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اأعل���ن وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة جميل 
حمي���دان ل� “الب���اد” اأن احلد االأدن���ى ملتو�سط رواتب 
اجلامعي���ن يف ارتفاع، م�س���ًرا اإل���ى اأن الوظائف التي 
عر�س���ت يف معر����ض التوظي���ف يف القط���اع التعليمي 
الرابع اليوم ترتاوح رواتبها ما بن 450 و550 دينارا. 
ولف���ت اإلى اأن املعر����ض ي�سهد م�سارك���ة 40 جهة من 
موؤ�س�سات تعليمية وتدريبية، وت�سم جامعات ومدار�ض 
وريا����ض اأطف���ال تق���دم وظائ���ف حلمل���ة ال�سه���ادات 
الثانوية والدبلوم واجلامعي���ة، اإذ طرحت هذه اجلهات 

360 �ساغ���ًرا وظيفًي���ا، وباأج���ور �سهرية ت�سل 
اإلى 2500 دينار للوظائف التخ�س�سية. 

طرح 360 وظيفة تعليمية ت�صل اأجورها اإلى 2500 دينار... حميدان لـ “$”:

 الإعفاءات حمتملة لدول “العالقات الأمنية”... رئي�س “الغرفة” الأمريكية لـ “$”:

احلد الأدنى لرواتب اجلامعيني بني 450 و550 دينارا

حتركات يف وا�سنطن ل�ستثناء البحرين من ر�سوم الأملنيوم

11 10

اأيرو�صبي�س” و“هايتك” تربمان  “مينا 
�صفقة ل�صيانة الطائرات بالبحرين

ق�صم �صوؤون النواب للمنتخبني: ان�صبطوا بح�صور اجلل�صات 
ول تت�صربوا واإل خ�صمت مكافاآتكم

على ح�صاب الدير وبفارق 10 اأهداف ... 
الأهلي يظفر باملركز الثالث يف دوري اليد

اقتصاد البالد
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 “البيادر” ي�صارك بـ “اجل�صر” مبهرجان 
الكويت الدويل للمينودراما 

مسافات البالد
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تفوز بجائزة ال�سحافة العربية 
فئة "ال�صحافة ال�صتق�صائية" 

الإ�سراع يف طلبات اأهايل ال�سناب�س الإ�سكانيةنقف مع الأ�سقاء يف املهمات الع�سكرية الإن�سانية
تعديل قانون املرور للتو�صع يف حالت الت�صالح... �صمو رئي�س الوزراء يوجه:امل�صاركة الكبرية يف “درع اخلليج 1” تعك�س املكانة الرفيعة لل�صعودية... جاللة امللك:

اجلبيل - بنا: اأكد عاهل الباد القائد االأعلى �ساحب اجلالة 
املل���ك حمد بن عي�سى اآل خليف���ة اأم�ض اأن مملكة البحرين وقفت 
ا واحًدا مع االأ�سقاء واالأ�سدقاء يف الكثر من املهمات  دائًم���ا �سفًّ
والواجب���ات الع�سكرية االإن�سانية النبيل���ة، م�سيفا اأننا م�ستمرون 
مًع���ا ل���كل ما فيه خر اجلميع م���ن اأجل ا�ستتب���اب االأمن وال�سام 

يف املنطق���ة والع���امل.  و�سه���د جال���ة امللك، بدع���وة كرمية من 
عاهل اململكة العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة اأخيه خادم احلرمن 
ال�رصيفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، احلفل اخلتامي 

والعرو����ض الع�سكري���ة امل�ساحب���ة للتمري���ن امل�سرتك 
)درع اخلليج امل�سرتك 1(.

املنام���ة - بنا: كل���ف رئي�ض الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ر خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة وزارة االإ�س���كان باالإ�رصاع يف 
تلبي���ة طلب���ات اأه���ايل ال�سناب����ض االإ�سكانية خ�سو�س���ا القدمية 
منها وفق معيار االأقدمي���ة و�سمان ا�ستيعاب احتياجات االأهايل 
االإ�سكانية وتلبيتها يف امل�رصوعات االإ�سكانية املتاحة القريبة من 

املنطق���ة ويف املدينة ال�سمالية. وتراأ����ض �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����ض ال���وزراء اجلل�سة االعتيادي���ة االأ�سبوعية ملجل����ض الوزراء 
بق�رص الق�سيبية اأم�ض. ووافق املجل�ض على تعديل قانون املرور 

بحي���ث يتم التو�سع يف ح���االت الت�سالح للت�سهيل على 
املواطنن واملقيمن.

دق����ت الر�س����وم االأمركية اجلدي����دة على 
واردات االأملني����وم ناقو�ض اخلط����ر، على ثاين 
اأهم واأقوى القطاعات االقت�سادية يف البحرين 

بعد النفط.
ومل ياأخ����ذ الق����رار االأمرك����ي، ال����ذي ب����داأ 
تطبيق����ه من����ذ اأ�سابي����ع، يف االعتب����ار اتفاقية 
التجارة احلرة املوقعة بن املنامة ووا�سنطن، 
والعاق����ات التجاري����ة واالقت�سادي����ة واالأمنية 
ب����ن البلدين ال�سديقن، اإذ مل يدرج اململكة 

�سمن قائمة الدول امل�ستثناة من القرار.
اأك����دت  ال�سف����ارة االأمركي����ة يف املنام����ة 
يف معر�����ض رده����ا على ت�س����اوؤالت “الباد” اأن 
البحرين غر م�ستثن����اة من الر�سوم حتى االآن، 
لكنه����ا اأبقت الب����اب مفتوحا الإم����كان اإدارجها 

بقائمة الدول امل�ستثناة.
ويف ه����ذا ال�سي����اق، ك�س����ف رئي�����ض غرفة 
التج����ارة االأمركية يف البحري����ن قي�ض الزعبي، 

ع����ن حت����ركات بداأته����ا الغرف����ة يف وا�سنط����ن 
ال�ستثن����اء اململكة من الر�سوم اجلمركية التي 
فر�سته����ا االإدارة االأمركية على وارداتها من 
االأملنيوم، الفتا اإلى اأن الر�سوم ت�رص مب�سالح 

م�سانع االأملنيوم البحرينية.
وذكر م�سدر م�س����وؤول يف �سناعة ال�سلب 
اأن م�سانع احلديد يف البحرين لن تتاأثر بالقرار 
االأمرك����ي االأخ����ر والقا�س����ي بفر�����ض ر�سوم 
قدرها 25 % على ال�سلب، �سمن القرار الذي 

�سمل االأملنيوم بر�سوم قدرها 10 %.
و�س����دَّرت البحري����ن اأكرث م����ن 5.5 مليون 
طن من االأملنيوم اإلى 54 دولة بقيمة اإجمالية 
بلغ����ت 190.8 ملي����ون دين����ار يف الرب����ع االأول 
2018، اإذ ج����اءت الواليات املّتحدة االأمركّية 
يف املرك����ز االأول م����ن حي����ث قيم����ة ت�سدي����ر 

ملي����ون   48.3 بنح����و  االأملني����وم 
دينار.

• •جالة امللك ي�سهد احلفل اخلتامي والعرو�ض الع�سكرية امل�ساحبة لتمرين “درع اخلليج امل�سرتك 1”	 �سمو رئي�ض الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�ض الوزراء اأم�ض	
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 علوي املو�سوي

علي الفردان، زينب العكري

تصميم: إسماعيل السقايإعداد: زينب العكري

أكبر 5 دول تم التصدير إليها من حيث القيمة بالربع األول (مليون دينار)

أميركا

98.4
مليون دينار

48.3
مليون دينار

2018 2017

مصـر

18.9
مليون دينار

21.1
مليون دينار

2018 2017

0
مليون دينار

14.3
مليون دينار

2018 2017

30
مليون دينار

 29.5
مليون دينار

2018 2017

تركيـاالسعودية

5.4
مليون دينار

 14.5
مليون دينار

2018 2017

اإلمارات

 ,•ƒ∏ ÒZ ,Ωƒ«æeƒdCG øe ∑Ó`°SCG

· 7 É¡°VôY ¢SÉ≤e RhÉéàj

(QÉæjO ¿ƒ«∏e) êQÉî∏d Égôjó°üJ ” ™∏°S 5 ÈcCG

 66.2
 ,Ωƒ«æeƒdCG §FÓN øe á∏«£à°ùe ìGƒdCG

· 0.2 øY É¡µª°S ójõj

 É¡d Ωƒ«æŸCG øe á«FÉHô¡c ∑Ó°SCG

ádhõ©e ÒZ (Ö∏°U) …P’ƒa Ö∏b
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•  وزير العمل يف جولة مبعر�ض التوظيف يف القطاع التعليمي الرابع اأم�ض	



اجلبي���ل - بن���ا: �صه���د عاه���ل الب���اد القائ���د الأعل���ى �صاح���ب 
اجلال���ة امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل خليف���ة اأم�س، بدع���وة كرمية من 
عاه���ل اململك���ة العربي���ة ال�صعودي���ة ال�صقيقة اأخيه خ���ادم احلرمني 
ال�رشيف���ني امللك �صلمان ب���ن عبدالعزيز اآل �صع���ود، احلفل اخلتامي 
والعرو����س الع�صكري���ة امل�صاحب���ة للتمرين امل�ص���رك “درع اخلليج 
امل�ص���رك 1”، والذي ت�صارك في���ه قوة دفاع البحري���ن وت�صت�صيفه 
اململك���ة العربية ال�صعودي���ة باملنطقة ال�رشقي���ة مب�صاركة 25 دولة، 

ملختل���ف الأ�صلح���ة الربي���ة واجلوية والدف���اع اجلوي وق���وات خا�صة 
واأمني���ة، وذلك بقي���ادة اململكة العربية ال�صعودي���ة، والذي يعد اأحد 
اأ�صخ���م التمارين الع�صكرية يف العامل من حي���ث عدد الدول والقوات 
والأ�صلحة امل�صاركة، ويهدف اإلى تعزيز التعاون والتكامل الع�صكري 
وال�صتعداد لتنفيذ مهام م�صركة بني القوات امل�صاركة حفاًظا على 
اأم���ن املنطقة ومواجهة التحديات والتهديدات بكل اأ�صكالها. وقبيل 
بدء احلفل ا�صتقبل خادم احلرمني ال�رشيفني قادة وكبار ممثلي الدول 

ال�صقيقة وال�صديقة امل�صاركة يف التمرين، بح�صور ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدف���اع ال�صعودي �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ر حممد بن �صلمان ب���ن عبد العزيز. ولدى و�ص���ول جالة امللك 
واأخيه خ���ادم احلرمني ال�رشيفني واأ�صحاب اجلال���ة والفخامة وال�صمو 
اإل���ى املن�ص���ة الرئي�صي���ة للعر�س الع�صك���ري، ُعزف ال�ص���ام امللكي 
ال�صع���ودي. وبعد تاوة عط���رة من اآيات الذكر احلكي���م، األقى رئي�س 
هيئ���ة الأركان العامة ال�صع���ودي الفريق اأول رك���ن فيا�س بن حامد 
الرويل���ي كلمة عرب فيها عن اعتزازه برعاية خادم احلرمني ال�رشيفني 
خلت���ام فعاليات التمرين. وب���ني الفريق الرك���ن الرويلي، اأن مترين 
“درع اخللي���ج امل�ص���رك 1” ياأتي امتداًدا لتماري���ن م�صركة �صابقة 
ك�”رعد ال�صم���ال”، بهدف تاأ�صيل العمل امل�ص���رك �صمن حتالفات 
ت�صع���ى لتعزيز الأمن من خال رفع قدرات وكفاءة واحرافية القوات 
امل�صاركة مبختلف اأفرعها يف التعامل مع جممل املخاطر والحتمالت 
امُله���ددة لأمن وا�صتقرار املنطقة وذل���ك بتقوية الروابط الع�صكرية 
ب���ني الدول امل�صاركة وتعزيز املهارات املختلفة والرفع من م�صتوى 
ال�صتع���داد القت���ايل. ويف ختام كلمته، عربرّ رئي����س هيئة الأركان عن 

اعتزازه بت�رشيف قادة الدول العربية للفعاليات اخلتامية للتمرين.
ث���م تابع جالة امللك واأخوه خادم احلرم���ني ال�رشيفني واأ�صحاب 
اجلالة والفخامة وال�صمو وكب���ار ال�صيوف العر�س اخلتامي للتمرين 
امل�ص���رك “درع اخلليج 1”. وبهذه املنا�صب���ة، اأعرب �صاحب اجلالة 
املل���ك القائد الأعلى عن �صعادته بح�صور هذا العر�س الكبر، قائاً: 
“يطيب لنا بدايًة اأن ن�صكر عاهل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 
اأخان���ا العزيز خ���ادم احلرمني ال�رشيفني امللك �صلم���ان بن عبدالعزيز 
اآل �صع���ود على ه���ذه الدعوة الكرمية لنكون يف بلدن���ا وبني اأ�صقائنا 
لن�صه���د هذا العر����س الع�صكري الكب���ر، معربني عن بال���غ اعتزازنا 
مب�صارك���ة قوة دفاع البحرين يف التمري���ن امل�صرك )درع اخلليج 1( 
والعر�س الع�صكري، انطاًق���ا من عمق ال�صات والعاقات التاريخية 
الوثيق���ة القائمة بني بلدين���ا ال�صقيقني، وتاأكي���ًدا للتعاون الأخوي 
امل�ص���رك مع الأ�صق���اء والأ�صدق���اء”. واأ�صاف جالت���ه اأن امل�صاركة 
الكب���رة يف التمري���ن م���ن دول العامل توؤك���د املكان���ة الرفيعة التي 
حتظى بها اململكة العربية ال�صعودية بني الأمم، والحرام املتبادل 
الذي يجمعها مع الدول العربية والإ�صامية والدول ال�صديقة، موؤكًدا 
ا واحًدا م���ع الأ�صقاء  جالت���ه اأن “مملك���ة البحري���ن وقفت دائًم���ا �صفًّ
والأ�صدق���اء يف الكث���ر من امله���ام والواجبات الع�صكري���ة الإن�صانية 
النبيلة، واإننا م�صتمرون مًعا لكل ما فيه خر اجلميع من اأجل ا�صتتباب 
الأم���ن وال�صام يف املنطقة والع���امل، واأن م�صاركة قوة دفاع البحرين 
امل�صتم���رة يف مهمتها النبيل���ة يف عملية )اإعادة الأم���ل( �صمن قوات 
التحالف العربي بقيادة ال�صقيقة الكربى اململكة العربية ال�صعودية 
تاأت���ي دعًما للع���دل وال�صام وتق���دمي الإغاثة الإن�صاني���ة لاأ�صقاء يف 
اليم���ن العزيز”. واختتم جالته الت�رشيح بالقول: “ي�رشنا اأن نعرب عن 
خال����س تهانينا لأخينا خادم احلرمني ال�رشيفني وللدول امل�صاركة يف 
التمرين على هذا النجاح الكبر، كما نهنئ جميع الرجال البوا�صل من 
الق���وات امل�صلحة ال�صعودية واأ�صقائه���م امل�صاركني واملنظمني من 
الدول ال�صقيقة وال�صديقة على هذا الإجناز املميز وما ات�صموا به من 
كف���اءة واحرافية عالية، اإعداًدا وتنفي���ًذا يف خمتلف مراحل التمرين، 
داع���ني اهلل تعال���ى للجميع دوام التوفي���ق وال�ص���داد”. وح�رش عاهل 
الباد �صاح���ب اجلالة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة ماأدبة الغداء 

التي اأقامه���ا خادم احلرمني ال�رشيفني تكرمًيا لق���ادة الدول العربية 
مبنا�صبة ح�صورهم التمرين امل�صرك “درع اخلليج 1”.

ع �صاحب اجلالة عاه���ل الباد اأخاه خادم احلرمني  بع���د ذلك، ودرّ
ال�رشيف���ني �صاكًرا له ه���ذه الدعوة الكرمية حل�ص���ور التمرين اخلليج 
امل�صرك، متمنيًّا جالته ململكة العربية ال�صعودية و�صعبها ال�صقيق 

بقيادة خادم احلرمني وال�رشيفني كل التقدم والزدهار.
وكان جالة امللك قد و�صل اإلى مدينة اجلبيل باملنطقة ال�رشقية 
يف اململكة العربية ال�صعودي���ة ال�صقيقة، تلبية لدعوة كرمية تلقاها 
م���ن عاهل اململكة العربية ال�صعودية خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 
�صلم���ان بن عب���د العزيز اآل �صعود وذلك حل�ص���ور التمرين الع�صكري 

امل�صرك )درع اخلليج 1(. 
وكان يف مقدم���ة م�صتقبلي جالت���ه قائد جمموعة طران القوات 

البحرية اللواء حممد الع�صاين و�صفرا البلدين.

جاللة الملك يعود ألرض الوطن
وع���اد عاه���ل الباد �صاح���ب اجلالة املل���ك حمد ب���ن عي�صى اآل 
خليفة اإلى اأر�س الوط���ن اأم�س، قادًما من اململكة العربية ال�صعودية 
ال�صقيقة، بعد اأن ح�رش جالته العرو�س الع�صكرية للتمرين امل�صرك 

“درع اخلليج امل�صرك 1”، والذي �صاركت فيه قوة دفاع البحرين.
وقد غادر جالة امللك مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�صعودية 

يف وقت �صابق.
وبع���ث �صاح���ب اجلالة عاهل الب���اد برقية اإل���ى عاهل اململكة 
العربي���ة ال�صعودية ال�صقيق���ة اأخيه خادم احلرم���ني ال�رشيفني امللك 

�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، هذا ن�صها:
اأخين���ا خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �صلم���ان بن عبدالعزيز اآل 

�صعود حفظه اهلل ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.. 
ال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

فاإن���ه لي�رشنا ونحن نغادر اأر�س اململك���ة العربية ال�صعودية بعد 
انته���اء اأعمال القمة التا�صعة والع�رشين ملجل�س جامعة الدول العربية 
على م�صت���وى القمة، وبع���د م�صاركتكم احلفل اخلتام���ي، والعرو�س 
الع�صكرية امل�صاحب���ة للتمرين امل�صرك “درع اخلليج امل�صرك 1”، 
اأن نع���رب عن بالغ �صكرنا وتقديرنا جلالتك���م، على ما حظينا به من 
حف���اوة ا�صتقبال وكرم �صياف���ة جت�صد مدى قوة ور�ص���وخ العاقات 
الأخوية بني بلدينا و�صعبينا ال�صقيقني وما ت�صهده من ازدهار ورقي 

م�صتمرين على امل�صتويات كافة.
كم���ا نتقدم اإلى جالتكم بخال�س ال�صكر مل���ا طرحتموه من روؤى 
واآراء بن���اءة وما بذلتموه من جهود م�صنية اأثمرت وهلل احلمد عن هذا 
النج���اح الكبر لقمتن���ا واخلروج بق���رارات تام�س تطلع���ات �صعوبنا 
العربية ال�صقيقة وتعزز اأوا�رش التعاون والأخوة وتدعم العمل العربي 
امل�صرك كركي���زة اأ�صا�صية للتغلب على املخاط���ر التي تواجه اأمتنا 
وموا�صل���ة مكت�صبات دولن���ا و�صعوبنا يف التنمي���ة والتقدم، �صائلني 
املول���ى جل���ت قدرت���ه اأن ينع���م عل���ى اململك���ة العربي���ة ال�صعودية 
ال�صقيق���ة باملزيد من الرخاء وال�صتق���رار والأمن والأمان، واأن يحفظ 
جالتك���م، ويدمي عليك���م ال�صحة وال�صعادة، ويوفقن���ا جميًعا لكل ما 

فيه خر وعزة دولنا و�صعوبنا.
وال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأخوكم حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين.

2local@albiladpress.com بالدنا الثالثاء 17 أبريل 2018 
غرة شعبان 1439
العدد 3472

  للتوا�صل:  )ق�صم الأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�صم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

البحرين تقف مع الأ�سقاء والأ�سدقاء يف املهمات الع�سكرية الإن�سانية
امل�صاركة الكبرة يف “درع اخلليج 1” من دول العامل تعك�س املكانة الرفيعة لل�صعودية... جالة امللك:

• جالة امللك ي�صهد احلفل اخلتامي والعرو�س الع�صكرية امل�صاحبة لتمرين “درع اخلليج امل�صرك 1”	

• جالة امللك لدى و�صوله اإلى اجلبيل	
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املنامة - بن���ا: تراأ�س رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �صلم���ان اآل 
خليف���ة اجلل�ص���ة العتيادي���ة الأ�صبوعية ملجل�س 
الوزراء بق�رص الق�صيبية اأم�س، حيث اأدلى الأمني 
العام ملجل�س الوزراء يا����رص النا�رص عقب اجلل�صة 

بالت�رصيح التايل:
اأ�ص���اد جمل����س ال���وزراء بالنتائ���ج املثم���رة 
ملوؤمت���ر القمة العربية التا�صع���ة والع�رصين التي 
عق���دت موؤخ���را يف مدين���ة الظه���ران باململك���ة 
العربي���ة ال�صعودي���ة، والتي تراأ����س وفد مملكة 
البحرين اإليها عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�صى اآل خليفة، م�صيدا املجل�س باأهمية 
امل�صام���ني واملرتك���زات يف اخلط���اب ال�صام���ي 
ال���ذي األقاه جالل���ة العاه���ل اأمام القم���ة، والذي 
ج�صد مواقف مملكة البحرين الثابتة جتاه خمتلف 

الق�صايا العربية ودعمها للت�صامن العربي. 
ورحب جمل����س ال���وزراء بالنتائ���ج الإيجابية 
لقم���ة القد����س وو�صفها باأنها بن���اءة ومثمرة يف 
خدمة م�صرة التع���اون العربي امل�صرتك وتعزيز 
وح���دة ال�صف العرب���ي جتاه خمتل���ف التحديات 
الت���ي تواجهه���ا الأم���ة، مرحب���ا املجل����س مبا جاء 
يف البي���ان اخلتامي لقم���ة القد�س ومب���ا اتخذته 
م���ن قرارات تعزز العم���ل العربي امل�صرتك وفق 
منهجية وا�صحة واأ�ص�س متينة، كما اأعرب جمل�س 
ال���وزراء عن تقدي���ره البالغ مل���ا اأظهرته قرارات 
القم���ة العربي���ة م���ن دع���م ململك���ة البحرين يف 
اإجراءاتها حلماية اأمنها ومقدراتها من التدخالت 
اخلارجي���ة يف �صوؤونها الداخلي���ة وم�صاندة القمة 
البحرين يف مواجهته���ا للجماعات الإرهابية التي 
تري���د النيل من اأمنه���ا وا�صتقرارها، كم���ا اأ�صاد 
جمل�س الوزراء ب���الإدارة احلكيمة خلادم احلرمني 
ال�رصيف���ني لأعم���ال القم���ة ومبا هيئت���ه اململكة 

ال�صقيقة من اأ�صباب جناح لها.
بعده���ا، تابع �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س 
ال�صكاني���ة  اخلدم���ات  كفاي���ة  م���دى  ال���وزراء 
لتلبي���ة احتياجات اأه���ايل القرى، ووق���ف �صموه 
عل���ى الإجراءات الت���ي تتخذها اجله���ات املعنية 
ل�صتيعاب الطلبات الإ�صكانية لأهاليها خ�صو�صا 
يف ظ���ل �صح الأرا�صي يف تلك القرى واللجوء اإلى 
امل�صاري���ع الإ�صكاني���ة القريب���ة منه���ا اأو املدن 
اجلدي���دة  ل�صتيعاب طلبات اأه���ايل تلك القرى، 
حيث اأكد �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س الوزراء 
����رصورة الهتم���ام بطبيع���ة املجتم���ع البحرين���ي 
وهويته الت���ي يعك�صه���ا الن�صي���ج املجتمعي يف 
الق���رى واملدن ومراعاته���ا يف امل�صاريع واملدن 

الإ�صكانية اجلديدة.
و�صمن ه���ذا ال�صياق، كلف �صاح���ب ال�صمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء وزارة الإ�ص���كان بالإ�رصاع 
يف تلبي���ة طلب���ات اأه���ايل ال�صناب����س الإ�صكاني���ة 
خ�صو�ص���ا القدمية منه���ا وفق معي���ار الأقدمية 
و�صمان ا�صتيع���اب احتياجات الأهايل الإ�صكانية 
الإ�صكاني���ة املتاح���ة  وتلبيته���ا يف امل�رصوع���ات 

القريبة من املنطقة ويف املدينة ال�صمالية. 
بح���ث املجل����س املو�صوع���ات  ذل���ك  بع���د 
املدرج���ة على ج���دول اأعماله، وذل���ك على النحو 

التايل: 
اأولً: وافق جمل�س الوزراء على تعديل قانون 
امل���رور بحيث يت���م التو�صع يف ح���الت الت�صالح 
للت�صهيل على املواطن���ني واملقيمني من خالل 
�رصع���ة الإجن���از ب���الإدارة العام���ة للم���رور وذلك 
باإ�صاف���ة ح���الت جديدة يج���وز فيه���ا الت�صالح 
كتج���اوز الإ�ص���ارة ال�صوئي���ة بالل���ون الأحم���ر اأو 
جتاوز ح���دود ال�رصع���ة اإذا مل ينت���ج عنهما حادث 
اأدى اإلى اإ�صابة اأحد الأ�صخا�س اأو الوفاة وكذلك 
الت�صال���ح عن���د ال�صتخ���دام اخلاط���ئ للوح���ات 

اأرق���ام ت�صجي���ل املركب���ات 
اأو ع���دم و�صعه���ا اأو يف حال 
للممتلكات  تلفي���ات  وجود 
وق���د  واخلا�ص���ة،  العام���ة 
اأحال املجل����س اإلى ال�صلطة 
الت�رصيعي���ة م����رصوع قان���ون 
بتعديل بع�س اأحكام قانون 
بالقانون  ال�ص���ادر  امل���رور 
رق���م )23( ل�صنة 2014 يف 
�ص���وء املذك���رة املرفوع���ة 
له���ذا الغر����س م���ن نائ���ب 

رئي����س جمل����س ال���وزراء رئي�س اللجن���ة الوزراية 
لل�صوؤون القانونية.

ثانياً: تدار�س جمل�س ال���وزراء اأهم البيانات 
القت�صادي���ة وموؤ�رصاته���ا التي �صجل���ت يف العام 
2017 واأب���دى املجل����س ارتياح���ه مل���ا اأظهرته 
املوؤ����رصات القت�صادية، والتي م���ن اأبرزها النمو 
امللح���وظ يف القطاع���ات القت�صادي���ة املختلفة 
م���ا يعك�س قدرة مملكة البحرين على التعامل مع 
التحديات بف�ص���ل موفقية �صيا�ص���ات احلكومة 
ون�ص���اط القطاع اخلا�ص يف دفع عجلة االقت�صاد، 
وم���ن اأبرز ه���ذه املوؤ����رصات منو الن���اجت املحلي 
بن�صب���ة 4.1 % خالل الع���ام 2017 قيا�صاً بالعام 
2016، وال���ذي بلغ 12.4 ملي���ار دينار بحريني، 
بينما بل���غ حجم التب���ادل التجاري غ���ر النفطي 

7.6 مليار دين���ار بزيادة قدرها 
10 % ع���ن الع���ام 2016، فيما 
بلغت ال�صادرات البحرينية غر 
النفطية 2 ملي���ار دينار بارتفاع 
بن�صبة 16 % ع���ن العام 2016. 
اأم���ا فيم���ا يخت����س بالرتاخي�س 
ال�صناعية، فق���د مت اإ�صدار 91 
ترخي�ص���اً �صناعي���اً �صنة 2017 
بقيمة اإجمالي���ة لال�صتثمار فيها 
بلغت نحو 93 مليون دينار، وقد 
ج���اء ذلك خ���الل العر����س الذي 

قدمه وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة.  
ثالث���اً: بحث جمل����س ال���وزراء توقيع مملكة 
البحرين على م�رصوع اتفاقية �صاملة تعزز التعاون 
بني خمتلف الدول العربية اأمنيا، والتي عر�صها 
وزي���ر الداخلي���ة، وتهدف التفاقي���ة اإلى حتقيق 
التع���اون بني ال���دول الأطراف فيه���ا مبا يكفل 
الوقاي���ة من خمتل���ف اأنواع اجلرائ���م ومكافحتها 
ومالحقة مرتكبيها وتبادل املعلومات واخلربات 
الت���ي م���ن �صاأنه���ا الإ�صه���ام يف الت�ص���دي ملنع 
ومكافح���ة اجلرمي���ة على اخت���الف �صورها، وقرر 
املجل����س اإحال���ة م����رصوع التفاقي���ة اإل���ى اللجنة 

الوزارية لل�صوؤون القانونية.
رابع���ا: واف���ق جمل�س ال���وزراء عل���ى مذكرة 
تفاهم بني الهيئة الوطنية لعلوم الف�صاء مبملكة 

البحري���ن ومركز حممد بن را�ص���د للف�صاء بدولة 
الإم���ارات العربية املتح���دة، والتي ته���دف اإلى 
تبادل اخلربات بني الطرفني وتبادل املعلومات 
والبيانات يف جم���ال تطبيقات ال�صور الف�صائية 
وو�صع اإطار تنظيمي للتع���اون بني اجلانبني يف 
هذا ال�ص���اأن مبا ي�صهم يف بناء القدرات الوطنية، 
وذلك على النحو الذي اأو�صت به اللجنة الوزارية 
لل�صوؤون القانونية وعر�صها نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
خام�ص���ا: وافق جمل����س الوزراء عل���ى م�رصوع 
اتفاقي���ة اخلدم���ات اجلوي���ة بني حكوم���ة مملكة 
البحرين وحكوم���ة بروناي دار ال�صالم تهدف اإلى 
تعزي���ز التع���اون ب���ني اجلانبني يف جم���ال النقل 
اجل���وي، وت�صهي���ل وتو�صي���ع فر����س اخلدم���ات 
اجلوية الدولية بينهما بحيث حتل هذه التفاقية 
حم���ل التفاقي���ة املوقع���ة بينهما �صن���ة 1990، 
وفو�س املجل�س وزي���ر املوا�صالت والت�صالت 
بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، 
وذلك على النحو الذي اأو�صت به اللجنة الوزارية 
لل�ص���وؤون القانونية والت���ي عر�صها نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
�صاد�ص���ا: اأحال جمل����س الوزراء اإل���ى اللجنة 
الوزاري���ة لل�صوؤون القانوني���ة مذكرة تفاهم بني 
اأمان���ة العا�صمة مبملك���ة البحري���ن واأمانة مدينة 
الرب���اط باململك���ة الغربي���ة يف جم���االت العم���ل 

البل���دي، حي���ث ته���دف مذك���رة التفاه���م اإل���ى 
ال�صتفادة م���ن التجربة املغربية يف جمال العمل 
البل���دي والتنمي���ة احل�رصية وتب���ادل اخلربات يف 
ه���ذا اخل�صو�س، والت���ي عر�صها عل���ى املجل�س 
وزي���ر ال�صغ���ال و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطيط 

العمراين. 
�صابع���ا: اأحال جمل����س الوزراء اإل���ى ال�صلطة 
الت�رصيعي���ة م�رصوعي قانونني متت �صياغتهما يف 
�صوء اقرتاح���ني بقانونني مقدم���ني من جمل�س 
النواب، وقرر املجل�س اإ�صفاع كل منهما مبذكرة 
براأي احلكومة حوله، الأول م�رصوع قانون باإ�صافة 
بند جديد اإلى املادة )2( من القانون رقم )58( 
ل�صن���ة 2006 ب�صاأن حماية املجتم���ع من الأعمال 
الإرهابية، والثاين م����رصوع قانون بتعديل املادة 
)327( من قانون املرافعات املدنية والتجارية 
ال�ص���ادر باملر�ص���وم بقان���ون رق���م )12( ل�صنة 

.1971
ثامنا: بحث جمل�س ال���وزراء اقرتاحني برغبة 
مقدم���ني من جمل�س الن���واب وواف���ق على ردي 
احلكوم���ة ب�صاأنهما االأول يتعل���ق بتاأجيل اأق�صاط 
الإ�ص���كان، والث���اين بخ�صو����س تخ�صي�س اأر�س 
لبع����س اخلدمات واملرافق مبدين���ة حمد، وذلك 
عل���ى النح���و ال���ذي اأو�صت ب���ه اللجن���ة الوزارية 
لل�صوؤون القانونية، وعر�صها نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.

• �صمو رئي�س الوزراء مرتئ�صا جل�صة جمل�س الوزراء اأم�س	

التو�صع يف حالت الت�صالح كتجاوز 
الإ�صارة اأو حدود ال�رصعة 

منو الناجت املحلي 4.1 % والتبادل 
التجاري غر النفطي 7.6 مليار دينار 

تبادل اخلربات والبيانات مع الإمارات 
يف تطبيقات ال�صور الف�صائية 

جم��ل�����س ال������وزراء: ق�����رارات ق��م��ة ال��ق��د���س ت��دع��م اإج������راءات ال��ب��ح��ري��ن حل��م��اي��ة اأم��ن��ه��ا 

الإ�رساع يف تلبية طلبات اأهايل ال�سناب�س الإ�سكانية وفق الأقدمية 
�رصورة الهتمام بطبيعة املجتمع وهويته... �صمو رئي�س الوزراء يوجه:

• يا�رص النا�رص	
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�ن�صبطو� بح�صور �جلل�ص�ت وال تت�رسبو� و�إال خ�صمت مك�ف�آتكم

حتويالت مرورية على �ص�رع ويل �لعهد خالل �أ�صبوعني

لت�شفري القوانني بعهدة الربملان... ق�شم �شوؤون النواب للمنتخبني:

88 % ن�شبة الإجناز يف امل�رشوع... وزير الأ�شغال:

لّوح���ت الأمان���ة العام���ة ملجل�س الن���واب باتخاذ 
اإج���راءات عقابي���ة �ش���د اأّي نائ���ب ل يلت���زم بح�شور 

جل�شات املجل�س اأو يت�رشب منها.
وبعث ق�شم �شوؤون النواب بالأمانة العامة بريًدا 
���ا ور�شائ���ل للمنتخبني يهي���ب بهم �رشورة  اإلكرتونيًّ
ح�شور اجلل�شات يف املواعيد املحددة وعدم مغادرة 

اجلل�شة قبل النتهاء من جدول الأعمال.
وب���ّرر ق�شم �ش���وؤون النواب ذل���ك قائالً: “ملا يف 
ذلك من اأثر وا�شح عل���ى اإجنازات املجل�س وعمله يف 

خدمة الوطن واملواطنني”.
ون�ش���ت ديباجة تعمي���م الق�شم عل���ى اأن �شبب 
لأهمي���ة املو�شوع���ات  “بالنظ���ر  الر�شال���ة  اإر�ش���ال 
املدرجة على جدول اأعمال اجلل�شات القادمة ملجل�س 
النواب، ونحن على اأبواب انتهاء دور النعقاد الرابع 
م���ن الف�شل الت�رشيعي الرابع، ول����رشورة النتهاء من 

جميع املو�شوعات املعرو�شة على املجل�س”.
وا�شتند الق�شم للمادة 189 من الالئحة الداخلية 
ملجل����س الن���واب بطلب���ه الت���زام الأع�ش���اء بح�شور 
اجلل�ش���ات. وتوج���ب الالئح���ة على النائ���ب النتظام 
يف ح�ش���ور اجتماع���ات املجل�س وجلان���ه. واإذا تغيب 
النائ���ب عن ح�ش���ور جل�شات املجل����س اأو جلانه بغري 

اإج���ازة اأو اإذن، اأو مل يح�رش بعد م�شي املدة املرخ�س 
له فيها ُيعترب متغيًب���ا وي�شقط حقه يف املكافاأة عن 
م���دة الغياب. ونّب���ه الق�شم اأنه يف ح���ال عدم اللتزام 
باحل�ش���ور ف�شيجري تطبيق اأح���كام املادة 191 من 
الالئح���ة الداخلية ملجل�س الن���واب والتي جاءت حتت 

ف�شل بعنوان “اجلزاءات الربملانية”.
وتن�س املادة على اإيقاع جزاءات اإذا ثبت اإخالل 
النائب بواجبات الع�شوية اأو ارتكب عمالً من الأعمال 

املحظورة.
وتتدرج اجلزاءات من التنبيه ال�شفوي، والتنبيه 
الكتاب���ي، واللوم، واحلرمان م���ن ال�شرتاك يف اأعمال 
املجل����س مدة ل تقل ع���ن جل�شتني ول تزيد على 10 
جل�شات، واحلرمان من ال�ش���رتاك يف اأعمال املجل�س 
ملدة تزي���د على 10 جل�ش���ات ول جت���اوز نهاية دور 

االنعقاد، واأق�ضى اجلزاءات اإ�ضقاط الع�ضوية.
ومن املتوقع ف�س دور النعقاد من عمر برملان 

2014 يف منت�شف �شهر مايو املقبل.

املنام���ة - بن���ا: ق���ام وزي���ر الأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�ش���ام خلف بزيارة 
تفقدي���ة ملوقع م����رشوع تو�شع���ة �ش���ارع ويل العهد 
بالرف���اع ال���ذي ي�شه���د اأعم���الً تطويري���ة يف اجل���زء 
املح�شور ب���ني تقاطع اجل�رش العل���وي ل�شارع ال�شيخ 
خليف���ة بن �شلمان عل���ى �شارع ويل العه���د غربا اإلى 

دوار ال�شاعة �رشقا.
ويع���د �ش���ارع ويل العه���د �رشيانا رئي�ش���ا بطول 
يق���ارب 2.6 كيلوم���رت، حي���ث يربط منطق���ة الرفاع 
ب�شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان ومدينة حمد وي�شهد 
كثاف���ة مرورية عالية؛ كونه ممرا حيويا لنحو 80 األف 
مركبة يف الي���وم، كما ي�شم عل���ى جانبيه العديد من 
املراف���ق واملوؤ�ش�ش���ات، ومن �شاأن اأعم���ال التو�شعة 

لل�شارع اأن حتقق الن�شيابية يف احلركة املرورية.
و�رشح وزير الأ�شغال اأن ن�شبة الإجناز يف امل�رشوع 
تبلغ 88 %،  حيث اإن املقاول ب�شدد النتهاء من بناء 
�شبكة ت�رشيف مياه الأمطار يف الجتاهني، ويتم حاليا 
ا�شتكم���ال الأعمال املدنية من و�شع طبقات الدفان 
وو�ش���ع طبقت���ني م���ن الأ�شفل���ت يف بع����س الأجزاء 

واإن�شاء الأر�شفة اجلانبية اإلى جانب اجلدار اخلر�شاين 
يف الر�شي���ف الأو�ش���ط، حي���ث وج���ه خل���ف مق���اول 
امل�رشوع اإل���ى زيادة وترية الإجن���از، ومتديد �شاعات 
العم���ل، وم�شاعفة اأعداد العمالة يف مواقع العمل مبا 
ي�شمن التعجيل باملراحل املتبقية، موؤكدا اأن وزارة 
الأ�شغ���ال تبذل كل ما بو�شعه���ا لتفادي اأي اإزعاج اأو 

اإرب���اك يف حركة ال�شري على هذا ال�ش���ارع اإلى اأن يتم 
النتهاء من اأعمال امل�رشوع.

و�شي�شهد م�شتخدمو الطري���ق خالل الأ�شبوعني 
املقبلني بع�س التحويالت املرورية وفق ما تتطلبه 
طبيعة العمل املتعلق���ة باأعمال الر�شف النهائية يف 

الجتاهني على امتداد موقع امل�رشوع وعلى مراحل.

• عبداهلل الدو�رشي	

• وزير الأ�شغال يف زيارة مل�رشوع تو�شعة �شارع ويل العهد بالرفاع 	

ليلى م�ل �هلل  

وزير �خل�رجية: نت�ئج كبرية ل�صون �الأمن �لعربي

�ت�ص�ل ت�ص�وري بني وزير �خل�رجية ونظريه �الأمريكي

تطوير �لتع�ون �مل�يل مع �لهند

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة:  اأك���د وزير 
اخلارجي���ة ال�شي���خ خالد ب���ن اأحم���د بن حممد 
اآل خليف���ة جناح القم���ة العربية يف دورتها ال� 
)29(، التي عقدت اأعمالها يف مدينة الظهران 
يف حتقيق الأه���داف املرجوة منها يف حتقيق 
املزيد م���ن الت�شامن العرب���ي، وبذل املزيد 
من اجله���د خلدمة الق�شاي���ا العربية الراهنة.  
وق���ال وزي���ر اخلارجي���ة يف ت�رشي���ح لوكال���ة 
الأنب���اء ال�شعودية )وا�س( “اإن قيادة اململكة 
العربية ال�شعودية للعم���ل العربي امل�شرتك 
�شت���وؤدي خالل ه���ذا العام يف حتقي���ق نتائج 
كبرية ل�شون الأم���ن القومي العربي وتوحيد 

كلمة العرب ومواجهة كل اأعداء الأمة”. 
ولف���ت وزي���ر اخلارجية ال�شي���خ خالد بن 
اأحم���د بن حمم���د اآل خليف���ة النتب���اه اإلى اأن 

احل�شور املكثف للقادة العرب يف اجتماعات 
القم���ة يعك����س حر����س العرب عل���ى معاجلة 

الق�شايا الراهنة على ال�شاحة العربية. 

املنام���ة - وزارة اخلاجلي���ة: تلقى وزير 
اخلارجي���ة ال�شي���خ خالد ب���ن اأحم���د بن حممد 
اآل خليف���ة، ات�ش���اًل هاتفًيا اأم����س من القائم 
باأعم���ال وزي���ر خارجي���ة الولي���ات املتح���دة 

الأمريكية جون �شاليفان.
وج���رى يف الت�ش���ال ا�شتعرا����س م�ش���ار 
الوطي���دة  التاريخي���ة  الثنائي���ة  العالق���ات 
والتحالف ال�شرتاتيجي الوثيق بني البلدين 

و�شبل الرتقاء مبختلف اأوجه التعاون الثنائي 
يف كاف���ة املجالت مبا يحقق م�شالح البلدين 
وال�شعبني ال�شديقني، وي�شهم يف تعزيز اأطر 

التن�شيق امل�شرتك اإزاء خمتلف الق�شايا.
كما مت خالل الت�ش���ال الت�شاور وتبادل 
وجه���ات النظر حول اأهم واآخر التطورات على 
ال�شاحتني الإقليمية والدولية والق�شايا ذات 

الهتمام امل�شرتك.

املنام���ة - وزارة املالي���ة:  اجتم���ع وزير 
املالي���ة ال�شي���خ اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليفة 
ام�س مع �شفري جمهورية الهند املعتمد لدى 

مملكة البحرين األوك �شينها.
واأ�ش���اد الوزير خالل الجتم���اع بالروابط 
التاريخية الت���ي جتمع بني اجلانبني يف �شتى 

املجالت على امتداد �شنوات وعقود بعيدة، 
وبح���ث �شبل دعم التع���اون امل�شرتك القائم 
بينهم���ا يف املج���الت املالي���ة وامل�رشفي���ة، 
والبناء على ما حتقق يف اإطاره من منجزات يف 
قطاعات متعددة ومتنوعة، وذلك على النحو 
الذي يعود بالفائدة على البلدين و�شعبيهما.

