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تنفيذ 14 م�شروعا تنمويا يف “اجلنوبية” 
�سموه وجه باالإ�سراع يف االنتهاء من 3 م�ساريع باملحافظة... �سمو رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: وجه رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل 
خليف���ة، ل���دى تروؤ�س �سموه بح�س���ور ويل �لعهد 
لرئي����س  �الأول  �لنائ���ب  �الأعل���ى  �لقائ���د  نائ���ب 
جمل����س �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري 

�سلم���ان بن حمد �آل خليفة جل�س���ة جمل�س �لوزر�ء 
�إل���ى تنفيذ 14 م�رصوعا تنموي���اً وخدميا و�سياحيا 
باملحافظ���ة �جلنوبية ، فيما وج���ه �سموه باالإ�رص�ع 
يف �النته���اء م���ن 3 م�ساريع ج���ار تنفيذها حاليا 
باملحافظ���ة �جلنوبية. من جان���ب �آخر �أكد حمافظ 

�جلنوبي���ة �سمو �ل�سيخ خليفة ب���ن علي �آل خليفة 
�أن �مل�ساري���ع �لت���ي �أمر بها �سم���وه هي ثمرة من 
ثمار �للقاء �لتاريخ���ي �لذي ت�رصفت به �ملحافظة 

�جلنوبية لعر�س حزمة من �مل�ساريع 
�خلدمية على �سمو رئي�س �لوزر�ء.

جلنة انتخابات “الغرفة” مل تتلق اأي طعن

غدا “معر�ص الو�شاطة العقارية” والرتخي�ص للمئات  

جـاللـة املـلـك: تـنـميــة الـعـالقــات       
مــع الأردن بـاملـجـــال الـعـ�شـكـــري

�أك���د رئي����س جلن���ة �النتخاب���ات ملجل�س 
�إد�رة غرفة جت���ارة و�سناعة �لبحرين للدورة 
29 جا�سم عبد�لعال عدم تلقي �أي طعن على 

نتائج �نتخابات �لغرفة حتى �الآن.
وكان���ت �نتخابات �لغرف���ة قد جرت يوم 
�ل�سبت �ملا�سي، �ذ مت �نتخاب جمل�س �د�رة 

جدي���د، وبلغ���ت ن�سب���ة �مل�ساركة يف 
�لعملية �النتخابية 21.5 %.

         علي الفردان من املنامة

توقع نائب رئي����س جمعية �لبحرين �لعقارية 
�سالح فقيه���ي �أن يتم ت�سجيل مئ���ات �لو�سطاء 
�لعقاري���ن خ���ال �الأ�سه���ر �ملقبلة حت���ت مظلة 

موؤ�س�سة �لتنظي���م �لعقاري. جاء ذلك على هام�س 
�ملوؤمت���ر �ل�سح���ايف لاإعان عن معر����س �لبحرين 
للو�ساط���ة �لعقارية 2018، و�ل���ذي ينظم للمرة 

�الأول���ى يف �ململك���ة ب���دًء� م���ن ي���وم غد 
�الأربعاء وي�ستمر حتى �خلمي�س.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا جل�سة جمل�س �لوزر�ء بح�سور �سمو ويل �لعهد	

�سمو حمافظ اجلنوبية: م�ساريع املحافظة ثمرة اللقاء التاريخي ب�سمو رئي�س الوزراء 
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 اأمل احلامد

• جالة �مللك م�ستقبا رئي�س هيئة �الأركان �مل�سرتكة �الأردنية 	
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ا باملجال الع�سكري تطوير العالقات الأخوية مع الأردن خا�سً
اأ�شاد باإ�شهامات عّمان يف دعم ركائز االأمن واال�شتقرار باملنطقة... جاللة امللك:

املنامة - بنا: اأع���رب عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة عن 
اعتزازه بالعالقات االأخوية التاريخية املتميزة 
الت���ي تربط ب���ن مملك���ة البحري���ن واململكة 
االأردنية الها�شمية ال�شقيق���ة، موؤكًدا احلر�س 
امل�شرتك على تنميته���ا وتطويرها على كافة 
االأ�شعدة وبخا�شة يف جمال التعاون والتن�شيق 

الع�شكري.
ج���اء ذلك، خالل ا�شتقب���ال �شاحب اجلاللة 
امللك بح�شور القائد العام لقوة دفاع البحرين 
يف ق�رص ال�شافري���ة اأم�س، رئي�س هيئة االأركان 
امل�شرتك���ة االأردني���ة الفري���ق الرك���ن حممود 
عبداحلليم فريحات والوفد املرافق له، وذلك 
لرتوؤ����س اجلان���ب االأردين يف اجتم���اع اللجن���ة 
البحريني���ة االأردني���ة امل�شرتك���ة العليا، حيث 
نقل اإلى جاللته حتيات وتقدير عاهل اململكة 
االأردنية الها�شمية اأخيه �شاحب اجلاللة امللك 
عبد اهلل الثاين ابن احل�ش���ن ومتنياته الطيبة 
ل�شع���ب مملك���ة البحري���ن باملزيد م���ن الرقي 

والتطور.
ورحب جاللة املل���ك برئي�س هيئة االأركان 
امل�شرتك���ة االأردين، وكلفه بنقل حتياته الأخيه 

جاللة العاهل االأردين، واأ�شدق متنياته ل�شعب 
االأردن ال�شقيق بدوام الرفعة والتقدم.

واأ�شاد جاللة امللك بدور اململكة االأردنية 

الها�شمية بقي���ادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
يف ن����رصة ق�شاي���ا االأم���ة العربي���ة واالإ�شالمية 
واإ�شهاماتها يف دعم ركائ���ز االأمن واال�شتقرار 

وتعزيز ال�شالم يف املنطقة.
واأع���رب جاللة امللك ع���ن متنياته باملزيد 
بالتوفي���ق الأعم���ال اللجن���ة امل�شرتك���ة ملزيد 
م���ن التع���اون والتن�شيق االخ���وي يف املجاالت 
الع�شكري���ة مبا يع���ّزز من عالق���ات اململكتن 
القوي���ة والرا�شخ���ة، م�شي���ًدا جاللت���ه باجلهود 
املوفقة التي يبذلها اأع�شاء اللجنة امل�شرتكة 
يف البلدي���ن ال�شقيق���ن يف �شبي���ل االرتق���اء 
والنهو�س بالعالق���ات الثنائية، متمنيًّا جاللته 

للجميع دوام التوفيق وال�شداد.
وم���ن جانبه، اأع���رب رئي�س هيئ���ة االأركان 
امل�شرتك���ة االأردين ع���ن بالغ �شك���ره وتقديره 
جلاللة املل���ك على ما يبديه جاللت���ه دائًما من 
حر�س واهتمام على تطوير العالقات الثنائية 
الوثيقة بن البلدين ال�شقيقن والتي ت�شهد 

املزيد من التطور والتكاتف امل�شتمر.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل م�شت�ش���ار 
جاللة املل���ك ل�شوؤون االإع���الم نبيل احلمر 
مبكتبه يف ق�رص الق�شيبية اأم�س، القن�شل 
الفخري لالحت���اد ال�شوي�رصي لدى اململكة 
هم���رت فن�شن���ت بومي���ي.   ورحب احلمر 
بالقن�شل ال�شوي�رصي، موؤكًدا عمق وعراقة 
عالقات ال�شداقة والتعاون الوثيقة التي 
ترب���ط البلدي���ن وال�شعب���ن ال�شديق���ن 
وم���ا ت�شه���ده م���ن تط���ور وتق���دم عل���ى 
كاف���ة امل�شتويات.كما جرى خ���الل اللقاء 
ا�شتعرا����س اأوج���ه التع���اون امل�شرتك يف 
الكفيل���ة  وال�شب���ل  االإعالمي���ة  املج���االت 
بتعزيزه���ا وتطويره���ا، اإ�شاف���ة اإلى بحث 
االهتم���ام  مو�ش���ع  الق�شاي���ا  م���ن  ع���دد 

امل�شرتك.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: افتت���ح 
نائ���ب املفت����س الع���ام ب���وزارة الداخلية 
الل���واء ال�شيخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة، 
ورئي����س جامع���ة البحري���ن ريا����س حمزة، 
�شب���اح اأم�س، امللتقى امل���روري اخلام�س 
بجامعة البحرين، وال���ذي ت�شمن معار�س 
القدمي���ة ومعر�س  وال�شي���ارات  لل�ش���ور 
ل���الإدارات امل�شاركة، اإ�شاف���ة اإلى كيفية 
اإنق���اذ امل�شابن يف ح���وادث مرورية عند 
انح�شاره���م داخل املركب���ات، وهو ما قام 
به فريق من االإدارة العامة للدفاع املدين.

واأو�شح عمي���د �شوؤون الطلبة بجامعة 
البحري���ن اأ�شامة اجل���ودر اأن هن���اك حاجة 
ملح���ة وراء عقد امللتق���ى املروري ب�شكل 
�شنوي؛ اإميانا من اجلامعة ب�شالمة االإن�شان 
و����رصورة اأن تك���ون الر�شال���ة التوعوي���ة 
بدعم من املوؤ�ش�ش���ات التعليمية، يف ظل 
تزايد حوادث الط���رق، والتي ت�شكل اأبرز 
م�شكالت املجتمعات احلديثة، منوها اإلى 
�رصورة تطوير العالقة يف اجلانب التوعوي 
ك���ون �شل���وك ال�شائق���ن داخ���ل احل���رم 

اجلامعي ي�شكل انعكا�شا على الطريق.

املنام���ة - بنا: اأعلن���ت وزارة الرتبية 
والتعليم عن ا�شتمرار الت�شجيل للم�شاركة 
يف م�شابق���ة مه���ارات البحري���ن الوطني���ة 
يف ن�شخته���ا الرابعة، واملزم���ع اإقامتها يف 
اأبري���ل املقبل، وذلك لل�شب���اب البحريني 
يف الفئ���ة العمرية م���ن 21-16 �شنة، عر 
ملء ا�شتم���ارة الت�شجيل مبوق���ع مهارات 
www.skillsba - االإلكرتوين  للبحرين 

.rain.com
ويتناف����س امل�شارك���ون يف امل�شابقة 
�شمن 29 مهارة متنوعة وهي: التمديدات 
الكهربائي���ة، الدهان والديك���ور، التريد 
االأزي���اء،  ت�شمي���م  تقني���ة  والتكيي���ف، 
تقني���ة الت�شمي���م اجلرافيك���ي، �شياغ���ة 
واجه���ات  اإع���داد  واملجوه���رات،  احلل���ي 
املحالت التجاري���ة، تن�شيق الزهور، اإدارة 
نظ���م �شبكات تقني���ة املعلوم���ات، حلول 
ال����رصكات،  معلوم���ات  تقني���ة  برجمي���ات 
تو�شي���ل كاب���الت �شب���كات املعلوم���ات، 
تقني���ة االإع���الم املطبوع، ت�شمي���م مواقع 
ال�شناعي���ة،  االإلكرتوني���ات  االإنرتن���ت، 
التح���دي/ فري���ق  الهند�ش���ي،  الر�ش���م 

اللحام،  الروبوت���ات املتحركة،  الت�شنيع، 
املخب���وزات، التجمي���ل، الطهي، ت�شفيف 
ال�شع���ر، الرعاي���ة وال�شح���ة االجتماعي���ة، 
احللوي���ات وال�شكاكر، خدم���ات املطاعم، 
�شمك���رة  الطائ���رات،  حم���ركات  �شيان���ة 
ال�شي���ارات، تقني���ة ال�شي���ارات، �شباغ���ة 
ال�شيارات. وياأتي تنظي���م هذه امل�شابقة 
يف اإط���ار اهتمام ال���وزارة بتطوير التعليم 
الفني واملهني بالتع���اون مع ال�رصكاء من 
املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة واخلا�ش���ة، وبعد 
امل�شارك���ة االإيجابية ململك���ة البحرين يف 
امل�شابقة العاملي���ة للمهارات يف ن�شختها 

االأخرية يف مدينة اأبوظبي.

تعزيز التعاون 
االإعالمي مع �شوي�رصا

افتتاح امللتقى املروري 
بجامعة البحرين

ا�شتمرار الت�شجيل يف 
م�شابقة املهارات الوطنية

مد يد التعاون مع الدول الهادفة ملكافحة الإرهاب

النفتاح احل�ساري من اأهم �سمات الهوية البحرينية اجلامعة

البحرين ُتدرك دقة وحتديات املرحلة ... �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد: 

ا�شتقبل لودر واأكد موقف اململكة يف احرتام التعددية... �شمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا :  ا�شتقب���ل رئي����س ال���وزراء 
�شاحب ال�شم���و امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليف���ة ويل العهد نائ���ب القائد االأعل���ى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأمري �شلمان بن حم���د اآل خليفة، وذلك 
اأم����س بق����رص الق�شيبي���ة، حي���ث بح���ث �شموهما 
جملة من املو�شوع���ات املت�شلة بال�شاأن املحلي 

واالإقليمي والدويل.
وخالل اللق���اء، اأك���د �شموهما ال���دور الكبري 
لعاه���ل الب���الد �شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد بن 
عي�شى اآل خليف���ة يف تعزيز العالقات بن مملكة 
البحرين والدول ال�شقيقة وال�شديقة، م�شددين 

�شموهم���ا على حر�س احلكوم���ة برتجمة ذلك من 
خالل م���د يد التعاون والتن�شيق م���ع الدول التي 
ت�شاط���ر مملك���ة البحري���ن توجهاته���ا التنموية، 
وتل���ك الهادفة اإل���ى اإ�شاع���ة االأم���ن واال�شتقرار 
ومكافحة االإرهاب. واأك���د �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء اأن مملكة البحري���ن ُتدرك دقة وحتديات 
املرحلة وما تتطلبه م���ن تن�شيق اإقليمي ودويل، 
ل���ذا حتر�س عل���ى تكثي���ف اجله���ود التن�شيقية 
واآف���اق التعاون م���ع خمتلف الدول م���ن اأجل اأمن 

وا�شتقرار املنطقة ودولها.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري �شلم���ان بن حمد اآل خليفة اأن 
االنفت���اح احل�شاري يف مملك���ة البحرين على التنوع 
والتوا�شل مع خمتلف االأدي���ان واحل�شارات هو من 
اأه���م �شمات الهوية البحريني���ة اجلامعة امل�شتلهمة 
م���ن االلت���زام ب���روح العقي���دة االإ�شالمي���ة ال�شمحة 
واملب���ادئ االإن�شاني���ة. وقال �شم���وه اإن مركز امللك 
حم���د العاملي للتعاي����س ال�شلمي جت�شي���د لالإميان 
الرا�ش���خ الذي يحمل���ه عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليف���ة باأهمية مد ج�شور 
الت�شام���ح والوئام بن كافة املجتمعات وال�شعوب، 

مل���ا لذلك م���ن دور كبري يف �ش���ون مدنيتها واأمنها 
وا�شتقرارها وتركيز اجلهود نحو حتقيق املزيد من 

اخلري والنماء الذي يعود مردوده على اجلميع.
ج���اء ذلك، لدى لقاء �شم���وه يف ق�رص الق�شيبية 
اأم�س، بح�ش���ور وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد 
بن حمم���د اآل خليفة، مع رئي����س املجل�س اليهودي 
العاملي رونالد ل���ودر، حيث اأكد �شموه على موقف 
البحرين الرا�شخ نحو احلفاظ على احلريات الدينية 
وتر�شي���خ االح���رتام املتب���ادل للتعددي���ة الفكرية 
والثقافية والدينية، مما جت�ّشد على اأر�س البحرين 
من���ذ الق���دم ووع���ي �شعبه���ا ومت�شك���ه بالت�شام���ح 

وال�شالم واملحبة.
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البالد  اإل��ى  الطيور  اأنفلونزا  مر�ض  و�صول  دون  للحيلولة  االح��رازي��ة  التدابري  اتخاذ 

تنفيذ 14 م�رشوًعا تنموًيا وخدمًيا و�سياحًيا يف “اجلنوبية”
ت�صديد الرقابة على بع�ض اأنواع العالج كي ال ي�صاء ا�صتخدامها... �صمو رئي�ض الوزراء:

املنام���ة - بنا: تراأ�ض رئي����ض الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
االأم���ري خليفة بن �صلمان اآل خليفة بح�صور ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
االأم���ري �صلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة اجلل�صة االعتيادي���ة االأ�صبوعية 
ملجل����ض ال���وزراء وذلك بق����ر الق�صيبية اأم�ض، وق���د اأدلى االأمني 

العام ملجل�ض الوزراء يا�ر  النا�ر عقب اجلل�صة بالت�ريح التايل:
هن���اأ جمل�ض الوزراء الفائزين بجائ���زة امللك حمد - اليون�صكو 
ال�صتخ���دام تكنولوجي���ا املعلوم���ات واالت�صال يف جم���ال التعليم، 
واأ�صاد املجل�ض بدور هذه اجلائزة وما حتمله من ا�صم غال يف تعزيز 
اأهداف اليون�صكو يف توظيف تكنولوجيا االت�صال لالرتقاء بالتعليم 
وتطوي���ر خمرجات���ه.  بعده���ا، وجه �صاح���ب ال�صمو امللك���ي رئي�ض 
ال���وزراء اإلى تنفيذ 14 م�روعا تنموياً وخدميا و�صياحيا باملحافظة 
اجلنوبي���ة، وكلف �صموه اللجن���ة الوزارية لالإعم���ار والبنية التحتية 
بدرا�ص���ة 11 م�روعا تنمويا يف املحافظة اجلنوبية، فيما وجه �صموه 
باالإ����راع يف االنتهاء من 3 م�صاريع جاري تنفيذها حاليا باملحافظة 
اجلنوبي���ة، وت�صمل هذه امل�صاريع مدر�ص���ة منوذجية �صاملة للبنات 
ت�صم املراح���ل االبتدائية واالإعدادية والثانوي���ة ومركز �صبابي يف 
ال���زالق وم�روع تطوير ال�صوق ال�صعبية مبدين���ة عي�صى، اإلى جانب 
درا�ص���ة اإن�صاء مركز �صحي جديد يخدم اأهايل مدينة خليفة وتطوير 
�ص���وق الرفاع ومتنزه ع���ني احلنينية، وتطوير �ص���ارع 96، وتطوير 
ملع���ب ع�صكر ال�صتخدامه ملرافق واأن�صطة متعددة وم�روع تركيب 
الكام���ريات االأمني���ة يف �ص���وق الرفاع وتطوي���ر حديق���ة البوكوارة 

واإن�صاء جمل�ض الأهايل الدور.
بعده���ا، ن���وه �صاح���ب ال�صمو امللك���ي رئي�ض ال���وزراء باأهمية 
معر����ض وموؤمت���ر ال�رق االأو�ص���ط الثالث ع�ر للعل���وم اجليولوجية 
)جي���و 2018(، والذي عقد حتت الرعاي���ة الكرمية ل�صاحب ال�صمو 
امللك���ي رئي�ض الوزراء وافتتح���ه بالنيابة عن �صم���وه نائب رئي�ض 
جمل����ض الوزراء �صم���و ال�صيخ علي بن خليف���ة اآل خليفة، ومبا متيز 
به من ح�صن اإعداٍد وتنظيٍم واإقباٍل متزايٍد للم�صاركة فيه من جانب 

ال�ركات النفطية العاملية واملخت�صني بالعلوم اجليولوجية.
اإل���ى ذلك، فق���د هناأ جمل����ض ال���وزراء الفائزي���ن يف انتخابات 
جمل����ض اإدارة غرفة جتارة و�صناعة البحري���ن، موؤكدا املجل�ض دعم 
احلكوم���ة وم�صاندته���ا القطاع���ني التج���اري وال�صناع���ي اللذي���ن 
متثلهما غرفة جتارة و�صناعة البحرين ومبا ت�صطلع به هذه الغرفة 
م���ن دور يف دعم توجهات احلكومة يف م�صرية التنمية االقت�صادية، 
فيم� اأح�ط وزير ال�شن�عة والتج�رة وال�شي�حة املجل�س بتقرير ب�ش�أن 
ه���ذه االنتخابات. ثم وجه �صاحب ال�صمو امللكي رئي�ض الوزراء اإلى 
ت�صدي���د الرقابة على بع�ض اأنواع الع���الج الذي قد ي�صاء ا�صتخدامه 
الأغرا����ض يجرمه���ا القان���ون، وكل���ف �صم���وه وزارة ال�صح���ة بذلك 

بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة واالخت�صا�ض.  
بعد ذلك، وجه �صاحب ال�صمو امللكي رئي�ض الوزراء اإلى اتخاذ 
التدابري االحرازية، وت�صدي���د الرقابة للحيولة دون و�صول مر�ض 
اأنفلون���زا الطيور اإلى البالد من بع�ض املناطق التي مت االإعالن عن 

اكت�صاف املر�ض فيها، وكلف �صموه االأجهزة املخت�صة بذلك. 
بعده���ا، اأ�صاد جمل�ض ال���وزراء بنتائج زي���ارة ويل العهد نائب 
رئي�ض جمل����ض الوزراء وزير الدف���اع باململكة العربي���ة ال�صعودية 
�صاح���ب ال�صم���و امللكي االأم���ري حممد ب���ن �صلمان اآل �صع���ود اإلى 
اململك���ة املتحدة لدورها عل���ى �صعيد توثيق ومتت���ني العالقات 
العربي���ة الربيطانية ومب���ا اأظهرته املباحث���ات الثنائية من قوة يف 
املوق���ف الربيطاين الداعم للمملكة العربية ال�صعودية، ومبا جتلى 
يف احلف���اوة والرحي���ب الربيطاين بهذه الزي���ارة على امل�صتويني 
احلكوم���ي وال�صعبي ما يعك����ض املكانة الكب���رية للمملكة العربية 
ال�صعودية اإقليميا ودولي���ا.  بعد ذلك، بحث املجل�ض املو�صوعات 

املدرجة على جدول اأعماله، وذلك على النحو التايل:
اأوال: وافق جمل�ض الوزراء يف �ص���وء تو�صية اللجنة التن�صيقية 
برئا�ص���ة �صاح���ب ال�صمو امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء على م�روع قانون ب�صاأن اإعادة 
التنظي���م واالإفال�ض، وقرر املجل�ض اإحالت���ه اإلى ال�صلطة الت�ريعية، 
ويهدف م�روع القانون اإلى تعزيز هيكلة الت�ريعات الداعمة للنمو 
االقت�صادي والت�صجيع على اال�صتثمار كما �صي�صهم م�روع القانون 
يف حتدي���ث اإج���راءات االإفال����ض وا�صتح���داث نظام اإع���ادة التنظيم 
امل���ايل للموؤ�ص�صات وال����ركات التجارية با�صتثن���اء تلك اخلا�صعة 
لرقابة م�رف البحرين املرك���زي، وي�صهم م�روع القانون اأي�صا يف 

م�صاعدة ال�ركات حال اإفال�صها لت�صحيح اأو�صاعها و�صمان حقوق 
جميع االأطراف.  

ثاني���ا: وافق جمل�ض الوزراء على ان�صم���ام مملكة البحرين اإلى 
اتفاقي���ة تاأ�صي����ض البنك االآ�صي���وي لال�صتثمار يف البني���ة التحتية، 
وقرر اإحالة م�روع قانون به���ذا اخل�صو�ض اإلى ال�صلطة الت�ريعية، 
ويفو�ض وزير املالية وفق م�روع القانون يف االكتتاب با�صم مملكة 
البحري���ن يف راأ�ض م���ال هذا البنك، بينما يخ�ص����ض م�رف البحرين 

املركزي كموؤ�ص�صة اإيداع لهذا االكتتاب يف مملكة البحرين. 

ثالث���ا: وافق جمل�ض الوزراء عل���ى الت�صديق على الربوتوكول 
الثال���ث التفاقية التج���ارة احلرة ب���ني مملكة البحري���ن والواليات 
املتحدة االأمريكية، وق���رر اإحالة م�روع قانون بهذا اخل�صو�ض اإلى 

ال�صلطة الت�ريعية. 
رابع���ا: واف���ق جمل����ض ال���وزراء على تعدي���ل عق���د التاأ�صي�ض 
والنظ���ام االأ�صا�صي ل�رك���ة بور�صة البحرين، وي�صم���ل ذلك اإ�صافة 
اآلي���ة للت�صجي���ل االإلكروين لالأ�صه���م لتب�صيط االإج���راءات وتعديل 
�صالحيات جمل�ض االإدارة واالإدارة التنفيذية فيما يتعلق بال�صواغر 

واجتماع���ات جمل�ض االإدارة وحتدي���د امل�صوؤوليات، وذلك من خالل 
املذك���رة التي قدمه���ا بهذا اخل�صو����ض وزير ال�صناع���ة والتجارة 
وال�صياح���ة، وق���رر املجل����ض املوافقة عل���ى م�روع مر�ص���وم بهذا 

اخل�صو�ض.
خام�ص���ا: حر�ص���ا عل���ى تطوي���ر ج���ودة اخلدم���ات ال�صحي���ة يف 
القطاع ال�صح���ي احلكومي واخلا�ض، وتعزي���ز التناف�صية والرقابة 
وال�صفافي���ة مب���ا يكف���ل �صم���ان اال�صتغ���الل االأمث���ل للم���وارد يف 
القط���اع ال�صحي، فقد بح���ث جمل�ض ال���وزراء ت�صكيل جلنتني على 
امل�صت���وى الوطن���ي ت�صم ممثلني م���ن القطاع ال�صح���ي احلكومي 
واخلا����ض االأولى هي اللجنة العليا للج���ودة واملعايري االإكلينيكية 
لتك���ون كجهة ا�صت�صارية فنية؛ لتح�صني ج���ودة اخلدمات ال�صحية 
وا�صتدامته���ا والثاني���ة هي اللجنة العليا للتدري���ب الطبي؛ بهدف 
بناء الق���درات وتنمي���ة الكوادر الطبي���ة، وقد قرر املجل����ض اإحالة 
املذك���رة التي قدمتها وزيرة ال�صحة يف هذا اخل�صو�ض اإلى اللجنة 

الوزارية لل�صوؤون القانونية للدرا�صة. 
�صاد�ص���ا: اأحال جمل����ض الوزراء اإلى ال�صلط���ة الت�ريعية م�روع 
قانون بتعديل بع�ض اأحكام قان���ون الطفل ال�صادر بالقانون رقم 
)37( ل�صن���ة 2012 املعد بن���اء على االقراح بقان���ون املقدم من 
جمل����ض الن���واب م�صفوعا مبذكرة براأي احلكوم���ة حوله، وذلك على 
النحو ال���ذي اأو�صت به اللجنة الوزارية لل�ص���وؤون القانونية، والذي 

عر�صه وزير �صوؤون جمل�صي ال�صورى والنواب. 
�صابع���ا: بحث جمل����ض ال���وزراء اقراحني برغب���ة مقدمني من 
جمل����ض النواب ب�ص���اأن جتم���ع املياه يف الل���وزي وفح����ض العمالة 
الوافدة، ووافق املجل�ض على رد احلكومة ب�صاأنهما على النحو الذي 

اأو�صت به اللجنة الوزارية لل�صوؤون القانونية.
ويف بن���د التقارير الوزارية، فق���د اطلع املجل�ض على تقريرين 
من وزي���ر الداخلية ب�صاأن امل�صاركة يف كل م���ن الدورة 35 ملجل�ض 
وزراء الداخلي���ة العرب باجلزائ���ر، واجتم���اع وزراء داخلية التحالف 
االأمن���ي يف اأبوظب���ي اللذين عقدا موؤخ���راً. كما اطل���ع املجل�ض على 
تقري���ر من وزير اخلارجية ب�ص���اأن نتائج الدورة 149 ملجل�ض جامعة 
ال���دول العربية عل���ى امل�صتوى ال���وزاري التي عق���دت يف القاهرة 

موؤخرا.

م������در�������ص������ة من������وذج������ي������ة �����ص����ام����ل����ة 
ال�����زالق  ����ص���ب���اب���ي يف  ل���ل���ب���ن���ات وم����رك����ز 

درا��������ص�������ة اإن�������������ص������اء م�����رك�����ز ���ص��ح��ي 
ج���دي���د ي���خ���دم اأه��������ايل م���دي���ن���ة خ��ل��ي��ف��ة

• يا�ر النا�ر	

• �صمو رئي�ض الوزراء مرئ�صاً جمل�ض الوزراء بح�صور �صمو ويل العهد	
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لقاء �شمو رئي�س الوزراء بداية النطالق م�شاريع كبرية يف املحافظة
حتدث نقلة تنموية �شاملة يف خمتلف مناطق “اجلنوبية”... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي: 

ع����وايل - املحافظ����ة اجلنوبي����ة: اأعرب 
حماف����ظ اجلنوبي����ة �شمو ال�شي����خ خليفة بن 
عل����ي اآل خليف����ة عن ت�رشفه وفخ����ره باللقاء 
التاريخي الكبري الذي حظيت به املحافظة 
اجلنوبية مع رئي�����س الوزراء �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
وما اأثمر عنه م����ن توجيهات كرمية مباركة 
لتنفيذ عدد من امل�شاريع اخلدمية والإ�رشاع 
يف النته����اء مم����ا ه����و قائ����م يف املحافظ����ة 
اجلنوبي����ة، والذي يعك�س حر�����س واهتمام 

�شم����و رئي�����س ال����وزراء بحي����اة املواطنني 
اخلدم����ات  وج����وده،  م�شت����وى  وحت�ش����ني 

املقدمة لهم.
وق����ال �شم����و ال�شي����خ خليفة ب����ن علي 
اآل خليف����ة اإن املحافظ����ة تبن����ت املب����ادرة 

يف تق����دمي حزم����ة م����ن امل�شاري����ع اخلدمية 
التي ت�شب يف �شال����ح ومنفعة املواطنني 
والأهايل، ومن �شاأنه����ا اإحداث نقله تنموية 
املحافظ����ة  مناط����ق  خمتل����ف  يف  �شامل����ة 
اجلنوبي����ة، وعلى جمي����ع الأ�شع����دة، والتي 

جاءت بع����د زيارات ميدانية ع����دة ولقاءات 
متوا�شل����ة ومبا�����رشه م����ع الأه����ايل؛ لر�ش����د 
احتياجاته����م، والأخ����ذ مبتابع����ة تنفيذه����ا 
على اأر�����س الواقع بالتن�شي����ق مع اجلهات 

املعنية.

• �شمو رئي�س الوزراء لدى اطالعه على م�شاريع اجلنوبية من خالل �رشح �شمو ال�شيخ خليفة بن علي الأ�شبوع املا�شي	

تطوير متنزه عني احلنينية الأهميته التاريخية

“اجلنوبية” حتت�شن اأول مدر�شة منوذجية �شاملة

تنفيذ م�شاريع متعددة لتعزيز الرتابط االجتماعي 

اإبراز املعامل وال�رصوح التاريخية ملدينة الرفاع 

املحافظة تبادر بو�شع اللبنة االأولى مل�رصوع املركز ال�شحي

�شوق الرفاع املركزية �شهد �شنوات من التعطيل 

�شمو حمافظ اجلنوبية ي�شيد بتوجيهات �شمو رئي�س الوزراء 

بعد �شدور اأمر �شمو رئي�س الوزراء... �شمو حمافظ اجلنوبية: 

دون ح�شول تطوير يتما�شى مع احتياجات املنطقة... �شموه: 

تنفيذ 14 م�رشوعا بداية انطالقة لنه�شة تنموية وا�شعة

واأك���د حمافظ اجلنوبية �شم���و ال�شيخ 
خليفة بن علي بن خليفة بعد العر�س على 
�شم���و رئي�س ال���وزراء واأخذ اأم���ره الكرمي، 
تبنت املحافظة مبادرة و�شع اللبنة الأولى 
خلرائ���ط اأر�س املركز ال�شح���ي بالتعاون 
م���ع وزارة الأ�شغ���ال والبلدي���ات و�شوؤون 
التخطيط العمراين، ووزارة ال�شحة ليخدم 
مناطق جو وع�شكر والدور خ�شو�شا عقب 

�شن���وات من التاأخ���ري يف تطوي���ر العيادة 
احلالي���ة، والت���ي ل تخ���دم احتياج���ات ول 
تلب���ي تطلعات الأهايل مع تو�شع املنطقة 
عمرانياً و�شموله���ا يف مدينة خليفة الذي 
ت�شم م�شاريع ا�شكانية كبريه قادمة يجب 
اأن تلب���ي تتوافق م���ع احتياجات قاطنيها 

من خدمات ومرافق �شحية.
واأ�ش���ار �شم���وه اإل���ى اأن املحافظ���ة ل 

تقبل بتج���دد التعطيل يف ه���ذا امل�رشوع، 
و�شتظ���ل يف متابعة م�شتم���رة اإلى اأن يتم 
تنفي���ذه عل���ى اأر����س الواقع، ن���وه �شمو 
حماف���ظ اجلنوبية اإل���ى اأن ق���رب جاهزية 
املراح���ل الأخرية من م����رشوع مركز غ�شيل 
الكل���ى يف منطقة احلنيني���ة �شي�شاهم يف 
حتقي���ق جان���ب �شحي مهم ومل���ح لأهايل 

املحافظة اجلنوبية.

اأن  اجلنوبي���ة  حماف���ظ  �شم���و  وب���نينَّ 
توجيه���ات رئي�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللكي الأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل خليفة 
خ���الل اللق���اء وا�شح���ة و�رشيح���ة يف ع���دم 
تاأخ���ري م�شال���ح املواطن���ني وال�شتنف���اع 
م���ن امل�شاري���ع اخلدمي���ة، م�ش���ريا �شم���وه 

اإل���ى تطوير �ش���وق الرف���اع املركزية �شهد 
�شن���وات م���ن التعطي���ل يف تطوي���ره بع���د 
جان���ب  م���ن  ع���دة  ومطالب���ات  منا�ش���دات 
الأه���ايل؛ لت�شحي���ح و�شعه بال�ش���كل الذي 
يتما�شى م���ع الغاية اخلدمي���ة املرجوة منه 
لأه���ايل املحافظ���ة، موؤكدا �شم���و املحافظ 

ب���اأن تكلي���ف �شمو رئي����س ال���وزراء لوزارة 
الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين ب����رشورة الإ�رشاع يف تنفيذ تطويره 
ياأت���ي ترجمة حلر�س �شمو رئي�س الوزراء يف 
توفري مقوم���ات احلياة املعي�ش���ة الكرمية 

للمواطنني خا�شة بجوانب الأمن الغذائي. 

املنام���ة - بنا: رفع حمافظ اجلنوبية 
�شمو ال�شي���خ خليفة بن عل���ي اآل خليفة 
با�شم���ه ونياب���ة ع���ن اأه���ايل املحافظ���ة 
اجلنوبي���ة كاف���ة اأ�شم���ى اآي���ات ال�شك���ر 
والتقدي���ر اإل���ى رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأم���ري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة عل���ى تف�شل �شم���وه باإ�شدار 
توجيهات���ه الكرمية خ���الل جل�شة جمل�س 
الوزراء اأم�س لتنفي���ذ 14 م�رشوعا تنموياً 
وخدمي���ا و�شياحي���ا باملحافظ���ة، والتي 
جاءت ثم���رة من ثم���ار اللق���اء التاريخي 
ال���ذي ت�رشف���ت ب���ه املحافظ���ة اجلنوبية 
لعر�س حزمة من امل�شاريع اخلدمية على 

�شمو رئي�س الوزراء.
وق���ال �شم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة اإن 
املحافظ���ة تبنت مب���ادرة تق���دمي حزمة 
يف  اخلدمي���ة  امل�شاري���ع  م���ن  متمي���زة 
خطوة �شباقة عل���ى �شعيد املحافظات؛ 
لتحقي���ق التنمية ال�شامل���ة التي �شملت 
خمتل���ف القطاع���ات، والتي ج���اءت بعد 
زي���ارات ميدانية عدة ولقاءات متوا�شلة 

ومبا�رشة مع الأهايل لبل���ورة احتياجاتهم 
وتطلعاتهم اإلى واقع ملمو�س بالتن�شيق 

مع اجلهات املعنية.
واأعرب �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل 
خليفة عن فخره واعتزازه يف متابعة تنفيذ 
توجيه���ات �شمو رئي�س الوزراء بالتعاون 
والتن�شيق مع اجلهات ذات الخت�شا�س، 

اإلى جان���ب موا�شلة املحافظ���ة يف تبني 
ر�ش���د احتياج���ات الأه���ايل يف خمتل���ف 
مناط���ق املحافظ���ة، موؤك���دا �شم���وه اأن 
تلك اخلط���وات واملبادرات ت�شكل بداية 
انطالقة مل�شاريع ونه�شة تنموية وا�شعة 
ت�شهدها املحافظة اجلنوبية يف املجالت 

كافة.

واأكد �شمو حماف���ظ اجلنوبية �رشورة 
ب���دء مراحل التطوير متنزه عني احلنينية 
مب���ا يتما�ش���ى م���ع الأهمي���ة التاريخي���ة 
للع���ني، وكذل���ك اإب���راز املورث���ات التي 
تزخ���ر بها املنطقة؛ لتكون مق�شدا بارزا 

للرتفيه اله���ادف وم�شدر جذب لل�شياح 
ميك���ن م���ن خالل���ه التعري���ف بالهوي���ة 
العربي���ة البحرينية الأ�شلي���ة التي تزخر 
به���ا املحافظة اجلنوبي���ة ومدينة الرفاع 

خا�شة.

وثم����ن �شم����و ال�شي����خ خليفة بن 
عل����ي اآل خليفة احت�ش����ان املحافظة 
منوذجي����ة  مدر�ش����ة  اأول  اجلنوبي����ة 
خمتل����ف  ت�ش����م  للبن����ات  �شامل����ة 
املراحل، وحتتوي على اأحدث و�شائل 
احلديث����ة،  التعليمي����ة  التكنولوجي����ا 

والتي م����ن املقدر اإمت����ام جاهزيتها 
يف الف����رتة القليل����ة املقبل����ة، حي����ث 
�شت�ش����كل �رشح����ا تعليمي����ا منوذجيا 
فريدا من نوعه ينف����ذ لأول مرة على 
م�شتوى مملكة البحرين يف املحافظة 

اجلنوبية.

كما اأو�شح �شمو حمافظ اجلنوبية 
اأن اللق���اء ا�شتعر�س جوانب اجتماعية 
عدي���دة تناول���ت م�شاري���ع اجتماعي���ة 
بالغ���ة الأهمي���ة تخ���دم وينتف���ع به���ا 
الأه���ايل وت�شاه���م يف زي���ادة الرتابط 
والتكات���ف الجتماعي ع���ر ال�شالت 
والقاع���ات املتعددة ال�شتخدامات يف 

منطقتي الزلق والدور.  
املالع���ب  اأهمي���ة  �شم���وه  واأك���د 
احت���واء  يف  الريا�شي���ة  واملن�ش���اآت 
ال�شب���اب وا�شتغ���الل اأوق���ات فراغهم 
ال�شتغ���الل الأمث���ل مبا يع���ود عليهم 
وعل���ى �شحته���م بالنف���ع والفائ���دة، 
م�ش���ريا اإل���ى اأن املحافظ���ة مل تغف���ل 

عر����س احتياجات تل���ك الفئة املهمة 
م���ن املجتم���ع يف اللق���اء التاريخي مع 
�شمو رئي����س الوزراء، وال���ذي ت�رشفت 
فيه اأي�شا مبباركة �شم���وه على اإعادة 
تخطي���ط ملعب ع�شك���ر بال�شكل الذي 
ميك���ن ا�شتخدام���ه كمراف���ق واأن�شطة 
متع���ددة ال�شتخدام���ات تخ���دم عموم 
اأه���ايل مدين���ة خليف���ة، كذل���ك عل���ى 
اجلان���ب الآخر مت عر����س م�رشوع مركز 
�شباب الزلق النموذجي الذي اأخذ حيزا 
م���ن مراحل التنفي���ذ، والذي من �شانه 
حتقي���ق ال�شتفادة املثل���ى والغالية 
املن�ش���ودة خلدم���ة �شب���اب املنطقة؛ 

ليكون ملتقى ريا�شيا ثقافيا جامعا.

واأك���د �شم���و ال�شيخ خليف���ة بن علي 
األ خليف���ة اعت���زازه وفخ���ره العمي���ق يف 
تبن���ي وتوجي���ه رئي����س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأم���ري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة ملب���ادرة املحافظ���ة اجلنوبية 
مل�رشوع اإبراز املعامل وال�رشوح التاريخية 
والأثري���ة خ�شو�شا توثي���ق تاريخ الأ�رشة 
احلاكم���ة يف مدينة الرف���اع، والتي تعود 
ملئ���ات ال�شن���ني، داعيا �شم���وه بالوقت 
نف�ش���ه اجله���ات املعني���ة اإل���ى ����رشورة 
اللتفات والهتم���ام مبدينة الرفاع، واأن 
تنال ن�شيبه���ا التاريخ���ي العظيم الذي 
حتتل���ه، وجع���ل مدينة الرف���اع اأولوية يف 

تطوير والرتقاء مبا تزخر به من �شواهد 
ومكت�شبات تاريخية.

واأ�شار �شم���وه اإلى اأن املحافظة ت�رش 
يف تبني املبادرات؛ للحفاظ على التاريخ 
واملحافظ���ة  الرف���اع  ملدين���ة  العري���ق 
اجلنوبي���ة عموم���ا، م�ش���ريا �شم���وه ال���ى 
املب���ادرة ال�شباق���ة الت���ي تعم���ل عليها 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة، والت���ي �شتح���دث 
نقلة نوعي���ة �شخمة ذات اأبع���اد اإيجابية 
تطوي���ر  م����رشوع  يف  واملتمث���ل  كب���رية، 
حديقة البوكوارة اإل���ى مركز ثقايف يخلد 
ج���زءا تاريخي���ا مهما من تاري���خ البحرين 

احلديث.

