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جائزة ال�صحافة العربية 
فئة "ال�صحافة اال�صتق�صائية"

نهنئ اأنف�صنـا ب�صحافتنـا الوطنيـة 
لدورها الكبيـر يف تنويـر الراأي العـام

مباركا لـ “$” فوزها بجائزة ال�صحافة العربية... �صمو رئي�س الوزراء: 

امل�صوؤولة  للكلمة  مفتوحا  الف�صاء  وجعلت  احلريات  كفلت  امللك  جاللة  بقيادة  البحرين 

فخر واعتزاز للجميع وا�صتمرار ملا يحققه اأبناء اململكة من جناحات  

ودوليــا اإقليميــا  متميــزة  مكانــة  مــن  �صحافتنــا  اإليــه  و�صلــت  مــا  يعك�ــس  الإجنــاز 

�صرف اللقاء

حظيت اأ�رشة “البالد” اأم�س ب�رشف لقاء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء، الذي حر�س على ا�ستقبال 
رئي�س واأع�س���اء جمل�س الإدارة وحمرري ال�س���حيفة يف تتويج جديد لها 
زاده���ا فخرا بعد فوزه���ا بجائزة قيمة تعك�س م���دى التميز والحرتافية 
ال�س���ديدة التي تتمتع بها “البالد”، وهي جائزة ال�س���حافة العربية عن 
فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية” يف الدورة ال�سابعة ع�رشة ملنتدى الإعالم 

العربي، والذي عقد موؤخرا يف دبي.
ه���ذا اللق���اء هو اإجناز مهم ي�س���جل يف �س���فحات “البالد” لي�س���اف 
لإجنازاتها التي تعتز بها، حيث يعك�س تقديًرا غالًيا من راعي ال�سحافة 
وداعم ال�س���حافيني �س���مو رئي�س الوزراء، ملا حققت���ه “البالد” وللدور 
الذي تقوم به مب�س���وؤولية �س���ديدة ومهنية عالية، م���ا مكنها من الفوز 
بجائزة ال�سحافة العربية بجدارة وا�ستحقاق، وما كان لها اأن حتقق هذا 
الإجن���از اإل يف ظل هذه الرعاية وهذا الدعم الذي ثبت اأر�س���ية را�س���خة 

حمفزة على الإبداع الإعالمي ودافعة لالبتكار ال�سحفي.
ولقد عك�س هذا اللقاء اإميان �سمو رئي�س الوزراء بال�سواعد الوطنية 
ودورها يف بناء ونه�س���ة الوط���ن، واهتمام �س���موه ومتابعته لكل اإجناز 
ي�س���جلونه يف اأي جمال وعلى اأي �س���عيد اأو حمفل، وحر�س �س���موه على 
فت���ح ب���اب التناف����س ال�رشيف بني اجلمي���ع لتعود الفائ���دة الأكرب على 
اململكة واأبنائها وتتعزز مكانتها احل�سارية على ال�سعيدين الإقليمي 

والدويل .
وقد زاد من قيمة اجلائزة التي ح�سدتها “البالد” واأهميتها اأنها تقع 
يف قلب اهتمامات �س���مو الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، فاإذا كانت 
ال�سحافة ال�ستق�س���ائية تهتم بالواقع وت�سعى اإلى ك�سف املمار�سات 
اخلاطئة وتفعيل املحا�س���بة وامل�س���اءلة لت�سويبها وت�س���حيحها، فاإن 
�سموه هو رائد النهج امليداين يف العمل احلكومي، فال يكتفي بالتقارير 
الر�س���مية للم�س���وؤولني ول بالت�رشيح���ات الإعالمي���ة، بل يعاي���ن الواقع 
ويتاأكد بنف�س���ه من �س���ري العمل وجودة الأداء، ليكون التقييم دون اأي 

و�سيط، ولتلبي التوجيهات مطالب وطموحات املواطنني.
اإن ا�ستقبال �سمو الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة ي�سع م�سوؤولية 
جدي���دة على “البالد” لتحافظ على قد�س���ية مهنة ال�س���حافة، ولتكون 
دائًما على قدر امل�س���وؤولية والثقة ولتوا�س���ل م���ا حتققه من اإجنازات، 
م�س���تندين اإلى دعم وتوجيهات �سموه، ومتم�سكني باأن تكون “البالد” 
هي ال�س���ورة ال�س���ادقة للواقع من خالل دورها الكا�س���ف للم�س���كالت 

واملراقب للتجاوزات واملعني على النجاحات على امل�ستويات كافة .
لقد كان يوم اأم�س يوًما م�س���يًئا يف تاريخ “البالد” ويف م�س���ريتها، 
وكان���ت حلظة رائعة عندما اأهدى الزميل �س���يد عل���ي املحافظة جائزته 
ل�سمو رئي�س الوزراء، وهو ما �سيظل حمل فخر واعتزاز كبريين من قبل 

جميع اأفراد اأ�رشة “البالد”.

موؤن�س املردي
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جائزة ال�صحافة العربية 
فئة "ال�صحافة اال�صتق�صائية"

�صكرا.. يا �صاحب ال�صمو

�ص���احب  ال���وزراء  رئي����س  دوم���ا  يوؤك���د 
ال�ص���مو امللكي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليفة، اإميان �ص���موه بدور ال�صحافة والإعالم 
واأهميتمه���ا ك�رشي���ك فاع���ل يف بن���اء البحرين، 
ويحر����س �ص���موه على دع���م وت�ص���جيع اأبنائه 
ال�ص���حافيني يف البحرين وم���ن جميع الفئات، 
على بذل مزيد من اجلهد يف تقدمي ال�ص���ورة 
اجلميلة وامل�رشقة ع���ن البحرين واحلفاظ على 

اأمن البالد وا�صتقرارها.

وج���اء لقاوؤنا يوم اأم�س ب�ص���احب ال�ص���مو 
امللكي رئي�س الوزراء، �ص���من اأ����رشة “البالد” 
بعد فوز الزميل ال�صحايف �صيدعلي املحافظة 
و“الب���الد” بجائزة ال�ص���حافة العربية عن فئة 
ال�صحافة ال�صتق�ص���ائية خالل منتدى العالم 
العرب���ي يف دب���ي موؤخ���را، تكرميا �ص���اميا لنا 
جميعا من لدن �صمو رئي�س الوزراء، وت�صجيعا 
لنا جميعا على املوا�صلة وال�صتمرار، وتاأكيدا 
على ما يكنه �ص���موه م���ن تقدير واحرتام لدور 

ال�صحافة وعطاءات رجال ال�صحافة والإعالم يف 
تنوير ال���راأي العام وخدمة وطنهم وجمتمعهم 
م���ن خ���الل م���ا يقدمون���ه م���ن اإ�ص���هام وفكر 
م�صتنر ي�صهم فى دفع عجلة النماء والتقدم. 
واإهداوؤنا اجلائزة ل�ص���موه ما ه���و اإل تعبر عن 
ال�ص���كر اجلزيل لكل ما يقدمه �ص���احب ال�صمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء املوقر لنا يف “البالد” 
من دعم وحب وم�ص���اندة وفكر، ن�صتنر جميعا 

به يف عملنا اليومي

طارق البحار

�صرف الإجناز

ما اأعظم الإجناز حني يتّوج بعد �صبعة اأيام من 
الحتفال به، ب�رشف اللقاء بقائد ملهم ورائد كبر 
لالإجنازات، ك�ص���احب ال�صمو امللكي الأمر خليفة 

بن �صلمان اآل خليفة.
فذلك اللقاء الذي مل يتجاوز يف عمره ال�صاعة، 

كان بحق مدر�ص���ة نهلنا منها ما مل يكن يف و�صعنا 
ات الكتب وحتت اأ�صقف اجلامعات. تعلمه بني دفَّ
حرارة الرتحيب، ودفء الكلمات، وال�ص���عادة 
الغام���رة مبا حققته “البالد” م���ن اإجناز م�رشف، يف 
اأحد اأكرب حمافل ال�ص���حافة العربية، كان ال�ص���مة 

البارزة على لقاء الأم�س.
ولي����س غريًب���ا عل���ى �ص���موه الحتف���اء بهذا 
الإجن���از، فه���و ال���ذي كان ول زال الداع���م الأكرب 
لل�ص���حافة وال�ص���حافيني، وكفى فخًرا اأن تكون 
“البالد” اأولى ال�ص���حف التي يبداأ �ص���موه �صباحه 

مبطالعتها، كما اأكد ذلك يف لقاء الأم�س.
وك���م ه���ي ال�ص���عادة الغام���رة الت���ي تتملك 
ال�ص���حايف حني يحوز عمل���ه واإجنازه عل���ى اإعجاب 
واهتم���ام اأعلى �ص���لطة يف البلد، مم���ا يدفعه نحو 
مزي���د من اجل���د واملثاب���رة نحو تقدمي م���ا يدعم 

م�صرة التنمية والبناء.
�صبعة اأيام ا�صتثنائية عا�صتها اأ�رشة “البالد” 
مع قرب موعد اإ�صعال �صمعتها العا�رشة، �صي�صجلها 
التاريخ، و�ص���تنق�س اأحداثها يف قلب من �صهدها 
ذكرى �صعيدة، ل ميحيها تعاقب ال�صنني والأيام.

�صيد علي املحافظة

يوما تلألأت فيه اأ�صواء ال�صحافة

“اإننا ننظر اإلى �ص���حافتنا بكل الفخر والعتزاز؛ باعتبارها منربا مهما للتعبر 
عن الراأي، ف�صال عن اأنها ذات م�صمون �صحايف واإعالمي متطور”.

تلك كانت ر�ص���الة �صامية وجهها �صيدي رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل خليف���ة املوقر حفظ���ه اهلل ورعاه يف الي���وم العاملي 
لل�ص���حافة، وعندما نتحدث عن ال�ص���حافة و�صيدي �ص���مو رئي�س الوزراء اأيده اهلل، 
فاإننا نتحدث عن �ص���ماء �صا�ص���عة بال حدود، وملحمة كتبت على هامة الأيام �صجلها 
التاريخ باأحرف من ذهب. عالقة متيزت بالغزارة يف املحبة واملودة، لغة ينهال من 
حروفها تقدير خا�س لل�ص���حفيني والكتاب من لدن �ص���موه اأيده اهلل الذي ت�رشفت 
ي���وم اأم����س جريدة الب���الد واإدارتاها التحريرية والتنفيذية بال�ص���الم على �ص���موه؛ 

مبنا�صبة فوز اجلريدة بجائزة ال�صحافة العربية عن فئة ال�صحافة ال�صتق�صائية.
وخ���الل اللقاء زودنا اأيده اهلل بن�ص���ائحه الأبوية، ف�ص���موه دائم���ا ميدنا بالقوة 
والعط���اء والإمي���ان الق���وي والبذل ب�ص���خاء؛ من اأج���ل البحرين، فالأق���الم الوطنية 
وال�صحافة �صالح من اأ�صلحة الدفاع عن البحرين، بل قوة �صاربة وت�صحية وافتداء. 
يوم اأم�س مل يكن يوما عاديا، بل كان يوما ينب�س بالواجب جتاه الوطن وتالألأت 
فيه اأ�صواء ال�صحافة والعمل اجلاد، واإعالء منزلة الكلمة ال�صادقة، ويكفينا فخرا يف 
اأ�رشة “البالد” اأن �ص���موه اأيده اهلل قال )اأول جريدة اأقراأها هي البالد(. وقال اأي�ص���ا 
)نهنئ اأنف�صنا بكم(... اإن هذا ال�رشف الذي حظيت به “البالد” �صيزيدنا و�صيحفزنا 
عل���ى العطاء واجلهد واملثابرة وحمل �رشف لواء الكلمة ال�ص���ادقة وال�صتب�ص���ال يف 
الدف���اع عن البحري���ن واأمنها ومكت�ص���باتها واإعالء كلمة احل���ق دون اأن نتخلف ولو 
ملرة واحدة؛ من اأجل البحرين العزيزة، نعاهد �صموكم حفظكم اهلل اإننا يف “البالد” 
�ص���نكون الدرع الواقي ململكتنا الغالية، واحل�ص���ن املنيع حلماية مكت�ص���بات هذا 

الوطن.
�ص���يدي �ص���مو رئي�س ال���وزراء حفظكم اهلل ورعاك���م.. اإن ال�ص���حافة البحرينية 
بف�ص���ل توجيهاتك���م ودعمكم وت�ص���جيعكم تقف الي���وم على القم���ة مزخرفة بنور 
الإبداع وتنوع الإجنازات، فكل ما حتقق لنا و�ص���يتحقق بف�ص���لكم، فاأنتم من �صاغ 
كل تلك النجاحات، واأوجدمت هذه الأ�صواء املذهلة لل�صحافة البحرينية حتى مالأت 

الأرجاء جمدا وروعة.

اأ�صامة املاجد

خليفة بن �صلمان.. القائد الإداري امللهم 

$ يف �صيافة باين البلد

يقول لروي امي�س: “القائد هو �صخ�س 
يرى اأكرث مما ي���رى الآخرون، ويرى اأبعد مما 
يرى الآخرون، ويرى قب���ل اأن يرى الآخرون” 
اأكرث من ثالثني عاًما من ال�صتغال يف الإدارة 
ممار�ص���ًة واطالًعا اأو�ص���لتني اإل���ى قناعة ل 
ي�صوبها اأي �ص���ك باأن ما اأورده “امي�س” هو 
احلقيقة بعينه���ا. هذا الإح�ص���ا�س يتملُكني 
دائًم���ا واأنا اأت�رشّف مبقابلة �ص���يدي �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأمر خليفة بن �ص���لمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر. فمجل�س �صموه 
مدر�ص���ةٌ تعلمت فيها، ومل اأزل، علم الإدارة 

ونهجها الراقي عند املمار�صة. 
الإح�ص���ا�س  واأق�ص���د  الإح�ص���ا�س،  ه���ذا 
بخا�ص���ية القائد امللهم، متلكني هذا اليوم 
وبق���وة ونح���ن، اأن���ا وزمالئ���ي العامل���ني يف 
�ص���حيفة “الب���الد”، نت�رشف مبقابلة �ص���موه 
يف جمل�ص���ه العامر مبنا�ص���بة فوز ال�ص���حيفة 
بجائزة ال�ص���حافة العربية عن فئة ال�صحافة 

ال�صتق�ص���ائية، وذل���ك ع���ن مل���ف الزمي���ل 
ال�ص���اب ال�ص���حايف �ص���يد عل���ي املحافظ���ة. 
كلمات �ص���احب ال�صمو امللكي الأمر خليفة 
بن �صلمان اآل خليفة كانت لنا نربا�ًصا نر�صم 
على معامله طريقنا وحافًزا يدفعنا ويلهمنا 

دائًما اإلى الإبداع والبتكار. 
حفظ اهلل �ص���موه واأطال يف عمره واأبقاه 
ذخ���ًرا له���ذا الوطن الغ���ايل و�ص���نًدا لأبنائه 

الأوفياء.

كان ي���وم اأم����س يوًما مميزا مبعن���ى الكلمة، 
فبع���د تكرمي “البالد” بجائزة ال�ص���حافة العربية 
يف مهرج���ان الإع���الم العرب���ي بدب���ي موؤخ���را، عن 
مل���ف “التوح����س العم���راين” للزميل �ص���يد علي 
املحافظة، قلدنا رئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللكي الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة باأعلى 
تكرمي، حينم���ا قال: “اأحب اأن اأب���داأ اطالعي على 
م���ا يكت���ب بال�ص���حافة املحلية بقراءة �ص���حيفة 
البالد”، فاأي م�ص���وؤولية كبرة على عاتقنا اليوم، 

واأي ت�رشي���ف نلن���اه باأن تكون �ص���حيفتنا الغالية 
يف مقدمة ال�ص���حف التي ُيتابعها �صاحب ال�صمو 

امللكي رئي�س الوزراء.
اأثناء اللقاء حر�ص���ت على ر�ص���د ردود فعل 
زمالئ���ي ال�ص���حافيني، وكن���ت اأرى يف وجوههم 
عالمات النبه���ار والفرح جمتمعة، فهم منبهرون 
باملتابع���ة الدقيق���ة ل�ص���مو رئي�س ال���وزراء لكل 
ما يكتبون���ه يف ال�ص���حيفة، ويف اجلانب الآخر مبا 
يجمعه �ص���موه من هيبة القائد وتوا�ص���ع الأب مع 

اأبنائه.
 كان بحق يوماً مميزا، �صيظل عالقا يف ذاكرة 
جمي���ع منت�ص���بي “الب���الد”، الذين ت�رشف���وا بلقاء 

�صموه.
ونحن اأمام هذا الهتمام الذي اأبداه �صموه مبا 
ُيكتب بال�ص���حافة عموما، وما ُيكتب يف “البالد” 
خ�صو�ص���ا، ل منلك اإل اأن نعاهد �صموه على بذل 
املزيد، لنكون مب�ص���توى الكلمة امل�صوؤولة، مراآة 

تعك�س واقع املجتمع مبهنية وم�صداقية.

اأحمد عبد اللطيف البحر 

عمر اجلابر

فخر وم�صوؤولية

حلظات جمد لن متحى من الذاكرة عا�صتها اأ�رشة “البالد” اأم�س عندما ا�صتقبلنا 
رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة ليبارك لنا 
�ص���موه الفوز بجائزة ال�صحافة العربية عن فئة ال�صحافة ال�صتق�صائية، التي توج 
بها الزميل �ص���يد علي املحافظة. فكلمات �صموه، التي حملت اأبلغ معاين الت�صجيع 

والتحفيز على حتقيق مزيد من الإجنازات، �صتظل خالدة يف عقولنا وقلوبنا.
متلكن���ا �ص���عور عميق بالفخ���ر وامل�ص���وؤولية يف اآن واحد عندما قال لنا �ص���موه 
“نهنئ اأنف�ص���نا بكم، �ص���حيفتكم هي الأولى، وعملكم ي�ص���تحق التقدير والثناء، 
تقومون بدوركم وتتحملون امل�ص���وؤولية”، ور�ص���خت يف اأذهاننا قيم ومبادئ نبيلة 
تع���د اأ�صا�ص���ا للنجاح حينم���ا قال لنا �ص���موه “كلكم زمالء وفريق عم���ل واحد وفوز 

�صحيفتكم هو فوز للبحرين كلها”.
كل لقاء يجمعنا ب�صمو رئي�س الوزراء ي�صكل لنا اإ�صافة كبرة ومهمة مل�صرتنا 
املهنية، فمن�ص���ة التك���رمي احلقيقية موجودة بالقرب من �ص���موه واجلائزة الأرفع 
هي ال�ص���تماع لإ�صادة �صموه وال�صرت�ص���اد بتوجيهاته ال�صامية التي ت�صع كل من 

ي�صتوعبها وي�صتنر ب�صيائها على درب التطوير والإجناز.
بعدما �ص���معنا من �صموه ما ي�رشح ال�ص���در وي�صحذ الهمم، خرجنا عاقدين العزم 
على موا�صلة العمل اجلاد باإ�رشار اأقوى، متعهدين ل�صموه باأل يقف الإجناز عند هذا 
احلد، وبدعم �ص���موه وتوجيهاته الر�ص���يدة يحدونا الأمل لالرتقاء بعملنا ال�ص���حايف 

والو�صول به اإلى العاملية.
تطوير “البالد” �ص���يكون باإذن اهلل عنوان املرحلة املقبلة، وبتوجيهات �ص���مو 
رئي����س الوزراء �ص���نعمل على تنويع اأ�ص���اليب واأدوات تقدمي الأعمال ال�ص���حافية 
بطرق تواك���ب متطلبات الع�رش، حتى يطلع العامل على اإبداعات اأبناء هذا ال�ص���عب 
العظيم، ويتعرف على قيمه و�صيمه القائمة على الت�صامح والنفتاح ودماثة اخللق.

من يت�ص���فح “البالد” يدرك مدى ارتفاع �ص���قف احلري���ات يف مملكة البحرين، 
وملف الزميل �صيد علي املحافظة ما هو اإل غي�س من في�س اأعمال قدمها والزمالء 
يف ال�ص���حيفة، توؤكد اأن اململكة تكفل حرية ال�ص���حافة وحتفظ للجميع حق التعبر 
عن الراأي بالكلمة امل�صوؤولة والنقد البناء، ول تقف اأبدا يف وجه اأي عمل يهدف اإلى 

حتقيق النه�صة والتنمية.
جميل اأن نفرح بالإجناز، والأجمل اأن ي�صاركنا العامل فرحتنا. وانطالقا من دورنا 
ك�صحافة وطنية علينا اأن ندح�س ما يروجه البع�س يف اخلارج عن البحرين بالباطل، 

عرب اإبراز ما تتمتع به اململكة من رقي وحت�رش.
جائزة ال�ص���حافة العربية الت���ي نالها الزميل املحافظة ه���ي اأولى ثمار اجلهد 
اجلماعي يف “البالد” لهذا العام، الذي نتعهد باأن نقدم خالله مفاجاآت �صارة متهد 
لنطالق���ة جديدة متكن �ص���حيفتنا من الو�ص���ول اإلى �رشائح اأو�ص���ع م���ن القراء يف 

البحرين واخلليج والعامل.

اأمين همام

�صمو ال�صحافة

من ح�ص���ن الطالع هطول اأمطار اخلر بيوم 
جميل عا�صته �صحيفة البالد. 

خ�سَّ رئي�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل خليف���ة اأ�رشت���ه 
ال�ص���حافية بلقاء ل ميحى من الذاك���رة. عنوانه 

احلفاوة والتقدير.
مفت���اح اللق���اء فوز مل���ف ال�ص���حيفة بقلم 
ال�ص���اب ال�ص���اعد الزميل �ص���يد علي املحافظة 

باأرفع جائزة عربية لل�صحافة ال�صتق�صائية.
و�ص���ط زحم���ة اأجندة عم���ل امل�ص���وؤول الأول 
باحلكومة، ي�رش �صموه اأن يكون حا�رشا مع �صعبه، 

ويف قلبهم. 
قب���ل اللق���اء، كان �ص���موه موؤدي���ا واج���ب 
التعزي���ة، لعائلة اجلودر باملحرق، وهي فر�ص���ة 
باأفراحه���م  البحري���ن،  اأبن���اء  للق���اء  متج���ددة 

واأتراحهم.
اأم���ا عندم���ا دق���ت �ص���اعة اللق���اء، بق����رش 

الق�ص���يبية، ا�ص���طف الزم���الء بطاب���ور مهيب؛ 
للت�رشف بال�ص���الم على �ص���مو الرئي�س. ويف ذهن 
كل منه���م، اإنه �ص���يلتقي هامة عالية، وبو�ص���لة 

ال�صحافة، وذاكرة الوطن.
ي�ص���األ حكي���م الع���رب اجلميع، عن ا�ص���مه، 
ووالده، و�صكناه، وموقعه بال�صحيفة. اإنه �صوؤال 
الأب ع���ن اأحوال اأبنائه مبختل���ف القرى واملدن. 
ويح�رش بذهن �ص���موه اأ�ص���ماء رج���الت املناطق 

واأعيانها.
ملاذا ي�صاأل �صموه م�صتقبليه؟ يجيب �صموه 
اإنه داأب على ذلك؛ حلر�ص���ه عل���ى متابعة رعاية 
�ص���وؤون الأم���ة، وارتباط���ه الوثي���ق م���ع اجلميع، 

ولإ�صاعة ثقافة التوا�صل املجتمعي.
لقاء �ص���موه اأ����رشة »البالد« اأم�س م�ص���افحة 
تقدي���ر من عمي���د النه�ص���ة للكلمة امل�ص���وؤولة 

واأقالم الوحدة الوطنية.
معادلة جناح ال�ص���حافة: كتاب���ة كلمة اأمينة 

وم�ص���وؤول يق���راأ ويتج���اوب، فما بال���ك اإذا كان 
قارئك رئي�س حكومة.

ل تده����س م���ن اأن �ص���موه يق���راأ ل���ك، وم���ا 
تن�رشه “البالد” من منا�ص���دات، واأفكار، اختلجت 

مواطنني؛ لتطوير خدمات بالدهم.
كل كلمة من�ص���ورة جتد اأذنا �صاغية بديوان 
�ص���موه حت���ى ُيرف���ع احليف ع���ن املت����رشر؛ لأن 
املواط���ن اأول، كما هي »البالد« اأول �ص���حيفة، 

يقراأها �صموه بنهاراته.

تيار

اأ�ص���ّجل �ص���كرا كبرا لنائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء �ص���مو ال�ص���يخ علي بن خليفة اآل خليفة 
لعبارات �صموه الرائعة عني اأمام املقام ال�صامي 

والزمالء باأ�رشة ال�صحيفة.
واأعاهد �صموه على ال�ص���تمرار باأداء واجبي 

ال�صحايف بكل اإخال�س ومهنية.

را�صد الغائب

�صمو رئي�س الوزراء يدعو جميع اجلهات لإبداء التعاون مع ال�صحافة خلدمة ق�صايا املجتمع 

املنام����ة- بنا: مبنا�ص����بة فوز �ص����حيفة 
“الب����الد” بج����ائ����زة ال�ص����ح����افة العرب���ي����ة 
وا�ص����تقبال �ص����موه جمل�����س اإدارته����ا، اأكد 
رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 
خليفة ب����ن �ص����لمان اآل خليف����ة “اأننا نهنئ 
اأنف�ص����نا ب�ص����حافتنا الوطنية مل����ا تقوم به 
م����ن دور كب����ر يف تنوير ال����راأي العام جتاه 
ق�صاياه وما يهمه حمليا واإقليميا ودوليا”.
وقال �صموه: “اإننا م�صاندون لتوجهات 
�ص����حافتنا الوطني����ة، وداعم����ون حلرياتها، 
ومق����درون ر�ص����دها ق�ص����ايا املواطن����ني، 
يف  القيم����ة  املعلوم����ات  وا�صتق�ص����اوؤها 
اأهدافها وم�ص����مونها، ومنه����ا جريدة البالد 

التي ت�صطلع بدور وطني كبر”.
واأكد �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء اأن مملك����ة البحرين بقي����ادة عاهل 
البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليفة قد كفلت احلريات كافة، وجعلت 
الف�ص����اء مفتوحا اأمام الكلمة امل�صوؤولة مما 
مثل بيئة خ�صبة ل�صحافتنا الوطنية لت�صل 

اإلى هذا امل�صتوى امل�رشف. 
وهن����اأ �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء �ص����حيفة “الب����الد” اإدارة وحتريرا 
لفوز ال�ص����حيفة بجائزة ال�ص����حافة العربية 
ع����ن فئ����ة ال�ص����حافة ال�صتق�ص����ائية خالل 
منت����دى الإعالم العربي، فيم����ا اأرجعت اأ�رشة 
“الب����الد” الف����وز به����ذه اجلائ����زة العربي����ة 
الرفيعة ملا حتظى به ال�ص����حافة البحرينية 
من دعم واإ�صناد من �صاحب ال�صمو امللكي 
رئي�����س الوزراء الذي هياأ له����ا اأجواء الإبداع 
والتمي����ز والت�ص����جيع م����ا جعله����ا تناف�����س 
كربيات ال�صحف العربية يف هذه امل�صابقة 

وتتفوق عليها.
وكان �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�س 
الوزراء قد ا�ص����تقبل جمل�س اإدارة “البالد” 
يتقدمه����م رئي�س جمل�����س الدارة عبدالنبي 
ال�ص����علة والإدارتني التنفيذية والتحريرية 
يتقدمها الرئي�����س التنفي����ذي اأحمد البحر، 
ورئي�����س التحري����ر موؤن�س امل����ردي، ومدير 
التحري����ر اأمي����ن هم����ام، وروؤ�ص����اء الأق�ص����ام 
التحريرية والإدارية، وال�ص����حايف �صيد علي 
املحافظة الفائز بجائزة ال�ص����حافة العربية 

عن فئة ال�ص����حافة ال�صتق�ص����ائية مبنتدى 
الإعالم العربي ال����ذي نظمته دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�صقيقة.
وخ����الل اللق����اء، رحب �ص����احب ال�ص����مو 
امللك����ي رئي�����س ال����وزراء برئي�س واأع�ص����اء 
جمل�س اإدارة �ص����حيفة “الب����الد” وكوادرها 
التحريرية والإدارية، وهناأهم �ص����موه بفوز 

�ص����حيفة البالد بجائزة ال�ص����حافة العربية، 
موؤكدا �ص����موه اأن اجلائزة املرموقة تعك�س 
م����ا و�ص����لت اإلي����ه ال�ص����حافة البحرينية من 

مكانة متميزة اإقليميا ودوليا.
واأكد �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء اأن جهود �ص����حافة البحرين يف ن�رش 
الفك����ر التنوي����ري ومواكب����ة حرك����ة التقدم 

والزده����ار والهتم����ام بق�ص����ايا املجتم����ع، 
كانت و�ص����تظل عل����ى الدوام مو�ص����ع فخر 

وتقدير.
واأك����د �ص����موه اأن ف����وز “الب����الد” بهذه 
للجمي����ع،  واعت����زاز  فخ����ر  مبع����ث  اجلائ����زة 
وا�ص����تمرارا مل����ا يحقق����ه اأبن����اء اململكة من 
جناحات متميزة يف املجالت كافة، م�ص����يدا 

�صموه مبا يتمتع به اأبناء اململكة من قدرات 
وطاقات وما يحظ����ون به من مكانة وتقدير 

على امل�صتويني الإقليمي والدويل.
واأ�صاد �صموه بالدور املهم الذي تقوم 
به �صحيفة البالد ومنت�صبيها كافة يف تنوير 
الراأي العام وخدمة ق�ص����ايا املجتمع واإبراز 

الوجه احل�صاري وامل�رشق ململكة البحرين.
ال�ص����حافة  “رج����ال  اإن  �ص����موه  وق����ال 
ي�ص����طلعون مب�ص����وؤوليات ومه����ام كب����رة، 
ون�ص����عد مبا يقدمون����ه من عطاء متوا�ص����ل 
يف خدم����ة وطنهم وجمتمعه����م، وما يحظون 
ب����ه من تقدي����ر واح����رتام يجعله����م فائزون 

ومقدرين يف كل حمفل ومنا�صبة”.
واأ�صار �صموه اإلى اأن ال�صحافة البحرينية 
حتظ����ى بالعديد م����ن الك����وادر والكفاءات 
الوطنية من �صحافيني وكتاب و�صلوا اإلى 
م�ص����تويات عالية من املهني����ة والتطور يف 

الر�صد والتحليل.
ونوه �ص����موه اإلى حر�ص����ه �صخ�صيا على 
متابعة كل ما تن�رشه ال�صحف من مو�صوعات 
وق�ص����ايا تتعل����ق باحتياج����ات املواطن����ني 
والتفاعل مع ق�صايا الوطن يف اإطار يحر�س 
على تعزيز الوحدة الوطنية وم�صاندة جهود 

التنمية التي ت�صهدها اململكة.
واأك����د �ص����موه دع����م احلكوم����ة ملهن����ة 
ال�ص����حافة يف اأداء ر�صالتها النبيلة يف خدمة 
املجتمع، داعيا �ص����موه جمي����ع اجلهات اإلى 
اإب����داء التع����اون والتج����اوب املطل����وب م����ع 
ال�ص����حافة يف كل ما يخدم ق�ص����ايا املجتمع 

ويحقق تطلعات املواطنني.
م����ن جانبه، ع����رب عبدالنبي ال�ص����علة عن 
وكل  “الب����الد”  �ص����حيفة  وتقدي����ر  �ص����كر 
منت�ص����بيها ل�صاحب ال�ص����مو امللكي رئي�س 
ال����وزراء على ما يوليه �ص����موه م����ن اهتمام 
بال�صحافة البحرينية، منوها بحر�س �صموه 
عل����ى ت�ص����جيع الرتق����اء بالعمل ال�ص����حايف 
باململك����ة، وم����ا يحمله �ص����موه م����ن تقدير 
عال لعط����اء ال�ص����حافة البحريني����ة ودورها 
يف التعب����ر ع����ن نب�س املجتمع وق�ص����اياه، 
تاأكي����دا لإمي����ان �ص����موه ب����دور ال�ص����حافة 
والإعالم واأهمية دورها املوؤثر ك�رشيك فاعل 

يف بناء النه�صة وتنوير املجتمع.

ال�����ص��ع��ل��ة: ���ص��م��� االأم������ر خ��ل��ي��ف��ة ي����ؤم���ن ب�����دور االإع�������ام يف ب���ن���اء ال��ن��ه�����ص��ة 
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تفوز بجائزة ال�صحافة العربية 
فئة "ال�صحافة اال�صتق�صائية" 

ترامب: �صن�صرب �صوريا ب�صواريخ جديدة وذكية
منو حتويالت الأجانب بالبحرين اإلى 927 مليون ديناراإ�صرائيل تهدد “باإزالة” االأ�صد ونظامه عن خريطة العامل

رفع اإيجارات فر�صات بيع ال�صمك باملنامة

�رتفع���ت �لتحوي���ات �ملالي���ة للعم���ال 
�الأجانب �إلى خ���ارج �لبحرين �إلى نحو 927.2 
ملي���ون دين���ار )2.5 ملي���ار دوالر( يف �لعام 
2017. ومنت �لتحوي���ات �ملالية لاأجانب، 
يف وق���ت دعا فيه���ا برملانيون �إل���ى فر�س 

ر�سوم على ه���ذه �لتحويات يف خطوة القت 
معار�سة من جانب م�رصف �لبحرين �ملركزي. 
�أح���دث بيان���ات م����رصف �لبحري���ن  وبين���ت 
�ملرك���زي �أن حتويات �الأجان���ب �رتفعت يف 
�لع���ام 2017 بن�سبة 3.11 % مقارنة بالعام 

 899 في���ه  بلغ���ت   و�لت���ي   ،2016
مليون دينار.

و�فق جمل����س �أمانة �لعا�سم���ة على ت�سحيح 
و�سعية �النتفاع���ات �لقائمة من �جلزء �لثاين من 
�مل�ساحات �ملخ�س�سة للبيع باجلملة )�لفر�سات( 
�لقدمي���ة و�لبالغ عددها 46 فر�س���ة و�لو�قعة يف 
مدخل 249 �س���ارع �ل�سيد حمم���ود �لعلوي جممع 

314 بال�سوق �ملنامة �ملركزية.
و�نتهت ف���رت�ت �النتفاع من كل �لرت�خي�س 

�ملربمة �سابقا، كما متت مر�جعة قيمة �الإيجار�ت 
�ل�سهرية وحتديده���ا وفقا مع �الإيجار�ت �ل�سارية 
حاليا عل���ى �جلزء �الأول )69 فر�س���ة( من وحد�ت 
�لبيع باجلمل���ة، حيث ترت�وح �الإيج���ار�ت بني 50 
و180 دينار� �سهريا وفقا للم�ساحات �ملخ�س�سة 
ل���كل منتفع. وي���رت�وح �الإيج���ار ل���كل فر�سة بيع 
بحر�ج �ل�سمك بني 60 و75 دينار� �سهريا باإجمايل 

3300 دينار �سهريا وبعائد �سنوي يبلغ 
39600 دينار بدال عن 18240 دينار�.
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علي الفردان

 ليلى مال اهلل

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 #BornToDare 

BLACK BAY 
BRONZE

عو��س���م � وكاالت: قال �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب، 
�أم����س �الأربع���اء، يف تغريدة عل���ى ح�سابه يف توي���رت، �إن �إد�رته 
�ستوج���ه �رصب���ة �إل���ى �سوري���ا با�ستخ���د�م “�سو�ري���خ جديدة 

وذكية”.
و�أ�ساف تر�م���ب �أن “على رو�سيا �ال�ستع���د�د لل�سو�ريخ 
�لقادم���ة �إلى �سوري���ا”، موؤك���د� �أن “مو�سكو يج���ب �أال تكون 
�رصيكا حلي���و�ن )�لرئي�س �ل�سوري ب�سار �الأ�س���د( يقتل �سعبه 

بالغاز وي�ستمتع بذلك �لفعل”.
وحت���دى تر�مب يف تغريدته رو�سيا قائا: “رو�سيا تتعهد 
باإ�سق���اط اأي وجميع ال�سواري���خ التي �ستطلق عل���ى �سوريا. 
فلت�ستع���دي �إذن ي���ا رو�سي���ا! الأنه���ا )�ل�سو�ري���خ( �لقادم���ة 

�ستكون جديدة وذكية”.
وه���ددت م�س���ادر ع�سكري���ة �إ�رص�ئيلي���ة، �أم����س �الأربعاء، 
�لرئي����س �ل�س���وري ب�س���ار �الأ�س���د ونظام���ه، موؤك���دة �أنهم���ا 
�سيختفيان عن خريطة �لعامل يف حال �سنت �إير�ن هجوما على 

•�لدولة �لعربية �نطاقا من �سوريا.  دونالد تر�مب	
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ندعم الكوادر ال�سابة لال�ستزادة من العلم واملعرفة

“�ساحبــات الأعمــال” تقــدم مبــادرات رائــدة

تطوير املنتجات ال�سياحية لدعم منو القت�ساد

لدى ت�شلمه ن�شخة من املاج�شتري عن الر�شا الوظيفي... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

م�شيدا بدور االحتاد يف تعزيز التوا�شل... وزير اخلارجية:

البحرين ت�شارك يف معر�س الريا�س لل�شفر... اخلان:

نائ���ب  ا�شتقب���ل  بن���ا:   - املنام���ة 
رئي����س جمل����س ال���وزراء �شم���و ال�شي���خ 
علي بن خليف���ة اآل خليفة مبكتبه بق�رص 
املوظف���ة مبكت���ب  اأم����س،  الق�شيبي���ة 
�شموه هالة يعقوب يو�شف، حيث اأهدت 
�شموه ن�شخة من �شه���ادة املاج�شتري يف 
امل���وارد الب�رصي���ة التي ح�شل���ت عليها 
بامتياز حتت عن���وان “الأمناط القيادية 
وتاأثريها على الر�شا الوظيفي يف �رصكة 

طريان اخلليج مبملكة البحرين”.
وق���د اأكد �شمو نائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء دعمه واإ�شن���اده للكوادر ال�شابة 
لال�شتزادة م���ن معني العل���م واملعرفة 
لت�شطلع ب���دور اأكرب يف خدم���ة الوطن، 
وفيما هناأ �شم���وه املوظفة هالة لنيلها 
ه���ذه الدرج���ة العلمي���ة، فق���د اأ�شاد مبا 
بذلت���ه من جه���ود طيبة يف اإع���داد هذه 
الر�شال���ة القيمة التي ا�شتحقت اأن تنال 
ا  عل���ى اإثرها �شه���ادة املاج�شتري، متمنيًّ

لها كل التوفيق والنجاح.
ورفع���ت املوظف���ة هال���ة يعق���وب 
خال�س �شكرها وعظي���م تقديرها ل�شمو 
ال�شيخ عل���ي بن خليف���ة اآل خليفة على 
دع���م �شم���وه واإ�شن���اده امل�شتم���ر الذي 

�شجعها على نيل هذه الدرجة العلمية.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: ا�شتقبل 
وزير اخلارجي���ة ال�شيخ خالد بن اأحمد بن 
حممد اآل خليفة مبكتب���ه بالديوان العام 
لل���وزارة اأم����س رئي�س االحت���اد العاملي 
ل�شاحب���ات االأعم���ال وامله���ن البحريني 
ال�شيخ���ة هن���د بن���ت �شلم���ان اآل خليفة، 
بح�ش���ور االأم���ني ال����رص لالحت���اد خريي���ة 

د�شتي.
وخالل اللق���اء، رحب وزي���ر اخلارجية 
بال�شيخ���ة هند بن���ت �شلم���ان اآل خليفة، 
مثمًن���ا اجله���ود الكبرية الت���ي تقوم بها 
يف اإب���راز دور امل���راأة البحرينية وتو�شيع 
جمال م�شاركتها يف القطاع االقت�شادي، 
م�شي���ًدا باالأن�شطة املتمي���زة واملبادرات 
الرائدة التي يق���وم بها االحتاد العاملي 
ل�شاحب���ات االأعم���ال وامله���ن البحريني؛ 
اإ�شرتاتيجي���ات  تفعي���ل  اأج���ل  م���ن 
النهو����س ب���دور امل���راأة يف القطاع���ات 
كافة؛ كونه���ا دعامة اأ�شا�شي���ة فاعلة يف 
م�ش���رية التنمي���ة وحتقيق روؤي���ة مملكة 
منوًه���ا   ،2030 االقت�شادي���ة  البحري���ن 

وزي���ر اخلارجي���ة بدور االحت���اد يف تعزيز 
التوا�شل وتر�شيخ التعاون بني �شيدات 
ورائدات االأعمال من خمتلف دول العامل، 

متمنًيا لالحتاد دوام التقدم.

م���ن جانبها، اأعربت ال�شيخة هند بنت 
�شلم���ان اآل خليف���ة ع���ن اعتزازه���ا بلقاء 
وزي���ر اخلارجي���ة، وتقديره���ا مل�شان���دة 
الوزير جلهود االحتاد العاملي ل�شاحبات 

االأعمال وامله���ن البحريني، منوهة بدعم 
الرامي���ة  للمب���ادرات  اخلارجي���ة  وزارة 
لتمك���ني امل���راأة والنهو����س بدورها يف 

املجتمع.

املنامة - بنا: ت�شارك هيئة البحرين 
فعالي���ات  يف  واملعار����س  لل�شياح���ة 
واجتماع���ات معر����س الريا����س لل�شفر 
2018، واملق���ام يف الف���رتة 10 وحتى 
13 اأبري���ل اجل���اري يف مدين���ة الريا�س. 
وي�شم وفد مملكة البحرين كالً من هيئة 
البحرين لل�شياح���ة واملعار�س، جمموعة 
من ال����رصكات العاملة يف قط���اع ال�شفر، 
وع���ددا م���ن الفن���ادق، ووكالء ال�شف���ر، 

واملعنيني بقطاع ال�شياحة. 
وقام اأكرث م���ن 270 عار�س بتمثيل 
ح���وايل 50 دول���ة حي���ث وف���ر املعر�س 
من�شة لتعزي���ز التوا�ش���ل التجاري، مت 
من خاللها عقد ندوات، ومناق�شات حول 
اأه���م اإجن���ازات القط���اع ال�شياحي خالل 

العام املا�شي.
�شم���ن  امل�شارك���ة  ه���ذه  وتن���درج 
امل���دى  طويل���ة  الهيئ���ة  ا�شرتاتيجي���ة 
لتطوي���ر القط���اع ال�شياح���ي والتي تقع 
حتت مظل���ة ت�شويق الهوي���ة ال�شياحية 
عل���ى  ترك���ز  والت���ي  بلدك���م(  )بلدن���ا 
ترويج املنت���ج ال�شياحي البحريني على 
امل�شتويني االإقليم���ي والعاملي، واإبراز 
املقومات ال�شياحية لدعم اجلهود التي 
تعزز من اإ�شه���ام القطاع ب�شكل اإيجابي 
يف الن���اجت املحل���ي بالتوافق م���ع روؤية 

اململكة االقت�شادية 2030.
وبه���ذه املنا�شبة، قال مدي���ر اإدارة 
الت�شوي���ق والرتوي���ج ال�شياح���ي لهيئة 
البحري���ن لل�شياح���ة واملعار�س يو�شف 
اخلان: “يوفر معر����س الريا�س لل�شفر 
جمي���ع  للق���اء  �شانح���ة  فر�ش���ة   2018
املعني���ني بالقط���اع ال�شياح���ي بغر�س 
اإ�شتعرا����س اآخر امل�شتج���دات املتعلقة 
ه���ذا  �شم���ن  م�شاركتن���ا  وتاأت���ي  ب���ه. 

احل���دث الفريد بغي���ة الرتويج للبحرين 
�شم���ن امل�شارك���ني الدولي���ني، وجذب 
اال�شتثمارات االأجنبية. كم���ا اأننا ن�شتمر 
بالعم���ل جنب���اً ال���ى جن���ب م���ع املكتب 
التمثيل���ي يف الريا����س، به���دف تطوير 
املنتجات ال�شياحية الفريدة التي تدعم 
منو القت�صاد الوطن���ي، ولزيادة اأعداد 

الزوار الوافدين للمملكة.”
ويعد معر����س الريا����س لل�شفر من 

اأ�شخ���م معار����س ال�شف���ر وال�شياحة يف 
ال�شعودية كون���ه يتمكن من ا�شتقطاب 
ال�شياح���ي،  الرتوي���ج  هيئ���ات  اأب���رز 
الطريان، وكذلك  وال�شيافة، و����رصكات 
مع ����رصكات تنظيم الرح���الت ال�شياحية 
من منطقة ال�رصق االأو�شط و�شائر مناطق 
الع���امل. ويوفر املعر����س من�شة مثالية 
للوجه���ات املختلفة لتق���دمي منتجاتها 

ال�شياحية، ومعاملها ال�شياحية اجلذابة.

• �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�شتقبال هالة يعقوب يو�شف	

• وزير اخلارجية م�شتقبال رئي�س االحتاد العاملي ل�شاحبات االأعمال واملهن البحريني	

• هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س ت�شارك يف معر�س الريا�س لل�شفر2018	

املنامة-بنا: بعث عاهل البالد 
�شاح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد بن 
عي�ش����ى اآل خليف����ة برقي����ة تعزية 
اإلى رئي�س اجلمهوري����ة اجلزائرية 
الدميقراطي����ة ال�شعبية عبدالعزيز 
بوتفليقة اأع����رب جاللته فيها عن 
تعازيه وموا�شاته يف �شحايا حتطم 
الطائ����رة الع�شكري����ة ق����رب مطار 
بوفاريك الع�شكري، داعيا اهلل عز 
وج����ل اأن يتغمد ال�شحاي����ا بوا�شع 

رحمته.
وبعث رئي�س ال����وزراء �شاحب 
ال�شم����و امللكي االأم����ري خليفة بن 
�شلم����ان اآل خليف����ة بربقية تعزية 
وموا�ش����اة اإلى رئي�����س اجلمهورية 
ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائري����ة 
بوتفليقة،  عبدالعزي����ز  ال�شقيق����ة 
اأع����رب �شم����وه فيه����ا ع����ن خال�س 
تعازيه وموا�شاته يف �شحايا حتطم 
الطائ����رة الع�شكري����ة ق����رب مطار 
بوفاريك الع�شكري، �شائالً اهلل عز 
وج����ل اأن يتغمد ال�شحاي����ا بوا�شع 
رحمته وان ي�شكنهم ف�شيح جناته، 

ويلهم اأهلهم ال�شرب وال�شلوان. 
ال�شم����و  �شاح����ب  بع����ث  كم����ا 
ال����وزراء بربقية  امللك����ي رئي�����س 
الوزي����ر  اإل����ى  مماثل����ة  تعزي����ة 
اجلزائري����ة  باجلمهوري����ة  االأول 
الدميقراطي����ة ال�شعبي����ة ال�شقيقة 
اأويحي����ى، �شمنه����ا تعازيه  اأحم����د 
وموا�شاته، داعي����اً اهلل عز وجل اأن 

يتغمد ال�شحايا بوا�شع رحمته.
كم����ا بع����ث ويل العه����د نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�����س ال����وزراء �شاح����ب ال�شم����و 
امللكي االأم����ري �شلمان بن حمد اآل 
خليف����ة، بربقية تعزي����ة وموا�شاة 
اجلمهوري����ة  رئي�����س  اأخي����ه  اإل����ى 
ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائري����ة 
بوتفليقة،  عبدالعزي����ز  ال�شقيق����ة 
�شمنه����ا �شم����وه خال�����س تعازي����ه 
حتط����م  �شحاي����ا  يف  وموا�شات����ه 
الطائ����رة الع�شكري����ة ق����رب مطار 
بوفاريك الع�شكري، �شائالً اهلل عز 
وج����ل اأن يتغمد ال�شحاي����ا بوا�شع 
رحمته واأن ي�شكنهم ف�شيح جناته، 

ويلهم اأهلهم ال�شرب وال�شلوان. 

املنامة - وزارة اخلارجية: تاأ�شف 
مملك���ة البحري���ن لقي���ام ال�شلط���ات 
ال�شوم���ال  جمهوري���ة  يف  االأمني���ة 
الفيدرالي���ة باحتج���از طائ���رة مدني���ة 
االإم���ارات  خا�ش���ة م�شجل���ة يف دول���ة 
ال�شقيق���ة، وعلى  العربي���ة املتح���دة 
الق���وات  م���ن  �شخ�ًش���ا   47 متنه���ا 
االإماراتي���ة يف مط���ار مقدي�شو الدويل 
االأم���ن  م���ن  اأف���راد  وقي���ام  موؤخ���ًرا، 
ال�شومايل مب�ش���ادرة املبالغ املالية 
املخ�ش�شة لدع���م اجلي�س ال�شومايل 

واملتدربني.
البحري���ن  مملك���ة  اأعرب���ت  واإذ 
ع���ن خال����س تقديرها للدع���م الكبري 
دول���ة  تقدم���ه  ال���ذي  واملتوا�ش���ل 
االإمارات العربي���ة املتحدة جلمهورية 
ال�شوم���ال الفيدرالي���ة عل���ى خمتلف 
امل�شتوي���ات االإن�شاني���ة وال�شيا�شي���ة 
واملالية واالأمني���ة ويف كافة املحافل 
واملوؤمت���رات الدولي���ة، فاإنها تتطلع 
ال�شومالي���ة  احلكوم���ة  تع���اون  اإل���ى 
الإح���الل  �شعًي���ا  اجله���ود،  ه���ذه  م���ع 
االأم���ن واال�شتقرار وحتقي���ق التنمية 
واالزده���ار الأبناء ال�شع���ب ال�شومايل 

ال�شقيق.

البحرين تعزي يف حتطم 
الطائرة اجلزائرية

“اخلارجية” تاأ�شف الحتجاز 
ال�شومال طائرة اإماراتية

• جاللة امللك	
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مناق�صة لبناء اأول اأحياء املرحلة الثانية من مدينة خليفة بالن�صف الثاين
التقدم امللحوظ يواكب برنامج عمل احلكومة... خالد بن عبداهلل:

املنامة - بنا: اأكد نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء رئي����س اللجن���ة الوزاري���ة للإعمار 
والبنية التحتية، ال�شيخ خالد بن عبد اهلل اآل 
خليفة، اأن التق���دم املحرز وامللحوظ على 
�شعيد تنفي���ذ واإجناز امل�شاريع الإ�شكانية 
يف خمتلف مناطق اململكة يعك�س ما توليه 
اململك���ة بقي���ادة �شاح���ب اجللل���ة امللك 
املفدى من حر�س وعناية واهتمام بتوفري 

امل�شكن اللئق للمواطنني.
وقال: “اإن امل�شاري���ع الإ�شكانية خلل 
الأعوام الأربعة املا�شية والتي مت ت�شليمها 
بالفع���ل اإل���ى امل�شتفيدي���ن منه���ا، وتلك 
املطروح���ة للتنفيذ موؤخراً بع���د ا�شتكمال 
اإجراءات طرح وتر�شي���ة مناق�شاتها، تاأتي 
ملبية للأمر ال�شامي حل�رضة �شاحب اجلللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، عاهل 
الب���لد املف���دى، بتوف���ري 40 األ���ف وحدة 

�شكنية للمواطنني”.
واأو�شح اأن ن�ش���ب الإجناز يف امل�شاريع 
الإ�شكانية تظهر تزامناً مواكباً ملا التزمت 
ب���ه احلكوم���ة املوق���رة يف برنام���ج عملها 
برئا�ش���ة رئي����س ال���وزراء  �شاح���ب ال�شمو 
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
ومب�شاندة من لدن ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي الأم���ري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة، م���ن تنفيذ الروؤية امللكية 
ال�شامي���ة والتي يندرج م���ن بينها اللتزام 
بتوفري 25 األف وحدة �شكنية خلل الأعوام 

من 2015 اإلى 2018.
وكانت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية 
التحتي���ة برئا�ش���ة نائ���ب رئي����س جمل����س 
ال���وزراء ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، 
ق���د ا�شتعر�ش���ت يف اجتماعه���ا الذي عقد 
مبكتب���ه يف ق����رض الق�شيبية �شب���اح اأم�س، 
تقدم �شري العم���ل يف امل�شاريع الإ�شكانية 
قي���د التنفيذ يف م���دن البحري���ن اجلديدة 
وم�شاري���ع املجمع���ات ال�شكني���ة املمول���ة 
من قب���ل امليزانية احلكومي���ة املخ�ش�شة 
مل�شاريع وزارة الإ�شكان، وتلك املمولة من 

برنامج التنمية اخلليجي.

