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#BornToDare 

We’re devoted to the classic. 

But reject the status quo. We 

keep the best of the past. The 

best watchmaking practices, 

the best designs. And push the 

boundaries of what’s new. Born 

for a purpose. Field-tested to 

the extreme. For those who

 are up for anything. Those who 

face their fears. Those who re-

invent themselves every day. 

A TUDOR is

280 مليون دينار اإيرادات “غائبة” من “الكهرباء” 
قراطة: امليزانية...  يف  اإيرادتها  تدخل  ال  حكومية  جهة   73

و�فق جمل����س �لنو�ب على م����رصوع قانون يلزم 
�حلكومة ب���اإدر�ج �أرب���اح جميع �ل����رصكات و�لهيئات 

�حلكومية يف ميز�نية �لدولة.
و�أ�س���ار �لنائ���ب �أحمد قر�طة �إل���ى �أن هناك 73 
جهة حكومي���ة ال تدخل �إير�د�تها يف ميز�نية �لدولة، 

ومنه���ا �رصكات وهيئ���ات حكومية، وه���و �الأمر �لذي 
يت�سبب يف زيادة �لعج���ز �حلكومي بني �مل�رصوفات 
و�الإير�د�ت، و�أن من �سم���ن تلك �جلهات �حلكومية 
هيئة �لكهرباء و�ملاء �لتي تبلغ �إير�د�تها نحو 280 
ملي���ون دين���ار، وبدال من ذل���ك، ف���اإن �لدولة تقدم 

دعما �سنويا لها مبقد�ر 360 مليون دينار.
ويه���دف م����رصوع �لقان���ون �إلى زي���ادة ح�سيلة 

�مليز�ني���ة �لعام���ة للدولة عن طريق �س���خ �إير�د�ت 
�لهيئ���ات و�ملوؤ�س�سات �لعامة يف �حل�ساب �لعمومي 
للدول���ة، وكذل���ك �الأرب���اح �ل�سافية �لت���ي حتققها 
�ل����رصكات �ململوك���ة بالكام���ل للدول���ة بعد جتنيب 
�الحتياط���ي �لقانوين، ف�سال عن ح�ستها من �الأرباح 

�ل�سافية يف �ل����رصكات �لتي ت�ساهم بن�سبة 
يف ر�أ�س مالها.

 الأهايل: امل�ساريع التي اأطلقها �سمو 
رئي�س الوزراء باجلنوبية قفزة تنموية

عدم جهوزية الربط الإلكرتوين يعوق النقطة اجلمركية املوحدة 
        زينب العكري من ال�سناب�س

�أك���د �الأم���ني �لع���ام الحتاد غ���رف دول 
جمل�س �لتع���اون �خلليج���ي عبد�لرحيم نقي 
�أن من �أ�سباب عدم تطبيق �لنقطة �جلمركية 
�لو�حدة للج���و�ز�ت و�جلم���ارك على �حلدود 
عدم جهوزيته���ا للربط �الإلك���رتوين )ح�سب 
ر�أي���ه(، الفت���ا �إل���ى �أن تز�يد حرك���ة �لتجارة 
لي����س ب�سبب ت�سهيل �الإجر�ء�ت ولكن حلاجة 

�ملجتمع و�رتفاع عدد �ل�سكان.
ج���اء ذل���ك يف ور�س���ة عم���ل ع���ن جهود 
��ستكم���ال متطلبات �الحت���اد �جلمركي بني 
و�لت���ي  �خلليج���ي،  �لتع���اون  جمل����س  دول 
نظمته���ا �أم�س غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين 
بالتعاون مع �حتاد �لغ���رف �خلليجي، �سمن 
�لرتتيبات �للوج�ستي���ة و�لتنظيمية ملنتدى 

�لذي  �لث���اين  �خللي���ج �القت�س���ادي 
�سيعقد يف �لريا�س.

عرب جمع من �أهايل �ملحافظة �جلنوبية 
ع���ن ج���م �سكره���م وتقديره���م وثنائهم 
لرئي����س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي 
�الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة؛ 
على توجي���ه �سموه �لك���رمي باإطالق حزمة 
و�عدة م���ن �مل�ساري���ع �لتنموية و�خلدمية 
باملحافظ���ة، مو�سح���ني �أن وج���ود �سم���و 
�ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة على هرم 
�ملحافظ���ة، ميثل عامل دفع قوي، لتمرير 
خط���ى �سري ه���ذه �مل�ساريع، مب���ا ير�سي 

ويلبي تطلعات �ملنطقة.
مببادرته���م  �الأه���ايل  و�أو�س���ح 
�أن  “�لب���الد”  م���ع  �لك���رمي  وتو��سله���م 
�ملحافظ���ة مقبل���ة على نقل���ة نوعية على 
�ملر�فق و�مل�ستويات كافة، و�أن �لتو��سل 
�لكرمي م���ن �سمو �ملحافظ م���ع �ملجال�س 
و�ملو�طنني، ومتابعت���ه �حلثيثة مع وزر�ء 
�خلدم���ات ب�ساأن �س���ري ح���ر�ك �مل�ساريع، 
ميثل �أيقونة �لعمل �لذي كانت �ملحافظة 
�لتم���دد  و�أهاليه���ا يرتقبونه���ا، يف ظ���ل 

�لعم���ر�ين و�ل�سكني �لكثيف �لذي 
4�سهدته باالأعو�م �الأخرية.

11

• )ت�سوير: خليل �بر�هيم(	 جانب من جل�سة جمل�س �لنو�ب 

7

مروة خمي�س 

اإبراهيم النهام
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املنامة - بن����ا: ا�شتقبل عاهل الب����الد �شاحب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�شى اآل خليف����ة يف ق�رص ال�شافرية اأم�س 
الر�ش����ام الرو�شي نيكا�س �شفارنوف وذل����ك لل�شالم على 
جاللت����ه؛ مبنا�شب����ة زيارته الب����الد بح�شور �شف����ر رو�شيا 
االحتادية لدى البالد فاغيف غاراييف، حيث ت�رصف الفنان 

باإهداء جاللة امللك لوحات فنية.
واأع����رب �شاحب اجلاللة ع����ن �شكره للفن����ان الرو�شي 
على ه����ذا االإهداء، م�شيدا مبا يتمتع به الر�شام �شفارنوف 
من مه����ارة وكفاءة مب����ا يقدمه م����ن اأعمال فني����ة متنوعة 

راقية ومتميزة.
كم����ا اأع����رب جاللته ع����ن اعت����زازه بعالق����ات ال�شداقة 
الوثيق����ة ب����ن مملك����ة البحري����ن ورو�شيا االحتادي����ة، وما 
و�ش����ل اإليه التعاون الثنائي من م�شتوى متقدم خ�شو�شا 

يف جمال الفنون والثقافة واإقامة املعار�س الفنية.
كما متنى جاللت����ه للر�شام �شفارن����وف دوام التوفيق 

والنجاح يف اأعماله الفنية.

املنام���ة - بنا: تلقى عاه���ل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل خليفة برقية 
�شكر جوابية م���ن اأخيه �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 
�شباح االأحمد اجلابر ال�شباح اأمر دولة الكويت 
ال�شقيقة، وذلك ردا على برقية جاللته املعزية 
له بوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعالى ال�شيخة 
اجلازي االأحمد اجلابر ال�شباح، اأعرب �شمو اأمر 
دول���ة الكوي���ت يف برقيته عن خال����س �شكره 
وتقدي���ره جلالل���ة امللك عل���ى م�شاع���ر جاللته 
االأخوي���ة الطيبة، متمنيا جلاللت���ه وافر ال�شحة 

وال�شعادة.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العه���د نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة برقية �شكر جوابية من اأمر 
دول���ة الكوي���ت ال�شقيقة اأخي���ه �شاحب ال�شمو 
ا  ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح، وذلك ردًّ
على برقي���ة �شموه املعزية ل���ه بوفاة املغفور 
له���ا باإذن اهلل تعال���ى ال�شيخة اجل���ازي االأحمد 
اجلاب���ر ال�شباح، اأعرب �شمو اأمر دولة الكويت 
يف برقيته ع���ن خال�س �شك���ره وتقديره ل�شمو 
ويل العه���د على م�شاعر �شموه االأخوية الطيبة، 

متمنيًّا ل�شموه موفور ال�شحة وال�شعادة.

جاللة العاهل يتلقى       
�شكر اأمر الكويت

�شمو ويل العهد يتلقى         
�شكر اأمر الكويت

امللك ي�سيد مبهارة الر�سام الرو�سي نيكا�س �سفارنوف 
جاللته اأعرب عن اعتزازه بعالقات ال�شداقة بن البلدين
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ا�ستعرا�ض التن�سيق بني “قوة الدفاع” و“الداخلية”

خالد بن حمد ي�ستقبل فريق جتديد الآليات الع�سكرية 

وزير اخلارجية يرحب ب�سفري اليابان اجلديد

الوفد امل�رصي يطلع على مقتنيات املتحف الع�سكري 

النعيمي يوؤكد اأهمية جائزة اليون�سكو - امللك حمد 

“ريفيا” م�رصوع مبتكر يف جمال العمل الطالبي اخلريي

مـنـاقـ�سـة فـعـالـيـة “وقـفـة الـ�ســالم”

“اأمانة النواب” تعزز مهاراتها بتف�سري الن�سو�ض القانونية

يف ن�رش التعليم عرب التكنولوجيا

�سموه التقى امل�ساهمني برتميم املنازل... نا�رش بن حمد:

ال�سيخة مي ملتقيًة الق�سي�س هاين عزيز:

�سمن برنامج الدعم الربملاين للتنمية ال�سيا�سية

املنام���ة - بنا: اأكد وزي���ر الرتبية والتعليم 
ماجد النعيمي اأهمي���ة جائزة اليون�سكو- امللك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة يف خدم���ة اأهداف 
اليون�سك���و يف ن����رش التعليم ع���رب تكنولوجيات 

املعلومات واالت�سال.
واأ�س���ار اإل���ى اأن ال���دورة التا�سع���ة للجائزة 
�سه���دت تق���دمي 700 م����رشوع للتناف����س على 
اجلائ���زة، اخت���ارت جلن���ة التحكي���م منه���ا 143 
 78 م���ن  ال����روط  لكاف���ة  م�ستوفًي���ا  م�روًع���ا 
دول���ة، م�سجلًة بذل���ك اأعلى ع���دد للرت�سيحات 
من���ذ انط���اق اجلائ���زة ع���ام 2005، حي���ث فاز 
باجلائزة لهذا العام م����رشوع “الربنامج الوطني 
لتعمي���م تكنولوجيا املعلوم���ات واالت�سال من 
اأجل التعلي���م” من اململك���ة املغربية، وم�رشوع 
“مبادرة التعلم املت�سل” من جمهورية الهند.

واأك���د النعيم���ي خ���ال حديثه اإل���ى كل من 
مدير مكتب �سحيف���ة ال�رشق االأو�سط يف باري�س 
مي�س���ال اأبو جنم، وحمطة مونت كارلو االإذاعية، 

ووكال���ة اأنباء ال����رشق االأو�سط امل�رشي���ة، اأهمية 
اجلائ���زة ودوره���ا يف خدم���ة اأه���داف اليون�سكو 
يف ن����رش التعلي���م عرب تكنولوجي���ات املعلومات 
واالت�س���ال، وكذل���ك العاق���ات الوثيق���ة التي 
تربط ب���ني البحري���ن وجمهورية م����رش العربية 

ال�سقيق���ة يف كاف���ة املجاالت، ومنه���ا على وجه 
اخل�سو����س جم���ال التعلي���م والتعلي���م العايل، 
م�س���رًيا اإلى وج���ود تن�سيق كبري ب���ني اجلهات 
املعنية يف البلدين لتعزي���ز الروابط يف املجال 

التعليمي وتبادل اخلربات يف هذا ال�ساأن.

ا�ستجابة لدعوة طلبة مدر�سة الرفاع فيوز، اطلع 
ممثل جالة امللك لاأعم���ال اخلريية و�سوؤون ال�سباب 
رئي�س جمل�س اأمن���اء املوؤ�س�سة اخلريية امللكية �سمو 
ال�سي���خ نا�رش بن حمد اآل خليف���ة على م�رشوع “ريفيا” 
لرتمي���م البي���وت القدمي���ة لطلب���ة مدر�س���ة الرف���اع 
في���وز، وهو م�رشوع تطوعي خ���ريي للطلبة ويعترب من 
امل�ساري���ع الرائدة التي تربط ب���ني التعليم والرتبية 
والعم���ل اخل���ريي واالإن�ساين. وخ���ال الزي���ارة التقى 
�سم���و ال�سيخ نا�رش بن حمد اآل خليف���ة الطاب الذين 
اأ�سهموا يف ترمي���م املنازل القدمي���ة، وتبادل �سموه 
معه���م اأطراف احلديث عن امل����رشوع وكيفية تبلورت 
الفك���رة لدى الط���اب واآليات العم���ل اخلريي لديهم 
واختي���ار البي���وت التي يج���ب اأن تقام عليه���ا عملية 
الرتميم. وبه���ذه املنا�سبة، اأكد �سمو ال�سيخ نا�رش بن 
حمد اآل خليفة االرتباط الوثيق بني التعليم والرتبية 
والعم���ل اخل���ريي واالإن�ساين؛ م���ن اأجل بل���ورة اأفكار 
متمي���زة ت�سهم يف تقوية الرتاب���ط املجتمعي وجتعل 
من الطاب اأ�سا�سا للعمل االإن�ساين، االأمر الذي ي�سهم 

يف ب���ث روح التعاون والتكاتف ب���ني املجتمع. واأ�سار 
�سم���وه ال���ى اأهمي���ة دور ط���اب املدار����س باململكة 
يف �سناع���ة تكت���ات طابي���ة هدفها تق���دمي الدعم 
وامل�ساندة يف العمل اخل���ريي بطريقة مبتكرة وح�سد 

جميع الطاقات واالإمكانات مبا يخدم العمل االإن�ساين 
وي�سه���م يف اإجناحه. واأكد �سمو ال�سي���خ نا�رش بن حمد 
اآل خليف���ة اأن العمل التطوعي من اأهم املجاالت التي 

ميكن من خالها اأن ينمي الطالب نف�سه وجمتمعه.

املنام���ة - هيئة البحري���ن للثقافة واالآثار: 
ا�ستقبلت رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
ال�سيخ���ة مّي بنت حمم���د اآل خليف���ة يف مكتبها 
اأم����س، رئي����س جميع���ة البيارق البي�س���اء خادم 
الكني�س���ة الوطني���ة االإجنيلي���ة الق�سي�س هاين 
عزيز، حيث تناق�س الطرفان حول فعالية وقفة 
ال�سام، والتي انطلقت يف ن�سختها االأولى �سنة 

 .2015
ورحب���ت ال�سيخة م���ّي بالق�س ه���اين عزيز، 
م�س���رية اإل���ى اأن مملك���ة البحري���ن ه���ي اأر����س 
ال�س���ام واملحب���ة والتعاي����س، واأن اإقام���ة مثل 
هذه الفعالية اإمن���ا يوؤكد الروح احلقيقية التي 
يتحل���ى بها اأه���ل البحري���ن، الفتة اإل���ى م�رشوع 
ت�سجي���ل املنام���ة القدمية على قائم���ة الرتاث 
العامل���ي االإن�ساين ملنظم���ة اليوني�سكو؛ كونها 

رمزا للتعاي�س والت�سامح الديني عرب التاريخ.
من جانبه، توجه الق����س هاين عزيز بال�سكر 

والتقدير لها ولهيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار 
على قبول مقرتح الفعالية، والتي �ستقام يوم 
4 اأبري���ل املقبل بالتزامن مع فعاليات معر�س 
البحري���ن الدويل للكت���اب يف قلعة عراد، وذلك 

بالتع���اون مع جمعي���ة البيارق البي�س���اء، منوًها 
باأهمي���ة اأن يق���ام مث���ل ه���ذا االحتف���ال يف اأحد 
املواق���ع التاريخية للمح���رق عا�سم���ة الثقافة 

االإ�سامية. 

للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د   – املنام���ة 
ال�سيا�سي���ة: �سمن برنام���ج “الدعم الربملاين 
ملوظف���ي االأمان���ة العام���ة ملجل�س الن���واب”، 
نظم معه���د البحرين للتنمي���ة ال�سيا�سية على 
م���دى يوم���ي 12 و 13 مار�س اجل���اري، ور�سة 
عم���ل بعن���وان “مه���ارات تف�س���ري الن�سو�س 
عبدالرحم���ن  املحام���ي  قدمه���ا  القانوني���ة”، 
غنيم، وح�رشها عدد من موظفي االأمانة العامة 
مبجل����س النواب وذلك يف مقر املعهد مبنطقة 

اأم احل�سم.
تن���اول غني���م خ���ال الور�سة حم���اور عدة 
�سملت اأنواع التف�سري ومذاهبه وحاالته، وطرق 
التف�س���ري اإ�سافة اإلى العدي���د من التطبيقات 

العملية.
بتف�س���ري  املق�س���ود  اأن  غني���م  واأو�س���ح 
– اأو الن����س الت�رشيع���ي  القاع���دة القانوني���ة 

ه���و عملية عقلي���ة منطقية، يق�س���د بها فهم 
م�سم���ون القاع���دة القانوني���ة، والبح���ث ع���ن 
املعن���ى ال���ذي اأراده امل�رشعم���ن االألفاظ التي 
�سيت�سمنه���ا الن����س القان���وين، وحتليل هذه 

االألفاظ للو�سول اإلى الك�سف عن مدلولها.
واأك���د اأن التف�س���ري ه���و عملي���ة �رشوري���ة 
يحتاجها الن�س القانوين ال�ستخا�س م�سمون 
القاعدة القانونية التي يحتويها الن�س، بحيث 
يتحول من جمال العمومية والتجريد اإلى جمال 
التطبي���ق عل���ى الوقائ���ع املح���ددة، وبالتايل 
رف���ع الّلْب�س والغمو�س ال���ذي ران على الن�س 
الت�رشيع���ي غ���ري الوا�سح في���ه مق�سود امل�رشع 

منه، تو�سا اإلى غاية امل�رشع من الن�س.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سري 
الرك���ن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 
مبكتبه يف القيادة العام���ة �سباح اأم�س، 
وزير الداخلي���ة ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة. ويف م�سته���ل اللق���اء، رحب 
القائد العام لق���وة دفاع البحرين بوزير 

عاق���ات  ا�ستعرا����س  ومت  الداخلي���ة، 
التعاون والتن�سي���ق امل�سرتك بني قوة 
دف���اع البحري���ن ووزارة الداخلية يف كل 
ما من �ساأنه احلفاظ على اأمن وا�ستقرار 
اململكة يف ظل القيادة احلكيمة لعاهل 
الب���اد �ساح���ب اجلالة املل���ك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة.

ا�ستقبل قائد ق���وة احلر�س امللكي 
اخلا�س���ة الرائ���د الرك���ن �سم���و ال�سيخ 
خالد بن حم���د اآل خليفة، مبكتب �سموه 
باحلر����س امللك���ي فري���ق عم���ل جتديد 
االآلي���ات الع�سكري���ة، املكون م���ن كبار 
ال�سباط و�سباط �سف واأفراد من وحدة 
ال�سيان���ة الفني���ة التابع���ة لق���وة دفاع 
البحرين. ويفيِ بداي���ة اللقاء، رّحب �سموه 

بجميع اأع�ساء الفريق، واأ�ساد بجهودهم 
الكبرية الإعادة جتديد االآليات الع�سكرية 
القدمية، واإع���ادة تنظيمها على ال�سكل 
ال���ذي يحف���ظ الف���رتة التاريخي���ة التي 
�سه���دت ان�سمامها وم�ساركتها كاآليات 
ع�سكري���ة م�ستخدم���ة يف العمليات التي 
نفذته���ا وح���دات ق���وة دف���اع البحرين 

ال�سيما عمليات الواجب.

املنام����ة - وزارة اخلارجية: ا�ستقبل 
وزي����ر اخلارجي����ة ال�سي����خ خالد ب����ن اأحمد 
ب����ن حمم����د اآل خليفة، مبكتب����ه بالديوان 
العام لل����وزارة اأم�س، هيديكي لتو، حيث 
ت�سل����م ن�سخة م����ن اأوراق اعتماده ك�سفري 
للياب����ان مع����ني ل����دى مملك����ة البحرين. 
وخ����ال اللق����اء، رّح����ب وزي����ر اخلارجي����ة 
ب�سف����ري اليابان املعني، م�سيًدا مب�ستوى 
العاقات الثنائي����ة املتميزة بني مملكة 
البحري����ن واليابان والتي ت�سه����د تطوًرا 
م�ستم����رًّا، موؤكًدا حر�س مملك����ة البحرين 

عل����ى امل�سي قدًما به����ذه العاقات نحو 
اآفاق اأو�س����ع على امل�ستوي����ات كافة مبا 
يدعم م�سالح البلدين ال�سديقني ويلبي 
طموحات �سعبيهم����ا، متمنيًّا لل�سفري كل 
التوفيق يف مهام عمله.  من جانبه، اأعرب 
هيديكي لتو عن اعتزاز اليابان بعاقات 
ال�سداق����ة م����ع مملك����ة البحري����ن، موؤكًدا 
اأن����ه �سيب����ذل كل جه����ده من اأج����ل تعزيز 
العاقات امل�سرتكة مبا ي�سب يف �سالح 
البلدين وال�سعب����ني ال�سديقني، متمنيًّا 

ململكة البحرين دوام الرقي واالزدهار.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ق���ام وف���د 
ع�سك���ري من اأكادميي���ة نا����رش الع�سكرية 
العلي���ا بجمهورية م�رش العربي���ة ال�سقيقة 
برئا�سة مدي���ر اأكادميية نا����رش الع�سكرية 
العليا الل���واء اأركان حرب �سفوت �سادق 

الديب اأم����س، بزيارة للمتح���ف الع�سكري 
لق���وة دف���اع البحري���ن، وكان يف ا�ستقبال 
الوف���د م�ساع���د مدي���ر االإع���ام والتوجيه 
عبداللطي���ف  ع���ادل  العمي���د  املعن���وي 

الرميحي. 
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املحافظة على اأعتاب قفزة تنموية اإبان تنفيذ امل�ساريع التي اأطلقها �سمو رئي�س الوزراء
اأعربوا لـ “$” عن امتنانهم لتوجيهات �سموه... اأهايل “اجلنوبية”:

عرب جمع مـــن اأهـــايل املحافظـــة اجلنوبية 
عن جـــم �سكرهم وتقديرهـــم وثنائهم لرئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلمـــان اآل خليفة؛ على توجيـــه �سموه الكرمي 
باإطـــاق حزمة واعدة مـــن امل�ساريـــع التنموية 
واخلدمية باملحافظة، مو�سحني اأن وجود �سمو 
ال�سيـــخ خليفة بن علـــي اآل خليفة علـــى راأ�س 
هرم املحافظة، ميثل عامـــل دفع قوي لتمرير 
خطـــى �سري هذه امل�ساريع، ومبا ير�سي ويلبي 

تطلعات املنطقة.
واأو�ســـح الأهـــايل مببادرتهـــم وتوا�سلهم 
الكرمي مـــع “الباد” اأن املحافظـــة مقبلة على 
نقلة نوعية على املرافـــق وامل�ستويات كافة، 
واأن التوا�ســـل الكـــرمي من �سمـــو املحافظ مع 
املجال�ـــس واملواطنني، ومتابعتـــه احلثيثة مع 
وزراء اخلدمـــات ب�ســـاأن �سري حـــراك امل�ساريع، 
ميثـــل اأيقونة العمـــل، الذي كانـــت املحافظة 
واأهاليها يرتقبونها، يف ظـــل التمدد العمراين 
وال�سكنـــي الكثيـــف الـــذي �سهدتـــه بالأعـــوام 

الأخرية.
 

نحو التنمية 
 وثّمـــن ع�ســـو جمل�ـــس ال�ســـورى خمي�ـــس 
الرميحي التوجيهـــات الكرمية ل�ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�ـــس الوزراء بالإ�ـــراع يف تنفيذ 14 
م�روعا خدميـــا وتنمويا يف املحافظة اجلنوبية، 
وحر�ـــس �سموه علـــى تنفيذها خدمـــة للنا�س، 
منها متنزه احلنينية، وال�سوق ال�سعبي مبدينة 
عي�ســـى، وال�سوق املركـــزي بالرفـــاع ال�رقي، 
ومركز �سحي مبدينة خليفة، اإ�سافة اإلى �سالة 
متعـــددة الأغرا�ـــس، م�سيًفـــا “كلهـــا م�ساريع 
خدميـــة مهمة ومرتقبة مت�ـــس �ريحة كبرية من 

املواطنني”.
واأ�ســـاد الرميحـــي بت�ريحـــه لــــ “البـــاد” 
مب�ساعي حمافظة اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة 
بـــن علـــي اآل خليفـــة بالتوا�ســـل امل�ستمر مع 
النا�س، عرب لقائهم والزيارات امليدانية لكثري 
مـــن املواقـــع، والتـــي �سبت كلهـــا يف حتقيق 
قفزات تنمويـــة نوعية حتقق اأهـــداف التنمية 

امل�ستدامة.
واأردف “منهـــا مـــا هـــو متعلـــق بامللفات 
اخلدميـــة التي مت�س حيـــاة املواطنني مبا�رة، 
كالأ�ســـواق املركزيـــة، وال�ســـالت املتعـــددة 
الأغرا�ـــس، اإ�سافة للموا�سيـــع املهمة الأخرى، 
والتـــي تعك�ـــس البيئـــة التاريخيـــة واحل�رية 
للمنطقة اجلنوبية، كمتنزه احلنينية واملناطق 

الأثرية والرتاثية باملحافظة”.
 

مشاريع مرتقبة
بدوره، و�سف حممد املن�سوري امل�ساريع 
التنمويـــة التـــي وجـــه �سمـــو رئي�ـــس الـــوزراء 
بتنفيذهـــا بامل�ساريـــع املهمـــة واملرتقبة من 
قبـــل املواطنني، واأ�ساف “اأ�سعدنا كثرًيا اأن 4 
م�ساريـــع منها تخ�س مدينـــة خليفة، والتي من 
اأهمهـــا م�روع املركـــز ال�سحي الـــذي �سيخدم 
كثرييـــن من اأهايل قـــرى ع�سكر وجـــو والدور، 
ا مع تزايد الكثافة ال�سكانية، والتمدد  خ�سو�سً

العمراين الوا�سح”.
واأكمل “كما اأن توجيه �سمو الكرمي باإن�ساء 
مدر�سة منوذجية �ساملة للبنات هي الأولى من 
نوعها مبملكة البحرين و�ستخدم مدينة خليفة 
اأي�ًسا، يج�سد تطلعات املواطنني، اإذ �ست�سهم 
بت�سهيل الكثري من اأمورهم مع بعد املدينة عن 
املـــدن الأخرى، التي تعج باخلدمات التعليمية 

وغريها”.
ولفت املن�سوري اإلـــى اأن اهتمام القيادة 
باحلفـــاظ علـــى الـــرتاث باملنطقـــة اجلنوبيـــة 
وتعزيـــز الثقافة والقيـــم ال�سائـــدة والأً�سيلة 
ل�ستمرارهـــا  الأر�سيـــة  وتوفـــري  باملجتمـــع 
ومنوها، مدعاة فخـــر واعتزاز لكل البحرينيني، 
وقال “الأهايل يتطلعون اإلى هذا النهج، الذي 
يحافظ علـــى بقاء العـــادات والتقاليـــد، منها 
تف�ســـل �سمـــو رئي�س الـــوزراء باإن�ســـاء جمل�س 
اأهـــايل الـــدور الذي يعـــزز من اإبقـــاء املجال�س 
كهويـــة �سانعـــة وع�سيـــدة لأبنـــاء املنطقـــة، 
وفـــق اإطار تربوي وخلقـــي يتناغم مع العادات 

الأ�سيلة للبلد”.
 

على نهج المؤسس
 مـــن جهته، عـــرب يو�سف احلمـــدان عن جم 
�سكـــره وتقديره للجهـــود التـــي يبذلها �سمو 
ال�سيـــخ خليفة بـــن علي اآل خليفـــة، والتي من 
�ساأنها الرتقاء بكل اخلدمات وامل�ساريع مبملكة 

البحريـــن، مزيـــًدا “املحافظـــة اجلنوبيـــة تعد 
اأكـــرب حمافظة باململكـــة، وبالتايل ومنذ ت�سلم 
�سمـــوه زمام امل�سوؤولية ونحـــن نرى اهتماماته 
الكبرية، وجولته امل�ستمرة، ومتابعاته الدائبة 
لكل جمال�س اأهايل املحافظة، واأي�سا ال�ستماع 
اإلـــى اآرائهم، ومقرتحاتهم، واأفكارهم، وب�سدر 

رحب، ووا�سع”.
واأبـــان “ت�رفـــت بـــاأن كنت ممـــن دعاهم 
�سمـــوه يف اأول لقاء جمعه مع اأهـــايل اجلنوبية، 
مع ا�ستامـــه حقيبة املحافظـــة، وراأينا ب�سموه 
ال�سكيمة، والعزميـــة، والإرادة ال�سادقة، التي 
تقوم علـــى خطى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة، والذي مينح دائًما 
امل�ساحة الكبرية، والرحبة، لتد�سني امل�ساريع 
التنمويـــة التـــي تخـــدم املواطن، مـــع التقائه 
والنواب، وامل�سوؤولني،  باملواطنني،  امل�ستمر 
ولت�سدر مـــن خالها قرارات فاعلـــة، ونافذة، 

تخدم البلد، واأهل البلد”.
 

نسل الكرام
وقـــال ح�ســـن املـــربوك الكعبـــي “تنـــوع 
امل�ساريـــع املقبلة نهج يتناغم مـــع احتياجات 
املنطقـــة اجلنوبية املتعـــددة، و�سعدت كثرًيا 
حني علمـــت اأن من �سمنها اإن�ســـاء مركز ثقايف 
يف الرفـــاع، ومـــا اأحوجنـــا للمراكـــز الثقافيـــة 

وال�سبابيـــة، التي من �ساأنهـــا اأن حتت�سن اأبناء 
و�سباب املحافظة، واخلطوة املهمة التي عمل 
علـــى تر�سيخها �سمو املحافظ، هي مد اجل�سور 
بـــني مدن املحافظة اجلنوبيـــة مع بع�سها، من 
الرفـــاع الى الـــزلق، الى �سافـــرة فع�سكر وجو 

ومدينة عي�سى، وغريها”.
واأردف الكعبي “اخلطوات التي نراها الآن 
قائمة علـــى الأر�س، وم�ستمـــرة، وعليه نتنمى 
اأن يكـــون الرفاعـــان ب�ســـدارة املـــدن الغنية 
باخلدمـــات؛ لأنها متثل واجهة لي�س للمحافظة 
فقط، بـــل للبلد، فبها ن�ســـل اآل خليفة، وبيت 
احلكـــم، وبها قامت العائلـــة اخلليفية اخلرية، 
والتـــي نه�ســـت بالبحريـــن، لتكـــون ب�سدارة 

املمالك الزاهرة باملنطقة”.
ووا�ســـل “اآمـــل اأن ي�سمـــل التطوير �سوق 
عليـــه  يتوافـــد  والـــذي  املركـــزي،  الرفـــاع 
املواطنـــون من كل حدب و�ســـوب، واأن يطال 
هـــذا التطويـــر توفـــري املواقـــف، وامل�ساحات 
الرحبـــة، واأن يبنى مبنـــى جديد منوذجي، يلبي 

الحتياجات ال�سعبية املتنامية”. 
 

نفخر بسموكم
 علـــى �سعيـــد مت�ســـل، اأو�ســـح �سلمـــان 
عبدالوهـــاب ال�سيخ اأن “�سمـــو املحافظ ميثل 
مك�سًبا حقيقًيا جلميع اأهايل املحافظة اجلنوبية، 

وللرفاع خ�سو�سا، ووجود �سموه بهذه املرحلة 
ال�ستثنائية، التي وجه بها �سمو رئي�س الوزراء 
باإن�ســـاء حزمة مـــن امل�ساريـــع التنموية املهمة 
التي اأثلجت �سدور النا�س، ميثل اأهمية بالغة؛ 
ملـــا يت�سم بـــه �سمو ال�سيخ خليفـــة بن علي اآل 
خليفة من حزم وعزم ومتابعة �سخ�سية ودوؤوبة 
ل�سري خطـــى امل�ساريع، وحتولها من خمططات 

ورقية، اإلى واقع فعلي على الأر�س”.
واأكمـــل ال�سيـــخ “لدينـــا قناعة بـــاأن وجود 
�سمـــوه �سي�سهـــم يف ال�ستعجـــال بتمرير هذه 
اأن  ـــا  خ�سو�سً قيا�ســـي،  وبوقـــت  امل�ساريـــع 
توا�سله الكرمي مـــع وزراء اخلدمات، ومتابعته 
احلراك اخلدمي، ي�سجع امل�سوؤولني واملوظفني 

على اأداء عملهم، كما يجب”.
“املدار�ـــس  قـــال  اأهـــم امل�ساريـــع  وعـــن 
النموذجيـــة التي �ستقـــوم، وتطويـــر الأ�سواق 
ال�سعبية واملركزية، واإن�ســـاء املراكز ال�سبابية 
هـــو ما حتتاجـــه اجلنوبيـــة بالفعل مـــع التمدد 
العمـــراين وال�سكنـــي وزيادة عـــدد املرتادين 

للمتنزهات، واملرافق اخلدمية املختلفة”.
 

تواصل كريم
 واأبــــدى النائب ال�سابــــق �سامي البحريي 
جــــم �سعادتــــه باحلــــراك اخلدمــــي والتنموي 
الذي ت�سهــــده املحافظة اجلنوبيــــة يف الآونة 

الأخــــرية، مو�سًحا اأن توجيهــــات �سمو رئي�س 
الــــوزراء ببنــــاء حزمة مــــن امل�ساريــــع املهمة 
لأهــــايل املحافظة، اأمر غري م�ستغرب من باين 
النه�ســــة، وموؤ�س�ــــس الدولة احلديثــــة، التي 
تتواجــــد ب�سماته يف كل اأرجــــاء املعمورة، من 

نه�سة �ساملة، ومتنوعة، ورا�سخة بالأر�س.
واأكــــد البحــــريي اأن “هــــذه التوجيهــــات 
الكرميــــة، دليــــل را�سخ على حر�ــــس القيادة 
الر�سيدة على توفري كل �سبل العي�س الكرمي، 
للمواطــــن، وللمقيــــم اأي�ًسا، واأن مــــا ت�سهده 
املحافظــــة اليــــوم من حــــراك وافــــر، بقيادة 
�سمــــو ال�سيخ خليفة بن علــــي اآل خليفة، خري 
�ساهد على ذلك، فب�سموه الكرمي نرى �سمات 
اجلد العظيم، وبنهج اأ�سيل يرتكز على فتح 
الأبــــواب اأمام النا�ــــس، والجتهــــاد ال�سادق، 
والعمل الــــدوؤوب الواعــــد، لتحقيق مطالبهم 
والتح�ســــني  والبنــــاء  بالتطويــــر  واآمانيهــــم، 

امل�ستمر”.
  

ألجل المواطن
 وقالت نائبــــة رئي�سة اجلمعية البحرينية 
لتنميــــة املراأة خديجة ال�سيــــد اإن “توجيهات 
ا�ستكمــــاًل  جــــاءت  الــــوزراء  رئي�ــــس  �سمــــو 
لتحقيق الرفاهية واحلياة الأف�سل للمواطن 
البحرينــــي، ونحن �سعــــداء بهــــذه امل�ساريع؛ 
لأنها مبنية على حاجة املواطن، ويكفي باأنها 
اأتت �ساملــــة، ومتنوعــــة، وب�سميــــم يوميات 

النا�س”.
وزادت “اهتمام �سمو املحافظ بال�ستماع 
لآراء النا�س، وقربه منهم، لتلم�س احتياجاتهم 
ب�سكل مبا�ــــر، بعيًدا عن الو�سطاء، والقنوات 
الر�سميــــة، فجاءت علــــى اإثر ذلــــك امل�ساريع 
التنمويــــة املختلفة، ملبيــــة حاجة املواطنني 
مبختلــــف املجالت، مــــن تعليميــــة، وتراثية، 

وحت�سني البنية التحتية وغريها”.
وتابعــــت “كل هــــذه اخلطــــوات احلميدة 
والكرميــــة لي�ست غريبة على حكومة البحرين 
الظــــروف  رغــــم  ت�ستمــــر  والتــــي  املوقــــرة، 
القت�سادية وال�ساغطة يف حتقيق الإجنازات، 
تلو الإجنــــازات، ملواطنيها، ومن اأجل حتقيق 
التنمية امل�ستدامــــة واحلديثة، خدمة ل�سعب 

البحرين الكرمي”.
 

نحو المستقبل
وبينت رئي�سة نادي درة الرفاع الجتماعي 
اأمل اإ�سماعيل مقبل اإن “التاحم الكبري الذي 
يربط القيادة الر�سيدة مع ال�سعب البحريني 
الويف، �ساهم باإيجاد نوع من التمازج اجلميل، 
�سهل عبور املطالب والحتياجات الى احلكام 
و�سناع القرار بالدولة، ممــــا اأثمر عن �سدور 
التوجيهات تلو التوجيهات، لتحقيق م�ساعي 
النا�س، ورغباتهــــم، والدفع بالبحرين لتكون 
بلًدا جامعة وحا�سنة لكل اأبنائها، ترتكز على 
املقومــــات ال�سحيحة دولة موؤ�س�سات ع�رية 

وزاهية”.
واأبانــــت اأمــــل “ت�سجيع ال�سبــــاب للقيام 
بدورهم امل�ســــوؤول خلدمــــة البحرين و�سعب 
البحريــــن عامــــة فارقــــة متيــــز البحريــــن عن 
الكثــــري مــــن دول املنطقــــة، وو�ســــول �سمو 
ال�سيــــخ خليفة بــــن علي اآل خليفــــة ملن�سب 
املحافــــظ عزز من هذه الثقافــــة التي ت�سهم 
باإيجــــاد الفر�ســــة لل�سباب، ومنحهــــم القدرة 
علــــى تقدمي اخلدمــــات املاأمولــــة للبلد، كما 
اأن ت�سمك �سموه بالعــــادات والقيم الأ�سيلة 
لوالــــده �سمــــو ال�سيــــخ خليفــــة بــــن علــــي اآل 
خليفة، واجلــــد العظيم �سمو رئي�ــــس الوزراء 
املوقــــر، مكنه لأن ي�سري على النهج ال�سحيح 
والقومي، الذي ي�سجع مــــن حوله على تقدمي 

املزيد واملزيد، خدمة لهذا الوطن الغايل”.
  

تغيير مقبل
 اإلــــى ذلــــك، اأو�سحــــت هميــــان عبــــداهلل 
ال�سمــــو  �ساحــــب  “اهتمــــام  اأن  الرويعــــي 
امللكــــي رئي�ــــس الــــوزراء بامل�ساريــــع التــــي 
تهــــم املواطنــــني اأمر مفرح ومثلــــج لل�سدر؛ 
لأن �سمــــوه حني يهتــــم باأمر مــــا يفي بكامه 

وبوعوده”.
بحاجــــة  اجلنوبيــــة  “املحافظــــة  وزادت 
ما�ســــة لهــــذه امل�ساريــــع، والتــــي �ستغريها، 
ا اأنها تاأخــــرت بذلك دون غريها من  خ�سو�سً
املحافظــــات، ونحــــن الآن متفائلــــون كثــــرًيا 
بــــاأن كل هــــذه  ال�ســــاب،  بوجــــود املحافــــظ 
امل�ساريــــع الطموحــــة �ستنفذ، وبــــاأن خارطة 
املحافظــــة اجلنوبية، �ستتغــــري ب�سكل كبري، 

وواعد، ومبا يلبي رغبات اأبنائها”.

• •�سمو رئي�س الوزراء	 �سمو ال�سيخ خليفة بن علي	

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي على راأ�س املحافظة ميثل دافعا للم�سار التنموي

�سمو املحافظ لديه العزمية والتوا�سل الذي ميثل اأيقونة العمل املرجوة

• اأمل مقبل	

• خمي�س الرميحي	

• حممد املن�سوري	

• ح�سن الكعبي	

• �سامي البحريي	

• هيمان الرويعي	

• خديجة ال�سيد	

• �سلمان ال�سيخ	

• يو�سف احلمدان	
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الأكادميية امللكية لل�رشطة تد�سن ماج�ستري العلوم الأمنية

من فرن�ســا ا�ستيـــراد “فئـــــران” 

ي�سم 26 �سابطا بالتعاون مع جامعة هيدر�سفيلد الربيطانية

لأبحاث ب�ساأن ال�رسطان

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: اأن����اب رئي�س الأمن 
الع����ام، رئي�س املجل�س العلم����ي للأكادميية امللكية 
لل�رسطة اللواء ط����ارق احل�سن، م�ساع����د رئي�س الأمن 
الع����ام للعملي����ات والتدريب العمي����د الركن ال�سيخ 
حمد بن حمم����د اآل خليفة؛ حل�س����ور تد�سني برنامج 
املاج�ست����ر يف العل����وم الأمني����ة باللغ����ة الإجنليزية، 
وال����ذي تنف����ذه الأكادميي����ة بالتع����اون م����ع جامع����ة 
هيدر�سفيل����د الربيطاني����ة، وذلك بح�س����ور الوكيل 
امل�ضاع����د للم����وارد الب�رشي����ة وعدد من كب����ار �ضباط 

وزارة الداخلية.
وبهذه املنا�ضبة، اأكد م�ضاعد رئي�س الأمن العام 
للعمليات والتدريب اأن تد�سني هذا الربنامج ياأتي 
يف اإط����ار اإ�سرتاتيجية التحدي����ث والتطوير املعمول 
به����ا يف وزارة الداخلي����ة، واأر�ض����ى قواعده����ا وزي����ر 
الداخلي����ة الفريق الرك����ن ال�ضيخ را�ض����د بن عبداهلل 
اآل خليف����ة، وتهدف اإل����ى اإعداد رج����ال ال�رشطة وفق 
برامج التدري����ب والتاأهيل على اأعل����ى امل�ستويات، 
وا�ستخ����دام اأح����دث التقني����ات والنظ����م يف جمالت 
العم����ل ال�رسط����ي، والنفتاح على التج����ارب ال�رسطية 
العاملية الناجح����ة، اإ�ضافة اإلى اعتماد منهج ال�رشاكة 
املجتمعي����ة باإقامة ج�ض����ور من التوا�ض����ل مع فئات 

املجتمع املختلفة.
من جهته، اأكد اآمر كلية تدريب ال�ضباط العقيد 
عم����ار ال�ضي����د اأن الربنامج يهدف اإل����ى رفع م�ضتوى 
املهارات القيادية لدى �ضباط وزارة الداخلية وحل 
امل�ضكالت الأمنية بطريقة علمية، اإ�ضافة اإلى تنمية 
امله����ارات البحثي����ة والعمل على قي����ام امل�ضاركني 
باإج����راء البح����وث العلمي����ة والعملية؛ للو�ض����ول اإلى 
احللول املنا�ضبة التي تنعك�����س على طريقة تعامل 
ال�ضباط امل�ضاركني مع الق�ضايا يف امليدان، م�ضريا 
اإل����ى اأن الربنامج ي�ض����ارك في����ه 26 �سابطا، وميتد 

ملدة عام درا�سي واحد.