• •�شمو رئي�س الوزراء	 �شمو ال�شيخ خليفة بن علي	
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ت�شجيع موظفي “العام” على البحث العلمي لتاأهيل القيادات
ح�رض تخريج “ماج�ستري الإدارة” نيابة عن �سمو ويل العهد.. خالد بن عبداهلل:

املنام����ة - بنا: اأن����اب ويل العهد نائ����ب القائد 
الأعل����ى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي الأمري �سلم����ان بن حم����د اآل خليفة، 
نائ����ب رئي�س جمل�س ال����وزراء، نائ����ب رئي�س جمل�س 
اخلدمة املدني����ة، ال�سيخ خالد بن عبد اهلل اآل خليفة 
حل�س����ور حف����ل تخري����ج الف����وج الأول م����ن برنام����ج 
ماج�ست����ري الإدارة العامة الذي اأقام����ه معهد الإدارة 
العام����ة )بيبا( بال�رضاكة مع جامع����ة “اإك�س مر�سيليا” 
واملدر�سة الوطنية للإدارة الفرن�سيتني، و�سندوق 

العمل )متكني( وجامعة البحرين.
وق����ال ال�سيخ خال����د بن عب����د اهلل: “اإن ما يوؤكد 
علي����ه دوًما عاهل البلد �ساح����ب اجلللة امللك حمد 
ب����ن عي�سى اآل خليفة، م����ن اأن املواطن البحريني يف 
قل����ب م�س����رية التنمية ال�سامل����ة هو م����ا يوّجه جميع 
اخلط����ط والربامج. ولرب����ط اأهداف التنمي����ة بربامج 
التعلي����م والتدري����ب اأهمي����ة كربى تتمث����ل يف رفد 

اجلهود يف هذا املجال”.
واأك����د اأن تد�س����ني ماج�ست����ري الإدارة العامة يف 
2016 والحتفاء الي����وم بتخريج فوجه الأول يج�ّسد 
البداي����ة احلقيقية للمخرجات القيمة لهذا الربنامج، 
مبا يعك�س حر�س واهتمام احلكومة، برئا�سة رئي�س 
ال����وزراء، رئي�����س جمل�س اخلدم����ة املدني����ة �ساحب 
ال�سم����و امللكي الأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة، 
وم�سان����دة �ساحب ال�سمو امللك����ي ويل العهد نائب 
القائد الأعل����ى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
بال�ستثم����ار الأمث����ل يف راأ�س املال الب�����رضي، وتنمية 
الكوادر الوطنية وتاأهيلها وفق اأف�سل املمار�سات 
العاملي����ة، ل�سيما يف تخ�س�����س الإدارة العامة الذي 
ب����دت اأهميته تت�سح مع تطور وتنامي حجم وطبيعة 
ودور العم����ل احلكوم����ي اإل����ى جان����ب تع����دد اأجهزته 

ونوعية خدماته املقدمة.
وبه����ذه املنا�سب����ة، اأعرب ال�سي����خ خالد بن عبد 
اهلل عن �سك����ره وتقديره اإلى �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�����س الوزراء عل����ى تف�س����ل �سم����وه برعاية حفل 
تخري����ج 22 موظًفا م����ن القطاعني الع����ام واخلا�س 
ميثل����ون الف����وج الأول من برنام����ج املاج�ستري الذي 

يطرحه معهد الإدارة العامة.
واأو�س����ح اأن الرتق����اء بالعم����ل احلكومي ب�ستى 
الط����رق والو�سائل املتاح����ة املدرو�سة واملنظمة يف 
اإطار ا�سرتاتيجي وا�سح، ومن بينها ت�سجيع موظفي 

القط����اع العام على الإقبال عل����ى البحث العلمي من 
خلل الربامج الأكادميية واملهنية، �سيكون له بالغ 
الأثر يف تطوي����ر جممل منظوم����ة الإدارة العامة على 
نح����و يوؤه����ل الدار�سني ليكون����وا قي����ادات حكومية 
ق����ادرة على �سن����ع الق����رارات وبن����اء ال�سيا�سات يف 

امل�ستقبل.
واأ�ساف: “اإن جميع اجله����ود التي ي�رضف عليها 
ويراقب م�ستويات اأدائها وتنفيذها جمل�س اخلدمة 
املدني����ة، مب����ا يف ذل����ك ماج�ست����ري الإدارة العام����ة، 
ت�س����ب جميعها يف رفع ن�سب الإجناز يف برنامج عمل 
احلكوم����ي 2015 – 2018 الذي اأف����رد حموًرا كاملً 

ُيعن����ى بتعزي����ز فاعلية وكف����اءة الأداء احلكومي عرب 
�سل�سلة �سيا�سات ومبادرات منها حت�سني الإنتاجية 
وتعزي����ز حوكم����ة القطاع الع����ام، وتب�سي����ط اإجراءات 
تقدمي اخلدم����ات، وحت�سني التخطيط ال�سرتاتيجي 
وتطوي����ر ال�سيا�س����ات احلكومي����ة، وتطوي����ر اآلي����ات 

قيا�س ومتابعة الأداء”.
����ا ال�سي����خ خالد بن عب����د اهلل خريجي الفوج  وحيَّ
الأول م����ن برنام����ج ماج�ست����ري الإدارة العامة على ما 
ا اإياهم  اأظهروه من اجته����اد ومثابرة وعمل جاد، حاثًّ
كذل����ك على ترجمة خمرج����ات درا�ساتهم العلمية يف 
تطوي����ر بيئات جهات عمله����م والإ�سهام يف تر�سيخ 

عنا�رض ال�ستدامة يف اأدائهم.
كما ثّمن جهود جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 
ملعه����د )بيب����ا( ال����ذي يعد بح����ق بيت خ����ربة وطنيًّا 
مبا يقدمه م����ن برام����ج تطويرية وتدريبي����ة، منوًها 
باجلهد الهادف جلعل ه����ذا الربنامج واقًعا ملمو�ًسا 
بتخريج كفاءات نوعية من موظفي القطاعني العام 
واخلا�����س بف�س����ل ال�����رضاكات ال�سرتاتيجي����ة الت����ي 
اأقامه����ا املعهد مع اجلامع����ات واملدار�س الفرن�سية 
واملوؤ�س�سات املحلية، الأمر الذي �ساهم يف بناء هذا 
ا وماليًّا،  الربنامج على اأ�سا�س قوي اأكادمييًّا واإداريًّ
ف�س����لً ع����ن ا�ستقطابه لأف�س����ل اخل����ربات الدولية 

املتخ�س�سة يف جمال الإدارة العامة.
ويع����د املاج�ست����ري يف الإدارة العام����ة برناجًم����ا 
ا اأكادمييًّا يوفر للم�ساركني الفر�سة للح�سول  مهنيًّ
عل����ى موؤهل ع����اٍل واحرتايف مب����ا يتما�س����ى مع نظام 
الحتياج����ات  ح�س����ب  بت�سميم����ه  ويتمّي����ز  العم����ل. 
التدريبي����ة للقط����اع الع����ام، كما روع����ي فيه حتديد 
م�ست����وى الكفاءات وامله����ارات املطلوب����ة لتطوير 

الأداء احلكومي.
وخ����لل احلفل، األق����ى مدير عام معه����د الإدارة 
العام����ة رائ����د بن �سم�����س، كلمة اأ�ساد فيه����ا بالدعم 
الكب����ري واملتابعة احلثيث����ة التي حظي به����ا برنامج 
ماج�ست����ري الإدارة العام����ة م����ن قبل �ساح����ب ال�سمو 
امللك����ي الأم����ري �سلمان ب����ن حمد اآل خليف����ة، موؤكًدا 
اأن متابع����ة �سموه ل�سري العم����ل احلكومي وروؤيته يف 
تطوي����ر الأداء احلكومي كانت الداف����ع الأول ملعهد 
الإدارة العام����ة لتد�س����ني هذا الربنام����ج الأكادميي 

املتميز.
واأو�س����ح بن �سم�س اأن الربنامج ياأتي اإمياًنا من 
املعه����د باأهمي����ة البحث العلم����ي يف تطوير منظومة 
الإدارة العام����ة يف املنطق����ة، للو�س����ول اإل����ى اأعل����ى 
م�ستوي����ات اجل����ودة يف تقدمي اخلدم����ات احلكومية 
املواكبة للتطلعات التنموية، وذلك يف اإطار ما ميثله 
م����ن اأهمية اأكادميي����ة وعلمية رفيع����ة تلبي حتقيق 
الحتياج����ات التدريبية للقطاع����ني العام واخلا�س، 
وحتقق تطلع����ات املواطن����ني لأداء حكومي متمّيز، 
وتعت����رب املدر�سة الوطني����ة للإدارة اإح����دى مدار�س 
القطاع الع����ام الفرن�سية واملرموق����ة على ال�سعيد 
العاملي، ويعترب منوذجها التعليمي العلمي املميز 
مرجعية دولي����ة لتدريب موظفي اخلدمة املدنية يف 

جميع اأنحاء العامل.
وم����ن جانبه، اأع����رب مدي����ر املدر�س����ة الوطنية 
ل����لإدارة العامة يف فرن�س����ا باتريك غريارد، عن فخره 
واعتزازه مبنح املدر�س����ة الوطنية للإدارة يف فرن�سا 
ال�سه����ادات الحرتافي����ة للخريج����ني م����ن الربنامج، 
موؤكًدا تطلعاته لتوثيق ال�رضاكة التي جتمع املدر�سة 
م����ع معه����د الإدارة العام����ة يف تق����دمي العدي����د م����ن 

الربامج يف امل�ستقبل القريب.
وت�سم����ن احلف����ل تقدمي ع����دد م����ن اخلريجني 
لإيجاز حول م�ساريع تخرجهم، تل ذلك تف�سل ال�سيخ 
خال����د بن عبد اهلل اآل خليف����ة بتخريج امل�ساركني يف 

الربنامج.

تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي القائم مع الأردن

القائد العام ي�شيد بالعالقات الوطيدة مع الأردن

جلنة التعاون الع�سكرية امل�سرتكة العليا تعقد الجتماع ال�15

بح�سور رئي�س هيئة الأركان

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: عقدت بن���ادي �ضباط 
ق���وة دفاع البحري���ن اأم�س، اأعمال الجتم���اع اخلام�س 
ع�رض للجن���ة التع���اون الع�سكرية البحريني���ة الأردنية 
امل�سرتك���ة العليا، وتراأ�س اجلان���ب البحريني رئي�س 
هيئ���ة الأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب ب���ن �سق���ر 
النعيم���ي، كما تراأ����س اجلان���ب الأردين رئي�س هيئة 
الأردني���ة  امل�سلح���ة  بالق���وات  امل�سرتك���ة  الأركان 
ال�سقيقة الفريق الركن حممود عبد احلليم فريحات.

واألق���ى الفريق الركن ذي���اب النعيمي يف بداية 
الجتم���اع كلمة رح���ب فيه���ا برئي�س هيئ���ة الأركان 
امل�سرتك���ة الأردين والوف���د املرافق ل���ه، معرًبا عن 
تقدير ق���وة دفاع البحرين ملا و�سل���ت اإليه علقات 
التعاون والتن�سي���ق الع�سكري امل�سرتك القائم بني 
البلدين ال�سقيقني والتي ت�سه���د تطوًرا متزايًدا يف 
خمتلف املجالت. بعده���ا، ا�ستعر�س اجلانبان عدًدا 
من املو�سوعات املدرج���ة على جدول اأعمال اللجنة، 
والتي تهدف اإلى تدعي���م التعاون الع�سكري القائم 

بني البلدي���ن ال�سقيقني وال�سب���ل الكفيلة بتعزيزه 
وتطوي���ره، اإ�ساف���ة اإل���ى بح���ث ومناق�سة ع���دد من 
املو�سوع���ات الع�سكري���ة امل�سرتكة ب���ني اجلانبني، 
حيث جرى خلل الجتماع التوقيع على حم�رض اجتماع 

اللجنة امل�سرتكة. واأق���ام رئي�س هيئة الأركان ماأدبة 
غداء بنادي �ضباط قوة دفاع البحرين تكرمًيا لرئي�س 
هيئة الأركان امل�سرتك���ة بالقوات امل�سلحة الأردنية 

ال�سقيقة، والوفد املرافق.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل القائ���د الع���ام 
لق���وة دف���اع البحري���ن امل�س���ري الرك���ن ال�سيخ 
خليف���ة بن اأحم���د اآل خليفة يف القي���ادة العامة 
�سب���اح اأم����س، رئي�س هيئ���ة الأركان امل�سرتكة 
بالقوات امل�سلح���ة الأردني���ة ال�سقيقة الفريق 
الرك���ن حمم���ود عبد احللي���م فريح���ات والوفد 
املراف���ق ل���ه، مبنا�سب���ة زيارته الب���لد مرتئ�ًسا 
وفد اململك���ة الأردنية الها�سمي���ة ال�سقيقة يف 
الجتماع اخلام�س ع�رض للجنة التعاون الع�سكرية 
البحريني���ة الأردني���ة امل�سرتكة العلي���ا، وذلك 
بح�س���ور رئي����س هيئ���ة الأركان الفريق الركن 

ذياب بن �سقر النعيمي. 
ورحب القائ���د العام لقوة دف���اع البحرين، 
بالق���وات  الأركان امل�سرتك���ة  برئي����س هيئ���ة 
امل�سلحة الأردني���ة ال�سقيقة، وجرى ا�ستعرا�س 
علقات التعاون والتن�سيق الع�سكري امل�سرتك 
الأردني���ة  واململك���ة  البحري���ن  مملك���ة  ب���ني 

الها�سمية ال�سقيق���ة، واأ�ساد القائد العام لقوة 
دفاع البحرين بالعلق���ات الوطيدة واملتطورة 
ب���ني البلدي���ن ال�سقيق���ني يف ظ���ل توجيهات 
قيادت���ي البلدي���ن الت���ي حتر����س دائًم���ا على 
تطوير العلقات وتعم���ل على متتينها من اأجل 
خدم���ة الأهداف الأخوي���ة امل�سرتكة. ح�رض اللقاء 
مدير دي���وان القيادة العامة اللواء الركن ح�سن 

حمم���د �سع���د، واملفت����س الع���ام الل���واء الركن 
عب���داهلل ح�سن النعيمي، وم�ساع���د رئي�س هيئة 
الأركان للإم���داد والتموين الل���واء الركن بحري 
يو�س���ف اأحمد م���ال اهلل، وم�ساع���د رئي�س هيئة 
الأركان للقوى الب�رضية اللواء الركن ال�سيخ علي 
بن را�سد اآل خليف���ة، ومدير التعاون الع�سكري 

اللواء الركن بحري حممد ها�سم ال�سادة.

تعزيز التعاون الع�شكري مع م�رص

46 % ا�شتكمال ثاين مراحل خط البديع ال�شحي 

الرفاع - ق���وة الدفاع:  ا�ستقبل 
القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
امل�س���ري الرك���ن ال�سي���خ خليفة بن 
ا من  اأحم���د اآل خليف���ة وف���ًدا ع�سكريًّ
اأكادميي���ة نا����رض الع�سكري���ة العليا 
بجمهوري���ة م����رض العربي���ة، برئا�سة 
مدي���ر اأكادميي���ة نا����رض الع�سكري���ة 
العلي���ا الل���واء اأركان ح���رب �سفوت 
�س���ادق الدي���ب، وذل���ك مبنا�سب���ة 

زيارته للبلد.
وخلل اللقاء، رحب القائد العام 
لقوة دفاع البحرين بالوفد الع�سكري 
ا�ستعرا����س  مت  حي���ث  امل����رضي، 
علق���ات التع���اون الأخ���وي القائ���م 
بني مملكة البحرين وجمهورية م�رض 
العربي���ة، و�سب���ل تعزيزها مبا يخدم 
ب���ني  القائ���م  الع�سك���ري  التع���اون 

البلدين ال�سقيقني.

وزارة  اأعلن����ت  بن����ا:   - املنام����ة 
البلدي����ات  و�س����وؤون  الأ�سغ����ال 
والتخطيط العمراين باأن ن�سبة الإجناز 
يف م�����رضوع تطوي����ر اخل����ط الرئي�س����ي 
لت�رضي����ف مياه ال�رضف ال�سحي لغرب 
البديع باملحافظ����ة ال�سمالية بلغ 46 

.%
اإدارة تخطيط  واأو�سح����ت مدي����ر 
وم�ساري����ع ال�رضف ال�سح����ي بالوزارة 
امل�����رضوع  اأن  اأبوهن����دي  نزه����ة 
ي�ستم����ل عل����ى متدي����د خ����ط رئي�سي 
بط����ول 2.5 ك����م خلدم����ة امل�ساري����ع 
املجمع����ات  الواقع����ة يف  الإ�سكاني����ة 
 ،557 /555 /553 /552 /550
وبن���اء حمطت���ني �س���خ جديدت���ني 
واإزال���ة 10 حمط���ات �س���خ ورف���ع 
موجودة م�سبًقا، كما يت�سمن اإن�ساء 
 1.9 وا�ستب���دال   53-57 �سارع���ي 
ك���م م���ن الأنابيب القدمي���ة باأخرى 
جديدة، م�سريًة اإلى اأنه ي�ستخدم يف 

هذا امل����رضوع تقنيات حديثة للحفر 
العمي���ق ع���رب الأنفاق مم���ا ي�سهل 
احلركة املرورية ويقلل من م�ستوى 
واملاري���ن يف  للقاطن���ني  الإزع���اج 

املنطقة.
وياأتي امل����رضوع يف اإطار اخلدمة 
ال�سامل���ة الت���ي تقوم به���ا الوزارة 
ال�سحي  ال����رضف  لتطوي���ر مراف���ق 
يف اململك���ة متا�سًي���ا م���ع التط���ور 
ورف���ع م�ستوى  اجل���اري  العم���راين 
اخلدمة بامل�ستوى الفني املطلوب 
بغر�س  الوطنية  الأولوي���ات  �سمن 
حتقيق ال�ستفادة املرجوة من تلك 
امل�ساري���ع مبا ي�سم���ن توفري بيئة 

اآمنة و�سحية.
واأر�سي���ت مناق�سة امل�رضوع من 
جمل����س املناق�س���ات واملزاي���دات 
ال���دور  مق���اولت  �رضك���ة  عل���ى 
 2.5 بقيم���ة  والبن���اء  للحفري���ات 

مليون دينار.
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اإزالة اإ�سغاالت الطرق يف املحرق وقاليل والدير و�سماهيج

القيادة تعزي القيادة ال�سعودية

“كينزو الال�سق” يخفف اآالم ال�سكلر وال�رسطان 

عميد اآل رفه بال�سعودية ي�سيد بحنكة �سمو رئي�س الوزراء

الدو�رسي ي�سيد بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

نفاد اإبرة هرمون النمو من خمازن “ال�سحة”

بوفاة �لأمري بندر بن خالد �آل �سعود 

�رسحان لـ “$”: 

ثّمن جهود �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي

تاأجيل فح�ص �لزنك لعدم وجود عبو�ت �سحب �لدم... مر�سى لـ “$”:

�ملنامـــة - بنا: بعث عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�مللـــك حمد بـــن عي�ســـى �آل خليفـــة بربقيـــة تعزية 
ومو��ســـاة �إلـــى عاهـــل �ململكـــة �لعربيـــة �ل�سعودية 
�ل�سقيقـــة �أخيـــه خـــادم �حلرمـــن �ل�رسيفـــن �مللك 
�سلمان بن عبد�لعزيـــز �آل �سعود، �أعرب جاللته فيها 
عن �ســـادق تعازيـــه ومو��ساته يف وفـــاة �ملغفور له 
بـــاإذن �هلل تعالى �ساحب �ل�سمـــو �مللكي �لأمري بندر 
بـــن خالد بن عبد�لعزيز �آل �سعود؛ د�عياً �هلل �سبحانه 
وتعالـــى �أن يتغمد �لفقيد بو��ســـع رحمته ور�سو�نه 

وي�سكنه ف�سيح جناته.
وبعـــث رئي�ص �لـــوزر�ء �ساحب �ل�سمـــو �مللكي 
�لأمـــري خليفة بـــن �سلمـــان �آل خليفة برقيـــة تعزية 
ومو��ســـاة �إلـــى عاهـــل �ململكـــة �لعربيـــة �ل�سعودية 
�ل�سقيقـــة �أخيـــه خـــادم �حلرمـــن �ل�رسيفـــن �مللك 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، عرب فيها �سموه عن 

�أحر تعازيه و�سادق مو��ساته بوفاة �ملغفور له باإذن 
�هلل تعالـــى �ساحب �ل�سمـــو �مللكي �لأمـــري بندر بن 
خالد بن عبد�لعزيز �آل �سعود، �سائالً �ملولى عز وجل 
�أن يتغمـــد �لفقيد بو��سع رحمتـــه ور�سو�نه وي�سكنه 

ف�سيح جناته.
كما بعث �ساحب �ل�سمـــو �مللكي رئي�ص �لوزر�ء 
بربقيـــة تعزية ومو��ساة مماثلة �إلى ويل �لعهد نائب 
رئي�ـــص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لدفاع باململكة �لعربية 
�ل�سعوديـــة �ل�سقيقـــة �أخيـــه �ساحب �ل�سمـــو �مللكي 
�لأمري حممـــد بن �سلمان بـــن عبد�لعزيـــز �آل �سعود، 
�سمنهـــا �سمـــوه خال�ـــص تعازيـــه ومو��ساتـــه بوفاة 

�لفقيد �لر�حل.
وبعث ويل �لعهـــد نائب �لقائـــد �لأعلى �لنائب 
�لأول لرئي�ص جمل�ص �لـــوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لأمـــري �سلمـــان بـــن حمـــد �ل خليفـــة برقيـــة تعزية 

ومو��ســـاة �إلـــى عاهـــل �ململكـــة �لعربيـــة �ل�سعودية 
�ل�سقيقـــة �أخيـــه خـــادم �حلرمـــن �ل�رسيفـــن �مللك 
�سلمـــان بن عبد�لعزيز �آل �سعود عرب �سموه فيها عن 
�ســـادق تعازيه ومو��ساته يف وفـــاة �ملغفور له باإذن 
�هلل تعالـــى �ساحب �ل�سمـــو �مللكي �لأمـــري بندر بن 
خالـــد بن عبد�لعزيز �آل �سعـــود، د�عيا �سموه �ملولى 
عز وجـــل �ن يتغمد �لفقيد بو��ســـع رحمته ور�سو�نه 

وي�سكنه ف�سيح جناته.
كمـــا بعـــث �ساحب �ل�سمـــو �مللكـــي ويل �لعهد 
نائـــب �لقائد �لعلـــى �لنائـــب �لأول لرئي�ص جمل�ص 
�لوزر�ء برقية تعزية ومو��ساة مماثلة �إلى ويل �لعهد 
نائـــب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزيـــر �لدفاع �ل�سعودي 
�أخيه �ساحب �ل�سمـــو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان 
بـــن عبد�لعزيـــز �آل �سعـــود، �سمنهـــا �سمـــوه خال�ص 

تعازيه ومو��ساته بوفاة �لفقيد �لر�حل.

ذكــــر �خت�سا�سي �لعالج �لطبيعــــي �ملحا�رس يف 
�لأبــــر �جلافة غــــازي �رسحــــان �أن �رسيطا طبيــــا ل�سقا 
بــــد�أ ��ستخد�مــــه عامليــــا، ��ستطــــاع �أن يخفــــف �لأمل 
لــــدى �ملر�ســــى �لذين يعانــــون نوبــــات �أمل �سديدة 
مثــــل مر�سى �ل�سكلر من 40 �إلــــى 50 %، م�سري� �أن 
�لأبحاث �لخــــرية على هذ� �ل�رسيــــط �لال�سق، �أثبتت 
�أن من ��ستخدموه قل لديهــــم �لعتماد على “�أدوية 
تخيــــف �لأمل”، وحتــــى يف حــــالت �جلر�حــــات �لقلبية 

�لكربى. 
وقال �رسحان لـــــ “�لبالد” علــــى هام�ص �ملوؤمتر 
�لأول لل�رسيــــط �لطبــــي “كينزو”، بح�ســــور �أكرث من 

100 خمت�ــــص مــــن �لبحريــــن و�ل�سعوديــــة وتركيــــا 
و�ليايــــان، و�لذي �ختتم �أعمالــــه يف �لبحرين، �أن �أحد 
�لور�ق �ملهمة باملوؤمتر كانت للخبري �لياباين كا�سا 
��ستعر�ــــص خاللها ��ستخد�م �ل�رسيــــط يف حالت �لأمل 
�ل�سديــــدة  وكذلك ��ستخد�مهــــا يف �أمر��ص �ل�رسطان، 

ويف �إ�سابات �ملالعب �ل�سديدة.
و�أو�ســــح �رسحان �أن �ل�رسيــــط، ويطلق عليه ��سم 
“�رسيــــط كينزو �لطبي �لال�سق” ي�ستخدم على ج�سم 
�ملري�ص؛ لتخيف �لأمل ومن خالل �سد ب�سيط، م�سري� 
�إلــــى �أنــــه يعمل عنــــد ��ستخد�مه على �حلــــد من �لأمل 
وتخفيفــــه، وكذلــــك يخفف �ل�سد �لع�سلــــي و�لورم، 
�إ�سافــــة �إلى حتقيقه نتائج متقدمة يف تخفيف �ل�سد 

�لع�سلي لدى مر�سى �ل�سكر.

�ملنامة - بنا: تلقــــى رئي�ص �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
ر�سالة من �ل�سيخ �سعود بن حممد بن عبد�لعزيز 
�آل رفــــه عميــــد �أ�ــــرسة �آل رفــــه باململكــــة �لعربية 
�ل�سعوديــــة، �أ�ساد فيها مبا يتمتــــع به �سموه من 
روؤية و�إدر�ك وحنكة، موؤكًد� �أن �سموه يعد جامعة 
يف �لعلم، وبحكمته ��ستطاع �أن يد�فع عن ق�سايا 
وطنه و�لأمتــــن �لعربيــــة و�لإ�سالمية يف خمتلف 

�ملحافل. 
وقال: “�إن �سموه هــــو �لقائد �لفذ و�حلكيم 
�لذي وهب حياته لتقدم وتطور مملكة �لبحرين، 
ومــــا يتمتع به �سمــــوه من دماثه �لأخــــالق ورحابة 
�ل�ســــدر وطيــــب �ل�سجايــــا �أك�سبــــت �سمــــوه ثقة 
وتقديــــر و�حــــر�م قــــادة وزعماء �لعــــامل، كما �أن 
�سمــــوه يعــــد نرب��ســــا ي�ســــيء درب حمبيــــه من 
�أبنــــاء دول جمل�ــــص �لتعــــاون و�لأمتــــن �لعربية 

و�لإ�سالمية”.
و�أ�ســــاف: “�إن مملكة �لبحريــــن يف ظل عهد 
�ساحــــب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، 
حتفل بالقر�ر�ت �ل�سيا�سية �حلكيمة و�ل�ستقر�ر 
و�لتقدم و�لزدهــــار، وهو عهد ي�سهد له �لتاريخ 
و�لأمتــــن �لعربية و�لإ�سالمية باأنه عهد �ملو�قف 
�ل�سيا�سيــــة �حلكيمــــة يف  و�لقــــر�ر�ت  �مل�رسفــــة، 

�حلفاظ على وحدة و��ستقر�ر �لبحرين”.

�أ�ســـاد ع�سو �ملجل�ـــص �لبلدي لبلديـــة �ملنطقة 
�جلنوبيـــة بـــدر �لدو�ـــرسي بتف�ّســـل رئي�ص �لـــوزر�ء 
�ساحـــب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بـــن �سلمان �آل 
خليفة باإ�سد�ر توجيهاته �لكرمية خالل جل�سة جمل�ص 
ـــا وخدميًّا  �لـــوزر�ء �أم�ـــص، لتنفيـــذ 14 م�رسوًعا تنمويًّ
ـــا باملحافظـــة، و�لتي جاءت ثمـــرة من ثمار  و�سياحيًّ
�للقـــاء �لتاريخي �لذي ت�رسفت بـــه �ملحافظة لعر�ص 
حزمة من �مل�ساريع �خلدمية على �سمو رئي�ص �لوزر�ء.
يف  ـــا  تنمويًّ م�رسوًعـــا   11 �إن  �لدو�ـــرسي  وقـــال 
�جلنوبية �سيحققون نقلة نوعية على �سعيد �لتنمية 
�مل�ستد�مة، و�إن توجيهات �سموه بالإ�رس�ع يف �لنتهاء 
مـــن 3 م�ساريع جار تنفيذهـــا حاليًّا باملحافظة حمل 
تقديـــر كبري من �أهايل �ملحافظـــة �جلنوبية، وت�سمل 
هذه �مل�ساريع مدر�سة منوذجية �ساملة للبنات ت�سم 

�ملر�حـــل �لبتد�ئيـــة و�لإعد�ديـــة و�لثانويـــة، مركز 
�سبابـــي يف �لـــزلق، م�ـــرسوع تطوير �ل�ســـوق �ل�سعبي 
مبدينـــة عي�سى، �إلى جانب در��سة �إن�ساء مركز �سحي 
جديد يخدم �أهايل مدينة خليفة، تطوير �سوق �لرفاع 
ومتنـــزه عـــن �حلنينيـــة، تطوير �ســـارع 96 وتطوير 
ملعـــب ع�سكر ل�ستخد�مه ملر�فـــق و�أن�سطة متعددة، 
م�رسوع تركيـــب �لكامري�ت �لأمنيـــة يف �سوق �لرفاع، 
تطوير حديقة �لبوكو�رة و�إن�ساء جمل�ص لأهايل �لدور.
كمـــا ثّمن �لدو�رسي جهود �سمو حمافظ �جلنوبية 
�ل�سيـــخ خليفة بن علي �آل خليفـــة و�ل�رس�كة �ملتميزة 
�لقائمـــة بن �ملجل�ـــص �لبلـــدي و�ملحافظـــة و�لتي 
دعمـــت �مل�ساريع �لتنموية وعّززت من دور �جلهتن 
يف �لعمـــل �لبلدي و�خلدمي و�أ�سبحـــت مثالً لل�رس�كة 

�ملجتمعية �حلقيقية.

ت�ستمر م�سكلة �لأدويـــة ونق�ص �لأدو�ت �لطبية 
مبجمـــع �ل�سلمانيـــة �لطبـــي علـــى �لرغـــم مـــن حاجة 
�ملر�ســـى و�ملخترب�ت �لطبيـــة للكثري مـــن �لأدوية 
و�لأدو�ت �ملخربيـــة، وقد �ســـكا �لعديد من �ملر�سى 
عـــرب “�لبالد” من توقـــف وز�رة �ل�سحة منذ �أكرث من 
�أ�سبوعن عـــن �رسف جرعات �إبر هرمـــون �لنمو �لذي 

تعطى كجرعات يومية للمري�ص.
و�أ�ســـار �ملر�سى �إلـــى �أن وز�رة �ل�سحة توقفت 
عـــن توفري هرمـــون �لنمو لأكرث مـــن �أ�سبوعن بحجة 

نفاده من �سيدليات جممع �ل�سلمانية �لطبي.
و�أردفـــو� �أن نق�ص �أبـــرة هرمـــون �لنمو �سيغري 

ويوقـــف تطبيـــق �لربوتوكـــول �لقائم علـــى طريقة 
نظام يومي و�سينـــذر بالعودة �إلـــى �ل�سفر بالنظام 
�ل�سحـــي، وبالتـــايل �سي�ساعـــف مـــن �ســـوء �حلالـــة 

�ل�سحية للمري�ص.
و�ســـكا �آخـــرون من عـــدم تو�فر عبـــو�ت حتليل 
�لـــدم �خلا�سة بفح�ص �لزنـــك و�لر�سا�ص مبخترب�ت 

�ملر�كز �ل�سحية.

وبن مرتادو �ملر�كـــز �ل�سحية �ن �لأطباء قامو� 
بتاأجيـــل �لفح�ـــص �ملخربي �لـــذي يك�ســـف �لإ�سابة 
بنق�ـــص �لزنك، وذلك لعـــدم وجود �لعبـــوة �خلا�سة 
ل�سحب �لدم فيها. و�أ�سارو� �إلى �إن �لفح�ص �ملختربي 
ي�سخ�ص فيه حالت �أعر��ص فقد�ن �ل�سهية وفقد�ن 
�لـــوزن، ت�ساقط �ل�سعـــر، �سعف �لوظائـــف �ملناعية 

ونق�ص �لقدرة على �لتذوق و�لعمى �لليلي.

• بدر �لدو�رسي	

• •هرمون �لنمو	 عبوة �سحب �لدم �خلا�سة بفح�ص �لزنك	

�ملحـــرق - بلديـــة �ملحـــرق: �سمـــن 
خمالفـــات  لإز�لـــة  �مل�ستمـــرة  حمالتهـــا 
�إ�سغال �لطريق �لعام وحفاظا على �سالمة 
وحقـــوق �ملو�طنـــن و�ملقيمن وحماية 
�ملظهر �جلمايل �لعـــام للمنطقة، نفذت 
بلديـــة �ملحـــرق �أم�ص حمـــالت تفتي�سية 
و��سعـــة �سملت �إ�سغـــالت �لطريق �لعام 
للمحالت �لتجارية �ملخالفة �ملوجودة يف 
منطقة �ملحرق وقاليل و�لدير و�سماهيج.
و�أ�ســـارت �لبلديـــة يف بيـــان �سحفي 
�إلـــى �أن هذه �حلمالت تاأتـــي �سمن �إطار 
�جلهود �مل�سركة �لتـــي تبذلها �لبلدية 
بالتعاون و�لتن�سيق مع �جلهات �ملعنية 
ذ�ت �لعالقـــة لتطبيق �لقانون و�حلد من 
خمالفات �ملحالت �لتجارية �ملوجودة يف 
خمتلف مناطق حمافظـــة �ملحرق، و�لتي 
ت�سبب �أ�ـــرس�ر كثرية منها حجـــب �لروؤية 
و�إعاقـــة �حلركة �ملرورية هـــذ� بالإ�سافة 
�إلى �لزدحام �لـــذي ي�سببه �مل�سرون يف 
بع�ص �لأحيان وت�سويـــه �ملنظر �جلمايل 

�لعام للمنطقة.
وقد دعـــت �لبلدية جميع �ملو�طنن 
و�ملقيمـــن �إلـــى �تخاذ �حليطـــة و�حلذر 
مـــن هذه �لفئة �ملخالفـــة وعدم �لتعامل 
معهم، كمـــا �أن �ملـــو�د �ملعرو�سة خارج 
�ملحـــالت تكـــون عر�ســـة للتلـــف وفقد 
قيمتها �لغذ�ئية نتيجة لتعر�سها لأ�سعة 
�ل�سم�ص �ملبا�ـــرسة يف بع�ص �لأحيان، كما 
�أن هذ� �لأمر يعد خمالفة لقو�نن �ل�سحة 
�لعامـــة خ�سو�ســـا فيما يتعلـــق باملو�د 

�لغذ�ئية.
ودعت بلدية �ملحرق �ملخالفن �إلى 
ت�سحيـــح �أو�ساعهـــم و�إز�لـــة �ملخالفات 
يف �أ�رسع وقت ممكن، موؤكـــدًة �أن �لبلدية 
�تخـــاذ  مـــع  خمالفـــة  بتحريـــر  �ستقـــوم 
�لإجـــر�ء�ت �لالزمـــة حيـــال كل مـــن يتم 
�سبطـــه خمالفـــاً ��ستناد� �إلـــى �ملر�سوم 
بقانـــون رقـــم )2( ل�سنـــة 1996 ب�ســـاأن 
��سغـــال �لطرق �لعامـــة، وكل من يخالف 

�أحكام �لقانون �ملذكور.

مروة خمي�س

بدور املالكي

وماذا عن عبدة الشيطان؟
 

تقودنا �مل�ساهد�ت �ملتنامية لــــ »�ل�سو�ذ« ورد »�لبويات«، و�لتي باتت تتمازج 
مـــع يوميات �لنا�ـــص، وكاأنها جزء طبيعي مـــن ن�سيج �ملجتمع، لها مـــا لها، وعليها ما 
عليهـــا، �إلـــى �جلهـــات �لر�سمية �ملخت�سة، و�لتـــي تالزم �ل�سمت ب�ســـكل غري مفهوم 
بالرغـــم من �لتهديد �ملبا�ـــرس لهذه �لفئات )�لدخيلة( على ��ستقـــر�ر �لأ�رسة و�ل�سباب 

و�ملر�هقن، ورف�ص �لنا�ص لها.
وت�سدح يوميات »�ل�سو�ذ«، وهم »يتمخطرون« بدلع هنا وهنالك، رغما عن �أنوف 
�لر�ف�ســـن، ورد»�لبويـــات« و�لالتي يجهرهـــن �سذوذهن �خل�سن علـــى �ملالأ، وجتر�أ 
بع�ـــص �لفتيـــات، مب�ساحبتهن يف �لأماكـــن �لعامة، و�ملفتوحة، وكاأنـــه �سلوك عادي، 
وحق �سخ�سي مكت�سب، م�ستغلن �حلرية �لقائمة يف �لبلد، و�لتي ل �سقف لها، مبوؤ�رس 

خطري وغري مقبول.
ويقول �أحد �لأ�سدقاء، باأنه وبينما كان يتب�سع مع زوجته باأحد �ملجمعات �لتجارية 
�ل�سهـــرية، و�أثناء دخولهم حملـــن منف�سلن، جاءت له زوجته بعـــد دقائق معدودة، 
بوجه ممتقع، وحن �ساألها عن �ل�سبب، قالت بعد تردد، باأن »بويه« حاولت ترقيمها، 

و�أن هذه »�لبوية« هي »�سيكيورتي« باملجمع.
وي�سيـــف »حن ذهبت و�أنا م�سمر عـــن �ساعدي، للحديث مع هـــذه »�لبوية« و�أنا 
بقمة �لغ�سب، تفاجاأت باأن حجمها يفوق حجمي مرتن على �لأقل، وذكرتني مالحمها 
�لقا�سيـــة على �لفـــور باملمثل �لأمريكي �لأ�سمر »فنيق ر�مي�ـــص«؛ �لأمر �لذي دفعني 

للر�جع عن مناق�ستها، و�رسف �لنظر عن �ملو�سوع«.
وتطرح هذه �مل�ساهد�ت، �أو �ل�سكاوى �إن �سح �لتعبري، ت�ساوؤلت عدة �إلى �جلهات 
�لتي تد�فع عن هذه �لفئات، حتت مربر�ت �ملر�ص، و�حلاجة للعالج، و�أهمية �لتو�فق 
مـــع �للو�ئح �لدولية حلقوق �لإن�سان، ومعايري مـــا ي�سمى بلجنة »يوغيا كارتا«، و�لتي 
تت�ســـارب �أدق تفا�سيلها مـــع �ل�رسع �لإ�سالمي، باأنه كيف �سيكـــون موقفكم �إذ� ظهر 
للعلـــن، فئـــات جديدة متجـــد �ل�سيطان وتدعـــو لعبادته؟ هل �ستعامل هـــذه �لفئات 

باملثل؟ و�أعني مبثل �ل�سو�ذ ورد»�لبويات«.
ظاهـــرة عبـــدة �ل�سيطان مل تعد �رسيـــة �أو غائبة عن �حل�سور، بـــل و�قع مر، وحا�رس 
بالعديد من �لعو��سم �لعربية، ولطاملا قر�أنا، ونقلت �سبكات �لتو��سل عن �أخبار هذه 
�جلماعات �ملنحرفة، و�لتي تعتنق جمموعة من �ملعتقد�ت �لآيديولوجية و�لفل�سفية، 

و�لتي تت�سمن �ل�سيطانية، كر�بطة رمزية، و�إعجاب بال�سيطان.
خال�سة الق���ول، باأن فتح الأبواب على م�رصاعيها، �ستق���ود املجتمع اإلى ال�سقوط 
�لتدريجـــي لقعر �لهاوية، و�ستخـــرج لنا بن �للحن و�لآخر، فئـــات مقززة، ب�سيحات 
جديـــدة، تثبط من قيم �ملجتمع، وتفقده �لهويـــة، و�لقيم، و�لوجود نف�سه، ما مل تكن 

هنالك وقفة جادة قبالة كل ما يجري من فو�سى وخزعبالت. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد



عاقبت املحكمة الك���رى اجلنائية الرابعة 
4 متهم���ن بو�صع قنبلة وهمي���ة م�صنوعة من 
جالون بال�صتيكي وملفوف به اأ�صالك كهربائية 
لالإيه���ام باأنه���ا حقيقي���ة، عل���ى �ص���ارع البديع 
بالقرب من منطقة الدراز، وذلك ب�صجن اأحدهم 
“20 عاًم���ا” ملدة 3 �صن���وات وبحب�س الباقن 
“17 عاًم���ا” للم���دة املحك���وم بها عل���ى الأول 

ذاتها، واأمرت مب�صادرة امل�صبوطات.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها وحيث 
اإنه نظًرا لظ���روف الدع���وى ومالب�صاتها وكون 
املتهم���ن الأول والثالث والراب���ع، واإن بلغوا 
اخلام�ص���ة ع�رشة من عمرهم، بي���د اأنهم مل يتموا 
الثامن���ة ع�رشة، لذا فقد تواف���ر يف حقهم العذر 
املخف���ف القانوين عمالً باملادتن 70 و71 من 
قان���ون العقوب���ات. وت�صري تفا�صي���ل الواقعة 
اإل���ى اتفاق امُلدان���ن فيما بينه���م على و�صع 
ج�صم، وهمي لأ�صكال املتفجرات على املنطقة 
الفا�صل���ة ب���ن �صارعن عل���ى �ص���ارع البديع 
بالق���رب م���ن منطق���ة ال���دراز، وهو عب���ارة عن 
جالون بال�صتيكي اأبي����س اللون خا�س بتحلية 
املي���اه، ملفوف عليه �رشيط ل�صق اأ�صود اللون 
و”في�ص���ة” مو�صلة باأ�ص���الك كهربائية ولوحة 
اإلكرتونية �صغ���رية؛ وذلك لالإيح���اء باأنه ج�صم 
حماٍك لأ�صكال املتفج���رات، بق�صد بث الرعب 
يف نفو����س املواطن���ن واملقيم���ن وزعزع���ة 
ال�صتق���رار والإخ���الل باأمن اململك���ة، ثم هربوا 
م���ن امل���كان. وثبت م���ن تقرير خمت���ر البحث 
اجلنائ���ي اأن ذل���ك اجل�صم من���وذج غري حقيقي 
لعب���وة وهمي���ة، وباإجراء التحري���ات الالزمة من 

جانب املالزم اأول دلت على ارتكاب املتهمن 
الواقع���ة، وكان ذلك بغر����س اإرهابي والإخالل 

بالأمن العام وترويع املواطنن واملقيمن.
كما ثبت من تقرير خمتر البحث اجلنائي 
اأن املته���م الثاين ه���و م�صدر اخلالي���ا الب�رشية 

املرفوعة من اجل�صم الوهمي.
واع���رتف الأول ح�صب حك���م املحكمة باأنه 
كان برفق���ة املتهمن الثالثة الآخرين يف منزل 
جد املتهم الثال���ث، واأنهم اتفقوا فيما بينهم 
على و�صع اجل�صم الوهم���ي على �صارع البديع، 
ولذل���ك فق���د اأح�رش املته���م الث���اين اأ�صطوانة 
خا�ص���ة بتحلي���ة املياه و�رشيط ل�ص���ق واأ�صالك 
كهربائي���ة، وق���ام ب�صناع���ة اجل�ص���م الوهمي. 
واأ�ص���اف اأنه���م طلب���وا من���ه التوج���ه ملراقب���ة 
الطري���ق والتاأك���د من خلوه من رج���ال ال�رشطة، 
وبالفع���ل توج���ه اإل���ى �صط���ح اإح���دى البنايات 
وق���ام مبراقبة الطريقة، وعندم���ا تاأكد من خلو 
الطري���ق م���ن رج���ال ال�رشط���ة ات�ص���ل باملتهم 
الث���اين واأبلغ���ه بذل���ك. واأو�ص���ح اأن املتهمن 
الثالثة مع���ه بالق�صية هم م���ن و�صعوا اجل�صم 
الوهم���ي على ال�صارع ولذوا عقب ذلك بالفرار 
من امل���كان، م�صرًيا اإل���ى اأن ق�صدهم من ذلك 
الفعل هو اإيه���ام ال�رشط���ة واملواطنن بوجود 

قنبلة حقيقية.
وثبت للمحكم���ة بعد مداول���ة الق�صية اأن 
29/11/2016، و�صعوا  املتهم���ن بتاري���خ 
واآخ���رون جمهول���ون منوذجا حماكي���ا لأ�صكال 
املتفج���رات يف الطريق العام تنفي���ًذا لغر�ٍس 

اإرهابي.