وزي���ر  ���ن  ثمَّ العر����س،  م�شته���ل  ويف 
الإ�شكان با�شم احلمر، الدور الذي يقوم به 
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء رئي�س اللجنة 
الوزاري���ة للإعمار والبني���ة التحتية ال�شيخ 
خالد ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، املتمثل يف 
تذلي���ل التحدي���ات اأمام تنفي���ذ امل�شاريع 
اجله���ات  ب���ني  والتن�شي���ق  الإ�شكاني���ة، 
اخلدمي���ة، من منطلق احلر����س على تزويد 
الإ�شكاني���ة بكاف���ة متطلباتها  امل�شاري���ع 
م���ن خدم���ات بنية حتتي���ة، كم���ا اأثنى على 
التن�شيق والتع���اون الذي قدمته الوزارات 
والهيئ���ات احلكومية لوزارة الإ�شكان على 
نح���و اأ�شهم ب�شكل رئي�شي يف اإجناز برنامج 
الوزارة امللتزم به يف برنامج عمل احلكومة.
ويف هذا ال�ش���دد، اأكد وزي���ر الإ�شكان 
اأن م�شاريع املدينة ال�شمالية ومدينة �رضق 
احلد ومدينة خليفة، بالإ�شافة اإلى اإ�شكان 
الرمل���ي وم�شاري���ع وادي ال�شي���ل وقليل، 
ا�شتعرا�شه���ا خ���لل الجتم���اع،  الت���ي مت 
ت�شهد ت�شارعاً كبرياً عل���ى �شعيد الأعمال 

الإن�شائية واأعمال البنية التحتية.
وفيما يتعلق مبدينة خليفة، فاأفاد باأن 
العمل جاٍر حالياً على النتهاء من اأعمال ربط 
�شبكة الطرق العامة باأولى مراحل امل�رضوع 
البال���غ ع���دد وحداتها ما يزي���د عن 1560 
وح���دة �شكنية، ومن املوؤمل ا�شتكمال تلك 
املرحل���ة بنهاي���ة العام اجل���اري، كما تاأمل 
ال���وزارة يف ط���رح مناق�شة بن���اء اأول اأحياء 
املرحلة الثانية بوحدات ي�شل عددها اإلى 
نحو 400 وحدة يف الن�شف الثاين من العام 

اجلاري.
وعلى �شعيد املدين���ة ال�شمالية، اأ�شار 
احلم���ر اإل���ى اأنه ق���د مت النته���اء من 963 
وح���دة �شكني���ة ممولة من برنام���ج التنمية 
اخلليج���ي، فيما مت ط���رح مناق�شة لتنفيذ 
314 وح���دة �شكني���ة، عل���ى اأن يت���م طرح 
مناق�ش���ة لتنفيذ 2355 وح���دة �شكنية يف 
املدينة خلل الربع���ني الثاين والثالث من 
العام اجل���اري، كما اأنه م���ن املقرر اأن تتم 
تر�شية مناق�ش���ة بناء اجل�شور الرابطة بني 

اجلزر 9 و10 و11 و12 باملدينة قريباً.

وفيم���ا يتعل���ق مب����رضوع مدين���ة ����رضق 
احل���د، ق���ال الوزي���ر اإن ال���وزارة �رضعت يف 
بناء 2132 وحدة �شكني���ة باملدينة، وهي 
الآن يف مراح���ل متفاوت���ة من حي���ث ن�شب 
الإجناز، ويتم حالياً اإنه���اء اإجراءات تر�شية 
695 وحدة اأخ���رى باملدينة. اأما بخ�شو�س 
ال�شق���ق ال�شكني���ة باملدين���ة، فاإن���ه يت���م 
الآن تقيي���م العرو����س الفني���ة املقدم���ة 
م���ن املناق�ش���ني املوؤهلني لبن���اء الدفعة 
الأولى منها، و�شيت���م قريباً طرح املتبقي 
من ال�شقق ال�شكنية خ���لل الفرتة القليلة 
املقبلة، وي�شري العمل ببناء �شبكات البنية 
التحتية خلدم���ة الوحدات ال�شكنية يف �رضق 
احلد ب�شكل متواٍز مع برنامج بناء الوحدات 

والق�شائم ال�شكنية.
وع���ن م����رضوع الرمل���ي الإ�ش���كاين، اأكد 
الوزي���ر احلمر اأن ن�ش���ب الإجناز قد و�شلت 
اإلى م�شتويات متقدمة من وحدات املرحلة 
الأول���ى من���ه البال���غ عدده���ا 1261 وحدة 
ن الوزارة م���ن اإنهاء تلك  �شكني���ة، مما ميكِّ
املرحل���ة بحل���ول الرب���ع الأخري م���ن العام 
اجل���اري، وذلك بعد ا�شتكمال اأعمال البنية 
التحتي���ة والت���ي بدوره���ا تتق���دم ب�ش���كل 

مت�شارع.
اأما م�رضوع مدينة ����رضق �شرتة، فاأو�شح 
الوزي���ر احلمر ا�شتكم���ال اأعمال دفن موقع 
املدين���ة واملواقع الأخرى امل�شاحبة نهاية 
الع���ام 2016، كم���ا مت ا�شتكم���ال اأعم���ال 
احلماي���ة ال�شخرية لكل املواق���ع التي مت 
دفنها يف نوفمرب املا�شي، واأعدت الوزارة 
ب�ش���كل متواٍز املخطط الع���ام والتف�شيلي 
ن  للمدين���ة م���ع اأعم���ال الدف���ان، مم���ا ميكِّ
ال���وزارة كذلك م���ن �رضعة الب���دء يف تنفيذ 

امل�رضوع.
م���ن جانبه، اأعرب ال�شي���خ خالد بن عبد 
اهلل – بالأ�شال���ة ع���ن نف�ش���ه ونياب���ة ع���ن 
ال���وزراء اأع�شاء اللجنة – ع���ن �شكره لوزير 
الإ�ش���كان وجلمي���ع منت�شبي ال���وزارة على 
جهوده���م املبذول���ة واملق���درة يف �شبيل 
تنفي���ذ برنام���ج عم���ل احلكوم���ة كم���ا مت 

اللتزام به اأمام جمل�س النواب املوقر.

• ال�شيخ خالد بن عبداهلل يرتاأ�س اجتماع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية	

املخطط العام والتف�شيلي ل�رضق �شرتة ميكن من �رضعة تنفيذ امل�رضوع

اإكمال 1261 وحدة يف “الرملي” بحلول الربع الأخري من العام اجلاري

احلمر ي�شيد بجهود تذلي���ل التحديات والتن�شيق بني اجلهات اخلدمية

ا تنظيم املزاولة الهند�صية وفق اأف�صل املمار�صات عامليًّ
دعوة الهيئات واجلمعيات الهند�شية ملزيد من التعاون... خالد بن عبد اهلل:

ق�رض الق�شيبية - مكتب نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء: دع���ا نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء ال�شيخ خالد بن عبد اهلل اآل خليفة، 
الهيئ���ات الر�شمية واجلمعي���ات املهنية 
الهند�شية يف دول جمل�س التعاون لدول 
اخللي���ج العربية اإلى مزيد م���ن التن�شيق 
والتع���اون فيم���ا بينه���ا لتنظي���م مزاولة 
املهنة وفق اأف�شل املمار�شات واملعايري 

املتبعة عامليًّا.
جاء ذل���ك، لدى ا�شتقبال���ه مبكتبه يف 
ق����رض الق�شيبي���ة الأمني الع���ام للحتاد 
حم���د  اآل  كم���ال  اخلليج���ي  الهند�ش���ي 

الذي رف���ع بالأ�شال���ة عن نف�ش���ه ونيابة 
ع���ن جمي���ع منت�شب���ي الحت���اد الهند�شي 
اخلليجي اأ�شم���ى اآيات العرفان والمتنان 
لرئي�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة على 
تف�شل �شموه برعاية امللتقى الهند�شي 
اخلليج���ي 21، ال���ذي اأقي���م اأواخر فرباير 
املا�ش���ي حت���ت �شع���ار “املنازع���ات يف 
امل�شاريع الهند�شي���ة و�شبل حلها”، كما 
تق���ّدم املهند�س اآل حم���د بجزيل ال�شكر 
والتقدير اإل���ى ال�شيخ خال���د بن عبد اهلل 
عل���ى افتت���اح املوؤمت���ر نياب���ة ع���ن �شمو 

رئي�س الوزراء.
وخ���لل اللق���اء، اأكد ال�شي���خ خالد بن 
عب���د اهلل اأهمي���ة الدور ال���ذي ت�شطلع به 
اجلمعي���ات الهند�شي���ة يف املنطقة، ومن 
بينها جمعي���ة املهند�شني، يف اإذكاء روح 
التط���وع ورعاي���ة م�شال���ح املهند�ش���ني 
وتطوي���ر قدراته���م ومعارفه���م ملواكبة 
اأح���دث التط���ورات الت���ي ي�شهده���ا هذا 
القطاع املهن���ي احليوي، وم���ا لذلك من 
اأث���ر مهم على الرتق���اء باملهنة من جهة، 
وامل�شاهم���ة يف تطوير النه�شة العمرانية 

واحل�رضية يف مملكة البحرين.

البحرين حتتفي بالإ�رساء واملعراج اليوم

“ال�صحة”: ل زيادة يف عدد احلالت امل�صجلة باجلرب 

البحرين الأف�صل باملعدلت ال�صحية عامليا

املنامة - وزارة العدل وال�شوؤون 
الإ�شلمي���ة والأوق���اف: حت���ت رعاية 
رئي����س املجل����س الأعل���ى لل�ش���وؤون 
الإ�شلمي���ة �شمو ال�شي���خ عبداهلل بن 
خالد اآل خليفة، تنظم اإدارة ال�شوؤون 
وال�شوؤون  الع���دل  ب���وزارة  الديني���ة 
ال�شنوي  والأوقاف احلفل  الإ�شلمية 
مبنا�شب���ة ذك���رى الإ����رضاء واملعراج، 
وذلك بع���د �شلة الع�ش���اء من م�شاء 
اليوم )اخلمي����س( بجامع مركز اأحمد 

الفاحت الإ�شلمي.
ومن املقرر اأن يبداأ احلفل بتلوة 

عط���رة م���ن الذك���ر احلكي���م للقارئ 
خلي���ل بن�ش���ي، تليها كلم���ة الوزارة 
وال�ش���وؤون  الع���دل  وزي���ر  يلقيه���ا 
الإ�شلمي���ة والأوق���اف ال�شي���خ خالد 
ب���ن عل���ي اآل خليف���ة، بعده���ا يلقي 
القا�ش���ي مبحكم���ة التميي���ز را�ش���د 
البوعينني، والواعظ بالوزارة فا�شل 

فتيل كلمتني بهذه املنا�شبة.
ودع���ت الوزارة جميع املواطنني 
احلف���ل  حل�ش���ور  واملقيم���ني 
وال�شتفادة مما �شيرثيه امل�شاركون 

من خلل كلماتهم.

املنام���ة - وزارة ال�شحة: اأكدت 
وزارة ال�شح���ة اأنه���ا تعم���ل بحر�س 
الو�ش���ع  مراقب���ة  عل���ى  واهتم���ام 
ال�شحي يف مملكة البحرين بالن�شبة 
ملر�س اجلرب يف املجتمع من خلل 
البلغ���ات التي ت�ش���ل اإلى جمموعة 
الأمرا����س املعدية ب���اإدارة ال�شحة 
املوؤ�ش�ش���ات  جمي���ع  م���ن  العام���ة 
ال�شحي���ة اأو املدار�س بالتعاون مع 
املعنيني بوازرة الرتبية والتعليم.

واأف���ادت وزارة ال�شح���ة اأنها مل 
تلح���ظ، اأي زيادة يف ع���دد احلالت 
امل�شجلة امل�شابة باملر�س مقارنة 
بالفرتة نف�شها يف الأعوام املا�شية، 
كما اأنه مل ُيبلغ عن اإ�شابات ب�شورة 
احلكومي���ة  املدار����س  يف  وبائي���ة 

واخلا�شة.
كما ذكرت ال���وزارة اأنها قامت 
والحرتازات  الحتياط���ات  باتخ���اذ 
اللزمة ب�شاأن مر����س اجلرب، حيث 
مت ت�شكيل فريق م�شرتك مع وزارة 
واجله���ات ذات  والتعليم  الرتبي���ة 
العلقة للرت�ش���د واتخاذ الإجراءات 
اللزمة؛ ملن���ع انت�شار املر�س، كما 
مت التاأكد م���ن توفري العلج اللزم 
باملراك���ز ال�شحي���ة ون����رض التوعية 
ال�شحية والتوا�شل مع دول جمل�س 

التعاون بهذا ال�شاأن.
يذك���ر اأن اجل���رب ه���و مر����س 
جل���دي معدي غ���ري خط���ري ي�شيب 
جمي���ع الفئ���ات العمري���ة وي�شب���ح 
امل�شاب غ���ري معٍد بع���د 24 �شاعة 
من العلج، ولك���ن ميكن اأن ي�شتمر 
لف���رتة  واحلك���ة  اجلل���دي  الطف���ح 
ب�شيط���ة، وتنتقل طفيليات اجلرب 
من ال�شخ����س املري�س اإلى ال�شليم 
من خ���لل التلم����س املبا����رض وغري 
املبا�رض عن طريق امللب�س واأغطية 
الأ�رضَّة اأو املنا�شف التي ا�شتخدمها 
املري����س، وتكم���ن ط���رق الوقاية 

الأماك���ن  م���ن املر����س يف جتن���ب 
بالنظاف���ة  واللت���زام  املزدحم���ة 
ال�شخ�شي���ة، ومنه���ا ع���دم م�شاركة 
الأدوات ال�شخ�شية مع الغري وغ�شل 
الأي���دي با�شتم���رار، اإذ ُتعت���رب هذه 
التاأكيد  الج���راءات �رضوري���ة يت���م 
عليه���ا دائم���ا للوقاية م���ن خمتلف 
الأمرا�س املعدية مبا فيها اجلرب، 
واأن علج مر����س اجلرب يبداأ مبكراً 
الوق���ت  يف  وخمالطي���ه  للمري����س 
ذاته با�شتخ���دام مركبات كاملراهم 
اأو الغ�ش���ول لب�شع���ة اأي���ام للجل���د 
امل�شاب وح�شب تعليمات الطبيب 

املعالج.
اأن���ه ل  ال�شح���ة  واأك���دت وزارة 
توج���د تطعيمات واقي���ة من مر�س 
اجلرب، ول توج���د تو�شيات خا�شة 
يف املناف���ذ، ويتعني عل���ى اجلميع 
العام���ة وعدم  بالنظاف���ة  اللت���زام 
م�شاركة الأدوات مع الغري، والتاأكد 
من نظافة اأغطية الأ�رضة واملنا�شف 
يف الفن���ادق واأماكن ال�شك���ن اأثناء 

ال�شفر.

املنام���ة - بنا: قالت الوكيل امل�شاعد 
لل�شح���ة العامة م���رمي الهاج���ري اإن وزارة 
ال�شح���ة حتتف���ل كعادته���ا مبنا�شب���ة يوم 
ال�شح���ة العاملي، والذي ي�ش���ادف ال�شابع 
م���ن اأبري���ل م���ن كل ع���ام، �شعًي���ا لتعزيز 

مفهوم “ال�شحة للجميع”.
ولفتت اإلى اأنه �شيتم تنظيم مهرجان 
ال���وزارات  خمتل���ف  في���ه  ُت�ش���ارك  كب���ري 
واملوؤ�ش�شات ع�رض اليوم 12 اأبريل، مبجمع 
العايل، حتت رعاية رئي�س املجل�س الأعلى 
لل�شح���ة الفري���ق طبيب ال�شي���خ حممد بن 
عبداهلل اآل خليفة، وح�ش���ور وزيرة ال�شحة 
فائقة ال�شالح، ودع���ت املجتمع البحريني 
اإل���ى امل�شارك���ة يف ه���ذا املهرج���ان الذي 
���ا م�شاحًب���ا ور�شومات  �شيت�شم���ن معر�شً
ال�شح���ة  منظم���ة  م�شابق���ة  يف  الأطف���ال 
العاملي���ة، ور�ش���م ح���ر للأطف���ال وتلوي���ن 
وكذل���ك  بالرتفي���ه،  وتثقي���ف  وتوعي���ة 
ماراثوًن���ا للم�ش���ي والعدي���د م���ن الربامج 

ال�شحية الهادفة.
واأو�شحت الهاجري اأن مملكة البحرين 
ُت�ش���ارك بقي���ة دول الع���امل الحتفال بيوم 
ال�شح���ة العامل���ي، وق���د اخت���ارت منظم���ة 
 2018 ع���ام  �شع���ار  العاملي���ة  ال�شح���ة 
“التغطي���ة ال�شحي���ة ال�شامل���ة... للجمي���ع 
ويف كل م���كان” ليحم���ل ر�شالة كبرية لكل 

ال�شعوب والأقاليم.
واأ�ش���ارت الهاج���ري اإل���ى اأن البحرين 
�شجلت اأف�شل املع���دلت ال�شحية مقارنًة 
م���ع اأكرث الدول العاملي���ة تطوًرا يف املجال 

ال�شح���ي، وتتبن���ى اململك���ة ا�شرتاتيجي���ة 
�شحي���ة متكاملة تهدف اإل���ى الرتكيز على 
تطوي���ر اخلدم���ات ال�شحي���ة ب�ش���كل ع���ام 
وتوفري احتياج���ات اجلميع من العلج وفق 
اأح���دث م���ا تو�ش���ل اإلي���ه الط���ب والعلوم 
والبحوث الطبية، ويتم الرتكيز اأي�ًشا على 
اخلدم���ات املقدم���ة لتعزيز مب���داأ الوقاية 
الذاتية من خلل ن�رض العادات ال�شحية ورفع 
م�شتوى الوعي ال�شحي لدى خمتلف اأفراد 
املجتمع ح���ول خماطر الإ�شاب���ة بالأمرا�س 
املزمنة و�شبل جتنب امل�شاعفات وتعزيز 
اأمناط احلي���اة ال�صحية والق���درات الذاتية 
وتغي���ري  ب�شحت���ه  للعناي���ة  الف���رد  ل���دى 
�شلوكيات���ه غ���ري ال�شحيح���ة، اإ�شاف���ة اإلى 
ال�شعي نحو ال�شيطرة على الأمرا�س ب�شتى 
اأنواعه���ا والعم���ل على حتقي���ق اجلودة يف 
الأداء الطب���ي عرب و�شع القوانني واللوائح 

التي ت�شمن جودة اخلدمات ال�شحية.
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القائد العام يلتقي �سفري البحرين باأمريكا

املفت�ش العام يتفقد جهوزية اإحدى وحدات “الدفاع”

�سهاب ع�سوا يف جلنة “املراأة” بـ“العمل العربية”

“الأمن” الإذاعي يناق�ش جهود ال�رشطة يف الت�سدي للجرمية

ال�سالمة العامة جزء ل يتجزاأ من العمل الأمني

التعامل الناجح مع الندرة يحقق فوائد تفوق ال�رشاع

توحيد اجلهود ملكافحة الإرهاب بكل اأ�سكاله

اأول م�ؤمتر للإطفاء خارج اأمريكا بف�سل اال�ستقرار يف البحرين... وزير الداخلية:

افتتح ندوة الدبل�ما�سية ال�قائية عن املياه... مريزا:

ت��سيع التعاون مع اأذربيجان يف الطاقة والنقل... عبداهلل بن اأحمد: 

ا�ستقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزي���ر الداخلية الفريق الرك���ن ال�سيخ را�سد 
بن عب���داهلل اآل خليفة ع���دًدا من امل�ساركني 
يف امل�ؤمت���ر الدويل لعملي���ات االإطفاء لل�رشق 
االأو�س���ط، ال���ذي يعق���د يف مملك���ة البحرين 
برعاي���ة وزي���ر الداخلي���ة يف الف���رة من 10 
حت���ى 12 اأبري���ل اجل���اري، وتنظم���ه الرابطة 
الدولي���ة لروؤ�ساء فرق االإطف���اء بالتعاون مع 
�رشك���ة اأرامك���� باململكة العربي���ة ال�سع�دية 

ال�سقيقة.
وق���د رح���ب ال�زي���ر باملدي���ر التنفيذي 
لل�سلمة واالأم���ن ال�سناعي يف �رشك���ة اأرامك� 
ال�سع�دي���ة رئي����س امل�ؤمت���ر ب���در القدران، 
وال���ذي ق���دم لل�زير ممثل���ي �رشك���ة اأرامك� 
والرابط���ة الدولي���ة لروؤ�س���اء ف���رق االإطف���اء 

واجلمعية االأمريكية ملهند�سي ال�سلمة.
واأكد ال�زي���ر اأهمية امل�ؤمت���ر والق�سايا 
وامل��س�ع���ات التي يبحثه���ا، بح�س�ر خرباء 
احلرائ���ق  مكافح���ة  متخ�س�س���ني يف جم���ال 
وخدم���ات الط����ارئ وغريه���ا م���ن املجاالت 
املتعلقة بال�سلمة وال�سحة املهنية وحماية 
البيئة، االأمر الذي ميثل فر�سة كبرية لتبادل 
اخلربات والتجارب وم�اكبة اأحدث التقنيات 

يف جم���ال ال�سلمة بامل�اق���ع النفطية ب�سكل 
خا�س.

واأ�س����ار اإل����ى اأن مملك����ة البحري����ن تعمل 
وب�س����كل م�ستمر عل����ى ت�سجيع ه����ذه الن�عية 
م����ن امل�ؤمت����رات، املتعلقة بال�سلم����ة العامة 
وحماية املن�ساآت النفطية، وه� ما يعترب اأمًرا 
رئي�سيًّا يف كافة الربامج وامل�ساريع التنم�ية، 
م�سيًف����ا اأن ال�سلمة العامة ج����زء ال يتجزاأ من 
العمل االأمني وحتقيقه����ا م�س�ؤولية م�سركة 
بني االأفراد واجلهات الر�سمية وامل�ؤ�س�سات 
االأهلية والتي يجب اأن تنه�س مب�س�ؤولياتها 

يف جماالت الت�عية االأمني����ة وتط�ير الثقافة 
املجتمعية يف جمال االأمن وال�سلمة.

واأع���رب ع���ن خال����س �سك���ره وتقدي���ره 
ملنظمي امل�ؤمت���ر واملعر����س امل�ساحب له 
وامل�سارك���ني في���ه، م�سي���ًدا بحر�سهم على 
عق���د امل�ؤمت���ر يف مملكة البحري���ن ملا له من 

اأهمية يف جمال ال�سلمة املهنية.
م���ن جهته، اأك���د الق���دران اأن ه���ذه هي 
املرة االأول���ى التي يعقد فيها امل�ؤمتر خارج 
ال�الي���ات املتحدة االأمريكي���ة، م�سيًدا بحالة 
االأمن واالأمان التي ت�سهدها مملكة البحرين.

وامل���اء:  الكهرب���اء  �س����ؤون  وزارة   - املنام���ة 
افتت���ح وزير �س����ؤون الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�سني 
م���ريزا اأم����س ن���دوة املعه���د ال���دويل لل�س���لم ح�ل 
الدبل�ما�سي���ة ال�قائية ح����ل املي���اه والتي نظمها 
املعهد بالتعاون مع عدد من اجلهات املخت�سة ومن 
�سمنه���ا جمعية عل����م وتكن�ل�جيا املي���اه، وح�س�ر 
مدير املعه���د الدويل لل�سلم ملنطقة ال�رشق االأو�سط 
و�سم���ال افريقيا جني���ب فريجي وعدد م���ن ال�سفراء 
والدبل�ما�سي���ني واالأكادميي���ني وممثل���ي املجتمع 

املدين.
وقدم مريزا كلمة رئي�سة وحتدث عن اهتمامات 
جللة امللك، و�ساحب ال�سم� امللكي رئي�س ال�زراء، 
و�ساح���ب ال�سم� امللكي ويل العه���د بق�سية املياه، 
وم���ن اأج���ل ذل���ك مت ان�ساء جمل����س امل����ارد املائية 
برئا�س���ة نائ���ب رئي�س جمل����س ال����زراء ال�سيخ خالد 
ب���ن عبداهلل اآل خليفة للعمل عل���ى اأعلى امل�ست�يات 
االإداري���ة فيما يخ�س ا�ستدامة م����ارد املياه، وياأتي 
ذلك انطلقاً من االهتمامات العليا ال�سامية من قادة 
دول جمل����س التعاون يف تط�ي���ر ا�سراتيجية م�حدة 
للمي���اه لل�سن����ات املمتدة الى الع���ام 2035، وهذه 
اال�سراتيجي���ة تهدف اإلى التعامل م���ع م�سكلة ندرة 
املياه يف املنطق���ة وال�سعي الى ت�فري م�ارد املياه 
ب�س���كل اآمن وم�ست���دام على املدى الط�ي���ل، كما اأن 
اال�سراتيجية امل�حدة للمياه هي مثال بارز للتعاون 
االقليمي ب���ني االأ�سقاء يف دول التع���اون يف م�اجهة 

حتديات ندرة املياه.
كم���ا حتدث ال�زير اي�ساً عن م�سكلة ندرة املياه 
م��سح���ا اأنه���ا اأ�سبح���ت �سبب���اً يف تفاق���م الت�ترات 

وعدم اال�ستق���رار يف منطقة ال����رشق االأو�سط و�سمال 
افريقي���ا ويف العديد من املناطق االأخ���رى ال�سحيحة 
يف الع���امل، خا�سة يف ظل عدم وج����د اتفاقات ملزمة 
ب���ني بع�س البل���دان، وعلى الرغم م���ن ذلك اأظهرت 
النتائ���ج والتحلي���لت ب���اأن املي���اه ميك���ن اأن يك�ن 
له���ا اأي�ساً م�س���اراً مثمراً لبناء الثق���ة والتعاون ومنع 
ال�رشاعات، حيث ت�سري بع�س االح�ساءات اأن م�سارات 
التعاون الدولية يف قطاع املياه �ساهمت يف منع تلك 
النزاع���ات ال�سيا�سي���ة، كم���ا اأثبت التع���اون يف اإدارة 
ندرة املياه والتعامل معها بنجاح يحقق ف�ائد كربى 

تف�ق ال�رشاع ال�سيا�سي.
ويف خت���ام كلمت���ه، اأك���د التزام مملك���ة البحرين 
بدعم مبادرة اأمن وا�ستدامة املياه دعماً كاملً متمثلً 
يف م�سارك���ة اال�سق���اء دول التع���اون يف ا�سراتيجية 
م�حدة للمي���اه وان�ساء االأطر اللزمة لتاأمني م�ستقبل 
م�سم����ن مل����ارد املياه وتعزي���ز ثقاف���ة ال�سلم يف 

منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال افريقيا.
دعم���ه  عل���ى  م���ريزا  حي���ث  فريج���ي  وحت���دث 
واهتمام���ه ورعايته لهذه الن���دوة املهمة من منطلق 

رفع ال�ع���ي بق�سية املياه، و�س���دد فريجي على اأنه 
يف وق���ت تتزاي���د فيه ن���درة املياه وارتف���اع الطلب 
عليه���ا اأ�سب���ح تاأمني التع���اون االإقليم���ي والعاملي 
يف جمال املي���اه اأداة �رشورية لل�س���لم، واآلية �ساملة 
لل�ستق���رار والتنمية امل�ستدام���ة، واأردف اأن احل�ار 
وبن���اء القدرات لهما �سلة كب���رية بتنمية التعاون يف 
جمال املياه العابرة للحدود، وكذلك لهما �سلة على 
ال�ظيفة ال�قائية للقان�ن الدويل للمياه. ومن خلل 
ذل���ك، تخدم الدبل�ما�سية ال�قائي���ة للمياه الق�سية 

الكربى املتعلقة بال�سلم العاملي. 
واختت���م فريجي بدع�ت���ه الى املجتم���ع الدويل 
لتعزي���ز االأطر القائمة لتط�ير حل����ل م�ستدامة حلل 
االنق�سام���ات املتعلقة باملياه وبن���اء ج�رش نح� االأمن 

وال�سلم.
كما حت���دث يف الن���دوة كذلك عدد م���ن اخلرباء 
واملخت�سني يف جم���االت املياه وهم اخ�سائية جمال 
املي���اه والدبل�ما�سية والتنمية لين���ا �سلمة، ومدير 
برنام���ج ادارة امل�ارد املائية بجامعة اخلليج العربي 

وليد زباري.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: عقد وف���د البحرين 
برئا�س���ة وكي���ل وزارة اخلارجي���ة لل�س����ؤون الدولية 
ال�سيخ عب���داهلل بن اأحم���د اآل خليفة االجتم���اع االأول 
البحري���ن  مملك���ة  ب���ني  ال�سيا�سي���ة  للم�س���اورات 
وجمه�ري���ة اأذربيجان مبق���ر وزارة اخلارجية يف باك�، 
بينم���ا تراأ����س اجلان���ب االأذري نائب وزي���ر اخلارجية 

للعلقات الثنائية خلف خلف�ف.
ومت خ���لل االجتم���اع تن���اول ال�سب���ل الكفيل���ة 
بتعزيز وتنمية العلق���ات الثنائية، وتط�ير التعاون 
امل�س���رك يف خمتل���ف املج���االت، كم���ا مت تب���ادل 
وجه���ات النظر ح����ل االأو�ساع والتط����رات اجلارية 
عل���ى ال�ساحت���ني االإقليمية والدولي���ة ذات االهتمام 

امل�سرك، ومكافحة التطرف واالإرهاب.
واأع���رب ال�سي���خ عبداهلل ب���ن اأحمد ع���ن اهتمام 
وحر�س البحري���ن بتعزيز احل�ار ال�سيا�سى مع الدول 
ال�سديقة، و�س�ال اإلى ����رشاكات اإ�سراتيجية، ت�سهم 
يف ت�طيد علقات التعاون، واأطر التن�سيق املتبادل، 
مثمن���ا التط�ر الذي ت�سهده العلق���ات مع اأذربيجان 

ال�سديقة يف ال�سن�ات االأخرية.
واأو�س���ح اأن البلدي���ن يجمعهم���ا العدي���د م���ن 
الق�ا�سم الدبل�ما�سية امل�سركة يف اإطار ع�س�يتهما 
يف منظم���ة التعاون االإ�سلم���ي، وحركة عدم االنحياز، 
حيث �سارك���ت البحرين م�ؤخرا يف االجتم���اع ال�زاري 

للحرك���ة يف دورتها الثامنة ع����رشة يف باك�، اإلى جانب 
منت���دى االقت�س���اد والتعاون العربي م���ع دول اآ�سيا 
ال��سط���ى وجمه�ري���ة اأذربيج���ان الذي عق���د دورته 
الثانية العام املا�سي. واأكد اأهمية العمل على ت�حيد 
اجله����د ملكافحة االإرهاب باأ�سكال���ه كافة وجتفيف 
مناب���ع مت�يل���ه، م�س���ريا اإل���ى خط����رة رعاي���ة بع�س 
ال���دول للتنظيمات االإرهابية، والتدخ���ل يف ال�س�ؤون 
الداخلية لدول املنطق���ة، مما يتنافى ويتعار�س مع 
�سيادة وا�ستقلل تلك الدول، ومبادئ ح�سن اجل�ار، 

واالأعراف وامل�اثيق الدولية.
وح���ذر وكي���ل اخلارجي���ة لل�س����ؤون الدولي���ة يف 
ه���ذا ال�سدد من التدخلت االإيراني���ة يف �س�ؤون دول 
املنطق���ة، ودعمها خليا وجماع���ات االإرهاب، اإ�سافة 

اإل���ى ا�ستمرارها يف تط�ي���ر تر�سانتها من ال�س�اريخ 
البالي�ستي���ة، كتهديد مبا�رش للأم���ن االإقليمي، وقال 
“اإن وزارة خارجية البحرين اأ�سدرت بيانا يف �سبتمرب 
2015 ي�ؤكد اأهمية احرام �سيادة جمه�رية اأذربيجان 
ال�سديق���ة ووح���دة اأرا�سيها، وذلك ا�ستن���ادا اإلى ما 

ن�ست عليه قرارات جمل�س االأمن ذات ال�سلة”.
الدولي���ة  لل�س����ؤون  اخلارجي���ة  وكي���ل  واأب���دى 
تفاوؤل���ه بالرغبة املتبادل���ة لت��سيع نط���اق التبادل 
والنق���ل،  الطاق���ة  جم���ال  يف  والتع���اون  التج���اري، 
والثقاف���ة، وال�سياحة، حيث �سدر يف فرباير املا�سي 
ق���رار يق�س���ي مبن���ح م�اطن���ي اأذربيج���ان تاأ�س���رية 
اإلكرونية لدخ����ل البحرين؛ بهدف تن�سيط ال�سياحة 

واال�ستثمارات.

• وزير الداخلية م�ستقبل عدًدا من امل�ساركني يف امل�ؤمتر	

• وزير �س�ؤون الكهرباء واملاء مفتتحا الندوة	

• وفد البحرين يعقد اجتماعه االأول للم�ساورات ال�سيا�سية بني البحرين واأذربيجان	

الرف���اع - ق����ة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائد العام لق�ة دفاع البحرين امل�سري 
الركن ال�سيخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة 
يف مكتب���ه بالقي���ادة العامة لق����ة دفاع 
البحري���ن اأم����س �سف���ري مملك���ة البحرين 
لدى ال�اليات املتحدة االأمريكية ال�سيخ 

عبداهلل بن را�سد اآل خليفة.
وخلل اللقاء، رحب القائد العام لق�ة 
دف���اع البحري���ن ب�سفري مملك���ة البحرين 
ل���دى ال�اليات املتح���دة االأمريكية، ومت 
بحث عدد من امل��س�عات ذات االهتمام 

امل�سرك.

الرف���اع - ق�ة الدف���اع: تفقد املفت�س 
الع���ام الل�اء الركن عب���داهلل النعيمي اإحدى 
وحدات ق����ة دفاع البحرين واطلع عن كثب 
على م�ست�ى جه�زية ال�حدة وا�ستعداداتها 
الع�سكري���ة، اإ�ساف���ة اإل���ى برام���ج االإع���داد 

والتدريب.
ح����رش اجل�ل���ة التفقدية مدي���ر االإمداد 

والتم�ي���ن الل����اء الرك���ن عل���ي النعيم���ي 
وم�ساع���د رئي����س هيئ���ة االأركان للعمليات  
الل�اء الركن غ���امن الف�سالة، ومدير �س�ؤون 
ال�ضباط والأفراد اللواء الركن حممد الأحمد، 
ومدي���ر ال�سيان���ة والتزوي���د الفن���ي الل�اء 
الرك���ن بحري اأن����ر عبداهلل جا�س���م اجل�در، 

وعدد من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين.

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العمل 
انتخب���ت  االجتماعي���ة:  والتنمي���ة 
مدي���رة اإدارة التع�ي�س���ات ودع���م 
التعط���ل ب����زارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة، ف�زية �سالح �سهاب، 
ع�س�اً يف جلنة �س����ؤون عمل املراأة 
العربية مبنظمة العمل العربية عن 
فريق احلك�مات خ���لل الفرة من 
االنتخاب���ات  يف   ،)2018-2020(
الت���ي ج���رت عل���ى هام����س اأعم���ال 
الدورة )45( مل�ؤمتر العمل العربي، 

املنعقدة حالياً يف القاهرة.
وياأتي انتخ���اب �سهاب تقديراً 
خ���لل  بذلته���ا  الت���ي  للجه����د 
ع�س�يته���ا باللجن���ة املذك����رة يف 
ال���دورات ال�سب���ع املا�سي���ة، حيث 
انتخبت ع�س����ة الأول مرة يف العام 
2006، كم���ا انتخب���ت اأمين���ة عامة 
للجن���ة لدورت���ني متتاليت���ني م���ن 
يع���د  كم���ا   .2016 وحت���ى   2012
انتخابها عرفاناً من الدول العربية 
عل���ى  البحري���ن  مملك���ة  مبكان���ة 
ال�سعيدين العربي، خ�س��سا فيما 
يتعلق بتمك���ني امل���راأة البحرينية 
احلق����ق  م���ن  املزي���د  واعطاءه���ا 

لتق�م بدروها التنم�ي. 
وبهذه املنا�سبة، قدمت ف�زية 
�سهاب، �سكرها اإلى اأع�ساء منظمة 
العم���ل العربي���ة على ه���ذه الثقة، 
متطلعة اإلى مزيد م���ن العمل على 

تعزي���ز ح�س����ر امل���راأة العربية يف 
االقت�سادي���ة  امليادي���ن  خمتل���ف 

واالجتماعية يف الدول العربية.
�س����ؤون عم���ل  وته���دف جلن���ة 
العم���ل  العربي���ة مبنظم���ة  امل���راأة 
العربي���ة اإل���ى ال�سع���ي اإل���ى تعزيز 
مكانة املراأة العاملة ومتكينها من 
التنمية  ممار�سة دوره���ا لتحقي���ق 
امل�ستدام���ة وامل�سارك���ة يف �سن���ع 
واتخ���اذ الق���رار، ومتابع���ة اأو�ساع 
اإ�سهاماتها  العاملة ودع���م  امل���راأة 
يف املجتمع، والعم���ل على حت�سني 
ظروف عملها، والت�عية بق�ساياها 
والعم���ل  باأو�ساعه���ا،  والنه�����س 
على حتقيق امل�س���اواة يف التعليم 
العمل  والتدريب امل�ستمر وفر�س 

من دون متييز.

املنام���ة - بن���ا: يناق����س برنام���ج 
الت���ي  حلقت���ه  يف  االإذاع���ي  “االأم���ن” 
ت���ذاع الي����م اخلمي����س اجله����د التي 
تق����م به���ا مديري���ة �رشط���ة املحافظة 
اجلن�بي���ة يف جماالت الت�س���دي لكافة 
اأ�سكال اجلرمية وتفعي���ل مبداأ ال�رشاكة 
املجتمعية، وي�ست�سي���ف رئي�س �سعبة 
العملي���ات باملديري���ة النقيب اإبراهيم 

الكعبي.
“االأم���ن” االإذاع���ي، تعده  برنام���ج 
وتقدمه االإدارة العامة للإعلم والثقافة 
االأمنية ب����زارة الداخلي���ة بالتعاون مع 

اإذاعة مملكة البحرين ويبث كل خمي�س، 
 FM102.3 1.00 ظهًرا عل���ى امل�جة 
واحللقة م���ن تقدمي النقيب فايز اأمني 
ويخرجه���ا على اله����اء م�ساع���د ملزم 

ثاين عبدالرحمن البطي.
ميك���ن  بالربنام���ج،  للم�سارك���ة 
 17684888 هات���ف  عل���ى  االت�س���ال 
وللت�ا�س���ل عرب الر�سائ���ل الن�سية من 
�رشك���ة بتلك���� 92675، زي���ن88263، 
فيف���ا 98029، كما ميكنكم م�ساهدتنا 
على اله�اء مبا�رشة عرب قناة الي�تي�ب 

.moi_bahrain اخلا�سة بال�زارة

• ف�زية �سهاب	
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قر�ء “$”: و�أد وجرمية
�نتق����د ق����ر�ء “�لبالد” م����ا جاء 
يف �خلرب ع����ن تعدي����ل ت�رشيع يجيز 
�جها�����ض �جلنني �مل�ش����وه بدنيا �أو 
عقليا و�لذي ي�شم����ل �أجنة متالزمة 
د�ون �لذي تق����دم به ع�شو جمل�ض 

�ل�شورى �أحمد �لعري�ض.
كب����ر�  تفاع����ال  �خل����رب  ووج����د 
على ح�ش����اب �ل�شحيفة على موقع 
�الن�شتغر�م، و�أع����رب غالبية �لقر�ء 
�لتعديل  له����ذ�  ع����ن معار�شته����م 
وو�أد  جرمي����ة  �لبع�����ض  و�عت����ربه 
وت�رشي����ع غ����ر �أخالق����ي وال �ن�شاين، 
يف ح����ني �عت����ربه �آخ����رون “�أف�شل 
ت�رشيع” حي����ث ميك����ن �لك�شف عن 
�لت�ش����وه يف �الأ�شهر �الأولى ويتخ�رش 

على �لكثر معان����اة ال يعلم مد�ها 
�إال من عا�ض ذ�ت �لتجربة.

وعل����ق �لقارئ �أحم����د �حلمر يف 
نقا�ش����ه عن فك����رة �لتعدي����ل “�أنا 
عن����دي ت�شوه منذ �ل����والدة و�أنا من 
�أكرث �لنا�����ض �لفاعلني يف �ملجتمع 
و�مث����ل وطن����ي و�رف����ع علمه����ا يف 

حمافل �لدولية”.
�أنه  بت����ول عبد�لر�شول  وبينت 
باالإم����كان �لك�شف ع����ن �لت�شوهات 
يف �جلنني يف �الأ�شهر �الأولى، ولكن 
من �ل�شع����ب حتديد ن����وع �لت�شوه 
و�العاقة �ملوجودة مع م�شي فرتة 

طويلة من �حلمل.
و�عترب �أحم����د �لثاين �أن �لطفل 

�ملعاق �شفيع لو�لديه و�أن �عاقته 
�أمر من رب �لعاملني، بينما ت�شاءل 
عل����ي �لعو�شي عن �ل����ر�أي �لديني 
و�ل�����رشع م����ن ه����ذ� �لتعدي����ل وقال 
“�أي����ن ه����م �شيوخ �لدي����ن من هذه 

�لفكرة”. 
ع����ن  ر��ش����د  دالل  وع����ربت 
�متعا�شه����ا، وقال����ت �إن “�إن�شانية 
�أطف����ال متالزم����ة د�ون �أكرب بكثر 
من ي�رشع ملثل هذه �الأمور بحقهم”.
و�أيدته����ا �أم �شه����د �لعو�ش����ي 
مو�شحة �أن “�الأ�شخا�ض �مل�شابني 
ي�شتطيع����ون  دو�ن  مبتالزم����ة 
بالتاأهيل و�لتدريب �حلياة ب�شكل 

�شبه طبيعي”. 

�جل��ي��ن��ي��ة �ل����در������ش����ات  ل���ت���و�ف���ر  �الإج����ه����ا�����ض  ت��ب��ي��ح  و�إ����ش���الم���ي���ة  غ���رب���ي���ة  دول 

اإ�شقاط االأجنة امل�شوهة يثري جدال... والعري�ض يدافع عن التعديل
ت�شارب �آر�ء �خلرب�ء الأ�شباب �رشعية و�إن�شانية يف ��شتطالع “$”

�لتعدي���ل  ح���ول  �الآر�ء  ت�شارب���ت 
�لت�رشيع���ي �ل���ذي تق���دم به ع�ش���و جمل�ض 
�ل�ش���ورى �أحم���د �لعري����ض و�ل���ذي يجي���ز 
�إجها����ض �جلنني �مل�ش���وه بدني���ا �أو عقليا 
وي�شم���ل ذل���ك �الأجن���ة �مل�شاب���ة مبتالزمة 

دو�ن.
“�لبالد” ��شتطلعت �الآر�ء ذوي �ل�شاأن 
�لذي���ن �عت���رب بع�شه���م �لتعدي���ل جرمية 
�ش���د �الإن�شانية و�شفع���ة الأولياء �أمور ذوي 
�الإعاق���ة وبني �آخ���رون �نه ال يج���وز تعديل 
ت�رشيع يخالف �ل�رشيعة �الإ�شالمية كما مت�شك 
�آخ���رون بت�شيي���ق تطبي���ق �الإجها�ض على 

�حلاالت �ل�شديدة.   
م���ن جانب���ه، �أكد رج���ل �لدي���ن �شالح 
�جل���ودر �إن �الإ�ش���الم يح���رم �العت���د�ء على 
�خللق حت���ى و�ن كانو� يف بط���ون �مهاتهم 
كما يحذر من �العتد�ء على �لروح و�لنف�ض.

وقال “يف حالة �إذ� كان يف بقاء �جلنني 
�خطار جلية وخطرة ظاهرة تت�شبب باإعاقة 
�شدي���دة ال ميك���ن �لعي����ض معه���ا فيج���وز 

�الإجها�ض”.

تضييق التطبيق
و�ش���دد �جل���ودر عل���ى �ن �حل���االت ال 
ميكن �ن يحددها �إال �لطبيب فقط يف بد�ية 
�حلم���ل، ويج���وز �الإجها����ض يف �حلالة �لتي 
يتيقن �لطبيب من �شدة �لت�شوه و��شتحالة 

�حلياة.
ون���وه على �رشورة �أن ال يطلق مو�شوع 
�الإجها����ض �إال يف ح���دود �شيقة جد� حتى ال 

يفتح �ملجال ال�شتغالل هذ� �لت�رشيع يف غر 
مقا�شده.

وحتف���ظ �جل���ودر عل���ى �إ����رش�ك فئتي 
ذوي �الحتياج���ات �خلا�ش���ة ومتالزمة د�ون 
�شمن ح���دود �لتعديل، مبين���ا �أن حاالتهم 
ال ت�شتدع���ي �الإجها����ض خا�ش���ة و�ن منهم 
من ي�شارك���ون بفعالي���ة يف �ملجتمع ولهم 

��شهاماتهم.
وب���ني �نه مع �لتق���دم �لطبي و�لتطور 
�لذي ي�شهده هذ� �ملج���ال ��شتطاع �لكثر 
جت���اوز �عاقاته���م و�عتمدو� عل���ى ذو�تهم 
وتخطو� هذه �العاقات باال�شتعانة بالطب.

تجاهل المختصين
م���ن جانب���ه، �أكد مدي���ر مرك���ز �لعناية 
مبتالزمة د�ون �لتابع���ة للجمعية �لبحرينية 
�ن���ه مت  �ملناع���ي  د�ون حمم���د  ملتالزم���ة 
به���ذه  �ملخت�ش���ني  ��شت�ش���ارة  جتاه���ل 
�لفئ���ة ومل يتم �لرجوع �إليه���م قبل تقدمي 

�لتعديل �لت�رشيع���ي لالطالع على �آر�ئهم �أو 
�ال�شتفادة من خربتهم.

و�أ�ش���اف “�أن ع�ش���و جمل����ض �ل�شورى 
�أحم���د �لعري�ض مل ي�شت�رش �خل���رب�ء قبل �ن 
يتق���دم بالتعديل، م�شتنك���ر� هذ� �لتجاهل 
خا�شة و�ن �لبحري���ن متقدمة كثر� يف هذ� 
�ملجال وفيه���ا �أول جمعية عربية لالهتمام 
بهذه �لفئة و�لتي ت�شتعني بخربتها �لدول 

�الأخرى يف هذ� �ملجال”.
و�أو�ش���ح �ن���ه تق���دم بطل���ب تق���دمي 
حما�رشة تو�شيحي���ة وتعريفية لالأع�شاء يف 
جمل�ش���ي �ل�شورى و�لن���و�ب للتعريف بفئة 

متالزمة د�ون. 
ولف���ت �ملناع���ي �إل���ى �أن 95 % م���ن 
يعت���ربون  د�ون  مبتالزم���ة  �مل�شاب���ني 
ذوي �إعاق���ة ب�شيط���ة ومتى تو�ف���رت لهم 
عل���ى  �حل�ش���ول  ميكنه���م  �المكاني���ات 
�شهاد�ت �أكادميية عليا وممار�شة حياتهم 
ب�ش���كل طبيعي كقيادة �ل�شيارة و�لعمل يف 

�عمال حمرتم���ة وب�شيطة يف �لبنوك وغرها 
من �لوظائف.

االلتزام بالشرع
من جانبه، �أكد �لنائب جميد �لع�شفور 
�أنه ال ميي���ل �إلى ر�أي �لتعدي���ل يف �لت�رشيع 
�حلايل مبينا “نح���ن نلتزم باجلانب �ل�رشعي 
الذي ال يجيز ا�سقاط اجلنني اإذا وجلت فيه 
�لروح بع���د 4 �أ�شهر من �حلم���ل �إال يف حالة 
�إذ� �ش���كل ��شتمر�ر �حلم���ل خطر� قد يوؤدي 

�إلى وفاة �الأم”.
وتاب���ع “�ن معرفة �لت�شوه من عدمه ال 
يك���ون �إال بعد �كتم���ال 4 �أ�شهر من �حلمل، 
مبينا �نه مل يطلع عل���ى تفا�شيل �لتعديل 
�لت�رشيعي �لذي تقدم به �ل�شوري �لعري�ض 
�إال �نه ال يجوز �لت�رشيع و�لتعديل يف �ل�رشع”.

جريمة قتل
�خ�شائي���ة  �عت���ربت  جهته���ا،  م���ن 

�مل�شوؤولي���ة �الجتماعي���ة يف جمال منظمات 
�الأ�شخا����ض ذوي �الإعاق���ة عب���ر �جلودر �ن 
�جها����ض �الأجنة جرمية قت���ل وقارنت بني 
حاالت �ملول���ودة باالإعاقة و�حل���االت �لتي 
تتعر����ض لالإعاق���ة الحقا ب�شب���ب �حلو�دث 
وغرها، هل باالإمكان �لتخل�ض منهم فقط 

لكونهم معاقني �أو م�شوهني؟.
وذكرت “�أن �لطب تقدم كثر� بحيث 
ميكننا م���ن معاجلة �الأجن���ة �مل�شوهة وهي 
يف بطون �مهاته���ا ومكننا �لطور من جتاوز 

كثر من �العاقات الحقا بعد �لوالدة”.
و�أو�شحت �ن هن���اك من �لت�شخي�شات 
�خلاطئ���ة لالأطب���اء �لتي ال ميك���ن �العتماد 
عليه���ا يف �تخاذ ق���ر�ر �الإجها�ض من عدمه، 
و�لت���ي �ثبت���ت يف كثر من �حل���االت �لتي 
حك���م عليها باملوت �أو �لت�شوه �نها �شليمة 

متاما وخالفا للت�شخي�ض.

إسقاط المشوه مباح

�أحم���د  �ل�ش���وري  د�ف���ع  جهت���ه،  م���ن 
�لعري�ض على �لتعديل وذكر �ن �الإجها�ض 
يف �الأ�شه���ر �لثالثة �الأولى م���ن �حلمل قبل 
ول���وج �ل���روح مت���اح يف جمي���ع �لقو�ن���ني 

�لدولية و�ل�رش�ئع �لدينية.
و�أو�ش���ح “ا�سق���اط اجلن���ني امل�س���ّوه 
مب���اح يف معظ���م �ل���دول �لغربي���ة وبع����ض 
�ل���دول �ال�شالمي���ة ومنها �لكوي���ت لتو�فر 
�لتكنولوجيا �حلديث���ة و�لدر��شات �جلينية 
�ملختربي���ة يف �الأ�شه���ر �لثالث���ة �الأولى من 

�حلمل.
و�أكمل “طبقت بع�ض �لدول �الإ�شالمية 
هذ� �لتوجه ومكن قانون �لكويت �لتخل�ض 

من �جلنني �مل�شّوه حتى �ل�شهر �لر�بع”.
وتابع “�لروح تلج يف �خلاليا بعد �ل�شهر 
�لثال���ث كما بني علماء و�أطباء �الع�شاب يف 
ندو�تهم م���ع علماء وفقهاء �الأديان يف عدة 
عو��ش���م ��شالمية منها مك���ة �ملكرمة وقم 

و�الأزهر �ل�رشيف و�لعر�ق وتركيا”.