• وزير اخلارجية	
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بقلــوب مؤمـنـة بقضــاء الّلـه وقــدره
تنـــعــــى

عــائــلــة الحسيــنـي
لـــوفـــاة المغفــور لـــه بـــإذن اهلل تعـالـى

عميد العائلة
سيد شرف سيد محمد الحسيني

والد كل من: سيد حسين، سيد حسن،
سيد محمد وسيد علي

تقبل التعازي من يوم الثالثاء واليومين التاليين

للرجال بمأتم الحاج منصور بن نايم فريق الحياك بالمحرق

وللنساء بمأتم الصاغة للنساء بالمنطقة نفسها 

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة  ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ )َيا َأيَُّتَها النَّ

ِتي( ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ َمْرِضيَّ
صدق اهلل العظيم

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«

منتدى �حلكومة �لإلكرتونية ينطلق 7 �أكتوبر

�لرتقاء بالعن�رش �لب�رشي �أحد م�صادر قوة �لبحرين 

روؤية �صعودية بحرينية متطابقة لتعزيز �لأمن �لقومي �لعربي

يوؤكد �هتمام �ل�صباب بتطوير قدر�ته جناح “حكايا م�صك” 

برعاية حممد بن مبارك 

م�سيًدا بحهود التميمي يف اإعداد ر�سالتي ماج�ستري... املطوع:

الإرهاب والتدخالت اخلارجية اأبرز التحديات... وزير الإعالم:

18 األف زائر و10 اآلف م�سارك يف ور�ش العمل... اجلودر: 

املنام���ة - بنا: حتت رعاي���ة نائب رئي�ش جمل�ش 
ال���وزراء رئي����ش اللجن���ة العلي���ا لتقني���ة املعلومات 
والت�سالت �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، 
تنطلق فعالي���ات منتدى البحرين ال���دويل للحكومة 
الإلكرتونية 2018 بن�سخته التا�سعة يف 7 و8 اأكتوبر 
املقب���ل، بتنظي���م من هيئ���ة املعلوم���ات واحلكومة 

الإلكرتونية.
واأك���د الرئي����ش التنفي���ذي لهيئ���ة املعلومات 
واحلكوم���ة الإلكرتونية حمم���د القائد عل���ى الأهمية 
الت���ي ميثله���ا انعق���اد املنت���دى وال���ذي ب���ات ُيعد 
وجه���ة ت�ستقط���ب النخ���ب واملخت�س���ن يف جم���ال 
توظي���ف وا�ستخدام تقنية املعلوم���ات والت�سالت 
املتط���ورة من خمتلف اأرجاء العامل، وبيئة مرنة واآمنة 
حتفز عل���ى تبن���ي البت���كارات وت�سجيعه���ا وتبادل 
اخلربات والتج���ارب الناجحة بن املهتمن يف جمال 
التكنولوجي���ا واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة، ويع���زز ذلك 
الإقب���ال امل�ستمر على امل�ساركة، م�س���رياً اإلى الدور 
ال���ذي يلعبه املنت���دى يف اإدارة املعرف���ة ون�رشها مبا 

ميك���ن امل�سوؤولن من اتخ���اذ الق���رارات للم�ساهمة 
يف اإجن���از الأعم���ال بطريق���ة مي�رشة قليل���ة التكاليف 

وتقدميها �سمن بيئة اإلكرتونية اآمنة.
ياأت���ي هذا املنت���دى يف ن�سخت���ه التا�سعة بتنوع 
يف اأطروحات���ه املقدمة حول اآخر م���ا مت التو�سل اإليه 

يف �سناع���ة تقنية املعلومات والت�سالت، اإذ اأنه من 
املتوق���ع اأن ي�سارك 400 �سخ����ش من املهتمن يف 
قطاع تقني���ة املعلومات والتي �ستتاح لهم الفر�سة 
لالط���الع على جتارب جمموعة متنوع���ة من التقنيات 

والربامج املبتكرة يف جمال قطاع التقنية.
ومن املق���رر اأن تتناول اجلل�س���ات املتخ�س�سة 
ع���دة موا�سي���ع تتمح���ور ح���ول احلو�سب���ة ال�سحابية 
ومبادرات املدفوع���ات الإلكرتونية وتقنيات املدن 
الإلك���رتوين  والتح���ول  املعلوم���ات  واأم���ن  الذكي���ة 
وغريه���ا، ي�س���ارك فيه���ا ع���دد املخت�س���ن يف هذا 
املجال. كما �سي�سلط ال�سوء على التوجه احلايل نحو 
تبني ا�ستخدام التقنيات املتطورة مثل التكنولوجيا 
املالي���ة وblock chain اإ�سافة اإلى تقنيات حتليل 
البيان���ات والتوج���ه امل�ستقبل���ي لال�ستف���ادة منه���ا 
لتنفي���ذ ال�سيا�س���ات التنموي���ة يف الب���الد، ويتطرق 
املنت���دى كذل���ك لأب���رز ق�س����ش النج���اح البحرينية 
والإقليمي���ة يف جمال تقني���ة املعلومات والت�سالت 
التي تفتح املجال اأمام امل�ساركن لال�ستفادة منها.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل وزير �س���وؤون جمل�ش 
ال���وزراء حمم���د املط���وع مبكتبه اأم����ش مدي���ر اإدارة 
املعلوم���ات بدي���وان �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�ش 
ال���وزراء اإبراهي���م التميم���ي ال���ذي اأه���داه ر�سالت���ي 
ماج�ست���ري ح�سل عليهم���ا، الأولى بعن���وان “�سناعة 
ال�سمع���ة احلكومي���ة.. درا�س���ة حال���ة عل���ى اأف�س���ل 
املمار�سات احلكومية يف القطاع العام يف البحرين”، 
ونالها من “جامع���ة اإيك�ش مار�سيلي���ا”، و”معهد اإنا 
للتطبيقات وال�سيا�س���ات احلكومية” يف اجلمهورية 
“تنمي���ة القت�س���اد  الفرن�سي���ة، والثاني���ة بعن���وان 
الوطن���ي باإبداعات الطبق���ة الفق���رية.. درا�سة حالة 
على واق���ع الأ�رش الفق���رية واإمكان���ات اإ�سهاماتها يف 
القت�س���اد الوطني يف البحري���ن”، وح�سل عليها من 

جامعة جورج وا�سنطن يف الوليات املتحدة.
وخالل اللق���اء، اأ�ساد وزير �سوؤون جمل�ش الوزراء 
باجله���ود الت���ي بذله���ا التميم���ي يف اإع���داد هاتن 
الدرا�ست���ن اللتن تتناولن يف اإط���ار علمي ر�سن 
مو�سوعات ذات اأهمية فيما يتعلق بواقع القطاعات 
احلكومي���ة واملمار�سات املتمي���زة يف حكومة مملكة 
البحري���ن، وكذلك �سبل تعزيز اإ�سه���ام الأ�رش املنتجة 

يف القت�ساد الوطني.
واأع���رب عن فخ���ره مبا يبدي���ه �سب���اب البحرين 
يف خمتل���ف املواقع م���ن حر�ش على البح���ث العلمي 
والأكادمي���ي، موؤكدا اأن ذلك م���ن �ساأنه اأن ي�سهم يف 
الرتق���اء بالعن�رش الب����رشي التي ي�س���كل اأحد م�سادر 
ق���وة مملكة البحرين واأعمدته���ا الرئي�سة يف منظومة 
التنمي���ة، متمنيا للباحث ا�ستم���رار النجاح والتفوق. 

من جانبه، اأعرب التميمي عن خال�ش �سكره وامتنانه 
لوزي���ر �س���وؤون جمل�ش ال���وزراء على دعم���ه امل�ستمر 
لكل الطاق���ات البحرينية وحتفي���زه لها على �رشورة 
موا�سل���ة الدرا�سة يف خمتلف املعارف والعلوم، وهو 
م���ا يوؤكد اأن الهتمام بالعل���م ي�سكل اأحد املرتكزات 
التي حتر�ش عليها مملكة البحرين يف م�سريتها على 

طريق التنمية.

املنام���ة - بن���ا: اأ�ساد وزير �س���وؤون الإعالم 
رئي����ش جمل����ش اأمناء معه���د البحري���ن للتنمية 
ال�سيا�سي���ة عل���ي الرميح���ي يف ت�رشيح���ات ل���� 
“ال����رشق الأو�س���ط” تطاب���ق ال���روؤى ال�سدي���دة 
خل���ادم احلرم���ن ال�رشيف���ن �ساح���ب ال�سم���و 
امللكي الأمري �سلمان ب���ن عبدالعزيز اآل �سعود 
وعاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، يف احلر�ش على حماية الأمن 
القوم���ي العربي كمنظومة متما�سكة ومتكاملة، 
وت�سافر اجله���ود العربية بال�رشاكة مع املجتمع 
ال���دويل يف حفظ اأمن وا�ستق���رار دول املنطقة، 
واح���رتام �سيادته���ا ووحدة و�سالم���ة اأرا�سيها، 

وردع التدخ���الت اخلارجية يف �سوؤونها، وحماربة 
الإره���اب واجتثاثه من جذوره الفكرية واملالية 
والتنظيمية، باعتباره اآفة دولية خطرية ل دين 

لها ول وطن ول هوية.
واأع���رب الوزي���ر عن ثق���ة مملك���ة البحرين 
العربي���ة  اململك���ة  يف  العربي���ة  وال�سع���وب 
ال�سعودية، وقيادته���ا احلكيمة للوطن العربي 
نح���و مراح���ل اأكرث تقدًما م���ن التع���اون والإخاء 
والعمل امل�س���رتك مبا يعزز م���ن قدراتها على 
موا�سلة م�سريتها التنموية والت�سدي لالأخطار 
اخلارجي���ة واإح���الل ال�سالم الع���ادل وال�سامل يف 

املنطقة.

املنام���ة - وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة: اأكد 
وزير �س���وؤون ال�سب���اب والريا�سة ه�س���ام اجلودر اأن 
فعالي���ات “حكايا م�س���ك”، والتي نظمته���ا موؤ�س�سة 
الأم���ري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اخلريية م�سك 
اخلريية بالتعاون مع وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة 
حققت جناحا كبريا ومتمي���زا على خمتلف الأ�سعدة، 
ودل���ت على تلك النجاح���ات الإح�ساءات التي خرجت 
به���ا اللجنة املنظم���ة للفعالية م�س���ريا اإلى فعاليات 
“حكايا م�س���ك” تعترب باكورة التع���اون املثمر بن 
وزارة �س���وؤون ال�سب���اب والريا�س���ة وموؤ�س�سة الأمري 
حمم���د بن �سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اخلريي���ة  م�سك 
اخلريي���ة، حي���ث م���ن املوؤم���ل اأن ي�سه���د امل�ستقبل 
القري���ب تعاون���ا بارزا يف العديد م���ن املجالت التي 
تهت���م بال�سباب والنا�سئة. جاء ذل���ك خالل ا�ستقباله 
مدي���ر م����رشوع “حكاي���ا م�سك” زي���اد ال�سب���ل وذلك 
بح�س���ور الوكي���ل امل�ساع���د لتنمية ال�سب���اب اأميان 
في�س���ل جناح���ي، ومدي���رة اإدارة الأن�سط���ة ال�سبابية 

ال�سيخ���ة من���رية بن���ت حمم���د اآل خليف���ة، وم�س���وؤول 
الربام���ج يف م�رشوع حكايا م�سك عبداهلل اخليال. وبن 
وزير �سوؤون ال�سب���اب والريا�سة اأن احل�سور الوا�سع 
وامل�سارك���ة الفاعل���ة من جان���ب ال�سب���اب البحريني 
واخلليج���ي يف اأن�سطة وفعالي���ات حكايا م�سك، يوؤكد 
حر����ش ال�سباب عل���ى التزود بامله���ارات واخلربات 
التي متكنهم من �سناعة حكاياتهم ب�سورة متطورة 
وابت���كار اأف���كار وم�ساري���ع تتنا�سب م���ع طموحاتهم 
العالي���ة وال�ستف���ادة م���ن الفر����ش التدريبية التي 

مته���د الطريق لهم؛ من اأجل اب���راز اإبداعاتهم. وكان 
مدير م�رشوع حكايا م�سك ق���د عر�ش اإح�ساءات مهمة 
ع���ن فعاليات حكايا م�سك املنامة، حيث بن اأن عدد 
زوار امل����رشوع و�س���ل ال���ى 18765 زائ���را وبلغ عدد 
امل�ستفيدين من ال���دورات التدريبية وور�ش العمل 
اأك���رث م���ن 10 اآلف م�سارك، اإ�سافة ال���ى اأن املوؤلف 
ال�سغ���ري اجت���ذب اأكرث م���ن 7 اآلف م�ستفيد، كما اأن 
الربنامج �س���كل مكان���ا منا�سبا لأ�سح���اب امل�ساريع 

ال�سغرية، حيث بلغت مبيعاتهم 8 اآلف دينار.

• وزير �سوؤون جمل�ش الوزراء م�ستقبال اإبراهيم التميمي	

• وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة م�ستقبال مدير م�رشوع “حكايا م�سك” 	

في غرفة األخبار
ت�رشفُت م�ساء يوم اأم�ش الأول باأن كنُت �سيفا بن�رشة اأخبار ال�ساعة الثامنة 

بتلفزيون البحرين بحديث عن القمة العربية التي عقدت بالظهران.
واأ�سعدين كثريا واأنا يف طريقي لأ�ستوديو الأخبار ب�سحبة الأخ عبداهلل بو 
طربو�ش زخ���م الكفاءات البحرينية ال�سابة التي راأيتها، والتي يتو�سم منها 

اخلري الكثري بجهاز حكومي هو الأهم.
وم���ا بن املعدين، ومقدمي الربامج وفني���ي ال�سوت والإ�ساءة، تناهى 
مل�سامع���ي كلمات الرتحي���ب اجلميلة لبن البلد، والت���ي اأ�سعرتني بالأمان، 

والثقة، والطماأنينة.
وكان م���ن حما�س���ن ال�س���دف اأن التقي���ت املذيع���ة املتاألق���ة �سه���ري 
الع�سف���ور، والتي قدمت موؤخرا �سل�سلة م���ن ن�رشات الأخبار بقنوات اأبوظبي 

بتجربة فريدة تعك�ش كفاءة املراأة البحرينية.
وكنت، ول اأزال من الداعن ملنح اأف�سلية الوظائف للكفاءات الوطنية، 

والتي متثل اخليار الأف�سل خليجيا، ومنذ عقود طويلة.
اإن م���ن �سمي���م اأولويات احلكومة اليوم اأكرث م���ن اأي وقت اآخر اأن ت�سع 
اآلي���ة جدي���دة و�سارمة حت���ول دون ت�سك���ن الأجنبي بوظائ���ف القطاعن 
اخلا����ش اأو الع���ام، اإل بحال ع���دم توفر البديل البحرين���ي، اآلية حتدث وثبة 
طموح���ة ببحرنة الوظائ���ف، وتنهي طواب���ري انتظار العاطل���ن املهمومن 
بظ���روف احلياة ال�ساغط���ة عليهم، وعلى ا�ستقرار الأ����رشة البحرينية، وعلى 

جناح ا�ستمراريتها.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك	

• علي الرميحي	

�لنعيمي ي�صتعر�ض �لعالقات مع �مللحق �لأمريكي

الرفاع - قوة الدف���اع: ا�ستقبل 
رئي�ش هيئ���ة الأركان الفريق الركن 
ذي���اب النعيمي يف مكتب���ه بالقيادة 
الع�سك���ري  امللح���ق  ام����ش  العام���ة 
مملك���ة  ل���دى  املعتم���د  الأمريك���ي 

البحرين العقيد �ستيفن ف�سنت. 
الأركان  هيئ���ة  رئي����ش  ورح���ب 

الأمريك���ي  الع�سك���ري  بامللح���ق 
املعتم���د لدى مملك���ة البحرين، ومت 
خ���الل اللق���اء ا�ستعرا����ش عالق���ات 
البحري���ن  مملك���ة  ب���ن  القائم���ة 
والوليات املتحدة الأمريكية والتي 
ت�سهد على الدوام تطوراً وتقدماً يف 

خمتلف املجالت. 
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لييليي�ييشييورييين الييي�يييشيييوؤال  يييعيييييد  تييعييديييا  نييييواب  تييوقيييييع  بييعييد  خريين”  اخليييري  “زيادة 

اإجابة الوزراء عن اأ�سئلة ال�سوريني لن تناق�ش بجل�سة عامة
نا وقعوا تعديل الد�شتور... وتقدميه ملكتب ال�شالح قبل اأ�شبوع... املناعي لي “$”:  18 معيَّ

قال ع�شيييو جمل�ش ال�شيييورى دروي�ش املناعي 
لي “الباد” اإنه تقّدم وزمييياوؤه امل�رشعون املعينون 
بتنقييييح على اقرتاح تعدييييل الد�شتور؛ ال�شرتداد 
حق ال�شوري توجيه �شوؤال برملاين للوزير ب�شوابط 
جدييييدة، مييين اأبرزهيييا اأن يكيييون ال�شيييوؤال واإجابته 

كتابيا، وال يناق�ش بجل�شة عامة.
وب�شييياأن جيييدوى حجب علنيييية مناق�شييية �شوؤال 
الع�شيييو واإجابييية الوزيييير، رد املناعيييي اأنيييه ميكن 
لل�شوري اإن اأراد اإ�شيييدار ت�رشيح �شحايف ي�رشح فيه 
طبيعة �شوؤاله، واإجابييية الوزير، دون احلاجة لعر�ش 

ال�شوؤال واالإجابة بجل�شة عامة.
واأكيييد اأن الهدف مييين ال�شيييوؤال احل�شول على 
املعلومييية والبيانات املفييييدة التي ت�شهم يف اإثراء 

العمل الربملاين ت�رشيعيا.
وعليييق على توقيع اأكييير من 20 نائبيييا حديثا 
تعديا د�شتوريا يعيد �شاحية ال�شوؤال لل�شورين 
بالقيييول: “اأ�شكييير االإخوة النيييواب.. وزييييادة اخلري 

خريين”.
اأقيييرا  ال�شيييورى والنيييواب قيييد  وكان جمل�شيييا 
تعديات د�شتوريييية بالعام 2012، من بينها اإلغاء 
�شاحيييية ال�شيييوؤال الربملاين لل�شوريييين، مبوجب 

تو�شيات حوار التوافق الوطني. 
و�شدق جالة امللك عليييى التعديات يف حفل 
عقيييد بق�رش ال�شخري ييييوم اخلمي�ش املوافق 3 مايو 
2012، وين�يييش اقيييرتاح تعدييييل ال�شورين على: 
“لكل ع�شو من اأع�شاء جمل�ش ال�شورى اأن يوجه اإلى 
الوزراء اأ�شئلة مكتوبة ال�شتي�شاح االأمور الداخلة يف 
اخت�شا�شهم دون عر�شها على املجل�ش للمناق�شة. 
وال يجيييوز اأن يكون ال�شوؤال متعلقا مب�شلحة خا�شة 
بال�شائيييل وباأقاربيييه حتيييى الدرجة الرابعييية اأو باأحد 

موكليه”.
اأميييا اقيييرتاح تعديل النيييواب، فيعييييد ال�شوؤال 
الربملييياين لل�شورين دون حاجييية ملناق�شة االجابة 
بجل�شييية عامة، ف�شا عييين مد �شاحيييية املنتخبن 
بتوجييييه اأ�شئلييية ليييوزراء الدولة االأع�شييياء مبجل�ش 
الوزراء دون حاجة؛ ملناق�شة اأجوبتهم بجل�شة عامة.

وفيميييا ياأتي ن�يييش احلوار ال�رشيع ميييع املناعي 
ب�شاأن امل�شتجدات الربملانية:

 الخير

وقع نواب اقتراح تعديل دستوري 
يسترد بموجبه الشوريين حق توجيه 
السؤال البرلماني للوزراء، لكن دون 
وجوب حضور الوزير للجلسة العامة 

لمناقشة السؤال، ما تعليقك؟

- اأوال اأ�شكييير االإخيييوة النيييواب عليييى تقيييدمي 
املقيييرتح، ورمبيييا يكيييون القيييول ال�شعبيييي ال�شائع 
“زييييادة اخليييري... خريين” هو االأن�شيييب على ذلك، 
خ�شو�شيييا اأن ا�شتئنييياف ع�شيييو جمل�يييش ال�شيييورى 
حيييق توجيه ال�شيييوؤال �شي�شهيييم يف االإفيييادة والعلم 
واالإي�شييياح وتقيييدمي املعلومييية مييين م�شدرها مبا 

يخدم م�شرية الت�رشيع والعمل الربملاين.

   تنقيح  

ما مسار اقتراح التعديل الدستوري 
الذي قدّمته مع زمالئك سابقا؟

- تقدمت يف 29 يناير 2018 باقرتاح تعديل 
امليييادة 91 بالد�شتيييور )الفقيييرة االأوليييى(، ومييين 
ثيييم عقدت جلنييية ال�شيييوؤون القانونيييية والت�رشيعية 
مبجل�يييش ال�شيييورى اجتماعات ملناق�شتيييه، والتزاما 
مبخرجات التوافق الوطني مت االتفاق على تقدمي 
تنقيح باقرتاح التعدييييل الد�شتوري، وقد �شلمت 
مكتب رئا�شييية املجل�ش التعدييييل اجلديد يف �شوء 
توافق بن املوقعييين )18 ع�شوا( على ال�شياغة 
اجلدييييدة، وذلك يف يوم االإثنييين املا�شي 9 اأبريل 

 .2018

 اختصار

ما أبرز ما يتضمنه التنقيح على 
التعديل الدستوري المقترح؟

- كميييا تعيييرف، فييياإن االآلية احلاليييية حل�شول 
ال�شوري على اإجابة من الوزير تبداأ من طلب كتابي 
يرفعه رئي�يييش اللجنة املخت�شييية لرئا�شة املجل�ش، 
ومييين ثم لوزير �شيييوؤون جمل�شي ال�شيييورى والنواب 
وللوزير املخت�ش، وتعيييود دورة املخاطبات؛ حتى 

يح�شل ال�شوري على االإجابة.
اأميييا يف اقيييرتاح التعديل الذي قدمتيييه، فاإنني 
ركيييزت على اخت�شيييار هذه اليييدورة بحيث يخاطب 
ع�شيييو جمل�يييش ال�شيييورى رئا�شييية املجل�يييش لطلب 
احل�شول على معلومات حمددة، ومن ثم تبداأ دورة 

املرا�شيييات بن املعنين و�شوال حل�شول الع�شو 
على االإجابة من الوزير، وذلك اخت�شارا للوقت.

املو�شوع االآن مرتوك لرئا�شة املجل�ش الختيار 
ال�شيغييية املنا�شبة للتعديل. وبالن�شبة يل �شخ�شيا 
املهيييم اأن اخت�شار الوقت لع�شيييو جمل�ش ال�شورى 

ومتكينيييه اأن يقدم �شيييوؤاال اإلى الوزيييير مبا�رشة عن 
طريق رئا�شة املجل�ش.

 كتابة

هل سيعرض سؤال عضو مجلس 
الشورى بجلسة عامة لمناقشته؟

- ح�شب التعديل االأخري ال�شوؤال كتابة فقط.  

 تصريح

إذن.. كيف سيعلم المتابعون للمشهد 
البرلماني عن وجود سؤال من شوري 

وإجابة الوزير عليه؟

- ميكييين لل�شيييوري اإن اأراد اإ�شيييدار ت�رشييييح 
�شحيييايف ي�يييرشح فييييه طبيعة ال�شيييوؤال اليييذي وجهه 
للوزيييير، واإجابييية االأخري علييييه، دون احلاجة لعر�ش 

ال�شوؤال واالإجابة بجل�شة عامة.

 ال داعيَ

ما جدوى عدم مناقشة السؤال علنيا 
بجلسة عامة؟

- ال داعيييَي ملناق�شييية ال�شيييوؤال واالإجابييية عنيييه 
بجل�شييية عامييية؛ الأن الهدف من اليييرد احل�شول على 
املعلومييية والبيانات املفييييدة التي ت�شهم يف اإثراء 
العميييل الربملاين ت�رشيعيا، وميكييين الأع�شاء جمل�ش 
النيييواب اأن ي�شتثميييروا االإجابة يف عملهيييم الرقابي 

اأي�شا. 
واملهيييم االآن اأن املقيييرتح االأ�شليييي واملعدل 
لدى جمل�يييش ال�شيييورى، ولرئا�شة املجل�يييش اختيار 

الن�ش املنا�شب.

•  ال�شوري دروي�ش املناعي	

ميكن لل�شوري را�سد الغائب
اإ�شدار ت�رشيح ي�رشح 
�شوؤاله وجواب الوزير

الهدف احل�شول 
على املعلومة 

والبيانات املفيدة 

تعديات د�شتورية 
يف 2012 األغت 
�شوؤال املعينن

اإلـزام الـمـ�سـاكـن بـالتـاأمـيـن �ســد الـحـريــق
مببالغ “معقولة”... “بلدي ال�شمالية”:

ميييرر جمل�يييش بليييدي ال�شماليييية باجتماعه 
االعتييييادي اأم�ش مقرتحا باإليييزام جميع املباين 
ال�شكنية بجميع اأنواعهيييا )بيوت، فلل، �شقق، 
عميييارات، بيوت اإ�شكان(، اإليييى جانب املخازن 

والور�يييش وامل�شانيييع وغريها القائيييم منها اأو 
اجلدييييد، بالتاأمييين �شد احلرييييق، وذلك على 

غرار التاأمن االإجباري لل�شيارات.
جلنييية  رئي�يييش  بييين  الت�شوييييت،  وقبيييل 
اخلدميييات واملرافيييق العامييية طيييه اجلنييييد اأن 
مربرات طيييرح هيييذا املقرتح تتمثيييل يف كرة 

حيييوادث حرييييق املباين خ�شو�شيييا يف املنطقة 
ال�شمالية التي تعيييادل 3 اأ�شعاف املحافظات 
االأخيييرى، اإليييى جانب اأن �يييرشكات التاأمن توفر 
هذه اخلدمييية مببالغ معقولة تيييرتاوح بن 30 

اإلى 40 دينارا.
واأ�شيييار اإليييى اأن الهيييدف مييين املقرتح هو 

املواطنييين  واأرواح  �شامييية  عليييى  احلفييياظ 
واملقيمييين، اإليييى جانيييب �شميييان التعوي�ش 
امليييادي املبا�رش عن اخل�شائر املادية والب�رشية، 
وتوفيييري ال�شكن املوؤقيييت للمت�رشرين، اإ�شافة 
اإلى توفيييري املباليييغ الازمة الإ�شييياح وتاأهيل 

املنزل لا�شتخدام مرة اأخرى.

املنامييية - بنيييا: قيييال القائيييم باأعميييال 
الوكيل امل�شاعيييد للزراعييية اإبراهيم يو�شف 
اإنيييه يف اإطار املرحلة الثانية من خطة معاجلة 
ظاهرة اليييكاب ال�شالة التيييي بداأتها وزارة 
االأ�شغيييال و�شيييوؤون البلدييييات والتخطييييط 
العمراين مت عقد اجتماع مو�شع لفريق جلنة 
معاجلة ظاهرة الكاب ال�شالة مع العيادات 
البيطريييية املعتميييدة يف مملكييية البحريييين؛ 
ملناق�شة اخلطيييوات القادمة واملعايري التي 
�شيتم من خالها اختيار العيادات البيطرية 
املعتمدة عرب التفاو�يييش التناف�شي للقيام 
بعملييييات تعقييييم اليييكاب ال�شالييية؛ للحد 
مييين تكاثرهيييا. ومت االتفاق عليييى اأنه �شيتم 
التوا�شيييل يف املرحلة القادمة مع العيادات؛ 
لتقدمي اأطييير العمل املطلوبييية لتتمكن من 

تقدمي عطاءاتها عرب جمل�ش املناق�شات.
واأ�شيييار اإليييى اأن هيييذا االجتمييياع يعك�ش 
بداية العمل امل�شرتك بن �شوؤون البلديات 
بيييوزارة االأ�شغيييال والقطييياع اخلا�يييش؛ للحد 
مييين ظاهرة الكاب ال�شالييية. وقال اإنه خال 
االجتمييياع مت التطيييرق اإلى تعزييييز اإجراءات 
احلملييية اجلاريييية؛ ملعاجلييية ظاهيييرة الكاب 
ال�شالة ب�شورة فورية وعلى املدى الطويل 

وفق املعايري العاملية.

طرح مناق�شات لتعقيم 
الكاب ال�شالة 

�سيد علي املحافظة

42 األف دينار الإن�شاء ملعب مب�شاحة 1500 مرت مربع
ك�شفيييت درا�شة جدوى اأجراها ق�شم املنتزهيييات واحلدائق ببلدية املنطقة ال�شمالية اأن الكلفة 
التقديرية الإقامة ماعب ريا�شية على اأرا�شي املنفعة العامة يف خمتلف مناطق املحافظة تراوحت 
بن 31 األفا و43 األف دينار للماعب التي ترتاوح م�شاحتها بن 1000 و1500 مرت مربع. وخل�شت 
الدرا�شة اأن الكلفة التقديرية الت�شغيلية ال�شنوية لهذه املاعب ترتاوح بن 5760 دينارا للملعب 

الذي تبلغ م�شاحته 1000 مرت مربع، و7260 ديناراً للملعب الذي تبلغ م�شاحته 1500 مرت مربع.
وقيييدرت الدرا�شة االإيرادات ال�شنوية للم�رشوع مب�شاحتيه املختلفتن للم�شتثمر مببلغ 36 األف 
دينيييار و45 األف دينيييار. وتوقعت مقدار االإييييرادات ال�شنوية للبلدية من هذا امل�يييرشوع بعد مرور 5 

�شنوات على اإقامته مببلغ 12 األفا و18 األف دينار وفقا مل�شاحة امللعب.
وجاءت هذه الدرا�شة يف �شوء مقرتح للمجل�ش البلدي ال�شتثمار بع�ش اأرا�شي البلدية كماعب 

ريا�شية.

الفتات ملنع عبور ووقوف ال�شاحنات و�شط االأحياء ال�شكنية
قال ممثل االإدارة العامة للمرور يف اجتماع جمل�ش بلدي ال�شمالية املازم فواز احلمر اإن االإدارة 
تعميييل حاليا عليييى تركيب الفتات متنع عبور ووقوف ال�شاحنات و�شيييط االأحياء ال�شكنية يف عدد من 
مناطيييق املحافظييية ال�شماليييية. وبييين اأن االإدارة لي�ش مبقدورها اتخييياذ االإجيييراءات القانونية حيال 
ال�شاحنات قبل تركيب الافتات. جاء ذلك ردا على ا�شتف�شارات اأع�شاء جمل�ش بلدي ال�شمالية حول 
اأ�شباب عدم اتخاذ االإدارة العامة للمرور اأي اإجراءات وخطوات ملحاربة هذه الظاهرة التي تهدد اأمن 

قاطني تلك االأحياء وت�شوه املنظر العام.
مييين جانب اآخر، اأبيييدى املجل�ش موافقته على الدليل اال�شرت�شيييادي للمباين اخل�رشاء، يف الوقت 
اليييذي ا�شتعر�ش فييييه م�شاركة املجل�يييش يف اأحد املوؤمتيييرات الدولية يف جنيف واملعنيييية بالتنمية 
امل�شتدامييية، حيث �شيييارك فيه بورقة عمل حول جتربييية املجل�ش يف التعاون ميييع اجلامعات املحلية 

الإجناز البحوث الداعمة للعمل البلدي.

عدد األسئلة الشورية ينكمش إلى 2 فقط قبل إلغائها
الف�شل الثالث )برملان 2010(الف�شل الثاين )برملان 2006( الف�شل االأول )برملان 2002( 

 93613دور االنعقاد االأول
 24402دور االنعقاد الثاين

 األغي ال�شوؤال مبوجب التعديات الد�شتورية.2814دور االنعقاد الثالث 
 األغي ال�شوؤال مبوجب التعديات الد�شتورية.  4822دور االنعقاد الرابع

10911215املجموع

المادة 91 بالدستور واقتراح تعديل الشوريين والنواب
 اقرتاح النواب اقرتاح ال�شوريناملادة النافذة بالد�شتور

لكل ع�شو من اأع�شاء جمل�ش النواب اأن يوجه اإلى 
اليييوزراء اأ�شئلة مكتوبة ال�شتي�شييياح االأمور الداخلة يف 
اخت�شا�شهم، ولل�شائل وحده حق التعقيب مرة واحدة 
عليييى االإجابييية، فييياإن اأ�شييياف الوزير جدييييدا جتدد حق 

الع�شو يف التعقيب.

لكل ع�شيييو من اأع�شييياء جمل�ش النيييواب اأن يوجه 
اإلى الوزراء اأ�شئلييية مكتوبة ال�شتي�شاح االأمور الداخلة 
يف اخت�شا�شهيييم، ولل�شائيييل وحده حيييق التعقيب مرة 
واحدة عليييى االإجابة، فاإن اأ�شييياف الوزير جديدا جتدد 
حيييق الع�شيييو يف التعقييييب. وليييكل ع�شو مييين اأع�شاء 
جمل�ش ال�شيييورى اأن يوجه اإلى اليييوزراء اأ�شئلة مكتوبة 
اخت�شا�شهيييم دون  الداخلييية يف  االأميييور  ال�شتي�شييياح 
عر�شها عليييى املجل�ش للمناق�شييية. وال يجوز اأن يكون 
ال�شيييوؤال متعلقا مب�شلحييية خا�شة بال�شائيييل وباأقاربه 

حتى الدرجة الرابعة اأو باأحد موكليه.

ليييكل ع�شيييو مييين اأع�شييياء جمل�يييش ال�شيييورى اأو 
جمل�ش النيييواب اأن يوجه اإلى اليييوزراء اأ�شئلة مكتوبة 
اخت�شا�شاتهيييم  يف  الداخلييية  االأميييور  ال�شتي�شييياح 
ولل�شائيييل مييين اأع�شييياء جمل�يييش النيييواب وحيييده حق 
التعقييييب مرة واحدة على االإجابييية، وال تكون االإجابة 
عن اأ�شئلة اأع�شييياء جمل�ش ال�شورى اإال مكتوبة. ولكل 
ع�شيييو مييين اأع�شييياء جمل�يييش النيييواب توجييييه اأ�شئلة 
مكتوبة اإلى مييين مل يرد ذكره يف الفقرة ال�شابقة من 
اأع�شاء جمل�ش اليييوزراء ال�شتي�شاح االأمور الداخلة يف 
اخت�شا�شاتهيييم دون �شواهيييم، وال تكيييون االإجابة اإال 
مكتوبييية. وال يجوز اأن يكون ال�شوؤال متعلقا مب�شلحة 
خا�شييية بال�شائل اأو باأقاربه حتيييى الدرجة الرابعة، اأو 

باأحد موكليه.
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ال������وزارة يف  ال���وظ���ائ���ف  ب��ب��ن��ك  ج���اه���زة  وظ��ي��ف��ة   3000
ال��ع��ام ه���ذا  تخ�ص�صيا  ت��وظ��ي��ف��ي��ا  م��ع��ر���ص��ا   12 ت��ن��ظ��ي��م 

علوي املو�سوي

“اخلريية امللكية” تطلع عبداهلل بن را�سد على حمالتها الإغاثية

جتديد العتماد الكندي لل�سوؤون ال�سحية بالداخلية 

الكعبي: جممع ع�سكر التجاري يخدم الأهايل

�صاحية ال�صي���ف - املوؤ�ص�ص���ة اخلريية 
امللكي���ة:  ا�صتقبل الأمني الع���ام للموؤ�ص�صة 
اخلريية امللكية م�صطف���ى ال�صيد يف مكتبه 
باملوؤ�ص�صة اخلريي���ة امللكية �صفري البحرين 
ل���دى الوليات املتح���دة الأمريكي���ة ال�صيخ 
عبداهلل بن را�ص���د اآل خليفة، حيث مت تبادل 
اأوج���ه التع���اون امل�صرتك���ة. واأ�ص���اد ال�صيد 
بالدور الكبري الذي تقوم به �صفارة البحرين 
يف الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة يف اإب���راز 
ال�ص���ورة احل�صارية ململك���ة البحرين، مثمناً 
تع���اون ال�صي���خ عبداهلل بن را�ص���د اآل خليفة 

ودعم���ه الدائ���م للعم���ل اخل���ريي والإن�صاين 
الذي تقوم به مملكة البحرين عرب املوؤ�ص�صة 
اخلريي���ة امللكي���ة يف خمتل���ف مواق���ع عمله 
ومهامه الت���ي يقوم به���ا. وا�صتعر�ض خالل 
اللق���اء اأب���رز اإجن���ازات املوؤ�ص�ص���ة اخلريي���ة 
امللكية يف رعاية الأيتام والأرامل املكفولني 
من قب���ل جاللة امللك والفئ���ات امل�صتفيدة 
من عمل املوؤ�ص�صة واخلدمات املقدمة لهم، 
م�صرياً اإلى دور املوؤ�ص�صة يف الهتمام برتبية 
التعليمية  الأبن���اء والرتق���اء مب�صتوياته���م 

وال�صحية والجتماعية.

املنام���ة - وزارة الداخلية: جددت اإدارة 
اتفاقي���ة  والجتماعي���ة،  ال�صحي���ة  ال�ص���وؤون 
العتم���اد الكندي، وذلك يف اإط���ار زيارة وفد 
من قب���ل املنظم���ة الدولية ل���الإدارة، كما مت 
بحث م�صتجدات الربنامج وخطة العمل للفرتة 
القادم���ة، خ���الل الجتم���اع امل�ص���رتك والذي 
ح����ره الوكي���ل امل�صاعد لل�ص���وؤون الإدارية، 
ومدي���ر اإدارة ال�صوؤون ال�صحي���ة والجتماعية 
وع���دد من املخت�ص���ني. واأكدت مدي���ر اإدارة 

ال�صوؤون ال�صحي���ة والجتماعية الرائد فاطمة 
عم���ر عب���د الرحم���ن اأن التفاقي���ة ت�صمن���ت 
ال�صح���ي  باملرك���ز  متمثل���ة  الإدارة  اعتم���اد 
لالأم���ن الع���ام والعي���ادات اخلارجي���ة ال�صبع، 
بالإ�صاف���ة اإلى مناق�ص���ة الن�صخة اجلديدة من 
املعايري املفرت����ض طرحها يف يوليو 2019 
وطرح الربامج التدريبية امل�صاهمة يف اإعداد 
وتدري���ب الكوادر ال�صحية والإدارية يف اإدارة 

ال�صوؤون ال�صحية والجتماعية. 

ا�ص���اد ع�ص���و جمل����ض ال�ص���ورى جمع���ة 
الكعب���ي نيابة عن اأهايل ع�صك���ر وجو والدور 
مبجموع���ة رام���ز التجارية لفتتاحه���ا فرعها 

اجلديد يف قرية ع�صكر.
واأ�ص���اف الكعب���ي ان املجم���ع التجاري 
الذي يحت���وي على هايرب ماركت يوفر جميع 
امل�صلتزم���ات املنزلي���ة من اأغذي���ة واأدوات، 
�صيخ���دم الأه���ايل يف ع�صك���ر وج���و وال���دور 
وكذلك مدينة الأم���ري خليفة، اإذ اإن املنطقة 
ل حتت���وي على مثل ه���ذه اخلدمات الفريدة 

من نوعها.
وقال الكعبي اإن املجمع يوفر اخلدمات 
للمقيمني يف املنطقة ويلبي كل الحتياجات 

الت���ي تتما�صى  ال�صتهالكي���ة والرتفيهي���ة 
مع التط���ور العمراين ال���ذي ت�صهده اململكة 

وانت�صار مرافق الت�صوق احلديثة.

بحريننا بلد العطاء وطن الكرام
لطامل���ا كانت ومازالت مملكة البحرين منبع العطاء واحل���ب والتعاي�ض وال�صالم، وي�صهد 
عل���ى ذل���ك ح�صوله���ا املركز الأول عربي���ا وخليجيا واملركز ال���� 13 عاملي���ا يف “موؤ�ر العطاء 

العاملي للعام 2015”.
لق���د خطا اأبن���اء هذا املجتمع واأف���راده على خطى �صيدي �صاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ص���ى ال خليفة حفظه اهلل ورعاه من خالل دعمه واإن�صانيته، وهذا يتمثل فيما نراه من خالل 

اجلمعية اخلريية امللكية وغريها من العطاءات الدولية اخلارجية.
ويف لفتة اإن�صاني���ة جميلة نود ت�صليط ال�صوء عليها، وهي “توجهات مملكة البحرين” يف 
دع���م وتبني ذوي الحتياجات اخلا�صة وذلك من خالل تق���دمي اأكرب قدر من الدعم؛ لت�صهيل 
اأمورهم احلياتي���ة مثل توفري الأجهزة الطبية وتوفري بيئ���ة درا�صية تنا�صبهم وكذلك توفري 

املوا�صالت الالزمة لهم اأي�صا تاأمني الوظائف املنا�صبة؛ لو�صعهم اخلا�ض.
وتاأتي هذى الرعاية بهدف اأظهار طاقاتهم وقدراتهم يف امل�صاهمة بتنمية الوطن. 

لذلك نرى الدعم وامل�صان���دة لهذة الفئة واجب اإن�صاين وجمتمعي واأ�صكال الدعم كثرية 
ومتنوع���ة على �صبيل املثال: تقدم عيادة طبية خدمات جمانية لذوي الحتياجات اخلا�صة يف 
عيادة الليزر، حيث تق���دم اجلل�صات الأولى جمانية واخلدمات الأخرى يتم اإعطاء خ�صم خا�ض 
ي�صل لغاية 30 % لكل �صخ�ض يحمل بطاقة “ذوي احتياجات خا�صة”، وهذا اإن دل يدل على 

كرم اأهل هذا البلد املعطاء و�صعورهم وتطبيقهم ملبداأ ال�راكة املجتمعية.
مل���ا ل يت���م ال�صري على ه���ذا النهج لباق���ي العيادات اخلا�ص���ة والأماكن الت���ي باأمكانها 
امل�صاهمة يف تقليل اأثر الأعاقة نف�صيا وج�صديا على اأ�صحابها وذويهم، وهنا يح�صل التكاتف 
املجتمع���ي، حيث ي�صاند القوي ال�صعيف، وي�صاع���د يف الرتميم النف�صي قبل املادي، وممكن 
اأن يكون الدعم النف�صي اأو املعنوي على �صكل توفري األعاب خا�صة لذوي الإعاقة يف الأماكن 

العامة، األي�ض ذلك من حقهم؟ 
اإنه���م اأ�صحاب الهمم ولهم جميع احلقوق، وما علينا �ص���وى الإح�صا�ض بحاجتهم وتقدمي 
الدع���م كال ح�صب موقعه واإمكاناته. اإنها م�صوؤولي���ة وطنية اجتماعية نتمنى من جميع اجلهات 

امل�صاهمة يف �صد فجوة “احلاجة”، �صاكرين لهم تعاونهم الوطني واإعالة اأبناء وطنهم.

