما الأربعة

راهبات مزيفات ي�صنعن ثروة من املاريوانا
جل���اأت �صي���دات اأمريكي���ات اإلى طريق���ة غريبة 
لت�صوي���ق منت���ج م���ن املاريوانا، من خ���الل ارتدائهن 
ثي���اب الراهب���ات، رغم اأنه���ن ل يوؤمن ب���اأي دين، ول 
يتبعن لأي كني�صة. وتقوم “الراهبات” الثالث، بجني 
نبتة املاريوانا ثم يقمن بتجفيفها وطبخها، وي�صفن 
اإليها الزيت، ويكب�صنها بعد ذلك يف قنينات �صغرية؛ 

بغر�س ت�صليمها للزبائن.
وتقول “الراهبات” املزيفات اإن منتجهن يخفف 
الأمل ع���ن النا����س، وو�صل���ت مداخيلهن خ���الل العام 
املا�صي قق���ط، اإلى 750 األ���ف دولر، وفق ما نقلت 

و�صائل اإعالم اأمريكية.
وتو�ص���ح الراهب���ات اأن ل عالق���ة له���ن بالدين، 
لكنه���ن يرتدين الثي���اب املرتبط���ة بالكني�صة؛ حتى 

يظهرن احرتاما للنبتة التي يعملن فيها.
واأظه���ر مقط���ع فيدي���و الراهبات الث���الث وهن 

يتناوبن على لفافة من املاريوانا ويقمن بتدخينها.
وقام���ت اأكرث م���ن 20 ولي���ة اأمريكي���ة بقتنني 
املاريوانا، لأج���ل ال�صماح با�صتخدامها لأغرا�س طبية 
اأو حت���ى تدخينه���ا، لكن املادة ل ت���زال ممنوعة على 

امل�صتوى الحتادي.

الكلمات الإيجابية تقلل التوتر

اإذا كن����ت تعمل يف وظيفة جمهدة، اأو تربي 
اأطف����ال، اأو تخطط ملنا�صب����ة، اأو تعي�س يف بيئة 
�رشيعة احلركة، فمن املحتمل اأن تف�صف�س ملن 
حولك مرة يف الأ�صبوع على الأقل، وتخربهم اأنك 

متوتر.
ولذل����ك يقول اأح����د خرباء الع����الج النف�صي 
ال�رشي����ري اإن جمرد التعبري ع����ن ال�صعور بالتوتر 
والإجه����اد قد يزي����د الأمور �صوءا عل����ى النف�س؛ 
لأن جمرد النطق بكلمة “متوتر” ميكن اأن يحفز 
جمموعة من امل����واد الكيميائية يف اجل�صم، مثل 
الإبينفري����ن والكورتيزول، والناقالت الع�صبية 

يف الدماغ التي جتعلنا ن�صعر بالتوتر التام.
ومن اأعرا�����س ذلك ت�صارع �رشب����ات القلب 
والتنف�س، وارتفاع �صغ����ط الدم، وعدم القدرة 
على التفكري ال�صليم، وامت����الء النف�س باخلوف 
والقل����ق، ولتقليل ه����ذه امل�صاعر واآث����ار التوتر 
يحتاج الأمر تعديل لغة الكالم وطريقة التفكري.

مت�صاح �صخم يعطل حركة املرور 

ال�صلط���ات يف ولي���ة فلوري���دا  وج���دت 
الأمريكي���ة نف�صه���ا تتعامل مع ن���وع خمتلف 
من املعوقات عل���ى الطريق ال�رشيع يف مدينة 
تامب���ا. فق���د ذكر موق���ع “فوك�س ني���وز” اأن 
مت�صاحا كبريا عطل حركة ال�صيارات املتجهة 
اإل���ى اجلن���وب لطري���ق املحارب���ني القدامى 

�صباح يوم الأربعاء.
واأغل���ق جن���ود دورية الط���رق ال�رشيعة يف 
فلوريدا ممرا واحدا على الطريق ال�رشيع، بعد 
اأن وقف التم�صاح، والذي يبلغ طوله 9 اأقدام 

)2.7 مرت(، حائال دون مرور العربات.
ومتكن م�صوؤولون من حما�رشة التم�صاح، 
واإزاحته من على الطريق. يذكر اأن م�صوؤولني 
يف فلوريدا طالبوا ال�صكان باحلذر مع اقرتاب 

مو�صم تزاوج التما�صيح.