واأك����د اآم����ر كلية تدري����ب ال�ضب����اط اأن التعاون 
م����ع اجلامع����ات اخلارجي����ة يف تق����دمي ه����ذه الربامج 
التطوي����ر  اإ�سرتاتيجي����ة  �سم����ن  ياأت����ي  التعليمي����ة 
والتحدي����ث يف وزارة الداخلي����ة، وتطوي����ر املناه����ج 
الدرا�ضي����ة والتدريبية ع����رب ال�ضتعان����ة بالكفاءات 
املتمي����زة يف املجالت كافة الت����ي تخدم عمل رجال 
الأم����ن، اإ�ضافة اإلى اأن ه����ذه الربامج تهدف اإلى رفع 
م�ضتوى منت�ضب����ي وزارة الداخلي����ة العلمي والعملي 
وحت�ضينهم بالعل����وم واملعارف القانونية والإدارية 
والأمنية للقي����ام باملهام والواجب����ات املنوطة بهم 

على اأكمل وجه وبدقة عالية.

ك�سفت نائب العمي���د ل�سوؤون الدرا�سات العليا 
والبحث العلمي وع�ض���و اللجنة الإر�ضادية امل�ضرتكة 
ب���ني كلي���ة الط���ب والعل���وم الطبية ومرك���ز الأمرية 
اجلوه���رة البراهي���م للط���ب اجلزيئ���ي والأمرا����س 
الوراثي���ة بجامعة اخللي���ج العربي والكلي���ة امللكية 
للجراحني يف ايرلن���دا - جامعة البحرين الطبية رنده 
حمادة، عن اأن فريقا بحثيا م�ضرتكا بني اجلامعتني، 
ويعمل على بحث ب�ضاأن درا�ضة تاأثري مركبات دوائية 
جدي���دة يف علج �رسطان الثدي على عينة من الفئران 
تتميز بقل���ة مناعتها وعينة اأخ���رى معدومة املناعة، 
ق���ام با�ضت���رياد هذه الفئ���ران خ�ضي�ضا م���ن فرن�ضا 
اإل���ى البحرين؛ لأجل هذه الدرا�ضة وحتقيق متطلبات 

البحث كافة.
وقال���ت حم���ادة اإن ه���ذا التع���اون البحث���ي هو 

اإحدى ثم���ار اتفاقية التعاون امل�ضرتك التي وقعتها 
جامع���ة اخلليج العربي مع الكلي���ة امللكية للجراحني 
اليرلندي���ة - جامعة البحرين الطبية يف العام 2014 
الت���ي اأ�ض����س مبوجبه���ا �ضن���دوق م�ض���رتك لتمويل 
الأبح���اث الطبي���ة امل�ضرتكة بني اأع�ض���اء من هيئتي 
التدري����س يف املوؤ�س�ستني. والأبح���اث العلمية التي 
ميولها ال�ضندوق موجهة لدرا�ضة الأمرا�س ال�ضائدة 
يف منطق���ة اخللي���ج العربي، ومت حل���د الآن متويل 8 

اأبحاث.
وع���ربت ع���ن �ضعادته���ا بانطالق ه���ذه الأبحاث 
ال�ضاعي���ة اإل���ى درا�ضة الأمرا����س التي ت�ض���كل عبئا 
�ضحي���ا واقت�ضاديا يف دول جمل����س التعاون اخلليج 
العربي���ة والبح���ث عن حل���ول طبية وعالجي���ة حديثة 
من �ضاأنه���ا احلد من انت�ضار تل���ك الأمرا�س ول�ضيما 
ال�رشطان، كم���ا اأن هذا التعاون البحث���ي يوؤكد اأهمية 

البحث العلمي لدى املوؤ�ض�ضتني.

4 خ���رباء  البحث���ي ي�ض���م  اأن الفري���ق  وبين���ت 
متخ�ض�ضني، وه���م ال�ضتاذ امل�ض���ارك بق�ضم الطب 
اجلزيئ���ي بكلية الط���ب والعل���وم الطبي���ة والباحث 
مبرك���ز الأمرية اجلوه���رة البراهيم للط���ب اجلزيئي 
والأمرا����س الوراثي���ة بجامع���ة اخللي���ج العربي خالد 
جري����س، الى جانب كل من معز عم���ر بخيت، ورئي�س 
الق�س���م ومدير مركز الأمرة اجلوه���رة، وع�سو هيئة 
التدري����س يف الكلي���ة امللكية للجراح���ني اليرلندية 
- جامع���ة البحري���ن الطبي���ة اإبراهيم الدي���ب ومارك 

ديوفيل من الكلية امللكية للجراحني الإيرلندية.
واأج���رى الفري���ق البحث���ي جت���ارب معملية على 
فئران حقنت باخلالي���ا ال�رشطانية وعوجلت مبركبات 
دوائي���ة جديدة مت تركيبها من قب���ل الديب، وجرت 
يف معامل مركز الأمرية اجلوهرة با�ضتخدام تطبيقات 
تقني���ة النانو، وثبت قدرة ه���ذه املركبات على عالج 

خليا �رسطان الثدي يف الفئران. 

“فتيات فينا خري” ينظم مهرجان م�سي عائلي

“الوطنية حلقوق الإن�سان” تدرب منت�سبي “الأمن الوطني”

حتت رعاي���ة رئي�س الحت���اد البحريني 
لريا�سة ذوي الإعاقة ال�سيخ حممد بن دعيج 
اآل خليفة، ينظ���م فريق فتيات “فينا خري” 
مهرج���ان م�ضي عائل���ي يف حممية العرين يف 
مت���ام ال�ضاع���ة الثالثة م�ض���اء ي���وم ال�ضبت 
املوافق 17 مار�س 2018. وي�ضعى الفريق 
يف ه���ذا املهرج���ان والفعالي���ات امل�ضاحبة 
اإل���ى ت�ضجي���ع اأف���راد الأ����رشة عل���ى احلي���اة 
الريا�ضي���ة؛ ملا لها من الفائدة على ال�ضحة 
اجل�ضدي���ة والنف�ضي���ة، اإذ اإن �ضح���ة اأف���راد 

املجتم���ع من اأهم الأعمدة التي ترتكز عليها 
نه�ض���ة الوطن. واأخ���ذ الفريق عل���ى عاتقه 
واج���ب ال�ضعي والعمل يف كل م���ا ي�ضهم يف 
رفعة البالد وما يحقق روؤية القيادة، وعليه 
مت العمل على هذا املهرجان باأيدي فتيات 
بحريني���ات ومب�ضاهمة م���ن القطاع اخلا�س 
واأ�ضح���اب امل�ضاري���ع البحريني���ة، و�ضيت���م 
تخ�ضي����س ري���ع املهرج���ان ل����رشاء الأجهزة 
الطبي���ة والكرا�ضي املتحرك���ة لذوي الدخل 

املحدود.

الوطني���ة  املوؤ�س�س���ة   - املنام���ة 
حلق���وق الإن�س���ان: نظم���ت املوؤ�س�س���ة 
الإن�س���ان، بالتعاون  الوطني���ة حلق���وق 
م���ع مكتب املفت�س الع���ام بجهاز الأمن 
الوطني ور�سة عم���ل للمجموعة الثانية 
م���ن منت�ضب���ي اجله���از ح���ول »اتفاقية 
مناه�س���ة التعذيب وغ���ره من �رسوب 
اأو  القا�سي���ة  العقوب���ة  اأو  املعامل���ة 
الالاإن�ضاني���ة اأو املهينة«، قدمها رئي�س 
ق�س���م القانون الع���ام بكلية احلقوق يف 
جامعة البحرين حممد الهيتي. وتناولت 
الور�س���ة عددا من املحاور، كان اأبرزها: 
التعذيب بني الروؤي���ة الدولية وموقف 
امل����رشع البحرين���ي، التفاقي���ة الدولية 
ملناه�ض���ة التعذي���ب، موق���ف العه���د 

وال�سيا�سية  الدويل للحق���وق املدني���ة 
من التعذيب.  

وميتد الربنام���ج اخلا�س مبنت�ضبي 
جه���از الأمن الوطن���ي يف الفرتة من من 
يناي���ر اإلى �ضبتم���رب 2018، وهو عبارة 
عن برنام���ج متكام���ل يت�سمن جمموعة 
من ور����س العمل وال���دورات التدريبية 
ال�ضل���ة  ذات  التوعوي���ة  واملحا����رشات 
على الآليات الوطني���ة حلقوق الإن�سان 
واتفاقية مناه�سة التعذيب وغره من 
����رسوب املعامل���ة اأو العقوب���ة القا�سية 
اأو الالاإن�ضاني���ة اأو املهينة والربتوكول 
الختي���اري، اإ�ضاف���ة اإل���ى ا�ضتعرا����س 
الآلي���ات الدولي���ة التعاهدي���ة والتابعة 

ملجل�س حقوق الإن�سان. 

بدور املالكي
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�لتعاون بني “�لعدل” و“�لنو�ب” حمل �إ�شادة

“ترخي�ص” للوقوف جمانا بـ“باركات” قريبة من �ملنازل  

وزير “�لعدل” يعتمد �لدفع �لإلكرتوين �أو �ل�شيكات 

بحث �لتعاون مع بريطانيا مبجال �لتعليم �لعايل

فتح باب �ل�شرت�ك بجائزة �لأمرية �شبيكة لتمكني �ملر�أة  

“جيبك” ت�شت�شيف وفد د�ئرة �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية �لأمريكي

�لعالقات �لبحرينية �ملغربية تقدير متبادل وتفاهم عميق

و�شط ح�شد كبري يف مقر الأمم املتحدة

اأطلعته على ا�شرتاتيجية ال�رشكة

ال�شفري خطابي لـ“الن�رشة الدبلوما�شية”: 

الرفاع - املجل�ش الأعلى للمراأة: على هام�ش 
اجتماعات الدورة الـ 62 للجنة و�شع املراأة بالأمم 
املتحـــدة، مت الإعـــان عـــن فتح بـــاب ال�شرتاك 
ر�شميا يف جائـــزة الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل 
خليفـــة العاملية لتمكني املـــراأة، بح�شور الأمني 
العـــام للمجل�ش الأعلـــى للمراأة هالـــة الأن�شاري، 
واملديـــرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة 
فوزميلـــي نكوكا، وممثلني رفيعي امل�شتوى عن 
دول العـــامل واملوؤ�ش�شـــات واملنظمـــات الدولية 

ذات ال�شلة باملراأة. 
ويف كلمة خال فعاليـــة خا�شة اأقيمت بهذه 
املنا�شبـــة، نوهـــت الأن�شاري بال�رشاكـــة مع هيئة 
الأمم املتحدة للمراأة لتبني واإطاق جائزة عاملية 
لتمكـــني املراأة حتمـــل ا�شم قرينـــة عاهل الباد 
�شاحبـــة ال�شمـــو امللكـــي الأمـــرية �شبيكـــة بنت 
اإبراهيم اآل خليفة وذلك لاإ�شهام يف بيان اأهمية 
وتاأثـــري التزام الدول والهيئـــات واملنظمات من 
خـــال اأجهزتهـــا الت�رشيعيـــة والتنفيذيـــة العامة 
واخلا�شة واملجتمع املدين ب�شيا�شة عدم التمييز 
�شد املراأة، وحتقيق تكافـــوؤ الفر�ش بني املراأة 
والرجـــل على خمتلـــف ال�شعدة، واإبـــراز وتقدير 
املوؤ�ش�شيـــة  وامل�شاريـــع  واملبـــادرات  اجلهـــود 
والفرديـــة املوجهة لإدمـــاج احتياجات املراأة مبا 
ي�شهم يف احداث التغيري اليجابي يف واقعها نحو 

حياة اأكرث ا�شتقرارا واإنتاجية. 
ولفتت الأمني العام اإلى اأنه جرى و�شع عدد 
من املعايري العامة للتاأهل للفوز باجلائزة اأبرزها 
ابتكار منهجيات و�شيا�شات علمية ل�شد الفجوات 
ل�شالح املراأة يف خمتلـــف القطاعات، وا�شتدامة 
اخليـــارات  تقـــدمي  يف  وامل�شاهمـــة  تطبيقهـــا، 

واخلدمـــات النوعيـــة ملختلـــف الفئـــات العمرية 
مـــن الن�شاء ومبـــا يدعـــم �شيا�شـــات ومنهجيات 
متكني املـــراأة وتكافوؤ الفر�ش وحتقيق التوازن 
بـــني اجلن�شني. وتعزيـــز م�شاركة الن�شـــاء والأخذ 
كافـــة  يف  احتياجاتهـــن  ودرا�شـــة  بتوجهاتهـــن 
مراحـــل التخطيط والتنفيـــذ والتقييم، ومتكني 
الن�شاء من تويل املنا�شـــب القيادية، وا�شتدامة 

تواجدهن يف مواقع �شنع واتخاذ القرار. 
مـــن جانبها، دعت نكـــوكا موؤ�ش�شات القطاع 
العـــام واخلا�ـــش واملجتمع املـــدين واملبادرات 
الفرديـــة التقـــدم بطلبـــات امل�شاركـــة يف هـــذه 
اجلائزة الهادفة التي تبلـــغ جمموع جوائزها نحو 
400 األـــف دولر لتقديـــر اجلهـــود املوؤ�ش�شيـــة 
والفرديـــة املبذولة جتاه تفعيل �شيا�شات تقدم 
املـــراأة تعزز من م�شاركتهـــا يف التنمية ال�شاملة، 
مثمنـــة يف الوقـــت ذاتـــه جهود البحريـــن يف دعم 

تقدم املراأة على مدى �شنوات، الأمر الذي اأ�ش�ش 
ل�رشاكـــة يف عدد من املو�شوعات مـــع هيئة الأمم 
املتحـــدة للمراأة لعل اأبرزها اإطـــاق هذه اجلائزة 
املهمة والأولى من نوعها على م�شتوى العامل.   

وياأتـــي اإطاق هـــذه اجلائزة علـــى امل�شتوى 
العاملي لإبراز ما حتقق من جناحات تعك�ش تقدم 
و�شع املـــراأة على امل�شتـــوى الوطنـــي، وكنتاج 
لروؤية �شاحبة ال�شمو امللكي المرية �شبيكة بنت 
اإبراهيـــم اآل خليفة الرائـــدة وتطلعاتها بتعظيم 
وا�شتدامـــة م�شاركـــة املـــراأة البحرينيـــة ك�رشيك 
اأ�شا�ش يف تنمية اقت�شادنا الوطني، حيث ي�شعى 
املجل�ـــش الأعلـــى لتعميـــم اأف�شـــل املمار�شات 
الفاعلـــة؛ لتعزيـــز مركز املـــراأة علـــى امل�شتوى 
العاملـــي، وال�شعي نحـــو تنفيذ اأهـــداف التنمية 
امل�شتدامـــة ذات العاقـــة بتحقيـــق التوازن بني 

اجلن�شني.

�شــــرتة - �رشكــــة جيبــــك: ا�شت�شافــــت �رشكة 
 8 يــــوم  وكيماويــــات  البــــرت  ل�شناعــــة  اخلليــــج 
مار�ــــش اجلاري، وفًدا من دائــــرة البيئة واملوارد 

الطبيعية بالوليات املتحدة الأمريكية.
وكان يف ا�شتقبــــال الوفد لــــدى و�شوله اإلى 
املجمــــع، مدير عام الت�شنيــــع فا�شل الأن�شاري، 
وعدد مــــن اأع�شــــاء الإدارة التنفيذيــــة، ورئي�ش 
نقابة العمــــال، وكبار امل�شوؤولــــني بال�رشكة. ويف 
بدايــــة املقابلــــة، رحب الأن�شــــاري بالوفد ونقل 
لهم حتيــــات رئي�ش ال�رشكة عبدالرحمن جواهري، 
معرًبــــا عــــن تطلــــع ال�رشكــــة ورغبتهــــا يف تعزيــــز 
عاقات التعــــاون يف ما يخ�ش جمالت املحافظة 
على البيئة وحتقيق الأهداف البيئية امل�شتدامة 
لاأمم املتحدة وال�شتفادة من خربة دائرة البيئة 

واملوارد الطبيعية الأمريكية يف هذا املجال.
و�ــــرشح الأن�شــــاري لل�شيــــوف ا�شرتاتيجيــــة 
ال�رشكة الداعمــــة لتحقيق الأهداف البيئية الـ 17 
لاأمم املتحدة، منّوًها يف الوقت ذاته بالإجنازات 
التــــي حققتهــــا ال�رشكة يف هذا املجــــال واجلوائز 
والإ�شادات املحليــــة والإقليمية والعاملية التي 

ح�شلت عليها.
ثم ا�شتمع الوفد الزائر بعد ذلك اإلى عر�ش 

تف�شيلي قدمه مدير تقنية املعلومات واملعرفة 
عن عمليات الت�شغيل والإنتاج والت�شدير عدنان 
ا لأهم املنجزات التي  اآل حممود �شمل ا�شتعرا�شً
حققتهــــا ال�رشكــــة يف جمــــالت ال�شامــــة واجلودة 

واملحافظة على البيئة.
وتعّرف الوفد كذلــــك على جمموعة الربامج 
والأن�شطــــة التدريبية التابعــــة لأكادميية التعلم 
والقيــــادة ومركــــز التعلــــم الإلكــــرتوين، ثم قام 

بجولة ا�شتطاعية يف اأرجاء املجمع.
بعد ذلــــك، قام ال�شيــــوف بزيــــارة ميدانية 
حلديقة الأمــــرية �شبيكة للنباتــــات العطرية، ثم 
توّجه بعد ذلك لزيارة حديقة النباتات والأع�شاب 
الطبيــــة التــــي اأقامتهــــا ال�رشكــــة للحفــــاظ على 
الأع�شاب الطبية النادرة التي كانت ت�شتخدم يف 
املا�شي لأغرا�ش عاجيــــة. بعد ذلك تابع الوفد 

الزيارة بتفقد بقية م�شاريع ال�رشكة البيئية.

املنامـــة - بنـــا: اأكد �شفـــري اململكـــة املغربية 
ال�شقيقـــة لـــدى مملكـــة البحرين ر�شيـــد خطابي، اأن 
العاقـــات البحرينيـــة املغربية، جت�شـــد اأوا�رش اأخوية 
متجذرة ترتكز على روح التقدير املتبادل والتفاهم 
العميـــق والت�شامـــن الوثيـــق، م�شـــرًيا اإلـــى اأن هذه 
العاقات، تعّزز بتعاون متنوع ونوعي، عرب اتفاقيات 
ثنائية بني البلديـــن ال�شقيقني يف قطاعات عديدة، 
وعلى اخل�شو�ش التفاقيات التي توجت خال زيارة 
عاهل اململكة املغربية جالة امللك حممد ال�شاد�ش، 

ململكة البحرين يف 6 اأبريل 2016م.
و�شّدد ال�شفري املغربي يف ت�رشيح للعدد الأخري 
مـــن “الن�ـــرشة الدبلوما�شيـــة” ال�شـــادرة عـــن وزارة 
اخلارجيـــة، على اأن هذه العاقات يف ظل التوجيهات 
ال�شاميـــة لعاهل الباد �شاحب اجلالة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة، واأخيه جالة امللك حممد ال�شاد�ش، 
“تعد بالتاأكيد منوذجية وعاقات مطبوعة باحليوية 

وواعدة”.
املنتظـــم  بـ”الت�شـــاور  اعتـــزازه  عـــن  واأعـــرب 
والتن�شيـــق املحكـــم بـــني وزارتـــي اخلارجيـــة حول 
ق�شايانـــا الوطنيـــة مـــن منطلـــق اإمياننـــا باحـــرتام 
�شيادة الدول و�شامتهـــا الرتابية واللتزام بالدفاع 
عـــن ال�رشعية وح�شن اجلوار يف نطـــاق قواعد القانون 

الدويل ومبوازاة ذلك، ي�شكل هـــذا الر�شيد الثنائي 
الغنـــي واملثمر، بحكم الدور الفاعـــل للبحرين داخل 
هذا التجمع الإقليمي الـــوازن، قيمة م�شافة لل�رشاكة 
ال�شرتاتيجية املتعددة الأبعاد بني املغرب وجمل�ش 

التعاون اخلليجي”.
وقال اإن “املجتمع البحريني مبوروثه التاريخي 
العريـــق، على درجـــة كبرية مـــن النفتـــاح والتقدم 
والتطـــور يف خمتلـــف املجـــالت، وخا�شة مـــا يتعلق 
بالتنميـــة الب�رشية مبا فيها جـــودة التعليم، والرعاية 

ال�شحيـــة، والنهو�ش مبكانة املـــراأة وتدعيم دورها 
الإنتاجـــي، بف�شل مـــا �شهدته البحريـــن من حتولت 
ملمو�شة منذ بلورة امل�رشوع الإ�شاحي الطموح لعاهل 
الباد الـــذي جعل من املواطنني، رجالً ون�شاء، حمور 
التنمية ال�شاملة والذي اأعطاه الأداء احلكومي الناجع 
بتوجيهات مـــن القيادة الر�شيـــدة، وروؤيتها الثاقبة 
يف التعاطـــي مع ال�شغوطـــات املاليـــة واملتغريات 
الظرفية زخًما على م�شتوى اإجناز امل�شاريع التنموية 
والعمرانيـــة والقت�شاديـــة والجتماعيـــة والثقافية 
بالتوازي مع تثبيت دعائم دولة القانون ون�رش ثقافة 

املواطنة وحقوق الإن�شان”.
“التعدديـــة  اأن  املغربـــي،  ال�شفـــري  واأ�شـــاف 
والتاقـــح الثقـــايف مـــن ال�شمـــات الأ�شا�شيـــة التـــي 
متيـــز املجتمع البحرينـــي املتم�شك بقيمـــه ومبادئه 
ومقوماتـــه الأ�شيلـــة التي كر�شها امليثـــاق الوطني 
واأحـــكام د�شتـــور اململكة”، موؤكـــًدا اأن “هذا التطور 
جديـــر بالإعجاب وجعـــل البحرين موؤهلـــة لت�شنف يف 
مرتبة دولية مرموقة مثلمـــا كان له الأثر الوا�شح يف 
توطيـــد �شمعتها الدولية الرفيعة واإ�شعاعها الوا�شع 
وانخراطهـــا يف م�شـــارات التقريـــب بـــني الثقافات 
واحل�شـــارات والتحـــرك الـــدويل ملحاربـــة التطـــرف 

والإرهاب”.

وال�شـــوؤون  العـــدل  وزارة   - املنامـــة 
الإ�شاميـــة: ا�شتقبـــل وزير العـــدل وال�شوؤون 
الإ�شامية والأوقـــاف ال�شيخ خالد بن علي اآل 

خليفة، النائب روؤى احلايكي.
ونـــوه وزير العدل بالتعـــاون املثمر بني 

الوزارة وجمل�ش النـــواب، وما مت اإجنازه على 
�شعيد تطوير املنظومة القانونية. 

وجـــرى خـــال اللقـــاء بحـــث عـــدد مـــن 
مو�شوعـــات الهتمـــام امل�شـــرتك يف جمالت 

التطوير العديل.

املنامـــة - وزارة الأ�شغـــال و�شوؤون 
البلديـــات والتخطيط العمـــراين: ذكرت 
البلديـــات  و�شـــوؤون  الأ�شغـــال  وزارة 
والتخطيط العمراين باأنها قامت برتكيب 
عـــدادات لوقوف ال�شيـــارات يف عدد من 
ال�شـــوارع التجارية بناًء علـــى قرار �شدر 

من املجل�ش الأعلى للمرور. 
واأ�شـــارت اإلـــى اأنهـــا بالتن�شيـــق مع 
املجال�ـــش  الداخليـــة،  )وزارة  اجلهـــات 
البلديـــة( تقـــوم بح�ـــرش عـــدد املنـــازل 
املطلة على ال�شـــوارع التجارية؛ لتوفري 
ترخي�ـــش للوقـــوف يف عدد مـــن مواقف 
ال�شيارات ب�شـــورة جمانية، وذلك حر�شا 
علـــى حتقيق مبداأ حفظ حقوق القاطنني 
املطلـــة منازلهم على ال�شـــوارع املنظمة 
بعـــدادات الوقـــوف، حيـــث يتـــم حاليـــا 
التن�شيق بـــني وزارة الأ�شغـــال و�شوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين واملجال�ش 
البلديـــة ووزارة الداخليـــة حل�ـــرش عـــدد 

لدرا�شـــة تخ�شي�ـــش  املنـــازل متهيـــدا 
ترخي�ش؛ للوقوف لكل منزل للوقوف يف 

عدد من مواقف ال�شيارات باملجان. 
الهـــدف  بـــاأن  الـــوزارة  واأو�شحـــت 
مـــن تركيب عـــدادات وقـــوف ال�شيارات 
هـــو للحد مـــن اإ�شـــاءة ا�شتغـــال مواقف 
ال�شيـــارات مـــن جانب فئـــة معينة طوال 
ال�شتيعابيـــة  الطاقـــة  وزيـــادة  النهـــار 
عمليـــة  وتنظيـــم  ال�شيـــارات  ملواقـــف 

الوقوف على هذه ال�شوارع.
واأكـــدت الـــوزراة باأنه بعـــد تركيب 
عـــدادات وقـــوف لل�شيـــارات يف بع�ـــش 
ال�شـــوارع التجارية واأخرى �شوارع جتارية 
قريبـــة مـــن املناطـــق ال�شكنيـــة، فقـــد 
انتهت م�شكلة نق�ش املواقف والوقوف 
املـــزدوج، وذلك اأ�شبح باإمـــكان العديد 
مـــن مرتـــادي هـــذه ال�شـــوارع خا�شة يف 
منطقـــة املنامـــة احل�شول علـــى موقف 

لل�شيارات.

اأ�شـــدر وزيـــر العـــدل وال�شـــوؤون الإ�شامية 
والأوقـــاف ال�شيـــخ خالـــد بـــن علـــي اآل خليفـــة 
التعميـــم رقـــم )7( ل�شنـــة 2018، ب�شـــاأن نطاق 
قبـــول املدفوعـــات املاليـــة حل�شاب الـــوزارة؛ 
وذلـــك باعتمـــاد و�شيلـــة الدفع الإلكـــرتوين اأو 
بوا�شطـــة ال�شيكات للمبالـــغ املالية من 3000 
دينـــار واأكرث، فيمـــا �شت�شتمر الـــوزارة بقبول 
املدفوعـــات النقديـــة لأقـــل مـــن هـــذا املبلغ 
فقط، كما اأنها لـــن ت�شتقبل ال�شيكات ملبالغ 
تقـــل عن مبلغ 500 دينار. و�شيتم بدء العمل 
بهذا التعميم ح�شب ما جاء فيه منذ يوم الأحد 
الأول مـــن اأبريـــل 2018؛ وذلك ملقت�شيات 
ا من الـــوزارة على  امل�شلحـــة العامـــة، حر�شً
تنظيم اإجراءات العمل على وجه اخل�شو�ش 
فيما يتعلـــق بالعمليـــات احل�شابية ونطاق 

قبول عمليات الإيداع املايل.

الرتبيـــة  وزارة   - عي�شـــى  مدينـــة 
الرتبيـــة  وزيـــر  اجتمـــع  والتعليـــم: 
والتعليـــم رئي�ش جمل�ش التعليم العايل 
ماجـــد النعيمي مـــع رئي�ـــش الت�شالت 
وال�ـــرشاكات يف اأكادميية التعليم العايل 
الربيطانيـــة وليم �شم�ش، حيث مت بحث 
ا�شتمـــرار التعاون بـــني جمل�ش التعليم 
العايل يف مملكـــة البحرين والأكادميية، 
ـــا فيمـــا يتعلق بتنفيـــذ برامج  خ�شو�شً
وور�ش العمل اخلا�شـــة بتمهني اأع�شاء 
هيئات التدري�ش يف موؤ�ش�شات التعليم 
البحريـــن، والتـــي مت  العـــايل مبملكـــة 
تنفيذها وحققت جناًحا يف جمال التمهن 
الأكادميي، حيث يجري التن�شيق لتنفيذ 
وقبول الدفعة الثانية يف هذا الربنامج.

كمـــا مت ا�شتعرا�ش مقرتح لربنامج 
تعـــاون جديـــد مقـــدم مـــن اأكادمييـــة 
التعليم العايل الربيطانية للتعاون مع 
الأمانة العامة ملجل�ـــش التعليم العايل، 
ي�شمـــل ا�شتحداث الربامـــج الأكادميية 
التـــي ي�شعـــى املجل�ش اإلـــى طرحها يف 
مملكـــة البحريـــن لارتقـــاء مبخرجـــات 
التعليم العايل لتواكب متطلبات �شوق 
العمل ال�رشيعة واملتغـــرية، اإ�شافة اإلى 
تدريب عدد من منت�شبي الأمانة العامة 

يف هذا املجال. 
الثقايف  ح�رش املقابلـــة امل�شت�شـــار 
يف امللحقيـــة الثقافية ب�شفـــارة مملكة 
البحريـــن يف اململكـــة املتحـــدة مانـــع 

املانع.

• ر�شيد خطابي	

عبا�ص �إبر�هيم



73 جهة

التاأمني والتقاعد ي�شمل موظفي العقود املوؤقتة باحلكومة
لتحقيق اال�شتقرار املعي�شي للبحريني... املحفوظ:

واف���ق جمل�س الن���واب على م����روع قانون 
بتعدي���ل قانون معا�ش���ات ومكاف���اآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة.
تغطي���ة  اإل���ى  بقان���ون  امل����روع  يه���دف 
املوظف���ن البحريني���ن العامل���ن يف القطاع 
العام بعقود، اأي���ا كانت مدتها، مبظلة التاأمن 
االجتماعي من خالل تعديل املادة رقم )2( من 
القان���ون، بحيث ت����ري ب�شاأنه���م اأحكامه اأ�شوة 

باملوظفن املعينن بعقود توظيف دائمة.
وقال النائب جالل كاظ���م: فر�س التاأمن 

االإلزام���ي للعامل���ن بعق���ود موؤقت���ة باجلهات 
احلكومي���ة ح���ق من حق���وق املواطن���ن يكفله 

الد�شتور لال�شتقرار املعي�شي للمواطن.
وت�شاءل النائ���ب اأحمد القراطة باأن العقود 
املوؤقت���ة تت�ش���ارب مع معايري دي���وان اخلدمة 
املق���رح جي���د، ولك���ن مل���اذا  واأن  املدني���ة، 
املواط���ن البحرين���ي يعمل بعق���ود موؤقتة بعد 
3 اأ�شه���ر م���ن بدئه العمل، فهن���اك الكثري من 
امل�شاكل بخ�شو����س املوؤقتن، وتوجد ق�شايا 

كثرية يف املحاكم.

280 مليون دينار اإيرادات “غائبة” من “الكهرباء” 
الدولة متوِّل الهيئة مببلغ 360 مليونا... قراطة:

واف���ق جمل�س النواب على م�روع قانون يلزم احلكومة باإدراج اأرباح جميع 
ال�ركات والهيئات احلكومية يف ميزانية الدولة.

واأ�ش���ار النائ���ب اأحم���د قراطة اإل���ى اأن هن���اك 73 جهة حكومي���ة ال تدخل 
اإيراداته���ا يف ميزانية الدولة، ومنها �ركات وهيئات حكومية، وهو االأمر الذي 
يت�شبب يف زي���ادة العجز احلكومي بن امل�روفات واالإيرادات، واأن من �شمن 
تل���ك اجلهات احلكومية هيئ���ة الكهرباء واملاء التي تبل���غ اإيراداتها نحو 280 
مليون دينار، وبدال من ذلك، فاإن الدولة تقوم بتقدمي دعم �شنوي لها مبقدار 
360 مليون دينار. ويهدف م�روع القانون اإلى زيادة ح�شيلة امليزانية العامة 
للدول���ة عن طريق �ش���خ اإيرادات الهيئ���ات واملوؤ�ش�شات العام���ة يف احل�شاب 
العمومي للدول���ة، وكذلك االأرباح ال�شافية التي حتققه���ا ال�ركات اململوكة 
بالكامل للدولة بعد جتنيب االحتياطي القانوين، ف�شال عن ح�شتها من االأرباح 

ال�شافية يف ال�ركات التي ت�شاهم بن�شبة يف راأ�س مالها.
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• الفنانة فاطمة عبدالرحيم ح�رت 	
جانبا من جل�شة جمل�س النواب اأم�س

ال�شيطرة على الق�شايا باملحاكم

اإلغاء جلنة التحقيق يف اال�شتيالء على اأر�س بالرفاع ال�رشقي

 ا�شتحداث مكتب الإدارة الدعوى

400 دينار غرامة حمالت ت�شع مل�شقات اجلوازات

رف�س خف�س عقوبة املل�شقات اإلى 100 دينار

بن حويل: ال لالأختام... داود: احرموه... بوح�شن: ال للعبث... املاجد: للزّوار

“الداخلية”: العقوبة ت�شمل �شاحب اجلواز اأو احلملة اأو غريهما

بعد جدال �شاخن من قبل النائب علي العطي�س 
والنائ���ب جمال بوح�شن ح���ول و�شع املل�شقات على 
ج���وازات ال�شفر، مرر جمل�س الن���واب تعديال ت�ريعيا 
بقانون ج���وازات ال�شفر يق�شي ب���اأن يعاقب بغرامة 
ال تق���ل عن خم�شن دينارا وال جت���اوز اأربعمئة دينار 
كل من اأتلف ج���واز ال�شفر اأو اأي جزء من اأجزائه عمدا 
اأو ق���ام بو�شع مل�شق���ات اأو �شع���ارات اأو عبارات اأو 
عالمات اأو اأختام اأو كتابات او ر�شومات اأو غريها من 
ه���ذه النماذج على اأي جزء من اأجزاء جواز ال�شفر دون 
اأن يكون خم���وال بذلك. واأ�شار رئي����س جلنة ال�شوؤون 
اخلارجي���ة والدف���اع واالأمن الوطن���ي النائب عبداهلل 
ب���ن حويل اإلى اأن امل�روع يهدف حلماية جواز ال�شفر 
البحريني واحلفاظ على �شكل هذه الوثيقة الر�شمية 
املهمة من العب���ث بها، فهناك م���ن ي�شعون اأختاما 
على جوازات ال�شفر. واأ�شاف النائب جمال داوود باأن 
جواز ال�شفر رمز للدول���ة ويجب االعتناء به والقانون 

يف حمله ويجب احرام الوثيقة الر�شمية.
واأردف النائ���ب ج���الل كاظم ب���اأن اإدارة الهجرة 

واأن و�شعه���ا  اجل���وازات،  اآالف  لديه���ا  واجل���وازات 
ملل�شق���ات اأرق���ام ت�شل�شلي���ة ت�شاعد عل���ى اإبرازهم 
وف�شله���م. واأ�ش���ار النائ���ب جم���ال بوح�ش���ن اإلى اأن 
اجلرمية تتمثل بالعب���ث باالأوراق الر�شمية والتالعب 
بها، واأن عمل كه���ذا هو تالعب باأوراق ر�شمية جترم 
عليه���ا. وت�ش���اءل النائب حم�شن البك���ري عن عقوبة 
احلمل���ة التي و�شعت مل�شقا معينا دون رغبة اأو علم 

�شاحب اجلواز.

وا�ش���ار النائب ماجد املاجد: من اجلانب العملي 
ب���اأن ال���زوار بال�شياح���ة الدينية ي�شع���ون مل�شقات 
حفاظا على اجلواز من ال�شي���اع خ�شو�شا يف اأك�شاك 

الدول املتعددة الذين يذهبون لها.
ولف���ت النائ���ب خليفة الغ���امن باأن���ه يجب على 
اأ�شح���اب حم���الت احلج ع���دم و�شع مل�شق���ات على 
ج���وازات ال�شف���ر واجلرمي���ة واملحافظة عل���ى وثيقة 

ال�شفر.

قال ممثل وزارة الداخلية بجل�شة جمل�س النواب باأن م�روع قانون حظر 
و�ش���ع مل�شقات على اجل���واز حمدد ووا�شح ودقي���ق واجلهة التي تعاقب 

على العبث بجواز ال�شفر هي احلملة اأو �شاحب اجلواز اأو اأي طرف ثالث.
وب���ننَّ النائب االأول للرئا�شة علي العرادي ب���اأن التعديل قرر معاقبة 

من يتلف جواز ال�شفر و�شاوى بينه وبن من ي�شع مل�شقات.
واق���رح النائ���ب عبداحلميد النج���ار تعديل الغرام���ة بحيث تكون 20 
دين���ارا كحد اأدنى و100 دينار كحد اأق�شى ملن و�شع مل�شقات على جواز 
ال�شف���ر. واأ�ش���ار النائ���ب عي�شى تركي ب���اأن التعديل الت�ريع���ي؛ للحد من 

العمليات االإرهابية وله هدف اأ�شمى مما هو مطروح االآن.

ق���ال وزير الع���دل وال�ش���وؤون االإ�شالمية 
واالأوق���اف ال�شي���خ خال���د بن عل���ي اآل خليفة 
اأن القان���ون اخلا����س باملرافع���ات م���ن اأهم 
مملك���ة  يف  العدال���ة  اإدارة  يف  الت�ريع���ات 

البحرين.
وبننَّ باأن امل����روع يهدف اإلى ال�شيطرة 
عل���ى الدع���وى الق�شائية من خ���الل و�شعها 
حتت اإ����راف مكت���ب اإدارة الدعوى املخت�س 
بتح�شريها وذل���ك يف الدع���اوى التي ي�شدر 
بتحديدها قرار من وزي���ر العدل بعد موافقة 

املجل�س االأعلى للق�شاء.
واأ�ش���ار اإلى اأن امل�روع �شي�شهم ت�شهيل 
ف����س  يف  واالإ����راع  الق�شائي���ة  االإج���راءات 

املنازعات اأمام الق�شاء واحليلولة دون اإطالة 
اأم���د التقا�شي، و�شي���وؤدي اإلى نقل���ة نوعية 
يف حتقي���ق العدال���ة، وذلك من خ���الل ت�ريع 

الف�شل يف الدعاوى مع اتقان احلكم.

وافق جمل�س النواب على طلب اإلغاء 
جلنة التحقي���ق الربملانية ب�شاأن ا�شتيالء 
بع�س املتنفذين عل���ى اأر�س يف منطقة 
الرف���اع ال�رق���ي، كانت خم�ش�ش���ة لبناء 

مدر�شة، وحتويلها ملجمع جتاري خا�س.
وقدم الطلب النائ���ب خالد ال�شاعر، 
حممد اجل���ودر، غازي اآل رحم���ة، وعي�شى 

الكوهجي.

وافق جمل�س النواب على م�روع بقانون 
ين����س بتعديل قان���ون املرافع���ات املدنية 

والتجارية.
ويهدف م�روع القانون اإلى تعديل بع�س 
اأح���كام قانون املرافع���ات املدنية والتجارية 
جلعل���ه يت���واءم مع ا�شتح���داث مكت���ب اإدارة 
الدعوى قبل رفعها اإل���ى املحكمة املخت�شة، 
وال�شيط���رة املبكرة على الدع���وى الق�شائية 
من خالل و�شعها حت���ت اإ�راف “مكتب اإدارة 
الدعوى” املخت����س بتح�شريها، يف الدعاوى 
الت���ي ي�شدر بتحديدها قرارا من وزير العدل 

بعد موافقة املجل�س االأعلى للق�شاء.
واأ�شار النائ���ب اأحمد قراطة ب���اأن التاأخر 
يف الق�شايا التي تخ����س االأجانب يف البحرين 
للج���وء  ون�شط���ر  البل���د  �شال���ح  يف  لي����س 
لالإنربول. واأ�ش���ار النائب حممد املعريف باأن 
الت�ريع �شيقفز بالبحرين قفزة غري م�شبوقة 
عل���ي  النائ���ب  واأردف  واقت�شادي���ا.  اإداري���ا 
بوفر�شن ب���اأن م�روع القان���ون ميتلك اآليات 
تطوير وحتديث وت�ريع للف�شل يف الدعاوى 
م���ع التدقيق يف احلكم ونطالب ب�رعة اإ�شدار 

الئحته التنفيذية.

•  ماذا ي�شاهد مراد وقراطة باملوبايل؟	

• •عي�شى تركي	 •حممد املعريف وحم�شن البكري	 جالل املحفوظ	

• وزير العدل	

• امل�شادة بن جمال بوح�شن وعلي العطي�س	

• •عادل الع�شومي وعبداحلميد النجار	 علي العرادي وماجد املاجد	
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يف امل�سائل التجارية باحث يطالب بتعديل “تنازع القوانني” 
دول اخلليج اجتهت لتبني ا�سرتاتيجيات بديلة عن النفط

طال���ب الباحث مال���ك حممد القان���ع يف اأطروحة 
املاج�ست���ر الت���ي قدمه���ا بكلية احلق���وق يف جامعة 
البحري���ن، باإ�سافة مادة يف القان���ون رقم )6( ل�سنة 
2015 ب�س���اأن تنازع القوان���ن يف امل�سائل املدنية 
والتجارية ذات العن�رص الأجنبي، وباإلغاء املادة )20( 
م���ن القانون ذات���ه، وذلك خالل مناق�ست���ه لإ�سكالية 
القان���ون الواجب التطبيق عل���ى مو�سوع املنازعات 

التي تن�ساأ عن عقود ال�ستثمار الدولية.
كم���ا دعا القانع الأمانة العام���ة ملجل�س التعاون 
بتق���دمي مقرتح ح���ول اإلغ���اء املادة رق���م )12( من 
نظام مرك���ز التحكي���م التج���اري، وا�ستبدالها بن�س 
املادة رقم )29( من لئحة اإجراءاته لإزالة التعار�س 
بن املادتن فيم���ا يتعلق بتحديد القانون الواجب 
التطبي���ق، و�رصورة و�س���ع ت�رصيع خا����س بال�ستثمار 

الأجنبي يف البحرين.
وقال “اإن دول اخلليج اجتهت يف الآونة الأخرة 
نح���و تبني ال�سيا�س���ات والأيدلوجي���ات القت�سادية 
���ا عن العتم���اد الكل���ي على النف���ط والغاز يف  عو�سً
حتقي���ق النم���و والتكام���ل القت�سادي���ن، من خالل 
ال�ستثم���ارات يف ال���دول امل�سيف���ة له���ا يف خمتلف 
املجالت القت�سادية والتنموية”. لذا فقد اأ�سبحت 
ال�ستثمارات الدولية حمًطا لهتمام املجتمع الدويل؛ 
وذل���ك من خ���الل اإ�س���دار اتفاقي���ات دولي���ة خا�سة 
بال�ستثم���ارات املربمة ب���ن ال���دول وامل�ستثمرين 
الأجان���ب، ع���ن طري���ق اإب���رام التفاقي���ات الثنائية 
واجلماعية م���ن اأجل ت�سجيعها وحمايتها. كما اأفردت 
ت�رصيع���ات العديد من دول العامل ومن �سمنها بع�س 

الت�رصيعات اخلليجية قوانن خا�سة بال�ستثمار.
ونظ���ًرا لتداخل العالقات الدولي���ة واخلا�سة يف 

اإطار عق���ود ال�ستثمار وتعقيده���ا، والتي تتعدد يف 
ظله���ا القوانن وتتعار�س، وذلك لختالف جن�سيات 
ومراكز من يربمها اأو يتفاو�س ب�ساأنها، مما قد تثار 
مبنا�سبتها النزاعات يف اأي مرحلة من مراحل امل�رصوع 
ال�ستثم���اري، وبعد ا�ستنفاد الو�سائ���ل الودية حلل 
م،  الن���زاع، يتحّت���م عر�س���ه عل���ى القا�س���ي اأو املحكِّ
لإيجاد احلل املالئ���م. ولفت الباحث اإلى اأهمية بحث 
م�سكل���ة القان���ون الواج���ب التطبي���ق عل���ى مو�سوع 
املنازعات التي تن�س���اأ عن عقود ال�ستثمار الدولية، 
وروؤو����س الأموال الأجنبية الت���ي يتم نقلها اإلى البلد 
امل�سيف لال�ستثمار، �سواء اأكان هذا النتقال مبا�رصًا 
اأم غ���ر مبا�رص. واأو�سح اأن���ه توجد اجتاهات تتجه نحو 
ت�سييق اإعمال مبداأ حرية الإرادة وحتددها يف اختيار 
الأنظمة القانونية، وطنية كانت اأم دولية، وتتو�سط 
ه���ذه الجتاهات اإ�سكاليات عملي���ة وواقعية، تتمثل 
يف تعطيل الأط���راف اأنف�سهم للقانون املختار حلكم 
مو�س���وع منازعات عقود ال�ستثم���ار الدولية؛ وذلك 
�إم���ا عن طريق �إدر�ج ����رشط �لثبات �لت�رشيع���ي، �أو �أن 
ا، اأو عن  يجعل���وا اختيارهم للقانون اختي���اًرا احتياطيًّ

طريق دمج �لقانون �ملختار يف �رشوط �لعقد ذ�ته.