ال�ضجن 3 �ضنوات لـ 4 اأدينوا بو�ضع قنبلة بالدراز

تاأجيل ق�ضية املتهمني باعت�ضام منزل “عي�ضى قا�ضم”  

احلب�ص �ضهًرا لآ�ضيوي امتنع عن اإغاثة �ضخ�ص

تاأجيل ا�ضتئناف امُلدانني بق�ضية “داع�ص”  

رغم ق�صائه 17 �صهًرا باحلب�س الحتياطي

للمرافعة ول�صتكمال هيئة املحكمة

قالت املحامية مه���ا جابر اإن حمكمة ال�صتئناف 
العلي���ا اجلنائي���ة اخلام�ص���ة حكم���ت بتاأيي���د حب����س 
م�صتاأن���ف اآ�صيوي مل���دة �صهر واحدة فق���ط؛ لإدانته 
بع���دم م�صاعدة واإغاث���ة جمٍن علي���ه يف جرمية جناية، 
والذي تعّر�س للتعدي املف�صي اإلى عاهة م�صتدمية، 
فيما األغت املحكمة عقوبة الإبعاد ال�صادرة بحقه، يف 
ح���ن اأنه مت حب�صه احتياطًي���ا على ذمة الق�صية �صنة 
و5 اأ�صه���ر، رغ���م مطالب���ة املحكمة املخت�ص���ة باإخالء 

�صبيله طوال تلك الفرتة.
واأو�صح���ت جاب���ر اأن تفا�صي���ل القب����س عل���ى 
موكله���ا واإدانته تتمثل يف اأن املذك���ور كان �صاهًدا 
لواقعة اعتداء على �صخ�س، اإل اأنه مل يتدخل لإنقاذه، 
بالرغ���م من وجود العديد من الأ�صخا�س الذين كانوا 
ي�صاهدون الواقعة من �رشف���ات املنازل املحيطة، اإذ 

مت اتهام موكلها وتقدميه للمحاكمة.
واأف���ادت اأن الآ�صيوي مت حب�ص���ه احتياطًيا على 
ذم���ة الق�صي���ة ملدة �صن���ة و3 اأ�صهر اأثن���اء املحاكمة 
اأم���ام حمكم���ة اأول درج���ة، اإ�صافة اإلى م���دة �صهرين 
اآخري���ن اأم���ام حمكم���ة ال�صتئن���اف، حت���ى مت تاأييد 
حب�ص���ه ملدة �صهر واحد فق���ط. واأ�صارت املحامية اأن 
دفاعها اعتمد على اأن ن�س املادة )304( من قانون 
العقوب���ات، يتبن اأنها تتعل���ق بالمتناع عن معاونة 
اأحد رجال ال�صلطة بعد طلبها يف حال ح�صول غرق اأو 
حري���ق اأو اأية كارثة اأخرى، وه���و يختلف كلًيا وجزئًيا 
ع���ن وقائع وحيثي���ات الق�صي���ة، واأن و�صف التهام 
امل�صند اإلى امل�صتاأنف هو اأنه امتنع من دون عذر عن 
اإغاثة املجني عليه يف جرمية جناية العتداء املف�صي 
اإلى عاهة م�صتدمية، يختل���ف متاًما عن مادة التهام 
التي طلبت النيابة العامة معاقبة موكلها بها، والتي 
تن�س املادة املذكورة فيها على اأنه يعاقب باحلب�س 
م���دة ل تزيد على 3 اأ�صه���ر اأو بالغرامة التي ل جتاوز 

50 دين���اًرا من امتنع اأو توان���ى بغري عذر عن تقدمي 
معونة طلبه���ا اأحد رجال ال�صلطة عند ح�صول غرق اأو 

حريق اأو اأية كارثة اأخرى.
وتابعت، اأن امل�صتاأن���ف مت�ّصك باإنكاره لالتهام 
امل�صند اإلي���ه؛ وذلك نظًرا لنتف���اء �صلته باجلرمية، 
حيث اإن الثابت من اأوراق الدعوى وحتقيقات النيابة 
العام���ة اأن موكلها مل يثبت يف حق���ه قيامه بالعتداء 
اأو التفاق مع اجلن���اة على العتداء على �صالمة ج�صم 
املجن���ي عليه، ومل يثبت بالدليل تورطه اأو م�صاركته 

يف تلك امل�صاجرة.
كما ق���ررت اأن الثابت اأي�ًصا م���ن اأقوال موكلها 
املته���م بالواقع���ة يف حتقيقات النياب���ة العامة عند 
�صوؤال���ه اأف���اد اأنه كان ذاهًب���ا حل�صور حف���ل وتناول 
امل�رشوب���ات الكحولية، وحي���ث اإن امل�صتاأنف كان يف 
حال �صكر وغري مدرك لالأمر وعند خروجه من الفندق 
حدثت م�ص���ادة كالمية بن اأحد اجلناة واملجني عليه 
على اإثرها قام املتهم الأول “اجلاين” بتتبع املجني 
عليه، وه���و يحمل “طابوقة” اأثن���اء مالحقته للمجني 
علي���ه، واأنه �صق���ط على الأر�س عق���ب العتداء عليه 
بال����رشب بوا�صطة “الطابوق���ة”، وعندما �صاهد الدم 
ي�صي���ل من راأ�س ووج���ه املجنى علي���ه اأ�صابه اخلوف 

وه���رب م���ن امل���كان، يف ح���ن مل يثب���ت م���ن اأوراق 
الدعوى اأن املتهم اخلام�س “موكلها” قد ا�صرتك اأو 

�صاهم يف الواقعة حمل الدعوى.
ولفتت اإل���ى اأن ن�س امل���ادة )305( من قانون 
العقوبات، جاء فيه اأنه يعاقب بالعقوبة املن�صو�س 
عليه���ا يف امل���ادة ال�صابقة م���ن امتن���ع اأو توانى من 
دون ع���ذر ع���ن اإغاثة ملهوف يف كارث���ة اأو جمٍن عليه 
يف جرمية، واأن الرك���ن املادي للجرمية امل�صندة اإلى 
املته���م يتثم���ل يف �صل���وك اجلاين يف القي���ام بفعل 
المتن���اع ع���ن الإغاثة وجن���دة امل�صتغي���ث الذي يقع 
يف خط���ر �صواء كان ذلك اخلط���ر في�صاًنا اأو حريًقا اأو 
اختناًق���ا اأو حتى ح���ادث اأو جرمية، حتقق النتيجة من 

فعل المتناع، وهي تعر�س امل�صتغيث لل�رشر.
والتم�صت يف نهاية مرافعته���ا تخفيف العقوبة 
والنزول بها للحد الأدنى والكتفاء بالغرامة مع وقف 

تنفيذ العقوبة.
وكان���ت النياب���ة العامة ق���د اأحال���ت امل�صتاأنف 
للمحاكم���ة بعدم���ا وجه���ت ل���ه اأن���ه واآخري���ن بتاريخ 
1/10/2016، امتنع���وا م���ن دون ع���ذر ع���ن اإغاثة 
املجن���ي علي���ه، وذل���ك يف جرمي���ة جناي���ة العت���داء 

املف�صي اإلى عاهة م�صتدمية.

اأرج���اأت حمكم���ة ال�صتئن���اف العلي���ا اجلنائي���ة 
اخلام�ص���ة النظ���ر يف ا�صتئناف���ات 8 م���ن امُلدان���ن 
بالن�صم���ام لف���رع جلماع���ة تنظيم الدول���ة الإرهابي 
“داع����س” يف مملكة البحري���ن، حتى جل�صة 26 مار�س 
اجلاري؛ وذلك للمرافعة ول�صتكمال هيئة املحكمة.

يذك���ر اأن حمكمة التمييز نق�صت يف وقت �صابق 
ال�صهر املا�صي احلكم ال�صادر على امل�صتاأنفن من 
اأ�ص���ل 24 ُمداًن���ا بالق�صية، واأمرت باإع���ادة الق�صية 

ملحكمة ال�صتئناف.
واأفاد املحام���ي عبدالرحمن اخل�رشم -وكيل اأحد 
الطاعنن- اأن حمكم���ة التمييز قبلت الطعن؛ وذلك 
لع���دم حتقيق حمكم���ة املو�ص���وع يف ادع���اءات اأحد 
املدانن باأن اعرتافات���ه مبحا�رش ال�صتدللت كانت 

وليدة الإكراه املادي واملعنوي.
واأ�ص���اف اأن���ه بتقري���ر الطبي���ب ال�رشع���ي لأح���د 
الطاعنن ما يفيد تعر�صه لإ�صابات معا�رشة لتاريخ 
القب�س عليه، وهو ما مل حتقق فيه حمكمة اأول درجة.

العلي���ا  ال�صتئن���اف  حمكم���ة  حكم���ت  وكان���ت 
اجلنائي���ة الأولى بتعدي���ل عقوبة ال�صج���ن ال�صادرة 
بح���ق كٍل من الطاعنن اإلى جعله���ا ال�صجن ملدة 10 
�صن���وات لكل منهما ب���دلً من 15 �صن���ة، فيما اأيدت 
م�س���ادرة امل�سبوطات، واإ�سقاط اجلن�سية البحرينية 

عنهم جميًعا.
وكان���ت حمكمة اأول درجة ق�صت يف وقت �صابق 
على املتهمن يف الق�صية والبالغ عددهم 24 متهًما، 

منهم 16 متهًم���ا هاربا خارج البالد، ترتاوح اأعمارهم 
م���ا بن 16 و42 عاًما، بال�صجن مل���دة 15 عاًما ل� 23 
متهًما، فيما ق�ص���ت بال�صجن املوؤب���د للمتهم الأول 
بالق�صية “منظر تنظيم داع�س الإرهابي” وباإ�سقاط 
اجلن�صي���ة ع���ن 13 متهًم���ا فيم���ا اأ�صقط���ت اجلن�صية 

البحرينية يف وقت �صابق عن املتهمن الباقن.
ويتب���ن م���ن اأوراق الق�صي���ة اأنه ق���د مت اإن�صاء 
الف���رع التابع للتنظيم عن طري���ق و�صائل التوا�صل 
الجتماع���ي بن القيادي وباق���ي املتهمن، ومتكن 
العدي���د منهم م���ن ال�صفر اإلى �صوري���ا للتدرب على 

الأ�صلحة والقتال مع التنظيم.
كم���ا اأن املتهمن املذكوري���ن كانوا يخططون 
للقيام بعملي���ات انتحارية يف دور العبادة بينها اأحد 
امل�صاجد الكبرية يف الب���الد، والتي تقام فيها �صالة 
اجلمع���ة، وكّفروا نظام احلك���م يف اململكة ويهدفون 
اإل���ى اإ�صقاط���ه بالقوة، ع���ر ا�صرتاكه���م يف عمليات 
ع�صكري���ة اإرهابي���ة وتهيئتهم للقي���ام مبثلها داخل 

البالد.
وذكرت حمكمة اأول درجة يف حكمها حيثيات اأن 
التنظي���م ينتهج الفكر )ال�صلف���ي اجلهادي( القائم 
على تكفري من يخالفهم وتطبيق مبداأ الولء والراء، 
وه���و م���والة ويل اأم���ر التنظي���م اأبو بك���ر البغدادي، 
والراءة من الكفار، وهم جميع من يخالفهم بالفكر، 
ومنهم حكام املنطقة واملنت�صب���ن لالأجهزة الأمنية 
والق�ص���اء ووا�صعي القانون ومن ل يوايل البغدادي، 

وو�صيلته���م لن�رش فكرهم لإقامة دولة اخلالفة القيام 
بعمليات اإرهابية وتفجريات. 

وي�صتن���دون يف اأعمالهم الإرهابي���ة على اأ�صا�س 
تف�صريهم اخلاطئ للدين الإ�صالمي ال�صمح ويزعمون 
كذًب���ا اأن اأعماله���م الإرهابي���ة هي اجله���اد يف �صبيل 
اهلل وموتاه���م �صهداء، يف ح���ن اأن اأعمالهم التطرف 

والإرهاب بعينه.
ل���ذا قاموا بتاأ�صي�س جي����س تابع لهم مت تدريبة 
ع�صكرًي���ا على ال�ص���الح، واملتفج���رات واأعمال القتل 
لإث���ارة الفو�ص���ى ب�صوري���ا والع���راق ودول اخللي���ج 

العربي واملنطقة العربية لل�صيطرة عليها.
واأو�صح���ت اأن املته���م الأول، وه���و اأح���د اأفراد 
القاع���دة وه���و يعتنق الفك���ر التكف���ريي املتطرف 
َد اأبو بكر  وتتلمذ على ي���د كبار م�صوؤويل التنظيم واأيَّ
البغ���دادي اأم���رًيا للتنظيم وبايع���ه يف 1/8/2013، 
َبهُ البغدادي م�صوؤولً اأول يف التنظيم وقائد اأول  َفَن�صَّ

يف البحرين.
وعه���د اإليه البغ���دادي جتنيد ال�صب���اب، فتمكن 
م���ن �صم خم�صة متهمن بغر����س تكوين خاليا نائمة 
ل�صتقطاب ال�صباب البحرين���ي بالتنظيم وتدريبهم 
واملتفج���رات  الأ�صلح���ة  وا�صتعم���ال  القت���ال  عل���ى 
وامل�صارك���ة يف الأعم���ال القتالية ب�صوري���ا والعراق، 
ث���م العودة اإلى البحرين وتوجي���ه العمليات القتالية 

داخل البحرين، والنطالق منها اإلى دول اخلليج.

اأجل���ت املحكم���ة الكرى اجلنائي���ة الأولى، 
النظ���ر يف واقع���ة العت���داء على عدد م���ن اأفراد 
ال�رشط���ة اأثناء ف�ّس التجمهر ال���ذي ا�صتمر ملدة 
طويل���ة بج���وار من���زل عي�ص���ى قا�ص���م، وال���ذي 
تعّر����س خالل���ه جمموع���ًة كب���رية م���ن ال�رشط���ة 
لإ�صاب���ات ا�صتدع���ت نق���ل اأكرث م���ن 30 منهم 
اإل���ى امل�صت�صفى، حتى جل�ص���ة 2 اأبريل املقبل؛ 
ملخاطبة النيابة العام���ة ل�صم اأدلة الثبوت بحق 
املتهمن، وكذلك لن���دب حماٍم للمتهم الثاين، 
واأم���رت با�صتم���رار حب����س 24 م���ن اأ�ص���ل 171 
متهًم���ا، والذين مل يت���م اإخالء قرابة 20 منهم يف 
اجلل�ص���ة الأولى للق�صية ب�صبب رف�صهم ح�صور 
اجلل�صة. وكانت املحكم���ة اأخلت يف وقت �صابق 
�صبي���ل 140 متهًم���ا بالواقع���ة؛ بكفال���ة مالية 
مقداره���ا 200 دين���ار لكل منهم، فيم���ا ا�صتمر 

حب�س 24 متهًما اآخرين.
وكان���ت قد اأحالت النيابة العامة املتهمن 
البال���غ عدده���م 1717 متهًما ع���دة تهم تتعلق 
بالعتداء عل���ى اأفراد ال�رشط���ة وا�صتعمال القوة 
والعن���ف معهم حال ف�س العت�ص���ام اأمام منزل 
عي�ص���ى قا�ص���م، والتجمهر وال�صغ���ب ف�صالً عن 
حيازة العبوات القابلة لال�صتعال “املولوتوف”.

يذك���ر اأن رئي����س الأمن الع���ام اللواء طارق 
احل�ص���ن، كان ق���د اأعل���ن ع���ن ف����س التجمعات 
املخالفة للقانون بقرية ال���دراز، والقب�س على 
ع���دد م���ن الإرهابي���ن واملطلوب���ن اخلطرين 
واإزال���ة املخالفات القانوني���ة التي كانت قائمة 
يف ال���دراز، ومن بينه���ا اإغالق �ص���وارع وتعطيل 
م�صال���ح النا�س من خالل و�صع حواجز ومن�صات 
و�ص���ط ال�صارع الع���ام، ف�صالً عن رف���ع �صعارات 
خمالف���ة للقانون، مبا ميثل اإخ���اللً بالأمن العام 
وتهديًدا لل�صل���م الأهلي. واأ�ص���اف اأن املنطقة 
اأ�صبح���ت وك���ًرا لتجم���ع املطلوب���ن والفارين 
من العدال���ة وم�ص���دًرا للعديد م���ن املخالفات 
والتعدي عل���ى القانون، حيث �صهد هذا التجمع 
تكرار حوادث اختط���اف �صباب والتعدي عليهم 

و�رشبه���م وتعذيبهم، حيث ت���ويف اأحدهم نتيجة 
لذلك، بحجة اأنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، 
ف�صال ع���ن تعّر�س الدوريات الأمني���ة اأثناء اأداء 
واجبها مبحيط الدراز لإط���الق نار 4 مرات، وهو 
ما يندرج �صم���ن العمليات الإرهابية التي يجب 
الت�صدي لها.  واأو�صح اأن وزارة الداخلية، ومنذ 
بدء ه���ذا التجمع غري القانوين، قد بذلت جهوًدا 
كب���رية لإنهائ���ه ب�ص���كل �صلم���ي، وك���ررت هذه 
املحاولت اأك���رث من مرة، وقبل نح���و 48 �صاعة 
م���ن العملي���ة، مت مطالبة عدد م���ن ال�صخ�صيات 
املوؤثرة بالقري���ة والفعاليات املجتمعية باإقناع 
امل�صارك���ن بف���ك التجمع وع���دم ال�صتمرار يف 

جتاوز القانون.
ونف���ذت ق���وات ال�رشط���ة انت�ص���اًرا وا�صًع���ا 
القان���ون،  وت�ص���دت ملجموع���ات خارج���ة ع���ن 
مترت�ص���ت خلف �صواتر وموان���ع م�صطنعة، ت�صد 
الطرق وال�صوارع، وقد مت اإنذارها والطلب منها 
التف���رق، اإل اأنها رف�ص���ت الن�صي���اع، وبادرت 
بق���ذف القناب���ل اليدوي���ة والأ�صي���اخ احلديدية 
وحماول���ة التعدي عل���ى رجال الأم���ن با�صتخدام 
الأ�صلحة البي�صاء والفوؤو�س، مما اأوقع عدًدا من 
الإ�صاب���ات املختلفة بن رج���ال الأمن، تفاوتت 
ب���ن الب�صيطة والبليغ���ة، الأمر ال���ذي ا�صتدعى 
نقل )31( منه���م اإلى امل�صت�صف���ى اإ�صافة اإلى 

العديد من الإ�صابات التي مت عالجها ميدانًيا.
ومتكن���ت ال�رشطة م���ن القب����س على 286 
�صخ�ًص���ا م���ن املخالف���ن والعدي���د منه���م من 
واملحكوم���ن  واخلطري���ن  اأمنًي���ا  املطلوب���ن 
بق�صاي���ا اإرهابية، حيث مت القب�س على العديد 
منهم، خمتبئن يف من���زل املدعو عي�صى قا�صم 
وق���د ثبت بعد القب�س عليه���م، اأنهم متورطون 
بع���دة ق�صاي���ا اأهمه���ا اله���روب م���ن ال�صج���ن 
والتوقي���ف والعتداء على رج���ال الأمن وال�رشوع 
بالقت���ل واإح���داث تفج���ريات والن�صم���ام اإل���ى 
جماعات اإرهابي���ة وزراعة قنابل متفجرة وحيازة 

عبوات نا�صفة.

و�ضع معايري قبول الأطفال مبدار�ص التعليم الأ�ضا�ضي
بقرار من وزير الرتبية 

اأوجبت معايري اأ�صدرها وزير الرتبية والتعليم 
ماج���د النعيم���ي ب�ص���اأن قواع���د و�صواب���ط قب���ول 
الأطف���ال مبدار����س التعليم الأ�صا�ص���ي، تن�س باأن 
ي�صج���ل الأطف���ال الذي���ن بلغ���وا �صن الإل���زام حتى 
اأغ�صط����س من كل عام مبدار����س التعليم الأ�صا�صي 
باإدخ���ال  املدر�صي���ة  الإدارة  وتلت���زم  احلكومي���ة، 
بياناتهم كاملة بقاع���دة البيانات املعتمدة بنظام 

الإدارة املدر�صية.
ووق���ع على الق���رار وزي���ر الرتبي���ة والتعليم، 
وال���ذي حم���ل باأنه يجوز قب���ول الأطف���ال مبدار�س 
التعليم الأ�صا�صي احلكومي���ة الذين مل يبلغوا �صن 
الإل���زام حتى 31 اأغ�صط�س م���ن كل عام، �رشيطة اأن 

ل يتعدى تاريخ ميالدهم دي�صمر من ذات العام.
ون�ص���ت املعاي���ري ف���وق القواع���د و�صواب���ط 

بوجود اأماكن �صاغرة ت�صمح بقبول الأطفال اجلدد، 
ومب���ا ل يخ���ل باحل���د الأق�ص���ى لكثاف���ة الف�صول 
الدرا�صي���ة وفقا ملا حت���دده الوزارة به���ذا ال�صاأن، 
واأن تعطى اأولوية القبول لالأطفال الأكر �صناً دون 
�ص���ن الإلزام من حيث ع���دد ال�صنوات والأيام، دون 
الإخالل بالقواعد وال�صواب���ط املذكورة يف املادة، 
ل ُينظر يف طلب ت�صجي���ل الأطفال الذين مل يبلغوا 
�صن الإل���زام اإل بعد النتهاء م���ن ت�صجيل الأطفال 

الذين بلغوا �صن الإلزام.
واأل���زم الق���رار ب���اأن يك���ون ت�صجي���ل الأطفال 
الت���ي  احلكومي���ة  الأ�صا�ص���ي  التعلي���م  مبدار����س 
خ�ص�ص���ت خلدمة املجّمع���ات ال�صكني���ة القاطنن 
فيه���ا، ويجوز قب���ول ت�صجي���ل الأطف���ال مبدار�س 
التعليم الأ�صا�صي احلكومية، يف غري املدر�صة التي

ال�صكني���ة  املجّمع���ات  اخلدم���ة  خ�ّص�ص���ت 
القاطن���ن فيه���ا، وذلك متى كانت هن���اك �صواغر 

بهذه املدار�س.
وفر�صت املعايري باأنه يجوز قبول الطفال يف 
املوؤ�ص�ص���ات اخلا�صة الذي���ن مل يبلغوا �صن اللزام 
يف 31 اغ�صط����س من كل ع���ام. �رشيطة ان ل يتعدى 
تاريخ ميالدهم31 �صبتمر م���ن ذات العام، وذلك 
طبقا للتعميمات التي ت�صدر من الوزارة �صنوياً يه 

هذا ال�صاأن.
وكلف الق���رار باأن يلغى الق���رار الوزاري رقم 
)536( ل�صن���ة 2006 ب�ص���اأن القواع���د وال�صوابط 
اخلا�ص���ة بقبول الأطفال الذين تق���ل اأعمارهم عن 
�صن الإلزام مبدار�س التعليم الأ�صا�صي، ويلغى كل 

حكم يخالف اأحكام هذا القرار.
وكلف وزي���ر الرتبية وكي���ل ال���وزارة ل�صوؤون 
التعلي���م واملناه���ج واملعنين يف ال���وزارة تنفيذ 
اأح���كام هذا الق���رار، وُيعمل ب���ه اعتبارا م���ن اليوم 

التايل لتاريخ ن�رشه اجلريدة الر�صمية.
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سوالف

يح�ص���ب التاري���خ ل�صي���دي �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليفة رئي����س الوزراء املوقر حفظه 
اهلل ورع���اه العمل ب���كل طاقته وحنكته 
ل�صيان���ة الأم���ة العربي���ة وحمايتها من 
املفاهيم الرجعية وقوى العدوان التي 
تت�ص���ع اآثاره���ا وتظهر بو�ص���وح، وقال 
�صموه اأيده اهلل عبارة يف جمل�صه العامر 
يوم الأحد املا�صي تدلنا على الت�صدي 
لكل من ي�صتهدف �رضب مكا�صبنا التي 
حققناها على جميع امل�صتويات... يقول 
�صم���وه: “كفانا جت���ارب يف احلياة، لقد 
مرت علين���ا اأمور وقفنا له���ا وت�صدينا 

لها جميعا”.

علينا التوقف ك�صعوب ودول عربية 
عند كلمة “جتارب” التي ذكرها �صموه 
حفظ���ه اهلل، فالأمم والبل���دان يفرت�س 
اأن تتعل���م م���ن التجارب الت���ي متر بها 
وت�صتخل����س الدرو����س املفي���دة منها 
اإن اأرادت ال�ص���ري يف الطري���ق ال�صلي���م 
وموا�صلة البناء والتطوير، فالتعلم من 
التجارب م���ن اأهم ����روط النجاح ل�صد 
الأخطار عن دولن���ا، واأمامنا اإح�صائيات 
دقيق���ة واأمثلة كثرية لدول وجمتمعات 
مل تع���رتف مبفه���وم ال�صتف���ادة م���ن 
التجارب حت���ى تذوقت طع���م املاأ�صاة 
ومازال���ت تتناول جرع���ات من احلروب 
رئته���ا  تثق���ب  والتفت���ت  والتطاح���ن 

ث���م تهبط به���ا باجت���اه حف���رة التخلف 
واملعاناة. من ل ي�صتفيد من جتاربه يف 
النحن���اءات املتعاقبة  احلياة �صيعي�س 
للأع���داء  مفتوح���ا  باب���ه  و�صيك���ون 
واملرتب�ص���ن واحلاقدي���ن وجماع���ات 
اخل���راب والتدم���ري، فاحلذر ث���م الوعي 
وال�صتفادة م���ن التجارب املبداأ املهم 
للحف���اظ على الأم���ن وال�صتقرار وردع 

الأطماع.
“كفان���ا جتارب يف احلي���اة”... نعم، 
فقد اأثبتت وقائع التاريخ اأن املوؤامرات 
علين���ا كع���رب وم�صلم���ن ل���ن تنتهي، 
والتوجهات ال�صيا�صية احلاقدة �صت�صري 
مع خطواتنا جنبا اإلى جنب، وكل ما نراه 

اأم���ام اأعيننا اليوم يوؤكد ذلك، وب�صورة 
عامة احلي���اة �صتبقى لأمد لي�س ق�صريا 
�رضاعا مريرا بن اخلري وال�رض، بن احلق 
والظلم، بن الإن�ص���ان واأعداء الإن�صان، 
وال�ص���ك اأن اال�صتف���ادة م���ن التج���ارب 
وا�صتخل����س الدرو����س والع���ر اأم���ور 
�صتقودن���ا حتم���ا اإلى النج���اح وحتقيق 

الرغبات والتطلعات.
اإن �صي���دي �صم���و رئي����س ال���وزراء 
حفظه اهلل ي�صع اأمامنا احلقيقة بعمقها 
ومداه���ا ويطرحه���ا ب�صكله���ا الوا�ص���ح 
ال�رضي���ح ويفت���ح اأم���ام الأم���ة العربي���ة 
اآف���اق امل�صتقبل الزاهر وطريق التقدم 

امل�صتمر الذي ل يقف عند حدود.

سيدي سمو رئيس الوزراء يفتح 
أمام األمة العربية آفاق المستقبل

للخدم���ات العام���ة اأهمي���ة بالغ���ة للإن�صان 
البحريني، لأنها مت�س حياته وت�صمن معي�صته، 
وحتر�س القي���ادة ال�صيا�صي���ة وجمل�س الوزراء 
امُلوق���ر برئا�صة �صاحب ال�صم���و امللكي الأمري 
خليفة ب���ن �صلمان اآل خليف���ة حفظه اهلل ورعاه 
عل���ى و�ص���ع ال�صيا�ص���ات وتنفي���ذ املب���ادرات 
الكفيلة بتوفري هذه اخلدمات جلميع املواطنن 
بجودة عالية، وت�صع احلكوم���ة اهتمامها الأول 
بالإن�ص���ان البحرين���ي ورعايت���ه، كون���ه حم���ور 
التنمية امل�صتدامة الذي يجب اأن توجه اإليه كل 

الأنظ���ار من خلل توظيف م���ا متلكه الدولة من 
املوارد لتحقيق العي�س الكرمي له.

انعق���اد  ج���اء  الأه���داف  ه���ذه  ولتحقي���ق 
واخلدم���ات”  البيئ���ي  املح���ور  عم���ل  “ور�ص���ة 
برئا�صة وح�ص���ور �صمو ال�صيخ عل���ي بن خليفة 
اآل خليف���ة نائ���ب رئي�س ال���وزراء رئي�س اللجنة 
الوزاري���ة للخدم���ات الجتماعي���ة والت�ص���الت 
والإعلم، وح�رضها ال���وزراء املعنيون واأكرث من 
مئة م�ص���وؤول حكوم���ي، وتنظيم ه���ذه الور�صة 
يوؤكد ال���دور امله���م لقطاع اخلدم���ات والبيئة 

يف حي���اة الإن�ص���ان البحرين���ي، و����رضورة تقدمي 
خمتل���ف اأنواع اخلدم���ات العامة بج���ودة عالية، 
وهذا يتطلب املزي���د من اجُلهد الفعال والأداء 
احلكوم���ي امُلتمي���ز وتطويره لتحقي���ق املزيد 
م���ن اخلدم���ات اجلي���دة للمواطن���ن لي�صي���ف 
اإل���ى ذل���ك منجًزا م���ن املنج���زات واملكت�صبات 
املتع���ددة حلكوم���ة مملك���ة البحري���ن و�صعبها 
الكرمي، وكان���ت خمرجات ه���ذه الور�صة بلورة 
ع���دد من ال�صيا�ص���ات والرام���ج وامل�صاريع يف 
قطاعي اخلدم���ات والبيئة من اأجل اإحداث نقلة 

نوعي���ة واعي���ة يف اأداء امل�رضوع���ات احلكومي���ة 
لتتناغم مع تطلعات واآم���ال الإن�صان البحريني 
يف كل اخلدم���ات، �صحية وتعليمي���ة واإ�صكانية 

واجتماعية متنوعة وغريها.
وم���ن اأهداف انعقاد ه���ذه الور�صة حت�صني 
اخلدمات العامة وتقدمي الأف�صل منها للإن�صان 
البحرين���ي، والعم���ل عل���ى زيادته���ا وجتدي���د 
نوعيتها وتطوير ما هو موجود منها و�صيانته، 
مبا ي���وؤدي اإلى اإحداث تغي���ري اإيجابي يف نوعية 

اخلدمات العامة.

ومن يتتبع لق���اءات �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 
امُلوق���ر واأحاديثه الوطنية حن ي�صتقبل �صموه 
اأفراد العائلة احلاكم���ة وامل�صوؤولن يف الدولة 
والإعلم واملواطن���ن يرى امل�صوؤولية الوطنية 
ويتح�ص����س العم���ل الوطن���ي ال���ذي يت�ص���دره 
�صاح���ب ال�صمو حفظه اهلل ورعاه، فهو يوؤكد اأن 
“حتقيق ر�صا املواطن حم���ور عمل احلكومة”، 
وتهمه دائًم���ا واأبًدا “�صوؤون املواطن والوقوف 

على متطلباته ب�صكل مبا�ر”.

أهمية الخدمات العامة في التنمية الوطنية

أسعد 
حيدر

اإن ان�صغ���ال طه���ران مبعارك 
داخلية ولو حتت �صعارات �صخمة 
هو الذي ي�صتنزفها وي�صتهلكها، 
الأ�صواأ اأّن القيادة الإيرانية تعرف 
ذل���ك، لكّنه���ا تتاب���ع “ال�صباحة” 
م���ن دون اأن حتتاط وت���درك اأّنها 
وتغ���رق.  �صتتع���ب  النهاي���ة  يف 
املر�صد اآية اهلل علي خامنئي قال 
“ه���دف الأمريكي���ن الق�صاء  اإن 
الإ�صلمي���ة يف  عل���ى اجلمهوري���ة 
م���ع  اأي  اآذار”،   20 قب���ل  اإي���ران 
ب���دء ال�صن���ة ال�صم�صي���ة اجلديدة، 
لذل���ك  ف�صل���وا”،  “لكّنه���م 
يع���ود فيق���ول: “ه���ذه املنطقة 
)اأي  تفعل���ون  فم���اذا  منطقتن���ا 
منطقتن���ا”. يف   الأمريكي���ن( 
ترجم���وا  “احلر����س”  ج���رالت 
كلم خامنئ���ي باإع���لن )اجل���رال 
اأمري عل���ي حاج���ي زاده( اأّن اإنتاج 
ث���لث  ت�صاع���ف  ال�صواري���خ 
م���رات، ه���ذه ال�صواري���خ تقل���ق 
�صع���وب ال����رق االأو�ص���ط، لك���ن 
 هل تقل���ق اأو تخيف الأمريكين؟

مهم���ا بلغ ع���دد ه���ذه ال�صواريخ 
اأم���ام  �ص���يء  ال  تبق���ى  فاإّنه���ا 
الت���ي  ال�صوفياتي���ة  الرت�صان���ة 
الأ�صلح���ة  فيه���ا  �صدئ���ت 
ُت�صتخدم، حتى  ال�صوفياتي���ة ومل 
اإذا وقعت �صاعة احل�صاب، تفّكك 
“�صفين���ة”  وغرق���ت  �ص���يء،  كل 
وغ���رق  ال�صوفيات���ي  الحت���اد 
 معه���ا كل جرالته���ا وقادته���ا.

الرئي�س ح�صن روحاين، ل يريد من 
الأ�صا����س اأن يك���ون غوربات�صوف 
اإي���ران، لكن يب���دو اأّنه توجد قوى 
داخ���ل النظ���ام تدفعه بق���وة نحو 
يف  ق���ال  لذل���ك  امل�ص���ري،  ه���ذا 
مواجه���ة الهجوم علي���ه: “يعتقد 
البع�س اأّن���ه اإذا �صعفت احلكومة 
ف�صتق���وى الأجه���زة الأخرى، الأمر 
يف  جميع���اً  نح���ن  كذل���ك  لي����س 
�صفين���ة واحدة، اإذا دّم���ر جزء من 
 ال�صفين���ة ف�صتغرق مب���ن فيها”.
مل ي�صع���ر قادة مو�صك���و بالرمال 
املتحرك���ة الت���ي تبتلعه���م، وهم 
بريجنيف،  يتناف�صون على خلفة 
التناف����س،  انته���ى  اإذا  حت���ى 
انتهوا وخرج م���ن الق�رض يلت�صن 
“ال�صّكري” و����رضق ال�صلطة واأطاح 
بالحت���اد ال�صوفياتي، وبعد اأكرث 
من عقدين ج���اء فلدميري بوتن 
من قل���ب النظام الق���دمي لُيعلن 
اأمنيته ببق���اء الحتاد ال�صوفياتي 
اأو عودت���ه، وهو ال �ص���ك يعلم اأّن 

هذه العودة م�صتحيلة.
يف طهران كل �صيء يوؤ�ر اإلى 
اأنه���ا تتقدم عل���ى طريق مو�صكو 
– ال�صوفياتي���ة، ول���ن يفي���د من 
�صيبق���ى حت���ى ول���و ربح���وا بقاء 
الأ�صد اإل���ى الأبد وخ����رضوا اإيران!. 

“امل�صتقبل”.

سفينة طهران تغرق 
وصواريخها تتضاعف! )2(

الإيكونومي�ص���ت  �صحيف���ة  ن����رضت 
الريطاني���ة اأن قط���ر وقع���ت اتفاقي���ة 
بقيمة 30 مليار دولر  ل�رضاء 96 مقاتلة 
جدي���دة من اأم���ريكا وبريطانيا وفرن�صا، 
واأن قط���ر تع���د م���ن اأكرث ال���دول التي 
تعق���د �صفق���ات �ص���لح يف الع���امل رغم 
�صغره���ا، ولي����س ه���ذا فق���ط، فهن���اك 
ت�رضيح���ات لوزير الدف���اع القطري خالد 
العطي���ة يف ال�صح���ف الأمريكي���ة يقول 
فيه���ا اإن امللي���ارات الت���ي اأنفقت على 
����راء االأ�صلح���ة ال تع���د كافي���ة يف اإطار 
ال�صتع���داد مل���ا ه���و اأ�ص���واأ، ومل يب���ن 
العطية م���ا هو ذلك الأ�صواأ القادم الذي 

ت�صتعد له قطر!
وال�ص���وؤال الذي يفر����س نف�صه هنا 
هو: م���ن اأي���ن �صتاأت���ي قط���ر بطيارين 
الت���ي  الطائ���رات  مئ���ات  يق���ودون 
ت�صتورده���ا؟ واذا كان اجلي�س القطري 
كله يتكون من 11 األفا و800 فرد، واإذا 
كان عدد �صكان قطر كله مليون و803 
اآلف و563 ن�صمة، فم���اذا �صتفعل بكل 
ه���ذا ال�صلح الذي يكف���ي لت�صليح اأكر 

اجليو�ش يف العامل؟
لب���د اأن ناأخذ يف العتبار ال�صفقات 
الت���ي عقدت يف ال�صنوات الأخرية والتي 
تكلف���ت مليارات كث���رية ول تزال دون 
فائ���دة تذكر لك���ي نعرف حج���م ال�صفه 
ال���ذي متار�ص���ه قط���ر باإنف���اق وتبديد 
القط���ري، واحلقيقة  ال�صع���ب  اأر�ص���دة 
امل���رة هنا هي اأن قطر ل���ن تفعل �صيئا 
به���ذا ال�ص���لح، ولكنه���ا ت�صرتي���ه كنوع 
م���ن ا�صرت�صاء ال���دول الكبرية يف العامل 
ومتتن العلقات الدبلوما�صية مع هذه 
ال���دول لكي جتعلها تغ����س الطرف عن 
اأفعالها وتتجاهل مواقف الدول العربية 
لل�صلوك الإرهابي لقطر، باخت�صار تدفع 
ر�صاوى للدول الكربى لت�صرتي �صكوت 
هذه ال���دول وت�صمن عدم فتح ملفاتها 

الرديئة وعلقتها بالإرهاب يف العامل. 

قطر وصفقات السالح

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

كان موؤ����را اإيجابي���ا ما اأعلنت���ه وزارة ال�صحة 
بانخفا����س ع���دد امل�صابن من مر�ص���ى ال�رضطان 
وال�صك���ر يف ال�صن���وات اخلم����س الأخ���رية، وقبي���ل 
اأ�صهر حققت مملكة البحرين انخفا�صا ملحوظا يف 
وفيات مر�صى فقر ال���دم املنجلي ال�صكلر بن�صبة 
40 % وزي���ادة متو�ص���ط عم���ر املري����س اإلى 55 
عام���اً، ويثبت ه���ذا بال �صك املكانة الت���ي تبواأتها 
مملكة البحرين يف �صجل الرعاية ال�صحية املقدمة 
للمر�ص���ى، وكان مر�صى ال�صكل���ر فيما م�صى من 
ال�صنوات بل فريق طبّي متخ�ص�س للتعامل معهم 
لكن م���ع افتت���اح املرك���ز اجلديد لأمرا����س الدم 
الوراثية الذي مت ت�صييده بناء على توجيهات من 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليفة ف���اإّن نقلة كبرية ط���راأت على حياة مر�صى 
ال�صكل���ر. كانت معان���اة مر�صى ال�صكل���ر متعددة 

بي���د اأن اأ�صّده���ا وطاأة نفاذ خم���زون الدماء النقية 
وه���و ما كان يعر����س حياتهم للخط���ر، اليوم ويف 
ظ���ل الرعاي���ة ال�صحي���ة ووجود فريق طب���ّي جاهز 
للتدخ���ل يف احل���الت الطارئ���ة اأمكن اإنق���اذ حياة 
الكثريي���ن ممن تداهمه���م نوبات ال�صكل���ر يف اأية 
حلظ���ة. االإ�صارة االأخ���رى اأّن هناك تدني���ا ملحوظا 
يف عدد امل�صاب���ن بال�رضطان والأوعي���ة الدموية، 
م���ا اأ�صاع االأمل يف م�صتوى ما يب���ذل من جهود من 
قب���ل العاملن يف ال�صحة. مر�س ال�رضطان كان ول 
ي���زال يبعث القلق والهل���ع للجميع وهذا ناجت عن 
�صعوب���ة التعامل م���ع احلالت الت���ي مت تقديرها 
مبئتي ن���وع، الذي ي�صاعف من حجم الأمل النف�صي 
لدى الأغلبي���ة ال�صاحقة من النا����س اأّن امل�صابن 
بال�رط���ان ال اأمل يف �صفائهم، ورغم هذه احلقيقة 
الأكي���دة اإلّ اأّن ال���ذي تاأكد اأن البع����س ي�صهم يف 

اإ�صاعة الرعب بال علم وال وعي. 
 ل ميكنن���ا اإغف���ال حقيق���ة اأّن حي���اة الك�صل 
واخلم���ول اأ�صهم���ت يف اإ�صابة البع����س بالأمرا�س 
ويف مقدمته���ا ال�صكر، ويف املقاب���ل فاإّن م�صامري 
امل�ص���ي وامل�صاح���ات اخل�راء �صجع���ت الكثريين 
عل���ى ممار�ص���ة الريا�ص���ات املختلف���ة واأ�صهمت 

بالتايل يف التقليل من الإ�صابات. 
البّد هنا من االإ�صادة بعيادات ال�صكر يف جميع 
املراك���ز ال�صحية تقريبا، ه���ذه العيادات مل تكن 
الغاية منها تقدمي العلجات وحدها لكّن الأهم هو 
تق���دمي التوعية والتثقيف، اإ�صاف���ة اإلى اأّن هناك 
برامج �صحية وحم���لت اإعلمية باتت اليوم متاحة 
اأم���ام انت�صار و�صائل التوا�ص���ل الجتماعي، ليكن 
�صعار كل فرد منا ملاذا ال اأبداأ االآن بتغيري منط ما 

اعتدت عليه وقبل فوات الأوان!. 

sm.adnan56محمد المحفوظقبل فوات األوان
@hotmail.com
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“عقارات ال�سيف” تطور 
م�رشوع متعدد اال�ستخدامات  

املنامة - عق���ارات ال�سيف: اأعلن���ت �رشكة عقارات 
ال�سيف ع���ن تاأ�سي�س �رشكة عقاري���ة بالتعاون مع �رشكاء 
اإ�سرتاتيجي���ن؛ لتطوير م����رشوع متع���دد اال�ستخدامات 
بواجه���ة بحري���ة يف املنطق���ة الواقعة ب���ن اجل�رشين يف 

حمافظة العا�سمة. 
وق���ال رئي�س جمل����س االإدارة عي�س���ى حممد جنيبي 
“ي�سع���دين اأن اأعلن ع���ن تاأ�سي�س �رشكة خمت�سة بتطوير 
م�رشوع عق���اري متعدد اال�ستخدامات بواجهة بحرية ذات 
ت�سميم متمي���ز وذلك �سمن اإ�سرتاتيجية ال�رشكة لتنمية 

اال�ستثمارات، وتر�سيخ مكانتها يف القطاع العقاري”.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنام���ة - امل����رشف املرك���زي: اأعل���ن م�رشف البحري���ن املرك���زي باأنه متت 
تغطية االإ�سدار رق���م ISIN BH00046498Q8( 1695( من اأذونات اخلزانة 

احلكومية االأ�سبوعية التي ي�سدرها امل�رشف نيابة عن حكومة البحرين. 
وتبلغ قيمة هذا االإ�سدار 70 مليون دينار لفرتة ا�ستحقاق 91 يوماً تبداأ ف�ي 
14مار�س 2018 وتنتهي يف 13 يونيو 2018، كما بلغ معدل �سعر الفائدة على 
هذه االأذونات 3.17 % مقارنة ب�سعر الفائدة 3.19 % للإ�سدار ال�سابق بتاريخ 

7 مار�س 2018.
وبل���غ معدل �سعر اخل�س���م 99.205 % ومت قبول اأقل �سعر للم�ساركة بواقع 

99.197 % علماً اأنه قد متت تغطية االإ�سدار بن�سبة 189 %. 
كم���ا بلغ الر�سيد القائم الأذونات اخلزانة م���ع هذا االإ�سدار ما قيمته 2.035 

مليار دينار.
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اقتصاد

“ديار املحرق” ت�ستعر�ض م�ساريعها بـ“�سيتي �سنرت البحرين”
“الربكة” و6 من وحداتها تفوز بجوائز “التمويل الإ�سالمي” 2017

انطالق منتدى �سبكات الغاز الطبيعي بالبحرين اليوم

”Islamic Finance News“�خلل اال�ستفتاء ال�سنوي ل

حتت�سنه اململكة الأول مرة بالتعاون مع االحتاد العاملي 

املنامة - جمموع���ة الربكة: فازت جمموعة 
الربك���ة امل�رشفي���ة و6 من وحداته���ا امل�رشفية 
بجوائ���ز اأخبار التموي���ل االإ�سلمي 2017 وذلك 
من خ���لل اال�ستفت���اء ال�سن���وي ال�سام���ل الذي 
 Islamic“ اأجرته جملة اأخبار التمويل االإ�سلمي
Finance News” اإحدى املطبوعات العاملية 

الرائدة املعنية بالقطاع امل�رشيف االإ�سلمي.
 فقد ح�سلت املجموع���ة على جائزة عملية 
الع���ام يف البحرين للع���ام 2017 وجائزة عملية 
راأ����س املال الرقابي للع���ام 2017 وذلك نظري 
اإ�س���دار �سكوك املجموعة من الفئة )1( بقيمة 
400 مليون دوالر. كما ح�سل بنك الربكة م�رش 
على جائزة اأف�سل بنك اإ�سلمي يف م�رش، وح�سل 
بن���ك الربك���ة لبن���ان على جائ���زة اأف�س���ل بنك 
اإ�سلمي يف لبنان، وبن���ك الربكة االإ�سلمي على 
جائزة اأف�سل بن���ك اإ�سلمي يف البحرين وح�سل 
البنك االإ�سلمي االأردين على جائزة اأف�سل بنك 
يف االأردن وبن���ك الربك���ة جن���وب افريقيا على 
جائزة اأف�س���ل بنك اإ�سلمي يف جن���وب افريقيا 
وبن���ك الربكة �سوري���ا على جائ���زة اأف�سل بنك 

اإ�سلم���ي يف �سورية وذلك للع���ام اخلام�س على 
التوايل.