بوتني الأكرث تاأثريا يف العامل

اأدرج����ت جمل����ة “ت����امي” الأمريكي����ة جمددا 
الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني �صمن قائمة 

اأكرث مئة �صخ�صية تاأثريا يف العامل.
كم����ا ن�����رشت املجل����ة مق����ال كتب����ه الرئي�س 
ال�صوفيت����ي ال�صاب����ق ميخائي����ل غوربوت�ص����وف 
عن بوت����ني اأ�صار في����ه اإل����ى اأن الرئي�س احلايل 
“ا�صتطاع احلفاظ على وحدة رو�صيا الحتادية، 

واإبقاء الأو�صاع حتت ال�صيطرة يف البالد”.
“اأن����ا  غوربوت�ص����وف  اأ�ص����اف  املق����ال  ويف 
واث����ق اأن رو�صي����ا ت�صتطي����ع النج����اح عن طريق 
للمناف�ص����ة  م�صتع����دة  رو�صي����ا  الدميقراطي����ة، 
ال�صيا�صي����ة والتعددي����ة احلزبي����ة والنتخاب����ات 
العادل����ة والتغ����ري امل�صتمر، وه����ذا بال�صبط ما 

�صيحدد دور وم�صوؤوليات رئي�س البالد”.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�صه���دت قرية مغربي���ة جرمي���ة مروعة حني 
اأقدم م���زارع على اإح���راق زوجته اأم���ام اأطفالهما 
الأربعة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 3 و7 �صنوات. 
ووفق م���ا اأورد موقع “اليوم 24” املغربي، اأم�س 
الأول اخلمي����س، فق���د وقع���ت اجلرمي���ة يف قرية 
“�صاي���ة ع���وا” القريبة من مدينة اإف���ران �صمايل 
البالد م�صاء الثالثاء. ويف التفا�صيل، فاإن املزارع 
وه���و يف الثالثينيات من عم���ره مدمن على تناول 
املخدرات واعتاد �رشب زوجته واأطفاله، ومل تعد 
الزوجة تتحم���ل الأمر، فاأبلغ���ت ال�رشطة مرارا عنه 

اآخرها يوم وقوع اجلرمية.
ول���دى عودته���ا واأطفالها الأربع���ة، ا�صتف�رش 

زوجه���ا عن �صب���ب خروجها من البي���ت، فرف�صت 
اأن جتيبه، وا�صتدعته ال�رشط���ة لحقا. وعندما عاد 
الزوج اإل���ى البي���ت كان ي�صت�صيط غ�صب���ا، فراح 
يعّن���ف زوجت���ه التي تك���ربه بثالث �صن���وات قبل 
اأن يح����رش البنزين وي�صكبه عل���ى ج�صدها وي�صعل 
النريان فيه���ا اأمام اأطفالها. وتدخل اجلريان بعد 
اأن �صمع���وا �رشاخ الزوج���ة واأطفالها، ووجدوا بعد 
ذلك النريان تلتهم ج�صدها، وحاولوا اإخماد األ�صنة 
اللهب امل�صتعلة فيها ونقلوها اإلى امل�صت�صفى، 
لكنه���ا فارق���ت احلي���اة هن���اك متاأث���رة باحلروق 
اخلطرية الت���ي اأ�صيبت بها. كم���ا متكن اجلريان 

من الإم�صاك باجلاين وت�صليمه لل�صلطات.

املغنية الأردنية ديانا كرزون ت�صارك يف افتتاح الدورة 32 ملهرجان جر�س للثقافة 
والفنون يف 20 يوليو. )رويرتز( 

خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ���ص��ل��م��ان ي����ا ن���ع���م الأم�����ري 
يف ���ص��ف��ح��ة ال���ت���اري���خ ا���ص��م��ك ان��ك��ت��ب 

ك��ب��ري ح�����ب  ل�����ك  الأوط�������������ان  ك�����ل  يف 
ف��������احت ب����ي����ب����ان ق����ل����ب����ك ل��ل�����ص��ع��ب 

ه����ن����ي����ا ل������ك ه����ن����ي م������ن ك������ل ق��ل��ب 
ك���ل ���ص��ع��وب ال��دن��ي��ا ت��ه��دي��ك ال�����ص��الم 

ت�����ص��ت��اه��ل ال���ت���ك���رمي م���ن �����رشق وغ���رب 
ب��ف��ع��ال��ك ال��ط��ي��ب��ة ك�����ص��ب��ت الإح�������رتام 