بقلم
 أماني الثنيان

• جمعة الكعبي	

رفع احلد الأدنى لرواتب اجلامعيني بني 450 و550 دينارا
طرح 360 وظيفة تعليمية ت�صل اأجورها اإلى 2500 دينار... حميدان ل� “$”:

اأعلن وزير العمل والتنمي���ة الجتماعية جميل 
حميدان ل� “البالد” اأن احلد الأدنى ملتو�صط رواتب 
اجلامعيني يف ارتفاع، م�صرًيا اإلى اأن الوظائف التي 
عر�ص���ت يف معر�ض التوظيف يف القطاع التعليمي 

الرابع اليوم ترتاوح ما بني 450 و550 دينارا.
ولفت اإلى اأن املعر����ض يحتوي على م�صاركة 
40 جهة من موؤ�ص�صات تعليمية وتدريبية، وت�صم 
جامع���ات ومدار�ض وريا�ض اأطف���ال تقدم وظائف 
حلملة ال�صه���ادات الثانوية والدبل���وم واجلامعية، 
حيث طرحت ه���ذه اجلهات 360 �صاغ���ًرا وظيفًيا، 
وباأجور �صهرية ت�صل اإل���ى 2500 دينار للوظائف 

التخ�ص�صية. 
ولفت اإلى اأن بنك الوظائف يف الوزارة م�صارك 
اأي�ًص���ا بعر����ض 1000 فر�ص���ة توظي���ف، موجه���ة 
التخ�ص�ص���ات  خمتل���ف  يف  باللتح���اق  للراغب���ني 
الوظيفي���ة يف قط���اع التعليم والتدري���ب، م�صرًيا 
اإل���ى اأن بنك الوظائف يحتوي عل���ى ما نحو 2000 
اإل���ى 3000 وظيف���ة جاه���زة ومتوف���رة با�صتمرار 

للمواطنني.
وب���دوره، اأكد �صب���اح الدو����ري اأن املعار�ض 
النوعي���ة والتخ�ص�صي���ة يف التوظي���ف ناجحة جًدا، 
و�صت�صتمر الوزارة يف تنظيم هذه املعار�ض، حيث 
اإنه���ا �صتقوم بتنظيم 12 معر�صا نوعيا، فيما كان 

عددها يف العام املا�صي 9 معار�ض.
ويف التفا�صي���ل افتتتح وزي���ر العمل معر�ض 
الوظائ���ف التخ�ص�صي���ة النوعي���ة، وال���ذي تنظمه 
وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة يف الفرتة من 

17-16 اأبريل اجلاري، وذلك يف بهو الوزارة.
ح�ر حفل افتت���اح املعر�ض حمافظ ال�صمالية 
علي الع�صف���ور، وعدد من اأع�ص���اء جمل�ض النواب 
واملجال�ض البلدية، اإلى جانب فعاليات اقت�صادية 

وجمتمعية. 
وق���د �صهد اليوم الأول م���ن املعر�ض ح�صورا 

مكثف���ا من الباحثني ع���ن عمل اأو الذي���ن هم على 
راأ�ض عمل ويرغبون يف وظائ���ف اأف�صل، خ�صو�صا 
اأن القط���اع التعليمي يعد م���ن القطاعات اجلاذبة 

للمواطنني.
وقد ق���ام الوزي���ر بجولة تفقد خالله���ا اأجنحة 
اجله���ات امل�صارك���ة يف املعر����ض، والتقى ممثلي 
ال����ركات واملوؤ�ص�ص���ات التدريبي���ة والتعليمي���ة 
امل�صارك���ة، كما تب���ادل احلديث م���ع الباحثني عن 
عم���ل وا�صتم���ع اإل���ى مالحظاتهم ح���ول املعار�ض 
املختلف���ة الت���ي تنظمه���ا وزارة العم���ل والتنمية 

الجتماعية و�صبل ال�صتفادة منها.
ويف ت�ريح ل���ه بهذه املنا�صب���ة، اأكد حميدان 
اأهمي���ة ال�صتثم���ار يف القطاع التعليم���ي اخلا�ض؛ 
خللق املزيد م���ن فر�ض العمل للمواطنني، م�صريا 
اإل���ى اأن القطاع التعليم���ي والتدريبي ي�صهد منوا 
كمي���ا ونوعي���ا، وه���و ما يع���زز من موق���ع البحرين 
واملدار����ض  للمعاه���د  ج���اذب  كبل���د  الإقليم���ي 
واجلامعات اخلا�صة النموذجي���ة التي توفر فر�ض 
عمل نوعية وباأج���ور منا�صبة للمواطنني، لفتا اإلى 
اأن حجم العمالة الوطنية العاملة يف القطاع التعليم 
يف القط���اع اخلا�ض ارتفع بن�صبة 65 % خالل الع�ر 
�صن���وات املا�صي���ة، حي���ث بل���غ ع���دد املواطنني 
العاملني بالقطاع )3600( عامالً بحرينيا مع نهاية 

.2017
ولفت حميدان اإلى انه بف�صل اهتمام احلكومة 
ملختل���ف  الوطني���ة  الك���وادر  وتاأهي���ل  بتدري���ب 
القطاعات يف �صوق العمل، فاإن ال�صباب البحريني 
ق���ادر الي���وم عل���ى اإدارة املوؤ�ص�ص���ات التعليمية، 
وباإم���كان مراك���ز التعلي���م والتدري���ب ال�صتفادة 
م���ن هذه العنا�ر املوؤهل���ة، وتلبية احتياجاتها من 

الأيدي العاملة الوطنية.
واأ�صار اإلى اأن اأ�صح���اب العمل باتوا مقتنعني 
باأهمي���ة ا�صتقطاب وتوظي���ف املواطنني لديهم؛ 
نظرا لكفاءته���م واإخال�صهم يف العم���ل، لفتا اإلى 
اأن هن���اك جتارب ناجح���ة ا�صتطاع���ت املوؤ�ص�صات 

املعتمدة على العن�ر البحريني من منو موؤ�ص�صاتها 
وزيادة انتاجيتها وربحيتها، موؤكدا اأن املوؤ�ص�صات 
التعليمي���ة والتدريبي���ة امل�صارك���ة يف  واملراك���ز 
املعر�ض ي�ص���كل املواطنون يف طاقمها التعليمي 
والإداري ن�صب���ة كبرية، داعي���ا القطاع الى تكثيف 
اجله���ود امل�صرتك���ة لتوظيف املزيد م���ن الكوادر 

البحرينية املوؤهلة يف �صوق العمل. 
م���ن جانب���ه، اأ�ص���اد حماف���ظ ال�صمالي���ة عل���ي 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  بتنظي���م  الع�صف���ور 
الجتماعي���ة له���ذا املعر����ض النوعي، م�ص���رياً اإلى 
اأن ا�صتم���رار الوزارة باإقام���ات املعار�ض املتنوعة 
واملتخ�ص�صة ب�صكل دوري يع���د و�صيلة ناجحة يف 
ا�صتقطاب واإدم���اج اخلريجني اجلدد من الباحثني 
ع���ن عمل يف القطاع اخلا�ض، منوه���ا بنهج الوزارة 
يف توفري احلوافز لرف���ع ن�صب التوظيف وحت�صني 
م�صتويات اأج���ور املواطنني، وت�صجيعهم لالندماج 
يف من�ص���اآت القطاع اخلا�ض، م�صرياً يف هذا ال�صياق 
اإلى ريادة مملك���ة البحرين يف معاجلة البطالة. كما 
دعا اإلى تعزيز التعاون بني اأطراف الإنتاج الثالثة 
لإجن���اح املب���ادرات وامل�صاري���ع الت���ي ت�صه���م يف 
ا�صتقرار املجتم���ع، وتلبية احتياجات ال�صباب لبدء 

حياتهم املهنية يف الوظائف اجلاذبة لهم.
ب���دوره، ثم���ن النائ���ب عي�ص���ى اأحم���د تركي، 
املب���ادرات وامل�صاريع الت���ي تطلقها وزارة العمل 
والتنمية الجتماعية لت�صهيل وت�ريع دمج ال�صباب 
البحرين���ي يف �صوق العمل، م�صي���داً مبا يوفره هذا 
املعر�ض النوعي من فر�ض عمل جاذبة للمواطنني 
وباأج���ور جمزي���ة، موؤكدا دع���م ال�صلط���ة الت�ريعية 
جله���ود التوظي���ف الت���ي ت�صهم يف احلف���اظ على 
ا�صتقرار ومنو �صوق العمل ومده بالكوادر الوطنية 
املوؤهلة ل�صغ���ل خمتلف املهن يف القطاع اخلا�ض، 
داعي���ا يف الوق���ت نف�صه املواطنني اإل���ى ا�صتثمار 
فر�ض التدريب والتوظيف املتوفرة يف املعار�ض 
التي تنظمها ال���وزارة يف خمتلف حمافظات مملكة 

البحرين.

•  وزير العمل افتتح معر�ض التوظيف يف القطاع التعليمي الرابع اأم�ض	

65 مواطنــا بــال رواتب منــذ 5 اأ�سهــر
نا�صدوا �صمو رئي�ض الوزراء التدخل

نفذ ع���دد م���ن املواطن���ني العامل���ني يف �ركة 
مق���اولت اعت�صاًم���ا اأمام مبن���ى وزارة العمل مبدينة 
زاي���د �صباح يوم اأم����ض الإثنني؛ احتجاًج���ا على عدم 

�رف اأجورهم من جانب ال�ركة منذ 5 اأ�صهر.
وقال���وا يف ت�ريح���ات ل� “الب���الد” اإن الوزارة مل 
تقم بح���ل م�صكلتنا منذ اأكرث من 5 اأ�صهر، وم�صكلتنا 
مازال���ت عالقة ما بني الوزارة وال�ركة، م�صريين اإلى 
اأن الوزارة “تبيعن���ا كالم” ول يوجد اأفعال حقيقية؛ 

من اأجل حل مو�صوعنا.
وتابعوا: “لي�ض لدينا م���ا ناأكل به اأولدنا، لي�ض 
لدينا م���ال لنوف���ر اأدن���ى متطلبات احلي���اة كحليب 
الأطف���ال، ونحن ننا�صد رئي�ض الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �صلم���ان اآل خليفة يف حل 
م�صكلتن���ا”. وبين���وا اأن ال�رك���ة ا�صتغن���ت عن 100 
موظ���ف بحريني منذ العام املا�صي، ولكن مل ي�صتلم 
اأي من هوؤلء املوظف���ني املف�صولني حقوقهم حلد 
الآن، واأن هنال���ك 65 بحريني���ا عل���ى راأ�ض وظائفهم 
مل ي�صتلم���وا روات���ب من���ذ اأك���رث م���ن 5 اأ�صه���ر حلد 
الآن، لفت���ني اإل���ى اأن “ال�ركة تق���وم بال�صغط على 
املوظف���ني بع���دم ����رف الرواتب؛ لك���ي ي�صتقيلوا 

باأنف�صهم من وظائفهم”.
“الب���الد” بدوره���ا نقل���ت جمي���ع م���ا ����رح به 
املوظف���ني ل���وزارة العمل، حيث �رح مدي���را لإدارة 
العالق���ات العمالي���ة بالوزارة اأحم���د احلايكي، قائال: 

“ال���وزارة ا�صتلمت �صكواهم، وامل�صكل���ة بداأت منذ 
اأكرث من �صنتني، واأريد التاأكيد على اأن ال�ركة التي 
يعمل���ون فيها متعاون���ة واجتمعنا به���ا اأكرث من 50 
م���رة، بيننا ف���رق عمل م�صرتكة، ومت ح���ل الكثري من 

امل�صكالت وال�صكاوى”.
ولفت اإلى اأنه يف الفرتة الأخرية تعر�صت ال�ركة 
لأزمة مالي���ة، واحتمال ت�صفية ال�رك���ة ب�صكل كامل 
وارد، م�صرًيا اأن الوزارة ا�صتطاعت �صابًقا اأن حت�صل 
على مبلغ مت اإدخال���ه يف ح�صاب م�صرتك بني الوزارة 
وال�رك���ة ومت توزيعه���ا عل���ى العم���ال البحريني���ني 

والأجانب.
وب���ني احلايك���ي اأن اأغل���ب البحرينيني من دون 

عم���ل يف ال�رك���ة، م���ع ذلك ال�رك���ة ملتزم���ة يف دفع 
الأج���ور، وحالًيا نح���ن نعكف على عق���د اجتماع بيننا 
وب���ني ال�رك���ة، واحتمال ا�صتالم مبل���غ م�صرتك بيننا 

وبينهم ل�صخه للعمال.
واأف���اد اأن م���ن ب���ني املوجودي���ن يف العت�صام 
الذي نفذه بع�ض املوظفني يف ال�ركة اليوم يف اأمام 
الوزارة من عر�صت عليهم وظائف، ولكنهم رف�صوا، 
وواجهن���ا م�صكلة يف توظيفهم م���ع ال�ركات الثانية؛ 
لأنه���م كان���وا يتمتع���ون بامتي���ازات يف ال�ركة التي 
يعملون فيه���ا حالًيا غري موج���ودة يف ال�ركات التي 
تريد اأن توظفهم حالًي���ا، وقمنا بتوظيف عدد منهم 

يف بع�ض ال�ركات، وعددهم نحو 25 موظفا تقريًبا.

علوي املو�سوي
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اإلغـاء حكم ت�سغيـر عمــر �سيـدة 10 �سنــوات

ا�ستدعاء �ساهد بواقعة ا�ستيالء على 16 مليون دينار

بدء حماكمة �سقيقني اأحدهما حاول قتل �رشطي مب�سد�س

بقرار من “اال�ستئناف املدنية”

املتهم فيها رجل اأعمال ع�سو يف اإدارة �رشكة ات�ساالت

اأحدهما هارب مقيم يف اإيران واأحد اأع�ساء “�رشايا االأ�سرت”

األغ����ت حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية حكًما 
كان يق�س����ي بت�سغري عمر �سيدة مولودة يف الهند 
كان����ت ق����د ادعت م����ن خ����ال وثيقة مقدم����ة منها 
للمحكم����ة باأنها م����ن موالي����د 1980، اإال اأن اللجان 
الطبي����ة وبع����د الفح�ص اخلا�ص بها ثب����ت لها اأنها 
تبل����غ من العم����ر 47 عاًما كم����ا ورد بتاريخ مولدها 
املثب����ت يف جوازه����ا البحريني و�سه����ادة ميادها، 
واأي����دت تعدي����ل ا�سمه����ا يف �سه����ادة مي����اد ابنها 
كم����ا طلبت م����ن املحكمة، كم����ا األزمته����ا املحكمة 
مب�رشوفات الدعوى عن درجتي التقا�سي. وذكرت 
املحكم����ة يف تفا�سي����ل الدع����وى اإل����ى اأن ال�سيدة 
امل�ستاأن����ف �سدها كانت قد تقدمت بائحة دعوى 
اأمام املحكم����ة ال�سغرى املدنية، طلبت يف ختامها 
احلك����م اأواًل: بتعدي����ل ا�سمه����ا يف ج����واز �سفره����ا 
والبطاق����ة الذكي����ة ويف �سه����ادات مي����اد اأبنائه����ا 
اإل����ى ا�سم خمتلف متاًما، ثانًي����ا: بتعديل ا�سمها يف 
�سهادة مي����اد ابنها املكتوب بخط����اأ اإمائي، ومن 
ث����م تعديل ا�سمه����ا يف �سهادة املي����اد اإلى اال�سم 
اجلدي����د، ثالًث����ا: بتعدي����ل تاريخ مياده����ا يف جواز 
ال�سفر وبطاق����ة الهوية من تاريخ 10 يناير 1970 
اإل����ى 15 يناير 1980 ا�ستناًدا اإلى �سهادة ميادها 
ال�س����ادرة من جمهوري����ة الهن����د وت�سجيل ذلك يف 

ال�سجات الر�سمية.
واأ�سافت اأنه بجل�سة 12 نوفمرب 2015 ق�ست 
املحكم����ة اأواًل: باإلزام املدع����ى عليها اإدارة ال�سحة 
العام����ة بتغي����ري ا�س����م املدعي����ة يف �سه����ادة مياد 
ابنها لا�سم امل����دون يف اأوراقها الر�سمية، وبعدم 
االخت�سا�����ص بنظ����ر طلب تعدي����ل العم����ر واإحالته 
للمحكم����ة الك����ربى ح�س����ب االخت�سا�����ص، ورف�ص 
م����ا عدا ذلك من طلب����ات واإلزام رافعه����ا بالر�سوم 

وامل�ساريف عن هذا ال�سق.
وبجل�س����ة 24 ماي����و 2016 ق�س����ت املحكم����ة 
باإل����زام املدع����ى عليه����ا الثاني����ة “االإدارة العام����ة 

للجن�سي����ة واجل����وازات واالإقام����ة” واملدعى عليها 
الثال����ث “اجلهاز املرك����زي للمعلوم����ات” بتعديل 
تاري����خ مي����اد املدعي����ة يف ج����واز ال�سف����ر وبطاقة 
الهوي����ة من 10 يناي����ر 1970 اإلى 15 يناير 1980 

وت�سجيل ذلك يف �سجاتهما الر�سمية.
لك����ن ه����ذا احلك����م مل تقبل����ه االإدارة العام����ة 
للجن�سية واجل����وازات واالإقامة، والتي طعنت عليه 
باال�ستئن����اف وطلب����ت احلك����م بقب����ول اال�ستئناف 
�سكًا وفى املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف فيما 
ق�س����ى به م����ن اإل����زام االإدارة بتغي����ري تاريخ مياد 
امل�ستاأنف �سدها االأول����ى والق�ساء جمدًدا برف�ص 

الدعوى.
وخال نظر حمكم����ة اال�ستئناف العليا املدنية 
للق�سي����ة، ق�ست بجل�س����ة 23 فرباير 2017 وقبل 
الف�س����ل يف املو�س����وع باإحال����ة امل�ستاأن����ف �سدها 
االأول����ى للج����ان الطبي����ة ب����وزارة ال�سح����ة لتوقي����ع 
الك�سف الطب����ي عليها وحتديد عمره����ا احلقيقي، 
اإذ ج����اء رد اللج����ان الطبية باأنه بعر�����ص امل�ستاأنف 
�سدها االأولى )ال�سيدة( على اللجنة الطبية العامة 

وبعد معاينتها وجدت اأن عمرها احلايل 47 عاًما.
وانتهت املحكم����ة اال�ستئنافية اإلى القول يف 
حيثي����ات حكمها اإن من املق����رر قانوًنا وفًقا حلكم 
امل����ادة )21( من الائح����ة التنفيذية للقانون رقم 

11 ل�سنة 1975 ال�سادرة بقرار وزير الداخلية رقم 
15 ل�سن����ة 1976 اأنه ال يقبل تعديل ال�سن الثابت 
بج����واز ال�سف����ر اإال اإذا كان ذل����ك بناًء عل����ى �سهادة 
املياد اأو وثيقة ر�سمي����ة تثبت املياد اأو �سهادة 
�سادرة م����ن اإدارة ال�سح����ة العامة ب����وزارة ال�سحة 
فاإذا ما طلب ال�سخ�ص تعديل ال�سن يف جواز ال�سفر 
اخلا�����ص به مع افتقاده للم�ستند الذي يتطلبه هذا 
التعدي����ل على النح����و ال�سال����ف بيانه، ف����اإن طلبه 
يك����ون مفتقًرا ل�سنده القان����وين. وملا كان الثابت 
م����ن االأوراق اأن امل�ستاأن����ف �سده����ا االأولى تطلب 
تعدي����ل تاريخ ميادها بجواز �سفرها البحريني من 
10 يناير 1970 اإلى 15 يناير 1980 ا�ستناًدا اإلى 
�سورة م����ن م�ستخرج �سهادة ميادها ال�سادرة من 
املجل�����ص البلدي ملدينة بالهن����د، وكانت املحكمة 
ال تطمئ����ن اإل����ى �س����ورة م�ستخرج �سه����ادة املياد 
املقدم م����ن امل�ستاأنف �سدها االأول����ى يف �سوء ما 
قررته امل�ستاأنف �سده����ا االأولى اأمام جلنة تعديل 
وت�سحي����ح االأ�سماء واالألقاب من اأنها مل تكن متلك 
�سهادة مياد، وال�سيما اأن امل�ستاأنفة )اجلوازات( 
جحدت تلك ال�سورة ومل تق����دم امل�ستاأنف �سدها 
االأولى اأ�سل هذه ال�سهادة، متى كان ذلك وكانت 
املحكمة تطمئن اإلى تقرير اللجان الطبية املقدم 
اأمام املحكم����ة والذي قدر عم����ر امل�ستاأنف �سدها 

االأول����ى ب� 47 عام����ا، وهو ما تكون مع����ه املذكورة 
م����ن موالي����د 1970 وه����و م����ا يتفق م����ع راأي جلنة 
تعديل وت�سحي����ح االأ�سماء واالألقاب ويتفق كذلك 
م����ع امل�ستن����دات املقدمة م����ن ال�سي����دة للح�سول 
على ج����واز ال�سفر البحريني والثاب����ت بها اأنها من 
موالي����د 10 يناي����ر 1970، وم����ن ث����م ف����اإن طلبها 
بتعديل تاري����خ ميادها بجواز �سفرها البحريني ال 
يك����ون م�ستنًدا اإلى اأي م����ن امل�ستندات اأو الوثائق 
املن�سو�����ص عليه����ا بامل����ادة )21( م����ن الائح����ة 
التنفيذية للقان����ون املذكور �سابًقا، وهو ما تغدو 
معه دعواها بالن�سبة له����ذا الطلب غري قائمة على 

�سند من الواقع اأو القانون خليقة بالرف�ص.
كم����ا ق����ررت املحكم����ة اأن احلك����م امل�ستاأنف 
ق����د خالف ه����ذا النظر وق�س����ى باإل����زام امل�ستاأنفة 
بتعديل تاريخ مي����اد امل�ستاأنف �سدها االأولى يف 
ج����واز ال�سفر من 10 يناير 1970 ليكون 15 يناير 
1980 فاإن����ه يكون متع����ن االإلغاء وهو ما تق�سي 
معه املحكمة باإلغ����اء احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى 
ب����ه م����ن اإل����زام امل�ستاأنف����ة بتعديل تاري����خ مياد 
امل�ستاأن����ف �سدها االأولى يف ج����واز ال�سفر من 10 
يناي����ر 1970 ليك����ون 15 يناي����ر 1980 والق�ساء 
جم����دًدا برف�ص دع����وى امل�ستاأنف �سده����ا االأولى 

بالن�سبة لهذا الطلب.
وب�س����اأن امل�ساريف فاإنها األزم����ت امل�ستاأنف 
�سده����ا االأولى بها؛ عمًا بامل����ادة 192 من قانون 
املرافع����ات. فله����ذه االأ�سباب حكم����ت املحكمة يف 
مو�سوع اال�ستئن����اف باإلغاء احلكم امل�ستاأنف فيما 
ق�سى به م����ن اإلزام امل�ستاأنف����ة )اإدارة اجلوازات( 
بتعديل تاريخ مي����اد امل�ستاأنف �سدها االأولى يف 
ج����واز �سفره����ا البحريني من 10 يناي����ر 1970 اإلى 
15 يناي����ر 1980 والق�ساء جم����دًدا برف�ص دعوى 
امل�ستاأن����ف �سدها االأول����ى بالن�سبة له����ذا الطلب 

واألزمتها امل�ساريف عن درجتي التقا�سي.

اأجل���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة االأولى 
النظ���ر يف واقع���ة اتهام رجل اأعم���ال باال�ستياء 
ومته���م اآخ���ر عل���ى اأكرث م���ن 16 ملي���ون دينار 
بطرق احتيالية وغ�سل لاأموال من اإحدى �رشكات 
االت�ساالت، والتي األغي ت�سجيلها يف وقت الحق 
للواقعة، حتى جل�س���ة 7 مايو املقبل؛ ال�ستدعاء 

�ساهد االإثبات الرابع.
وكان اأح���د رج���ال االأعم���ال )38 عاًما( وهو 
ع�س���و يف جمل����ص اإدارة �رشك���ة ات�س���االت، ق���د 
ا�ستغ���ل امتاكه �رشك���ة اأخرى، واأج���رى عمليات 
حتوي���ل واإيداعات الأموال كان قد حت�سل عليها 
م���ن جرائ���م احتيال وترب���ح من ال�رشك���ة الع�سو 
يف جمل����ص اإدارته���ا، ف�س���ًا عن اأن���ه متكن من 
زي���ادة ن�سب���ة اأ�سهم���ه فيه���ا با�ستعم���ال طرق 
احتيالي���ة. وعندم���ا اكت�سف���ت ال�رشك���ة املجني 
عليها الوقائ���ع اأبلغت �سده لدى مركز ال�رشطة، 
اإذ اأ����رش ع�س���و جمل����ص اإدارته���ا باأعمالها، عرب 
حتريفه البيان���ات اخلا�سة بتقني���ة املعلومات 
واإخفاء ملكية عوائده���ا مع علمه باأنها متح�سلة 
م���ن جرائ���م احتيال وترب���ح غري م�رشوع���ة بعدما 
ا�ستول���ى على اأم���وال ال�رشك���ة املجن���ي عليها، 
بق�سد اإظه���ار اأن تلك االأم���وال م�رشوعة ل�سالح 
�رشكت���ه اخلا�سة، وبلغت اأرباحه من تلك االأعمال 

االإجرامي���ة ما يزيد ع���ن 16 ملي���ون دينار، رغم 
علم���ه اأنها متح�سلة م���ن ن�ساطات م�سبوهة بن 
�رشكته وال�رشكة املجن���ي عليها. وتبن اأن ع�سو 
جمل����ص االإدارة املتهم متكن من اإجراء �سفقات 
واإبرام عقود، بن ال�رشكة املجني عليها وال�رشكة 
اخلا�سة به، مفادها ����رشاء ال�رشكة املجني عليها 
ق���درات ا�ستخ���دام حق���وق خا�س���ة باالإنرتنت، 
واإج���راء اأعمال �سيانة على �سبك���ة االإنرتنت من 
�رشكته اخلا�سة، مقاب���ل اأموال تزيد عن قيمتها 
احلقيقي���ة، ليحقق لنف�سه اأرباًح���ا غري م�رشوعة، 
بلغ���ت 14 مليوًنا و71 األًف���ا و484 ديناًرا، كما 
تو�سل���ت التحقيقات اإلى اأن ع�سو جمل�ص اإدارة 
اآخ���ر )58 عاًم���ا( كان ي�سان���ده وي�ساع���ده على 

ارت���كاب جرائمه كونه املخ���ول بالتوقيع با�سم 
ال�رشكة.

كم���ا ج���اء بالب���اغ �س���ده اأن���ه تو�س���ل اإلى 
اال�ستي���اء عل���ى تل���ك املبال���غ املبين���ة ق���دًرا 
ب���االأوراق، واململوك���ة لل�رشك���ة املجن���ي عليه���ا 
باال�ستعانة بط���رق احتيالية، ب���اأن حرف بيانات 
تقنية املعلومات، واأودع مبلًغا مقداره 313 األًفا 
و200 دينار يف احل�ساب البنكي اخلا�ص بال�رشكة 
املجني عليها؛ كحيلة منه الإيهام ال�رشكاء بتخطي 
االأرباح امل�سته���دف الو�سول اإليها، وحت�سل يف 
مقاب���ل ذل���ك ل�سالح �رشكت���ه على اأرب���اح بلغت 

مليونا و607 اآالف و804 دنانري.
وات�س���ح من خ���ال التحقيق���ات اأن املتهم 

االأول قد حرف بيانات و�سيلة تقنية املعلومات 
اخلا�س���ة بال�رشكة املجني عليه���ا، اإذ حرف ن�سبة 
ال����رشكاء واالأرباح امل�ستحقة له���ا، وحرف ن�سبته 
يف اأ�سه���م ال�رشكة املجن���ي عليها من 15.83 % 
اإل���ى 20 و40 % خال الفرتة م���ن 2011 لغاية 

.2014
ه���ذا واأحال���ت النياب���ة العام���ة املتهم���ن 
للمحاكمة على اعتبار اأن املتهم االأول يف غ�سون 
االأعوام م���ن 2011 وحت���ى 2016، اأواًل: تو�سل 
اإل���ى اال�ستي���اء على املبال���غ النقدي���ة املبينة 
ق���دًرا ب���االأوراق، واململوك���ة لل�رشك���ة املجن���ي 
عليه���ا باال�ستعانة بط���رق احتيالي���ة، باأن حرف 
بيان���ات تقنية املعلومات، ثانًي���ا: حرف بيانات 
و�سيل���ة تقني���ة املعلوم���ات اخلا�س���ة بال�رشكة 
املجن���ي عليها، اإذ حرف ن�سبة ال����رشكاء واالأرباح 
امل�ستحق���ة لها، وحرف ن�سبت���ه يف اأ�سهم ال�رشكة 
املجني عليها. فيم���ا اأ�سندت للمتهم الثاين اأنه 
وب�سفته ع�س���ًوا يف جمل�ص اإدارة ال�رشكة املجني 
عليها، وخمواًل بالتوقيع على املعامات املالية، 
ا�س���رتك م���ع املته���م االأول عن طري���ق االتفاق 
وامل�ساع���دة يف ارت���كاب الته���م املبين���ة اأعاه؛ 
اإ����رشاًرا بح�سيل���ة ال�رشكة املجن���ي عليها، ومتت 
اجلرمية بناًء على هذا االتفاق وتلك امل�ساعدة.

�رشع���ت املحكمة الك���ربى اجلنائية الرابعة 
يف حماكمة �سقيقن )اأحدهما هارب ومقيم يف 
اإيران( متهمن باالن�سمام اإلى جماعة اإرهابية 
غر�سها تعطيل اأحكام الد�ستور، كما اأن االأول 
جن���د �سقيقه املتهم الث���اين، والذي حاز عدًدا 
م���ن االأ�سلحة الناري���ة وحت�سل عل���ى التمويل 
امل���ايل ال���ازم لتنفي���ذ خمطط���ات اجلماع���ة 
االإرهابي���ة، اإال اأنه عندما ح���اول املتهم الثاين 
قتل �رشطي مبفرده تعطل ال�ساح الناري اأثناء 

تنفيذ املهمة املكلف بها.
وبع���د النظ���ر يف مل���ف الدع���وى ق���ررت 
املحكم���ة تاأجي���ل الق�سية حت���ى جل�سة يوم 8 
ماي���و املقب���ل؛ لاطاع م���ع الت�رشي���ح لوكيل 
املته���م الث���اين ب�س���ورة م���ن االأوراق وكذلك 

الإعان املتهم االأول الهارب.
وتتح�س���ل تفا�سي���ل الق�سي���ة كما جاءت 

يف اأوراقه���ا اإلى اأن اجله���ات االأمنية املخت�سة 
كانت ق���د تلقت معلومات، مفادها اأن املتهم 
االأول واله���ارب واملقي���م يف اإي���ران كونه اأحد 
اأع�ساء تنظي���م “�رشايا االأ�س���رت” االإرهابي، قد 
ب���داأ يف الفرتة االأخ���رية التوا�سل م���ع �سقيقه 
املتهم الث���اين واملوجود يف مملك���ة البحرين؛ 
حماواًل اإقناعه باالن�سم���ام اإلى التنظيم مقابل 

عدد من االإغراءات التقي قدمها اإليه.
وبالفع���ل متك���ن املتهم االأول م���ن اإقناع 
�سقيقه باالن�سم���ام للتنظيم، وال���ذي ا�ستلم 
���ا ب���ه ليتلق���ى املعلومات  هاتًف���ا نق���ااًل خا�سً
واالأوام���ر اخلا�سة بالتنظي���م، اإذ تلقى املتهم 
الث���اين االأموال الازمة ل����رشاء عدد من االأ�سلحة 
الازمة لتنفيذ عمليات اإرهابية داخل اململكة، 
وتلق���ى االأوامر اخلا�س���ة بالعملية املكلف بها 
والت���ي كان���ت تتمث���ل يف قت���ل اأي م���ن اأفراد 

ال�رشطة.
ويف املوعد املحدد لتنفي���ذ املهمة توجه 
املته���م الثاين اإلى منطق���ة �سرتة واقرتب من 
اأح���د اأماكن مترك���ز القوات االأمني���ة، وا�ستغل 
وج���ود اأحد اأفراد ال�رشطة داخل ال�سيارة االأمنية 
مبف���رده، وحتن الفر�سة، وم���ا اإن ح�سل على 
الفر�س���ة حت���ى توجه ناحيته وب���داأ يف ال�سغط 

على زناد امل�سد�ص الذي كان حوزته.
وخاب اأثر جرمية املتهم الثاين ومل تكتمل 
ف�سوله���ا كون اأن القدر �س���اء اأن يحدث عطل 
فن���ي يف ال�ساح رف�ست ب�سبب���ه الر�سا�سة اأن 
تخرج م���ن فوهة ال�ساح، فتمكن اأفراد ال�رشطة 

املتمركزون من القب�ص على املتهم.
واأحالت النيابة العامة املتهَمن للمحاكمة 
عل���ى اعتبار اأن املته���م االأول، اأواًل: ان�سم اإلى 
جماع���ة اإرهابي���ة الغر�ص منها تعطي���ل اأحكام 

الد�ست���ور ومن���ع موؤ�س�سات الدول���ة من تنفيذ 
مهامه���ا وا�ستخ���دام �سلطاته���ا، ثانًي���ا: جن���د 
املتهم الثاين و�سلم���ه االأموال الازمة؛ بهدف 
����رشاء االأ�سلح���ة والذخ���رية وا�ستخدامها يف ن�رش 

الفو�سى واإ�ساعة الفنت لإ�سقاط الدولة.
فيما اأ�سندت النيابة العامة للمتهم الثاين 
اأنه، اأواًل: �رشع يف قتل اأحد رجال ال�رشطة بعد اأن 
اأعد النية لقتله، وتوجه ناحية ال�رشطي املجني 
علي���ه وحاول اإط���اق الر�سا����ص علي���ه اإال اأنه 
خ���اب اأثر اجلرمية ب�سبب عدم اإطاق امل�سد�ص 
للر�سا�س���ة خللل فني فيه، ثانًيا: حاز واآخرون 
جمهولون �س���اح كا�سنك���وف لتنفيذ اأهداف 
اإرهابية باالإ�سافة اإلى حيازة عدد من االأ�سلحة 
الناري���ة غ���ري املرخ�سة، ثالًث���ا: تلق���ى اأموااًل 
من جماع���ات اإرهابية بغر����ص تنفيذ عمليات 

اإرهابية داخل اململكة.

عاقبت املحكمة الك���ربى اجلنائية 
الرابع���ة 3 متهم���ن بال�سج���ن ملدة 5 
�سن���ن وبحب����ص رابع مل���دة 3 �سنوات 
نظ���ًرا ل�سغر �سن���ه؛ الإدانته���م باإحداث 
تفجري ال�سطوانة غ���از يف منطقة �سرتة 

تنفيًذا لغر�ص اإرهابي. 
وتتح�سل وقائع الق�سية كما جاءت 
بحكم املحكمة يف اأن املتهمن االأربعة 
قام���وا بج���ر اإح���دى حاوي���ات القمام���ة 
املو�سوع���ة يف منطق���ة �س���رتة اإلى اأن 
و�سلوا بها اإلى ج���وار اأحد معار�ص بيع 
ال�سيارات املعروفة، وو�سعوا بداخلها 
ا�سطوانة غاز منزلي���ة واأ�سعلوا النريان 
بداخ���ل احلاوية، مم���ا اأدى اإل���ى انفجار 
ا�سطوان���ة الغ���از، والت�سب���ب يف ته�سم 
زجاج معر����ص ال�سيارات امل�س���ار اإليه 

دون اأن يتعر�ص اأحد الإ�سابات. 
وبالتح���ري ع���ن مرتكب���ي الواقعة 
متكن اأفراد ال�رشطة من التو�سل لهوية 
املتهمن االأربع���ة املدانن بالواقعة، 
اإذ تع���رف حار����ص اأم���ن املعر�ص على 
املدان���ن كون اأنه كان وق���ت الواقعة 
موجودا يف معر�ص ال�سيارات مقر عمله.
وقال �ساهد االإثب���ات اإن املدانن 
كان���وا ملثم���ن وقت ح�س���ول الواقعة 
والت���ي حدثت لي���ًا، والذوا بالفرار من 
املوق���ع، فتمكنت االأجه���زة االأمنية من 
�سبط املتهمن، والذين اعرتفوا خال 
التحقيق معهم باأنه���م هم من ارتكبها 

فعًا. 
هذا وثبت للمحكم���ة اأن املتهمن 
�رشع���وا واآخ���رون جمهول���ون يف اإحداث 
تفج���ري تنفيًذا لغر����ص اإرهابي بعد اأن 
اأ�سعلوا الن���ار يف اأ�سطوانة غاز يف مكان 
ع���ام بق�سد االإي���ذاء، كما انه���م اأتلفوا 
ممتلكات عام���ة وخا�سة وبث���وا الرعب 
يف نفو�ص املواطنن ون�رشوا الفو�سى، 
اإ�ساف���ًة اإلى اأنه���م اأ�سعلوا الن���ار عمًدا 
يف عدد م���ن احلاويات؛ بهدف تعري�ص 

حياة املواطنن للخطر.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: قال 
املدير الع���ام ملديرية �رشطة حمافظة 
املح���رق اإن �رشط���ة املديري���ة متكنت 
م���ن القب�ص على اآ�سي���وي لتورطه يف 
حيازة وبي���ع كميات كب���رية من مادة 

التبغ )ال�سويكة(. 
واأو�سح اأنه ف���ور ورود معلومات 
ه���ذه  ببي���ع  املذك���ور  قي���ام  تفي���د 
البح���ث  اأعم���ال  مبا����رشة  امل���ادة، مت 
والتحري، والت���ي اأ�سفرت عن حتديد 
هويت���ه والقب����ص عليه متلب�ًس���ا اأثناء 
عملية اال�ستام والت�سلي���م، اإذ اأر�سد 
املقبو����ص علي���ه ال�رشطة اإل���ى مكان 
تخزين كمي���ات كبرية من هذه املادة 

والتي مت حتريزها. 
واأ�س���ار املدي���ر الع���ام ملديري���ة 
اأن���ه  اإل���ى  �رشط���ة حمافظ���ة املح���رق 
مت ا�ستكم���ال االإج���راءات القانوني���ة 
الازم���ة؛ متهيًدا الإحال���ة الق�سية اإلى 

النيابة العامة.

املنام���ة - النياب���ة العام���ة: �رشح 
امل�ست�س���ار املحام���ي الع���ام ح�س���ن 
البوعل���ي رئي�ص نيابة املرور اأن نيابة 
املرور قد با����رشت التحقيق يف واقعة 
انت�س���ار مقط���ع فيدي���و يف و�سائ���ل 
 16 بتاري���خ  االجتماع���ي  التوا�س���ل 
اأبري���ل يظه���ر فيه قيام قائ���د مركبة 
با�ستعرا�ص يف الطريق العام بالقرب 
من جمموعة من امل�س���اة واملمتلكات 
معر�س���ا االأرواح واملمتل���كات للخطر 
ووا�سع���ا حاج���ب روؤية واط���ارات من 
املط���اط املف���رغ املخال���ف للقانون 
حي���ث دل���ت التحريات عل���ى املتهم 
ومت القب�ص عليه، وتبن انه ال يحمل 
رخ�سة قي���ادة وب�ستجوابه اعرتف مبا 
ن�س���ب اإليه من اتهام واأم���رت النيابة 

بحب�سه احتياطيا على ذمة الق�سية.
وحتددت جل�سة لنظر الق�سية يف 

املحكمة املخت�سة بتاريخ 18 اأبريل.

ال�سجن 3 و5 �سنوات ملدانن 
بتفجري اأتلف معر�سا

القب�ض على اآ�سيوي متورط 
بحيازة وبيع “ال�سويكة”

النيابة: قائد املركبة 
امل�ستهرت ال يحمل “لي�سن”

اإعــــــــداد: عــبــا�ــس اإبـــراهـــيـــم



43 مليون دينار لتغطية 
�صكوك �صلم ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 204 املركزي باأنه متت تغطية الإ�صدار رقم
BH0009WFK1T7( من �صكوك ال�صلم الإ�صالمية 
احلكومية ق�صرية الأجل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
ع���ن حكومة البحرين. وتبلغ قيم���ة الإ�صدار 43 مليون 
دين���ار لف���رة ا�صتحق���اق 91 يوماً تب���داأ يف 18 اأبريل 
2018 اإل���ى 18 يوليو 2018. ويبل���غ العائد املتوقع 
له���ذه ال�صك���وك 3.32 % مقارن���ة ب�صع���ر 3.17 % 
لالإ�صدار ال�صاب���ق بتاريخ 21 مار�س 2018، علما باأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

“كانو للمالحة” تنال �صهادة “ISO 9001 -2015” للجودة

املنامة -كان����و للمالحة: حققت كانو للمالحة التابع����ة ملجموعة يو�صف بن اأحمد 
كان����و اإجنازا بح�ص����ول جميع فروعها يف البحرين وال�صعودي����ة على ال�صهادة اجلديدة 
ISO 9001 -2015 للج����ودة. وياأتي احل�صول على �صهادة اجلودة؛ لتح�صني الأداء 
الع����ام وكاأر�صية ملب����ادرات التنمية امل�صتدام����ة التي تتما�صى م����ع روؤية املجموعة 

.2020
وق����ال القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي للمجموعة ف����وزي اأحمد كانو اإن ح�صول 
كانو للمالحة على �صهادة “ISO 9001- 2015” للجودة يبني مدى التزام املجموعة 

جتاه حتقيق التميز الدائم وامل�صتمر يف جميع ال�رصكات التابعة لها. 
وو�ص����ح اأن ه����ذا الإجناز جاء من خ����الل العمل الدائم على دق����ة تطبيق متطلبات 

ال�صهادة من جانب فرق العمل يف جميع الفروع خ�صو�صا من�صقي اجلودة واملالحة.
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اقتصاد
“اإنف�ستكورب” ي�ستحوذ على جمّمع للمباين املكتبية باأملانيا

14.09 األف موظف بالقطاع املايل يف البحرين

“مينا اأيرو�سبي�س” و“هايتك” تربمان �سفقة كربى ل�سيانة الطائرات بالبحرين

اإجناز برج “التجارية” باملنامة نهاية العام املقبل

توفر وظائف للبحرينيني وت�صتقطب روؤو�س الأموال الأجنبية للمملكة

معريف: بيع 20 وحدة حتى الآن 

املحرق - مين���ا اأيرو�صبي�س: ك�صفت �رصكة 
مين���ا اأيرو�صبي����س خلدم���ات الط���ريان اجل���وي 
ال�صامل���ة من مقره���ا يف مط���ار البحرين الدويل 
ع���ن اأه���م اإجناز له���ا يف �صبي���ل تطوي���ر ال�رصكة 
وقط���اع الط���ريان يف البحري���ن، اإذ اأبرمت عقدا 
م���ع �رصكة هايت���اك - وه���ي �رصك���ة اأملانية من 
ال�رصكات الرائ���دة يف اأوروبا يف جم���ال ال�صيانة 
والإ�ص���الح والعمرة املعتمدة م���ن جانب وكالة 
�صالم���ة الط���ريان الأوروبي���ة واإدارة الط���ريان 
الفيدرالي���ة - ومبوج���ب ه���ذا العق���د �صتقوم 
مينا اأيرو�صبي�س بت�صغي���ل مرفق تقني متطور 
م���ن حظ���رية الطائ���رات يف البحرين مم���ا يخول 
له���ا تقدمي خدماته���ا لل�رصق الأو�ص���ط ومناطق 
اإفريقيا والركيز على هي���اكل الطائرات ذات 
ب���دن �صيق اأو م���ا ت�صمى بطائ���رات ذات املمر 

الواحد وامل�صتخدمة على نطاق وا�صع.
ومت تاأ�صي�س هذه ال�رصاكة ر�صمياً يف فعالية 
ح�رصه���ا كل من املوؤ�ص����س واملدير العام حممد 
جمعان، والرئي�س التنفيذي ملينا اأيرو�صبي�س، 
عم���ر مطر برفقة وفد كب���ري من امل�صوؤولني من 
�رصكو هايت���اك القادم���ني من اأملاني���ا، ومنهم 
الرئي����س التنفي���ذي، ج���ريون ارين���ز، ومدي���ر 
القط���اع التجاري، مارت���ن اأوب���ول. ويف ال�صياق 
ذات���ه، التق���ى امل�صوؤول���ون وزي���ر املوا�صالت 
والت�ص���الت للبحري���ن كمال ب���ن اأحمد حممد، 
وبعده���ا م���ع الرئي����س التنفيذي ل�رصك���ة مطار 
البحري���ن حمم���د يو�ص���ف البنف���الح؛ ملناق�ص���ة 
التع���اون بني جميع الأطراف وتاأثريها الإيجابي 

على القت�صاد الوطني.
وقال جمعان “ن���رى اإن دورنا يف �رصكة مينا 
ايرو�صبي����س جزء ل يتج���زاأ من نظام الطريان يف 

البحرين ومع تطور املطار اجلديد يتوجب علينا 
جميًع���ا البتكار؛ لتلبية الطل���ب املتزايد الذي 

�صت�صهده ال�صناعة. 
ه���ذه ال�صفقة م���ع �رصكة هايت���اك �صتجلب 
اإلى اململك���ة م�صتوى غري م�صبوق من اخلدمات 
واجل���ودة املعروفة للهند�ص���ة الأملانية، والتي 
ميك���ن جلمي���ع ����رصكات الط���ريان ال�رصيك���ة لنا 
ال�صتفادة منها. وم���ع اإ�صافة خدمات ال�صيانة 
املتكاملة املعتمدة م���ن وكالة �صالمة الطريان 
الأوروبي���ة اإلى جمموعة احللول، نحن الآن نعترب 
�رصك���ة م���زودة للطريان اجل���وي توف���ر خدمات 
�صامل���ة ومتكاملة يف ت�صغي���ل واإدارة الطائرات 
وبيعه���ا وتاأجريها، وتق���وم باملناولة الأر�صية، 
وتوف���ر مواق���ف الطائرات و�صيان���ة اخلطوط 

والدعم اللوج�صتي”.