• •�أحمد �لعري�ض 	 •جميد �لع�شفور 	 •عبر �جلودر	 •حممد �ملناعي	 �ل�شيخ �شالح �جلودر	

 ليلى مال اهلل

تغطية عني ريا بعد �شكوى مواقع التوا�شل
مبتابعة من ديو�ن �شمو رئي�ض �لوزر�ء... �آل �شنان: 

�ملح���رق - جمل�ض �ملحرق �لبلدي: 
�أ����رشف رئي����ض جمل�ض �ملح���رق �لبلدي 
حمم���د بن عبد�هلل �آل �شنان على عملية 
و�شع غطاء على ع���ني رّيا يف �شماهيج 
جتاوباً مع متابعة ديو�ن رئي�ض �لوزر�ء 
�شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمر خليفة بن 
�شلمان �آل خليفة، �إث���ر �شكوى �الأهايل 

يف مو�قع �لتو��شل �الجتماعي.
�ل�شك���وى �ملذك���ورة قد  وكان���ت 
حظيت باهتمام من ديو�ن �شمو رئي�ض 
�لوزر�ء نظر�ً �إلى ما ت�شببه عني رّيا من 
خماط���ر حمتملة ال �شيم���ا على �الأطفال 
ال �سم���ح اهلل ج���راء اإم���كان ال�سقوط يف 
�لع���ني من عل���و، وعليه فق���د تو��شل 
دي���و�ن �شم���وه م���ع رئي����ض �ملجل����ض 

مبا�رشة يف هذ� �خل�شو�ض.
وق���ال �آل �شن���ان: يف �أق���ل من 24 
�شاعة م���ن تلقي �لبالغ، مت���ت معاجلة 
�مل�شكل���ة بتعاون م�شه���ود مع كل من 
�لبلدي���ات  و�ش���وؤون  �الأ�شغ���ال  وز�رة 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين، وبالتع���اون مع 
ع�ش���و �لد�ئرة حيث ق���ام فريق �لعمل 
بالط���رق  وحله���ا  �مل�شكل���ة  مبعاين���ة 

�لفنية �ملحكمة.
وو�ش���ل �آل �شن���ان �أن حماية �أرو�ح 
�الأه���ايل �لك���ر�م و�شالمته���م ه���ي يف 

�أولوي���ة �هتمامات �حلكوم���ة �لر�شيدة 
و�ل���وز�ر�ت و�ملجال����ض �لبلدية، فهي 
عملي���ة تكاملية تهدف يف �ملقام �الأول 
�إلى حتقي���ق روؤى �لقيادة �لر�شيدة يف 
جعل م�شلحة �ملو�طنني على قمة هرم 
�هتماماتنا و�خت�شا�شاتنا �لتي كفلها 

�مل�رشوع �الإ�شالحي جلاللة �مللك.
وختام���اً تق���دم �آل �شن���ان بالثن���اء 

�ل���وزر�ء، مبدي���اً  عل���ى �شم���و رئي����ض 
�الت�شالية  بال�شيا�شة  �ل�شدي���د  �إعجابه 
�ملتقدمة �لتي ينتهجها �شموه، و�لتي 
ت�شاه���م يف جع���ل مملك���ة �لبحري���ن يف 
م�شاف �لدول �لت���ي تهتم مبو�طنيها 
وت�شع���ى حلمايته���م وحتقي���ق �شب���ل 
�لر�حة و�الأمن و�الأمان للجميع حفظ �هلل 

مملكة �لبحرين حكومة و�شعبا.

• رئي�ض جمل�ض �ملحرق �لبلدي يتابع عملية و�شع غطاء على عني رّيا يف �شماهيج	
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النعيمي: مكتبة امللك فهد كنز ثقايف

“التظلمات” تطلع م�ؤ�س�سة اأمريكية على مهمات عملها

اخلياط يعر�ض �صري امل�صاريع املمولة من ال�صندوق الكويتي 

اإ�سادة عربية بتجربة البحرين يف احلماية االجتماعية للعمال

ت�سخري االإمكانات وامل�ارد لالرتقاء بالعمل البلدي 

حل�ل م�ؤقتة لتقاطع ب�ابة مدينة عي�سى

حميدان يبحث التعاون العمايل مع عدد من الدول  

اطالع املجال�س على �شري العمل ون�شب الإجناز املحققة... وزير الأ�شغال: 

تعقيباً على كاريكاتري “$”... “الأ�شغال”: 

مدين���ة عي�ش���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعية: عقد وزير العمل والتنمية الجتماعية 
جميل حميدان، �شل�شلة من الجتماعات مع عدد 
من وزراء العم���ل اخلليجيني والعرب اإلى جانب 
ع���دد من روؤ�ش���اء الوف���ود وروؤ�ش���اء املنظمات 
الدولية والعربية واخلليجية، على هام�س اأعمال 
ال���دورة )45( ملوؤمتر العم���ل العربي املنعقدة 

حاليًّا يف القاهرة بجمهورية م�رص العربية.
الب�رصي���ة  امل���وارد  بوزي���ر  لقائ���ه  وخ���الل 
والتوط���ني بدول���ة الإمارات العربي���ة املتحدة، 
نا�رص بن ث���اين الهاملي، مت بح���ث �شبل تطوير 
التع���اون العم���ايل ب���ني البحري���ن والإم���ارات، 
والت�ش���ورات امل�شتقبلية حول العمل اخلليجي 
امل�ش���رك، كم���ا مت بح���ث م���ا مت حتقيق���ه من 
تق���دم يف “حوار اأبو ظبي” بني الدول اخلليجية 
امل�شتقبلة والدول الآ�شيوية املر�شلة للعمالة، 
حيث اأكد الطرف���ان اأهمية تن�شيق مواقف دول 
جمل����س التعاون يف هذا ال�شاأن لتحقيق م�شالح 
الأطراف املعنية فيها ومبا ل يخل بالت�رصيعات 
الوطني���ة والنظم املعمول بها يف اأ�شواق العمل 

اخلليجية.
ويف لقائ���ه م���ع وزيرة ال�ش���وؤون الجتماعية 
والعمل ووزي���رة الدولة لل�ش���وؤون القت�شادية 
بدول���ة الكويت هن���د �شبي���ح ب���راك ال�شبيح، 
ووزي���ر الق���وى العاملة ب�شلطنة عم���ان عبد اهلل  
البك���ري، ووزير القوى العامل���ة بجمهورية م�رص 

العربية حممد �شعف���ان، واملدير العام ملنظمة 
العمل العربية فايز املط���ريي، ومدير املكتب 
الإقليم���ي التاب���ع ملنظمة العم���ل الدولية ربى 
جرادات، ا�شتعر����س حميدان جتربة اململكة يف 
تنظيم �شوق العمل، وجهودها يف تنفيذ العديد 
م���ن مب���ادرات وم�شاري���ع التوظي���ف وتاأهي���ل 
القط���اع اخلا����س،  واإدماجه���م يف  املواطن���ني 
حيث �شاهم ذل���ك يف انخفا�س معدلت البطالة 
وا�شتقراره���ا يف حدودها الآمنة، كما ا�شتعر�س 
عل���ى نحو خا�س نظ���ام التاأمني �ش���د التعطل، 
ودوره يف تعزي���ز احلماي���ة الجتماعي���ة للعمال 

والباحثني عن عمل.

من جانبهم، اأ�ش���اد وزراء العمل اخلليجيون 
والع���رب وروؤ�ش���اء الوفود وروؤ�ش���اء املنظمات 
العربي���ة والدولي���ة، مب���ا ي�شهده �ش���وق العمل 
مبملك���ة البحري���ن م���ن تط���ور ومن���اء، منوهني 
بتجربتها يف تعزي���ز احلماية الجتماعية للعمال 
ع���ر نظ���ام التاأمني �ش���د التعط���ل، التي تعد 
م���ن التج���ارب الرائ���دة يف املنطق���ة، موؤكدين 
يف الوق���ت نف�شه عل���ى اأهمية رف���ع م�شتويات 
التع���اون الفني بني البحرين واملنظمة وكذلك 
ال���دول العربي���ة ال�شقيق���ة عل���ى ال�شعيدي���ن 

العمايل وتنمية املوارد الب�رصية.

و�ش����وؤون  الأ�شغ����ال  وزارة   – املنام����ة 
البلدي����ات والتخطيط العم����راين: تراأ�س وزير 
والتخطي����ط  البلدي����ات  و�ش����وؤون  الأ�شغ����ال 
العم����راين ع�ش����ام خلف اأم�س، اجتم����اع اللجنة 
التن�شيقي����ة العلي����ا ب����ني املجال�����س البلدية، 
بح�ش����ور روؤ�ش����اء املجال�س البلدي����ة ورئي�س 
م����ن وكي����ل  العا�شم����ة وكل  اأمان����ة  جمل�����س 
ال����وزارة ل�ش����وؤون البلديات ووكي����ل الوزارة 
ل�شوؤون الأ�شغال واملدراء العامني وعدد من 

امل�شوؤولني يف الوزارة.
ومت خالل الجتماع عر�س م�شاريع الوزارة 
2018-2017 من حيث ن�شبة الإجناز ومراحل 
العم����ل و اجلدول����ة الزمني����ة ل�ش����ري العمل يف 
امل�شاريع التنموية البلدية واإجنازاتها، وذلك 
وفًق����ا للخط����ط البلدي����ة املعتمدة م����ن قبل 

الوزارة واملجال�س البلدية.
واأ�شار الوزير اإل����ى اأن الوزارة تعمل على 
تنفي����ذ امل�شاري����ع والرام����ج وفًق����ا للخط����ة 
املعتم����دة لكل جمل�����س بلدي ويت����م ب�شورة 
م�شتمرة اط����الع املجال�س البلدي����ة على �شري 

العمل ون�شب الإجناز املحققة.
واأ�شاف خلف باأن وزارة الأ�شغال و�شوؤون 
البلدي����ات والتخطي����ط العمراين وبن����اء على 
معطيات برنامج عمل احلكومة برئا�شة رئي�س 

الوزراء �شاحب ال�شم����و امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �شلم����ان ال خليفة حري�ش����ة على ت�شخري 
الإمكانيات واملوارد لالرتقاء بالعمل البلدي 
وتعزي����ز دور املجال�����س البلدي����ة يف حتقي����ق 

التنمية امل�شتدامة.
واأك����د الوزي����ر اأهمي����ة اجتماع����ات اللجنة 
التن�شيقية العليا بني وزارة الأ�شغال و�شوؤون 
وروؤ�ش����اء  العم����راين  والتخطي����ط  البلدي����ات 
املجال�س البلدي����ة للم�شاهمة يف تذليل كافة 
العقبات التي تعر�س م�شرية العمل البلدي 
من جه����ة وملناق�ش����ة روؤى واأف����كار املجال�س 
للتو�ش����ل  الأخ����رى  ال����وزارات  م����ع  البلدي����ة 

اإلى الق����رارات الت����ي تخدم اأك����ر �رصيحة من 
املجتمع البحرين����ي مبا يحقق م�شلحة الوطن 

واملواطن.
واأ�شاد خل����ف بدور املجال�����س البلدية يف 
جمال العمل البلدي من خالل اإقرار الأولويات 
وفًقا للخطط التنموية املعتمدة التي تعك�س 
تطلع����ات املواطن����ني واملقيم����ني وترج����م 
احتياجاته����م يف حتقيق التنمية احل�رصية. من 
جانبهم ثّمن روؤ�ش����اء املجال�س جهود الوزارة 
يف تنفي����ذ امل�شاري����ع التنموي����ة يف خمتل����ف 
املحافظ����ات ومتابع����ة ال����وزارة لحتياج����ات 

ومتطلبات العمل البلدي.

و�ش���وؤون  الأ�شغ���ال  وزارة  املنام���ة - 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين: اأو�شحت 
البلدي���ات  و�ش���وؤون  الأ�شغ���ال  وزارة 
والتخطيط العمراين، بالإ�شارة اإلى الر�شم 
الكاريكات���ريي املن�شور ب�شحيفة )البالد( 
ي���وم 6 اأبري���ل 2018، ب�ش���اأن الزدحامات 
املرورية على تقاطع بوابة مدينة عي�شى، 
اأنه���ا تق���وم مبتابع���ة ومراقب���ة احلرك���ة 
املروري���ة وزي���ارة املواقع خ���الل �شاعات 
ال���ذروة ويف فرات زمني���ة خمتلفة جلميع 
م�شاريعه���ا، وبناًء عليه تق���وم –بدورها- 
باإج���راء التح�شين���ات والتعدي���الت بهدف 
له���ذه  املروري���ة  الزدحام���ات  تخفي���ف 
املواق���ع، يف الوق���ت ذاته تق���وم مبراقبة 
ه���ذا الإج���راء – بع���د تطبيق���ه - لقيا�س 
م���دى فعاليته وكفاءته لف���رة زمنية يتم 
بعده���ا تطبيق���ه ب�ش���كل دائ���م اأو تعديله 
ح�ش���ب ال����رصورة م���ع الأخ���ذ يف العتب���ار 
كاف���ة املالحظات من م�شتخدم���ي ال�شارع 
وامل�شوح���ات امليداني���ة لأحج���ام امل���رور 
عل���ى التقاطعات يف املواقع دورياً اإلى اأن 

ت�شتقر احلركة املرورية.
وفيم���ا يتعل���ق ببوابة مدين���ة عي�شى، 

وحر�شاً من ال���وزارة على تخفيف الزدحام 
املروري وتقليل مراحل الإ�شارة ل�شوئية، 
قدم���ت ال���وزارة مقرح���اً لتقلي���ل مراحل 
الإ�ش���ارة ال�شوئية عل���ى التقاطع املذكور 
م���ن )5( اإل���ى )3( مراح���ل مم���ا يزي���د من 
الطاقة ال�شتيعابي���ة بن�شبة 20 %، وعليه 
با����رصت ال���وزارة يف تنفي���ذه بالتن�شيق مع 
الإدارة العامة للم���رور واجلهات املخت�شة 
الأخ���رى، اإل اإن���ه وب�شب���ب كثاف���ة احلرك���ة 
املروري���ة املتجه���ة نح���و منطق���ة الرف���اع 
فقد ت�شب���ب ذلك يف التاأث���ري على الطاقة 
ال�شتيعابية لدوار مدينة زايد مما اأثر على 

احلركة املرورية اخلارجة من مدينة زايد. 
وعلي���ه بعد تقيي���م احلرك���ة املرورية 
– وه���و اإج���راء تق���وم به ال���وزارة يف جميع 
م�شاريعها – فقد مت اإزالة احلواجز وتعديل 
نظام الإ�شارة ال�شوئية اإلى الو�شع احلايل. 
وب�ش���اأن غل���ق امل�شار من �ش���ارع وزارة 
العم���ل باجت���اه املنامة، ن���ود التاأكيد بانه 
حالي���ا يتم درا�ش���ة اإجراء تعدي���ل يف نظام 
الإ�شارة ال�شوئية وذلك بناًء على التقييم 
الذي تق���وم به ال���وزارة واملالحظات التي 
ا�شتلمته���ا م���ن بع����س اجله���ات املعنية 

واملواطنني. 
علم���ا اأن ال���وزارة قام���ت بالعديد من 
الطاق���ة  لزي���ادة  التح�شيني���ة  الإج���راءات 
ال�شتيعابي���ة لتقاطع بواب���ة مدينة عي�شى 
وكان اآخره���ا اإن�ش���اء م�ش���ار اإ�ش���ايف عل���ى 
ال�ش���ارع امل���وازي ل���وزارة العم���ل لتحرير 
احلرك���ة املروري���ة املتج���ه اإل���ى منطق���ة 
الرفاع، كما قامت ال���وزارة العام املا�شي 
باإن�شاء منفذ اإ�شايف ملدينة زايد عر �شارع 
ال�شيخ �شلمان وذل���ك للم�شاهمة يف توزيع 
احلركة املرورية، وعلى اجلانب الآخر اأي�شاً 
مت اإن�شاء منفذ جدي���د للمنطقة التعليمية 
على �شارع ال�شيخ �شلمان. حيث ان الهدف 
م���ن اإن�شاء هذه املنافذ ه���و توزيع احلركة 
املروري���ة بعيداً على تقاط���ع بوابة مدينة 

عي�شى. 
اجلدير بالذك���ر اأن تقاطع بوابة مدينة 
عي�ش���ى ي�شكل حتدي���اً كب���رياً حيث ميثل 
نقط���ة التق���اء خلم�شة ط���رق جميعها ذات 
كثاف���ة مروري���ة عالي���ة يف تقاط���ع واح���د 
)�ش���ارع ال�شتقالل، �ش���ارع ال�شي���خ زايد، 
�شارع بغداد، �شارع ال�شي���خ �شلمان �شمالً 

وجنوباً(. 

• وزير العمل يف لقاء مع نظريه الإماراتي	

• وزير الأ�شغال يراأ�س اجتماع اللجنة التن�شيقية العليا بني املجال�س البلدية	

الربي���ة  وزارة    - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتعلي���م: زار وزي���ر الربي���ة والتعليم 
فه���د  املل���ك  مكتب���ة  النعيم���ي  ماج���د 
الريا����س، وذل���ك  الوطني���ة يف مدين���ة 
به���دف الطالع على م���ا حتتويه املكتبة 
م���ن اآلف الكت���ب والوثائ���ق التاريخية 
واملخطوط���ات الن���ادرة وال�ش���ور التي 
توّث���ق الأح���داث املهمة الت���ي �شهدتها 
اململك���ة العربي���ة ال�شعودية عر مراحل 
التاريخ، وغ���ري ذلك من جوانب املعرفة 
املتعددة، ف�شاًل عن بحث �شبل التعاون 
ب���ني املكتب���ة ومراكز م�ش���ادر املعرفة 

بالوزارة.
واّطل���ع الوزي���ر خ���الل اجلول���ة التي 
ق���ام به���ا م���ع اأمني ع���ام مكتب���ة امللك 
فه���د الوطنية حممد الرا�ش���د وعدد من 
امل�شوؤولني به���ا، على الإج���راءات التي 
تق���وم بها املكتب���ة لت�شجي���ل الر�شائل 

اجلامعي���ة ال���واردة اإليه���ا وت�شنيفه���ا 
وجعلها متاح���ة جلمهور الباحثني وطلبة 

املدار�س واجلامعات.
واأثن���ى الوزي���ر على اجله���ود التي 
يبذلها القائمون على مكتبة امللك فهد 
الوطني���ة ل�شتيع���اب الك���ّم الهائل من 
الكتب والدوري���ات والر�شائل اجلامعية 
ال���ذي  وال�ش���ور وت�شنيفه���ا بال�ش���كل 
ي�شّهل عل���ى مرتادي املكتبة والباحثني 
والطلبة الو�شول اإل���ى املعلومات التي 
يرغب���ون يف احل�ش���ول عليه���ا ب�شهول���ة 
وي�رص، معتًرا اأّن ه���ذه املكتبة تعّد كنًزا 

ا يف املنطقة. ثقافيًّا مهمًّ
ويف ختام الزيارة، قّدم الوزير هدية 
تذكاري���ة لأمني عام مكتب���ة امللك فهد 
الوطنية، وهي عبارة عن جم�ّشم ملدر�شة 
الهداية اخلليفية باعتبارها اأول مدر�شة 

نظامية يف مملكة البحرين.

العام���ة  الأمان���ة   - املنام���ة 
للتظلم���ات: ا�شتقبل الأم���ني العام 
للتظلمات ن���واف املعاودة وفًدا من 
The Heritage Fou -“  ووؤ�ش�شة

dation” مبنا�شبة زيارتهم ململكة 
ا. البحرين حاليًّ

و رحب الأم���ني العام للتظلمات 
بزيارة اأع�شاء الوف���د، ثم قّدم �رصًحا 
له���م ح���ول جه���ود واأعم���ال الأمانة 
العام���ة للتظلم���ات، واأه���م م���ا جاء 
م���ن معلومات يف التقاري���ر ال�شنوية 
الت���ي اأ�شدرته���ا، كم���ا ����رصح له���م 
اخت�شا�شات ومهام مفو�شية حقوق 

ال�شجن���اء واملحتجزين، ودور كل من 
الأمانة واملفو�شية يف تعزيز احرام 

حقوق الإن�شان باململكة.
كما اأكد الأمني العام للتظلمات 
لأع�شاء الوفد الزائ���ر حر�س الأمانة 
تعزي���ز  عل���ى  للتظلم���ات  العام���ة 
ال���دويل والتوا�شل  اأن�شطة التعاون 
م���ع الهيئات واملوؤ�ش�ش���ات الدولية 
وخا����س يف جمالت تب���ادل اخلرات 
والإداري���ة،  املهني���ة  وامله���ارات 
و�ش���ولً لتب���اع اأف�ش���ل املمار�شات 
اأمان���ة  عم���ل  جم���الت  يف  الدولي���ة 

التظلمات. 

املنامة – وزارة الأ�شغال و�شوؤون 
العم����راين:  والتخطي����ط  البلدي����ات 
الأ�شغ����ال  �ش����وؤون  وكي����ل  بح����ث 
ب����وزارة الأ�شغال و�ش����وؤون البلديات 
والتخطي����ط العم����راين اأحم����د اخلياط 
مع وفد ال�شن����دوق الكويتي للتنمية 
القت�شادي����ة العربية امل�شاريع التي 
يت����م تنفيذه����ا بتموي����ل ال�شن����دوق 
يف قط����اع الط����رق وال�����رصف ال�شحي 

وم�شاريع البناء وال�شيانة.
وق����ال اخلي����اط اإن االجتماع ياأتي 
يف اإطار متابع����ة الإجناز و�شري العمل 
به����ذه امل�شاري����ع ودرا�ش����ة العقبات 
الت����ي تعر�����س البع�����س منه����ا، مع 
مناق�شة الأم����ور املالية واملدفوعات 
والتدفقات النقدية املطلوبة لإجناز 
تلك امل�شاريع، منوه����اً بالدور البارز 
الذي يقوم ب����ه ال�شقاء يف ال�شندوق 
الكويتي من دع����م وم�شاندة للعديد 
من امل�شاريع احليوي����ة التي تنفذها 
وزارة ال�شغ����ال مبختل����ف حمافظات 

اململكة.
ميداني����ة  زي����ارة  ترتي����ب  ومت 
الكويتي  ال�شن����دوق  لأع�ش����اء وف����د 
لطالعهم ع����ن قرب عل����ى امل�شاريع 
التي ميولها ال�شن����دوق ومت تقدمي 
�����رصح مف�ش����ل عن م����ا مت اإجن����ازه يف 
مراح����ل العمل، حي����ث اطل����ع اأع�شاء 
الوفد خالل اجلول����ة على �شري العمل 
يف م�����رصوع جممع الإعاق����ة ال�شامل يف 
ع����ايل، م�����رصوع تطوير تقاطع����ي األبا 
املوؤدي  والنويدرات، م�رصوع املدخل 
اإلى املدينة ال�شمالية، م�رصوع تطوير 

تقاطع اجل�رصة.
واأع����رب اأع�شاء الوف����د الكويتي 
م����ن �شن����دوق التنمي����ة القت�شادية 
تقديره����م  عمي����ق  ع����ن  العربي����ة 
للتع����اون والتن�شي����ق ال����ذي تبدي����ه 
وزارة الأ�شغ����ال والقائمني عليها يف 
اجلوان����ب املرتبط����ة مبتابع����ة الأمور 
الفنية والتنفيذي����ة لكافة امل�شاريع 

مبا يعك�س مهنية عالية.
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بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

عيسى الصفار
في وفاة المغفور له  بإذن اهلل

خاله
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان
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ال مرا�شيم اأو م�رشوع�ت بقوانني مت�أخرة بعهدة “ال�شورى”
عقد جل�سات ا�ستثنائية خيار مطروح لنظر ما يحال من “النواب”... �سلمان لـ “$”:

جمل�ـــس  لرئي�ـــس  الثـــاين  النائـــب  قالـــت 
ال�ســـورى جميلـــة �سلمـــان لــــ “$”: ال توجد 
لـــدى املجل�س الت�رشيعي املعـــن اأّي مرا�سيم اأو 
م�رشوعـــات بقوانن متاأخـــرة. واأو�سحت يف لقاء 
�رشيع مع منـــدوب ال�سحيفـــة: اأن جلان املجل�س 
يف حال انعقـــاد اأ�سبوعي الإجناز ما يرد اإليها من 

ت�رشيعات.
وب�ســـاأن اإحالـــة جمل�ـــس النـــواب 17 ت�رشيعا 
ملجل�ـــس ال�سورى وقـــدرة االأخري علـــى اخت�سار 
الزمـــن الإقرارهـــا مع قرب العـــد التنازيل لف�س 
دور االنعقـــاد املرجـــح ب�سهـــر مايـــو املقبـــل، 
اأفادت بالقول: “اإذا تعلق املو�سوع بامل�سلحة 
الوطنيـــة و�رشعة نظره واالإقـــرار، فاإن ذلك خيار 
انعقاد اجلل�ســـات اال�ستثنائية �سيكون حا�رشا”. 

وفيما ياأتي ن�س احلوار:

متأخرة

اتفق رئيسا مجلسي النواب 
والشورى على إنجاز كل المراسيم 

ومشروعات القوانين، فما قدرة 
المجلس التشريعي المعين على 

تصفير ما في عهدته مع بدء العد 
التنازلي لفض دور االنعقاد من عمر 

برلمان 2014؟

- ال توجـــد لدى جمل�س ال�سورى اأّي مرا�سيم 
اأو م�رشوعـــات بقوانـــن متاأخـــرة. وتـــرية العمل 
لـــدورة وا�سحـــة و�رشيعـــة  باملجل�ـــس خا�سعـــة 
مـــن خـــال ت�سلـــم املجل�ـــس ملـــا يحال لـــه من 
جمل�ـــس النـــواب، وانتقالهـــا للدرا�ســـة باللجان 
املخت�سة، وا�ستدعاء االأخرية للجهات احلكومية 
لا�ستئنا�س براأيهـــا ومرئياتها، ومن ثم عر�س 
التقاريـــر باجلل�ســـات العامـــة ليتخـــذ املجل�س 

القرار الت�رشيعي املنا�سب ب�ساأنها.
جلان املجل�س يف حال انعقاد اأ�سبوعي الإجناز 
ما يرد اإليهـــا من ت�رشيعـــات، والقناعة الرا�سخة 
بـــاأن جمل�س ال�سورى لديه اأولوية يف ذهنه، وهي 
م�سلحة الوطن واملواطن بالدرجة االأولى، وهي 

املحرك االأ�سا�س بعمل االأع�ساء ت�رشيعيا.
وحاليا ال توجـــد اأّي ت�رشيعات متاأخرة بعهدة 
املجل�ـــس. ومـــا �سيحـــال �سيجد م�ســـاره االإداري 

املعروف.
الضرورة الوطنية

هل تتوقعين انعقاد المجلس 
الوطني لحسم بعض التشريعات 

المختلف عليها بين المجلسين أم 

لن يعقد المجلس كما حدث بتجارب 
البرلمانات السابقة؟

- انعقـــاد املجل�ـــس الوطنـــي لـــه �سوابـــط 
د�ستوريـــة وقانونية حمـــددة ومعروفة، وين�س 
الد�ستـــور بو�ســـوح علـــى االآليـــات واالإجراءات 

املتبعة النعقاد جل�سات املجل�س الوطني.
وال�ـــرشورة  امل�سلحـــة  تطلبـــت  حـــال  ويف 
الوطنية انعقـــاد املجل�س الوطنـــي، فلن يكون 
ذلك م�ستبعدا، خ�سو�سا يف حال نظر الت�رشيعات 

التي يتعن ح�سمها ت�رشيعيا ب�سكل فوري.

تمحيص

أعلن مجلس النواب أمس األول أنه 
سلم مجلس الشورى 17 مشروعا 
بقانون، فهل تتوقعين أن يعقد 
األخير جلسات استثنائية لتسريع 

وتيرة إقرار هذه التشريعات 
وغيرها؟

- اإذا تعلـــق املو�ســـوع بامل�سلحة الوطنية 
و�رشعـــة نظره واالإقـــرار، فاإن ذلك خيـــار انعقاد 
اجلل�ســـات اال�ستثنائيـــة �سيكون حا�ـــرشا. وكما 
تعـــرف، فـــاإن جمل�ـــس ال�ســـورى بيـــت الت�رشيع، 
وي�سم خرباء من خمتلف التخ�س�سات املهنية، 
و�سيجـــري متحي�س الت�رشيعات الـــواردة ب�سكل 
مهنـــي واحـــرايف؛ للو�ســـول للقـــرار الت�رشيعي 

املنا�سب يف اأ�رشع وقت ممكن.
ومـــن املهـــم التاأكيـــد اأن اأّي عمـــل بوترية 
مت�سارعـــة يجب اأن يكون متازمـــا مع امل�سلحة 
الوطنية ومـــا تقت�سيه ال�ـــرشورات االقت�سادية 
مبا يخـــدم م�سلحـــة الوطن واملواطـــن بالدرجة 

االأولى.

اللقاء الملكي

ما تعليقك على نتائج اللقاء 

الملكي مع رئيسي مجلسي النواب 
والشورى أمس األول وما أسفر عنه 

من نتائج؟

- لقـــاء جالة امللك مـــع رئي�سي املجل�سن 
يعك�ـــس احلر�س امللكـــي امل�ستمـــر، واالهتمام 
الدائم، بال�سلطة الت�رشيعية، وما يرتبط ب�سوؤون 
عملهـــا. اإن هـــذا اللقـــاء تكري�س لقناعـــة ملكية 
وحكوميـــة و�سعبية بـــاأن املوؤ�س�ســـة الت�رشيعية 
متثـــل �ســـوت الت�رشيـــع، واملواطـــن وال�رشيـــك 
املخل�ـــس واالأمن ل�سياغة القـــرار الوطني مبا 

يخدم م�سلحة الوطن واملواطن.
اإننــــي اأ�سعر بالفخر من هذا اللقاء امللكي 
الــــذي ت�سمــــن اإ�ســــادة �ساميــــة متجــــددة من 
�ساحب اجلالة امللك لدور وجهود املجل�سن 
يف دعم امل�ســــرية الدميقراطية التي يقودها 
جالتــــه، ومن املوؤكــــد اأن جميــــع الربملانين 
يعاهدون جالته على امل�سي قدما يف حتقيق 
تطلعــــات اأهل البحرين ملــــا فيه اخلري والنماء 
عرب تطويــــر وحتديــــث املنظومــــة الت�رشيعية 
يف �ســــوء برنامــــج ملكي لاإ�ســــاح املدرو�س 

• جميلة �سلمان	

جلان املجل�س بحال 
انعقاد اأ�سبوعي الإجناز 

ما يرد اإليها  

م�سلحة الوطن 
واملواطن اأولوية عمل 

جمل�س ال�سورى

انعقاد املجل�س الوطني 
له �سوابط د�ستورية 

وقانونية  

اللقاء امللكي مع رئي�سي 
املجل�سن يعك�س اهتماماً 

م�ستمرا بالربملان

املوؤ�س�سة الت�رشيعية 
ال�رشيك املخل�س واالأمن 

ل�سياغة القرار  

را�شد الغ�ئب

اإح�لة 17 ق�نون� ملجل�س ال�شورى حتى الثالث�ء 
االأمن العام امل�ساعد للدعم النيابي:

�ـــرشح االأمـــن العـــام امل�ساعـــد ل�ســـوؤون اللجان 
واجلل�ســـات والدعـــم النيابي امل�ست�ســـار را�سد حممد 
بوجنمة اأنه مت اإحالة عدد 17 تقريرا مل�ساريع بقوانن 
اإلـــى جمل�ـــس ال�ســـورى منـــذ �سهـــر مار�ـــس املا�سي 
حتـــى اأم�ـــس الثاثـــاء املوافـــق 10 اأبريـــل 2018م. 
واأ�ســـار بوجنمة اإلى اأن جمل�س النـــواب وتعزيزا للدور 

الد�ستـــوري والت�رشيعـــي م�ستمـــر يف اإحالـــة التقارير 
الازمـــة اإلـــى جمل�ـــس ال�ســـورى )الغرفـــة الثانية من 
ال�سلطة الت�رشيعية(، واأن املجل�س حري�س على تعزيز 
العمـــل الت�رشيعي مبا يحقق امل�سلحـــة العامة للوطن 
واملواطنن، ومبا يت�سق مـــع املبادئ واحلقوق التي 

•ت�سمنها ميثاق العمل الوطني. را�سد بوجنمة	

رفع اإيج�ر فر�ش�ت ال�شمك اإلى 75 واجلملة 180 دين�را
ت�سمل 97 حماً بقيمة 5 دنانري لكل مر... “اأمانة العا�سمة”:

وافق جمل�س اأمانـــة العا�سمة على ت�سحيح 
و�سعيـــة االنتفاعات القائمة مـــن اجلزء الثاين 
مـــن امل�ساحـــات املخ�س�ســـة للبيـــع باجلملـــة 
)الفر�ســـات( القدمية والبالغ عددها 46 فر�سة 
والواقعـــة يف مدخل 249 �ســـارع ال�سيد حممود 

العلوي جممع 314 بال�سوق املنامة املركزية.
كافـــة  مـــن  االنتفـــاع  فـــرات  وانتهـــت 
الراخي�ـــس املربمـــة �سابقـــا، كمـــا مت مراجعة 
قيمـــة االإيجـــارات ال�سهرية وحتديهـــا وفقا مع 
االإيجـــارات ال�سارية حاليا على اجلزء االأول )69 
فر�سة( من وحدات البيع باجلملة، حيث تراوح 
االإيجارات من 50 اإلى 180 دينارا �سهريا وفقا 

للم�ساحات املخ�س�سة لكل منتفع.
كمـــا وافق املجل�ـــس يف اجتماعه االعتيادي 
اأم�س على تغيري بدل االنتفاع ال�سهري ال�ساري 

حاليـــا على 51 فر�سة بيـــع ب�سوق حراج ال�سمك 
ليكـــون بالقيمـــة ذاتهـــا املقررة الأ�ســـواق بيع 

اجلملـــة )اخل�ســـار والفواكـــه( مقابـــل حتديـــد 
الوقـــت الذي �سيتـــم خاله البـــدء بتطبيق هذا 

التغيـــري �رشيطة حت�ســـن اخلدمـــات وال�سيانة 
للمرافـــق. ويـــراوح االإيجـــار لـــكل فر�ســـة بيع 

بحـــراج ال�سمك مـــن 60 اإلى 75 دينـــارا �سهريا 
باإجمـــايل 3300 دينـــار �سهريـــا وبعائد �سنوي 

يبلغ 39600 دينار بدال عن 18240 دينارا.
وتبلـــغ قيمة االإيجار احلاليـــة لفر�سات بيع 
ال�سمـــك 30 دينـــارا �سهريـــا، وتبلـــغ م�ساحتها 
15 مـــرا مربعا، يف حن حـــددت قيمة االإيجار 
ال�سهـــري لوحدات اجلملة وحـــراج ال�سمك من 4 
اإلـــى 5 دنانـــري لكل مـــر مربع �سهريـــا كما هو 

احلال يف �سوق اخل�سار والفواكه.
وذكـــرت اللجنة املالية والقانونية مبجل�س 
املنامـــة  �ســـوق  تطويـــر  اأن  العا�سمـــة  اأمانـــة 
املركزيـــة وتنفيذ تو�سعة �ســـوق بيع االأ�سماك 
باجلملـــة يقت�ســـي حت�ســـن العائـــد االإيجاري 
املحال من ال�سوق القائمة. واأو�سحت اأن تغيري 
بـــدل االنتفاع ال�سهـــري يتزامن مـــع املحافظة 
على املعـــدل العام لاإيجار خ�سو�ســـا واأن اآخر 

حتديث لاإيجار كان يف الثمانينات.

املنامة - بنا: اأكد وكيل وزارة العدل 
وال�ســـوؤون االإ�ساميـــة واالأوقـــاف ل�سوؤون 
العدل امل�ست�سار وائـــل بوعاي، ما تتمتع 
به مملكـــة البحرين من كفـــاءات وقدرات 
قانونيـــة ي�ســـكل م�ســـدر اعتـــزاز وفخـــر، 
م�سيًدا باجلهود املبذولـــة لتنفيذ برنامج 
اجلـــدد  للمحامـــن  االأ�سا�ســـي  التدريـــب 
والذي ا�ستفـــاد منه 576 حمامًيـــا متدرًبا 
مـــن امل�سجلـــن فيـــه خـــال 10 �سنـــوات 

متتالية.
جـــاء ذلك، خـــال كلمة األقاهـــا وكيل 
معهـــد  اأقامـــه  الـــذي  احلفـــل  العـــدل يف 
الدرا�سات الق�سائية والقانونية مبنا�سبة 
مـــرور 10 �سنـــوات علـــى اإطـــاق برنامـــج 
التدريـــب االأ�سا�ســـي للمحامـــن اجلـــدد، 
والـــذي �سهد م�ســـاء اأم�س تخريـــج الدفعة 
العا�ـــرشة منـــه حتـــت رعايـــة وزيـــر العدل 
وال�سوؤون االإ�سامية واالأوقاف ال�سيخ خالد 
بـــن علـــي اآل خليفـــة، والذي نظـــم مبجمع 

حماكم االأ�رشة بالرفاع.
وبهذه املنا�سبة، قـــال وكيل العدل: 
“اإن هذا الربنامج ومنذ انطاقته قبل 10 
�سنـــوات يعد اإحدى املبـــادرات التدريبية 
االأ�سا�سية وامل�ستمـــرة اإمياًنا بالدور الذي 
ي�سطلـــع بـــه املحامـــي باعتبـــاره �رشيـــًكا 

اأ�سا�سيًّا يف حتقيـــق العدالة و�سيادة حكم 
القانون”.

واأكـــد احلر�ـــس الدائـــم علـــى تقدمي 
كل مـــا مـــن �ساأنه دعم اخلطـــط التدريبية 
للم�ستغلـــن يف خمتلـــف جمـــاالت العمـــل 
القانـــوين، مبـــا يكفـــل توفـــري املحتـــوى 
التدريبـــي الفعـــال واملثمـــر، وي�ستجيب 
ويعـــّزز  امل�ستجـــدة،  العمـــل  ملتطلبـــات 
خمتلـــف  يف  القانـــوين  التخ�س�ـــس  مـــن 
االأ�سا�سيـــة،  والقطاعـــات  املو�سوعـــات 
والذي ي�سمل ذلك العمل على زيادة برامج 
التدريـــب على مهـــارات الو�سائل البديلة 

لت�سوية املنازعات كالتحكيم والو�ساطة.
�سهدتـــه  العـــدل مبـــا  وكيـــل  ونـــّوه 
م�رشوعـــات املعهـــد مـــن تطـــور تراكمـــي 
ملمو�س، ومنها برنامج التدريب االأ�سا�سي 
للمحامـــن اجلـــدد، وذلك بف�ســـل جهود 
اجلميع، من مدربـــن ومتدربن، وما بذله 
فريق العمل مبعهد الدرا�سات الق�سائية 
والقانونيـــة من جهـــود دوؤوبـــة يف تنظيم 
هـــذا الربنامج، وهـــو ما كان لـــه الدور يف 
جناحه يف ظل حر�ـــس جمل�س اأمناء املعهد 
علـــى متابعتـــه منـــذ بدايـــة انطاقته ويف 
جميـــع مراحل تطوره على مدى ع�رشة اأعوام 

متتالية.

تدريب 576 حم�مي� يف “الدرا�ش�ت الق�ش�ئية”

ليلى م�ل اهلل
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حجز ق�ضيـة �لـخـلـيـة للـحـكـم فـي 25 �أبـريـل
نظرت الطعون و�سمحت للمحامني بتقدمي املرافعات... “التمييز الع�سكرية”: 

عقدت حمكمة التمييز الع�سكرية جل�ستها 
اأم����س ملوا�سل���ة نظ���ر الطع���ون املقدم���ة يف 
الق�سي���ة رقم )1 اإرهاب ل�سن���ة 2017( ب�ساأن 
ت�سكي���ل اخللي���ة الإرهابية وارت���كاب عدد من 

اجلرائم الإرهابية الأخرى، من قبل كل من:

1 - اجلندي / مبارك عادل مبارك مهنا      
2 - فا�سل ال�سيد عبا�س ح�سن ر�سي               
3 - ال�سيد علوي ح�سني علوي ح�سني               
4 - حممد عبداحل�سن اأحمد املتغوي          
5 - حممد عبد احل�سني �سالح ال�سهابي 

6 - حممد عبد الواحد حممد النجار 

7 - ح�سني حممد اأحم�د �سهاب 
وبعد تالوة تقرير القا�سي املقرر، و�سماع 
اأق���وال النياب���ة الع�سكري���ة، وكذل���ك ال�سماح 
ل���كل املحامني بتق���دمي مرافعاتهم ال�سفهية 
ب�ساأن احلك���م ال�سادر من حمكم���ة ال�ستئناف 
الع�سكري���ة العلي���ا، فق���د تق���رر م���ن حمكم���ة 
التميي���ز الع�سكرية حج���ز الق�سي���ة للحكم يف 

جل�سة 25 اأبريل 2018. 
ع���ن  ممثل���ون  املحاكم���ة  جل�س���ة  ح����ر 
موؤ�س�سات وجمعيات حق���وق الإن�سان، وكذلك 
مندوب���ني من و�سائل الإع���الم، وعدد من ذوي 

املحكوم عليهم.

املنامة - وزارة الداخلية: اأحالت 
الإدارة العام���ة للم���رور اإل���ى النياب���ة 
العام���ة، �سائ���ق دراج���ة ناري���ة، بع���د 
اأن متكن���ت م���ن �سبط���ه اإث���ر قيام���ه 
اأح���د  عل���ى  بدراجت���ه  بال�ستعرا����س 

ال�سوارع الرئي�سة مبحافظة املحرق.
و�س���ددت الإدارة العام���ة للمرور 
ال�سلوكي���ات  جتن���ب  ����رورة  عل���ى 
املروري���ة اخلاطئ���ة، موؤك���دة اأنها لن 
ت�سم���ح باأي جت���اوز لالأنظمة والقواعد 
اأرواح  عل���ى  حفاظ���اً  املروري���ة، 
م�ستخدم���ي الطري���ق، وداعي���ة اأولياء 
الأم���ور اإل���ى ح���ث اأبنائه���م وذويهم 

لتجنب اأي �سلوكيات خاطئة. 

اإحالة �سائق ا�ستعر�س 
بدراجته النارية للنيابة

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيم

�حلب�س �ضنة لوزير �ضابق ب�ضبب �ضيك بـ15 �ألفا

�حلب�س لأجنبيتني �عتدتا على �رشطيات �ضماهيج

�ضجن 3 �آ�ضيويني جللبهم كيلو من “�ملاريجو�نا”

�ضجن زوجة و�لد “زهرة �حلد” 7 �ضنو�ت
لت�سببها بوفاة ابنتها

ب���راأت املحكمة الك���رى اجلنائي���ة الأولى 
والد )زهرة احلد – 9 �سنوات( املعّنفة، والتي 
ثب���ت للمحكمة اأن زوج���ة والدها هي ال�سبب يف 
وفاته���ا، واأك���دت املحكمة عل���ى اأن والدها مل 
يك���ن متواجًدا مب����رح اجلرمية ح���ال حدوثها، 
ف�سال ع���ن اأن �سهادة م����ريف ومعلمي املجني 
عليه���ا باملدر�س���ة بعالق���ة الأب بابنت���ه كانت 
اأحد اأ�سب���اب ا�ستبع���اد التهام بحق���ه، اإ�سافًة 
اإلى تاأكيد زوج���ة الأب باأقوالها على حب الأب 

لأولده.
فيم���ا عاقبت املحكمة زوج���ة والد املجني 
عليها، باأق�سى عقوبة ب�سجنها ملدة 7 �سنوات؛ 
وذل���ك لإدانته���ا بالتع���دي بال����رب ال�سديد 
للمجن���ي عليها حت���ى وافتها املني���ة يف نهاية 
�سهر يوني���و 2016 واآثار العتداءات املتكررة 
عل���ى ج�سدها ال�سغري وا�سح���ه، والتي ثبت اأن 
وفاته���ا كانت ج���ّراء تلقيها �ربًة ب���اأداة حادة 
�سلب���ة، واعرتف���ت املتهم���ة بُكرهه���ا للمجني 
عليها و�سقيقتها حل���د اعتبارهما “عقربتني” 

على حد و�سفها.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا اإن 
املتهم���ة هي ال�سخ�س البالغ الوحيد الذي كان 
متواج���ًدا باملنزل اأثناء حدوث اإ�سابات املجني 
عليه���ا، والت���ي اأودت بحياته���ا، وا�ستبع���دت 
املحكمة اإم���كان ح���دوث اعتداء م���ن اأ�سقائها 
���ا واأية ذلك م���ا حتمله نف�س  اأو �سقوطه���ا اأر�سً
املتهمة من ُك���ره و�سغينة للمجني عليها قبل 
وفاتها وعدم �سعوره���ا باحلزن لوفاتها، حيث 
ذك���رت املتهمة اأنه���ا تعي�س حي���اة بائ�سة مع 
“عقربتني” وتق�سد املجني عليها و�سقيقتها 

واأنها تتمنى اخلال�س منهما.
واأكدت املحكمة عل���ى اأن براءة الأب ثبتت 
من خالل عدم تواجده يف م�رح ارتكاب اجلرمية، 
كما اأن���ه ثبت م���ن اأق���وال م�رف���ات ومعلمات 
املجني عليها اأن الأخرية كانت عالقتها باأبيها 
جيدة هذا بخ���الف اأن املتهمة الأولى ذاتها قد 
ق���ررت لإحدى جريانها باأن املتهم الثاين يحب 
اأطفاله، واأنه يتمتع بالطيبة جتاههم - ومن ثم 
فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على اأن املتهم 

الثاين قد �ساهم يف ارتكاب الواقعة.
وتتح�س���ل تفا�سي���ل الواقع���ة فيما ذكره 
الأب اأثناء التحقيق معه مبعرفة النيابة العامة، 
والذي اأنكر عالقته مبا ن�سب اإليه من اتهامات، 
وقال اإنه مل يكن باملنزل حني ح�سول الواقعة 
ا واأنه هو من ات�سل  واأنه مل يعنِّف ابنته، خ�سو�سً
من خارج املنزل بالإ�سعاف لنقلها للم�ست�سفى 
وقبل و�سوله م�سكنه، واأن املتهمة الثانية هي 

من ترعاها واإخوتها.
واأ�ساف اأن املتوفاة كانت يف يوم الواقعة 
ب�سح���ة جي���دة وق���د احت�سنه���ا وم�س���ح عل���ى 
راأ�سها ُقَبي���ل خروجه من م�سكن���ه ووفاتها، اإل 
اأنه تفاج���اأ بعد فرتة ب�سيط���ة بزوجته املتهمة 
تت�سل به وتبلغه ب�سقوط ابنته يف دورة املياه 
واأن حالته���ا حرج���ة، منك���ًرا عالقت���ه باحل���روق 
الت���ي �سوهدت يف رقب���ة املتوف���اة، وذكر باأن 
�سببه���ا م�ساجرة ح�سلت ب���ني املجني عليها و 
�سقيقتها ال�سغ���رى، اإذ �سكبت الأخرية عليها 

ماًء حارًّا، ت�سبب لها بتلك احلروق.
واأكدت املتهمة الثانية �سحة ما ذكره الأب 
املتهم من ادعاء، وقالت اإنه كان متوجًها لأحد 
املحالت بعي���ًدا عن م�سكنه���م، واأنه مل يتمكن 
من الو�س���ول اإليهم اإل عقب نق���ل طفلته اإلى 
م�ست�سف���ى املل���ك حمد؛ وذلك ب�سب���ب ازدحام 

ال�سارع بال�سيارات.
وترع���ى الزوجة، وهي من اأبناء عمومة الأب 
املته���م، اأطف���ال والد املجن���ي عليه���ا ال�ستة 
)اثن���ان منه���م اأبناوؤها والأربع���ة الباقون -من 
�سمنهم املتوفاة- اأبناء طليقته، واملقيمة يف 

بلدها كونها عربية اجلن�سية(، اأكرهم يبلغ من 
العمر 11 عاًما، واأ�سغرهم �سنتان.