والرئي����س  االإدارة  جمل����س  ع�س���و  وق���ال 
التنفي���ذي للمجموع���ة، عدن���ان اأحم���د يو�سف 
الربك���ة  جمموع���ة  ح�س���ول  الي���وم  “ن�سه���د 
امل�رشفية و6 م���ن وحداتها على ه���ذه اجلوائز 
للعام اخلام�س على التوايل، مما يج�سد املوقع 
الري���ادي ال���ذي بات���ت حتظ���ى ب���ه املجموعة 
ووحداتها التابعة بعد م�سرية مليئة باالإجنازات 
على مدى ال�سنوات املا�سية من جهة واملكانة 
امل�رشفية املرموقة التي حتتلها هذه الوحدات 
وال�سمع���ة الطيب���ة التي حتظى به���ا يف القطاع 
امل�رشيف االإ�سلمي املحلي واالإقليمي والعاملي 

من جهة اأخرى”.
التابع���ة  وحداتن���ا  “اأ�سبح���ت  واأ�س���اف 
للمجموع���ة م���ن اأب���رز املوؤ�س�س���ات امل�رشفي���ة 
العامل���ة يف بلدانه���ا، واالأك���ر ر�سوخا من حيث 
اخلربة واملعرفة وج���ودة اخلدمات يف االأ�سواق 
املحلي���ة، وه���و االأمر ال���ذي يعك�س جن���اح روؤية 
جمموع���ة الربك���ة وا�سرتاتيجيته���ا التي ترتكز 

على تقوية اأو�ساع الوحدات التابعة لها وتعزيز 
موارده���ا الراأ�سمالية وخل���ق �سبكة من علقات 
االأعم���ال البيني���ة القوية فيما بينه���ا”. واختتم 
عدنان يو�سف حديثه “بتوجيه ال�سكر والتقدير 
ل���لإدارات التنفيذي���ة والعامل���ن يف وح���دات 
املجموعة للجهود املتوا�سلة التي يبذلونها يف 

رفع مكانة وحداتهم”.
وتعترب جمل���ة “اأخبار التموي���ل االإ�سلمي” 
التي اأج���رت اال�ستفت���اء، ومقره���ا كواالملبور، 
املوؤ�س�سة الدولية املتخ�س�سة يف تزويد االأخبار 
عن القطاع امل���ايل االإ�سلمي. كما تعترب جوائز 
جملة اأخب���ار التمويل االإ�سلمي من اأكر اجلوائز 
العاملية التي تتمت���ع بال�سفافية والتناف�سية، 
وتخ�س���ع ملعاي���ري �سارم���ة عن���د الت�سوي���ت، 
حيث ال ي�سم���ح لل�رشكات والبن���وك بالت�سويت 

لنف�سها، واإمنا تخ�سع حلكم االآخرين. 
للوح���دات  العام���ون  املدي���رون  وت�سل���م 
الفائزة به���ذه اجلوائز وذلك يف احلفل ال�سنوي 
الذي اأقي���م يف مدينة دبي يوم االأحد 11 مار�س 

 .2018

املنامة - الوطنية للغاز والنفط: تنطلق �سباح 
الي���وم 13 مار�س 2018 فعاليات املنتدى االقليمي 
ح���ول �شبكات خط���وط اأنابيب الغ���از الطبيعي الذي 
حتت�سن���ه البحرين حتت رعاية وزي���ر النفط، ال�سيخ 
حمم���د بن خليفة اآل خليفة؛ مب�ساركة كبرية من كبار 
امل�سوؤول���ن وخ���رباء �سناع���ة الغاز عل���ى امل�ستوى 
ثلن ع���ن املنظمات الدولية  الدويل واالإقليمي ومممُ
ل���ة،  ال�سِّ ذات  احلمُكومي���ة  ���ات  واملوؤ�س�سَّ واجله���ات 

وال�رشكات النفطية الوطنية العاملة يف دول املنطقة 
املن�سوية حت���ت مظلة االحتاد العاملي للغاز، وذلك 
بتنظيم م���ن الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون 
ن وزير النفط التعاون  مع االحتاد العاملي للغاز. وثمَّ
البنَّاء واملمُ�ستمر بن الهيئ���ة الوطنية للنفط والغاز 
واللجان التنفيذي���ة والتن�سيقية يف االحتاد العاملي 
للغ���از لعق���د مثل ه���ذه الفعالي���ات الدولي���ة التي 
ته���دف اإل���ى تعزي���ز وتدعي���م التعاون ب���ن ممثلي 

املنظم���ات وال���دول وال����رشكات ال�سناعي���ة املعنية 
بالغاز الطبيع���ي، ملا ترتكز حماورمُه���ا على عدد من 
���ة التي تتعلق مبجال �شبكة خطوط  املوا�شيع امُلهمِّ
باً بعقد هذا  رحِّ اأنابيب الغاز الطبيعي بن ال���دول، ممُ
ل مرِّة على اأر�س اململكة.  ز الأوِّ املنتدى الدويل املمُتميِّ
���ط اأوراق العمل له���ذا املنتدى، ال�سوء على  و�ستمُ�سلِّ
�سل�سلة من املوا�سي���ع املمُتعلِّقة بالتعاون االقليمي 
يف جمال رب���ط �سبكات الغاز الطبيع���ي والتي منها: 

عمليات بناء وت�سغيل �سبكات الغاز الطبيعي والبمُنية 
���ة لتقا�س���م االأرباح  ���ة، والنم���اذج االقت�ساديِّ التحتيِّ
والتكاليف وال�رشاكة بن القطاعن العام واخلا�س، 
وحتدي���د االأمُط���ر القانوني���ة والتنظيمية مب���ا ي�سمل 
اتفاقيات النقل والر�سوم احلدودية، وت�سعرية الغاز 
الطبيعي وتعرف���ة النق���ل، ودور احلكومات وكذلك 
الدرو����س املمُ�ستفادة من م�ساريع ربط �سبكات الغاز 

الطبيعي االإقليمية والدولية. 

املنامة - ديار املحرق: ا�ستعر�ست 
�رشك���ة دي���ار املحرق، م�ساري���ع خمططها 
الرئي����س يف جممع �سيتي �سنرت البحرين، 
اأكرب مركز ت�سوق جتاري باململكة. وتتخذ 
ال�رشك���ة من جممع �سيت���ي �سنرت البحرين 
من�س���ًة ال�ستعرا����س كل م���ن م�ساريعها 
ال�سكني���ة والتجاري���ة، والو�سول ل�رشيحة 
كب���رية من فئ���ات املجتم���ع. وعلى مدى 
ثلث���ة اأ�سهر، بدًءا م���ن �سهر مار�س حتى 
يوني���و، اذ �سيتمك���ن زوار جن���اح دي���ار 
املح���رق باملجم���ع م���ن احل�س���ول عل���ى 
تفا�سيل عن خمتلف م�ساريعها الرائدة.

وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لل�رشكة 
ماه���ر ال�ساعر “ي�رشنا ج���ًدا اأن ن�ستعر�س 
م�ساري���ع املخطط الرئي����س ملدينة ديار 
املحرق يف جمم���ع �سيتي �سنرت البحرين، 
ال���ذي ميثل اأحد اأب���رز الوجهات املثالية 
للت�س���وق والرتفيه املف�سل���ة لدى فئة 
البحريني���ن  املواطن���ن  م���ن  كب���رية 

وال�سياح من دول اخلليج واملنطقة. 
ون�سع���ى ع���رب مبادرتن���ا ه���ذه اإل���ى 
تعري���ف اجلمهور مبا يقدمه هذا امل�رشوع 
اال�ستثنائ���ي م���ن حلول �سكني���ة متنوعة 

م���ن  متع���ددة  �رشائ���ح  تطلع���ات  تلب���ي 
املواطن���ن واالأجانب على حد �سواء، ويف 
مقدمتها م�رشوعي الن�سي���م والبارح. كما 
نهدف ع���رب جناحنا باملجم���ع، ال�ستقبال 
مب�ساريعن���ا  املهتم���ن  ا�ستف�س���ارات 
ال�سكني���ة والتجاري���ة، وم�ساركته���م اآخر 
االإجن���ازات والتطورات حوله���ا. ونت�رشف 
بدعوة اجلميع لزي���ارة معر�سنا يف جممع 
�سيت���ي �سن���رت البحرين ومعرف���ة املزيد 
عن الفر�س اال�ستثمارية الكامنة يف ديار 

املحرق”.
وت�سعى ديار املح���رق عرب تواجدها 
مبوق���ع ا�سرتاتيج���ي بالقرب م���ن بوابة 
رق���م 2 يف جممع �سيتي �سن���رت البحرين، 
ع���ن  املعلوم���ات  م���ن  نب���ذة  لعر����س 
خمططه���ا الرئي����س الذي ي�س���م العديد 
من امل�ساريع الراقية مثل فلل واأرا�سي 
خمط���ط الب���ارح ال�سكن���ي للتمل���ك احلر 
والتي متتاز باإطلل���ة على البحر والقناة 
املائي���ة الرئي�سية يف املدينة، باالإ�سافة 
اإلى م�رشوع الن�سيم بكونه جمتمًعا م�سّوًرا 
متكام���ًل ذو اإطللة خلبة عل���ى القنوات 

املائية.

• وزير النفط	

“زلق �سربينغز” يعلن عن فر�ض اإيجار ممتازة 
ت�سمل قطاعات املقاهي واملطاعم وجتارة التجزئة

يعل����ن  �سربينغ����ز:  زالق   - ال����زالق 
زالق �سربينغ����ز ع����ن فر�����س اإيج����ار مميزة 
للم�ستاأجرين يف قطاع املطاعم و املقاهي 
وجت����ار التجزئ����ة عل����ى م�ست����وى املنطق����ة 
زالق  ويت�س����م  اأي�س����اً،  ودولي����اً  اإقليمي����اً 
�سربينغز كونه وجهة جذب اأولى حيث يعد 
م����لًذا يقع يف قلب منطقة ال����زالق الواقعة 
يف املحافظ����ة اجلنوبي����ة ململك����ة البحرين، 
و�سوف ي�سمل امل�رشوع العديد من املحلت 
واملطاع����م واملقاه����ي الت����ي توف����ر مي����زة 
الطلب م����ن خلل ال�سيارة، �ستتوفر فر�سة 
ح�رشي����ة  للتج����ار املهتم����ن للتعريب عن 
اهتمامه����م لي�سبحوا جزًءا م����ن عائلة زالق 
�سربينغز عندما ي�سل اإلى املرحلة النهائية 
من التطوير عند حلول �سهر اأبريل املقبل. 
اأجرى زالق �سربينغز درا�سة م�ستفي�سة 
قبل ال�رشوع يف تطوير امل�رشوع لفهم �سكان 
املنطقة واملناط����ق املجاورة ب�سكل خا�س 
والبحري����ن ب�س����كل ع����ام، واأ�س����ارت جمي����ع 
االأج����زاء الرئي�سية التي �سملته����ا الدرا�سة 
اإلى اأن قلة وجود خيارات التغذية ال�سحية 
م����ع الرتكي����ز ب�س����كل خا�����س عل����ى وجبات 
الريا�سي����ن  وطل����ب  والغ����داء،  االإفط����ار 

م�سارات ملمار�س����ة ريا�سة امل�سي وركوب 
الدراج����ات ويف حن رغب الط����لب بوجود 
مقاهي لل�سرتخاء يف بيئة مريحة يف الزالق.
باملوق����ع  �سربينغ����ز  زالق  ويت�س����م 
اال�سرتاتيج����ي بالقرب من فن����دق ومنتجع 
ال����زالق”  “حدائ����ق  وم�����رشوع  ال�سوفتي����ل 
الذي يوف����ر الفلل الراقي����ة واملنازل التي 
ت�سمن وجود طلب م����ن املقيمن والزوار 
للمطاع����م  وح����دات  وي�سم����ل  احلالي����ن،  
واملحلت التجارية، حي����ث يهدف امل�رشوع 
للعائ����لت  ج����ذب  اأن يك����ون وجه����ة  اإل����ى 
والطلبة واملجتمع الريا�سي لق�ساء الوقت 
واال�ستمتاع بتجربة رائعة بعيداً عن �سخب 
امل�����رشوع  ويط����رح  و�سجيجه����ا،  املدين����ة 
م�ساحات تاأجري مميزة توفر جتربة ال مثيل 
له����ا للجل�سات الداخلية واخلارجية على حٍد 
�سواء لل�ستمت����اع بالفعاليات واملنا�سبات 

الثقافية واال�سرتخاء يف بيئة مريحة. 
التنفي����ذي  الرئي�����س  نائ����ب  وق����ال  
رئي�����س التاأجري يف �رشكة ال����زالق للعقارات 
فه����د رفي����ع “ي����ود زالق �سربينغ����ز اختيار 
م�ستاأجري����ن متميزين الذي����ن �سي�سيفون 
اإل����ى جترب����ة ال����زوار وتر�سي����خ مكانة زالق 

للعائ����لت  ج����ذب  كوجه����ة  �سربينغ����ز 
واملجتمع����ات الريا�سي����ة يف اإط����ار يعال����ج 
نح����ن  للمجتم����ع،  اال�سرتاتيجي����ة  اخلط����ط 
نقدم للتجار فر�سة ال�ستعرا�س علماتهم 
التجاري����ة من خلل املميزات الفريدة التي 
ميتلكه����ا امل�����رشوع كون����ه اأح����د امل�ساري����ع 
البارزة يف مملكة البحرين، وي�ستطيع التجار 
التوا�سل معي مبا�����رشًة اأو من خلل و�سائل 
التوا�س����ل االإجتماعي حيث نه����دف اإلى اأن 
نك����ون قريبن من التجار لنخت����ار ت�سكيلة 
من اأف�س����ل العلمات التجاري����ة، وي�سعدنا 
االإعلن ع����ن توقيع اتفاقي����ات التاأجري مع 
جمموعة من املطاع����م و العلمات التجارية 
ومنه����ا مطع����م ومقه����ى �سك�سب����ري وكويف 
ريببل����ك وب����ي ريهاب واإن �سب����ا ومتجر بت 
اآرابي����ا، و�سيت����م االإع����لن ع����ن املزي����د من 
الوجه����ات ال�سيق����ة يف قط����اع املطاع����م و 

املقاهي قريباً” 
باملوق����ع  �سربينغ����ز  زالق  ويت�س����م 
فئ����ة  و�س����ط  يف  املمي����ز  اال�سرتاتيج����ي 
م�ستهدف����ة كان����ت بحاج����ة اإل����ى مث����ل هذا 
امل�����رشوع ال����ذي يوف����ر املناظ����ر الطبيعية 
والبيئ����ة اخل�����رشاء اخل�سب����ة، حي����ث �سم����م 

ليتمكن ال����زوار من اال�سرتخ����اء من روتن 
حياتهم اليوم����ي واال�ستمتاع بجمال البيئة 

املحيطة، 
واأو�سح الرئي�����س التنفيذي للعمليات 
ب�رشك����ة ال����زالق للعق����ارات ال�سي����خ �سلمان 
ب����ن خالد اآل خليفة “نح����ن نهدف اأن نكون 
وجه����ة ج����ذب خم�ش�ش����ة لتجدي����د الن�شاط 
حي����ث ت�ساه����م البيئ����ة املحيط����ة بتعزي����ز 
العلق����ات االجتماعية والرفاهي����ة البدنية، 
ويت����م حتقيق ذل����ك كون موقعن����ا يف قلب 

املحافظة اجلنوبية ململكة البحرين، هدفنا 
هو منح وجهة جذب تت�سم بالبيئة املريحة 
واملناظر الطبيعي����ة اخللبة ليتمكن الزوار 
م����ن اال�سرتخ����اء واال�ستمتاع ب����دون احلاجة 
اإل����ى ال�سفر خارج ح����دود اململكة، ونتطلع 
اإل����ى الرتحيب بامل�ستاأجري����ن مل�ساركتهم 

هذه الروؤية واالأفكار” 
ع����ن زالق �سربينغ����ز، وهو م�����رشوع يتم 
تطوي����ره من قب����ل �رشكة ال����زالق للعقارات 
مبب����داأ فري����د يف مرك����ز منطق����ة ال����زالق يف 
نوع����ه  م����ن  واالأول  اجلنوبي����ة،  املحافظ����ة 
يف مملك����ة البحري����ن وي�سته����دف ال�سب����اب 
والريا�سي����ن والعائ����لت، وتبل����غ م�ساحة 
امل�رشوع اأكر من  25 األف مرت مربع، وي�سم 
عدداً من مواقف ال�سيارات الوا�سعة خلدمة 

الزوار.
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21.5 مليون دينار مل�شاريع “فنادق اخلليج” بالبحرين

“داداباي العقاري” ت�شلم “�شيف تري�ش�س” قبل املوعد

ت�زيع 30 % اأرباحا نقدية على امل�ساهمني... امل�ؤيد:

قبل 4 اأ�سهر عن الفرتة املحددة.. ويقع ب�ساحية ال�سيف

اأمل احلامد من املنامة

ك�س���ف رئي����س جمل����س اإدارة جمم�ع���ة فنادق 
اخلليج فاروق امل�ؤيد عن املجم�عة �ستق�م بعملية 
جتدي���د كاملة ملركز اخلليج للم�ؤمت���رات بنح� 4.5 
ملي�ن دينار، حيث �سيت���م اإغالق املركز قبل �سهر 
رم�س���ان على اأن تكتمل اأعم���ال التجديد يف اأكت�بر 
املقب���ل. واأو�سح امل�ؤي���د لل�سحافيني على هام�س 
انعقاد اجلمعية العامة العادي���ة للمجم�عة اأم�س اأن 
املجم�ع���ة �ست�ستمر يف الت��س���ع يف حافظة اأعمالها 
داخل البحرين، حيث �ستق�م بافتتاح مبنى “اأجنحة 
اخللي���ج الفاخرة – اجلف���ر” يف ي�لي� املقبل، وقد 

بلغت تكلفة املبنى 10 ماليني دينار.
واأ�س���ار اإل���ى اأن املجم�عة ب�س���دد االنتهاء من 
جتدي���د �سامل للغ���رف يف فندق ك���راون بالزا الذي 
�سيفتت���ح ي����م االأحد 18 مار�س اجل���اري، ور�سدت 

ميزانية جتاوزت 7 ماليني دينار الأعمال التجديد.
وفيما يتعلق بخط���ط ت��سعية الإن�ساء فندق يف 
جممع كراون بالزا، اأو�سح امل�ؤيد اأن هذه اخلطط مت 
اإيقافها ب�سب���ب التناف�سية بني الفنادق وانخفا�س 
اأ�سع���ار الغرف، م�ؤكًدا عدم اإم���كان اإنفاق 40 اأو 50 
ملي����ن دين���ار على اإن�س���اء فندق مع تراج���ع اأ�سعار 

الغرف الفندقية.
واأ�س���اف امل�ؤي���د اأن املجم�ع���ة ت�ا�سل عملية 
الت��سع اخلارجي يف قط���اع الفنادق يف دبي وقطاع 
التجزئ���ة يف �رسيالن���كا، مبيًنا اأن االأعم���ال االإن�سائية 
للم����رسوع مل تب���داأ يف دب���ي حت���ى االآن، اإال اأن���ه م���ن 
املت�ق���ع اأن تنتهي قبل “اك�سب� دبي 2020” بنح� 
3 اأ�سهر، وبتكلفة 40 ملي�ن دينار. اأما يف �رسيالنكا، 
ف���اإن امل�رسوع جاه���ز و�سيبداأ العمل خ���الل �سهرين، 

وتبلغ تكلفته ملي�ن دينار.
و�سادق���ت اجلمعية العام���ة العادية للمجم�عة 
عل���ى ت�زيع اأرب���اح نقدية عل���ى امل�ساهمني بن�سبة 
30 % م���ن راأ�س املال املدف����ع، اأي ما قيمته نح� 
6.78 ملي�ن دينار، ب�اقع 30 فل�سا لل�سهم ال�احد، 
و�سيت���م البدء بت�زيع االأرباح النقدية من تاريخ 19 

مار�س اجلاري.
كم���ا وافق���ت اجلمعي���ة عل���ى تخ�سي����س مبلغ 
1.027 ملي����ن دين���ار تقريًب���ا اإ�س���ايف لالحتياطي 
القان����ين. وكذل���ك تخ�سي�س مبل���غ 213.78 األف 

دينار تقريًبا لالأعمال اخلرية، و10 اآالف دينار لدعم 
امل�ؤ�س�س���ات االأكادميي���ة والبحثي���ة والت�س�يقي���ة، 
وتدوي���ر نح���� 1.18 ملي�ن دينار كاأرب���اح م�ستبقاة 

ترحل لل�سنة املقبلة.
وبخ�س�����س انتخاب اجلمعي���ة اأع�ساء املجل�س 
االإدارة لالأع����ام الثالث���ة املقبلة، فق���د عينت �رسكة 
ممتل���كات ممث���ال عنها، وهم���ا )بيرت ك����ك، واأحمد 
جناح���ي(، وممثل واحد ع���ن �رسكة اأ�س����ل ه� خالد 
ح�س���ني تق���ي، وف���از 7 اأع�س���اء من جمل����س االإدارة 
بالتزكية لعدم تقدم اأحد اآخر، وهم )فاروق امل�ؤيد، 
خالد كان�، ف�زي كان�، حممد ب�زيزي، حممد ح�سني 

يتيم، عادل امل�سقطي، وجا�سم عبدالعال(.
وق���ررت اجلمعية العم�مية تر�سيح ف�زي كان� 

نائًبا لرئي�س جمل�س االإدارة.
وحققت املجم�ع���ة اإي���رادات اإجمالية بلغت 3 
7.261 ملي����ن دين���ار 2017 مقارن���ة ب���� 36.377 
ملي����ن دينار للفرتة نف�سه���ا 2016 بزيادة قدرها 
884،543 دينار مبا يعادل 2.43 %. وبلغت اأرباح 

املجم�ع���ة 11.04 ملي�ن دينار للفرتة املنتهية يف 
31 دي�سم���ر 2017 مقارنة ب� 10.01 ملي�ن دينار 
للفرتة نف�سها  2016 بزي���ادة قدرها 1.03 ملي�ن 
دين���ار، اأي بن�سب���ة قدره���ا 10.3 % )قبل ت�سمني 
اأرب���اح الع���ام ال�ساب���ق بارب���اح م�ؤقتة مل���رة واحدة 

وقدرها 6.126 ملي�ن دينار(.
واأب���رز امل�ؤي���د التحدي���ات التي ت�اج���ه قطاع 
ال�سياف���ة، حي���ث �سهد القط���اع تده����ًرا يف ن�سبة 
االإ�سغ���ال وانخفا����س معدالت اأ�سع���ار الغرف خالل 
ال�سن����ات االأربع املا�سية. وت�س���ر االأرقام املعلنة 
م�ؤخ���ًرا م���ن جان���ب حملل���ي ال�س����ق “STR” اإل���ى 
انخفا����س يف اإيرادات الغرف املتاح���ة بن�سبة 11.8 
% يف قطاع الفنادق بالبحرين، مع انخفا�س ن�سبتي 

االإ�سغال ومت��سط اأ�سعار الغرف خالل 2017. 
ب���دوره، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي للمجم�عة 
جارفيلد ج�نز “حقق���ت املجم�عة نتائج اإيجابية يف 
2017 عم�ما، ولكن الرتاجع ال�سائد يف م�ست�ى اأداء 

قطاع ال�سيافة ه� م�سدر قلق حقيقي”. 

واأ�س���اف اأن املجم�ع���ة ب�س���دد االنته���اء م���ن 
جتدي���د �سام���ل للغ���رف يف فن���دق ك���راون ب���الزا، 
و�ستق����م خالل 2018 بعملي���ة جتديد كاملة ملركز 
اخللي���ج للم�ؤمترات وكذلك جتدي���د مطاعم ال�احة، 
والبرج�ال، وقاعة �سرل�ك ه�ملز، ومطعم في��سنز 

يف فندق اخلليج.
واأ�ساف “لق���د قمنا بت�قيع اتفاقية تعاون مع 
ال�سيف االإيط���ايل العاملي “جيانكارل���� بربليني” 
احلائ���ز اأك���ر من م���رة على جنم���ة مي�س���الن �ستار، 
والذي �سيق�م بقيادة فريق العمل مبطعم الفندق 
االإيط���ايل “البرج����ال” بال�رساك���ة مع فن���دق اخلليج، 
و�سيت���م اإع���اده افتتاح���ه بع���د التجدي���دات با�سم 

“البرج�ال باي بربليني”.
وبالن�سب���ة الأعم���ال التجدي���د الت���ي �ستنفذ يف 
مطع���م في��سن���ز، اأو�س���ح جارفيلد “�سيت���م اإعادة 
افتتاح املطعم حتت اإ�رساف اأحد طهاة فندق اخلليج 
م���ن ال�سباب امل�ه�ب���ني ال�سي���ف البحرينية “تالة 

ب�سمي” مب�سمى “في��سنز باي تالة”.

املنام���ة -داداب���اي العقاري���ة: ك�سف���ت �رسكة 
داداباي للتط�ير العقاري، عن اأن اأحدث م�رسوعاتها 
العائلي���ة الفائ���ز بج�ائ���ز عدي���دة، م����رسوع �سي���ف 
تري�س����س: جاهز االآن للت�سلي���م للعمالء وذلك قبل 
اأربعة اأ�سهر من امل�عد املحدد لذلك. ويتك�ن برج 
�سيف ترا�س����س، ال�اقع يف قل���ب �ساحية ال�سيف، 
م���ن 29 طابقا وي�سم 173 �سق���ة �ست�دي� وغرفة 
واح���دة وغرفتني وثالثة غرف مع ترا�س كبر ليمنح 
منط حي���اة وت�سهيالت ترفيهي���ة يف املنطقة التي 
تزخ���ر بالعديد م���ن املراف���ق ال�سكني���ة والتجارية 
والرتفيهي���ة.  وق���ال املدي���ر املنت���دب ملجم�ع���ة 
داداب���اي العقارية، �سبر داداب���اي “اكتملت اأعمال 

البن���اء يف امل����رسوع يف دي�سم���ر املا�س���ي عقب 19 
�سه���را م���ن ب���دء امل����رسوع يف ماي���� 2016. وقمن���ا 
بت�سميم وبناء برج �سي���ف ترا�س�س لت�فر الراحة 
وال�سكين���ة والرفاهية ومنط حياة عائلي فخم وذلك 
باأ�سع���ار منا�سب���ة و�س���ط بيئة حي���ة يف قلب منطقة 
ال�سي���ف. كان ال�ف���اء بال�ع�د من اأه���م ال�سعارات 
لدين���ا يف ال�رسكة ونح���ن �سعداء لنعل���ن باأننا �س�ف 
ن�سل���م ال�ح���دات ال�سكني���ة للم�سرتين قب���ل تاريخ 
الت�سليم املتفق علي���ه”. وت�سمل الت�سهيالت التي 
يحت�يه���ا امل����رسوع م�ساحة خ�رساء م�سج���رة لالأطفال 
وم�قع لل�س�اء وقاعة متع���ددة اال�ستعمال و�سينما 
وغرفة األعاب مع طاولة تن�س وبلياردو وملعب تن�س 

ومالعب ا�سك�ا�س وكرة ال�سلة ومم�سى للجري وناد 
�سحي م���زود بالكامل مع �ساونا وجاك����زي للن�ساء 
والرج���ال على حدة وبركة �سباح���ة وم�قع للت�سم�س 
وجاك����زي خارجي يف ال�سقف. م���ن جهة اأخرى، �رسح 
املدير املنتدب ل�رسكة بيجا�س�س العقارية امل�س�ق 
عزي���ز  العقاري���ة،  داداب���اي  مل�رسوع���ات  احل����رسي 
ميتاي�اال “ اأن اأكر من 70 % من ال�حدات ال�سكنية 
قد مت بيعها لعمالء ينتم�ن اإلى 19 جن�سية خمتلفة. 
معظم امل�سرتين هم من البحرين يليهم اخلليجيني 
واملغرتب���ني من خمتل���ف اجلن�سيات االأخ���رى. يتم 
اإبالغهم حالي���ا بتاريخ الت�سلي���م واإجراءاته و�سيتم 

ت�سليمهم املفاتيح ل�حداتهم ال�سكنية قريبا”.

• جمل�س اإدارة فنادق اخلليج	

االنتخاب���ات  جلن���ة  رئي����س  اأك���د 
ملجل����س اإدارة غرفة جت���ارة و�سناعة 
البحرين لل���دورة 29 جا�سم عبدالعال 
ع���دم تلق���ي اأي طع���ن عل���ى نتائ���ج 

انتخابات الغرفة حتى االآن.
وكان���ت انتخاب���ات الغرف���ة ق���د 
عقدت ي�م ال�سبت املا�سي النتخاب 
جمل�س ادارة جديد، حيث بلغت ن�سبة 
امل�ساركة يف العملية االنتخابية 21.5 
%، وبلغ عدد االأوراق التي اأخرجت من 
ال�سندوق م���ن جانب جلنة االنتخابات 
)6980( ورق���ة اقرتاع، فيما بلغ عدد 
االأوراق الت���ي ا�ستبع���دت م���ن جانب 
اللجن���ة ملخالفة النظ���ام )23( ورقة 

اقرتاع.

الدوحة – مبا�رس: تقل�س عدد الزوار 
القادم���ني اإل���ى قط���ر م���ن دول جمل�س 
التع���اون اخلليجي بن�سبة 46.6 % خالل 
العام 2017 من جراء املقاطعة العربية، 
مما اأدى اإلى تقل�س االأعداد عم�ما 23.2 
%. واأظه���ر التقري���ر ال�سن����ي للهيئ���ة 
العامة لل�سياحة القطرية ال�سادر، اأم�س 
اأن اإجم���ايل ع���دد ال���زوار القادم���ني من 
اخلليج بلغ 752.8 األف زائر، مقابل 1.4 

ملي�ن زائر العام 2016.
وذك���ر التقرير اأن تراجع عدد الزوار 
م���ن دول اخلليج ياأتي ب�سب���ب مقاطعة 
ال�سع�دي���ة واالإم���ارات والبحرين وم�رس 
لقطر يف ي�ني� املا�سي اإلى جانب اإغالق 
املنافذ الرية والبحرية واجل�ية يف وجه 
االأخ���رة. ون�ه اإل���ى اأن قطر جل���اأت اإلى 
تع�ي�س اإغالق وجه���ات دول املقاطعة 
باإطال���ة زم���ن رح���الت الط���ران ورف���ع 
تكلفتها عل���ى املقيمني يف تلك الدول 

من غر م�اطنيها. 
كم���ا جلاأت اإل���ى اإعط���اء العديد من 
املمي���زات ال�سياحية لرفع ع���دد الزوار 
اإليها اأبرزها اإعفاء م�اطني 80 دولة من 

تاأ�سرة الدخ�ل اإليها.
وتقل����س اأي�ساً ع���دد القادمني من 
ال���دول العربي���ة االأخ���رى بن�سب���ة 25.5 
% لي�س���ل اإل���ى 165.3 األ���ف زائر خالل 
2017، مقابل 221.9 األف زائر 2016.

ووفقا للتقرير، تراج���ع عدد الزوار 
من دول اآ�سيا، واالأمركيتني بن�سبة 1.3 
% و1.2 على الت�ايل. ويف املقابل قفز 
عدد القادمني م���ن دول اأفريقية اأخرى 
43.4 %، اإل���ى 46.5 األ���ف زائر، مقابل 
21.4 األ���ف زائر يف 2016. وب�سكل عام 
فقد تراجع ع���دد ال���زوار القادمني اإلى 
قطر خ���الل 2017 بن�سب���ة 23.2 % اإلى 
2.25 ملي����ن زائر، مقابل 2.94 ملي�ن 

زائر 2016.

جلنة انتخابات “الغرفة” 
مل تتلَق اأي طعن

47 % انخفا�س اأعداد الزوار 
اخلليجيني اإلى قطر 2017

املحرر االقت�شادي

وجت���ارة  �سناع���ة  غرف���ة  انتخاب���ات  انته���ت 
البحري���ن يف دورته���ا ال�29، والت���ي و�سفت باأنها 
االأق�ى منذ تاأ�سي�س هذا ال�رسح االقت�سادي الكبر 
قب���ل نح� 78 عاما، �س�اء من حيث عدد املر�سحني 
)72 مر�سح���ا(، اأو م���ن حيث عدد االأع�س���اء الذين 
يحق لهم الت�س�يت والبالغ 32746 ع�س�ا، قيا�سا 

بالدورات ال�سابقة.
واأعلن���ت جلن���ة االنتخابات اأم����س االأول اأ�سماء 
الفائزين ل�سغل مقاعد جمل�س االإدارة ال� 18، التي 
�سيط���رت عليها كتلة جت���ار برئا�س���ة �سمر نا�س 
حيث ح�س���دت 10 مقاع���د، فيما ف���ازت “�رساكة” 
وهي الكتلة املناف�سة الرئي�سة ب� 7 مقاعد، وح�سل 
امل�ستقل����ن عل���ى مقعد واحد، يف ح���ني خ�رس جميع 
اأع�ساء كتل “الغد” و”تعاون” و”تنمية وجتديد”.

وبلغت ن�سبة الت�س�يت 21.5 % وهي ت�سكل 
نح� 7003 اأع�ساء.

الع���بء كبر عل���ى االأع�ساء اجل���دد خ�س��سا 
الرئي����س املت�ق���ع، �سم���ر نا����س، ال���ذي اكت�سح 
بح�س�ل���ه عل���ى 9368 �س�ت���ا، وبف���ارق كبر عن 

الناج���ح الثاين من حيث عدد االأ�س�ات حيث و�سل 
الف���رق 3159 �س�ت���ا، فالرتك���ة ثقيل���ة والطريق 
غ���ر ممهد، وامل�ساكل يف بي���ت التجار تفي�س من 

املكاتب، ومن االأب�اب والن�افذ اأي�سا.
“اأب����  الغ���رب  ب���اأن  “نت�س���دق”  م���ا  دائم���ا 
الدميقراطية”، ون�سمع الكثر عن املمار�سات التي 
نت�ق���ف عندها ونتمنى اأن تك�ن يف دولنا العربية، 
فمث���ال معظمنا ق���راأ اأخبارا عن ا�ستقال���ة وزير نقل 
يف دول���ة اأوروبية بعد وق�ع حادث مروري ق�ي، اأو 
كيف اأن زعيم احلزب “الفالين” هناأ مناف�سه زعيم 
احلزم “العالين” لنجاحه يف االنتخابات بعد اعرتافه 
باخل�س���ارة، رغم “�ستمه���م” و”اتهامهم” بع�سهم 

خالل فرتة الدعاية.
ه���ذه االأمثل���ة الدميقراطي���ة وغره���ا الكثر 
“مع ف���رق الت�سبيه” حدثت اأم����س واأم�س االأول يف 
البحرين خالل انتخاب���ات الغرفة بل وزادت عليها، 
فلم ن�سمع �ستما اأو “تخ�ينا” بني املر�سحني، حتى 
مل ت�سهد هذه ال���دورة اأية اإ�ساعات على عك�س كل 

االنتخابات وعلى خمتلف اأن�اعها.
تقّب���ل اخلا�رسون النتيجة ب�س���در رحب وهناأوا 
الفائزي���ن، ومل ن�سمع اأن اأحدا يري���د تقدمي طعن، 

ما يعن���ي اأن هناك ثقة بنزاه���ة العملية االنتخابية 
برمتها.   كما وج���ه معظم املر�سحني ر�سائل �سكر 
على خمتلف و�سائل الت�ا�سل االجتماعي للناخبني 

�س�اء مل�ؤيديهم اأو غرهم.
االأمر االأكر اأهمية، ه���� اإلزام كتلة جتار وهي 
�ساحب���ة اأكر ع���دد مقاعد، نف�سه���ا بخطة ال� 100 
ي����م والتي رك���زت على 5 م�س���ارات، 4 منها ح�ل 

اأداء ال�س�ق وواحد الأداء الغرفة.
وهذه حالة دائما م���ا تتكرر يف الدميقراطيات 
املتقدمة، رغ���م اأن عديدا من احلك�م���ات العربية 
انتهجتها يف ال�سن����ات االأخرة، لكن تبقى الفكرة 

يف اإمكانية املحا�سبة.
فهل �سراق���ب ال�سارع التج���اري اأداء جمل�س 
اإدارة الغرف���ة اجلدي���د ويحا�سب���ه بع���د 100 ي�م؟ 
بن���اء على اإ�س���ارات ال�س�ق والقط���اع التجاري فاإن 

اجل�اب، نعم.
�سمر نا����س، الرئي�س املت�ق���ع للغرفة، قال 
“نعتق���د اأنن���ا بحاجة ل��س���ع اأعمالنا عل���ى امل�سار 
ال�سحي���ح خ���الل ال� 100 ي����م االأول���ى بحيث نرى 
النتائج عل���ى امل�ست�ى املت��س���ط والبعيد وبهذا 

نقي�س النتائج ون�سحح امل�سار”.

“الغــرفـــــة”.. انتخــــابــــات علـــــى طـريقــــة “الغــــرب”
مازن الن�شور

• �سبر داداباي	

 ت�شوير ر�شول احلجريي

11 ملي��������ن دين���������ار �ساف��������ي رب�������ح “فن���������ادق اخللي�������ج”
ل��ل��م���ؤمت��رات اخل��ل��ي��ج  م���رك���ز  ل��ت��ج��دي��د  دي���ن���ار  م��ل��ي���ن   4.5
������رسي�����الن�����ك�����ا يف  ل�����ل�����ت������������س�����ع  دي���������ن���������ار  م������ل������ي�������ن 
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ت�قع الرتخي�ص ملئات ال��سطاء العقاريني حتت مظلة “م�ؤ�س�سة التنظيم”

االبتكار عن�رص حا�سم يف حتفيز النم� االقت�سادي وخلق فر�ص العمل

انطالق “معر�ض الو�شاطة” غًدا مب�شاركة 20 �رشكة

يف ور�شة “التكنولوجيا والتطور: و�شائل لتنويع االقت�شاد”... عبداهلل بن اأحمد:

علي الفردان من املنامة

توق����ع  نائب رئي�ض جمعي����ة البحرين العقارية 
�شال����ح فقيه����ي اأن يت����م ت�شجيل مئ����ات الو�شطاء 
العقاري����ن خ����الل االأ�شه����ر املقبل����ة حت����ت مظل����ة 
موؤ�ش�ش����ة التنظي����م العق����اري التي ب����داأت ن�شاطها 

مطلع ال�شهر اجلاري.
واأثنى فقيهي على موؤ�ش�شة التنظيم العقاري 
والقوانن اجلديدة التي تنظم القطاع عموما وعمل 
الو�شاط����ة العقاري����ة والتقييم، الفتا اإل����ى اأن ذلك 
�شيعطي ثقة اأكرب بال�ش����وق العقارية، ومينع عددا 
م����ن املمار�ش����ات التي كان����ت ت�شيء اإل����ى املهنة، 
والتي ت�شل بع�شها للمحاكم جراء ممار�شة عدد من 
االأ�شخا�ض غري املرخ�شن مهنة الو�شاطة العقارية 

يف ال�شوق املحلية.
جاء ذلك عل����ى هام�ض املوؤمتر ال�شحايف الإعالن 
معر�����ض البحرين للو�شاطة العقارية 2018، والذي 
ينظ����م للمرة االأول����ى يف البحرين  ب����دًءا من يوم غد 
االأربع����اء وي�شتمر حت����ى  اخلمي�ض، و�ش����ط توقعات 
مب�شارك����ة 20 �رشك����ة وح�ش����ور قراب����ة 6 اآالف زائر. 
وينظ����م املعر�����ض م����ن جان����ب �رشك����ة اإك�شرب�شن����ز 
لالت�شاالت الت�شويقية بالتعاون مع جمعية البحرين 
العقارية، اإذ يحظى برعاي����ة وزير االأ�شغال و�شوؤون 
البلدي����ات والتخطيط العم����راين ع�شام خلف،وذلك 

بقاعة البحرين للموؤمترات يف فندق الكراون بالزا.
وق����در فقه����ي وج����ود اأكرث م����ن األ����ف موؤ�ش�شة 
جتاري����ة متتل����ك رخ�ش����ا يف املجال العق����اري، الفتاً 
اإل����ى اأن العقارين ب����داأوا با�شت�ش����دار الرتاخي�ض 

اجلديدة من موؤ�ش�شة التنظم العقاري بعد اأن تولت 
املوؤ�ش�ش����ة عملية اإ�ش����دار الرخ�����ض العقارية التي 

كانت تديرها وزارة العدل �شابقا.
واأ�شار اإلى جملة من املتطلبات التي �شت�شمن 
وجود كف����اءات عقارية مثل ا�ش����راط وجود اخلربة 
والتدري����ب للمرخ�شن اجلدد، موؤك����دا اأن اجلمعية 
ب�شدد مبادرات الإ�رشاك ال�شباب يف املجال العقاري 
من خالل تاأهيلهم للح�شول على دبلوما متخ�ش�شة 
يف الو�شاط����ة العقاري����ة يف مب����ادرة ه����ي االأولى من 
نوعه����ا يف البحري����ن وذلك بالتع����اون مع “متكن” 
واأحد املعاهد املتخ�ش�شة يف دبي، متوقعا اأن ترى 
املبادرة النور خالل العام اجلاري. وبن اأن الدورات 
التدريبي����ة �شتتاح يف بداي����ة املبادرة اإل����ى اأع�شاء 
جميعة البحرين العقارية، والتي يقدر عددهم بنحو 
150 ع�ش����وا من �رشكات واأفراد مرخ�ض لهم العمل 

يف جمال العقارات.
م����ن جانبه����ا، قال����ت االأم����ن الع����ام للمعر�ض 
 ،Expressions ل�رشك����ة  التنفي����ذي  والرئي�����س 
ال�رشكة املن�شق����ة الإدارة وت�شوي����ق املعر�ض اأ�شيل 
املهند�����ض اإن “فك����رة معر�ض البحري����ن للو�شاطة 
العقارية 2018 تبل����ورت قبل 3 �شنوات يف الوقت 
الذي ت�شه����د فيه البحرين قف����زات كبرية يف جمال 
العق����ارات متا�شيا م����ع الروؤي����ة االقت�شادية 2030 
للمملك����ة، والتي تدع����م اال�شتثم����ار االقت�شادي يف 
القطاع����ات غري النفطية. وقد متت درا�شة اجلدوى 
لفكرة املعر�����س الذي ياأتي ليقل�����س الفجوة بني 
العر�����ض والطل����ب يف �ش����وق العق����ارات ال�شكني����ة 
والتجارية املعرو�شة، وليكون مبثابة من�شة �شنوية 

اللتقاء البائع وامل�شرتي حتت �شقف واحد”.
واأ�شافت املهند�ض “يتمتع املعر�ض باهتمام 

بالغ ودعما مميزا ب����دءا من الوزير خلف الذي اأعرب 
عن اأهمي����ة الفعالي����ات العقارية، وق����دم لنا دعمه 
الإجن����اح احلدث، اإل����ى جانب ال�رشاك����ة االإ�شرتاتيجية 
للمعر�ض مع موؤ�ش�شة “متكن”، والدعم اللوج�شتي 
من غرف����ة جت����ارة و�شناع����ة البحرين، اإ�شاف����ة اإلى 
دعم عدد م����ن موؤ�ش�ش����ات القطاع الع����ام واخلا�ض 
ذات العالق����ة، والرعاي����ة االإعالمي����ة املمي����زة لعدد 
من القنوات االإعالمي����ة واملطبوعات املت�شلة بهذا 

املجال”.
وحول اأهمية اإقام����ة معر�ض البحرين للو�شاطة 
العقاري����ة يف الوقت احل����ايل، اأو�شح نائ����ب رئي�ض 
جمعية البحري����ن العقارية، �شال����ح فقيهي “ي�شم 
املعر�����ض خمتل����ف العق����ارات اجلاه����زة واملتاح����ة 
يف ال�ش����وق البحريني����ة باأ�شع����ار ومقايي�����ض تلب����ي 
احتياجات اجلميع يف م����كان واحد مما ي�شهل عملية 

التعامل مع عرو�ض العقارات، حيث يخدم املعر�ض 
�رشيحة مهمة من امل�شتثمرين يف االقت�شاد املحلي، 
واملنتفعني من اخلدمات ال�شكنية وحديثي الزواج، 
والكثري م����ن امل�شتثمري����ن اخلليجي����ني، كما يوفر 
فر�ش����ة االلتق����اء مب�شوق����ي العق����ارات وال�شما�رشة 
املعروفن اإلى جانب مقدم����ي اخلدمات امل�شاندة 

التي يحتاجها اأي مالك عقار”.
واأ�ش����ار فقيهي اإلى اأه����داف تنظيم املعر�ض، 
قائ����ال “يه����دف املعر�����ض لتعزي����ز ثقاف����ة العقار 
يف البحري����ن، واإل����ى متكن جي����ل م����ن البحرينين 
العق����اري،  القط����اع  وتطوي����ر  لقي����ادة  املوؤهل����ن 
ولتطوي����ر العاملني واخلدم����ات يف قطاع اال�شتثمار 
والو�شاطة العقارية، اإلى جانب دعوة جميع اجلهات 
املعنية بتطوير وتنمية القطاع من عقارية ومزودي 

اخلدمات امل�شاندة حتت �شقف واحد”.
وحتدث مدي����ر الت�شويق يف �رشك����ة هاو�ض مي، 
حمم����د حمم����ود ع����ن رعايته����م الر�شمي����ة ملعر�ض 
البحري����ن للو�شاط����ة العقاري����ة االأول، قائ����ال “منذ 
بداي����ة معرفتنا بفك����رة املعر�س، حر�ش����ت ال�رشكة 
على تقدمي الرعاية الر�شمية الإمياننا باأهمية تنمية 
وتطوير القط����اع العقاري يف اململك����ة، وملا مل�شنا 
م����ن اهتمام ودقة يف التنظيم. كم����ا يوفر املعر�ض 
من�شة �رشورية لدعم اال�شتثمار يف القطاع العقاري، 
وحتفي����ز البحريني����ني لب����دء م�شاري����ع يف املج����ال 
العق����اري وامتهان ه����ذه املهنة املمي����زة يف خ�شم 
النم����و االقت�ش����ادي يف اململك����ة. و�شتط����رح �رشكة 
هاو�ض مي اآخ����ر م�شاريعها العقارية خالل املعر�ض 

بعرو�ض تناف�شية للزائرين خالل فرتة املعر�ض”.