و�رصك���ة مين���ا اأيرو�صبي����س تدي���ر حظ���رية 
الطائ���رات اخلا�ص���ة الوحي���دة مبط���ار البحرين 
ال���دويل، حيث اإنه���ا حظرية وا�صع���ة ت�صتوعب 
طائ���رات B757 ب�صع���ة 295 راكًب���ا. ولن تقف 
ال�رصاكة اجلديدة عند توفري وظائف للبحرينيني 
ولالأجان���ب املخت�ص���ني يف الط���ريان، ب���ل اإنها 
�صتفت���ح اآف���اق الأعم���ال با�صتقط���اب روؤو����س 
الأموال الأجنبية م���ن خالل عملياتها اإلى البالد. 
كم���ا اأن �رصكة هايت���اك ل�صيان���ة الطائرات هي 
�رصكة معتمدة من جان���ب وكالة �صالمة الطريان 
خلدم���ات  م�صتقل���ة  �رصك���ة  وه���ي  الأوروبي���ة، 
ال�صيانة والإ�صالح والعمرة ذات م�صتوى عاملي 
يعم���ل فيه���ا اأكرث م���ن 500 موظ���ف يقدمون 
خدمات ال�صيانة لأكرث من 60 عميل من حظرية 
الطائرات يف مطاري هان واإيرفورت يف اأملانيا.

توقع رئي�س جمل����س اإدارة ال�رصكة التجارية 
العقارية )الكوي���ت( عبدالفتاح معريف النتهاء 
من برج التجارية يف املنامة اأواخر العام املقبل.
وتبل���غ كلفة ال���ربج، وهو �صكن���ي يت�صمن 
�صق���ق متلي���ك مبوا�صف���ات عالية نح���و 58.5 

مليون دولر.
واأ�صاف معريف على هام�س اجتماع اجلمعية 
العمومي���ة التي عق���دت يف الكوي���ت اأن ال�رصكة 
ب���داأت بت�صويق الربج، حي���ث مت بيع 20 وحدة 

منه حتى الآن.
وحول ارتفاع اأ�صعار الفائدة وتاأثريها على 
التزام���ات ال�رصكة، قال مع���ريف “جميع قرو�صنا 
وفق���ا لل�رصيعة الإ�صالمية”، موؤك���دا اأن “ال�رصكة 

متحوط���ة لزيادتني قادمتني يف اأ�صعار الفائدة 
وان الإيرادات تغطي تكلفتها”. 

وعن ا�صتثم���ار ال�رصك���ة يف ال�صعودية، بني 
اأنه���ا بداأت يف تطوير 168 فيال يف م�رصوع ت�صل 
م�صاحت���ه 625 األ���ف مر مرب���ع يف منطقة اخلرب 
باملنطق���ة ال�رصقية، بن�صبة ملكية ت�صل اإلى 34 
%، ي�صاف اإلى امل�رصوعات الثالثة التي نفذتها 

�صابقا يف مكة.
وعن ال�صتثمارات اخلارجية لل�رصكة اأو�صح 
اأن جميعها يف القطاع العقاري، واأن 75 % منها 
م���در بعوائد ب���ني 7.5 %، و8.75 %، والن�صبة 
املتبقي���ة )25 %( عقارات قيد التطوير، لفتا 
اإل���ى اأن ن�صب الإ�صغ���ال يف عقارات ال�رصكة تبلغ 
90 % فيم���ا عدا البوليفارد، حيث ت�صل ن�صبة 
الأ�صغ���ال فيه اإلى 83 %، واأعدت ال�رصكة بع�س 
التغي���ريات التي من �صاأنها رفع ن�صبة الأ�صغال 

به.

ا�صتح���وذ  -اإنف�صتك���ورب:  املنام���ة 
املب���اين  جمم���ع  عل���ى  “اإنف�صتك���ورب” 
املكتبي���ة “بوروكامبو�س فانِغن” يف مدينة 
�صتوتغ���ارت الأملانية مقابل نحو 80 مليون 
ي���ورو. ومتّثل ه���ذه ال�صفق���ة اأول ا�صتثمار 
العقاري���ة  ال�ص���وق  “اإنف�صتك���ورب” يف  ل���� 
“بوروكامبو����س فانِغن”  الأملاني���ة. وُيع���د 
جممعا من الأبني���ة املكتبية الع�رصية، ويقع 
يف م���كان متمّي���ز داخ���ل املنطق���ة التجارية 
مبدين���ة �صتوتغ���ارت، وهو ي�ص���م عددا من 
الأبني���ة املتنوع���ة مب�صاح���ة اإجمالية تقارب 
500 األ���ف قدم مربع، كم���ا ي�صت�صيف عددا 
من العالم���ات التجارية املعروف���ة، ل�صيما 
����رصكات التكنولوجي���ا وال�صي���ارات. وي�صم 
املجّمع اأبنية مكتبي���ة عالية اجلودة ومراكز 
والبيان���ات  والتطوي���ر  لالأبح���اث  متط���ّورة 
جان���ب  اإل���ى  الت�صمي���م،  وا�صتوديوه���ات 
م�صاحات املطاع���م واملوؤمترات. وًتعد هذه 
ال�صفق���ة جزءا م���ن الإ�صراتيجي���ة ال�صاملة 
التي يهدف البنك من خاللها اإلى ال�صتثمار 
يف �ص���وق العقارات الأوروبية. ومن املتوقع 
اأن يك���ون جمم���ع املب���اين املكتبي���ة اأح���د 
الأ�ص���ول الأ�صا�صي���ة للمحفظ���ة العقاري���ة 
“اإنف�صتك���ورب”  الأوروبي���ة الت���ي يخط���ط 

لإن�صائها م�صتقبالً.
وقال رئي�س جمل����س الإدارة التنفيذي 
ل���� “اإنف�صتك���ورب” حمم���د العار�صي “ُتعد 
ه���ذه ال�صفقة اأولى خطواتنا نحو ال�صتثمار 
يف اأملانيا، وهي توؤكد جهودنا امل�صتمرة يف 
تنفيذ اإ�صراتيجيتنا الرامية اإلى ال�صتثمار 
يف ال�ص���وق العقاري���ة الأوروبي���ة. وبف�ص���ل 

خرباتنا ومكانتن���ا القوية يف �صوق الوليات 
املتح���دة، والن�ص���اط املتوا�ص���ل من جانب 
فريق العم���ل لدينا يف اأوروب���ا، فاإننا نتمتع 
مبا يوؤهلنا لتنويع منتجاتنا وتو�صيع نطاقنا 

لتلبي خمتلف احتياجات عمالئنا”.
م���ن جانب���ه، ق���ال املدي���ر التنفي���ذي 
لق�ص���م ال�صتثم���ار العق���اري يف اأوروبا لدى 
“ي�رصّن���ا  حا�ص���ون  ني���ل  “اإنف�صتك���ورب” 
ال�صتح���واذ عل���ى ه���ذا املجّم���ع املكتب���ي 
ال���ذي يقع يف �صوق �صّجل���ت اأداًء قويا خالل 
ال�صن���وات الأخرية، م�صتفي���دًة من احل�صور 
املتزاي���د مل�صانع ال�صي���ارات. ويتمركز يف 
هذا املجّمع نخبة من اأبرز ال�رصكات املعروفة، 
و�صنوا�ص���ل جهودن���ا يف ا�صتك�ص���اف اآفاق 
جدي���دة من الفر����س ال�صتثماري���ة الواعدة 
يف منطقة غ���رب اأوروبا، ونتطل���ع اإلى اإبرام 

�صفقات جديدة خالل الأ�صهر املقبلة”.

املنامة - امل����رصف املركزي: بلغ العدد 
الجم���ايل للعاملني يف القطاع املايل 14093 
موظفاً يف نهاية العام 2017 مقابل 14015 
موظف���ا يف نهاي���ة الع���ام 2016، اأي بزي���ادة 
تع���ادل 78 وظيف���ة وذل���ك ح�ص���ب امل�ص���ح 
ال�صن���وي ال���ذي يق���وم ب���ه م����رصف البحرين 
املرك���زي. و�صهد قطاع امل�صارف ارتفاعاً يف 
عدد الوظائف بلغ 45 وظيفة، حيث بلغ عدد 
الوظائ���ف يف القط���اع 7447 يف نهاية العام 

2017 مقابل 7402 يف نهاية العام 2016.
املالي���ة  كم���ا �صه���د قط���اع اخلدم���ات 
غ���ري امل�رصفي���ة )وي�ص���م ����رصكات التاأم���ني 
و�رصكات ال�رصافة و�رصكات التمويل و�صما�رصة 
اأ�ص���واق راأ����س امل���ال وغريها م���ن ال�رصكات 
غ���ري امل�رصفية( ارتفاعاً بن�صب���ة منو 0.6 %، 
حي���ث و�صل ع���دد العاملني يف ه���ذا القطاع 
6194 موظف���اً يف نهاية الع���ام 2017 مقابل 
2016. يف  نهاي���ة الع���ام  يف  موظف���اً   6156
ح���ني انخف�س عدد العامل���ني يف املوؤ�ص�صات 
امل�صان���دة م���ن 457 موظفاً يف نهاي���ة العام 

2016 اإلى 452 موظفاً يف نهاية 2017.

وح�ص���ب امل�ص���ح ال�صن���وي ال���ذي اأجراه 
امل����رصف املرك���زي، فق���د بلغ ع���دد العمالة 
البحريني���ة يف قطاع اخلدم���ات املالية 9248 
)65.6 % م���ن اإجمايل العامل���ني يف القطاع( 
يف العام 2017، اأي بزيادة قدرها 93 وظيفة 
مقارن���ة بالع���ام ال�صاب���ق. وقد بلغ���ت ن�صبة 
امل���راأة البحرينية من اإجمايل الق���وى العاملة 
البحرينية يف القطاع املايل 38.3 % حمافظة 
عل���ى الن�صب���ة نف�صه���ا يف 2016. كم���ا بلغت 
ن�صبة املراأة البحريني���ة التي ت�صغل منا�صب 
اإدارية 32.2 % من اإجمايل املنا�صب الإدارية 
التي ي�صغلها البحرينيني العاملني يف القطاع 
امل���ايل يف نهاية 2017، وهي ن�صبة اأعلى مما 
كانت علي���ه يف العام ال�صاب���ق، حيث �صجلت 

31.0 % يف نهاية 2016.
كم���ا �صمل امل�ص���ح عدد اأع�ص���اء جمل�س 
الإدارة يف امل�ص���ارف واملوؤ�ص�ص���ات املالية، 
حي���ث بلغت ن�صب���ة امل���راأة البحرينية 8.7 % 
م���ن اإجمايل اأع�صاء جمل�س الإدارة البحرينيني 
يف نهاي���ة 2017، بارتف���اع ن�صبته %6.4 عن  

نهاية 2016. 

• عبدالفتاح املعريف	

املحرر االقت�سادي

• حممد العار�صي	

املنام���ة - فينمارك كومنكي�ص���ن: دعت غرفة 
التج���ارة الأمريكي���ة يف البحري���ن، �رصك���ة ديلوي���ت 
العاملي���ة الرائدة يف تقدمي اخلدم���ات ال�صت�صارية 
ال�رصيبي���ة غري املبا�رصة لتقدمي روؤيتها حول �رصيبة 
القيم���ة امل�صافة، خ���الل فعالية اأقيم���ت حول هذا 
املو�ص���وع يف 9 اأبري���ل 2018 يف فن���دق �صوي����س 
ب���ل هوتي���ل ال�صي���ف، البحري���ن، بح�ص���ور ممثلني 
عن ����رصكات من قطاع���ات خمتلف���ة بالإ�صافة اإلى 
م�صوؤول���ني حكومي���ني، وذل���ك يف �صعيه���ا لدع���م 
ال����رصكات املحلي���ة وتر�صي���خ وعي اجلمه���ور بهذه 
ال�رصيب���ة. ووقعت البحرين اتفاقي���ة �رصيبة القيمة 
امل�صاف���ة املوحدة ملجل�س التع���اون لدول اخلليج 
العربي���ة، وه���ي تلت���زم بتطبيقها بحل���ول 2019، 
بالرغم من عدم حتدي���د موعد دقيق بعد.  وحتدث 
برو����س هاملت���ون وماي���كل كام���ربن، ال�رصيكان يف 

ديلويت ال����رصق الأو�صط، عن الدرو�س والعرب التي 
انبثقت عن جتربة كل من الإمارات العربية املتحدة 
واململك���ة العربي���ة ال�صعودي���ة يف ه���ذا ال�صي���اق. 
وم���ن الأمثل���ة التي قدماه���ا، عدم اأخ���ذ العديد من 
ال����رصكات م����رصوع تنفي���ذ �رصيبة القيم���ة امل�صافة 
عل���ى حممل اجلّد، حلني �صدور القانون، مما جعلها 
تواجه �صغوط���ات خانقة من حيث اجلداول الزمنية 
للتنفي���ذ واملواعي���د النهائي���ة ل���ه. وق���د اأو�ص���ح 
كامربن اأن “ ن�رص م�رصوع القانون قد حّث العديد من 
ال�رصكات للمبا�رصة يف عملي���ة التنفيذ، اإل اأن الكثري 
م���ن املوؤ�ص�ص���ات مل حت�ص���ن تقدير التاأث���ري الذي 
ق���د يحدث���ه تطبيق �رصيب���ة القيم���ة امل�صافة على 
عملياتها التجارية، حيث قللوا، من بني اأمور اأخرى، 
م���ن �ص���اأن الأثر املرت���ب على املحا�صب���ة اخلا�صة 
ب�رصيب���ة القيمة امل�صافة على التغيريات املطلوبة 

لأنظم���ة تكنولوجي���ا املعلوم���ات اخلا�ص���ة به���م. 
بالإ�صاف���ة اإلى ذلك، مل يق���در العديد من ال�رصكات 
تاأثري �رصيب���ة القيمة امل�صافة على العالقات داخل 

�صال�ص���ل التوري���د اخلا�صة به���ا )يف كل من املنبع 
وامل�صب(، وكالهما يعت���ربان اأ�صا�صيني يف عملية 

التنفيذ.

اأ�صاف كام���ربن “اأن �رصيبة القيم���ة امل�صافة 
لي�ص���ت م�صوؤولي���ة مالي���ة فح�صب، بل ه���ي ت�صمل 
اأي�ًص���ا وظائ���ف اأخرى مث���ل عمليات ال����رصاء والبيع 
وتكنولوجيا املعلومات والفريق القانوين، وما اإلى 
ذلك. ومن املهم بامتي���از التاأكيد على اأن التغيري 
�صيطال كاف���ة الأ�صعدة يف الأعم���ال التجارية ومن 

بينها الفواتري والعقود كاأمثلة يف هذا ال�صياق”. 
من جانبه، قال هاملتون “لقد �صاعدت ديلويت 
العدي���د م���ن ال����رصكات يف دول جمل����س التع���اون 
اخلليج���ي ودول اأخ���رى يف منطق���ة ال����رصق الأو�صط 
خالل مرحلة تنفيذ �رصيبة القيمة امل�صافة، ونقرح 
الب���دء بالتنفيذ يف اأق���رب وقت ممك���ن، والت�صاور 
م���ع اأ�صحاب امل�صلحة الرئي�ص���ني ومناق�صة كيفية 
التعامل مع م�رصوع تنفي���ذ �رصيبة القيمة امل�صافة، 

حيث ل غنى عن وجود حليف قوي للم�رصوع.

“ديلــويــت” تناقـــ�س “القيمــة امل�ســافـــة” فـــي البحـريـــن
با�صت�صافة من غرفة التجارة الأمريكية يف اململكة

• •برو�س هاملتون	 مايكل كامربن	



�ص���دَّرت �لبحرين �أكرث م���ن 5.5 مليون طن من 
�لأملنيوم �إلى 54 دولة بقيمة �إجمالية بلغت 190.8 

مليون دينار خالل �لربع �لأول من �لعام 2018.
و�أو�ص���حت بيانات �إد�رة �جلم���ارك �أن �لوليات 
�ملّتح���دة �لأمريكّية ج���اءت يف �ملركز �لأول من حيث 
قيمة ت�ص���دير �لأملنيوم، حيث بلغ���ت 48.3 مليون 
دينار، تليها �ل�ص���عودية بقيم���ة 29.5 مليون دينار، 
ث���م م�رص ب���� 21.1 مليون دين���ار، فالإم���ار�ت بقيمة 
14.5 ملي���ون دين���ار، وتركي���ا خام�ص���ا بقيمة 14.3 
مليون دين���ار، و�ملغ���رب باملركز �ل�ص���اد�س بقيمة 
11.6 مليون دينار، تليها هولند� بقيمة 7.9 مليون 
دين���ار، ثم �إيطالي���ا ثامنا بقيمة 7.5 ملي���ون دينار، 
و�لهن���د باملركز �لتا�ص���ع بقيم���ة 7 مالي���ن دينار، 
و�لرنويج باملرتبة �لعا�رصة بقيمة 6.9 مليون دينار.

وت�سدرت �سلعة �أ�سالك من �أملنيوم غري خملوط 
يتجاوز مقا�س عر�ص���ها 7 مم يف �ملرتب���ة �لأولى، �إذ 
بلغ���ت قيمة �لكميات �مل�ص���درة 66.2 مليون دينار 
مر�ص���لة �إل���ى 17 دول���ة، وه���ي: �لإم���ار�ت �لعربي���ة 
�لكوي���ت،  �ل�ص���نغال،  �جلز�ئ���ر،  �لأردن،  �ملتح���دة، 
�ملغ���رب، �ململك���ة �لعربي���ة �ل�ص���عودية، �لرنوي���ج، 
�لوليات �ملّتحدة �لأمريكّية، تركيا، تون�س، �ص���لطنة 

عمان، غابون، كرو�تيا، لبنان، م�رص، نيوزيلند�.
وجاءت يف �ملرتبة �لثانية �صلعة �ألو�ح م�صتطيلة 
م���ن خالئ���ط �أملني���وم يزي���د �ص���مكها ع���ن 0،2 مم، 
وبلغ���ت قيم���ة �لكميات �لت���ي مت ت�ص���ديرها 39.7 
مليون دينار م�صدرة �إلى 23 دولة، وهي: �أ�صرت�ليا، 
�لحتاد �لرو�صي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لأردن، 
�لكوي���ت، �ململك���ة �لعربي���ة �ل�ص���عودية، �لرنويج، 
�لهند، �لوليات �ملّتحدة �لأمريكّية، �ليابان، �أيرلند�، 
�إيطاليا، تركيا، متوين �ل�صفن و�لطائر�ت، جمهورية 
كوري���ا �جلنوبية، جنوب �إفريقيا، �رصيالنكا، �ص���لطنة 
عمان، �ص���نغافورة، لبنان، مقاطعة تايو�ن �ل�صينية، 

نيوزيلند�، وهولند�.
وجاءت �صلعة خالئط من �أملنيوم خام يف �ملرتبة 
�لثالث���ة، حي���ث مت ت�ص���دير كمي���ات بقيم���ة 35.7 
مليون دينار �إلى 22 دولة، وهي: �أ�ص���رت�ليا، �لأردن، 
�ل�صن، �لكويت، �لكويت، �ملغرب، �ململكة �لعربية 
�ل�ص���عودية، �لهن���د، �لولي���ات �ملّتح���دة �لأمريكّية، 
�لياب���ان، �إندوني�ص���يا، �إ�ص���بانيا، �أملانيا، باك�ص���تان، 
تايلن���د، تركيا، تون����س، جمهورية كوري���ا �جلنوبية، 
جن���وب �إفريقي���ا، ماليزي���ا، م����رص، مقاطع���ة تايو�ن 

�ل�صينية، وهولند�.
و�س���جلت �س���لعة �لأملني���وم �خلام غ���ري خملوط 

باملرتب���ة �لر�بع���ة بكمي���ات بلغت قيمته���ا 16.73 
ملي���ون دين���ار مت ت�ص���ديرها �إلى 11 دول���ة، وهي: 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لكويت، �ململكة �لعربية 
�لياب���ان،  �لهن���د،  �ملتح���دة،  �ململك���ة  �ل�ص���عودية، 

�إيطاليا، تركيا، �صلطنة عمان، م�رص، وهولند�.
وخام�ص���ا �أ�صالك كهربائية من �أملنيوم لها قلب 
فولذي )�سلب( غري معزولة، وبلغت قيمة �لكميات 
�لتي مت ت�ص���ديرها للخارج نحو 16.67 مليون دينار 
�إل���ى 7 دول، وه���ي: �أ�ص���رت�ليا، �لإم���ار�ت �لعربي���ة 
�ملتح���دة، �لكوي���ت، �ململك���ة �لعربية �ل�ص���عودية، 

�لرنويج، جمهورية �لدومينيكان، م�رص.
فيما مت ت�س���دير �أ�س���الك من �أملني���وم خملوط 
يتجاوز مقا�س عر�ص���ها 7مم كاأكرب �ص���اد�س �ص���لعة 
مت ت�ص���ديرها خ���الل �لرب���ع �لأول من �لع���ام 2018 
10 دول، وه���ي:  �إل���ى  4.1 ملي���ون دين���ار  بقيم���ة 
�لأردن، �لربتغال، �جلز�ئر، �ملغرب، �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية، �إ�ص���بانيا، تون�س، �ص���لطنة عمان، لبنان، 
م�رص. ثم �ص���لعة �أ�ص���كال خا�ص���ة جموف���ة من خالئط 
�لأملني���وم باملرتب���ة �ل�ص���ابعة بقيم���ة 3.6 ملي���ون 
دين���ار مت ت�ص���ديرها �إل���ى 5 دول، وه���ي: �لإمار�ت 

�لعربية �ملتح���دة، �لأردن، �لكويت، �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية، و�لهند.

وج���اءت �ص���لعة “غريه���ا م���ن �أ�س���الك وكو�بل 
)�مر��س( من �أملنيوم غري معزولة كهربائيا” باملرتبة 
�لثامن���ة، حي���ث �ص���جلت قيم���ة �لكميات �مل�ص���درة 
م���ا يقارب 1.6 ملي���ون دينار مر�ص���لة �إلى 10 دول، 
وهي: �أ�ص���رت�ليا، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لأردن، 
�ملغ���رب، �ململك���ة �لعربي���ة �ل�ص���عودية، �لرنوي���ج، 

جورجيا �صلطنة عمان، �صري�ليون، و�لغابون.
ويف �ملرتبة �لتا�صعة جاءت �صلعة “م�ساحيق غري 

رقائقية �لرتكيب من �أملنيوم” بقيمة �إجمالية بلغت 
1.5 ملي���ون دين���ار م�ص���درة �إلى 11 دول���ة، وهي: 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لرب�زيل، �لهند، �لوليات 
�ملّتحدة �لأمريكّية، �ليابان، �إ�صبانيا، �أملانيا، بولند�، 
جمهورية كوريا �جلنوبية، جنوب �إفريقيا، ومقاطعة 

تايو�ن �ل�صينية.
فيم���ا �ص���جلت �ص���لعة “خ���ردة وف�ص���الت م���ن 
�أملنيوم” �ملرتبة �لعا�رصة بكميات بلغت قيمتها 1.4 
ملي���ون دينار م�ص���درة �إلى 5 دول، وه���ي: �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، �لهند، �أوكر�نيا، باك�صتان، وتركيا.

ك�س���ف رئي�س غرفة �لتج���ارة �لأمريكية يف 
�لبحري���ن قي����س �لزعبي، عن حت���ركات بد�أتها 
�لغرف���ة يف و��ص���نطن ل�ص���تثناء �ململك���ة من 
�لإد�رة  فر�ص���تها  �لت���ي  �جلمركي���ة  �لر�ص���وم 
�لأمريكي���ة على و�رد�تها م���ن �لأملنيوم، لفتاً 
�إل���ى �أن هذه �لر�ص���وم ت�رص مب�ص���الح م�ص���انع 

�لأملنيوم �لبحرينية.
و�أبلغ �لزعبي “�لبالد” �أنه �نطالقاً من �أدو�ر 
غرفة �لتج���ارة �لأمريكية بالبحرين �لتي تهدف 
�إلى توفري �ملناخ لزيادة �لتعاون �لقت�س���ادي 
و�لتجاري بني �لبلدين، فقد بد�أت �ت�س���التها 
مع �أطر�ف �أمريكية لإطالعها على �لتاأثري �لبالغ 
جر�ء �صمول �لبحرين بر�صوم �لأملنيوم �جلديدة.
و�عترب �لزعبي رفع �لر�ص���وم عن �لأملنيوم 
�لبحريني �أولوية �لغرف���ة حاليا، فاأهم �أهد�فنا 
�لبحريني���ة  �ل����رصكات  حق���وق  ع���ن  �لدف���اع 
هن���اك   )...( �لب���الد  يف  �لعامل���ة  و�لأمريكي���ة 
�ت�س���الت جتري مع غرفة �لتجارة �لأمريكية يف 

و��صنطن من �أجل ذلك. 
وطالب �أن يح�صل �لأملنيوم �لبحريني على 
معاملة م�سابهة لتلك �لتي ح�سلت عليها كند� 
و�ملك�ص���يك و�لحتاد �لأووربي، وذلك متا�صيا 
مع �لعالقات �لتجارية و�ل�صيا�ص���ية �لتي تربط 

�ملنامة وو��صنطن.
وق���ال �لزعب���ي �إن “ فر�س �لر�ص���وم على 
منتج���ات �ألب���ا وجر�مك���و وميد�ل كيب���ل، ي�رص 
مب�س���الح هذه �ل����رصكات وبالتايل ف���اإن غرفة 
�لتجارة �لأمريكية مهتمة جد�ً، يف �أن تد�فع عن 
هذه �ل�رصكات �سمن منظومة �لتجارة �ملتبادلة 
ب���ن �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكي���ة و�لبحرين، 

متاأمال �أن تثمر �جلهود يف رفع �لر�صوم.
وتابع رئي����س غرفة �لتج���ارة �لأمريكية يف 
�لبحرين “من �ص���من �لأ�ص���باب �لت���ي ذكرتها 
�لإد�رة �لأمريكي���ة لفر�س هذه �لر�ص���وم باأنها 
تتعلق بالأمن �لقوم���ي، )...( �لبحرين يف ر�أيي 

ل تق���ع �ص���من ه���ذه �ملنظوم���ة، لأن �لبحرين 
حتت�س���ن قيادة �لأ�س���طول �لأمريكي �خلام�س 
من���ذ ف���رتة زمنية طويل���ة، ما يوؤك���د �لعالقات 
�لطيبة وتو�فر �لأم���ن، فالهاج�س �لأمني بر�أينا 

ل وجود له”.
و�أو�س���ح �لزعب���ي �أنه من �س���من �خلدمات 
�لت���ي تقدمه���ا غرف���ة �لتج���ارة �لأمريكي���ة يف 
�لبحرين، منا�رصة �ل�رصكات �لبحرينية و�ل�رصكات 
�لأمريكي���ة �مل�ص���جلة و�لعامل���ة يف �ململك���ة ، 
ل�س���ون حقوق هذه �ل����رصكات �أم���ام �لقو�نني 

و�ملر��س���يم �لت���ي ميكن �أن حتد من ن�س���اطها 
�لتجاري وت�س���بح عبء عليها، ومنها �لر�س���وم 
�جلدي���دة و�لتي ميك���ن �أن تعتربه���ا �ل�رصكات 

�ملت�رصرة “عقابية”.
و�أ�ص���ار “قامت �لغرفة بالجتماع بال�سفارة 
�لأمريكية يف هذ� �ملجال وتعمل حاليا مع غرفة 
�لتجارة يف و��ص���نطن �صعياً منها لرفع �لر�صوم 
�ملفرو�س���ة، موؤكد� �أن غرفة �لتجارة �لأمريكية 
يف �لبحرين توؤمن �أن �ل�رصكات يجب �إعفاءها من 
�لر�سوم �أ�س���وة بدول �أمريكا �ل�سمالية و�أوروبا 

وبالت���ايل فاإن �لغرفة تدعم �جلهود �لر�س���مية 
و�لقط���اع �خلا����س يف �لدفاع عن حق���وق هذه 
�ل����رصكات، خ�سو�س���ا يف ظل �تفاقي���ة �لتجارة 

�حلرة”.
وبن �لزعبي �أن حجم �لتجارة بن �لبحرين 
و�لوليات �ملتحدة منا ب�سكل ملحوظ منذ دخول 
�تفاقي���ة �لتجارة �حل���رة بينهما حي���ز �لتنفيذ. 
وتعد �لبحرين من �أهم �رصكاء �لوليات �ملتحدة 
يف �ملجال �لتجاري، وبالتايل �أن تو�سعة “�ألبا” 
موؤخر�ً ترتبط مبا�رصة بت�صدير كميات كبرية من 

�إنتاجها للوليات �ملتحدة وذلك با�ص���تثمار�ت 
ت�ص���ل �إل���ى �أكرث م���ن 3 ملي���ار�ت دولر تقوم 

بتنفيذها �رصكات �أمريكية.
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�ل�ص���فارة �لأمريكي���ة يف �ملنام���ة �أك���دت 
يف معر����س رده���ا عل���ى ت�ص���اوؤلت “�لبالد” 
�أن �لبحرين غري م�س���تثناة من �لر�س���وم حتى 
�لآن، لكنه���ا �أبق���ت �لباب���ا مفتوح���ا لإم���كان 
�إد�رجه���ا بقائمة �ل���دول �مل�ص���تثناة، بقولها 
�إن “�لإعالنات �لرئا�ص���ية ت�صمح با�صتثناء�ت 

حمتملة للبلد�ن �لتي تربطه���ا عالقات �أمنية 
بو��صنطن”. وهو - بح�سب ر�أينا - ما يتحقق 

فعليا مع �لبحرين.
وعلى �ل�س���عيد نف�س���ه، �أكد رئي�س غرفة 
�لتجارة �لأمريكية يف �لبحرين قي�س �لزعبي �أن 
�لغرفة تقوم بتحركات “قوية” يف و��ص���نطن 

ل�صتثناء �ململكة من �لر�صوم.
وتابع “من �ص���من �لأ�صباب �لتي ذكرتها 
�لإد�رة �لأمريكية لفر�س هذه �لر�ص���وم باأنها 
تتعلق بالأمن �لقومي، )...( �لبحرين يف ر�أيي 
ل تقع �ص���من هذه �ملنظومة؛ لأنها حتت�ص���ن 
قيادة �لأ�سطول �لأمريكي �خلام�س منذ فرتة 

زمني���ة طويلة، م���ا يوؤك���د �لعالق���ات �لطيبة 
وتو�ف���ر �لأم���ن، فالهاج����س �لأمن���ي بر�أينا ل 

وجود له”.
وز�رة  �أن  “�لب���الد”  علم���ت  ذل���ك،  �إل���ى 
�ل�ص���ناعة و�لتجارة و�ل�ص���ياحة تق���وم بجهود 
كب���رية لإدر�ج �ململكة �ص���من قائم���ة �لدول 

�مل�ص���تثناة، و�أن �لوزير ز�ي���د �لزياين عر�س 
ملفا كامال، و�أجرى مباحثات بهذ� �خل�س���و�س 

خالل زيارته �لأخرية �إلى �أمريكا.
حاول���ت “�لبالد” �لتو��ص���ل م���ع �لوز�رة 
للح�س���ول على رد حول �ملو�س���وع، لكنها - 

لالأ�سف - مل تتجاوب.
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صادرات األلمنيوم البحريني في خطر

أهم صادرات 
األلمنيوم 
البحرينية 

إلى الواليات 
المتحدة في 

2017

ل تاأثري مبا�رشا على ال�سلب البحريني من الر�سوم الأمريكية

“الغرف اخلليجية” يبحث الر�سوم الأمريكية على ال�سلب والأملنيوم 

ا�ستثناءات حمتملة لدول “العالقات الأمنية”
�أكدت �أن �لتجارة حجر �لز�وية لل�رص�كة بني �لبلدين... �ل�سفارة �لأمريكية:

ل����  �أك���دت �ل�ص���فارة �لأمريكي���ة يف �ملنام���ة 
“�لب���الد” �أن �لبحري���ن م�س���مولة بالر�س���وم �لت���ي 
�ص���ادر�ت  عل���ى  �لأمريكي���ة  �لإد�رة  فر�ص���تها 
�لأملنيوم و�ل�صلب قبل نحو ثالثة �أ�صابيع، �إل �أنها 
�أبقت �لباب مفتوحا يف �إمكانية ��صتثنائها كغريها 
من �لدول �لتي تتمت���ع بعالقات �أمنية “طيبة” مع 

�لوليات �ملتحدة.
و�أ�صافت يف رد ر�صمي على �أ�صئلة �ل�صحيفة، 
“�حلكوم���ة �لأمريكي���ة ملتزمة بتطوي���ر �لعالقات 
مع هذه �لدول”، يف �إ�س���ارة �س���منية لوجود م�ساع 

ل�صتثناء �لبحرين من �لر�صوم.
وعلم���ت “�لبالد” �أن وزير �ل�ص���ناعة و�لتجارة 
و�ل�س���ياحة، ز�ي���د �لزي���اين، �ل���ذي ز�ر �لولي���ات 
�ملتحدة �لأمريكية موؤخر� ��صتعر�س هناك �إمكانية 
�أن تتمت���ع �لبحري���ن �لتي تربطه���ا �تفاقية جتارة 
حرة مع و��ص���نطن، با�صتثناء من �لر�صوم �جلديدة. 
ومل تعلق وز�رة �ل�س���ناعة و�لتجارة و�ل�سياحة على 

��صتف�صار�ت “�لبالد” بهذ� �خل�سو�س. 
وبح�ص���ب �ملعلوم���ات �لت���ي ح�ص���لت عليه���ا 
�لبالد فاإن �لوزير �لزياين �أعد ملفا متكامالً ب�س���اأن 

�لق�صية عر�صه على �مل�صوؤولن �لأمريكين.
وكان م�ص���وؤولون يف �رصكات �أملنيوم بحرينية 
ذكرو� �أن �مل�ص���انع بد�أت ت�صديد ر�صوم �لت�صدير 
�إل���ى �لولي���ات �ملتح���دة �لتي فر�ص���ت م���ن قبل 

�لإد�رة �لأمريكية و�لبالغة 10 % .
وتوجهت “�لبالد” با�صتف�ص���ار �إلى �ل�ص���فارة 
�لأمريكية مفاده ما �إذ� كانت و��ص���نطن �ص���تعفي 
�لبحريني���ة م���ن  �لأملني���وم و�ل�ص���لب  �ص���ادر�ت 
�لر�ص���وم �لتي فر�ص���ت موؤخر�، خ�صو�صا �أن هناك 

�تفاقية جتارة حرة بني �لبلدين.
وذك���رت �ل�ص���فارة يف ردها �أن ق���ر�ر �لرئي�س 
�لأمريكي �ملتعلق با�س���تري�د �ل�س���لب و�لأملنيوم 
�إل���ى �لوليات �ملتح���دة يرتبط مبخ���اوف موجودة 
من���ذ وقت طويل ح���ول �ملمار�س���ات �لتجارية غري 
�لعادل���ة �لتي �س���وهت �لأ�س���و�ق �لعاملي���ة لهذه 

�ملنتجات و�صناعات �حلديد و�لأملنيوم �لأمريكية 
�ملرت�جعة”.

وتابع���ت �ل�ص���فارة “�لبحرين لي�ص���ت �ص���من 
قائمة �لبلد�ن �مل�س���تثناة من هذه �لر�سوم - حتى 
�لآن -. ومع ذلك ، فاإن �لإعالنات �لرئا�س���ية ت�سمح 
با�صتثناء�ت حمتملة للبلد�ن �لتي ترتبط بعالقات 
�أمنية مع �لوليات �ملتحدة. وي�س���تمر �مل�س���رتون 
�لأمريكي���ون يف تق���دمي طلب���ات ل����رص�ء �لأملنيوم 

�لبحريني”.
و�أك���دت �ل�ص���فارة يف رده���ا “ت�س���كل �لعالقة 
�لتجاري���ة بن �لولي���ات �ملتح���دة و�لبحرين حجر 
�لز�وية يف �ل�رص�كة �لثنائية �لقوية بني بلدينا. لقد 
حققت �لتجارة �لثنائية يف �ل�س���لع و�خلدمات منو�ً 

ي�صل �إلى �أكرث من 3 مليار دولر �صنوياً”.
ونوه���ت �ل�ص���فارة يف بيانه���ا �أن “�لولي���ات 
�ملتح���دة تبق���ى و�حدة من �أك���رب ����رصكاء �لبحرين 
�لتجاري���ن. تع���زز �لتج���ارة �لثنائي���ة يف �ل�ص���لع 
و�خلدم���ات �قت�س���اد �لبلدين وتخل���ق فر�س عمل 

جيدة للعمال �لبحرينين و�لأمريكين”. 
و�أك���دت �ل�ص���فارة �لأمريكي���ة يف �ملنامة، “�أن 
�لوليات �ملتحدة ملتزمة بتعزيز �رص�كتنا �أكرث مما 

هي عليه، من خالل �لت�س���اور �ملنتظم و�مل�س���تمر 
ب���ني حكومتين���ا حول ه���ذه �مل�س���ائل وغريها من 

�لأمور �ملهمة”.
وي�س���كل �لأملنيوم �أهم �ل�س���لع �لت�س���ديرية 
للخارج بعد �لنفط لدى �لبحرين، �ذ تاأتي �لر�س���وم 
�لأمريكي���ة مع حاج���ة �مل�ص���درين �لبحرينين �إلى 
فر�س ت�ص���ويقية �أف�صل، �إذ �ص���رتتفع طاقة �إنتاج 
“�إلب���ا” �إل���ى 1.5 ملي���ون طن مرتي باإ�س���افة خط 
�ص���هر جديد يبد�أ �لإنتاج بعد نحو 10 �أ�ص���هر. كما 
عززت �رصكة “ممتلكات” من ��ستثمار�تها يف قطاع 
�لأملنيوم وجلب �رصكاء لت�س���غيل م�سانع جديدة يف 
منطقة �ل�ص���ناعات �لتحويلية و�لتي تقع بالقرب 

من �رصكة �لأملنيوم.
وعل���ى �لرغ���م من ع���دم وجود خ�س���ائر مبا�رصة 
عل���ى �مل�ص���درين �لبحرينين �لذين �ص���يحملون 
�لر�س���وم �لأمريكية على �مل�سرتين �لنهائيني، �إل 
�أن �خل�س���ائر غري �ملبا�رصة �س���تكون بفق���د�ن �أحد 
�أكرب �لأ�س���و�ق �لعاملية و�لت���ي حتتاج لأكرث من 6 
مالي���ني طن من �لأملنيوم �س���نوياً يف �لوقت �لذي 
�س���تزيد فيه قدرة �لبالد على �لإنتاج مع ت�س���غيل 
خط �ل�س���هر �جلديد وت�سييد م�سانع جديدة، وهذ� 

يعني قدرة ت�صويقية �أقل للم�صانع �لبحرينية.
�لى ذل���ك، ذك���ر رئي����س جمل����س �إد�رة �رصكة 
�ملنيوم �لبحرين “�ألبا” �ل�س���يخ دعيج بن �س���لمان 
�آل خليف���ة يف رده ل�صتف�ص���ار�ت “�لبالد” يف وقت 
�سابق، �أن �ل�رصكة ت�س���در للوليات �ملتحدة قر�بة 
120 �أل���ف ط���ن �س���نويا، م�س���ري� �إل���ى �أن �ل�رصك���ة 

بانتظار معلومات كافية ب�ساأن هذه �لر�سوم.
ووقع �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �ل�سهر 
�ملا�ص���ي ق���ر�ر� بفر����س ر�ص���وم جمركية بن�ص���بة 
25 % و10 % عل���ى و�رد�ت �ل�ص���لب و�لأملنيوم 
عل���ى �لتو�يل يف �إطار �لإج���ر�ء�ت �حلمائية للتجارة 
�لأمريكي���ة، متجاه���ال بذلك �لتحذي���ر�ت من حرب 
جتاري���ة عاملية و�حتجاجات حلفائ���ه يف �أوروبا ويف 

�لد�خل.

• �ل�سفري �لأمريكي لدى �ملنامة	

ذكر م�صدر م�ص���ئول يف �صناعة �ل�صلب 
�أن م�ص���انع �حلدي���د يف �لبحري���ن ل���ن تتاأث���ر 
بالق���ر�ر �لأمريكي �لأخري و�لقا�ص���ي بفر�س 
ر�ص���وم قدره���ا 25 % عل���ى �ل�ص���لب وذلك 
�س���من �لقر�ر �لذي �س���مل �لأملنيوم بر�سوم 
قدره���ا 10 %. وبن �مل�ص���وؤول يف تو�ص���يح 
ل� “لبالد” �أن م�ص���انع �حلديد ت�صدر �إنتاجها 
ب�سكل رئي�س���ي �إلى دول �ملنطقة ول ت�سدر 
�إل���ى �لوليات �ملتح���دة، وبالتايل ف���اإن قر�ر 
�لر�ص���وم �لأمريكية �لأخري لن يرتك �أثر�ً على 
هذه �مل�ص���انع. لكن �مل�صئول �أ�ص���ار �إلى �أن 
�خلطوة �لأمريكية قد تربك �ل�سوق �لعاملية، 

وق���د يحوِّل �ص���ادر�ت �حلديد �ل�ص���ينية �إلى 
دول �ملنطقة مما ي�سيف مزيد� من �ملناف�سة 
على �مل�ص���انع �لت���ي كانت تعاين �أ�ص���ال من 

منتجات �حلديد �لرخي�صة.
ويوج���د يف �لبحري���ن م�ص���نع يعمل على 
�إنت���اج كريات �حلديد من���ذ عقود، يف حن مت 
ت�س���غيل م�س���انع �أخرى طموحة بالتعاون مع 
����رصكاء دوليني منه���ا �رصكة يابانية لت�س���ييد 
م�س���انع �أخ���رى لقو�ل���ب �حلدي���د ومنتج���ات 
�ل�س���تانل�س �س���تيل �لت���ي ت�س���در ملختل���ف 
دول �لع���امل، �إذ يع���د �حلديد من �ل�ص���ناعات 

�لتحويلية �ملهمة يف �لبحرين بعد �لأملنيوم.