وادع���ت الزوجة يف اأقوالها اأن طفلة زوجها 
�سقطت يف احلمام، وتعر�ست لإ�سابات ت�سبب 
باإغمائها، واأنها توفي���ت ب�سبب تلك ال�سقطة، 
لك���ن اأُخلَي �سبيلها يف وقت �سابق؛ ب�سبب اأنها 
حام���ل ويف اأ�سهرها الأخ���رية لتتمكن من رعاية 

الأطفال.
ي�سار اإلى اأنه �رح مدير عام مديرية �رطة 
حمافظة املحرق، باأن غرفة العمليات الرئي�سة 
تلق���ت بالغا من اأحد املواطنني مفاده اأن ابنته 
الت���ي تبلغ م���ن العم���ر 9 �سنوات ق���د اأ�سيبت 
مبكروه اإثر �سقوطه���ا يف دورة املياه يف منزله 

مبدينة احلد.
واأ�س���ار اإل���ى اأنه ف���ور تلقي الب���الغ، قامت 
�رط���ة املديري���ة باتخ���اذ الإج���راءات الالزم���ة، 
كم���ا مت اإر�سال �سيارة اإ�سع���اف، حيث مت نقل 
امل�ساب���ة اإل���ى امل�ست�سفى لتلق���ي العالج، اإل 
اأنه���ا فارقت احلياة، وعليه مت انتداب الطبيب 
ال�رعي لتوقي���ع الك�سف الطب���ي الالزم، حيث 
تب���ني وجود اإ�سابات متع���ددة حدثت يف اأزمنة 
خمتلف���ة، منه���ا ما ه���و حديث ومعا����ر لوقت 
الوف���اة؛ الأمر ال���ذي اأثار وجود �سبه���ة جنائية 
يف �سب���ب الوفاة، وبناء علي���ه مت انتداب طاقم 
م�رح اجلرمية الذي قام بدوره باإجراء املعاينة 
والك�سف عل���ى مكان احلادث ورف���ع الآثار من 
املوقع، كما مت اأخذ اأقوال اأفراد الأ�رة، واإخطار 

النيابة العامة بالواقعة.
وثب���ت م���ن تقري���ر ال�سف���ة الت�ريحية اأن 
املجني عليها ُوجد بها مظاهر �سوء تغذية وثبت 
وجود اآث���ار اإ�سابية حيوية متعدد بع�سها ذات 
طبيع���ة ر�سيه ن�س���اأت من امل�سادم���ة باأج�سام 
�سلبة كال�رب بقب�سات اليد والركالت، ومنها 
ما حدث بج�سم اأ�سطواين كع�سا اأو خرطوم اأو ما 
�سابه ذلك والبع�س الآخر حروق تت�سابه ن�سبيا 
مع �سكل املكواة واأخرى من ج�سم �سلب �ساخن 
م�ستدير، وتلك ل حتدث من ال�سوائل ال�ساخنة 
كما ادعت املتهم���ة وزوجها، وقد تكررت هذه 
العتداءات يف فرتات ق�سرية وحديثة ومعا�رة 

للوفاة.
م���ن جه���ة اأخ���رى، �رح���ت وزارة الرتبي���ة 
والتعلي���م اإن اجلهات املخت�سة بالوزارة قامت 
بفت���ح حتقيق يف وف���اة الطفلة الت���ي تداولت 
و�سائ���ل التوا�س���ل الجتماع���ي معلومات حول 
تعر�سه���ا للعن���ف الأ����ري ت�سب���ب يف وفاتها، 
وذلك بناء على توجيه وزي���ر الرتبية والتعليم 

ماجد النعيمي.
وبا����رت اجلهات املخت�س���ة ب�سكل فوري 
التحقي���ق يف مالب�سات املو�سوع وم���ا اإذا كان 
هناك تق�سري من قبل مدر�ستها مدر�سة مرمي 
بنت عم���ران البتدائية للبن���ات يف التعامل مع 

حالتها اأثن���اء العام الدرا�سي، وم���ا كان يظهر 
عليه���ا من بع�س الكدم���ات واجلروح. ويف حال 
ثب���وت الإهم���ال اأو التق�سري م���ن اأي طرف من 
الأطراف داخل املدر�سة �ستقوم الوزارة باإحالة 
املو�سوع اإلى اجله���ات القانونية املخت�سة يف 

الدولة للبت فيه.
وج���اء يف تقري���ر الطبيب ال�رع���ي اأنه بعد 
معاينة جث���ة املتوفاة، والت���ي كانت الكدمات 
َية  وا�سح���ة فيها، تبني اإ�سابتها باإ�سابات ر�سِّ
يف اأماك���ن متع���ددة بج�سده���ا، واأنه���ا حدث���ت 
با�ستعم���ال ج�س���م �سلب، واأن تل���ك الإ�سابات 

حدثت يف اأزمنة خمتلفة.
واأو�سح الطبي���ب ال�رعي اأن الوفاة حدثت 
نتيج���ة اإ�سابات ر�سية ج�سيمة وحديثة بالظهر 
ومعا����رة لتاري���خ الوفاة، والت���ي اأدت لتجمع 
دم���وي غزير مبنطق���ة البطن و�سدم���ة نزفية، 
ف�س���اًل ع���ن اأن الإ�ساب���ات امل�سبب���ة للوفاة ل 
ميكن ت�سّور حدوثها من جمرد �سقوط، بل اإنها 

حدثت نتيجة تعدي عنيف عليها.
واأ�س���ار اإل���ى وج���ود اإ�ساب���ات م���ن اأدوات 
�سلب���ة غ���ري خ�سنة ال�سط���ح كال����رب بقب�سة 
اليد والركالت على �سبيل املثال، ومنها حدث 
بج�س���م اأ�سطواين كع�س���ا اأو خرطوم، واأن الآثار 
احلروق املوجودة على جانب الظهر تت�سابه مع 
�س���كل املكواة، واأن الآثار على الرقبة ل حتدث 
من ال�سوائل، وه���و ما يعني اأن ادعاء الأب باأنه 

حرق باملاء احلار غري �سحيح.
ونّوه اإلى اأن الإ�سابات اجل�سيمة على ظهر 
الطفلة اأدت اإلى نزيف، وهي اإ�سابة غري جائزة 
احل���دوث من جم���رد ال�سقوط ب���دورة املياه اأو 
الدف���ع، بل من اعت���داء مت بعنف، وي���رى اأي�ًسا 

باأنها ل حتدث من اإخوتها الأطفال ال�سغار. 
فيما ذكر جريان املتهمني، والذين �سكنوا 
بجواره���م يف �سقة �سابقة كانوا يقطنون فيها، 
اأن الزوجني كان���ا دائًما ما يت�ساجران واأ�سوات 
ال�راخ بينهم���ا تعتلي، كما اأنهما غري ُمهتَمني 
بنظافة اأبنائهما، معترين اأن ذلك اإهمالً بحق 

الأبناء. 
وبتحري النيابة العام���ة اأي�ًسا مت التو�سل 
اإل���ى معلومة مفادها اأن �سقيقة املتوفاة �سبق 
واأن اأُدخل���ت امل�ست�سف���ى كونه���ا تع���اين اآلم 
يف الراأ����س، وعق���ب الك�س���ف عليها م���ن جانب 
الطبي���ب املخت�س، تبني اأنها تعاين كدمات يف 

العني والوجه وت�سوهات.
وق���د اأحال���ت النياب���ة العام���ة املتهم���ني 
للمحاكم���ة على اعتب���ار اأنهما بتاري���خ 3 يوليو 
2016، اأحلق���ا عم���ًدا اأمًل���ا �سدي���ًدا باملجن���ي 
عليه���ا ذات ال���� 9 �سن���وات، والتي كانت حتت 
�سيطرتهم���ا، باأن قام���ا بالتعدي عل���ى �سالمة 
ج�سمه���ا بال����رب واحل���رق؛ بغر����س تخويفها 

ومعاقبتها ومتييزها، ونتج عن ذلك وفاتها.

اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  رف�س���ت 
الثاني���ة )ب�سفتها ال�ستئنافي���ة( ا�ستئناًفا 
لوزير �سابق - مل يح�ر اجلل�سة ب�سبب ظرف 
�سح���ي- حمكوم علي���ه باحلب�س مل���دة �سنة 
واح���دة؛ وذلك لإدانته باإ�س���دار �سيك بدون 
ر�سي���د قيمته 15 األ���ف دينار با�س���م وزارة 
الع���دل ل�سالح رجل اأعم���ال خليجي، يف ملف 
منظ���ور اأمام حمكم���ة التنفيذ م���ن اأ�سل 12 
�سي���ًكا اآخرين ب���ذات القيم���ة كان اأولها هذا 
ال�سي���ك الذي رف����س البنك ت�سلي���م الوزارة 
للمبل���غ الوارد فيه، ب�سبب عدم وجود ر�سيد 
يف احل�س���اب. وتبني من ال�سكوى التي تقدم 
بها وكي���ل املجني علي���ه اإل���ى وزارة العدل 
ال�سابق-امل�ستاأن���ف- كان ق���د  الوزي���ر  اأن 
ح���ّرر عدد 12 �سي���ًكا موؤجل���ني ال�سداد ملدة 
�سنة واح���دة، با�سم وزارة الع���دل وال�سوؤون 
الإ�سالمي���ة والأوق���اف، ل�سال���ح موكله رجل 
الأعمال اخلليجي، والذي يطالبه ب�سداد مبلغ 

229 األفا و600 دينار يف ملف تنفيذي.

واأ�س���اف الوكي���ل اأن الوزي���ر ال�ساب���ق 
عر�س عل���ى رجل الأعمال املنف���ذ له ت�سويًة 
للق�سي���ة باأن يدفع له مقدًم���ا مبلغ 50 األف 
دينار، فيم���ا يتم تق�سيط باقي املبلغ البالغ 
179 األًف���ا و600 دينار على دفعات تنتهي 
خ���الل �سن���ة واح���دة، بواق���ع 15 األ���ف دينار 
�سهرًي���ا، وبالفع���ل ح���رر امل�ستاأنف عدد 12 
�سيًكا موؤجل���ني ال�سداد با�س���م وزارة العدل 
واأودعهم لد رئي�س ح�سابات تنفيذ الأحكام.

وعندم���ا حاولت الوزارة �رف اأول �سيك 
بتاري���خ 10 مار�س 2017 ات�سح اأن احل�ساب 
امل�سح���وب علي���ه ل يوج���د به ر�سي���د كاٍف 

وقائم وقابل للت�رف فيه.
ال�ساب���ق  الوزي���ر  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت 
بتاري���خ 10 مار����س 2017، اأعطى ب�سوء نية 
ال�سيك املذك���ور للم�ستفي���دة وزارة العدل 
وال�س���وؤون الإ�سالمي���ة، وعن���د حل���ول موع���د 
ال�رف تبني عدم وج���ود ر�سيد كاف وقائم 

وقابل للت�رف فيه.

عاقبت املحكمة الكرى اجلنائية الأولى 
�سابتني “20 و25 عاًما - اأجنبيتني” بحب�س 
كل منهما ملدة �سنة واحدة عما اأ�سند اإليهما 
من اتهامات بالعتداء على ال�رطيات مبركز 
�رطة �سماهيج وتهديدهم بت�سويرهم ون�ر 
الفيديو عل���ى مواقع التوا�س���ل الجتماعي، 
كما اأم���رت باإبعادهما نهائًيا عن البالد عقب 

تنفيذ العقوبة املق�سي بها بحقهما.
وذكرت املحكم���ة اأن تفا�سيل الواقعة 
تتمث���ل يف اأن اإح���دى املجن���ي عليه���ن م���ن 
اأف���راد ال�رط���ة كانت ق���د اأح����رت املتهمة 
الأول���ى، والتي األقَي القب����س عليها بواقعة 
اإت���الف، وم���ا اإن اأُدخلت املتهم���ة املذكورة 
اإل���ى مكتب العر�س، اأحدث���ت فو�سى عارمة 
يف املكتب، كما اأن���ه �رعت بال�راخ بطريقة 
ه�ستريي���ة على اأف���راد ال�رط���ة املتواجدين 
باملكت���ب، وكان���ت تطالبه���م ب���اأن يزيل���وا 
الأ�سف���اد “الهفكري” ع���ن يديها، فما كان 
من ال�رطي���ة التي جلبتها اإل اأن اأخرجتها من 

املكتب امل�سار اإليه.
واأثن���اء تواجدها خ���ارج املكت���ب بداأت 
املتهم���ة الأول���ى بالتع���دي عل���ى ال�رطي���ة 
املرافق���ة له���ا، كم���ا اأنه���ا تعر�س���ت له���ا 
بال�سب والق���ذف وباألفاظ غ���ري لئقة مت�س 

�رفها، وعندها تدخلت ع���دد من ال�رطيات 
عل���ى  لل�سيط���رة  املرك���ز  يف  املتواج���دات 

املتهمة.
وخ���الل حماول���ة ال�رط���ة ال�سيطرة على 
املتهم���ة الأولى دخلت �سديقتها -املتهمة 
الثانية- مرك���ز ال�رطة، والت���ي اعتدت هي 
الأخرى عل���ى اأفراد ال�رط���ة ورمتهم باألفاظ 
غ���ري لئق���ة ما�س���ة بال����رف كذل���ك، اإل اأن 
ال�رطيات املذكورات األق���وا القب�س عليها 
هي الأخرى، فاأخرجت هاتفها النقال وبداأت 
بت�سوير فيديو للواقعة، وهددت ال�رطيات 
اأنه���ا �ستن�ر الفيديو ع���ر و�سائل التوا�سل 
الجتماع���ي املختلف���ة، حت���ى مت ال�سيط���رة 
عليها. فاأحال���ت النيابة العام���ة املتهمَتني 
للمحاكم���ة على اعتب���ار اأنهم���ا، اأولً: اعتدتا 
عل���ى �سالم���ة ج�سم ع�س���و من ق���وات الأمن 
اأثناء وب�سبب تاأديتها عملها ومل يف�س فعل 
العتداء اإلى مر����س املجني عليها اأو عجزها 
ع���ن اأداء اأعمالها ال�سخ�سية مل���دة تزيد عن 
20 يوًما، ثانًي���ا: اعتدتا باللفظ على اأع�ساء 
ق���وات الأمن مبا مي����س �رفه���م واعتبارهم 
دون اإ�سن���اد واقع���ة معين���ة اأثن���اء وب�سب���ب 
تاأديته���م اأعم���ال وظيفتهم، ثالًث���ا: اأحدثوا 

فو�سى يف مركز �رطة �سماهيج.

اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  ق�س���ت 
اآ�سيوي���ني  متهم���ني   3 مبعاقب���ة  الأول���ى 
اجلن�سي���ة ب�سجن كل منهم مل���دة 7 �سنوات؛ 
لثب���وت حماولتهم تهري���ب 1040 جراما من 
م���ادة املاريجوانا املخدرة للب���الد عر مطار 
البحري���ن الدويل، والت���ي مت اإخفاوؤها ب�سكل 
احرتايف يف لوح���ة فنية كان قد جلبها اأحدهم 
�سم���ن اأمتعته، واأم���رت املحكمة بتغرمي كل 
منهم مبل���غ 3000 دين���ار، ف�سال ع���ن الأمر 
باإبعاده���م جميًع���ا ع���ن البالد عق���ب تنفيذ 
العقوب���ة املق�سي بها بحقه���م، ومب�سادرة 

امل�سبوطات.
وت�س���ري تفا�سي���ل الق�سية كم���ا جاءت 
اأن �ساب���ط جم���ارك  اإل���ى  املحكم���ة  بحك���م 
مبطار البحرين ال���دويل ا�ستبه يف اأمتعة اأحد 
امل�سافرين الآ�سيويني القادمني على اإحدى 
الرحالت م���ن بالده خ���الل �سه���ر اأكتوبر من 
الع���ام 2017، وال���ذي عند حتويل���ه للم�سار 
الأحمر للتدقي���ق يف تفتي�سه مت العثور على 

لوحة فنية كانت �سمن اأغرا�سه.

بوا�سطة  املذك���ورة  اللوح���ة  وبفح����س 
الأ�سع���ة ال�سيني���ة، تب���ني اأن بداخل جتويف 
خف���ي فيها م���ادة غريبة، والت���ي بفتحها مت 
العث���ور بداخله���ا على م���ادة خ����راء اللون، 
ثب���ت بع���د فح�سها اأنه���ا م���ادة املاريجوانا 
املخ���درة، وق���د بلغ ال���وزن الإجم���ايل لتلك 
املخ���درات 1040،7 ج���رام. وبالتحقي���ق مع 
املتهم حول الواقعة اأنكر اأن يكون له عالقة 
بها، وقال اإن املته���م الثالث هو من ات�سل 
به اأثناء تواج���ده يف بلدهما، وطلب منه جلب 
جواز �سفره ولوح���ة فنية، لكنه مل يكن يعلم 
مبحتوى الأغرا�س التي حملها، واأبدى تعاوًنا 
مع ال�رط���ة يف القب����س عليه، حي���ث ات�سل 
باملته���م الثاين واأبلغ���ه باأنه اأح����ر اأغرا�س 
املتهم الثال���ث، والذي طلب من���ه النتظار 
حلني و�سلهم���ا للمطار لتو�سيل���ه وا�ستالم 
اللوح���ة من���ه، وعن���د ح�سورهم���ا مت القب�س 
عليهما. وثب���ت بفح�س عين���ة اإدرار املتهم 
العقل���ي  املوؤث���ر  عل���ى  احتواوؤه���ا  الثال���ث 

امليتافيتامني.



الخميس 12 أبريل 2018 
26 رجب 1439

العدد 3467 9 بالدنا local@albiladpress.com

“التن�سيقية” وظفت تقنية املعلومات لت�رسيع املعامالت احلكومية
يف ��ستطالع �أجرته “$”... باحثون و�أكادمييون: 

�إجن���از�ت �للجن���ة �لتن�سيقي���ة برئا�سة ويل 
�لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س 
جمل����س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمري 
�سلمان بن حمد �آل خليفة، حظت باهتمام و��سع 
مبا ركزت عليه م���ن عمل متو��سل نحو حتقيق 
�لروؤية �مللكي���ة �ل�سامية �لت���ي ت�سع �ملو�طن 
يف قم���ة �سلم �لأولويات، فلقد �أكد عاهل �لبالد 
�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 

دوماً �أن �ملو�طن هو يف قلب جهود �لتنمية. 
وعمل���ت �للجنة على تفعيل بر�مج �حلكومة 
برئا�س���ة رئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�لأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة، جلعل 
توجيهات جاللت���ه و�قعاً ملمو�ساً وت�رسيع وترية 
تنفيذ �لقر�ر�ت و�ملبادر�ت �ملرتبطة مبختلف 
�لقطاع���ات �حلكومي���ة وذل���ك عرب تعزي���ز �أطر 

�لتن�سيق و�ملتابعة �مل�ستمرة.
وم���ن �أوج���ه �لإجناز �لت���ي كان له���ا نتائج 
ملمو�سة، تطوير منظوم���ة �خلدمات �حلكومية، 
�أك���ر  جلعله���ا  �حلديث���ة  �لتقني���ة  وتوظي���ف 
�رسع���ة وكف���اءة، وتابع���ت “�لبالد” ه���ذ� �مللف 
�مل�سوؤول���ن  م���ن  ع���دد  �آر�ء  و��ستطلع���ت 

و�لأكادمين حول منجز�ت �للجنة �لتن�سيقية.

األنصاري: “التنسيقية” حققت 
نجاحا بجودة الخدمات 

ق���ال �لوكي���ل �مل�ساع���د ل�س���وؤون �لعم���ل، 
ب���وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة �لجتماعي���ة حمم���د 
�لأن�ساري ل��“�لبالد” �إن �للجنة �لتن�سيقية �لتي 
ير�أ�سها �سمو ويل �لعهد، �أثبتت جناحها بتلبية 
�حتياجات �ملو�طن من خالل عدد من �مل�رسوعات 
�لتنموي���ة، و�لتي حر�س���ت خاللها عل���ى �إيجاد 
�لآليات �لالزمة �لتي ت�سمن تنفيذها، و�سمان 

��ستمر�رها وتقييمها ومتابعتها.
و�أكم���ل �لأن�ساري “�هتمت �للجنة من خالل 
عقد �أكر من 200 �جتماع منذ ت�سكيلها بالعمل 
على و�سع �خلطط و�لرب�م���ج و�ملبادر�ت �لتي 
تت�سل ب�س���كل مبا�رس بتطوي���ر �لعمل �حلكومي 
بالتن�سي���ق م���ع �جله���ات ذ�ت �لعالق���ة، فق���د 
و�سعت على �سل���م �أولوياتها �لأخذ باحتياجات 

�ملو�طن���ن، خ�سو�س���اً �ملب���ادر�ت �ملتعلق���ة 
بتنمي���ة �لقت�س���اد �لوطني وتطوي���ر وتنظيم 

�سوق �لعمل”.
و�أ�س���اف “للجن���ة �لتن�سيقي���ة دور فاع���ل 
باتخ���اذ �لقر�ر�ت وتبادل �لأف���كار و�ملعلومات 
مم���ا �نعك�س ب�س���كل �إيجاب���ي يف حت�سن جودة 
�خلدم���ات �ملقدم���ة من قب���ل كافة �ل���وز�ر�ت 
و�لهيئ���ات �حلكومي���ة ب�س���كل ع���ام، ومل�سن���ا 
يف وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة �لجتماعي���ة �ل���دور 
�حليوي و�لفعال للجنة يف ت�سيري وت�رسيع وترية 
�مل�ساريع �لتي م���ن �ساأنها تطوير عمل �لوز�رة 

وحتقيق �لأهد�ف �لتي ت�سعى لها”.

الذوادي: اللجنة أسهمت 
في التحول الرقمي للخدمات 

الحكومية
و�س���ف م�ست�س���ار تقنية �ملعلوم���ات و�أمن 
�لت�سالت عب���د�هلل �لذو�دي �للجنة �لتن�سيقية 
بالقل���ب �لناب����س و�ملح���رك �لرئي����س لتنفيذ 
�مل�ساريع �لنوعية لتطوي���ر �لعمل �حلكومي يف 
جميع �ملجالت و�لقطاعات �ملختلفة وفق خطة 

تنفيذية لروؤية �لبحرين �لقت�سادية 2030.   
بتنفي���ذ  �للجن���ة  جن���اح  �ل���ذو�دي  و�أك���د 
�مل�ساري���ع �ل�سرت�تيجي���ة �لت���ي تعم���ل عل���ى 
تن�سيط �لقت�س���اد �لوطني و�خلروج من �لنمط 
�لتقلي���دي يف �لعمل نحو �لتح���ول �لرقمي، من 
خالل تنفيذ حلول �لتطبيقات �لإلكرتونية �لتي 
تع���زز تطوير �خلدمات �حلكومي���ة �لإلكرتونية، 

فح�س���ب �أحدث �لتقارير للحكوم���ة �لإلكرتونية 
و�سلنا �ليوم �إل���ى توفري 341 خدمة عرب بو�بة 

�حلكومة �لإلكرتونية. 
و�أ�س���اف “تعم���ل �للجنة بجه���د كبري، على 
�مل�ساريع �لتي تفتح �أبو�باً جديدة يف �لتوظيف 
�لأمثل للمو�رد وتطوير �لعن�رس �لب�رسي، وحتفيز 
�لإب���د�ع يف �إطار �لقط���اع �حلكومي وخارجه عرب 
خلق حا�سنة ونظام متكامل لدعم رو�د �لأعمال، 

وت�سجيع �ل�ستثمار�ت”. 

علي: رؤية وتنفيذ عبر توظيف 
التكنولوجيا الحديثة 

�أك���د رئي�س ق�سم تقنية �ملعلومات بجامعة 
�لبحري���ن م���ازن عل���ي �أنه ومن���ذ �نط���الق روؤية 
�لبحري���ن �لقت�سادي���ة 2030 و�لبحرين تخطو 

خطو�ت ثابتة نحو �لتقدم يف �ستى �ملجالت.
وتاب���ع “تق���وم �للجنة �لتن�سيقي���ة برئا�سة 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأم���ري �سلمان بن حمد 
�آل خليف���ة ب���دور �لدينامو و�ملح���رك �لأ�سا�سي 
لتنفي���ذ بر�م���ج �حلكوم���ة وتطوي���ر �خلدم���ات 
�ملقدم���ة للمو�طن، حيث �أول���ت �للجنة وبنجاح 
�هتمام���اً بالغاً، بجعل حل���ول تقنية �ملعلومات 
ركن���اً �أ�سا�سي���اً يف ت�رسي���ع و�نه���اء �ملعام���الت 
�حلكومي���ة وو�سيل���ة فعال���ة لتو�سي���ل �سوت 
�ملو�طن للجه���ات �حلكومية �ملختلفة لتحقيق 
ر�س���ا �ملو�طنن م���ن �خلدمات �لت���ي تقدمها 
يولي���و  نهاي���ة  “يف  عل���ي  و�أردف  �حلكوم���ة”. 
�ملا�س���ي و�ف���ق جمل�س �ل���وزر�ء عل���ى �لبدء يف 
�ملرحل���ة �لأول���ى من م����رسوع تطوي���ر �خلدمات 

�حلكومي���ة بع���د تو�سي���ات �للجن���ة �لتن�سيقية 
لتطوير 14 خدمة حكومية، ومت بالفعل حتويل 
بع�سه���ا �إلى خدم���ات �إلكرتوني���ة مت توفريها 
عل���ى بو�ب���ة �حلكوم���ة �لإلكرتونية، فب���دلً من 
�أن يق�س���ي �ملو�ط���ن وينتظ���ر ف���رتة قد متتد 
�إل���ى �أ�سبوع لإنه���اء معامل���ة، مت تقلي�س وقت 

�لنتظار �إلى �أقل من �ساعة”.
وم���ن جان���ب �آخر، ق���ال “كما �أول���ت �للجنة 
�لتن�سيقي���ة �هتمام���ا كبري�ً مل����رسوع )تو��سل( 
وه���و م����رسوع يفع���ل ويع���زز دور �ملو�ط���ن يف 
رقابة �حلكوم���ة، و�مل�ساهمة �ليجابية بتح�سن 
�أد�ء �حلكوم���ة م���ن خ���الل �ل�ستجاب���ة ل�سكاوى 
ومقرتح���ات �ملو�طن���ن، وي�ستطي���ع �ملو�طن 
م���ن خالل تطبي���ق ذكي �لو�س���ول �إلى �جلهات 
�ملعني���ة حل���ل م�سكالت���ه، ولإب���د�ء �ملالحظات 

و�لقرت�حات”.
و�ختت���م حديثه بالق���ول “نوؤك���د �أن تقنية 
�ملعلوم���ات �أ�سبحت قطاعاً هام���اً و�أ�سا�سياً يف 
�قت�س���اد�ت �ل���دول �ملتقدم���ة، و�إن ��ستخد�م 
�حلكوم���ات للحلول �لتقنية تدفع عجلة �لتنمية 

�مل�ستد�مة �إلى �لأمام دوماً”.

بومطيع: البوابة اإللكترونية 
دفعت البحرين لمصاف الدول 

المتقدمة 
�أكد رئي����س جمعية �لبحري���ن للجودة خالد 
بومطيع �أن �أول �لإجناز�ت �لتي �رتبطت باللجنة 
�لتن�سيقية برئا�سة �سمو ويل �لعهد على �سعيد 
�خلدمات �للكرتونية كان���ت ت�سهيل �حل�سول 

عل���ى تاأ�س���رية �لدخ���ول �إل���ى مملك���ة �لبحرين 
‘�لفي���ز�’ ع���رب �ملوق���ع �لإلك���رتوين للحكوم���ة 
�للكرتوني���ة حتى بلغ���ت �لي���وم 115 جن�سية.  
و�أ�ساف “هذ� �لجناز يعد خطوة ر�ئدة يف جمال 
تعزي���ز �ل�سياحة ب���كل �أ�سكاله���ا ويف مقدمتها 
�سياحة �ملوؤمتر�ت و�ل�سياحة �لريا�سية وغريها 

من �أنو�ع �ل�سياحة �ملتخ�س�سة”. 
وتاب���ع ب���و مطي���ع “تق���دمي �لت�سهي���الت 
�للوج�ستي���ة �لت���ي يحتاجه���ا �أي ز�ئ���ر ململك���ة 
�لبحرين، ت�سع �لبحرين �سمن �لدول �ملتقدمة 
بت�سهيل �ل�سف���ر و�لنتقال، مم���ا ي�ستفيد منه 
�لعديد م���ن �لقطاع���ات �لتجاري���ة و�ل�سناعية 
و�خلدماتية، ويعود نفع ذلك ب�سكل مبا�رس على 
�ملوؤ�س�س���ات �لتجارية و�ملوؤ�س�س���ات �ل�سغرية 
وحت���ى �لأفر�د. مم���ا يعزز �حل���ر�ك �لقت�سادي 

و�لتنموي يف مملكة �لبحرين”. 
و�أ�ساف “يرتبط هذ� �لجناز بروؤية �لبحرين 
2030 م���ن خالل مب���ادر�ت �للجن���ة �لتن�سيقية 
�لتي تع���زز �لتعاون ب���ن �لقطاعات �حلكومية 
�ملختلفة، مما يزيد فاعلية �أد�ئها، وميكنها من 
تق���دمي خدمات حكومية متقدم���ة ت�سكل قيمة 

م�سافة لالأد�ء �حلكومي”.
وقال “كم���ا يجب �لنظ���ر يف خف�س تكلفة 
�لت�سغيل �حلكومي عند �حل�سول على �لتاأ�سرية 
�لكرتوني���اً �إذ� ما قورن باحل�سول على تاأ�سرية 
�لدخ���ول �إل���ى �لبحري���ن من خ���الل �لج���ر�ء�ت 
�لعتيادي���ة، ناهي���ك عن م�ستوى ج���ودة �لعمل 

و�رسعته ومرونته”.

• خالد بومطيع	 • مازن علي	 • عبد�هلل �لذو�دي	

اإبراهيم النهام

• حممد �لأن�ساري	

نّظ���م مرك���ز �حل���ورة و�لق�سيبية 
�لجتماع���ي زي���ارة �إلى “بي���ت بتلكو 
لرعاية �لأطفال جمهويل �لهوية” حتت 
عن���و�ن “�إحن���ا �أهلكم”، حي���ث ��ستمل 
�لربنام���ج عل���ى �لكثري م���ن �لفقر�ت 
و�مل�سابق���ات و�لر�س���م و�لتلوي���ن مع 

عرو�س �سعبية لفن �جلربة. 
�فتتاحية  �لفعالي���ة بكلمة  وبد�أت 
وتالوة �آي���ات من �لق���ر�آن �لكرمي، ثم 
تاله���ا كلمة لرئي����س �لفعالي���ة ليلى 
باحل�س���ور  رحب���ت فيه���ا  �ل�ساعات���ي 
و�لأطف���ال. و��ستم���ل �لربنام���ج على 
فق���رة للم�سابقات م���ع توزيع �جلو�ئز 
للر�س���م  فق���رة  وتبعته���ا  �لقيم���ة، 
و�لتلوي���ن، ونق����س �حلن���اء، وتلوي���ن 

وجوه �لأطفال. 
و�أ�سفى دخول فرقة �أحمد للفنون 
�ل�سعبية “فن �جلربة” جو من �ل�سعادة 
لالأطف���ال و�حل�سور ث���م تبعها “حرب 

لالألو�ن ورمي بالرمال”.
“�إن  �لفعالي���ة:  رئي����س  وقال���ت 
�ملرك���ز يتك���ون �لي���وم م���ن طاقات 
�سبابي���ة ته���دف للتط���وع و�لإن�سانية 
وحتقق �لتكاف���ل �لجتماعي مع �أفر�د 
�ململكة كافة. هدفنا من فعالية �ليوم 
)�إحن���ا �أهلك���م( �إ�سعاد �لأطف���ال؛ لأن 
�سعادتهم و�بت�سامتهم هي �سعادتنا، 
نتمنى �أن نك���ون �أ�سفنا على �لأطفال 
�لب�سم���ة و�لفرح���ة لت�سجيعه���م عل���ى 
�لتميز قبل �متحانات منت�سف �لعام”. 
وتوجهت �ل�ساعاتي بال�سكر لالأخت 
�لروحانية �سيخ���ة �لز�يد، وكل �أع�ساء 
�ملركز عل���ى وجودهم وم�ساندتهم يف 

جتهيز �لفعالية. 

طــاقـــــات �سبـــابيــــة تهــــــدف للتطــــوع والإن�ســـــانـيــــة
“�حلورة و�لق�سيبية �لجتماعي” ينظم زيارة “�إحنا �أهلكم” ل�“بيت بتلكو”... �ل�ساعاتي:



“تنمو” ُتعينِّ نواف 
ا الكوهجي رئي�ًسا تنفيذيًّ

املنامة – تنمو: اأعلنت �رشكة “تنمو” عن تعيي 
نواف الكوهجي مبن�سب الرئي�س التنفيذي لل�رشكة، 
اإذ تاأت���ي هذه اخلطوة �سمن اإط���ار تكيف ال�رشكة مع 
التغ���رات احلا�سلة عل���ى ال�سعي���د املحلي، وذلك 
عرب البحث عن ا�ستثمارات تتمي���ز بالإبداع وقابلية 
التطوي���ر، والتع���اون م���ع امل�ستثم���رون بغية دعم 
وتوجي���ه ال����رشكات النا�سئة مما ينعك����س بالإيجاب 
عل���ى النظ���ام القت�سادي للأعمال احل���رة يف مملكة 

البحرين. 

“اآ�سنب” الأمركية تتطلع لدعم البحرين اإثر الكت�ساف النفطي الكبر

ذكرت �رشكة “اآ�سنب” الأمركية املتخ�س�سة يف نظم املعلومات لإدارة امل�سايف النفطية 
والبرتوكيماويات اأنها تتطلع للتعاون وتقدمي الدعم للبحرين اإثر الكت�ساف النفطي ال�سخم 
ال���ذي اأعلنت عنه البلد ه���ذا ال�سهر. وقال نائب رئي�س جمل����س الإدارة ل�سوؤون املبيعات يف 
ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف �رشكة “اآ�سنب” لوك �سانبي اإن اإعلن اللجنة العليا للرثوات 
الطبيعي���ة والأمن القت�س���ادي يف البحرين ع���ن التو�سل اإلى اكت�ساف اأك���رب حقل للنفط يف 

ا لأ�سواق الطاقة يف البحرين واملنطقة والعامل.  تاريخ البلد، �َسّكَل اأخباًرا �سارًة ومهمة جدًّ
وم�س���ى بالقف���ول “كما �سكل���ت اأخباًرا �سارة لأعم���ال اأ�سنب تك يف ال����رشق الأو�سط التي 

تتطلع قدًما لدعم جهود اململكة يف هذه املرحلة املهمة والتاريخية لأ�سواق النفط.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
علي الفردان

املحرر االقت�صادي

منو حتويالت العمالة االأجنبية يف البحرين اإلى 927 مليون دينار
تداول �سيكات م�رشفية باأكرث من مليار دينار يف 2017

ارتفع���ت التحويلت املالية للعم���ال الأجانب يف البحرين 
خل���ارج البلد اإلى نحو 927.2 مليون دينار )2.5 مليار دولر( 
يف الع���ام 2017. ومنت التحوي���لت املالية للأجانب، يف وقت 
دعا فيه���ا برملانيون اإلى فر�س ر�س���وم على هذه التحويلت 
يف خط���وة لقت معار�س���ة من قبل م����رشف البحرين املركزي. 
وبينت اأح���دث بيانات م�رشف البحري���ن املركزي اأن حتويلت 
الأجان���ب ارتفعت يف العام 2017 بن�سب���ة 3.11 % مقارنة مع 

العام 2016 والتي بلغت  فيه نحو 899 مليون دينار.

نشاط شركات الصرافة
وت�س���كل عمليات حتوي���ل الأم���وال للخارج اأح���د املوارد 
الأ�سا�سية ل����رشكات ال�رشافة املالية املنت�رشة يف البحرين التي 
ي�سك���ن فيها نحو 823 األف اأجنب���ي لي�سكلوا قرابة 60 % من 
ع���دد ال�س���كان. وتو�سح الأرق���ام اأن حجم موج���ودات �رشكات 
ال�رشافة املحلية بلغ���ت قرابة 119 مليون دولر بنهاية العام 
2017. ويف مار����س املا�س���ي اأبلغ م����رشف البحرين املركزي 

جمل�س النواب اأن فر�س ر�سوم على التحويلت املالية للخارج 
)بي دينار و10 دنانر بح�سب اقرتاح نيابي( �سي�سكل تدخلً 
يف حرية انتق���ال روؤو�س الأموال وتقييد يف للمعاملت املالية 
ما يت�سارب مع �سيا�سية البحري���ن القت�سادية املفتحة، كما 
ب���ي امل����رشف اأن ذلك �سي�س���كل اأعباء على العمال���ة الأجنبية 
الت���ي يتقا�س���ى معظمها اأج���وًرا متدنية ما يعن���ي خلق �سوق 
�سوداء اأو ط���رق لتحويل الأموال خارج الإطار الر�سمي املوؤهل 
لك���ي يتوافق م���ع التزام���ات اململك���ة الدولي���ة اإزاء مكافحة 
غ�سي���ل الأم���وال ومتوي���ل الإرهاب. كم���ا ب���ي اأن الكثر من 
البن���وك تتعامل مع نظام “فورك�س” لتحوي���ل النقد الأجنبي، 
واأن فر����س ر�سوم �سينعك�س على التكلف���ة الت�سغيلية لهذه 

املوؤ�س�سات وذلك ح�سب ما نقل تقرير.
وق���در النائب الذي قّدم الق���رتاح، اأن فر�س ر�سوم على 
التحويلت للخارج  �سي���در على خزينة الدولة اأكرث 90 مليون 

دينار.

 التحويالت المالية الداخلية عبر “فوري”
وعلى �سعي����د مت�س����ل بالنظام التحوي����لت املالية 

الإلكرتوين يف البحرين، ت�سر الأرقام اإلى ارتفاع كبر يف 
حركة التحويل املايل بي ح�سابات البنوك البحرينية عرب 
خدمة “ف����وري” التي د�سنتها �رشك����ة “بنفت” وامل�رشف 
خدم����ة  اأن  الأرق����ام  وبين����ت   .2015 بنهاي����ة  املرك����زي 
حتوي����لت زبائن البنوك عرب خدم����ة “فوري بل�س”، تتيح 
جلميع عملء البنوك التجارية حتويل اأي مبلغ حتى 1000 
دين����ار يوميًّا كحد اأق�سى يف غ�سون 30 ثانية وعلى مدار 
ال�ساع����ة، ارتفعت يف العام 2017 من 36.4 مليون دينار 
اإل����ى 79.6 مليون دينار. اأما خدم����ة “فوري”، التي تتيح 
جلميع عملء البن����وك التجارية حتويل اأي مبلغ يف غ�سون 
�ساع����ات خلل اأيام العم����ل الر�سمية، فق����د ارتفعت اإلى 
8.8 ملي����ار دينار يف 2017 مقارنة مع 7.3 مليار يف العام 

ال�سابق له.
م����ن جه����ة اأخ����رى، ا�ستقرت قيم����ة الأم����وال التي مت 
�رشفها اأو ت�سويتها عرب نظام البحرين ملقا�سة ال�سيكات 
الإلكرتوين، وه����و النظام املعتمد ل����دى البنوك لت�سوية 
املدفوع����ات عرب ال�سيكات، دون تغي����ر تقريًبا يف العام 

•2017 وذلك عند 10 مليارات دينار. ت�سكل عمليات حتويل الأموال للخارج اأحد املوارد الأ�سا�سية لل�رشافة )ت�سوير: خليل ابراهيم( 	

“بن فقيه” تفوز بجائزة “ميد” الأف�صل م�رشوع �صكني يف البحرين
5.1 مليون دينار اأرباح �رشكة ن�صيج 2017 

بـ “العقاري” ت�صجيل “درة العيون”  حممد بن خليفة ي�صيد بحر�ص “ديار املحرق” 

ارتفاع اأ�سولها اإلى 160.5 مليون دينار

دعا جميع �رشكات التطوير للإ�رشاع با�ستكمال الإجراءات 

املنامة - ن�سي���ج: حققت �رشكة ن�سيج، اأرباحا 
�سافية بلغت 5.1 مليون دين���ار لل�سنة املنتهية 
يف 31 دي�سم���رب 2017، مع ارتفاع يف قيمة اأ�سول 
ال�رشكة الى 160.5 مليون دينار، مقارنة ب� 158.8 

مليون دينار يف العام املا�سي. 
و����رشح رئي����س جمل����س اإدارة ال�رشك���ة حمم���د 
بوج���ري “اأن ه���ذه النتائ���ج الإيجابي���ة تعك����س 
متكن ال�رشكة م���ن املحافظة على الربحية وتقوية 
الراأ�سم���ال الت�سغيلي لل�رشكة وهو م���ا يوؤكد على 
املكان���ة البارزة التي حتظى بها ال�رشكة يف القطاع 

العقاري البحريني على ال�سعيد املحلي”.
و�سك���ر بوج���ري ال�س���ادة امل�ساهم���ي على 
موا�سل���ة م�ساهمته���م الفاعل���ة يف دع���م م�س���رة 
ال�رشك���ة الناجح���ة، واأع�س���اء جمل����س الإدارة عل���ى 
دوره���م البارز يف اختيار م�ساري���ع ال�رشكة ونهجها 
ال�ستثم���اري، واإلى جميع العاملي يف ال�رشكة على 
كل جهد بذل���وه يف �سبيل امل�سي قدم���اً باأن�سطة 

ال�رشكة. 
من جانبه، ق���ال الع�سو املنتدب حممد خليل 
ال�سيد “يرج���ع حتقيق هذه النتائ���ج اإلى �سيا�سة 
ال�رشكة واإ�سرتاتيجيتها التي حمتها من التاأثرات 
املبا�رشة على اأدائه���ا خلل 2017، ونعتزم تنفيذ 
خط���ة ا�سرتاتيجي���ة �سلب���ة وفّعال���ة يف ال�سنوات 
املقبل���ة ب���اإذن اهلل”. واأكد اأن ال�رشك���ة �ستوا�سل 
م�ساهمتها يف تنمية وتطوي���ر امل�ساريع العقارية 

املتنوع���ة يف البحري���ن �س���واء م���ن خ���لل ال�سكن 
الجتماع���ي واملي�رش اأو عن طري���ق امل�ساريع التي 
ت�ستهدف الفئات املتو�سطة، اأو الفئات من ذوي 

الدخل العايل، اأو امل�ساريع غر ال�سكنية”.
و حت���دث خليل عن م����رشوع ال�رشاكة بي �رشكة 
ن�سي���ج ووزارة ال�س���كان، حي���ث ع���رب ع���ن م���دى 
اعتزازه بالنتهاء م���ن كل امل�رشوعي يف منطقتي 
الل���وزي واملدينة ال�سمالية. كما اأك���د على اأهمية 
امل�رشوعي ملواطني البحرين والذي ي�سهم بدوره 
ب�س���كل كبر يف توف���ر ال�سكن امللئ���م والكرمي 
للمواط���ن البحريني. و�سلط املدي���ر العام لل�رشكة 
اأحم���د احلمادي ال�سوء على م�رشوع “كنال فيو” يف 
جزيرة دملونيا، قائلً “ه���ذا امل�رشوع املتميز يقع 
يف قلب جزيرة دملونيا مبحافظة املحرق ومن اأهم 

مميزات هذه اجلزيرة بيئتها ال�سحية وتخطيطها 
املتميز مما اأهلها لتك���ون حا�سنة مل�رشوع “كنال 
فيو” الذي �سيتم ت�سييده على م�ساحة اأر�س تزيد 

عن 13 األف مرت مربع. 
واأ�ساف اأن م�رشوع “كنال فيو” والذي يتكون 
من �سل�سل���ة مباين متعددة الطواب���ق، ي�سم 246 
�سق���ة �سكنية فخمه للتملك احل���ر، ومتاجر لقطاع 
التجزئ���ة ومطاع���م وحم���لت جتاري���ة، تتمت���ع يف 
جمملها باإطللة مبا�رشة على حو�س القناة، اإ�سافة 
اإل���ى امل�ساحات اخل����رشاء واملم�س���ى املمتد على 
طول القناة الذي يطل عليه امل�رشوع مبجمله. وقد 
انته���ت ال�رشكة من جميع اأعم���ال اإن�ساء ال�سا�سات 
على اأر�س امل�رشوع وفق اجل���دول الزمني املحدد 

لإجنازها”.

املنام����ة - التنظي����م العق����اري: اأثن����ى الرئي�س 
التنفيذي ملوؤ�س�سة التنظيم العقاري، ال�سيخ حممد 
ب����ن خليفة اآل خليفة، على حر�س �رشكة ديار املحرق 
عل����ى ت�سجيل اأحد اأهم م�ساريعه����ا وهو م�رشوع “درة 
العي����ون” كاأول م�����رشوع يتم ت�سجيله ل����دى موؤ�س�سة 
التنظي����م العقاري، علما اأن �رشك����ة ديار املحرق هي 
اأول �رشك����ة �سارع����ت لت�سجيلها وتوفي����ق اأو�ساعها 
القانوني����ة، لتتواف����ق مع القانون رق����م )27( ل�سنة 
2017 ب�ساأن اإ�سدار قانون تنظيم القطاع العقاري.
واأكد ال�سيخ حممد بن خليفة على اأن املوؤ�س�سة 
اأت����ت لت�����ؤدي دوره����ا املن����اط به����ا وال����ذي يهدف 
بالدرجة الأول����ى اإلى تنظيم القطاع العقاري ودعمه 
باإج����راءات وا�سحة ومي�رشة، لكي يوؤدي القطاع دوره 
املن�س����ود يف القت�ساد الوطني كاأح����د اأهم الروافد 

القت�سادية غر النفطية.
وقال اإن املوؤ�س�سة اليوم ملتزمة بتقدمي الدعم 
ال����لزم لل�����رشكات وامل�ساريع العقاري����ة، ويف الوقت 
ذات����ه تدعوا جميع املعنيي بالقط����اع العقاري، من 
�����رشكات التطوي����ر، و�����رشكات الو�ساط����ة والتثمي، 
ومديري الأملك، ب�رشورة ال�رشاع بت�سجيل �رشكاتهم 

ومكاتبه����م وم�ساريعه����م، ل����دى موؤ�س�س����ة التنظيم 
ال�سم����اح  ف����رتة  انق�س����اء  قب����ل  وذل����ك  العق����اري، 
املن�سو�س عليها يف القانون، حتى ل يكونوا عر�سة 
للم�ساءل����ة وامللحق����ة القانوني����ة بحك����م ن�سو�����س 
م����واد قان����ون التنظيم العق����اري. موؤك����دا ا�ستعداد 
املوؤ�س�س����ة لتق����دمي كل العون وامل�ساع����دة للأخوة 
العاملي وامل�ستفيدين من خدماتها �سواء كان عرب 

املوق����ع اللكرتوين اأو من خلل احل�سور اإلى مكاتب 
املوؤ�س�سة. جاء ذلك خلل زي����ارة الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�س�س����ة التنظي����م العقاري اإلى موق����ع م�رشوع درة 
العي����ون ال����ذي يقع يف جزي����رة ديار املح����رق، حيث 
اطلع على تفا�سيل امل�رشوع وما مت اإجنازه حتى الآن 
م����ن مراحل. واأثن����ى على اإقامة م�����رشوع ديار املحرق 
ال����ذي يعترب اأكرب م�رشوع تطوي����ر عقاري يف البحرين 

والذي يحت����وي على م�ساري����ع اإ�سكاني����ة ت�ستقطب 
جميع فئات املجتمع، بال�سافة اإلى ما حتتويه ديار 
املحرق م����ن م�ساري����ع جتارية وفندقي����ة وترفيهية 
كبرة ومميزة. م�سيفا ان اإقامة مثل هذه امل�ساريع 
ت�سكل اليوم واجهة ح�سارية وتوؤ�س�س اأ�سلوب حياة 
ع�رشية للمواطني واملقيمي يف اململكة، بال�سافة 
اإلى ما توف����ره من بيئة م�ستقطب����ة لروؤو�س الأموال 

وال�����رشكات الأجنبي����ة، وتنع�����س القت�س����اد الوطني 
البحريني.

من جانبه، قال الرئي�����س التنفيذي ل�رشكة ديار 
املحرق ماه����ر ال�ساعر: “بالنيابة ع����ن ديار املحرق، 
ي�سعدين اأن اأنتهز الفر�سة لأرحب �سخ�سّيا بال�سيخ 
حممد بن خليف����ة اآل خليفة وجميع منت�سبي موؤ�س�سة 
التنظي����م العقاري. جنحنا يف ديار املحرق باأن نكون 
اأول م����ن يت�سلم �سهادة ترخي�س كمطور عقاري من 
قبل موؤ�س�س����ة التنظيم العقاري، وهو يعك�س جهود 
ديار املحرق امل�ستمرة يف اتباع توجيهات املوؤ�س�سة 
عل����ى اأكمل وج����ه، وذلك لتحقيق توجه����ات اململكة 
بالنهو�����س بقط����اع التطوي����ر العق����اري مل�ستويات 
جديدة. ونفخر جّدا به����ذا الهتمام والثقة الكبرين 

اللذين توليهما املوؤ�س�سة مل�رشوع ديار املحرق”.
واأ�س����اف “يع����د من����ح دي����ار املح����رق �سه����ادة 
ترخي�����س مط����ور عق����اري م����ن موؤ�س�س����ة التنظي����م 
العق����اري، دلل����ة على الكف����اءة واملعاي����ر الرفيعة 
التي نعتمدها يف كاف����ة املمار�سات وجوانب العمل 
بامل�����رشوع، مما يحاف����ظ اأي�سا عل����ى مركزنا الريادي 

بقطاع التطوير العقاري يف اململكة”.

املنامة – بن فقيه: فازت �رشكة بن فقيه 
لل�ستثم���ار العق���اري بجائزة “مي���د” لأف�سل 
م�رشوع �سكني يف البحري���ن لعام 2018، وذلك 
ع���ن م����رشوع The Treasure، ال���ذي انتهت 

ال�رشكة من تنفيذه وت�سليمه خلل هذا العام.
ومتن���ح جوائ���ز “مي���د” اإل���ى امل�ساري���ع 
الت���ي ت�ستحق التقدير والثن���اء نظًرا جلهودها 
ال�ستثنائي���ة يف جم���ال العم���ل. وق���د تاأه���ل 
للمرحلة النهائية من املناف�سة 94 م�رشوًعا من 
البحرين والكوي���ت وعمان واململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة والإمارات العربي���ة املتحدة للفوز 
�سم���ن 16 فئة خمتلفة م���ن جوائز ميد جلودة 
امل�ساريع ال�سنوية بالتع���اون مع امل�رشق. ومت 
اختيار الفائزين عرب جلنة من احلكام واخلرباء 
املخت�س���ي يف ه���ذا املج���ال بعد النظ���ر اإلى 
ع���دة معاي���ر. وبه���ذه املنا�سبة، ق���ال رئي�س 
جمل����س اإدارة ب���ن فقي���ه لل�ستثم���ار العقاري 

ا بفوزنا  في�س���ل فقي���ه: “اإنن���ا فخ���ورون ج���دًّ
بجائزة اأف�سل م�رشوع �سكني يف البحرين، حيث 
تعت���رب اإجن���اًزا جدي���ًدا حتققه ال�رشك���ة ي�ساف 
اإلى �سج���ل ال�رشكة املليء بالإجنازات املتميزة 
والفريدة”. واأ�ساف فقيه “تعترب هذه اجلائزة 
مبثابة �سه���ادة دولي���ة �سادرة م���ن اأحد كبار 
املتخ�س�س���ي يف جمال امل�ساري���ع باملنطقة، 
وتع���زز مكانتن���ا كمط���ور رائ���د عل���ى م�ستوى 
املنطقة لأف�س���ل امل�ساريع العقارية مبختلف 

اأنواعها”.
م���ن جانبه���ا، ذك���رت مدي���رة الربامج يف 
“ميد” بيكي كرميان اأن “برنامج اجلوائز لعام 
2018 �سهد زيادة بن�سبة 24 % من حيث عدد 
ال�رشكات التي تاأهلت للمرحلة النهائية مقارنًة 
باإ�س���دار ع���ام 2017، وهو دلي���ل على جودة 
امل�ساري���ع امُلنجزة التي يتم ت�سليمها يف كافة 

دول اخلليج”.

• •حممد بوجري	 •حممد خليل	 اأحمد احلمادي	

• ا�ستقبال �رشكة ديار املحرق لوفد موؤ�س�سة التنظيم العقاري	
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…ôμ©dG ÖæjR 

…OÉ°üàb’G QôëŸG

 Ö°UÉæŸÉH É¡LQóJh ,¢```̀UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dÉH É¡∏ªY øe IÈ```̀N âÑ°ùàcG ¿CG ó©H ,∞°üfh ΩÉY ƒëf π```̀Ñb Iô◊G ∫ÉªYC’G ádhGõe äCGóH ‘Ò```̀°üdG ió```̀f
 ,ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ò«ØæàH á°ù°SDƒŸG ´ô°ûJ ¿CG πÑb á°ù°SDƒª∏d áª¶fC’Gh äGAGôLE’G øe áæ«àe IóYÉb OƒLh IQhô°V ‘Ò°üdG iôJh .ájô°ûÑdG OQGƒŸG ‘ ájOÉ«≤dG
 äÉ«∏ªY ò«ØæJ ≈∏Y √Oƒ¡L õcôj ¿CG ∂dP ó©H ™«£à°ùj πª©dG ÜQ ¿EÉa á°ù°SDƒŸG áª¶fCG ™°Vhh …QGOE’G πμ«¡dGh πª©dG á«dBÉH á≤∏©àŸG QƒeC’G á÷É©e iód ¿’ (...)