املنام����ة - بنا: نظم مركز البحري����ن للدرا�شات 
اال�شرتاتيجي����ة والدولية والطاق����ة “درا�شات” اأم�ض 
بالتعاون م����ع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، وجلنة 
االأم����م املتح����دة االقت�شادي����ة واالجتماعي����ة لغ����رب 
اآ�شي����ا “اال�شك����وا”، فعالي����ات ور�ش����ة عم����ل بعنوان 
“التكنولوجيا والتطور: و�شائل لتنويع االقت�شاد”، 
وذلك �شم����ن التزام مملكة البحرين بتحقيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة 2030.
وهدف����ت ور�ش����ة العم����ل اإل����ى ت�شلي����ط ال�شوء 
على دور التكنولوجي����ا واالبتكار يف تنفيذ وحتقيق 
اأهداف التنمي����ة امل�شتدام����ة 2030، وتعزيز الوعي 
ح����ول ال�شب����ل واالأدوات املتاح����ة لتحقي����ق عن�����رش 
االبت����كار، والذي ياأتي �شمن قائم����ة اأهداف التنمية 

امل�شتدامة البالغ عددها 17 هدفاً.
كم����ا رك����زت الور�ش����ة اأي�ش����اً عل����ى انعكا�شات 
التكنولوجيا على التنمية االجتماعية-االقت�شادية، 
والتط����ور يف اال�شرتاتيجيات الوطني����ة وال�شيا�شات 
املنفَذة يف اإطار بن����اء اقت�شاد املعرفة يف البحرين، 
م����ن اأج����ل امل�شاع����دة عل����ى حتديد مكون����ات اخلطة 
الوطنية، وتعري����ف املوؤ�ش�شات املحورية املطلوب 

م�شاهمتها الإجناز التطوير االقت�شادي.
وحتدث يف اجلل�ش����ة االفتتاحية للور�شة، رئي�ض 
جمل�ض اأمناء مركز “درا�شات” ووكيل وزارة اخلارجية 
لل�شوؤون الدولية ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، 
املن�شق املقيم لدى االأمم املتحدة، واملمثل املقيم 
ل����دى الربنام����ج االإمنائ����ي لالأمم املتح����دة يف مملكة 
البحرين اأمن ال�رشق����اوي، ومدير دائرة التكنولوجيا 

للتطور “اال�شكوا” حيدر فريحات.
واأو�ش����ح ال�شي����خ عبداهلل ب����ن اأحم����د اآل خليفة 
لوكال����ة اأنباء البحري����ن )بنا( اأن ه����ذه الور�شة تاأتي 
�شم����ن �شل�شل����ة ور�����ض عم����ل وفعالي����ات ينظمه����ا 
املرك����ز يف اإطار اإعداد تقرير التنمية الب�رشية ململكة 
البحري����ن، باالإ�شاف����ة اإل����ى امل�شاهم����ة يف حتقي����ق 
التنمي����ة امل�شتدام����ة، حي����ث ت�شتعر�����ض الور�ش����ة 
اأف�ش����ل ال�شيا�شات اإقليمياً ودولي����اً حول ا�شتخدام 

التكنولوجي����ا واالبتكار لتنويع االقت�شاد، وبيان اأثر 
التكنولوجيا يف خطة التنمية 2030 واأهداف التنمية 
امل�شتدام����ة، وم����ا تطرح����ه م����ن فر�����س وحتدي����ات، 
لتحقيق التنوع واالبتكار يف ظل االقت�شاد الرقمي، 
ف�ش����ال عن فتح الباب اأمام ال�شب����اب لال�شتفادة من 
التط����ورات التكنولوجي����ة، يف �شي����اق امل�شاواة بن 

اجلن�شن.
وق����ال: “اإن مملك����ة البحرين من اأوائ����ل الدول 
الت����ي تعمل عل����ى دمج خط����ة التنمي����ة امل�شتدامة، 
واأه����داف التنمية امل�شتدام����ة 2030 �شمن خططها 
الوطنية، وذلك من خالل دعمها للتطور التكنولوجي 
واالبت����كار، وباتت منوذًجا ومرك����ًزا عاملًيا يف ريادة 
االأعم����ال، وحققت جناحات نوعي����ة يف هذا املجال”، 
م�ش����ريا يف ه����ذا ال�ش����دد اإل����ى ا�شت�شاف����ة البحرين 

املوؤمتر العاملي لريادة االأعمال العام املقبل.
واأك����د ال�شيخ عبداهلل ب����ن اأحم����د اآل خليفة، اأن 
مملكة البحرين بقي����ادة عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليف����ة، ويف اإطار جهود 
احلكومة وا�شرت�ش����اًدا بروؤية البحري����ن االقت�شادية 
2030، ت����ويل اأهمي����ة كب����رية لبلوغ كاف����ة اأهدافها 
االإمنائي����ة ع����رب مواءم����ة اخلط����ط الوطني����ة واالأط����ر 
اال�شرتاتيجية وال�شيا�شات الوطنية ململكة البحرين 
مع اأهداف التنمية امل�شتدام����ة االأممية، وياأتي اإيالء 
االإهتم����ام بتعزيز االبت����كار باعتباره عن�����رشًا حا�شًما 
وحيوًيا يف حتفيز النم����و االقت�شادي، واإيجاد فر�س 

العمل.
م����ن جانبه، اأك����د ال�رشقاوي اأهمية ه����ذه الور�شة 
للتكنولوجيا والتنمية االقت�شادية، ملا لهما من اأثر 
كبري يف دفع عجل����ة التنمية االقت�شادية، منوهاً بان 
التطور الذي حدث يف ال�شنوات اخلم�ض املا�شية يف 
الق����درة احل�شابية اأدى الى دخ����ول تكنلوجيا جديدة 
كال����ذكاء اال�شطناع����ي وامور االنرتن����ت وغريها من 
تط����ورات وان ه����ذا التغيري ال�رشي����ع يف التكنولوجيا 

يدفع بالتطور يف اأوجه االقت�شاد.
ودعا الدول اإلى التعزز باملقومات التكنولوجية 

والت����ي �شوف متكنها من التط����ور وبالتايل حت�شن 
م�شتوى املواطن وال����ذي يتطلب تغيري العديد من 
ال�شيا�ش����ات التنموي����ة والتعليمية، منوه����اً باأنه من 
هنا جاءت فكرة هذه الور�شة للبحث عن ال�شيا�شات 

املطلوب تفعيلها.
واأو�ش����ح ال�رشق����اوي ان مملكة البحري����ن تتميز 
ببني����ة حتتي����ة تكنولوجي����ة حقق����ت ق�ش�����ض جناح 
كث����رية، كتلك املوج����ودة يف احلكوم����ة االلكرونية، 
والتناف�شي����ة واملطل����وب ه����و تعزي����ز ه����ذه البني����ة 
لتحاف����ظ البحرين عل����ى مكانته����ا املتقدمة يف عامل 
التكنولوجيا واالب����داع حيث �شنفت مملكة البحرين 

يف املرتبة 66 بن دول العامل.
ببني����ة  كذل����ك  تتمت����ع  البحري����ن  اأن  واأ�ش����اف 
تعليمي����ة توؤهلها لتب����وء االف�شلي����ة يف التناف�شية، 
وان ك����ربى ال�رشكات التكنولوجيا هي عبارة عن فكر 
مبدع وخالق ال حتت����اج الى �شغل حّيز مكاين كبري يف 
الوقت الذي تدر فيه عوائد مالية كبرية تعتمد على 

القدرات الب�رشية.
واأ�ش����اف ال�رشق����اوي اأنه يج����ب اإعط����اء ال�شباب 
الفر�ش����ة لالب����داع وخا�ش����ة ال�شن الفئوي����ة من 18 
اإل����ى 30 لالنطالق م����ن املحلية اإل����ى االإقليمية ومن 
ث����م الدولي����ة، معرباً عن اأمله ب����اأن ُت�شهر جميع هذه 
االأف����كار وبوتقته����ا يف تقرير التنمي����ة الب�رشية الذي 

�شي�شدر لهذا العام.
من جهت����ه، اأ�شار فريحات اإل����ى دور “االأ�شكوا” 
يف خدم����ة ال����دول العربية من خ����الل 7 برامج تغطي 
اجلوانب، االقت�شادية، واالجتماعية، والتكنولوجية، 
وامل����راأة، واالح�ش����اء، والتنمي����ة امل�شتدامة، وف�ض 
النزاعات، حي����ث تقوم “االأ�شكوا” بتقدمي الن�شائح 
ال�شيا�شي����ة ل�شن����اع الق����رار عل����ى م�شت����وى الوطن 

العربي.
واأع����رب فريح����ات ع����ن فخ����ره ب����اأن ت�شت�شيف 
البحرين هذه الور�شة والتي تتطرق الى التكنولوجيا 
والتنمية امل�شتدامة وتاأتي بال�رشاكة مع مكتب االأمم 
املتح����دة االمنائي لدى مملك����ة البحرين وهو تعاون 

ثالث����ي م�شرك ما بني جه����ة وطني����ة وبحثية وجهة 
اإقليمي����ة، م�ش����دداً على اأن����ه كلما اأ�شبح����ت م�شادر 
الدخل متنوع����ة ومتعددة كلما قل����ت املخاطر التي 
قد تنجم م����ن اعتماد االقت�شاد الوطني على م�شدر 
واحد حتى لو كان هذا امل�شدر غني كقطاع البرتول 
معربا عن امله باخلروج بتو�شيات ت�شب يف م�شلحة 

التنوع االقت�شادي.
ويف ت�رشيح لوكالة اأنباء البحرين، رحب ال�شفري 
الربيط����اين ل����دى اململك����ة �شاميون مارت����ن بفكرة 
اإقام����ة ه����ذه الور�شة والت����ي حتاول فيه����ا احلكومة 
البحريني����ة اإيج����اد طرق لتنويع االقت�ش����اد، والبحث 
عن �شب����ل االبتكار واالبداع، م�شيفاً ان هذه الور�شة 
جنحت يف جم����ع جهات متعددة ومتنوعة كموؤ�ش�شات 
االأمم املتح����دة وجهات حكومية باال�شافة اإلى مركز 
“درا�شات” وال����ذي ميثل العق����ول املفكرة الإيجاد 
اآلية لتعزير التنوع االقت�شادي �شواء بالدعم املادي 
اأو الدع����م من خالل �شن الت�رشيعات التي ت�شجع على 

االبتكار واالبداع.
واأ�ش����اف ال�شف����ري اأن ه����ذا االإب����داع �شي�شاع����د 
يف تط����ور التنوع االقت�ش����ادي، ومن ث����م دفع عجلة 
التنمية والذي �شيخل����ق فر�ض عمل جديدة لالأجيال 
القادمة وه����و مطلب كل تتطلع اليه كل دولة حالياً 

مبا فيها اململكة املتحدة.
واأو�شح ال�شف����ري الربيطاين ان بالده التي االآن 
يف ط����ور اخل����روج من االحت����اد االأوروب����ي، تبحث عن 
�����رشكاء ا�شرتاتيجين اقوي����اء ومتميزين حول العامل 
منها دول اخلليج العرب����ي وبخا�شة البحرين، منوهاً 
يف هذا ال�شدد بقوة العالقات بن اململكتن والتي 
انعك�ش����ت اإيجاباً يف كل املجاالت مب����ا فيها املجال 
االقت�ش����ادي حيث �شيقوم فريق من جمل�ض التنمية 
االقت�شادي بزيارة اململكة املتحدة االأ�شبوع القادم 
وذل����ك بهدف تو�شي����ع نطاق التب����ادل التجاري بن 

البلدين.
من جانب����ه، قال نائب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
املعلوم����ات واحلكوم����ة االلكرتوني����ة زكري����ا اخلاجة 

لوكالة اأنباء البحري����ن ان مو�شوع الور�شة مهم جداً، 
حي����ث اأن جمي����ع دول املنطقة تعاين م����ن الت�شخم 
االقت�ش����ادي وكذلك هبوط اأ�شع����ار النفط، لذا فاإن 
مو�شوع التنوع االقت�شادي والذي يثار حالياً ب�شكل 
كب����ري يف قطاع����ات ع����دة وكث����رية �شيلق����ي ال�شوء 
عل����ى الكثري من الفر�����س اال�شتثمارية والتي ميكن 
للحكوم����ة ان تتطلع لها وت�شتثمره����ا بحيث ت�شبح 

م�شدراً اآخر للدخل القومي.
واأو�ش����ح اخلاج����ة ان م�شارك����ة هيئ����ة احلكومة 
االلكرتوني����ة يف ور�ش����ة الي����وم مهم����ة ج����داً، توؤك����د 
فيه����ا الهيئة اأهمي����ة التحول االلك����رتوين والرقمي 
وم�شاهمته يف التنوع االقت�شادي يف مملكة البحرين، 
فه����و ذراع يعمل على ج����ذب اال�شتثمارات اخلارجية 
وم�شاع����دة القطاع����ات االقت�شادية داخ����ل البحرين 
يف �ش����خ اأموال وا�شتثم����ارات جدي����دة وخلق فر�س 
اكرب لال�شتثم����ارات واأعمال املن�ش����اآت اجلديدة مما 
يخلق على اإيجاد قطاع تكنولوجي جديد يف اململكة 
ي�شاعد رواد االعم����ال يف فتح جماالت اقت�شادية يف 

البحرين وي�شهل عملية اال�شتثمار الداخلي. 
وتاألف����ت الور�شة من خم�س جل�ش����ات مب�شاركة 
خرباء وخمت�شن يف جماالت التنمية والتكنولوجيا، 
حي����ث تناول����ت اجلل�ش����ة االأول����ى حم����ور “العل����وم-
االقت�ش����ادي  والتنوي����ع  االبت����كار  التكنولوجي����ا- 
االجتماعي����ة- للتنمي����ة  كمح����رك  التكنولوجي����ا   –

االقت�شادية”.
حم����ور  الثاني����ة  اجلل�ش����ة  وا�شتعر�ش����ت 
“التكنولوجي����ا واالبت����كار: اآراء دولي����ة واإقليمي����ة”، 
ورك����زت الثالث����ة على حم����ور “املب����ادرات الوطنية 
االقت�ش����ادي”،  للتنوي����ع  واالبت����كار  للتكنولوجي����ا 
وتناول����ت الرابع����ة مو�ش����وع “نح����و خط����ة وطني����ة 
للتنوي����ع االقت�ش����ادي” فيم����ا خ�ش�ش����ت اجلل�ش����ة 
اخلام�ش����ة لتب����ادل وجه����ات النظر ح����ول و�شع خطة 
وطني����ة للتنويع االقت�شادي، اأعقبه����ا جل�شة لو�شع 

التو�شيات واملرئيات.

• املوؤمتر ال�شحايف لالإعالن عن معر�ض الو�شاطة العقارية اأم�ض	
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التجاري  احملل  بطلب حتويل  السيد شبر حسني   علوي  عباس   / السيد  إلينا  تقدمت 
التالي :الى السيدة / خديجة السيد عبداهلل شبر حسني.

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

  التاريخ :2018/03/11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل

CR2018 - 41666  إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

02-36402
ال شبر ملقاوالت 

التنظيفات

أنشطة تنظيف املباني والتنظيف 
الصناعي األخرى - مقاوالت 

تنظيفات املرافق العامة واخلاصة

العنوان

محل 1
مبنى 741 
طريق 4019
مجمع 740

عالي

تقدمت إلينا السيد / محمد خليل ابراهيم عبدعلي  بطلب حتويل احملل التجاري التالي 
:الى السيدة / تهاني خليل ابراهيم عبدعلي.

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

  التاريخ :2018/03/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل

CR2018 - 42683  إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

03-83939
االنسياب 
تشييد املبانيللمقاوالت

العنوان

محل 1610
مبنى 0 

طريق 1034
مجمع 1010

الهملة

 / السادة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  إدارة  إلى  تقدم 
الرسا لالستشارات ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 1:

من: الرسا لالستشارات ذ.م.م
LARSA CONSULTANCY W.L.L

إلى: الرسا لالستشارات واخلدمات ذ.م.م
LARSA CONSULTANCY AND SERVICES W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

CR2018-31253 :التاريخ: 21/02/2018  -  رقم الطلب
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مركز البحرين للمستثمرين

/ شركة  السادة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
نانوتك خلدمات التنظيفات ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 1:

من: نانوتك خلدمات التنظيفات ذ.م.م
NANOTECH CLEANING SERVICES W.L.L

إلى: التالل السبع البحرين ذ.م.م ذ.م.م
SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

CR2018-38261 :التاريخ: 07/03/2018  -  رقم الطلب
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل

التجاري  احملل  حتويل  بطلب  اجلرمل  ابراهيم  احمد  زهراء  املعلن:  السيد  إلينا  تقدم 
التالي الى السيد / حسن رضي حسن رضي  

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تاريخ 14/9/2017
)CR2017-151760( اعالن رقم

تنازل او بيع - عن احملل التجاري

سندويشات الكرامة1-44495

اسم الفرعرقم السجل التجاري

2-44495

3-44495

الكرامة معصرة للفواكه

سندويشات الكرامة

5-44495

6-44495

7-44495

8-44495

9-44495

10-44495

12-44495

13-44495

15-44495

16-44495

سندويشات الكرامة

مشويات الكرامة

الكرامة معصرة للفواكه

سندويشات الكرامة

سندويشات الكرامة

مشويات الكرامة

مشويات الكرامة

مشويات الكرامة

مشويات الكرامة

الكرامة معصرة للفواكه
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جدحفص  و  السيف  لمكاتبنا فرعي ضاحية  الجديد  الدوام  أوقات 
من الساعة :8 صباحاً إلى 4 مساًء

للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

أرض في توبلي - رقم التعريف: L003444 - المساحة بالمتر: 392  
RB  - 117,000 :سعر القدم: 27.720 - السعر الكلي 

أرض في توبلي - رقم التعريف: L002343 - المساحة بالمتر: 421.7 
RA  - 102,131 :سعر القدم: 22.5 - السعر الكلي 

أرض في المالكية - رقم التعريف: L003452 - المساحة بالمتر: 561  
B3  - 114,733 :سعر القدم: 19 - السعر الكلي

أرض في توبلي - رقم التعريف: L003456 - المساحة بالمتر: 382.1 
RB  - 102,823 :سعر القدم: 25 - السعر الكلي 

أرض في سند - رقم التعريف: L003422 - المساحة بالمتر:617  
COM  - 464,897 :سعر القدم: 70 - السعر الكلي 

أرض في العكر - رقم التعريف: L003421 - المساحة بالمتر:599 
RB  - 128,952 :سعر القدم: 20 - السعر الكلي 

أراضي مختلفة التصانيف

مبنى للبيع 
في سترة

يتكون من:
 6شقق

جميع الشقق حتوي
 غرفتني , حمامني 

 مطبخ وصالة
املدخول الشهري :

1,400 دينار
 BD/ 200,000

B001231 

مبنى للبيع 
في جد علي

يتكون من: 7شقق
جميع الشقق حتوي
 غرفتني و حمامني

مطبخ وصالة
 BD/ 350,000

B001226 

مبنى للبيع 
في سلماباد
يتكون من: 

 5 أدوار , 16شقة
3 شقق 

حتوي غرفة 
13 شقة 

حتوي غرفتني 
 BD/ 480,000

B000164 

مبنى للبيع 
في توبلي

يتكون من:
 11شقة

شقتني حتوي غرفة
املدخول الشهري:

 2,250 دينار
BD/ 380,000

B000167 

مباني مختلفة 

للبيع فيال في المالكية
 دورين , صالتين,5غرف 

 7حمامات ,  مطبخ , موقفين
  BD/137,000  

V003848  

للبيع فيال في شهركان
دورين , صالتين , 4غرف , 5حمامات
مطبخ , غرفة طعام , مطبخ خارجي 

 3مواقف , حديقة
  BD/139,000  

V003864  

للبيع فيال في سند
3أدوار , صالة , 4غرف 

 4حمامات , مطبخين , موقفين
مطبخ خارجي , غرفة طعام 

 BD/195,000   
V001642  

للبيع فيال في مدينة زايد
دورين, صالتين , 5 غرف
3 حمامات , مطبخ, موقفين

  BD/ 190,000  
V003849  

للبيع فيال في  مدينة عيسى
دورين , 3صاالت ,  6غرف

 4حمامات , مطبخين,غرفة طعام
مطبخ خارجي , موقف
  BD/120,000   

V002829  

فلل متنوعة

للبيع فيال في سترة
دورين , 7 غرف , 6حمامات 
 صالتين , مطبخين , موقفين

حديقة , غرفة طام  , مطبخ خارجي 
 جم , نصف فرش , حديقة

  BD/170,000
V003865

للبيع فيال في مدينة حمد 
دورين , صالة , 3غرف 

5حمامات, مطبخ , غرفة طعام
مطبخ خارجي , موقف

 BD/165,000 
V003858  

للبيع فيال في دمستان
 دورين , صالتين , 5غرف 

 5حمامات , مطبخين , موقفين
غرفة طعام  , مطبخ خارحي , حديقة

  BD/135,000  
V003859  

للبيع فيال في عالي
دورين , 3صاالت, 5غرف

 6حمامات , مطبخين, مطبخ خارجي
موقفين , حديقة كبيرة , بركة سباحة

  BD/305,000  
V001749  
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 اأم����ا منظم����ة “هيوم����ن رايت�����ش ووت�����ش “ 
فك�س����فت يف تقريرها العاملي 2018 اأن �سجل 
احلكومة الإيرانية احلقوقي يف العام 2017 كان 
�سيئا وتخلله القمع والنتهاكات املتعلقة بكل 
من حرية التعبري، حيث ا�س����تدعت قوات الأمن 
وال�س����تخبارات ع�رشات ال�سحفيني والنا�سطني 
البارزي����ن عل����ى مواق����ع التوا�س����ل الجتماعي، 

و�سايقتهم واعتقلت بع�سا منهم.
وكان����ت منظم����ة “مرا�س����لون ب����ا ح����دود” 
ذك����رت يف تقرير له����ا حول اإيران يف اأغ�س����ط�ش 
املا�س����ي، اأن فرتة حكم الرئي�ش الإيراين ح�سن 
روحاين الأولى �س����هدت حملة قمع وا�س����عة �سد 
ال�س����حفيني وطالبته بتطبيق م����ا وعد به حول 
�س����مان حرية ال�س����حافة خال وليت����ه الثانية. 
كم����ا ذكرت اأن حوايل 200 مرا�س����ل و�س����حفي 
مت ا�ستدعاوؤهم وا�س����تجوابهم من قبل الأجهزة 
الأمنية و�س����درت �سد 32 منهم اأحكام باحلب�ش 
مل����دد طويلة من قبل الق�س����اء ت����رتاوح بني 3 
و16 عاما، وذلك خال الولية الأولى من رئا�سة 

روحاين.
وم����ن اأب����رز ال�س����حفيني امل�س����جونني هي 
النا�سطة احلقوقية نرج�ش حممدي، نائبة رئي�ش 

“مركز املدافعني عن حقوق الإن�سان” املحظور 
حي����ث منحته����ا “منظمة مرا�س����لون ب����ا حدود” 
جائزته����ا ك� “بطلة الإعام للعام 2016”، حيث 
قال����ت اإنها جدي����رة بهذه اجلائزة “ل�س����مودها 
ومقاومته����ا رغ����م التعذي����ب وال�ض����غوط التي 

تعر�ست لها على يد ال�سلطات”.
يف مار�ش من العام املا�سي، اعتقلت وزارة 
اال�ض����تخبارات ال�ض����حفيتني هنغامة �ض����هيدي 

وزينب هرمييان واحتجزتهما 5 اأ�س����هر تقريبا، 
قبل اأن تطلق �رشاحهما يف 29 اأغ�سط�ش.

ال�س����تخبارات  وكال����ة  اعتقل����ت  كم����ا 
الق�س����ائية، �سا�س����ان اآقاي����ي )34 عاما(، نائب 
رئي�����ش حترير �س����حيفة “اعتماد” الإ�س����احية، 
ويغما فخ�ض����امي، �ض����حفي يف موقع “ديدبان” 
الإي����راين، من مكتبيهما يف طه����ران يف 13 و22 
اأغ�سط�ش املا�س����ي على التوايل، بتهم الدعاية 

�ض����د النظام ب�ض����بب ك�ض����فهما ملفات ف�ض����اد 
حكومية.

ويف يوني����و املا�س����ي حكم����ت حمكم����ة يف 
ال�س����حفي  �س����د  اأ�س����هر   6 بال�س����جن  طه����ران 
الإ�س����احي البارز عي�سى �س����حرخيز، وهو مدير 
املطبوعات بعهد الرئي�ش الإ�س����احي الأ�س����بق 
حمم����د خامتي، وذل����ك لتهامه بانتق����اد ملفات 
الف�س����اد املايل لرئي�ش ال�س����لطة الق�سائية اآية 
اهلل �س����ادق اآمل����ي لريجاين، املته����م بامتاكه 
63 ح�س����ابا �سخ�س����يا يف البنوك تدر ل����ه اأرباحا 
باملليارات �سهريا من فوائد الكفالت املالية 

للمواطنني الذين لديهم ق�سايا يف املحاكم.
وج����اء ه����ذا احلك����م �س����د �س����حر خي����ز، بعد 
الإف����راج عن����ه يف 25 اإبريل املا�س����ي، بعد اأكرث 
من عام ون�سف ق�س����اها يف ال�سجن بتهمة “ن�رش 
االأكاذي����ب ل�ض����الح االأع����داء”، ب�ض����بب مقاالته 

املنتقدة لل�سلطات.
يذك����ر اأن “مرا�س����لون با حدود” ت�س����نف 
اإيران يف �س����در قائمة ال����دول املنتهكة حلرية 
الإعام، حيث حتتل اإيران املرتبة 169 من بني 

180 دولة يف جمال حرية ال�سحافة.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(

 م�ضدر: ويل العهد ال�ضعودي �ضيزور بغداد والنجف قريًبا
بغداد ـ روسيا اليوم: 

ك�ضف م�ضدر مطلع اأن ال�ضلطات يف بغداد والنجف ت�ضتعد ال�ضتقبال ويل العهد ال�ضعودي 
الأمري حممد بن �سلمان الذي �سيقوم بزيارة ر�سمية للباد قريبا، وك�سف عن حمتوى زيارته.
وقال امل�س���در اإن “بغداد تق���وم االآن بتوفري االأجواء الالزمة واالآمن���ة لهذه الزيارة التي 
ت�ض���تغرق يومني”، مو�س���ًحا اأن “اليوم الأول �سي�سهد مرا�س���يم توقيع اتفاقيات مع رئي�ش 
ال���وزراء حيدر العبادي، فيما �سي�س���هد اليوم الثاين زيارة تاريخية اإل���ى النجف حيث يلتقي 

خالها ويل العهد بزعامات دينية”.
كما يت�س���من جدول زيارة ويل العهد ال�س���عودي امل�س���اركة يف حفل الفتتاح الر�س���مي 
ملنف���ذ عرعر احل���دودي بني العراق وال�س���عودية ل�س���تئناف عملي���ة التب���ادل التجاري بني 

البلدين، وفتح �ضفارة ال�ضعودية لدى بغداد وقن�ضليتها يف النجف.

السنة العاشرة - العدد 3437 
الثالثاء

13 مارس 2018 
25 جمادى اآلخرة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

صنعاء ـ العربية نت: 

اأم����ش   اأعلن���ت الأم���م املتح���دة، 
الثن���ني، اأنها ت�س���عى لإقام���ة موؤمتر 
دويل يف الثال���ث م���ن اإبري���ل الق���ادم 
بجنيف، من اأجل جلب الدعم االإن�ضاين 
لليمن. وقالت ليز غراندي، املن�س���قة 
اجلديدة لاأمم املتحدة يف اليمن، لدى 
و�س���ولها �س���نعاء، ام�ش، اإن املنظمة 
الدولية �سرتعى موؤمتراً دولياً بجنيف 
يف اإبري���ل الق���ادم، م���ن اأج���ل جل���ب 
الدع���م الإن�س���اين لليمن م���ن العديد 
م���ن ال���دول”. واأو�س���حت غراندي، يف 
حديث لل�ض���حافيني عقب و�ض���ولها، 
اأن ماي���ني اليمني���ني يعتمدون على 
امل�ساعدات الإن�س���انية من اأجل البقاء 
عل���ى قي���د احلي���اة. واأك���دت اأن الأمم 
املتح���دة بحاج���ة اإلى ثاث���ة مليارات 
دولر ا�س���تجابة لاأزم���ة الإن�س���انية يف 
اليم���ن، واأنه مت التعهد بتقدمي مليار 
دولر، يف حني يتم البحث عن مانحني 

لتوفري املبلغ الآخر.

لندن ـ رويترز: 

فح�س���ت ال�رشط���ة الربيطاني���ة ام�ش 
الثن���ني م���ادة مث���رية للريبة عن���د مبنى 
الربمل���ان يف و�ستمن�س���رت، اإل اأن���ه تب���نينّ 
لحق���اً انه���ا غري خط���رة. وكان���ت متحدثة 
با�س���م الربملان الربيطاين ق���د اأعلنت يف 
وقت �س���ابق م���ن ام�ش الثن���ني يف بيان: 
“نحن على علم بو�سع يتعلق مبادة مثرية 
للريبة تقوم �رشطة العا�س���مة بفح�س���ها”. 
ومل حت���دث عملية اإج���اء ولكن مت تطويق 
املنطق���ة املذك���ورة. من جهته���ا، اأعلنت 
ال�رشط���ة الربيطانية يف بيان اأن “�س���باطا 
متخ�س�س���ني موج���ودون يف املوقع” وقد 
ج���ري فح�ش الطرد وتب���نينّ اأن املادة غري 
خط���رة. وكان ق���د ج���رى نقل �سخ�س���ني، 
هما رجل وامراأة، اإلى امل�ست�س���فى كاإجراء 
اح���رتازي. ياأت���ي ه���ذا الإنذار فيم���ا األقت 
رئي�س���ة ال���وزراء الربيطانية تريي���زا ماي 
التحقي���ق  ح���ول  الربمل���ان،  اأم���ام  كلم���ة 
املتعل���ق بت�س���ميم عميل مزدوج رو�س���ي 
�س���ابق يف اإنكل���رتا. قال���ت م���اي اإن “م���ن 
املرجح ب�س���دة” اأن مو�س���كو م�سوؤولة عن 
ال�س���ابق  الرو�س���ي  اجلا�س���و�ش  ت�س���ميم 
�سريجي �سكريبال وابنته يوليا يف اجنلرتا.

طهران ـ فارس: 

 اأعلنت ال�س���لطات الق�سائية الإيرانية 
اليوم عن اإ�س���دار اأحكام بال�س���جن لفرتات 
خمتلف���ة بح���ق 11 �سخ�س���ا عل���ى خلفي���ة 
الحتجاجات املعار�سة التي �سهدتها مدينة 
م�سهد �سمال �رشق الباد قبل ب�سعة اأ�سهر. 
واأكد ح�س���ن حيدري، م�س���اعد املدعي العام 
باملحاكم العامة وحماك���م الثورة مبحافظة 
خرا�س���ان الر�سوية يف ال�س���وؤون ال�سيا�سية 
والأمنية، اليوم اأن الأحكام النهائية �سدرت 
بحق 11 من “املغرر بهم من قبل ال�ضبكات 
واجلماع���ات املناوئة يف مدينة م�س���هد ممن 
قام���وا باإ�رشام النار يف امل�س���اجد”، ح�ض���ب 
وكالة “فار�ش” الإيرانية. واأو�سح امل�سوؤول 
الق�ض���ائي اأن فرتات ال�ض���جن مبوجب تلك 
الأحكام ترتاوح بني �س���تة اأ�سهر و13 عاما، 
حي���ث اأدين ه���وؤلء مبختلف الته���م، مبا يف 
ذلك “الن�س���مام اإل���ى اجلماع���ات املناوئة 
والن�ض���اط االإعالمي �ض���د نظ���ام اجلمهورية 
العام���ة  املمتل���كات  وتخري���ب  االإ�ض���المية 
والإ�س���اءة اإلى املقد�سات )ما متثل باإ�رشام 
النار يف امل�ض���اجد(، وحيازة االأ�ض���لحة دون 
ترخي����ش. و�س���هدت خمتل���ف م���دن اإيران 
يف اأواخ���ر الع���ام املا�س���ي واأوائ���ل الع���ام 
اجل���اري موج���ة احتجاجات �س���عبية وا�س���عة 
النط���اق، حي���ث كان املتظاه���رون يعربون 
عن رف�ض���هم للغ���الء و�ضيا�ض���ات احلكومة 
الداخلي���ة واخلارجية، مع وق���وع اأعمال عنف 

وا�ستباكات بني ال�رشطة واملحتجني.

القدس المحتلة ـ روسيا اليوم: 

 هدد وزير االأمن االإ�رسائيلي اأفيغدور 
ليربمان بالإن�س���حاب من احلكومة يف حال 
متت امل�سادقة على م�رشوع قانون التجنيد 
ال���ذي تطالب ب���ه االأحزاب املت�ض���ددة يف 

القراءة الثانية والثالثة بالكني�ست.
واأعل���ن ليربم���ان، اأم�ش الثن���ني، اأن 
اأع�س���اء حزبه “اإ�رشائيل بيتنا” لن ي�سوتوا 
اإلى جانب “م�رشوع قان���ون التجنيد” الذي 
تطال���ب به )احلريدمي(، قائال “اإنه يف حال 
امل�سادقة عليه يف القراءة الثانية والثالثة 
يف الكني�س���ت، اأو يف ح���ال اإقال���ة الوزي���رة 
�س���وفاه لندفر �س���نكون جميعن���ا خارجا”. 
وبه���ذا الإع���ان، رف����ش ليربم���ان عمليا 
اقرتاح الت�س���وية الذي تو�سل اإليه رئي�ش 
احلكومة الإ�رشائيلي���ة بنيامني نتنياهو مع 

نائب وزير ال�ضحة يعقوب ليت�ضمان.
التجني���د  “قان���ون  ليربم���ان  وق���ال 
املعرو�ش هو قانون كا�س���يكي مفربك.. 
اإن رغب���وا بتمرير قانون مبج���ال ال�رسائب 
كان يج���ب عليه���م تقدمي���ه اأم���ام وزارة 
اليوم���ني  خ���ال  كل���ه  الواق���ع  املالي���ة.. 

املا�سيني هو م�رشحية حقيقية”.

رام اهلل ـ معا: 

 اعتدى اجلن���ود الإ�رشائيلي���ون، اأم�ش 
الثن���ني، على متطوع���ي الدف���اع املدين 
بال�رسب وبغاز الفلفل، ما اأدى اإلى اإ�ضابة 
اأحدهم بجروح. واأظهر �رشيط فيديو ن�رشته 
و�س���ائل اإعام فل�س���طينية ون�سطاء جنديا 
اإ�رشائيلي���ا يعت���دي عل���ى م�س���عف ويرفع 
ال�س���اح يف وجهه. كما اعتدى اجلنود على 
ال�سحافيني، واأجربوهم على البتعاد عن 
امل���كان، وهددوهم  بالعتقال وبر�س���هم 
بغاز الفلفل. اإلى ذلك، اأ�ض���يب 11 �س���ابا 
فل�س���طينيا بالر�س���ا�ش احل���ي واملعدين 
املغلف باملط���اط، يف املواجهات العنيفة 
الت���ي اندلع���ت يف طري���ق حاج���ز املحكمة 
واندلع���ت  للب���رية.  ال�س���مايل  املدخ���ل 
والق���وات  ال�س���بان  ب���ني  املواجه���ات 
الإ�رشائيلية، بعد م�س���رية دعت لها الكتل 
عل���ى  ردا  الطابي���ة يف جامع���ة بريزي���ت 
اختط���اف رئي�ش جمل�ش الطلبة يف اجلامعة 
الأربعاء املا�سي من داخل احلرم اجلامعي.

جوبا ـ أ ش أ:
اأجرى وزير اخلارجية امل�رشي، �س���امح 
�س���كري، حمادثات م���ع رئي����ش جمهورية 
جنوب ال�س���ودان، �س���يلفا كري ميارديت، 
ح���ول طلبها الن�س���مام للجامع���ة العربية 

ومفاو�سات �سد النه�سة.
واأو�س���حت اخلارجية امل�رشية يف بيان 
�س���در على ل�سان املتحدث با�سمها، اأحمد 
اأب���و زي���د، اأن �س���كري التقى �س���يلفا كري 
يف م�س���تهل زيارت���ه اإل���ى عا�س���مة جنوب 
ال�س���ودان جوبا، حيث تناولت املحادثات 
“جمم���ل العاقات الثنائية ب���ني البلدين 
و�س���بل تطويرها يف كافة املجالت، ف�سا 
ع���ن ع���دد م���ن الق�س���ايا الإقليمي���ة ذات 
الهتمام امل�سرتك”. واأ�سار بيان اخلارجية 
امل�رشية اإلى اأن اللقاء تطرق اإلى تطورات 
املفاو�س���ات حول �س���د النه�سة والو�سع 
يف منطق���ة القرن الإفريقي ب�س���فة عامة، 
وكذلك طلب جنوب ال�ض���ودان االن�ض���مام 

اإلى جامعة الدول العربية.

موسكو ـ دب أ: 
اأ�سدر الرئي�ش الرو�سي فادميري 
بوت���ني مر�س���وما بتعي���ني فادميري 
جيلتوف �سفريا لاحتاد الرو�سي لدى 

ال�سودان.
ون����رش املر�س���وم الرئا�س���ي عل���ى 
املوقع الر�س���مي للوثائ���ق القانونية، 
وجاء فيه اأن جيلتوف �ضيتولى من�ضب 
ال�سفري املفو�ش فوق العادة لاحتاد 

الرو�سي لدى جمهورية ال�سودان.
وجتدر الإ�س���ارة اإلى اأن فادميري 
جيلتوف )من مواليد عام 1967( كان 
رئي�س���ا لأحد الأق�س���ام بدائرة �سوؤون 
ال����رشق الأو�س���ط واإفريقيا ال�س���مالية 
بوزارة اخلارجية الرو�س���ية. ويف وقت 
�سابق عمل يف ال�سفارة الرو�سية لدى 
�س���وريا. يذكر، اأن ال�س���فري الرو�س���ي 
ال�س���ابق ل���دى ال�س���ودان مريغيا����ش 
�سريين�س���كي تويف يف اخلرط���وم يوم 

23 اأغ�سط�ش عام 2017.

الأمم املتحدة: موؤمتر دويل 
لدعم اليمن يف اإبريل

بريطانيا

إيران

فلسطين المحتلة

طرد مريب اأمام 
الربملان... ول خطورة

11 حكما بال�سجن على 
خلفية الحتجاجات 

ليربمان يهدد بالن�سحاب 
من حكومة نتنياهو

جنود الحتال يعتدون 
على م�سعف و�سحافيني

مباحثات لن�سمام جنوب 
ال�سودان للجامعة العربية 

بوتني يعني �سفريا جديدا 
لرو�سيا لدى ال�سودان

الثالثاء 13 مارس 2018 
25 جمادى اآلخرة 1439

العدد 3437

15

خبرية اأممية: اأحداث بورما “حتمل �سمات الإبادة اجلماعية”  اأمريكا تهدد بالتحرك ب�ساأن �سوريا اإذا تقاع�س جمل�س الأمن

اإيران من اأكرب ال�سجون لل�سحافيني بالعامل

نحو 700 الف من اأقلية الروهينغا فروا من والية راخني  احلرب اأزهقت اأرواح ن�سف مليون اإن�سان

وتنف���ي بورما هذه التهامات وتقول اإنها 
كانت ترد على هجمات جي�ش اإنقاذ الروهينغا 
يف اأراكان يف نهاية اغ�سط�ش الفائت. وتتعامل 
بورما مع الروهينغ���ا باعتبارهم مهاجرين غري 
قانوني���ني م���ن بنغالد����ش وترف����ش منحهم 

اجلن�سية وحترمهم من حقوقهم الأ�سا�سية.
واأم�ش الثنني، قالت مقررة المم املتحدة 
اخلا�ضة يانغي يل اأمام جمل�ش حقوق االإن�ضان 
“ا�س���بحت اك���رث اقتناعا ان هن���اك جرائم مت 
ارتكابها )...( حتمل �ض���مات االإبادة اجلماعية، 
وادعو با�س���د العبارات ملحا�سبة” امل�سوؤولني 

عنها.
ودعت الأكادميية الكورية اجلنوبية التي 

منع���ت م���ن دخول بورم���ا اإلى اإط���اق حتقيق 
مدعوم من االأمم املتحدة يف بنغالد�ش.

والأ�س���بوع الفائت، دعا املفو�ش ال�سامي 
حلقوق الن�س���ان زيد رعد احل�س���ني لت�سكيل 
هيئ���ة جديدة من���وط بها حت�ض���ري االتهامات 

اجلنائية حول الفظائع املرتكبة يف بورما.
حتقي���ق  نح���و  ال�س���عي  اإن  يل  وقال���ت 
املحا�س���بة “ينبغ���ي ان يتعل���ق باال�ض���خا�ش 
الذين اعطوا الأوامر وارتكبوا النتهاكات �سد 

الفراد واملجموعات الدينية والتنية”.
وتابع���ت اأن “القي���ادات احلكومي���ة التي 
مل تفعل �س���يئا للتدخل ووق���ف او اإدانة هذه 

االفعال يجب اأي�ضا ان حتا�ضب”.

يف �ض���ياق مت�ض���ل، طال���ب غوتريي����ش اأم����ش 
الثنني اأمام جمل�ش الأمن الدويل بال�سماح بو�سول 
قواف���ل امل�ض���اعدات االإن�ض���انية فوراً اإل���ى الغوطة 

ال�رشقية يف �سوريا.
وقال: “م���ن ال�رشوري ال�س���ماح باإج���اء حالت 
اإن�س���انية” م���ن هذه املنطق���ة. وم���ن دون اأن يذكر 
رو�س���يا، دعا اأي�سا “كل الدول” اإلى العمل من اأجل 
تطبي���ق وقف اإطاق النار ال���ذي طلبه املجل�ش قبل 
15 يوماً، وت�س���هيل و�س���ول امل�س���اعدة الإن�سانية 

الدولية اإلى املدنيني.
واأو�ض���ح غوتريي�ش اأن جي���ب الغوطة ال�رسقية 

“منق�سم الآن اإلى ثاثة اأجزاء منف�سلة”.
واأ�س���ار اإل���ى اأن ال�رشاع ال�س���وري يدخ���ل عامه 
الثام���ن اخلمي����ش، قائ���ًا “مل يك���ن هن���اك وق���ف 
لاأعمال العدائية، والو�س���عان الإن�ساين واحلقوقي 

يتدهوران يوما بعد يوم”.
وتاب���ع غوتريي����ش اأن قافلة م�س���اعدات واحدة 
فق���ط دخل���ت الغوطة ال�رسقي���ة “وعلى ح���د علمنا، 
مل يت���م اإجاء اأي �س���خ�ش مري�ش يف حال���ة حرجة اأو 

م�ساب حتى الآن”.
م���ن جهته���ا، قال���ت �س���فرية اأمريكي���ا بالأمم 
املتح���دة نيك���ي هيلي اأمام جمل����ش اأن وقف اإطاق 
النار الذي اعتمده املجل�ش قبل اأ�س���بوعني “ف�سل” 
م���ع ت�س���عيد النظ���ام ال�س���وري بدع���م من رو�س���يا 
هجومها على الغوطة، م�ضيفًة: “لقد قمنا ب�سياغة 
م����رشوع قرار جديد ل ي�س���مح ب���اأي التف���اف” عليه. 

واأكدت اأنه “اآن الأوان للتحرك”.
كما حذنّرت هيلي من اأنه عندما يتقاع�ش جمل�ش 

الأمن عن التحرك ب�س���اأن �س���وريا “فهن���اك اأوقات 
ت�س���طر فيها الدول للتحرك بنف�س���ها”، م�س���يفًة: 
“الولي���ات املتحدة ما زالت م�س���تعدة للتحرك اإذا 

تعني ذلك”.
واأكدت اأن “و�ضع املدنيني يف الغوطة ال�رسقية 
بائ�ش. والوليات املتحدة تتحرك”. واتهمت هيلي 
رو�س���يا بالت�سويت ل�سالح وقف اإطاق النار لكنها 

“جتاهلته على الفور”.
وح���ذرت م���ن اأن الوليات املتحدة “م�س���تعدة 

للتح���رك اإذا ا�س���طرت” �س���د “اأي دول���ة م�س���ممة 
على فر�ش اإرادتها م���ن خال الهجمات الكيمياوية 
واملعاناة غري الإن�س���انية خ�سو�سا النظام ال�سوري 

غري ال�رشعي”.
ال���ى ذل���ك، ق���ال املر�س���د ال�س���وري حلق���وق 
الإن�س���ان، اأم�ش الثنني، اإن نحو 511 األف �س���خ�ش 

قتلوا منذ اندلع احلرب يف �سوريا عام 2011.
واأ�س���اف املر�سد الذي يح�س���ي اأعداد القتلى 
من خال �س���بكة م�سادر داخل �سوريا اأن نحو 85 % 

من ال�سحايا قتلتهم قوات احلكومة وحلفاوؤها.
وف�س���لت مباحث���ات دولي���ة عدة يف و�س���ع حد 
للن���زاع بالب���اد، ومتك���ن النظ���ام ال�س���وري خ���ال 
العامني الأخريين من ا�س���تعادة مناطق وا�سعة من 

املعار�سة.
وا�ض���طر املاليني اإلى مغادرة البالد، بحثا عن 
اللج���وء يف اخلارج، كما ن���زح اآخرون داخل �س���وريا، 
فيما يعاين �سكان مناطق اأخرى ح�سارا خانقا، و�سط 

و�سع اإن�ساين كارثي.