�خل���رب - �حتاد �لغرف: ي�س���ارك �حتاد 
غرف دول جمل�س �لتع���اون �خلليجي ممثال 
باأمين���ه �لع���ام عبد�لرحيم نق���ي بالجتماع 
�خلا����س؛ لبح���ث ق���ر�ر حكوم���ة �لولي���ات 
�ملتح���دة �لأمريكية ب�س���اأن فر�س ر�س���وم 
عل���ى و�رد�ته���ا م���ن �ل�ص���لب و�لأملنيوم، 
�ملقرر عقده غد� �لأربعاء 18 �أبريل 2018 
يف مقر �ملجل�س �خلليجي لالأملنيوم بدبي. 

ويت�س���من برنامج �لجتم���اع عدد� من 
كلم���ات �لوف���ود �خلليجي���ة �مل�س���اركة يف 
�لجتم���اع. ويتخلل برنامج �لجتماع عرو�س 

ع���دة، منه���ا عر����س مق���دم م���ن �ملجل�س 
�خلليجي لالأملنيوم حول �س���ادر�ت جمل�س 
�لتعاون للوليات �ملتح���دة، ومدى تاأثرها 
بق���ر�ر �لإد�رة �لأمريكي���ة بفر����س ر�ص���وم 
عل���ى �لو�رد�ت من �لأملني���وم، وعر�س من 
وز�رة �لقت�ص���اد يف دول���ة �لإم���ار�ت حول 
�س���ادر�تها وم���دى تاأثره���ا به���ذ� �لقر�ر. 
وتوقع �لأمن �لع���ام نقي �أن تكون تبعات 
�لقر�ر �لأمريكي على دول جمل�س �لتعاون 
�س���لبية نوعا م���ا، م�س���تدركا �أن���ه ل ميكن 

حتديد حجمها لالآن.

تصميم: إسماعيل السقايإعداد: زينب العكري
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تر�جعت كميات �لأملنيوم �مل�ص���درة للخارج بن�ص���بة 9.4 % خالل �لربع �لأول من �لعام 2018، حيث بلغت قيمة �لكميات �مل�ص���درة 190.8 مليون دينار مقابل 210.6 مليون 
دينار يف �لفرتة نف�صها من �لعام �ملا�صي.

وتر�جعت �لكميات �مل�صدرة �إلى �أمريكا، حيث �صجلت 48.3 مليون دينار بالربع �لأول من �لعام �جلاري مقابل 98.4 مليون دينار يف �لفرتة نف�صها من �لعام �ملا�صي، وهبطت 
�صادر�ت �لأملنيوم للمملكة �لعربية �ل�صعودية �لتي �صجلت 29.5 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار �لعام �ملا�صي، بينما �رتفعت �ل�صادر�ت مل�رص �إلى 21.1 مليون دينار مقابل 

18.9 مليون دينار، و�لإمار�ت �إلى 14.5 مليون دينار مقابل 5.4 مليون دينار، وتركيا �إلى 14.3 مليون دينار دون مقابل يف �لربع �لأول من �لعام 2017.

البحرين ت�سدر اأملنيوم بـ 190.8 مليون دينار بالربع الأول 2018
�أمريكا باملرتبة �لأولى ب� 48.3 مليون دينارحتركات يف وا�سنطن ل�ستثناء البحرين من الر�سوم

�أكد �أن �ململكة خارج “هو�ج�س �لأمن �لقومي”... �لزعبي:

زينب العكري

القطاعات  واأق��وى  اأه��م  ث��اين  يف  اخلطر  ناقو�س  الأملنيوم  واردات  على  اجلديدة  الأمريكية  الر�سوم  دق��ت 

القت�سادية يف البحرين بعد النفط.

و�سرب القرار الأمريكي الذي بداأ تطبيقه منذ اأ�سابيع اتفاقية التجارة احلرة املوقعة بني املنامة ووا�سنطن، 

اململكة  ت��درج  مل  حيث  احلائط،  عر�س  ال�سديقني  البلدين  بني  والأمنية  والقت�سادية  التجارية  والعالقات 

�سمن قائمة الدول امل�ستثناة من القرار.

ووقع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ال�سهر املا�سي قرار فر�س ر�سوم جمركية بواقع 25 % و10 % على 

واردات ال�سلب والأملنيوم على التوايل، يف اإطار الإجراءات احلمائية للتجارية الأمريكية.

وا�ستحوذ ال�سوق الأمريكي على ح�سة بلغت 35 % تقريبا من قيمة �سادارت الأملنيوم البحريني العام املا�سي 

بواقع 658.8 مليون دولر. وبلغت قيمة �سادرات الأملنيوم البحريني العام املا�سي ب�سكل عام نحو 1.886 مليار 

دولر.

ذكر �لأمني �لعام للمجل�س �خلليجي لالأملنيوم، 
لالأملني���وم  �لرئي�س���ة  �مل�س���اهر  ي�س���م  و�ل���ذي 
باملنطقة، حممود �لديلمي، �أن دول �خلليج ت�سدر 
نحو 600 �ألف طن من �لأملنيوم للوليات �ملتحدة 
�س���نوياً، م�س���ري� �لى �أن تطبيق �لر�سوم �لأمريكية 
عل���ى �لأملنيوم و�لتي تبلغ %10 على دول �خلليج 
جاء “مفاجئ���اً” وغري متوقع. و�أ�س���اف �لديلمي �أن 
دول �خللي���ج �ست�س���تثمر عالقاته���ا �لوطي���دة م���ع 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية من �أجل �حل�صول على 
��ص���تثناء من هذه �لر�ص���وم. ولفت �إلى �أن هناك 3 
�أ�سباب رئي�سة جتعل دول �خلليج ت�ستحق �حل�سول 
على معاملة تف�سيلية فيما يتعلق بالر�سوم، �أول/ 
متت���ع دول جمل����س �لتع���اون بعالق���ات �صيا�ص���ية 
وجتارية تاريخية قوية، ثانياً/ �أن �مليز�ن �لتجاري 
بني دول �خلليج و�لوليات �ملتحدة مييل ل�س���الح 
�لأخ���رية، وثالث���اً/ �أن �ل����رصكات و�لقط���اع �خلا�س 

�لأمريكي ��صتفاد وي�ص���تفيد من م�صاهر وم�صانع 
�لأملني���وم يف �ملنطق���ة �لت���ي ت�ص���تخدم بالدرج���ة 
�لأول���ى مع���د�ت وحمطات �لطاقة �مل�ص���تخدمة من 
�رصكات �أمريكي���ة يف عملياتها. وقال �لديلمي “كنا 
نتوق���ع �أن يتم ��س���تثناء دول �خللي���ج لعدم وجود 
�ل�ص���باب �لت���ي مت ذكره���ا م���ن ور�ء فر����س هذه 

�لر�صوم”.
وب���ني �إل���ى �أن دول �خللي���ج تتب���ع �سيا�س���ية 
ر�ص���ينة يف �لتعامل م���ع �مللف���ات �لتجارية وذلك 
عرب �حلو�ر �له���ادئ بعيد�ً عن �لأ�ص���و�ء و �لأروقة، 
لفت���اً �إلى �أن دول جمل�س �لتعاون �خلليجي تتحرك 
حالياً ب�س���ورة منفردة ب�س���اأن هذه �لر�س���وم بعيد�ً 
عن �لإعالم، وهو �أمر مطلوب يف مثل هذه �لق�ص���ايا 

�لتجارية، بح�صب ر�أيه.
وبخ�ص���و�س تاأث���ري �لر�ص���وم �جلدي���دة عل���ى 
يف  �خللي���ج  دول  ��س���تمرت  ح���ال  يف  �لأملني���وم 

تكبد خ�ص���ائر للت�ص���دير �إل���ى �لولي���ات �ملتحدة، 
�أ�ص���ار �لديلمي �إل���ى �أن �مل�ص���توردين �لأمريكين 
�صيف�ص���لون بالتاأكيد �حل�ص���ول على �حتياجاتهم 
م���ن م�ص���انع �ل���دول �ملعف���اة م���ن هذه �لر�ص���وم 
للح�سول على �أ�سعار �أقل، �إذ �إن �مل�سانع �خلليجية 
�أو �لدول غري �ملعفاة �ستحمل �لزيادة على �لأ�سعار 
�لنهائي���ة وبالتايل عل���ى �مل�س���تهلك �لنهائي مما 

يوؤثر على �لتناف�صية و�لقدرة �لت�صويقية.
ور�أى �لديلم���ي �أنه �سي�س���عب عل���ى �لوليات 
�ملتحدة �أن ت�ص���تغني ع���ن و�رد�ت �لأملنيوم، و�أن 
�مل�صاهر �لأمريكية حتتاج �إلى �صنو�ت طويلة قبل 
�أن ت�ص���د ن�ص���بة معتربة من �لحتياج���ات �لأمريكية 
�لتي تفوق �ل�س���تة ماليني ط���ن، يف حني تنتج �أقل 
من ملي���ون طن.وعرب �لديلمي ع���ن وجهة نظره يف 
�مل�س���الة برمتها بالق���ول، �إنه رمبا ياأتي مو�س���وع 
�لر�ص���وم عل���ى �لأملني���وم و�ل�ص���ادر�ت يف �إط���ار 

مفاو�س���ات �أك���رب تتعل���ق بالتج���ارة �لعاملي���ة مع 
و��صنطن، �إذ يعترب �لأملنيوم و�ل�صلب ورقة �صمن 
ه���ذ� �ملل���ف �ملعرو�س عل���ى ما يب���دو للتفاو�س، 
موؤكد� �أن �ل�س���ورة غري و��س���حة حالياً، خ�سو�س���ا 
�أن بع�س �لإعفاء�ت �ملعلنة من �لر�ص���وم �صت�صتمر 

لغاية �صهر مايو �ملقبل.
و��ص���ار �إلى �أنه من �ملمكن �أن تتبنى �لوليات 
�ملتحدة �سيا�س���ة �أخ���رى غري فر�س �لر�س���وم مثل 
فر�س ن�صب “كوتا” على �لت�صدير ملعاجلة �لأمور 

�لتجارية �لتي تر�ها م�سكلة.

• قي�س �لزعبي	

3 اأ�سباب تدفع وا�سنطن لإعفاء “اخلليج” من الر�سوم
600 �ألف طن �سادر�ت دول �لتعاون من �لأملنيوم لأمريكا... �لديلمي:

• حممود �لديلمي	

السعر بالدينار السعر بالدوالر الوزن العدد الوحدة السلعة

5,322 14,155 19,000.0 19,000.0 KG اوكسيد الومنيوم اخر
1,799,510 4,785,930 2,899,860.0 2,899,860.0 KG خالئط من الومنيوم خام
1,321,377 3,514,301 1,240,000.0 1,240,000.0 KG مساحيق غير رقائقيه التركيب ، من الومنيوم

142,849,813 379,919,716 213,907,070.0 60,696,140.0 MTR اسـالك من الومنيوم , غير مخلوط ،يتجاوز مقاس  عرضها 7 مم
35,615 94,720 39,022.0 195,110.0 MTR اسالك من الومنيوم ، مخلوط ، يتجاوز مقاس  عرضها 7مم

99,285,227 264,056,454 93,834,775.0 93,834,775.0 KG الواح مستطيله من خالئط الومنيوم، يزيد سمكها عن 0,2 مم
2,030,472 5,400,192 2,048,268.0 1,107,563.0 MTR اسالك كهربائية من الومنيوم لها قلب فوالذى )صلب(، غير معزولة
403,493 1,073,120 167,409.0 167,409.0 KG نسج ،شباك وسياج شبكية من ألومنيوم

56 150 60.0 60.0 KG نسيج وشباك معدنية والواح شبكية الشكل بالتمديد من الومنيوم
247,730,885 658,858,738 المجموع



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

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
بكتاب  االعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم  قانوني 

مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر :يوسف احمد منصور اجمليبل  
االسم التجاري احلالي : كابيتا لتخليص املعامالت
االسم التجاري اجلديد : انسو لتخليص املعامالت  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

CR2018-62422 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

11-42869

 بناء على قرار املالك لـشركة هيلث هب فارمسي ش.ش.و ملالكها معاذ سمير علي ابوشنب واملسجلة 
ابوشنب مصفيا  / معاذ سمير  السادة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،109577 رقم  القيد  مبوجب 

للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو 
املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : معاذ سمير ابوشنب 

الهاتف :36850062 )973+( 
 faisal.abdullapro@gmail.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

هيلث هب فارمسي ش.ش.و ملالكها معاذ سمير علي ابوشنب
سجل جتاري رقم 109577

احلطيم  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
للسكراب وتصليح السيارات ملالكها السيد موسى جعفر محمد هاشم 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 65700 الفرع رقم 4 املسمى ام جي ام للتجارة 
العامة، بطلب حتويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأسمال وقدره 
الدين صديق محمد  بإدخال عصام  وذلك  بحريني(  دينار  آالف  )ثالثة   3000

احمد كشريك معه في السجل.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة 

اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

التاريخ: 15/04/2018 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
إعالن بشان حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة احاب شركة الطارقي لعقود السمسرة ش.ش.و  واملسجلة مبوجب القيد 

رقم 118948 طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة الطارقي لعقود السمسرة ش.ش.و

ملالكها علي محمد سيدي الطارقي
إلى: شركة الطارقي للحجوزات ش.ش.و

ملالكها علي محمد سيدي الطارقي 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة اقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

التاريخ: 10/04/2018 -  القيد: 118948
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

اعالن رقم )---( لسنة 2018 بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة الطارقي لعقود السمسرة ش.ش.و

ملالكها علي محمد سيدي الطارقي
إليها  تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)مؤسسة  كاتريرز  بروفيشنال  مطعم  لـ  املالك  عن  نيابة  صالح  صامية  السيدة 
رقم  الفرع  الفردية  ، طالبا املؤسسة   94394 رقم  القيد  فردية( واملسجلة مبوجب 
6 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني )الف دينار 

بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالي أسمائهم:
1- صداقت كلزار سردار احمد

MUHAMMAD SAJID MEHBOOB UR REHMAN -2
MUHAMMAD NASEER -3

التاريخ: 09/04/2018   -  القيد: 94394
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )CR2018-57231( لسنة 2018 
بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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م�رصع 3 خرباء من “حزب اهلل” بغارة للتحالف على �شعدة
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 اأفادت م�شادر مينية، اأم�س االثنني، مبقتل 3 خرباء من ميلي�شيات حزب اهلل اللبناين، و4 مينيني، 
يف غارة جوية �شنتها طائرات التحالف العربي قبل اأ�شبوع على مديرية حيدان مبحافظة �شعدة.

واأك���دت امل�شادر اأن الغ���ارة ا�شتهدفت اخلرباء اأثناء عقدهم اجتماع���ا للتح�شري الإطالق �شواريخ 
بالي�شتية نحو احلدود ال�شعودية، ومواقع قوات دعم ال�رصعية يف منطقة البقع.

وم���ن بني القتلى اليمنني يف ه���ذه الغارة عبداهلل �شعيد اجلربي، اأح���د امل�شوؤولني عن ال�شواريخ 
البالي�شتية التي تطلقها امليلي�شيات احلوثية باجتاه االأرا�شي ال�شعودية. وقتل 3 اأفراد من ميلي�شيات 
ح���زب اهلل اللبناين، يف غارة جوي���ة �شنتها طائرات حتالف دعم ال�رصعية يف اليمن على معقل للمتمردين 
احلوثي���ني �شمال غربي الب���الد، يف دي�شمرب 2017. ويف فرباير 2016، اأك���د �رصيط فيديو، عرثت عليه 
ق���وات ال�رصعية يف اأحد املواقع التابعة مليلي�شيات احلوثي بع���د حتريرها، �شلوع ميلي�شيات حزب اهلل 

اللبناين بدعم املتمردين وحماولة �شن عمليات اإرهابية داخل االأرا�شي ال�شعودية.

السنة العاشرة - العدد 3472 
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رام اهلل - اف ب: 

 30 اال�رصائيل���ي  اجلي����س  اعتق���ل 
فل�شطيني���ا، خ���الل حمل���ة ده���م واعتقال 
نفذه���ا لي���ل االأحد وفج���ر ام����س االثنني، 
�شمل���ت مدن���ا فل�شطينية ع���دة يف ال�شفة 
الغربية. ونقلت �شحيفة “القد�س بر�س” 
الفل�شطيني���ة ع���ن بيان للجي����س االحتالل 
قول���ه اإن قوات���ه اعتقل���ت خ���الل الليل���ة 
اأنه���م  بزع���م  فل�شطيني���ا،   30 املا�شي���ة 
مطلوب���ون بتهمة ممار�ش���ة اأن�شطة تتعّلق 
باملقاومة ال�شعبية �شد اأهداف اإ�رصائيلية.

واندلع���ت مواجه���ات ب���ني ال�شب���ان 
وجي����س االحت���الل خ���الل اقتحام���ه ملخيم 
الدهي�ش���ة لالجئ���ني الفل�شطينيني ق�شاء 
بي���ت حل���م، واأ�شي���ب ع���دد م���ن ال�شبان 
بجراح ما بني طفيف���ة ومتو�شطة. وكانت 
فر����س  اأعلن���ت  اال�رصائيلي���ة،  ال�شلط���ات 
طوق اأمني عل���ى ال�شف���ة الغربية وقطاع 
غ���زة حت���ى م�ش���اء االربع���اء، مبنا�شبة يوم 
م���ا ي�شمى با�شتق���الل اإ�رصائي���ل، ال ي�شمح 
خالله للفل�شطينيني بدخول القد�س اإال يف 

حاالت مر�شية �شعبة.

بغداد - اف ب:

 اأعلن���ت وزارة العدل العراقية تنفيذ 
اإح���كام باإع���دام 13 حمكوم���ا، م���ن بينهم 
11 مدان���ا بجرائم اإره���اب، ت�شمل تفجري 
�شيارات مفخخة وا�شته���داف قوات االأمن 
اأو عملي���ات اختطاف، ح�شبم���ا جاء يف بيان 
حكوم���ي، اأم����س االثنني. ونق���ل بيان عن 
وزارة الع���دل “االإع���الن عن تنفي���ذ اأحكام 
االإع���دام بح���ق 13 مدانا بعقوب���ة االإعدام، 
بع���د اكتمال جمي���ع االإج���راءات القانونية، 
حي���ث كان م���ن بينه���م 11 مدان���ا بجرائم 
اإرهاب، ما ب���ني تفجري �شيارات مفخخة اأو 

قتل عنا�رص اأمنية اأو عمليات اختطاف”. 
ومل يك�شف البي���ان عن مكان اجلرائم 
الت���ي ارتكبه���ا ه���وؤالء املدان���ون اأو متى 
ح���دث ذلك. ونف���ذ العراق م���ا ال يقل عن 
111 حكم���ا باالإعدام خالل العام املا�شي، 
غالبيتها بح���ق مدانني بجرائم “اإرهابية”، 

وفقا ملنظمة العفو الدولية.

القاهرة - رويترز:

“العنا����رص  13 م�شلح���ا م���ن   قت���ل 
خ���الل  االثن���ني،  اأم����س  التكفريي���ة”، 
ا�شتب���اكات بني ق���وات اجلي�س امل�رصي 
وهذه العنا�رص يف حمافظة �شمايل �شيناء، 

وفق ما ذكر م�شدر اأمني م�رصي.
اال�شتباكات  اأن  واأو�ش���ح امل�ش���در 
وقعت يف منطقت���ي ياميت وبلعة غربي 
مدين���ة رف���ح امل����رصي اأق�ش���ى �شم���ايل 
املحافظ���ة. وياأت���ي ه���ذا التط���ور بع���د 
يومني من مقتل 14 م�شلحا من العنا�رص 
�لإرهابي���ة خالل �إحب���اط هجوم كبري على 
مع�شك���ر للجي�س امل����رصي يف و�شط �شبه 
جزيرة �سيناء. وقتل خالل �إحباط �لهجوم 
8 م���ن جن���ود اجلي����س امل����رصي. واأطلق 
اجلي����س امل����رصي من���ذ ال�9 م���ن فرباير 
املا�ش���ي عملية ع�شكرية وا�شعة يف �شبه 
اجلزي���رة ملواجهة االإره���اب اأطلق عليها 

ا�شم “�شيناء 2018”.

القدس المحتلة - اف ب:

اجلي����س  كب���ري يف  �شاب���ط  اع���رتف   
لب���الده  ال�ش���الح احلرب���ي  اأن  االإ�رصائيل���ي 
ق�ش���ف القاع���دة الع�شكرية ال���� “تيفور” 
ب�شوري���ة، اإذ ا�شتهدف الق�شف عنا�رص من 

احلر�س الثوري االإيراين.
ويعت���رب ه���ذه الت�رصي���ح اأول اعرتاف 
ر�شم���ي الإ�رصائي���ل بامل�شوؤولية عن ق�شف 
القاع���دة الع�شكري���ة التي ن�شبته���ا اإليها 
رو�شي���ا. وت�شب���ب ق�شف املط���ار مبقتل 
7 م���ن عنا����رص احلر����س الث���وري االإيراين 
بينهم �شابط برتي���ة عقيد. هذا االعرتاف 
للموؤ�ش�شة الع�شكرية االإ�رصائيلية، عرب عنه 
�شاب���ط كب���ري يف اجلي�س خ���الل مقابلة مع 
ال�شح���ايف توما�س فريدم���ان من �شحيفة 
“نيوي���ورك تامي���ز”، اإذ اع���رتف ال�شابط 
ال���ذي رف����س الك�ش���ف ع���ن هويت���ه، باأن 
اإ�رصائيل كان���ت م�شوؤولة عن ق�شف قاعدة 
ال���� “تيفور” يف حم�س. وبعد الهجوم على 
مطار ال� “تيفور”، اعرتف���ت اإيران ب�شكل 

ا�شتثنائي مبقتل ع�شكرييها يف الهجوم.

 قوات االحتالل تعتقل 
30 فل�شطينيا يف ال�شفة 

 تنفيذ االإعدام ل� 11 
“اإرهابيا” يف العراق

 ت�شفية 13 اإرهابيا يف 
ا�شتباكات ب�شيناء

 اإ�رصائيل تقر بقتل 7 
من “الثوري االإيراين”

خادم احلرمني: قادرون على مواجهة التحديات �سمن “حتالف من�سق”
اختتام مناورات درع “اخلليج امل�شرتك 1” بح�شور قادة عرب

ه���ذا وذك���ر ويل عه���د اأبوظبي نائ���ب القائد 
االأعلى للق���وات امل�شلحة بدولة االإم���ارات ال�شيخ 
حمم���د بن زاي���د، على تويرت “اإقامة ه���ذا التمرين 
الع�شك���ري االأ�شخ���م يف املنطق���ة يعك����س الثق���ة 
الكب���رية بقيادة اململك���ة وب�شيا�شاتها وبقدرتها 
عل���ى تن�شي���ق اجله���ود واالإمكان���ات والق���درات 

االإقليمية مل�شلحة ا�شتقرار املنطقة”.
وكان العاهل ال�شعودي القائد االأعلى للقوات 
الع�شكرية كافة رعى اأم�س االثنني فعاليات ختام 
متري���ن “درع اخلليج امل�شرتك 1”، بح�شور زعماء 
وكبار ممثلي 25 دولة “م�شاركة يف التمرين الذي 
يع���د االأكرب من نوع���ه يف املنطقة م���ن حيث عدد 
قوات الدول امل�شاركة والعتاد الع�شكري وا�شتمر 

ملدة �شهر”.
وقبيل ب���دء احلفل، ا�شتقبل خ���ادم احلرمني 
ال�رصيفني القادة وكبار ممثلي الدول امل�شاركة يف 
التمرين، بح�ش���ور ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزي���ر الدفاع االأمري حممد ب���ن �شلمان بن 
عبدالعزيز.

وتاب���ع ح�شور حف���ل ختام التدري���ب “و�شفا 
ملع���امل ميادين التمري���ن ومواقعه���ا واجتاهاتها 
وه���ي ميدان القري���ة ال�شاحلي���ة والقرية احلديثة 
ومن�ش���اأة  ال�شيادي���ن  ومرف���اأ  وجزي���رة اخل���ري 1 

�شناعية وجزيرة اخلري 2 ومركز حر�س احلدود”.
اإث���ر ذلك، اأعطى العاهل ال�شعودي اإ�شارة بدء 
فعاليات املن���اورة اخلتامية، اإذ قدم رئي�س هيئة 
تعلي���م وتدريب الق���وات امل�شلح���ة رئي�س هيئة 
ال�شيطرة على التمرين، اللواء الطيار الركن �شعد 
ب���ن حممد علي���ان ال�شه���راين، ايج���ازا و�شفيا عن 

فعاليات التمرين العملياتي.
وق���ال “ها ه���و الع���دو البائ����س ال ي�شتجيب 
ملطالب���ة املجتمع الدويل مما دع���اه اإلى ا�شتخدام 
�شواري���خ بالي�شتي���ة ته���دد اأمن و�شالم���ة بالدنا 
وم�شاحلنا احليوية واالقت�شادي���ة وتهدد اأجواءنا 

فت�ش���دى لها �شهاب الق���وة والن�رص قوات الدفاع 
اجلوي. وبناء عليه قامت قوات درع اخلليج اجلوية 
بتحدي���د من�شات اإط���الق ال�شواري���خ البالي�شتية 
ونفذت �رصبات ا�شرتاتيجي���ة �شد اأهداف خمتارة 

يف عمق قوات العدو”.
واأ�ش���اف “وعليه ق���ام الع���دو بتنفيذ هجوم 
بوا�شطة زوارق بحرية �رصيعة ل�رصب اأهداف حيوية 
�شاحلي���ة والت�شلل لها، وت�شدت له���ا قوات درع 
اخللي���ج البحرية ونفذت �رصبات مدمرة �شد قوات 
الع���دو يف عر�س البح���ر واملي���اه االقت�شادية، اإذ 
اأكدت منظومة اال�شتطالع واملراقبة حماولة العدو 
البائ����س الت�شل���ل اإل���ى جزيرت���ي اخل���ري 1 واخلري 
2 وال���ذي قام���ت قوات حر����س احل���دود البحرية 

بالتعامل مع العنا�رص املت�شللة”.
العاه���ل  ال�شه���راين،  ا�شت���اأذن  ذل���ك  اإث���ر 
ال�شع���ودي، بتقدمي م�شهد دفاع���ي عرب نخبة من 
امل�شاركني من الق���وات البحرية والربية واجلوية 

يف متري���ن درع اخللي���ج امل�ش���رتك 1 ع���ن حماي���ة 
احلدود.

من���اورة  امل�شارك���ة  الق���وات  وا�شتعر�ش���ت 
“االإ�شناد اجلوي التكتيكي” �شمن ختام مناورات 

درع اخلليج امل�شرتك.
واأي�ش���ا، اأدت القوات عرو�ش���ا جوية يف حفل 
خت���ام مناورات درع اخللي���ج امل�شرتك 1. وا�شتمر 

التمرين مدة �شهر كامل.
ويع���د التمري���ن االأ�شخ���م يف املنطق���ة على 
االإط���الق، �ش���واء من حيث ع���دد الق���وات والدول 
امل�شارك���ة، اأو م���ن ناحي���ة تنوع خرباته���ا ونوعية 

اأ�شلحتها.
ونف���ذ التمري���ن �شيناريوه���ات حمتملة عدة، 
ا�شتهدف���ت رف���ع اجلهوزي���ة الع�شكري���ة لل���دول 
امل�شارك���ة، وحتديث االآليات والتدابري امل�شرتكة 
لالأجه���زة االأمني���ة والع�شكرية، وتعزي���ز التن�شيق 

والتعاون والتكامل الع�شكري واالأمني امل�شرتك.

• العاهل ال�شعودي يرعى فعاليات ختام مترين “درع اخلليج امل�شرتك 1”	

الرياض - وكاالت:

درع  �أن مترين  بن عبد�لعزيز  �سلمان  �مللك  �ل�سعودي  �لعاهل  �ل�سريفني  �أكد خادم �حلرمني   

�ملناور�ت يف �ملنطقة، يج�سد �لقدرة على  �أكرب  24 دولة يف و�حد من  �أكرث من  �خلليج �لذي جمع 

�لعمل “�سمن حتالف من�سق” ملو�جهة �لتهديد�ت.

وقال �مللك �سلمان، يف تغريدة على تويرت، “يف ��ست�سافة �ململكة �لعربية �ل�سعودية لتمرين درع 

�خلليج و�جتماع قو�ت �أكرث من 24 دولة؛ تاأكيد على قدرتنا جميًعا على �لعمل �سمن حتالف من�سق، 

وتنظيم ع�سكري موحد؛ ملو�جهة �لتهديد�ت و�ملخاطر �لتي حتيط مبنطقتنا”.

بروكسل - اف ب:

اأن  االثن���ني،  اأم����س  تركي���ا،  اأك���دت   
ت�رصيح���ات الرئي����س الفرن�ش���ي اإميانوي���ل 
ماك���رون ال ميك���ن اأن ت���وؤدي اإل���ى قطيعة 
بينها وبني رو�شي���ا، بعد اإعالن ماكرون اأن 
ال�رصب���ات اجلوية على �شوري���ا ليل اجلمعة 
ال�شبت ت�شببت بتباين بني اأنقرة ومو�شكو 

ب�شاأن هذا امللف.
وقال وزي���ر اخلارجية الرتك���ي مولود 
ت�شاو����س اأوغل���و خ���الل موؤمت���ر �شحايف مع 
ين����س  االأطل�ش���ي  للحل���ف  الع���ام  االأم���ني 
ب�ش���كل  نفك���ر  اأن  “ميكنن���ا  �شتولتن���ربغ 
خمتلف لكن )عالقاتنا م���ع رو�شيا( لي�شت 
�شعيفة اإلى درجة ميكن للرئي�س الفرن�شي 

اأن يقطعها”، بح�شب فران�س بر�س.
واأ�ش���اف “لدين���ا عالق���ات قوي���ة م���ع 
رو�شيا”. وكان الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
ال�رصب���ة  اأّن  �شابق���ا  ����رّصح  ق���د  ماك���رون 
الع�شكرية التي وّجهتها بالده مع الواليات 
املتح���دة االأمريكية وبريطاني���ا نحو مواقع 
االأ�شد، متّكنت من اإبعاد تركيا عن رو�شيا.

واأو�شح ماك���رون اأّن تركيا ا�شتنكرت 
منذ الب���دء ا�شتخدام ال�ش���الح الكيماوي يف 

الغوطة ال�رصقية.

 تركيا: عالقتنا برو�شيا اأقوى 
من اأن يك�رصها ماكرون

عواصم - وكاالت:

 قال���ت منظمة حظر ال�ش���الح الكيماوي اإن 
مفت�شيها مل يدخلوا بعد اإلى دوما.

االأ�شلح���ة  حظ���ر  منظم���ة  مدي���ر  واأعل���ن 
الكيماوي���ة، اأم����س االثن���ني، اأن خ���رباء يف هذه 
االأ�شلح���ة مل يتمكن���وا بع���د من الو�ش���ول اإلى 
مدين���ة دوم���ا ال�شوري���ة يف الغوط���ة ال�رصقية، 

للتحقيق يف هجوم مفرت�س بالغاز ال�شام.
وقال اأحمد اأوزجم���و، مدير املنظمة، خالل 
جل�ش���ة طارئ���ة تعقده���ا املنظم���ة “مل ينت����رص 

الفريق بعد يف دوما”.
الرو����س  امل�شوؤول���ني  اأن  واأ�ش���اف 
وال�شوريني “اأبلغوا الفري���ق اأنه ال تزال هناك 
ق�شاي���ا اأمنية معلقة يجب االنته���اء منها قبل 

االنت�شار”.
اأن  املنظم���ة  اأعلن���ت  اأخ���رى،  جه���ة  م���ن 
ال�شلط���ات يف نظام االأ�شد ق���د عر�شت عليها 

اال�شتماع اإلى 22 �شاهًدا من دوما.
م���ن جهت���ه، ق���ال مبع���وث بريطانيا لدى 
منظم���ة حظ���ر االأ�شلح���ة الكيمياوي���ة اإن ف�شل 
املنظمة يف الت�رصف اإزاء �شوريا يخاطر “مبزيد 

من اال�شتخدام الوح�شي لالأ�شلحة الكيماوية”.
واأ�ش���اف مبع���وث بريطانيا ل���دى منظمة 
حظر االأ�شلح���ة الكيماوي���ة اأن املنظمة �شجلت 

390 ادع���اء با�شتخ���دام اأ�شلح���ة كيماوي���ة يف 
�شوريا من���ذ 2014. وقال املبعوث الربيطاين 
بي���رت ويل�ش���ون “ح���ان الوق���ت ل���كل ال���دول 
االأع�ش���اء يف ه���ذا املجل����س التنفي���ذي التخاذ 
موقف... ف�شل املنظم���ة يف الت�رصف وحما�شبة 
اجلن���اة يخاطر مبزيد من اال�شتخ���دام الوح�شي 

لالأ�شلحة الكيماوية يف �شوريا وخارجها”.
كذلك دعا االحتاد االأوروبي رو�شيا واإيران 
اإل���ى امل�شاع���دة يف من���ع ا�شتخ���دام االأ�شلح���ة 
الكيماوي���ة يف �شوريا. وق���ال االحتاد االأوروبي 
يف ت�رصيح���ات الجتم���اع ملنظمة حظ���ر االأ�شلحة 
الكيماوي���ة اطلع���ت عليه���ا روي���رتز “االحتاد 

االأوروبي يدع���و جميع الدول، خ�شو�شا رو�شيا 
واإيران، ال�شتخدام نفوذه���ا ملنع اأي ا�شتخدام 
اآخ���ر لالأ�شلح���ة الكيمياوي���ة، خا�ش���ة من جانب 

النظام ال�شوري”.
اإل���ى ذلك، تعه���دت مو�شك���و اأم�س بعدم 
التدخ���ل يف عمل البعثة الت���ي اأوفدتها منظمة 
حظر االأ�شلح���ة الكيماوية اإلى �شوريا للتحقيق 
يف هج���وم مفرت����س بالغ���از ال�ش���ام ا�شتهدف 

مدينة دوما قرب دم�شق.
واأف���ادت ال�شفارة الرو�شية يف الهاي على 
تويرت اأن “رو�شيا توؤكد التزامها �شمان �شالمة 

واأمن البعثة ولن تتدخل يف عملها”.

 بريطانيا: السالح الكيماوي استخدم نحو 400 مرة بسوريا
 “حظر األسلحة” تؤكد: بعثة الخبراء لم تدخل دوما حتى اآلن

•  عاملون يف منظمة حظر االأ�شلحة الكيماوية	



الثالثاء 17 أبريل 2018 
غرة شعبان 1439

العدد 3472 15 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

 مبادرة �شم���و ال�شيخ خالد بن حمد 
اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س 
الأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة بافتت���اح 
مكت���ب “مب���ادرات” بجامع���ة البحرين، 
خط���وة تعك����س اهتم���ام �شم���وه البالغ 

باحت�شان الكفاءات العلمية.
املكتب �شيحت�شن م�شاريع الطلبة 
املتمي���زة لإدماجه���ا يف �ش���وق العم���ل، 
ول�شم���وه ب�شمة ب���ارزة يف رعاية “ذوي 
اإعاقاته���م  تخط���وا  الذي���ن  العزمي���ة” 
امللهم���ة  الق�ش����س  اأروع  و�شط���روا 
بتفوقه���م العلم���ي والريا�ش���ي، حب���ذا 
ل���و يت���م العم���ل عل���ى اإط���اق العديد 
م���ن اجلوائ���ز امل�شجع���ة عل���ى البتكار 
واالنخ���راط يف املهن املطلوب���ة ب�سوق 

العمل.
وم���ن  للق���دوة  بحاج���ة  ال�شب���اب 
يدفعهم نحو التغيري االإيجابي، بالتوجه 
نح���و املهن ال�سناعي���ة واحلرف وقبول 
وكل  واملطاع���م  بالفن���ادق  الوظائ���ف 
القطاعات، تل���ك الثقافة يجب اأن تزرع 
يف اجليل ال�شاعد ويف مراحل مبكرة من 
التعليم والتاأ�شي�س بالبيت واملدر�شة، 
اأي  م�شتقب���ل  اأن  اأثبت���ت  والدرا�ش���ات 
وط���ن وجمتمع يكون نابع���اً من طاقاته 
ال�شبابي���ة، ل���ذا يتوج���ب عل���ى الدول���ة 
واملجتمع والتجار توجيه الفر�س وو�شع 
اخلطط لدمج اجلامعيني يف �شوق العمل 
واإحاله���م حم���ل العمال���ة الأجنبية بكل 
املواق���ع واملهن، مب���ا ين�شجم مع توجه 
احلكوم���ة وال�شعب يف معاجل���ة النق�س 
بالك���وادر الوطني���ة املوؤهل���ة للعمل يف 
جم���االت العل���وم املتخ�س�سة وخمتلف 

املهن.
“مبادرات” �سي�سكل نقلة نوعية يف 
تنمي���ة احل�س الإبداع���ي والتناف�س بني 
الطلبة واالنخراط يف امل�ساريع الوطنية 
وحتق���ق حلمهم يف اللتح���اق بالوظيفة 
ف���ور التخ���رج، وه���ي فر�س���ة لبحرن���ة 
بالقطاع���ني  التخ�ش�شي���ة  الوظائ���ف 
احلكوم���ي واخلا�س، وذل���ك وفق خطة 
وطني���ة مدرو�ش���ة ت�ش���ارك يف تنفيذها 
اجله���ات الأهلي���ة والر�شمي���ة واخلا�شة 
جميعها، ل���ذا ندعوا جمي���ع املوؤ�س�سات 
الأعم���ال  وقط���اع  احلكوم���ي  بالقط���اع 
“مب���ادرات” لكت�ش���اف  م���ع  للتع���اون 
املواه���ب العلمية بوق���ت مبكر والعمل 
على تطويرها ومنحه���ا فر�س موا�شلة 
الدرا�س���ات العليا والتدري���ب باخلارج، 
ال نحت���اج ملزي���د م���ن اجلامع���ات بقدر 
م���ا نحتاج اإل���ى خطط وبرام���ج حتت�سن 
الطلب���ة واآالف اخلريج���ن وتدجمهم يف 

�شوق العمل بكل اآفاقه الوا�شعة. 
اإطالق املبادرات من �ساأنه اأن يدفع 
ال�سباب نحو التح���دي والنجاح، ليكونوا 
قادرين على حم���ل امل�سوؤولية واالأمانة 
ملوا�سل���ة بن���اء وطنن���ا العزي���ز، �سكراً 

ل�شمو ال�شيخ خالد.

“مبادرات” 
بجامعة البحرين

اأ�شبح���ت موج���ات القل���ق والكتئاب �شمة 
له���ذا الع�رص، ولي����س بو�شع اأح���د اأن ينكرها اأو 
يتجاهلها، وجتلي���ات الأمر هذا الكم من احلزن 
واالإحباط والتجه���م الطافح على وجوه االأغلبية 
ال�شاحق���ة من النا����س، واملفارق���ة اأّن الظاهرة 
لي�س���ت حم�س���ورة يف �رشيحة بذاته���ا كالفقراء 
واملحروم���ني، ب���ل حت���ى املي�شوري���ن اأي�ش���ا 
وبدرج���ة تف���وق من ل يج���دون ق���وت يومهم. 
يحل���و للبع�ض عقد املقارنة بن ما كانت عليه 
الأجي���ال ال�شالفة وو�شع ه���ذا اجليل، فبالرغم 
م���ن اأّن االأجي���ال املا�سي���ة كان���ت تفتق���ر اإلى 
احل���د االأدنى من �سبل العي����ض اإالّ اأّن االبت�سامة 
ل تفارق وجوهه���م، الرتاجع على �شعيد القيم 
اأ�شه���م بن�شيب كب���ر يف احلال���ة البائ�شة لهذا 

اجليل. 
يف اإح���دى الفعاليات ال�شحية التي اأقيمت 
قب���ل اأيام التقي���ت اأحد امل�شتغل���ني يف احلقل 
الطب���ّي يف التخ�ش����س النف�ش���ي، وكان �شوؤايل 
عن ال�رشيحة االأك���ر معاناة وتردداعلى العيادة 
النف�شية، فجاءت الإجابة �شادمة “هم املنتمون 
ل�شلك التعليم”، غر اأّن الذي مل يعد خافيا على 
اأحد اأّن مهن���ة التعليم من اأك���ر املهن اإجهادا 
لالإن�س���ان يف العقود االأخ���رية نظرا حلجم االأعباء 
امللقاة عل���ى كاهلهم، ورمبا قّل���ة يدركون اأّن 
ال�سعور بالكاآبة واالإحباط ب���ات مالزما لالأغلبية 
ال�شاحق���ة من الهيئ���ات التعليمي���ة، وتتلخ�س 
مع�سل���ة املعلمن اليوم اأنه ال اأحد قلبه معهم، 
وال اأح���د ي�سمع �سكاواه���م، واالأ�سد مرارة اأنه مل 

يع���د هذا االإن�سان يحظ���ى باملكانة التي يتمتع 
بها املعلمون �شابقا من هيبة واحرتام وتبجيل.

ل يج���ب التعام���ل اإزاء ظاه���رة بهذا احلجم 
تتعل���ق  اأنه���ا  ذل���ك  ا�ستخف���اف،  اأو  بتجاه���ل 
باالإن�س���ان ال���ّذي اأوكلن���ا اإليه اأعظ���م االأمانات، 
فلي�ض كثريا على املعلم اأن نزيح االإحباط عنه، 
تكرمي املعلم ل يتوق���ف على الكلمات وحدها 
بل يج���ب اأن تقرن باحلوافز املادية واملعنوية 
والنظ���ر يف امل�شاعب التي تعيق اأداء الر�شالة، 
ول اأعتقد اأن املطالبة بتخفيف الأعباء املرهقة 
التي ينه�س بها املعلمون ب�شكل يومي مطلب 
غر واقعّي، اإن اإزاحة جزء من الأعباء عنهم يقلل 
حجم الهم���وم الت���ي يتعر�شون له���ا، ما ميثل 

عاما مهما لإجناح العملية التعليمية.