ونّب���ه اإلى اأنه اإذا كان���ت الإرادة ت�ستطيع حتديد 
القان���ون الواج���ب التطبي���ق عل���ى مو�س���وع عق���ود 
ال�ستثم���ار الدولي���ة، اإل اأنه���ا ق���د تغي���ب يف حالت 

عديدة عن حتديد ذلك القانون.
واأ�س���ار الباحث اإلى تعدد الآراء الفقهية واأحكام 
التحكي���م الدولي���ة والت�رصيع���ات الوطني���ة وكذل���ك 
التفاقي���ات الدولي���ة املعني���ة بال�ستثم���ار الدويل 
يف حتدي���د القان���ون الواج���ب التطبي���ق عل���ى عقود 
ال�ستثمار الدولية يف هذه احلالة، فيذهب اجتاه اإلى 
توطن عق���ود ال�ستثمار الدولي���ة يف قانون الدولة 
امل�سيفة لال�ستثم���ار، اإل اأن هذا الجتاه ينق�سم اإلى 
فريقن، فريق يذه���ب اإلى تطبيق القانون الوطني 
من غ���ر ال�ستعانة بقواعد تن���ازع القوانن، وهناك 
فري���ق يذه���ب اإل���ى اإعمالها م���ن اأج���ل توطن عقد 

ال�ستثمار.
كما اأو�سى الباحث بتعديل الت�رصيعات اخلليجية 
الت���ي تتبن���ى نظرية الرتكي���ز الت�رصيع���ي اأو الإ�سناد 
اجلامد، مو�سًحا اأنها ل تتنا�سب مع خ�سو�سية عقود 
ال�ستثم���ار غر املبا�رص، وكذلك تبني نظرية الرتكيز 

املو�سوعي فيما يتعلق بعقود ال�ستثمار الدولية.

لم تكن البحرين هكذا..
ي�سكو كثرون من ال�سياقة الفجة لعدد من ال�سائقن، والذين ي�رصبون 

بعر�س احلائط كل اأ�سول املجتمع، وقيمه التي ن�ساأ عليها.
وذكرت يل �إحدى �لأخ���و�ت عن موقف تعر�ضت له موؤخر� حني خرج لها 
اأحدهم من �سارع فرعي، وهو يقود �سيارته، ب�رصعة ملحوظة، وحن تعذر اأن 
متنحه جمال لدخول �ل�ضارع، �أخرج يده من �لنافذة ملوحا لها بحركة بذيئة.
موق���ف اآخر، �سكا به مواطن عن �سائق يق���ود �سيارة رباعية، وكيف اأنه 
فت���ح �لنافذة، وقام بالب�ضق عل���ى �ضيدة؛ لأنها مل متنح���ه فر�ضة �لتجاوز 
اأمامه���ا، فت�سم���رت امل�سكين���ة مبنت�س���ف ال�س���ارع، لدقيق���ة كاملة وهي 
مذهول���ة، قبل اأن تتحرك ب�سيارتها بب���طء مبتعدة، ومعها باملقعد اخللفي 

اأطفالها ال�سغار.
وهنال���ك �ضو�هد �أخ���رى كثرية وموؤ�ضف���ة، تتناهى مل�ضامعن���ا، من هذ� 
وذاك، حي���ث ي�سطر البع�س اأثناء عبور ال�س���ارع م�سيا، للهرولة والرك�س، 
للجه���ة �لأخرى؛ لتمن���ع بع�ض �ل�ضائقني عن تخفي���ف �ل�رشعة، مما يدفعهم 

للهرولة ق�رصا، ب�سكل ل يقبله اأحد.
لب���د �أن متت���د �لتوعية �ملرورية لتك���ون بلغات عدة، ولب���د �أي�ضا من 
الوج���ود املكث���ف للدوري���ات بال�س���وارع؛ لر�س���د مث���ل ه���ذه املمار�سات 
املرفو�س���ة، وتغليظ عقوباتها، كما اأن عل���ى ال�سفارات الأجنبية م�سوؤولية 

توعوية جالياتها؛ لأنهم جزء مكمل وموجود باملجتمع.
البحري���ن ولالأ�سف، بداأت تفقد ميزة جميل���ة، كنا نتباهى بها بال�سابق، 
وهي اأخالق ال�سائقن، فم���ا يجري من عنرتيات يومية بال�سوارع، وغ�سب، 

و�سخط، و�سباب، يفند هذا الإرث اجلميل، وي�سيبه مبقتل.
ل نقب���ل به���ذه ال�سلوكيات، وح���ق ا�ستخدام ال�سارع ه���و ملك للجميع، 
واإن ا�ستم���رار هذه الت�رصفات امل�سيئ���ة �ستدفع البع�س م�ستقبالً – ب�سكل 
تلقائي- لأن ياأخذ حقه بيده، وبحال اأقرب ل�رصيعة الغاب، وهو ما ل نريده. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

حمرر ال�سوؤون املحلية

اإن  ال�سّب���اغ  ابت�س���ام  املحامي���ة  قال���ت 
�ملحكم���ة �ل�ضغ���رى �جلنائية �لثالث���ة بر�أت 
�سي���دًة مما ن�سب اإليها من اته���ام ب�سّب اأحد 
جرانه���ا خالل م�س���ادة كالمي���ة حدثت فيما 
بينهما بعدما ادعى جارها اأن ابنها رمى حجًرا 
على �سيارته، والتي تدخلت من اأجل حمايته 
من قب���ل اجلار املبلِّغ، بالرغم م���ن اأن ابنتها 

اأكدت باأقوالها اأن الأخر هو من �سّبها.
وق���ررت املحكمة يف حيثي���ات حكمها اأن 
ة، ل يقوم  التهام امل�سند للمتهمة امُلعاِر�سَ
على اأدلة ت���وؤدي اإلى اقتناعه���ا واطمئنانها 
اإل���ى �سح���ة التهمة امل�سن���دة اإليه���ا، ف�سالً 

�عت�ضامها بالإنكار بجميع مر�حل �لدعوى.
الأح���كام  اأن  املق���رر  اأن  اإل���ى  ولفت���ت 
اجلنائية تبن���ى على اجل���زم واليقن ل على 

الظ���ن والتخم���ن، ول يج���وز للقا�س���ي اأن 
يوؤ�س����س حكم���ه بالإدانة عل���ى ترجيح ثبوت 
التهم���ة، واإل كان حكًم���ا معيًب���ا، فيكفي يف 
املحاكم���ة اجلنائية اأن يت�س���كك القا�سي يف 
اإ�سن���اد التهم���ة اإلى املته���م اأو لعدم كفاية 
اأدلة الثبوت كي يق�سي بالرباءة، مما يتعن 
�لق�ضاء بقب���ول �لعرت��ض �ض���كالً وب�ضقوط 
الأم���ر اجلنائي واعتباره كاأن مل يكن، واحلكم 

برباءة املتهمة ما اأ�سند اإليها.
واأو�سح���ت املحامي���ة اأن ذات املحكم���ة 
كانت قد اأ�سدرت يف وقت �سابق اأمًرا جنائًيا 
بتغ���رمي موكلته���ا مبلًغ���ا مالًيا مق���داره 30 
ديناًرا عن ذات التهمة، اإل اأنها عار�ست هذا 
الأمر وانتهت املحكمة اإلى الق�ساء برباءتها 

مما اأ�سند اإليها من اتهام.

واأ�ساف���ت ال�سّب���اغ اأن الواقع���ة تتمثل 
فيم���ا اأبلغ ب���ه املجني عليه، وال���ذي ذكر اأن 
ابن املتهمة كان قد األقى بعدد من احلجارة 
عل���ى �سيارته، مما دفع���ه لالإم�ساك به، اإل اأن 
وال���دة ال�سبي تدخلت لتخلي�س ابنها من يد 
املجن���ي عليه، وقد ح���دث ذلك كله من دون 
تعديه���ا على املجن���ي عليه ب���اأي األفاظ غر 

مقبولة.
ودفعت �أمام �ملحكمة باأن �أور�ق �لدعوى 
خلت م���ن اأية حتري���ات توؤكد �سح���ة وثبوت 
الواقعة يف حق موكلته���ا، ومن ثم، فال يجوز 
تاأثي���م املتهمة ا�ستناًدا اإل���ى اأقوال املجني 
علي���ه فق���ط، خ�سو�س���ا واأنه���ا ت�ساربت مع 
اأق���وال زوجة املجن���ي عليه �ساه���دة الإثبات 
ابن���ة  اأن  اإل���ى  اإ�ساف���ة  الوحي���دة للواقع���ة، 

املتهمة اأكدت اأثناء �سوؤالها حول الواقعة اأن 
�ملجني عليه هو من تع���دى بال�ضبِّ و�لقذف 

على والدتها، ف�سالً عن اأنه ب�سق عليها حال 
حماولتها تخلي�س �سقيقها منه، اإ�سافًة اإلى 
اأن املجني عليه اأُدين يف وقت �سابق بتغرميه 
مبل���غ 30 دين���اًرا ه���و الآخر ب�سب���ب تعّر�سه 
ملوكلتها بال�سّب والقذف، مما يوؤكد كيدية 
التهام املوجه اإليها من جانب املجني عليه.
وبّينت اأن اأحد اجلران اأي�ًسا اأب�رص املجني 
عليه وهو مُي�سك باأبن���اء موكلتها، فاأدخلهم 
اإل���ى منزل���ه، وعندما �ساأل املجن���ي عليه عن 
�سب���ب ذلك �رصخ يف وجهه، فاأمر خادمته على 
الف���ور لتبل���غ موكلته���ا اأم الولدي���ن، والتي 
مبجرد ح�سوره���ا وا�ستف�ساره���ا عن ال�سبب 
����رصخ جاره���م يف وجهه���ا ورماه���ا باألف���اظ 
غ���ري لئق���ة، وح�رش بع���د ذل���ك زوج �ملتهمة 

وا�سطحبها معه.

بـراءة �سيـدة مـن �سـب جـارهـا وابنتـها تـوؤكـد اأنـه املعتـدي
اإعداد: عبا�س اإبراهيمحماكم

• ابت�سام ال�سّباغ	

خليجي يتطاول على قا�سي التنفيذ ويعتدي على �رشطي
�لأول����ى  �جلنائي����ة  �لك����رى  �ملحكم����ة  حج����زت 
النظ����ر يف واقعة اإهانة موق����وف “45 عاًما – خليجي 
اجلن�سي����ة” قا�ض����ي حمكمة �لتنفي����ذ و�إخالله باإحدى 
الط����رق العلني����ة مبقام����ه، والتع����دي عل����ى ال�رصطي 
مندوب مركز ال�رصطة ال����ذي اأح�رصه بال�رصب، بعد اأن 
مت القب�����س عليه لدفع مبلغ ب�س����اأن مطالبة مالية يف 
ملف تنفيذي؛ وذلك للنط����ق باحلكم عليه يف جل�سة 
11 اأبري����ل املقب����ل، واأمرت با�ستم����رار حب�سه حلن 

اجلل�سة القادمة.
وتتح�سل وقائ����ع الق�سية فيما اأبلغ به ال�رصطي 
املجني علي����ه الأول، والذي ذكر باأنه يف نحو ال�ساعة 
12:00 م�ساًء، واأثناء تواجده يف قاعة حمكمة التنفيذ 
ال�سابع����ة واأثن����اء اأدائه واج����ب عمله عل����ى اعتبار اأنه 
مندوب عن مرك����ز �رصطة املح����رق، وبرفقته املتهم 
كونه مكلًف����ا بعر�س املوقوفن عل����ى املحاكم، اإذ 
�سادر بحق املتهم اأمر بالقب�س يف ملف تنفيذ، فقد 
تطاول الأخر على هيئة املحكمة حال عر�سه عليها، 
وذلك عن طريق ال�رصاخ والتحدث باأ�سلوب غر لئق 

ونظرة ا�ستهزائية للقا�سي.
واأو�سح اأن����ه وبعد اإدخال املته����م على قا�سي 
حمكم����ة التنفي����ذ -املجن����ي علي����ه الث����اين- �ساأل����ه 
القا�سي عن مقدار املبلغ الذي ميكنه دفعه ل�سالح 
املنف����ذ له؛ من اأجل اإلغاء اأمر القب�س ال�سادر بحقه، 
وعنده����ا ا�ستهزاأ املته����م بالقا�سي وب����داأ بال�رصاخ 
علي����ه بالق����ول )اأي فلو�س اأي خرابيط م����ا راح اأدفع 

�سي(، كما اأنه رفع يده على القا�سي م�ستهًزاأ.
وق����ال ال�رصط����ي اإن����ه اأم�سك يف ذل����ك الوقت يد 
املته����م واأنزلها، لك����ن املذكور دفع����ه بيده و�رصخ 

عليه����م )اأنتو كل تب����ون فلو�س مّن����ا(، وبالرغم من 
اأن القا�س����ي ن�سحه بال�سمت؛ حت����ى ل يتم حتويله 
للنياب����ة العام����ة، اإل اأن املتهم وا�س����ل ا�ستفزازاته 

بالقول )حولني، فلو�س ما راح اأعطيكم ...(.
وبعده����ا �أخ����رج �ل�رشط����ي �ملجني علي����ه �ملتهم 
م����ن قاعة املحكمة بناًء عل����ى اأمر من القا�سي، اإل اأن 
املتهم رف�س ال�س����ر معه اأو تقييده ب� “الهفكري” 
وكان ي�سح����ب ي����ده بالق����وة ووا�سل العت����داء عليه 
بال�����رصب بي����ده، مم����ا ت�سبب ل����ه بع����دة اإ�سابات يف 
يده �لي�����رشى ورجله �لي�رشى، حت����ى متكن ومب�ضاعدة 
من �رصطي����ن اآخرين من ال�سيطرة علي����ه واإيداعه يف 
غرفة التوقيف باملحكمة. وجاء يف اأوراق الق�سية اأن 
حمكمة التنفيذ اأ�سدرت امًرا بالقب�س على املتهم، 

على اأن يخلى �سبيله اإذا ما دفع مبلًغا وقدره 1201 
دينار، و61 فل�ًسا يف ملف التنفيذ املنفذ �سده فيه.

وكانت اأحال����ت النيابة العامة املتهم للمحاكمة 
على اعتبار اأنه بتاري����خ 8/11/2017، �أولً: �عتدى 
على �سالم����ة ج�سم اأح����د منت�سبي الأم����ن العام، وهو 
العري����ف -املجن����ي علي����ه الأول- وكان ذل����ك اأثناء 
وب�سب����ب تاأديت����ه اأعم����ال وظيفت����ه وق����د اأح����دث به 
الإ�ساب����ات املو�سوفة بالتقري����ر الطبي املرفق ومل 
يف�����س فعل العتداء اإل����ى مر�سه اأو عج����زه عن اأداء 

اأعماله ال�سخ�سية ملدة تزيد عن 20 يوًما.
ثانًي����ا: اأهان بالإ�سارة والق����ول قا�سي التنفيذ 
-املجن����ي علي����ه الث����اين- اأثن����اء وب�سب����ب تاأديت����ه 

وظيفته.

تاأييد ال�سجن املوؤبد ل�ساب ف�سل واآخرون يف قتل �رشطة
رف�س���ت حمكم���ة ال�ستئن���اف العليا 
اجلنائي���ة اخلام�س���ة ا�ستئن���اف �س���اب من 
اأ�س���ل 6 ُمدان���ن؛ وذل���ك لزرعه���م عبوة 
حملية ال�سنع كانوا و�سعوها يف “�سطل” 
بالق���رب م���ن مدخ���ل منطق���ة املعام���ر، 
بق�سد اإزهاق اأرواح اأفراد ال�رصطة، اإل اأنها 
خطتهم ف�سلت ومل تنفجر القنبلة، واأيدت 
معاقبت���ه بال�سجن املوؤبد عم���ا اأ�سند اإليه 

من اتهامات.
وتتح�سل وقائع الق�سية فيما اعرتف 
ب���ه املتهم اخلام�س اأن���ه كان على ات�سال 
باملتهم الأول، والذي اأبلغه ب�ساأن حيازته 
قنبل���ًة حملية ال�سن���ع، واأنه ين���وي زرعها 
بالقرب من مدخل منطقة املعامر، بق�سد 
اإزه���اق اأرواح اأفراد ال�رصط���ة املتمركزين 
بذلك املوقع من املنطقة، كما اأن املتهم 
الأول اتف���ق م���ع باق���ي املتهم���ن عل���ى 
ارتكابها، ما عدا املتهم ال�سابع، والذي مل 

يكن على علم بالعملية اأ�سالً.
املتهم���ن  اأن  املحكم���ة  واأو�سح���ت 
و�سعوا العب���وة حملية ال�سنع يف “�سطل” 
وزرعوه���ا بالقرب من اأحد اأعم���دة الإنارة، 
وم���ن ثم �فتعل���و� �أعمال �ضغ���ب متويهيه 

جلذب اأفراد ال�رصطة ناحية القنبلة.
ومبج���رد حترك ق���وات حف���ظ النظام 
وتقدمهم اإلى موقع التجمهر لذوا بالفرار 
من امل���كان، وعندما ح���اول املتهم الأول 
ال�سغط على زر التحك���م عن ُبعد اخلا�س 
بالقنبلة لتفجرها ف�سلت عملية التفجر.

ومن خ���الل التحري���ات الت���ي اأجريت 
ريه���ا بال�ضتعانة مب�ضادره  عن طريق جمجُ
ال�رصية، مت التو�س���ل اإلى هوية املتهمن 

ال�سبعة بالق�سية.
امل�ستاأن���ف  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت 
واآخري���ن �سبق احلكم عليه���م، اأنهم، اأولً: 
�رشع���و� و�آخ���رون جمهولون يف قت���ل �أفر�د 
ال�رصط���ة وكان ذلك اأثناء وب�سبب تاأديتهم 
وظيفته���م، باأن عقدوا العزم وبيتوا النية 
على قتل اأي من ت�س���ل اإليه اأيديهم، باأن 
زرع���وا قنبل���ة وانتظ���روا و�س���ول ال�رصطة 
لتفجره���ا، قا�سدي���ن م���ن ذل���ك اإزهاق 
لغر����سٍ  تنفي���ًذا  ذل���ك  وكان  اأرواحه���م 
اإرهاب���ي، وق���د خ���اب اأثر اجلرمي���ة ل�سبب 
ل دخ���ل لإرادته���م فيه وهو ع���دم انفجار 

القنبلة.
ثانًي���ا: �رشع���و� و�آخ���رون جمهولون يف 
اإحداث تفجر بق�سد ترويع الآمنن وخاب 
اأثر اجلرمية ل�سب���ب ل دخل لإرادتهم فيه 

وهو عدم انفجار القنبلة.
واآخ���رون  واأح���رزوا  �سنع���وا  ثالًث���ا: 
جمهولون مفرقعات من دون ترخي�ض من 
وزي���ر الداخلية، وكان ذلك تنفيًذا لغر�ٍس 

اإرهابي.
وكان���ت حمكمة اأول درج���ة ق�ست يف 
وقت �سابق على امُلدانن ال�ستة بال�سجن 
املوؤبد عما اأ�سند اإليهم من اتهامات، فيما 
براأت املتهم ال�سابع لعدم وجود اأية عالقة 

له بحدوث الواقعة.



26 مليون دينار لتغطية 
�صكوك تاأجري ق�صرية الأجل

املنام����ة- امل�رف املرك����زي: اأعلن م�����رف البحرين 
 ISIN( 151 املرك����زي اأن����ه مت����ت تغطية الإ�ص����دار رق����م
BH0009K4X6K2( م����ن �صك����وك التاأج����ري الإ�صالمية 
احلكومي����ة ق�صرية الأجل التي ي�صدرها امل�رف نيابة عن 
حكوم����ة البحرين. وتبل����غ قيمة الإ�ص����دار 26 مليون دينار 
لفرتة ا�صتحقاق 182 يوم����اً تبداأ يف 15 مار�س 2018 اإلى 
13 �صبتمرب 2018. ويبلغ العائد املتوقع لهذه ال�صكوك 
3.39 % مقارن����ة ب�صعر 3.27 % لالإ�صدار ال�صابق بتاريخ 
8 فرباير 2018، علما باأنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 

.% 100

قطر والإمارات متددان اتفاقية حقل نفطي م�صرتك 
الدوح���ة، اأبوظب���ي - اأف ب: اأعلنت جمموعة “قطر للبرتول” اململوك���ة من احلكومة القطرية اأم�س 
توقي���ع اتفاقية امتياز مع اأبوظبي ملوا�صلة تطوير وت�صغيل حقل نفطي بحري م�صرتك، رغم العالقات 
الدبلوما�صية املقطوعة بني البلدين. واأكدت اأبوظبي متديد اتفاقية العمل امل�صرتك يف حقل “البندق” 
الواق���ع يف منطق���ة بحرية حدودية، لكنها اأ�صارت اإلى اأن اخلطوة متت عرب ائتالف ياباين يدير العمل يف 

احلقل، ومن دون “اي توا�صل مبا�ر” مع اجلانب القطري.
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي للمجموعة القطرية اأ�صعد �ريدة الكعبي يف بيان ن�ر على موقعها “نحن 
�صع���داء لتوقيع اتفاقية المتياز التي ت�صمن ا�صتمرار تطوي���ر وت�صغيل حقل البندق النفطي ل�صنوات 
عدي���دة قادمة”. واأو�صح اأن الأط���راف الذين وقعوا التفاقية هم “قطر للب���رتول”، و”املجل�س الأعلى 
للبرتول” يف اأبوظبي، و�ركة “برتول اأبوظبي الوطنية” )اأدنوك(، و”ال�ركة املتحدة للتنمية البرتولية 

املحدودة” اليابانية، و”�ركة البندق املحدودة” امل�صغلة للحقل.
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اقتصاد
االأ�سول اال�ستثمارية لـ“اخلليجي التجاري” 523 مليون دينار

املوافقة على تعديل النظام الأ�صا�صي للم�رف

اأمل احلامد من املنامة

 قدر نائب رئي�س جمل�س اإدارة امل�رف اخلليجي 
التجاري، عبدالكرمي بوج���ريي، الأ�صول ال�صتثمارية 
للم����رف بنح���و 523 ملي���ون دين���ار، موزع���ة ب���ني 
ا�صتثمارات عقارية بالعام املا�صي 20 مليون دينار، 
وال�صتثم���ارات يف الأوراق املالي���ة بنح���و 52 مليون 
دين���ار، وا�صتثم���ارات يف ال�صكوك بنح���و 97 مليون 
دينار، وموجودات التمويالت نحو 354 مليون دينار.

واأو�صح بوجريي لل�صحافيني على هام�س انعقاد 
اجلمعية العامة العادي���ة وغري العادية اأم�س ببور�صة 
البحري���ن، اأن معظ���م البنوك بالآون���ة الأخرية تتخارج 
م���ن الأ�ص���ول ال�صتثمارية ب�صبب الأو�ص���اع ال�صعبة 
ا بالقطاع  التي متر بها الأ�صول ال�صتثمارية خ�صو�صً
العقاري منه���ا، لكن التخارج لي����س بالأمر ال�صهل اأو 
الي�ص���ري، )...( نحن نحاول جاهدي���ن اأما تطوير العمل 
وتفعيل���ه يف ال�صتثم���ار املعني، اأو التخ���ارج منه اإذا 

راأينا اأن لي�س منه فائدة مرجوة.
واأ�ص���اف “اخلليج���ي التجاري ا�صتط���اع التخارج 
م���ن بع�س الأ�صول والكثري منها - ولالأ�صف ال�صديد 
- تخ���ارج منه���ا بخ�صائر، رمبا التخ���ارج منها بخ�صائر 
الآن اأف�صل م���ن التخارج م�صتقبالً بخ�صائر اأكرب، )...( 
خرجن���ا بخ�صائ���ر ب�صيطة حمتمل���ة، وبع����س الأ�صول 
ل ت���زال موج���ودة ل���دى الإدارة، ونح���اول تفعيله���ا 
واحل�ص���ول على الت�صاريح الالزمة لتفعيلها وت�صبح 
تعم���ل وحتق���ق العوائ���د املرج���وة”، م�ص���رًيا اإلى اأن 
هذه الأ�صول متفرق���ة يف البحرين وخارجها وتناف�س 

اأ�صول القرو�س يف حجمها.
وع���ن احت�ص���اب فوائد عل���ى اخلدم���ات البنكية 
والقرو����س م���ع تطبي���ق �ريب���ة القيم���ة امل�صافة، 
به���ذا  النهائي���ة  القوان���ني  اأن  بوج���ريي  اأو�ص���ح 
اخل�صو����س مل ت�ص���در حت���ى الآن، واحلكوم���ة تعتزم 
تطبي���ق ه���ذه ال�ريب���ة، لك���ن حتًما ر�ص���وم امل�رف 
�صتك���ون خا�صعة له���ا و�صنتاأثر به���ذه ال�ريبة وفًقا 
لت�ص���وري، م�ص���رًيا اإلى اأن زي���ادة الر�ص���وم والأرباح 
يكون له���ا عامل عك�ص���ي على الطلب لك���ن ال�صعب 
البحرين���ي لالأ�ص���ف ال�صدي���د معتمد عل���ى القرو�س 

لتي�صري اأم���ور حياته ومع زيادة عدد ال�صكان واحلاجة 
لتلبي���ة املتطلبات اأعتق���د اإن القرو�س لن تنخف�س 

عن م�صتوياتها احلالية.
وفيما يتعل���ق باخلطة ال�صرتاتيجي���ة للم�رف، 
اأو�ص���ح بوجريي “اأن البنك لدي���ه خطة ثالثية انتهت 
بنهاية 2017، وكنا على و�صك و�صع اخلطة اجلديدة 
لالأع���وام الثالث���ة املقبل���ة، لكنن���ا ارتاأين���ا النتظ���ار 
لو�ص���ع اخلطة الثالثية اجلديدة حتى و�صول الرئي�س 
التنفيذي اجلدي���د �صطام الق�صيبي ال���ذي يعد اأهم 
مكون���ات وعنا�ر اأي خطة ا�صرتاتيجية، )...( حلد الآن 
مل ن�صع اخلط���ط والرئي�س التنفيذي اجلديد �صيبا�ر 
مهام عمله يف 1 ابريل املقبل، ومن اأول م�صوؤولياتهم 
ومهام عمله و�صع ال�صرتاتيجية اجلديدة للم�رف”.

واأ�ص���ار اإل���ى اأن مالمح اخلط���ة ال�صرتاتيجية من 
ال�صع���ب ذكرها حالًيا، حيث يت���م درا�صة ال�صوق، اإل 

اأنها بالتاأكيد ته���دف لتقوية ركائز امل�رف وتقوية 
تواجده وطرح منتجات تلقى قبول ور�صا العمالء.

واأ�ص���اف بوج���ريي اأن امل����رف يدر����س دخول 
م���ن  العدي���د  اأن  ���ا  خ�صو�صً الإمارات���ي  ال�ص���وق 
امل�صتثمري���ن اإماراتي���ني، وامل�رف م���درج يف �صوق 

دبي املايل، ولديه قاعدة كبرية من العمالء.
واعتم���دت اجلمعية العامة العادية وغري العادية 
للم�رف اأم����س تو�صية جمل�س الإدارة با�صتقطاع 10 
% من الأرباح ال�صافية حل�صاب الحتياطي القانوين، 
مبل���غ  وترحي���ل  دين���ار،   196،862 بواق���ع  وذل���ك 

1،330،201 دينار اإلى الأرباح امل�صتبقاة.
كم���ا وافق���ت عل���ى زيادة ع���دد اأع�ص���اء جمل�س 
الإدارة احل���ايل من 10 اأع�صاء اإلى 11 ع�صًوا. وكذلك 
وافق���ت على تعي���ني ع�صو خام����س ملجموعة جي اإف 
اإت�س املالي���ة، املالك ل�ركة كي اإت�س �صي بي اأ�صت، 

اأحد امل�صاهمني املالك���ني لن�صبة قدرها )55.4 %( 
من راأ�س مال امل�رف، وذلك للفرتة املتبقية للدورة 
احلالي���ة للمجل�س بعد احل�صول عل���ى موافقة م�رف 

البحرين املركزي.
ومتت املوافق���ة على تعديل النظ���ام الأ�صا�صي 
للم����رف ليتوافق مع متطلبات قانون رقم )1( ل�صنة 
2018 بتعديل بع�س اأحكام قانون ال�ركات التجارية 
البحريني ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 
2001، وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�صمية.

وقال بوجريي “اإن التزامنا بنهج حتقيق المتياز 
يف خدم���ة العمالء والبت���كار قد �صكل الق���وة الدافعة 
لأداء امل�رف الإيجابي يف ع���ام 2017. لقد ا�صتطعنا 
اإثبات ح�صورنا لنكون من امل�صارف الرائدة حمليًّا يف 
جمال الإبداع امل�ريف الرقمي وتو�صيع نطاق اأعمالنا، 
وه���و م���ا اأثبت���ه اإدراج امل�رف يف �ص���وق دبي املايل، 

وال���ذي نتطل���ع من خالل���ه اإل���ى التقدم نح���و اأهدافنا 
املن�صودة وحتقيق املزيد من العوائد مل�صاهمينا”.

من جانبه، قال رئي����س املخاطر – القائم باأعمال 
الرئي�س التنفيذي، توفيق حممد ب�صتكي “اإن الأ�ص�س 
الت���ي و�صعها امل����رف والتقدم ال���ذي اأحرزناه خالل 
ال�صن���وات املا�صي���ة عل���ى الرغم من ظ���روف ال�صوق 
ال�صعبة هو نتيجة دعم وتوجيه امل�صاهمني، ف�صالً عن 
اللتزام امل�صتمر والرتكيز الذي يبديه املوظفون. اإن 
امل�رف يف اأمت ال�صتعداد لقتنا�س الفر�س املتاحة 
بالرغ���م من التحديات يف الأ�ص���واق حاليًّا، حيث ت�صري 
نتائجن���ا املالي���ة اإلى اأنن���ا ن�صري يف الجت���اه ال�صحيح 
عل���ى الرغم من التحدي���ات القت�صادية التي حتد من 
التوقعات اإل اأنن���ا �صنواظب عل���ى اإدارة ا�صتثماراتنا 
وخدماتن���ا بال�ص���كل ال���ذي ي�صم���ن النم���و والتق���دم 

املن�صود”.

• •اجلمعية العمومية منعقدة	 بوجريي متحدًثا لل�صحافيني	

)ت�سوير: ر�سول احلجريي(

امل���������ص����ت����ب����ق����اة الأرب�������������������اح  اإل������������ى  دي�������ن�������ار  م�����ل�����ي�����ون   1.33 حت������وي������ل 

ب����وج����ريي: اخل����دم����ات ال��ب��ن��ك��ي��ة ���ص��ت��خ�����ص��ع ل�����ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ص��اف��ة

ب�����ص��ت��ك��ي: امل�������رف م�����ص��ت��ع��د لق��ت��ن��ا���س ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة رغ����م ال��ت��ح��دي��ات

املحرر االقت�سادي

“البحرين والكويت” �رشيك موؤ�س�س لـ “خليج التكنولوجيا املالية”
وزير النفط: اإجناز حمطة غاز البحرين نهاية العام 

خالل افتتاح منتدى اإقليمي لربط ال�صبكات 

توق���ع وزير النفط ال�صيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 
اإجناز م����روع حمطة غاز البحرين يف الربع الرابع من العام 

اجلاري.
وتبل���غ كلف���ة امل����روع التاب���ع ل�ركة تو�صع���ة غاز 
البحري���ن الوطنية 645 مليون دولر، وبطاقة ا�صتيعابية 
ت�صل اإلى 350 مليون قدم مكعب يوميا. ومن املعلوم اأن 
�رك���ة ووريل بار�صونز قامت بتنفيذ الت�صميم الهند�صي 
للم�روع، فيم���ا مت ت�صليم مقاولة الهند�صة وامل�صرتيات 

والبناء ل�ركة جيه جي �صي اليابانية. 
واأ�صاف الوزير الذي كان يتحدث على هام�س افتتاح 
املنتدى الإقليم���ي لربط �صبكات الغ���از الطبيعي اأم�س، 
اأنَّ القط���اع النفطي يف البحرين يعم���ل وفق اإ�صرتاتيجية 
وا�صحة تق�صي باإ����راك القطاع اخلا�س يف تنفيذ واإدارة 
م�صاريعه، م�صريا اإل���ى امل�روعات احليوية واملهمة التي 
تنفذها الهيئة الوطنية للنفط والغاز وال�ركات النفطية 

املن�صوية حتت مظلتها.
وتط���رق اأي�ص���ا اإل���ى م����روع مرف���اأ الغ���از الطبيعي 
امل�صال، موؤكدا اأنه �صيكون جاهزاً يف اأوائل العام 2019.

ي�ص���ار اإل���ى اأن م�روع مرفاأ الغ���از الطبيعي امل�صال، 
م����روع م�صرتك ممل���وك لل�ركة القاب�ص���ة للنفط والغاز 
و�ركة تيكاي للغاز الطبيعي امل�صال الكندية، وموؤ�ص�صة 
اخلليج لال�صتثمار الكويتية، و�ركة �صام�صونغ جي اآند تي 
الكورية وتبلغ كلفته الإجمالية 670 مليون دولر، ويقام 
على م�صاحة بحري���ة تبلغ 5 كيلومرتات �صمال غرب ميناء 
خليف���ة بن �صلم���ان، والذي يج���ري تطويره���ا وفق نظام 
الإن�صاء والتملك والت�صغيل ونقل امللكية ملدة 20 عاما. 
ويتاأل���ف امل����روع من وح���دة تخزين عائم���ة، ومرفاأ 

وحاجز بحري، ومن�صة جماورة لتبخري الغاز امل�صال ليعود 
اإل���ى حالته الغازي���ة، واأنابيب حتت امل���اء لنقل الغاز من 
املن�ص���ة اإلى ال�صاطئ ومرفق ب���ري لت�صلم الغاز، اإ�صافة 
اإل���ى من�ص���اأه برية لإنت���اج النيرتوجني، حي���ث تبلغ طاقة 
امل�روع 800 مليون قدم مكع���ب قيا�صي يف اليوم. ومت 
ت�صليم مقاولة الهند�ص���ة وامل�صرتيات والبناء ل�ركة جي 

�صي الكورية.
وي�ش���ارك يف املنتدى االقليمي حول �شبكات خطوط 
اأنابي���ب الغاز الطبيع���ي عدد كبري من كب���ار امل�صوؤولني 
وخ���رباء �صناعة الغ���از على امل�صتوى ال���دويل والإقليمي 
ات  ثلني عن املنظمات الدولي���ة واجلهات واملوؤ�ص�صَّ ومممُ
ل���ة، وال����ركات النفطي���ة الوطني���ة  احلمُكومي���ة ذات ال�صِّ
العامل���ة يف دول املنطقة املن�صوي���ة حتت مظلة الحتاد 

العاملي للغاز.
ودع���ا الوزير احل�ص���ور اإلى ال�صتف���ادة من جل�صات 
املنت���دى والأوراق العلمي���ة والعملي���ة املطروح���ة فيها 
والط���الع على اأف�ص���ل املمار�صات العلمي���ة والعملية يف 
قط���اع الغاز مبا يع���ود على رفع م�صت���وى اإ�صرتاتيجيات 

التطوير والتح�صني يف موؤ�ص�صاتهم ودولهم. 

و�صلط���ت الأوراق البحثية الت���ي قدمت يف املنتدى 
ال�ص���وء على �صل�صل���ة من املوا�صي���ع املمُتعلِّقة بالتعاون 
القليم���ي يف جمال ربط �صبكات الغ���از الطبيعي، ومنها: 
عملي���ات بناء وت�صغي���ل �صبكات الغاز الطبيع���ي والبمُنية 
الأرب���اح  لتقا�ص���م  ���ة  القت�صاديِّ والنم���اذج  ���ة،  التحتيِّ
والتكالي���ف وال�راك���ة ب���ني القطاعني الع���ام واخلا�س، 
وحتدي���د الأمُطر القانونية والتنظيمية مبا ي�صمل اتفاقات 
النق���ل والر�ص���وم احلدودي���ة، وت�صعرية الغ���از الطبيعي 
الدرو����س  وكذل���ك  احلكوم���ات  ودور  النق���ل،  وتعرف���ة 
املمُ�صتف���ادة م���ن م�صاريع رب���ط �صبكات الغ���از الطبيعي 

الإقليمية والدولية. 
واأو�ص���ح ال�صيخ حمم���د اأن الهيئ���ة الوطنية للنفط 
والغ���از تويل اهتماماً عالياً يف جعل البحرين مركزا عامليا 
للموؤمت���رات واملعار����س النفطي���ة العاملي���ة، وحتر����س 
عل���ى م�صاركة ال����ركات النفطية العاملي���ة يف املعار�س 
املمُ�صاحب���ة له���ا، موؤك���داً حر����س قط���اع النف���ط والغ���از 
باململكة على اإعداد الكفاءات الوطنية، و�صقل مهاراتها 
من خالل تع���دد امل�صاركات املحلي���ة والدولية وت�صدير 

خرباته من خاللها. 