:É¡©e QGƒ◊ ¢üf »∏j Éª«ah.á«∏NGódG ájQGOE’G QƒeCÓd m∫ƒ∏M ™°Vh ‘ ó¡÷Gh âbƒdG áYÉ°VEG øe k’óH …QÉéàdG ¬WÉ°ûf

 á``©«ÑW  ø``Y  É``æ«Kó–  ¿CG  ∂``d  π``g #
?¬«à≤∏WCG ≈àeh ,∂∏ªY

 IÎa òæe Iô``◊G ∫ÉªYC’G á``dhGõÃ äCGó``H
 ¿CG  ó``©H ∂``dPh ,∞``°üædGh á``æ°ùdG ≈``∏Y ó``jõJ
 ÚYÉ£≤dG ‘ IÈ``ÿG äGƒæ°S øe ÒãμdG â``©ªL
 äÉcô``°ûdG iÈ``c ‘ á``ØXƒªc ¢``UÉÿGh ΩÉ``©dG
 »àæ¡e ¢``SQÉeCG âæc å``«M ,á``«∏gC’Gh á``«æWƒdG
 Ió``Y ‘ â``LQóJh á``jô°ûÑdG OQGƒ``ŸG ∫É``› ‘

.ájOÉ«b ájQGOEG Ö°UÉæe
 äÉ°ù°SDƒŸGh OGô``aCÓd äÉ``eóN É`` k«dÉM Ωó``bCG
 πμ``∏a .AGƒ``°S ó``M ≈``∏Y á``£°SƒàŸGh IÒ``¨°üdG
 ΩƒbCG IOófi äÉLÉ«àMGh á°UÉN á©«ÑW É``ª¡æe
 á©«ÑWh º``¡JÉÑ∏£àe º``FÓàd »JÉeóN Ëó``≤àH

.º¡JÉLÉ«àMG
 IÒ¨°üdG äÉ``°ù°SDƒŸG ¢``üîj Éª«a ¬``fEÉa Gò``d
 ájQÉ°ûà°SG äÉeóN ΩóbCG »æfEÉa ,Óãe á£°SƒàŸGh
 ,äÉ``°ù°SDƒª∏d …QGOE’G πμ``«¡dÉH ≥``∏©àJ á``Yƒæàe

 Qƒ``eC’G  ø``e  É``gÒZh  äGAGô``LE’Gh  á``ª¶fC’Gh
 äÉ``«∏ª©dGh á``°ù°SDƒŸG •É``°ûf á``©«Ñ£H á``≤∏©àŸG
 ¿ƒμj ¿CG …Qhô``°†dG øe ¬fEG å«M .É``¡eó≤J »àdG
 áª¶fC’Gh äGAGôLE’G ø``e áæ«àe IóYÉb ∑Éæg
 ò``«ØæàH  á``°ù°SDƒŸG  ´ô``°ûJ  ¿CG  π``Ñb  á``°ù°SDƒª∏d
 º``àj É``ŸÉM ¬``fEÉa ¬``«∏Yh .á``jQÉéàdG ∫É``ªYC’G
 πμ«¡dGh π``ª©dG á«dBÉH á``≤∏©àŸG Qƒ``eC’G á``÷É©e
 πª©dG ÜQ ¿EÉ``a á°ù°SDƒŸG áª¶fCG ™``°Vhh …QGOE’G
 ò«ØæJ ≈∏Y √Oƒ``¡L õcôj ¿CG ∂dP ó©H ™``«£à°ùj
 á``YÉ°VEG ø``e k’ó``H …QÉ``éàdG ¬``WÉ°ûf äÉ``«∏ªY
 ájQGOE’G QƒeCÓd m∫ƒ``∏M ™°Vh ‘ ó¡÷Gh â``bƒdG
 äÉeóN ΩóbCG ÉfCG ∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH .á«∏NGódG
 Ö``jQóJ äÉ``eóNh ,∞``«XƒàdG äÉ``«∏ªY π``ª°ûJ
 »Ø«XƒdG ∞°UƒdG pá``ZÉ«°U øY kÓ°†a ,Ú``ØXƒŸG

 .∂dòH á≤∏©àŸG áª¶fC’G ™°Vhh
 Ωó``bCG OGô``aC’G ¿hDƒ``°ûH ¢``üàîj É``ª«a É``eCG
 ∫ƒ°üë∏d ºgóYÉ°ùJ »``àdG äÉeóÿG øe ó``jó©dG

 º¡JGQÉ¡eh º``¡JGQób Ú°ùëàd hCG á``Ø«XƒdG ≈∏Y
 á``«dÉY  á``«aôëH  á``«Ø«XƒdG  º``¡eÉ¡Ã  ΩÉ``«≤∏d
 øjôëÑdG ‘ π``ª©dG á``Ä«H á``©«ÑW ™``e Ö``°SÉæàJ
 Ëó``≤J  äÉ``eóÿG  π``ª°ûJ  å``«M  .á``°ù°SDƒŸGh
 õ«¡éàdGh ,á«JGòdG IÒ°ùdG áZÉ«°Uh IQÉ°ûà°S’G
 äGQÉ``°ûà°S’G  ø``Y  ∂``«gÉf  ,á``Ø«Xƒ∏d  Ωó``≤à∏d

.ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEÉH á≤∏©àŸG

 π``«÷G  á``HôŒ  ø``e  äó``Øà°SG  π``g  #
 Ú``≤∏àJ π``gh ,∂``Yhô°ûe IQGOEG  ‘ ≥``HÉ°ùdG

?á∏FÉ©dG OGôaCG …CG øe áë«°üædG
 ¿Éeó≤j »``LhRh …Gó``dGh ∫GRÉ``eh ¿Éc ó``≤d
 .ÉgòîJG »``àdG äGQGô``≤dG ‘ Ò``ÑμdG º``YódG ‹
 »JÒ°ùe ‘ É kjQƒfi G kQGôb PÉîJG äQôb ¿CG ó©Ña
 G kófÉ°ùeh É`` kªYGO É`` kØbƒe º``¡Øbƒe ¿Éc ,á``«∏ª©dG
 IÉ«◊G ‘ º¡ŸG ¿CÉ``H º¡dƒ≤H »``æfƒ©é°ûj Gƒ``fÉch
 .πªY øe ¬``H Úeƒ≤J Ée ÚÑ– ¿CG ƒ``g á``«∏ª©dG

 ó``jõJ á``∏jƒW á``«∏ªY IÈ``N ∂``∏eCG »``æfCG É``Ãh
 ¿EÉa ,á``jô°ûÑdG OQGƒ``ŸG ∫É``› ‘ á``æ°S 16 ≈``∏Y
 ≥∏£fCG …ò``dG ÚàŸG ¢SÉ°SC’G ¿ qnƒ``c ∂°T Ó``H ∂dP
 .∫É``éŸG  ‘  á``YƒæàŸG  »``JÉeóN  Ëó``≤àd  ¬``æe
 äÉ°ù°SDƒŸG π``ªY á©«Ñ£H á``eô¨e âdR É``eh âæc
 á«HÉéjE’G á«æ¡ŸG »àHôŒ âfÉc ó≤a ,á``Ä°TÉædG
 á``£°SƒàŸG  É``ª«°S’  ,á``Ä°TÉædG  äÉ``°ù°SDƒŸG  ‘
 »ÑMh »≤∏©J ÖÑ°ùd IGƒf áHÉãÃ ,É¡æe IÒ``ÑμdGh
 .∫ÉéŸG Gòg ‘ πª©dG ‘ ÌcCGh ÌcCG •GôîfÓd

 É``eh  ,É`` k«dÉM  ∂``∏ªY  ø``jôjóJ  ∞``«c #
 É k«°TÉ“ ¬æjQƒ£J ∞«ch ,IQGOE’G ‘ ∂``Hƒ∏°SCG

?äGÒ¨àŸG ™e
 Gòd ,…óMƒd πªYCG Iô``M πªY áHQ »``àØ°üH
 Ëó≤àd OGôaC’G ø``e Oófi OóY ójóëàH Ωƒ``bCG
 º``¡d Ωó``bCG ¿CG ™``«£à°SG å``«ëH º``¡d »``JÉeóN
 Éª«a ∂dòch .Üƒ``∏£ŸG ó¡÷Gh Ö``°SÉæŸG â``bƒdG

 Oófi Oó``Y QÉ``«àNÉH Ωƒ``bCG ,äÉ``°ù°SDƒŸG ¢``üîj
 å«ëH ,»JÉeóN º``¡d ΩóbCG »``àdG äÉ°ù°SDƒŸG ø``e
 ,äÉeóÿG øe á«dÉY IOƒL º¡d ΩóbCG ¿CG ™«£à°SCG
 á«dÉY IOƒL äGP äÉ``eóN ΩóbCG ¿CG π``°†aCG É``fCÉa
 á«°Vôe äÉ``eóN Ëó``≤J øe ’ó``H ,π«∏b Oó``©d

 .AÓª©dG øe ÒÑc Oó©d

?´hô°ûŸG ™«°SƒJh ôjƒ£àH øjôμØJ πg #
 ¿EG å``«M ,∂``dP ‘ É`` k«dÉM á``«f …ó``d ¢``ù«d
 ¢üî°ûdG ó≤Øj ,»``jCGQ Ö°ùM ,π``ª©dG ‘ ™``°SƒàdG
 øe ¬H Ωƒ``≤j ÉÃ Ωƒ``≤j ¬∏LCG ø``e …ò``dG Ö``Ñ°ùdG
 ∫É``ªYC’G ≈``∏Y ∂``dP ø``e ’ó``H õ``côjh .π``ªY
 Ée ≈∏Y õcQCG ¿CG Ö``MCG ÉfCÉa .á«æ«JhôdG á``«eƒ«dG
 ¢UÉî°TC’G IóYÉ°ùe ƒgh ,πªY ¬H ΩƒbCG ¿CG ÖMCG
 QƒeC’G ‹ GƒcÎjh ¬fƒÑëj …òdG º¡∏ªY GhODƒ``«d

.πª©dG äGAGôLEGh áª¶fC’ÉH á≤∏©àŸG

إعداد: المحرر االقتصادي

 ó``jõJ á``∏jƒW á``«∏ªY IÈOOOOóóóóóóóóófififififi OOOOOOOóóó``YY QQÉÉÉ``«ààNNÉÉH Ωƒ``bCG ,äÉ``°ù°SDƒŸG ¢``üîj

نـدى الصـيـرفـي: الـقـاعـدة المتـيـنـة 
مـن ا�نـظـمـة ضـرورة �يـة مـؤسـسـة 

قبل الشروع بتنفيذ اعمال التجارية

 Öàμªc Öàμªc “ “RÈª«L ójDƒŸGRÈª«L ójDƒŸG”” OÉªàYG OÉªàYG
…QÉªãà°S’G øjôëÑdG ¥ƒ°S iód …QÉ°ûà°SG…QÉªãà°S’G øjôëÑdG ¥ƒ°S iód …QÉ°ûà°SG ôjGÈa ≈àM ±QÉ°üŸG êQÉN ∫hGóàŸG ó≤ædG QÉæjO ¿ƒ«∏e ôjGÈa ≈àM ±QÉ°üŸG êQÉN ∫hGóàŸG ó≤ædG QÉæjO ¿ƒ«∏e 660660

““…õcôŸG øjôëÑdG…õcôŸG øjôëÑdG”” äÉfÉ«H Ö°ùëH äÉfÉ«H Ö°ùëH

 ádhGóàŸG äÉcƒμ°ùŸGh ó```̀≤ædG ¥GQhCG ‹ÉªLEG ≠∏H

 QÉæjO ¿ƒ```̀«∏e 660 …õ```̀côŸG øjôëÑdG ±ö```̀üe êQÉ```̀N

 ôjGÈa øY % 1.4 ´É```̀ØJQÉH ,»°VÉŸG ô```̀jGÈa á```̀jÉ¡æH

 ,QÉæjO ¿ƒ```̀«∏e 650.7 É¡«a ó```̀≤ædG ≠∏H …ò```̀dG 2017
.IÒNC’G …õcôŸG øjôëÑdG ±öüe äÉfÉ«H Ö°ùëH

 % 1.17 áÑ°ùæH ∫hGó```̀àŸG ó≤ædG ‹É```̀ªLEG ™LGôJh

 ≈dEG π°Uh å«M »°VÉŸG ΩÉ```̀©dG øe ™HGôdG ™HôdG ∫Ó```̀N

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 670.6````̀H áfQÉ≤e QÉ```̀æjO ¿ƒ```̀«∏e 662.7
 ∫hC’G ™HôdG ‘h ,2016 ΩÉ```̀©dG øe IÎØdG ¢```̀ùØf ∫ÓN

 ≈dEG ÊÉãdG ™HôdG ‘ OGRh ,QÉ```̀æjO ¿ƒ«∏e 660.3 π```̀é°S

 ≈dEG ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN ™LGôJ ¬fCG ’EG ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 728
.QÉæjO ¿ƒ«∏e 665.9

 (Banknote) ó≤ædG ¥GQhCG ¿CG äÉfÉ«ÑdG âë°VhCGh

 ¿ƒ«∏e 516.1 É¡æe ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 639.3 É¡Yƒª› ≠∏H

 Iöû©dG áÄa øe ¿ƒ«∏e 70.7 ,GQÉ```̀æjO øjöû©dG áÄa øe

 23.3h ,ÒfÉfO á°ùªÿG áÄa øe ¿ƒ«∏e 21.2h ,Ò```̀fÉfO

.QÉæjO ∞°üædG áÄa ÚjÓe 8h ,QÉæjódG áÄa øe ¿ƒ«∏e

 â¨∏H ó≤a (á```̀«fó©ŸG á∏ª©dG) äÉcƒ```̀μ°ùŸG É```̀eCG

 á©ØJôe ,2018 Èªaƒf ‘ QÉ```̀æjO ¿ƒ«∏e 20.7 ‹Gƒ```̀M

 ôjGÈa ∫Ó```̀N ¬à∏é°S …ò```̀dG QÉæjO ¿ƒ```̀«∏e 19.8 ø```̀Y

 á«fó©ŸG äÓª©dG ∂∏J áª«b ¿CG ΩÉbQC’G ó«ØJh ,2017
 10  ∫Ó```̀N)  2007  ΩÉ```̀©dG  ø```̀Y  %  92.2  â```̀ØYÉ°†J

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 10.3 óæY âfÉc å«M (äGƒæ°S

 ió```̀d  ∫hGó```̀àŸG  ó```̀≤ædG  ¿CG  äÉ```̀fÉ«ÑdG  Ò```̀°ûJh

 ∫ÓN QÉæjO ¿ƒ```̀«∏e 120.8 ≈```̀dEG ¢```̀†ØîfG ±QÉ```̀°üŸG

 ¢ùØæH QÉæjO ¿ƒ«∏e 124.6````̀H áfQÉ≤e »°VÉŸG ôjGÈa

 ,% 3 ¬```̀àÑ°ùf ¢```̀VÉØîfÉH ,2017 ΩÉ```̀©dG ø```̀e IÎ```̀ØdG

 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN QÉæjO ¿ƒ«∏e 120.4 πé°Sh

 ,ÊÉãdG ™HôdÉH QÉæjO ¿ƒ«∏e 151.5 ≈dEG ™ØJQGh ,2017
 ¿ƒ«∏e 132.3 ≈dEG ¢†ØîfG ó≤a ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN ÉeCG

 ™HGôdG ™HôdG ∫ÓN QÉæjO ¿ƒ```̀«∏e 135.9 πé°Sh ,QÉæjO

.»°VÉŸG ΩÉ©dG øe

 ó≤a ±QÉ```̀°üŸG êQÉ```̀N ∫hGóàŸG ó```̀≤ædG ¿CÉ```̀°ûHh

 2017 ôjGÈa ≈```̀àM QÉæjO ¿ƒ«∏e 539.2 ≈```̀dEG π```̀°Uh

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 526.1`H áfQÉ≤e % 2.5 É```̀¡àÑ°ùf IOÉjõH

 ó≤ædG ¿CG äÉfÉ«ÑdG âë°VhCGh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ôjGÈa ‘

 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdÉH QÉ```̀æjO ¿ƒ«∏e 539.9 πé°S ó```̀b

 576.5 πé°S å«M ÊÉãdG ™```̀HôdG ∫ÓN ™```̀ØJQGh 2017
 ™HôdG ∫Ó```̀N ¢VÉØîf’G OhÉ```̀Y ¬```̀fCG ’EG ,QÉ```̀æjO ¿ƒ```̀«∏e

 ¿ƒ«∏e 526.8h ,QÉ```̀æjO ¿ƒ«∏e 533.6 Óé°ùe å```̀dÉãdG

.2017 ΩÉ©dG øe ÒNC’G ™HôdG ∫ÓN QÉæjO

 ≈dEG ¢UÉÿGh ΩÉ```̀©dG »YÉ£b ™```̀FGOh ‹É```̀ªLEG OGRh

 11.729 πHÉ≤e »°VÉŸG ôjGÈa ≈àM QÉæjO QÉ«∏e 12
 ´ÉØJQÉH ,»°VÉŸG ΩÉ©dG øe IÎØdG ¢ùØæH QÉæjO QÉ```̀«∏e

 ´É£≤dG ™FGOh ¿CG ≈dEG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJh .% 2.3 ¬```̀àÑ°ùf

 QÉæjO QÉ«∏e 2.781 â∏é°S ób (Ö∏£dG â–) ¢UÉÿG

 ôjGÈa ‘ QÉ```̀æjO QÉ```̀«∏e 2.927 π```̀HÉ≤e ôjGÈa ≈```̀àM

 (ÒaƒàdGh πLC’G) ¢```̀UÉÿG ´É£≤dG ™FGOh É```̀eCG ,2017

 »°VÉŸG ô```̀jGÈa ‘ QÉæjO QÉ```̀«∏e 7.267 â```̀¨∏H ó```̀≤a

 ΩÉ©dG øe IÎ```̀ØdG ¢ùØæH QÉ```̀æjO QÉ«∏e 6.919 π```̀HÉ≤e

 1.956 ≈dEG â©ØJQG ó≤a áeƒμ◊G ™FGOh ÉeCG ,»°VÉŸG

 QÉ«∏e 1.882`H á```̀fQÉ≤e 2018 ôjGÈa ‘ QÉ```̀æjO QÉ«∏e

.2017 ΩÉ©dG ‘ QÉæjO

 ±QÉ```̀°üŸG  êQÉ```̀N  ∫hGó```̀àŸG  ó```̀≤ædG  ¢```̀†ØîfGh

 »°VÉŸG ô```̀jGÈa ∫ÓN (1¿) Ö```̀∏£dG â– ™```̀FGOƒdGh

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 3.453 πHÉ≤e QÉ```̀æjO ¿ƒ«∏e 3.320 ≈dEG

 OGRh ,% 3.8 ¬```̀àÑ°ùf ™```̀LGÎH …CG ,2017 ô```̀jGÈa ‘

 Ö∏£dG â– ™FGOƒdGh ±QÉ°üŸG êQÉN ∫hGóàŸG ó≤ædG

 ô```̀jGÈa ∫Ó```̀N (2¿) á```̀jQÉNO’Gh á```̀«æeõdG ™```̀FGOƒdGh

 10.373 πHÉ≤e QÉæjO QÉ«∏e 10.588 πé°ù«d »°VÉŸG

.% 2 É¡àÑ°ùf IOÉjõH ,2017 ôjGÈa ‘ QÉæjO QÉ«∏e

 ™FGOƒdG πª°ûj …òdG ,(3¿) ∫hGó```̀àŸG ó≤ædG ÉeCGh

 ôjGÈa ∫ÓN ≠∏H ó≤a ,(2¿) ó```̀≤ædG ¢VôYh á«eƒμ◊G

 ‘ IOÉjõH QÉæjO QÉ«∏e 12.544 ‹GƒM 2018 ΩÉ©dG øe

 ΩÉ©dG øe ôjGÈa ‘ πé°S PEG % 2.3 â¨∏H ƒªædG á```̀Ñ°ùf

.QÉæjO QÉ«∏e 12.255 ‹GƒM »°VÉŸG

 ”  :ø```jôëÑdG  á```°UQƒH  –  á```eÉæŸG

 ≈∏Y ™«bƒàdG (AÉ```KÓãdG) ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒ```j

 ácöTh ø```jôëÑdG á```°UQƒH Ú```H á```«bÉØJG

Almoayed Cham-) RÈª«L ójDƒŸG

 óªà©e …QÉ°ûà°SG Öàμªc É¡æ««©àd (bers
 IQÉ°ûà°S’G äÉ```eóN Ëó```≤àd ¢```ü°üîàe

 êGQOE’G ‘ áÑZGôdG äÉcöûdGh øjôªãà°ùª∏d

 ¥ƒ°S ƒgh ,…QÉªãà°S’G øjôëÑdG ¥ƒ°S ‘

 Úμªàd É``` k°ü«°üN ºª°üe ô```μàÑe º```¡°SCG

 ∫ƒ°ü◊G øe á≤£æŸG ‘ IóYGƒdG äÉcöûdG

 å«M øe ádÉ©a á≤jô£H ∫É```ŸG ¢SCGQ ≈∏Y

 .áØ∏μdGh âbƒdG

 ¢```ù«FôdG ø```e πc á```«bÉØJ’G ™```bhh

 áØ«∏N ï«°ûdG øjôëÑdG á°UQƒÑd …ò«ØæàdG

 á```cöT ¢```ù«FQh á```Ø«∏N ∫BG º```«gGôHEG ø```H

 ≥«aƒJ øÁCG äGQÉ°ûà°SÓd RÈª«L ójDƒŸG

.ójDƒŸG

 âaÉ°VCG ób á«bÉØJ’G ¿ƒμJ ,∂dòHh

 …QÉ°ûà°SG Ö```àμªc ô```NBG É v«°ù«FQ É kμ```jöT

 ¬```eó≤j  …ò```dG  º```YódG  õ```jõ©àd  ó```ªà©e

 äÉcö```û∏d …QÉ```ªãà°S’G ø```jôëÑdG ¥ƒ```°S

 ø```jòdG  Ú```«°ù°SDƒŸG  ø```jôªãà°ùŸGh

 ºgOƒLh á«ªæJh ¢```ù«°SCÉJ ≈dEG ¿ƒ©∏£àj

 øe É¡æ«μ“ ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .á```≤£æŸG ‘

 ó«Øà°ùà°S ,∫É```ŸG ¢```SCGQ ≈∏Y ∫ƒ```°ü◊G

 ÒjÉ©ŸG ≥```«Ñ£J øe á```LQóŸG äÉcö```ûdG

 ôjQÉ≤Jh ‹ÉŸG ≥«bóàdG äÉfÉ«Ñd á«ŸÉ©dG

 äÉÑ∏£àe ™e ≥aGƒàj ÉÃ á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

.…QÉªãà°S’G øjôëÑdG ¥ƒ°S

 á°UQƒÑd …ò```«ØæàdG ¢```ù«FôdG ∫É```bh

 ójDƒŸG ácöT Ú«©àH AGó©°S ÉæfEG øjôëÑdG

 á```jQÉ°ûà°S’G  Ö```JÉμŸG  ó```MCÉc  RÈ```ª«L

 äÉeóN Ëó≤àd á```°ü°üîàŸGh Ióªà©ŸG

 ,…QÉªãà°S’G øjôëÑdG ¥ƒ°S ‘ IQÉ°ûà°S’G

 Oƒ¡L ºYO ‘ ácGöûdG √ò```g ºgÉ°ùJ å«M

 ‘  äÉcö```ûdG  êGQOEG  ™```«é°ûàd  á```°UQƒÑdG

 ¢Uôa IOÉjRh …QÉªãà°S’G øjôëÑdG ¥ƒ°S

 ‘ êGQOE’É```H áªà¡ŸG Ió```YGƒdG äÉcö```ûdG

 ¢ù«FQ ∫É```b ,¬```à¡L ø```eh .¥ƒ```°ùdG Gò```g

 ¿EG” äGQÉ```°ûà°SÓd RÈª«L ó```jDƒŸG ácöT

 πX ‘ äGQÉªãà°SÓd øjôëÑdG ¥ƒ°S AÉ°ûfEG

 πFÉg RÉ‚EG ƒg á°UQƒÑ∏d »JGòdG º```«¶æàdG

 IOÉ≤d á```«YGóHE’G á```jDhôdG πãÁh ±ö```ûeh

 .“øjôëÑdG áμ∏‡

““πÑ≤à°ùŸGπÑ≤à°ùŸG”” á«°†b ¿CÉ°ûH ‹ÉŸG √õcôe ôKCÉJ ΩóY ócDƒj á«°†b ¿CÉ°ûH ‹ÉŸG √õcôe ôKCÉJ ΩóY ócDƒj “ “óëàŸG »∏gC’GóëàŸG »∏gC’G””
 ÊGôjE’G ∂æÑdG ‘ √QÉªãà°SG áª«b »£¨J äÉ°ü°üfl òNCG ÊGôjE’G ∂æÑdG ‘ √QÉªãà°SG áª«b »£¨J äÉ°ü°üfl òNCG

 “πÑ≤à°ùŸG” ∂æH ¿CG óëàŸG »∏gC’G ∂æÑdG ôcP

 …õ```̀côŸG  ø```̀jôëÑdG  ±ö```̀üe  IQGOEG  â```̀–  ™```̀°Vh

 πjôHCG 30 ï```̀jQÉàH QOÉ```̀°U ¿É«H Ö```̀LƒÃ Iö```̀TÉÑŸG

 …õcôŸG ±ö```̀üŸG ¿ƒfÉb ≈```̀dEG  OÉ```̀æà°S’ÉH 2015
 (64) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ```̀°üdG á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh

 »à°UQƒH ≈∏Y Qƒ°ûæe ¿É```̀«H ‘ ≈dEG QÉ```̀°TCGh .2006
 ∂æH ¿CÉ°ûH äGQÉ```̀°ùØà°S’G ∫ƒM âjƒμdGh ø```̀jôëÑdG

 28 ïjQÉàH ¬```̀MÉ°üaEG òæe ¬```̀fCG ¢ùeCG “π```̀Ñ≤à°ùŸG”
 …õcôŸG ø```̀jôëÑdG ±öüe Ωó```̀≤J ,2016 È```̀ª°ùjO

 ΩÉeCG π```̀Ñ≤à°ùŸG ∂æH ó```̀°V ájÈL á```̀«Ø°üJ Ö```̀∏£H

 .IÉ°†≤dG Ió¡Y ‘ ∞∏ŸG ∫Gõj ’h á«fóŸG á```̀ªμëŸG

 óëàŸG »∏gC’G ∂æÑdG ΩÉ```̀b” ¬fÉ«H ‘ ∂æÑdG π°UGhh

 áª«b ‹ÉªLEG »£¨J á```̀jRGÎMG äÉ°ü°üfl øjƒμàH

 ’ ‹ÉàdÉHh 2016 ‘ π```̀Ñ≤à°ùŸG ∂æH ‘ √QÉ```̀ªãà°SG

 ‹ÉŸG õcôŸG ≈∏Y ™bƒàe »∏Ñ≤à°ùe ÒKCÉJ …CG óLƒj

.“∂æÑ∏d

 ÉjÉ°†b …CG OƒLh Ωó```̀Y “óëàŸG »∏gC’G” ó```̀cCGh

 á¡L …CG hCG á```̀«HÉbQ á¡L …CG πÑb øe √ó°V á```̀Yƒaôe

 øe áYƒaôe É```̀jÉ°†b …CG ó```̀Lƒj ’ É```̀ªc á```̀bÓY äGP

 á¡L …CG hCG á«HÉbQ á¡L …CG ó°V óëàŸG »∏gC’G ∂æÑdG

.ábÓY äGP

 ≈∏Y ájôgƒ÷G á```̀eƒ∏©ŸG ô```̀KCÉH ≥∏©àj É```̀ª«ah

 ’ ¬fCG ¬```̀fÉ«H ‘ ∂æÑdG ó```̀cCG ,ácöû∏d ‹É```̀ŸG õ```̀côŸG

.¢Uƒ°üÿG Gò¡H ájôgƒL QÉKBG óLƒJ

 ∫BG óªMCG øH ódÉN ï```̀«°ûdG á«LQÉÿG ôjRh ¿Éch

 »Hô©dG ΩÓYEÓd »HO ióàæe ∫ÓN ∞°ûc ób ,á```̀Ø«∏N

 á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©∏d ¿GôjEG πjƒ“ á«Ø«c øY ΩÉ```̀ã∏dG

 Ëó≤àH Gó¡©àe ,á```̀«Hô©dG º°UGƒ©dG øe ó```̀jó©dG ‘

.ÉkÑjôb á≤«bO äÉeƒ∏©e

 â∏°UƒJ á```̀μ∏ªŸG ¿EG á```̀«LQÉÿG ô```̀jRh ∫É```̀bh

 πÑ≤à°ùŸG ∂æH” QhO ¿CÉ```̀°ûH á≤«bO äÉ```̀eƒ∏©e ≈dEG

 πjƒ“ ‘ áeÉæŸG πNGO πª©j ¿Éc …òdG ,“ÊGô```̀jE’G

 áeƒμ◊G ¿CG ≈dEG kGÒ°ûe ,á«HÉgQEG äÉª«¶æJh äÉfÉ«c

 .ÉkÑjôb ¿CÉ```̀°ûdG Gòg ‘ äÉ```̀eƒ∏©ŸG áaÉc ∞```̀°ûμà°S

 Gòg ≈∏Y Aƒ°†dG ,á«LQÉÿG ôjRh äÉëjöüJ â£∏°Sh

 øe ójó©dG ‘ ÜÉ```̀gQE’G πjƒªàH º¡JoCG …ò```̀dG ∂```̀æÑdG

.áeÉæŸG É¡æ«H øeh »Hô©dG ⁄É©dG º°UGƒY

 ÊGôjE’G ∂```̀æÑdG Gòg øY äÉeƒ∏©ŸG Rô```̀HCG ø```̀eh

 ∑Î°ûe ´höûªc …QÉéàdG ∂æÑdG Gòg ¢ù°SCÉJ :‹ÉàdG

 ∂æÑdGh »∏eh äGQOÉ```̀°U Éªg Ú«fGôjEG Ú```̀μæH ÚH

 òîàjh .2004 ΩÉ©dG ò```̀æe »æjôëÑdG óëàŸG »```̀∏gC’G

 âØbhCG 2012 ΩÉ```̀©dG ‘h .¬```̀d Gô```̀≤e á```̀eÉæŸG ø```̀e

 áμ∏ªŸG äÉeGõàdG ø```̀ª°V øjôëÑdG ‘ ∂```̀æÑdG ∫ÉªYCG

 IóëàŸG ºeC’G É¡JôbCG »àdG ájOÉ°üàb’G äÉHƒ≤©dÉH

 πjôHEG 30 ‘h .k É≤M’ É```̀¡©aQ ”h ∑GòfBG ¿GôjEG ó```̀°V

 ∂æÑdG ´É°†NEG …õcôŸG øjôëÑdG ±öüe ø∏YCG 2015
 É≤ah ≥«≤ëà∏d ¬JQGOE’ ™```̀ÑàJ á«fGôjEG ÚeCÉJ á```̀cöTh

 áªμëŸG ≈dEG Ωó```̀≤àdG ¬à«f ø∏YCG Égó©Hh .¿ƒ```̀fÉ≤∏d

 ±öüŸG ¿ƒfÉ≤d É```̀≤ah ájQÉÑLE’G á```̀«Ø°üàdG Ö```̀∏£H

 øjôëÑdG º```̀¡àJh .á«dÉŸG äÉ```̀°ù°SDƒŸGh …õ```̀côŸG

 .á«HÉgQEG äÉ```̀ª«¶æJh äÉfÉ«c πjƒ“h ºYóH ∂```̀æÑdG

 …õcôŸG ø```̀jôëÑdG ±öüe ò```̀îJG 2016 ô```̀jÉæj ‘h

 ™£b ó©H π```̀Ñ≤à°ùŸG ∂```̀æH ¥ÓZE’ á«∏©a äGƒ```̀£N

 È```̀ªaƒf ‘h .¿Gô```̀jG ™```̀e á```̀«°SÉeƒ∏HódG äÉ```̀bÓ©dG

 ÚeCÉàdG ácöT …õcôŸG øjôëÑdG ±öüe ≥∏ZCG 2017
 øjôëÑdG âdÉMCG 2017 ôjGÈa ‘h .É«FÉ¡f á```̀«fGôjE’G

 áªμëª∏d (πÑ≤à°ùŸG) ÊGôjE’G ∂æÑdG á«Ø°üJ ¥GQhCG

 äÉ```̀«∏ª©dG π```̀jƒ“ ‘ GQhO ∂```̀æÑdG Gò```̀g Ö```̀©d PG

.áeÉæŸG ‘ á«HÉgQE’G

 ≈dEG äQÉ```̀°TCG ób â```̀°SƒH ø```̀£æ°TGƒdG â```̀fÉch

 ≥∏©àJ Q’hO äGQÉ```̀«∏e 7 øe ÌcCG ‘ ‹hO ≥```̀«≤–

 á©WÉ≤ŸG ¥ô```̀Nh ÜÉgQEG π```̀jƒ“h ∫Gƒ```̀eCG π```̀«°ù¨H

.πÑ≤à°ùŸG ∂æH ‹hDƒ°ùe ™e ¿GôjEG ó°V á«dhódG



مسار املستقبـل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

لها  تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السمسرة  لعقود  الغريب  لشركة  القانوني  املصفي  متروزي،  غزالن   / السيدة 
الواحد  الشخص  كشركة  املسجلة  متروزي،  غزالن  ملالكتها  ش.ش.و  السلعية 
مبوجب القيد رقم 115030 ، طالبًة إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية 
الشركات  قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه 

التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة الغريب لعقود السمسرة السلعية ش.ش.و ملالكتها غزالن متروزي

تقدم إلينا السيد املعلنة أدناه بطلب اسم جتاري.
خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر :حسن خيراهلل محمد محمدي

التاريخ 04/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR2018- 38433 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

 سمارت بيتس
إنفورمتكس

إديوروبوتيكس 
لاللكترونيات

جتارة/بيع معدات املعلومات 
واالتصاالت بالتجزئة

االنشطة التجارية املطلوبةاالسم التجاري املطلوباالسم التجاري احلالي

املركزي  البحرين  مصرف  قانون  من   )50( رقم  املادة  مبوجب 
 ،2006 لسنة   )64( رقم  بقانون  الصادر  املالية  واملؤسسات 
تعلن شركة ملتيبلكس العاملية للموارد ذ.م.م. )“الشركة”( 
ترخيص  ضمن  املركزي  البحرين  مصرف  قبل  من  املرخصة 
حساباتهم  لصالح  العاملون  املالية  األوراق  “وسطاء 
بالتوقف عن  الشروع  في  نيتها  عن  وحسابات عمالئهم” 
وتسليم  البحرين  مملكة  في  والعمليات  األنشطة  مزاولة 

ترخيصها املمنوح من قبل مصرف البحرين املركزي.
وقف  على  االعتراضات  بتقدمي  الراغبني  األشخاص  وعلى 
إلى  أعمال الشركة املذكورة أعاله تقدمي اعتراضهم خطياً 
املالية مبصرف البحرين املركزي خالل  إدارة مراقبة األسواق 

30 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
capitalmarket@cbb.gov.bh :بريد الكتروني

ص.ب. 27، املنامة، مملكة البحرين
فاكس: 17532957)973+( 

إعــالن
شركة ملتيبلكس العاملية للموارد ذ.م.م.

اشعار بالتوقف عن مزاولة األنشطة والعمليات وتسليم 
الترخيص املمنوح من قبل مصرف البحرين املركزي
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 للبيــــــــــع أو اإليجــــــار  
فلل ملناطق العاصمة واحملرق

 Tel: 17564433  -   F: 17564443 - حسني علي: 39442411 - أحمد ثامر: 36799711
E-mail:  hussain@grnata.com - Ahmed.Thamer@grnata.com 

ف�ال للب�ع في قاللي
 4 غرف نوم 6 حمامات 

 صالة – مجلس – طعام – مطبخين 
 حد�قة – �راج لس�ارتين 
 المساحة 370 متر مر�ع 
 المطلوب 290 الف دينار

ف�ال لإليجار جز�رة تاال 
4 غرف نوم 4 حمامات 
 صالة – مطبخ - طعام 

 �راجين , مطله على ال�حر 
 المساحة 450 متر مر�ع 
 المطلوب 1500 دينار

ف�ال للب�ع في عراد
 3 غرف نوم – 4 حمامات 
 صالة – مطبخين – حد�قة 

 �راج لس�ارتين 
 المساحة 387 متر مر�ع 
 المطلوب 176 الف دينار

ف�ال للب�ع في الجفير 
من طا�قين 4 غرف

 6 حمامات , صالتين , مطبخين
غرفة طعام , ملحق للخدم , �راجين

مساحة االرض 527 متر مر�ع
المطلوب 330 الف دينار

 ف�ال للب�ع في سماهيج 
من طا�قين 10 غرف

 9 حمامات , 3 صاالت , مطبخين
غرفة طعام , ملحق للخدم , �راجين
مساحة االرض 378 متر مر�ع 

المطلوب 250 الف دينار 

ف�ال للب�ع في درة المحرق 
من طابق واحد 3 غرف 

 3 حمامات , صالتين , مطبخين 
طعام , �راجين, بر�ة س�احة 
 مساحة األرض 550 متر
 المطلوب 200 الف دينار

ف�ال للب�ع في درة ال�حر�ن
من طا�قين 5 غرف نوم

6 حمامات – 3 صاالت – مطبخين
غرفة طعام – ملحق – �راجين 

 بر�ة س�احة – مطل على ال�حر 
مساحة االرض 751 متر
 المطلوب 295 الف دينار

ف�ال للب�ع في الحد 
من طا�قين 6 غرف نوم

 7 حمامات – صالة – مطبخين 
 غرفة طعام , ملحق, �راجين 

 مساحة االرض 376 متر مر�ع 
 المطلوب 235 متر مر�ع

ف�ال للب�ع في قاللي 
 طا�قين 5 غرف نوم

 5 حمامات – 3 صاالت – مطبخين 
 طعام , ملحق , �راجين 

 مساحة األرض 200 متر مر�ع 
 المطلوب 155 الف دينار

ف�ال للب�ع في سماهيج 
 المساحة 300 متر مر�ع 

 4 غرف – 4 حمامات – صالتين 
 مطبخ داخلي وخارجي 

 �راج لس�ارتين 
المطلوب 175 الف دينار

ف�ال للب�ع في قاللي
 6 غرف نوم 6 حمامات 

 صالتين – مطبخ – غرفة غسيل 
 موقف لس�ارتين – حد�قة 
 المساحة 205 متر مر�ع 
 المطلوب 158 الف دينار

ف�ال للب�ع في الحد
 5 غرف نوم 5 حمامات 

 صالتين – مطبخ – ملحق للخدم 
�راج 

 مساحة البناء 320 متر
المطلوب 140 الف دينار
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اجتماع “وزاري” بالريا�س حت�شريا للقمة العربية 
القاهرة ـ العربية.نت:

 ي�ش���ارك وزير اخلارجية امل�رصي �شامح �شكري، �شباح الي���وم اخلمي�س، فور و�شوله اإلى العا�شمة 
ال�شعودي���ة الريا����س يف االجتماع���ات التح�شريية لل���دورة العادية 29 للقمة العربي���ة، واملقرر عقدها 

مبدينة الدمام االأحد املقبل.
و�رصح امل�شت�شار اأحمد اأبو زيد، املتحدث الر�شمي با�شم وزارة اخلارجية، باأن اجتماع وزراء اخلارجية 
العرب �شيتن���اول عدداً من امللفات الهامة على �شوء التط���ورات والتحديات املتنامية التي ت�شهدها 
املنطق���ة العربية، اأبرزها امل�شتجدات على ال�شاحة الفل�شطينية وما ت�شهده من ت�شعيد �شد املدنيني 
عل���ى مدار االأيام املا�شية، ف�شالً عن الت�شعيد اخلطري لالأو�ش���اع يف �شوريا، واالأزمات يف كل من ليبيا 
واليم���ن، واالأو�ش���اع يف الع���راق. واأ�شاف اأبو زي���د، اأن اجتم���اع وزراء اخلارجية العرب �شيتن���اول اأي�شاً 
املو�شوع���ات اخلا�شة بجهود مكافحة االإره���اب واالأمن القومي العربي، وبحث �شب���ل تعزيز الت�شامن 
والتكاتف العربي، وتقوية اأطر العمل العربي امل�شرتك يف مواجهة التدخالت اخلارجية يف ال�شاأن العربي.
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دبي ـ العربية.نت:

ال�شع����ودي  العه����د  ويل  و�ش����ل   
االأمري حممد بن �شلم����ان اإلى العا�شمة 
االإ�شبانية مدريد يف اأول زيارة ر�شمية.

وكان ويل العه����د ال�شعودي االأمري 
حممد بن �شلمان نائ����ب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء وزي����ر الدفاع قد غ����ادر، اأم�س 
االأربعاء، فرن�شا اإل����ى اإ�شبانيا يف زيارة 
ر�شمي����ة. وم����ن املفرت�����س اأن يلتقي 
اإ�شباني����ا،  مملك����ة  مل����ك  العه����د  ويل 
الوزراء  ورئي�����س  ال�شاد�����س،  فيليب����ي 
ال�شيد مريانو راخ����وي بري، وعدداً من 

امل�شوؤولني.
وتاأت����ي زيارة ويل العه����د من اأجل 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، 
االهتم����ام  ذات  الق�شاي����ا  ومناق�ش����ة 

امل�شرتك.
وكان ويل العهد ال�شعودي قد قام 
بزي����ارة ر�شمية اإلى فرن�ش����ا، حملت يف 
طياتها اتفاقي����اٍت يف جماالت الثقافة 

وال�شياحة واالقت�شاد.

دبي ـ العربية.نت:

 قال وزير الدولة االإماراتي لل�شوؤون 
اخلارجية، اأن����ور قرقا�س، ام�����س االأربعاء، 
تعقيب����ا عل����ى زي����ارة اأمري قط����ر الأمريكا 
اإن ح����ّل االأزم����ة القطرية بوابت����ه الريا�س 
و�شيت����م بجه����ود خليجية وي�شم����ل م�رص. 
وغرد قرقا�س عل����ى ح�شابه بتويرت قائال: 
“ال يوج����د “اخ����رتاق “ يف اأزم����ة قطر بعد 
زي����ارة اأمريه����ا العادي����ة اإل����ى الوالي����ات 
املتح����دة، ح����ّل االأزم����ة بوابت����ه الريا�����س 
و�شيت����م بجه����ود خليجية وي�شم����ل م�رص، 
املب����ادئ واملطالب.  ال�شيا�شي  واإط����اره 
الدول االأرب����ع جممعة على ذل����ك”. وكان 
الرئي�����س االأمريك����ي دونال����د ترام����ب قد 
ا�شتقبل اأمري قط����ر ال�شيخ متيم بن حمد 
اآل ث����اين، يف البي����ت االأبي�����س الثالث����اء. 
و�شب����ق اأن اته����م ترمب الدوح����ة بتمويل 

االإرهاب “على م�شتوى عال”.

موسكو ـ رويترز:

 ح����ذر الرئي�����س الرو�ش����ي فالدميري 
بوت����ني اأم�����س االأربعاء م����ن اأن الو�شع يف 
الع����امل مث����ري القلق م�شيفا اأن����ه ياأمل اأن 

ي�شود املنطق ال�شليم.
واأ�ش����اف يف كلمة اأم����ام جمموعة من 
ال�شفراء االأجانب بثها التلفزيون الر�شمي 
اأن رو�شي����ا �شتح����رتم جمي����ع التزاماته����ا 
مبوجب القانون الدويل و�شتقيم عالقات 
بن����اءة مع ال�رصكاء االأجان����ب. وياأمل بوتني 
اأن ي�ش����ود املنط����ق ال�شليم الع����امل، واأن 
تتغلب لغ����ة العقل يف ت�شوي����ة اخلالفات 

الدولية.
ق����د  الرو�شي����ة  الرئا�ش����ة  وكان����ت 
اأك����دت، اأم�����س االأربعاء، اأنه����ا “ال ت�شارك 
وتوؤي����د  التغري����دات”،  دبلوما�شي����ة  يف 
“املقارب����ات اجلادة”، وذلك بعد �شل�شلة 
من التغريدات للرئي�س االأمريكي دونالد 
ترام����ب ح����ول رو�شيا الت����ي دعاه����ا اإلى 
“اال�شتعداد” ل�رصبات اأمريكية يف �شوريا.

موسكو ـ ار تي: 

ن����ف����ذت ال����ن����اقل����ة ال���رو����ش���ي���ة 
رحالت  اأول��ى  االأربعاء  ام�س  “اآيروفلوت” 
الطريان اإلى م�رص، وذلك بعد انقطاع دام 
اأكرث من عامني، يف موؤ�رص على قرب عودة 

ال�شياح الرو�س اإلى املنتجعات امل�رصية.
واأنطلقت الرحلة ذات الرقم 400 من 
مط���ار �شريمييتييف���و ال���دويل بالعا�شمة 
الرو�شية متجهة اإلى مطار القاهرة الدويل، 

وت�شتغرق الرحلة 4 �شاعات و35 دقيقة.
واأف���ادت “اآيروفل���وت” ب���اأن الرحلة 
تق���ل قرابة 120 م�شاف���را، م�شرية اإلى اأنه 
مع ا�شتئن���اف الرحالت ب���ني العا�شمتني 
الرو�شي���ة وامل�رصي���ة مت حج���ز 3.75 األف 
مقع���د حت���ى نهاي���ة ف�شل ال�شي���ف )27 
اأكتوبر( للرحالت من مو�شكو اإلى القاهرة، 
و3.7 األف مقعد للرحالت من القاهرة اإلى 
مو�شك���و. فيم���ا �شتنفذ الناقل���ة امل�رصية 
“م����رص للط���ريان” الي���وم اخلمي����س اأولى 

رحالت الطريان اإلى العا�شمة الرو�شية.

 ويل العهد ال�شعودي ي�شل 
اإ�شبانيا بزيارة ر�شمية

 قرقا�س: حل االأزمة 
القطرية بوابته الريا�س

 بوتني: االأو�شاع يف 
العامل تثري القلق

 ا�شتئناف رحالت الطريان 
بني مو�شكو والقاهرة

ترامب يتوعد رو�سيا: “ال�سواريخ قادمة ل�رضب �سوريا” 
اإ�رصائيل تهدد “باإزالة” االأ�شد ونظامه من خريطة العامل

عواصم ـ وكاالت: 

ح���ذر الرئي�س االأمريكي دونال���د ترامب رو�شيا 
الداعم���ة االأب���رز لنظام الرئي�س ب�ش���ار االأ�شد من اأن 
ال�شواريخ “قادم���ة” ل�رصب �شوريا، ردا على هجوم 
يعتق���د اأن تنفي���ذه ق���د مت باالأ�شلح���ة الكيميائية 
وا�شته���دف املدني���ني يف دوم���ا ال�شوري���ة. وتوعد 
ترام���ب عرب “تويرت” قائال: “تعهدت رو�شيا ب�رصب 
جمي���ع ال�شواريخ املوجه���ة اإلى �شوري���ا. ا�شتعدي 
يا رو�شي���ا الأنها قادمة و�شتك���ون جميلة وجديدة و 
’ذكية‘! عليكم اأال تكونوا �رصكاء حليوان يقتل �شعبه 

بالغاز ويتلذذ”.
ويذكر اأن ر�شالة ترامب تاأتي بعد يوم فقط من 
ت�شويت رو�شيا يف جمل����س االأمن �شد قرار �شاغته 
وا�شنط���ن لت�شكيل جلنة لتحدي���د منفذي الهجمات 
التي وقعت ال�شب���ت وي�شتبه ا�شتخدام الغاز ال�شام 
فيه���ا يف مدينة دوما، اآخر جيب للمعار�شة ال�شورية 
ق���رب دم�شق. واأ����رصت مو�شك���و عل���ى اأن خرباءها 
الع�شكري���ني مل يعرثوا عل���ى اأي دلي���ل على وقوع 
هجوم كيميائي واأ�شارت اإلى اأن ف�شائل املعار�شة 
اختلق���ت اأو ن�رصت �شائعات عن وقوع الهجوم الإلقاء 
اللوم على دم�شق. م���ن جانبها، اعتربت مو�شكو اأن 
ال�شواري���خ االأمريكي���ة التي يعت���زم ترامب ق�شف 
�شوريا بها، يجب اأن ت�شتهدف “االإرهابيني” ولي�س 

“احلكومة ال�رصعية” يف دم�شق.

وقال���ت املتحدث���ة با�ش���م اخلارجي���ة الرو�شية 
ماري���ا زاخاروف���ا يف ح�شابها على في����س بوك “على 
ال�شواري���خ الذكية اأن ت�شوب باجت���اه االإرهابيني، 
ولي����س باجت���اه احلكوم���ة ال�رصعية الت���ي تواجه منذ 

�شنوات عدة االإرهاب الدويل على اأرا�شيها”.
و�شف���ت دم�ش���ق اأم����س االأربع���اء التهديدات 
ب�”الت�شعي���د  اأرا�شيه���ا  با�شته���داف  االأمريكي���ة 
االأرعن” ، على خلفي���ة تقارير حول هجوم كيميائي 
يف مدينة دوما. ونقلت وكالة االأنباء الر�شمية )�شانا( 

عن م�شدر م�ش���وؤول يف وزارة اخلارجية ال�شورية “ال 
ن�شتغرب مثل هذا الت�شعيد االأرعن من نظام كنظام 
الواليات املتحدة رعى وم���ا زال االإرهاب يف �شوريا 
)..(، ولي�س غريبا عليه اأبدا اأن ي�شاند االإرهابيني يف 
الغوطة ويرع���ى فربكاتهم واأكاذيبهم ال�شتخدامها 

كذريعة ال�شتهداف �شوريا”.
ال���ى ذلك، ح�س رئي�س الوزراء الرتكي بن علي 
يل���درمي اأم�س االأربع���اء رو�شيا والوالي���ات املتحدة 
عل���ى الكف “عن �شجارات ال�ش���وارع” ب�شاأن �شوريا، 

قائ���ال اإن الوقت ح���ان الأن ت�شع���ا خالفاتهما جانبا 
الأنه���ا تهدد باإحلاق االأذى باملدنيني. وقال يلدرمي 
يف كلمة نقلها التلفزي���ون يف اإ�شطنبول “اإنه �شجار 
�شوارع. اإنهما يتقاتالن مثل فتوات ال�شوارع. ولكن 
م���ن يدفع الثم���ن؟ اإنهم املدني���ون”. و تابع “لي�س 
الوق���ت االآن للخ�شومات. اإن���ه وقت ت�شميد اجلراح 

يف املنطقة والتالقي وتنحية اخلالفات جانبا”.
م���ن جان���ب اآخ���ر، ه���ددت م�ش���ادر ع�شكري���ة 
اإ�رصائيلي���ة، اأم����س االأربعاء، الرئي����س ال�شوري ب�شار 
االأ�شد ونظامه، موؤكدة اأنهما �شيختفيان عن خريطة 
الع���امل يف ح���ال �شن���ت اإي���ران هجوما عل���ى الدولة 

العربية انطالقا من �شوريا.
وقال���ت امل�ش���ادر الع�شكرية، ح�ش���ب و�شائل 
اإع���الم اإ�رصائيلية، اإن االأ�ش���د ونظامه �شيدفعان ثمن 

اأي هجوم اإيراين انتقامي على اإ�رصائيل.
ويرتق���ب العامل �شن الغ���رب �رصبة ع�شكرية يف 
�شوريا، ردا على ا�شتخدام النظام ال�شوري االأ�شلحة 
الكيماوي���ة يف هج���وم عل���ى مدينة دوم���ا املحا�رصة 
ق���رب دم�شق مطلع االأ�شب���وع اجلاري قتل فيه 150 

�شخ�شا.
وذكرت م�ش���ادر ع�شكرية اإ�رصائيلي���ة اأن ب�شار 
االأ�شد غ���ادر ق�رصه الرئا�شي بدم�ش���ق برفقة قافلة 
ع�شكرية رو�شية خوفا من التعر�س لق�شف اأمريكي.