التي  والتطلعات  الطموحات 
مهما  البحريني  املواطن  يحملها 
التي  ذاتها  هي  وتعددت  كربت 
اجلالة  �شاحب  ح�����رصة  ي�شعها 
خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 
ال�شمو  �شاحب  ال���وزراء  ورئي�س 
�شلمان  بن  خليفة  الأم��ر  امللكي 
اآل خليفة وويل العهد نائب القائد 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  الأع���ل���ى 
ال�سمو  �ساحب  ال����وزراء  جمل�ض 
اآل  الأمر �شلمان بن حمد  امللكي 
خليفة يف اأعلى قائمة الهتمامات، 
التحديات  وت��رة  ارتفعت  وكلما 
اتفقت  كلما  وامل�ستقبلية،  االآنية 
ال�شعب  تطلعات  وتاقت  ال��روؤى 
يف  نلم�سه  م��ا  وه���ذا  ال��ب��ح��ري��ن��ي، 
امللك  جالة  جتمع  التي  اللقاءات 
ويل  و�شمو  ال��وزراء  رئي�س  و�شمو 
اأهل  به  يفخر  الأم��ر  وه��ذا  العهد، 
كونهم  ب��ه،  وي��ع��ت��زون  البحرين 
�سعًبا وفًيا خمل�ًسا كرمًيا ي�ستحق 

اأن يكون يف اأعلى املراتب.
قاله  م��ا  ن�ستذكر  وب��ال��ط��ب��ع، 
ال�شمو  �شاحب  ال����وزراء  رئي�س 
�شلمان  بن  خليفة  الأم��ر  امللكي 
لقاءات  يف  اهلل  حفظه  خليفة  اآل 
جمل�سه واجتماعاته مع امل�سوؤولن 
واملواطنني يف العتزاز بدور جالة 
امللك امل�شهود يف حتقيق الطفرة 
باأبعادها  البحرين  يف  التنموية 
من  امل�����ش��رة  وه���ذه  املختلفة، 
اهلل  بف�شل  حتققت  الإجن�����ازات 
�سمو  وم�ساندة  وتعالى  �سبحانه 
جن��اح  ق�شة  وت��ل��ك  ال��ع��ه��د،  ويل 
الو�شول  ا�شتطاع  لوطن  رائ��ع��ة 
اإلى اأعلى مكانة على �سلم التقدم 
ذل��ك املنطلق،  وم��ن  والزده����ار، 
يقدم  ال���وزراء  رئي�س  �شمو  ف��اإن 
اإلى  لنا روؤية ملخ�شة يف الو�شول 
الغاية التي ين�شدها اجلميع وهي 
العمل من اأجل البحرين واملحافظة 

عليها وعلى مكانتها.
ال��ذي  ه��و  الأدوار  تكامل  اإن 
ي��ج��م��ع رم�����وز ال���ب���اد وال�����ش��ع��ب 
الكرمي، للعمل بيد واحدة من اأجل 
وكما  البحرين،  وم�شتقبل  حا�رص 
قال �شاحب ال�شمو امللكي الأمر 
الوطن  “اأمن  �شلمان  بن  خليفة 
وبناوؤه وا�ستقراره هو �ساأن ال يعلو 
وهلل  اآخر”،  �ساأن  اأي  م�ستواه  اإلى 
احلمد واملنة، فاإننا يف هذه البالد 
الطيبة الكرمي اأنعم اهلل علينا باأن 
ال�شحيح  موقعه  امل��واط��ن  ينال 
ب��اع��ت��ب��اره امل��ح��ور الأ���ش��ا���س يف 
التنمية، وطوال م�شرة النه�شة يف 
بالدنا، فاإن كل ال�سواهد توؤكد اأن 
جالة امللك و�شمو رئي�س الوزراء 
اهلل  حفظهم  العهد  ويل  و�شمو 
والآراء  الأفكار  يتبادلون  ورعاهم 
والأه����داف  الأول���وي���ات  لتحديد 
واخل��ط��ط، وه��ذه الجت��اه��ات هي 
موؤ�رشات  حتقيق  يف  ت�سهم  التي 
هناك  اأن  اإل  وال��ت��ط��ور،  التنمية 
اأي�ًشا ملقاة على  م�شوؤولية كبرة 
كل م�شوؤول وكل مواطن من جهة، 
والأهلية  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
ومنظمات املجتمع املدين للحفاظ 
على املنجزات وموا�شلة امل�شرة.

عظيمة هي العاقة التي جتمع 
فهي  الغالية،  مملكتنا  يف  بيننا 
الرابط الوثيق الذي ي�سون بالدنا 
�شمو  اأك���ده  م��ا  وه��ذا  ويحفظها، 
الأول  اأم�����س  ي��وم  ال���وزراء  رئي�س 
بقوله  ال��ع��ام��ر  جمل�سه  يف  االأح���د 
متر  التي  الراهنة  التحديات  “اإن 
واإ���رشاًرا  قوة  تزيدنا  املنطقة  بها 
ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى اأم���ن ال��وط��ن 
التم�شك  يكون  واأن  وا�شتقراره، 
الأ�شا�س  ه��و  الوطنية  ب��ال��وح��دة 
للو�سول  خالله  من  ننطلق  ال��ذي 
م�ستقبل  م���ن  ن���رج���وه  م���ا  اإل�����ى 

مزدهر”.

تكامل األدوار

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

عك�ش����ت الكلمة ال�شامية التي األقاها 
�شي����دي جالة امللك حمد ب����ن عي�شى اآل 
خليفة عاه����ل الباد املف����دى يف اجتماع 
العادي����ة  دورته����ا  يف  العربي����ة  القم����ة 
التا�شع����ة والع�رصين حر�����س جالته على 
حماي����ة املكت�شبات العربي����ة والتقدمية 
ال�سع����وب  حققته����ا  الت����ي  واالإن�ساني����ة 
العربية، والعمل بدقة وامل�سي قدما نحو 
الطموح يف عملية البناء وكذلك الت�شدي 
مبوق����ف �شارم وحازم للق����وى املعادية 
الت����ي حت����اول التعر�س للوط����ن العربي 
ب�شتى �شور املوؤامرات وكل ذلك بدافع 
الأحقاد والأحا�شي�س العن�رصية املري�شة.
)اإنن����ا  اهلل:  حفظ����ه  جاللت����ه  يق����ول 

عل����ى ثقة ب����اأن رئا�شة اململك����ة العربية 
ه����ذه  يف  القم����ة  ال�شقيق����ة  ال�شعودي����ة 
املرحلة املهمة �شتعود على جميع دولنا 
بعميم اخل����ر، وهو ما �شيجعلها مب�شيئة 
اهلل تعال����ى، ق����ادرة على امل�ش����ي قدماً 
نح����و تعزي����ز العم����ل امل�س����رك و�سون 
الأم����ن القومي العرب����ي، موؤكدين هنا اأن 
التع����اون ب����ن االأ�سقاء هو م����ا �سيحفظ 
للدول العربية مقدراته����ا، وي�شمن لها 
اأمنه����ا وا�شتقراره����ا، لتتمك����ن من �شد 
التدخات اخلارجية املتكررة يف ال�شوؤون 
الداخلية لعدد من الدول، وبالتايل اإعادة 
ترتي����ب الأو�شاع يف منطقتن����ا واإرجاعها 
اإلى ن�سابها ال�سحي����ح حلماية م�ساحلنا 

وحفظ اأمن وا�ستقرار �سعوبنا(.
ل يخف����ى عل����ى اأح����د من����ا اأن الوطن 
العرب����ي الي����وم مي����ر بتحدي����ات كث����رة 
ويتعر�����ض اإل����ى اأ�س����كال متع����ددة م����ن 
االأخطار والتهدي����دات اأكر من اأي وقت 
م�ش����ى، ولبد م����ن تثبي����ت اأركان البيت 
العربي ال����ذي يتمي����ز بخ�سو�سية نظري 
يف  العظي����م  ودوره  التاريخ����ي  عطائ����ه 
م�س����رية احل�سارة االإن�ساني����ة، وال�سك اأن 
اأع����داء االأمة العربية وظفوا كل �سيء من 
اأجل اغتي����ال ح�شارتنا وتاريخنا باأق�شى 
درج����ات القوة، ولكن يبق����ى لهذه الأمة 
ب����كل املقايي�ض  �سموخه����ا وبطوالته����ا 
واملفاهي����م، وتاأت����ي اململك����ة العربي����ة 

ال�سعودي����ة اأعزه����ا اهلل ون�رشه����ا بوزنها 
العاملي ودورها ال�شيا�شي والقت�شادي 
والع�شك����ري والتاريخي يف قي����ادة الأمة 
�ش����د التهديدات اخلط����رة وكل العرب 
على ثقة ويقني تام باأن “القمة العربية” 
�ستكون خطوة نوعي����ة جديدة يف م�سرية 
الع����رب و�شتحق����ق الكثر م����ن الأهداف 
يف كل املج����الت و�شتفت����ح اأمامنا اآفاقا 
وا�شعة وجدية للعم����ل الفعال والن�شيط 
لتحقيق ال�شام وال�شتقرار يف منطقتنا، 
فال�شعودية ت�شر بالوط����ن العربي اإلى 
مكان����ه الطبيع����ي واإلى االآف����اق الوا�سعة 

التي ينتظرها كل عربي.

قراءة في كلمة سيدي
 جاللة الملك بـ “القمة العربية”

خ���ال مراح���ل الأزمة ال�شوري���ة، ظهرت 
على ال�شاح���ة الدولية مام���ح اجتماع �شمي 
“قمة اأ�ستان���ة”، �شم كا من رو�شيا واإيران 
وتركي���ا، وكان���ت الدع���وة العلني���ة له���ذا 
الجتماع مناق�شة الو�شع ال�شوري، وحماولة 
اإيجاد اأف�شل ال�شبل حلل هذه الأزمة، وعلى 
اخل���ط نف�س���ه، كان���ت هن���اك اجتماعات يف 
جنيف حت���ت رعاية الأمم املتحدة، ملناق�شة 
الأزمة ال�شوري���ة مب�شاركة كبرة من القوى 
العظم���ى وبع����س ال���دول التي له���ا عاقة 
بالأزمة، بالإ�شافة اإلى املعار�شة ال�شورية، 
حيث خرجت اجتماعات جنيف بعدة قرارات 
وتو�شي���ات مل يتم اللتزام به���ا كليا ل من 
قبل املعار�شة ول النظ���ام ال�شوري، و�شط 

اتهامات متبادلة من قبل الطرفني باإف�شال 
تلك املقررات. 

ولو نظرنا اإلى هوية وطبيعة اجتماعات 
ه���ي  املتح���دة  الأم���م  اأن  �ش���رى  جني���ف، 
احلا�ش���ن والراعي له���ذه الجتماعات، حتى 
ل تكون هناك هيمنة من اأية دولة ت�شتخدم 
اأجندته���ا  لتحقي���ق  املفاو����س،  طرفه���ا 
وم�شاحله���ا، مبعنى اأن جني���ف حاولت منع 
التاع���ب مب�شالح ال�شع���ب ال�شوري وجعله 
رهين���ة مل�شال���ح اأي بلد خارج���ي، ويف هذه 
الأثن���اء، وج���دت كل م���ن تركي���ا ورو�شي���ا 
واإي���ران، اأن موؤمت���رات جني���ف �شوف جتعل 
م�شوؤولية �شوريا حتت رعاية وو�شاية الأمم 
املتحدة، لهذا عم���دوا اإلى عقد حلف ثاثي 

يهدف اإل���ى حتقيق م�شاحله���م، بعيدا عن 
م�شارك���ة الأم���م املتح���دة وال���دول الأخرى، 
فرو�شيا �شت�شتفيد من وجود دولتني معها 
يف اإدارة املل���ف ال�ش���وري، واإي���ران �شتج���د 
معه���ا دولت���ني ميكن من خالهم���ا اإ�شكات 
الأ�شوات التي تقول اإن اإيران تريد احتال 
�شوريا، اأما تركي���ا فبوجود عدوين لأمركا، 
اإي���ران ورو�شي���ا، ميك���ن اأن تر�ش���ل ر�شالة 
لوا�سنط���ن مفادها اأن لدين���ا حلفاء غريكم، 
عاوة عل���ى اأن هات���ني الدولت���ني تدعمان 
اأنقرة �سد اأكراد �سوري���ا... اخلال�سة وزبدة 
الق���ول، اإن اتفاق اأ�ستانة هو �سايك�ض بيكو 
لحتال �شوري���ا، �شيدمره اهلل ويرد كيدهم 

اإلى نحرهم.

هدى 
هزيم

sm.adnan56
@hotmail.com

tariq
@cogir.org 

محمد المحفوظ

د. طارق آل شيخان

ومضة قلم

ما وراء الحقيقة

المعلمون مكتئبون

اتفاق أستانة... 
الهدف الخفي

الناس

hudahazeem
@yahoo.com

عادل عيسى  
المرزوق



البالد سبورت

اطلع رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة عىل اس��تعدادات ناديي 
املنام��ة واملحرق قبل املش��اركة يف 
البطول��ة الثامنة والثالث��ن لألندية 
لدول  التع��اون  األبط��ال مبجل��س 
الخلي��ج العربية املزم��ع إقامتها يف 
العاصم��ة العامنية مس��قط خالل 
الفرتة ما بن الس��ادس وحتى الرابع 

عرشة من مايو املقبل.
ج��اء ذلك، خ��الل اس��تقبال رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة سمو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة 
لرئيس نادي املنام��ة زهري كازروين 
ورئي��س جهاز ك��رة الس��لة بنادي 
املنام��ة نوح نجف والش��يخ محمد 
بن عبدالرحم��ن آل خليفة ورئيس 

جه��از كرة الس��لة بن��ادي املحرق 
الش��يخ عبدالرحمن ب��ن نارص آل 

خليفة.
واستمع سموه لرشح مفّصل بشأن 

للمش��اركة  النادين  آخر تحضريات 
يف هذا االستحقاق الخليجي، منّوًها 
بأهمية التحض��ري واإلعداد املكثف 

لهذه املشاركة املهمة.

وش��دد س��موه عىل أهمية الظهور 
مبستوى مرشف يليق مبا وصلت له 
كرة الس��لة البحرينية عىل املستوى 

الخليجي والعريب.

وأكد س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة أن االتحاد بكافة أجهزته 
ولجانه يقف مسانًدا لناديي املنامة 
واملح��رق يف هذه البطولة، مش��ريًا 

إىل أن الس��لة البحرينية قادرة عىل 
تقدي��م مس��توى م��رشف والعودة 

باللقب.
كام أش��اد سموه بدور وزارة شؤون 
الشباب والرياضة يف دعم املشاركات 
الخارجي��ة لألندية الوطني��ة، مثنًيا 
عىل العمل الكبري الذي يقدمه وزير 
والرياضة هشام  الش��باب  ش��ؤون 

الجودر يف هذا الجانب.
من جانبه، مّثن املس��ؤولون بناديي 
املنام��ة واملح��رق مس��اندة رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة سمو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة 
ملش��اركتهام يف البطول��ة الخليجية 
معاهدي��ن س��موه عىل  لألندي��ة، 
التمثيل  ألج��ل  العم��ل  مضاعف��ة 

الالئق للمملكة يف هذه البطولة. 

سمو الشيخ عيسى بن علي يطلع على استعدادات المنامة والمحرق قبل “الخليجية”
حث الناديين على التمثيل المشرف وأشاد بدعم “الشباب والرياضة”

أم الحصم             اتحاد السلة

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يستقبل ناديي المنامة والمحرق 
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ظف��ر فريق نادي األه��يل باملركز 
الثالث لدوري الدرجة األوىل لكرة 
اليد بع��د فوزه عىل ن��ادي الدير 
بفارق 10 أهداف وبنتيجة 37/27 
يف اللقاء الذي جمعهام أمس عىل 
صالة اتح��اد اللعبة بأم الحصم يف 
الثالث  املركزي��ن  مب��اراة تحديد 

والرابع.
وانته��ى الش��وط األول بنتيج��ة 
21/14 لأله��يل، بع��د متيز العَبيه 
عيل يوس��ف وزميله س��يد أحمد 
فائ��ق. وس��يتم تكري��م األه��يل 
بامليدالي��ات الربونزي��ة يف الي��وم 
الختامي ملس��ابقة ال��دوري الذي 
سيش��هد املب��اراة النهائي��ة ب��ن 

النجمة وباربار الخميس املقبل.

 مجريات اللقاء

ب��دأ اللقاء بارًدا نظ��رًا لفارق الخربة 
ب��ن الفريقن، إذ أخ��ذ نادي األهيل 
األس��بقية يف اللق��اء بعد أن س��جل 
جناحه عيل يوس��ف اله��دف األول 
يف الدقيقة الثاني��ة وتصدي الحارس 
عبدالل��ه ريض يف الدقيق��ة نفس��ها، 
وضاع��ف زميله عيل املوالين النتيجة 
يف الدقيقة الخامس��ة يف حن تكفل 
الالعب محم��د عبدالله م��ن الدير 
باألهداف الثالث��ة األوىل يف الدقيقة 
السابعة لفريقه لتصبح النتيجة 4/3. 
وبس��ط العبو األهيل السيطرة عىل 
مجريات الش��وط عرب الدفاع املنظم 
والهجوم الفعال عن طريق حس��ن 
الصي��اد وصادق عيل م��ع محاوالت 

جريئ��ة غ��ري منظمة لالعب��ي الدير 
تكفل بتسجيل معظمها الالعب عيل 

زهري ومحمد عبدالله.
وش��هدت الدقيقة 20 أول إيقاف يف 
املب��اراة لالعب الدي��ر محمد مريزا 
بعد تدخله عىل الالعب عيل حسن؛ 
ليتكرر نفس املش��هد يف الدقيقة 29 

مع نفس الالعبن.
ويف الش��وط الثاين ب��دأ فريق نادي 
الدي��ر محاوال تدارك الوضع س��اعيا 
لحصول��ه ع��ىل مركز ضم��ن الثالثة 
األوائ��ل يف الدوري عرب هدف رسيع 
لالعب محمد م��دن، الذي مل يظهر 
أب��ًدا يف الجانب الهجومي للش��وط 
األول، إذ تغري األداء بالنسبة لالعبي 
الدير يف هذه الش��وط ولكن الالعب 
محمد مريزا وضع فريقه املجتهد يف 

وضع محرج بعد ط��رده يف الدقيقة 
السادس��ة بالبطاقة الحمراء التي مل 
يكن لها داع، ولحقه الالعب محمود 
عيل من األهيل بالط��رد يف الدقيقة 
12 بع��د رضبه بالوجه لالعب فريق 
الدي��ر، إذ مل يدخر األهيل الكثري من 
املجهود بس��بب تفكريه يف مسابقة 
ال��كأس، مام أادى إىل أداء الس��لبي 
ك��رت في��ه اإليقافات م��ن جانب 
األه��يل، لكن عاد مدربه الذي لعب 
بتشكيلة احتياطية شبه كاملة ورتب 
أوراقه، إذ ساهمت تصديات الحارس 
صالح عبدالجليل للعديد من الكرات 
والكرات الرسيعة لالعب سيد أحمد 
فائق يف زيادة الفارق؛ لينتهي اللقاء 
بنتيجة 37/27 )دبل سكور( ملصلحة 

فريق النادي األهيل.

األهلي يظفر بالمركز الثالث في دوري اليد
على حساب الدير وبفارق 10 أهداف

 حسين الحداد
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من لقاء األهلي والدير أمس

كأس  منافس��ات  تدخ��ل 
لتحديد  االتح��اد  رئي��س 
املراكز من 5 إىل 11 لدوري 
لكرة  األوىل  الدرجة  أندية 
الي��د منعطفه��ا األخ��ري، 
حينام تقام اليوم )الثالثاء( 
مواجهة من العيار الثقيل 
الجولة 13 قبل  لحس��اب 
األخرية ستتضح من خاللها 
هوية بطل هذه املسابقة، 
إذ يلتقي يف املباراة األوىل 
فريق االتف��اق مع نظريه 
الش��باب يف متام الس��اعة 
5.30 مس��اًء تليها مبارشة 
مب��اراة تجم��ع توبيل مع 
أم الحص��م عند الس��اعة 
7 وذلك ع��ىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
ع��ىل  األنظ��ار  وترتك��ز 
املباراة األوىل كونها القمة 
املنتظرة والتي ستكش��ف 
األقرب  الفريق  هوية  عن 

لخطف صدارة املجموعة. 
املركز  صاح��ب  االتف��اق 
األول يدخ��ل اللقاء األخري 
نقط��ة   34 برصي��د  ل��ه 
والش��باب  مباراة   11 من 
ال��ذي يحتل املرك��ز الثاين 
ميتل��ك 32 نقط��ة من 10 
مباري��ات، ويف ظ��ل هذا 
التقارب بالنقاط مع وجود 
بخوض  للش��باب  أفضلية 
مباراة إضافية، فإن الرصاع 
س��يكون بينه��ام ش��ديًدا 
من أج��ل تحقي��ق الفوز 
االتفاق  وخصوًص��ا  اليوم 
الذي يخوض لقاءه األخري 
ويهدف أن يوس��ع الفارق 
بين��ه وب��ن امل��اروين مع 
الجول��ة  نتائ��ج  انتظ��ار 
األخرية والتي سيكون فيها 
الشباب أمام مواجهة قوية 
أمام الحصم. والشباب هو 
اآلخ��ر يريد الف��وز اليوم 

قامئة  وإبق��اء حظوظ��ه 
األخرية  الجولة  حتى 

وبخالف ذلك فإن 
األمور محسومة 

لالتفاق.
اللق��اء  ويف 
يدخل  الثاين، 
الحص��م  أم 
املوقعة  هذه 

 29 برصي��د 
نقط��ة م��ن 10 

مباري��ات، وتوبيل 
ل��ه 26 نقطة من 10 

مباري��ات، والفوز لكليهام 
موقفه��ام  م��ن  س��يعزز 
عىل  مركزه��ام  لتحس��ن 
مس��توى الرتتيب بعد أن 
ابتعدا عن دائ��رة الرصاع 

عىل املركز األول.
وكانت منافس��ات الجولة 
أمس  ي��وم  افتتحت  ق��د 
جم��ع  بلق��اء  )االثن��ن( 

والتضام��ن،  س��امهيج 
وأس��فرت النتيج��ة ع��ن 
ف��وز س��امهيج بنتيج��ة 
أصبح  وبذل��ك   ،)24/23(
رصيده 15 نقطة يف املركز 
قبل األخري وبقي التضامن 
يف املركز األخري برصيد 13 

نقطة.

استطاع متسابق فريق البحرين للتحمل 13 أن يظفر بلقب بطولة يوتشو للرجل الحديدي 70.3، ليضيف إنجازًا 
جديًدا لسجله بعد فوزه بامليدالية الفضية يف بطولة الكومنولث. واستطاع براونيل أن يتقدم بسبع دقائق عن أقرب 

منافسيه بعد أداء مبهر يف السباحة وعىل الدراجة الهوائية.
ولكنه عاىن يف املرحلة األخرية من السباق، وذلك بعد أن استطاع غريك أليكساندر أن يقلص الفارق معه إىل ثالث 

دقائق فقط. 
إال أن براونيل حافظ عىل هذا التقدم واستطاع أن يفوز باللقب، وقال بعد السباق: “لقد كان سباًقا رائًعا يف 

يوتشو، مل يكن أدايئ هو األفضل ولكنني أنجزت املهمة، شكرًا للجميع عىل دعمهم”. 
يف األثناء، استطاع بن هوفامن أن يتأهل إىل بطولة كونا، وذلك بعد إنهائه لبطولة أفريقيا للرجل الحديدي عىل 

الرغم من شعوره بالكثري من اآلالم يف الظهر. 

بهدف تعزيز الصدارة لكأس رئيس االتحاد

مواجه��ة قوية بي��ن االتفاق والش��باب اليوم

ب���راون���ل���ي ي���ع���ود إل����ى ال��ق��م��ة ف���ي ي��وت��ش��و

علي مجيد

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

“التنظيمية” تكثف تحضيراتها 
لبطولة فنون القتال الرابعة

اتحاد فنون القتال املختلطة - املركز اإلعالمي: 
كثفت اللجنة املنظمة لبطولة البحرين الرابعة 

املفتوحة لفنون القتال املختلطة واملعرض 
التجاري الدويل املصاحب تحضرياتها استعداًدا 

إلقامة الحدث الذي يرعاه النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة الرئيس 

الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
BMMAF سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة، والذي سينظمه االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة، عىل صالة 
االتحاد البحريني للكرة الطاولة مبدينة عيىس الرياضية يف الفرتة 22 إبريل 

ولغاية 5 مايو املقبل.
من جانبه، أكد مدير االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة مدير البطولة 

محمد عيل قمرب أن اللجنة املنظمة قد كثفت من االستعدادات التي تسري 
وفق الخطة التي وضعتها اللجنة العليا برئاسة رئيس االتحاد خالد الخياط، 

مضيًفا أن كل لجنة من اللجان العاملة تقوم بدورها عىل الشكل الذي 
يضمن انسيابية العمل بالصورة التي تصل مبراحل التحضري ملوعدها النهايئ 

قبيل انطالق البطولة يف موعدها املحدد، مشريًا إىل أن باب التسجيل سيغلق 
يوم الجمعة املوافق 20 إبريل الجاري، موضًحا أن التسجيل قد كشف عن 
مشاركة عدد من املقاتلن من خارج مملكة البحرين، مبيًنا يف الوقت ذاته 

أنه سيتم التعرف عىل العدد النهايئ للمشاركن بعد انتهاء فرتة التسجيل.
يذكر أن االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة قد أعلن عن إقامة 

بطولة البحرين الرابعة التي ستشهد إقامة أربع مسابقات، هي: فنون 
القتال املختلطة، املالكمة، مصارعة اإلخضاع وK1، حيث فتح باب التسجيل 

عرب املوقع االلكرتوين www.bmmafed.com، والذي يتضمن استامرات 
التسجيل لأللعاب التي ستشهدها البطولة وكذلك اللوائح واألنظمة الخاصة 

بالتسجيل واأللعاب.

محمد قمبر

أم الحصم         االتحاد البحريني لرفع األثقال 

 أشاد النائب األول التحاد 

غرب آسيا نائب رئيس االتحاد 

البحريني مساعد رئيس االتحاد 

العريب لرفع األثقال سلطان 

الغانم باإلنجاز الذي حققه 

البطل العاملي املحرتف سامي 

الحداد بتحقيقه ثالث فضيات 

خالل شهر واحد يف بطوالت 

نيوزيلند وفيجي وايرلندا بإرادة 

ذهبية أهلته ملنافسات مسرت 

أوملبيا، وهي أقوى بطوالت العامل 

للمحرتفن والتي يسعى النخبة 

من العبي بناء األجسام املحرتفن 

للتأهل لها واملنافسة فيها.

وأشار الغانم إىل العزمية 

واإلرصار اللذين أظهرهام البطل 

سامي الحداد لنيل فرصة 

التأهل لتمثيل اململكة يف ذلك 

املحفل الريايض املهم يرضب به 

املثل ويعكس خامة الرياضين 

البحرينين الذين ال يكلون من 

اإلقدام والسعي لنيل ما يريدون 

لترشيف بالدهم، كام أشار إىل 

أن ما نشهده هو إحدى نتائج 

مبادرة ممثل جاللة امللك املفدى 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة التي حّفزت 

الجميع للبذل والعطاء واإلرصار 

لتحقيق نجاحات تليق مبكانة 

اململكة يف جميع املحافل.

وهنأ الغانم القيادة الرشيدة 

بهذا اإلنجاز املرشف ومّثن 

دعم سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة املستمر 

والالمحدود للرياضة البحرينية 

خصوًصا ورياضة بناء األجسام 

خصوًصا.  

الغان��م يهن��ئ بإنج��از الح��داد ويش��يد بدع��م ناص��ر ب��ن حمد

براونلي

اس��تقبل رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة الرئي��س التنفيذي 
لحلب��ة البحري��ن الدولية الش��يخ 
س��لامن بن عيىس آل خليفة مساء 
اإلثنن، يف مكتب سموه بأم الحصم.
وجرى خالل اللقاء بحث املواضيع 
وس��بل  املش��رتك،  االهت��امم  ذات 
تعزيز التعاون وزيادة التنسيق بن 
االتحاد البحريني لكرة السلة وحلبة 
البحري��ن الدولي��ة “موطن رياضة 

السيارات يف الرشق األوسط”.
ويف هذا الصدد، مثن س��مو الشيخ 
عيىس بن ع��يل آل خليفة التعاون 
الكبري الذي أبداه الش��يخ س��لامن 
بن عي��ىس آل خليفة، مام س��اهم 
يف إنجاح فعالية كرة السلة الثالثية 

)3×3( التي أقامها االتحاد ونظمها 

بنج��اح كب��ري يف حلب��ة البحري��ن 

الدولي��ة عىل هامش س��باق جائزة 

البحري��ن الك��ربى لط��ريان الخليج 

للفورموال 1 الذي اختتم األس��بوع 

املايض.

وأكد س��موه أن التعاون بن اتحاد 

الس��لة وحلب��ة البحري��ن الدولية 

س��يكون مس��تمرًّا ملا فيه مصلحة 

إىل  مش��ريًا  البحريني��ة،  للرياض��ة 
أهمي��ة اس��تغالل س��باق جائ��زة 
البحري��ن الك��ربى لط��ريان الخليج 

للفورموال 1 للرتوي��ج عن مختلف 
الرياضي��ات يف مملكة البحرين وما 

حققته من إنجازات وبطوالت. 
كام ش��دد سموه عىل رضورة زيادة 
املحلية  االتح��ادات  بن  التنس��يق 
ومختلف الهيئات الرياضية الوطنية 
املنش��ودة من  لتحقي��ق األهداف 
هذه الهيئات واملنظامت الرياضية. 
من جانبه، رحب الشيخ سلامن بن 
عي��ىس آل خليفة بتواج��د االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة يف س��باق 
الفورم��وال 1 كإح��دى الفعالي��ات 
الرتفيهي��ة التي تقام ع��ىل هامش 
امللحوظ  بالتطور  السباق، مش��يًدا 
يف عمل االتحاد برئاسة سمو الشيخ 

عيىس بن عيل آل خليفة. 

سمو الشيخ عيسى بن علي يبحث تعزيز التعاون مع الحلبة
استقبل الرئيسها التنفيذي

أم الحصم             اتحاد السلة

.. سموه يهدي درًعا تذكارية لسلمان بن عيسى سمو الشيخ عيسى بن علي مستقباًل الرئيس التنفيذي للحلبة

وّجه رئيس االتحاد البحريني 
الش��يخ  الس��لة س��مو  لكرة 
عي��ىس ب��ن ع��يل آل خليفة 
أمام  مجاًنا  املدرج��ات  بفتح 
العاشقة  البحرينية  الجامهري 
للعب��ة كرة الس��لة، وذلك يف 
نهائي��ات دوري زي��ن لك��رة 
املباريات  السلة خالل جميع 

الخمس.
وتأه��ل املنام��ة م��ع األهيل 
لنهائي��ات دوري زي��ن لكرة 
الس��لة حي��ث يتواجه��ان يف 
بحي��ث  مباري��ات  خم��س 
يت��وج باللقب الفائز يف ثالث 
مباريات من هذه املواجهات 
املباراة  إذ س��تكون  الخمس، 
أبري��ل   19 الخمي��س  األوىل 
الجاري، بينام تتكّرر املواجهة 
م��رة ثانية األح��د 22 أبريل، 

عىل أن تك��ون املباراة الثالثة 
األربعاء 25 أبريل، أما املباراة 
الرابعة فس��تكون السبت 28 
أبريل، وأخريًا املواجهة األخرية 
يف يوم الثالثاء 1 مايو القادم.

وتنطلق جميع املباريات عند 
الساعة السابعة والربع مساء 
ع��ىل صال��ة مدين��ة خليفة 

الرياضية مبدينة عيىس. 
وتأيت ه��ذه املبادرة الجديدة 
من س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة تقدي��رًا من 
س��موه للجامه��ري البحرينية 
الت��ي تواجدت بش��كل كبري 
املوس��م  مباري��ات  ط��وال 
وساهمت يف إثراء املسابقات 
املحلية باملزي��د من الحامس 

واإلثارة واملتعة.
ك��ام تعطي ه��ذه املب��ادرة 

لجمي��ع  الفرص��ة  الكرمي��ة 
والحضور  بالتواجد  الجامهري 
للنهائيات، وهذا من شأنه أن 

يس��اهم يف نجاح مسابقة 
دوري زين لكرة السلة.
الشيخ  ويحرص سمو 
عي��ىس بن ع��يل آل 

تقدير  ع��ىل  خليف��ة 
الجامه��ري البحريني��ة 
وتقديم لهم كافة سبل 
الراحة خالل حضورهم 

م��ن  للمباري��ات 
توف��ري  خ��الل 
التي  الخدمات 
م��ن  تجع��ل 
بيئة  الص��االت 
مثالي��ة لجذب 

الجامهري.

سمو الشيخ عيسى بن علي يوّجه بدخول الجماهير مجاًنا 
أم الحصم           اتحاد السلة

في نهائيات دوري زين لكرة السلة  اإلمارات تستضيف “خليجية 
الناشئين” أغسطس المقبل

محمد الدرازي 

اعتمدت اللجنة التنظيمية لكرة 
السلة مبجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الستضافة بطولة املنتخبات 

الخليجية للناشئن تحت 15 عاًما 
واملؤهلة لنهائيات كأس آسيا، يف الفرتة من 25 إىل 30 أغسطس املقبل.
جاء ذلك، خالل االجتامع ال�110 الذي عقدته اللجنة التنظيمية، مساء 

الجمعة املايض مببنى اللجنة األوملبية العامنية بحضور رئيس اللجنة 
التنظيمية واألمن العام وأعضاء اللجنة، وممثل االتحاد البحريني نائب 

رئيس مجلس اإلدارة رئيس لجنة املنتخبات نارص عبدالرضا القصري.
وسيحظى منتخبنا بفرتة إعداد خاصة تحضريًا للمنافسات الخليجية؛ يف 
إطار حرص مجلس إدارة االتحاد برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة، عىل تهيئة كافة األجواء اإليجابية للمنتخبات الوطنية 
التي تحظى بدعم كبري ومبارش من قبل سموه، األمر الذي سيساهم يف 

تحقيق النتائج اإليجابية املرجوة إن شاء الله.
وكان منتخبنا الوطني للناشئن قد تّوج بلقب البطولة الخليجية ال�15 

التي استضافتها مدينة جدة باململكة العربية السعودية يف شهر 
أغسطس من عام 2016.

وميتلك أحمر الناشئن 4 ألقاب خليجية، إذ سبق أن حقق لقب البطولة 
3 مرات عىل التوايل أعوام 2009 و2012 و2013، ثم فازت الكويت 

سمو الشيخ عيسى بن علي  ببطولة 2014، قبل أن يستعيد منتخبنا اللقب عام 2016.

سلطان الغانم 

أقيمت يوم أم��س األول )األحد( 
قرعة كأس االتحاد البحريني لكرة 
الي��د للموس��م الري��ايض الجاري 
يف مق��ر االتحاد، وذل��ك بحضور 

مندويب الفرق املشاركة.
وبحس��ب نظام املسابقة، فقد تم 
وضع بطل ال��دوري يف مجموعة 
أخ��رى  مجموع��ة  يف  ووصيف��ه 
وس��تتضح هوي��ة الفريق��ن يوم 
نفس��ه  واألمر  املقبل،  الخمي��س 
لثال��ث ال��دوري األهيل وصاحب 

املركز الرابع الدير.

ففي املجموعة األوىل، ينتظر “بطل 
الدوري” الفائز من لقاء التضامن 
والبحرين، فيام يلعب أم الحصم 
مع راب��ع الدوري الدي��ر، والفائز 
من املباراتن س��يلتقيان يف الدور 
قبل النهايئ، أما املجموعة الثانية، 
الثالث  املرك��ز  يلع��ب صاح��ب 
للدوري األهيل مع الفائز من لقاء 
الشباب واالتفاق، ويكون صاحب 
بانتظار  لل��دوري  الث��اين  املرك��ز 
الفائز من لقاء توبيل وس��امهيج، 
عىل أن يلتق��ي الفريقان الفائزان 

يف الدور قب��ل النهايئ. األمر املثري 
يكم��ن يف املجموعة الثانية كونها 
أكر قوة وبروزاً، فاألهيل إذا شق 
طريق��ه نحو الدور قب��ل النهايئ، 
وكذلك وصي��ف الدوري “النجمة 
أو بارب��ار”، فعش��اق ك��رة الي��د 
س��يكونون عىل موع��د مع قمة 
ملتهبة يف مس��ابقة ال��كأس قبل 

ختامها بجولة.

المدرج الكبير لباربار

من جهة أخ��رى، تحصل جمهور 

فري��ق باربار عىل امل��درج الكبري 
يف  الرئيس��ية  للمنص��ة  املقاب��ل 
املباراة النهائية ملس��ابقة الدوري 
والتي ستقام يوم الخميس املقبل 

وسيكون طرفها فريق النجمة. 
إذ تقدم بارب��ار أوالً بطلب رشاء 
أن  إال  الكب��ري،  امل��درج  تذاك��ر 
النجمة هو اآلخ��ر تقدم بالطلب 
مثله، ليلجأ الطرفان للقرعة التي 
ابتس��مت لنادي باربار، ليتحصل 
النجمة ع��ىل املدرجن املصاحبن 

للمنصة الرئيسية.
جانب من القرعة

ق���م���ة م��ن��ت��ظ��رة ف����ي ك�����أس االت����ح����اد ل���ك���رة ال��ي��د
تجمع األهلي بوصيف الدوري

علي مجيد
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أع��رب النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة الرئيس 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لفنون 
القت��ال املختلط��ة BMMAF س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، عن 
سعادته مبا حققته منافسات النسخة 
الحادية عرشة لبطولة القتال الشجاع 
BRAVE م��ن نج��اح ومتي��ز، والتي 
نظمها اتحاد القتال الش��جاع املنبثق 
عن منظمة خالد ب��ن حمد الرياضية 
KHK SPORTS بجمهورية الربازيل 
يوم الجمعة املوافق 13 إبريل، مؤكًدا 
سموه أن هذا النجاح يضاف لسلسلة 
النجاح��ات التي حققته��ا البطولة يف 
غضون 11 نسخة، تؤكد فيها عى أنها 
تس��ر يف االتجاه الصحي��ح من خالل 
الرؤية التي رس��مها س��موه لتحقيق 
الهدف املنشود وهو الرتبع عى عرش 

بطوالت MMA للمحرتفني.
وقال سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة: “إن م��ا تحقق من نجاح كبر 
يف النس��خة الحادي��ة ع��رشة لبطولة 
بريف ليدعونا للفخر واالعتزاز يف هذا 
ال��ذي يضاف له��ذه البطولة  النجاح 
البحرينية املس��جلة يف بطوالت فنون 
القت��ال املختلطة للمحرتف��ني، والذي 
جاء بفضل دعم س��يدي الوالد حرضة 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد املف��دى، 
واملتابعة املتواصلة من قبل أخي سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخرية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحريني��ة، والتي كانت مبثابة الداعم 
الكب��ر لجهودنا الواضح��ة يف تحقيق 
االنتشار األوسع لتلك املاركة البحرينية 

عى مستوى بلدان دول العامل”.
وأضاف سموه أن نجاح هذه البطولة 
داللة واضحة ع��ى الجهود املتواصلة 
لتعزيز ما تشهده البحرين من منجزات 
حضارية عى الصعيد الريايض، والتي 
تؤك��د م��ن خالله��ا أن البحرين هي 
بلد حاضن لجمي��ع األلعاب الرياضية 
الس��يام رياضة فنون القتال املختلطة، 
وأنها دولة اس��تطاعت أن تهيئ لتلك 
الرياض��ة األرضي��ة واألج��واء املالمئة 
لتك��ون ناجح��ة وتحق��ق اإلنجازات 
التي احتلت م��ن خاللها هذه الدولة 
الصغرة يف الحج��م الكبرة يف العطاء 
موقع��ا متقدما بني الدول املتقدمة يف 

مجال هذه الرياضة.
وأوض��ح س��موه أن البطولة ش��قت 
طريقها بصورة رسيعة واستطاعت أن 
تتقدم نحو األم��ام بخطى ثابتة وفق 
خطة مرس��ومة، لتؤكد من خاللها أن 
هذا الحدث الذي انطلق من العاصمة 

البحريني��ة املنامة، ل��ن يتوقف حتى 
يصي��ب اله��دف الرئي��ي يف تواصل 
منافس��اتها القوية للبط��والت وتكون 
ه��ي البطولة األبرز ع��ى اإلطالق يف 

جميع النواحي.
وقال س��موه: “نش��يد بالجهود التي 
بذلها اتحاد القتال الشجاع يف تنظيمه 
الرائع لربيف 11، مقدرين الدور الذي 
لعبته جمهورية الربازيل الحتضان هذا 
الحدث للمرة الثالثة يف مس��رة هذه 
البطولة، والتي ش��هدت منافسة قوية 
ورشس��ة من قبل املقاتلني املشاركني، 
ومتطلع��ني أن تحظى ه��ذه البطولة 
مبزيد من النجاح يف النس��خة املقبلة 

بالعاصمة اإلندونيسية جاكرتا”.

 البحرين محط أنظار اإلعالم 
العالمي

إن ال��دور ال��ذي تحظى ب��ه مملكة 
البحرين يف ظل مبادرة س��مو الشيخ 
خال��د ب��ن حمد آل خليف��ة من أجل 
تطوي��ر رياضة فنون القتال املختلطة، 
أصبح محط اهتامم اإلعالم الربازييل يف 

النسخة ال�11 من بطولة بريف. إذ إن 
هذه البطول��ة التي تقام للمرة الثالثة 
يف الربازي��ل، قد اس��تطاعت أن تكون 
من أهم األحداث الرئيس��ية يف إعالم 
“بيل��و هورزونتي”. ك��ام أنها حظيت 
بتغطية تلفزيوني��ة أمنت البث ألكرث 
من 53 دولة يف العامل، وهو ما س��هل 
من عملية متابعة ومش��اهدة أحداث 
منافس��ات البطولة التي اس��تضافتها 

الربازيل.
وقال الرئي��س التنفيذي التحاد القتال 
الش��جاع محم��د ش��اهد: “إن اتحاد 
القتال الش��جاع املنبثق ع��ن منظمة 
 KHK خال��د ب��ن حم��د الرياضي��ة
SPORTS، رك��ز بش��كل خاص عى 
النمو العاملي الحقيقي ملبادرة س��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة يف 
جعل مملكة البحري��ن محط اهتامم 
لجميع القن��وات التلفزيونية العاملية 
من خ��الل بطول��ة بريف. وه��ذا ما 
نجحن��ا بالفعل م��ن تحقيقه يف هذه 
البطول��ة، ف��إن قي��ادة س��موه لدفة 
املنظم��ة هي تجس��يد ودافع لالتحاد 

لخل��ق املنجزات الفري��دة من نوعها 
م��ن أجل البحرين، كام أننا نهدف إىل 
املحافظة عى االستمرار بهذه الصورة 
املمي��زة حتى عى مس��توى النس��خ 

القادمة”.

رقم قياسي جديد للبث في 
أفريقيا

 BRAVE بلغت بطولة القتال الشجاع
أعى نس��بة بث لحدث رياضة فنون 
القت��ال املختلط��ة يف أفريقي��ا وذلك 
ألول م��رة. حيث أعلن اتح��اد القتال 
الش��جاع البحريني عن أن زمالة البث 
التي كان��ت بالرشاكة مع ستارس��ات 
وفوداك��وم لتس��هيل عملية البث عرب 
اإلقليم األفريقي، والتي منحت نس��بة 
مش��اهدة واس��عة النط��اق يف الدول 

األفريقية.
ه��ذا م��ا ج��اء ع��ى لس��ان الرئيس 
التنفيذي التحاد القتال الشجاع، الذي 
ق��ال: “إن منو البث خ��الل الصفقات 
الجغرافية  املناط��ق  االس��رتاتيجية يف 
املختلف��ة له��و إنج��از يبع��ث ع��ى 

ال��رور، ويع��د نتيجة غر مس��بوقة 
تدعم البحري��ن. فأفريقيا ذات كثافة 
س��كانية مل يص��ل لها من قب��ل اتحاد 
القتال الش��جاع واملقاتلني، وتعد هذه 
املرة األوىل لدخولها امليدان األفريقي. 
وم��ن خ��الل املش��اريع القادمة التي 
تس��تهدف الدول اآلس��يوية واالتحاد 
األورويب، س��يتم توس��عة نقاط البث 

لهذه البطولة”.