• وزير النفط يلقي كلمته يف املنتدى	 اأب���رم  بنك البحري���ن والكويت، �راكة 
مع “خليج البحرين للتكنولوجيا املالية”، 
والت���ي مبوجبه���ا ي�صب���ح البن���ك �ري���كا 
موؤ�ص�صا لأكرب مرك���ز للتكنولوجيا املالية 
يف ال����رق الأو�صط واإفريقيا. وتهدف هذه 
ال�راكة اإلى منو العملية امل�رفية احلديثة 
بوت���رية اأ����رع واك���ر دقة، وخل���ق فر�س 
وحلول لدفع عجلة التطور يف البحرين، مما 
يتفق مع روؤية البنك لرت�صيخ التكنولوجيا 
التطويري���ة، وال�صتف���ادة م���ن التقنيات 
احلديث���ة لتق���دمي اخلدم���ات واملنتجات 

لعمالئه ب�صكل مبتكر واأكر فعالية.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي للبن���ك، 
ريا�س �صاتر “اإن الهدف من هذا التعاون 
ه���و تعزي���ز مكان���ة البحرين كمرك���ز رائد 
والقت�صادي���ة يف  املالي���ة  للتكنولوجي���ا 
املنطق���ة، متطلع���ني ل���كل ما ه���و جديد 
وفعال بني البنك واملركز؛ لإيجاد اأف�صل 
احلل���ول والبدائل يف �صبيل النمو والتطور 

املايل والقت�صادي لل�صوق املحلية”.
اإن بن���ك البحرين والكويت كان دائما 
�صباق���ا يف جم���ال التقني���ات احلديث���ة يف 
معامالت���ه امل�رفي���ة خلدم���ة عمالئ���ه من 
خالل اخلدمات والتطبيق���ات الإلكرتونية 
املتوفرة عرب موقع���ه الإلكرتوين، والذي 
مت ت�صميمه ب�ص���كل �صهل ومي�ر. كما اأنه 
البنك الأول يف ط���رح اأجهزة ال�رف الآلية 
النق���دي  لل�صح���ب  احلديث���ة وامل�صمم���ة 
دون ا�صتخ���دام بطاق���ات ال����راف الآيل. 
اإ�صافة اإلى اأجهزة ال�راف الآيل التفاعلي 
وامل�صمم���ة لإجناز املعام���الت واخلدمات 
امل�رفي���ة ع���رب التوا�ص���ل م���ع موظ���ف 
اخلدمة يف اإطار معامل���ة مرئية وم�صموعة. 
التكنولوجي���ا  يف  ال�صتثم���ار  يقت����ر  ول 
خلدم���ة العم���الء فق���ط واإمنا �صم���ل اأي�صاً 
موظفي البنك عن طري���ق من�صة التعليم 
الإلك���رتوين، والت���ي تتيح له���م التدريب 

والتعليم يف اأي مكان ووقت.
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ا�ستمرار اجلهود لإجناز ال�سكك احلديدية اخلليجية

يبحثون التنوع القت�سادي بالبحرين“اإبدار” ع�سو موؤ�س�س ملرفاأ البحرين للتكنولوجيا املالية و“ال�سكوا”  و“الأمم املتحدة المنائي”  “درا�سات” 

“متكني” و“الأهلي املتحد” يطلقان حمفظة متويلية بـ 40 مليون دينار 

من خالل ور�سة عمل تهدف اإلى تعزيز اأهداف التنمية امل�ستدامة

لدعم ت��سع امل�ؤ�س�سات البحرينية 

املنام���ة - بن���ا : عق���د كل م���ن مرك���ز البحرين 
ودرا�س���ات  والدولي���ة  الإ�سرتاتيجي���ة  للدرا�س���ات 
الطاق���ة، وبرنام���ج الأم���م املتحدة الإمنائ���ي، وجلنة 
الأم���م املتح���دة القت�سادي���ة والجتماعي���ة لغ���رب 
اآ�سي���ا، ور�سة عمل تهدف اإل���ى تعزيز اأهداف التنمية 
امل�ستدامة يف البحرين م���ن خالل التن�ع الإقت�سادي 
والق���درة التناف�سية. وجمعت ور�س���ة العمل العديد 
م���ن امل�سارك���ن، مبن فيه���م ممثل�ن ع���ن اجلهات 
احلك�مي���ة ورجال الأعمال وامل�ؤ�س�س���ات الأكادميية 

ومنظمات املجتمع املدين وممثل� و�سائل الإعالم.
وح�رض افتتاح ور�سة العم���ل رئي�س جمل�س اأمناء 
درا�س���ات ووكيل ال�س�ؤون الدولية ب����زارة اخلارجية 
ال�سي���خ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، واملن�سق املقيم 
لأن�سط���ة الأم���م املتح���دة واملمثل املقي���م لربنامج 
الأم���م املتح���دة الإمنائ���ي اأم���ن ال�رضق���اوي، ومدير 
ق�س���م التكن�ل�جي���ا م���ن اأج���ل التنمي���ة يف الإ�سك�ا 
حيدر فريح���ات، ونائب الرئي����س التنفيذي يف هيئة 
املعل�م���ات واحلك�م���ة الإلكرتونية زكري���ا اخلاجة، 
واآخ���رون. وت�ستم���ر ور�سة العمل الت���ي عقدت حتت 
عن�ان “التن�يع القت�سادي والقدرة التناف�سية: من 

التخطيط اإلى التنفيذ” اإلى الي�م 14 مار�س.
وته���دف ال�ر�سة الت���ي قادها خ���رباء وممثل�ن 
من ع���دة وكالت تابع���ة لالأم���م املتحدة، اإل���ى اإبراز 
التحدي���ات والفر�س الإقليمية للتن����ع القت�سادي 
والتنمية الدولية. كم���ا قام امل�سارك�ن با�ستعرا�س 
روؤية البحري���ن 2030 و�سيا�س���ات البحرين؛ لتعزيز 
الق���درة التناف�سية والتن�يع. وق���ال ال�رضقاوي “لقد 
اتخ���ذت دول اخللي���ج ع���دًدا م���ن اخلط����ات املهمة 
يف طريقه���ا لتن�يع اقت�سادها. فق���د مت بناء البنية 
التحتي���ة، ومت اإن�س���اء اأنظمة تعليمي���ة و�سحية، ومت 
اإن�س���اء جمم�ع���ة وا�سعة م���ن ال�سناع���ات التح�يلية 

التي تخ���دم يف املقام الأول ال�س�ق الدولية، ول�سك 
اأن البحري���ن ت�سري يف الطري���ق ال�سحيح نح� حتقيق 
التن�ع القت�سادي الذي ت�سعى اإليه، مع بنية حتتية 
مرن���ة وق�ة عاملة منتج���ة، وبالت���ايل اقت�ساد منتج. 
ون���رى اأن هذا التق���دم �سيك�ن اأك���ر ر�س�خا عندما 
يق�م على اأ�سا�س م�س���ار �سم�يل م�ستدام قائم على 
املعرف���ة”. واأ�ساف “ال�ستدامة ه���ي اأي�سا م��س�ع 
ج�ه���ري بالن�سبة لنا يف الأمم املتح���دة، ونحن ن�سجع 
اأه���داف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�رض التي وافقت 
عليها جميع البلدان يف 2015. لقد كانت البحرين منذ 
ذل���ك احلن داعما ق�يا لأه���داف التنمية امل�ستدامة 
وجل���دول اأعم���ال التنمية امل�ستدام���ة 2030. وهكذا 
ف���اإن ال�ستدامة هي اأمر م�س���رتك بن الأمم املتحدة 
وحك�م���ة البحرين، ونحن نعمل معاً نح� ال�ستثمار يف 
الطاق���ة املتجددة واملدن واملجتمع���ات امل�ستدامة 
والبت���كار والبني���ة التحتية، ويف النم���� القت�سادي 
العام امل�ستدام للم�ستقبل”. من جانبه، قال فريحات 
“اله���دف الرئي�س من ور�سة العمل ه���� رفع ال�عي 
ح����ل التحديات والفر�س املتاحة للبحرين يف �سياق 
امل�سهد الإقليم���ي والدويل املتغ���ري. وجتمع ور�سة 

العمل خرباء يف امل��س�ع من البحرين ومنطقة ال�رضق 
الأو�سط و�سمال اإفريقي���ا وخارجها يتناول�ن حتديد 
الفر�س امل�ؤدية لزي���ادة القدرة التناف�سية للمملكة 
و�سعيه���ا نح���� ال�ستفادة م���ن التن����ع القت�سادي. 
ومع اأخذ روؤي���ة البحرين القت�سادية للعام 2030 يف 
العتب���ار، �سيتم مناق�سة التخطيط ال�طني يف �سياق 
ج���دول الأعمال العاملي للتنمي���ة 2030، ويف اخلتام 

�سيتم اإعالن النتائج وو�سع الت��سيات”.
و�سملت ال�ر�س���ة جل�سات عدة ح����ل التخطيط 
التكاملي وال�سيا�سة البحرينية وروؤية 2030، و�سارك 
فيه���ا عدد م���ن املتحدثن مث���ل عمي���د القان�ن يف 
جامعة ال�سارقة ب�س���ار ملكاوي، وكبري القت�سادين 
يف جمل����س التنمي���ة القت�سادي���ة البحرين���ي جارم� 
ك�تيلن، واأ�ستاذ القت�ساد يف اجلامعة الأهليةعامر 
الربيعي، واأ�ست���اذ القت�ساد يف اجلامع���ة الأمريكية 
بالقاهرة اأحم���د كمايل، واملدي���ر التنفيذي يف مركز 
املعرفة للخدمات ال�ست�سارية واخلدمات التعليمية 
عبدال�ه���اب الأم���ن، ونائب الرئي����س الأول يف بنك 
البحري���ن للتنمية ميث���م عبا�س، وم�س����ؤول ال�س�ؤون 

القت�سادية امل�ساعد يف الإ�سك�ا ناتايل خالد. 

املنامة - متكن: وّقع �سندوق العمل “متكن” 
و”البن���ك الأهل���ي املتح���د” اتف���اق اإط���الق حمفظة؛ 
لتقدمي ت�سهيالت مت�يلية مي�رّضة باإجمايل 40 ملي�ن 
دينار خم�س�س���ة لدعم امل�ؤ�س�سات البحرينية، وذلك 
يف اإط���ار برنام���ج “مت�ي���ل+” ال���ذي اأطلق���ه متكن 
بالتع���اون مع عدد من امل�س���ارف البحرينية الرائدة، 
حي���ث وّق���ع التفاقي���ة كل م���ن الرئي����س التنفيذي 
ل���� “متكن” اإبراهي���م جناحي، والرئي����س التنفيذي 
والع�س���� املنتدب ملجم�ع���ة البن���ك الأهلي املتحد 

عادل اللبان. 
وكان متك���ن ق���د اأطل���ق برنام���ج “مت�يل+”؛ 
به���دف ت�ف���ري مت�يل مي����رضّ مت�اف���ق م���ع ال�رضيعة 
الإ�سالمي���ة ومبعدلت ربح تناف�سي���ة وفرتات �سداد 
مرن���ة؛ لدع���م م�رضوع���ات الت��سع���ة والتحديث التي 
تق����م به���ا امل�ؤ�س�س���ات املت��سط���ة والك���ربى يف 
البحري���ن، حي���ث يت�لى ال�سن���دوق  دفع م���ا ن�سبته 
70 % م���ن معدل الرب���ح ال�سن�ي املحت�سب على اأي 
مت�يل م����رضيف حت�سل علي���ه امل�ؤ�س�س���ات امل�سجلة 
يف الربنام���ج، فيم���ا يت�ل���ى البن���ك الأهل���ي املتحد 
وم���ن خ���الل ناف���ذة اأعمال���ه املت�افقة م���ع ال�رضيعة، 
اإدارة  الإ�سالمي���ة”،  “اله���الل للخدم���ات امل�رضفي���ة 
املحفظ���ة التم�يلي���ة باإجمايل 40 ملي����ن دينار كما 
يت�لى ا�ست���الم طلبات التم�يل والب���ت يف تقييمها 
وامل�افق���ة عليها طبًقا ل�ستيفائه���ا معايري برنامج 

“مت�يل +” والبنك. 
وميك���ن للم�ؤ�س�س���ات املن�س�ي���ة يف الربنام���ج 

احل�س�ل عل���ى التم�يل الذي حتتاجه مبا يرتاوح من 
1 ملي����ن اإلى 2.5 ملي�ن دينار م���ع اآجال ا�ستحقاق 
مرنة ت�س���ل اإلى 10 �سن����ات وف���رتات �سماح متتد 
لغاية 24 �سه���را بح�سب ا�ستيفائه���ا ال�رشوط، �سواء 
الت��س���ع  لأغرا����س  اأو  جدي���دة  م�رضوع���ات  لإن�س���اء 
والتحدي���ث مل�رضوعاتها القائمة اأو الت�سدير لأ�س�اق 

خارجية جديدة.    
وق���ال جناح���ي “ي�سعدن���ا ان�سم���ام بن���ك بحجم 
واإمكانات البنك الأهلي املتحد كجهة م�ساِركة رئي�سة 
يف برنامج “مت�يل+” وكم�ؤ�س�سة م�رضفية كبرية لها 
دورها املهم يف خدمة القت�س���اد البحريني ومت�يل 
قطاعات���ه وم�ؤ�س�ساته املختلفة، كم���ا ي�رضنا التعاون 
مع البنك م���ن خالل هذه املحفظ���ة التم�يلية بقيمة 
40 ملي�ن دينار مما يتيح ال��س�ل اإلى قاعدة اأو�سع 
م���ن امل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة من جانب هذا الربنامج 
الذي ياأتي �سمن املبادرات التي يطرحها “متكن” 

يف �سبي���ل تعزيز تناف�سي���ة امل�ؤ�س�س���ات البحرينية، 
ودع���م جناح وت��سع م�رضوعاتها ودف���ع عجلة التنمية 
وتن�ي���ع مبادراتها ان�سجام���ا مع الركائ���ز الأ�سا�سية 

لروؤية البحرين القت�سادية 2030”. 
من جانبه، ق���ال اللبان “ميث���ل “متكن” ق�سة 
جن���اح بحرينية رائ���دة ت�ستحق كل الإ�س���ادة والدعم 
والتقدي���ر، ف���دوره  م�سه����د يف بناء �رضاك���ة وا�سعة 
م���ع القط���اع اخلا�س ويف ط���رح برامج متن�ع���ة ل�سّد 
فج�ة التم�ي���ل والتدريب والت�س�يق لعدد م�ؤثر من 
امل�رضوع���ات وامل�ؤ�س�س���ات البحرينية. اإنن���ا يف البنك 
الأهلي املتحد نثمن فر�سة التعاون مع “متكن” يف 
دعم من���� القطاع اخلا�س ون�ساركه���ا الروؤية باأهمية 
ال�ستثمار يف العن�رض الب�رضي وتنمية القدرات املحلية 
واإيج���اد البيئة امل�ؤاتية للم�رضوع���ات اخلا�سة اجلادة 
واملتط����رة؛ ك�نها رافعة رئي�س���ة لقت�ساد ناه�س 
يتيح فر�س عمل وتقدم تع�د باخلري على اجلميع”. 

• جانب من ور�سة العمل	

دب���ي - وا�س: اأكد الأمن العام 
القت�سادي���ة  لل�س����ؤون  امل�ساع���د 
العامة ملجل�س  بالأمان���ة  والتنم�ية 
التعاون خليفة بن �سعيد العربي اأن 
اجله�د ما�سية يف ا�ستكمال مراحل 

اإجناز م�رضوع ال�سكك احلديدية.
واأف���اد اأن امل�رضوع يحقق نتائج 
ملم��س���ة عل���ى اأر�س ال�اق���ع، واأن 
اأجن���زت  الأع�س���اء  ال���دول  بع����س 
اأجزاء من امل����رضوع داخل اأرا�سيها، 
كم���ا تعمل بقي���ه ال���دول الأع�ساء 
على ا�ستكم���ال املتطلبات الفنية 
واملالي���ة الالزم���ة للب���دء بتنفي���ذ 
اأن  الع���ربي  واأو�س���ح  امل����رضوع. 
ال�س���كك احلديدي���ة ميثل  م����رضوع 
نقل���ة ن�عي���ة يف جه����د الرتاب���ط 
والتكامل اخلليج���ي امل�سرتك، ملا 
لذلك من اآث���ار اإيجابية مبا�رضة على 
تي�سري احلرك���ة التجارية والتبادل 

التج���اري البين���ي وحري���ة التنق���ل 
للم�اطن���ن واملقيم���ن فيما بن 
دول املجل����س، اإل���ى جان���ب دع���م 
ال�ستثم���ارات امل�سرتكة بن دول 
تعزي���ز  يف  ي�سه���م  مب���ا  املجل����س 
التكامل القت�سادي اخلليجي. جاء 
ذلك خ���الل م�ساركة الأم���ن العام 
القت�سادي���ة  لل�س����ؤون  امل�ساع���د 
وم�ؤمت���ر  معر����س  يف  والتنم�ي���ة 
ال����رضق  يف  احلديدي���ة  “ال�س���كك 
الو�سط” الذي عقد يف مدينة دبي 
بدولة الإمارات العربية املتحدة يف 

الفرتة -12 13 مار�س اجلاري.
وم�ؤمت���ر  معر����س  اأن  يذك���ر 
ال����رضق  يف  احلديدي���ة  “ال�س���كك 
الأو�س���ط” يعنى ب�س����رة اأ�سا�سية 
باآخر م���ا ت��سلت اإلي���ه تكن�ل�جيا 
واخل���ربات  احلديدي���ة  ال�س���كك 

الدولية يف هذا املجال.

املنامة -  م����رضف اإبدار:  اأعلن 
م�ساركت���ه  ع���ن  اإب���دار،   م����رضف 
كع�س���� م�ؤ�س�س يف مرف���اأ البحرين 
للتكن�ل�جيا املالية، وهي املبادرة 
التي يق�دها كل من جمل�س التنمية 
القت�سادي���ة بالبحري���ن، وم����رضف 
البحرين املركزي، اإ�سافة اإلى عدد 
من امل�ؤ�س�س���ات املالية احلك�مية 
واخلا�س���ة الب���ارزة، حي���ث ته���دف 
ه���ذه املب���ادرة اإل���ى تعزي���ز مكانة 
البحري���ن كمركز اإقليم���ي يف قطاع 

التكن�ل�جيا املالية باملنطقة. 
التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال  
للم����رضف، اأمي���ن �سجين���ي “ي�رضين 
اأن يك����ن امل�رضف �سم���ن الأع�ساء 
امل�ؤ�س�س���ن وامل�سارك���ن �سم���ن 
ه���ذه املب���ادرة الريادي���ة. اإنن���ا يف 
م����رضف اإب���دار نعم���ل جاهدين على 
تط�ير منظ�مة اأعمالنا لتتما�سى مع 
اأحدث ما ت��سلت اإليه التكن�ل�جيا 
املالي���ة من حل�ل يف ه���ذه املجال، 
وذلك مب���ا يلبي احتياج���ات �رضيحة 
وا�سعة م���ن الراغب���ن يف احل�س�ل 
اإ�سالمية  ا�ستثماري���ة  على منتجات 
مبتكرة. ومن هنا، فاإن امل�رضف حاليا  
يق�م بت�سكيل فريق متخ�س�س يف 
التكن�ل�جيا املالية وذلك من اأجل 

م�اكبة ه���ذه التط����رات يف العمل 
امل����رضيف الإٍ�سالم���ي، والعم���ل على 
حتدي���ث جميع اأنظم���ة امل�رضف مبا 
ي�سمن لن���ا التناف�سية امل�ستقبلية 
يف ه���ذا املج���ال”. واأ�ساف �سجيني 
اأن “التكن�ل�جيا املالية هي احلدث 
الأب���رز يف تاري���خ امل���ال والأعمال، 
وهي بال �سك �ست�فر اآليات جديدة 
للمنتجات املالية الإ�سالمية، كما اأن 
الدعم الذي تقدمه حك�مة البحرين، 
وامل����رضف املرك���زي، �سيك����ن له 
بال���غ الأثر يف دع���م املكانة املالية 
الكب���رية للمملك���ة كقط���اع م�رضيف 

فريد من ن�عه يف املنطقة”. 

املنام���ة - �سبك���ة ات�س���الت ال����رضق الأو�سط: 
Arabian Ma -  ننحت م�ؤ�س�سة اآرابيان ماركتري

keter ، رئي����س جمل����س اإدارة �سبك���ة ات�س���الت 
ال�رضق الأو�س���ط “MCN”، اأكرم مكنا�س �سخ�سية 
“امل�س�ق العرب���ي Arabian Marketer” للعام 
2018؛ اعرتاف���ا وتقدي���را مل���ا قدم���ه مكنا�س من 
عطاءات يف جمال �سناع���ة الإعالن يف العامل العربي 

على مدى خم�سة عق�د. 
وجرى الحتفاء مبكنا����س يف حفل كبري اأقامته 
بدب���ي  مقره���ا  “اآرابي���ان ماركت���ري” يف  م�ؤ�س�س���ة 
بالإم���ارات العربية املتح���دة، وت�سلم مكنا�س لقب 
اجلائ���زة م���ن م�ست�س���ار جمل����س الإدارة يف املجل�س 
ال�طني لالإعالم يف الإمارات، اإبراهيم العبد. وتزامن 
ه���ذا التك���رمي العرب���ي ملكنا����س مع ذك���رى مرور 
خم�س���ن عاما عل���ى اإطالقه �رضك���ة بروم��سيفن يف 
ب���ريوت الع���ام 1968، ث���م انتقل بها اإل���ى دبي يف 

الع���ام 1975 بعد بدء احلرب الأهلية يف لبنان، قبل 
اأن يتخ���ذ البحرين مق���را اأ�سا�سي���ا لل�رضكة ويت��سع 

باأعمالها يف جميع اأنحاء ال�طن العربي.
واأع���رب  مكنا����س، ع���ن فخ���ره به���ذا التكرمي 
اجلديد الذي ميث���ل لفتة كرمية من القائمن على 
م�ؤ�س�س���ة اآرابي���ان ماركتري، وقال “عل���ى الرغم من 
اأنن���ي ت�سعب���ت يف اأعمايل خ���الل ال�سن����ات الأخرية 
ودخلت جم���الت اأخرى مثل ال�سياف���ة والعقارات، 
اإل اأنن���ي مازل���ت اأنظر لنف�سي كرج���ل اإعالن، لذلك 
فاإن تكرميي الي�م بح�س����ر هذه النخبة من �سناع 
وخ���رباء الإع���الن يف الع���امل العرب���ي يعن���ي الكثري 

الكثري بالن�سبة يل”. 
واأ�س���اف “لق���د تط����رت �سناع���ة الت�س�ي���ق 
والإع���الن والعالقات العامة كث���ريا ب�سكل كبري عما 
كان���ت عليه عندما ب���داأت عملي يف هذا املجال قبل 
خم�سن عاما، لكن يبقى البتكار اأ�سا�س جناح هذه 

ال�سناع���ة، ول جم���ال اأب���دا للرك�ن اإل���ى النجاحات 
ال�سابق���ة، بل يجب اأن تق���دم دائما لعمالئك كل ما 

ه� جديد ومتبكر”. 
ي�س���ار اإلى اأن مكنا�س ول���د يف طرابل�س، لبنان 
يف 29 ماي���� 1944، وتخ���رج يف اجلامع���ة الأمريكية 
ببريوت متخ�س�ًس���ا يف اإدارة الأعمال، وه� ع�س� يف 
عدد م���ن اجلمعيات والتجمع���ات العربية والدولية 
املعني���ة ب�سناع���ة الت�س�ي���ق والإعالن، وق���د ُمنح 
العديد م���ن اجل�ائز التقديرية يف ه���ذا املجال من 
بينها جائزة �رضكة ل�ريان / ل� ج�ر اجلائزة الذهبية 
الذهبي���ة  واجلائ���زة   ،)1975( لبن���ان  يف  لالإب���داع 
الدولي���ة للم�ساهم���ة يف النم���� وتط�ي���ر �سناع���ة 
الإعالن يف البحرين )1978(، وميدالية وزير الإعالم 
البحريني للم�ساهمة يف املعل�مات العامة )1983(، 
وجائ���زة جنم���ة الناظ���رون ب�ا�سط���ة �رضك���ة ال����رضق 

الأو�سط الإذاعة )1996(.

ت�سميــة مكنــــا�س �سخ�سيـــــة “امل�ســـــوق العـــربـــــي 2018” 
تزامًنا مع الي�بيل الذهبي لتاأ�سي�س “بروم��سيفن”

• اأثناء ت�سلم اجلائزة	

• اأمين �سجيني	
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املحرر االقت�صادي

عدم جهوزية الربط االإلكرتوين عائق للنقطة اجلمركية الواحدة 
خالل ور�سة عمل ال�ستكمال متطلبات “االحتاد اخلليجي”... نقي: 

زينب العكري من ال�صناب�س

ق���ال الرئي����س التنفيذي لغرف���ة �سناعة 
وجت���ارة البحري���ن خال���د الرويح���ي اإن ور�سة 
العم���ل “جه���ود ا�ستكمال متطلب���ات االحتاد 
اجلمركي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي” 
التحديات، واحلل���ول املقرتحة(  )امل�س���رة، 
تاأتي �سمن �سل�سل���ة من الربامج التح�سرية 
املتكامل���ة الت���ي تق���وم به���ا االأمان���ة العامة 
لالحت���اد بالتعاون مع جمل�س الغرف اخلليجية 
لعق���د منت���دى اخللي���ج االقت�س���ادي الثاين، 
والذي �سيعقد مبدينة الريا�س يف ال�سعودية 

اأبريل املقبل.
ج���اء ذلك خ���الل ور�سة عمل ح���ول جهود 
ا�ستكم���ال متطلب���ات االحت���اد اجلمركي بني 
دول جمل����س التعاون اخلليج���ي )امل�سرة...
الت���ي  املقرتح���ة(  التحديات...واحلل���ول 
نظمته���ا اأم�س غرفة جت���ارة و�سناعة البحرين 
بالتعاون مع احتاد غرف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، وذلك �سمن الرتتيبات اللوج�ستية 
والتنظيمي���ة ملنت���دى اخللي���ج االقت�سادي. 
واأ�ساف الرويح���ي “اأن املنت���دى يعد من�سة 
اقت�سادية مهم���ة للقطاع اخلا����س اخلليجي 
للتعبر عن همومه وتطلعاته ودوره املحوري 
يف التنمي���ة االقت�سادي���ة اخلليجي���ة، اإ�سافة 
اإل���ى التحدي���ات التي تواج���ه تفعيل دوره يف 
املرحل���ة املقبلة. وتاأتي ور�سة عمل ملناق�سة 
خمرج���ات درا�س���ة “االحت���اد اجلمرك���ي ب���ني 
دول جمل�س التع���اون اخلليجي” التي اأعدتها 

منظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية”.
من جانب���ه، قال االأمني العام الحتاد غرف 
دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي عبدالرحيم 
نق���ي اإن درا�س���ة االحت���اد اجلمرك���ي ج���اءت 
بن���اء على اتفاق بني االحت���اد ووزراء التجارة 
للمنت���دى  االأول  اللق���اء  اخللي���ج يف  يف دول 
 .2015 اأكتوب���ر  يف  اخلليج���ي  االقت�س���ادي 
واأ�س���اف اأن���ه �سيت���م الرتكي���ز يف املنت���دى 
االقت�س���ادي اخلليج���ي الثاين عل���ى مو�سوع 
االحتاد اجلمركي اخلليجي بجميع جوانبه؛ لذا 
مت عم���ل الدرا�ص���ة حتت موا�صف���ات و�رشوط 
مرجعي���ة، وفازت باملناق�س���ة منظمة اخلليج 
ال�سناعي���ة )جويك(،مو�سح���ا  لال�ست�س���ارات 
اأن تو�سيات الدرا�س���ة حول االحتاد اخلليجي 
كثرية ومت تكراره���ا �صابقا، ولكن مت تنظيم 
ور�س عمل لتكمل الدرا�سة وتوؤكد اأن النتائج 
تنظي���م  مت  اإذ  نظري���ة،  ولي�ص���ت  �صحيح���ة 
ور�صتني يف ال�صعودي���ة �صابقا ومت احل�صول 
عل���ى جت���اوب جي���د م���ن دول اخللي���ج، كم���ا 
�ساركونا مقرتحاتهم، متوقًعا اأن تكون نتائج 

جميع الور�س جي���دة، وتخرج بتو�سيات قوية 
يتم عر�سها يف املنتدى اخلليجي االقت�سادي 

الثاين.
واأك���د اأن اأب���رز معوق���ات اإط���الق االحتاد 
اجلمركي اخلليجي هو تطبيق جميع االأمور، اإذ 
اإن ال�سعوبة التي تواجه العملية عدم و�سول 
التطبيق املماثل وعدم جاهزية بع�س الدول 

للعملية.
وا�س���اف نقي اأنه من اأ�سباب عدم تطبيق 
النقطة اجلمركية الواحدة للجوازات واجلمارك 
عل���ى احل���دود هي ع���دم جهوزيته���م بالربط 
االلك���رتوين )ح�س���ب راأي���ه( مبيًن���ا اأن���ه خالل 
الع���ام 2013 كانت اإح���دى النقاط هي الربط 
الإلكرتوين املتقدم يف جميع اخلدمات. ولفت 
اإل���ى اأن تزايد حرك���ة التجارة لي�ص���ت ب�صبب 
ت�سهي���ل االإج���راءات ولكنه���ا حاج���ة املجتمع 
وارتفاع عدد ال�سكان، ومن غر املقنع اأن يتم 
تعطيل ال�سلع ال�سعبي���ة واليدوية يف احلدود 
وتعطي���ل االإن�س���ان عل���ى احل���دود ل�ساع���ات 

طويلة للح�سول على تاأ�سرة دخول.
واأ�س���ار اإلى اأن روؤ�س���اء هيئات االحتادات 
اجلمركية اإيجابيون وعلى ا�ستعداد للتعاون، 
ومت مناق�ص���ة موا�صي���ع النقط���ة الواحدة، اإذ  
توقع اأن تب�رش النور قريبا التاأ�صرية ال�صياحية 
وال�سناع���ات  االإغ���راق،  مكافح���ة  املوح���دة، 
الوطني���ة واالتف���اق عليه���ا، ويف اآخ���ر اجتماع 
اقرتح���وا اأن يتم تخلي����س الب�ساعة وال�سلعة 

قبل الو�سول للحدود.
بدوره، ا�ستعر����س االأمني العام امل�ساعد 
لقط���اع املعلوم���ات ال�سناعي���ة والدرا�سات 
يف منظم���ة اخللي���ج لال�ست�س���ارات ال�سناعية 
“جويك”، �سمالن اجلحيديل، تقييما الإجنازات 
ودور القطاع اخلا�س يف االحتاد اجلمركي بني 

دول املجل�س يف الفرتة )2003-2016(.
واأو�صح���ت الإح�ص���اءات اأن���ه م���ن خ���ال 
نتائ���ج تطبيق االحتاد اجلمرك���ي، فاإن معدل 
منو اإجمايل حجم التج���ارة اخلارجية )-2001

2016( ارتفع 9.3 %، وارتفع اإجمايل التجارة 

اخلارجي���ة م���ن 234.2 ملي���ار دوالر يف العام 
2001 اإلى 891.5 مليار دوالر العام 2016، 
فيما ارتفع���ت ال�صادرات م���ن 146.2 مليار 
دوالر يف 2001 اإلى 474 مليار دوالر، وزادت 
الواردات م���ن 146 ملي���ار دوالر اإلى 417.5 
مليار دوالر، واإجمايل حج���م التجارة اخلارجية 
و�سل اإل���ى 79.3 مليار دوالر يف العام 2016 

مقارنة ب� 13.7 مليار دوالر يف 2001.
وبلغ التوزيع الن�سبي الإجمايل حجم التجارة 
البينية للمملكة يف العام 2016 ما ن�سبته 4.5 
%، و4.6 % الإجمايل حجم ال�سادرات 4.4 % 

حلجم الواردات البينية.
وم���ن اأه���م نتائ���ج الدرا�سة من���و التجارة 
البينية ب���ني دول املجل�س ب�س���كل كبر بعد 
ت�صكيل الحتاد اجلمرك���ي وبن�صبة بلغت نحو 
 ،2003-2016 الف���رتة  يف  �سنوي���ا   %  8.2
حيث اأ�صبحت ت�صاه���م بنحو 8.9 % يف العام 

2016 مقابل 5.8 % يف العام 2003. 
كم���ا ا�ستحوذت 10 منتجات على نحو 57 

% م���ن اإجمايل التج���ارة البيني���ة، والتي كان 
اأهمه���ا اللوؤل���وؤ الطبيعي، واالأحج���ار الكرمية، 
واملعادن الثمين���ة، ومراجل، واأجهزة واأدوات 
اآلي���ة واآالت، ومع���دات كهربائي���ة، واأجه���زة 
ت�سجيل �سوت و�سورة، واأن دول املجل�س قد 
لبت معظم متطلبات الحتاد اجلمركية ب�صكل 
كل���ي اأو جزئ���ي، اإال ان���ه ال يزال هن���اك بع�س 

املتطلبات التي حتتاج تنفيذا. 
ومن النتائج اأي�سا توفر �سبكة موا�سالت 
خليجية مما يقل���ل من تكاليف النقل، ولدعم 
ا�ستق���رار ال�سوق. وم���ن تو�سي���ات الدرا�سة 
زيادة امل�ساحات املخ�س�سة للتفتي�س االأمني 
مع توف���ر اأجهزة ك�سف االأ�سعة؛ ليتم تطبيق 
جمي���ع االإج���راءات باملنفذ ذات���ه، واال�ستمرار 
بتوحيد الأنظم���ة والت�رشيعات؛ من اأجل تنمية 
املبادالت التجارية اخلليجية، وفتح االأ�سواق 
اخلليجية، وحترير عنا����رش الإنتاج وال�صتثمار 
كاف���ة، وتاأ�سي�س النقطة اجلمركي���ة الواحدة 
دول  م���ن  دولت���ني  الأي  منفذي���ن  اأي  ب���ني 

املجل�س.
اإن�ص���اء هيئ���ة  كم���ا مت التو�صي���ة عل���ى 
الآلي���ة  تك���ون  بحي���ث  خليجي���ة  ق�صائي���ة 
القانونية الوحيدة الت���ي تعمل على التعامل 
مع الق�سايا االقت�سادي���ة، وف�س املنازعات 
التجارية، وفت���ح املنافذ احلدودية اجلمركية 
اخلليجية كافة على م���دار ال�ساعة؛ ال�ستقبال 
وتخلي����س الب�سائ���ع، اعتم���اد �سه���ادة من�ساأ 
خليجي���ة واأخ���رى مع الع���امل اخلارج���ي. وعدم 
قي���ام املناف���ذ البيني���ة بتكرار م���ا يطبق من 
اإج���راءات يف املناف���ذ االأول���ى، وكذل���ك عدم 
تكرار دفع الر�سوم اجلمركية على ال�سلع بني 
الدول االأع�س���اء، اإ�سافة اإلى تقدمي اإعفاءات 
للم�ساري���ع ال�سغرة واملتو�سطة من الر�سوم 

وال�رشائب لت�صجيعها على الت�صدير. 

• جانب من الور�سة	

رفع ا�صم البحرين من “الدول غري املتعاونة” �رضيبًيا
جتار: قانون االإفال�س دفعة اإنعا�س لالقت�صاد 

مادة “الهيكلة” تفتح املجال للبدء من جديد 

ا�صتب�رش اأ�صحاب اأعمال وجتار بقرار جمل�س الوزراء 
اعتم���اد قان���ون االإفال����س اجلدي���د واإحالت���ه لل�سلط���ة 
الت�رشيعية، فيما دعوا النواب اإلى �رشعة البت به لي�صبح 

حيز التنفيذ باأ�رشع ما ميكن.
واعت���رب ه���وؤالء القان���ون اجلدي���د دفع���ة اإنعا����س 
لل����رشكات واملوؤ�ص�ص���ات املتع���رة ل�صيم���ا ال�صغرية 
واملتو�صط���ة، حيث يفتح املج���ال وا�صعا اأم���ام اإمكان 

البدء من جديد.
ووافق جمل�س الوزراء اأم�س االأول، يف �سوء تو�سية 
اللجن���ة التن�سيقي���ة برئا�س���ة �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء، على م�رشوع قانون ب�صاأن اإعادة التنظيم 
والإفا�س وقرر املجل�س اإحالته اإلى ال�صلطة الت�رشيعية.
ونقل���ت “الب���الد” ع���ن وزي���ر ال�سناع���ة والتجارة 
وال�سياحة زاي���د الزياين منذ اأ�سب���وع تقريبا تاأكيده اأن 
قان���ون االإفال����س اجلديد جاه���ز للعر�س عل���ى جمل�س 

النواب.
واأو�س���ح الوزي���ر وقته���ا اأن���ه ت�سم���ن العديد من 
التغي���رات االإيجابي���ة ياأتي يف مقدمته���ا اإ�سافة مادة 
الإع���ادة الهيكل���ة، والت���ي مل تكن موج���ودة يف القانون 
احل���ايل، معت���ربا اأنها �سم���ام اأم���ان ملن يري���د العمل 
واملغام���رة والدخول يف عمل جدي���د بحيث يكون عنده 
فر�س���ة لالنطالق مرة اأخرى. واأ�ساف الوزير اأن القانون 
احل���ايل ال يعط���ي حلوال و�سط���ى، فاإما حي���اة اأو ممات، 
يف اإ�س���ارة اإلى غي���اب املرونة، وهو ما عاجل���ه القانون 

اجلديد.
وكان الوزي���ر يتح���دث لل�سحافيني عل���ى هام�س 
حف���ل غ���داء اأقامت���ه وزارت���ه عل���ى ����رشف املر�صح���ني 

النتخاب���ات غرف���ة �سناع���ة وجت���ارة البحري���ن قبي���ل 
االنتخابات بيومني. 

وقال عزيز حمم���د، وهو �ساحب موؤ�س�سة مقاوالت 
�سغ���رة، اإن القطاع التج���اري كان ينتظر هذا القانون 
بف���ارغ ال�سرب؛ ك���ون القانون احلايل غ���ر مرن، ومينع 

اإعادة املحاولة والبدء من جديد.
واأ�س���ار اإلى اأن امل���ادة املتعلقة باإع���ادة الهيكلة 

�ست�ساهم يف �سبط امل�ساألة.
واأكد اأن الفكرة تكمن يف حفظ حقوق اجلميع، )...( 
نحن نعمل مع العديد من املوؤ�س�سات واملحال التجارية 
وال����رشكات، ولدينا اأموال عندها، حي���ث ناأمل اأن يحمي 

القانون حقوقنا لديها يف حال اأعلنت اإفا�صها.
م���ن جهته، بنينَّ فهد جب���وري اأن لديه ق�سية �سد 
اإح���دى املوؤ�ص�صات التجارية الت���ي اأعلنت اإفا�صها منذ 
نحو عامني، ولكنه مل يح�سل على �سيء رغم اأن له اأكرث 

من 15 األف دينار لديها �سمن عقود ر�سمية.

واأ�س���اف جب���وري ال���ذي يعم���ل يف جم���ال االأثاث 
واملطاب���خ اأن���ه كان دف���ع هذا املبل���غ كمق���دم ل�رشكة 
ت�ست���ورد االأخ�س���اب واالأملني���وم واالأدوات الداخل���ة يف 
�صناع���ة الأث���اث، لكنه���ا اأعلن���ت اإفا�صه���ا عقب ذلك 

و�صاعت الأموال.
ومتن���ى اأن يكون القانون اجلديد �سامنا الأ�سحاب 

احلقوق عند اإعان ال�رشكات اإفا�صها.
ويهدف م�رشوع القانون، بح�صب اخلرب ال�صادر عن 
جمل�س ال���وزراء، اإلى تعزيز هيكل���ة الت�رشيعات الداعمة 
للنم���و االقت�س���ادي والت�سجيع عل���ى اال�ستثم���ار، كما 
�صي�صهم يف حتديث اإجراءات الإفا�س وا�صتحداث نظام 
اإعادة التنظيم امل���ايل للموؤ�ص�صات وال�رشكات التجارية 
با�صتثن���اء تل���ك اخلا�صع���ة لرقاب���ة م����رشف البحري���ن 
املرك���زي، وي�صهم م����رشوع القانون اأي�ص���ا يف م�صاعدة 
ال�رشكات ح���ال اإفا�صه���ا لت�صحيح اأو�صاعه���ا و�صمان 

حقوق جميع االأطراف.

املنام���ة - وزارة املالية: قرر وزراء مالية 
ال���دول االأع�س���اء يف االحت���اد االأوروب���ي رف���ع 
ا�س���م البحرين من قائم���ة املنظمة للدول غر 
املتعاون���ة يف امل�صائ���ل ال�رشيبي���ة، ج���اء ذلك 
خ���الل اجتم���اع جمل����س ال�س���وؤون االقت�سادية 
واملالية مبجل�س االحتاد االأوروبي يف بروك�سل 
�سباح اأم�س الثالثاء 13 مار�س 2018. واأكدت 
وكيل وزارة املالية امل�ساعد لتنمية االإيرادات 
العام���ة رنا اإبراهي���م فقيه���ي اأن القرار ميثل 
�سه���ادة من املجتم���ع الدويل بجدي���ة و�سالمة 
اإج���راءات الإ�رشاف والرقاب���ة امل�رشفية املتبعة 
يف اململكة ومتا�ص���ي القطاع املايل وامل�رشيف 
مع اأف�س���ل املمار�سات الدولي���ة املعتمدة يف 

هذا املجال.
و�س���ددت عل���ى اأن الق���رار ياأت���ي تتويجاً 
الإج���راءات وتداب���ر عديدة اتخذته���ا البحرين 
وت�سب كلها يف اجت���اه اإعمال مبادئ االإف�ساح 
وال�سفافي���ة حي���ال املو�سوع���ات ذات ال�سلة 
بال�ص���اأن ال�رشيب���ي والقطاع امل���ايل وامل�رشيف 
عموما، حي���ث ياأتي يف مقدمة ه���ذه اخلطوات 
العامل���ي  املنت���دى  اإل���ى  اململك���ة  ان�سم���ام 
لل�سفافي���ة وتب���ادل املعلوم���ات يف امل�سائل 
ال�رشيبي���ة مبوجب قرار جمل����س الوزراء يف هذا 
ال�س���اأن، وق���راره املتعلق باملعاي���ر العاملية 
للتب���ادل التلقائ���ي للمعلوم���ات يف امل�سائل 
ال�رشيبي���ة، وان�صمامه���ا كذل���ك اإل���ى برنام���ج 
منظمة التع���اون االقت�سادي والتنمية اخلا�س 

مبكافحة عمليات التهرب ال�رشيبي.
ع���الوة عل���ى توقيع اململك���ة يف منت�سف 
امل�ساع���دة  اتفاقي���ة  عل���ى  املا�س���ي  الع���ام 
الإداري���ة املتبادل���ة يف امل�صائ���ل ال�رشيبية - 

والت���ي تع���د مبثابة االإط���ار القان���وين لتبادل 
املعلومات يف امل�صائل ال�رشيبية - والتفاقية 
متع���ددة االأطراف ب���ني ال�سلط���ات املخت�سة 
ب�س���اأن التبادل التلقائي ملعلومات احل�سابات 
املالي���ة، م���ع ب���دء اإج���راءات الت�سدي���ق على 
االتفاقيت���ني طبقاً الأحكام الد�ست���ور، اإ�سافة 
اإل���ى �سبك���ة وا�سع���ة م���ن اتفاق���ات تب���ادل 
املعلومات ال�رشيبية التي وقعتها البحرين مع 

اأكرث من 50 دولة.  
موؤك���دة  ت�رشيحه���ا  فقيه���ي  واختتم���ت 
اعتزاز البحرين بامتالكها بنية را�سخة للرقابة 
امل�رشفي���ة م�صهود لها بالكفاءة على ال�صعيد 
الدويل، م�سرة اإلى اأن الفرتة القادمة �ست�سهد 
مزي���دا من التعاون مع االحتاد االأوروبي وغره 
من املنظم���ات االإقليمي���ة والدولي���ة املعنية 
يف اإط���ار امل�ساركة الفاعل���ة للمملكة يف جهود 
املجتمع الدويل الرامي���ة اإلى مكافحة عمليات 

التهرب ال�رشيبي ب�صورها كافة.

• رنا فقيهي 	

ت�صوير: خليل اإبراهيم

على الذهب العنزي يدعو الإلغاء ر�صوم اجلمارك و“القيمة امل�صافة” 
دعا رئي�س اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة 
واالأحجار الكرمي���ة يف جمل�س الغرفة ال�سعودية، 
ورئي�س جلن���ة الذهب واملجوه���رات يف الغرفة 
التجارية ال�سناعية بالريا�س كرمي العنزي اإلى 
اإلغاء الر�سوم اجلمركي���ة على الذهب بني دول 

اخلليج.
وقال اإن �سع���ر اأون�سة الذه���ب بلغ 1300 
دولر يف الوق���ت احل���ايل ور�ص���وم 5 % عل���ى 

الب�سائ���ع البحريني���ة امل�سدرة اإل���ى ال�سعودية 
مبلغ كبر، يف ال�ساب���ق كان �سعر االأون�سة 250 

دوالرا والر�سوم ب�سيطة.
اأن���ه يج���ب  تخفي����س الر�س���وم  واأ�س���اف 
اجلمركي���ة اأو اإلغائها على الذهب وح�رشها على 
اأج���ور ال�سياغ���ة الأن اأ�سل الذه���ب �سلعة يعاد 
ا�ستهالكها وت�ستخدمها ال�سيدات زينة وخزينة، 
فه���و اأداة حلفظ امل���ال، لذلك يج���ب اأال تكون 

عليها ر�صوم جمركية اأو �رشيبة قيمة م�صافة.
واأو�صح اأن هن���اك دول تاأخذ �رشيبة القيمة 
امل�ساف���ة على اأجور ال�سياغ���ة فقط اأو تلغيها؛ 
الأنها مدخرات النا�س وامل�ساكني، ويتم تبديلها 
ب�ص���كل م�صتم���ر، وكلما مت تبدي���ل قطعة ذهب 
�صيدف���ع امل�صتهلك �رشيب���ة القيمة امل�صافة ل 
التاج���ر ومن ����رشوط القيمة امل�صاف���ة العاملية 
اأن تك���ون مطبقة على �سلعة م�ستهلكة والذهب 

لي�صت ب�صلعة م�صتهلكة. واأكد اأن جتارة الذهب 
بني البحرين وال�سعودية كبرة وتعترب من اأكرث 
ال���دول التي ت�س���در الذهب واللوؤل���وؤ الطبيعي 
لل�سعودي���ة، مبيًن���ا اأن امل�ساغ���ات البحريني���ة 
ال�سهرة يف ال�سعودية ويق���وم البع�س بتقليد 
اأه���ل  ولك���ن  البحرين���ي،  الذه���ب  مودي���الت 
امل�سلحة يعرفون ف���ورا اأنها مقلدة والبحريني 

اأجمل بكثر.



إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  املسجلة مبوجب  ذ.م.م  ديزاين  ثابت  / اصحاب شركة شركة  السادة 

74784، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: ثابت ديزاين ذ.م.م

إلى: شركة جنمة اسامينا للتجارة ذ.م.م

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

التاريخ: 13/03/2018  -  القيد: 74784
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )42229( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ثابت ديزاين ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / اصحاب شركة الفاحت لتوريد األدوات الصناعية املسجلة مبوجب القيد 

رقم 53864، طالبني تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1(:
من: الفاحت لتوريد األدوات الصناعية

إلى: الفاحت اندستريال سباليرس ذ.م.م

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

التاريخ: 12/03/2018  -  القيد: 53864
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الفاحت لتوريد األدوات الصناعية

 بناء على قرار الشركاء في شركة هوم تاون لإلنشاء ش.ش.و املسجلة مبوجب 
القيد رقم 98340، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة / هيفاء عبداهلل 

عيسى علي  مصفيا للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
املصفي : هيفاء عبداهلل عيسى علي

الهاتف :77079889 )973+( 

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة هوم تاون لإلنشاء ش.ش.و
سجل جتاري رقم 98340

 بناء على قرار الشركاء في شركة درة اخلليج التجارة واملقاوالت ذ.م.م املسجلة مبوجب 
القيد رقم 80830، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / قتيبة ياسني حاجم 

اخلالدي  مصفيا للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : قتيبة ياسني حاجم اخلالدي

الهاتف :39379127 )973+( 
kot6222@yahoo.com :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة درة اخلليج للتجارة واملقاوالت ذ.م.م
سجل جتاري رقم 80830

لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: جمال عبداهلل راشد اجلالهمه
االسم التجاري احلالي: مصنع املضخات العاملية

االسم التجاري اجلديد: جي اي جي مصنع املضخات العاملية

التاريخ: 13/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-2553( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

19835-6

لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عائشة جاسم مطلق جمعه محمد الذوادي
االسم التجاري احلالي: مطعم الطعم الطازج

االسم التجاري اجلديد: مطعم مانغو برجر

التاريخ: 28/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-36429( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

78107-6
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ال�شعودية توافق على �شيا�شة برنامج الطاقة الذرية
دبي - العربية.نت: 

اأعلن جمل�س الوزراء ال�شعودي اأم�س الثالثاء املوافقة على �شيا�شة برنامج الطاقة النووية. 
وا�شتمل���ت ال�شيا�ش���ة الوطنية على ح����ر جميع االأن�شط���ة التطويرية الذرية عل���ى االأغرا�س 
ال�شلمية، يف حدود االأطر واحلقوق التي حّددتها الت�ريعات واملعاهدات واالتفاقات الدولية، 
وااللت���زام التام مببداأ ال�شفافية يف اجلوانب التنظيمي���ة والت�شغيلية، واأي�ًشا حتقيق معايري 
االأم���ان النووي واالأم���ن النووي يف املرافق النووية واالإ�شعاعية، وف���ق اإطار تنظيمي ورقابي 
م�شتق���ل، واال�شتغ���الل االأمث���ل للم���وارد الطبيعية الوطنية م���ن اخلامات النووي���ة، وتطبيق 
اأف�ش���ل املعايري واملمار�شات العاملية الإدارة النفايات امل�شعة، وحتقيق اال�شتدامة بتطوير 
املحت���وى املحل���ي يف قطاع الطاقة الذري���ة. جاء ذلك يف اجلل�شة الت���ي راأ�شها خادم احلرمني 

ال�ريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، يف ق�ر اليمامة مبدينة الريا�س.

السنة العاشرة - العدد 3438 
األربعاء

14 مارس 2018 
26 جمادى اآلخرة 1439

international@albiladpress.com
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عمان - سكاي نيوز العربية: 

 اأج���رى وزير اخلارجي���ة االإماراتي 
ال�شي���خ عبداهلل ب���ن زاي���د اآل نهيان، 
حمادثات يف عمان م���ع نظريه االأردين 
اأمين ال�شف���دي، جرى خالله���ا تاأكيد 
حق دول���ة االإمارات يف اجل���زر الثالث: 
طنب الكربى، وطن���ب ال�شغرى، واأبو 

مو�شى.
وتناول���ت املباحثات �شبل تطوير 
العالق���ات الثنائي���ة والدف���ع بها اإلى 
االأمام يف خمتلف املج���االت، وال�شيما 
االقت�شادي���ة منها، كم���ا تطرقت اإلى 
تط���ورات الق�شاي���ا االإقليمي���ة، مثل 
يف  واالأزم���ة  الفل�شطيني���ة  الق�شي���ة 

�شوريا.

دبي - العربية نت: 
ج���دد االأم���ني الع���ام مليلي�شيات 
ح���زب اهلل، ح�ش���ن ن����راهلل، مبايعت���ه 
ال�شيغ���ة  �شارًب���ا  الفقي���ه  لوالي���ة 
اللبناني���ة م���ن اأ�شا�شه���ا، ومدعًي���ا اأن 
ك���ربى مدن لبن���ان طرابل����س و�شيدا 

كانتا �شيعيتني وكذلك جزين.
ونقل موق���ع “فردا نيوز” تاأكيده 
اأن مكان���ة والية الفقيه فوق الد�شتور 
واج���ب  اأوامره���ا  وتنفي���ذ  اللبن���اين 
اإجب���اري، وهو ما يوؤكد ما ادعاه قبل 3 

عقود.
وذك���ر ن�راهلل، الذي كان يتحدث 
اأمام اإيراني���ني يف لبنان، اأن حزب اهلل 
ول���د م���ع الث���ورة االإيرانية، وه���و اأهم 

جتربة لوالية الفقيه خارج اإيران.
وادع���ى اأن كثريا م���ن ال�شيعة يف 
لبن���ان ت�شنن���وا قبل مئة ع���ام، معطًيا 
�شي���دا وطرابل����س مث���ااًل، اأم���ا جزين 

فتحولت للم�شيحية.
اجلمهوري���ة  رئي����س  اأن  واعت���رب 
اللبنانية مي�شال عون، من اأحفاد علي 

بن اأبي طالب.

موسكو - رويترز:
نقلت وكال���ة االإع���الم الرو�شية اأم�س 
الثالث���اء عن اجلي�س قوله اإن���ه �شريد على 

اأي �ربة اأمريكية على �شوريا.
واأك���د اجلي����س اأن���ه �شي�شته���دف اأي 
�شواري���خ ومن�شات اإطالق ت�شارك يف مثل 

هذا الهجوم.
فال���ريي  ع���ن  الوكال���ة  ونقل���ت 
اإن  قول���ه  االأركان  رئي����س  جريا�شيم���وف 
مو�شكو �ش���رتد اإذا تعر�شت اأرواح اجلنود 

الرو�س يف �شوريا للخطر.
وكانت الواليات املتحدة، قد طالبت 
من���ذ ف���رتة يف م�شودة ق���رار جديد جمل�س 
االأم���ن ال���دويل بالدع���وة لوق���ف اإط���الق 
الن���ار يف دم�شق ومنطق���ة الغوطة ال�رقية 
التي ت�شيط���ر عليها املعار�ش���ة. ووزعت 
الوالي���ات املتح���دة م�ش���ودة ق���رار عل���ى 
اأع�شاء جمل�س االأم���ن ال�15 تطالب بوقف 

فوري للقتال ملدة 30 يوًما.

بغداد - اف ب: 

 اأعل���ن رئي����س ال���وزراء العراق���ي 
حيدر العب���ادي، اأم�س الثالث���اء، اإعادة 
افتت���اح مط���اري اأربي���ل وال�شليمانية 
ا�شتجاب���ة  بع���د  الدولي���ة  للرح���الت 
ال�شلطات املحلية يف اإقليم كرد�شتان 
اإل���ى  االحتادي���ة  ال�شلط���ة  الإع���ادة 

املطارين املذكورين.
واأ�ش���اف اأن���ه �شيت���م ا�شتح���داث 
مديرية للحماي���ة اخلا�شة يف مطارات 
القي���ادة  تك���ون  كرد�شت���ان  اإقلي���م 
وال�شيط���رة فيه���ا ل���وزارة الداخلي���ة 
االحتادي���ة. وقال العب���ادي اإنه �شيتم 
)الباي����ز(  التحق���ق  منظوم���ة  رب���ط 
اخلا�شة مبط���ارات االإقلي���م ومنافذه 
احلدودي���ة باملنظوم���ة الرئي�شي���ة يف 
بغ���داد على غرار ما ه���و معمول به يف 
املناف���ذ العراقية االأخرى وربط دوائر 
اجل���وازات واجلن�شي���ة ومنت�شبيها يف 
مط���اري اأربي���ل وال�شليماني���ة بوزارة 

الداخلية االحتادية بح�شب القانون.
واأ�شاف اأنه �شيتم كذلك ت�شكيل 
جلنة عليا لالإ�راف على اإدارة مطارات 
االإقليم ومنافذه، والتاأكد من االلتزام 

باملعايري االحتادية.

االأردن يوؤكد حق االإمارات 
بجزرها الثالث

ن�راهلل: مكانة الويل الفقيه 
فوق الد�شتور اللبناين

رو�شيا تتوعد بالرد اإذا 
ق�شفت اأمريكا �شوريا

اإعادة فتح مطارات 
كرد�شتان حتت �شلطة بغداد

نهاية تيلر�سون.. النووي الإيراين جوهر اخلالفات مع ترامب
تعيني مدير ال� “�شي.اآي.اإيه” وزيرا للخارجية االأمريكية

وتاب���ع ترام���ب “ا�شتحق بومبي���و عندما كان 
مدي���ر )�شي اآي اإي���ه( ثناء احلزبني عل���ى تعزيزه 
جمع املعلومات اال�شتخباراتية وتطويره قدراتنا 
الهجومية والدفاعي���ة واإقامته عالقات وثيقة مع 

حلفائنا يف اأو�ساط اال�ستخبارات”.
من جهته، عرب بومبيو عن “امتنانه العميق”.

واأعلن م�شوؤول اأمريك���ي كبري اأن ترامب اأراد 
تغيري فريقه قبل املفاو�شات املرتقبة مع كوريا 
ال�شمالي���ة؛ لتف�ش���ري اإقالت���ه تيلر�ش���ون وتعيني 

مدير وكالة اال�شتخبارات املركزية مكانه.
ويتول���ى ماي���ك بومبيو مهام���ه اجلديدة بعد 
اأي���ام فق���ط على االإع���الن املفاجئ ع���ن قمة بني 
الرئي�س االأمريكي والزعيم الكوري ال�شمايل كيم 

جونغ اأون مل يحدد موعدها وال مكان انعقادها.
واأ�ش���ار الرئي����س االأمريك���ي دونال���د ترامب 
اإلى خالفات م���ع وزير خارجيته ريك�س تيلر�شون، 

متحدثا عن امللف النووي االإيراين خ�شو�شا.
واأو�ش���ح ترام���ب “كنا متفق���ني ب�شكل جيد 
لك���ن اختلفن���ا ح���ول بع����س االأم���ور”، م�شيف���ا 
“بالن�شب���ة اإلى االتفاق النووي االإيراين اأعتقد اأنه 
رهي���ب بينما اعتربه تيلر�شون مقبوال، واأردت اإما 

اإلغاءه اأو القيام باأمر ما بينما كان موقفه خمتلفا 
بع�س ال�شيء، ولذلك مل نتفق يف مواقفنا”.

ودع���ا ترام���ب اإل���ى تثبي���ت تعي���ني بومبيو 
ب�رع���ة فيم���ا تتج���ه اإدارته اإل���ى املحادث���ات مع 
كوريا ال�شمالية. وبعد االإع���الن عن القمة، اخت�ر 

تيلر�شون جولته االإفريقية قائال اإنه “لي�س بخري” 
وعاد اإلى وا�شنطن. 

وق���ال ترام���ب “لق���د مت اإجن���از الكث���ري يف 
االأ�شهرال���� 14 املا�شية واأنا اأمتن���ى له ولعائلته 

التوفيق”.

واأفاد م�ش���وؤول اأمريكي الحق���ا اأن تيلر�شون 
مل يتحدث اإلى ترام���ب قبل اإقالته كما اأنه “لي�س 

على علم” ب�شبب هذا القرار. 
�شتي���ف  اخلارجي���ة  وزارة  وكي���ل  وق���ال 
غولد�شتاي���ن يف �شل�شل���ة تغري���دات “الوزي���ر مل 
يتح���دث اإل���ى الرئي�س �شب���اح الي���وم )الثالثاء( 
وال يعل���م �شب���ب اإقالت���ه، اإال اأنه مم���ن حل�شوله 
على فر�ش���ة للخدم���ة، وال يزال يوؤم���ن بقوة باأن 
اخلدم���ة العام���ة هي اأم���ر نبي���ل ال ين���دم عليه”، 
م�شيف���ا “نتمنى للوزير املعني مايك بومبيو كل 

التوفيق”.
وكانت �شائعات قد �رت �شابقا عن خالفات 

بني تيلر�شون وترامب.
وخ���الل تولي���ه مهامه عل���ى راأ����س اخلارجية 
االأمريكية واجه تيلر�شون انتقادات من معار�شي 
نخب���ة  وم���ن  �شابق���ني  ودبلوما�شي���ني  ترام���ب 
وا�شنط���ن ال�شيا�شي���ة. كما واج���ه حتديات كربى 
يف جمال ال�شيا�شة اخلارجي���ة من كوريا ال�شمالية 
و�شوال اإلى اأزمة التدخ���ل الرو�شي يف االنتخابات 
الرئا�شية االأمريكي���ة وهجمات على دبلوما�شيني 

اأمريكيني يف كوبا.

• مايك بومبيو	

• رئي�س الوزراء الفل�شطيني رامي احلمد اهلل	

• ريك�س تيلر�شون	

واشنطن - وكاالت: 
اأقال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، اأم�س الثالثاء، وزير خارجيته ريك�س تيلر�سون، وعني 

املدير احلايل لوكالة ال�ستخبارات املركزية الأمريكية )�سي اآي اإيه( مايك بومبيو مكانه، ح�سبما 

اأعلن ترامب يف تغريدة على ح�سابه يف “تويرت”. كما عني جينا ها�سبل على راأ�س وكالة ال�ستخبارات 

بومبيو مدير  “مايك  تغريدته  ترامب يف  وكتب  املن�سب.  تتوىل هذا  ام��راأة  اأول  لت�سبح  املركزية 

)�سي اآي اإيه( �سي�سبح وزير خارجيتنا اجلديد و�سيقوم بعمل رائع! ن�سكر تيلر�سون على خدماته! 

ام��راأة تتوىل هذا املن�سب. مربوك  اأول  اإيه وهي  اآي  جينا ها�سبل �ست�سبح املديرة اجلديدة لل�سي 

للجميع!”.

انفجار ي�ستهدف موكب رئي�س الوزراء الفل�سطيني يف غزة
 غزة - وكاالت:

ج���رح 7 اأ�شخا�س على االأقل، يف 
انفج���ار ا�شتهدف���ت موك���ب رئي�س 
الوزراء الفل�شطيني رامي احلمد اهلل 
ل���دى و�شوله اإلى قط���اع غزة، اأم�س 

الثالثاء، لكنه مل ي�شب باأذى.
وجن���م االنفجار عن عبوة نا�شفة 
ا�شتهدف���ت املوك���ب املوؤل���ف من 
�شي���ارات ع���دة ف���ور دخول���ه اإل���ى 
القطاع من معرب بيت حانون �شمايل 

القطاع.
واأو�شح اأن احلمد اهلل مل ي�شب 
ب���اأذى، لك���ن اأ�رارا مادي���ة اأ�شابت 
عددا من �شيارات املوكب. ويرافق 
احلم���د اهلل اإل���ى غ���زة الل���واء ماجد 
فرج، رئي�س جهاز املخابرات العامة 

الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية.
وذكرت و�شائل اإعالم فل�شطينة 
حملي���ة اأن اجلرح���ى ال�شبعة هم من 
طاق���م احلرا�ش���ة املراف���ق لرئي�س 

الوزراء، واأن اإ�شاباتهم طفيفة.

الفل�شطينية  الرئا�ش���ة  وحملت 
حرك���ة حما����س، الت���ي ت�شيطر على 
قط���اع غزة من���ذ 2007، امل�شوؤولية 
عما و�شفت���ه “اال�شتهداف اجلبان” 
ملوكب رئي�س الوزراء يف غزة، وفق 
ما ذكرت وكالة االأنباء الفل�شطينية 

“وفا”.
ونقل���ت الوكالة ع���ن املتحدث 
با�ش���م الرئا�ش���ة الفل�شطينية نبيل 

اأب���و ردينة قول���ه، اإن “االعتداء على 
موك���ب حكومة الوف���اق اعتداء على 

وحدة ال�شعب الفل�شطيني”.
وي���زور احلم���د اهلل قط���اع غزة 
املي���اه  معاجل���ة  حمط���ة  الفتت���اح 
كم���ا  القط���اع.  �شم���ايل  العادم���ة 
�شيجتم���ع م���ع ق���ادة حرك���ة حما�س 
للتباح���ث يف ق�شي���ة امل�شاحلة مع 

حركة فتح.

 دبي - العربية نت: 
عقدت اأم�س الثالث���اء، جل�شة جمل�س ال�شورى 
االإي���راين وكان ا�شتج���واب وزي���ر العم���ل والطرق 
وامل���دن علي ربيعي على ج���دول اأعمال املجل�س، 
اإذ اتهم���ه عدد م���ن النواب بدع���م اأ�شحاب العمل 
بدال م���ن العمال واأكد نائ���ب معار�س ال�شتجواب 
الوزير باأن موؤ�ر الفقر يف ال�شنة االإيرانية اجلارية 
ارتف���ع بن�شب���ة 30 %، وقال نائب اآخ���ر اإن 80 % 
م���ن ال�شع���ب حتت خ���ط الفق���ر يف جم���ال الرفاه 
االجتماع���ي. وكعادت���ه مل يح�ر الرئي����س االإيراين 
جل�ش���ة اال�شتج���واب وم���ن املق���رر اأن ي�شتج���وب 

الربملان وزيرين اآخرين الحقا.
وذك���رت وكال���ة ت�شني���م لالأنب���اء اأن غالبي���ة 
النواب احلا�رين يف اجلل�شة والبالغ عددهم 223 
نائبا من اأ�ش���ل 280 نائبا �شوتوا بفارق �شوتني 
الإبق���اء الوزي���ر يف من�شب���ه، االأمر ال���ذي يدل على 
وجود معار�شة كبرية للوزير يف الربملان االإيراين.

ويف كلم���ة ل���ه اته���م حمم���د ق�شي���م عثماين 
من���دوب مدينة ب���وكان يف الربملان وزي���ر العمل 

بتحوي���ل �شن���دوق التاأم���ني االجتماع���ي لورق���ة 
للم�شاومة ال�شيا�شية وخاطبه بالقول “اأنت ل�شت 

وزير العمل بل وزير اأ�شحاب العمل”.
وق���ال عثماين اإن العمال ال يحظون باالهتمام 

م���ن قب���ل وزارة العم���ل ويتقا�شون اأق���ل االأجور 
البكالوريو����س  �شه���ادات  حامل���ي  م���ن  وهن���اك 
واملاج�شتري يف اإيران َمن يعملون كعمال ويتلقون 
اأقل االأجور املمكن���ة واإذا احتجوا على هذا الو�شع 

يطردون من العمل.
وحت���دث نائب مدين���ة “اورامان���ات” �شهاب 
ن���ادري وق���ال يف خ�ش���م احلدي���ث ع���ن انخفا�س 
العائد اال�شتثم���اري وعدم االهتمام باإيجاد فر�س 
للعمل خماطب���ا الوزير “اإنك حاولت اإظهار نف�شك 
ناجحا يف مواجه���ة �شونامي الفق���ر فاأقدمت على 
اإعطاء اأرقام منخف�شة عن م�شتوى الفقر، فاأعلنت 
اأن من يندرج حتت خ���ط الفقر هو من دخله اأدنى 
من 155 دوالرا �شهريا لكي تظهر مبظهر البطل 
يف ح���ني اأن 80 % من االإيرانيني حتت خط الفقر 

يف جمال الرفاه االجتماعي”.
هذه كانت ت�ريحات بع�س النواب املوؤيدين 
ال�شتج���واب الوزير اإال اأن اأحد الن���واب الراف�شني 
لال�شتجواب وهو جهانبخ�س حمبي نيا نائب مدينة 
“مياندواآب” اعرتف ه���و االآخر باأن موؤ�ر الفقر يف 
ال�شن���ة االإيرانية اجلارية والتي تنتهي يف 21 مايو 
احلايل ارتفع بن�شبة 30 % يف حني موؤ�ر الفقر يف 

2005 كان 18 %.

نائب إيراني: 80 % من الشعب تحت خط الفقر

قتلى وجرحى يف تفجري ل� “داع�س” 
ا�شتهدف مقرا اأمنيا يف عدن

دبي - العربية.نت: 
اأعلن���ت وزارة الداخلية اليمني���ة، اأم�س الثالث���اء، اأن ح�شيلة الهجوم 
االإرهاب���ي الذي ا�شتهدف ب�شيارة مفخخة يقوده���ا انتحاري �شمال عدن، 

بلغ 3 قتلى ونحو 35 جريحا بينهم طفل.
واأكد بيان ن�رت���ه وزارة الداخلية، على موقعها الر�شمي، اأن الهجوم 
االنتحاري ا�شتهدف “مطبًخا تابًعا لقوات احلزام االأمني يف منطقة الدرين 

مبديرية ال�شيخ عثمان �شمال العا�شمة املوؤقتة عدن”.
واأو�شح البيان، اأن االنفجار ت�شبب باأ�رار مادية يف املباين املجاورة.
وكان �شهود عي���ان يف مدينة عدن اليمنية قد اأفادوا، اأم�س الثالثاء، 
اأن مهاجم���ني فج���روا �شي���ارة عن���د موق���ع ع�شك���ري يف ح���ي املن�شورة 
مبنطق���ة الدري���ن يف حمافظ���ة عدن، واأ�سف���ر الهجوم ع���ن �سقوط قتلى 
وع���دد من اجلرحى، فيما هرعت �شي���ارات االإ�شعاف لنقل امل�شابني اإلى 

امل�شت�شفيات.
ه���ذا وتبنى تنظي���م “داع�س” يف خرب ل���ه على وكالة اأعم���اق التابعة 
للتنظي���م م�شوؤوليته ع���ن الهجوم. واأظهرت �شور اأولي���ة ت�شاعًدا كثيًفا 

للدخان يف موقع الهجوم.

•  80 % من ال�شعب حتت خط الفقر	
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احلري���ة اخلا�ص���ة اأو بتعب���ر اآخ���ر احلري���ة 
ال�صخ�صية اأمر م�رشوع ومن حقوق الإن�صان، فيما 
يتعلق مبعتقده اأو مالب�صه اأو تفكره اأو ممار�صة 
�صعائ���ره ����رط �أال ت�صط���دم باحلري���ة �لعامة �أو 
امل�صلح���ة العامة، وهذه م�صاألة بديهية ل اأحتاج 
للدخول يف تفا�صيله���ا، واأعتقد اأن الكل يدرك 
اأين تب���داأ احلري���ة اخلا�صة وامل�صلح���ة العامة؟ 
من ه���ذا املنطلق �صاأدخ���ل يف �صلب املو�صوع 
ال���ذي يتعل���ق بالعالق���ة ب���ن ارت���داء النق���اب 
وممار�ص���ة امله���ن، خ�صو�صا امله���ن احل�صا�صة 
ذات العالقة بن املواطن و�صالمته واأمنه، وهنا 
لبد اأن نك���ون مو�صوعين ونبتعد عن العاطفة 
وال�صعارات والدعوات الفارغة مبحاربة الإ�صالم 
والدين وغرها من مظاهر التعدي على الأعراف 
والتقالي���د املجتمعي���ة العقالني���ة الت���ي كانت 
�صائ���دة ط���و�ل عق���ود طويل���ة دون �أن تتطفل 
عليها وتغزوه���ا هذه املظاهر الغريبة املتعلقة 
بارتداء النق���اب يف اأماكن العم���ل، وكما ذكرت 

خ�صو�صا احل�صا�صة.
فمن الظواه���ر فعالً الغريبة وغر الطبيعية 
والت���ي مل يعرفه���ا جمتمعن���ا وج���ود طبيب���ات 

باملراكز ال�صحية يرتدين النقاب، هذه الظاهرة 
ج���اءت بعد ال�صماح للمدر�ص���ات بارتداء النقاب 
وه���و اأم���ر مت ال�صك���وت عليه حت���ى التحقت به 
الطبيبات، وال�صوؤال ملن هذه الطبيبة تعمل؟ اإذا 
كان���ت خم�ص�صة فقط للك�صف عن الن�صاء مثلما 
يجري فحتى الن�صاء ي�صعرن باخلوف وال�صك من 
ه���ذه الطبيبة، على اعتبار اأن من تك�صف عليهن 
ام���راأة منقبة ولكن من ي�صمن و�صط ما تتعر�ض 
ل���ه جمتمعاتنا من �خرت�ق���ات وجر�ئم �أال يت�صلل 
من يرت���دي النق���اب وياأخذ مكان ه���ذه املراأة؟ 
وه���ذ� ينطبق عل���ى �صائق���ات �صي���ار�ت �الأجرة 
كذلك، من ي�صمن األ يك���ون هناك وراء املقود 
رج���ل؟ ه���ذا اإذا جتاوزنا اأم���ر ال�صي���ارات العامة 
التي رمبا ي�صكل الأمر فيها حتدياً لالأمن يف هذا 
الوق���ت احل�صا����ض بالطبع لكننا نح����رش الأمر يف 
ظاهرة الطبيب���ات املنقبات ون�صاأل امل�صوؤولن 
ب���وزارة ال�صحة كيف �صمحوا ملثل هذه الظاهرة 

بالتفريخ يف املراكز ال�صحية؟
كما قلت احلري���ة ال�صخ�صية مكفولة ولكن 
����رط �أال ت�صطدم ب�صالمة و�أم���ن �ملجتمع، وهذ� 
ينطب���ق اأي�صاً مادمن���ا يف �صي���اق احلديث حول 

ه���ذه املظاهر، نع���رج ونطرق مو�ص���وع املاآذن 
ومكربات ال�ص���وت املزعجة التي ت�ص���ل اأحياناً 
لع���دة اأحياء �صكنية، وهن���ا ل اأحتدث عن �صوت 
الأذان رغم اأن هذا يجب اأن يراعى فيه امل�صتوى 
القانوين ملك���ربات ال�صوت احلادة، ولكن اأذكر 
بنقل ال�ص���الة كاملة بل وبعده���ا ياأتي مو�صوع 
الدرو����ض اليومية واخلطب الرنان���ة وكلها عرب 
مك���ربات ال�ص���وت املفتوحة عل���ى مداها دون 
مراع���اة اأو حرمة للمواطن���ن وحقهم يف الهدوء 
و�ل�صكين���ة و�ال�صرتخ���اء بعي���د�ً ع���ن �ل�صو�صاء 
وخ�صو�صا يف منطق���ة كاملحرق قريبة من مطار 
�لبحرين، ت�صورو� حني يختلط �صوت �لطائر�ت 
ب�صوت مك���ر�ت �ل�صوت ب�صوت �صجار �لقطط 
ه���ذه الأيام بال���ذات، ب�ص���وت �صي���ارات عمال 
البلدية عند الفجر كل ه���ذا يتحول ل�صيمفونية 
م���ن ال���وزن الثقي���ل عل���ى غ���رار ال�صيمفوني���ة 

التا�صعة لبتهوفن!!.

تنويرة: 
ل ت�صتب���دل حمارك ال�ص���وي بح�صان اأعرج 

ملجرد ال�صم.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

املحافظ���ة  كاأه���ايل  واح���د  ب�ص���وت 
اجلنوبي���ة، ن�صك���ر �صيدي �صاح���ب ال�صمو 
امللكي الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
رئي����س �ل���وزر�ء �ملوقر حفظ���ه �هلل ورعاه 
عل���ى اإ�ص���دار توجيهاته الكرمي���ة بتنفيذ 
و�صياحي���اً  تنموي���اً وخدمي���اً  14 م�رشوع���اً 
باملحافظ���ة خ���الل جل�صة جمل����ض الوزراء، 
ون�صك���ر �صم���و ال�صيخ خليفة ب���ن علي اآل 
خليف���ة حمافظ اجلنوبية عل���ى هذا اجلهد 
اجلب���ار وغ���ر امل�صب���وق والعم���ل املثابر 
يف مي���دان التنمي���ة والتخطي���ط وتنفي���ذ 

امل�رشوعات يف خمتلف املجالت. 
�ل���وزر�ء  رئي����س  �صم���و  �صي���دي  �إن 
اأي���ده اهلل يعط���ي اهتماما كب���را ورعاية 

للم�صاري���ع اخلدمي���ة يف خمتل���ف مناط���ق 
�لبحري���ن، ويتاب���ع ويتاأك���د �صخ�صي���ا من 
�صالمة وم�ص���رة العم���ل وجناحه وحتقيق 
اأهدافه على كل الأ�صعدة، وكما  بن �صمو 
حمافظ اجلنوبي���ة »باأن توجيهات �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمر خليفة بن �صلمان اآل 
خليفة رئي�س �ل���وزر�ء �ملوقر خالل �للقاء 
التاريخي الذي حظيت به املحافظة كانت 
وا�صح���ة و�رشيح���ة يف عدم تاأخ���ر م�صالح 
املواطن���ن وال�صتف���ادة م���ن امل�صاري���ع 

اخلدمية«.
حقيق���ة اإن امل�صاري���ع الكب���رة التي 
اأعلن عنها كتطوير �صوق الرفاع املركزي 
وتطوير منت���زه احلنينية باعتبار اأن »عن 

احلنيني���ة« ت���راث وكنز تاريخ���ي، وكذلك 
الريا�صي���ة  اإن�ص���اء املالع���ب واملن�ص���اآت 
و�ملد�ر����س و�حلد�ئ���ق و�ملر�ك���ز وغريها 
الكث���ر، م�صاريع �صخمة حيوي���ة متكاملة 
�صتلع���ب دورا مهما يف خدم���ة املواطنن 
على خمتلف الأ�صعدة و�صتاأخذ املحافظة 
اجلنوبي���ة اإلى مرحل���ة جديدة م���ن توفر 
املزي���د م���ن اخلدم���ات وحتقي���ق الروؤية 
�لطالئعي���ة �لر�ئ���دة ل�صم���و �ل�صيخ خليفة 
بن علي اآل خليف���ة حمافظ اجلنوبية الذي 
و�ص���ع من���ذ اأن ت�صل���م مهمت���ه الوطني���ة 
خطة تنمي���ة متكاملة و�ص���ار على خطوات 
حثيث���ة مدرو�ص���ة وو�ص���ع كل الإج���راءات 
و�مل�صائ���ل يف جمر�ها �ل�صحي���ح و�أ�صفى 

عل���ى املحافظ���ة روح العاملي���ة بف�ص���ل 
اأبع���اد التنمية ال�صامل���ة والغايات النبيلة 
و�الأ�صالي���ب و�لط���رق �لر�ئ���دة يف ميد�ن 

العمل واخللق والإبداع.
اأنواره���ا  املحافظ���ة اجلنوبي���ة ت�ص���ع 
وتغم���ر �صم���اء الوط���ن باأجمع���ه ويق���وى 
ر�صيده���ا م���ن التطوي���ر والتنمي���ة وكل 
�خلدم���ات وحتقق �لقفز�ت �لر�ئدة يف كل 
م�صمار باأعلى الدرجات بف�صل توجيهات 
و�إ����ر�ف ومتابع���ة جم���د �لوط���ن �صي���دي 
�صم���و رئي����س �ل���وزر�ء حفظ���ه �هلل ورعاه 
ث���م بالعز�ئ���م �ل�صادق���ة و�لتفكري �جلاد 
و�لن�ص���اط �لكبري ل�صم���و �ل�صيخ خليفة بن 

علي اآل خليفة حمافظ اجلنوبية.

المحافظة الجنوبية تشع أنوارها

قد يظن القارئ م���ن اأول وهلة اأنني طبيب 
مث���ل اأّي طبي���ب ا�صت�ص���اري يكت���ب عموده عن 
�الأم���ور �ل�صحّية وطرق �لوقاية وو�صائل �لعالج، 
لكنن���ي ل�ص���ت كذلك، فاأن���ا اأرغ���ب يف م�صاركة 
�لق���ر�ء جترب���ة �صخ�صية مررت به���ا كغريي من 
النا����ض، قي���ل منذ الق���دم اإن الوقاي���ة خر من 
الع���الج، ولكننا لالأ�ص���ف ل نلتفت اإلى مثل هذه 
املقولت التي قيلت عن جتارب، والهدف منها 
التنبيه اإل���ى اأهمية تف���ادي الأمرا�ض املختلفة 

بدلً من تكّبد م�صقة عالجها فيما بعد.
كاتب املقال يعاين من اأمرا�ض الع�رش وهي 
�ل�صك���ر و�ل�صغط و�لكول�صرتول، �أو كما �أطلقت 
عليها اخت�صاراً “�لثالثي �ملرح” وهي يف الواقع 
�الأمر��س �الأك���ر �صيوعاً و�نت�صار�ً يف جمتمعاتنا 

املحلّي���ة، تتلخ�ض جتربت���ي ال�صخ�صية يف اأنني 
ق���ررت تطبي���ق نظ���ام مع���ن للمحافظ���ة على 
�صحتي يف ظ���ل تكالب الأمرا�ض عل���ّي، وبداأت 
اللت���زام بنظام معّن يف التغذّي���ة بالتزامن مع 
ممار�ص���ة ريا�ص���ة امل�ص���ي ب�صكل يوم���ي ملدة 
�صاع���ة تقريباً مع �رب كمي���ات كبرية من �ملاء 
مع حتديد فرتة �أ�صبوعني لاللتز�م �لكامل بهذ� 

النظام ال�صحي.
كان���ت  كي���ف  تت�ص���وروا،  اأن  ميكنك���م  ل 
�لنتائج الحق���اً، فبعد �أن ق���ام �لطبيب �ملعالج 
باإج���ر�ء �لفحو�ص���ات �لدورية، فوج���ئ بالنتائج 
الت���ي جاءت جميعها مر�صي���ة، الأمر الذي اأ�صعد 
�لطبي���ب و�أ�صعدين �أنا �أك���ر، و�أ�صدقكم �لقول 
�إن تل���ك �لنتائ���ج �أعطتن���ي �صحن���ة م���ن �الأم���ل 

والتف���اوؤل ب���ل الداف���ع الق���وي ك���ي اأوا�صل ما 
بداأته، لن ي�صتطيع اأحد اأن يتوقع اأن اتباع نظام 
مع���ن وب�صي���ط ميك���ن اأن تنتج عن���ه مثل هذه 
�لنتائ���ج �الإيجابّية �ملبهرة، لهذ� �أج���د �أنه لز�ماً 
عل���ي �أن �أ�صاركك���م جتربت���ي، و�أنا�صدكم �لبدء 

بتغير منط حياتكم.
�صخ�صياً ب���د�أت �ألوم نف�ص���ي كثري� ب�صبب 
ع���دم تطبيق ذلك منذ �صن���وات بعيدة، اأي قبل 
اإ�صابت���ي بالأمرا����ض تلك، لذل���ك اأدعو اجلميع 
لأن يخ�ص�ص���وا ج���زءاً م���ن اأوقاته���م للريا�ص���ة 
وبذلك نكون قد طبقنا مقولة “الوقاية خر من 

العالج”. 
�أعرتف �أنني د�ئماً كنت �أختلق �الأعذ�ر لعدم 
ممار�ص���ة الريا�ص���ة، وه���ي نف�ض الأع���ذار التي 

اأظ���ن اأن اجلميع يرددونه���ا، وهي اجلو والوقت 
و�اللتز�مات �الجتماعي���ة و�لعائلية، يف ت�صوري 
اننا نبالغ كثراً يف ذل���ك، فالقليل من التنظيم 
�ص���وف يعطينا الوقت الكايف ملمار�صة ما نرغب 
به، علين���ا تغيري �لكثري من �الأ�صي���اء و�لعاد�ت 
ال�صلبي���ة الت���ي ت�صب���ب لن���ا الك�ص���ل واخلمول 
والتكالي���ة، كما علينا تعديل بع�ض �صلوكياتنا 
باملن���زل، فنح���ن اأ�صبحن���ا ل نقوم حت���ى ب�رشب 
امل���اء باأنف�صنا بل نعتمد على اخلدم ب�صكل غر 

مقبول نهائياً. 
ختاماً، وكما ذك���رت اآنفاً، ل�صت طبيباً. قال 
اهلل تعالى “الذي خلقني فهو يهدين والذي هو 
يطعمن���ي وي�صقن واإذا مر�صت فهو ي�صفن”، 

دعواتنا للجميع بتمام ال�صحة والعافية.

الفاصل بين الحرية الخاصة 
والمصلحة العامة

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

هل فكرمت يوما اأن تخرجوا من اإطار 
ذواتكم اأو اأنف�صك���م؟ دون اللهاث وراء 
�صخو�صك���م، و�جل���ري ور�ء در��صاتكم، 
واأعمالك���م، وحياتكم اخلا�صة؛ لتتدبروا 
اأدوراكم جت���اه البعيدين عنك���م؛ واأبناء 
جمتمعاتك���م وبلداتك���م، واأبن���اء بلدان 
هذه الأر�ض؟ اأم اأن الأمر – يف منظوركم 
- لي�ض م���ن اخت�صا�صك���م، ول يعنيكم 

اأ�صال!
اإن قول���ه تعالى )ويجعلك���م خلفاء 
الأر����ض(، ل ينطب���ق علين���ا، اأو - عل���ى 
الأق���ل - عل���ى الغالبي���ة العظم���ى منا؛ 
فنح���ن نفهم اخلالفة مبعن���ى )اخِللفة(، 
وزي���ادة �لن�صل، وتعم���ري �الأر�س بكرة 
الإجناب! ونفه���م الأر�ض مبعنى املكان 
اأو البل���د التي نعي�ض عل���ى ترابها! وقد 
ال�صي���ادة  مبعن���ى  ال�صتخ���الف  نفه���م 
البناي���ات  تعم���ر  اأو  و“الريا�ص���ة”، 

واملباين!
بع�صن���ا؛ �صيف����رش ال���كالم اأو الآي���ة 
القراآني���ة ب�ص���كل ديني متع�ص���ف، واأن 
الغر����ض م���ن اخلالف���ة ه���و بن���اء دولة 
وَمَنعتها،  �الإ�صالم، وتقوي���ة �صوكته���ا، 
وعنفوانه���ا، يف مقاب���ل اإ�صع���اف دول���ة 

الكفار!  
ل�صُت يف �ص���دد التف�ص���ر، فل�صت 
اأف�صل َمن يف�رش، اإنني يف �صدد التحفيز 
على التفكر حول دورنا يف هذه احلياة، 
وكيف اأننا نعي�ض وكل ما يهمنا - قوت 
يومن���ا، وم�صاحلن���ا، واأبناءن���ا، واحلي���ز 
اجلغ���رايف ال���ذي )نقب���ع( في���ه - دون 
التفّكر حلظة يف اله���ّم العاملي، والدور 
الأك���رب ال���ذي ُخلقنا لأجله، فاأن���ا ل اأظن 
– اأب���دا – اأن دوري ينح����رش يف البح���ث 
ع���ن زوج، واإجن���اب اأولد، والبح���ث عن 
وظيف���ة... وانته���ى الأمر! مل���اذا نعمل 
ب�ص���كل حمدد، �صخ�ص���ي، �أو بيتوتي، �أو 
رمبا حملّي جدا، دون اأن ننظر اإلى العامل 

والنا�ض اخلارجن عن اإطارنا؟  
اإنها لي�صت دع���وة للعب دور الأمم 
املتح���دة، اأو اجله���ات العاملية املعنية 
بالالجئ���ن، اأو املت�رشري���ن، اأو اإ�ص���الح 
العامل، فهذا دور جلل، يحتاج اإلى جهود 
جبارة، اإنه���ا دعوة لتو�صي���ع نظرتنا نحو 
العامل من حولن���ا، والتفكر خارج نطاق 
)�الأن���ا(، ومن ثم؛ �إدر�ك حجمها �ل�صغري 
ج���دا؛ كمادة، والكبر ج���دا كعقل؛ فيما 
ل���و ا�صتثمره���ا الواح���د من���ا بال�ص���كل 
اإنه���ا دع���وة لنقف���ز خ���ارج  ال�صحي���ح. 
لوحاتن���ا اخلا�ص���ة، التي حتم���ل �صورنا 
اأرواحنا حتلق  لنتخيل  ال�صخ�صية، دعوة 
خ���ارج اأج�صادها؛ لتتاأمله���ا، وت�صتوعب 
م���دى �صاآلتها، كطي���ار يناظ���ر الأر�ض 
م���ن �الأعايل، ال �ص���ك �صتك���ون �ل�صورة 

خمتلفة، والإح�صا�ض مغايرا جدا.
فه���م  اإل���ى  حتت���اج  اخلالف���ة،  اإن 
واإدراك كل واح���د منا؛ فردا فردا؛ دوَره 
احلقيق���ي؛ لن�ص���كل – مًع���ا - جمموًع���ا 
عددًيا ونوعًيا، قادرا على الفعل يف هذا 
الع���امل الكبر، الذي ل ن���رى منه؛ �صوى 
)اأنان���ا( اخلا�صة، والت���ي ل تتجاوز حمط 

اأقدامنا.

اخرج من نفسك...

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

فاتن 
حمزة
fatin.hamza
@gmail.com

و�صلتني موؤخر�ً �صكاوي من �أهايل 
بع����ض املناطق، ومنه���ا مدينة عي�صى 
جمم���ع 807، ي�صكون تكاثر �لفئر�ن يف 
املنطق���ة، ول يخف���ى عل���ى اجلميع  اأن 
بع�ض املناطق تتكد����ض فيها العمالة 
الوافدة، يف بيوت مهملة مت�صخة مليئة 
اأ�صبح���ت  حت���ى  والأدوات  باملع���دات 
و�لفئ���ر�ن! للح����ر�ت  مالئم���ا   مكان���ا 
معان���اة م�صتمرة ح���ول تزايدها وتزايد 
�لعز�ب �لذي���ن يقطنون و�صط �أحيائنا، 
حتى اأ�صبح���ت العمالة الوافدة ت�صيطر 
عل���ى بع�ض املناط���ق ال�صكنية م�صكلة 
خطراً على اأمننا وراحتنا و�صحتنا، رعب 
يعي�ص���ه �ص���كان الأحياء ب�صب���ب زيادة 
�ملخاطر و�لرو�ئ���ح و�الأ�صو�ت �ملزعجة 
الوافدي���ن  ه���وؤلء  ا�صتغ���الل  ب�صب���ب 
البيوت للعمل بعد النتهاء من اأعمالهم 
يف �لفرتة �ل�صباحي���ة معترينها ور�صا 
غ���ري نظامية غري مكرتث���ني باالأ�صو�ت 
كم���ا  واملزعج���ة،  املوؤرق���ة  العالي���ة 
ي�صكو البع����ض من مو�صيق���ى �صاخبة 
تخ���رج م���ن بيوته���م �صلب���ت �لعو�ئ���ل 
و�ص���ل  والبع����ض  واله���دوء،  الراح���ة 
به���م احلال ب���اأن يبيعوا اخلم���ور و�صط 
اجله���ات  تق���ف  الآن  وحت���ى  الأحي���اء 
 املخت�صة عاج���زة اأمام هذه التجاوزات.
كي���ف ل نخ�ص���ى تواجده���م والظواه���ر 
ال�صلبي���ة ت���زداد يوما بعد ي���وم، عالوة 
الت���ي  الغريب���ة  ال�صلوكي���ات  عل���ى 
بالتاأكي���د له���ا تاأثريه���ا �ل�ص���ار عل���ى 
الواف���دة  العمال���ة  وج���ود  جمتمعن���ا! 
و�لعو�ئ���ل  �ل�صكني���ة  �الأحي���اء  و�ص���ط 
لي����ض م�صكل���ة جدي���دة، اإل���ى متى يتم 
ال�صمت عنه���م رغم ا�صتياء املواطنن 
من ك���رة �لتج���اوز�ت و�الإ�ص���اءة �لتي 
تكاثره���م؟!  ب�صب���ب  له���ا   يتعر�ص���ون 
نح���ن بحاج���ة لقوان���ن �صارم���ة تعيد 
لالأه���ايل ر�حته���م وت�ص���رتد هويته���م 
واملالمح البحرينية الت���ي بداأت تغيب 
عن بع�ض املناط���ق، ل نريد لدخالء اأن 
يت�صبب���وا يف نزوح الأه���ايل من بيوتهم 
و�أحيائه���م وال نريد للباق���ني �أن يتاأثر 
اأبناوؤه���م م���ن رف���اق �ص���وء يتطبع���ون 
باأطباعهم و�صلوكياتهم، خماوف جعلت 
بع�ض الأهايل يحرم���ون اأبناءهم اللعب 
خ���ارج املن���زل والتنقل بحري���ة ب�صبب 
وج���ود ه���وؤلء الع���زاب و”ال�ص���كارى” 
 �لذين يرتنحون ليال ونهار� بال ح�صيب.
م�صلح���ة الوط���ن واملواطن ف���وق كل 
اعتبار، ناأمل اأن يتم البحث ب�صكل عاجل 
عن حل���ول متن���ع الأ����رشار واملخالفات 
املتزاي���دة وامل�صيئ���ة للمواط���ن، نحن 
بحاج���ة لدرا�ص���ة خطة جدي���دة تف�صل 
بيوت العم���ال عن املناط���ق ال�صكنية، 
ليتمكن اأهايل هذه املناطق من العي�ض 
براح���ة و�صالم، كم���ا نتمنى و�صع حلول 
مل�صكلة تكاثر �لفئر�ن و�لق�صاء عليها 

قبل تف�صي الأمرا�ض.