• يانغي يل مقررة االأمم املتحدة اخلا�ضة ملجل�ش حقوق االإن�ضان يف جنيف )رويرتز(	

• رجال االنقاذ يف حميط موقع حتطم الطائرة قرب مطار كامتاندو )رويرتز(	

• �ضحايا الق�ضف يف الغوطة ال�رسقية.	

• اإيران من اأكرب ال�ضجون اخلم�ضة االأولى لل�ضحفيني بالعامل بح�ضب “مرا�سلون با حدود”.	

جنيف ـ أ ف ب: 

حذرت م�سوؤولة اأممية رفيعة االثنني من اأن حملة القمع �سد امل�سلمني الروهينغا يف بورما 

حكومة بورما. حما�سبة  �سرورة  على  اجلماعية” م�سددة  االإبادة  �سمات  “حتمل 
امل�سلمة من والية راخني اىل بنغالد�ش املجاورة  اقلية الروهينغا  700 الف من  وفر نحو 

“التطهري  اإىل  اإنها ترقى  املتحدة  الفائت ب�سبب عمليات ع�سكرية قالت االأمم  منذ اغ�سط�ش 

العرقي”.

وروى الروهينغا الفارون �سهادات عن تعر�ش الكثري منهم للقتل واحلرق واالغت�ساب على 

ايدي عنا�سر اجلي�ش والع�سابات امل�سلحة املتحالفة معه.

 عواصم ـ وكاالت: 
 طالبت الواليات املتحدة، يف م�سودة قرار جديد جمل�ش االأمن الدويل بالدعوة لوقف اإطالق 

النار يف دم�سق ومنطقة الغوطة ال�سرقية التي ت�سيطر عليها املعار�سة. ووزعت الواليات املتحدة 

م�سودة قرار على اأع�ساء جمل�ش االأمن الـ15 تطالب بوقف فوري للقتال ملدة 30 يوماً كما تطلب 

وقف  تنفيذ  ملراقبة  مقرتحات  باإعداد  “االإ�سراع  غوتريي�ش  اأنطونيو  للمنظمة  العام  االأمــني  من 

عرقلة” لقوافل  دون  وامل�ستمر  االآمــن  “الدخول  على  ين�ش  كما  للمدنيني”.  حترك  واأي  القتال 

اآمنة وغري م�سروطة يف الغوطة ال�سرقية”.  اإخالء طبي  بـ”عمليات  امل�ساعدات االإن�سانية والقيام 

ومل يت�سح بعد املوعد الذي �ستطرح فيه امل�سودة للت�سويت.

دبي ـ العربية نت: 

االأوىل لل�سحافيني  ال�سجون اخلم�سة  اأكرب  اإيــران من  الدولية  املنظمات  ت�سنف 

بحرية  املعني  حدود”  بال  “مرا�سلون  ملنظمة  ال�سنوي  التقرير  ذكــر  حيث  بالعامل 

ال�سحافة وحماية حقوق ال�سحافيني حول العامل، اأن كال من ال�سني وتركيا و�سوريا 

بداية  العامل حتى  امل�سجونني يف  ال�سحافيني  اأكــرب عدد من  وفيتنام �سمت  واإيــران 

العام اجلاري.

وقامت اأجهزة اإيران االأمنية ب�سجن 23 �سحفياً ومالحقة ع�سرات الن�سطاء عرب 

مواقع التوا�سل وا�ستدعائهم واعتقالهم و�سجن الكثري منهم.

“داع�س” ي�رضب من جديد.. 25 قتيالً يف هجمات متفرقة بالعراق

50 قتيال يف حتطم طائرة ركاب بنغالد�سية يف نيبال

 بغداد ـ أف ب:

 قتل 25 �سخ�س���اً بينهم مدنيون وعنا�رش 
ق���وات موالي���ة للحكوم���ة يف هجم���ات متفرقة 
وقع���ت م�س���اء الأح���د يف حمافظت���ي كرك���وك 
ونين���وى يف �ض���مال بغداد، ح�ض���ب م���ا اأعلنت 

م�سادر اأمنية وحملية اأم�ش الثنني.
وق���ال �س���ابط برتب���ة عقي���د يف ال�رشط���ة 
لفران�ش بر�ش: “قامت جمموعة من ع�س���ابات 

داع����ش الإرهابي���ة من خ���ال حاجزي���ن اأمنيني 
وهمي���ني عل���ى طريقني رئي�س���يني بقتل 18 
�سخ�س���ا، وحرق بع�س���هم داخل �س���ياراتهم”. 
كما قتل 7 اأ�سخا�ش يف هجوم م�سلح ا�ستهدف 
من���زل يف اإح���دى الق���رى الواقع���ة يف جن���وب 

حمافظة نينوى، وفقا مل�سوؤولني حمليني.
وقال م�س���در اأمني عراقي اإن 10 مدنيني 
قتلوا على يد م�س���لحني م���ن تنظيم “داع�ش” 
بعد اأن ن�سبوا حاجزا اأمنيا وهميا على الطريق 

الراب���ط بني بغداد وكركوك يف ناحية العظيم، 
حي���ث اأوقفوا ع���دداً م���ن �س���يارات املدنيني 

واأنزلوا ركابها قبل اأن يطلقوا النار عليهم.
واأكد امل�سدر اأن عنا�رش التنظيم فروا من 
املكان قبل و�س���ول ق���وات الأمن و�س���يارات 

الإ�سعاف التي اأقلت القتلى واجلرحى.
ويف �س���ياق ذي �س���لة ك�س���ف العقي���د يف 
�رشطة املو�س���ل با�س���م احلجار عن وجود اأكرث 
م���ن 11 األف مفقود ما زال م�س���ريهم جمهولً 

من���ذ �س���يطرة تنظي���م داع����ش عل���ى املدينة 
منت�سف عام 2014.

العراقي���ة  ال�س���لطات  اأن  احلج���ار  واأف���اد 
مل تتمك���ن من العث���ور عل���ى املفقودين رغم 
تفتي����ش كاف���ة ال�رسادي���ب ال�رسي���ة واالنف���اق 
العملي���ات  انته���اء  بع���د  التنظي���م  ومق���رات 
الع�س���كرية يف املو�س���ل، واأ�س���اف اأن عوائ���ل 
املفقودي���ن حتمل رئي����ش ال���وزراء وحكومته 

م�سوؤولية غياب ذويها املفقودين.

 كاتمندو ـ رويترز: 

قال م�س���وؤول اإن ما ل يقل عن 50 �سخ�سا 
لق���وا حتفهم ج���راء حتط���م طائ���رة ركاب من 
بنجاد�ش حتمل 71 �سخ�سا اأم�ش الثنني اأثناء 

هبوطها يف مطار دويل يف كامتندو بنيبال.
وق���ال راج كومار ت�س���يرتي، املدير العام 
للمط���ار املح���اط بالتالل، اإن الطائ���رة التابعة 
ل�رشكة يو.اإ�ش-باجنا كان���ت يف رحلة من داكا 
عندما �س���دمت �سورا باملطار وا�ستعلت فيها 

النريان.
وق���ال جوكول بهانداري املتحدث با�س���م 
اجلي�ش “انت�س���لنا 50 جثة حتى الآن”. واأ�ساف 
اأن���ه مت اإنق���اذ عدد من الأ�س���خا�ش من و�س���ط 
احلط���ام امل�س���تعل للطائ���رة واأن 9 ل يزالون 

مفقودين.
والطائرة من �س���نع �رشكة بومباردير وهي 
م���ن طراز كي���و400. وا�س���تعلت فيها األ�س���نة 

اللهب وتوقفت يف حقل قريب من مدرج مطار 
تريبهوان الدويل.

وق���ال �س���هود اإن كثريا م���ن اجلثث التي 

اأ�س���جيت عل���ى امل���درج وغطي���ت بالقما����ش 
متفحمة. واأمكن روؤية �ضحب من الدخان منبعثة 

من الطائرة.

واأظه���رت �س���ور يف وق���ت لح���ق اإخم���اد 
احلري���ق ووج���ود اأف���راد م���ن اجلي����ش وعمال 
اإغاثة يف املوقع. و�س���جل نيبال، ذات الطبيعة 

اجلبلية، يف معايري �سامة الطريان �سعيف.
واأف���ادت بيان���ات مبوق���ع )فاي���ت رادار 
24( اأن عم���ر الطائ���رة 17 عاما. وذكر املوقع 
اأن الطائرة انخف�س���ت اإلى ارتفاع 1341 مرتا 
تقريب���ا )4400 قدم( ث���م ارتفعت اإلى حوايل 
2011 مرتا )6600 قدم( ثم حدث اال�ضطدام 

بعد ذلك بدقيقتني.
و�س���جل نيبال، ذات الطبيع���ة اجلبلية، يف 

معايري �سامة الطريان �سعيف.
وحتطم���ت طائ���رة ركاب تابع���ة للخطوط 
اجلوي���ة التايلندي���ة كانت قادمة م���ن بانكوك 
اأثناء حماولتها الهبوط يف كامتندو عام 1992 

مما اأدى اإلى مقتل كل من كانوا على متنها.
و�رشكة يو.اإ�ش-باجنا هي م�رشوع م�س���رتك 

بني بنجاد�ش والوليات املتحدة.

 دبي ـ العربية.نت: 

اأكد م�س���در يف احلر�ش الث���وري الإيراين 
اأن العراقي���ل الكب���رية التي تواج���ه تهريب 
ال�س���واريخ اإل���ى املتمردي���ن احلوثي���ني يف 
اليم���ن، وخوف اإيران م���ن العقوبات الدولية 
مل�س���اعدة  الجت���اه  اإل���ى  دفعته���ا  عليه���ا، 
املتمردين يف ت�س���نيع �س���واريخ بالي�س���تية 

داخل اليمن مثلما فعلت يف لبنان و�سورية.
وق���ال امل�س���در ل�س���حيفة “اجلري���دة” 
الكويتي���ة اإن اإي���ران ت�س���اعد احلوثي���ني يف 
ه���ذا املج���ال م���ن خ���ال توف���ري حم���ركات 
خا�سة بال�س���واريخ البالي�ستية، وتكنولوجيا 
�س���ناعتها، ف�س���ًا ع���ن تزويده���م بالوقود 
اجلام���د، مو�س���حاً اأن فرق���اً هند�س���ية تابعة 
للحوثي���ني تلقت تدريب���ات يف طهران على 
اأيدي مهند�س���ني من “ح���زب اهلل”، خرباء يف 
�سناعة تلك ال�سواريخ و�سط ظروف م�سابهة 

للموجودة يف اليمن.
ا�س���تطاعوا  احلوثي���ني  اأن  واأو�س���ح 
احل�سول، عرب ال�س���وق ال�سوداء، على ع�رشات 
من حمركات ال�س���واريخ، ومعظمها رو�س���ي 
ال�س���نع اأو م���ن كوري���ا ال�س���مالية، كم���ا اأن 
موا�س���فاتها تطاب���ق تلك التي ت�س���توردها 
اإيران من هذين البلدين ل�سناعة �سواريخها 

البالي�ستية، م�س���رياً اإلى اأن “فيلق القد�ش” 
امل�سوؤول عن العمليات اخلارجية يف “احلر�ش 
الث���وري” دفع ثم���ن تلك املح���ركات وكلفة 

تهريبها. 
ولف���ت اإل���ى اأن احلوثيني ح�س���لوا على 
الوق���ود ال���ازم لتعبئة هذه ال�س���واريخ عن 
اأن م�ض���كلتهم  طري���ق التهري���ب، مو�ض���حاً 
ه���ذه  ا�س���تخدام  يري���دون  اأنه���م  الفعلي���ة 
املح���ركات مع ال�س���واريخ اليمنية القدمية، 

الرو�س���ية ال�س���نع م���ن ط���راز �س���كود التي 
بحوزتهم، والتي �س���يطروا عليها من اجلي�ش 

اليمني.
واأ�ساف: “مبا اأنهم يفتقرون اإلى معامل 
لت�سنيع اأج�سام ال�س���واريخ، ف�ساً عن �سبه 
ا�ض���تحالة تهريب هذه االأج�ض���ام التي ي�ضل 
طولها اإلى 12 مرتاً، يف ظل احل�س���ار املحكم 
حول اليمن، فاإن طه���ران وحلفاءها يعملون 
حالياً، ب�ض���كل اأو باآخر، عل���ى حماولة تهريب 

امل���واد املعدني���ة املطلوب���ة ل�س���ناعة تلك 
ال�سواريخ”، والتي متكنها من حتمل �ضغط 
اخل���روج من الغالف اجل���وي لالأر�ش والعودة 

اإليه.
واأ�س���ار امل�س���در اإلى اأن اأج�س���ام معظم 
ال�س���واريخ املوج���ودة يف اليم���ن ل تتحم���ل 
حتويلها اإلى بالي�ضتية، وبع�ضها االآخر يجب 
تخفيف ن�س���بة كبرية م���ن حمولته املتفجرة، 
وتعبئته بالوقود كي ي�س���ل اإلى هدفه، مما 
يفق���د هذه ال�س���واريخ قدراته���ا التخريبية 

ويجعل اأثرها اإعامياً فقط.
وذكر اأن �سواريخ احلوثيني حتتاج اأي�ساً 
اإلى رقاقات اإلكرتونية لاختفاء من رادارات 
الدفاع���ات اجلوية، موؤك���داً اأن عدداً من هذه 
الرقاقات مت تهريبه اإلى اليمن، لكنه قليل.

وكانت رو�س���يا ا�س���تخدمت، من���ذ قرابة 
اأ�سبوعني، يف جمل�ش الأمن “الفيتو” الإحباط 
م����رشوع قرار بريط���اين يدين تقاع����ش اإيران 
عن منع و�س���ول اأ�س���لحتها اإل���ى احلوثيني، 
واإث���ر ذلك ه���ددت وا�س���نطن بعم���ل اأحادي 
ملنع و�س���ول تلك الأ�س���لحة. وقبل اأكرث من 
�س���هر قدمت وا�سنطن اأدلة على اأن �ساروخا 
بالي�ستياً اأطلقه احلوثيون على الريا�ش كان 

من �سنع اإيراين

الحرس الثوري يبدأ في تصنيع صواريخ باليستية داخل اليمن

ك�س���فت �س���حيفة “ذي نيويورك تاميز” عن قرب �ضدور م�رسوع اإدارة الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب حول ت�ضوية 
ال�رساع الفل�ضطيني االإ�رسائيلي. ونقلت ال�ضحيفة ام�ش االأحد عن م�ضوؤولني اأمريكيني رفيعي امل�ضتوى اأن  اإدارة ترامب 
ت�س���ع اللم�س���ات الأخرية على خطتها للت�سوية ال�سلمية للنزاع الفل�سطيني – الإ�رشائيلي، ومن املرجح اأن تطرحها قريبا. 
واأ�س���ار امل�س���وؤولون اإلى قلق البيت الأبي�ش من �س���كل وطري���ق تقدمي هذه اخلطوة، حمذرين م���ن تزايد احتمال رف�ش 
الفل�س���طينيني هذه اخلطة و�س���دور ت�رشيحات توؤكد باأن هذا امل�رشوع ولد ميتا. وحتاول الإدارة الأمريكية عرب م�رشوعها 
املذكور ال�ض���غط على الفل�ض���طينيني جلعلهم اأكرث مرونة لفكرة ا�ضتئناف احلوار الفل�ض���طيني - االإ�رسائيلي. واأ�ضارت 
ال�س���حيفة اإلى عوامل اأخرى قد تعرقل جناح هذه اخلطة ترتبط بالو�س���ع النا�سئ يف اإ�رشائيل حول رئي�ش الوزراء بنيامني 
نتنياهو الذي يواجه حتقيقا بتهم تلقي الر�س���وة والف�س���اد وخيانة الأمانة وقد يعلن عن اإجراء انتخابات مبكرة يف الباد، 
اأم���ا يف تر�س���يخ مواقفه.  وجاء يف املقال: “اإن الن�ض���اط املتزاي���د يف البيت االأبي�ش وعلى الرغم من هذه اال�ض���طرابات 

ال�ضيا�ض���ية، �ض���يمنح ترام���ب قريبا ط���رح  م����رسوع مف�ض���ل �ضي�ض���اعد االإ�رسائيليني 
والفل�ضطينيني يف التغلب على امل�ضاعب يف �ضبيل حتقيق التقارب”.

اإدارة ترامب والت�سوية يف ال�رضق الأو�سط

• احلر�ش الثوري الإيراين يخترب اإطاق �سواريخ بالي�ستية.	



علي مجيد

يواصل نادي راشد للفروسية وسباق 
الخي��ل االس��تعدادات التنظيمي��ة 
ملهرجان س��باق الخيل الكبري عىل 
كأس حرضة صاحب الجاللة امللك، 
وال��ذي س��يقام ي��وم الجمعة 16 
م��ارس الج��اري، وسيش��تمل عىل 
س��باق بطولة العامل لسمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك للجياد العربية 
األصيلة للفرس��ان املتدربني، والذي 
سيقام للعام الثالث عىل التوايل يف 
مملكة البحرين وذلك مبقر النادي 

يف منطقة الرفة بالصخري.
ومع بدء العد التنازيل ملوعد السباق 
الكبري، ارتفعت درجة االستعدادات 
التنظيمية يف نادي راشد للفروسية 
بالصورة  الح��دث  إلظه��ار  س��عياً 
املرشف��ة، حي��ث يرتق��ب جمهور 
السباق موعد قرعة الجياد املشاركة 
يف سباق كاس امللك، والتي ستجرى 
يف الس��اعة الرابع��ة والنصف من 
عرص اليوم “الثالثاء”، والتي س��يتم 
نقلها عىل اله��واء مبارشة عرب قناة 
البحري��ن الرياضية بعد التنس��يق 
الذي تم بني نادي راشد للفروسية 
وتلفزي��ون البحري��ن وذلك حرصاً 
عىل إبراز الحدث، حيث تم العمل 

عىل إعداد موقع القرعة يف س��احة 
عرض الجياد مبقر النادي، وستجرى 
القرع��ة بحضور امل��الك واملدربني 
والفرس��ان وع��ىل ضوئها س��تعلن 
الي��وم القامئ��ة النهائي��ة للجي��اد 
املشاركة يف األشواط الخمسة التي 
يشتمل عليها السباق الكبري، إضافة 
إىل الس��حب عىل ترتي��ب بوابات 

انطالق الجياد.
وكان��ت التداخي��ل املبدئي��ة التي 
متت خالل اليومني املاضيني شهدت 
تسجيل 55 جواداً يف األشواط الستة 
مع احتامل س��حب عدد قليل من 
الجياد يف بعض األش��واط خصوصاً 
أن أغلب هذه الجياد يتم تجهيزها 
وإعداده��ا وإراحته��ا من��ذ ف��رتة 
للمش��اركة يف هذا الس��باق، حيث 
تش��ري قامئ��ة الجياد املس��جلة إىل 
مشاركة مجموعة من نخبة الجياد 
سواء املس��توردة والنتاج املحيل أو 
الجي��اد العربي��ة، والتي س��بق لها 
املشاركة وتحقيق انتصارات ونتائج 
الكب��رية  الس��باقات  يف  متقدم��ة 
م��ام يعك��س حجم االهت��امم من 
اإلس��طبالت املختلفة عىل املشاركة 
بأفضل وأق��وى نوعية من جيادها 

لخوض منافس��ات الس��باق الكبري 
والسعي نحو الفوز بأحد الكؤوس 
الغالية، حيث تم تسجيل 13 جواداً 
يف الش��وط األول الذي سيقام عىل 
كأس رشكة تاترسلس لجياد الدرجة 
األوىل “مستورد” مسافة 1000 مرت 

مستقيم والجائزة 2000 دينار.
وت��م تس��جيل 5 جياد يف الش��وط 
الثال��ث الذي س��يقام ع��ىل كأس 
امللك لجياد الدرجة األوىل من خيل 
البحرين العربي��ة األصيلة  الواهو 
مس��افة 1600 مرت والجائزة 7000 

دينار.
ك��ام ت��م تس��جيل 10 جي��اد يف 
الش��وط الرابع الذي س��يقام عىل 
كأس امليثاق لجي��اد الدرجة األوىل 
مستورد مسافة 1600 مرت والجائزة 

7000 دينار. 
وشهد الشوط الخامس الذي سيقام 
عىل كأس امللك لجياد النتاج املحيل 
ملسافة 2400 مرت، والجائزة 20000 

دينار.
الش��وط الس��ادس س��يقام ع��ىل 
كأس املل��ك لجي��اد الدرجة األوىل 
م��رت،   2400 ملس��افة  املس��توردة 

والجائزة 20000 دينار. 

أما الش��وط الث��اين من الس��باق، 
فس��يكون مخصصاً لس��باق بطولة 
العامل لسمو الش��يخة فاطمة بنت 
مبارك للجياد العربية مسافة 1400 

مرت والجائزة 10000 دينار.
تتواص��ل  أخ��رى،  جه��ة  م��ن 
االستعدادات التنظيمية للمهرجان، 
حي��ث يج��رى العم��ل ع��ىل قدم 
وس��اق؛ م��ن أجل إع��داد وتجهيز 
التي  للفعاليات  املخصصة  املنطقة 
سيشتمل عليها املهرجان، وستكون 
الدعوة مفتوحة للجامهري للحضور 
واالس��تمتاع بفعالي��ات املهرج��ان 
بجانب متابعة منافس��ات السباق 
الكب��ري، كام حرص��ت إدارة النادي 
عىل تقدي��م جوائز خاصة لجمهور 
املهرج��ان احتفاالً بهذه املناس��بة 

الكبرية.
كام تم التنس��يق معبلدية املنطقة 
الجنوبي��ة للقي��ام باألعامل الالزمة 
يف مناطق الن��ادي املختلفة، ومنها 
تزيني شوارع النادي بأعالم اململكة، 
فيام تم وضع األعالنات التي تتزين 
بص��ور جالل��ة املل��ك والعب��ارات 

الرتحيبية داخل شوارع النادي.

اليوم قرعة جياد كأس الملك على الهواء مباشرة وسط استعدادات مكثفة
فيما تتواصل الترتيبات لمهرجان السباق الكبير

جاللة الملك خالل حضوره السباق في المواسم الماضية  )أرشيفية(

الصخير            نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
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تنطلق اليوم )الثالثاء( منافسات الجولة الخامسة لكأس رئيس االتحاد لكرة اليد؛ لتحديد املراكز من 5 إىل 11 لدوري أندية 
الدرجة الثانية. إذ يلتقي يف املباراة األوىل فريق أم الحصم مع نظريه توبيل يف متام الساعة 5.30 مساًء، ويف املباراة الثانية 

يواجه االتفاق فريق البحرين عند الساعة 7 وذلك عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
عىل أن تستكمل منافسات الجولة غدا )االربعاء( مبواجهة وحيدة تجمع الشباب وسامهيج. اللقاء األول لهذا اليوم 

يعترب األبرز ملا له من أهمية لدى الفريقني يف االنفراد بالصدارة، أم الحصم ميتلك 13 نقطة وتوبيل 14 نقطة، ونقاط 
اليوم ستعطي الفائز األفضلية يف االبتعاد قليال بالصدارة. لقاء من املتوقع أن يكون صعباً وقويا بينهام مع وجود عنارص 

جيدة يف صفوفهام. ويف اللقاء اآلخر يأمل االتفاق )13 نقطة( تعويض خسارته السابقة وحصد نقاط الفوز؛ كون ذلك 
سيعيده تلقائيا للمركز الثاين مع امتالكه مباراة أخرى، فيام البحرين ميني النفس بتحقيق الفوز الثاين عىل التوايل، والوصول 

للنقطة 11 التي تدخله دائرة املنافسة.

الجولة الخامسة لكأس رئيس االتحاد لكرة اليد

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

الصخير        حلبة البحرين الدولية

تستعد حلبة البحرين الدولية الستضافة 
سباق ال� FORMULA 1 - جائزة 

البحرين الكربى لطريان الخليج 2018، 
والذي سينطلق يف الفرتة من 6 إىل 8 
أبريل املقبل وكأول سباق لييل لهذا 
املوسم وكجولة ثانية لبطولة العامل 

للفورموال وان.   
وستستضيف حلبة البحرين الدولية 

عددا من السباقات املساندة عىل 

الصعيدين العاملي واإلقليمي مع تنظيم 
كل من الجولة األوىل واالفتتاحية من 
بطولة سباقات الفورموال 2، والجولة 

الختامية من بطولة كأس تحدي البورش 
جي يت 3 الرشق األوسط.

وستكون اإلثارة والحامسة حارضتني عىل 
مسارات الحلبة يف سلسلة الفورموال 
2  ذات املقعد الواحد، والتي تعترب 

عىل نطاق واسع املغذي الرئيس الذي 

ميد الفورموال وان بالسائقني واملواهب. 
ومنذ موسمها االفتتاحي خرجت 

البطولة العديد من السائقني من هذه 
البطولة إىل بطولة العامل للفورموال 

وان وأبرزهم هذا املوسم بطل املوسم 
املايض شارلز لكلريك والذي انضم هذا 
العام لفريق ساوبر أف1، وهذا العام 

تعود البطولة للحلبة، وستكون الجولة 
االفتتاحية كسباق مساند لسباق جائزة 

البحرين الكربى لطريان الخليج 2018.
السباق الثاين بطولة كأس تحدي 
البورش جي يت 3 الرشق األوسط، 

حيث تعترب من أكرث البطوالت نجاحا 
يف املنطقة، حيث أسسها أسطورة 

رياضة السيارات النمساوي والرت ليكرن. 
وتضم البطولة السائقني األكرث موهبة 
يف املنطقة. وتنطلق الجولة الختامية 

للبطولة خالل سباق الفورموال 1.

ال��ب��ح��ري��ن 2018 ل��ج��ائ��زة  ال��م��س��ان��دة  ال��س��ب��اق��ات  أب�����رز 

اس��تقبل النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
الرئيس  الق��وى  البحرين��ي أللع��اب 
الفخ��ري لالتحاد البحرين��ي لرياضة 
ذوي اإلعاقة س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة مبجلس سموه العامر 
الرس��مية  الجهات  “ال��وادي”،  بقرص 
املنظمة  واللجن��ة  والرعاة  وال��رشكاء 
العليا واملس��اهمني، يف نج��اح بطولة 
أقيمت  والتي  #أقوى_رجل_بحريني، 
تح��ت رعاي��ة س��موه، وبتنظيم من 
املكتب اإلعالمي لس��موه تحت شعار 
ب�”#خليج_البحرين”  #خلك_وحش” 
يف الفرتة -22 24 فرباير املايض، والتي 
وجه س��موه بتحصي��ص ريعها لدعم 
م��رىض الرسط��ان، والتي ت��أيت ضمن 
مبادرات س��موه الداعم��ة للمجالني 
الري��ايض واإلنس��اين، وذل��ك بحضور 
الرئي��س التنفي��ذي لحلب��ة البحرين 
الدولية الشيخ س��لامن بن عيىس آل 
خليفة، األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة أمني عام 
اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر، ومس��اعد رئيس األمن العام 
لش��ؤون العمليات والتدريب العميد 
الرك��ن الش��يخ حمد ب��ن محمد آل 
خليف��ة، ووكيل وزارة ش��ؤون اإلعالم 
عبدالرحمن بحر، وعدد من املسؤولني 
بال��وزارات وممثل��ني ع��ن الرشكات 
املس��اهمني، ورئيس وأعضاء  والرعاة 

اللجنة العليا املنظمة للبطولة.
ويف بداية اللقاء، رحب س��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة بالحضور، 
ونقل س��موه تحي��ات عاه��ل البالد 
حرضة صاح��ب الجالل��ة امللك حمد 
بن عيىس آل خليفة، ومتنيات جاللته 

بدوام التوفيق والنجاح للجميع.

وبهذه املناس��بة، قال سموه: “بداية، 
يطيب لنا أن نع��رب لكم عن خالص 
شكرنا وتقديرنا عىل جهودكم الكبرية 
يف دعمك��م ملبادراتنا الت��ي أطلقناها 
#أقوى_رجل_بحريني،  بطولة  السيام 

التي ش��هدت تس��جيل 750 مشاركا 
املسابقات  و142 مشاركا مبنافس��ات 
الرئيس��ة، حيث تعد تلك اإلحصاءات 
هي األعىل حتى عىل مس��توى بطولة 
العامل. فرعايتكم وإسهاماتكم تعكس 

اهتاممك��م وحرصك��م ع��ىل تلبي��ة 
الدعوة التي وجهناه��ا لكم؛ لتكونوا 
معن��ا يف رعاية ه��ذا الح��دث الذي 
ش��هدته مملكة البحري��ن ألول مرة. 
فإس��هاماتكم مح��ل تقديرن��ا الكبري، 
فأنت��م دامئ��ا تثبتون لن��ا أنكم رشكاء 

للنجاح والتميز يف مبادراتنا”.
وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة: “وم��ام الش��ك في��ه أن 
نابعة  ه��ي  ومس��اهامتكم  رعايتكم 
تج��اه  الوطني��ة  مس��ؤوليتكم  م��ن 
مجتمعنا البحريني الواحد، من خالل 
م��ا تقدمونه م��ن تس��هيالت ورعاية 
ملختل��ف املب��ادرات الت��ي نطلقه��ا، 

والت��ي نه��دف م��ن خالله��ا لتعزيز 
األوارص االجتامعية والتعاون والتأكيد 
عىل الوطني��ة بني الش��باب مبختلف 
أعامره، وس��عينا الدائم يف تشجيعهم 
نحو مامرس��ة الرياضة كوسيلة مهمة 
متنحه��م حي��اة أفض��ل بعي��دة عن 
وتعطيهم  املزمن��ة،  الس��يام  األمراض 
فرصة إطالق طاقاتهم الرياضية، والتي 
يكون له��ا األثر اإليج��ايب يف التعرف 
عىل مستوياتهم واختيار أبرز العنارص 
منهم ليكونوا أمام بوابة متثيل الوطن 
يف املش��اركات القادمة”، مشريا سموه 
أن ذل��ك كله يأيت ترجم��ة لتوجيهات 
القيادة الرشيدة يف االهتامم بالشباب 

ودفعهم نحو تحقيق أهدافهم السيام 
عىل املس��توى الريايض، مبا يس��هم يف 

تطور هذا املجال.

 مستمرون في مبادراتنا

وواصل س��موه قائال: “إن املجتمعات 
املقدمة تضع الرياضة دامئا كوس��يلة 
هادفة تستطيع من خاللها أن تحقق 
العديد م��ن املنجزات عىل مس��توى 
رعاي��ة ودع��م الح��االت اإلنس��انية 
و#ذوي_العزمي��ة، وه��ذا م��ا دفعنا 
بصورة كبرية لتك��ون البطولة جزءا ال 
يتجزأ م��ن ذلك، فقد وجهن��ا اللجنة 
املنظم��ة العليا بتخصي��ص ريع هذه 
البطول��ة لدع��م م��رىض الرسط��ان، 
واعتمدن��ا مش��اركة املكفوفني وكبار 
الس��ن؛ به��دف أن نعزز م��ن الدور 
الب��ارز ململكة البحري��ن يف اهتاممها 
بهذه الفئات املجتمعي، مؤكدا سموه 
يف الوقت ذاته أنه مس��تمر يف إطالق 
املزي��د من املبادرات الت��ي تثبت أن 
البحرين وجهة حضاري��ة يف الجانب 

الريايض واإلنساين.
ويف ختام االس��تقبال، قام سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة بتكريم 
جمي��ع ال��رشكاء والرع��اة واللجن��ة 
املنظمة العليا يف بطولة #أقوى_رجل_
بحريني، الذين س��اهموا بإنجاح هذا 
الحدث، بعدها كرم س��موه الفائزين 
باملراك��ز الثالث��ة األوىل يف مس��ابقة 
التصوير الفوتوغرايف التي أقيمت عىل 
هامش البطولة، كام قدم سموه هدية 
تذكارية لرئيس ن��ادي الرفاع الرشقي 
الش��يخ عبدالله بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة؛ مبناس��بة تحقيق��ه املركز 

األول يف فئة الوزن املتوسط.

خالد بن حمد: تثبتون دائما أنكم شركاء النجاح والتميز.. فشكًرا لكم 
خالل استقبال سموه الشركاء والرعاة والمساهمين في “أقوى رجل بحريني”

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

سموه يقدم هدية تذكارية لرئيس نادي الرفاع الشرقي

سمو الشيخ خالد بن حمد يكرم مدير التحرير أيمن همام

جانب من التكريم

وجاءت بداية املباراة متواضعة فنًيا يف األداء من جانب 

الفريقني، خصوًصا فريق النويدرات الذي بدأ اللقاء 

برتكيز ضعيف مقابل التزام وانضباط تكتييك للحد 

الذي استطاع مجاراة منافسه يف أغلب فرتات الربع 

األول معوال عىل تحركات وتصويبات حسني اللولو.

وأخذ النويدرات االفضلية منتصف الربع األول 8/7، 

قبل أن يوسع الفارق مع نهاية هذا الربع الذي حسمه 

ملصحته بنتيجة 21/13، مستنًدا عىل نقاط محمد بطي 

وأحمد خالد يف الهجوم.

وبدأ الحد الربع الثاين برتكيز عاٍل لينجح يف تقليص 

الفارق إىل 3 نقاط بواقع 21/18.

وتدخل مدرب النويدرات بإجراء عدة تغيريات عىل 

تشكيلة الفريق إلتاحة فرصة املشاركة لجميع الالعبني 

والحفاظ عىل املخزون اللياقي للقاءات املقبلة.

النويدرات وسع الفارق مع منتصف الفرتة ل�17 نقطة 

37/20، قبل أن يحسم الشوط األول بفارق وصل إىل 

31 نقطة وبنتيجة 55/24.

ورضب النويدرات بقوة يف الشوط الثاين، مواصال 

فرض أفضليته واسلوبه عىل اللعب، إذ منح فارق 

النقاط الكبري أريحية مطلقة للفريق يف التحكم بباقي 

مجريات املباراة، حيث أراح مدربه بعض العنارص بعد 

االطمئنان عىل النتيجة.

يف املقابل، مل يستطع الحد مجاراة منافسه يف الحصة 

الثانية، وعمد مدربه عىل تغيري تشكيلته بني الفينة 

واألخرى، إلعطاء الفرصة لجميع العبيه؛ بهدف 

االستفادة الفنية، تحضريًا الستحقاقات الفريق املقبلة.

النويدرات فاز يف الربع الثالث 29/18 ليتقدم بنتيجة 

املباراة 84/42، قبل أن يحسم املباراة بكرسه حاجز 

املائة نقطة 100/54، بعد فوزه يف الربع األخري 

ب�16/12.

وجاءت بداية املباراة أقل من املستوى الفني من 

جانب الفريقني مع أفضلية نسبية لفريق االتحاد الذي 

حقق بداية جيدة خطف بها التقدم منتصف الربع 

األول 12/4، دفعت مساعد مدرب الحالة أحمد مريزا 

التدخل بطلب الوقت املستقطع إلعادة متوضع فريقه.

وافتقد الحالة يف هذا الربع إىل الحلول الهجومية 

املعطلة وتأثر بالتصويب الغري مركز الذي استغله 

االتحاد يف شن الهجامت املرتدة الرسيعة معززًا بها 

تقدمه 20/8، يف طريقه لحسم نتيجة الفرتة 23/10.

ونجح الحاالوية من تقليص النتيجة مطلع الربع الثاين 

إىل 8 نقاط 25/17، تدخل إثرها مدرب االتحاد الرصيب 

توميك بطلب الوقت الفني ملنع منافسه من تقليل 

الفارق.

وحافظ االتحاد عىل تقدمه 30/21 منتصف الفرتة، 

وهو الفارق الذي انتهى عليه الشوط األول بواقع 

.39/30

وتحسن أداء الحالة يف الشوط الثاين، ونجح يف تقليص 

الفارق يف مناسبتني آخرها 52/50، قبل أن يسجل 

التعادل األول يف املباراة 52/52 ب�6 نقاط متتالية من 

األمرييك لورن، مستغال إضاعة منافسه للعديد من 

الفرص السهلة.

واستعاد االتحاد تقدمه رسيًعا 57/52 بتألق سيدمحمد 

حميد، ثم رفع الفارق ليحسم الربع الثالث ملصلحته 

بنتيجة 62/52.

ويف الربع األخري، حافظ االتحاد عىل تقدمه بفارق 10 

نقاط يف النصف األول من الفرتة، قبل أن يتمكن الحالة 

من العودة وتقليص الفارق لسلة واحدة 78/76.

ومل يعِط االتحاد منافسه فرصة لتعديل النتيجة مرة 

ثانية، إذ أعاد رفع الفارق يف طريقه لحسم نتيجة 

املباراة.

ال��������ح��������ال��������ة واالت����������ح����������ادال����������ن����������وي����������درات وال������ح������د

جانب من اللقاءجانب من اللقاء )تصوير: رسول الحجيري(

عبدالكريم شكيب، إيمان الثقفي ومريم الذوادي. أدار اللقاء الطاقم 
عادل غلوم، حسين أحمد وصادق المشخص.التحكيمي مكون من أدار اللقاء الطاقم 

التحكيمي مكون من

جانب من المنافسات

ح���س���م ف��ري��ق��ا  
النويدرات واالتحاد تأهلهام إىل 
الدور ربع النهايئ لكأس خليفة بن 
تغلبهام  بعد  السلة،  لكرة  سلامن 
عىل  والحالة  الحد  حساب  عىل 
التوايل، يف املباراتني اللتني جمعتهام 

صالة  عىل  )األثنني(،  أمس  مساء 
ضمن  الحصم،  بأم  اللعبة  اتحاد 
منافسات الدور التمهيدي للنسخة 

الثانية من املسابقة.
النويدرات  حقق  األول،  اللقاء  يف 
حساب  عىل  وعريًضا  سهال  ف��وزًا 

 ،)100/54( قوامها  بنتيجة  الحد 
ليرضب موعًدا مع فريق الرفاع يف 
سيقام  لقاء  يف  النهايئ،  ربع  الدور 
الخميس املقبل 15 مارس الجاري.

املباراة  أشواط  النويدرات يف  وفاز 
 ،21/13 اآليت:  بالنتائج  األربعة 

34/11، 29/18 و16/12.
االتحاد  حقق  الثاين،  اللقاء  ويف 
الحالة  حساب  عىل  مستحقا  فوزا 
بنتيجة )93/84(، ليستعد ملواجهة 
وميدنة  سرتة  مباراة  من  الفائز 
لقاء  يف  املقبل،  ال��دور  يف  عيىس 

مارس   17 املقبل  السبت  سيقام 
الجاري.

األول  الربعني  يف  االت��ح��اد  وف��از 
فيام  و23/22،  ب���23/10  والثالث 
فاز الحالة يف الربعني الثاين واألخري 

ب�20/16 و32/31.

النويدرات واالتحاد يتأهالن إلى ربع النهائي
أطاحا بالحد والحالة من كأس خليفة بن سلمان

 محمد الدرازي

تختتم مساء اليوم مباريات الدور 

التمهيدي لكأس خليفة بن سلامن عرب 

إقامة لقاءين، إذ يلتقي يف املواجهة 

األوىل فريقا سرتة ومدينة عيىس يف 

الساعة الخامس والنصف مساًء، وتليها 

مبارشة مباراة املحرق وسامهيج عند 

الساعة 7:15 مساًء، وتقام املباراتان 

عىل صالة االتحاد البحريني لكرة 

السلة بأم الحصم.

سترة والمدينة

يف املباراة األوىل، يرفع فريق سرتة 

ومنافسه فريق مدينة عيىس شعار 

الفوز، يف لقاء الرغبة املشرتكة 

واألهداف املتفاوتة.

وتعترب املباراة متكافئة إىل حد كبري 

بينهام، ولكن الفريق األقل أخطاء 

واألكرث تركيزًا واستثامرًا للفرص سيكون 

األقرب لتحقيق الفوز.

الفريقان التقيا يف مناسبتني يف الدور 

التمهيدي لدوري زين، حقق فيهام 

سرتة نتيجة الفوز، ويسعى اليوم 

لتحقيق انتصارا جديدا عىل منافسه 

هذا املوسم يكفل له التقدم خطوة إىل 

األمام بالتأهل للدور ربع النهايئ.

ويؤمل كال الطرفني تحقيق مستوى 

قوي يتمكن من خالله التأهل إىل 

الدور ربع النهايئ.

ويقود تدريب الفريقني مدربان 

وطنيان، نجاح ميالد يف سرتة، وصالح 

الحداد يف مدينة عيىس.
وسيلعب املتأهل من هذه املواجهة 

مع فريق االتحاد، يف لقاء سيقام 
السبت املقبل 17 مارس الجاري.

المحرق وسماهيج

ويف املباراة الثانية، يدشن حامل 

اللقب فريق املحرق مشواره يف 
املسابقة بلقاء سهل حينام يواجه 

سامهيج.
ويسعى املحرق لتحقيق بداية قوية 

يف مستهل حملة الدفاع عن لقبه، 
تحضريًا للمواجهة الصعبة التي 

تنتظره أمام األهيل، يف حال فوزه 

اليوم وتأهله إىل الدور ربع النهايئ.

ومن املؤمل أن تكون املباراة من 

جانب وهو املحرق؛ عطفا عىل 

الفوارق الفنية واإلمكانات الكبرية 

بني الفريقني.

يف املقابل، يدرك سامهيج جيدا 

صعوبة املهمة، إذ يأمل االستفادة 

الفنية من املباراة؛ استعداًدا 

ملنافسات الدوري الفيض.

ويقود تدريب املحرق املدرب 

الرصيب تورمان، فيام يتوىل تدريب 

سامهيج املدرب الوطني عيل كويد.

وسيلعب املتأهل من هذه املواجهة 

مع فريق األهيل يف الدور ربع 

النهايئ، يف لقاء سيقام السبت 

املقبل 17 الشهر الجاري.