 تدريبات مفتوحة لألطفال 
في البرازيل

دع��ا اتحاد القت��ال الش��جاع األطفال 
التي  املفتوح��ة  التدريب��ات  لحض��ور 
أقيم��ت يف ملعب “ميني��ارو” يف بيلو 
هورزونت��ي بالربازي��ل، والتي تضمنت 
لنجوم  املفتوح��ة  للتدريبات  عروًض��ا 
رياض��ة فنون القت��ال املختلطة، وهم: 
املقاتل لوان سانتياجو واملقاتل لوكاس 
مارتين��ز، واملقات��ل جورج��ز باردويل 
واملقاتل لوانا بينهرو واملقاتل جيسياس 
كافاالكانت��ي. حي��ث ق��ام املقاتل��ون 
باس��تعراض مهاراته��م، ورشح فوائ��د 

مامرس��ة هذا الن��وع م��ن الرياضات 
القتالية، التي تساهم يف املحافظة عى 

منط الحياة الصحية.
ويهدف إقامة ه��ذا التجمع إىل تعزيز 
برنامج التواصل التحاد القتال الشجاع 
مع املجتمع، من أجل االلتزام والتنمية 
االجتامعي��ة للش��باب، كإح��دى رؤى 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
لتش��جيع الش��باب عى مامرس��ة هذا 
النوع م��ن األلعاب الرياض��ة واعتبار 
الرياض��ة من��ط مهم للصحة والجس��م 

السليم.
وبهذه املناسبة، قال املقاتل كافاالكانتي 
مخاطًبا األطف��ال الصغ��ار: “يف حيايت 
رأيت العدي��د من التحديات، كربت يف 
قرية صغ��رة مجاورة لريو دي جانرو، 
ولكن��ي رست بحيايت بهدف أصبو إليه، 
وال��ذي جعلن��ي بالت��ايل بط��اًل عامليًّا. 
وهذه ه��ي املرة األوىل الت��ي أتنافس 
فيه��ا يف الربازيل. أريد منكم أن تؤمنوا 
بأحالمك��م وتقدروا أس��اتذتكم. كونوا 
دامئًا ذوي نظر ثاقب وعزمية، وحافظوا 
عى حياتكم صحية وأحالمكم الكبرة”.

خالد بن حمد: نجاح”BRAVE 11” نتاج جهود متواصلة 
سموه يشيد بالتنظيم ويهنئ الفائزين في هذه النسخة 

سمو الشيخ خالد بن حمد جانب من تتويج األبطال

الرفاع             المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 

خر ممث��ل الك��رة البحريني��ة فريق 
املنام��ة أمام ال��زوراء العراق��ي بهدفني 
مقاب��ل واح��د، يف اللق��اء ال��ذي جمع 
الطرفني، مس��اء أمس عى استاد كربالء 
ضمن لقاء مؤج��ل يف املجموعة الثانية 

لكأس االتحاد اآلسيوي.
لالع��ب  به��دف  العراقي��ون  وتق��دم 
مصطفى ج��ودة يف الدقيق��ة 40، قبل 
أن يضي��ف زميله إبراهيم بايش الهدف 
الث��اين يف الدقيق��ة 47، يف حني مل ينفع 
تغي��ر  يف  املنام��ي  التقلي��ص  ه��دف 
املجري��ات، إذ جاء الهدف عند الدقيقة 

90 عرب الالعب عيل حرم.
وج��اء اللق��اء تاريخي��ا؛ ك��ون املنامة 
الفري��ق البحريني األول ال��ذي يلعب 
عى املالعب العراقي��ة بعد رفع الحظر 
ال��دويل. وبن��اء عى نتيج��ة أمس، فإن 

ترتي��ب املجموع��ة ص��ار كاآليت: العهد 
اللبن��اين متصدرا برصيد 9 نقاط، الزوراء 
العراقي 9 نقاط أيضا، الجيش الس��وري 

6 نق��اط، وأخرا املنام��ة بنقطة وحيدة 
وفقد فرصة بلوغ الدور التايل.

من جهة أخ��رى، يخوض ممثل اململكة 
اآلخ��ر يف نفس البطول��ة فريق املالكية 
لق��اء مؤجال من املجموع��ة األوىل أمام 
فريق القوة الجوية العراقي عى اس��تاد 

كربالء، عند الساعة 6 من مساء اليوم.
ويش��ر ترتي��ب املجموع��ة إىل صدارة 
الجزي��رة اللبناين برصي��د 11 نقطة، ثم 
القوة الجوية 8 نقاط، املالكية 6 نقاط، 
وأخ��را الس��ويق العامين م��ن دون أي 

نقطة.
ويس��عى املالكية لتحقيق الفوز وإبقاء 
حظوظ��ه يف التأهل للدور التايل، ويعلم 
جي��دا أن املهمة لن تكون س��هلة أمام 
الفري��ق العراقي الذي يتس��لح بعاميل 

األرض والجمهور.

حقق فريق س��رتة ف��وزا معنويا 
البحرين  فري��ق  ع��ى حس��اب 
بثالث��ة أهداف مقاب��ل واحد، يف 
اللقاء ال��ذي جمع الطرفني أمس 
ع��ى ملعب مدين��ة حمد ضمن 
افتتاح الجولة 18 واألخرة لدوري 

الدرجة الثانية لكرة القدم.
ورغ��م تق��دم البحري��ن بهدف 
لالعب خالد محم��د يف الدقيقة 
39، إال أن س��رتة عاد وس��جل 3 
أهداف حاص��دا 3 نقاط، إذ جاء 
الهدف األول ع��رب الالعب أحمد 
حس��ن يف الدقيق��ة 44، محمود 
جميل )57( وس��يد قاسم أحمد 

.)90+7(
ووصل س��رتة مع ختام املسابقة 

للنقط��ة 17، في��ام تجمد رصيد 
البحرين عند 18 نقطة.

اليوم  ال��دوري  وتختتم مباريات 
بإقام��ة 3 مواجه��ات عند 6:30 

مساء.
ويلعب قاليل مع البس��يتني عى 
ملع��ب ن��ادي النجم��ة، مدينة 
عي��ىس م��ع البديع عى اس��تاد 
مدينة خليفة الرياضية، التضامن 
م��ع الحالة ع��ى اس��تاد النادي 

األهيل.
ويحت��اج البديع لنقط��ة وحيدة 
لضامن التتوي��ج باللقب، يف حني 
أن الحالة يف حالة فوزه وخسارة 
البدي��ع، ف��إن أمر حام��ل لقب 
الدوري س��يتأجل ملباراة فاصلة، 
يف حني ضم��ن البس��يتني املركز 

الثالث.

المنامة يخسر آسيوًيا... والمالكية 
يواجه القوة الجوية اليوم

اليوم ختام دوري الدرجة
 الثانية الكروي

البالد سبورتأحمد مهدي

من التتويج جانب من منافسات “بريف 11“ محمد شاهد



تحت رعاية ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشئون الشباب، 
رئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 
البحريني��ة  س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة، يقام اليوم 
الثالث��اء حفل جائ��زة عيىس بن 
راشد للعمل التطوعي يف املجال 
الريايض )أمس��ية الوفاء( الساعة 
6:30 مساء بقاعة النخيل بفندق 
س��وفوتيل ال��زالق بتنظي��م من 

اللجنة األوملبية البحرينية.
وس��تبدأ األمس��ية بوصول راعي 
الحفل س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة، يتبعها الس��الم 
املليك، ثم قراءة آيات من القرآن 
الكري��م، يتبعه��ا كلم��ة اللجنة 

األوملبي��ة البحرينية، وأخريًا كلمة 
املكرمني، ع��ىل أن يبدأ فيام بعد 

حفل التكريم.
األوملبي��ة  اللجن��ة  وخصص��ت 
النسخة الرابعة من جائزة عيىس 
ب��ن راش��د آل خليف��ة للعم��ل 
التطوعي يف املجال الريايض ألربع 
فئ��ات من الرياضيني وهم مدراء 
املنتخبات الوطني��ة، فئة الحكام 
الدوليني، فئة رؤس��اء الفرق، فئة 
اإلعالميني والذين كان لهم جميًعا 
دور ب��ارز وإس��هامات واضح��ة 
يف االرتق��اء بالحرك��ة الرياضي��ة 

وخدمة الرياضة البحرينية.
وكان��ت اللجن��ة األوملبي��ة ق��د 
الالزمة  التحض��ريات  كافة  أنهت 
إلقامة احتفالية )أمس��ية الوفاء( 

والت��ي ستش��هد تكري��م كوكبة 

من الرياضي��ني مبختلف الفئات، 

كام ت��م توجيه الدعوة لعدد من 

الرياضية  والشخصيات  القيادات 

التي  االحتفالية  الرسمية لحضور 

تعت��ر واحدة من املبادرات التي 

أطلقه��ا س��مو الش��يخ نارص بن 

حم��د آل خليف��ة به��دف غرس 

ثقافة التكري��م والتقدير كل من 

س��اهم يف االرتقاء مبسرية العمل 
الريايض يف مملكتنا الغالية.

يذكر أن النسخة األوىل من جائزة 
عيىس بن راشد للعمل التطوعي 
أطلقت يف عام 2012 وخصصت 
للكوادر الرياضية التي أمضت 25 
سنة فام فوق يف العمل التطوعي،  
الثانية  في��ام أقيم��ت النس��خة 
ع��ام 2014 وكان��ت مخصص��ة 
لتكريم أعض��اء مجالس اإلدارات 
األوىل لالتح��ادات الرياضية التي 
تأسست عام 1974، بينام أقيمت 
النس��خة الثالثة التي أقيمت عام 
2016 م��ن الجائ��زة للقي��ادات 
الرياضية م��ن أصحاب املناصب 

الخارجية.

ناصر بن حمد يرعى حفل جائزة عيسى بن راشد اليوم
للعمل التطوعي بالمجال الرياضي 
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

تعود اإلث��ارة والندية إىل مالعب 
الدور  بانط��الق  الطائ��رة  الك��رة 
نصف النهايئ من كأس س��مو ويل 
العهد، حني يلتق��ي اليوم الثالثاء 
األه��ي وداركليب الس��اعة 7:15 
مساء عىل صالة االتحاد البحريني 
للك��رة الطائ��رة مبدين��ة عي��ىس 

الرياضية مبنطقة الرفاع.
وبناًء عىل نظام املس��ابقة يتأهل 
إىل النه��ايئ الفري��ق الفائ��ز من 
مواجهتني ويف حال التعادل بينهام 
تقام مب��اراة فاصلة لتحديد هوية 

املتأهل إىل النهايئ.
األهي يدخ��ل املواجهة منتش��ًيا 
بف��وزه بلق��ب بطول��ة ال��دوري 
بعد فوزه الكاس��ح عىل حس��اب 
املحرق بنتيج��ة 3/0، وهو يتطلع 
للمحافظ��ة ع��ىل لق��ب “أغ��ىل 
الكؤوس” الذي حققه يف املوس��م 
امل��ايض ليح��رز الثنائي��ة، حي��ث 
يق��ود الفري��ق امل��درب التونيس 

منري بن قارة الذي يتطلع لدخول 
التاريخ وحصد املزيد من األلقاب 
الق��وة الهجومية  بالتعوي��ل عىل 
الضاربة املتمثلة يف ثاليث األطراف 
والش��قيقني  الفيس  الدوميني��يك 
محم��د ون��ارص عن��ان، وض��اريب 

الص��رييف وعباس  االرت��كاز ع��ي 
الخب��از أو م��ريزا عبدالله والليرو 
أمين هرون��ة وصانع األلعاب عي 

حبيب.
ويعت��ر الهجوم الق��وي وحوائط 
الصد العالية واالستقبال من أهم 

عنارص القوة لدى فريق النسور.
وعىل الطرف اآلخر، فإن داركليب 
يسعى ملصالحة جامهريه وتعويض 
ال��دوري  مس��ابقة  يف  إخفاق��ه 
والخروج من املوس��م بحصد لقب 
جديد يف خزائنه، حيث يرشف عىل 
قيادة العنيد املدرب الوطني فؤاد 
عبدالواحد وال��ذي يعول عىل كال 
من ضاريب األطراف محمد يعقوب 
وعي إبراهيم ومحمود عبدالواحد 
إىل جان��ب ضارب��ا االرتكاز محمد 
عباس وأمين عيىس أو حسن عباس 
م��ع الليرو عي خ��ري الله وصانع 

األلعاب الخبري محمود حسن.
األداء  ع��ىل  داركلي��ب  ويعتم��د 
الجامع��ي ومتى م��ا وفق الفريق 
يف اس��تقبال الك��رة األوىل فإن��ه 
سيظهر بصورة جيدة، كام أن ذلك 
يعتم��د عىل م��دى تركيز محمود 
عبدالواحد وتألقه بجانب يعقوب 

وإبراهيم يف األطراف.

بدأت اللجن��ة األوملبية البحرينية 
التحض��ري واإلع��داد ملؤمت��ر محو 
األمي��ة البدني��ة للرشق األوس��ط 
وشامل أفريقيا والذي سيقام عىل 
أرض اململكة خ��الل الفرتة من 9 
لغاية 11 سبتمر املقبل، بالتعاون 
للرياضة  الكندي��ة  الجمعي��ة  مع 
م��دى الحياة والجمعي��ة الدولية 
ملحو األمي��ة البدنية بكندا ورشكة 

بوديوم لتنظيم املؤمترات.
وزار اململك��ة “ماريستش��ال دي 
بوديوم  رئي��س رشك��ة  أرمون��د” 
لتنظيم املؤمت��رات والتقى باألمني 
العام عبدالرحمن صادق عس��كر 
نبيل  األوملبية  األكادميي��ة  ورئيس 
طه واملنس��ق العام للمؤمتر أحمد 
حافظ، حيث بحث رئيس الرشكة 
م��ع األمني الع��ام كاف��ة النواحي 
التنظيمي��ة املتعلق��ة باس��تضافة 
املؤمتر الذي س��يقام للمرة األوىل 
ع��ىل أرض اململكة، وذلك يف إطار 
اللجنة  م��ن  املس��تمرة  الجه��ود 
األوملبية ملحو األمية البدنية والتي 
ت��أيت تنفيًذا ملب��ادرة ممثل جاللة 

املل��ك لألع��امل الخريية وش��ئون 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 

نارص بن حمد آل خليفة.
وبحث “ماريستشال دي أرموند” 
م��ع األم��ني الع��ام املس��ئوليات 
التنظيمية وتوزي��ع املهام وتاريخ 
التنفيذ ومناقش��ة كافة املتطلبات 
وكيفية  والرتويجي��ة  التس��ويقية 
التس��جيل، حي��ث أك��د عس��كر 

لتوفري  األوملبية  اللجنة  اس��تعداد 
كافة االحتياج��ات الالزمة إلنجاح 
املؤمت��ر مبا يكفل ظه��وره بأفضل 
ص��ورة ممكنة يف أول اس��تضافة 
ويحقق الفائدة من إقامة املؤمتر.

كام قام “ماريستشال دي أرموند” 
بسلس��لة من الزي��ارات امليدانية 
لبعض الفنادق املرشحة الستضافة 
املؤمتر والذي من املؤمل أن يشهد 
مش��اركة عدد كبري م��ن املهتمني 
مبح��و األمية البدني��ة من منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسيقوم ماريستشال دي أرموند” 
بإع��داد تصور متكام��ل عن أهم 
الواجب  واملس��ئوليات  املتطلبات 
توافره��ا الس��تضافة املؤمتر حيث 
تعكف اللجن��ة األوملبية بالتعاون 
م��ع باق��ي ال��رشكاء يف اإلع��داد 
الذي  العلمي  للمؤمت��ر  والتحضري 
يعتر استكامالً للجهود التي تقوم 
بها مملكة البحرين يف مجال محو 

األمية البدنية.

في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد للطائرة

عسكر استقبل رئيس الشركة المنظمة

األهلي “بطل الدوري” يالقي داركليب اليوم

األولمبية تبدأ التحضير لمؤتمر محو األمية البدنية للشرق األوسط 

حسن علي
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من لقاء سابق بين األهلي وداركليب هذا الموسم

جانب من اللقاء 

16 العًبا يشاركون في بطولة 
وزارة الداخلية للتنس

عالي يتصدر مجموعته في 
دورينا

أشاد رئيس االتحاد الريايض لألمن العام العقيد 
خالد الخياط بتوجيهات وزير الداخلية، 

ومتابعة رئيس األمن العام، املتعلقة بتنظيم 
بطولة وزارة الداخلية للتنس يف الفرتة من 18 

حتى 22 أبريل الجاري عىل مالعب التنس 
بنادي ضباط األمن العام.

جاء ذلك، خالل اجتامع اللجنة التنفيذية 
للبطولة، واملقرر أن تشهد يف أدوارها التأهيلية 

والنهائية، مشاركة 16 العًبا ميثلون 12 دولة وهم املصنفون عىل جدول 
التصنيف العام لالعبي التنس الدوليني.

وأوضح رئيس االتحاد الريايض لألمن العام أن اللجنة التنفيذية تعمل عىل 
قدم وساق لالنتهاء من كافة الرتتيبات الالزمة الستضافة البطولة، موضًحا 
أن االتحاد، أعد برنامًجا متكاماًل إلنجاح البطولة، حيث استضافت وزارة 

ITF FU�  للداخلية يف وقت سابق العديد من البطوالت آخرها بطولة
TURE للتنس يف عام 2017، مام يعكس املستوى املتميز لوزارة الداخلية 

يف استضافة وتنظيم البطوالت الرياضية املحلية والدولية.
وتم خالل االجتامع مناقشة آخر االستعدادات والتحضريات والوقوف 

عىل االحتياجات للعمل عىل تلبيتها، ومتابعة التكليفات املنوطة باللجان 
واملتمثلة يف متابعة إصدار التأشريات واستقبال الالعبني عند الوصول 

واملغادرة وترتيبات ختام البطولة، باإلضافة إىل إجراء الرتتيبات اإلعالمية 
لتغطية البطولة وجاهزية مالعب نادي ضباط األمن العام، حسب 

متطلبات االتحاد الدويل للتنس.

اعتىل فريق نادي عايل صدارة املجموعة الثالثة لدوري املراكز الشبابية إثر 
فوزه يوم أمس األول عىل فريق نادي اتحاد الريف بهدفني مقابل هدف 
واحد رغم تقدم الثاين بهدف السبق بعد نصف ساعة من انطالق املباراة 

عن طريق محمود سويد.
وبذلك، ارتفع رصيد عايل إىل سبع نقاط يف الصدارة بفارق األهداف عن 

كرانة.
ويف املباراة الثانية للمجموعة ذاتها قلب فريق مركز شباب جدحفص 

الطاولة عىل منافسه فريق مركز شباب القادسية، وذلك عندما متكن من 
تحقيق االنتصار بأربعة أهداف مقابل هدفني يف املباراة التي جمعت 

بينهام مساء يوم أمس األول عىل ااستاد نادي اتحاد الريف ضمن مباريات 
املجموعة الثالثة لدورينا. وحصد جدحفص بهذا االنتصار أول ثالث نقاط له 
محتاًل املركز الخامس، فيام بقي القادسية دون أي نقطة يف املركز األخري من 

ثالث مباريات.
وتختتم اليوم الثالثاء الجولة الثالثة للمجموعات مبباراتني ضمن املجموعة 

الرابعة، إذ يلتقي يف املباراة األوىل فريق نادي باربار )أربع نقاط( مع فريق 
أم الحصم )أربع نقاط( وذلك يف الساعة الخامسة والربع عىل استاد نادي 
اتحاد الريف، وتقام املباراة الثانية يف الساعة السابعة والربع عىل ااستاد 
نادي اتحاد الريف أيًضا بني نادي بني جمرة )ثالث نقاط( ونادي العكر 

)بدون رصيد(.

خالد الخياط 
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)وكاالت(: خالل موسم بيب جوارديوال 
األول يف إنجلييرا، تسيياءل الكثيير من 
النقيياد عييا إذا كان بوسييع املدرب 
اإلسييباين أن يحول النجاح الذي حققه 
يف إسبانيا وأملانيا إىل أسلوب قادر عىل 
التعامل مييع القوة البدنييية للدوري 
اإلنجليييزي املمتاز لكييرة القدم، دون 

التغير يف فلسفته الكروية.
ويييوم األحد أحرز مانشسيير سيييتي 
لقييب الييدوري املمتيياز قبييل خمس 
جوالت عىل النهاية، بعدما بات يتقدم 
بفارق 16 نقطة عىل أقرب منافسيييه 
مانشسيير يونايتد، وبعدما سجل 93 
هدفا لكن األرقام تروي جزء فقط من 

القصة.
ورمبا يظهر سيتي بشكل مختلف عن 
برشييلونة وبايرن ميونخ، تحت قيادة 
جوارديوال، لكن طريقة الفوز باللقب 
أثبتت أن بوسييع هذا املدرب املتمكن 
أن ينجح بطريقته الخاصة يف إنجلرا.

وانتهييى موسييم جوارديييوال األول يف 

سيييتي بتأخر فريقه بفارق 15 نقطة 
عيين تشيييليس البطييل، وبالكثر من 

عالمات االستفهام حول الفريق.
لكن نجاحه يف تحويل سيييتي ليصبح 
األفضل يف البالد، ليس سييببه الوحيد 
نشاطه بقوة يف سوق االنتقاالت بدعم 
من مالك النادي القادمني من أبوظبي 

يف اإلمارات.
فقد واصييل جوارديييوال االعتاد عىل 
أسييلوب لعبه الخاص الذي ال يعتمد 
فقط عىل االستحواذ طويال عىل الكرة، 
كييا احتيياج إىل بعض الوقييت حتى 
يسييتوعب الالعبون كيفية اسييتغالل 
املساحات يف صفوف املنافس وحسن 

التوقيت.
وورث برشلونة، بقيادة الراحل يوهان 
كرويف، طريقة اللعب الشهرة للكرة 
الهولندية يف سييبعينات القرن املايض 
والتي يطلق عليها “الكرة الشيياملة”، 
وانتهج جوارديوال هذا األسلوب وطوره 
أيضا وال يحتاج ذلك إىل مجموعة من 

الالعبني أصحاب املهارات العالية فقط 
بل إىل تغير يف عقلية الالعبني أيضا.

ويعتقييد جوارديييوال أن العييب الكرة 
املميز يسييتطيع اللعييب يف أي مركز 
يف امللعييب، بغييض النظر عيين مركزه 
الفعيل وينتظر ميين املدافعني اللعب 
بكل ارتييياح وثبات، وميين املهاجمني 
بييذل املجهود الكبر ليكونوا يف املكان 

املناسب.
وهذا املوسم نجح جوارديوال يف ما هو 
أكرث من تشييجيع املدافعني عىل مترير 
الكييرات إىل الزمالء بدال من تشييتيت 
الكرات الطويلة، وتعاقد من أجل ذلك 
مع الحارس إيدرسون لتصبح تشكيلة 
الفريق تتكون من 11 العبا بوسييعهم 
التمرييير وبصورة دقيقيية يف أي مكان 

بامللعب.
وميين ضمن صفقات سيييتي الصيفية 
التعاقييد مع كايل ووكيير، الذي أثبت 
الظهيير  مركييز  يف  نجاحييه  بالفعييل 
وكذلييك الجناح أثناء لعبه مع توتنهام 

هوتسبر، لكنه بات اآلن يشغل مركزا 
دفاعيييا أكيير يف تشييكيلة جوارديوال 
مع رغبة املييدرب يف اتجاه الظهر إىل 
االضطالع بدور العب الوسييط املدافع 

أثناء االستحواذ عىل الكرة.
ويشييعر أحد املدربييني الذين واجهوا 

جوارديييوال هذا املوسييم وهو األملاين 
ديفيد فاجرن مدرب هيدرسفيلد تاون 
باإلعجيياب بطريقة مدرب سيييتي يف 

إقناع العبيه بتغير أسلوبهم.
وقييال فاجييرن: “باإلضافيية إىل اختيار 
الالعبني يجييب أيضا أن يرشح املدرب 

لهم كيفية القيام بذلك ويجب عليهم 
االلتزام والتطبيق، األمر ليس بالسهولة 
التييي يظهر بها، األميير ال يتعلق فقط 
برشاء أفضل الالعبني ثم القيام باألمر، 

لقد فعل شيئا استثنائيا”.
ورغييم أنه مل يشييكك أحييد تقريبا يف 
قييدرة جوارديوال عىل مواصلة صحوته 
يف سيييتي، فإن السييؤال يتعلق مبدى 
قييدرة أسييلوبه عىل تييرك بصمة أكر 
عىل األسيياليب الخططية للمدربني يف 

الدوري املمتاز.
ورمبا يكون جوارديوال قد وضع معيارا 
جديدا، لكن ليفربول أظهر بانتصاراته 
الثالثيية عىل سيييتي هذا املوسييم أن 
هنيياك أيضا أسيياليب أخرى بوسييعها 
تحقيق النجاح، ما قد يعني أن طريقة 

بيب رمبا تناسب صاحبها فقط.
وخيياض فاجييرن تجربة قصييرة بهذا 
األسييلوب مع الفريق الثاين لبوروسيا 
دورمتوند األملاين لكنه تخىل عن هذه 

التجربة رسيعا.

بيب جوارديوال 

جوارديوال ينجح في الرهان الكبير

اشبيليه ديبورتيفو- 
برش��لونة س��لتا- 
ليغانيس فياريال- 

ان�����ت�����ر- ك���ال���ي���اري

ل��ي��ف��رك��وزن- ب��اي��رن

توتنهام ب��راي��ت��ون- 

20:30
22:00
22:30

21:45

 21:45

21:45
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الدوري االسباني

الدوري االيطالي

كأس ألمانيا

الدوري االنجليزي

الجولة 33 

33

نصف النهائي

مؤجلة

فينسنت كومباني 

محمد صالح

تقنية حكم الفيديو المساعد 

)وكاالت(: قبييل أن تنطلق احتفاالت 
مانشسر سيتي، بإحراز لقب الدوري 
اإلنجليييزي املمتاز لكييرة القدم، بدأ 
القائييد فينسيينت كومبيياين، التفكر 
يف املوسييم املقبل، وكيفية االحتفاظ 

باللقب.
وفوجئ كومباين، مثل اآلخرين، بفوز 
وست بروميتش ألبيون املفاجئ عىل 
مانشسيير يونايتد بهدف نظيف يوم 
األحد، ليتأكد فوز سيتي باللقب قبل 

5 جوالت من النهاية.
ويف الوقت الذي تحدث فيه كومباين 
عن فخره بحمل شييارة قيادة سيتي 
للفييوز بلقب الدوري للمييرة الثالثة 
منذ انضامييه، فإن املدافع البلجييك 
البالغ عمره 32 عاما حث فريقه عىل 

السعي وراء املزيد من النجاح.

ومل يفييز أي فريييق بلقييب الدوري 
اإلنجليييزي مرتييني متتاليييني منذ أن 
أحييرز مانشسيير يونايتييد اللقب 3 
مييرات متتالييية بييني 2006 و2009، 
بينييا عيياىن آخيير ثالثة أبطييال من 
تراجع حاد يف املوسم التايل للتتويج.

ومع زيادة قوة املنافسيية يف الدوري 
وكذلك القييوة الرشائية لييكل أندية 
املسابقة فإن مهمة االحتفاظ باللقب 

أصبحت أصعب كثرا.
لكن كومباين قييال إن الهدف املقبل 

سيتمثل يف االحتفاظ باللقب.
“سييكاي  شييبكة  كومبيياين  وأبلييغ 
سييبورتس”: “ال ميكن ضييان ذلك.. 
كنت محظوظا بإحراز اللقب 3 مرات 
لكني أخفقييت أيضا يف عدد ماثل.. 

أشعر اليوم بسعادة”.

وتابييع: “لكيين زماليئ اهتمييوا كثرا 
بكالمييي عندمييا قلت أريييد أن أرى 
كيييف سيييكون رد الفعييل اآلن.. مل 
يسبق يل االحتفاظ باللقب وأريد أن 
أرى إن كان بوسييع هييذا الفريق أن 

يحقق ذلك ويحصد نجاحا أكر”.

ويييأيت هييذا اللقييب لكومبيياين بعد 
هيمنة أكر من آخر مرتني.

ففييي 2012 وتحييت قيييادة روبرتو 
مانشيييني أحرز سيتي اللقب بفضل 
هييدف قاتييل لسييرجيو أجويرو يف 
الجوليية األخييرة أمييام كوينييز بارك 
رينجييرز، بينييا توج بلقييب 2014 
مع املييدرب مانويييل بليجريني بعد 

منافسة مثرة.
وهذه املرة عادل سيييتي رقا قياسيا 
يف إحراز اللقب قبل آخر 5 مباريات 
ويف الواقييع كان متألقا وخرس مرتني 

فقط وأحرز 93 هدفا.
وقال كومباين: “الفارق أننا هذه املرة 
لعبنا بثبات كبر يف املسييتوى طوال 
املوسييم ولعبنا باملسييتوى الذي كان 

من املتوقع أن نقدمه”.

)وكاالت(: كشييف املييري، محمييد 
صييالح، العب ليفربول اإلنجليزي، عن 
أهم هدف له يف املوسييم الجاري مع 

الريدز.
وقييال صييالح، إن فوز فريقييه بلقب 
دوري أبطييال أوروبا لكرة القدم، أهم 

عنده من أي مجد شخيص.
وأحرز صالح هدفه رقم 40 مع فريقه 
يف كل املنافسييات هذا املوسييم خالل 
فييوز ليفربييول 3 - 0 عييىل بورمنوث، 
يف الدوري االنجليزي املمتاز السييبت 
املايض، ويتقدم السييباق عييىل الفوز 
بجائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا.

وفيياز ليفربييول 1-5 عىل مانشسيير 
سيييتي، يف النتيجيية اإلجالييية لدور 
أوروبييا،  أبطييال  دوري  يف  الثانييية 

وسيلتقي يف الدور قبل النهايئ للبطولة 
مع رومييا االيطايل، بينييا يأمل صالح 
)25 عاما( أن تسييتمر مسرة نجاحات 

فريقه.
وردا عىل سييؤال عا يفضلييه.. جائزة 
شييخصية أم لقب دوري األبطال، قال 

صالح: “الفوز بدوري األبطال”.
وأضيياف الالعييب املييري: “إذا كان 
أمامي خيار فإنني بالطبع أختار دوري 
األبطييال.. ألن الفييوز بييه يشء هائل 
بالنسييبة للجميييع وال أهتييم مبا دون 

ذلك”.
وأحرز صالح 30 هدفا يف 32 مباراة يف 
الدوري االنجليزي املمتاز هذا املوسم، 
وهو األول له مع الفريق الذي يقوده 
املييدرب األملاين يورجيين كلوب، وهو 

مرشييح أيضا بقوة للفوز بجائزة رابطة 

الالعبييني املحرفني كأفضييل العب يف 

إنجلرا.

سيييلتقي  اإلنجليييزي،  الييدوري  ويف 

ليفربول مع وست بروميتش ألبيون يف 

21 أبريل الجيياري، قبل مواجهة روما 

ذهابا بقبل نهايئ دوري األبطال بعدها 

بثالثة أيام.

)وكاالت(: قال آرسني فينجر، مدرب 
آرسيينال، إن قرار تأجيل اسييتخدام 
تقنييية حكييم الفيديو املسيياعد يف 
الدوري اإلنجليزي، ملا بعد املوسييم 
املقبييل يعني تأخيير البطولة األوىل 
للعبيية الشييعبية عيين نظراتها يف 

الدول األخرى.
واتفقييت فرق الييدوري اإلنجليزي 
املمتاز عىل عدم اسييتخدام التقنية 
يف موسم 2019-2018 بعد تجربتها 
يف مباريات كؤوس محلية وتضارب 

اآلراء بشأنها.
وتابع فينجر للصحافيني بعد هزمية 
فريقييه اللندين 1-2 أمام نيوكاسييل 
يونايتييد أمييس األحييد: “الييدوري 
اإلنجليزي خييرج إىل الوجود بفضل 

أناس تفكرهم منفتييح.. عموما أنا 
أعتقييد أنه بقييرار التأجيل أصبحنا 

نتخلف وراء بقية دول العامل”.

“أجيال  الفرنيييس:  املدرب  وأضاف 
الشييباب اعتادت عىل تقنية حكم 
املسيياعد.. ورمبييا يركوننا  الفيديو 

بسييبب تطبيييق هييذه التقنية يف 
بلدان أخرى”.

الييدوري  فييإن  “لألسييف  وأردف: 
اإلنجليييزي املمتاز مييرة أخرى قرر 
التقنية، وأنا شييخصيا  عدم تطبيق 

أعتقد إنه قرار سيىء جدا”.
وأشييار مدرب آرسيينال: “شييهدت 
جميع املباريات الكبرة هذا املوسم 
أخطاء تحكيمييية وكان من املمكن 
تجنييب كل ذلييك بتقنييية حكييم 
الفيديييو املسيياعد، وبصفة خاصة 
يف مبيياراة بني ليفربول ومانشسيير 

سيتي يف دوري بطال أوروبا”.
وسيلتقي آرسيينال مع ضيفه وست 
هييام يونايتد يف الدوري اإلنجليزي، 

األحد املقبل.

تحدي كومباني  

حلم صالح 

تحذير فينجر  

)وكاالت(: أكد فرناندو سانتوس، املدير الفني للمنتخب الرتغايل 
األول لكرة القدم، أن منتخب بالده ليس من املرشحني للفوز ببطولة 

كأس العامل 2018 بروسيا، رغم فوزه قبل عامني بلقب بطولة كأس 
أمم أوروبا 2016، ووجود كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الالعب 

األفضل يف العامل العام املايض بني صفوفه.
وكشف املدرب الرتغايل عن هوية املنتخبات التي يرشحها للفوز 
باملونديال هذا الصيف، حيث قال: “بالنسبة يل، الرازيل وأملانيا 

وإسبانيا واألرجنتني وفرنسا”.
وأضاف سانتوس يف تريحات نقلها عنه املوقع الرسمي لالتحاد 
الدويل لكرة القدم “فيفا”: “أنا أقول هذا بسبب قوتهم الكبرة 
واملستوى االستثنايئ لهذه الفرق، باإلضافة إىل خرتهم الكبرة يف 

املحافل الكرى ونجاحاتهم”.
واستطرد قائال: “نحن نعرف أننا لسنا ضمن املرشحني ونقبل بأفضلية 

الفرق األخرى يف الرشح، ولكن هذا ال يعني أننا بال طموح وهدف 
واضح بالسعي وراء الفوز يف كل مباراة”.

وتابع املدرب الرتغايل )63 عاما(: “نحن مجموعة قوية للغاية 
ومتاسكة، نحن متواضعون ولكن ندرك أننا أصحاب مستوى جيد، ال 
نعتقد أننا أفضل من أي فريق آخر، ولكننا نؤمن كثرا مبستوانا وبأن 

هزميتنا أمر صعب”.

)وكاالت(: واصل لوكاس فاسكيز، العب ريال مدريد، 
حديثه عن ركلة الجزاء التي أثارت الجدل، خالل مواجهة 

يوفنتوس اإليطايل، بإياب ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا.
واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء يف الدقائق األخرة 

لصالح لريال مدريد، سجلها الرتغايل كريستيانو رونالدو 
بنجاح، ليقود املليك لنصف نهايئ البطولة.

وقال فاسكيز، خالل تريحاته لصحيفة “ماركا”: “بعض 
الناس يتأملون من وصول ريال مدريد لنصف نهايئ دوري 

األبطال 8 مرات عىل التوايل”.
وأضاف: “ذلك يخلق الحسد، ولكن علينا التعايش مع 

ذلك، فالكثر يشعرون بالسعادة عندما نتعرث”.
وعن ركلة الجزاء أمام يوفنتوس، أوضح: “هي ركلة جزاء، 

إنها واضحة متاًما، لقد تم مناقشة الركلة يف إسبانيا أكرث 
من إيطاليا”.

وحول مواجهة بايرن ميونخ املرتقبة،علق: “بايرن واحد 
من أكر األندية يف أوروبا، وستكون مباراة رائعة”.

وأتم: “خاميس رودريجيز يلعب لبايرن، وهو صديق يل، 
ولكن ال أمتنى له أن يصل لنهايئ البطولة”.

سانتوس يتمسك بالواقع

نجاح ريال يؤلم البعض
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“BBK“ يكـــرم مـوظفــيه القـــدامــى

البحري���ن والكويت  بن���ك  احتف���ل 
موؤخرا بتك���رمي 103 من موظفيه ممن 
خدموا البنك ل�شنوات طويلة، �شاهموا 
خالله���ا بدور فع���ال يف جن���اح وتعزيز 
امل���ايل  القط���اع  يف  الرائ���دة  مكانت���ه 

وامل�رصيف. 
اأقي���م احلفل يف قاع���ة املوؤمترات 
بفن���دق اخللي���ج، بتاري���خ 16 اأبري���ل 
2018، وذل���ك حت���ت رعاي���ة الرئي�س 
واالإدارة  �شات���ر  ريا����س  التنفي���ذي 

التنفيذية للبنك. 
كم���ا ح����رص الفعالي���ة عبدالعزي���ز 
اأحم���دي ممثال ع���ن نقاب���ة امل�رصفيني 

مبملكة البحرين. 
الت���ي  املنا�شب���ة  ه���ذه  وخ���الل 
حتظ���ى باأهمي���ة خا�ش���ة ل���دى البنك، 
والت���ي يقيمها �شنوي���ا تزامنا مع عيد 
العم���ال، ق���ام �شات���ر بتق���دمي الدروع 
التذكارية ومكافاآت نقدية للموظفني 
واملوظفات الذين اأم�شوا 5، 10، 15، 
20، 25،  30، 35 و40 �شنة من العطاء 
البن���ك  خدم���ة  يف  املخل����س  والعم���ل 

وحتقيق ر�شا عمالئه. 
وبه���ذه املنا�شب���ة، اأ�ش���اد ريا�س 
�شاتر بجهود املوظف���ني واملوظفات 
خالل عملهم مع البنك، ووجه لهم خال�س 
التحي���ة والتقدي���ر عل���ى م�شاهماتهم 
البن���اءة يف تعزي���ز مكانة البن���ك قائال: 
“ال�ش���ك اأن جن���اح اأي موؤ�ش�ش���ة يرتكز 

على العمل اجلاد الذي يبذله العاملون 
فيها، ومدى تفانيهم يف العمل، وروح 
العمل اجلماعي ال�شائدة بينهم، ف�شال 
ع���ن �شعيه���م ال���دءوب نح���و حتقي���ق 
التغريات  التط���ور املهن���ي ومواكب���ة 
ال�شائ���دة يف االأ�ش���واق، واحلر�س على 
تلبي���ة احتياجات عمالئنا الك���رام. واإن 
هذا احلف���ل يعد اأي�ش���ا فر�شة �شانحة 
لتعزي���ز التزامن���ا وتر�شي���خ ثقافتن���ا 
املوؤ�ش�شية القائمة على اأ�شا�س كفاءة 

املوظفني االأوفياء”.
وق���د جنح بنك البحري���ن والكويت 
عل���ى م���دى تاريخ���ه العري���ق املمت���د 
الأك���ر م���ن 48 �شن���ة يف احلف���اظ على 
مكانت���ه الريادي���ة وزي���ادة ربحيته من 
عام اإل���ى اآخر. ويع���ود الف�شل يف ذلك 
اإلى ال�شيا�شة احلكيم���ة التي ينتهجها 
البنك يف احلفاظ على املوظفني ذوي 

الكفاءات العالية.
م���ن جانب���ه، ����رصح املدي���ر الع���ام 
ملجموع���ة امل���وارد الب�رصي���ة وال�شوؤون 
االإدارية ح�شان بور�شيد: “يحر�س بنك 
البحري���ن والكويت عل���ى اال�شتثمار يف 
العن�رص الب����رصي وتهيئة البيئة العملية 
املالئمة واملنا�شبة له يف �شبيل  تنميته 
وتطويره وااللتزام ببناء عالقات طويلة 
االأمد م���ع كل موظف من خالل االحتفاء 
باإجنازاتهم وتقديره���م على التزامهم 

وتفانيهم يف العمل”. 

“مايكروسوفت” تطلق جهاز “سرفيس بوك 2” في البحرين 

تطوير الخدمات الجوية في المطار “إبدار” ينظم ورشة في التكنولوجيا المالية

 طرح���ت �رصك���ة مايكرو�شوف���ت اأم����س 
احلا�ش���وب املحمول “�رصفي����س بوك 2” يف 
مملك���ة البحرين، وه���و جه���از �شامل يجمع 
ما ب���ني ق���وة الكمبيوتر املكتب���ي ومرونة 
الكمبيوت���ر املحمول عرب جه���از واحد يوفر 
قدرات عالية للم�شتخ���دم وميزات متنوعة 

يف مرونة التنقل واال�شتخدام.
وقال مدير ت�شوي���ق منتجات �شريف�س 
االأو�ش���ط  ال����رصق  مايكرو�شوف���ت  ل���دى 
واإفريقي���ا اأون���ور األتينتا����س “اإن البحرين 
موط���ن للمتخ�ش�شني الذي���ن يبحثون عن 
االإنتاجي���ة يف  التنق���ل وموا�شل���ة  مي���زات 
نف����س الوقت، لذا توا�ش���ل مايكرو�شوفت 
التزامها الرا�شخ مب�شاعدة كل فرد ومنظمة 
يف الع���امل على حتقيق املزي���د، واليوم من 
خ���الل ،�رصفي�س ب���وك 2‘ ال يهم ما اإذا كنت 

مطور برامج اأو فناًنا رقمًيا اأو م�شمًما اأو مهند�ًشا، فاجلهاز اجلديد يوفر 
جميع امليزات التي تلبي احتياجات امل�شتخدم يف كل االأوقات”.

ويجمع “�رصفي����س بوك 2” الت�شميم اجلمايل الرائ���ع مع قوة االأداء، 

اإذ ميت���از اجله���از اجلدي���د باأح���دث 
معاجل���ات اجلي���ل الثامن م���ن اإنتل 
ك���ور وكذلك معاجل���ات الر�شوميات 
G - و1050   1060“  ململمي���زة
االإ�شدار  ForceGTX”، ويعد هذا 
اأقوى ب�5 اأ�شعاف من جهاز �رصفي�س 

بوك االأ�شلي.
التقدميي���ة  العرو����س  وتظه���ر 
�شا�ش���ة  عل���ى  باوربوين���ت  م���ن 
بجه���از  اخلا�ش���ة  “بك�شل�شن����س” 
�رصفي�س ب���وك 2 بج���ودة عالية، كما 
اأن ال�شا�شة تتما�شى مع ميزة اللم�س 
املتع���دد، وكذلك تتواف���ق كلًيا مع 
قلم �رصفي�س ال�شوئ���ي، اإ�شافة اإلى 
ذلك اأع���ادت مايكرو�شوفت هند�شة 
الوحدات مثل لوحة املفاتيح ولوحة التتبع، مما ح�شن من جتربة الكتابة 
وا�شتجابة لوحة التتبع و�شهولة ف�شل ال�شا�شة عن اأجهزة مايكرو�شوفت 

االأ�شلية.

اأعل���ن م�رصف اإبدار اإمتام 22 موظفا 
من موظف���ي امل�رصف لور�ش���ة تدريبية 
التكنولوجي���ا  جم���ال  يف  متخ�ش�ش���ة 
املالية، نظمه���ا امل�رصف موؤخرا يف مقره 
الرئي����س باملنام���ة وذلك مل���دة اأ�شبوع 

كامل. 
الور�ش���ة  ه���ذه  ت�شمي���م  ومت 
التدريبي���ة، التي حملت عن���وان “اآليات 
فه���م التكنولوجي���ا املالي���ة”؛ بغر����س 
اإط���الع موظف���ي امل�رصف عل���ى الفر�س 
التكنولوجي���ا  الت���ي توفره���ا  الواع���دة 
املالية، وتعريفه���م باأهم التطورات يف 
ه���ذا املج���ال، والتي ت�شم���ل التداوالت 
يف العم���الت االإلكرتوني���ة، والبيتكوين، 
اإ�شاف���ة اإلى اآلي���ات اال�شتفادة من هذه 

التكنولوجيا يف العمل امل�رصيف. 
و����رصح الرئي����س التنفي���ذي اأمي���ن 
�شجين���ي “يعم���ل م����رصف اإب���دار حالي���ا 
عل���ى تطبي���ق التكنولوجي���ا املالي���ة يف 

جميع عملياته، كم���ا اأنه يعكف على بناء 
فري���ق من اأف�شل اخل���رباء يف االقت�شاد 
االإ�شالم���ي الرقم���ي. اإن ه���ذه الور�ش���ة 
التدريبي���ة تتواف���ق م���ع اإ�شرتاتيجيتنا 
موظفين���ا  تزوي���د  عل���ى  املرتك���زة 
بامله���ارات الالزم���ة التي تدع���م عملية 
تطبيق امل�رصف للتكنولوجيا املالية يف 

اأعماله وذلك ب�شكل فاعل”. 