ك�����رمي يف ط��ب��ع��ه ول�����ه ق���ل���ب ���ص��م��وح
ويف ح��ك��م��ت��ه و����ص���وره ي��ح��ل ك���ل الأم����ور  

ت���ل���وح  وج����ه����ه  الأن������������وار يف  ب�������ص���اي���ر 
ح���دي���ث���ه ل���ن���ا م���ت���ع���ة وب���ه���ج���ة و������رشور 

ك��ب��ري  دور  ل�����ك  الأم����������ري  ����ص���م���و  ي�����ا 
ع����ل����ى م���������دار ال�������ص���ن���ني امل���ا����ص���ي���ه 

ب�����راي�����ك و�������ص������ورك اح����ن����ا ن�����ص��ت��ن��ري 
وت��ن��م��ي��ة واق����ت���������ص����اد  ����ص���ي���ا����ص���ة  يف 

���ص��ط��ر ال����ت����اري����خ ا����ص���م���ك م����ن ذه���ب
ي����ا ح���ب���ي���ب امل���م���ل���ك���ه وك�������ل  ال���ع���رب

ي���ال�������ص���م���وخ ال����واي����ل����ي احل������ر الأب������ي 
ال��ت��ن��م��وي  ال��ع��م��ل  يف  ال����ري����اده  درع  و 

ع����رب����ي  اول  وان�����������ت  ت�������ص���ت���ح���ق���ه 
ت�������ص���ت���ل���م ه������اجل������ائ������زة ي���اب���وع���ل���ي 

ي����الم����ري ال���������ص����ادق ال����ع����زم ال���ق���وي 
ت��ع��ت��ل��ي دامي  ال���ب���ح���ري���ن  ب�����اأجم�����ادك 

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

بأمجادك البحرين دايم تعتلي

بمناسبة منح سموه الكريم ) درع العمل التنموي ( من قبل جامعة الدول العربية

الشاعرعبداللطيف البناي - دولة الكويت

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.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س ح�صن مع ت�صاعد 
الأتربة يف بع�س املناطق
و يكون مغرب يف البداية.

الرياح �صمالية غربية من 17 اإلى 22 عقدة وت�صل
من 25 اإلى 30 عقدة احيانا وتكون �رشعتها

من 12 اإلى 17 عقدة عند امل�صاء

درجة احلرارة العظمى 32 درجة 
مئوية وال�صغرى 24 درجة 

مئوية

حالة 
الطقس

تقيم العاصمة األلمانية برلين المعرض 
الدولي للحدائق مرة كل 10 سنوات لتجاوز 
طابعه التقليدي، والتحول إلى جسر للحوار 
والتواصل بين الثقافات واألديان عبر الحدائق 

والمساحات الخضر، السيما وأن المعرض 
يضم نباتات وزهورا من القارات الخمس.

ملكـة بريطانيـا حتتفـل مبيالدهـا الـ 91

احتفل���ت امللكة اإليزابي���ث الثانية ملكة 
واأطوله���م  الع���امل  مل���وك  اأك���رب  بريطاني���ا، 
جلو�صا عل���ى العر�س، بعي���د ميالدها احلادي 
والت�صع���ني يف حف���ل ب�صيط كاملعت���اد اأم�س 
اجلمع���ة. واأطلق���ت املدفعي���ة يف متنزه هايد 
بارك وب���رج لندن احتف���ال باملنا�صبة رغم اأن 
امللك���ة نف�صه���ا، التي ع���ادة م���ا تق�صي عيد 
ميالدها يف اأج���واء خ�صو�صي���ة، لي�صت لديها 
ارتباط���ات ر�صمية. وولدت امللك���ة اإليزابيث 

يوم 21 اأبري���ل العام 1926 يف �صارع بروتون 
بلن���دن عندم���ا كان كالفني كولي���دج رئي�صا 
للولي���ات املتح���دة، وعندما �صيط���ر جوزيف 
�صتال���ني على الحتاد ال�صوفيت���ي. واأ�صبحت 
ملكة العام 1952 يف �صن اخلام�صة والع�رشين.
ورغ���م �صنه���ا ل ت���زال اإليزابي���ث توؤدي 
واجباته���ا الر�صمي���ة، لكنه���ا اإم���ا قل�صتها يف 
ال�صنوات الأخرية اأو اأوكلتها لأحد اأفراد عائلة 

وند�صور.

الفجر: 03:47
الظهر: 11:37 
العصر: 03:07

المغرب: 06:04
العشاء: 07:34
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