سترة يواجه مدينة عيسى.. والمحرق أمام سماهيج
اليوم لقاءان في ختام الدور التمهيدي
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خ��الل ترؤس ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
للش��باب  األعىل  املجل��س  رئيس 
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، وال��ذي عقد 
لرئي��س  األول  النائ��ب  بحض��ور 
والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس 
البحريني أللعاب  رئيس االتح��اد 
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، والنائب الثاين لرئيس 
والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس 
الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة، 

وعدداً من أعضاء املجلس.
شهد سموه مراسم توقيع اتفاقية 
التع��اون ب��ن اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية ووزارة الرتبية والتعليم 
يف املجال الريايض النسايئ التنافيس 
والرتويح��ي، والت��ي وقعها األمن 
األوملبية عبدالرحمن  للجنة  العام 
الرتبي��ة  وزارة  ووكي��ل  عس��كر، 
والتعليم لشؤون التعليم واملناهج 

فوزي عبدالرحمن الجودر.
وقد أكدت عض��و املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة الشيخة حياة 
بن��ت عبدالعزي��ز آل خليف��ة أن 
االتفاقية تهدف إىل تفعيل الرشاكة 
املجتمعي��ة يف املج��ال الري��ايض 
والرتويج��ي،  التناف��يس  النس��ايئ 
النسائية  وتوسيع قاعدة املشاركة 
إضاف��ة  الري��ايض،  النش��اط  يف 
الفتي��ات  ورعاي��ة  اكتش��اف  إىل 
وتعزي��ز  رياضي��ا،  املوهوب��ات 
للفتي��ات،  التنافس��ية  الق��درات 
وذل��ك من خالل م��رشوع املراكز 
للفتي��ات يف محافظات  الرياضية 

اململكة.
ومن جانب آخر، أشاد سمو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة بدور 
الجامع��ات املحلية؛ ك��ون الحرم 
الجامعي البيئة املناس��بة للشباب 
البحرين��ي ليتمكنوا من مامرس��ة 
مختل��ف االنش��طة الرياضية، إىل 
جان��ب دورها يف إع��داد معلمن 
متخصصن يف مجال تدريس الرتبية 
الرياضية املدرسية وتنظيم وإدارة 
التعليمية  املراح��ل  يف  أنش��طتها 
كافة، واملؤهلن تأهياًل عاليا لرفد 

والرياضية  الرتبوي��ة  املؤسس��ات 
باملتخصص��ن يف مجاالت تدريس 
الرتبية الرياضة املدرس��ية، إضافة 
واإلمكانات  املوارد  اس��تخدام  إىل 
األكادميي��ة يف حل قضاي��ا الرتبية 
القطاع��ات  وخدم��ة  الرياض��ة 
التعليمية والرياضية املختلفة؛ من 

أجل التنمية البرشية.
املبذولة  الجه��ود  ومث��ن س��موه 
لتطوي��ر الرياض��ة الجامعي��ة يف 
املؤسسات التعليمية عىل مستوى 
اململك��ة، م��ع توف��ري اإلمكانات 
والدعم اللوجستي حتى تصل إىل 
املستوى الذي يتطلع إليه القطاع 
الري��ايض، والت��ي تعت��ر متنفس 
الطالب؛ إلثبات النفس واملنافسة، 
وتحقيق املراكز األوىل واإلنجازات 

الوطنية.
كام استمع املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة إىل رشح قدم��ه وكيل 
ش��ؤون األش��غال بوزارة األشغال 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
العمراين أحمد عبدالعزيز الخياط 
عن تفاصيل املرشوع الذي يشمل 
إنش��اء اس��تاد ريايض بس��عة 50 
ألف متفرج، إضافة إىل 4 مالعب 

تدريبية ومجمع تجاري.
وتم اس��تعراض آخر مس��تجدات 
مرشوع االس��تاد الريايض الجديد، 
والذي س��يدعم القط��اع الريايض 
والشبايب، وسيعزز قدرات مملكة 
البحري��ن يف احتض��ان الفعاليات 

الرياضية اإلقليمية والعاملية.
كام ت��م التوضيح ح��ول املراحل 
والتي  امل��رشوع،  لتنفيذ  املقرتحة 
االستش��ارية  الخدم��ات  تش��مل 
للمخط��ط العام للموق��ع وإدارة 
واإلرشاف  والتصمي��م  امل��رشوع 
والرنامج الزمن��ي للتنفيذ، إضافة 
إىل استعراض فكرة التصميم العام 
للم��رشوع وطرح قامئ��ة املكاتب 
دعوته��ا؛  املق��رتح  االستش��ارية 
مناقص��ة خدم��ات  للدخ��ول يف 
تنفيذ  ع��ىل  واإلرشاف  التصمي��م 

املرشوع.
وبارك سمو رئيس املجلس األعىل 
تقدم  مقرتحا  والرياضة  للش��باب 
به رئيس لجنة الدراسات الشبابية 

عيل رشيف ح��ول دراس��ة لتطوير 
الرياض��ات الذهني��ة يف مملك��ة 
رياضات  واس��تحداث  البحري��ن، 
الرياض��ات  ضم��ن  إلكرتوني��ة 
الذهنية لتصبح أس��لوب حياة يف 

ظل التطور التقني واملعلومايت. 
وق��ال رئي��س اللجنة الدراس��ات 
الش��بابية إن اللجن��ة ته��دف إىل 
ترس��يخ مفه��وم العقل الس��ليم 
يف الجس��م الس��ليم وذل��ك م��ن 
خالل ع��دد م��ن الرنام��ج التي 
تعزز الق��درة الذهنية عىل جميع 
املستويات العمرية مبن فيهم ذوو 
اإلعاقة، وصناعة نجوم يف الرياضة 

الذهنية واإللكرتونية.
وبن رشيف أن اللجنة تهدف كذلك 
اىل إج��راء الدراس��ات والبح��وث 
العلمية املتخصصة بالشأن الشبايب 
بالتع��اون مع الجه��ات املختصة 
ورفعها للمجلس األعىل للش��باب 

والرياضة.
بعد ذلك، ناق��ش املجلس األعىل 

اجتامعه  والرياض��ة يف  للش��باب 
مرشوع إنش��اء املتح��ف الريايض 
الجدي��د، والذي يه��دف اىل إبراز 
املنج��زات الرياضي��ة واألوملبي��ة 
البحرينية عىل مر التاريخ، وتخليد 
املكتسبات الرياضية املتحققة منذ 
بدء مزاولة الرياض��ة يف البحرين 
منذ العام 1919 وحتى وقتنا هذا، 
وتم تكليف األمن العام املس��اعد 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة 
عبدالرحمن عس��كر؛ ملتابعة هذا 
املرشوع مع الجهات ذات العالقة.
املس��اعد  الع��ام  األم��ن  وأك��د 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة 
ع��ىل أن هناك أرثا رياضيا تاريخيا 
االس��تفادة منه  كب��ريا نس��تطيع 
وتوثي��ق الحرك��ة الرياضية مرورا 
بالرياضة املدرسية وإقامة األندية 
واالتح��ادات الرياضي��ة، واإلعالن 
عن إنش��اء اول اتح��اد ريايض يف 
العام 1957 تحت اس��م “االتحاد 
البحريني” لإلرشاف عىل  الريايض 

كرة الق��دم يف ب��ادئ األمر، ومن 
ثم ش��ملت ألع��اب كرة الس��لة 
وكرة اليد والكرة الطائرة، وإنشاء 
اتحادات مستقلة ملعظم االلعاب 

الرياضية يف العام 1974.
إىل ذلك، اس��تعرض األم��ن العام 
للشباب  األعىل  للمجلس  املساعد 
والرياض��ة عبدالرحم��ن عس��كر 
نتائج مش��اريع ال��رشكاء والرامج 
الرئيس��ة املش��رتكة ب��ن املجلس 
ومختل��ف األجه��زة الحكومي��ة، 
سياس��ات  تنفي��ذ  إىل  والهادف��ة 
والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس 
الرامية إىل االرتقاء مبختلف أركان 
الشبايب والريايض  العمل  منظومة 

واملجتمعي يف اململكة.
واس��تعرض األمن العام املس��اعد 
مش��اريع وزارة الرتبي��ة والتعليم 
 10 مجموعه��ا  يبل��غ  الت��ي 
مرشوع��ات، منه��ا تفعي��ل محو 
األمي��ة البدني��ة وتفعي��ل دوري 
املدارس، وقد وصلت نسبة اإلنجاز 

مبشاريع وزارة الرتبية والتعليم إىل 
.% 83.5

كام ب��ن عس��كر م��رشوع وزارة 
البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال 
والتخطي��ط العم��راين واملتمث��ل 
للمنش��أة،  الوطنية  باملواصف��ات 
مقدم��ا رشحا عن مش��اريع وزارة 
العمل والتنمي��ة االجتامعية التي 
يص��ل مجموعها إىل 3 مش��اريع، 
منها مرشوع األساس��يات الحركية 
ومرشوع النشاط من أجل الحياة، 
وتبلغ نس��بة اإلنجاز يف مش��اريع 
االجتامعية  والتنمية  العمل  وزارة 

.% 78.3
كام ع��رض األمن العام املس��اعد 
مش��اريع وزارة الصحة التي تبلغ 
يف مجمله��ا 10 مش��اريع، أبرزها 
مرشوع النش��اط من أجل الحياة، 
ومرشوع التغذية الصحية، وتصل 
نس��بة اإلنجاز يف مش��اريع وزارة 

الصحة 63 %.
وأعطى نبذة عن مش��اريع وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة البالغ 
عددها 7 مشاريع، أبرزها مرشوع 
الرياضي��ة  األندي��ة  يف  التمي��ز 
اس��تضافة  يف  التمي��ز  وم��رشوع 
الفعاليات، وبلغت نس��بة اإلنجاز 
يف مش��اريع وزارة شؤون الشباب 

والرياضة 89 %.
مش��اريعها  ع��ن  رشح��ا  وق��دم 
الخمس��ة، والتي تتضمن مرشوع 
املدى  الري��ايض طوي��ل  تطوي��ر 
وم��رشوع الطري��ق إىل منص��ات 
يف  التمي��ز  وم��رشوع  التتوي��ج 
استضافة الفعاليات، بنسبة إنجاز 

وصلت إىل 55 %. 
يف ح��ن اس��تعرض األم��ن العام 
املس��اعد م��رشوع وزارة ش��ؤون 
اإلع��الم واملتمث��ل يف وضع خطة 
إعالمية متكاملة لنرش السياسات.

وكل��ف املجل��س األع��ىل األم��ن 
العام املساعد عبدالرحمن عسكر 
املتابعة مع  لإلرشاف واالس��تمرار 
ال��رشكاء من ال��وزارات والجهات 
ذات العالق��ة؛ ملتابع��ة برامجهم 

الرامية لتنفيذ سياسات املجلس.

 اتفاقية تعاون بين “األولمبية” و”التربية” 
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جانب من توقيع االتفاقية

للجنة  ال��ع��ام  األم��ن  أش��اد 
األومل���ب���ي���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
برنامج  عسكر  عبدالرحمن 
أطلقه  ال��ذي  “استجابة” 
لألعامل  امللك  جاللة  ممثل 
الشباب  وش���ؤون  الخريية 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س األع���ىل 
رئيس  والرياضة  للشباب 
البحرينية  األوملبية  اللجنة 
حمد  بن  نارص  الشيخ  سمو 
أن  إىل  مشريا  خليفة،  آل 
امتدادا  يعتر  الرنامج  هذا 
واألفكار  املبادرات  ملسلسل 
سموه  أطلقها  التي  والرامج 
س��اب��ق��ا؛ ب��ه��دف االرت��ق��اء 
والريايض  الشباب  بقطاعي 
سموه  عهد  يف  شهدا  اللذين 
م��ن جميع  ك��ب��رية  ق��ف��زات 

النواحي.
برنامج  ب��أن  عسكر  وأك��د 
وطني  م��رشوع  “استجابة” 
املناسب،  الوقت  يف  أطلق 
الثاقبة  الرؤية  يعكس  وهو 
بن حمد  نارص  الشيخ  لسمو 

يهدف  حيث  خليفة،  آل 
الرنامج إىل استثامر املنشآت 
ملكيتها  التابعة  الرياضية 
إيجاد  عىل  والعمل  للدولة، 
جديدة  ثابتة  دخل  مصادر 
عىل  بالنفع  عائداتها  لتعود 
عموما،  ال��ري��ايض  القطاع 
التي  األع���ب���اء  وت��خ��ف��ي��ف 
دعمها  يف  الدولة  تتحملها 

لهذا القطاع.
ه��ذا  أن  عس��كر  وأك��د 

الرنامج االس��تثامري الحيوي 
يعك��س ح��رص س��موه عىل 
التس��ويقي  الجانب  تفعي��ل 
واالستثامري يف املجال الريايض 
وإيجاد مصادر دخل تساهم 
الرياضية،  الحرك��ة  دع��م  يف 
مبدي��ا تفاؤل��ه بنج��اح هذا 
مباركته  الذي مت��ت  الرنامج 
الرش��يدة  القيادة  من جانب 
مام مينحه دعام كبريا، مشيدا 
بلجن��ة التنس��يق واملتابع��ة 
والتنفيذ التي اختارها س��مو 
الش��يخ ن��ارص بدق��ة إلدارة 
ه��ذا الرنامج، حي��ث يتمتع 
رئيس��ها وجمي��ع أعضاؤه��ا 
بكفاءة وخرة عالية يف مجال 
مؤكداً  والتس��ويق،  االستثامر 
حرص األمانة العامة للمجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة 
واللجن��ة األوملبية عىل تقديم 
أشكال الدعم واملساندة كافة 
للجن��ة مبا ميكنها م��ن القيام 
متمنيا  بأفضل صورة،  بعملها 

لهم النجاح والتوفيق.

أش��ادت عض��و املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة، عضو مجلس 
إدارة اللجن��ة األوملبية الش��يخة 
حياة بن��ت عبدالعزيز آل خليفة 
برنامج “اس��تجابة” الذي أطلقه 
ممث��ل جالل��ة املل��ك لألع��امل 
الخريية وش��ؤون الشباب، رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة.
وأك��دت الش��يخة حي��اة بن��ت 
عبدالعزي��ز أن الرنام��ج يص��ب 
بشكل مبارش وأس��اس يف تطوير 
والرياض��ة  الش��باب  قطاع��ي 
لس��مو  املتميزة  املبادرات  ضمن 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
ودعمه املتواصل للحركة الشبابية 
والرياضي��ة يف اململكة من خالل 
إط��الق العدي��د من املب��ادرات 
تهدف  الت��ي  والرامج  واألف��كار 
إىل تعزيز مس��رية العمل الشبايب 
والريايض عىل األصعدة كافة، ومبا 
يتناس��ب مع ما تش��هده اململكة 

منتطور يف املج��االت كافة، ومن 
التي  الري��ايض  املج��ال  ضمنه��ا 
حققت فيه اململكة قفزات كبرية 
يف ظل املرشوع اإلصالحي الزاهر 
لجالل��ة املل��ك ورؤية س��مو ويل 

العهد.
وأك��دت بأن برنامج “اس��تجابة” 
الذي يهدف إىل االس��تثامر األمثل 
للمنش��آت الرياضي��ة يف اململكة 
وتس��ويقها وفق خط��ة متكاملة 
مبا يس��هم يف تعزيز املوارد املالية 

للقطاع الريايض والشبايب وإيجاد 
مص��ادر متوي��ل جدي��دة، يعتر 
مرشوع��ا وطني��ا عرصي��ا متميزا 
ستنعكس نتائجه بصورة إيجابية 
عىل مخرج��ات الحركة الرياضية، 
حي��ث إنه يه��دف إىل تنش��يط 
عملية االستثامر مبا يعود بالفائدة 
الوطنية  واالتحادات  األندية  عىل 
والهيئات الش��بابية والرياضية يف 

اململكة كافة.
بن��ت  الش��يخة حي��اة  وع��رت 
عبدالعزي��ز عن ثقته��ا الكبرية يف 
واملتابعة  والتنفيذ  التنسيق  لجنة 
التي شكلها سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة للقي��ام باألدوار 
وامله��ام املنوطة به��ا عىل أكمل 
وجه مب��ا تضمه من كوادر وطنية 
مش��هود له��ا بالكف��اءة والتميز، 
معربة عن ثقتها يف نجاح الرنامج 
مب��ا ي��ؤدي إىل مواصلة مس��رية 
الت��ي  واملكتس��بات  النجاح��ات 
حققتها الرياضة البحرينية بقيادة 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة.

حياة بنت عبدالعزيز: “استجابة”  مشروع عصري عسكر : “استجابة” مشروع وطني أطلق في الوقت المناسب 

حياة بنت عبدالعزيز عبدالرحمن عسكر  
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خرس ممثل الك��رة البحرينية فريق 
املنامة أمام ال��زوراء العراقي بثالثة 
أهداف مقابل واحد، يف اللقاء الذي 
جم��ع الطرفني، أمس، عىل االس��تاد 
الوطني، ضمن الجولة 4 للمجموعة 
2 بكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
ورغ��م تقدم املنامة بهدف الس��بق 
مبك��را بع��د نص��ف دقيق��ة فقط 
ع��ر الالع��ب محم��ود عبدالرحمن 
“رينغ��و”، إال أن الفريق العراقي رد 

بثالثة أهداف؛ ليظفر بفوز مثني.
ويف لق��اء آخر ضمن ذات املجموعة 
وأقيم أمس عىل اس��تاد خليفة، فاز 
العهد اللبناين عىل الجيش الس��وري 

.)4-1(
وبناء عىل نتيج��ة أمس، فإن ترتيب 
املجموع��ة كاآليت: العه��د اللبناين 8 
نقاط، الزوراء 5، الجيش 3، واملنامة 
أخ��را بنقطة وحي��دة، يف وقت فإن 
املنام��ة فقد فرصة بلوغ الدور التايل 

بشكل كبر.

الشوط األول

حق��ق املنامة بداية قوي��ة ورسيعة يف 
املب��اراة، إذ متكن من تس��جيل هدف 
الس��بق بع��د م��رور 30 ثاني��ة فقط، 

حيث انفرد املهاجم سعد العامر كارسا 
حاجز التسلل، قبل أن يتعرض لإلعاقة 
من قبل الحارس العراقي جالل حس��ن 
خ��ارج املنطق��ة؛ ليمنح الحك��م مبدأ 
إتاحة الفرصة، إذ وصلت الكرة ملحمود 
عبدالرحم��ن “رينغ��و” الذي أس��كن 
الكرة بنجاح بيساره يف املرمى بسهولة 

ودون عناء.
وس��نحت الفرص��ة للمناميني ملضاعفة 
النتيج��ة، خصوصا عر تح��ركات عيل 
حبيب ميينا ومتركز س��عد العامر داخل 
املنطقة، إال أن ذلك مل يستغل جيدا، يف 
حني خط��ف العراقيون هدف التعادل 

وصوال للدقيقة )15( عر الالعب مهند 
عبدالكري��م الذي س��دد كرة يس��ارية 

سكنت يسار الحارس رضا بهرام. 
وكاد س��يد محم��د عدن��ان أن يض��ع 
املنامة يف املقدمة م��رة أخرى، بيد أن 
كرته الرأسية جاءت يف متناول الحارس 

.)38(

الشوط الثاني

يف الحصة الثانية من اللقاء، كاد سيد 
محم��د عدنان أن يس��جل من ركلة 
ثابتة من مس��افة بعيدة، إال أن كرته 

أبعدها الحارس )52(.

الهدف  العراق��ي  الفري��ق  وس��جل 
الثاين بعد عرضية أرضية من حس��ني 
الس��اعدي تابعه��ا البدي��ل حي��در 

عبداألمر بيساره يف الشباك )66(.
محم��د  املنام��ة  م��درب  وأج��رى 
الشمالن تبديال بدخول محمد عادل 
مكان عيل ح��رم )68(، يف وقت كاد 
فيه “رينغو” أن ي��درك التعادل، إال 
أن كرته املسددة من داخل املنطقة 

جاورت القائم األيرس )70(.
وفرط املنامي��ون يف التعديل بغرابة، 
بعد سنحت الفرصة للبديل املحرتف 
إيري��ك الذي أضاعها بغرابة، قبل أن 

يسدد زميله أحمد موىس كرة سهلة 
أمس��كها الحارس العراقي دون عناء 

.)77(
وسجل الزوراء الهدف الثالث بعدما 
توغل أمج��د كلف داخ��ل املنطقة 
مس��تغال الثغرات يف الدفاع املنامي، 
وأودع كرة بيمينه س��هلة يف ش��باك 

الحارس رضا بهرام )79(.
أدار اللق��اء الحكم الياباين يوس��ايك، 
وميه��ارا،  أكاين  مواطن��اه  وعاون��ه 
م��ن  س��اباييف  الراب��ع  والحك��م 

تركامنستان.

المؤتمر الصحافي

أكد مدرب املنامة محمد الشمالن 
أن إضاع��ة الفرص كانت الس��بب 
األقوى للهزمية، مش��را إىل أن هذا 
األمر يع��د طبيعيا يف ك��رة القدم، 
خاصة مع االستعجال وعدم الرتكيز 

وعدم استغالل الفرص.
وأوضح أن الخس��ارة مؤملة، ولكن 
يجب علين��ا التصحيح خالل الفرتة 

املقبلة.
وأش��ار إىل أن��ه رغم خس��ارتنا يف 
مبارت��ني م��ن أص��ل 3 لعبناها، إال 
أنن��ا كنا الط��رف األفضل، لكن من 
غر اس��تثامر وترجم��ة الفرص إىل 

أهداف.
م��ن جانبه، ق��ال مدرب ال��زوراء 
أي��وب أديش��و إن النق��اط الثالث 
مهمة، مش��يدا مبا أظهره الالعبون 
من رسعة ع��ودة يف املب��اراة رغم 
التأخر بهدف مبكر بعد مرور نص 

دقيقة.
وق��ال أفضل العب يف املباراة مهند 
عبدالرحيم إن العودة يف الش��وط 
األول ومعادلة النتيجة ساهم كثرا 

يف الفوز.

المنامة يفرط في الفوز أمام الزوراء العراقي بكأس االتحاد اآلسيوي
باتت فرصته ضئيلة في التأهل

أحمد مهدي

رفع رئي��س اتحاد البحري��ن للدفاع 
عن النفس أحمد عبدالعزيز الخياط  
أس��مى آيات التهاين والتريكات إىل 
الرش��يدة؛ مبناس��بة حصول  القيادة 
منتخبن��ا الوطني للجوجيتس��و عىل 
ميداليت��ني ذهبيت��ني يف بطولة لندن 
جراند س��الم التي تقام تحت إرشاف 
االتحاد االمارايت للجوجيتس��و وذلك 
عر الالعبني محمد أبو أدريس ونجاد 
القصيبي، حيث شاركت أكرث من 50 
دول��ة يف البطولة م��ن مختلف دول 

العامل.
كام هنأ الخي��اط ممثل جاللة امللك 
الش��باب  الخرية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، والنائ��ب األول 
لرئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس االتح��اد البحريني 
أللع��اب الق��وى الرئي��س الفخ��ري 
لالتح��اد البحرين��ي لفن��ون القتال 
املختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، مؤكدا أن دعم س��موهام 
أمثر عن تحقيق امليداليتني الذهبيتني 

يف “عام الذهب”.
وأوضح أحم��د عبدالعزي��ز الخياط 
أن تحقي��ق منتخ��ب الجوجيتس��و 

ميداليت��ني ذهبيت��ني يت��امىش م��ع 
إسرتاتيجية االتحاد التي تتطابق مع 
رؤية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة بتحقي��ق امليداليات الذهبية 
يف “عام الذهب” الذي أطلقه سموه 
عىل العام 2018، مشيدا باملستويات 
الرفيعة وح��رص الالعبني محمد أبو 
أدريس ونجاد القصيبي عىل تحقيق 
النتائ��ج والع��ودة محملني  أفض��ل 
بامليدالي��ات الذهبي��ة، ك��ام أش��اد 
بجهود نائب رئي��س اتحاد البحرين 

للدف��اع ع��ن النفس أم��ني رس لعبة 
الجوجيتسو عمر عبدالعزيز بوكامل 
ال��ذي ح��رص ع��ىل تهيئ��ة األجواء 
املثالي��ة للمنتخ��ب قبل املش��اركة 
وأعض��اء مجلس اإلدارة واملستش��ار 
واملدير الفني ملنتخبات الجوجيتسو 

الكابنت رضا منفردي.
واس��تطاع الالعب محمد أبو أدريس 
الحص��ول عىل امليدالي��ة الذهبية يف 
منافسات وزن 69 كيلوغراما للحزام 
البن��ي، حيث ق��دم مس��توى مميزا 

يف مش��واره، وتف��وق ع��ىل الالعب 
االم��ارايت صبح الخاط��ري باإلقصاء، 
قبل أن يفوز ع��ىل الالعب الرازييل 
جريان دي ميلو يف النهايئ باإلخضاع 

ويتوج بامليدالية الذهبية.
أما الالعب نجاد القصيبي، اس��تطاع 
أن يحصل ع��ىل امليدالي��ة الذهبية 
يف وزن 85 كيلوغرام��ا بع��د أن فاز 
املواجه��ة النهائي��ة ع��ىل البولندي 
والدمي��ار ليتوج بامليدالي��ة الذهبية 

بكل جدارة واستحقاق.

انجاز جديد للجوجيتسو في “عام الذهب” 

أبودريس والقصيبي ُيتوجان بذهبيتين في “لندن جراند سالم”
أم الحصم         اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

منفردي يتوسط أبودريس والقصيبي 

من لقاء االتفاق وسترة

 أحمد بن عيسى: تجمع “األولمبي” 
استعداد لالستحقاقات المقبلة

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: يستعد 
منتخبنا األوملبي لكرة القدم إىل إقامة 

تجمع محيل يف فرتة أيام “الفيفا” يف الشهر 
الجاري؛ لخوض لقاءين وديني أمام نظره 
اإلمارايت يومي 24 و26 مارس يف البحرين.
وأكد مدير منتخبنا األوملبي الشيخ أحمد 

بن عيىس آل خليفة أن التجمع يأيت ضمن 
إطار الخطة العامة املعدة إلعداد املنتخب 

لالستحقاقات املقبلة، الفتا إىل أن اإلعداد سيبدأ يوم األربعاء 15 
مارس الجاري ويستمر حتى موعد الودية الثانية.

ويف هذا اإلطار، فقد أعرب الشيخ أحمد بن عيىس عن شكره إلدارة 
اتحاد الكرة عىل تعاونها الكبر يف إطار دعم مشوار املنتخب األوملبي 
وإعداده للمرحلة املقبلة، مشرا إىل أن االتحاد ذلل الصعوبات كافة 

بتوفره مستلزمات التحضر والتهيئة مبا يضمن الظهور اإليجايب 
للمنتخب.

من جهة أخرى، أوضح الشيخ أحمد بن عيىس أن الجهاز الفني 
للمنتخب بقيادة املدرب التونيس سمر شامم عكف خالل 

التجمعات املحلية األخرة عىل ضم عنارص جديدة من منتخب 
الشباب مواليد )2000-1999(؛ بهدف االطالع عىل أكر عدد ممكن 

من الالعبني.
وقال إن التجمع القادم سيكون فرصة مناسبة واختبارا حقيقيا 

لجميع الالعبني، خصوصا وأنه سيشهد مباراتني وديتني للمنتخب.
وأضاف: “سيكون اللقاءان الوديان تجربتني جيدتني نحو إعداد 

املنتخب، خصوصا وأنه مقبل عىل املشاركة يف بطولة ودية خالل 
شهر أبريل املقبل ستقام بضيافة إندونيسيا، والتي تأيت ضمن إطار 

تحضرات البلد املستضيف الحتضان منافسات دورة األلعاب 
اآلسيوية خالل شهري أغسطس وسبتمر املقبلني”.

وجدد الشيخ أحمد بن عيىس التأكيد يف ختام حديثه عىل أهمية 
املرحلة املقبلة للمنتخب األوملبي، خصوصا يف كونها محطة مهمة 

ضمن محطات اإلعداد، معربا عن ثقته يف أن يحقق املنتخب 
االستفادة الفنية األمثل من خالل التجمع املقبل.

أحمد بن عيسى 
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من لقاء المنامة والزوراء العراقي    )تصوير: خليل إبراهيم(

أسفرت نتائج ختام مباريات الجولة 
14 لدوري الدرجة الثانية عن فوز 

سرتة عىل االتفاق بهدفني مقابل 
واحد، وتعادل البحرين مع مدينة 

عيىس بهدف للجانبني.
يف اللقاء األول عىل ملعب الرفاع، 
حقق سرتة فوزا مثينا عىل حساب 

االتفاق، إذ جاءت الثنائية عر سيد 
قاسم العلوي وقاسم عيل، فيام سجل 
هدف االتفاق الوحيد الالعب كاظم 

حميد.

وشهدت املباراة إشهار البطاقة 
الحمراء لالعبي االتفاق محمد فيصل 

ومرتىض أحمد.
أدار اللقاء الحكم أسامة إدريس، 

وعاونه مبارك الكواري وصالح 
جناحي، والحكم الرابع فهد السعدون.

وعىل ملعب نادي النجمة، اكتفى 
فريقا البحرين ومدينة عيىس بالتعادل 

اإليجايب.
وتقدم البحرين عر هدف جاء من 
الالعب عبدالله الجزاف، فيام أدرك 

املحرتف التونيس معز التعادل للمدينة 
بعد ذلك من ركلة الجزاء.

أدار اللقاء الحكم سيد عدنان 
محمد، وعاونه عبدالرحمن الدورسي 

وعبدالله يعقوب، والحكم الرابع 
محمد خالد.

وبعد نتائج الجولة 14، أصبح الرتتيب 
كاآليت: البديع يف الصدارة برصيد 34 
نقطة من 13 مباراة، الحالة وصيفا 

برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، 
البسيتني 27 من 12، مدينة عيىس 20 

من 12، البحرين 15 من 12، سرتة 14 
من 13، قاليل 11 من 12، التضامن 9 

من 13، االتفاق أخرا بال نقاط من 
.13

وستلعب مباريات الجولة املقبل 
يومي الخميس والجمعة املوافقني 
29 و30 مارس الجاري، إذ يلعب 

يوم الخميس البسيتني مع البديع، 
والبحرين مع الحالة، ويوم الجمعة 
يلعب االتفاق مع التضامن، وقاليل 

مع مدينة عيىس.

فوز سترة على االتفاق.. وتعادل البحرين مع المدينة 
في ختام الجولة 14 لدوري “الثانية”



أش��ادت عض��و املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة عضو اللجنة األوملبية البحرينية 
رئيس��ة االتحاد البحريني للك��رة الطاولة 
الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
بالفك��رة التي أطلقه��ا ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة بإقامة دوري 
س��موه للجامعات، مؤكدة أن ذلك يشكل 
إثراء للحركة الش��بابية والرياضية مبملكة 

البحرين.
وقال الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز آل 
خليفة: “بداية ننتهز الفرصة لنوجه الشكر 
والتقدير لس��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة عىل هذه البادرة الطيبة والداعمة 
لطالب وطالبات جامعات البحرين، وهذا 
يش��كل فرصة لتهيئ��ة األجواء املناس��بة 
له��م ملامرس��ة األلع��اب الرياضي��ة التي 
تشهدها منافس��ات دوري سموه، والذي 
يأيت تكريس��ا للجهود املتميزة التي يبذلها 
س��موه لدعم القطاع الش��بايب والريايض 

باململكة”.
وأضاف��ت: “ف��دوري س��موه للجامعات 
يساهم يف منح الفرصة للشباب البحريني 
املنتس��بني لجامع��ات البحري��ن؛ إلب��راز 
طاقاتهم وقدراتهم الرياضية يف جو ميلء 
باملنافس��ة الرشيف��ة بعيدا ع��ن األجواء 
الجامعية الروتيني��ة، كام أن هذا املتلقى 
الريايض يس��هم يف تعزيز عالقات األخوة 
والصداقة بني املشاركني، مام يدعم تعزيز 
مبدأ الوطني��ة بني أبناء الوط��ن الواحد، 
فأه��داف هذا الح��دث كث��رية وعديدة 
وميكن االس��تفادة منها جميعا عىل أرض 
الواقع”، مش��رية إىل أن الدوري سيساهم 
يف ظه��ور مواه��ب رياضي��ة يف األلعاب 
التي يش��هدها، وهذا ما سيكون له األثر 

الكبري؛ لالس��تفادة منها عرب الفرق املحلية 
واملنتخبات الوطنية يف املستقبل القريب، 
متمنية يف الوقت ذات��ه التوفيق والنجاح 
لجمي��ع الفرق التي حصل��ت عىل فرصة 
الوصول للمباري��ات النهائية، وحظا أوفر 

لبقية الفرق يف النسخة القادمة.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  ش��هدت  وق��د 
عبدالعزي��ز آل خليفة منافس��ات الدور 
قب��ل النهايئ م��ن مس��ابقة ك��رة القدم 
الص��االت للطالب��ات ضم��ن منافس��ات 
دوري ن��ارص بن حم��د للجامعات، حيث 
التقت الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة مع الوكيل املساعد لتنيمه الشباب 
إميان فيصل جناح��ي ومدير إدارة املراكز 
والهيئات الش��بابية نوار عبدالله املطوع، 
حي��ث أش��ادت بالربامج والت��ي تقدمها 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة برئاسة 
هش��ام الجودر، والهادفة لتعزيز الجهود 
واملس��اعي الرامي��ة للنه��وض بالحركتني 

الشبابية والرياضية.
كام حرصت ع��ىل االلتقاء بالفرق األربعة 
والتحدث م��ع الالعبات وحثهم عىل بذل 
قصارى جهدهم يف املباراتني، كام والتقت 

بأعض��اء الجهازين الفن��ي واإلداري لتلك 
الفرق.

جناحي: الدوري نقلة نوعية 
في الرياضة الجامعية 

أكدت الوكيل املس��اعد لتنمية الش��باب 
ب��وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة إميان 
فيص��ل جناحي أن مبادرة س��مو الش��يخ 

نارص ب��ن حمد آل خليف��ة بإقامة دوري 
للجامع��ات تعترب فريدة م��ن نوعها عىل 
مس��توى املنطقة؛ كونها تض��م عددا من 
األلع��اب الرياضي��ة التي يتناف��س عليها 
طالب وطالبات الجامعات، مش��ريا إىل أن 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة برئاسة 
هشام الجودر ترجمة مبادرة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة عىل أرض الواقع 

يف إقامة الدوري وتنظيمه بصورة متميزة 
من النواحي كافة، وهو األمر الذي أكدته 
املش��اركة الكب��رية والواس��عة من جانب 

الجامعات الحكومية والخاصة.
وأش��ارت جناح��ي إىل أن دوري نارص بن 
حم��د للجامع��ات حقق األه��داف التي 
وج��دت من أجله��ا يف تطوي��ر منظومة 
ومفهوم النش��اط الريايض يف الجامعات؛ 
ليتحول من نشاط ريايض محيل إىل نشاط 
ريايض تنافيس بني جميع الجامعات يكون 
الهدف منه تحقيق قيمة إضافية للرياضة 
أن  إىل  مش��رية  اململك��ة،  يف  الجامعي��ة 
الدوري متكن أيض��ا من تحقيق األهداف 
االساسية له يف تالقي وتعارف الشباب من 
طالب وطالبات الجامعات، وزيادة حجم 

الرتابط فيام بينهم.
ش��ؤون  وزارة  إن  جناح��ي  وأضاف��ت 
الش��باب والرياضة وضمن إس��رتاتيجيتها 
قامت بتوس��يع نطاق برامجه��ا املوجهة 
إىل الش��باب ع��رب األنش��طة واملب��ادرات 
الت��ي تركز عىل إرشاك الش��باب مبختلف 
هواياتهم وتوجهاتهم يف برامج مس��تمرة 
عىل مدار العام، مشرية إىل أن الوزارة تركز 

عىل إرشاك الفتيات يف تلك الربامج، والتي 
من بينها دوري نارص بن حمد للجامعات 
وذل��ك انطالقا م��ن مبدأ تكاف��ؤ الفرص 
والرتكي��ز ع��ىل رياضة الفتي��ات؛ بوصفها 

أولية يف إسرتاتيجية الوزارة.

جامعة البحرين والبحرين 
الطيبة إلى نهائي الكرة  

حسم فريقا جامعة البحرين وجامعة 
البحري��ن الطبي��ة تأهله��ام للمباراة 
النهائية من منافس��ات مس��ابقة كرة 
الص��االت للطالب��ات بدوري  الق��دم 
نارص بن حمد للجامعات لكرة القدم، 
والذي تنظمه وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة، والذي تس��تمر منافس��اته 
حتى يوم السبت املوافق السابع عرش 

من مارس الجاري.
وجاء تأه��ل فريق جامع��ة البحرين 
الطيبة بعد أن فوزه عىل فريق جامعة 
بوليتكنك- البحرين بنتيجة 5 أهداف 
مقابل هدف، س��جل أهداف جامعة 
البحري��ن الطيب��ة: مري��م حاجي يف 
الدقيقة 11 و28، نور أيوب يف الدقيقة 
13 و32 ون��ور قم��رب يف الدقيقة 34، 
فيام س��جل هدف جامعة بوليتكنك- 

البحرين إميان راشد يف الدقيقة 31.
بينام جاء تأهل فريق جامعة البحرين 
بعد ف��وزه العريض واملس��تحق عىل 
حساب فريق جامعة العلوم التطبيقية 
ينتج��ة 10 أه��داف نظيفة، س��جلها: 
زين��ب محمد يف الدقيقة 6، أمرية بدر 
س��وار يف الدقيقة 7، 21، 23،23 و26، 
مري��م عبدالله يف الدقيق��ة 9، نجالء 
إبراهيم يف الدقيقة 26، سارة حسن يف 

الدقيقة 31 وسارة فؤاد.

تغطية         اللجنة اإلعالمية

حياة بنت عبدالعزيز: الدوري إثراء للحركتين الشبابية والرياضية   
البحرين الطبية وجامعة البحرين تصعدان لنهائي كرة “النواعم”
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حياة بنت عبدالعزيز تصافح العبات الدوري

فريق جامعة البحرين تأهل للمباراة النهائية

الشيخة حياة وجناحي يتابعان المباريات بجوار نوار المطوع

ب��رزت فرق مدارس النس��يم واملعارف 
الحديثة والرشق األوس��ط بشكل الفت 
يف افتت��اح منافس��ات دور املجموعات 
لكرة الس��لة الثالثية للمرحلة االبتدائية 
للبنني، والتي أقيمت عىل صالة االتحاد 
بأم الحصم، مبشاركة 154 طالبا ميثلون 
20 مدرس��ة حكومية وخاصة، وحققت 
امل��دارس نتائ��ج ممي��زة خطف��ت بها 

صدارة مجموعاتهم.
يف املجموعة األوىل، بسط فريقا مدرسة 
النس��يم “A” و”B” س��يطرتهام ع��ىل 
نتائج املجموعة، إذ فاز فريق املدرس��ة 
“A” عىل املدرسة الهندية “A” بنتيجة 
 ”B“ 0-2(، وف��از أيًض��ا عىل النس��يم(
بنتيجة )2-3(، فيام فاز فريق النس��يم 
“B” عىل مدرس��ة الحكمة “B” ب� )-1

0(، وفاز عىل مدرسة عبدالرحمن كانو 
“B” ب� )2-0(.

ويف املجموعة الثانية قّدم فريق مدرسة 
املع��ارف الحديث��ة “B” عروض��ا قوية 
حينام حقق 3 انتصارات عىل حس��اب 
 ،”A“ )1-0( مدرس��ة القل��ب املق��دس
ومدرس��ة النس��يم “C” بنتيجة )8-0(، 
 ”A“ وأخ��ريًا فاز عىل املدرس��ة الهندية
بنتيجة )0-2(، فيام فاز فريق مدرس��ة 
النسيم “C” عىل مدرسة القضيبية )-2

.)0
وفرض فريق مدرس��ة الرشق األوس��ط 
“A” أفضليت��ه عىل املجموع��ة الثالثة 
بع��د أن حق��ق 3 انتص��ارات ج��اءت 
عىل حس��اب مدرس��ة اإلبداع الخاصة 
بنتيجة )0-2(، ومدرسة AMA الدولية 
“A” بنتيج��ة )2-4(، ومدرس��ة األلفية 

الجديدة “A” بنتيجة )0-2(، إضافة إىل 
فوز مدرس��ة AMA الدولية “A” عىل 

املدرسة الهندية “B” بنتيجة )2-0(.
أما نتائ��ج املجموعة الرابع��ة، فكانت 
 ”A“ ف��وز مدرس��ة املع��ارف الحديثة
عىل مدرس��ة الحكمة “A” بنتيجة )-8
1(، وف��وز ال��رشق األوس��ط “B” عىل 
 ،”B“ )2-1( الدولي��ة AMA مدرس��ة
وفوز املعارف الحديثة “A” عىل الرشق 

.”B“ )2-0( األوسط
ويف املجموعة الخامس��ة، فازت مدرسة 
اإلمام مالك ب��ن أنس عىل عبدالرحمن 
كانو )0-2(، القل��ب املقدس “B” عىل 
األلفي��ة الجدي��دة )B“ )2-0”، اإلم��ام 
 B“( مالك بن أنس عىل القلب املقدس

.”)1-0
ويف املجموع��ة السادس��ة، ف��از فريق 
مدرس��ة ال��رشق األوس��ط “C” ع��ىل 
 ،”C“ )2-0( حساب مدرس��تي الهندية
والرشقية )0-9( ع��ىل التوايل، فيام فاز 

الرشقية عىل املهد )2-0(.
وتس��تمر صباح اليوم منافس��ات دور 
املجموعات لكرة السلة الثالثية للمرحلة 
االبتدائية للبنني، وستبدأ املباريات عند 
الساعة التاس��عة والنصف صباًحا، عىل 
صالة االتحاد البحريني لكرة السلة بأم 
الحصم، إذ ستتحدد اليوم هوية الفرق 
املتأهلة لألدوار النهائية الذي س��يلعب 
بنظ��ام إخراج املغلوب صب��اح يوم غٍد 

األربعاء.
إىل ذل��ك، انطلق��ت يوم أم��س األول 
منافس��ات كرة الس��لة للبن��ات، والتي 
اقيمت ع��ىل صالة االتح��اد البحريني 
وش��هدت  اإلعاق��ة،  ذوي  لرياض��ة 
منافس��ات الي��وم األول املواجهة التي 
جمعت مدرسة الشيخة حصة مع فريق 
مدرس��ة املعارف الحديثة، ولعبت عىل 
ش��وطني، حيث فازت مدرس��ة الشيخة 
الحصة يف الشوط األول بنتيجة )4-1(، 
فيام فازت مدرس��ة املعارف الحديثة يف 

الشوط الثاين بنتيجة )5-3(.
وش��هدت منافس��ات اليوم األول بروزا 
لالعبة فريق مدرس��ة املعارف الحديثة 
آية مرتىض محمد ابن��ة مرتىض محمد 

مدرب كرة السلة املعروف.
ولفت��ت آي��ة مرت��ىض محم��د األنظار 
يف الي��وم األول عرب مهاراته��ا املتنوعة 
وقدرته��ا عىل التصوي��ب خصوصا من 

خارج القوس عرب الرميات الثالثية.

مشاركة واسعة في 
منافسات الطاولة للبنين

افتتح��ت ي��وم أمس األول، منافس��ات 
ك��رة الطاولة ع��ىل صالة اتح��اد اللعبة 
مبدين��ة عي��ى الرياضي��ة يف الرف��اع، 
وشهدت املسابقات مشاركة واسعة من 
جان��ب األوالد يف املرحلت��ني االبتدائية 
واإلعدادية، فيام س��تقام الي��وم األدوار 

النهائية.

املرحل��ة  ف��ردي  منافس��ات  وكان��ت 
اإلعدادية للبنني شهدت إقامة 32 مباراة 

يف الدور التمهيدي.
وتأه��ل للنهايئ كل م��ن عيل عباس من 
مدرس��ة املهد وashutash Mehta من 

مدرسة نيو ميلينيوم.
وأس��فرت نتائج الدور التايل عن تأهل: 
joel den- ،عباس حسني ،anjad breet
iz ، س��لامن عبدالله، عبدالهادي إدلبي، 
balasrivatsav، عيل عباس، عيل حسني 
 ashutash Mehta، ،العايل، أحمد خالد
shane nielluke، عبدالله محمد، فريوز 
حس��ن، يوس��ف محمود، قاس��م هاين 
وعبدالرحمن س��امي. أم��ا نتائج الدور 
 anjad:التايل، فأسفرت عن تأهل كل من
breet، joel deniz، عبدالهادي إدلبي، 
عيل عباس، ashutash mehta، عبدالله 

محمد، فريوز حسن وقاسم هاين.
وأس��فرت نتائ��ج ال��دور الت��ايل، وهو 
 ،joel deniz :نصف النهايئ عن تأه��ل

عيل عب��اس، ashutash Mehta وفريوز 
حسن.

وعىل مس��توى فردي املرحلة االبتدائية 
للبنني، فتأهل للنهايئ أحمد جعفر وعيل 

صالح.
 aayan :وتأه��ل لل��دور التايل كل م��ن
pandey، س��عد أيوب، حس��ني عباس، 
يوس��ف س��مري، amey sawant، أحمد 
حس��ني، sunish sunil، أحم��د جعفر، 
darun aditya، ع��يل حس��ني، أحم��د 
 saket manakil، Pietro مب��ني، 
maggei، manoj، محم��د عبدالرحيم 

وعيل صالح.
 aayan :وتأه��ل لل��دور التايل كل م��ن
amey sawa- ،حس��ني عباس ،pandey
darun aditya، sa- ،أحم��د جعفر ،nt

ket، manoj، وعيل صالح.
وتأه��ل لنصف النهايئ كل من حس��ني 
عب��اس، أحم��د جعف��ر، saket، وعيل 

صالح.