فئران تغزو بعض 
المناطق السكنية !

رؤية مغايرة

ztawfeeqi @gmail.com لست طبيبًا... ولكن زهير توفيقي



أحمد مهدي

استهل حامل اللقب فريق املحرق 
حملة الدفاع عن لقب كأس خليفة 
بن س��لامن لكرة السلة بفوز مئوي 
عريض عىل حساب سامهيج، فيام 
نج��ح فريق مدينة عيىس يف تجاوز 
نظريه فريق سرتة، يف املباراتني اللتني 
جمعتهام مس��اء أم��س )الثالثاء(، 

عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، 
يف ختام منافسات الدور التمهيدي 

للنسخة الثانية من املسابقة.
ويف اللق��اء األول، حق��ق مدين��ة 
عيىس فوزاًا س��هالاً ومس��تحقا عىل 
حس��اب س��رتة، بنتيجة )75/46(؛ 
ليتأهل ملالق��اة فري��ق االتحاد يف 

الدور املقبل.
وسيطر مدينة عيىس عىل مجريات 
املب��اراة وخ��رج فائزاًا يف األش��واط 
 ،20/10 اآليت:  بالنتائ��ج  األربع��ة 

16/4، 20/17 و19/15.
يف اللقاء الثاين، مزق املحرق شباك 
سلة نظريه سامهيج بنتيجة عريضة 

ا  قوامه��ا )117/44(؛ ليرضب موعداً
م��ع فريق األه��ي يف ال��دور ربع 
النه��ايئ، يف لقاء س��يقام األحد 18 

مارس الجاري.
وف��از املح��رق بأش��واط املب��اراة 
األربع��ة بالنتائ��ج اآلتي��ة: 31/4، 

29/7، 23/14 و34/19.

المحرق يتخطى سماهيج بكأس خليفة بن سلمان
ض����رب م���وع���ًدا م���ع األه���ل���ي ف���ي رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي

م���دي���ن���ة ع���ي���س���ى ي���ح���ق���ق ف��������وزا س���ه���ا ع���ل���ى س���ت���رة
محمد الدرازي

عزا مدرب الفريق األول لكرة السلة 
بنادي االتحاد الرصيب ديجان توميك، 

فوز فريقه مساء أمس األول عىل 
حساب الحالة ضمن الدور التمهيدي 

لكأس خليفة بن سلامن، إىل االستعداد 
الجيد والرتكيز الذهني واالنضباط 

التكييك.
وقال توميك ل� “البالد سبورت” إن 

الفوز مل يأِت مفاجأة، بل جاء نتيجة 
تحضريات جيدة واستعدادات عالية.

وأوضح الرصيب توميك أن الجهاز 
الفني للفريق عكف عىل رصد 

ومتابعة املنافس لتحديد مكامن 
القوة ونقاط الضعف، مشرياًا إىل أن 

جميع معلومات الخصم كانت واضحة 
لفريقه.

وأضاف مدرب البنفسج أن الفريق 
لعب برتكيٍز عاٍل يف الشقني الدفاعي 

والهجومي وركز عىل اللعب من داخل 
ا نجاح خططه الفنية  املنطقة، مؤكداً

التي أمثرت عن تحقيق الفوز.
وأشاد توميك باإلداء الجيد والروح 
القتالية التي ظهر بها العبو فريقه، 

ا أن جميع الالعبني دون استثناء  مؤكداً
قدموا مباراة مميزة.

وقال توميك إن املباراة كانت صعبة 
ا، إذ استطاع الحالة تقليص  جداً

الفارق يف مناسبتني وتعديل النتيجة 
يف واحدة. وأضاف “ال ميكنك القول 

إن املباراة كانت سهلة، الحالة ميتلك 
فريقا جيدا والعبني مقاتلني، ولكنه 

فقد الكثري من القوة يف املرحلة 
املاضية حينام خاض 3 لقاءات أمام 
فريق املحرق يف مرحلة التصفيات 

املؤهلة للمربع الذهبي للدوري، وهذا 
األمر أثر عليهم بشكل كبري”.

وتابع “من جانبنا، قدمنا مباراة جيدة 
املستوى. الالعبون اتبعوا التعليامت 
الفنية التي طلبتها منهم وطبقوها 

بحذافريها منذ البداية وحتى النهاية، 
وأنا فخور بهم”.

وذكر أن األمرييك دوغيت مثل إضافة 
قوية للفريق، مشرياًا إىل أنه تكّيف 
بشكل جيد ولعب دفاعياًا بصورة 

جيدة، وعمل عىل الحد من خطورة 
محرتف الحالة، كام أنه سجل نقاطا 

مهمة بلغت 42 نقطة، مشريا “يف 
بعض الحاالت الصعبة، عملنا بشكل 

جيد مع بعض واتخذنا بعض الخطط 
التكتيكية الذكية”.

وعن لقاء الدور ربع النهايئ، شدد 
توميك عىل أهمية يف املرحلة املقبلة 

للوصول إىل الدور نصف النهايئ.
وأضاف “ال يوجد مباراة سهلة، طوينا 
اآلن صفحة لقاء الحالة، لنوجه تركيزنا 

عىل املباراة املقبلة، إذ سنواجه إما 
سرتة أو مدينة عيىس. أثق بجميع 

الالعبني، وسنبذل أقىص الجهود لبلوغ 
املربع الذهبي ألغىل الكؤوس”.

ال يوجد لقاءات سهلة في الكأس

مدرب االتحاد توميك: فوزنا على الحالة ليس مفاجأة
البالد سبورت

ديجان توميك
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أكد عضو مجل��س إدارة اللجنة األوملبية، 
رئيس االتحاد البحريني للجمباز عبدالله 
ال��دورسي أن االتح��اد ب��دأ العمل عىل 
تأس��يس قاعدة قوية لرياضة الجمباز يف 
اململكة تش��مل جمي��ع أركان اللعبة من 
العبني وإداري��ني ومدربني وح��كام بعد 
تعيني مجل��س اإلدارة الجدي��د قبل أقل 
ا لتحقي��ق العديد من  م��ن ع��ام، متطلعاً
األه��داف لالرتقاء بلعب��ة الجمباز، ومن 

أبرزها توسيع قاعدة مامريس اللعبة.
وأض��اف الدورسي ل��� “البالد س��بورت” 
أن لعب��ة الجمب��از تعترب م��ن الرياضات 
ا  األوملبية املهمة والتي تستقطب اهتامماً
كبرياًا من مختل��ف الجامهري عىل امتداد 
العامل، وتحظى بنس��بة متابعة كبرية من 
الن��اس يف دورات األلعاب األوملبية، ألنها 
لعبة رياضي��ة وجاملي��ة يف الوقت ذاته 

ويس��تمتع به��ا م��ن يش��اهدها ولكنها 
تتطلب تكوين قاعدة كبرية من املامرسني 

لها من كال الجنسني.
وأوض��ح ال��دورسي أن قاع��دة الالعبني 
باململكة يف تزايد مس��تمر يف ظل الجهود 
الكبرية التي يبذلها مجلس اإلدارة، كام أن 
ا  االتحاد يعمل عىل زيادة اللعبة، مش��رياً
إىل أن األوملبي��اد املدريس ال��ذي تنظمه 
اللجن��ة األوملبي��ة بالتع��اون م��ع وزارة 
الرتبي��ة والتعليم يش��كل أهمية كبرية يف 
تحقيق ه��ذا الهدف بعدما اس��تقطبت 
مس��ابقة الجمباز حوايل 100 مشارك من 
كال الجنس��ني من ممثي مدارس مملكة 
البحري��ن وه��و م��ا يع��ّزز العالق��ة بني 
مس��ؤويل االتحاد والالعبني ويس��اهم يف 
احتضان املزيد م��ن املواهب وضمها إىل 

املنتخب.

وتطل��ع ال��دورسي ألن تس��هم الجه��ود 
إىل تكوي��ن مدربني وطني��ني عىل كفاءة 
عالية من األداء لقي��ادة املنتخب، حيث 
يرشف عىل املنتخب حاليًّا مدرب تونيس 
ا لربنام��ج التضامن  تم اس��تقطابه تنفيذاً

األوملب��ي عىل م��دى عدة ش��هور للبدء 
يف عملي��ة التأس��يس والتكوين وتدريب 

املدربني وتأهيلهم بالصورة املطلوبة.
وع��ىل صعيد آخر، أع��رب الدورسي عن 
اعت��زازه الكب��ري بتكليف رئي��س اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة له بتويل رئاس��ة لجنة 
التس��ويق التابعة للجنة األوملبية، مشرياًا 
إىل أن��ه بص��دد إع��داد خط��ة متكاملة 
لتسويق أنش��طة وبرامج اللجنة األوملبية 
ا “إننا بحاجة إىل جميع  البحرينية، مضيفاً
كاف��ة برامج وأنش��طة اللجن��ة األوملبية 
باإلضافة إىل بطوالت االتحادات الرياضية 
لتس��ويقها وفق خط��ة متكامل��ة.. لدي 
تص��ور به��ذا الخصوص وأمتن��ى تطبيقه 
خ��الل الفرتة القادمة وكي أمل أن أنفذه 

عىل أرض الواقع”.  

الدوسري: نسعى لتوسيع قاعدة الجمباز ومدرب تونسي للمنتخبات
خ��ط��ة ت��س��وي��ق��ي��ة ل��ل��ج��ن��ة األول��م��ب��ي��ة

من منافسات الجمباز

حسن علي

األبعاء 14 مارس 2018 
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عبداهلل الدوسري

التنفيذي للش��ؤون  بحض��ور املدي��ر 
الرياضي��ة عبدالجليل أس��د، انطلقت 
صب��اح أم��س األول بفندق “اس��دال 
الخلي��ج” أوىل دورات دبل��وم اإلدارة 
األكادميية  تنظمه��ا  الت��ي  الرياضي��ة 
األوملبي��ة البحريني��ة بالتع��اون م��ع 
لجن��ة التضامن األوملبي التابعة للجنة 
األوملبي��ة الدولي��ة، وذل��ك يف إط��ار 
الخطة السنوية لألكادميية والرامية إىل 
تطوير وصقل الكوادر اإلدارية العاملة 
مبختلف الهيئات الرياضية يف اململكة.

وبل��غ عدد املش��اركني يف ال��دورة 20 
��ا ممن اجتازوا الدورة التمهيدية  دارساً
ل��إدارة الرياضي��ة والذي��ن ميثل��ون 
مختلف االتحادات الرياضية باإلضافة 
إىل وج��ود ممثل م��ن املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة واللجن��ة األوملبية 

البحرينية.
وتتن��اول الدورة الت��ي تقام عىل مدار 
ع��ام كام��ل 6 م��واد رئيس��ية وهي 
تنظيم املؤسسات الرياضية واألوملبية، 
االسرتاتيجية، املوارد البرشية، الشؤون 

الفعاليات  التس��ويق، وتنظيم  املالية، 
الرياضية، وسيكون املشاركون مؤهلني 
إلدارة منظامته��م الرياضي��ة بج��ودة 

وفعالية بعد اجتيازهم الدورة.
وقد رحب أس��د باملش��اركني يف هذه 
ال��دورة املتقدمة، ونق��ل لهم تحيات 
األمني العام للجنة األوملبية البحرينية 
عبدالرحم��ن عس��كر، متمنيًّ��ا له��م 
دوام النج��اح والتوفي��ق، ك��ام ق��دم 
الش��كر لجميع املحارضين واملنظمني 
ا أن اللجنة األوملبية  واملتطوعني، مؤكداً
تعّول كثرياًا عىل مخرجات هذه الدورة 

يف برامجها وخططها التطويرية للعمل 
اإلداري يف االتحادات الرياضية.

وم��ن جانبه��ا، أكدت رئيس��ة قس��م 
األوملبية  باللجن��ة  األوملبي  التضام��ن 
دورة  أن  مردان��ة  مري��م  البحريني��ة 
اإلدارة الرياضية املتقدمة، والتي تقام 
بالتعاون م��ع لجنة التضامن األوملبي، 
ته��دف إىل تطوير ق��درات اإلداريني 
وتقدي��م دراس��ات فردي��ة ميداني��ة 
والعمل ع��ىل تبادل الخ��ربات ليكون 
املش��ارك فيام بعد مؤه��الاً للعمل يف 
االتحادات الرياضية، ويشرتط الحضور 

بنس��بة 100 %، وتقدي��م ع��دد من 
الع��روض والدراس��ات البحثية وعدد 
من املهام األخرى التي س��تكون تحت 
إرشاف رئي��س األكادميية الدكتور نبيل 
ط��ه بتفويض م��ن برنام��ج التضامن 
األوملبي حيث تهدف الدورة إىل تطوير 
ثقافة حل الصعوبات والتحديات التي 

تواجه اإلداريني.
األوملبي��ة  اللجن��ة  أن  وأوضح��ت 
البحرينية حريصة عىل االس��تفادة من 
برامج التضامن األوملبي مبا يس��هم يف 
تعزي��ز مخرج��ات الحرك��ة الرياضية 
وتخريج كوكبة من اإلداريني املتميزين 
القادري��ن ع��ىل تحمل أعب��اء العمل 
اإلداري ب��كل جدارة واقتدار، موضحة 
أن دبل��وم اإلدارة الرياضي��ة املتق��دم 
ا ملسلس��ل الدورات التي  يعترب امتداداً
اس��تفادت منها اللجن��ة األوملبية عىل 
املس��توى الفني واإلداري، معربة عن 
أمله��ا يف أن يحق��ق جميع الدارس��ني 

االستفادة املرجوة.

ا يستمر حتى 26 مارس الجاري. ويأيت التجمع اإلعدادي للمنتخب  يبدأ منتخبنا األوملبي لكرة القدم، مساء اليوم، تجمعاً
ا لخوض لقاءين وديني أمام نظريه اإلمارايت يومي 24 و26 يف البحرين، وذلك يف فرتة أيام “الفيفا”. واختار مدرب  استعداداً

املنتخب، التونيس سمري شامم، 30 العباًا يف القامئة، وهم: عبدالعزيز خالد، سامل عادل، أنور أحمد وحسن الكراين )النجمة(، 
حسن مدن، قاسم حبيب وعباس العصفور )الشباب(، أحمد صالح وعبدالعزيز حسني )مدينة عيىس(، سيد محمد أمني 
)سرتة(، محمد مرهون، صالح محمد، عدنان فواز، حمد شمسان، عبدالله الجزيري وسلامن أحمد )الرفاع(، عبدالرحمن 

محمد )الحد(، عامر محمد )املنامة(، محمود البناي ومرتىض عبدالجبار )االتحاد(، عبدالله الحاييك وحمزة أحمد )املحرق(، 
عي حسن يحيى )األهي(، يارس محمد )البحرين(، أحمد الرشوقي )البديع(، حسني الخياط وجاسم خليف )الرفاع الرشقي(، 

سيد هاشم عيىس، سامل حسني ويوسف حبيب )املالكية(. يشار إىل أن التجمع يعد فرصة جيدة ومناسبة للجهاز الفني 
للمنتخب لالطالع بصورة أكرب عىل الالعبني املختارين، خاصة مع االستفادة من املبارتني الوديتني أمام منتخب اإلمارات.

بالتعاون مع لجنة التضامن األولمبي

انطالق أولى دورات دبلوم اإلدارة الرياضية باألكاديمية األولمبية

ال����ي����وم ب�����دء ت��ج��م��ع ال��م��ن��ت��خ��ب األول���م���ب���ي

ضاحية السيف                  اللجنة األولمبية

أسد يتوّسط المحاضرين والمشاركين في الدورة اإلدارية المتقدمة

  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(

الرفاع يرصد العبي الحالة
البالد سبورت: 

 يتجه نادي الرفاع نحو 
التعاقد مع العبي فريق 
الحالة عىل سبيل اإلعارة 

لنهاية املوسم؛ لتدعيم 
صفوف الفريق األول 

لكرة السلة فيام تبقى من 
منافسات املوسم الريايض.

وأورد الحساب الرسمي للنادي 
ا  عىل موقع التواصل االجتامعي “انستغرام” ترصيحاً

لرئيس جهاز كرة السلة محمد العجمي أكد فيه تحرك 
جهاز اللعبة برصد عدد من العبي فريق الحالة، بعد 

انتهاء موسم الفريق الربتقايل بخسارته أمس األول أمام 
االتحاد يف الدور التمهيدي لكأس خليفة بن سلامن، 

وفقدانه فرصة املنافسة عىل الدوري حينام خرس أمام 
املحرق يف تصفيات املربع الذهبي.

وقال العجمي يف ترصيحه إلعالم الرفاع إن الفريق يسعى 
الستقطاب عدد من العبي الحالة بنظام اإلعارة فيام 
تبقى من املوسم؛ لتدعيم صفوف الساموي يف املربع 

الذهبي لدوري زين لكرة السلة إضافة إىل مسابقة كأس 
خليفة بن سلامن.

طالب “سانت كريستوفر” يزورون الحلبة 

الصخري – حلبة البحرين 
الدولية: تتواصل الحملة 

الرتويجية لسباق 
FORMULA 1 - جائزة 

البحرين الكربى لطريان 
الخليج 2018 يف مدارس 

مملكة البحرين وفعالياتها 
االجتامعية، حيث زارت 

مدرسة سانت كريستوفر حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة 
السيارات يف الرشق األوسط” لتعريف الطلبة عىل السباق العاملي الذي 
سيقام يف حلبة البحرين الدولية خالل الفرتة من 6 إىل 8 أبريل املقبل. 

ا  وزارت مدرسة سانت كريستوفر مرافق حلبة البحرين الدولية بدءاً
من برج صخري، املركز اإلعالمي ومركز التحكم بالسباقات، وتم توزيع 

الكتيبات الخاصة بالسباق وبوسرتات الخاصة بسباق الفورموال وان، كام 
عرّفهم موظفو الحلبة عىل املزيد عن سباق الفورموال وان والسباقات 

املساندة والفعاليات الرتفيهية التي ستقام عىل هامش السباق، كام تم 
توزيع العديد من الهدايا املقدمة من الحلبة لطلبة املدرسة. وميكن 
للراغبني يف سباق FORMULA 1 - جائزة البحرين الكربى لطريان 

الخليج 2018 لهذا العام رشاء تذاكرهم من مراكز بيع التذاكر الخاصة 
بحلبة البحرين الدولية يف مجمع الستي سنرت، وللمزيد من املعلومات 
 www.bahraingp.com الرجاء زيارة املوقع اإللكرتوين لحلبة البحرين

أو االتصال بالخط الساخن 17450000.

جانب من الزيارة

أحمد التاجر

علي مجيد

قدم املدرب الوطني أحمد التاجر 

اعتذاره رسميا إلدارة نادي التضامن 

عن إكامل املشوار مع الفريق األول 

فيام تبقى من منافسات للموسم 

الريايض الجاري.

وخلفت النتائج السلبية التي ظهر 

عليها الفريق خالل الدور التمهيدي 

إضافة ملسابقة كأس رئيس االتحاد 

بعد ميض 4 جوالت من انطالقتها، قرار 

اعتذار التاجر عن إكامل مشواره عىل 

رأس الهرم الفني للفريق التضامني.

ويف ترصيح رئيس جهاز اللعبة بنادي 

التضامن جاسم الفردان، أشار ل� 

“البالد سبورت” إىل أن النتائج التي 

حصدها الفريق مل تسعف التاجر 

لالستمرار رغم وجود التطور والتقدم 

عىل صعيد املستوى الفني وهذا ما 

ا  ملسه جميع منتسبي النادي. مضيفاً

“مل نرد أن تصل األمور إىل نقطة 

التباعد، وتحدثنا مع التاجر الستيضاح 

املوقف إال أن ذلك قد حدث”، وأنهم 

هم يف مجلس إدارة النادي يثمنون 

العمل والجهد الذي قدمه طيله 

وجوده مع الفريق.

وكشف الفردان عن أن املدرب 

الوطني خالد املراغي هو من 

سيخلف التاجر يف قيادة الفريق 

األول فيام تبقى من منافسات 

ا أن املراغي  املوسم الجاري. مؤكداً

املتعاون مع ناديه ويرشف عىل 

تدريب فئة الناشئني، عىل دراية 

ومتابعة للفريق األول بحضوره 

للتدريبات ومبارياته، وهذا بكل 

تأكيد سيساعده يف مهمته الحالية، 

واآلمال معقودة عليه يف الظهور 

املرشف وتحقيق النتائج املرضية التي 

تلبي طموح منتسبي النادي.

يذكر أن بداية التاجر مع فريق 

التضامن كانت يف الدور التمهيدي، 

ولعب 10 مباريات، فاز يف واحدة 

وخرس 9 جوالت، واحتل املركز األخري 

برصيد 12 نقطة. ويف مسابقة كأس 

رئيس االتحاد لعب 4 مباريات، خرس 

يف 3 وتعادل يف واحدة وهو يف املركز 

قبل األخري.

المهمة ي��ك��م��ل  وم���راغ���ي  ال��ت��ض��ام��ن...  ل��ي��د  ي��ع��ت��ذر  ال��ت��اج��ر 

سمير شمام

حقق فريقا أم الحصم واالتفاق االنتصار 
يف الجولة الخامسة من منافسات كأس 
رئيس االتحاد لتحديد املراكز من 5 إىل 
11 ل��دوري أندية الدرج��ة األوىل لكرة 

اليد والتي أقيمت يوم أمس.
ففي املباراة الثاني��ة متكن االتفاق من 
عبور محطة البحرين بصعوبة وبنتيجة 
)26/27(. وبذل��ك رف��ع رصيده إىل 16 
نقط��ة معززاًا موقفه يف ترتيب الس��لم 
باملركز الثاين، والبحرين بخسارته الثالثة 
صار رصيده 9 نقاط يف املركز الخامس.

يف املب��اراة األوىل، اكتس��ح أم الحص��م 
نظريه توبي بفارق 12 هدف وبنتيجة 
)27/39( بعدم��ا انتهى الش��وط األول 

أه��داف   3 بف��ارق  ��ا  أيضاً لصالح��ه 
)15/18(، ليغ��رد يف ص��دارة الرتتي��ب 
برصيد 16 نقط��ة، وأصبح رصيد توبي 
15 نقطة يف املرك��ز الثالث. أدار اللقاء 
طاقم مكون من معمر الوطني ومحمد 

ريض.
الشوط األول ش��هد ندية وقوة ورسعة 
يف األداء بني الالعبني منذ البداية، وظهر 
الفريقان بشكل جيد ولنتيجة متقاربة 
إىل أن أخذ أم الحصم األفضلية والتقدم 
مس��تغالاً صح��وة الحراس��ة ونجاع��ة 
هجومه. ويف الش��وط الث��اين رضب أم 
الحصم بش��كل قوي للغاي��ة يف جميع 
خطوط��ه وس��ط مش��اكل ال تع��د وال 

تح��ىص يف أداء توبي؛ ليتكبد خس��ارة 
كبرية. أدار اللقاء طاقم مكون من عي 

عيىس وحسني معتوق.
برز يف أم الحصم الجناح عي ش��عيب 
س��عود  وت��اله  أه��داف   9 مس��جالاً 
عبدالرحمن 8 أه��داف وفيصل محمد 
5 أه��داف، وم��ن توب��ي أحمد موىس 
بتس��جيله 8 أهداف وسيد عي عباس 
5 أهداف وسيد هاشم عي 3 أهداف.

لقاء اليوم

تختت��م الجولة الي��وم األربع��اء بلقاء 
الش��باب )12 نقطة( مع س��امهيج )4 

. نقاط( يف متام الساعة 7 مساءاً

منع المكبرات 

أصدر االتح��اد البحرين��ي لكرة اليد 
ق��راراًا يقيض مبنع اس��تخدام مكربات 
الصوت من ِقبل رؤساء روابط األندية 
فيام تبقى من منافس��ات للموس��م 

الريايض الجاري.
جاء ذل��ك يف الخطاب ال��ذي اتخذه 
وعمم��ه لألندية يوم األح��د املايض، 
بداعي وجود س��وء اس��تخدام ملكرب 
الصوت يف تش��جيع الفرق املتنافسة، 
وأن مراق��ب املباراة لدية الصالحيات 
لتنفي��ذ ه��ذا الق��رار يف ح��ال ت��م 

مخالفته. من لقاء أم الحصم وتوبلي أمس

أم ال��ح��ص��م واالت���ف���اق ي��ن��ت��ص��ران ب��ك��أس رئ��ي��س االت��ح��اد
علي مجيد

ات����ح����اد ال���ي���د ي��م��ن��ع م���ك���ب���رات ال���ص���وت

وجاءت بداية املباراة ضعيفة فنياًا، 
وتقدم سرتة أوال )6/3( بثالثيتي 
محسن عبدالرضا، قبل أن يصوم 
عن التسجيل ألكرث من 5 دقائق؛ 
بسبب ترسع العبيه يف التصويب 
ووقوعهم يف األخطاء الهجومية، 

التي استغلها مدينة عيىس لتعديل 
النتيجة 6/6 منتصف الربع، قبل أن 
يوسع الفارق تدريجيا وصوال لحسم 

الربع ملصلحته بنتيجة 20/10.
وبدأ مدينة عيىس الربع الثاين 

بالدفاع الضاغط يف كل امللعب، 

نجح به يف منع منافسه من 
التسجيل حتى الدقيقة الثالثة، كام 
استغل الكرات الضائعة واملقطوعة 

لشن الهجامت املرتدة الرسيعة، 
ليعزز تقدمه 26/10.

ومل تنجح تدخالت مدرب سرتة 
نجاح ميالد يف تغيري واقع الشوط 

وإعادة فريقه ألجواء املباراة 
واكتفى بتسجيل 4 نقاط فقط 
مقابل 16 للمدينة الذي عّمق 
الفارق مع نهاية الشوط األول 

بواقع 36/14.

وواصل مدينة عيىس فرض أفضليته 
عىل مجريات الشوط الثاين بفضل 
األداء املتزن والجامعي يف الدفاع 
والهجوم وتنويع اللعب وإجادة 

التصويبات الثالثية الناجحة التي 
تألق فيها منصور جابر؛ لريفع غلة 

النقاط مع نهاية الربع الثالث 
56/31. ومل يأِت الربع األخري بجدير 

يذكر، إذ واصل املدينة هوايته 
يف التسجيل من مختلف املواضع 

وحسم املباراة ملصلحته بنتيجة 
 .75/46

وجاءت املباراة من طرف واحد 
هو حامل اللقب املحرق، الذي 
سيطر عىل مجريات اللقاء طوال 

وعرضا، ومل يواجه أدىن صعوبة يف 
تحقيق الفوز.

وعمد مدرب املحرق الرصيب 
تورمان عىل إرشاك جميع الالعبني 

للحفاظ عىل مخزونهم اللياقي؛ 
تحضرياًا للقاء األهي املقبل.

يف املقابل، مل يستطع سامهيج 
مجاراة قوة ونجوم املحرق ورفع 

الراية البيضاء مبكراًا، وحاول 

أن يخرج بأقىص فائدة فنية 
ا للدوري الفيض. استعداداً

وتسيد املحرق اللقاء منذ البداية 
بعدما تقدم 20/4 منتصف الربع 
األول، قبل أن يفوز يف هذا الربع 

ب�31/4.
وواصل املحرق أفضليته يف الربع 
الثاين الذي عّمق فيه الفارق إىل 
49 نقطة مع نهاية الشوط األول 

بواقع 60/11.
ومل يتغري واقع الحال يف الشوط 

الثاين الذي استمر فيه املحرق 

بتعزيز الفارق وصوال إىل 58 

نقطة بنهاية الربع الثالث 83/25.

وكرس املحرق حاجز املئة نقطة 

مع نهاية املباراة التي حسمها 

بنتيجة 117/44.

وكان الالعب أفضل مسجل يف 

صفوف املحرق أحمد املطوع 

بتسجيله 25 نقطة، وأضاف عي 

عباس 22 نقطة، فيام ساهم 

األمرييك آرنيت بتسجيل 21 

نقطة.

ال������م������ح������رق وس����م����اه����ي����جس���������ت���������رة وال������م������دي������ن������ة

جانب من اللقاءجانب من اللقاء )تصوير خليل إبراهيم( 

يونس جناحي، حسين أحمد وبدر العنزور.عبدالكريم شكيب، عبدالرضا عبدالحسين وعادل شمس. أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم
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مث��ن األم��ن الع��ام للمجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة الش��يخ سلامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة املب��ادرة النوعية 
التي أطلقها ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، واملتمثلة يف برنامج 
)استجابة( الهادف إىل استثامر املنشآت 
التابع��ة ملكيته��ا للدول��ة  الرياضي��ة 
والعمل عىل إيج��اد مصادر دخل ثابتة 
جدي��دة لتع��ود عائداته��ا بالنفع عىل 
القطاع الريايض عامة، وتخفيف األعباء 

التي تتحمله��ا الدول��ة يف دعمها لهذا 
القطاع.

واعترب الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة أن مبادرة س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة تنس��جم مع روح 
املرشوع اإلصالحي لعاهل البالد جاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة الهادف 
لدع��م مس��رية التنمية املس��تدامة يف 
اململك��ة، كام تواك��ب توجيهات رئيس 
ال��وزراء صاحب الس��مو املل��ي األمري 
خليفة بن س��لامن آل خليف��ة، ورؤية 
ويل العهد نائب القائ��د األعىل النائب 
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء صاحب 

السمو امللي األمري سلامن بن حمد آل 
خليف��ة الداعية إىل تطوي��ر القطاعات 

الحكومية.
وأوض��ح األمن الع��ام للمجلس األعىل 
للش��باب والرياضة أن إط��الق برنامج 
)اس��تجابة( يرتجم حرص س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليفة عىل النهوض 
مبختل��ف مكون��ات منظوم��ة العم��ل 
الش��بايب والريايض يف اململكة، مبينا أن 
هذا الربنام��ج الطموح يعت��رب امتدادا 
قة التي  لسلس��لة من املب��ادرات الخالاّ
يحرص س��موه عىل تبينه��ا عىل امتداد 
الس��نوات املاضي��ة؛ من أج��ل منفعة 

وصالح الحركة الشبابية والرياضية.
وأكد الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم آل 
خليف��ة عىل اآلث��ار اإليجابي��ة لربنامج 
)اس��تجابة( ع��ىل مس��تقبل الرياض��ة 
البحرينية من خالل العمل عىل تفعيل 
الجان��ب التس��ويقي واالس��تثامري يف 
املجال الريايض، وإيج��اد مصادر دخل 
تس��اهم يف دع��م الحرك��ة الرياضي��ة، 
والتخفي��ف من األعب��اء املالي��ة التي 
تتحملها الدولة يف دعم القطاع الريايض، 
مش��يدا بقرار س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة بتشكيل لجنة التنسيق 
واملتابعة والتنفي��ذ إلدارة هذا الربنامج 

وما يتمتع به أعضاء اللجنة من خربات 
مرتاكمة  يف مجال االستثامر والتسويق.

وأكد الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم آل 
خليفة أهيمة تضاف��ر مختلف الجهود 
الرس��مية واألهلي��ة؛ من أج��ل إنجاح 
برنام��ج )اس��تجابة( وترجم��ة أهدافه 
املتميزة عىل أرض الواقع، مشريا إىل أن 
األمانة العامة للمجلس األعىل للشباب 
والرياضة س��تعمل عىل تهيئة األرضية 
املناس��بة لتنس��يق الجهود املبذولة يف 
هذا اإلطار مبا يجس��د اآلمال العريضة 
املعقودة عىل ه��ذا الربنامج؛ من أجل 

منو وتطوير الحركة الرياضية.

سلمان بن إبراهيم: برنامج “استجابة” يواكب أهداف التنمية المستدامة
أشاد باآلثار اإليجابية لمبادرة ناصر بن حمد 

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

ك��رَّم النائب األول لرئي��س املجلس األعىل 
للش��باب رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى الرئيس الفخ��ري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليف��ة، الفائزي��ن باملراكز 
األوىل مبسابقة التصوير الفوتوغرايف تحت 
شعار #أقوى_صورة والتي شهدتها بطولة 
#اقوى_رجل_بحرين��ي، خالل منافس��ات 
البطولة التي أقيمت تحت رعاية س��موه،  
وبتنظي��م م��ن املكت��ب اإلعالمي لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد بن عيىس آل خليفة 
تحت ش��عار #خلك_وحش” ب� “#خليج_
البحري��ن” يف الفرتة -22 24 فرباير املايض، 
والت��ي وج��ه س��موه بتحصي��ص ريعه��ا 
لدع��م مرىض الرسط��ان، والتي تأيت ضمن 
مبادرات سموه الداعمة للمجالن الريايض 
واإلنس��اين، وذل��ك بحضور رئي��س اللجنة 
املنظمة العلي��ا عم��ر عبدالعزيز بوكامل 
مدير املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 

بن حمد بن عيىس آل خليفة.
جاء ذلك ع��ىل هامش اس��تقبال وتكريم 
س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة 
للجه��ات الرس��مية وال��رشكات والرع��اة 
املس��اهمن بطولة #اقوى_رجل_بحريني، 

حيث حص��ل عىل املركز األول باملس��ابقة 
املصورة س��ناء الله محمد عيل، فيام حقق 
املركز الثاين املصور أحمد إبراهيم الدييس، 
وفاز باملركز الثال��ث املصور جابر عبدالله 
يحيى. كام وكرم س��موه رئيس املس��ابقة 
املصور حسن مؤمن، وكانت لجنة تحكيم 

املس��ابقة، برئاس��ة املصور ع��يل الرفاعي، 
وعضوية املص��ور جان البل��ويش واملصور 

حسن مؤمن.
وبهذه املناسبة، قال سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليف��ة: “بداية، نهنئ املصورين 
الفائزين باملراكز األوىل مبس��ابقة التصوير 

والت��ي  #أقوى_رجل-بحرين��ي،  ببطول��ة 
ش��هدت مش��اركة أكرث م��ن 40 مصورت 
ومصورة م��ن الش��باب البحرين��ي. فإننا 
نفخر كثريا مبا ش��هدته هذه املسابقة من 
طاقات ش��بابية مبدعة يف مجال التصوير 
الفوتوغ��رايف، والت��ي عكس��ت من خالل 
عدس��اتها أح��داث وفعالي��ات البطول��ة، 
والتي منح��ت جاملية خاصة لهذا الحدث 
من خالل الص��ور التي تم التقاطها، والتي 
بالتأكيد س��تكون ش��اهدة ع��ىل فعاليات 

النسخة األوىل من هذه البطولة”.
وأضاف س��موه: “اعتامدن��ا بإطالق هذه 
املس��ابقة كان الهدف منه توس��يع دائرة 
األهداف التي رسمناها يف بطولة #أقوى_
رجل_بحرين��ي، والت��ي مل تقت��ر ع��ىل 
الجانب الريايض واإلنس��اين فحسب، وإمنا 
تعدى ذلك لتكون ه��ذه البطولة حاضنة 
لطاق��ات مبدع��ة من الش��باب البحريني 
عىل مستوى التصوير الفوتوغرايف، ويكون 
الهدف منها منح مس��احة لهؤالء املبدعن؛ 
ليكونوا مشاركن ومساهمن يف نجاح هذا 
امللتقى الريايض”، متمنيا سموه يف الوقت 
ذاته التوفيق والنجاح للفائزين وحظا أوفر 

لبقية املشاركن.

خالد بن حمد يكرِّم الفائزين بمسابقة 
التصوير في “أقوى رجل بحريني”

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

سمو الشيخ خالد بن حمد يكرم صاحب المركز األول

الشيخ سلمان بن إبراهيم 

انطالق 4 بطوالت في يوم 
السباقات الوطنية 

الصخري- حلبة البحرين الدولية: ينطلق عىل مضامر حلبة البحرين 
الدولية “موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط” يوم السباقات 

الوطنية بأربع بطوالت محلية وإقليمية ومبشاركة نخبة من السائقن 
من البحرين ودول الخليج ومختلف دول العامل، وذلك بانطالق 

أربع جوالت أبرزها بطولة البورش جي يت 3 الرشق األوسط، البطولة 
املحلية “تحدي حلبة البحرين الدولية CC 2000” بطولة البحرين 
.BMR600 بطولة الدراجات النارية ،BSSP125 للدراجات النارية

وتبدأ الفعاليات يف يومي السباقات الوطنية الجمعة والسبت املوافق 
16 و17 مارس من 11 صباحا وتستمر اإلثارة والسباقات حتى 9 

مساء. أما يوم السبت، فستنطلق منافسات بطولة البورش من 11 
صباحا وحتى 4:30 مساء، فال تفوتكم اإلثارة والتحدي وتشجيع 

السائقن البحرينين املشاركن يف ظل التذاكر الرمزية املتوفرة بسعر 
دينارين للكبار، ودينار واحد للصغار ليومي السباق، وتدعو حلبة 

البحرين الدولية جميع الوسائل اإلعالمية للحضور وتغطية الفعالية.
ويشمل يوم السباقات الوطنية أربع بطوالت أبرزها الجولة الخامسة 

من بطولة البورش جي يت 3 الرشق األوسط، الجولة الخامسة من 
البطولة املحلية “تحدي حلبة البحرين الدولية CC 2000” من 

بطولة البحرين للدراجات النارية BSSP، بطولة الدراجات النارية 
.BMR600

ويشارك ضمن الجولة الخامسة من تحدي كأس البورش جي يت 3 
الرشق األوسط 18 سائقا من مختلف أنحاء العامل، وأبرزهم من 

البحرين الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة، سمو الشيخ عيىس بن 
عبدالله آل خليفة، من عامن الفيصل الزبري، خالد الوهيبي، من 

السعودية محمد السعد، من بريطانيا غالن جيدي، توم ألفنت، مارك 
رادكليف، من أملانيا كرستن تيلي، روب فريجنز و شاريل فريجنز، 

ديالن برييرا، ماقنوس أوهان و كريستوفر بريغستورم، دانيال لو 
والفرنيس جن بابتيس سيمينور، وسول هاك ومايكل كنتزون.

النجمة  ن��ادي  تنتظ��ر جامه��ري 
انتخ��اب مجل��س اإلدارة الجديد 
للدورة االنتخابية التي متتد حتى 
2022 بعدما حسم عيىس القطان 
منص��ب الرئاس��ة بالتزكية لوالية 

ثانية.
الت��ي تقدمت  القامئ��ة  وتش��هد 
لعضوي��ة مجل��س اإلدارة خليط 
م��ن الوج��وه الب��ارزة مبختل��ف 
منه��ا  اإلداري��ة،  التخصص��ات 
والقانوين؛  والثق��ايف  والفني  املايل 
ليش��كلوا توليف��ة متمي��زة تبرش 
مبس��تقبل واعد للنادي العاصمي 
بغض النظر عن نتيجة االنتخابات 
التي ستسقط مرشح واحد فقط، 
بعدما ترشح 12 عضوا يتنافسون 
عىل 11 مقعدا مبجلس اإلدارة من 
بينهم 4 وجوه جديدة، ولو تقدم 
11 عضوا فقط لفازوا بالتزكية من 
دون الحاجة إىل صناديق االقرتاع.

وترشح لعضوية مجلس اإلدارة كل 
من الشيخ عبدالرحمن بن مبارك 
آل خليف��ة، عبدالرحم��ن اللظي، 
حسن ميالد، مطر الذوادي، عقيل 
موىس، ص��الح بوزي��د الدورسي، 

ص��الح الرفاع��ي، في��ام ش��هدت 
عملية الرتشح دخول أربعة وجوه 
جدي��دة، وهم مهن��د حمد، بدر 
العس��ومي، فهد الرميحي، السيد 
عدنان السكندري، فيام غاب من 
مجل��س اإلدارة الس��ابق كل من 
يوس��ف الزياين، وعباس أحمدي، 

وعمر عبدالغفار.
ويف اس��تعراض موج��ز لألس��امء 
املرشحة نجد بأن املجلس الجديد 
أعض��اء مجلس  سيش��هد معظم 
مقدمته��م  ويف  الس��ابق  اإلدارة 
عبدالرحم��ن اللظي ال��ذي يعترب 

أقدم عضو مجل��س اإلدارة، وهو 
مبثابة األب الروحي للنادي، وكان 
يشغل منصب النائب الثاين لرئيس 
الن��ادي. أما الش��يخ عبدالرحمن 
ب��ن مبارك آل خليف��ة، فهو وجه 
نجاموي معروف ويعد ثاين أقدم 
عضو مبجلس اإلدارة، وكان يشغل 

منصب النائب األول للرئيس.
حس��ن ميالد س��بق وأن ش��غل 
منص��ب أمان��ة ال��رس يف الدورة 
االنتخابي��ة قبل املاضي��ة قبل أن 
يتحول لرئاس��ة اللجن��ة الثقافية 
يف الدورة املاضية؛ بس��بب بعض 

الظروف الخاصة، وبالنس��بة ملطر 
الذوادي، فإنه كان رئيس��ا لجهاز 
ك��رة القدم، وس��بق ل��ه أن توىل 
رئاس��ة جه��از الك��رة الطائرة يف 
دورات انتخابي��ة س��ابقة، ويعترب 

أحد أبرز الداعمن للنادي.
صالح الرفاعي كان رئيس��ا لجهاز 
كرة اليد وترك خالل عمله بصمة 
إداري��ة كب��رية توج��ت بتحقيق 
فريق ك��رة اليد بطول��ة الدوري. 
وأما عقيل موىس، فهو رجل قانوين 
وعضو فعال، وكان عضوا مبجلس 
اإلدارة منذ بداية الدمج ويف عدة 

دورات انتخابية آخرها الحالية.
وأم��ا بالنس��به للوج��وه الجديد، 
فإن صالح بوزيد الدورسي عاشق 
للكي��ان النجاموي ويت��وىل حاليا 
منص��ب مدي��ر إدارة املعلومات 
العاصم��ة؛  واملتابع��ة مبحافظ��ة 
األم��ر الذي يعكس م��ا يتمتع به 
من ق��درات إداري��ة ب��ارزة، أما 
ب��در العس��ومي، ف��إن يعمل يف 
الس��لك العس��كري، وكان العب��ا 
للكرة الطائرة بنادي الوحدة قبل 
الدم��ج، أما فه��د الرميحي، فإنه 
وج��ه إداري جديد وهو يعمل يف 

السلك العسكري ومن املؤمل أن 
يستفاد من خربته كثريا.