•  اإطالق �شاروخ اأمريكي )رويرتز(	

اجلي�س اليمني يعلن حترير ميدي بالكامل
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 اأعلن���ت قي���ادة املنطق���ة الع�شكرية 
اخلام�ش���ة يف اليم���ن، االأربع���اء، اأن مدينة 
مي���دي ال�شاحلي���ة بات���ت “حم���ررة ب�شكل 
كام���ل”، م���ن عنا����رص ملي�شي���ات احلوثي 

االنقالبية.
اأم����س  املنطق���ة  قي���ادة  واحتفل���ت 
االأربع���اء، بتحري���ر وتطه���ري جمي���ع اأحياء 
مدين���ة ميدي م���ن امليلي�شي���ا، مب�شاركة 
ال�شلطة املحلية ممثلة، وقيادة العمليات 
امل�شرتكة التابعة للتحالف العربي، ح�شب 

ما ذكرت وكالة االأنباء اليمينة.

وقال قائ���د املنطقة اخلام�شة، يحيى 
�ش���الح، اإن “مدين���ة مي���دي تعت���رب بوابة 
الن����رص والتحرير لكام���ل املحافظة، وكما 
رفعت �شارية العل���م اليوم مبدينة ميدي 
و�شرتتف���ع غ���دا يف كل حمافظ���ات اإقليم 

تهامة ويف العا�شمة �شنعاء”.
واأ�شاد قائد التحالف مبنطقة جازان، 
حممد املي�رصي، باالنت�شارات التي حققها 
اأبطال اجلي�س بتحرير مدينة ميدي، موؤكدا 
ا�شتمرار دعم التحال���ف العربي حتى يتم 
حترير كافة االأرا�شي اليمنية من ملي�شيا 

احلوثي االنقالبية .

الدفاع ال�سعودي ي�سقط طائرتي درون للحوثي باأبها وجازان
اعرتا�س 3 �شواريخ اأطلقت من اليمن

الرياض ـ وكاالت:

 اأعلن التحالف الع�شكري يف اليمن االأربعاء 
تدمري طائرتني دون طيار اأطلقهما احلوثيون 
باجت���اه جن���وب ال�شعودي���ة ال�شته���داف مطار 
ومن�ش���اأة مدني���ة، واعرتا����س ثالث���ة �شواريخ 
بال�شتية يف اأجواء اململكة اأحدها فوق الريا�س.

وت�شمن بي���ان للمتح���دث الر�شمي با�شم 
قوات “حتالف دعم ال�رصعية يف اليمن” العقيد 
الرك���ن تركي املالك���ي اأن الدفاع���ات اجلوية 
ملطار اأبها ر�شدت �شباح االأربعاء “ج�شما غري 
معرف” يتجه للمطار وقامت بتدمريه، وفق ما 

نقلت وكالة االأنباء الر�شمية.
وتابع اأن هذا الهجوم ت�شبب بتوقف حركة 
املالحة اجلوي���ة يف املطار لف���رتة مل يحددها، 

قبل اأن ت�شتاأنف من جديد.
ومن خ���الل معاينة حط���ام اجل�شم من قبل 
التحال���ف، تب���ني اأنه���ا “طائ���رة ب���دون طيار 
معادية حوثية بخ�شائ�س وموا�شفات اإيرانية 
كانت حتاول ا�شتهداف املطار”، وفقا للعقيد 
املالك���ي. وذكر اأي�ش���ا اأن طائ���رة اأخرى دون 

طي���ار ج���رى تدمريها يف اأج���واء ج���ازان بعدما 
حاولت ا�شتهداف من�شاأة مدنية مل يحددها.

وكان احلوثي���ون اأعلن���وا يف وق���ت �شابق 
ا�شتهداف املطار ومقر �رصكة “اأرامكو”، عمالق 

النف���ط ال�شع���ودي، يف ج���ازان، بطائرتني من 
دون طي���ار. اإال اأن متحدث���ا با�ش���م ال�رصكة قال 
اإن من�شاآته���ا يف املنطق���ة امل�شتهدفة “تعمل 

ب�شكل طبيعي”.

و�شمع دوي انفج���ارات يف اأجواء الريا�س، 
بح�ش���ب م���ا اأف���ادت مرا�شل���ة وكال���ة االأنب���اء 
الفرن�شية. فيما اأك���د العقيد املالكي يف بيان 
اعرتا�س ثالثة �شواريخ بال�شتية فوق الريا�س 

وجنران وجازان.
وحذرت قيادة القوات امل�شرتكة للتحالف 
باأ�شد العبارات امليلي�شيات احلوثية امل�شلحة 
املدعوم���ة م���ن اإي���ران با�شتهدافه���ا لالأعيان 
املدنية واملدنيني، واأن ا�شتخدامها الأ�شاليب 
اإرهابي���ة يف الهج���وم االنتح���اري �شيك���ون ل���ه 
و�شائ���ل ردع حازمه، و�شتتخذ قي���ادة القوات 
امل�شرتكة االإجراءات الرادعة كافة مبا يتوافق 
مع القانون الدويل االإن�شاين وقواعده العرفية.
كما ح���ذرت القيادة امل�شرتك���ة للتحالف 
احلوث���ي  ميلي�شي���ات  نف�ش���ه  الوق���ت  يف 
االإرهابي���ة من ا�شتخ���دام هذه الق���درات �شد 
االأعيان املدني���ة واملدنيني وكذلك املن�شاآت 
احليوي���ة وال�شناعي���ة، وعلى ق���ادة وخمططي 
امليلي�شي���ات االإرهابي���ة وم���ن يق���ف ورائهم 
اعتبار ا�شتخدامه���ا ونتائج ا�شتخدامها مبثابة 

اأمر عليهم حتمل عواقبه.

الجزائر ـ رويترز:

 قال���ت و�شائل اإع���الم ر�شمي���ة اإن اأكرث من 
250 �شخ�ش���ا لق���وا حتفه���م يف حتط���م طائ���رة 
ع�شكرية يف حقل خارج العا�شمة اجلزائرية اأم�س 

االأربعاء يف اأ�شواأ كارثة جوية ت�شهدها البالد.
واأظهرت تغطية تلفزيونية اأنا�شا يتجمعون 
حول احلطام الذي يت�شاعد منه الدخان والنريان 
قرب مط���ار بوفاريك جن���وب غرب���ي العا�شمة. 
واأمك���ن روؤية اأكيا�س جثث بي�ش���اء على االأر�س 
قرب م���ا و�شفتها و�شائل االإع���الم بطائرة نقل 

رو�شية من طراز اإليو�شن.
وقال���ت وزارة الدف���اع اإن 257 �شخ�ش���ا يف 
املجمل، معظمهم من الع�شكريني، لقوا حتفهم 

يف احلادث. 
اأف���راد  ع����رصة  م���ن  طاقم���ا  اأن  واأ�شاف���ت 
واأ�شخا�ش���ا اآخرين و�شفته���م باأنهم من عائالت 
الع�شكري���ني لقوا حتفهم اأي�شا كما يتلقى عدد 

من الناجني العالج يف م�شت�شفى ع�شكري.
وقال ع�ش���و يف حزب جبهة التحرير الوطني 
احلاك���م يف اجلزائ���ر لقن���اة النه���ار التلفزيونية 

اخلا�ش���ة اإن القتلى بينه���م 26 ع�شوا من جبهة 
البولي�شاري���و الت���ي تقات���ل من اأج���ل ا�شتقالل 
ال�شحراء الغربية التي يطالب املغرب بال�شيادة 

عليها يف نزاع م�شتمر منذ فرتة طويلة.

وقال���ت وزارة الدف���اع اإن الطائ���رة كان���ت 
متجه���ة اإل���ى تن���دوف عل���ى ح���دود اجلزائر مع 
ال�شح���راء الغربي���ة ولك���ن حتطم���ت يف حمي���ط 
املط���ار.  ويقيم يف تن���دوف اآالف الالجئني جراء 

النزاع يف ال�شحراء الغربية.
وف�شلت حم���اوالت االأمم املتحدة يف ت�شوية 
النزاع ل�شنوات يف املنطقة ال�شحراوية املتنازع 
عليها من���ذ ع���ام 1975 بعد انته���اء اال�شتعمار 
االإ�شباين للمنطق���ة.  ويطالب املغرب بال�شيادة 
على املنطقة يف حني اأ�ش�شت جبهة البولي�شاريو 
ال�شحراوي���ة  العربي���ة  اجلمهوري���ة  هن���اك 

الدميقراطية.
واأ�ش���درت وزارة الدف���اع بيان���ا اأعربت فيه 
عن تعازيها الأ����رص ال�شحايا. وكانت طائرة تابعة 
للخط���وط اجلوي���ة اجلزائري���ة حتطم���ت يف مايل 
عندما كانت يف طريقه���ا من بوركينا فا�شو اإلى 
اجلزائ���ر يف يوليو متوز ع���ام 2014 وكانت تقل 
116 �شخ�شا من ركاب واأفراد الطاقم ون�شفهم 

تقريبا فرن�شيون.
ويف فرباير من ه���ذا العام حتطمت طائرة 
تابع���ة لل�ش���الح اجل���وي اجلزائ���ري م���ن ط���راز 
لوكهي���د �ش���ي 130 هركيولي���ز يف املنطق���ة 
اجلبلية ب�رصق اجلزائر مم���ا اأ�شفر عن مقتل 77 

راكبا وجناة �شخ�س واحد.

كارثة جوية بالجزائر.. 257 قتياًل في تحطم طائرة عسكرية 

• حطام الطائرة الع�شكرية اجلزائرية )رويرتز(	
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وهلل احلم���د بتوفيق م���ن اهلل وتوجيه 
م���ن جالل���ة املل���ك مت التو�صل اإل���ى اأكرب 
اكت�ص���اف يف تاريخ مملك���ة البحرين حلقل 
يحت���وي عل���ى نح���و 80 ملي���ار برمي���ل من 
النفط، وهو الأ�صخم بالن�صبة لالحتياطات 
احلالي���ة للمملك���ة، كما ت�ص���ر التقديرات 
اإل���ى وجود 280 مليارا اإلى 560 مليار مرت 
مكعب من الغ���از الطبيعي يف حو�ض خليج 
البحري���ن ال���ذي �صيلع���ب دورا رئي�صيا يف 
ال�ص���وق العاملي���ة، وبه���ذه املنا�صبة نرفع 
اأ�صم���ى اآيات التربيكات اإل���ى جاللة امللك 
واإل���ى �صم���و رئي����ض ال���وزراء و�صم���و ويل 
العه���د حفظه���م اهلل، اكت�ص���اف تاريخ���ي 
خ���الل العهد الزاه���ر و�صيكون ب���اإذن اهلل 
امتداداً مل�صرة اخلر والبناء التي متيزت 
بتوظي���ف م���وارد النفط ل�صال���ح التطوير 
�صيحق���ق  اهلل  ب���اإذن  البحري���ن،  مبملك���ة 
ه���ذا احلق���ل اجلدي���د ق���درات تناف�صي���ة 
 تع���ود باخل���ر عل���ى الوط���ن واملواط���ن.
من جدي���د البحرين على خارط���ة العامل بل 
يف الواجه���ة، اكت�ص���اف ب���اإذن اهلل �صيعزز 
مكانة اململكة عربي���اً وعاملياً وعلى جميع 
عل���ى  باإيجابي���ة  و�صينعك����ض  الأ�صع���دة، 
انتعا����ض القت�ص���اد م�صاهم���ا يف تدعي���م 
 م�صرة الإجن���ازات التنموية جلاللة امللك.
ل ينبغ���ي اأن نن�ص���ى �ص���ن اهلل يف خلق���ه، 
فه���ي ل تتبدل، فبع�ض النع���م قد تنتقل 
اإل���ى نقم، فالنفط يجل���ب الأ�صدقاء ومعه 
الأع���داء واملوؤامرات، فال ينبغي الغفلة عن 
هذه احلقيقة، يجب احلذر من املرتب�صني 
احلا�صدين، من ي�صم���رون ال�رش ويظهرون 
لنا ال���ود واخل���ر ويكتم���ون لن���ا العداوة 
والبغ�ص���اء، يج���ب احل���ذر منه���م وتقوية 
والقت�صادي���ة  الع�صكري���ة  الإمكان���ات 
وحتى الإعالمي���ة ملواجه���ة كل من يحاول 
يف  للبحري���ن  ي�ص���يء  اأو  يتط���اول  اأن 
الداخ���ل اأو اخل���ارج حمر�صاً عل���ى التفرقة 
والع�صي���ان حتقيق���اً ملبتغ���اه.  والتم���رد 
الله���م احف���ظ مملك���ة البحرين م���ن �رشور 
الأعداء واحلا�صدين ووفق مليكنا وقيادتنا 
الر�صي���دة ملا فيه اخلر وال�صالح للبحرين 

و�صعبها.

اكتشاف النفط... 
 بين النعمة والشكر

بع���د كتاب���ة مق���ال ع���ن جماع���ة الن�رش 
الإلكرتوين الأم���ر الذي ُترك اإلى اأن تفاقم 
وا�صتفح���ل ومل يجر التعامل معه يف مهده، 
ميكنن���ا النظر ب�ص���كل اأو�صع اإل���ى ما وراء 
ذلك من الكثر من الظواهر التي تنت�رش يف 
جمتمعن���ا، وما انت�صاره���ا اإل دليل غفلة اأو 
تفاغل اأو ا�صتغف���ال اأو... م�صلحة، وجميع 

الحتمالت اأ�صواأ من بع�صها.
لأ����رشب مث���اًل معروفاً عل���ى امل�صتوى 
العربي وهو “الع�صوائيات” يف الكثر من 
الدول العربية، حيث ينت�صب فجاأة بع�ض 
امل�صوؤول���ني وكاأنه���م اكت�صف���وا اكت�صافاً 
عظيم���ا، ليقول���وا: اإن الع�صوائي���ات تفّرخ 
الإره���اب، واإنه���ا ت�ص���يء للبل���د، والكثر 
م���ن الطنطنات، وعلى الرغ���م من منطقية 
النتيج���ة اأحيانا التي يت���م التو�صل اإليها، 
وعل���ى الرغ���م م���ن اأن البع����ض يهرب من 
احلقائ���ق ويته���رب م���ن التبع���ات فيجد 
لتعلي���ق  م�صجب���اً  “الع�صوائي���ات”  يف 
اإل  اليدي���ن؛  الف�ص���ل علي���ه، وغ�ص���ل  كل 
اأن ال�ص���وؤال الأ�صا�ص���ي ه���و: كي���ف من���ت 

ه���ذه الع�صوائي���ات، وك���ربت، وتر�صخت، 
ومتو�صع���ت و�صارت اأم���راً قائماً ل ميكن 
تغيره وامل�صا�ض به، لأن الكثر من الأ�رش 

�صارت متجذرة فيها.
هذا املثل ميكن تطبيقه على ما ل يعد 
ول يح�صى م���ن ال�صلوكي���ات واخلروقات 
يف كل م���كان التي ب���داأت بغفلة اأو تغافل 
اأو ت�صاه���ل، وانته���ت اإلى و�ص���ع ل ميكن 
الرج���وع عن���ه، ول ميكن تفكيك���ه ليجري 

عالجه.
فالأو�ص���اع املرتدي���ة الت���ي و�صل���ت 
اإليه���ا �صوارعن���ا يف قي���ادة ال�صي���ارات ما 
كان له���ا اأن ت�ص���ل اإل���ى ما و�صل���ت اإليه 
ل���ول ه���ذا الرتاخ���ي ال���ذي جع���ل البع�ض 
ي�صتغ���رب الأنباء عن القب����ض على بع�ض 
الفو�صويني يف الأيام الأخرة، مت�صائلني 
م���ا اإذا �صيكون نهج���اً يف الإدارة اأم �صحوة 
موؤقتة؟! الأر�صفة التي حتولت اإلى مواقف 
لل�صي���ارات، كي���ف ومت���ى؟ البي���وت التي 
اأ�صبحت متاج���ر، املناط���ق التجارية التي 
ا�صت����رشت حتى �ص���اق النا�ض مب���ا رحبوا، 

كثافة العمالة الوافدة بداٍع ومن دون داع، 
الدراج���ات النارية لتو�صيل الطلبات التي 
�صارت ت�ص���ّد �رشايني ال�ص���وارع، الدرو�ض 
اخل�صو�صي���ة التي �صار ل مف���ر منها، ولو 
ع���ددت الظواه���ر املنحرفة ع���ن اأ�صولها 

�صوف يطول بنا املقام.
فاإذا ما اأخذنا باأب�صط الأ�صباب والتم�صنا 
العذر بالغفلة لأنها ل حتمل معنى ق�صدياً 
�صيئ���اً؛ فاإن الغفلة جت���وز على الأ�صخا�ض 
العتياديني، ولكنها ل جتوز على الأجهزة 
املوؤ�ص�ص���ات  عل���ى  جت���وز  ل  والدوائ���ر، 
الت���ي توظف جيو�ص���اً م���ن املتخ�ص�صني 
واملخطط���ني وامل�صت�صاري���ن، فالتخطيط 
اأول م���ا يك���ون واأه���م م���ا يذه���ب اإليه هو 
الإن�ص���ان وجودة حيات���ه، وبالفو�صى التي 
ت���رتك الأمور جت���ري عل���ى اأعنتها ي�صعب 
اإيق���اف التدهور، وبدء الع���الج لأنه مكلف 
جداً، وي�صل الياأ�ض اإلى اأن ُيرتك كل �صيء 
ملا و�ص���ل اإليه مهم���ا كان يدم���ي القلب 
ويوؤذي امل�صاع���ر والعيون، فقدميا قالوا: 

عالج العيون عدم م�ّصها!.

عبدعلي 
الغسرة

يف التا�صع من اأبريل من كل عام يتذكر 
الع���امل جرمية الوليات املتح���دة الأمركية 
وم���ن �ص���ار يف فلكها م���ن الق���وات الغربية 
باحتالل العراق، وهو ي���وٌم ُيذكرنا ب�سقوط 
الأندل�ض واحتالل الأح���واز، ُيذكرنا باحتالل 
الإ�صكندرون���ة وه�صب���ة  ول���واء  فل�صط���ني 
اجل���ولن، وُيذكرن���ا باحتالل اجل���زر العربية 
الثالث يف اخللي���ج العربي، يوٌم ُيذكرنا باأن 
دول العامل مازال���ت متعط�صة للدم العربي 
وراغب���ة يف الرثوات العربية وال�صيطرة على 

الرتاب العربي.
مل يك���ن غزو 2003م للعراق فقط؛ ول 
لقيادته ال�صيا�صية و�صعبه؛ بل الأمة العربية 
مب���ا متلك م���ن موق���ع جغ���رايف ا�صرتاتيجي 
وموارد اقت�صادي���ة وتاريخ، مل يكن العراق 
املعن���ي بذلك بل امل����رشوع القومي العربي 
الذي انطل���ق من العراق يف فك���ره ومبادئه 
وانتمائ���ه اإلى ج���ذوره العربي���ة، لقد وقف 
ال�صرتاتيج���ي  املوق���ع  حلماي���ة  الع���راق 
لالأم���ة العربي���ة ولوقف ا�صتن���زاف ثرواتها 
وا�صرتجاًع���ا لدوره���ا احل�ص���اري وتاريخها 
العرب���ي املجيد، وقف الع���راق يحمل الراية 
العربي���ة �ص���د التوج���ه ال�صليب���ي والك���ره 
اإنه���ا  ال�صفوي���ة،  والغطر�ص���ة  الفار�ص���ي 
لأر�صن���ا  واملعان���اة  الأمل  حمل���ت  جيو����ض 
العربية واملاأ�ص���اة ل�صعبنا العربي من �رشقه 

لغربه.
بغ���داد كغره���ا من امل���دن العربية مل 
ت�صقط، بل دخله���ا ال�صاقطون بعد اأن غاب 
الوع���ي العربي وُغيب برقها، وكل ما جرى 
كان ا�صتكم���الً ل�صاي�صبيكو ال�صليبي الذي 
ح���ارب العروب���ة اأولً والإ�ص���الم ثانًي���ا، كان 
على بغ���داد ومدنها اأن تقب���ل مبا قبلت به 
كل امل���دن العربي���ة، اأن تتقبل ف�صيل ِعلم 
الغ���رب وفت���ات منتجاته���م والقلي���ل م���ن 
اأمواله���م )التي هي اأموالن���ا التي تاأتي من 
فوائد الأموال العربية يف الغرب(، كان على 
بغداد اأن ل تنتهج منهًجا اقت�صادًيا تنموًيا 
ج���اًدا وفاع���اًل، واأن ل تنتهج منهًج���ا تربوًيا 
نزيًه���ا وتعليمًيا �صادًقا ينت���ج �صعًبا مليًئا 
بالإب���داع العلم���ي وُمزيًن���ا بالفك���ر القومي 
وموؤدًب���ا ب���اآداب ومنهج اأج���داده واآبائه من 
العلماء الأف���ذاذ الذين تعل���م منهم الغرب 
كل �صن���وف الِعل���م واملعرف���ة. ف���كان غزو 

العراق.
كان التف���اق بني وا�صنط���ن وطهران 
اأن يك���ون النفط  لالأول���ى والأر�ض وخرابها 
للثاني���ة، و�صنة بعد اأخ���رى يتم ك�صف خبايا 
ه���ذا الغ���زو واأبعاده، حينه���ا �صقطت كذبة 
الع���راق الكيماوي���ة والبيولوجي���ة  اأ�صلح���ة 
والنووي���ة باع���رتاف وِعل���م من ذهب���وا اإلى 
التفتي�ض ومن عوا�صمه���م، وبان للعامل اأن 
الغزو لي�ض من اأجل العراق، ومل يكن اأبًدا من 
اأجل املبادئ الدميقراطية الأمركية ول من 
اأجل حقوق الإن�صان العراقي، بل من اأجل اأن 
تتمكن وا�صنطن من ب�ص���ط �صيطرتها على 
ما تبقى م���ن القرارات العربي���ة، واأن تبني 
طهران قاعدته���ا ال�صفوية لتحت���ل اأقطار 

اخلليج العربي وتبداأ تفري�صها.
ك���ذب  اأك���دت  الحت���الل  �صن���وات  اإن 
و�صع���ي  وخداعه���ا،  الأمركي���ة  ال�صيا�ص���ة 
النظام الإيراين لبناء امرباطوريته ال�صفوية 
يف املنطق���ة، ف�ص���رًبا ي���ا ٍع���راق عل���ى كل 
الدرن���ات العالقة ب���ك، واإن كانت جراحاتك 
موؤمل���ة لن���ا ولك يا ع���راق �صتتعاف���ى منها 

باإذن لها.

صبًرا يا ِعـراق

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ت�صت�صيف ال�صقيقة الكربى اململكة 
العربية ال�صعودية الأ�صبوع املقبل موؤمتر 
القم���ة العربي���ة التا�صع���ة والع�رشي���ن يف 
مدينة الظه���ران بال�رشقي���ة، وتعقد هذه 
القمة يف ظ���روف �صديدة واأك���رث ات�صاعا 
من اأي اختبار �صابق مرت به الأمة العربية 
ب�صبب ت�صخر “بع�ض ال���دول املح�صوبة 
على العرب كقطر” اإمكانياتها واأجهزتها 
ب�ص���كل ين�صجم مع م�صال���ح اأعداء العرب 
خ���الل  وم���ن  مواقعه���م  خمتل���ف  ويف 
اأ�صاليبهم املتنوعة، فالوا�صح بعد مرور 
كل هذا الوقت اأن نظام احلمدين �صيبقى 
رفيق���ا ميداني���ا ملواق���ف اأع���داء العرب 
كالنظ���ام الإي���راين ومدافع���ا ع���ن اأماين 

ماليل طه���ران وم�صلحتهم ول���ن يرتاجع 
كاأ�صلوب ومنهج، ولكن للمملكة العربية 
ال�صعودي���ة قائ���دة الع���رب وامل�صلم���ني 
اأ�صالتها و�صهامته���ا وقوتها يف رد كيد 
الع���دو والوق���وف ج���دارا متين���ا حلماية 
الأرا�ص���ي العربية، و�صتبقى مفخرة لالأمة 

العربية و�صاحبة البناء ال�صامخ العزيز.
هذه القمة م���ن الوا�صح اأنها �صت�صع 
اخلط���وط الرئي�سية الأخ���رة يف التعامل 
م���ع نظ���ام احلمدين الذي اأ�صب���ح منبوذا 
ومع���زول ويتعر����ض اإل���ى حمل���ة انتقاد 
�صديدة على امل�صتوى ال���دويل، واأ�صبح 
معروف���ا يف العامل باأ����رشه بدعمه الإرهاب 
وال�صر يف خ���ط واحد مع اإيران ي�صتهدف 

اأمن دول اخللي���ج والعرب، فاإ�رشاره على 
ع���دم ال�صتجاب���ة ل�صوت العق���ل وح�صن 
اجل���رة والأخ���وة يوؤكد اأن ه���ذه اجلرائم 
الإرهابي���ة الت���ي ق���ام به���ا خط���ط له���ا 
وينفذه���ا بالتعاون مع النظ���ام الإيراين 
والكي���ان ال�صهي���وين وبع����ض الأنظم���ة 
امل�صبوه���ة والرجعي���ة والإرهابي���ة مث���ل 

جماعة الإخوان. 
ال�صعودي���ة قادرة عل���ى ت�صحيح كل 
الأو�صاع ال�ص���اذة التي حتاول اأن تلعبها 
قط���ر وه���ي تنفي���ذ خمطط���ات التاآم���ر 
على عروب���ة اخللي���ج ودع���م الع�صابات 
اخلائن���ة الت���ي تالقي فلوله���ا املهزومة 
نهايته���ا الأخ���رة، فلل�صعودي���ة بقيادة 

خادم احلرمني ال�رشيف���ني امللك �صلمان 
ب���ن عبدالعزي���ز حفظه اهلل ورع���اه الدور 
الطليعي يف مواجهة املخططات الإيرانية 
ال�صهيوني���ة القطرية يف اخلليج العربي، 
وكل م���ا يهدد الأم���ة العربي���ة باأكملها، 
ومن املوؤكد اأن ق���رارات  القمة التا�صعة 
والع�رشي���ن �صتكون �صبب���ا يف لفظ نظام 
احلمدي���ن اأنفا�ص���ه الأخرة، فل���ن يكون 
هن���اك اأي تريث يف اتخ���اذ موقف فوري 
والع���دوان  القط���ري  الإره���اب  حي���ال 
ال�ص���ارخ عل���ى اأم���ن وا�صتق���رار العرب، 
فامل�صاألة و�صلت اإلى م�صتوى التحديات 
امل�صرية ولبد من الت�صدي لكل طارئ 

وغريب.

القمة العربية بقيادة 
السعودية وتحديات مصيرية

�صيم���ر بع����ض الوقت، قب���ل اأن ُيفهم متاماً 
مغ���زى ق���رار ترامب ت���رك �صوريا! وم���ا اإذا كان 
خطوة اإل���ى الوراء حت�صراً خلطوتني اإلى الأمام! 
اأي ت���رك “الفرع” الإي���راين يف �صوريا، والرتكيز 
على “الأ�ص���ل” يف اإيران نف�صها! اأم اأنه ا�صتجابة 
ملنطق امل�صالح الكربى غر املوجودة يف البلد 
املنك���وب، يف مقّومات���ه الأ�صا�صي���ة، اأكان ذل���ك 
يتعل���ق بالطاق���ة وم�صادره���ا “نفط وغ���از” اأم 

باجلغرافيا املتحّكمة بحركة املالحة الدولية، اأم 
بالتاأثر على اأ�صواق املال واأ�صعار البور�صات، اأم 
جلهة و�صول الوجود الرو�صي اإلى م�صتوى تهديد 
 الغربي���ني والإ�رشائيليني تكتيكياً وا�صرتاتيجياً.
ذلك كّله، يف ع���امل احل�صابات الكربى التي ُتبنى 
على �صوئها ح�صابات الدول الكربى، غر متوافر 
يف �صوري���ا ب���ل العك�ض! وف���وق ه���ذا يف جملته، 
هناك مغريات كثرة تدفع اإلى تثبيت ح�صابات 

التمّل�ض والن�صحاب، ويف اأولها اأنَّ ما يجري منذ 
�صبع �صنوات “بغ�ّض النظر عن الأبعاد الإن�صانية” 
ه���و عملي���ة ا�صتن���زاف ل���كل الق���وى والأطراف 
املنخرط���ة فيها، وُجّلها م�صّن���ف مبدئياً يف خانة 
“الع���داء” املك�ص���وف اأو امُل�صت���رت اأو امُلّدع���ى، 
 ول حاج���ة اأو �رشورة، للتدّخ���ل وت�صويه ال�صورة!
والأرج���ح اأّن ب�ص���ار الأ�صد انت�صى به���ذه القراءة 
املبدئي���ة! وزاد عل���ى انت�صائ���ه اإع���الن ترام���ب 

الن�صحاب م���ن �صوريا! لكنه يف ذل���ك راح بعيداً 
وطا����ض، ومل ينتبه اإل���ى اأن الق���درة على حتّمل 
لي�ص���ت  املفت���وح،  الزم���ن  ه���ذا  يف  التوّح����ض 
مفتوح���ة! ول تخ�صع دائم���اً لقيا�صات امل�صالح 
الإب���ادة  اأ�صلح���ة  ثقاف���ة  واأن  ال�صرتاتيجي���ة! 
والكيم���اوي والغ���از ل ميكن اأن ُتقب���ل يف مكان 
وُترف����ض يف مكان اآخر! وجلمها يف �صوارع املدن 
الربيطانية مواٍز ِللْجمها يف الغوطة ال�رشقية، ويف 

اإيران كما يف كوريا ال�صمالية، واإلّ �صادت و�صارت 
عادية وطبيعية وممكنة ال�صتعمال حتى من قبل 
 جماعات الإرهاب املتاأهبة والفالتة يف كل اجتاه!

وقع يف اجلّب رئي����ض �صوريا ال�صابق، يف اللحظة 
ذاتها، التي افرت����ض اأّنه جنا من العقاب! وجنح 
يف ترمي���د �صوري���ا و”النت�ص���ار” عل���ى خرابه���ا 
ونكبته���ا وكوارثه���ا... ومل ينتبه اإل���ى اأنَّ ترامب 

لي�ض اأوباما!. »امل�صتقبل«.

)2(   ... وقع في الجبِّ

  ذرائع

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com

فاتن حمزة
fatin.hamza

@gmail.com

رؤية مغايرة

عالجات الغفلة

علي نون

    باإلذن..



مدينة عيسى        وزارة التربية والتعليم

سيكون فريقا املحرق واملنامة عىل 
بعد انتصار واحد من التأهل لنهايئ 
دوري زي��ن الدرج��ة األوىل لك��رة 
الس��لة للمرة الثانية ع��ىل التوايل، 
وذل��ك عندم��ا يواجه��ان األه��ي 
والرف��اع مس��اء اليوم ع��ىل صالة 
مدين��ة خليف��ة الرياضي��ة مبدينة 
عي��ى، ضم��ن منافس��ات الجولة 

الثاني��ة م��ن ال��دور قب��ل النهايئ 
“املربع الذهبي” للمسابقة. 

وس��يلعب املحرق واألهي أوالً يف 
الساعة 5:15 مساًء، وتليها مبارشة 
مب��اراة املنامة والرفاع يف الس��اعة 

7:15 مساًء.
وكان فريق��ا املح��رق واملنامة قد 
حس��ام لقاء الجول��ة األوىل، حينام 

تغل��ب األول عىل حس��اب األهي 
بنتيج��ة 74 مقاب��ل 71، في��ام فاز 
الثاين عىل حساب الرفاع بنتيجة 93 

مقابل 63.
ويأمل املحرق واملنامة اليوم لتأكيد 
تفوقهام وجدارته��ام بتحقيق فوز 
ثاٍن يكف��ل لهام التأه��ل للمباراة 

النهائية وتجنب املباراة الفاصلة.

في��ام يس��عى الخ��ارسان األه��ي 
والرف��اع للتعوي��ض، وتحقيق فوز 
يعي��د املوازي��ن لنقط��ة الصف��ر، 
ويؤجل الحسم ملواجهة ثالثة يكون 

فيها الحسم هو الفيصل.
وبش��كل عام، فإن املواجهة األوىل 
ب��ن املح��رق واألهي س��تكون يف 
غاية الصعوبة، السيام يف ظل حالة 

التكافؤ الواضحة بن الفريقن هذا 
املس��اء، فيام يعترب فري��ق املنامة 
ه��و األقرب لحس��م الف��وز الثاين 
لفوارق  نظ��رًا  للنه��ايئ؛  والتأه��ل 
الخ��ربة واإلمكانات ب��ن الفريقن، 
فهل سينجح األهي والرفاع من جر 
منافسيهام إىل الفاصلة، أم سيحسم 

املحرق واملنامة التأهل مبكرًا؟

المحرق والمنامة لتأكيد الجدارة.. واألهلي والرفاع بأمل التعويض
زي��ن” نهائ��ي “س��اوي  بنص��ف  مواجهت��ان حاس��متان 

محمد الدرازي
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س��يكون عش��اق لعبة كرة الي��د اليوم 
)الخميس( عىل موع��د مهم ومرتقب 
حين��ام يتجدد لقاء الغرمين التقليدين 
النجمة واأله��ي ضمن املربع الذهبي 
ل��دوري أندية الدرجة األوىل يف جولتها 
الثالثة والفاصلة وذلك يف متام الس��اعة 
7.30 ع��ىل صال��ة اتح��اد اللعب��ة بأم 

الحصم.
وكان األه��ي ق��د حقق نتيج��ة الفوز 
يف املواجه��ة األوىل، ليحق��ق النجم��ة 
بعده��ا الف��وز يف املواجه��ة الثالث��ة، 
لتكون مواجهة اليوم هي األخرية والتي 
ستتضح فيها الرؤية حول هوية الفريق 
الثاين الذي س��يقطع التذك��رة النهائية 
الثانية ملواجهة فريق باربار الذي تأهل 
عىل حساب الدير بانتصارين متتالين.

لقاء اليوم سيكون مفتوحا عىل مرصاعيه 
ودون ش��ك املواجهة س��تكون “حامية 
الوطي��س” ب��ن الغرمي��ن التقليدين، 
وال��ذي يه��دف كل منه��ام باإلطاحة 

باآلخر والوصول للنهايئ. النجمة تنفس 
الصعداء بعدما حقق الفوز يف املواجهة 
الثانية، وحافظ عىل آمال الحفاظ عىل 
اللقب، ولك��ن هذا يحت��اج ألن يكرر 

االنتصار مس��اء الي��وم، واألهي إذا ما 
أراد أن يحقق هدف النهايئ فهو يحتاج 
أن يعي��د النظ��ر يف مس��توياته الفنية 
التي ظهر عليها كاملباراة األخرية والتي 

كانت دون الطموح.
النجمة بقيادة مدربه زهري بن مسعود 
كالع��ادة يعتمده ع��ىل أوراقه الدولية 
املتمثل��ة يف حس��ن الصي��اد، محم��د 

مريزا، ومهدي س��عد، ع��ي مريزا، عي 
عيد، حس��ن بابور، بالل بشام، محمود 
الونة، حس��ن محمود، حس��ن محمد، 
والحارس محمد عبدالحس��ن، حس��ن 
ش��هاب وكميل محف��وظ، فيام مدرب 
األهي رشيد رشيح يعول عىل عنارصه 
املمزوجة بن الخربة والشباب واملتمثلة 
يف صادق عي، جاسم السالطنة، حسن 
السامهيجي، حس��ن فخر الذي يبدو 
متاحاً للعب يف هذا اللقاء، عي حسن، 
س��يد أحمد فائق، عي يوسف، مهدي 
م��دن، عي املوالين، والحارس��ان صالح 
عبدالجلي��ل وعبدالله ريض. مواجهة ال 
تقبل القس��مة عىل اثنن، فمن ينترص 
النه��ايئ.. النرس األه��الوي أم  ويبل��غ 

الرهيب النجاموي؟

مواجهة “حامية الوطيس” بين النجمة واألهلي اليوم
ال��دوري لنهائ��ي  الثان��ي  البطاق��ة  خط��ف  أج��ل  م��ن 

علي مجيد
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يسعى فريق املحرق لتوجيه 
الرضبة الثانية لألهي هذا املوسم 

والتي ستكون مبثابة القاضية إذا 
ما تحققت، والحصول عىل أحد 

مقعدي املواجهة النهائية.
يف املقابل، يأمل األهي إىل تعويض 

الخسارة التي تلقاها يف املباراة 
السابقة وتحقيق الفوز اليوم من 

أجل مواصلة رحلة البحث عن 
الذهب املفقود منذ سنوات، وهو 

ما سيضعه أمام رهانات قوية 
ويجعله مطالًبا بحسم املواجهة 

من أجل إنعاش آماله يف التأهل إىل 
النهايئ وإنقاذ نفسه بعدم الخروج 
من املوسم الثاين عىل التوايل خايل 

الوفاض. 
ويقود تدريب املحرق املدرب 

الرصيب تورمان، فيام يتوىل تدريب 
األهي املدرب القربيص غافرييل.

ويعول املحرق عىل عنارص مميزة 
بتواجد عي شكرالله، بدر جاسم، 

عي عباس، أحمد سلامن، واألمرييك 
آرنيت، إىل جانب محمد بوعالي، 

جواد عبدالله، جهاد أحمد ومحمد 
نارص.

يف املقابل، ميتلك األهي مجموعة 
جيدة يتقدمهم القائد والخربة 

حسن شاكر، إىل جانب تواجد 

كاظم ماجد، عي عقيل، حسن 

العريب، ومحمد حسن عالوة عىل 

تواجد الحاالوين حسن سلامن، 

حسن قرايش واألمرييك لورن وودوز.

وسيفتقد األهي الالعب هشام 

رسحان؛ بعد تعرضه إلصابة بقطع 

يف وتر الحوض يف املباراة السابقة.

سيكون حامل اللقب وبطل 
كأس خليفة بن سلامن فريق 

املنامة مرشًحا كبريًا هذا املساء 
لتحقيق الفوز الثاين عىل التوايل 

عىل حساب منافسه والعبور 
للنهايئ.

يف املقابل، يسعى فريق الرفاع 
ملقاومة خربة ونجوم منافسه 

بهدف تأجيل الحسم متمكسا 
بحقه املرشوع يف املنافسه، 

وهو ما يتوّجب عليهم الدخول 
بكامل تركيزهم وتوظيف 

مهاراتهم الفردية العالية يف 
خدمة األداء الجامعي الذي 

سيساهم يف الفوز.
ويتوىل تدريب املنامة املدرب 

الوطني عقيل ميالد، بينام 
يدرب الرفاع املدرب الرصيب 

توين.
وتتألف تشكيلة املنامة من 

كوكبة من نجوم اللعبة، 
يتقدمهم أحمد عزيز، حسن 

نوروز، محمد كويد، واألمرييك 
واين تشيزم، عالوة عىل تواجد 

ميثم جميل، محمد حسن، 
محمد أمري ويونس كويد، فيام 
يتواصل غياب الالعب محمد 

قربان؛ لإلصابة.

يف املقابل، يعتمد الرفاع 

يف تشكيلته عىل تواجد 

عبدالرحمن غايل، صالح 

مهدي، عي جاسم، أحمد عي 

واألمرييك مارسيل، إىل جانب 

تواجد محمد نبيل ومحمد 

حكيم.

حلقت مدرسة الشيخ عيى بن عي آل خليفة بلقب بطولة الكرة الطائرة للمرحلة 
الثانوية للبنن بعد التغلب يف املباراة النهائية عىل فريق مدرسة الجابرية الصناعية 

بشوطن دون مقابل، وأقيمت عىل صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة، وقام عصام 
عبدالله مدير إدارة الرتبية الرياضية والكشفية واملرشدات بتتويج الفائزين، وبحضور 
رئيس مجموعة املسابقات عبدالله العبايس واألخصائيان جامل ربيعة ومشعل تريك، 

ومدير مدرسة الشيخ عيى بن عي، عيى طاهر. ومثل الفريق البطل: سيد أمن 
مصطفى، عي سلامن حسن، محمد عبداملجيد، عي الروساين، مجتبى حسن، عباس 

محمد، حسن محمد عي، عي حسن أحمد، أحمد صادق، منتظر محمد عي وحسن نارص، وأرشف عىل الفريق معلام الرتبية الرياضية مسلم الكعبي 
وعي الشيخ، أدار اللقاء النهايئ عباس عبدالرضا، محمد عباس، جعفر املعلم ومنري ميك.

المنامــــــة والرفـــــاعالمحـــــــرق واألهلـــــــي

مدرسة الشيخ عيسى بن علي ُتحلق بلقب الطائرة للمدارس الثانوية

اس��تقبل رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة القدم الش��يخ ع��ي بن خليفة 
بن أحم��د آل خليفة، أعض��اء لجنة 
الحكام باالتحاد برئاسة رئيس اللجنة 
الدولين  الدورسي، والحكمن  خليفة 
نواف ش��كرالله ويارس تلفت، وذلك 
بحضور األمن العام لالتحاد إبراهيم 

البوعينن.
وجاء االس��تقبال بعد اختيار طاقمنا 
ال��دويل املك��ون من حكم الس��احة 
املس��اعد  والحكم  ن��واف ش��كرالله 
ال��دويل ي��ارس تلفت؛ للمش��اركة يف 
إدارة مباريات كأس العامل 2018 التي 

ستقام يف روسيا.
وأع��رب رئي��س اتح��اد الك��رة عن 
فخ��ر واعتزاز أرسة الك��رة البحرينية 
مب��ا حقق��ه التحكي��م البحريني من 
نجاح��ات ع��ىل مختل��ف األصعدة، 
مش��ريا إىل أن ه��ذه النجاح��ات لها 
إيجابي��ة ع��ىل األجيال  انعكاس��ات 

املقبلة يف سلك التحكيم.

وأش��اد رئيس االتحاد بالعمل الكبري 
ال��ذي تقدم��ه لجن��ة الح��كام من 
للصافرة  املتواصلة  اإلنج��ازات  خالل 
البحريني��ة ع��رب تواج��د الحكمن يف 
نهائي��ات كأس الع��امل للم��رة الثانية 
عىل التوايل، مشريا إىل أهمية مواصلة 
العمل نحو تواجد التحكيم البحريني 
يف مختلف املحافل القارية والدولية.

وأوضح الش��يخ عي ب��ن خليفة بن 
أحم��د أن االتح��اد س��يواصل دعمه 
للصافرة البحريني��ة ملواصلة التمثيل 

املرشف من قب��ل حكامنا يف مختلف 
والتي تعكس  الرياضي��ة،  األح��داث 
الوجه الحضاري لكرة القدم البحرينية 
خصوصا والرياض��ة البحرينية عموما 
وم��ا تحظى به من دعم واهتامم من 

قبل القيادة الرشيدة.
حرض االجت��امع أعضاء لجنة الحكام: 
خال��د الع��الن، خالد خلي��ل، صالح 
عبدالقادر،  وعبدالرحم��ن  العب��ايس 
ورئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد 

جاسم محمود.

عق��دت لجن��ة التدري��ب والتطوير 
باالتح��اد البحرين��ي لك��رة الق��دم 
اجتامًعا دوريًّا برئاس��ة عضو مجلس 
إدارة االتح��اد ورئي��س اللجنة يارس 

الرميثي.
وج��اء االجتامع ضمن إط��ار الخطة 
الدوري��ة للجن��ة يف متابع��ة عملها، 
وذل��ك بعد تدش��ينها املرحلة الثانية 
م��ن الزي��ارات امليداني��ة لتدريبات 
الفئ��ات العمرية لألندي��ة املنضوية 

تحت مظلة االتحاد.
إدارة  مجل��س  عض��و  واس��تعرض 
اتحاد الكرة ورئي��س لجنة التدريب 
والتطوي��ر ي��ارس الرميث��ي بحض��ور 
رئيس قسم الش��ؤون الفنية باالتحاد 
عاب��د األنص��اري خ��الل االجت��امع 
النتائ��ج التي توصلت لها اللجنة بعد 
زياراته��ا امليدانية الثاني��ة، والخاصة 
باس��رتاتيجية تطوير الفئات العمرية 

باألندية.
ونّوه الرميثي بتع��اون أعضاء اللجنة 

خالل الزي��ارات امليدانية الثانية عرب 
التواص��ل م��ع األندية نح��و تفعيل 
التوصي��ات الت��ي خرجت به��ا بعد 
الزي��ارات األوىل، والت��ي تضمن��ت: 
التوجيه لتعين م��دراء فنين للفئات 
العمرية، ع��الوة عىل التوجيه لتعين 
املدربن واإلدارين املؤهلن، باإلضافة 
إىل التوجي��ه لتواج��د املع��د البدين 
ومدريب الح��راس يف الفئات، وتوحيد 
السنوية  والخطة  التدريب  أس��اليب 
وبرامج التدريب، عالوة عىل التواصل 

بن اللجنة واألندية.

وأشار إىل أن اللجنة عكفت عىل إبراز 

دور ه��ذه التوصيات لألندية؛ لبحث 

إمكانية وس��بل تطبيقها مستقباًل مبا 

يعود إيجاًبا عىل الفئات العمرية.

أعض��اء  م��ع  الرميث��ي  واس��تعرض 

اللجنة ورئيس قس��م الشؤون الفنية 

املعوقات التي تواجه األندية لتطبيق 

بع��ض التوصي��ات، وكيفي��ة إيج��اد 

الحلول املناسبة لتطبيقها.

رئيس اتحاد الكرة يستقبل لجنة 
الحكام والطاقم المونديالي

“التدريب والتطوير” تستعرض 
الزيارات الميدانية الثانية للفئات 

اتحاد الكرة     المركز اإلعالمياتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

لجنة التدريب والتطوير باتحاد الكرةرئيس االتحاد مستقبال لجنة الحكام والطاقم المونديالي

فريق المنامة فريق المحرق 

فريق الرفاعفريق االهلي
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اتحاد فنون القتال المختلطة       المركز اإلعالمي

اعتمدت اللجنة املنظمة 
لبطولة البحرين الرابعة لفنون 
القتال املختلطة إقامة معرض 

تجاري دويل للبيع املبارش 
سيكون مصاحبا طيلة أيام 
البطولة، التي ستقام تحت 
رعاية النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب 
والرياضة الرئيس الفخري 

لالتحاد البحريني لفنون 
 BMMAF القتال املختلطة
سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، والتي سينظمها 

االتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلطة، عىل صالة االتحاد 

البحريني للكرة الطاولة مبدينة 
عيى الرياضية يف الفرتة 22 
ابريل ولغاية 5 مايو املقبل.

وسيكون تنظيم املعرض 
بالتعاون بن االتحاد البحريني 

لفنون القتال املختلطة 
ورشكة ليان لتنظيم املؤمترات 
والفعاليات، حيث سيقام يف 

الساحة املقابلة لصالة االتحاد 
البحريني للكرة الطاولة مبدينة 

عيى الرياضية. وسيحتوي 
املعرض عىل جميع املنتجات 

االستهالكية من ألبسة وأغذية 
ومفروشات، كام سيصاحب 

هذا املعرض فعاليات لألرسة 
واألطفال وركن للمطاعم.
وتواصل اللجنة املنظمة 

تكثيف جهودها لالنتهاء من 
كافة التحضريات الخاصة 
بإقامة الحدث يف موعده 

املحدد، والذي سيتضمن إقامة 

4 مسابقات، هي: K1، فنون 
 ،MMA القتال املختلطة

املالكمة ومصارعة اإلخضاع، 
حيث ان باب التسجيل ال يزال 

مفتوحا عرب املوقع االلكرتوين 
 ،www.bmmafed.com

والذي يستمر حتى يوم األحد 
املوافق الخامس عرش من 

إبريل الجاري.

معرض تجاري مصاحب لبطولة البحرين لفنون القتال المختلطة 

جانب من التتويج

تّوج األمن العام للجنة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن صادق 

عسكر ورئيسة االتحاد البحريني 
لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة ورئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد عي 

عيى اسحاقي وعضو مجلس 
النواب املرصي عضو مجلس إدارة 
النادي األهي املرصي رانيا علوان، 

أبطال دوري الشباب والناشئن 
واألشبال لكرة الطاولة يف حفل 

ختام الدوري الذي أقيم عىل 
صالة اتحاد الطاولة بالرفاع.

وتأجل حسم لقب دوري العموم 
إىل مواجهة فاصلة بن البحرين 
وسار بعد أن فاز البحرين عىل 
سار يف املواجهة التي جمعتهام 
عىل صالة االتحاد وذلك بنتيجة 

)3/2( ليتعادل الفريقن يف 
النقاط ويتأجل حسم اللقب إىل 
مواصلة فاصلة ستقام يوم بعد 
غد السبت عند الخامسة مساًء.

وقام عبدالرحمن عسكر والشيخة 
حياة بتتويج فئة الشباب، حيث 
حصل عىل لقب الدوري فريق 

سار واملركز الثاين فريق عايل 
واملركز الثالث فريق توبي.

ويف دوري الناشئن، توج عي 
عيى اسحاقي فريق سار بلقب 

دوري الناشئن بحصوله عىل 
املركز األول وامليداليات الذهبية 
ودرع الدوري، وحاز عىل املركز 
الثاين فريق عايل واملركز الثالث 

فريق توبي.
أما دوري األشبال، فقامت رانيا 

علوان بتتويج فريق توبي 
بحصوله عىل لقب دوري األشبال 

واملركز الثاين فريق عايل واملركز 
الثالث فريق البحرين.

وشهد حفل الختام التقاط الصور 
التذكارية، حيث تقلد الالعبون 

امليداليات الذهبية ألصحاب 
املركز األول وهم فريق سار 
بحصوله عىل دوري الشباب 

وسار لفئة الناشئن وتوبي لفئة 
األشبال.

 
البحرين يؤجل حسم لقب 

العموم
وأقيمت املباراة الختامية 

لدوري العموم التي جمعت 
بن حامل اللقب سار ووصيفه 

البحرين، حيث كان سار يحتاج 
إىل الفوز من أجل التتويج، 

والبحرين يحتاج إىل الفوز من 
أجل تأجيل الحسم إىل مواجهة 

فاصلة، واستطاع البحرين أن 
يحقق مبتغاه وفاز يف املواجهة 

)3/2( بعد مواجهات دراماتيكية 
وشهدت منافسات قوية ومثرية.

وحسم سار الشوط األول لصالحه 
بفوز محمد عباس عىل إلياس 

اليايس بثالثة أشواط نظيفة، قبل 

أن يعادل البحرين النتيجة بفوز 

راشد سند عىل أنور ميك بثالثة 

أشواط نظيفة، وعاد سار للتقدم 

من جديد بفوز سيدمرتىض 

حسن عىل يوسف البوفالسة 

بثالثة أشواط نظيفة، إال أن 

راشد سند أعاد الكفة بفزوه عىل 

محمد عباس بثالثة أشواط مقابل 

شوطن.

وتوجهت األنظار نحو الشوط 

الخامس الذي جع بن إلياس 

اليايس من البحرين وأنور ميك 

من سار، واستطاع اليايس من 

الفوز بثالثة أشواط مقابل 

شوطن لتنتهي املواجهة بانتصار 

البحرين.

وستقام املباراة الفاصلة يوم 

السبت القادم 14 ابريل الحايل يف 

متام الساعة الخامسة مساًء عىل 

صالة اتحاد الطاولة بالرفاع.