مدارس الشرق األوسط والنسيم والمعارف الحديثة يخطفون األنظار
مسابقة كرة السلة الثالثية للمرحلة االبتدائية للبنين

اللجنة األولمبية        اللجنة اإلعالمية

جانب من منافسات كرة الطاولة مراوغة رائعة من أحد الطلبة عروض فنية رائعة في منافسات كرة السلة الثالثية لألوالد
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بالتعاون مع الوكيل المعتمد بن هندي

“سامسونج” تحتفل بإطالق هاتفي S9 و+ S9 بالبحرين

�ساحية ال�سيف - هبة حم�سن

����رح رئي�س ق�ش���م جمموع���ة املعلومات 
اخللي���ج  �شام�ش���وجن  النقال���ة،  والهوات���ف 
لالإلكرتوني���ات ط���ارق ال�شباغ ب���اأن الطلبات 
 S9 +و S9 االأولي���ة عل���ى جه���از �شام�ش���وجن
فاقت حجم التوقع���ات بن�شبة 40 %، كما اأن 
االإقبال على ال�شعات الكبرية حازت ن�شبة 20 

% من حجم الطلبات االأولية.
جاء ه���ذا الت�ريح خالل حفل اإطالق �ركة 
�شام�ش���وجن اخللي���ج لالإلكرتوني���ات هاتفيها 
+S9 وS9 Galaxy يف البحري���ن وال���ذي مت 
تنظيم���ه من خالل الوكي���ل املعتمد بالبحرين 
�ركة بن هن���دي اإنفورماتك�س م�شاء اأم�س، يف 
فن���دق الريتزكارلتون، بح�شور عدد كبري من 
وجهاء املجتمع البحريني و�ركات االت�شاالت 

وال�شحافة العربية واالأجنبية.
ومت تقدمي عر����س للجهازين اللذين مت 

ت�شميمهما لتمكني امل�شتهلكني من التعبري 
عن اأنف�شهم بطرق اأكرث ذكاًء من خالل ال�شور 
والفيديوه���ات والرموز التعبريي���ة الفريدة. 
كم���ا يتمي���ز الهاتفان اجلدي���دان باحتوائهما 
عل���ى الكامريا االأك���رث تقدًما م���ن �شام�شوجن 
يف ع���امل الهواتف الذكية، حيث مت ت�شميمها 
م���ع عد�شات بفتحة مزدوج���ة متحركة لتوفري 
جتربة ت�شوير مثالية حت���ى يف بيئات ال�شوء 
املنخف�س. ويحتوي الهاتفان على خ�شائ�س 
مبتكرة جديدة ت�شمل و�شعية ت�شوير مقاطع 
ا ورموز تعبريية  الفيديو باحلركة البطيئة جدًّ
خم�ش�ش���ة بتقنية الواقع املعزز ل�شمان عدم 
تفويت امل�شتخدم���ني اأي حلظة وتعزيز منط 

حياتهم اليومية بهاتف فائق الذكاء. 
وتعليًق���ا عل���ى اإط���الق الهاتف���ني، قال 
الت���ي  الطريق���ة  تغ���ريت  :”لق���د  ال�شب���اغ، 
ن�شتخدم بها هواتفنا الذكية مع تطور اأ�شكال 

التوا�شل والتعب���ري عن اأنف�شنا. ويتيح هاتفا 
+S9 وS9 Galaxy، للم�شتخدم���ني فر�ش���ة 
التق���اط اأف�ص���ل ال�ص���ور ومقاط���ع الفيدي���و 
وتخليد اأجمل اللحظ���ات، اإ�شافة اإلى كونهما 
�شمما مل�شاعدة امل�شتخدمني على التوا�شل 

م���ع االآخرين والتعب���ري عن اأنف�شه���م بطريقة 
فريدة من نوعها واأكرث تعبرًيا عنهم. لقد قمنا 
باإعادة �شياغة مفهوم وخ�شائ�س الكامريا يف 
الهواتف الذكي���ة جليل اليوم والطريقة التي 
يتوا�شل���ون بها، وم�شاعدته���م على اكت�شاف 

جتارب ا�شتثنائي���ة وعي�شها ب�شهولة. كما اأنه 
الأول م���رة تط���رح �شام�ش���وجن هوات���ف بثالث 

�شعات خمتلفة “64-128-228”. 
وع���ن ح�شة �شام�ش���وجن يف �شوق البحرين 
����رح ال�شباغ ب���اأن الن�شف الث���اين من العام 
املا�ش���ي �شه���د زي���ادة بن�شب���ة 50 %، وهذا 
يتجاوز كل التوقعات، كما اأو�شح اأن الهواتف 
اجلديدة التي مت طرحها حديًثا ت�شتهدف كل 
االأعمار ولكن باالأك���رث الفئة العمرية بني 18 

اإلى 40 �شنة. 
 S9 Galaxyو  S9+ هاتف���ا  �شيك���ون 
متوفرين عرب كاف���ة متاجر التجزئة الرئي�شية 
ومتاجر عالمة �شام�ش���وجن يف البحرين، اعتباًرا 

من 16 مار�س 2018. 
وياأتي الهاتفان باألوان االأ�شود والرمادي 
ولون جديد واالأرجواين. ويعتمد �شعر الهاتف 

على حجم ذاكرة التخزين.

“يوسف بن أحمد كانو” تقدم الدعم لجمعية السنابل
قامت �رك���ة يو�شف بن اأحمد كانو بتقدمي 
دع���م جلمعية ال�شنابل لرعاي���ة االأيتام وذلك يف 
اإط���ار �شيا�شة ال�رك���ة الرامية اإلى تقدمي جميع 
اأ�ش���كال امل�شاندة والدع���م ملختلف اجلمعيات 
اخلريية، حيث قام ط���الل كانو بت�شليم ال�شيك 
اإلى ع�شو جمل�س االإدارة ورئي�س ق�شم العالقات 
العامة باجلمعية يو�ش���ف عقاب، وبح�شور عدد 

من مديري ال�ركة.
كما اأثن���ى كانو عل���ى الدور الفع���ال الذي 
تقوم ب���ه جمعي���ة ال�شناب���ل لرعاي���ة االأيتام يف 
م�شاع���دة االأيت���ام، وتوفري الربام���ج واالأن�شطة 
له���م عل���ى خمتل���ف امل�شتوي���ات والعمل على 

تنمية قدراتهم ومهاراتهم.  
كم���ا اأكد اأن ه���ذا الدعم ياأتي م���ن منطلق 
وع���ي ال�ركة باأهمي���ة ال�راك���ة املجتمعية بني 
القط���اع اخلا����س واملجتمع البحرين���ي، م�شددا 
على اأن ال�رك���ة �شت�شتمر يف الوفاء بالتزاماتها 
جت���اه املجتم���ع البحرين���ي مبختل���ف �رائح���ه، 
متمني���ا يف الوقت ذات���ه الإدارة جمعية ال�شنابل 

لرعاي���ة االيتام مزيدا من النج���اح والتوفيق يف 
اال�شط���الع مبهامهم االإن�شانية ويف خدمة العمل 

اخلريي الأبناء هذا الوطن العزيز. 
ومن جانبه، اأعرب عق���اب عن عظيم �شكره 

وتقديره ملجل����س اإدارة ال�ركة على هذا الدعم 
ال�شخ���ي، موؤك���دا باأن���ه ال ي�شتغرب ه���ذا الدعم 
املقدم م���ن ال�ركة الرائ���دة يف دعم موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين.  

“مايكروسوفت” تطلق “سيرفس الب توب” في البحرين
اأعلن���ت  “مايكرو�شوف���ت”:   - املنام���ة 
�ركة مايكرو�شوف���ت طرح الكمبيوتر املحمول 
“�شريف�س الب ت���وب” يف جميع اأنحاء اململكة. 
ويعت���رب اجله���از يعت���رب مزي���ج مث���ايل لكافة 
امليزات التي �شممت بناء على تلبية احتياجات 
عم���الء مايكرو�شوف���ت، والت���ي ت�شم���ل جم���ال 
ال�ش���كل، وق���وة االأداء، والوظائ���ف املتعددة، 

وكذلك ميزات االأمن احلماية.
ميت���از ه���ذا اجله���از ال���ذي يعم���ل بنظام 
الت�شغي���ل وين���دوز 10 ب���وزن 1.25 كيلوجرام 
فق���ط، وبقيا�س ي�شل اإلى 14.47 ملم يف اأكرث 
نقاطه �شمكا، كما اأنه  يحتوي على  معالج انتل 
كور من اجلي���ل ال�شابع، بينما متت���از البطارية 
اخلا�ش���ة ب���ه بطاقة عالي���ة تتي���ح 14.5 �شاعة 
متوا�شل���ة م���ن اال�شتخ���دام، يف ح���ني حتت���وي 
الذاك���رة الع�شوائي���ة للجه���از عل���ى 16 جيج���ا 
باي���ت م���ع م�شاحة تخزي���ن داخلي���ة SSD تبلغ 
1 ترياباي���ت . وق���ال مدي���ر ت�شوي���ق منتجات 

�شريف�س ل���دى مايكرو�شوفت ال����رق االأو�شط 
واأفريقيا اأونور األتينتا�س “و�شعنا كل خرباتنا 
الإط���الق جه���از �شريفي�س الب ت���وب الفريد يف 
كونه اأنحف واأكرث جهاز هدوءا وقوة، ف�شال عن 
اأن���ه يوف���ر للم�شتخدمني اأف�شل م���ا يف ويندوز 
واأوفي�س معاً به���دف اإطالق العنان الإمكاناتهم 

االإبداعية ومتكينهم من حتقيق املزيد”.

ال�������ش���ب���اغ: م���ب���ي���ع���ات االإط���������الق امل���ب���دئ���ي ف�����اق ال���ت���وق���ع���ات ب��ن�����ش��ب��ة 40 % 

تنفذ ألول مرة في العالم على خدمات Oracle السحابية
“كريدي مكس” تقيم رحلة تخييم لموظفيها VIVA تعتمد المعايير الدولية للتقرير المالي

اأقامت �رك����ة كريدي مك�س 
رحل����ة التخييم ال�شن����وي جلميع 
املوظف����ني وعائالتهم، مبنطقة 

ال�شخري. 
الفعالية جمموعة  وت�شمنت 

ال�شيق����ة واالألعاب  االأن�شطة  من 
الأطف����ال  املخ�ش�ش����ة  الربي����ة 
ا�شتم����ل  وبوفي����ه  املوظف����ني 
عل����ى اأطيب املاأكوالت ال�شعبية 

وامل�روبات. 

مك�����س  كري����دي  وت�شع����ى 
عل����ى ال����دوام اإقام����ة مث����ل هذه 
الفعالي����ات واالأن�شطة املتميزة 
الت����ي تعزز اأوا�����ر الرتابط بني 

جميع موظفيها.

اأعلن���ت VIVA البحري���ن الي���وم ع���ن 
اعتماده���ا للمعيار ال���دويل للتقارير املالية 
رق���م IFRS 15( 15(، ال�شادر من موؤ�ش�شة 
املعايري الدولي���ة للتقارير املالية. وبذلك، 
اأ�شبح���ت VIVA البحرين �ركة االت�شاالت 
االأولى يف البحرين الت���ي تقوم بتطبيق هذا 
النظام املتواج���د على اخلدم���ات ال�شحابية 
اإح���دى  Oracle، وه���ي  املعتم���دة ل�رك���ة 

�ركائها الرئي�شيني.  
 VIVA وهناأ الرئي�س التنفيذي ل�ركة
االإدارة  اأع�ش���اء  الوتي���د،  علي���ان  البحري���ن 
الذي���ن  و�ركائه���ا   VIVA يف  التنفيذي���ة 
�شاهم���وا يف جن���اح تنفي���ذ IFRS 15 عل���ى 
�شحاب���ة Oracle، وقال: “م���ا كان ليتحقق 
هذا االإجناز لوال اجلهود احلثيثة التي بذلها 
فريقنا يف VIVA م���ع �ركائنا الداعمني”. 

“نحن اأول �رك���ة ات�شاالت يف العامل متتثل 
للمعي���ار ال���دويل للتقارير املالي���ة رقم 15 
عل���ى �شحاب���ة Oracle، وه���و اأم���ر مطلوب 
وفًقا الأح���كام النظام امل���ايل. واإننا واثقون 
 Oracle متاًما م���ن قرارنا العتم���اد خدمات
ال�شحابية الإدارة االإيرادات والإعداد التقارير 
 Wirpo املحا�شبي���ة، والعم���ل م���ع �رك���ة 

ب�شفتها خبري للدمج يف هذا املجال”.
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وقوع غزوة بدر الكربى 
والتي متثل اأول معركة 

يف االإ�شالم.

1462
طباعة االإجنيل الأول مرة.

1781
يكت�شف  هري�ش���ل  ويليام 
كوك���ب اأورانو����س ليكون 
الكوكب ال�شابع يف النظام 

ال�شم�شي.

1852
للوالي���ات  يرم���ز  اأ�ش���بح 

املتحدة بالعم �شام.

1885
كولومبيا الربيطانية تتبنى 
قانون مينع ال�شينيني من 

اال�شتقرار بها.

1930
اكت�شاف كوكب بلوتو.

1938
اأملانيا النازية ت�شم النم�شا 
اإل���ى اأرا�ش���يها وذل���ك بعد 

يوم من احتاللها.

1948
�شويت�ش���ريو هوندا يوؤ�ش�س 

�رشكة هوندا موتورز.

1986
م����ري  الف�ش����ائية  املحط����ة 
زائريها، وهما  اأول  ت�شتقبل 

رائدا ف�شاء �شوفياتيني.

 2006
اإ�رشائيلي���ون  م�ش���وؤولون 
جدي���دة  غرف���ة  يفتتح���ون 
لل�ش���الة اليهودية يف �ش���احة 
املبكى بح�شور رئي�س الدولة 
ورئي����س  كت�ش���اف  مو�ش���يه 
بلدي���ة القد����س االإ�رشائيل���ي 

اأوري لوفوليان�شكي.

فيلم “مسافة “ للغيالن في مهرجان القمرة بالعراق
الق�شري  البحريني  الفيلم  ي�شارك 
“امل�شافة “ �ش����يناريو واخراج الفنان 
جم����ال الغي����الن يف مهرج����ان القم����رة 
ال�ش����ينمائي الذي �شيعقد يف اخلام�س 
ع�����رش م����ن ابري����ل املقب����ل يف الع����راق 
“الب�����رشة” والفيل����م من بطولة �ش����ارة 
احل�ش����ن وباب����و بروف����ن ومت ت�ش����وير 
الفيل����م يف الهند. تدور ق�ش����ة الفيلم 
ح����ول اخلطيئة، حيث ال يوجد ان�ش����ان 
يعي�س بال خطيئة ولكن ال�ش����جاعة هي 
بالق����درة عل����ى االعتذار مل����ن اأخطاأت 
بحقه، مهما كانت الظروف ومهما طال 

الزمن وبعد املكان.
من جان����ب اآخر مت اختي����ار املخرج 

الغي����الن يف جلن����ة حتكي����م مهرج����ان 
االح�ش����اء لالفالم االجتماعية الق�شرية 
وال����ذي �ش����يقام يف الفرتة م����ن 12 – 

14 ابري����ل كم����ا ت�ش����م اللجنة كل من 
احم����د امل����ال واملخرج����ة هاج����ر النعيم 
و�ش����تقام على هام�س ه����ذا املهرجان 
ور�����س عمل وجل�ش����ات نقا�س وندوات 
متخ�ش�شة يف �شتى موا�شيع ال�شينما، 
حيث �ش����يقدم الفن����ان البحريني خالد 
الرويعي ور�ش����ة عن مهارات التمثيل، 
و�ش����يقدم املخرج حممد الفرج ور�شة 
عن �شناعة الفيلم الوثائقي، ويهدف 
مهرجان االح�ش����اء الى دع����م االنتاج يف 
جمال �شناعة االفالم وت�شجيع ال�شباب 
على تنمي����ة مواهبهم وتوفري من�ش����ة 
والتجهيزات  االمكان����ات  عر�س عالية 
ومن����ربا للتعب����ري وي�ش����عى كذلك الى 
تق����دمي ال�ش����باب النتاج اعم����ال فنية 

تخدم املجتمع والوطن. 

أحداث

تنتظرك فر�س لها عالقة مبا اأجنزت 
يف املا�شي. 

جتد نف�شك منزعجاً وال ت�شعر بالراحة 
املعهودة.

ابتع���د ع���ن النزاعات واخل�ش���ومات 
غري املجدية.

تتاح لك فر�ش���ة تويل االإ�رشاف على 
اأحد امل�شاريع.

 عليك م�ش���اعفة جمهودك يف العمل 
لتح�شل على الزيادة. 

عليك االهتمام ب�ش���حتك هذا اليوم 
واالبتعاد عن ال�شلبية.

والعدائي���ة  اخلالف���ات  ع���ن  ابتع���د 
والكالم اجلارح.

تدرك اأن ل�شحتك ح�شة كبرية يف 
حياتك.

تظهر اأ�شياء دفعة واحدة جتعلك يف 
و�شع �شعب. 

اأنت حتت���اج اإلى حليف ق���وي ونافذ 
يف العمل. 

ت�شعر باالن�ش���جام يف حميط العائلة، 
ما ينعك�س اإيجاباً على و�شعك. 

اإذا كنت قلقاً حاول لقاء االأ�ش���حاب 
للتخفيف من هذه ال�ضغوط. 

الحمل:
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القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:
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العقرب: 
حمرر م�سافات

• جمال الغيالن	

المشاركة البحرينية في منتدى “السيابي” بعمان ثمرة توجيهات سمو رئيس الوزراء

فنانـون عالميــون يجسـدون لـوحـة حـوار الحضـارات
عادل املرزوق من م�سقط

اأينما يتواجد العن�رش البحريني، فاإن يف 
وجوده ميزة تتلخ�ص يف اأن العطاء الإن�ضاين 
والجتماعي عنده جتعل���ه متاألًقا، بدًءا من 
الحتفاء به م���روًرا على �ض���رته اأو اإجنازه 
اأو اإبداعات���ه، وه���ذا امل�ش���هد بدا وا�ش���ًحا 
يف املنت���دى ال���دويل للفنون الت�ش���كيلية 
ملجموعة ال�ش���يابي العاملي���ة الذي انطلق 
يوم االثنني املا�ش���ي 5 مار�س اجلاري يف 
مرك���ز ال�ش���لطان قابو�س الع���ايل للثقافة 

والعلوم بديوان البالط ال�ضلطاين.

توجيهات سمو رئيس الوزراء
وكان ح�شور الفنان البحريني العاملي 
عبا�س املو�ش���وي م�رشًف���ا يف هذا املنتدى، 
ون�ش���تذكر هن���ا مقول���ة لرئي����س ال���وزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليف���ة 
ب���ن �ش���لمان اآل خليفة، يف حث���ه الفنانني 
البحريني���ني )يف كل ف���روع الف���ن عل���ى 
تو�ش���يع جم���االت م�ش���اركاتهم اخلارجي���ة 
فالفن ل يقل تاأثره عن و�ضائل التوا�ضل 
االإعالم���ي االأخرى، فه���و اأداة تعك�س تقدم 
ال�ش���عوب ورقيه���ا الفك���ري والثقايف عرب 
لوحات ت�شكل قيمة فنية لذا يجب توجيهه 
خلدمة الق�شايا الوطنية واإي�شال ح�شارة 

البحرين اإلى العامل(.
الفنانون امل�شاركون يف املنتدى الذي 
عق���د حت���ت رعاية وزي���ر اخلدم���ة املدنية 

ال�ش���يخ خال���د ب���ن عم���ر املره���ون بقاعة 
فندق بانوراما مول بالغربة ج�ش���دوا لوحة 
حوار احل�ش���ارات، فاملنتدى �شاركت فيه 
جمموع���ة م���ن الفنانني الت�ش���كيليني من 
خمتل���ف دول الع���امل بهدف اإث���راء احلركة 
الت�ش���كيلية يف ال�ش���لطنة واإتاحة الفر�شة 
لاللتق���اء  العم���اين  الت�ش���كيلي  للفن���ان 
مبجموع���ة م���ن الفنانني م���ن خمتلف دول 
العامل لتبادل اخلربات واملعارف يف جمال 
الفنون الت�شكيلية ب�شكل عام، اإ�شافًة اإلى 
ذلك، فاإن املنتدى مبثابة حلقة عمل فنية 
مبوا�ش���يع متنوعة تتناول اأ�شاليب وطرق 
فني���ة خمتلف���ة اإ�ش���افة اإلى ذلك اأن�ش���طة 
وفعالي���ات اأخرى منها ا�ش���تقبال جمموعة 
م���ن ال�ش���باب املوهوب���ني لعم���ل حلق���ة 
فني���ة باإ����رشاف فناين املنت���دى العاملني، 
وكذل���ك اإقامة ندوة فكرية يتم من خاللها 
طرح موا�ش���يع ذات �ش���لة مبجال الفنون 

الت�شكيلية وقيمها.

رؤية تنطلق من أثر الفن
وميك���ن الق���ول اإن جمموعة ال�ش���يابي 
العاملي���ة له���ا روؤيتها يف حتقي���ق اأهداف 
هذه املحافل، وكما ي�ضر رئي�ص املجموعة 
ال�شيخ �ش���امل علي ال�ش���يابي، فاإن الروؤية 
تنطل���ق من االهتم���ام بكل اأن���واع الفنون 
واأ�ش���كاله، فقد لع���ب االأدب���اء والفنانون 
ال���دور االأبرز يف ت�ش���جيل وت�ش���وير واقع 
احلي���اة يف خمتل���ف حقبات الزم���ن وخلدوا 
تراث���ا اإن�ش���انيا عك����س �ش���فات و�ش���لوك 

خمتلف���ة  اأزمن���ة  يف  عا�ش���ت  جمتمع���ات 
وترجمت عاداته���م وثقافاتهم املتباينة، 
كما اأن اال�ش���تفادة من الفن���ون املتعددة 
واخل���ربات املحلي���ة والعاملي���ة يف جم���ال 
الفنون كالر�شم والنحت واخلط والزخرفة 
الت���ي تع���رب ع���ن الفك���ر احل���ر لفنان���ني 
موهوب���ني وترتجم���ه اإلى واق���ع معا�س اأو 
خي���ال ير�ش���م مالم���ح م�ش���تقبلية اأو حتى 
ملح���ات م���ن املا�ش���ي العري���ق. كل ذلك 
ميثل تراثا ح�ش���اريا راقيا ويعرب عن روؤية 
واأو�ش���اع اجتماعي���ة وثقافية و�شيا�ش���ية 
بطريقة فنية حتكي واقعا معا�شا يف حقبة 

زمنية بذاتها.

توثيق الماضي واستشراف 
المستقبل

ولتحقيق هذه الأه���داف فاإن جمموعة 
�ش���نة،  �ش���تنظم كل  العاملي���ة  ال�ش���يابي 
ور�ش���تني فنيت���ني دوليتني ت�شت�ش���يف 
فيها معر�ش���ني ملجموع���ات من الفنانني 
من عم���ان وال���دول العربية وم���ن خمتلف 
اأنحاء العامل وذلك الإب���راز جتاربهم الفنية 
وطاقاتهم االإبداعي���ة الناجتة عن خيالهم 
وفكره���م وتتطرق���ان اإلى طبيع���ة الفكر 
واالأجواء ال�شيا�شية واالجتماعية والثقافية 
والتنموية ال�ش���ائدة يف اإط���ار فكر جديد ال 
يخرج ع���ن االآداب العام���ة، اإن ذلك يهدف 
اإل���ى توثيق اأو�ش���اع �رشت فيما م�ش���ى اأو 
تلك التي ن�شت�رشف حدوثها م�شتقبال خالل 
ال�شنوات الع�رش القادمة والتي نكون خاللها 

ر�ش���يدا وجمموعة من اللوح���ات واالأعمال 
الفني���ة ملفكرين وفنان���ني خالل عقد من 
الزمن املقبل، و�ش���يتم جم���ع وعر�س كل 
ه���ذه الأعم���ال الفني���ة يف متح���ف للفنون 
الت�ش���كيلية والب�رشية يقام لهذا الغر�س. 
ميث���ل هذا املتح���ف معلما ثقافي���ا جديدا 
ي�ش���اف الى املوجود وميثل مزارا ثقافيا 
وفنيا ي�شاهم يف رفعة واإمناء الذوق الفني 

وي�شجع االهتمام بالفنون.
ال�ش���يخ  الر�ش���الة، فيوؤم���ن  اأم���ا ع���ن 
ال�ش���يابي باأنه���ا تتج�ش���د يف ر�ش���م معامل 

عاملن���ا املعا����رش، ن�ش���تلهم م���ن ما�ش���يه 
وتراث���ه ون�ش���ت�رشف م�ش���تقبله م���ن خ���الل 
لوحات تعرب عن ثقاف���ة جمتمعات واإجناز 

اأوطان وتقدم علمي.

المناخ واآلليات المساندة
مدي���ر  يتح���دث  ال�ش���ياق،  ذات  ويف 
املنتدى ال�ضيد عبدالرزاق حموده فيقول 
:”ل���و نري���د ان يكتب النج���اح الأي م�رشوع، 
ال ب���د اأن تكون الروؤية وا�ش���حة واالأهداف 
حم���ددة والنتيج���ة ملمو�ش���ة. يتطلب هذا 
تكاف���ل اأط���راف ع���دة تلتق���ي وتعمل معا 
جنب���ا الى جن���ب لتوفري املن���اخ واالآليات 
وال�شند للم�رشوع. كل طرف ي�شيف ويرثي 
مبا يدفع بامل�رشوع الى االأمام لي�ش���ل اإلى 

الهدف املن�شود”.
اما ع���ن الروؤي���ة، فال يخف���ى على اأهل 
واأو�ش���ع  اأه���م  م���ن  الفن���ون  اأن  الثقاف���ة 
امل�ش���احات الت���ي تتجل���ى فيه���ا هويتنا 
خ�ش���ائ�س  باخت���الف  بق���وة  االإن�ش���انية 
مكوناته���ا وم���ن خ���الل الفن���ون نك�ش���ب 
الوطن���ي  امل���وروث  واإث���راء  االمتي���از 
والعاملي، واأما ع���ن االأهداف، فهي تكون 
االإرادة  حت����رش  عندم���ا  التحقي���ق  �ش���هلة 
والقناعة اأن امل�رشوع ياأ�ش����س ملا فيه دعم 
الفن والفنانني ويبني ج�رشا للتوا�شل بني 
املا�شي واحلا�رش وامل�شتقبل وي�شجع على 
اإر�ش���اء حوار الثقافات، واأما ع���ن النتيجة 
فكلن���ا يجته���د لرياها جم�ش���مة على عني 

الواقع.

م����ن  لالأطف����ال  اجلن�ش����ي  التحر�����س 
تلق����ى  ال  الت����ي  املجتمعي����ة  املوا�ش����يع 
االهتمام الكايف من ِقبِل االأهايل، الأ�ش����باب 
خمتلفة تبداأ بعدم الوعي، وتنتهي بثقافة 

“العيب” املنت�رشة يف املجتمع. 
املدرب����ة زينب الع�ش����م خا�ش����ت غمار 
التعمق يف امل�ش����األة وتوعية املجتمع قبل 
اأن يح����دث م����ا ل ُيحم����د عقب����اه، ذلك لأن 
الوقاية خري من العالج، ف�شملت بدوراتها 

االأطفال واأولياء االأمور. 

ما الذي دفعك لتبني موضوع 
وتقديم  باألطف��ال  التح��رش 

دورات متعددة عنه؟ 

هن����اك دوافع كثرية جعلتني اطور من 
ثقافتي لهذا املو�ش����وع بدخ����ول الور�س 
التدريبي����ة املعتمدة وا�ش����اهم يف تثقيف 
جمتمعي بور�ص تدريبية تطوعية. من هذه 
الدوافع، االإح�ش����اءات التي تذكر اأن اأكرث 
ح����وادث التحر�س لالأطفال حتدث من ِقبِل 
االأقارب بن�ش����بة 65 % وتقع على الذكور 
بن�شبة 56 %، وعلى االإناث بن�شبة 44 %، 
واأن اأكرب فئة م�ش����تهدفة من حيث ال�ش����ن 
تك����ون غالبا ب����ني 16-11 �ش����نة. كما اأن 
اأهمية تب�ش����ري االأطفال من جميع الفئات 
واأولي����اء االأم����ور بكيفية حماي����ة اطفالهم 

اعطاين الدافع الكبري. 

التح��رش الجنس��ي لألطفال.. 
عنوان يخش��ى أولي��اء األمور 
التناق��ش فيه م��ع أطفالهم 
يك��ون  ال  أن  ذريع��ة  تح��ت 
الموض��وع مح��ل تفكيرهم. 

هل ترين هذا تصرفًا صائبًا؟ 

اعتق����اد  ه����و  الف����ادح  اخلط����اأ  طبع����ا 
البالغ����ني اأنه من امل�ش����تحيل اأن يتعر�س 
ابناءهم الأي ا�شاءة جن�شية. يجب اأن يكونوا 
على م�ش����توى ع����ال من الوعي الكت�ش����اف 

املوؤ�رشات التي تنذرهم ب�ش����كل مبكر قبل 
اأن ت�ش����ل ال����ى م�ش����تويات وخيم����ة بحيث 

يوؤذي الطفل ج�شديا، نف�شيا و�شلوكيا. 

كيف وج��دت تفاعل األهالي 
مع موضوع الدورات؟

يف بداية االأمر الحظت ا�ش����تنكاراً ملثل 
هذه املوا�ضيع، لكن مع ا�ضتمراري بطرح 
الور�س التدريبية لقي����ت بع�س االهتمام 
والطل����ب عليه����ا و�ش����ملت الفئ����ة االأولى 
البالغني من االمهات واالآباء واملخت�شني 
برتبية وتعليم االأطفال والفئة الثانية من 
االأطفال والتي تنق�شم الى الفئة العمرية 
من �شن 8-4 �ش����نوات والفئة الثانية من 

�شن 14-9 �شنة. 

هل لمس��ت من األطفال وعيًا 
تجاه الموضوع أم كان جديدًا 

عليهم كليًا؟ 

بع�ش����هم تكون لديهم خلفية ب�شيطة 
عن املو�ش����وع، لكن عموما الطفل يحتاج 
الى تر�ض����يخ هذه املعلوم����ات وتطبيقها 
بالتك����رار امل�ش����تمر. فاالأطف����ال يتميزون 
بال����ذكاء الفط����ري ويتقبل����ون املعلومات 
الت����ي  التدريبي����ة  الور�����س  اأن  خ�شو�ش����ا 

اأقدمه����ا ت�ش����مل التعليم بطريق����ة اللعب 
االف����الم  عل����ى  ت�ش����مل  كم����ا  والتناف�����س 

واالأنا�شيد التوعوية �شهلة احلفظ. 

حدثين��ا ع��ن كيفي��ة تعام��ل 
أولي��اء األم��ور م��ع صدم��ة 
اكتش��اف تع��رض ابنه��م أو 

ابنتهم للتحرش؟

التعامل مع �ش����دمة اكت�شاف التحر�س 
بالطفل من االمور التي يجب زيادة الوعي 
بها، حيث ان����ه يلعب جانبا مهما يف العالج 
وحماي����ة الطف����ل م����ن االنتكا�����س وزيادة 
اال�رشار النف�ش����ية وال�ش����لوكية واجل�شدية. 
فيج����ب جع����ل الطف����ل يتكل����م بطريقت����ه 
وي�ش����تخدم األفاظه اخلا�ش����ة للتعبري عما 
ح����دث كما يجب ا�ش����تخدام نف�����س طريقة 
كالم����ه للحديث معه وعدم اإ�ش����عار الطفل 
باأنك ت�شتجوبه. باالإ�شافة الى حماولة جمع 
التفا�شيل  الب�ش����يطة ملعرفة  املعلومات 
كاملة وذل����ك لعدم قدرة جمي����ع االطفال 
على �����رشد الق�ش����ة كاملة يف وق����ت واحد، 
وع����دم اإظه����ار اخل����وف والهلع مم����ا حدث 
وذلك لعدم اإخافة الطفل فال ي�شتطيع ان 
ي�شرت�شل بالكالم واإ�ش����عار الطفل اأن كل 
ما ي�ض����عر به تقدره الأ�رسة واأن ما يتعر�ص 

ل����ه لي�س عيب����اً. يج����ب اال�ش����تماع للطفل 
واالإن�ش����ات ل����ه حتى لو حتدث عن �ش����يء 
فظيع جداً واإ�ضعاره بالأمان واحلماية لأنها 
من حقوقه. كما يجب ترك املجال للطفل 
للتحدث يف اأي �ش����يء ي�ش����عر ب����ه اأو يطراأ 
عل����ى فك����ره ول نرف�ص اأبداً ال�ض����تماع له 
والتهدئة من روعه واإظهار احلب له وانك 
ال تلومه على اأي �ش����يء. ويجب االي�ش����اح 
للطفل عما �شتقوم به من اإجراءات وطلب 
امل�ش����اعدة من الهيئات املخت�شة وال تعد 

الطفل باأنك لن تخرب اأحداً مبا حدث. 

م��ا العالمات الت��ي قد تظهر 
على الطفل الضحية؟

م����ن امله����م التنبي����ه اأنه ق����د ال تكون 
هذه الأعرا�����ص بال�رسورة ناجتة من اعتداء 
جن�ش����ي ولكن وجود عامل اأو اأكرث ينم اإما 
عن اعتداء جن�شي اأو عن م�شكلة بحاجة الى 
انتباه ومعاجلة، وتختلف الأعرا�ص بح�ضب 
الفئة العمرية، تق�ش����مها الدرا�شات الى 3 
فئات اأ�شا�شية، اأوال الفئة العمرية ما قبل 
الثالث �ش����نوات حيث ننبه االآباء واالأمهات 
للب����كاء واخلوف ال�ش����ديد من دون �ش����بب 
والتقيوؤ اأو عدم التحكم يف االإخراج من غري 
�شبب مر�شي وا�شح وامل�شكالت يف النوم 

والتاأخر يف النمو اجل�شمي.
اأما الدالئل ال�ش����لوكية للفئة العمرية 
من �ش����ن 4-3 �شنوات ت�ش����مل اخلوف من 
بع�س االأ�ش����خا�س دون �شبب وا�شح وقد 
يتاأخر الطف����ل عن مراحل من����وه الطبيعي 
كما يف�شل يف تكوين اأي �شداقات جديدة 
ويتجنب االأ�شخا�س الكبار وال�شغار ومتتد 

امل�شاكل الى �شوء التغذية وال�شهية.
 ام����ا الفئة العمرية من �ش����ن 9 الى ما 
بعد البلوغ ت�شمل مر�س االكتئاب واالأحالم 
املزعجة باالإ�ش����افة الى التاأخر الدرا�ش����ي 
ب�شكل وا�ش����ح، كما اأن الطفل قد يت�رشف 

بعنف مع من حوله وقد يرتك املنزل.

طاهرة جعفر

اإلحصاءات دفعتني لتقديم الدورات... المدربة العسم: 

65 % من حوادث التحرش سببـها األقارب

• زينب الع�شم خالل الور�س	

• �شمو رئي�س الوزراء	
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التعاطف مع الآخرين مثل املر�ض
اأظه���رت درا�سة فرن�سي���ة بريطانية اأن التعاطف، وهو قدرة الإن�س���ان على فهم الآخرين 

والنتباه مل�ساعرهم، هو نتاج التجربة احلياتية لكّنه اأي�ًسا مّت�سل بع�ض ال�سيء باجلينات.
وت�س���ّكل هذه النتائج خط���وة اإ�سافية يف فه���م مر�ض التوّحد، الذي يح���ول دون تفاعل 

املري�ض مع حميطه.
وقال معهد با�ستور الذي �ساهم يف اإعداد هذه الدرا�سة املن�سورة اأم�ض الإثنني، يف جملة 
“تران�سالي�سون���ال �سايكاي���ري” اإنها “اأكرب درا�سة جينية ح���ول التعاطف، ت�ستخدم بيانات 

عائدة لأكرث من 46 األف” �سخ�ض.
ول توج���د معايري دقيقة لقيا�ض التعاطف، لك���ن الباحثني ا�ستندوا على جمموعة اأ�سئلة 
اأعّدته���ا جامع���ة كامربيدج يف الع���ام 2004. وقورنت نتائ���ج ال�ستبانة باملج���ني )اخلريطة 
اجلينية( لكل �سخ�ض. وتبنّي للباحثني اأن “ق�سًما من التعاطف هو وراثي، واأن ما ل يقّل عن 

ُع�رش هذه ال�سفة يعود لأ�سباب وراثية”.

وفاة جيفن�شي.. اأيقونة الأزياء العاملية

خ�شية حرب عاملية ثالثة.. “م�شتوطنات مريخية” قريًبا
  يعت���زم امللياردير الأمريك���ي اإلون ما�سك 
موؤ�س����ض �رشك���ة �سباي�ض اإك����ض الب���دء بت�سيري 
رح���الت جتريبي���ة ملركب���ة ف�سائي���ة يف اأول���ى 
خط���وات م����رشوع بن���اء قواع���د ب�رشي���ة يف القمر 

واملريخ.
وقال ما�س���ك يف موؤمتر يف تك�سا�ض اإن هذه 
املركب���ة قد تبداأ بتنفيذ “رحالت ق�سرية ذهاًبا 

واإياًبا يف الف�سل الأول من العام املقبل”.
واله���دف م���ن ه���ذا امل����رشوع عل���ى املدى 
الطوي���ل ه���و اإن�س���اء قواعد على املري���خ، يف ما 
يرى اإلون ما�سك اأنه خطة �رشورية لتاأمني مكان 
عي����ض اآخر للب����رش يف حال اندلع���ت حرب عاملية 
ثالث���ة. وقال “نريد اأن نتثّبت اأنه �سيبقى مكان 
اآخ���ر ميك���ن للح�س���ارة الب�رشي���ة اأن تنطلق فيه 

جمدًدا”. واأ�ساف “لذا �سيكون من املهم اإن�ساء 
قاعدة على القمر وقاعدة على املريخ”.

ويع���ّد اإلون ما�سك البالغ من العمر 46 عاًما 
اأحد اأكرب املبتكرين يف العامل.

وقد اأطلقت �رشكته يف ال�ساد�ض من فرباير 
ه���ايف”  “فالك���ون  ثقي���ال  �ساروًخ���ا  املا�س���ي 
و�سفت���ه باأنه “اأقوى �س���اروخ يف العامل”، حامالً 

اإلى الف�ساء دمية بب���ّزة ف�سائية و�سّيارة تعمل 
بالكهرباء. وكانت �رشكة “�سباي�ض اإك�ض” اأعلنت 
اأنه���ا تعت���زم اإر�س���ال �سائحني اإل���ى الف�ساء يف 
اأواخ���ر الع���ام 2018، يف رحلة ت���دور حول القمر 
وتعود اإلى الأر�ض، عل���ى خطى رحالت “اأبولو” 
الت���ي اأطلقتها وكال���ة الف�س���اء الأمريكية بني 

ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن الع�رشين.

كني�ش��ة  ي�ش��رب  ب��رق 
ا ويودي بحياة 16 �شخ�شً

 
قتل 16 �سخ�ًسا على الأقل بعدما �رشب 
برق مدين���ة يف جنوبي دول���ة رواندا، وفق 
م���ا اأوردت “�سكاي ني���وز”، اأم�ض الإثنني. 
وق���ال حاكم املنطق���ة روز موري�سيانكانو 
140 �سخ�ًس���ا اآخري���ن اأ�سيب���وا يف املكان 

ذاته، اإ�سابة اثنني منهما خطرية.
وذك���ر م�س���وؤول اآخ���ر اأن 14 �سخ�ًس���ا 
لق���وا م�رشعه���م عل���ى الف���ور بعدما �رشب 
ال���ربق كني�سة تابعة لطائف���ة الأدفنت�ست 
نايرغ���رو،  مقاطع���ة  يف  الربوت�ستانتي���ة 
م�سرًيا اإلى اأن اثنني من امل�سابني فارقوا 

احلياة متاأثرين بجروحهم.
واأ�س���ار اإل���ى اأن 17 �سخ�ًس���ا مازال���وا 
يتلقون الع���الج يف امل�ست�سفي���ات. وكان 
ح���ادث مماث���ل وق���ع يف روان���دا، اجلمع���ة 
املا�سي���ة، اأدى اإل���ى م�رشع طال���ب بعدما 

�رشب الربق جمموعة من 18 �سخ�ًسا.

يت�ش��در  بان��ر”  “ب��اك 
اإيرادات ال�شينما الأمريكية

 
واملغام���رة  احلرك���ة  فيل���م  وا�س���ل   
واخلي���ال العلم���ي )ب���الك بان���رث( ت�سدر 
اإي���رادات ال�سينم���ا يف اأم���ريكا ال�سمالي���ة 
لالأ�سب���وع الرابع على التوايل حمقًقا 41.1 

مليون دولر.
الفيل���م  يف  البطول���ة  دور  ويلع���ب 
ت�سادوي���ك بوزمان ومايكل ب���ي. جوردان 
ولوبيت���ا نيوجن���و، وهو م���ن اإخ���راج ريان 

كوجلر.
وج���اء يف املركز الثاين الفيلم اخليايل 
اجلديد )رين���كل اإن تامي( حمقًقا اإيرادات 

بلغت 33.3 مليون دولر.
وج���اء يف املركز الثال���ث فيلم الرعب 
ناي���ت(  اآت  )�سرينجرز:ب���ري  اجلدي���د 

باإيرادات بلغت 10.5 مليون دولر.
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األخيرة
ياباين منزل  ر�شع” يف  “ماأ�شاة 

   قال���ت وكال���ة كيودو اليابانية لالأنب���اء، اأم�ض الإثنني، اإن عمال نظافة ع���رثوا على جثث عدد من 
الر�سع حمفوظة يف زجاجات اأثناء عملهم يف منزل يجري جتديده بالعا�سمة طوكيو، بينما ل يزال احلبل 
ال����رشي مت�سال ببع�سهم. واأ�سافت كي���ودو اأن 3 اأو 4 زجاجات ُعرث عليها حتت اأر�سية املنزل املهجور 

منذ 3 �سنوات والذي عا�ض فيه طبيب توليد يوًما ثم ا�سراه �سخ�ض ويقوم بتجديده.
وقال���ت الوكال���ة اإن اجلثث كان���ت حمفوظة يف مادة ت�سب���ه الفورمالني على ما يب���دو، م�سيفة اأن 

ال�رشطة توا�سل التحقيق. واأحجمت ال�رشطة عن تاأكيد تقرير الوكالة.

 ت���ويف م�سم���م الأزي���اء الفرن�سي 
اأوبري دو جيفن�س���ي، الذي هيمن على 
ال�سناع���ة لأكرث من 3 عق���ود وارتدت 
مالب�س���ه جنم���ات �سينما مث���ل اأودري 
هيب���ورن وغري�ض كيل���ي، عن عمر 91 

عاًما.
وجاء اإعالن وفاته من دار جيفن�سي 
لالأزي���اء، التي متتلكه���ا الآن جمموعة 
ال�سلع الفاخ���رة الفرن�سي���ة “اإل يف اإم 

اإت�ض”.
واأ�س����ض دو جيفن�سي واحدة من اأك���رب دور الأزياء يف باري�ض يف اخلم�سينات، قبل 
اأن يتج���ه اإلى نيويورك ليوؤ�س�ض اإمرباطورية اأعمال اأ�سبحت جزًءا من جمموعة “اإل يف 

اإم اإت�ض”، عندما باعها دو جيفن�سي يف نهاية الثمانينات.

 Social
media

 �شحر املو�شيقى.. 
طفل متازمة “داون” 

يغني لأول مرة

 ا�ستطاع���ت اأ����رشة طفل م�س���اب مبتالزم���ة “داون”، اأن حتدث تغي���رًيا لفًتا يف 
�سلوك فلذة كبدها، حتى بات قادًرا على التفاعل والإن�سات للمو�سيقى.

وظهر طفل يف الثانية من عمره، يف مقطع فيديو، وهو ي�ستمع باإمعان اإلى عزف 
اأخته على اآلة الغيتار.

وتنجم متالزمة “داون” عن تغ���ري يف كرمو�سومات اجل�سم؛، ويوؤدي املر�ض اإلى 
خلل يف النمو اجل�سدي والذهني.

وعلى الرغم من حداثة �سنه، ا�ستطاع الطفل امل�ساب باملتالزمة اأن يواكب عزف 
�سقيقته، كما بداأ بالغناء لأول مرة.

ويب���ذل اآب���اء امل�ساب���ني مبتالزم���ة “داون”، جه���وًدا م�سنية يف الع���ادة لتعليم 
اأبنائهم، ويجري اإحلاقهم يف العادة مبدار�ض خا�سة، لكن باحثني يدعون اإلى دجمهم 

يف املدار�ض العادية حتى ي�سبحوا اأكرث قدرة على الندماج.

اإطالة جريئة لإيفانكا ترامب

ن�رشت ابنة الرئي�ض الأمريكي، اإيفانكا ترامب، �سوًرا لها باإطاللة جريئة على موقع 
“ان�ستغرام” للتوا�سل الجتماعي، مما اأثارت �سجة على مواقع التوا�سل الجتماعي.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 امراأة هندية م�سنة تاأخذ راحة يف كوخها املوؤقت مبوقع اإلقاء النفايات يف غاوهاتي )اب(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ض: 17580939            ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ض: 17111467 - 00973  �ض.ت:67133 - �ض.ب : 385

الفجــر: 04:33
الظهـر: 11:47 
العصــر: 03:12
المغرب: 05:46
العشاء: 07:16

مواقيت 
الصالة

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

حالة 
الطقس

الطق�ض غائم جزئيا 
يف البداية، يتحول 

اإلى معتدل.

الرياح �سمالية بوجه عام من 10 
اإلى 15 عقدة وت�سل من 17 اإلى 

22 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�سواحل 
ومن 3 اإلى 5 اقدام يف عر�ض البحر.

درجة احلرارة العظمى 28 وال�سغرى 20 درجة مئوية.
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