مهند حم��د يعمل رئيًس��ا للجنة 
التدقيق الداخيل باالتحاد اآلسيوي 
لكرة الق��دم، وه��و يتمتاّع بخربة 
مهنية متتد إىل نحو عرشين عاًما، 
يف القطاع املريف بشقيه التجاري 
واالس��تثامري وتقديم استشارات 

تطوير األعامل.
الس��يد عدنان الس��كندري، فإنه 
عاشق للنجمة منذ سنوات طويلة، 
وهو حكم كرة قدم، وتشري بعض 
األنب��اء إىل احتامل انس��حابه من 
السباق االنتخايب ورمبا االستمرار.

وأكرث ما مييز قامئة املرش��حن هو 
ومجاالتهم،  اختصاصاته��م  تنوع 
إضاف��ة إىل م��ا يتمتع��ون به من 
خ��ربة ومكان��ة اجتامعي��ة بارزة، 
وهو ما س��يقود النادي إىل املزيد 
م��ن النجاح��ات إذا م��ا وظفت 
إمكان��ات جميع األعضاء بالصورة 
املطلوبة، كام من املرجح أال تجرى 
االنتخابات يف حال انسحاب أحد 

األعضاء.

مرشحو النجمة... أسمـاء المعـة باختصـاصـات متنوعـة
هل تقام االنتخابات بالتزكية أم باالقتراع؟

حسن علي

حسين ميالد مهند حمد عيسى القطان الشيخ عبدالرحمن بن مبارك



ينظ��م االتح��اد املليك للفروس��ية 
الق��درة بطولة س��مو  وس��باقات 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وذل��ك يوم الجمعة 16 من ش��هر 
االتحاد  مبي��دان  الج��اري  م��ارس 
الريايض العس��كري بالرفة برعاية 

رشكة امثار للتطوير – دملونيا.
وكان االتح��اد قد ب��دأ التحضريات 
إلقامة البطولة م��ن أجل إخراجها 
بالص��ورة املتمي��زة م��ن الناحي��ة 
التنظيمي��ة واإلدارية والتنافس��ية 
وتأكي��د النجاح��ات الت��ي حققها 
االتح��اد يف البط��والت املاضية يف 

هذا املوسم.
وبهذه املناسبة، رحب ممثل جاللة 
وش��ؤون  الخريية  لألع��ال  امللك 

الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية الرئيس الفخري 
لإلتحاد املليك للفروسية وسباقات 
القدرة لقفز الحواجز سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة بالفرسان 
والفارس��ات املش��اركني يف بطولة 
س��موه لقفز الحواجز، والتي تأيت 
يف ظل االرتقاء امللحوظ للمستوى 
الفني للفرسان وتحقيقهم للنتائج 
املتميزة، وقال سموه إن النظر إىل 
بطوالت قف��ز الحواجز يف اململكة 
بعني التفاؤل والنظرة املس��تقبلية 
لهذه الرياض��ة والتطلع الدائم إىل 
تحقيق املزي��د من الرقي والتقدم 
يف ظ��ل الدع��م الكب��ري املق��دم 

م��ن قبل القي��ادة الرش��يدة التي 
تحرص دامئًا ع��ىل االرتقاء برياضة 
الفروس��ية رياضة اآلباء واألجداد، 
مش��يًدا س��موه بالجه��ود الكبرية 
التي يبذلها االتحاد برئاس��ة سمو 
الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة 
الذي عم��ل بكل جه��د من أجل 
رقي رياضة الفروس��ية يف اململكة 
عرب الخطط املتميزة التي ساهمت 
يف حص��ول العديد من الفرس��ان 
عىل املراك��ز املتقدمة يف مختلف 

البطوالت.
وأضاف س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة أن فرس��ان مملكة 
البحري��ن حقق��وا خالل املوس��م 
الجاري مس��تويات متميزة محليًّا 

وحظيت جميع املنافسات مبشاركة 
كبرية ومنافس��ة عىل املراكز األوىل، 
مشريًا إىل أن فرسان اململكة حققوا 
أيًضا مستويات باهرة يف مشاركتهم 
الخارجية والت��ي أكدوا من خاللها 

تطور قفز الحواجز.
وح��ّث س��موه جمي��ع الفرس��ان 
والفارس��ات عىل مواصلة مش��وار 
العط��اء وتحقيق املزي��د يف )عام 
الذه��ب(، حيث إن هذا الش��عار 
بات ميث��ل هدًفا لجميع الرياضيني 
م��ن أجل تحقي��ق الذهب يف عام 
الذهب وترشيف مملكتنا الحبيبة.
وأشاد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة بأعضاء لجنة قفز الحواجز 
الذين بذلوا جهوًدا كبرية من خالل 

تلمس احتياجات الفرسان مبختلف 
الفئات والتواصل معهم يف س��بيل 
التي  الوق��وف ع��ىل متطلباته��م 

تس��اهم يف نجاح خط��ط وبرامج 
التوفيق والنجاح  االتحاد، متمنيًّ��ا 
لجميع الفرسان املشاركني وتقديم 
أفضل مس��توياتهم يف مس��ابقات 

املوسم.
كا مّثن سموه الجهود الكبرية التي 
للفروس��ية  املليك  االتحاد  يبذله��ا 
وس��باقات الق��درة وع��ىل رأس��ه 
رئيس مجلس اإلدارة س��مو الشيخ 
فيصل بن راشد آل خليفة وجميع 
األعضاء، حيث تحققت العديد من 
املكتس��بات خالل املوسم الجاري 
يف س��باقات القدرة وقفز الحواجز 
وهو ما يساهم يف تطوير قدراتهم 

ومستوياتهم كثريًا واالرتقاء بها.

نأمل مشاركة الفرسان المكثفة لتطوير المستويات في عام الذهب
الجمعة انطالق بطولة سموه لقفز الحواجز... ناصر بن حمد: 

تغطية                    اللجنة اإلعالمية 

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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يتابع ممثل جاللة امللك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة سباق اليامة للقدرة 
ملسافة 120 كيلومرتًا، والذي 
سيقام اليوم األربعاء ضمن 

النسخة العارشة ملهرجان سمو 
ويل عهد ديب للقدرة، والذي 

يقام برعاية ودعم سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم ويل عهد ديب رئيس 
مجلس ديب الريايض، تشهد 
مدينة ديب الدولية للقدرة.

وينظم املهرجان العديد من 
السباقات، حيث أقيم يوم 

اإلثنني املايض سباق السيدات 
ملسافة 100 كلم، ويوم أمس 

الثالثاء سباق اإلسطبالت الخاصة 
ملسافة 100 كلم، ويقام اليوم 
األربعاء سباق اليامة ملسافة 
120 كلم، وهو مخصص فقط 

لألفراس، ويختتم املهرجان 

بسباق ويل عهد ديب ملسافة 120 
كلم دويل )نجمتان( الذي يقام 

يوم السبت املقبل.
وكان سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة قد وصل إىل 
ديب وتابع مراحل إجراء الفحص 

البيطري للجياد املشاركة يف 
السباق، كا التقى سموه 

الكوادر اإلدارية والتنظيمية 
والتي بينت االستعداد األمثل 

إلقامة السباق وإخراجه بالشكل 
املتميز من كافة النواحي. 

وسيشارك الفريق املليك للقدرة 
يف السباق بجواد واحد، وذلك 

من أجل املشاركة يف إنجاح 
السباق وإكساب الجواد 
والفارس خربة إضافية يف 

السباقات املقبلة ومتنحه الثقة 
من أجل الدخول بقوة يف عامل 

سباقات القدرة. 
وبهذه املناسبة، أشاد سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
باهتام سمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن راشد آل مكتوم 

بتنظيم مثل هذه السباقات 
الرائدة يف رياضة القدرة، األمر 
الذي يساهم يف تحقيق التطور 

املنشود لهذه الرياضة يف منطقة 
الخليج العريب، مؤكًدا أن جميع 

السباقات التي تقام يف دولة 
االمارات العربية املتحدة دامئًا 

ما يكون النجاح التنظيمي حليًفا 
لها. 

وأشار سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة إىل أن مشاركة 
الفريق املليك يف السباق الكبري 

يهدف إىل إنجاح السباق 
والتعرف عىل املستويات قبل 

املشاركة يف البطوالت الخارجية 
املقبلة، والتي من املؤمل أن 

تساهم يف إعطاء الفارس املزيد 
من الخربات يف رياضة القدرة، 
مشريًا إىل أن مشاركة الفريق 

املليك هي من أجل إنجاح 
السباق والتواجد مع االشقاء يف 
دولة االمارات العربية املتحدة 

يف مختلف ميادين رياضة 
القدرة. 

... وس��موه يتاب��ع س��باق اليمامة للق��درة اليوم

قبل 48 س��اعة م��ن موع��د مهرجان 
س��باق الخيل الكبري عىل كأس صاحب 
الجاللة امللك املفدى والذي سيشتمل 
عىل سباق بطولة العامل لسمو الشيخة 
فاطم��ة بنت مب��ارك للجي��اد العربية 
األصيلة للفرس��ان املتدرب��ني “إفهرا”، 
ارتفعت درجة االستعدادات التنظيمية 
يف ن��ادي راش��د للفروس��ية وس��باق 
الخيل لتنظيم الح��دث الكبري بجانب 
االس��تعدادات املكثفة يف اإلس��طبالت 

للمشاركة يف منافسات السباق.
وم��ع إعالن أس��اء الجياد املش��اركة 
يف س��باق الخي��ل الكب��ري بع��د إجراء 
أم��س،  للجي��اد  النهائي��ة  التداخي��ل 
اشتعلت أجواء التوقعات والرتشيحات 
يف أوساط املشاركني ومتابعي وجمهور 
رياضة س��باق الخي��ل بش��أن الجياد 
املرش��حة للفوز، خصوًصا أن الس��باق 
سيش��هد مش��اركة نخبة الجياد سواء 
املس��توردة أو النت��اج والخيل العربية 
يف املضار البحرين��ي والتي يربز منها 
الحص��ان “مليار” الفائ��ز بكأس امللك 
للنتاج املحيل املوسم املايض ومنافسه 
الحصان” ني��وز بريكر”، وكذلك رصاع 
األبطال للجياد املس��توردة يف الشوط 
الفائز  الس��ادس وأبرزه��ا “ش��وغن” 
ب��كأس ويل العهد ومنافس��ه الحصان 
“فيل دو سول” اللذان حققا املركزين 
الث��اين والثالث يف كأس امللك املوس��م 
امل��ايض، في��ا تتنافس نخب��ة الجياد 
العربية عىل الكأس الغالية يف الش��وط 
الثالث وأبرزها “كحيالن عافص -1675 

الجاليب 1544”.

فرسان عالميون

كا تم اإلعالن عن مش��اركة نخبة من 
الفرس��ان العامليني املعروف��ني والذين 
الس��باقات  التواج��د يف  له��م  س��بق 
البحريني��ة خ��الل املواس��م األخ��رية 
وحققوا خاللها انتصارات يف السباقات 

الكب��رية، حيث تعترب مش��اركة هؤالء 
الفرس��ان العامليني مكس��ًبا لس��باقات 
الخيل البحرينية ومينحها زخًا إعالميًّا 
وجاهرييًّا ويس��اهم يف رفع مس��توى 
الس��باقات وإثراء املنافس��ات، كا أن 
للفرس��ان  مش��اركتهم تش��كل فرصة 
م��ن  مزي��د  الكتس��اب  البحريني��ني 
االحتكاك والخربات يف س��باقات الخيل 

ودافًعا إلثبات الوجود.
وس��يخوض الفرس��ان العامليون تحدًيا 
مثريًا بجانب الفرس��ان البحرينيني مع 
أق��وى الجي��اد يف املض��ار البحريني 
سعًيا النتزاع االنتصارات بأحد الكؤوس 
الغالية، حيث يتقدم كوكبة الفرس��ان 
الفارس اإليطايل الشهري فرانيك ديتوري 
الذي سيقود الحصان البطل “شوغن” 
املرشح يف الش��وط السادس، والساعي 
إىل تحقيق الثنائية بعدما قاد الحصان 
“شوغن” للفوز بكأس سمو ويل العهد 
للموس��م الجاري، ومواصلة انتصاراته 
يف الس��باقات البحرينية الكبرية والتي 

حققها خالل املواسم الثالثة األخرية.
كا يربز الفارس اإليطايل اآلخر أندري 
أتزيني بقيادت��ه للحصانني “ثور كهيل 
س��تار - كارتاغو” يف الش��وطني الرابع 
والس��ادس علًا بأنه س��بق له خوض 

املوس��م  وآخره��ا  مش��اركات  ع��دة 
الج��اري، حي��ث قاد الحص��ان “بررش 
بوين��ت” للفوز ب��كأس العيد الوطني 
وكذل��ك قيادته الحصان��ني “ثور كهيل 
س��تار – متحدي” إلس��طبل العاديات 
ريس��نغ لفوزي��ن يف الس��باق ال���11، 
باإلضاف��ة إىل الف��ارس االيرلندي جون 
إيجان الذي س��يقود الحصانني “بررش 
بوين��ت – دون م��رياج” يف الش��وطني 
الرابع والسادس علًا بأنه من الفرسان 
املخرضم��ني وس��بق له املش��اركة قبل 
ع��دة مواس��م يف املض��ار البحريني، 
وكذلك الفارس اإليطايل باولو س��ريجيو 
ال��ذي س��يقود الحصان��ني “ريبل دي 
لوب – برمونديس” يف الشوطني الرابع 
والس��ادس، وذل��ك يف الحض��ور الثاين 
للفارس بعد مشاركته األسبوع املايض.

كا سيش��هد الس��باق الحضور األول 
للفارس الربيطاين بات��رك دوبس الذي 
سيقود الحصان “فيلكس دي فيغا” يف 

الشوط السادس.

البحرين المحطة الثالثة لبطولة 
فاطمة بنت مبارك

وسيشهد سباق الخيل الكبري استضافة 

مملكة البحرين لس��باق بطولة العامل 

لس��مو الش��يخة فاطمة بن��ت مبارك 

للخيل العربية األصيل��ة للعام الثالث 

ع��ىل الت��وايل، حي��ث يح��رص نادي 

راش��د للفروسية وس��باق الخيل عىل 

القي��ام بالرتتيبات التنظيمي��ة الالزمة 

وتس��خري الجهود واإلمكانيات املتاحة 

حرًص��ا عىل املس��اهمة يف إنجاح هذه 

البطول��ة العاملية املتمي��زة وإظهارها 

بالصورة املرشفة م��ن جميع النواحي، 

مبا يتناسب مع الحدث الذي يكتسب 

أهمية وس��معة كبرية عىل املس��توى 

العامل��ي خصوًص��ا يف ظ��ل العالقات 

األخوي��ة الوطي��دة الت��ي ترب��ط بني 

مملك��ة البحري��ن ودول��ة اإلم��ارات 

العربي��ة املتح��دة الش��قيقة، والت��ي 

يجسدها التعاون يف مختلف املجاالت 

ومنها رياضات الفروس��ية وس��باقات 

الخيل، ك��ا أن هذا التنظيم يجس��د 

قدرة مملكة البحرين عىل اس��تضافة 

وتنظيم مثل هذه األحداث الدولية يف 

مجال الفروسية وسباق الخيل.

وتعترب النس��خة الثالث��ة مميزة حيث 

والفارسات  للفرسان  ستكون مخصصة 

املتدرب��ني م��ن مختلف أنح��اء العامل 

بعدم��ا كانت مخصصة للفارس��ات يف 

املواس��م املاضي��ة يف خط��وة ته��دف 

م��ن  جدي��دة  مواه��ب  الكتش��اف 

الفرسان والفارسات الصغار إلعدادهم 

ملستقبل الفروس��ية خاصة بعد زيادة 

ع��دد الس��باقات وتنوعه��ا، باإلضافة 

يف  العربي��ة  بالخي��ل  االهت��ام  إىل 

مختل��ف دول العامل وطرق العناية بها 

والتأكيد عىل مضاعفة الجهود الرامية 

للمحافظة عىل سالالت الخيل العربية 

وتعزيز  التاريخي وتطويرها  وموروثها 

مكانتها عىل خريطة رياضة الفروسية 
والخيل العاملية.

وس��تكون مملك��ة البحري��ن املحطة 
الثالث��ة م��ن سلس��لة س��باقات هذه 
البطول��ة العاملية لهذا الع��ام يف عدة 
دول عربي��ة وأجنبي��ة بينه��ا مملكة 
البحرين، حيث س��يقام السباق ضمن 
أشواط سباق كأس جاللة امللك لسباق 
الخي��ل حرًصا عىل منحها زخًا إعالميًّا 
وجاهرييًّا يتناس��ب م��ع أهمية هذه 
البطولة العاملية التي ستشهد مشاركة 
12 جواًدا من خي��ل البحرين العربية 
س��يقودها مجموعة  والتي  األصيل��ة، 
من الفرس��ان والفارسات املتدربني من 
مختلف أنح��اء العامل بينه��م الفارس 

البحرين املتمرن عبدالرحيم جاسم.
وكانت سلسلة س��باقات بطولة العامل 
لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لهذا 
العام انطلقت م��ن العاصمة العانية 
مسقط خالل يناير املايض، ثم أقيمت 
الجولة الثانية يف سويرسا الشهر املايض، 
علًا بأن هذه البطول��ة تندرج ضمن 
املهرجان العاملي لسمو الشيخ منصور 
ب��ن زايد آل نهي��ان للخي��ول العربية 
الذي يدخل هذا العام النسخة العارشة 
ويقام تحت شعار “عامل واحد 6 قارات 
أبوظبي العاصمة”، ويتضمن املهرجان 
مجموع��ة من الفعالي��ات والبطوالت 
والسباقات املتعلقة بالفروسية والخيل 
ومنه��ا بطولة العامل لس��مو الش��يخة 
فاطم��ة بنت مبارك للس��يدات إفهار، 
الوثب��ة،  مزرع��ة  وكأس  زاي��د  وكأس 
واملؤمت��ر العامل��ي لس��باقات الخيول 
العربي��ة، وجوائ��ز داريل التقديرية أم 
اإلمارات، وبطولة العامل لسمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك للفرسان املتدربني، 
إىل جانب كأس مهرجان س��مو الشيخ 
منص��ور بن زاي��د آل نهي��ان املفتوح، 
وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

للقدرة للسيدات.

الفارس العالمي اإليطالي فرنكي ديتوري

الفارسات العالميات المشاركات في شوط كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك

ارتفاع االستعدادات قبل 48 ساعة على سباق الخيل الكبير
الصخير                      نادي راشد للفروسية وسباق الخيل



بتوجيهات من وزير ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة هش��ام الج��ودر قطع��ت 
اللجنة املنظمة لدوري نارص بن حمد 
للجامع��ات ش��وطا كب��را يف اإلعداد 
والتحض��ر للي��وم الختام��ي للدوري، 
وال��ذي م��ن املؤم��ل أن يك��ون يوم 
الس��بت املوافق 17 م��ارس الجاري، 
وال��ذي س��يتضمن إقام��ة النهائيات 
األربعة يف كرة السلة والقدم للطالبات 

والكرة الطائرة والقدم للطالب.
وأك��د مدي��ر إدارة املراكز الش��بابية 
ن��وار عبدالل��ه املط��وع أن اللجن��ة 
املنظم��ة لل��دوري وبتوجيه��ات من 
وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة أنه 
تم اتخاذ اإلج��راءات اإلدارية الالزمة 
إلقام��ة املباريات النهائية للدوري من 
خالل حش��د جميع الكوادر؛ من أجل 
اس��تحضار عوامل النجاح كافة لليوم 
الختام��ي، وإظه��اره بحل��ة تنظيمية 
زاهية تتناس��ب مع االسم الغايل الذي 
يحم��ل الدوري اس��م نارص الش��باب 
والرياضة ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة.
وأش��ار املطوع إىل أن الي��وم الختامي 
لل��دوري، والذي س��يصادف الس��بت 
املقبل سيكون يوما رياضيا متميزا منذ 
الصباح ولغاية املس��اء، حيث سيشهد 
إقامة جميع النهائيات بدأ من الساعة 
التاس��عة والنصف صباحا بإقامة نهايئ 
كرة الس��لة للطالبات يف صالة جامعة 
البحرين الطبية، ونهايئ الكرة الطائرة 
للط��الب عند الس��اعة الحادية عرشة 

صباح��ا بجامعة بوليتكن��ك البحرين، 
ونهايئ كرة القدم للفتيات عند الساعة 
الثالث��ة والنصف مس��اء ع��ىل صالة 
مدينة خليفة الرياضية، عىل أن يختتم 
العرس الريايض بإقامة نهايئ كرة القدم 
للطالب عند الساعة الرابعة والنصف 

مساء بصالة مدينة خليفة الرياضية.
وب���نَّ املط��وع أن اللجن��ة املنظم��ة 
اس��تعداداتها  س��تواصل  لل��دوري 
التنظيمي��ة املتمي��زة إلقام��ة الحفل 
بعق��د  وب��دأت  لل��دوري  الختام��ي 
اجتامع��ات مكثفة مع اللجان العاملة 
والجهات املتعاونة وذات العالقة؛ من 
أجل وض��ع الخط��ط التنظيمية التي 
تضمن إخراج الحفل الختامي بصورة 
رائعة من النواحي كافة تتناس��ب مع 
االحتفالية األوىل للدوري الذي يحمل 
ب��� طياته أهدفا نبيل��ة عىل الرياضة 

الجامعة والشباب البحريني.
وأشار املطوع إىل أن األيام املاضية من 
الدوري ش��هدت نجاحا تنظيميا كبرا 
بفضل التعاون الواس��ع ال��ذي أبدته 
الجهات كافة ذات العالقة مع اللجنة 

املنظمة؛ األمر الذي س��اهم يف إخراج 
منافس��ات الدوري بص��ورة تنظيمية 
زاهية، مش��را إىل أن الس��بيل األمثل 
ملواصل��ة ه��ذا النجاح ه��و بتكثيف 
العمل االحرتايف والعمل بروح الفريق 
الواحد؛ للوص��ول اىل األهداف النبيلة 
للدورة، والتي حددها س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة للدوري 
والرام��ي إىل دع��م الحركة الش��بابية 

والرياضية يف اململكة.

 AMA تحجز البطاقة األولى 

حج��ز فريق جامع��ة AMA البطاقة 
ضم��ن  الق��دم  ك��رة  لنه��ايئ  االوىل 
منافس��ات دوري ن��ارص ب��ن حم��د 
للجامعات يف نسخته األوىل بعد تغلبه 
يف الدور قبل النهايئ عىل فريق معهد 
البحرين للتدريب بنتيجة هدف� دون 

مقابل.
املبارة الت��ي أقيمت عىل صالة مدينة 

خليف��ة الرياضي��ة كان��ت قوي��ة من 
الجانب���، والذي��ن وضع��ا االنتص��ار 
وخط��ف املباراة نص��ب أعينهام؛ من 
أجل التأهل إىل املباراة النهائية وقدم 
العبو الفريق� مستويات عالية طوال 
ف��رتات املباراة أم��ال يف تحقيق الفوز 
لك��ن العبي جامعة AMA متكنوا من 
خطف املباراة بنتيجة هدف� دون رد 
عن طريق س��يد رض��ا يف الدقيقة 4، 

وأحمد الصفار يف الدقيقة 32.

نستحق التأهل للنهائي

قال العب فري��ق جامعة AMA عيل 
ج��امل “يس��تحق فريقن��ا التأهل اىل 
املباراة النهائية بعد أن قدم مستويات 
كبرة ط��وال مباريات الدوري وتوجها 
بالف��وز املس��تحق عىل فري��ق معهد 
البحرين الذي كان ندا قويا يف املباراة، 
لكن الفريق متكن من استغالل الفرص 
وتسجيل هدف� يف املباراة، إضافة إىل 
ق��درة فريقن��ا عىل الدف��اع بقوة عن 
مرمانا األمر الذي ساهم يف وصولنا إىل 

املباراة النهائية”.

 اللجنة المنظمة تنعى 
الشاب الحريري

نع��ت اللجن��ة املنظمة العلي��ا لدورة 
نارص بن حمد األوىل للجامعات الفقيد 
الشباب حسن أنور الحريري مسؤول 
االنشطة الطالبية يف الجامعة األهلية، 
حيث استذكرت اللجنة مناقب الفقيد 
الغايل وصفاته الحميدة، ملا عرف عنه 
من حب الخر وطيبة القلب، ودماثة 
الخل��ق، ك��ام كان للفقي��د دور مهم 

بدوري نارص بن حمد للجامعات.
وأعرب��ت اللجن��ة املنظمة عن خالص 
تعازيه��ا اىل عائل��ة الفقيد الش��اب، 
داع��� الله أن يتغمد الفقيد بواس��ع 
رحمته ورضوانه، وأن يس��كنه فسيح 

جناته، ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

 بوليتكنك يواجه األهلية 
في صراع البطاقة الثانية 

تق��ام الي��وم “األربعاء” املب��اراة الثانية 
للدور قب��ل النهايئ من منافس��ات كرة 
الق��دم ضم��ن دوري ن��ارص ب��ن حمد 
للجامع��ات، والتي س��تجمع ب� فريقي 
جامع��ة بوليتكنك البحري��ن والجامعة 
االهلي��ة ع��ىل صال��ة مدين��ة خليف��ة 
الرياضية، وذلك عند الس��اعة الخامسة 
املب��اراة  الفريق��ان  ع��راً. وس��يدخل 
متس��لحان بعامل الخربة والحامسة؛ من 
أجل تحقي��ق الفوز يف املب��اراة وضامن 
البطاقة الثاني��ة يف نهايئ كرة القدم بعد 
أن ضمن فري��ق جامعة AMA البطاقة 
األوىل، حيث من املؤمل أن تكون املباراة 
حامسية وقوية من الناحية الفنية؛ نظرا 
لالستعداد الجيد لها من جانب الفريق�.

استعدادات متميزة للختام بتوجيهات وزير شؤون الشباب والرياضة
ي��ن��ط��ل��ق ص��ب��اح ال��س��ب��ت وي��س��ت��م��ر ح��ت��ى ال��م��س��اء

تغطية                   اللجنة اإلعالمية

علي جمالهشام الجودر نوار المطوع

من لقاء AMA ومعهد البحرين للتدريب

حسن الحريري
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افتتح��ت يوم أم��س األول منافس��ات 
كرة القدم للمرحلة االبتدائية بالنسخة 
الخامس��ة من األوملبي��اد املدريس الذي 
تنظم��ه اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
بالتع��اون م��ع وزارة الرتبي��ة والتعليم 
حت��ى 22 م��ارس الج��اري، وذلك عىل 
املالع��ب الخارجي��ة التابع��ة لالتح��اد 

البحريني لكرة القدم.
وش��هدت املنافس��ات إقامة 12 مباراة 
ضمن إطار الدور التمهيدي، مع وجود 

غزارة تهديفية يف املباريات.
وجاءت النتائج كاآليت: فوز مدرسة حوار 
عىل مدرس��ة )AMA (5-2، املدرس��ة 
الرشقي��ة ع��ىل مدرس��ة امله��د )3-0)، 
املدرسة الهندية عىل مدرسة املعايل )-3
0)، مدرسة القلب املقدس عىل املدرسة 
الهندية الحديثة )0-6)، مدرسة النسيم 
عىل مدرس��ة اإلمي��ان )1-3)، مدرس��ة 
املنار عىل مدرس��ة نيو ميلينيوم )3-0)، 
مدرس��ة رشيفة العويض عىل مدرس��ة 
املدرس��ة   ،(4-3( الحديث��ة  املع��ارف 
creativity (3-( الربيطانية عىل مدرسة
0، مدرس��ة الرشق األوسط عىل مدرسة 
عبدالرحمن كانو )0-3)، مدرسة اإلمام 
مالك بن أنس عىل مدرس��ة البس��يت� 
)1-3)، مدرس��ة الحكمة عىل مدرس��ة 
النور )2-3)، مدرسة عسكر عىل مدرسة 

.(Palms (4-1
وقد أك��د مرشف منافس��ات لعبة كرة 
القدم حس��ن إس��امعيل أن املش��اركة 
جاءت كبرة يف النس��خة الحالية، حيث 
بل��غ ع��دد امل��دارس املش��اركة إىل 59 
مدرس��ة، وهو عدد كب��ر جدا ويعكس 
حجم املش��اركة والنجاح للمنافس��ات، 

مش��را إىل أن املدارس االبتدائية للبن� 
بلغ عدد املش��ارك� فيها 24 مدرس��ة، 
فيام شاركت 18 مدرسة إعدادية للبن�.
وفي��ام يتعلق مبش��اركة البن��ات، فقد 
أوض��ح إس��امعيل أن ع��دد امل��دارس 
املش��اركة للمرحل��ة اإلعدادية هي 11 
مدرس��ة و6 مدارس للمرحلة االبتدائية، 
وأض��اف أن املنافس��ات موزع��ة ع��ىل 
شوط� مدة كل واحد منهام 20 دقيقة، 

ومبشاركة 8 العب� من كل فريق.
وأوض��ح أن لوائح املنافس��ات تس��مح 
مبش��اركة العب��� اثن��� م��ن األندي��ة 
املس��جلة تحت مظلة االتحاد مع فريق 

كل مدرسة ينتمي إليها.

نتائج رائعة 

تختتم صباح اليوم األربعاء منافس��ات 
ك��رة الس��لة الثالثي��ة بإقام��ة األدوار 
النهائي��ة ملس��ابقات البن��� والبن��ات 

للمرحلت� االبتدائية واإلعدادية.
وستنطلق نهائيات البن� يف متام الساعة 
التاس��عة والنصف صباًحا، وستقام عىل 
صالة االتحاد البحريني لكرة الس��لة بأم 

الحص��م، ويف التوقيت نفس��ه، س��تقام 
نهائي��ات البنات عىل صالة رياضة ذوي 
اإلعاقة مبدينة عيىس الرياضية يف الرفاع.
وس��تقام األدوار النهائية بطريقة إخراج 
املغل��وب وص��وال للمب��اراة النهائي��ة، 
واس��تكملت أم��س األول مباريات دور 
املجموع��ات للمرحلة اإلعدادية للبن�، 
وش��هدت تألق الفت لفريق املدرس��ة 
الربيطانية الذي حقق مستويات جيدة 
ونتائ��ج كبرة خالل مش��اركته؛ نظرًا ملا 
ميتلكه العبو الفريق من مهارات فردية 
عالية م��ن خالل االخرتاق��ات الرسيعة 
تحت الس��لة والتصوي��ب الدقيق من 
داخل وخارج القوس وإجادة الس��يطرة 
ع��ىل الكرات املرت��دة، إىل جانب األداء 
الجامعي القوي ع��رب الرسعة يف تدوير 
الك��رة والتمرير الحاس��م الدقيق، كام 
ميتّي��ز الفري��ق بعنر الط��ول والقوة 
البدني��ة، كام برز يف املنافس��ات فريق 
مدرس��ة الحكمة الذي حق��ق العالمة 

الكاملة بثالثة انتصارات دون خسارة.
وأس��فرت النتائ��ج ع��ن ف��وز املعارف 
الحديث��ة “B” عىل بنغالدي��ش )7-0)، 

وف��از الهندي��ة “B” وبنغالدي��ش عىل 
لحس��اب   ،(2-0( بنتيج��ة  القضيبي��ة 
املجموعة الثالثة. ويف املجموعة الرابعة، 
ف��از القل��ب املقدس “A” ع��ىل الرفاع 
“B” بنتيج��ة )2-4)، وخرس أمام الرشق 
 ”B“ ب� )4-3)، وفاز الرفاع ”A“ األوسط

عىل اإلبداع الخاصة )2-0).
ويف املجموعة الخامس��ة، ف��از الرشقية 
 ،”C“ (2-0( ع��ىل عبدالرحم��ن كان��و
 ،”C“ (2-3( وخرس أمام الرشق األوسط
فيام ف��از النور “A” ع��ىل عبدالرحمن 
املجموع��ة  ويف   .”C“ (2-0( كان��و 
السادس��ة، فازت الربيطانية عىل القلب 
املق��دس “B” واإلميان “B” بنتيجة )-9

2) و)1-5)، فيام ف��از اإلميان “B” عىل 
.”A“ (2-0( عبدالرحمن كانو

أما نتائج املجموعة السابعة، فكانت فوز 
القلب املقدس “C” ع��ىل عبدالرحمن 

كانو “C” والنور “B” بنتيجة )2-0).
الثامن��ة، حقق  املجموع��ة  ولحس��اب 
الحكم��ة “A” انتصاري��ن ع��ىل املن��ار 
والرف��اع “C” بنتيج��ة )3-4) و)7-5)، 
فيام فاز املنار عىل حوار الدولية )2-0).

التاس��عة، فازت مدرسة  ويف املجموعة 
AMA الدولي��ة عىل األلفي��ة الجديدة 
“B” واملعارف الحديثة “A” بنتيجة )-2
0) و)2-6)، فيام فازت ابن خلدون عىل 

.”B“ (2-0( األلفية الجديدة
 ”A“ وللمجموعة العارشة، فازت اإلميان
عىل الهندية )A“ (4-3”، وخرست أمام 
الحكم��ة )B“ (5-4”، وف��ازت رشيف��ة 

.”A“ (3-2( عىل الهندية ”A“ العويض

إشادة عسكر

أعرب األم��� العام املس��اعد للمجلس 
األعىل للش��باب والرياضة، األم� العام 
للجنة األوملبي��ة البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر ع��ن خال��ص ش��كره وتقديره 
ملستش��فى ومراك��ز ال��رشق األوس��ط 
الطبية عىل دعمهم ملنافسات األوملبياد 
املدريس الخامس من خالل توفر سيارة 
إس��عاف مجانا طوال فرتة املنافس��ات 

التي ستقام عىل مدار أسبوع�.
وأكد عس��كر أن مس��اهمة ملستشفى 
ومراكز الرشق األوس��ط الطبية يجس��د 
اميان املس��ؤول� يف املستشفى بأهمية 

والش��بابية  الرياضية  األنش��طة  دع��م 
املجتمعي��ة  الرشاك��ة  م��ن  انطالق��ا 
وإميان��ا من املستش��فى بأهمية خدمة 
املجتم��ع خصوص��ا القط��اع الري��ايض 
الذي يس��تقطب رشيحة كبرة من فئة 

الشباب.
وأضاف عس��كر بأن دع��م الرشكة ميثل 
مص��در اعت��زاز ملجل��س إدارة اللجنة 
األوملبية البحرينية برئاسة ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخرية وشؤون الشباب، 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة؛ 
ألنه يعك��س مدى اهتامم املستش��فى 
بدع��م مختل��ف الفعالي��ات الرياضية 
وم��ن أهمه��ا األوملبياد امل��دريس الذي 
يعترب أحد أهم األنشطة الرياضية التي 
تقام عىل مستوى اململكة ملا يحظى به 
من مش��اركة كبرة تضم أكرث من 3500 
طال��ب وطالب��ة من مختل��ف مدارس 
مملك��ة البحري��ن. وعرب األم��� العام 
عن أمله يف تواص��ل الرشاكة ب� اللجنة 
األوملبي��ة ومستش��فى ومراك��ز الرشق 
األوس��ط الطبي��ة مب��ا يخ��دم األهداف 
املشرتكة لكال الجانب�، متطلعا إىل املزيد 
من التعاون الثنايئ مبا يس��هم يف خدمة 

الحركة الرياضية يف مملكتنا الغالية.

من منافسات كرة السلة الثالثية من منافسات كرة القدم عبدالرحمن عسكر

غزارة تهديفية في انطالق مسابقة كرة القدم للمرحلة االبتدائية
اللجنة األولمبية                  اللجنة اإلعالمية

األول����م����ب����ي����اد ال����م����درس����ي ال���خ���ام���س
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”باس” تستقبل طالبا لتعريفهم بالفرص الوظيفية 
حتر�����س �رشك����ة خدمات مط����ار البحري����ن )با�س( 
عل����ى ا�شتقبال ط����الب املدار�����س واملعاه����د؛ وذلك 
انطالق����ا من اإ�شرتاتيجيتها الرامّي����ة اإلى اال�شتثمار يف 
الرثوة الب�رشي����ة وتعريف االأجي����ال امل�شتقبلية ب�شوق 
العمل املحلية والفر�س املتاحة يف قطاعات الطريان 

وخدمات املطارات.
وق����د ا�شتقبل����ت �رشكة خدم����ات مط����ار البحرين 
)با�س( موؤخرا جمموعتني طالبيتني، حيث زار ال�رشكة 
طلبة م����ن برنامج “تكوي����ن” التابع ملدر�ش����ة ال�شيخ 
عبداهلل بن عي�شى اآل خليفة الثانوية ال�شناعية، حيث 
اطلع الطالب على اآلي����ة العمل والثقافة الوظيفية يف 
ال�رشكة ومركز بيتك للتدريب الهند�شي، والذي يوفر 
برامج تدريبية متخ�ش�شة يف جمال هند�شة الطائرات.

ويهدف برنام����ج “تكوين” اإل����ى تطوير عالقات 
التعاون والثقة املتبادلة بني وزارة الرتبية والتعليم 
واملوؤ�ش�ش����ات ال�شناعية؛ لتعريف الطالب على �شوق 

العمل، وكذلك تعري����ف ال�رشكات على الطلبة واختيار 
موظف����ي امل�شتقب����ل، ناهي����ك ع����ن تزوي����د الط����الب 

باملهارات واخلربات العملية. 

كذل����ك زارت �رشكة )با�س( جمموع����ة من برنامج 
“اأ�شي����ل” التابع����ة ملعهد ال�شيخ خليف����ة بن �شلمان 
للتكنولوجي����ا، وقد هدفت الزي����ارة اإلى �رشح الفر�س 

العملية والتعري����ف بالتقنيات احلديث����ة امل�شتخدمة 
يف جم����ال هند�ش����ة الط����ريان، اإ�شافة اإلى بن����اء ج�شور 

التعاون بني املعهد وال�رشكة. 

مطار البحرين تشارك في معرض الهند للشحن الجوي 
�شارك���ت �رشكة مط���ار البحري���ن يف معر�س الهند 
لل�شح���ن اجلوي 2018، والذي اأقي���م يف مدينة مومباي 
الهندي���ة ال���ذي يح����رشه �شنوي���ا جمموع���ة وا�شعة من 
كربي���ات �رشكات الط���ريان، واأهم املط���ارات العاملية 
و�رشكات ال�شحن والهيئات املتخ�ش�شة مبجال ال�شحن 
اجل���وي وذل���ك بوف���د ميث���ل اإدارة ال�شح���ن واالأعمال 
اللوج�شتي���ة يف اإدارة الت�شوي���ق التج���اري، حي���ث مت 
اإلق���اء ال�شوء عل���ى البنية التحتي���ة ل�شناعة ال�شحن يف 
مملك���ة البحري���ن عموم���ا، والت�شهيالت الت���ي يقدمها 
مط���ار البحري���ن ال���دويل خ�شو�ش���ا، ومناق�ش���ة اأحدث 
االجتاه���ات والتطورات يف جمال ال�شحن اجلوي، ف�شال 

عن التحديات والفر�س وم�شتقبل ال�شناعة.
و����رشح الرئي����س التنفيذي لل�ش���وؤون التجارية يف 
�رشك���ة مطار البحري���ن اأمين زينل ب���اأن م�شاركة ال�رشكة 
يف معر����س الهند لل�شحن اجل���وي 2018 تاأتي يف اإطار 
اخلط���ة االإ�شرتاتيجية الرامية اإل���ى زيادة حركة ال�شحن 
اجل���وي ع���رب مط���ار البحرين ال���دويل، والت���ي �شهدت 
منوا خ���الل العام املا�ش���ي بن�شب���ة 10 %، اإذ و�شلت 

اإل���ى اإجم���ايل 289،325 طن، مقارن���ًة بنحو 263،956 
طن خالل العام 2016، موؤك���دا اأن منطقة جنوب اآ�شيا 
ُت�ش���ّكل اإحدى اأبرز االأ�شواق النا�شئ���ة يف العامل، والتي 
تعتز مملك���ة البحرين بات�شاله���ا املبا�رش بها من خالل 
مطاره���ا ال���دويل موؤكدا م���ا تتمتع به مملك���ة البحرين 
من اآف���اق جتارية فريدة من نوعها، وم�شيفا اأن الوفد 
�مل�شارك يف �أعم���ال �ملعر�ض قد جنح يف �إن�شاء خطوط 

جتارية مع عمالء حاليني وج���دد؛ بهدف تو�شعة اأعمال 
ال�رشكة. واأ�شاف اأمين زينل اأن “برنامج حتديث املطار 
اجلاري تنفيذه حالًي���ا، والذي يعد اأحد اأ�شخم م�شاريع 
البنية التحتية يف مملكة البحرين �شي�شهم  يف م�شاعفة 
ال�شع���ة اال�شتيعابية ملراف���ق مطار البحري���ن الدويل، 
وتعزي���ز قدراته الت�شغيلية، مم���ا يوؤهله ملعاجلة النمو 

املرتقب يف حركة ال�شفر وال�شحن يف امل�شتقبل”.

��ا  “ال��ن��س��ي��م” ت��ن��ظ��م ي���وًم���ا ع��ائ��ل��ّيً

عا�ش���ت اأ����رشة الن�شي���م اإدارة وموظفني 
وطالًب���ا واأولي���اء اأم���ور يف الي���وم العائل���ي - 
�شاع���ات من املتعة اأثلج���ت ال�شدور، واأغنت 
العقول م���ن خالل اأن�شط���ة ترفيهّية متنّوعة، 
ومه���ارات وم�شابق���ات حركّي���ة ج�ّشدت روح 
التع���اون بني امل�رشف���ني والقائم���ني عليها 

واحل�شور العري�س من الطلبة وذويهم.

وامت���ازت فعالّيات ه���ذا العام مب�شاركة 
وا�شعة من الطلب���ة يف اأن�شطة املرح والهزل، 
وبجهد ب���ارز من جمل�س االآب���اء واملعلمني يف 
جم���االت االإعداد واملتابعة والت���ي اأّدت كّلها 
جمتمعة يف نهاية املطاف اإلى تفاعل اإيجابّي 
مثمر عك�س جمتمًعا مدر�شيًّا ي�شوده التعاون 

واالن�شجام واأداء امل�شوؤولّية باقتدار.