صورة جماعية ألصحاب المراكز األولى

عسكر والشيخة حياة وإسحاقي وعلوان يتوجون أبطال الطاولة
البحرين يؤّجل حسم دوري العموم لمواجهة فاصلة بفوزه على سار

الرفاع       اتحاد الطاولة

فريق األهلي لكرة اليد فريق النجمة لكرة اليد 

ضمن فريق نادي الحالة الصعود 
إىل دوري الدرجة األوىل لكرة القدم 

للموسم املقبل 2019-2018، بعد 
أن تخطى فريق نادي سرتة بستة 

أهداف مقابل واحد، يف اللقاء الذي 
جمع الطرفن، مساء أمس، عىل استاد 
النادي األهي، ضمن ختام الجولة 17 

)قبل األخرية( للمسابقة.
وانضم الحالة بذلك إىل فريق البديع 

الذي كان تأهل مسبقا لدوري الدرجة 
األوىل، فيام ذهبت بطاقة امللحق 

لصاحب املركز الثالث فريق البسيتن 
الذي بات ينتظر ثامن دوري الدرجة 

األوىل ملواجهته مرتن وتحديد الصاعد 
والهابط بينهام.

وبالعودة للقاء الحالة أمس، فإن 

األهداف الحاالوية جاءت عرب كل 
من:عامر عبدالحسن يف الدقيقة )10(، 

محمد النعار )32(، محمود الحاييك 
)38(، يوسف زويد )65(، حسن 

حاجي )87( وسيليفو )89(، أما هدف 
سرتة الوحيد جاء عرب الالعب أحمد 

جعفر يف الدقيقة )70(.
واحتفل أفراد فريق الحالة من 

جهازين فني وإداري والعبن بعد 
صافرة النهاية فرحة بالعودة مرة 

أخرى إىل دوري الدرجة األوىل.
ويف لقاء ثان أقيم أمس عىل ملعب 

مدينة حمد، نجح البسيتن يف ضامن 
املركز الثالث بتحقيقه فوز عىل 

االتفاق بنتيجة )1-4(، ومستغال تعرث 
مدينة عيى بالتعادل أمام التضامن.
أهداف البسيتن سجلها خالد جامل 

الدين يف الدقيقة )13(، عبدالله 

العجمي )42(، وفتاي يف الدقيقتن 
)51( و )53(، أما هدف االتفاق 

الوحيد جاء عرب الالعب فاضل 
عبدالعزيز يف الدقيقة )20(.

وعىل ملعب الرفاع، تعادل مدينة 
عيى مع التضامن بهدف لكليهام؛ 

ليفقد األول فرصة املنافسة عىل بطاقة 

امللحق.

وكانت مباريات الجولة قد بدأت يوم 

أمس األول، إذ فاز البحرين عىل قاليل 

بهدفن دون رد.

وبناء عىل نتائج الجولة 17، فإن 

الرتتيب يشري حاليا إىل صدارة البديع 

برصيد 40 نقطة، الحالة 37 نقطة، 

البسيتن 33، مدينة عيى 28، 

البحرين 18، سرتة 14، قاليل 11، 

التضامن 11، االتفاق بنقطة وحيدة 

وأنهى جميع مبارياته.

وتلعب مباريات الجولة 18 واألخرية 

يومي اإلثنن والثلثاء املقبلن املوافقن 

16 و17 أبريل الجاري.

من لقاء البسيتين واالتفاق فرحة حاالوية بالصعود إلى الدرجة األولى )تصوير:خليل إبراهيم(

الحالة يرافق البديع ويصعد إلى الدرجة األولى لكرة القدم
ف���ي���م���ا ال��ب��س��ي��ت��ي��ن س��ي��ل��ع��ب ال��م��ل��ح��ق 

أحمد مهدي
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متكن فريق مركز ش��باب سلامباد من 
تحقي��ق فوز مثني ومهم عىل حس��اب 
فريق مركز ش��باب أبوصيب��ع بهدفني 
مقاب��ل واح��د، يف اللقاء ال��ذي جمع 
الطرفني، مس��اء أمس األول، عىل استاد 
اتحاد الريف، ضمن منافس��ات الجولة 
الثالث��ة للمجموع��ة الثاني��ة ل��دوري 
املراكز الشبابية يف نسخته الثانية الذي 
تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
انس��جاماً مع رؤية ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة الرامية 
إىل زيادة نس��بة الربام��ج املوجهة إىل 
الش��باب البحرين��ي وتنفيذها بصورة 
مس��تمرة طوال العام وهو األمر الذي 
يتواف��ق مع سياس��ات املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة يف إرشاك الش��باب 
يف برام��ج متنوعة مبختل��ف املجاالت 
واس��راتيجية وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة برئاس��ة هش��ام ب��ن محمد 
الجودر يف تعظيم دور املراكز الشبابية 

واألندية الوطنية يف احتضان الشباب.
فريق مركز شباب سلامباد تعامل جيدا 
مع املباراة، واس��تطاع الخروج بنتيجة 
إيجابي��ة حاص��دا ثالث نق��اط مهمة 
يف مش��واره نحو العب��ور والتأهل عن 

املجموعة.
يف املقاب��ل، فإن فري��ق أبوصيبع تعرث 
للم��رة الثاني��ة عىل الت��وايل رغم فوزه 
يف الجول��ة األوىل، إذ وبع��د تعادله يف 

الجولة الثانية تعرض لخس��ارته األوىل 
أمام سلامباد.

وس��اهم الهدف املبكر لس��لامباد عرب 
الالعب حس��ني زويد يف الدقيقة )23( 
يف إراح��ة العبي س��لامباد كث��ريا، لكن 
أبوصيب��ع كان��ت له كلم��ة أخرى مع 
بدايات الش��وط الثاين وبالتحديد بعد 
11 دقيقة عرب تس��جيل هدف التعادل 

لالعب جواد مدن يف الدقيقة )56(.
دخلت املباراة يف س��جال وتنافس بني 
الطرفني، قبل أن يخطف املتألق حسن 
عبدالرض��ا هدف الس��بق لفريقه مرة 

أخرى عند الدقيقة )73(.
حاول أبوصيبع العودة إىل املباراة، لكن 
أوراق��ه البديلة مل تفلح ع��ن الجديد؛ 

ليظفر سلامباد بالفوز.

الهملة يستعيد االنتصارات 
على حساب المحرق

استعاد فريق مركز شباب الهملة نغمة 
االنتص��ارات التي غابت عنه يف الجولة 
املاضية أمام فريق الزالق، حينام تغلب 
عىل حساب فريق مركز شباب املحرق، 
بثالثة أهداف مقابل هدفني، يف مباراة 

ماراثوني��ة متقلب��ة لحس��اب الجول��ة 
الثالث��ة للمجموعة الثاني��ة من دوري 
املراكز الشبابية لكرة القدم )#دورينا(.

ورف��ع الهمل��ة رصي��ده إىل )6 نقاط( 
م��ن انتصارين وخس��ارة واحدة، فيام 
أخفق املحرق يف تحقيق فوزه األول يف 
املس��ابقة، وتجمد رصيده عند النقطة 

الواحدة من تعادل وخسارتني.

وانتهى الشوط األول بالتعادل اإليجايب 
بهدف للجمي��ع، إذ افتتح الهملة باب 
التس��جيل عن طريق الالعب حس��ن 
جعفر يف الدقيقة )18(، قبل أن يعادل 
الالعب محمود حافظ النتيجة للمحرق 

يف الدقيقة )41(.
ووضع العب املحرق عيل مجيد فريقه 
يف املقدمة بهدف ثاٍن من عالمة الجزاء 
)50(، واغت��ال الع��ب الهملة هش��ام 
حس��ن فرحة املحرق به��دف التعادل 
لفريقه بعد دقيقتني عن هدف التقدم 
للمح��رق )52(، قبل أن يس��جل زميله 
بالفري��ق ع��ادل عيد اله��دف الثالث 

والفوز يف املباراة )21(.
ويف الش��وط األول ق��دم الفريقان أداًء 
متكافئ��ا ولعب��ا باألس��لوب املفتوح إذ 
تح��رر الوس��ط للفريق��ني فأنتج ذلك 
الك��رات الخطرة، اس��تغل كالهام كرة 
واحدة للتس��جيل وخرج��ا من الحصة 

األوىل بتعادل إيجايب مستحق.
ويف الش��وط الث��اين واص��ل الفريقان 
املنهجية نفس��ها يف األداء مع تحس��ن 
واض��ح لفريق الهمل��ة يف األداء الفني 
الذي نظ��م صفوف��ه خصوصا يف خط 
بهجامت  املب��اراة  وس��ارت  املنتصف، 
متبادل��ة وأداء رائع من الفريقني حتى 
بات الجميع ال يس��تطيع أن يقر نهاية 
املباراة برجي��ح أحدهام، ونجح فريق 
الهمل��ة يف قلب تأخره مطلع الش��وط 
الثاين بهدفني لواحد لفوز بثالثة الثنني 

نهاية املباراة.

سلماباد يتخطى أبوصيبع.. والهملة يستعيد االنتصارات 
اليوم  الشبابية  المراكز  بدوري  الثانية  للمجموعة  الثالثة  الجولة  ختام 

من لقاء الهملة والمحرق من مباراة سلماباد وأبوصيبع

وزارة شؤون الشباب والرياضة

 علي أحمد يعرب 
عن سعادته بالفوز

 مكي: قلة التركيز
 وراء الخسارة

 تألق الفت 
لحارس أبوصيبع

هاني صالح: حققنا األهم

 محمد راشد: 
سنعود للمنافسة

ختام الجولة الثالثة 
للمجموعة الثانية اليوم 

أعرب قائد فريق مركز شباب سلامباد 
عيل أحمد عن سعادته الكبرية بتحقيق 

الفوز املهم يف مشوار املجموعة 
يوم أمس األول ضمن الجولة الثالثة 

للمجموعة الثانية.
وأشار عيل أحمد يف ترصيحه بعد نهاية 

املباراة إىل أن انتزاع الفوز وتحقيقه أمام 
أبوصيبع يعد أمرا جيدا، خصوصا أن 

أبوصيبع من الفرق التي تلعب بشكل جيد، الفتا إىل مجهودات 
فريقه من أفراد الجهازين الفني واإلداري والالعبني، والتي 

ساهمت يف تحقيق النقاط الثالث.
وأوضح أن مهمة فريقه مل تكتمل حتى اآلن، مؤكدا السعي 

لتحقيق نتائج أكرث إيجابية يف املباريات املقبلة والقفز إىل مركز 
أفضل مام حققه الفريق يف النسخة األوىل من منافسات دوري 

املراكز الشبابية مع السعي الكبري إىل الفوز مبسابقة الكأس 
والتطلع إىل كأس السوبر لحصدها.

بدوره، قال العب فريق مركز شباب 
أبوصيبع السيد حسن ميك إن غياب الركيز 

يف بعض الحاالت كلف فريقه الخروج 
بنتيجة الخسارة أمام سلامباد.

وأشار السيد حسن ميك إىل أن فريقه تعرث 
للمرة الثانية عىل التوايل، إذ أنه يف الجولة 
املاضية كان قريبا من تحقيق الفوز عىل 
املحرق، لكنه استقبل هدفا يف الدقائق 

األخرية أيضا. وأوضح أن فريق أبوصيبع سيطوي صفحة الخسارة، 
وسريكز عىل ما هو قادم وتحقيق أفضل ما ميكن من خالل الجولة 

الرابعة التي سيواجه فيها فريق مركز شباب الهملة، الذي يجب 
االستعداد له بشكل أفضل لتحايش الخسارة من جهة ولتقديم صورة 
أفضل عن لقاء أمس األول ضد سلامباد، مؤكداً أنها مباراة تحتاج إىل 

تركيٍز عاٍل وحضور ذهني رفيع للتقدم يف سّلم الرتيب.
وأوضح حسن ميك أن الخسارة من سلامباد مؤملة لكنها ستشكل 

دافعاً لعجم خسارة أي نقطة مجدداً يف الطريق إىل الدور ربع النهايئ 
من مسابقة الدوري.

يعترب حارس فريق مركز شباب أبوصيبع 
أحمد عبدالرسول من الحراس املتألقني 

يف صفوف دوري املراكز الشبابية.
وحصل أحمد عبدالرسول عىل جائزة 
أفضل حارس يف النسخة األوىل العام 

املايض، وذلك بعد املستويات املتميزة 
التي قدمها.

ويواصل أحمد عبدالرسول يف هذه 
النسخة حامية شباك فريقه، ويتميز بعامل الطول وردة الفعل 

اإليجابية والرسيعة يف التعامل مع الكرات، إذ انه مرشوع 
حارس ناجح وله العديد من اإلسهامات مع فريقه عرب تدخالته 

وتصدياته املؤثرة.

قال العب خط وسط فريق 
مركز شباب الهملة هاين صالح 

إن فريقه حقق األهم وخرج 
منترصا بنقاط املباراة كاملة.
وذكر صالح أن فريقه كان 

مبقدوره إنهاء املباراة من 
الشوط األول لوال إضاعة 

العديد من الفرص السانحة 
للتسجيل التي أتيحت لالعبني 

أمام املرمى.

وأضاف صالح أن الفريق تعاهد 
عىل النهوض مجددا عقب 
الخسارة املاضية يف الجولة 

الثانية أمام مركز شباب الزالق 
بهدف دون مقابل، مشرياً 

إىل أنهم نجحوا يف تحقيق 
الهدف املنشود، مضيفاً أن 

الهملة تعامل مع املباراة بنظام 
الكؤوس لتحقيق االنتصار بغض 

النظر عن املستوى الفني غري 

املقنع الذي ظهر عليه الفريق 
يف الدوري حتى اآلن من خالل 
الجوالت الثالث املاضية، منوهاً 

إىل أنه غريا راٍض عاّم قدمه 
الفريق من أداء حتى اآلن.

أبدى العب فريق مركز شباب املحرق 
محمد راشد رضاه عن أداء فريقه يف 

لقاء الهملة رغم تعرضه للخسارة.
وأرجع راشد أسباب خسارة املحرق 

وعدم محافظته عىل التقدم يف النتيجة 
إىل الهفوات الدفاعية التي كلفت 

الفريق كثريا.
وأضاف أن الفريق سيعمل عىل تصحيح 

األخطاء بوجود املدرب القدير حمد حمد الذي سيعالج تلك 
الهفوات يف املواجهات املقبلة.

وقال راشد ان الفريق ميتلك طموح املنافسة عىل املراكز األوىل، 
مؤكًدا أن الفريق سيعود للمنافسة بقوة يف املباريات املقبلة.

تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة للمجموعة 
الثانية مببارايت مركز شباب القّرية ومركز شباب الزالق يف 

الخامسة والربع عىل استاد نادي اتحاد الريف، ويف املباراة 
الثانية ضمن املجموعة ذاتها يلعب مركز شباب السنابس 

ضد مركز شباب كرباباد يف الساعة السابعة والربع.
املباراة األوىل تختلف فيها الطموحات، ففريق القّرية خرس 
يف الجولة األوىل من سلامباد بثالثة أهداف مقابل هدفني، 
ويف الجولة الثانية حّول تأخره بهدفني دون مقابل إىل فوز 

مستحق بثالثة أهداف مقابل هدفني، ويأمل يف مواصلة 
انتصاراته اليوم، لكنه سيصطدم بفريق مركز شباب الزالق 

القوي وصاحب النقاط الست يف املجموعة والتي جمعها من 
فوزين متتاليني يف الجولة األوىل بهدفني مقابل هدف واحد، 

ويف الجولة الثانية حقق انتصاراً مهاًم عىل فريق منافس وهو 
مركز شباب الهملة بهدف دون مقابل، ويأمل أن تتواصل 

عروضه القوية بالفوز عىل القّرية.
املباراة الثانية ستجمع السنابس وكرباباد، فاألول تلقى 

خسارتني متتاليتني من أبوصيبع بهدفني دون مقابل يف الجولة 
األوىل، أما يف الجولة الثانية فقد خرس من سلامباد بهدف 

دون مقابل قبل عرش دقائق من نهاية املباراة، ويتطلع إىل 
الفوز عىل كرباباد الذي يخلو رصيده من النقاط لخسارتيه 

من الهملة بهدفني مقابل هدف واحد وبصعوبة، ويف الجولة 
الثانية خرس كرباباد من القّرية بثالثة أهداف مقابل هدفني. 

علي أحمد

هاني صالح

محمد راشد

مركز شباب الزالق

السيد حسن مكي

أحمد عبدالرسول



تواصلت يوم أمس )األربعاء( فعاليات 
املؤمت��ر الع��ريب األول “دور الرياضة يف 
املس��تدامة”  التنمية  أه��داف  تحقيق 
ال��ذي تنظمه وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة بالتعاون م��ع مكتب األمم 
املتحدة يف مملك��ة البحرين واملجلس 
البدني��ة  والرتبي��ة  للصح��ة  ال��دويل 
والرياضة والرتويح، وذلك بفندق “آرت 
روتانا” بجزر أم��واج مبحافظة املحرق، 
وذلك بحضور الوكيل املس��اعد لشؤون 
الرياضة واملنش��آت خالد س��ليم الحاج 
والوكي��ل املس��اعد لش��ؤون الهيئ��ات 
واملراك��ز الش��بابية الش��يخ صق��ر بن 
س��لامن آل خليفة وعدد من املديرين 
واملس��ؤولني ب��وزارة ش��ؤون الش��باب 

والرياضة.
ويف الجلسة الثانية التي تناولت املحور 
الث��اين م��ن املؤمت��ر “دور الرياضة يف 
تنفي��ذ األه��داف االقتصادي��ة للتنمية 
الورق��ة  يف  تح��دث  املس��تدامة”، 
األوىل رئي��س منظم��ة األم��م املتحدة 
االس��تثامر  وترويج  الصناعية  للتنمي��ة 
للتكنولوجيا، هشام حسني، إذ استعرض 
للصحة  العنقودية  “الش��بكات  برنامج 

والعافية” يف مملكة البحرين.
وق��ال حس��ني إن الربنام��ج يهدف إىل 
تعزي��ز ونرش مفاهي��م ومبادئ الصحة 
وتش��جيع الس��لوكيات وأمن��اط الحياة 
الصحية وذلك للحد من انتشار األمراض 

غري السارية والتقليل من مضاعفاتها.
وذك��ر حس��ني أن برنام��ج الش��بكات 
العنقودي��ة للصح��ة والعافي��ة يتعلق 
بج��ذب االس��تثامرات االجنبية وتعزيز 
االس��تثامرات املحلي��ة يف مجال الصحة 
والعافية، منوها باملبادرة املتميزة التي 
تقدمت به��ا مملك��ة البحرين يف هذا 
الص��دد وتبنته��ا منظم��ة اليونيدو، إذ 

قام��ت املنظمة بإع��داد مجموعه من 
الدراس��ات يف مجموع��ة م��ن األقاليم 
واملناط��ق، حي��ث وج��دت أن حوايل 
36 ملي��ار دوالر أمرييك يت��م إنفاقها يف 
منطق��ة الخلي��ج الع��ريب كل عام عىل 
الصحة بس��بب املخاطر الناشئة بسبب 
التغذي��ة والعادات الس��لوكية، كام أن 
كل 7 من 10 أش��خاص بحرينيني بالغني 
يعانون من الوزن الزائد والس��منة، و4 
م��ن كل 10 يعانون م��ن ارتفاع ضغط 
 %  15 وح��وايل  والكلس��رتول،  ال��دم 

مصابون بارتفاع السكر يف الدم.
ولفت إىل أن برنامج االستثامر يف الصحة 

والعافية، هو أول برنامج من نوعه عىل 
العامل لتش��جيع االستثامرات  مس��توى 
الجديدة يف مج��االت الصحة والعافية، 
يت��م من خالل��ه توفري الدع��م العلمي 
التس��هيالت  العميل وكذلك  والتدريب 
اإلجرائية للبحرينيني الراغبني يف تأسيس 
الصحي  بالجان��ب  تهت��م  مرشوع��ات 
واحتضانه��ا وتوجيهه��ا لوضعه��ا عىل 

السكة الصحيحة نحو النجاح.
وع��دد حس��ني املج��االت الت��ي ميكن 
االس��تثامر فيها ضم��ن الربنامج، وهي: 
املطاع��م الصحي��ة، ومح��ال التغذي��ة 
البدني��ة  اللياق��ة  ون��وادي  الصحي��ة، 

والعقلية، ونوادي االستجامم، والسياحة 
االس��تجاممية،  والس��ياحة  العالجي��ة، 
والصح��ة يف العمل، إىل جانب مجاالت 
ومكافح��ة  والتخس��يس،  الَج��امل، 
الغذائي��ة،  واملكم��الت  الش��يخوخة، 
م��ن  وغريه��ا  العضوي��ة،  والزراع��ة 
االستثامرات التي يقدم أفكارها الشباب 
البحريني أو رواد األع��امل الراغبني يف 

االنضامم للربنامج.
ويف الورق��ة الثانية بنفس املحور والتي 
حملت عنوان “دور الرياضة يف تحقيق 
الثق��ة املجتمعي��ة م��ن وجه��ة نظ��ر 
اقتصادي��ة”، أكد مدير برنامج االقتصاد 

للدراس��ات  البحرين  مبرك��ز  والطاق��ة 
االس��رتاتيجية والدولي��ة والطاق��ة عمر 
االقتص��ادي  االزده��ار  أن  العبي��ديل، 
يشكل محورا أساسا يف أهداف التنمية 
املس��تدامة، ك��ام أن هن��اك دورا مهام 
لألع��امل الخريي��ة يف تحقي��ق ه��ذه 

األهداف.
وأوض��ح العبي��ديل خ��الل الورقة حول 
وصول العلامء اىل اس��تنتاج هو أن أحد 
أه��م أس��باب النمو االقتص��ادي خالل 
الع��ر الحديث، الذي ب��دأ مع الثورة 
الصناعية يف اململك��ة املتحدة يف القرن 
الثام��ن عرش هو انتش��ار الثقة بني كل 
عنارص املجتمع، كاملنتجني واملستهلكني.
وأش��ار العبي��ديل خ��الل الجلس��ة، اىل 
اكتش��اف أخري لعل��امء االقتصاد حول 
اسباب ارتفاع معدالت الثقة يف املجتمع 
ترجع اىل الرياضة ألسباب ذكرها، االول: 
الرياضة الجامعية تخلق فرصا للتفاعل 
البناء م��ع اآلخري��ن، وثانيا: تتس��بب 
الكياموية  االف��رازات  ببع��ض  الرياضة 
داخل الجس��م التي تقلل من الش��عور 
بالتوتر، وتؤدي باملتمرن إىل أن يش��عر 

بالراحة النفسية.

حمل املحور الثاين من املؤمتر عنوان 
“دور الرياضة يف تنفيذ األهداف البيئية 
للتنمية املستدامة”، وتحدث يف الورقة 

األوىل املدير العام السابق للمشاريع 
والصيانة بالهيئة العامة للرياضة 

بندر السعد، الذي استعرض الخلفية 
التاريخية وخطة التنمية املستدامة 

الخمسية يف اململكة العربية السعودية.
وتحدث بندر السعد عن االبعاد 
النامئية لربنامج التحول الوطني 

باململكة، الذي يتضمن االرتقاء بالرعاية 
الصحية، تحسني مستويات املعيشة 

والسالمة، ضامن استدامة املوارد 
الحيوية، تعزيز التنمية املجتمعية 

وتطوير القطاع غري الربحي، تحقيق 
التميز يف األداء الحكومي، متكني فئات 
املجتمع من دخول سوق العمل ورفع 

جاذبيته، االسهام يف متكني القطاع 
الخاص وتطوير القطاع السياحي 

والرتاث الوطني.
وقال السعد إن إنشاء املنشآت الرياضية 

تعترب إحدى أهم نقاط التصميم 
الحرضي وواحدة من أفضل املستوعبات 

التي متكن من تحقيق االستقطاب 

والتناغم بني مختلف رشائح املجتمع، 

الفتا إىل أن دميومة املنشآت وانسجامها 

مع املعايري واملامرسات العاملية سيمكن 

الدول من استرشاف املستقبل والتوافق 

مع متطلباته ومعطياته بكفاءة واقتدار، 

ويفتح املجال أمام املنشآت الرياضية 

الباب للقيام بأداء مهامها ودورها 

الطليعي بأعىل مستوى.

وتطرق السعد يف ورقته إىل محدودية 

املنشآت الرياضية التي ال ميكن 

استغاللها بالشكل السليم، مستعرضا 

تطور املدن الرياضية يف اململكة التي 

أنشئت بناء عىل رغبات املستفيدين 

من األندية وليس اقتصارا عىل الالعبني 

املحرتفني، إضافة إليجاد إيجاد منهجية 

تصنيف محددة، عرب تحديد أدوارها 

وارتباطها ببعض والتي ميكن تطويرها، 

وتعريف أنواعها.

وأشار إىل صعوبة تصنيف املنشآت 

الرياضية من ناحية الصنف والنوع، 

وإيجاد بدائل التصنيف يف 4 أنواع 

رئيسة للمنشآت وهي )الساحات 

البلدية والرياضية والحدائق، املراكز 

الرياضية، األندية الرياضية واملجمعات 

الرياضية واالستادات(.

وتطرق إىل مفهوم املنظومة الرياضية 

وهيكلتها وطريقة عملها، وتطور 

هيكل منظومة الرياضة يف السعودية، 

مضيفا بأن جميع الجهات الحكومية 

والهيئات املساندة والقطاع الخاص 

والهيئات الرياضية قطاع التعليم العام 

والتعليم العايل، قطاع البلديات، القطاع 

العسكري والخاص، الرياضة النسائية، 

الجانب الصحي االستثامر والخصخصة، 

هي عنارص مهمة يف هيكلة نظام 

الرياضة يف اململكة.

ويف الورقة الثانية التي حملت عنوان 

“فرص تعزيز الوعي البيئي وتحفيز 

السلوك من خالل الرياضة” تحدثت 

مسؤول تنسيق التنمية اإلقليمية مبكتب 

األمم املتحدة للبيئة مبكتب غرب آسيا، 

ميالين هاتشينسون، حول تأثري البيئة 

عىل الرياضة والرياضة عىل البيئة، 

وأهداف التنمية املستدامة الرئيسية 
ورفع الوعي والرياضة كحافز لتغيري 

السلوك.
وبينت ميالين أهمية تسخري قوة 

الرياضة لدعم وتعزيز منط الحياة 
املستدام والصحة، والعمل بشكل 

وثيق مع الحكومة وأصحاب املصلحة 
الرياضيني املختلفني كوسيلة إبداعية 

تعني تنفيذ رؤية 2030.
وقالت ميالين إن الرياضة والبيئة هام 
حلفيني طبيعيني، إذ تنعكس الرياضة 

عرب العديد من أهداف التنمية 
املستدامة، مع فرص هائلة من حيث 
األهداف والغايات املتعلقة بحليفها 

البيئي.
وأضاف أن البيئة نظيفة والصحية مهمة 

جًدا من أجل حامية صحة الرياضيني 
وأدائهم.

وذكرت أيًضا أن األحداث الرياضية 
ميكن أن تؤثر عىل البيئة، ولذا يجب 
القيام بالكثري من األعامل التي تحد 
وتقلل تأثري األحداث الرياضية عىل 

البيئة.

حسين: أنماط الحياة الصحية تحد من انتشار األمراض

السعد: المنشآت الرياضية أفضل المستوعبات لشرائح المجتمع

الجلسة الثانية بمحور األهداف االقتصادية للمؤتمر العربي

البيئية الثالثة بمحور األهداف  الجلسة 

العبيدل��ي: االزده��ار االقتص��ادي مح��ور أس��اس للتنمي��ة المس��تدامة

ميالن��ي تؤك��د على أهمي��ة تنش��يط التغيير الس��لوكي لحماي��ة البيئة

 جانب من الجلسة الثانية

جانب من المشاركين في المؤتمر ميالنيبندر السعد

وزارة شؤون الشباب والرياضة                 اللجنة اإلعالمية

 عمر العبيدلي هشام حسين
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ويف املحور الرابع من اليوم الثاين 

للمؤمتر الذي ناقش تفعيل الرشاكات 

الرياضية لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة، عرض أحمد جناحي مدير 

الرشاكة املجتمعية يف “متكني البحرين” 

تقريراً موجزاً عن نشاط الرشكة يف 

مملكة البحرين منذ تأسيسها عام 

2006، مشرياً إىل أن صندوق متكني قدم 

للمؤسسات واألفراد لغاية اآلن )مليار 

دينار( بحريني.  وكشف جناحي عن 

الحلم املشرتك بني الصندوق واملؤسسات 

الرياضية الرسمية يف اململكة مثل 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 

ووزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة 

األوملبية البحرينية واالتحادات واألندية 

وغريها من املراكز الشبابية هو أن 

تتحول الرياضة إىل قطاع اقتصادي 

شامل ومتكامل بحيث تصبح الرياضة 

فعلياً من أوجه التنمية االقتصادية 

املستدامة. 

وقال جناحي:” بدأنا بالفعل منذ عامني 

عقد الكثري من االجتامعات مع القطاع 

الشبايب والريايض، ونتشارك األحالم 

بأن تصبح الرياضة مورداً ال مستهلكاً 

للميزانيات الحكومية ملا لذلك من أثر 

بالغ يف تحقيق أهدافها االسرتاتيجية، 

والعالقة يف ذلك تشاركية من جميع 

الجهات ذات العالقة واملسؤولية تقع 

هنا عىل الجميع”.  مضيفاً:” تجربة 

متكني بعد 12 عاماً من تأسيسها غنية 

من الخربات، ولكن يجب الوقوف عند 

ان الصندوق ال يدعم فقط الجانب 

الريايض والشبايب فهي تقع عىل عاتقها 

دعم املؤسسات واألفراد وتأهيل الشباب 

البحريني لذلك فإن التحديات التي 

تواجهها الرياضة يف البحرين أكرب من 

اإلمكانات الحالية لكنها بالتأكيد ليست 

أكرب من األحالم والطموحات”.  وأشار 

جناحي إىل أن متكني ساهمت منذ 

التأسيس بدعم 47 ألف مؤسسة و120 

ألف فرد وساعدت الكثري بتحقيق 

مرشوعات رائدة وناجحة، مؤكداً أن 

املعايري التي تتبعها دقيقة للغاية عرب 

رؤيتها االقتصادية التي تقوم عىل 

ثالثة محاور هي )العدالة، االستدامة، 

التنافسية(، وتستهدف متكني الشباب 

البحريني يف سوق العمل.  كام ذكر 

جناحي أن فكرة مرشوع متكني ورأس 

املال له يعتمد عىل اقتطاع ما نسبته 80 

% من رسوم تجديد الرتاخيص لألجانب 

يف سوق العمل مقابل 20 % تذهب إىل 

ميزانية الدولة وذلك بعد التوجيه املليك 

السامي الذي كان له الدور األهم يف 

نجاح متكني حتى اآلن. 

 أحمد جناحي جانب من المحور الرابع

“تمكين” تستهدف تحقيق “حلم” تحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي شامل
ال��ج��ل��س��ة ال��راب��ع��ة ب��م��ح��ور ال��ش��راك��ات ال��ري��اض��ي��ة... ج��ن��اح��ي: 
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)وكاالت(: مل يكن أشد املتفائلني، يتوقع 
إقصاء برشلونة اإلسباين، من ربع نهايئ 
دوري أبط��ال أوروب��ا، بعدما فاز عىل 

روما، يف مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.
وأثب��ت الفريق اإليط��ايل، أن العزمية 
تصنع املعجزات، بعدما تغلب الثالثاء، 
ع��ىل برش��لونة، بثالثي��ة نظيفة، عىل 
ملعب األوملبيك��و، يف إياب ربع نهايئ 

دوري األبطال.
وس��حب فري��ق العاصم��ة اإليطالية، 
البساط من تحت قدم الجميع، وقدم 
أمام العمالق اإلسباين، برشلونة، واحدة 

من أجمل مبارياته يف هذا املوسم.
وأظه��ر نج��وم روم��ا، ندي��ة كبرية يف 
مقارعة برش��لونة، إذ استبس��ل العبو 
فريق العاصمة اإليطالية، ومل يفسحوا 
املجال لفريق برش��لونة اإلسباين، الذي 
ظل غري مس��توعب ملا يح��دث، فيام 
واص��ل نجوم روم��ا، صناع��ة ملحمة 

كروي��ة، تفاعل معها جمه��ور ملعب 
األوملبيكو.

وبعدم��ا نال فريق برش��لونة، الس��نة 
املاضي��ة، الكث��ري م��ن الثن��اء، عقب 
عودت��ه التاريخية أم��ام فريق باريس 
س��ان جريمان، أىت ال��دور عىل الفريق 
الكتال��وين، ليتجرع امل��رارة من نفس 

الكأس.
وق��دم العم��الق اإلس��باين، أداء ُمحريا 
طرح أكرث من عالمة اس��تفهام، خاصة 
وأن الفري��ق متخم بالكثري من النجوم 
وعىل رأس��هم أحس��ن العب يف العامل، 
5 م��رات، ليونيل مييس، الذي فش��ل 
يف اخرتاق دف��اع الفريق اإليطايل وهز 

الشباك.
ويبدو أن العب��ي الفريق الكتالوين قد 
وقعوا يف مصي��دة نتيجة الذهاب )-4
1(، إذ غاب��ت عنه��م ال��روح القتالية 
العالية، ودخلوا املباراة وكأنهم حجزوا 

مس��بقا تأش��رية املرور إىل دور نصف 
النهايئ من مسابقة الكأس ذات األذنني.
ولعب مدرب الفريق الكتالوين، إرنستو 
فالف��ريدي، بتحفظ��ه املعه��ود ه��ذا 
املوسم، إذ أفسح العبو برشلونة املجال 
لالعبي فري��ق العاصمة اإليطالية، من 
أج��ل التق��دم يف النص��ف الث��اين من 
ملعب برش��لونة، الذي ظ��ل ُيدافع يف 

فرتات طويلة من املباراة.
كام كشفت هزمية برشلونة، أن الفريق 
ُيع��اين من مش��اكل يف خط��ي الدفاع 
والوس��ط، خاصة مع تق��دم البعض يف 
الس��ن، مثل إنييس��تا، وتذب��ذب أداء 
البع��ض اآلخر، مثل بيكيه وس��يميدو 

وأندريه جوميز.
في��ام يط��رح تحف��ظ فالف��ريدي، يف 
اللق��اءات الكب��رية، أك��رث م��ن عالمة 
الكتال��وين  الفري��ق  أن  إذ  اس��تفهام، 
ُمتع��ود عىل الس��يطرة ع��ىل املباراة 

واحتكار الك��رة ألطول ف��رتة ممكنة، 
بي��د أنه أصبح م��ع املدرب اإلس��باين 
فالف��ريدي، ُيق��دم ك��رة قدم تتس��م 
بالواقعية وتحقي��ق نتيجة الفوز، عىل 
حساب األداء واملتعة، التي عود فريق 

برشلونة عشاقه عليها.
إيزيبي��و دي  روم��ا،  م��درب  وق��دم 

من  كواح��د  اعت��امده  فرانشيس��كو، 
أفضل املدرب��ني يف الق��ارة األوروبية، 
فقد اعتمد املدرب، عىل خطة تكتيكية 
مختلفة متاما عن لقاء الذهاب )-4-5
3-3 1

2-5(، مس��تفيدا من الك��رات العالية 
خلف خ��ط دفاع برش��لونة، والضغط 

العايل عىل حامل الكرة.
وإىل جان��ب خطة امل��درب امُلحكمة، 
ظه��ر جلي��ا أن دي فرانشيس��كو أعد 
العبيه جي��دا عىل املس��توى النفيس، 
الذي ساهم بالتأكيد يف صناعة ملحمة 
روم��ا الكروي��ة، في��ام ودع برش��لونة 

البطولة من الباب الضيق.

روما حقق “المعجزة” بأمسية تاريخية

)وكاالت(: أب��رزت الصح��ف اإليطالية، 
أمس األربعاء، إنج��از روما، بتأهله إىل 
نصف نهايئ دوري أبط��ال أوروبا، بعد 
فوزه، يف إياب ربع النهايئ، عىل برشلونة 

اإلسباين، بثالثية نظيفة.
وكتبت صحيفة الكوريري ديلو سبورت، 
“روم��ا  األوىل  صفحته��ا  رأس  ع��ىل 
بثالثية  أس��طورية  ع��ودة  األس��طورة، 
نظيفة، عىل برش��لونة، بقيادة قائدهم 

ليونيل مييس”.
وتابع��ت “روما قل��ب النتيجة وصعد 
لنصف نه��ايئ دوري األبط��ال، دجيكو 
ودي فرانشيس��كو يؤمنان: س��نصل إىل 

نهايئ كييف”.
كام كتب��ت عن مب��اراة يوفنتوس أمام 
ري��ال مدري��د، عىل ملعب س��انتياجو 
برنابيو “البيانكون��ريي يف مدريد ألجل 
ال��رد ع��ىل خس��ارة الذه��اب بثالثية 
نظيفة، وبوفون: يج��ب علينا أن نقهر 

املستحيل”.
بينام احتف��ت توتو س��بورت، بانتصار 
ن��ادي روما، وكتبت “النش��وة يف روما، 
يوفنتوس.. أرأيت كيف ميكنك فعلها؟”.
كام ودعت الصحيفة، الالعب الس��ابق 
لتورين��و، س��اورو توما، وال��ذي وافته 
املنية، الثالثاء، وكان آخر من تبقى من 

جيل تورينو العظيم يف املايض، وكتبت 
“رحي��ل آخر العب��ي الجي��ل الذي ال 

ُيقهر”.
بين��ام كتبت صحيف��ة ال جازيتا ديلو 
س��بورت “اإلمرباط��ور روم��ا، قل��ب 
النتيج��ة عىل البارس��ا وحق��ق عودة 
تاريخية ليتأهل لنصف نهايئ األبطال، 
دجيكو ودي رويس قادا تلك امللحمة 
أمام مي��يس، والتي أنهاه��ا مانوالس 
بنج��اح، محم��د صالح يتق��دم مع 
ليفرب��ول كذل��ك إىل نص��ف النهايئ 

وخروج لفريق املدرب جوارديوال”.

)وكاالت(: أب��رزت الصحافة اإلس��بانية، 
الخ��روج  األربع��اء،  أم��س  الص��ادرة 
املفاجئ لربش��لونة من ربع نهايئ دوري 
أبطال أوروبا، وسقوط مانشسرت سيتي 

يف ميدانه، أمام ليفربول.
وعنون��ت صحيفة “م��اركا” املدريدية: 
“الس��قوط بالكامل يف أوروبا.. برشلونة 
وس��يتي جواردي��وال يس��قطان يف ربع 
نه��ايئ األبط��ال”. وتابع��ت: “كارثة يف 
روما لفريق فالف��ريدي.. عودة تاريخية 
بأهداف دجيكو ودي رويس ومانوالس”.
وأضافت الصحيفة: “مانشس��رت س��يتي 
س��جل مبكرا، لك��ن ليفرب��ول مل يعط 
فري��ق بيب خيارات الع��ودة، والحكم 

الهوز طرد جوارديوال”.
ويف الجزء األس��فل م��ن الغالف، قالت: 

“مدريد م��ن أجل نصف النهايئ الثامن 
عىل التوايل”.

وعن مب��اراة بايرن ميونخ وإش��بيلية، 
عنونت الصحيفة: “البحث عن معجزة 

يف ميونخ”.
ومن جانبها، قالت صحيفة “آس”: “عرثة 
كتالونية”، ونقلت ترصيحات فالفريدي 
عن روم��ا: “لقد لعبوا ك��ام يريدون”. 
وحول خروج مانشسرت سيتي، عنونت: 
“السيتي يخرس مرة أخرى والهوز يطرد 
جوارديوال”. وبشأن مباراة ريال مدريد 
ويوفنتوس، أب��رزت: “زيدان يحذر من 
الثق��ة املفرطة، وهيجواي��ن يعود مرة 

أخرى للربنابيو”.
ويف عن��وان آخ��ر، قال��ت الصحيف��ة: 

“إشبيلية وأحالم )الفذ( يف ميونخ”.

وهاجم��ت صحيف��ة “س��بورت” 
إذا  برش��لونة،  الكتالوني��ة، العبي 

عنونت: “فشل دون أسباب”.
وأضافت: “بدون خطة.. فالفريدي 
خطط ملب��اراة دفاعي��ة، ومل يقم 
ب��أي تغي��ريات من أج��ل تجنب 

الخروج”.
الصحيف��ة: “هزمي��ة..  وتابع��ت 
برش��لونة ترك الع��ودة لروما يف 
مباراة مؤسفة، ليواصل الفشل يف 

ربع نهايئ دوري األبطال”.
ويف الجزء األس��فل من الغالف، قالت: 
“خوف فالفريدي تسبب يف الخروج من 
تش��امبيونز ليج آخ��ر يف حقبة ليونيل 
مييس”. وحول مباراة مانشس��رت سيتي 
وليفربول، عنونت: “السيتي يركض نحو 

ماتيو”.
أم��ا صحيف��ة “مون��دو ديبورتيف��و”، 
فاستخدمت تعبري: “السقوط يف روما”.
وتابعت: “برش��لونة غ��ري املنظم يودع 
رب��ع نهايئ التش��امبيونز ليج بثالثية يف 

ملعب األوملبيكو”.

غالف ال جازيتا

غالف سبورت 

ملحمة األولمبيكو

اإلمبراطور روما

سقوط كتالوني كامل 

سسكا- ارسنال

سالزبرغ- التسيو
مرسيليا- اليبزغ

سبورتينغ- اتلتيكو

22:05

22:05
22:05

22:05
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الدوري االوروبي
اياب ربع النهائي

حان وقت التغيير
)وكاالت(: اعتذر 

سريجيو بوسكيتس، 
العب برشلونة، 
لجامهري فريقه، 

بعدما ودع دوري 
أبطال أوروبا، من 
دور الثامنية، عىل 

يد روما.
وقال بوسكيتس، يف 

ترصيحات نقلتها 
صحيفة “دييل 

ستار”الربيطانية: “لقد كانت ليلة عصيبة وحزينة وللنسيان، 
نحن ملتزمون باالعتذار للجامهري بسبب الطريقة التي سقطنا 

بها”. وأضاف: “هذه أقوى رضبة موجعة تعرضت لها، خالل 
فرتة تواجدي يف برشلونة، بسبب الطريقة التي حدثت بها”.
وتابع: “سأكذب إذا قلت إننا ميكننا تعلم الدرس من هذه 

الهزمية، ألننا يف املوسم املايض خرسنا أيضا يف ربع النهايئ )أمام 
يوفنتوس(، وتقريبا بنفس الطريقة”.

واختتم بوسكيتس: “نتائجنا يف أوروبا خالل آخر عامني، مل تكن 
عىل ما يرام، نحن نحتاج إىل تغيري كبري، إذا أردنا الفوز بلقب 

دوري األبطال مجددا”.

)وكاالت(: أبدى يورجن كلوب، املدير 
الفني لليفربول، تعجبه من تسجيل 

فريقه ل�5 أهداف، يف مرمى مانشسرت 
سيتي، خالل ذهاب وإياب دور ال�8 

لدوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب، يف ترصيحات نقلتها صحيفة 

“إيفينينج ستاندرد”: “سجلنا خمسة 
أهداف ضد مان سيتي، وتلقينا هدًفا 
واحًدا فقط، هذه األرقام غري ممكنة 

عادًة”.
وأضاف: “وجد األوالد حال يف الشوط 

الثاين، وسجلنا هدفني، رغم أنه كان أمامنا 
فرصتني أو ثالث بالفعل يف الشوط األول، 

أعتقد أننا نجونا من العاصفة!”.
وكان ليفربول قد فاز ذهابا عىل أرضه، 
بثالثية نظيفة، قبل أن يكرر تفوقه يف 

اإلياب، بهدفني لهدف، رغم أن السيتي 
تقدم بهدف مبكر، عن طريق جابرييل 

جيسوس.
ويرى جيمس ميلرن، العب وسط ليفربول، 

أن الهدف املبكر الذي سجله مانشسرت 
سيتي يف مباراة الفريقني، عىل ملعب 

االتحاد، ساهم يف صحوة الريدز.

وتقدم مانشسرت سيتي مبكرًا بهدف، قبل 
أن يقلب ليفربول الطاولة، ويحقق الفوز 

بنتيجة )1-2(، ليعرب إىل نصف النهايئ، 
خاصة أنه فاز بثالثية نظيفة يف مباراة 

الذهاب عىل ملعب أنفيلد.
وقال ميلرن يف ترصيحات نرشتها إذاعة “يب 
يب يس” الربيطانية: “مانشسرت سيتي فريق 

جيد لقد وضعنا تحت الضغط وحصلوا 
عىل فرص لكننا أظهرنا قيمتنا يف الشوط 

الثاين”.
وتابع جيمس: “استقبالنا لهدف مبكر 
ساهم يف صحوتنا بعد الضغط الكبري 

الذي تعرضنا له يف الشوط األول بينام 
يف الثاين كنا أكرث صالبة لكننا يف حاجة 

لتطور”. وأشار: “الجميع يعرف كم هو 
جيد التغلب عىل مانشسرت سيتي الذي 
مينحنا ثقة كبرية لكن يتوجب علينا أن 

نكون أفضل يف الدور املقبل”.

)وكاالت(: أعرب املدرب اإلسباين، بيب 
جوارديوال، عن حزنه لخروج فريقه 

مانشسرت سيتي، من دور الثامنية لدوري 
أبطال أوروبا، موضًحا سبب طرده خالل 

لقاء اإلياب أمام ليفربول.
وخرس املان سيتي أمام ليفربول، ذهاًبا 

وإياًبا، 0�3، و1�2، عىل التوايل.
وقال جوارديوال، يف املؤمتر الصحفي 

“قلت )هدف(، عندما مررت الكرة إىل 
لريوي ساين، لهذا طردين، كانت النتيجة 

ستختلف، لو أنهينا الشوط األول متقدمني 
بثنائية نظيفة”. وأوضح “قرارات الحكم 
تصنع الفارق. قلت له بكل بساطة إنه 

كان هدفا؛ تحليت باللباقة والصواب ومل 
أسّبه، لكن ماتيو الهوز من طراز مختلف. 

يحب أن يبدو مميزا ويروق له أن يكون 
مختلفا”. وتابع “أعرفه من إسبانيا وأعلم 

حبه ألن يظهر بصورة املختلف. عندما 
يرى الناس شيئا، يقرر هو عكسه متاما. مل 

أقل له شيئا يستوجب طردي”.
وتعرض جوارديوال، للطرد بعد اعرتاضه 

عىل الحكم اإلسباين أنطونيو الهوز، لعدم 
احتساب هدًفا لفريقه، يف الدقائق األخرية 

من الشوط األول.
وأضاف جوارديوال، يف ترصيحات، أبرزتها 

قناة يب يت سبورت “يف البداية، تهانينا 
لفريق ليفربول، سنعود أقوى إىل هذه 

املسابقة املوسم املقبل”.
وتابع “يف اللحظات املهمة، نفتقد 

للقرارات الصائبة، الحكم شخص مهم، 
يحب أن يكون مختلفا، عندما يدعي 

الناس أمورا معّينة، فإنه يقّرر عكسها”.
وأوضح “األمر مختلف، عندما سجل 

محمد صالح هدفه من تسلل يف أنفيلد، 
ومختلف أيضا عندما مل يتم احتساب 

هدف يف أنفيلد، أحرزه خيسوس بداعي 
التسلل، يف هذه املسابقة جميع الفرق 

متساوية، وقرارات الحّكام مهّمة”.
وختم جوارديوال حديثه بقوله “مررنا 

ب� 10 أشهر ممّيزة، يجب أن نتعاىف 
ذهنيا، لخوض املباريات ال� 6 املتبقية 
من املوسم، سجل انتصاراتنا يف األشهر 

املاضية، مذهل”.

جوارديوال ينتقد الحكم ليفربول يحلق في سماء مانشستر

ليفربول جدد التفوق على سيتي وتأهل

بيب جوارديوال 

سيرجيو بوسكيتس



اأعلن القائمون عل����ى مهرجان “كان”، ان�ضمام 
الأول����ى  للم����رة  ن����ولن  كري�ضتوف����ر  املخ����رج 

لفعالي����ات ال����دورة ال����� 71 له����ذا الع����ام، اإذ 
�ضي�ض����ارك بن�ضخة مرممة م����ن فيلم املخرج 
 A Space  :2001( كوبري����ك  �ضتانل����ي 
الق�ض����م اخلا�����ص  وك�ض����ف   .)Odeyssey
بالأفالم الكال�ضيكية للمهرجان عن ان�ضمام 

املخ����رج الكب����ر بن�ضخة 70 ملي م����ن الفيلم 
ال�ضهر.

و�ضيق����وم ن����ولن بتق����دمي الن�ضخ����ة اجلدي����دة 
بفعالي����ات املهرجان يف 12 مايو املقب����ل، و�ضيتم ح�ضور 

جنلة كوبري����ك كاثرينا، و�ضهره املنتج جان هارل����ن. ومن اأجل ن�ضخة 
الفيل����م، �ضين�ضم نولن للمرة الأولى يف تاريخ املهرجان، و�ضيقوم بجل�ضة نقا�ضية 

عن الفيلم يف 13 مايو.
ومن املقرر اأن يتحدث نولن ع����ن م�ضرته الإخراجية طوال ال�ضنوات املا�ضية، 

وعن حبه لأفالم املخرج �ضتانلي كوبريك.

يب���دو اأن الأم���ر ل���ن يتوق���ف عند ق���رارت حظر 
ال�ضيلفي على ال�ضجادة احلمراء و الغاء العرو�ص 

ال�ضحفي���ة لالأف���الم امل�ضارك���ة مبهرجان كان 
.Netflix ال�ضينمائي بل امتد الأمر لي�ضمل

اأعل���ن مدير املهرج���ان، تري فرميو عن 
خروج اأفالم Netflix من امل�ضابقة الر�ضمية 
للمهرج���ان ب���دًءا م���ن ال���دورة ال71، املقرر 
اإقامتها يف الفرتة من 8 اإلى 19 مايو املقبل.

وخالل ح���واره م���ع Le film fran ais اأو�ضح 
فرمي���و اأن���ه ل يزال باإم���كان Netflix و�ضب���كات البث 

الأخ���رى عر�ص اأفالمه���م خارج املناف�ض���ة ولكنهم لن يناف�ض���وا يف �ضباق ال�ضعفة 
The Meyero w للمخرج بنوج جون هو و Okja  للذهبية. ي�ضار اإلى اأن عر�ص فيلمي

itz Stories للمخ���رج نوح بومب���اك العام املا�ضي �ضمن املناف�ضة الر�ضمية للمهرجان 
اأثار �ضجة عاملية.

نوالن

خارج كان السينمائي

Salute

ُعرف���ت �ض���ارا جي�ضيكا باركر باأنها دائما تنتقي املالب�ص املميزة، خ�ضو�ض���ا اإذا كان الأمر يتعلق بح�ضورها احلفالت 
.red carpet �الكربى واملهرجانات وال�ضر على ال

 ”Dolce & Gabbana Alta Giorella Exhibition“ لك���ن جي�ضيكا �ضدمت ع�ضاقها وحمبيها، بظهوره���ا يف
بنيوي���ورك مرتدي���ة cape مطبوعا عليه الورد باللون الوردي، مع غطاء للراأ�ص باللون الأخ�رض، وف�ضتانا باللون الذهبي 

من style الثمانينات. وعر�ضت باركر مالب�ضها للبيع يف مزاد؛ من اأجل اخلر، فتم بيع ف�ضتانها ب� 280 األف دولر.

تقدم �رضك���ة “نتفليك�ص” خالل �ضه���ر اأبريل قائمة 
ت�ض���م 10 اأفالم رعب جدي���دة، �ضتزيد م���ن حالة الإثارة 

لدى املتابعني

 Mexico Barbaro
ُيعر����ص الفيل���م 8 ق�ض����ص رع���ب م���ن ال���رتاث 
املك�ضيك���ي القدمي، منها اأ�ضطورة “البعبع”، اإلى جانب 
ال�ضياط���ني، والأ�ضباح، واملوتى الأحي���اء، وحتى الآن مل 
تتج���اوز ن�ضبة من اأنهوا م�ضاه���دة الفيلم 30 %، ح�ضب 

اإح�ضاءات “نتفليك�ص”. 