مملك���ة  “حكوم���ة  اأن  واأ�ش���اف 
البحري���ن، وم����رصف البحري���ن املركزي، 
يبذالن جه���ودا جبارة يف جع���ل البحرين 
مركزا اإقليميا وعاملي���اً يف التكنولوجيا 
املالية، وامل�رصف حري�س على اأن يكون 
اأحد الداعمني له���ذه اجلهود عن طريق 
الرتكيز على تطوير خدماته املقدمة يف 

جمال االقت�شاد الرقمي االإ�شالمي”. 

مط����ار  �رصك����ة  ا�شت�شاف����ت   
البحري����ن، اجله����ة امل�شوؤول����ة ع����ن 
البحري����ن  مط����ار  وت�شغي����ل  اإدارة 
ال����دويل، ور�شة عمل ملوظفيها عن 
تطوي����ر اخلدم����ات اجلوي����ة قدمها 
نائب الرئي�����س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
ا�شرتاتيجي����ات الط����ريان الدولي����ة 
ج����ان م����ارك تروتي����ه، وامل�ش����وؤول 
االأول للممار�شة و�شالمة  التنفيذي 

الطريان واإدارة املخاطر يف موؤ�ش�شة 
ا�شرتاتيجي����ات الط����ريان الدولي����ة 

بيرت اآدامز.
الت����ي  الور�ش����ة،  وتناول����ت 
ا�شتمرت لي����وم واحد، جوانب مهمة 
الت�شويق����ي  الو�ش����ع  مث����ل  ع����دة، 
ملط����ار البحرين ال����دويل يف ال�شوق 
ط����ريان  �رصك����ة  ودور  االإقليمي����ة، 
اخللي����ج يف املط����ار، واأهمية تطوير 

اخلدم����ات اجلوية وكيفي����ة االإعداد 
م����ن  ع����دد  اإل����ى  اإ�شاف����ة  لذل����ك، 

املوا�شيع االأخرى. 
العم����ل  ور�ش����ة  يف  و�ش����ارك 
عملي����ات  اأق�ش����ام  م����ن  موظف����ون 
اال�شرتاتيجي����ة  وتنفي����ذ  املط����ار 
اإل����ى  اإ�شاف����ة  االأعم����ال،  وتطوي����ر 
اأق�ش����ام التطوير وال�ش����وؤون الفنية 

والتجارية.

منتجع درة البحرين ينظم مهرجان األنشطة البحرية

 اأقام����ت اإدارة منتجع درة البحرين 
مهرجان االأن�شط����ة البحرية يوم اجلمعة 
املواف����ق 13 اأبريل، اإذ ت�شمن العديد 
م����ن الفعالي����ات والريا�ش����ات البحرية 
لالأطف����ال وال�شب����اب مث����ل التجدي����ف 
على االأل����واح املائية وريا�ش����ة اليوغا 

واالألع����اب ال�شاطئي����ة وتزامن ذلك مع 
“Bahrain Wake” للتزل����ج  ع����ودة 
البحري يف افتتاحية مو�شمهم اجلديد.

الفعالي����ات  �شم����ن  ذل����ك  ياأت����ي 
املنتج����ع  يقيمه����ا  الت����ي  والربام����ج 

اأ�شبوعيا للمالك وعائالتهم.
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17 ابريل 

 1790
والعامل  الكاتب  وفاة 
بنيامني  االم���رك���ي 

فرانكلني. 

 1893
مولد ال�شاعر الروماين 
برتوكفا  ق�شطنطني 

يف اال�شكندرية. 

1894
م������ول������د ال����زع����ي����م 
نيكيتا  ال�شوفييتي 

خرو�شوف.

 1935
ع�شبة  جم��ل�����س  وج���ه 
االم������م ال����ل����وم ال���ى 
احل��ك��وم��ة االمل��ان��ي��ة 
ت�شليح  اع��ادة  ب�شبب 
ج��ي�����ش��ه��ا خم��ال��ف��ة 
ن�����ش��و���س م��ع��اه��دة 

فر�شاي.

 1939
اع�������الن ج���م���ه���وري���ة 

جواتيماال.

 1941
امام  بلغاريا  ا�شت�شالم 
خالل  االملانية  القوات 
احلرب العاملية الثانية. 

1946
عن  الفرن�شيني  جالء 

�شوريا.

1961
امل��ح��اول��ة ال��ت��ي ق��ام 
�شد  املتمردون  بها 
ل��غ��زو كوبا  ك��ا���ش��رتو 
با�شم   ت��ع��رف  وال��ت��ي 

خليج اخلنازير.

مسافات

تذاكر السينما في السعودية بـ 5 دنانير

مزيج فريد من الكوميديا والتراجيديا برؤية الصقر:

 “البيادر” يشارك بـ “الجسر” في مهرجان الكويت الدولي للمينودراما 

اعلن ر�شميا عن اأ�شعار تذاكر ال�شينما يف ال�شعودية والتي �شتفتح اأول ابوابها 
بتاريخ 18 اأبريل اجلاري و�شتكون بدءا من 5 دنانر بحرينية واعلى بح�شب ال�شالة 
والتقنيات، ويتوقع اخلرباء اأن ت�ش����ل قيمة مبيعات التذاكر يف اململكة �شنوياً اإلى 
مليار دوالر. و�شتفتح اأول �شالة �شينمائية يف مركز امللك عبداهلل املايل بالعا�شمة 
الريا�س، و�ش����يتم خالل اخلم�س �ش����نوات املقبلة، افتتاح 40 �ش����الة �ش����ينما يف 15 
مدينة �ش����عودية، حيث من املتوقع اأن يتم افتتاح 350 �ش����الة عر�س ت�شم 2500 
�شا�ش����ة يف ال�ش����عودية بحلول 2030، و�ش����يتم ا�ش����تحداث 30 األ����ف وظيفة دائمة، 
و130 األ����ف وظيف����ة موؤقتة. و�ش����تكون �رشكة AMC التي تعترب م����ن اأكرب �رشكات 
العر�س ال�ش����ينمائي يف العامل، والتي تدير نحو 1000 �ش����الة عر�س ونحو 11 األف 
�شا�ش����ة عر�س حول العامل من اأوائل ال�رشكات التي دخلت اململكة لتقدمي �ش����االت 
ال�ش����ينما بخربته����ا الطويلة. وقال املدي����ر التنفيذي ل�رشك����ة AMC اآدم اأريون اأن 
االأماكن العامة يف ال�ش����عودية ال تف�شل بني اجلن�شني، وال اأعتقد اأنه �شيكون هناك 
ف�ش����ال، ولكن بالتاأكيد �ش����يكون هناك بع�����س اأوقات العر�س املخ�ش�ش����ة للرجال 

واأخرى للن�شاء فقط.

البحرينية زينب غازي تكشف سر لقب البطريق 

نفت الفنان����ة البحرينية زينب غازي خرب ا�ش����تبعادها 
من م�شل�شل “�شماء �ش����غرة”، موؤكدة اأنها رف�شت العمل 

ب�شبب ارتباطها بت�شوير م�شل�شل “حياة ثانية” يف دبي.
واأو�ش����حت “زين����ب” خ����الل لقائها يف برنام����ج “ليايل 
الكويت”، مع �ش����عود بو�شهري اأن �شبب حتقيقها ال�شهرة 
يف وقت ق�شر يعود اإلى ذكائها يف االختيار باالإ�شافة اإلى 

العمل مع جنوم كبار يف الكويت.
واأك����دت “غ����ازي” اأنه����ا االأق����وى م����ن ب����ني الفنانات 
البحريني����ات يف الدرام����ا الكويتي����ة وذلك ب�ش����بب اإتقانها 

اللهجة الكويتية بطالقة.
وك�شفت الفنانة زينب غازي �رش لقب “البطريق” الذي 
اأ�ش����بح متداوال بني معجبيها قالت: “�شبب لقب البطريق 
الأنه ع�ش����ق الطفولة وال�ش����يء الوحيد الذي ا�ش����تهرت فيه 
عن����د اجلمهور ه����و حمبت����ي الكب����رة للبطري����ق لدرجة اأن 
فانزاتي �شجلوا ا�شمي على هواتفهم املحمولة البطريق”.
واأ�ش����ارت زين����ب اإل����ى اأن الفنان����ة زه����رة عرفات هي 
جنم����ة البحرين حالي����ا “ولي�س هيفاء ح�ش����ني” ولفتت اإلى 

اأن النجمتني اإلهام علي و�ش����ابرين بور�شيد تربطها بهما 
عالقة �ش����داقة قوي����ة، ولكن تعترب اإله����ام علي هي كامتة 

ا�رشارها. 
وردت الفنانة زينب غازي على اتهامها باأنها ال متلك 
مقوم����ات يف التمثي����ل بل فق����ط طلة جميلة على ال�شا�ش����ة 
قائلة “هذا الكالم غر �ش����حيح بل اعترب ادائي االقوى من 

بنات جيلي”.
ودافع����ت الفنان����ة زينب غازي ع����ن زميلته����ا الفنانة 
ال�ش����عودية نرمني حم�ش����ن، والهج����وم الذي تعر�ش����ت له 

ب�شبب امل�شهد الفا�شح لها مب�شل�شل “ �شيف بارد “. 
وقالت زينب خالل حلولها �شيفة بربنامج “ ع ال�شيف 
“، “ كل ها الهجوم على نرمني الأنها �شعودية. . لو اأنها منا 
�ش����عودية ما كان كل ها الهجوم “. وتابعت زينب غازي، “ 
وانا اأق����ول لها برافو.. وانا من خالل رحلتي للريا�س راأيت 
اأن اجلمه����ور ال�ش����عودي يفتخ����ر بيها لها جمه����ور جبار يف 

ال�شعودية.. فهي من اأوائل الفنانات ال�شابات هناك “.

عودة األسماء الكبيرة

المسلسالت الخليجية في رمضان.. اختيارات متنوعة بإخراج بحريني
ينتظر ع�شاق امل�شل�ش����الت اخلليجية يف �شهر 
رم�ش����ان املقب����ل الدرام����ا اخلليجي����ة ال����ى جانب 
امل�رشية، خ�شو�ش����ا بع����د النجاح الكبر وانت�ش����ار 
ه����ذه امل�شل�ش����الت التلفزيوني����ة التي �ش����تتواجد 
ه����ذا العام باأكرث 10 م�شل�ش����الت لعدد من النجوم 

البحرينيني ومن اخلليج وهذه اأهمها:

“الخطايا العشر” 
ي�ش����ور حالي����ا يف اململكة م�شل�ش����ل “اخلطايا 
الع�����رش” م����ن تاألي����ف الكات����ب ح�ش����ني امله����دي 
واإنت����اج الفنان قحط����ان القحط����اين، وبطولة عدد 
متمي����ز م����ن اأبرز جن����وم الدراما اخلليجي����ة، ومنهم 
عبداملح�ش����ن النم����ر، وعب����داهلل بو�ش����هري، ونور، 
وهيفاء ح�ش����ني، وقحطان القحط����اين، ورمي ارحمه 
وروان مه����دي، وعبداهلل ملك، وفاطمةاحلو�ش����ني، 
و�شعودبو�شهري، واآخرين. ويعد امل�شل�شل جتربة 
درامي����ة ثرية بامل�ش����امني االجتماعي����ة تدور حول 
�شوؤال رئي�ش����ي هو ما الذي يجلب الندم لالن�شان؟ 
وم����ن املتوقع امل�ش����اركة يف ال�ش����باق الرم�ش����اين 

املقبل.

“عطر الروح”
الفنانة هدى ح�ش����ني تطل عل����ى جمهورها يف 
رم�شان 2018 من خالل امل�شل�شل الكويتي “عطر 
الروح” ال����ذي ينتمي اإلى نوعية الدراما النف�ش����ية 
االجتماعية، وجت�شد هدى ح�شن �شخ�شية الدكتورة 
النف�ش����ية “عط����ر” وه����ي �شخ�ش����ية جتد نف�ش����ها 
و�ش����ط كم م����ن املواجهات مع جملة ال�شخ�ش����يات 
الت����ي حتيط بها، ويف ع����وامل من االأجواء النف�ش����ية 
املركبة ل�شخ�شيات كل منها يتحرك بهدف ووازع 
�شخ�ش����ي حاد ومرك����ب، ويعر�س امل�شل�ش����ل على 
قناة �شما دبي، وي�شارك فيه اأو�س ال�شطي، ح�شني 
املن�ش����ور، عبر اأحمد وغره����م، والعمل من كتابة 

عالء حمزة واإخراج حممد القفا�س. 

“العاصوف” 

اأم����ا جنم الكوميدي����ا ال�ش����عودية الفنان نا�رش 
الق�ش����بي يظهر خالل املو�ش����م الرم�شاين امُلقبل 
يف اإطار تراجيدي من خالل م�شل�ش����ل “العا�شوف”، 
الذي تدور اأحداث امل�شل�ش����ل حول التغرات التي 
طراأت على مدينة الريا�س خالل اخلم�شة عقود من 
الزمان، حيث ير�شد ما يعرف بالطفرة والتحوالت 
الفكري����ة التي طالت بع�����س املجتمع. والعمل من 

كتابة عبد الرحمن الوابلي. 

“بدون فلتر” 
يخو�س النجم ال�ش����عودي عبد اهلل ال�ش����دحان 
املناف�شة الدرامية يف رم�شان 2018 عرب م�شل�شل 
“بدون فلرت”، الذي تدور اأحداثه يف اإطار مت�ش����ل 
منف�شل حول عدد من الق�ش����ايا االجتماعية، ومن 

هذه املوا�شيع: التوبة، احلية �شارت حية، غ�شالة 
جدي، ب����دون عنوان، الدراجون، اأخ����ت رجال، مادة 
77، �ش����يفي �ش����وير، كريك، النح����ات، وغرها من 
املوا�ش����يع. وُي�ش����ارك يف بطولة امل�شل�شل يو�شف 
اجلراح و�ش����عد اخل�رش واإبراهيم احل�شاوي وعبداهلل 
ال�شناين، والكويتيني �ش����عد الفراج وح�شن البالم 
وفاطمة احلو�شني ونرمني حم�شن واأمرة حممد. 

“الخافي أعظم”
اأما الفنان عبد االإمام عبد اهلل والذي يعترب من 
الوجوه اخلليجي����ة املعروفة لدى اجلمهور امل�رشي 
من املقرر اأن ي�ش����ارك الفنانة هيا عبد ال�ش����الم يف 
بطولة م�شل�ش����ل “اخلايف” املقرر عر�ش����ه اأي�ًشا يف 
مو�ش����م رم�ش����ان امُلقبل. وتدور اأحداث امل�شل�شل 

يف اإط����ار درامي حول فتاة ا�ش����مها )ح�ش����ة( تعاين 
يف حياتها ب�ش����بب عدد من امل�شاكل االأ�رشية، لكن 
رغم هذا حت����اول اأن ال تظهر ذلك للمقربني منها، 
لكن يقع لها حادث مما يوؤدي اإلى معرفة ما كانت 
تخبئه من اآالم ب�ش����بب هذه امل�ش����اكل. وي�شارك يف 
بطولة امل�شل�ش����ل ليلى عبداهلل وعبد اهلل الباروين 
ومرام وعلي كاكويل واأحمد العو�شي وروان العلي 
ونا�رش الدو�رشي والراحل الفنان عبد اهلل الباروين. 

“روتين” 
ي�شارك امل�شل�شل الكويتي”روتني” ماراثون 
درام����ا رم�ش����ان 2018، وهو م����ن بطول����ة الفنانة 
الكويتي����ة اإله����ام الف�ش����الة والفن����ان خال����د اأمني 
وتاألي����ف عل����ي الدوح����ان واإخ����راج عي�ش����ى ذياب. 
وتدور اأحداثه يف اإط����ار درامي حول املواقف التي 
يعي�شها النا�س خالل حياتهم العادية والتي تت�شم 
بالروت����ني وال����ذي قد ينت����ج عنه الرتاب����ة وامللل، 
م����ن خ����الل زوج����ة تت�����رشف بطريقة جتع����ل زوجها 
يع����اين هو وكل من له عالقة بزوجته، �ش����واء االأهل 
اأو االأ�ش����دقاء اأو اجلران. “�ش����ر ت�شات” يخو�س 

الفنان ال�ش����عودي فايز املالكي ال�ش����باق الدرامي 
الرم�ش����اين مب�شل�ش����ل “�شر ت�ش����ات”، وهو عبارة 
عن حلقات درامية ق�شرة تتحدث عن م�شتجدات 
املجتمع ال�ش����عودي بع����د انفتاحه الثقايف ب�ش����كل 

كوميدي.

“مع حصة قلم” 
تخو�س النجمة الكويتية حياة الفهد ال�ش����باق 
الرم�ش����اين امُلقب����ل من خالل امل�شل�ش����ل الكويتي 
“م����ع ح�ش����ة قل����م”، الت����ي انته����ت من ت�ش����ويره 
االأيام املا�ش����ية، ويدور امل�شل�شل يف اإطار درامي 
اجتماع����ي حول امراأة تن�ش����ى ما ي����دور حولها طول 
الوقت، مما ي�ش����طرها اإلى اأن حتتفظ بورقة وقلم 
لتدوي����ن اأبرز االأم����ور وتاأخذها معه����ا يف اأي مكان. 
امل�شل�ش����ل من تاأليف علي الدوحان ، وي�ش����ارك يف 
بطولته حي����اة الفهد، حممد جاب����ر، زهرة اخلرجي، 
با�ش����م عبد االأمر، يعقوب عبد اهلل، م�شاري البالم 
، ن����ور الغن����دور، فوز ال�ش����طي، اإلهام علي، �ش����هد 

الكندري، وغرهم.

    BUZZ      
أحداث

يهدد اأمر ما �ش���المتك ويوا�ش���ل ما 
ح�شل معك �شابقاً 

يفرت����س اأن تتنبه اأكرث الى توقيت 
التمارين الريا�شية

انتبه ل�شحتك ولعالقاتك باالآخرين، 
وخذ االأمور بروية 

ميكن���ك اأن تق���دم عمالً اأف�ش���ل من 
ال�شابق

ريا�شة امل�شي مهمة جداً، وت�شاعدك 
على التفكر 

تعمل الظروف لل�ش���ر مب�ش���اريعك 
قدماً اإلى االمام 

ق���د ال تكون مرتاح البال، وال�ش���بب 
كرثة امل�شكالت 

ال��ق��ي��ود  م���ن  ت��ت��ح��رر  اأن  ع��ل��ي��ك 
املفرو�شة عليك

الني���ات جتاه���ك لي�ش���ت �ش���ليمة، 
فاحلذر واجب 

تفتح لك الفر����س املهنية اأبوابها 
لتظهر لك االآفاق 

االنفعاالت غر م���ربرة، وهي توؤدي 
اإلى تاأزمي العالقة 

تتكل���ل جه���ودك بالنج���اح ويفت���ح 
القدر اأبواباً جديدة 
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ي�ش����تعد م�����رشح البي����ادر للم�ش����اركة يف 
للمينودرام����ا  ال����دويل  الكوي����ت  مهرج����ان 
ال����ذي �ش����يقام يف الف����رتة م����ن 25 الى 30 
اأبري����ل اجلاري مب�رشحية بعنوان “ �ش����اأبحر” 
م����ن تاألي����ف واإخ����راج الفنان جمال ال�ش����قر 
ومتثيل الفنان ح�ش����ن حممد، و�شينوغرافيا 
الفن����ان عبداهلل ال����درزي وتنفي����ذ الديكور 
حمد عا�ش����ور. امل�رشحية تتحدث عن اإن�ش����ان 
يحلم بعد تخرجه من املدر�ش����ة اأن ي�ش����بح 
مدر�ش����ا يف مدر�ش����ته وهي مدر�ش����ة �شالح 
الدين االأيوبي، نظرا لتعلقه ال�ش����ديد بهذه 
ال�شخ�ش����ية وكذلك يعتز بالقومية العربية. 
هذا االإن�شان يعي�س اأحالم اليقظة يف حجرته، 
ونتيج����ة لهذه احلالة ت�ش����ور اأن قرار تعينه 
مدر�ش����ا قد �ش����در وعلى هذا االأ�ش����ا�س بداأ 
ي�ش����تعد يف كيفية التعامل م����ع الطلبة ومع 
املدر�ش����ني وكيف �ش����يكون الو�شع العام 
يف املدر�ش����ة، وت�ش����ر اأح����داث امل�رشحية يف 
ت�ش����اعد وخليط من الكوميديا والرتاجيديا 
حيث ب����رع الفنان ال�ش����اب ح�ش����ن حممد يف 
اإيجاد توليفة خا�شة وفريدة تعك�س موهبة 
وقدرات����ه �ش����واء يف امل�����رشح الكومي����دي اأو 

امل�رشح اجلاد.
بروف����ات  وقائ����ع  ح�����رشت  “الب����الد” 
امل�رشحية و�ش����جلت هذه الوقفة مع املخرج 

جمال ال�شقر:

مزيج جميل ورائع بين الكوميديا 
والتراجيديا.. ما الرسالة التي تود 

إيصالها عبر هذا العمل؟

االإن�ش����ان  ان  باخت�ش����ار  ر�ش����التي 
الكث����رة  تناق�ش����اته  م����ن  وبالرغ����م 
وتردداته وال�شعوبة التي يلقاها يف كل 
زم����ان ومكان اال انه �ش����يبقى يف النهاية 
اإن�ش����ان ي����درك ويعرف ما حوله وي�ش����عر 
بكل �شيء. ف�شخ�شية �شالح يف امل�رشحية 
�شخ�ش����ية رجل يعي�س حلم اليقظة بكل 

معن����ى الكلم����ة ولك����ن م����ع ذلك 
يدرك احلقيقة ويعرف الطريق 

ال�ش����حيح وينح����از لل�ش����واب 
ويرف�س اخلطاأ.

وعل��ى أي أس��اس اخت��رت الفنان 
حسن محمد؟

ح�ش���ن حمم���د فن���ان مب���دع وميتل���ك 
اإمكان���ات كث���رة �ش���واء يف الكوميدي���ا او 

الرتاجيديا. 

“تحدٍ صعب”
اأم���ا الفنان ح�ش���ن حممد فق���د اأكد ان 
م���ن اهم ����روط التمي���ز هو اال�س���تمرارية، 
فدون اال�ش���تمرارية لن يكون هناك �ش���يء 
ا�ش���مه اإب���داع، وبالرغ���م م���ن توقف���ه ع���ن 
تق���دمي االأدوار اجل���ادة لف���رتة ت�ش���ل الى 
خم�س �ش���نوات اإال انه عاد يف الفرتة االأخرة 
بكل ق���وة وق���دم اأدوارا نال عليه���ا جوائز 

يف مث���ل دوره يف م�رشحي���ة “رماد 
رم���اد” مع املخرج عي�ش���ى 

ال�شنديد مبهرجان اوال 
امل�رشحي احلادي ع�رش. 

“ه���ذه  وي�ش���يف 
جهدا  تتطل���ب  امل�رشحية 

كب���را وتركي���ز غر 
عل���ى  طبيع���ي 

اعتب���ار اإنني 
ممث���ل 

حي���د  و
على 

الدق���ة يف كل  امل����رشح وه���ذا يعن���ي 
�ش���يء. .يف احلركة و�ش���بط االإيق���اع وحتى 
االن�ش���جام الداخل���ي، واجلمي���ل وال�ش���عب 
اأي�ش���ا يف امل�رشحي���ة هو تداخ���ل الكوميديا 
يف الرتاجيديا وه���ذا بحد ذاته اختبار وحتد 
�ش���عب، اذ علي���ك ان تبدع يف ه���ذا الطرف 
االأخ���ر دون نق�ش���ان او  وكذل���ك الط���رف 
زي���ادة، وه���ذا التح���دي الذي فر�ش���ه علي 
املخرج جمال ال�ش���قر “ حبيته كثرا “ واإن 
�شاء اهلل اأكون على قدر امل�شوؤولية واأقدم 

دورا يعجب اجلمهور. 

“ديكور مبسط”
وب���دوره اأو�ش���ح الفن���ان 
م�ش���مم  ال���درزي  عب���داهلل 
ال�شينوغرافيا ان امل�رشحية 
يف  �شت�ش���ارك  وكونه���ا 
مهرجان خارج البحرين 
فم���ن املوؤك���د ان 
الديك���ور  يك���ون 
مب�ش���طا لت�شهيل 

حرك���ة التنقل، ف�ش���يكون الديك���ور عبارة 
عن قطعة واحدة فقط ولكنها �شت�ش���تخدم 
يف جميع امل�ش���اهد واملواقف، اما االإ�ش���اءة 
فلن تكون يف البقعة اخلا�ش���ة باملثل واإمنا 
يف امل�رشح ككل بغية اإ�ش���فاء �شورة جمالية 
عل���ى العم���ل، والزلن���ا نتباح���ث يف االأم���ور 
الفنية املتعلقة بال�شينوغرافيا قبل ال�شفر 

اإلى الكويت للم�شاركة باملهرجان.

“تكريم جاسم النبهان”
يجدر بالذكر ان املخرج الكويتي ح�شني 
املفيدي يراأ�س جلنة االختيار وامل�ش���اهدة 
مبهرج���ان الكوي���ت ال���دويل للمينودرام���ا 
والذي �ش���يحمل يف هذه الدورة اإ�شم الفنان 
القدير جا�شم النبهان، حيث داأب املهرجان 
عل���ى اإطالق ا�ش���م احد الفنان���ني الكبار يف 
الكوي���ت واخلليج العرب���ي، فالبداية كانت 
م���ع الفن���ان عبدالعزي���ز احل���داد، وم���ن ثم 
الفنان الراحل احمد ال�شالح وبعدها الفنان 
�ش���عد الفرج والدورة االخرة حملت ا�ش���م 

الفنان حممد املن�شور.

طارق البحار

اأ�سامة املاجد

متابعة: حمرر م�سافات
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ا�شت�ش���افت دار الرفاع العودة موؤخرا اأم�ش���ية مميزة 
قدمت خاللها فرقة دار الرفاع العودة فقرات للمو�شيقى 
البحرينية التقليدية االأ�شيلة، وذلك �شمن مهرجان ربيع 

الثقافة الثالث ع�رش.
وخالل االأم�ش���ية، قدمت الفرقة جمموعة من االأغنيات 
الرتاثية امل�ش���هورة يف البحرين واملنطقة، و�شط ح�شور 
وتفاعل احل�ش���ور من اأهايل املنطقة واملهتمني بالرتاث 

غر املادي ململكة البحرين.
وتوا�ش���ل هيئة البحرين للثقافة واالآثار جهودها يف 
���ون تراث اململكة غر امل���ادي، والرتويج له من خالل  �شَ
مثل هذه االأم�شيات املو�ش���يقية والربامج الفنية االأخرى 

التي ُتعنى بفن ال�شوت البحريني بالدرجة االولى.

تبددت خم���اوف �رشكة نيو�ش���ين�رشي، املنتجة لفيلم 
“تراب املا�س”، من ط���رح الفيلم بدور وقاعات العر�س 
خ���الل مو�ش���م عيد الفط���ر املقب���ل، وق���ررت الدخول يف 
املع���رتك ال�ش���ينمائي بقوة، ليخو�س جترب���ة قوية خالل 
املو�ش���م ال�ش���ينمائي االأول يف م�رش. ووق���ع االختيار على 

مو�شم عيد الفطر، ب�شبب خروج بع�س االأفالم من ال�شباق، 
مثل “الديزل”، واقرتاب خروج “3 �ش���هور” من املو�شم. 
وبداأت ال�رشكة خطتها الرتويجية من خالل طرح بو�شرتات 
لطاقم الفيلم ب�شورة منفردة، وت�شتمر اخلطة الرتويجية 

خالل الفرتة املقبلة وعلى مدار االأ�شابيع املقبلة.

• جانب من حفل الدار العودة 	

أمسية 
مميزة 

بدار الرفاع 
العودة 

ضمن “ربيع 
الثقافة”

• املخرج جمال ال�شقر 	
واأحمد جا�شم يتابعان 

الربوفة

• فريق العمل 	

• عبداهلل الدرزي 	

• ح�شن حممد 	



رم�ضان املقبل دون “باب احلارة”
يغيب امل�ضل�ضل ال�ضوري ال�ضهري “باب احلارة” عن �ضا�ضات رم�ضان هذا العام؛ لأ�ضباب مت�ضاربة، 

مل يتم تاأكيد اأي منها بعد.
ويف �ض���بتمرب 2006، اأطّل على امل�ض���اهدين م�ضل�ض���ل “باب احلارة” الذي كان عمال �ضاميا ملفتا، 
يتحدث عن نخوة اأهل احلارة وم�ض���اكلهم اليومية. و�ض���ّم جنوما �ضوريني من الطراز الأول، كان اأبرزهم 
ب�ضام كو�ضا وعبا�س النوري و�ضامر امل�رصي. وات�ضمت املوا�ضم الثالثة الأولى من امل�ضل�ضل بالت�ضويق، 
و�ض���ارت على خّط النجاح ب�ضبب احلبكة الدرامية املتقنة. وكذلك، كانت لأدوار النجوم احل�ضة الكبرية 

يف جناح امل�ضل�ضل، فتلك ال�ضخ�ضيات تنّوعت بني العمالة والن�ضال والبطولة.
وعلى الرغم من اأن وهج امل�ضل�ضل خفت بدءا من اجلزء الرابع، اإل اأنه ا�ضتمر حتى و�ضل اإلى 9 اأجزاء، 
عر����س اآخرها العام املا�ض���ي.  واأخذ القائم���ون على العمل باإحياء ال�ضخ�ض���يات التي توفيت يف الأجزاء 
الأول���ى يف حماولة ل�ض���خ احلياة فيه من جديد.  لكن اخلطوة مل جت���د نفعا، اإذ تعّر�س العمل للكثري من 
النتقادات. ومع ذلك، بقي املف�ّض���ل بالن�ض���بة للقناة املنتجة،، وكان املنتج املنّفذ ب�ضام املال الراعي 
الأول للم�ضل�ضل.  ومل يتم تاأكيد الأ�ضباب التي تغيب امل�ضل�ضل هذا العام، ولكن حتى اللحظة، مل يعلن 

عن العمل البديل الذي �ضتتبناه القناة املنتجة بعد “باب احلارة”.

القد�س عا�ضمة لل�ضياحة العربية 2018

اأمريكي ت��زوج ابنته وعندما 
اأجنبت قتلها مع طفلها

اأف���ادت �ض���حيفة “ذا �ض���ن” بوق���وع جرمية 
�ضنيعة يف كارولينا ال�ضمالية بالوليات املتحدة، 
بقيام رجل بقتل ابنت���ه وطفلها الذي اأجنبته منه 
و�ضخ�س اآخر م�ض���تخدما م�ضد�ض���ا. بداأت الق�ضة، 
عندم���ا رغب���ت الفتاة كي���ت )18 عام���ا( بالعثور 
على والده���ا الذي كان قد تركه���ا يف دار الأيتام 
بع���د ولدتها وتبنتها عائل���ة اأخرى يف عام 1998. 
ومتكنت كيت م���ن العثور عل���ى اأبيها احلقيقي، 
بف�ض���ل مواقع التوا�ض���ل الجتماع���ي. وبعد ذلك 
انتقل���ت للعي����س معه حيث كان يقي���م مع زوجته 
اجلدي���دة وابنتي���ه. وبع���د فرتة دخل���ت الفتاة يف 
عالق���ة غرامي���ة حميم���ة م���ع والدها وحمل���ت منه 
�ض���فاحا وهو ما ت�ض���بب بانهيار عائلت���ه وانتقال 

زوجته وابنتيه اإلى مكان اآخر للعي�س

القمة العربي��ة تدعم تنظيم 
املغرب لكاأ�س العامل

طالب���ت القم���ة العربي���ة يف دورته���ا ال�29، 
املنعقدة بالظه���ران، الدول العربية بدعم امللف 

املغربي لتنظيم نهائيات كاأ�س العامل 2026. 
وق���ال وزي���ر اخلارجي���ة والتع���اون ال���دويل 
املغربي، نا�رص بوريطة، يف ت�رصيح �ض���حايف عقب 
اختتام اأ�ض���غال القمة: “اإن القم���ة العربية اأكدت 
بالإجم���اع دعمه���ا تر�ض���يح املغرب ل�ضت�ض���افة 
اأن  واأ�ض���اف   .”2026 الع���امل  مناف�ض���ات كاأ����س 
“القمة طالب���ت كل الدول بتق���دمي الدعم التام 

وامل�ضاندة الكاملة لهذا الرت�ضيح العربي”.
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األخيرة

تقنية جديدة لك�ضف “الفيديوهات املفربكة”
اأعل���ن عم���الق حمركات البح���ث “غوغل” اأخ���ريا اأنه ط���ور اأداة ملالحقة الفيديوه���ات املفربكة 
املنت����رصة عل���ى الإنرتنت. وقال اأحد مط���وري غوغل، يف موؤمت���ر تنقي مبدينة فانكوف���ر الكندية اإن 
 فكرة الأداة اجلديدة اأتت يف ظل مرحلة يزداد فيها انت�ض���ار الأخبار املفربكة. وح�ض���ب ما اأورد موقع 
“thestar”، فاإن التقنية اجلديدة تقارن بني حركة فم واأ�ض���نان املتحدث لك�ضف تلك التي تقلده 
وت�ض���ع على ل�ض���ان كالما مل يتفوه به. واأ�ضارت اإلى اأن التقنية بعد اأن تراقب اأداء املتحدث املعني 
فاإنها تخل�س اإلى ما يعرف ب�” ال�ضفة املثالية”. و�ضتقوم التقنية اجلديدة مب�ضح املحتوى املزيف، 
ف�ض���ال عن ال�ض���ماح للم�ض���تخدمني بالإبالغ عن هذه املواد. ومث���ل اأي تقنية اأخرى له���ا حدين، الأول 
Reality Defen d“ غوغل” �ض���يتعاون مع اآخرين من اأجل تطبيق“  إإيجابي والثاين �ض���لبي، ذلك فاإن

er”، الذي ي�ضتعمل تلقائيا يف مت�ضفحات الإنرتنت بحثا عن الفيديوهات املفربكة.

 Social
media

جي�س اجلرذان يت�ضبب 
بكارثة يف الهند

قالت �ض���حيفة “ديل���ي ميل” الربيطانية اإن اآلف اجلرذان اأ�ض���قطت مبن���ى مكونا من 3 
طوابق يف الهند، الأمر الذي كاد اأن يودي بحياة عائلة من ثمانية اأ�ضخا�س.

واأظهر مقطع فيديو مثري حلظة �ش���قوط املبنى، الواقع بالقرب من معبد مانكي�ش���وار يف 
اأغرا، �ض���مال الهند. وبح�ضب امل�ض���در، فاإن اجلرذان ظلت ل�ضنوات حتفر حتت اأنفاق املنزل، 
حتى اأ�ضعفت الأ�ض�س واأتلفت اأنابيب ال�رصف ال�ضحي.  وت�ضببت الأمطار الغزيرة التي هطلت 
على املنطقة، م�ض���اء ال�ض���بت، اأي�ضا يف اإ�ضعاف اأ�ض����س البيت وانهياره. وقال �ضاحب املنزل 
الواق���ع يف حي “كا�ض���ريي غات”، الذي ي�ض���هد “غزو اجل���رذان”، اإنهم فروا م���ن املنزل قبل 
�ض���اعات قليلة من �ض���قوطه بعدما �ض���عروا باأنه مل يع���د “اآمنا”. وق���ال رايف ماثور من جمل�س 
املدينة اإن �ضاحب املنزل حاول بجميع الطرق والو�ضائل املمكنة التخل�س من الفئران، لكنه 

مل ينجح، م�ضريا اإلى اأن اآخر حل كان اأمامه هو مغادرة املبنى هو وعائلته.

اإ�ضبيلية تنب�س باحلياة يف “معر�س اأبريل”
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مواقيت 
الصالة

ال�ضعودي�ة حت�ض�ل عل�ى 664 ب�راءة اخت�راع يف 2017 
حّلت اململكة العربية ال�ضعودية يف املرتبة 23 
م����ن اأ�ض����ل 92 دولة يف الع����ام 2017 من حيث عدد 
براءات الخرتاع املمنوحة بح�ض����ب ت�ض����نيف مكتب 
الولي����ات املتح����دة ل����رباءات الخ����رتاع والعالم����ات 
التجارية، وكانت غالبية ب����راءات الخرتاع املمنوحة 
يف املج����ال العلمي. واأ�ض����ارت “�ض����تات نانو” التي 
تن�����رص يف بداي����ة كل ع����ام تقري����راً عن و�ض����ع العلوم 
النانوي����ة والتكنولوجيا والبتكار يف العام ال�ض����ابق، 
اإلى اأن اململكة العربية ال�ضعودية ُمنحت 664 براءة 

اخرتاع العام املا�ضي مقارنة ب�517 براءة اخرتاع يف 
ع����ام 2016، و409 براءات اخ����رتاع يف العام 2015. 
وبّينت اأن الرقم املحقق يف اململكة العام املا�ض����ي 
كان اأكرب من عدد براءات الخرتاع امل�ضجلة يف الدول 
العربي����ة جمتمع����ة للفرتة نف�ض����ها. وج����اءت جامعة 
املل����ك فهد للب����رتول واملع����ادن يف الع����ام اجلاري 
باملرتبة ال�ضابعة من بني اأول 10 جامعات يف العامل 
من حي����ث عدد ب����راءات الخ����رتاع املمنوح����ة. وقال 
مدي����ر اجلامعة التي تتخذ من مدين����ة الظهران مقراً 

لها يف �ض����ياق تعليقه: “�ضجلت اجلامعة 183 براءة 
اخ����رتاع يف ع����ام 2017، متخطية بذل����ك جامعة جونز 
هوبكينز، وهارفرد، ومعه����د كاليفورنيا للتقنية”.  
واأ�ض����اف خال����د ال�ض����لطان: “جتاوز جمم����وع براءات 
الخرتاع امل�ضجلة با�ض����م اجلامعة 800 براءة اخرتاع 
ويزي����د ه����ذا العدد عل����ى 60 % من اإجم����ايل براءات 
الخرتاع امل�ض����جلة جلمي����ع جامعات ال����دول العربية 
الت����ي تربو على 300 جامعة”. وبلغت ح�ض����ة جامعة 
املل����ك فهد للب����رتول واملع����ادن اإلى جان����ب �رصكة 

اأرامكو ال�ض����عودية التي ُمنحت 233 براءة اخرتاع يف 
ع����ام 2017، نحو ثلث����ي العدد الإجم����ايل من براءات 
الخرتاع العام املا�ض����ي.  وكانت ال�رصكة قد ح�ضلت 
يف الع����ام 2016 عل����ى 175 ب����راءة اخ����رتاع جديدة، 
وتقدمت بطلبات للح�ض����ول على 285 براءة اخرتاع 
جدي����دة. وتتزامن ه����ذه الأرقام امل�ض����جلة مع تركيز 
اململكة العربية ال�ضعودية على التحول الإلكرتوين 
وحت�ض����ني الفر�س يف عدد من احلقول املتنوعة من 

التكنولوجيا وال�ضياحة والفنون وريادة الأعمال.

مهمة فائق��ة الأهمية للبحث 
عن كواكب تدعم احلياة

اأعلن���ت وكال���ة الف�ض���اء الأمريكية )نا�ض���ا( 
و�رصكة “�ض���بي�س اإك�س” اأنهما �ض���تطلقان، اأم�س، 
قم���را �ض���ناعيا جديدا، م���ن اأجل البح���ث والعثور 
عل���ى كواك���ب اأخرى تدع���م احلي���اة. ويطلق على 
القمر ال�ض���تطالعي اجلديد ا�ضم “TESS”، وهو 
مكل���ف باكت�ض���اف “الآلف م���ن الكواك���ب خ���ارج 
املجموع���ة ال�ضم�ض���ية”، ح�ض���ب موق���ع “نا�ض���ا”. 
وذكر امل�ض���در اأن القمر ال�ض���تطالعي �ضينطلق 
 SpaceX Falcon“ �ض���اروخ  عل���ى  الثن���ني 
9”، م���ن جمم���ع “Space 40”، يف حمط���ة “كيب 
كاناف���ريال” للق���وات اجلوية والف�ض���ائية بولية 
فلوريدا الأمريكية. و�ضتق�ضي املركبة الف�ضائية 
بعد و�ض���ولها نحو عامني يف ا�ضتق�ضاء 200 األف 
من اأملع النجوم القريبة من ال�ض���م�س؛ للبحث عن 

كواكب خارج جمموعتنا ال�ضم�ضية.

زهور الزعفران يف وادي خوخولوف�سك يف جبال تاترا بالقرب من مدينة زكوبن، بولندا.
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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

الطق�س معتدل وغائم احيانا مع 
فر�ضة لت�ضاقط امطار رعدية 

هذه الليلة ويف ال�ضباح وت�ضكل 
غبار خفيف يف وقت لحق.

الرياح �رصقية من 8 اإلى 13 عقدة مع 
هبات قد ت�ضل اإلى 35 عقدة هذه الليلة 
ويف ال�ضباح الباكر وتتحول اإلى �ضمالية 

وت�ضل من 15 اإلى 20 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب 
ال�ضواحل ومن 3 اإلى 5 اقدام يف عر�س البحر 
وقد يرتفع اإلى 8 اقدام اثناء الهبات. درجة 

احلرارة العظمى 31 وال�ضغرى 23 درجة مئوية.

اأعلنت املنظمة العربية لل�ضياحة اختيار القد�س عا�ضمة لل�ضياحة العربية للعام 2018. 
واأو�ض���ح رئي����س املنظم���ة العربية لل�ض���ياحة بندر اآل فهي���د اأن اختيار القد�س عا�ض���مة 
لل�ض���ياحة العربية للع���ام 2018 جاء بناًء على مق���رتح تقدمت به املنظمة العربية لل�ض���ياحة، 
يف اجتماع���ات املجل�س الوزاري العربي لل�ض���ياحة يف دورته الع�رصي���ن، التي عقدت يف القاهرة 

)دي�ضمرب 2017(، وموافقة املجل�س على املقرتح.
ووج���ه اآل فهي���د �ض���كره اإلى رئي�س الهيئ���ة العامة لل�ض���ياحة والرتاث الوطن���ي الرئي�س 
الفخ���ري للمنظمة العربية لل�ض���ياحة �ض���احب ال�ض���مو امللكي الأمري �ض���لطان بن �ض���لمان بن 
عبدالعزيز، لدعم ومتابعة �ضموه القرار، وما جتده املنظمة من دعم دائم من �ضموه ومن وزراء 

ال�ضياحة العرب وجامعة الدول العربية لتحقيق ر�ضالتها يف دعم ال�ضياحة يف الوطن العربي.

يجذب مهرجان “معر�س اأبريل”، الذي يقام يف العا�ض���مة الأندل�ض���ية اإ�ض���بيلية يف الفرتة من 
15 اإلى 21 اأبريل، الآلف من الزوار كل عام، اإذ ي�ض���ارك �ض���كان املدينة يف ا�ضتعرا�ضات باخليل 

مرتدين الأزياء التقليدية )اإي بي اأيه(.
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