طالبات “الملكية للبنات” يناظرن زميالتهن األميركيات“البركة” يعلن أسماء الفائزين بجوائز “البركات” 
اأعلن بن���ك الربكة االإ�شالم���ي اأ�شماء 
الفائزي���ن بجوائز ح�شاب الربكات ل�شهر 
مار����س، وق���د بلغ ع���دد الفائزي���ن لهذا 
ال�شه���ر 78 فائ���زا بجوائ���ز نقدي���ة قيمة 
ترتاوح ب���ني 10،000 دينار وحتى 300 
دين���ار، حي���ث مت ال�شح���ب حت���ت اإ�رشاف 
وتدقي���ق م�شوؤول���ني م���ن بن���ك الربك���ة 
اخلارجي���ني  واملدقق���ني  االإ�شالم���ي 
والداخلي���ني للبنك، اإ�شافة ملمثل وزارة 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 
وق���د ف���از باجلائزة االأول���ى وقدرها 
10،000 دينار نقدا لهذا ال�شهر يو�شف 
اأحم���د الكوهج���ي. وف���از بجائ���زة الراتب 
ال�شه���ري بقيمة 555 دين���ارا ملدة �شنة 

كاملة عبدال�شتار حممد. 
وقال ع�شو جمل�س االإدارة والرئي�س 
التنفيذي لبنك الربك���ة االإ�شالمي حممد 
املطاوع���ة “نحن م����رشورون للغاي���ة باأن 
نف���ي بوعودنا لعم���الء ح�ش���اب الربكات 

الك���رام، حي���ث اإنن���ا حري�ش���ون يف بن���ك 
الربكة االإ�شالمي على ا�شتفادة اأكرب عدد 
ممكن من العمالء من مزايا احل�شاب الذي 

يجم���ع ب���ني اجلوائ���ز النقدي���ة ال�شهرية 
القيم���ة واملزايا التوفريي���ة واالدخارية 

الفريدة”. 

للبن���ات  امللكي���ة  اجلامع���ة  نظم���ت 
مناظ���رة حما�شي���ة جمع���ت ب���ني طالبات 
اجلامع���ة ووف���د طالب���ات جامع���ة وي�شت 
فريجينيا االأمريكية امل�شاركات يف برنامج 
التب���ادل الثقايف بني اجلامعت���ني، والتي 
دارت ح���ول مو�ش���وع تاأث���ري التكنولوجيا 
والتفاع���الت  االجتماع���ي  البن���اء  عل���ى 
االجتماعي���ة والرفاهي���ة، وذل���ك يف مق���ر 
يف  الكائ���ن  للبن���ات  امللكي���ة  اجلامع���ة 
الرف���اع الغرب���ي. وا�شتمل فري���ق اجلامعة 
امللكي���ة للبنات، وهو الفري���ق املعار�س 
ملو�ش���وع املناظرة على كل من الطالبات 
اآ�شي���ا بوخ���وة، واأ�شماء خليف���ة، وجي�شيكا 
لوري���ن، بينما ا�شتمل فريق جامعة وي�شت 
فريجيني���ا االأمريكية وه���و الفريق املوؤيد 
ملو�شوع املناظرة على الطالبات مادلني 
ديليان ولورين هيديل ومرييام دميا�شي، 
كما اأدار جل�شة املناظرة فيفني اك�شارتري 

من كلية العلوم املالية واالإدارية.

م���ن جانب���ه، اأع���رب رئي����س اجلامع���ة 
امللكية للبن���ات مازن جمعة ع���ن تقديره 
للطالب���ات امل�ش���اركات يف املناظرة التي 
تاأت���ي �شم���ن احتف���ال اجلامع���ة بالي���وم 
العامل���ي للم���راأة، حي���ث اأكد بقول���ه “اإن 
احتف���اء  حم���ط  ومازال���ت  كان���ت  امل���راأة 
بالن�شب���ة لن���ا، وململك���ة البحري���ن �شج���ل 
حاف���ل بالإجناز�ت �لت���ي جعلتها ر�ئدة يف 
جمال متك���ني املراأة على ال�شعيد العربي 
وال���دويل، وذل���ك يتمث���ل جلي���ا يف �شعي 
وجه���ود املجل����س االأعل���ى للم���راأة وروؤية 

القي���ادة احلكيم���ة للنهو����س بامل���راأة يف 
املج���االت كافة، ونحن يف اجلامعة امللكية 
للبنات ن�شعى لرتجم���ة هذا ال�شعي �شمن 
روؤيتن���ا املبنية على اأ�شا����س ريادة املراأة 
ومتيزه���ا اأكادميي���ا ومهني���ا، وتاأتي هذه 
�لفعالي���ة �لت���ي تتي���ح �لفر�ش���ة لمتز�ج 
الثقافات بني مملك���ة البحرين والواليات 
املتح���دة االأمريكية متمثلة بجامعة وي�شت 
فريجيني���ا وبح�شور �شخ�شي���ات اعتبارية 
الأخذ اخلربات واخلو�س يف جتربة املناظرة 

بني ثقافات واآراء خمتلفة كلياً”.

أطلقت أحدث منتجاتها “توباز بريليانس”... خالد السيد:

نستهدف بالمنتج الجديد زيادة حصتنا في الدهانات الداخلية
هبة حم�سن من املنامة

اأطلقت �رشكة اأ�شب����اغ همبل �شباح اأم�س منتجها 
اجلدي����د “توباز بريليان�س” خ����الل حفل كبري اأقيم يف 
فن����دق الفور�شيزون خلي����ج البحرين وذل����ك بح�شور 
عدد م����ن اأع�ش����اء اإدارة املجموعة يف ال�����رشق االأو�شط 
من بينهم  املدي����ر االإقليمي للت�شويق واملبيعات يف 
�رشكة اأ�شباغ همبل بال�����رشق االأو�شط اأحمد عبدالعزيز، 
واملدي����رة االإقليمي����ة للعالم����ة التجارية اإمي����ان باقر 
واملدي����ر االإقليم����ي للمنتجات خالد ال�شي����د، والذين 

تعاونوا معا يف تنظيم عملية االإطالق.
“توباز بريليان�س”، وهو نوع متطور من االأ�شباغ 
الداخلي����ة ذات التغطية امل�شمون����ة من طبقة واحدة. 
وم����ن املتوقع اأن يغري هذا ال�شب����غ اجلديد من نظرة 
امل�شتهلكني اإلى منتج����ات همبل يف �شوق الدهانات 
الداخلية، مما يب�رش بعهد جديد لتطور ال�رشكة والعالمة 
التجاري����ة. ويت�شمن املنتج اجلدي����د ال�شديق للبيئة 
جمموع����ة األ����وان تتك����ون م����ن 56 لون����ا م�شتوحى من 
خمتلف دول العامل، اإ�شاف����ة اإلى 7 درجات من اللون 

االأبي�س لكل منها بريق وملعان خمتلف. 

كم����ا اأنه ميتل����ك قيمة م�شافة بف�ش����ل التغطية 
امل�شمونة من طبقة الواحدة.

ويف لق����اء مع املدي����ر االإقليم����ي للمنتجات خالد 
ال�شي����د، قال “من����ذ عامني ونحن كفري����ق عمل نعمل 
عل����ى تطوير منظومة االألوان وترقيتها لدرجة اأف�شل 
م����ن حيث ق����وة اللون واإظه����اره ومنذ 8 اأ�شه����ر بداأنا 
العمل عل����ى املنتج اجلدي����د، وكان الدافع هو زيادة 
ح�شتنا يف جمال الدهان����ات الداخلية واجلمع بني كل 
املميزات الت����ي يحتجها العميل وبالفع����ل ا�شتطعنا 

اأن نطلق منتج لي�س ل����ه مناف�س بال�شوق ويجمع بني 
التغطي����ة امل�شمونة من طبقة واح����دة واأي�شا �شديق 
للبيئ����ة، وبالرغ����م م����ن ك����ون املنتج اأغل����ى قليال من 
االأ�شع����ار املعت����ادة للدهانات الداخلي����ة، ولكن عمره 
ميتد الأكرث م����ن 10 �شنوات، لذل����ك فتكون التكلفة 
اأقل للعميل، ونحن بالدرج����ة االأولى نخاطب ا�شحاب 

املنازل”.
وبالن�شب����ة للطلب����ات ق����ال ال�شي����د اإن “ال�رشك����ة 
بالفع����ل ا�شتلمت طلبات م����ن ال�شعودي����ة والبحرين 

والكوي����ت ونتوقع زيادة ح�شتنا يف ال�شوق البحرينية 
بن�شبة كبرية”.   

وق����ال نائب رئي�س املجموع����ة املدير التنفيذي 
الأ�شب����اغ همب����ل بال�����رشق االأو�شط – غ����رب، كار�شنت 
بيدر�شون: “نح����ن يف همبل ن�شعى دائم����اً اإلى حتدي 
الو�شع الراهن وو�شع معايري جديدة حللول الدهانات 
االأكرث تقدما وتطورا. ويع����د توباز بريليان�س �شاهداً 
على م�شرية من التطور والتح�شن امل�شتمر، واإننا نثق 
متام الثقة باأن عمالئنا �شيدركون اأن �رشكة همبل قد 

تخطت اأعلى املعايري املوجود يف ال�شوق اليوم”.
وم���ن جانبه، ق���ال اأحم���د عبدالعزي���ز “نحن 
ن���درك متام���ا �أن عالقتن���ا بعمالئن���ا ت�شتند �إلى 
�لثق���ة. لق���د تعهدن���ا �أن منن���ح عمالئن���ا حلول 
دهانات موثوقة، ونحن ملتزمون بهذا العهد يف 
اأعمالن���ا منذ اأكرث من 50 عاما يف ال�رشق االأو�شط. 
واليوم،ميث���ل اإط���الق اأ�شباغ  توب���از بريليان�س 
بداي���ة رحلة جدي���دة يف جمال اال�شب���اغ الداخلية 

املتميزة”. 
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حتت رعاية خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز اآل �سعود، ينطلق اليوم الأربعاء معر�ض 
الريا�ض الدويل للكتاب يف دورته احلالية حتت �س����عار 
)الكتاب.. م�س����تقبل التحول(، مب�ساركة اأكرث من 500 

دار ن�����رش عربية وعاملية. و�س����تكون دول����ة الإمارات هي 
�س����يف ال�رشف للمعر�ض، الذي يق����ام يف مركز الريا�ض 
ال����دويل للموؤمت����رات واملعار�ض، خ����ال الفرتة من 14 

وحتى 24 من ال�سهر اجلاري.
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1939
اجل��ي��و���ض الأمل��ان��ي��ة 
وت�سيطر  براغ  تدخل 
ع��ل��ى م���ا ت��ب��ق��ى من 

ت�سيكو�سلوفاكيا.

1958
احل�������ك�������وم�������ة 
جنوب  يف  العن�رشية 
حزب  حتظر  اأفريقيا 
امل����وؤمت����ر ال��وط��ن��ي 

الفريقي.

1978
اإ����رشائ���ي���ل ت��ب��داأ 
باجتياح جنوب لبنان 
مبا عرف با�سم عملية 

الليطاين.

2003
رج����������ب ط���ي���ب 
اأردوغ���������ان ي��ت��ول��ى 

رئا�سة وزراء تركيا.

2004
انتخاب  اإع����ادة   
ف����ادمي����ر ب��وت��ني 

رئي�ساً لرو�سيا.

 2005
مظاهرة كبرة يف 
لرئي�ض  وف��اًء  ب��روت 
ال����������وزراء ال��ل��ب��ن��اين 
الأ�سبق رفيق احلريري 
وامل���ط���ال���ب���ة ب��خ��روج 
من  ال�����س��وري  اجلي�ض 
�سمي  م��ا  وب���داأ  لبنان 
ومل  الأرز،  ب����ث����ورة 
اإل  املظاهرة  تنتهي 
ب��ع��د خ�����روج اجل��ي�����ض 
لبنان  م���ن  ال�����س��وري 

ب�سكل كامل.

مسافات

“الفجوة بين الجنسين” بنادي البحرين للسينما
يعر�ض ن���ادي البحرين لل�س���ينما و�س���من برناجمه 
ال�س���بوعي وبالتعاون مع ال�س���فارة الأمريكية  يف متام 
ال�س���اعة ال�س���ابعة من م�س���اء اليوم الربع���اء 14 مار�ض 
الفيل���م  الوثائق���ي المرك���ي “ ت�س���حيح الفجوة بني 
اجلن�سني” وذلك بح�سور خمرجة الفيلم “ روبن هو�رش” 

التي �ستتحدث عن هذه التجربة املهمة  يف م�سرتها. 
 يك�س���ف هذا الفيلم عن ندرة مهند�سي الربجميات 
من الإناث والأقليات وي�ستك�س���ف اأ�س���باب هذه الفجوة 
بني اجلن�س���ني والفجوة الرقمية وي�س���لط ال�س���وء على 
اجلهود املبدعة التي تنتج مربجمني اأكرث تنوعا ويبني 
كيف ميكن اإغاق هذه الفج���وة املهمة. ويطرح الفيلم 
ال�س���وؤال التايل: ما الذي �سيكت�س���به املجتمع من وجود 
املزيد من الن�س���اء والأفراد م���ن اأثنيات خمتلفة وكيف 

ن�سل اإلى هناك؟  

الدورة الثالثة من معرض الفن المعاصر

 فن البحرين عبر الحدود تساهم في توعية وتثقيف الحضور

أهم وأقوى الملتقيات في المنطقة العربية

نجــــــوم البحريـــــــن فـي أيـــــــام الشارقــــــة المسرحيــــــة
ت�س����ارك كوكبة من جن����وم البحرين يف 
مهرج����ان اأيام ال�س����ارقة امل�رشحي����ة الدورة 
28 الت����ي انطلق����ت فعالياتها ي����وم اأم�ض 
الثاثاء 13 مار�ض على م�رشح ق�رش الثقافة 
بال�س����ارقة وه����م رئي�����ض م�رشح ال�س����واري 
الفنان خال����د الرويعي، ورئي�ض م�رشح اأوال 
الفنان عبداهلل ملك، والفنان حممد يا�سني 
“بابا يا�س����ني” ، والفنان يو�سف بوهلول 
والفن����ان عبداهلل يو�س����ف ومدي����ر الإنتاج 
اأحمد جا�سم العكربي، و�سيقدم املهرجان 
13 عر�س����ا يف امل�س����ابقة بالإ�س����افة اإل����ى 
ثاث����ة عرو�ض �س����تعر�ض عل����ى الهام�ض ، 
وافتتحت م�رشحية “كتاب اهلل..ال�رشاع بني 
النور والظام” من تاأليف ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بن حممد القا�سمي حاكم ال�سارقة 
اأيام امللتقي.

هذا و�سهد حفل الفتتاح منح الفنان 
امل�رشي حمم����د �س����بحي بجائزة ال�س����ارقة 
لاإب����داع امل�رشحي العرب����ي وكذلك  تكرمي 
الفنان الإماراتي حممد العامري، بو�س����فه 
�سخ�س����ية املهرجان، و�س����تقام خال اأيام 
مار�����ض   22 لغاي����ة  وامل�س����تمر  امللتق����ى 
جمموعة من الفعاليات والربامج الثقافية 
امل�س����احبة منها امللتقي الفكري بعنوان 
الرتجم����ة  العرب����ي...  امل�رشح����ي  النق����د   “
والتثاف����ق” مب�س����اركة نخبة م����ن الباحثني 

العرب.
عن هذه امل�س����اركة يقول احمد جا�سم 
البحري����ن  فنان����و  يتق����دم  اأول  العك����ربي: 
بال�س����كر اجلزيل اإلى حاكم ال�سارقة ال�سيخ 

الدكتور �س����لطان بن حممد القا�سمي على 
ه����ذا الهتم����ام والدع����وات الت����ي تعك�ض 
ه����ذه  خ����ال  م����ن  وال�س����تفادة  التع����اون 
اللقاءات الفنية العربية الرثية بالإبداعات 
، وه����ذا لي�����ض بغري����ب على �س����موه الذي 
يعترب الأب الروح����ي للم�رشح العربي وذلك 

ملا يقدمه من مبادرات رائعة ترثي ال�ساحة 
وتق����دم كل ما ه����و مفيد للفنانني �س����واء 
اخلليج����ني اأو العرب. واأ�س����اف العكربي.. 
كما نثمن اجله����ود الكبرة التي يقوم بها 
اأحمد بورحيمة، رئي�ض اإدارة امل�رشح بدائرة 
وتوا�س����له  بال�س����ارقة  والإع����ام  الثقاف����ة 

الدائم م����ع الفنانني البحرينيني وحر�س����ه 
عل����ى تواجده����م يف ه����ذا املحف����ل العربي 
الكبر. وبدوره اأو�سح الفنان عبداهلل ملك 
اأن اأي����ام ال�س����ارقة امل�رشحية تع����د من اأهم 
واق����وى امللتقي����ات يف املنطق����ة العربية 
وتفت����ح اأبوابا لاإب����داع يف املجال امل�رشحي 

والفك����ري م����ن خ����ال الن����دوات والور�����ض 
التي تق����ام ويقدمه����ا نخبة م����ن الفنانني 
من����ارة  اأ�س����بحت  والباحث����ني، فال�س����ارقة 
للفكر والثقافة وامل�رشح وكل ذلك بف�سل 
الرعاي����ة الكرمية وال�س����امية التي يقدمها 
حاكم ال�س����ارقة ال�س����يخ الدكتور �س����لطان 
ب����ن حمم����د القا�س����مي للحرك����ة الفكري����ة 
وامل�رشحي����ة يف الوطن العرب����ي. اأما الفنان 
خالد الرويعي رئي�ض م�رشح ال�سواري فقد 
اأك����د على اإن ال�س����ارقة هي �س����بب ازدهار 
امل�رشح اخلليجي والعرب����ي ، فاملهرجانات 
امل�رشحي����ة ل تتوق����ف عل����ى م����دار الع����ام ، 
من ايام ال�س����ارقة امل�رشحي����ة اإلى مهرجان 
امل�رشح ال�سحراوي اإلى املهرجان اخلليجي 
وغرها م����ن الأن�س����طة والفعالي����ات التي 

تدعم وترثي امل�رشح يف اخلليج.

حت���ت رعاي���ة كرمية م���ن قرين���ة جالة 
مل���ك مملكة البحرين، ورئي�س���ة منظمة املراأة 
العربية �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرة �سبيكة 
بنت اإبراهيم اآل خليفة، ُتفتتح الدورة الثالثة 
م���ن معر����ض “ف���ن البحري���ن عرب احل���دود” 
)ArtBAB( ر�سمياً يف 14 مار�ض 2018، يف 
مركز البحرين الدويل للمعار�ض واملوؤمترات. 
وتفتح اأبواب املعر�ض جماناً للح�سور من 15 

ولغاية 18 مار�ض.
املعا����رش،  الفن���ي  املعر����ض  ويعت���رب 
امل����رشوع الرائ���د حلرك���ة “ف���ن البحرين عرب 
احل���دود”، وينظ���م بالتعاون م���ع “متكني”. 
 ،2016 ع���ام  اإطاق���ه  من���ذ  الب���اب،  وفت���ح 
للفنانني البحرينيني نحو العاملية، مبعار�ض 
ونيودله���ي  املتح���دة  اململك���ة  يف  تعق���د 
ومومب���اي. و�سي�س���هد املعر�ض، يف ن�س���خته 

احلالي���ة، جمموعة من مثرة من امل�س���اركات 
ت�س���م 15 �س���الة عر�ض و13 فناناً م�س���تقاً 
من 11 دولة. ويه���دف معر�ض “فن البحرين 
عرب احل���دود” اإلى تعزي���ز انت�س���ار الفنانني 
البحرينيني ع���رب متكني وتثقي���ف الفنانني 
املحليني ومنحهم الفر�سة لعر�ض مهاراتهم 
الفري���دة عرب اأجنحة مدعومة ت�ست�س���يف هذا 
العام اأكرث م���ن 35 فناناً بحرينياً يعر�س���ون 

اأكرث من 100 عمل فّني.
وت�سم قائمة �سالت العر�ض امل�ساركة 
ه���ذا الع���ام �س���الة “األ���ون زاكامي” للفنون 
اجلميل���ة م���ن اململكة املتح���دة التي تعر�ض 
اأعم���الً مثل “طف���ل الهام العرب���ي” ملاورو 

برو�سيتي.
اأما �س���الة “برونو ما�س���ا” من الوليات 
املتح���دة الأمركية، والتي تدير �س���الت يف 

نيويورك وباري����ض، وحتتل مكانة مرموقة يف 
طليعة اأ�س���واق الفن العاملي���ة الأكرث حيوية، 
الثقافي���ة  التط���ورات  اأح���دث  ف�س���تعر�ض 
العاملي���ة. يف ح���ني يق���دم الثنائ���ي الفن���ي 
الإيط���ايل املع���روف اأنتونيلو غ���زي العر�ض 
احل���ي “النفخ على اجل���دران. كما �سي�س���مل 
الربنامج �سل�س���لة من املحا�رشات التثقيفية 
الهام���ة، ي�رشف على تن�س���يقها ال�س���يدة اأمل 
خلف. و�سوف تتحدث متا�رش الفحل )م�سممة، 
ومتحدثة يف حما�رشات “تيد اإك�ض”، وموؤ�س�سة 
�رشيكة يف مبادرة اأُولفا( عن تبادل التن�سيق، 
وت�س���لط ال�س���وء عل���ى جم���الت الفروق���ات 
الثقافي���ة والأف���كار الديني���ة املغلوطة التي 
تاأثرت بها خال ن�ساأتها يف العامل العربي. يف 
حني تقوم فالريا مارياين، رئي�سة امل�ساريع 
لدى موؤ�س�س���ة “كرو����ض واي”، با�ست�س���افة 

جل�سة حول خريجي املوؤ�س�سة ومناذج التعليم 
البديلة يف املنطقة..

بالإ�س���افة اإل���ى العار�س���ني يف ه���ذا 

�سي�س���م  وال�س���امل،  املتن���وع  املعر����ض 
احلج���ري  ح�س���ن  اأعم���ال  املعر����ض 
املو�س���يقية، وهو ملحن وموؤلف مو�س���يقي 

وباحث م�س���تقل بحرين���ي؛ والتي ت�س���تند 
اإل���ى اهتماماته الأكادميي���ة يف علم التاريخ 
وعلوم مو�س���يقى ال�س���عوب، والتي قدمها 
يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل. و�س���يقدم، للمرة 
الأولى، عر�س���اً مو�س���يقياً يرتجم “حما�رشة 
ع���ن ل �س���يء”، الت���ي األقاه���ا ج���ون كايج 
اإل���ى العربية.. و�س���تقوم العام���ة التجارية 
“ذا  والأزي���اء،  احلي���اة  لنم���ط  الإماراتي���ة 
بو����ض راك”، باإطاق “جمل���ة ذا بو�ض راك 
الفنية”، كما �ست�س���ارك �سالتا عر�ض “فن 
اآه بورتيه” و”ذا ورك�س���وب” معرو�ساتهما 
و�سي�س���ارك  البحري���ن.  يف  الأول���ى  للم���رة 
خريج���و وطاب جامعة زايد يف معر�ض “فن 
البحرين عرب احل���دود” من خال عر�ض حي 
خا�ض ع�س���ية 13 مار�ض، ومبعر�ض جماعي 

خال الفعالية.

    BUZZ      
أحداث

يكون ه���ذا اليوم م�رشحاً ملفاو�س���ات غنية 
ولقاءات 

اأمور تثر بع����ض النفعالت، عليك القيام 
ببع�ض التعديات 

املثابرة على احلركة ه���ي الطريقة املثلى 
للحفاظ لى حيويتك

امل�س���كات  في���ه  ت���زول  يف  جدي���د  ي���وم 
وتتخل�ض من �سوء تفاهم 

حاول اأن ت�سبط انفعالتك واأن حتافظ على 
�سامتك

انت على موعد مع بع�ض ال�ستحقاقات غر 
املنتظرة

تبذل اليوم ق�س���ارى جه���دك لتتغلب على 
ال�سعاب والتحديات

حان الوقت للرتكيز على الن�ساطات 
اخلارجية من �سفر ونزهات 

املنا�س���ب  اإمكانات���ك يف مكانه���ا  توظ���ف 
وتكت�سف اأخطاءك 

اإياك والتحدي واملعار�س���ة ، حاذر فاخلطر 
كبر

تلج���اأ اإلى اإح���داث تغير �س���امل وكامل يف 
مظهرك اخلارجي 

متغرات اإيجابية حاول اأن ت�س���تفيد منها، 
الأجواء مميزة 
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تتوا�س���ل فعاليات هيئ���ة البحرين 
للثقافة والآثار لهذا العام الذي يحتفي 
بالثقافة الإ�سامية وعنا�رشها املختلفة 
كالفنون، العمارة، املو�سيقى، والأدب، 
حتت �س���عار “املحرق عا�س���مة الثقافة 
الإ�سامية 2018”، حيث يحت�سن متحف 
البحرين الوطني ور�س���ة عمل ت�ستهدف 
الفئة العمري���ة من 8 – 18 عاًما بعنوان 
“اخل���ط العربي عرب التاريخ” وذلك يوم 

ال�س���بت املواف���ق 17 مار����ض اجل���اري. 
وميكن للراغبني يف امل�س���اركة املبادرة 
بالت�س���جيل ع���رب زي���ارة موق���ع الهيئة 
www.culture.gov. الإليك���رتوين 

 .bh
وم���ن خ���ال ور�س���ة العم���ل “اخلط 
�س���يتعلم  التاري���خ”  ع���رب  العرب���ي 
امل�ساركون العديد من املهارات اأهمها: 
الرتتي���ب والتنظي���م وق���وة املاحظ���ة 

ن���ة  ز ا ملو ا و
ة  ع���ا ا مر و
 ، لنِّ�س���ب ا
بالإ�س���افة 

ما تعززه الور�س���ة من م�س���اعر 
العربي���ة  بالقي���م  والفخ���ر  العت���زاز 
الإ�س���امية.  اإذ يع���د اخل���ط العربي من 
الفن���ون الت���ي ترتب���ط ارتباًط���ا وثيًقا 

بالرتاث العربي الإ�سامي املميز.

�سمن اأن�سطة مهرجان ربيع الثقافة، وبالتعاون ما 
بني هيئة البحرين للثقافة والآثار وال�سفارة الكورية 
يف مملك����ة البحري����ن، تق����دم اأورك�س����رتا �س����وكميونغ 
للكاياغ����م جمموعة متنوعة ووا�س����عة من املقطوعات 
املو�س����يقية املعزوف����ة بالكام����ل على اآل����ة الكاياغم 
الكورية الأ�س����يلة. وتقام الأم�سية املو�سيقية اليوم 
الأربع����اء املواف����ق 14 مار�ض 2018 عند ال�س����اعة 8 

م�ساًء بال�سالة الثقافية، والدعوة عامة.
ه����ذا و�س����وف تق����دم الأورك�س����رتا مقطوعات من 
املو�س����يقى الكوري����ة التقليدية م����روراً نحو اأ�س����هر 
مقاطع البيتلز والأغاين ال�س����عبية اجلن����وب اأمريكية، 
“الكاه����ن” ال�س����هرة لبات�س����يلبل  وحت����ى معزوف����ة 
باأ�سلوب الربيك دان�ض. وقد تاأ�س�ست الأورك�سرتا يف 
عام 1999 وجنحت يف اإحداث نقلة نوعية يف امل�س����هد 
الثقايف املحلي والإ�سهام يف ن�رش املو�سيقى الكورية 

يف جميع اأنحاء العامل.
ياأت����ي مهرج����ان ربي����ع الثقافة هذا العام �س����من 
برنام����ج احتف����اء هيئ����ة البحري����ن للثقاف����ة والآث����ار 
باملحرق عا�س����مة الثقافة الإ�س����امية لعام 2018م. 
ويق����ام بتنظي����م من هيئ����ة البحرين للّثقاف����ة والآثار 
م����ع  وبالتع����اون  القت�س����ادّية،  الّتنمي����ة  وجمل�����ض 
مركز ال�س����يخ اإبراهيم ب����ن حممد اآل خليف����ة للثقافة 

والبحوث، معر�ض البارح للفنون الت�س����كيلية ومركز 
لفونتني للف����ن املعا�رش. كما ويحظى املهرجان هذا 
العام برعاية ذهبية م����ن كل من بتلكو، بنك البحرين 
الوطني، متكني وجمموعة gfh املالية. اأما الداعمون 
الف�ّس����يون للمهرجان فهم: �رشكة األبا، ال�س����وق احلرة 
البحرين، بابكو، بنك البحرين والكويت، �رشكة طران 
اخللي����ج، �رشكة مطار البحرين و�رشك����ة هواوي. ويقّدم 
مهرجان ربيع الثقافة الثالث ع�رش توليفة متنوعة من 
الفعاليات والأن�سطة التي تتنا�سب مع خمتلف �رشائح 
املجتمع من معار�ض فنية وت�سكيلية، ندوات فكرية، 
حما�����رشات واأم�س����يات �س����عرية وحف����ات مو�س����يقية 
وعرو�����ض م�رشحية ت�س����تمر حت����ى نهاية �س����هر اأبريل 
الق����ادم. وميكن الطاع على املزي����د من املعلومات 
ح����ول املهرج����ان وفعالياته على املوق����ع الإلكرتوين  

.springofculture.or

 انطالق التسجيل لورشة عمل 
“الخط العربــي عبـر التاريـخ”

أمسية موسيقية ألوركسترا سوكميونغ للكاياغم 

• معر�ض فن البحرين عرب احلدود	

• عبداهلل ملك 	 • حممد يا�سني	 • اأحمد جا�سم العكربي	 • �سلطان بن حممد القا�سمي	

حمرر م�سافات 



اجلزائـــــــر  يف  الزواج  ح�ســــاب  على  “امل�ساكنــــــة” تتن�ســـــر 
 انت�رشت م�ؤخرا يف اجلزائ���ر ظاهرة “امل�ساكنة”، 
املرف��س���ة جمل���ة وتف�سيال يف املجتم���ع املحافظ، 

بح�سب تقرير ل�سحيفة “ال�رشوق” اجلزائرية.
وتطرق التقرير اإلى عدد من الق�س�ص لأ�سخا�ص 
اختاروا العي�ص بهذه الطريقة، رغم ال�سع�بات التي 
ت�اجههم، والتي ت�سل اأحيانا لتدخل ال�رشطة، اإ�سافة 
اإلى نظرة املجتم���ع القا�سية، التي ل ترحم على وجه 

اخل�س��ص الفتيات.
وبح�س���ب ال�سحيف���ة، هناك ن����ع م���ن الت�اط�ؤ 

م���ن املجتمع فيما يخ����ص الرجال الذي���ن ي�ساكن�ن 
اأجنبي���ات مغرمات، بينما ت�ج���د عدة ق�س�ص تنتهي 
تفا�سيله���ا يف اأروق���ة املحاكم، اأو ع����دة الفتاة اإلى 

منزل اأهلها و�رشفها بني كفيها ملطخا بالرذيلة.
فف���ي كث���ر م���ن الأحي���ان، يت���م القب����ص على 
�سباب مع �سديقاتهم حت���ت �سقف واحد، دون عقد 
زواج �رشع���ي اأو حتى اإداري، وتت���م مالحقتهم بتهمة 
الدعارة، اإل اأن هذا الرادع القان�ين ل يخيف البع�ص.

وتق����ل “ال�رشوق”، اإن���ه ل ت�ج���د اإح�ساءات ول 

اأرق���ام ح����ل امل�ساكن���ة يف اجلزائر، لكنه���ا م�ج�دة 
حتت ت�سميات اأخرى، فهناك من الفتيات من يع�سن 
يف �سق���ق ي�ستاأجره���ا اأثري���اء متزوج����ن، اإل اأن هذه 

احلالة تعد م�ساكنة م�ؤقتة.
هن���اك اأي�سا من املتزوجني م���ن يرف�ص الزواج 
بثاني���ة، ب�سبب زوجت���ه الأولى، اأو ب�سب���ب ما يرتتب 
على العر�ص من م�ساريف كثرة، لكنهم ل يت�ان�ن 
ع���ن املعا�رشة احل���رام با�ستئجار �سق���ق يزورنها كل 
�سنة م���رة. وختمت ال�سحيف���ة تقريره���ا با�ست�سارة 

اخت�سا�س���ي عل���م اجتم���اع، ال���ذي اأك���د اأن من بني 
الأ�سباب الت���ي ت�سجع على امل�ساكنة، التحرر املادي 
للمراأة، التي اأ�سبح���ت تعتمد على نف�سها ول حتتاج 

اأهلها لتحقيق الذات.
واأ�س���ار اإل���ى انت�س���ار الفل�سف���ة ال�ج�دي���ة يف 
املجتمع اجلزائري، حيث اأ�سبح الفرد يعي�ص لنف�سه 
فقط، واختفى مفه����م التعاي����ص والت�سحية، وحل 
حمله مفه�م البحث عن امللذات، زد على ذلك م�جة 

تقليد الغرب يف كل �سيء.

منر ينه�ــش حلم مربيه 
وياأكله حّيا

ر�سد �رشيط فيدي� حلظة التهام منر حلار�ص 
حديق���ة حي�ان���ات يف مدينة ف�زه���� جن�ب �رشق 
ال�سني. لك���ن الفيدي�، رغم ب�ساعت���ه، مل ير�سد 
تفا�سيل الق�س���ة، اإذ اإن احلار�ص اأخذ على عاتقه 
تربية النم���ر منذ اأن كان �سب���ال �سغرا حتى كرب 
واأ�سبح حي�ان���ا مدجنا، وفق م���ا اأوردت �سحيفة 
“ديل���ي مي���ل” الربيطاني���ة، الإثن���ني. وذك���رت 
ال�سحيف���ة اأن احلار����ص الذي اأ�س���ر اإليه فقط ب� 
“و ي����”، كان يف ج�ل���ة تدري���ب عادية م���ع النمر 
داخل قف�ص حديدي، قب���ل اأن ينق�ص النمر على 
احلار����ص فج���اأة وي����رشع يف التهام حلم���ه. وحاول 
احلرا����ص الآخرون اإبع���اد النمر ب�ا�سط���ة ع�سي، 
لكنه���م اأفلح����ا بع���د ف����ات الأوان، اإذ اأ�سب���ح 
احلار����ص جثة هام���دة. وتق����ل اإدارة احلديقة اإن 
النم���ر من الن�ع املدج���ن، واإل ملا �سمحت بدخ�ل 
احلار�ص اإلى داخل القف�ص احلديدي، م�سرة اإلى 
اأنها ت�ستعني ب� “النمر املدجن” يف عرو�ص الزوار 

وال�سرك.

خطاأ بروتوكويل 
اأوتاوا  “قاتل” يف 

ارتك���ب منظم� حفل ر�سم���ي يف اأوتاوا خالل 
زيارة العاه���ل البلجيكي املل���ك فيليب وزوجته 
امللك���ة ماتيل���د اإل���ى كندا هف����ة برفعه���م علم 
اأملانيا بدل من عل���م بلجيكا يف ا�ستقبال الثنائي 
امللكي، لكنهم �رشعان ما تّنبه�ا للخطاأ واأ�سلح�ه 

قبل و�س�ل الزائرين.
والعل���م الأمل���اين ال���ذي يحمل نف����ص األ�ان 
العلم البلجيكي، ولكن برتتيب واجتاه خمتلفني 
رف���ع يف و�سط حديقة مقر اإقام���ة احلاكمة العامة 
لكن���دا ج����يل باييت الت���ي تعترب ممثل���ة امللكة 

اإليزابيث الثانية، الرئي�سة الفخرية لدولة كندا.
ووق���ع املنظم�ن يف اخلطاأ ح���ني عّلق�ا علما 
اأملاني���ا �سغرا ب�ا�سطة �رشي���ط اأ�سفر اإلى جانب 
عل���م كندي على �سجرة قيق���ب زرعتها قبل اأكرث 

من 40 عاما ملكة بلجيكا فابي�ل.
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األخيرة
اإنقاذ طفل �سقط يف حفرة عمقها 35 مرًتا 

 جنح اأفراد اجلي�ص الهندي وفريق الإغاثة ال�طني يف اإنقاذ طفل �سقط يف بئر عمقها 35 مرتا.
وا�ستدع���ى اجلي����ص وفري���ق الإغاثة ال�طني للم�ساع���دة يف اإنقاذ الطفل الذي مك���ث لي�مني يف البئر، 
ح�س���ب �سحيفة مرور الربيطانية. وحفر فريق الإنقاذ حفرة عمقها 13 مرتا م�ازية للبئر من اأجل ال��س�ل 
للطف���ل، الذي تعاون م���ع الفريق. وكان “رو�سان �سين���غ” يلعب مع اأ�سدقائه حينما وق���ع يف احلفرة التي 
علق فيها على عمق 11 مرتا فقط، وه� ما جعل مهمة اإنقاذه ممكنة ح�سب فريق الإنقاذ، وي��سح الفيدي� 

الطفل بعد عملية اإخراجه من البئر وتقدمي الرعاية ال�سحية له.

املمثل الكويتي عبداهلل الباروين يف ذمة اهلل 
 واف���ت املنية املمثل واملخرج الك�يتي عبداهلل الب���اروين عن عمر ناهز 44 عاما، 
فج���ر اأم����ص الثالث���اء، و�سي����ارى جثمانه ال���رثى، ع�رش الي����م، يف مق���ربة ال�سليبخات 
الك�يتي���ة. وتناق���ل الفنان�ن ون�سطاء م�اقع الت�ا�سل الجتماع���ي اخلرب منذ ال�سباح، 
معرب���ني عن م���دى حزنهم و�سدمتهم ب�ساأن ال�فاة املفاج���اأة للفنان ال�ساب. ومل يكن 
الباروين م�سابا باأي مر�ص، حيث كان من�سغال بت�س�ير امل�ساهد الأخرة من امل�سل�سل 

الدرام���ي الذي من املقرر عر�سه يف �سهر رم�س���ان، بعن�ان “اخلايف الأعظم”. وانت�رش ها�ستاغ “#عبداهلل_الباروين” عرب م�اقع 
الت�ا�س���ل الجتماع���ي، حيث نعى عدد من الفنانني وفاة املمثل الك�يتي، والت���ي مل يتم الإبالغ عن اأي تفا�سيل ب�ساأنها حتى 
الآن. يذكر اأن الراحل بداأ التمثيل العام 1997، و�سارك يف اأدوار متعددة يف امل�سل�سالت الدرامية مع نهاية ت�سعينات القرن 

الع�رشين، وا�ستمر يف امل�ساركة يف الأعمال التلفزي�نية وامل�رشحية.

 طبيع���ة عملها ال�س���اق يف كن�ص ال�س����ارع وجمع القمام���ة اأو حجم 
م�س�ؤولياتها داخل اأ�رشته���ا، مل مينعاها اأبدا من الهتمام بجمال ب�رشتها 
ومظهره���ا اخلارجي واحلفاظ على ر�ساقتها، بالرغم من ظروف عي�سها 

ال�سعبة، حتى اأ�سبحت اأجمل عاملة نظافة يف املغرب ل�سنة 2018.
ه���ذه ق�س���ة �سناء معط���اط )25 �سن���ة( التي تّ�ج���ت م�ؤخرا بلقب 
ملكة جم���ال عامالت النظافة يف املغرب، لت�سب���ح بني ع�سية و�سحاها 
واح���دة من م�ساهر البالد، وذلك بعد تداول �س�رها ب�سكل وا�سع على 
�سفحات الت�ا�سل الجتماعي وامل�اقع الإلكرتونية، وهي ترتدي الزي 
الر�سم���ي اخلا�ص بعاملي النظافة، حتى اأن البع�ص مل ي�سدق اأن تك�ن 

ه���ذه الفتاة الفاتنة �ساحبة البت�سامة ال�ساحرة، عاملة نظافة، وهي التي متتلك مظهرا ي�ؤهلها لإيجاد عمل اأف�سل، 
لك���ن ه���ي تفتخر مبهنتها ول تفك���ر يف تغيرها اأبدا. ومل يك���ن تت�يج �سناء بلقب ملكة جم���ال عامالت النظافة يف 
املغ���رب؛ ب�سبب مظهره���ا اجلذاب ووجهها امل�رشق فقط، ب���ل كان اإتقانها وان�سباطها يف عمله���ا عامال مهما اأي�سا 
يف ذل���ك، حيث ا�سرتطت �رشكة “اأوزون للنظاف���ة والبيئة واخلدمات” التي نظمت امل�سابقة وقامت بتكرمي عامالت 

النظافة، اأن يجتمع اجلمال والنظافة معا يف عاملة النظافة املتّ�جة.

 Social
media

عقوبة قا�سية وغريبة
لـ “طفلني” يف كندا

 قررت اأم كندية معاقبة طفليها بالذهاب اإلى املدر�سة �سرا على الأقدام م�سافة 7 كم؛ 
ب�سبب ما بدر منهما جتاه �سائق احلافلة املدر�سية.

ووفق���ا ملا نقلته �سحيفة “اإندبندنت” الربيطانية، ذهب الطفالن اإلى املدر�سة يف رحلة 
ا�ستمرت �ساعتني و�سط اأج�اء ثلجية �سديدة الربودة.

وحم���ل الطف���الن ل�ح���ة مكت����ب عليها “لأنن���ا كنا �سيئ���ني ووقحني مع �سائ���ق احلافلة 
املدر�سية، ماما جتربنا على امل�سي”.

وقالت الأم: “اأولدي كان�ا �سيئني مع �سائق حافلتهم، وقد تلقيت ات�سال من املدر�سة 
بالأم����ص يخطرين، لذلك قمنا بال�سر هذا ال�سباح م�سافة 7 كيل�مرتات لأريهما كيف �سيك�ن 

الأمر كل ي�م بالن�سبة لهما عندما يتم طردهما من احلافلة املدر�سية”.
واأ�سافت الأم: “لقد اكت�سفا اأن الأمر مبثابة لعنة حقيقية، فقد و�سال بعد �ساعتني”.

ون����رشت الأم �س�رة لطفليها عرب م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، وهي ال�س�رة التي انت�رشت 
ب�س���كل وا�سع ونالت العديد من التعليقات، حتى اأن جمعي���ة مهتمة بحق�ق الطفل اعرت�ست 

على الأمر.
وت�ا�سلت الأم مع اجلمعية لتف�سر م�قفها، لي�ؤكد م�س�ؤول� اجلمعية اأنهم غر معرت�سني 
على العق�بة، ولكن اعرتا�سهم كان على الت�سهر بالطفلني عرب م�اقع الت�ا�سل الجتماعي.

هل اعتزالت كامريون دياز التمثيل؟
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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�ص املت�قع لهذا الي�م 
�سيك�ن معتدلً، ولكنه حار 

ن�سبيا خالل النهار.

الرياح �سمالية غربية من 7 
اإلى 12 عقدة وت�سل من 12 

اإلى 17 عقدة احيانا.

ارتفاع امل�ج من قدم اإلى قدمني قرب ال�س�احل، 
ومن 2 اإلى 4 اقدام يف عر�ص البحر.

درجة احلرارة العظمى 29 وال�سغرى 18 درجة مئ�ية.

 انت�رشت خالل الفرتة 
املا�سية اأنباء ح�ل 

اعتزال املمثلة 
الأمركية كامرون 

دياز التمثيل نهائيا.
واأكدت �سديقتها، 

املمثلة الأمركية 
�سلمى بلر على هام�ص 
ح�س�رها حلفل ما بعد 
ت�زيع ج�ائز الأو�سكار 

ال� 90 الأ�سب�ع 
املا�سي باأنها اعتزلت 

التمثيل.
وقالت يف ت�رشيحات 

ملجلة “فانيتي فر” 
اإنه اأثناء تناولها الع�ساء 

مع كامرون دياز، 
حتدثتا ح�ل تقدميهما 

جلزء ثاين من فيلم 
“ذا �س�يت�ست ثينغ”، 

الذي قدما جزء اأول منه 
يف العام 2002، ولكن 
اأخربتها باأنها انتهت 

من التمثيل لالأبد.

 من كن�ش ال�سوارع اإلى ملكة جمال
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