II Centipede Human The 
يحك���ي الفيل���م ع���ن �ضخ����ص وحي���د م�ضط���رب، 
ومهوو�ص ب�ضدة بح����رضة “اأم اأربعة واأربعني”، لدرجة اأنه 
يختط���ف اأ�ضخا�ضا بطريق���ة ع�ضوائية، ويقي���د اأيديهم 

واأرجله���م، ويح���اول حتويلهم اإلى هذه احل����رضة، والعمل 
يو�ضف باأنه دموي ومقزز ول ين�ضح مب�ضاهدته، فهناك 
بالتاأكيد �ضب���ب لعدم قدرة كل الأ�ضخا����ص على اإكمال 

متابعته. 

 Teeth
عندما تتعر�ص مراهق���ة يف الثانوية العامة ملحاولة 
اعت���داء جن�ضي، تكت�ضف اأن ج�ضمها لديه و�ضائل دفاعية 
خارقة، فجهازها الأنثوي ميتلك اأ�ضنانا، الفيلم له ق�ضة 
غريبة للغاية جتعلك تت�ضاءل كيف ياأتون بهذه الأفكار، 
لك���ن اأ�ضحاب العم���ل يرون اأن���ه يقدم ق�ض���ة حتذيرية 

للرجال، اأكرث من كونه فيلم رعب.

Conjuring The
مبني على ق�ضة حقيقية، ومعظم الأفالم التي ُتبنى 
عل���ى ق�ضة حقيقية تلقى رواًج���ا جماهرًيا كبًرا، فنحن 
نح���ب اأن ن���رى الآخرين مرعوبني ب�ض���دة، يف حني جنل�ص 
نحن اآمنني اأمام �ضا�ضة التليفزيون نتخيل ما �ضنفعله لو 
كنا مكانهم، ويحكي The Conjuring عن اأ�رضة تنتقل 
اإلى منزل جديد لتب���داأ بعدها �ضل�ضلة من احلوادث التي 
توح���ي بتعر�ضهم مل����ص �ضيطاين، يحاول���ون مب�ضاعدة 

و�ضيطة روحانية التخل�ص من ال�ضياطني باملنزل.

Void The
اإذا كن���ت من ه���واة اأفالم الرع���ب الغريب���ة، والتي 

متتاز مبوؤث���رات ب�رضية عالية الدق���ة، فُين�ضح مب�ضاهدة 
فيل���م The Void، ال���ذي ي���دور ح���ول �ضاب���ط �رضط���ة 
ي�ضع���ى لإ�ضعاف م�ض���اب عل���ى الطريق بنقل���ه اإلى اأحد 
امل�ضت�ضفي���ات الغريب���ة، اإل اأن���ه يفاج���اأ ب�ضل�ضل���ة م���ن 

احلوادث الغريبة تالحق كليهما يف امل�ضت�ضفى.

Fever Cabin
يج���د جمموعة من املراهق���ني اأنف�ضهم حما�رضين يف 
كابينة بالغابة، بينما باخلارج ينت�رض فرو�ص ي�ضبب تاآكل 
حلم الب����رض، وتتحول اإج���ازة هوؤلء املراهق���ني اإلى حلقة 
رعب متوا�ضلة ي�ضغلهم �ض���وؤال واحد من ي�ضقط �ضحية 

لهذا الفرو�ص اأوًل، والفيلم ُي�ضّنف باأنه خيال علمي.

 Piranha
 يت�ضبب زلزال يف ان�ضقاق بحرة فيكتوريا، لتتحول 
مياه البحرة ال�ضافي���ة اإلى حمام من الدماء بعد مهاجمة 
�ضم���ك البرانا املتوح����ص اأهل البلدة، م���ن املعروف اأن 
اأ�ضماك البرانا من اأ�رض�ص الأ�ضماك التي تعي�ص يف املياه 
العذب���ة، وعلى الرغم من �ضغ���ر حجمها فاإنها قادرة على 

التهام �ضخ�ص باأكمله خالل دقائق معدودة.

 Raw
“اآكل حل���وم الب�رض” تيمة رعب �ضهرة ل تتوقف عن 
اإخافتنا حتى الآن، رمبا؛ لأنها مبنية على ق�ض�ص حقيقية 
فحت���ى الآن متار�ص بع�ص القبائ���ل الإفريقية يف مناطق 

جمهولة ه���ذه الع���ادة، وRaw من اأف�ض���ل الأفالم التي 
تناول���ت هذه التيمة يف ال�ضن���وات الأخرة، اإذ ي�ضتعر�ص 
ق�ض���ة مراهقة نباتي���ة تتحول اإل���ى اآكلة حل���وم ب�رض بعد 
جتربتها تن���اول حلوم نيئة كجزء م���ن �ضعائر ان�ضمامها 

لكلية الطب البيطري يف جامعتها اجلديدة.

 Jeruzale
عل���م  يدر�ض���ان  طالب���ني  ق�ض���ة  الفيل���م  ي���روي 
“الأنرثوبولوج���ي” اأو عل���م درا�ض���ة كل جوان���ب الب����رض، 
وكج���زء من درا�ضتهما يقرران الذه���اب لق�ضاء اإجازتهم 
ايف القد����ص، ب�ضفتها مهدا للح�ضارة، وهناك تواجههما 

�ضل�ضلة من الأحداث املرعبة خالل هذه الرحلة.

 Carnage Park
يحكي الفيلم عن زوجني يقومان ب�رضقة اأحد البنوك 
واأخذ امراأة رهينة هاربني اإلى �ضحراء كاليفورنيا، اإل اأن 
قنا�ض���ا م�ضطربا عقلًيا يراقبهما ط���وال الرحلة، ليجعل 
حياتهم���ا جحيًما. رغم اأن اأفالم الرعب الأجنبية، خ�ضو�ضا 
الأمركي���ة، حتتل ال�ض���دارة عاملًي���ا، ب�ضب���ب اهتمامها 
باملوؤث���رات اخلا�ض���ة، التي ت�ضيف لتل���ك الأفالم مل�ضة 
واقعي���ة كبرة، جتعل م���ن ال�ضهل عل���ى امل�ضاهدين اأن 
ينغم�ضوا متاًما يف الفيل���م وي�ضعروا بلذة الرعب، و�ضواء 
اختلفن���ا اأو اتفقن���ا على م�ضتوى اأف���الم الرعب امل�رضية، 
لكنها ت�ضمنت جتارب اأ�ضهمت يف ت�ضكيل وجداننا، فمن 

منا ين�ضى فيلمي “الإن�ص واجلن” و “التعويذة”. 
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اإعداد: طارق البحار

نيكلسون أفضل من ليدجر في دور “الجوكر”

 “سوني بيكتشرز” تنشر بوستر
”Hotel Transylvania“ 

ت�ض���در اجل���زء اجلدي���د م���ن ال�ضل�ضل���ة ال�ضت�رضافي���ة ل�ضتيفن 
�ضبيل���ربغ “ريدي بالي���ر ون” امل�ضتوحى من اأج���واء اأفالم اخليال 
العلمي يف الثمانينات، اإيرادات �ضباك التذاكر يف �ضالت ال�ضينما 
الأمركية منذ بدء عر�ضه يف عطلة عيد الف�ضح. نال الفيلم 41.2 

مليون دولر من الإيرادات يف الوليات املتحدة وكندا.
ويتن���اول ري���دي بالير ون، ال���ذي يعد من اأق���وى اأفالم اخليال 
العلم���ي، ق�ضة مراهق ين�ض���ى العامل الرمادي ال���ذي يعي�ص فيه 

�ضنة 2045 ليغو�ص يف عامل مليء باملغامرات واخلطر.
وت���دور الأح���داث بع���د م���وت اأح���د الأثرياء ال���ذي يطل���ق اأحد 
الفيديوه���ات، والت���ي يحف���ز فيه���ا جمموع���ة م���ن املت�ضابقني 
للح�ض���ول عل���ى ما ي�ضم���ى بي�ضة عي���د الف�ضح والف���وز برثوته 
الطائل���ة، لنج���د اأن هناك عددا من الواح���ات تتناف�ص فيما بينها 

للح�ضول على تلك البي�ضة والفوز بالرثوة.
وح�ضد الفيل���م 41.2 مليون دولر من الإي���رادات يف الوليات 
املتح���دة وكندا، بح�ض���ب اأرقام موؤقت���ة ن�رضتها �رضك���ة “اكزبيرت 

ريلي�ضنز”.
ه���ذا العم���ل ال���ذي �ضنفه النق���اد على اأن���ه �ضه���ادة ل�ضتيفن 
�ضبيلربغ، يزخر باملوؤثرات اخلا�ضة، وفيه اإ�ضارات كثرة لالأفالم 
الأك���رث �ضعبي���ة يف الثمانين���ات والت�ضعيني���ات، خ�ضو�ض���ا تلك 

الت���ي اأخرجها �ضتيفن �ضبيلربغ نف�ضه مث���ل “اإي تي” و “جوز” و 
“جورا�ضيك بارك”.

و “ري���دي بالي���ر وان” م�ضتوح���ى م���ن رواي���ة اآرن�ض���ت كالي���ن 
ال�ضادرة العام 2011، ع���ن جمموعة من الالعبني يف لعبة فيديو 
يف امل�ضتقب���ل، وهي اأحدث رواية �ضبابي���ة للبالغني التي تتحول 

اإلى فيلم ل� “هوليوود”.
ويقع اخلط الزمني للرواية يف العام 2045 يف العامل الفرتا�ضي 
الذي يطلق عليه “الواحة”، وهو عن �ضاب يق�ضي وقته وراء عامل 
الألعاب الفرتا�ضية لكت�ضاف الألغاز املخفية �ضمن املباريات.

وتناول���ت الرواية فرتة زمنية م�ضتقبلية عندم���ا ي�ضتنفد الب�رض 
الوقود الب���رتويل، وت�ضبح احلياة �ضعبة، ويج���د الفتى املراهق 
وايد نف�ضه يف عامل تخيلي يكر�ص فيه احلياة التي يتمناها بعيدا 
عن الواق���ع، ويكت�ضف من خالله اأ�رضارا وق���وى متكنه من العودة 
اإلى عقود �ضابقة يف املا�ضي واأ�ضياء اأخرى مل يكن يتخيلها اأبدا.
وكان ال�ضيناري�ض���ت زاك بن قد اأعلن م���ن قبل اأن اقتبا�ص كل 
اأح���داث الرواي���ة يف الفيلم �ضيك���ون اأمرا مكلفا ج���دا من الناحية 
الإنتاجي���ة، واأن���ه عم���ل عل���ى اقتبا����ص الفك���رة العام���ة للرواية 

والتعديل يف ال�ضيناريو.

ريدي بالير ون من أقوى أفالم الخيال العلمي

بعد حوايل 7 اأعوام على اآخر فيلم جمعهما 
 ،RA.One يف 2011، وال���ذي كان بعن���وان
يعود املمث���الن الهنديان �ضاروخان وكارينا 
كاب���ور اإلى العمل مًعا جم���دًدا من خالل فيلم 

.Salute بعنوان
الفيلم عبارة ع���ن �ضرة ذاتية ير�ضد ق�ضة 
حياة رائد الف�ضاء الهندي راكي�ص �ضارما، وهو اأول 
رج���ل هندي ي�ضافر للف�ض���اء، ويج�ضد �ضاروخان دور رائد 
الف�ضاء، بينما جت�ضد كارينا دور زوجته يف احداث ت�ضويقية رائعة.

وح���ددت ال�رضك���ة املنتج���ة موعد ط���رح الفيل���م يف دور العر�ص يف �ضه���ر �ضبتمرب 
املقب���ل، و�ضيبداأ الت�ضوير مع انتهاء �ضاروخان من ت�ضوير فيلمه اجلديد Zero، الذي 
يوا�ضل ت�ضويره يف الوقت احلايل، وت�ضاركه يف بطولته كل من كاترينا كيف، واأنو�ضكا 

�ضارماز.

فاز املمث���ل ج���اك نيكل�ضون على 
�ضخ�ضي���ة  جت�ضي���د  يف  ليدج���ر  هي���ث 
“اجلوك���ر” ال�رضي���رة يف �ضل�ضل���ة اأفالم 
هولي���ود ال�ضه���رة، بح�ض���ب ا�ضتطالع 
راأي جديد، بعد م���رور اأكرث من عقدين 

على دوره.
�ض���ن”  “ذا  �ضحيف���ة  واأف���ادت 
الربيطاني���ة اأن امل�ضوت���ني ق���رروا اأن 
املخ����رضم نيكل�ض���ون كان الأف�ضل يف 
الدور الذي قام باأدائه يف العام 1989، 
من “هي���ث” الذي قام ب���اأداء الدور يف 
فيل���م The Dark Knight للمخ���رج 

كري�ضتوفر نولن يف العام 2008.
وتغل���ب نيكل�ضون بف���ارق �ضئيل 
على فيل���م هيث لع���ام 2008، والذي 
حاز عل���ى املركز الأول م���ن بني اأفالم 

وج���اء  الوط���واط”،  “الرج���ل  �ضل�ضل���ة 
فيلم داين ديفيت���و الذي يحمل عنوان 
“البطريق” يف العام 1992، يف املركز 
الثال���ث يف ا�ضتط���الع راأي على 2000 

�ضخ�ص.

وقال جريج تاتون براون من موقع 
Casumo.“ الإنرتن���ت  كازميو عل���ى 
com”، ال���ذي اأج���رى الدرا�ضة: “يبدو 
اأن �ضل�ضلة بامت���ان هي الأف�ضل عندما 

يتعلق الأمر باأ�رضار ل ين�ضون”.

ن�����رضت �ض����وين بيكت�����رضز لالإنت����اج البو�ضرت اجلدي����د لفيلم 
 Hotel Transylvania 3: A“ الر�ض����وم املتحركة ال�ضه����ر
Monster Vacation”، ال����ذي �ضيتم طرحه للمرة الأولى يف 
�ضالت العر�ص ال�ضينمائية بالوليات املتحدة، اعتبارا من 13 

يوليو املقبل.
وت����دور ق�ضة الفيلم ح����ول مافي�ص، الت����ي تفاجئ دراكول 
برحلة عائلية على منت �ضفين����ة �ضياحية فاخرة، بحيث يتمكن 
دراكول من الظف����ر باإجازة، ومبجرد اأن تغادر ال�ضفينة امليناء، 
توم�ص �رضارة دراكول الرومان�ضية حني يلتقي بقائدة ال�ضفينة 

الغام�ضة اإريكا.

10 أفالم رعب تشاهدها على “نتفليكس” في أبريل
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ي�ص���تقبل م����رح �ل�ص���الة �لثقافي���ة �لي���وم �خلمي�س �أول 
عرو����س �مل�رحية �لعائلية “�ل���دودة �جلائعة جًد�” �ملقبلة من 
�ململك���ة �ملتحدة، �إذ ينطل���ق �لعر�س يف متام �ل�ص���اعة 4:30 
م�صاًء، وباإمكان �لأطفال من عمر عاٍم و�حد حتى 6 �أعو�م خو�س 
هذه �لتجربة �لفريدة برفقة عائالتهم، حيث ت�ص���ارك �أكرث من 

75 دمية برو�ية 4 من �أ�صهر �أعمال �إريك كارل لنقل �لأطفال 
�إلى عامٍل مليٍء باملتعة و�ملفاجاآت. وميكن للر�غبني يف ح�صور 
عرو�س �مل�رحية �حل�ص���ول على �لتذ�كر لدى �أ�ص���و�ق �لأ�رة. 
ملزيد من �لتفا�ص���يل ميكن �لطالع عل���ى موقع مهرجان ربيع 

.)www.springofculture.org( لثقافة�
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tariq_albahhar

1946
على  حت�����ص��ل  ���ص��وري��ا 
��صتقاللها من �لنتد�ب 

�لفرن�صي.

1954
ف���ي���ت���ن���ام �ل�����ص��م��ال��ي��ة 
حت�����ص��ل ع��ل��ى �ع���رت�ف 

فرن�صا بها.

1961
ر�ئد �لف�صاء �ل�صوفيتي 
يقوم  ج��اج��اري��ن  ي���وري 
�إلى  �إن�صان  رحلة  ب��اأول 
�ل���ف�������ص���اء ع���ل���ى م��ن 

�ل�صفينة فو�صتوك 1.

1968
�لن���ت���ه���اء م���ن �أع���م���ال 
���ص��ح��اب  ن��اط��ح��ة  �أول 
م���رًت�   147 ب���ارت���ف���اع 
طابًقا   36 من  وتتكون 
كا�صوميغا�صيكي  يف 

بطوكيو.

1980
�ل���ل���ج���ن���ة �لأومل����ب����ي����ة 
على  تو�فق  �لأمريكية 
جيمي  �ل��رئ��ي�����س  ط��ل��ب 
دورة  مبقاطعة  ك��ارت��ر 
�لتي  �لأوملبية  �لألعاب 
يف  مو�صكو  ت�صت�صيفها 
19 يوليو؛ ب�صبب �لغزو 
�ل�صوفيتي لأفغان�صتان.

1988
ج����ام����ع����ة ه������ارف������ارد 
�لأم���ريك���ي���ة ت��ع��ل��ن عن 
�إنتاج  يف  علمائها  جناح 
����ص���الل���ة ج����دي����دة م��ن 
��صتخد�م  بعد  �لفئر�ن 
لأول  �لور�ثية  �لهند�صة 

مرة.

مسافات

سر اجتماع حال الترك باللبنانية لين الحايك
�ص����اركت �لنجمة �لبحرينية �ل�ص����ابة ح����ال �لرتك متابعيها عرب ح�ص����ابها �خلا�س 
على موقع تطبيق �ل�ص����ور “�ن�ص����تغر�م” مبقطع من �لفيدي����و مت ن�ره على �لعديد 
من �ل�ص����فحات �لأخرى حني �جتمعت بالنجمة �للبنانية �ل�صابة لني �حلايك يف لو�س 

�أجنلو�س.
وكانت حال �لرتك قد ك�صفت منذ �أيام خالل ظهورها يف برنامج “�أنت �أونالين” 
مع �لإعالمي و�ص����ام �لربيدي �أنها حتب لني �حلايك وتتمنى �أن جتتمع معها يف عمل 
فني بالرغم من عدم لقائها م�صبًقا �إل �أنها و�صفتها بالفتاة �لطيبة وذ�ت �ل�صفات 

�حل�صنة. 
وظهرت حال �لرتك يف مقطع �لفيدي����و وهي حتاور جمهورها باللغة �لإجنليزية 

قائلة �أنها يف لو�س �أجنلو�س م�صرية �أنها حت�ر لعمل قريب.
حال �لرتك فاجاأت متابعيها منذ فرتة باإ�ص����د�رها جمموعة من �ملكياجات �لتي 
حتم����ل ��ص����مها لتكون عالمة جتارية خا�ص����ة بها تتكون من ظ����الل �لعيون و�لبال�ر 

و�أحمر �صفاه يليق بعمرها.
على �ل�ص����عيد �ل�صخ�ص����ي تعي�س �لفنانة �لبحرينية حال �ل����رتك �ليوم يف منزل 
و�لدته����ا �لبحرينية منى �ل�ص����ابر بعد �أن حكم �لق�ص����اء �لبحريني بانتقال ح�ص����انة 

�لأطفال لها.

كاتبة سعودية تقدم وصفة عن وقود الحب تجعله متوهًجا

قال����ت �لكاتبة �ص����مر �ملق����رن �إننا نحتاج لن�����ر ثقافة 
�حلب بينن����ا و�ص����قايتها؛ لأن �حلب هو �أ�ص����ا�س �لإبد�ع يف 
�حلياة ول ت�ص����تقيم �حلي����اة من دون وجود هذه �مل�ص����اعر 

�لإن�صانية �جلميلة.
و�أ�صافت يف مقال لها من�ص����ور يف �صحيفة “�جلزيرة” 
بعن����و�ن “�مل�ص����اعر.. بني �حل����ب و�لإعج����اب”: كثرية هي 
تعريف����ات �حل����ب، لك����ن تعريف����ه عن����دي ُم����ر�دف ملعنى 
�ل�ص����عادة، و�أ�ص����مل م����ن �لتعريفات �لت����ي �ختزلته ما بني 
)�أنث����ى وذك����ر(، فقد يعرف �جلميع معن����ى �حلب لغًة، لكن 
قلم����ا جند م����ن يعرف �ملعن����ى �حلقيق����ي لهذه �مل�ص����اعر 
�جلميلة �لتي تبد�أ بالإعجاب وت�ص����تمر ما ��ص����تمر �لإعجاب. 
وتابعت: �مل�ص����اعر �لإن�ص����انية يف ت�ص����وري مث����ل تخطيط 
نب�ص����ات �لقلب ت����ارة تك����ون يف �أعلى �مل�ص����تويات وتارة 
تك����ون يف �أدناه����ا وبينهم����ا م�ص����تويات كثرية م����ن �ملهم 
�لتاأكيد على �أنه ي�ص����تحيل تثبيتها على م�صتوى معني لأن 

ذلك يعني موت �لإن�صان.
و�أردف����ت: �أكتب لكم �ليوم و�ص����فة ع����ن وقود �حلب 
جتعل����ه د�ئًم����ا يف توهج����ه ويف �أعل����ى م�ص����توياته �أل وه����ي 
�لإعجاب، فحينما يكون �ل�صخ�س معجًبا ب�صيء �أًيا كان فاإن 

حبه �صي�صتمر معه ما د�م �لإعجاب.

و��ص����تطردت قائلة: قد يعترب - بع�ص����هم - �ل�صعور 
بالإعجاب هام�ص����ًيا، �أو �أنه حتى تقليل من درجة �مل�ص����اعر، 
لكنه يف نظري هو �لأهم و�لأهم، لي�س فقط بني �جلن�صني، 
ب����ل حتى يف عالق����ة �ل�ص����د�قة فاأكرب مثري ل�ص����تمر�ريتها 

“متوهجة” بالإ�صافة �إلى �لأركان �لأخرى هو �لإعجاب.
وقالت قد يرى - بع�ص����هم - �أن م�ص����اعر �حلب جتفل 
وتقل وت�ص����بح �حلياة �لزوجية رتيبة وتقليدية، هذ� �أي�ًصا 
يعود �إلى تال�ص����ي �ملثري�ت �لتي حتّفز على �لإعجاب، لذ� 
�أرى �أن �لإن�ص����ان �لذك����ي هو �لقادر على �إث����ارة �إعجاب من 
حوله �ص����و�ء يف عالقة خا�ص����ة �أو عامة. وتابعت: �حلب لي�س 
عالق����ة بني رجل و�م����ر�أة فقط، �حلب �أ�ص����مل و�أكرب من �أن 

نحجّمه ونوجهه.
و�أ�ص����افت: م����ن �أمثل����ة �حل����ب �جلميل����ة و�لنقّية، حب 
�لأطفال �ل�ص����غار للعبة معينة، وتاأمل هذ� �مل�صهد بعمق، 
فتج����د �أن بع�ص����هم مالزم لها ول يدعه����ا حتى وقت نومه، 
وجند �لبع�س �لآخر يلعب قلياًل وميل، فحبهم لهذه �للعبة 
متفاوت بني متعّلق وملول، و�ل�ص����بب ه����و كمية �لإعجاب 
�ملوج����ودة �لت����ي جذبت ه����ذ� �لطف����ل �لذي ه����و بطبيعته 

�صادق يف م�صاعره ول يعرف �صيا�صة �لإخفاء.

الشباب: الذهب زينة وخزينة وينافس أكبر الماركات العالمية

نادي مدينة عيسى... 50 عاما من العطاء الثقافي والفني
العكبري: أدرجنا الثقافة بكل فروعها ضمن األنشطة الجدية

�لذه���ب ذل���ك �ملع���دن �لثمني من���ذ �لأزل، 
�لذي �ص���ار لفرتة من زمٍن لي�س ببعيد ذكرى يف 
�ص���ناديق �لأمه���ات و�جلد�ت، ولكن م���ا لبث �أن 
عاد بريقه يخطف �لأب�ص���ار على �أعناق و�ص���و�عد 

�لفتيات �ل�صابات.
�أع���ادت للذه���ب مكانت���ه  �أ�ص���باب كث���رية 
ورمزيت���ه يف نفو�س �لن�ص���اء، فهو �لي���وم �خليار 
�لأول يف �لهد�ي���ا �لأنثوي���ة جلمي���ع �لأعمار، حتى 
حلديث���ات �ل���ولدة، كم���ا �أنه طغى ب�ص���كل كبري 
عل���ى �لكثري من �مل���اركات �لعاملي���ة �لتي تبيع 

�ملجوهر�ت باأ�صعار باهظة ت�صقط فور �ر�ئها. 
فما �ل���ذي دفع �جليل �حلايل لقتناء �لذهب 
جمدًد� ؟ �ص���وؤ�ل طرحته “م�ص���افات �لبالد” على 
بع�س �ل�صابات و�أ�صحاب حمالت �لذهب، تناق�س 

فيه �لإقبال �ل�صديد و�لتناف�س على �قتنائه. 
�ل�صابة وديعة �لود�عي �ص���اركتنا ر�أيها عن 
هذ� �ملو�ص���وع قائلًة “�لعديد من �ل�صباب �أدت 
�إل���ى �لهتمام بالذه���ب، �أولها �أنه ب���ات يناف�س 
ماركات عاملية لكنها ما ز�لت حمتفظة بقيمتها 
�ل�ر�ئي���ة، وكان���ت جد�تنا ي�ص���فن �لذه���ب باأنه 
زينة وخزينة، �ليوم نحن نعي�س يف ع�ر �ملو�صة 
و�لفا�ص���ن، فاإذ� �أر�دت �لفتاة �أن 
ت�صرتي قطع جموهر�ت من 
مارك���ة معينة - دون 
ذك���ر ��ص���ماء - 

فهي حتتاج �أن تدفع مبلغا يفوق 500 �أو 1000 
دين���ار على ��ص���م ماركة، ولو �حتاج���ت �أن تبيعه 
لحًقا لن ت�ص���تفيد حتى من ن�ص���ف �صعره، بينما 
�لذه���ب �لي���وم �أ�ص���بح متوفًر� بنف�س ت�ص���اميم 
ه���ذه �ملاركات م���ع �لحتفاظ بالقيم���ة �ل�ر�ئية 
له، فاملحالت تتفن يف ت�ص���اميم �لذهب وت�صنع 
�لت�ص���اميم �لعاملية طبق �لأ�ص���ل، مما يعني �أن 
ت�ص���رتي �لفتاة ت�ص���ميم �ملاركة �لت���ي �أعجبتها 

وت�صتفيد من �صعرها يف نف�س �لوقت”.
و�أ�ص���افت “�ل�ص���بب �لثاين �أنه عل���ى �لرغم 
من �رتفاع �ص���عر �لذهب �إل �أن �لبيع �أ�صبح مي�رً� 
�أكرث، مثاًل �لبيع عن طريق �لتق�ص���يط و�لعرو�س 
يف  �لرتويجي���ة  �لعرو����س  �أي�ًص���ا  �لرتويجي���ة، 
�ملنا�ص���بات �لجتماعية، �إذ باتت حمالت �لذهب 

ت�ص���تخدم هذه �لطريقة بكرثة، فتكون �لأ�ص���عار 
حينها يف متناول �جلميع مما يعزز ن�ص���بة �لإقبال 
على �ل�ر�ء. �لنا�س �ليوم �ص���ارت �أوعى مل�ص���األة 
�لذه���ب، فف���ي �ل�ص���ابق كان���و� يف�ص���لون �ر�ء 
�ملاركات �حلديثة على �أن يلب�صو� ذهبا ت�صاميمه 
قدمية ول حتاك���ي �لزمن �حلايل و�أعمارهم، لكن 

�ليوم �لت�صاميم �صارت �أف�صل وحديثة �أكرث”. 
كم���ا و�فقتها �لر�أي �ل�ص���ابة بت���ول �لعلوي 
لجن���ذ�ب  �لرئي����س  “�ل�ص���بب  �أن  باعتقاده���ا 
�لفتي���ات ه���ذه �لأيام للذهب بع���د �أن كان حكًر� 
عل���ى �لكبري�ت يف �ل�ص���ن ه���و توفر �لت�ص���اميم 
�ل�ص���غرية  و�لأعم���ار  تتنا�ص���ب  �لت���ي  �لناعم���ة 
و�ل�ص���ابة، وتتما�صى �أي�ًص���ا مع �لع�ر و�ملو�صة، 
كما �أن���ه يف بع�س �لأحيان يع���د �لبديل �لأرخ�س 

للماركات �لعاملية”.
�أن  �إل���ى  �لعل���وي  و�أ�ص���ارت 

“�حل�ص���ابات �لإعالنية يف و�صائل �لتو��صل 
�لجتماع���ي �لتي تع���د �ملتحك���م �لأول يف �أذو�ق 
�ل�ص���ابات �ليوم له���ا دور كبري، �إذ ب���د�أت تروج 
ملحالت �لذهب يف �لبحرين مما يجعل �مل�صتهلك 

ي�صتفيد �أي�ًصا من �لعرو�س �لتي يقدمونها”. 
م���ن جهته ق���ال موظف �ملبيع���ات يف �إحدى 
حمالت �لذهب �ل�ص���اب ج���و�د �أحمد  “�إن �ص���وق 
�لذه���ب �نتع�ص���ت خ���الل �لعام���ني �ملا�ص���يني 
وز�دت �ملبيعات ب�ص���كل كبري، و�لف�صل �لأكرب 
ا  يعود �إلى و�صائل �لتو��صل �لجتماعي خ�صو�صً
�أن معظ���م �لنا�س باتو� يف�ص���لون �لت�ص���وق عن 
طري���ق �لنرتنت ومعرفة �لأ�ص���عار من���ذ �لبد�ية 

ح�ص���ب ميز�نيتهم، وبالن�ص���بة لنا �صاهمت خدمة 
�لتو�ص���يل �لتي نوفرها كث���رًي� يف حجم �لإقبال، 
بالرغم م���ن �أن �ص���عر �لذهب مرتفع كث���رًي� عّما 
كان عليه قبل �ص���نو�ت، لكن �لثورة �لت�ص���الية 
�ص���هلت كل �ص���يء، �أما بالن�ص���بة لالإقب���ال فنجد 
زيادة م���ن �لفتيات �ل�ص���غري�ت، لك���ن ل ز�لت 

�ل�صيد�ت �لكبري�ت ي�صرتين �لذهب �أكرث”.
وع���ن ن�ص���يحته للزبائ���ن �لر�غب���ني يف �ر�ء 
�لذه���ب قال ج���و�د “هن���اك بع����س �ملعلومات 
�لعام���ة �لت���ي تخ�س �لذه���ب يفهمه���ا �ملجتمع 
ب�ص���كل خاط���ئ، مث���اًل �أن يطلب مني �مل�ص���رتي 
عي���ار �لذه���ب �لبحريني، و�أن���ا �أعلم �أنه يق�ص���د 
عيار 21، ومن ثم ي�ص���تغرب عندما يكت�ص���ف �أن 
�صناعته متت يف �لإمار�ت. كذلك يعتقد �لزبائن 
�أن �ملح���ل عندما ي�ص���يف لقطعة �لذهب �ص���عر 
�مل�ص���نعية، فاإنه ي�صيفها ل�ص���ايف �أرباح �ملحل 
وهذ� �لأمر �خلاطئ، �إمنا �ص���عر �مل�صنعية يكون 
متوزًعا على �أ�ص���ياء عدة مث���ل �ل�ريبة وتكاليف 
�ل�ص���تري�د وختم �لبلدية ون�ص���بة ب�ص���يطة فقط 

تدخل يف �أرباح �ملحل”.

�لبناء �ملعريف و�لفني كالبناء �لإن�ص���اين، عمل 
يتطل���ب جه���د� ووعي���ا كبريي���ن، ومثاب���رة دوؤوبة 
ومتابعة م�ص���تمرة، وميكننا �لق���ول �إن نادي مدينة 
عي�ص���ى ومن���ذ ن�ص���اأته يف �لع���ام 1968 كان منرب� 
للفكر �لفني �لأ�صيل و�لو�عي و�ملتطور بالتفاعل 
م���ع غريه من �لأفكار، و�ملتفت���ح على كل جديد يف 
�لعطاء �لذهني �لب�ري. كان منرب� لل�ص���وت �لأدبي 
�لرفيع، �ص���عر� وق�ص���ة وبحثا و�ألو�نا م���ن �لتعبري 
�أغن���ت حياتنا �لأدبي���ة مبا قدمت من نت���اج �لأدباء 
و�لفنان���ني يف هذ� �لبلد �لعزيز، فاأ�ص���هم بذلك يف 
تن�ص���يط �حلركة �لأدبية و�لفنية بعمومها و�إن�صاج 
�ملو�هب وتفتيح �لأكمام ور�صول �إلى مدن �لإبد�ع. 
يف الوق���ت الذي انح����ر فيه الن�ش���اط الثقايف 
و�لفن���ي يف كثري من �لأندية �لبحرينية، �إل �أن نادي 
مدينة عي�ص���ى ظل يهتم بال�صوؤون �لثقافية ورجح 
كفة �لثقافة على �لكثري من �لمور، و�عتربها �لز�د 
�ملهم �لذي ل غن���ى عنه لكل فرد يف �ملجتمع، و�ن 
�زدهار �لثقافة يف�صي بدوره �لى �زدهار �ملجتمع، 
وله���ذ� ف���اإن ن���ادي مدينة عي�ص���ى يعترب �ر�ص���ية 
ثقافية وفنية خ�صبة، وكان ول يز�ل مدر�صة تخرج 
منه���ا عدد كبري من �لفنان���ني و�لدباء ويف خمتلف 
�لجتاهات �لفنية و�لثقافية، ويكفي �ن نعرف �أنه 

ق���دم ومنذ تاأ�صي�ص���ه �كرث م���ن 53 م�رحية، كانت 
�لبد�ي���ة مع م�رحية “نادي �لن�ص���و�ن” م���ن تاأليف 
و�إخر�ج �ص���لمان عا�صور وعر�ص���ت يف �لعام 1971، 
وم�رحي���ة “�مله���ر غ���ايل” لنف����س �ملوؤل���ف �لعام 
1972، وم�رحية “�ص���وق �ملقا�صي�س” من تاأليف 
طلبة �لبحرين يف �لكويت و�إخر�ج �ص���الح �لف�ص���ل 
يف �لع���ام 1980، وم�رحي���ة “�لغري���ب” من تاأليف 
و�إخر�ج هاين �لدلل �لعام 1981، وم�رحية “�لرجال 
و�لبحر” من �إخر�ج عبد�هلل �ل�صعد�وي �لعام 1987.

وق���دم �لنادي �أ�ص���ماء ل ح�ر له���ا يف �لتاأليف 
و�لإخ���ر�ج �أمث���ال عتيق �ص���عيد، عاطف �ل�ص���لطي، 

�ص���امل �ص���لطان، م�ص���طفى ر�ص���يد، جمال �ل�صقر 
يو�ص���ف �حلم���د�ن و�ل�ص���عد�وي، و ه���اين �ل���دلل، 
وب�ص���ام �ل���ذو�دي وغريهم �لكثري. هذ� ف�ص���ال عن 
�لم�ص���يات �ل�صعرية و�ملو�ص���يقية و�لفنية وور�س 

�لعمل فيما يتعلق بالإبد�ع.
�إذن نح���ن �أم���ام ����رح ثقايف غري ع���ادي متيز 
مبمار�صة �لإنتاج �لثقايف وبذل جهد كبري يف �صبيل 
�لأدب و�لف���ن على مدى 50 عاما، و�إذ� كان دخولنا 
�لع���ام 2018 يتو�ف���ق م���ع �لذكرى 
�خلم�ص���ني لتاأ�ص���ي�س ن���ادي مدينة 
عي�ص���ى، �لتق���ت “�لب���الد” برئي�س 
�لعك���ربي؛  جا�ص���م  �أحم���د  �لن���ادي 
ليعطينا نبذه عن هذه �حل�صيلة من 

�لإبد�عات:
�حت�ص���ن  �لعك���ربي:  يق���ول 
�لن���ادي ومن���ذ ولدت���ه يف 16 يناير 

وم�رحي���ني  �ص���عر�ء  م���ن  �لثقاف���ة  رج���ال   1968
ومو�ص���يقيني وغريهم، وعمل عل���ى �إدر�ج �لثقافة 
بكل فروعها �ص���من �أن�صطته �جلدية ملا توفره من 
غذ�ء نف�ص���ي وذوقي، وميكن ل���كل من يقر�أ تاريخ 
نادي مدينة عي�ص���ى يقف عل���ى عناية كل �لإد�ر�ت 
�ملتعاقب���ة بالثقافة وباأهلها، فن���ادي �ملدينة من 
�أن�ص���ار �لثقافة و�لفن وم�ص���جيعها، و�ن �ل�صتماع 
�إلى قطعة مو�ص���يقية �أو م�صاهدة م�رحية �أو �صماع 
ق�ص���يدة ل نعتربه���ا يف نطاق �ل���رتف و�لكماليات 
و�إمن���ا من �أهم �لأ�صا�ص���ات وجتد من���ا كل �حلما�س 

و�لهتمام. 
ويتابع �لعكربي: �أحتدث عن �لثقافة و�لفن يف 
نادي مدينة عي�ص���ى مبثل هذ� �حلما�س؛ لأين �أعرف 
�أنن���ا كاإد�رة ن�ص���ري على �أ�ص����س مدرو�ص���ة خمططة 
ومرك���زة �ملعامل و�لأهد�ف لدع���م �حلركة �لثقافية 
و�لفنية خدمة لأبناء �لنادي ولعموم �أبناء �لبحرين، 
ويطي���ب يل به���ذه �ملنا�ص���بة وعرب من���رب “�لبالد” 
�أن �أ�ص���كر وزير �ل�ص���باب و�لريا�ص���ة ه�صام �جلودر 
على دعمه �ملتو��ص���ل لأن�ص���طة �لن���ادي �لثقافية 

وح�صوره �مل�صتمر معنا.
وكذلك �لوكيل �مل�ص���اعد ل�ص���وؤون �لريا�ص���ة 

و�ملن�صاآت خالد �حلاج.

    BUZZ      
أحداث
12 أبريل

مطل���وب منك �ليوم �ل�ص���تعد�د لتغيري�ت 
مفاجئة ولفر�س ��صتثنائية.

ت�صعر باأنك مقيد �ليدين ول ت�صتطيع �إبر�ز 
�أف�صل ما لديك.

�بح���ث م�ص���اريع جدي���دة مع زمالئ���ك، وقد 
حتتاج ل�ريك.

ميكن حتويل خ�صارة ما �إلى ربح غري متوقع 
مبجرد �إعادة �لنظر.

عليك �لبتعاد ع���ن �ملغامر�ت و�ملر�هنات 
�ملالية يف �لوقت �حلايل.

�لأمور �ملالية يف طريقها للخال�س، ويلزمك 
�ل�صتعد�د للخطوة �لتالية.

تتحمل م�ص���وؤولية جديدة وتربز قدر�تك يف 
حل �خلالف.

تتابع �أمور� مل تكن حتبها من قبل، مما 
يزحم جدولك.

تعي�س ��ص���تقر�ر� على �مل�صتوى �لعاطفي 
ينعك�س �إيجابا على �أد�ئك.

جترب على تقدمي �لتنازلت لإيجاد ت�صوية، 
�أو �حلفاظ على مركز.

قد تكون �أكرث عر�ص���ة للمز�ج �حلاد ب�صبب 
�صغوطات �لعمل.

لي����س هن���اك م���ا ي�ص���تحق �لتع���ب �ص���وى 
م�صتقبلك ور�حتك، فدع ما ل يعنيك.
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انتهاء اأزمة “الروبوت القاتل” يف كوريا اجلنوبية
�أنه���ى �أكرث من 50 باحثا يف جمال �لذكاء �ال�سطناعي مقاطعتهم جلامعة كاي�ست وهي و�حدة من �أكرب 
�جلامع���ات يف كوري���ا �جلنوبية بعد مو�فقتها على �لتوقف عن تطوير “�أجهزة روبوت قاتلة” يف �إطار �رش�كة 
م���ع �رشكة دفاعية. و�أطلقت كاي�ست و�رشكة هانوها �سي�ستمز، �إح���دى �أكرب �رشكتني يف �لبالد الإنتاج �لذخائر 
�لعنقودي���ة، م�رشوعهما �مل�سرتك يف فرب�ير. وق���ال �لباحثون �لذين ينتمون لثالثني دولة �الأ�سبوع �ملا�سي 
�إنه���م �سيمتنعون عن زيارة كاي�ست �أو ��ست�ساف���ة ز�ئرين من �جلامعة �أو �لتعاون مع بر�جمها �لبحثية حتى 
تتعه���د بعدم تطوير �أ�سلحة للذكاء �ال�سطناعي دون “�سيطرة ب�رشية فعالة”. وردت كاي�ست خالل �ساعات 

باأنها ال تعتزم �إنتاج مثل هذه �الأنظمة �أو “�أنظمة �أ�سلحة قاتلة تعمل ب�سكل م�ستقل �أو روبوت قاتل”.

املرعبة باآلته  جمددا  اجلدل  املوت” يفجر  “طبيب 

اأول �سبـاق ن�سـائـي للـدراجـات الـهوائيـة بـال�سعوديـة
تناف�س����ت 47 فت����اة من خمتل����ف �الأعم����ار، يف �أول �سباق 
للدرجات �لهو�ئية لل�سي����د�ت يف �ل�سعودية، وباإ�رش�ف �لهيئة 
�لعام����ة للريا�س����ة، وذلك مبدين����ة �مللك عب����د�هلل �لريا�سية 
بج����دة. و�سه����د �ل�سباق حما�����س �لفتيات �مل�س����اركات �لالتي 
ح�رشن مبك����ر�ً لتدوين �أ�سمائهن للم�سارك����ة، وياأتي ذلك بعد 

جناح جتربة �ملار�ثون �لن�سائي �لتي �سهدتها �الأح�ساء.
وح�سل����ت �لدر�ج����ة “�أروى �لعمودي” عل����ى �ملركز �الأول 

يف �ل�سب����اق، ونال����ت “منال �خلطي����ب” �ملركز �لث����اين، بينما 
متكنت م����ن �لو�سول �إلى �ملركز �لثال����ث �ملت�سابقة “ندمية 
�أبو �لعينني”. وع����ربت �لفتيات �مل�س����اركات عن �سعادتهن 
�لهو�ئي����ة  للدر�ج����ات  �سب����اق  �أول  يف  بامل�سارك����ة  �لغام����رة 
لل�سيد�ت، و��سفني �لفعالية باملب����ادرة �جلميلة، ومطالبني 
بتكر�رها. �مل�رشفة على �لتنظيم وقائدة فريق “�لب�سكوليتة” 
يف ج����دة “ندمية �أب����و �لعينني” علقت على �لع����دد �لكبري من 

�لفتي���ات �مل�س���اركات قائل���ة: “�إن وجود �أع���د�د كبرية من 
�لفتيات للم�ساركة يف �لفعالية، دفع �للجنة �ملنظمة لزيادة 
ع���دد �مل�ساركات من 30 �إلى 47 فت���اة، و��ستبعاد �أخريات 
ن�سبة للع���دد �لكبري من �لفتيات �لر�غب���ات يف �مل�ساركة”. 
يذك���ر �أن فك���رة �إقام���ة �لفعالي���ة ج���اءت تز�مناً م���ع �ليوم 
�لعامل���ي لل�سحة، و�متد �ل�سابق على طول 10 كيلومرت�ت، 

و�سهد �حتد�م �ملناف�سة بني �ملت�سابقات.

يعــزف  هولنــدا  يف  طريــق 
اأنغاًما تزعج القرويني

�إذ� ق���دت �سيارتك على �لطريق �ل�رشيع �ملار بقرية 
يل�س���وم يف هولند� فاإن �لطريق �سيعزف لك حلنا. فعلى 
�لطري���ق و�سع���ت “�أ�رشطة عازف���ة” على نح���و مدرو�س 
الإ�سفاء �ملتعة على �لرحالت بالطريق �ملطل على منظر 
طبيع���ي عادي، لكن �لفكرة بد�أت تفقد رونقها بالن�سبة 
ل�س���كان �ملنطق���ة �لذي���ن يقول���ون �إن �للح���ن �مل�ستمر 
يدفعهم �إلى �جلنون. وتنبعث �الأنغام عندما متر �إطار�ت 
�ل�سيار�ت عل���ى �الأ�رشطة، �لتي تو�سع ع���ادة على جانب 
�لطرق �لرئي�سية لتحذي���ر �ل�سائقني من �أنهم ينحرفون 
ع���ن �مل�سار. وعندما متر �ل�سيارة عل���ى �الأ�رشطة بال�رشعة 

�ل�سحيحة، وهي 60 كيلومرت� يف �ل�ساعة كحد �أق�سى.

ممثلــة جديــدة تدخــل على 
اخلط يف حياة ترامب

قال���ت تقارير �إعالمية �إن عنا����رش مكتب �لتحقيقات 
�لفي���در�يل “�إف بي �آي”، �لذين د�هم���و� مكتب �ملحامي 
�ل�سخ�س���ي للرئي����س �الأمريكي دونالد تر�م���ب، كانو� يف 
�حلقيق���ة يبحث���ون عن تفا�سي���ل مبلغ مايل ج���رى دفعه 
ملمثل���ة �إباحي���ة كان���ت عار�س���ة يف جمل���ة “ب���الي بوي”. 
وقال���ت �سحيف���ة “ذ� تامي���ز” �إن���ه يعتق���د �أن “ر�سوة” 
قدمت لكارين ماكدوغال حتى تلتزم �ل�سمت بخ�سو�س 
عالقته���ا م���ع �لرئي�س �الأمريك���ي. وكان عنا����رش “�إف بي 
�آي” �لذي���ن د�همو� مكاتب ماي���كل كوهني يف نيويورك، 
ي�سعون للح�سول على وثائق تتعلق مبا �إذ� كان �ملحامي 
ق���د دفع ر�س���وة �إل���ى ماكدوغ���ال و�لعار�س���ة �ستيفاين 

كليفورد، �ل�سهرية ب�ستورماي د�نيالز.
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األخيرة
منع “الرذيلة” يف “امل�سجد الأعظم” فلقي م�سرعه

ب���د�أ قا�س���ي �لتحقيق مبحكمة �رشق���ي �لعا�سمة �جلز�ئري���ة، �لتق�سي و�لتحقيق يف “جرمي���ة ب�سعة” ذهب 
�سحيته���ا موظف���ي يف ور�سة �لبناء �خلا�سة بامل�سج���د �الأعظم �لكائن يف بلدية �ملحمدي���ة بوالية �جلز�ئر. وكان 
رئي����س �الأم���ن �لوقائ���ي بور�سة �مل�سج���د �الأعظم قد لق���ي حتفه بعد �عت���د�ء ب�سع من قبل 6 رعاي���ا �أفارقة من 
جن�سي���ات خمتلفة يعمل���ون كبّنائني، بح�سب �سحيفة “�لنهار �جلديد”. وتعود وقائ���ع �لق�سية تعود �إلى، ليلة 
�الأحد �ملا�سي، حني حاول �لرعايا �الأفارقة �إدخال “بائعة هوى” �إلى ور�سة �لبناء، �الأمر �لذي رف�سه رئي�س �الأمن 

�لوقائي، �حرت�ما حلرمة �ملكان �ملقد�س.

ي�ستع���د فيليب نيت�سكه )70 عاما( على �ختبار �بت���كاره �جلديد “�آلة �ملوت”، ذ�ت �لطباعة 
ثالثي���ة �الأبعاد و�ملث���رية للجدل و�مل�سممة الإر�س���ال �الأ�سخا�س �إلى �حلياة �الآخ���رة ب�سالم، للمرة 
�الأول���ى على �جلمهور. وقد �أن�س���اأ نيت�سكه، �ملعروف �أي�سا با�سم “دكت���ور دث” )دكتور �ملوت( 
�آل���ه �أطلق عليها ��سم “�سارك���و”، مل�ساعدة �الأ�سخا�س �لذين يختارون �لقتل �لرحيم بالرحيل عن 
�لدني���ا يف غ�سون 5 دقائق. وي�ستند عم���ل �الآلة �جلديدة على ملئها بالنيرتوجني مبجرد �ل�سغط 
على زر �لت�سغيل، مما يوؤدي �إلى فقد�ن �ل�سخ�س بد�خلها للوعي بعد دقيقة و�حدة، وميوت بعد 
5 دقائق فقط من حلظة �لت�سغيل. و�سيتم �لك�سف عن �الآلة يف معر�س خمت�س باجلنائز يقام يف 
�أم�سرتد�م، �ل�سبت �ملقبل، حيث ميكن للجمهور �حل�سول على ملحة عما �سيجري بد�خل �الآلة من 

خالل �سماعات �لو�قع �الفرت��سي.
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رئي�س روما يقفز يف 
نافورة ويتعر�س للغرامة

�حتف���ل جيم�س بالوت���ا، رئي�س نادي روما �الإيطايل لكرة �لق���دم، بالعودة �لتاريخية �لتي 
حققه���ا ناديه �أمام بر�سلونة �الإ�سباين يف بطول���ة دوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم باخلروج �إلى 

ميد�ن “بياز� دي بوبولو” �ل�سهري يف �لعا�سمة �الإيطالية.
و�أقام �الآالف من �أن�سار �لفريق �الإيطايل �حتفاالت طو�ل ليلة �لثالثاء يف �مليد�ن �ل�سهري، 
وذل���ك بعد �أن تاأهل روما �إلى �لدور قبل �لنهائ���ي لبطولة دوري �أبطال �أوروبا، و�سهدت هذه 
�الحتف���االت ح�سور رئي�س �لنادي �أي�س���ا. وظهر بالوتا يف �أحد �ملقاطع �مل�سورة “فيديو” مت 
بث���ه عرب مو�قع �لتو��س���ل �الجتماعي وبع�س من و�سائل �الإع���الم �الإيطالية وهو يلقي بنف�سه 
يف مي���اه ناف���ورة �مليد�ن. وطبقا للقانون، يلزم على كل �سخ�س ينزل �إلى مياه نافورة ميد�ن 
“بياز� دي بوبولو” دفع غر�مة مالية تقدر ب� 500 يورو )620 دوالر�(. وطبقا ملا �رشح به �أحد 
�ملتحدث���ني با�سم نادي روما لوكالة �الأنب���اء �الأملانية )د.ب.�أ(، �سيق���وم بالوتا بدفع �لغر�مة 
�ملالي���ة، و�سيتقدم باعتذ�ر �إلى عمدة �ملدين���ة، فريجينيا ر�جي. وتطغى �لفرحة �لعارمة على 
�أج���و�ء مدينة روما �الإيطالي���ة عقب فوز �لن���ادي �الإيطايل بثالثية نظيفة عل���ى بر�سلونة ليلة 

�لثالثاء، وهي �لنتيجة �لتي جنح من خاللها تعوي�س خ�سارته يف مبار�ة �لذهاب 4 - 1.
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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

�لطق�س غري م�ستقر مع فر�سة 
لت�ساقط �أمطار متفرقة يف 

وقت الحق قد تكون رعدية.

�لرياح متقلبة �الجتاه من 5 �إلى 10 عقد 
وت�سل من 13 �إلى 18 عقدة �أحيانا مع هبات 

قد ت�سل �إلى 35 عقدة يف وقت الحق.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى قدمني قرب �ل�سو�حل ومن 2 �إلى 
4 �قد�م يف عر�س �لبحر وي�سل �إلى 8 �قد�م �أثناء �لهبات. 

درجة �حلر�رة �لعظمى 31 و�ل�سغرى 23 درجة مئوية.
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