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املنامة - وزارة الداخلية: عقد وزير الداخلية 
الفريق الرك����ن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 
اأم�����س اجتماًعا م����ع املحافظني، بح�ش����ور املن�شق 
العام للمحافظات. ووّجه وزير الداخلية اإلى �رضورة 

تطوي����ر الأن�شط����ة التوعوي����ة يف املج����ال املروري 
وربطه����ا باملتغريات احلالية. و�شمل جدول اأعمال 
الجتم����اع عدًدا من الق�شاي����ا وامل�شاريع املتعلقة 
ب�ش����وؤون املحافظ����ات، والتي يت����م تنفيذها على 

اأر�����س الواقع، اإذ اطلع الوزي����ر على التقرير الذي 
قدمه �شمو حمافظ اجلنوبية ال�شيخ خليفة بن علي 
اآل خليفة ب�ش����اأن مو�شم الرب، م�شرًيا اإلى انخفا�س 

عدد البالغات والق�شايا بن�شبة 46 %.

تناول تقرير �شادر ع���ن الوكالة العاملية 
للت�شنيف الئتماين “موديز” اأم�س الكت�شاف 
النفط���ي الكبري الذي اأعل���ن يف البحرين اأخرًيا، 
ويحت���وي على احتياطات م���ن النفط ال�شخري 

تقدر باأك���ر من 80 مليار برمي���ل، وكمية من 
الغاز الطبيعي ت���راوح بني 10 و20 تريليون 

قدم مكعب.
 وذك���ر التقري���ر اأن الكت�ش���اف اإذا م���ا مت 
ا من جانب �رضكات  التحقق منه فنيًّا واقت�شاديًّ
عاملية باأنه يغطي تكاليفه، فاإنه �شي�شتقطب 

ال�شتثم���ار اخلا����س يف قط���اع الطاق���ة ل���دى 
البحري���ن يف امل���دى القري���ب، و�شيزي���د م���ن 
العائ���دات احلكومي���ة على امل���دى املتو�شط، 
وبالت���ايل �شيخف����س م���ن العجز امل���ايل لدى 

اململكة، فيما �شيدعم جودة الت�شنيف 
الئتماين للبالد على املدى الطويل.

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: اأكد وزي����ر اخلارجية 
ال�شي����خ خالد بن اأحمد بن حمم����د اآل خليفة اأن انتخاب 
مملكة البحرين بع�شوية جلنة املنظمات غري احلكومية 
للف����رة من 2019 اإلى العام 2022، خالل الت�شويت 

ال����ذي جرى باملجل�س القت�ش����ادي والجتماعي التابع 
لالأم����م املتح����دة يف نيوي����ورك، يعك�س ثق����ة وتقديرا 
دوليا لل�شيا�شة احلكيمة لعاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد ب����ن عي�شى اآل خليفة، وحر�س جاللته على 

تر�شي����خ جميع احلق����وق واحلريات والعم����ل اجلماعي 
الفاع����ل واملنظم م����ع احللف����اء والأ�شدق����اء لتحقيق 

اأه����داف ومقا�ش����د منظم����ة الأم����م املتح����دة 
واإر�شاء الأمن وال�شلم الدوليني.

يف عر�ض قدمه �سمو حمافظ اجلنوبية باجتماع وزير الداخلية مع املحافظني

يف انت�سار �سيا�سي جديد بالجتماع الأممي

انخفا�ض البالغات 46 % يف مو�سم الرب

االئتماين ت�سنيفها  يدعم  بالبحرين  النفطي  االكت�ساف  “موديز”: 

البحرين تفوز واإيران تخرج من جلنة املنظمات غري احلكومية

وظيفة األف   12 “موندليز” يخلق 

الزياين: متفائلون ال�ستثناء البحرين من الر�سوم االأمريكية

البحرين اخلام�سة عربيا يف كفاءة االإنفاق احلكومي 

        اأمل احلامد من احلد

اأك���د �شمو ال�شي���خ عي�شى ب���ن �شلمان بن 
حمد اآل خليفة اأهمية ت�شجيع ال�رضكات العاملية 
عل���ى ال�شتثم���ار يف البحري���ن؛ مل���ا تتمتع به 
اململكة من مقوم���ات اقت�شادية وبيئة جاذبة 

لال�شتثمار. 
ج���اء ذلك لدى افتتاح �شمو ال�شيخ عي�شى 
بن �شلم���ان بن حمد اآل خليفة امل�شنع اجلديد 
التابع ل�رضكة “مونديليز اإنرنا�شونال” �شباح 

اأم�س مبنطق���ة البحرين العاملية لال�شتثمار يف 
احلد. وقال وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
زاي���د الزياين اإن امل�شن���ع مبثابة اأحد الأهداف 
با�شتقطاب ا�شم عامل���ي يف جمال متخ�ش�س، 
و�شيخل���ق نح���و 12 األف وظيف���ة يف القت�شاد 
البحرين���ي، لفًت���ا اإلى اأن القيم���ة الت�شديرية 
للم�رضوع���ني عندم���ا ي�شل الإنت���اج اإلى ذروته 

�شت�ش���ل اإلى نح���و 500 مليون دولر 
�شنوًيا.

        املحرر االقت�صادي من احلد

اأب���دى وزي���ر ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة 
زاي���د الزي���اين تفاوؤل���ه ب�ش���اأن اإم���كان ا�شتثناء 
البحرين م���ن الر�شوم الت���ي فر�شتها الوليات 

ال�شل���ب  واردات  عل���ى  الأمريكي���ة  املتح���دة 
والأملنيوم. واأملح اإلى نتائج اإيجابية  قد تثمرها 

زيارت���ه الأخ���رية لأم���ريكا واملباحثات 
التي اأجراها هناك بهذا اخل�شو�س.

احتلت البحرين الرتيب اخلام�س عربيا 
وال���� 22 عامليا يف كف���اءة الإنفاق احلكومي 
وفق���ا ملوؤ�رض املنتدى القت�ش���ادي العاملي 

2017 - 2018. ويقي�س املوؤ�رض مدى كفاءة 
احلكومات يف عدم التبذير والإ�رضاف، واإنفاق 
الإيرادات العامة على امل�رضوعات واخلدمات 

وال�شلع بكفاءة مبا ي�شمن امل�شلحة 
الوطنية.
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تفوز بجائزة ال�سحافة العربية 
فئة "ال�سحافة ال�ستق�سائية" 

�سلق القوانني يف اأطول جل�سة بتاريخ الربملان
ال�سحي وال�سمان  لالإفال�ض  مادة   277 لإقرار  ماراثونية  �ساعة  حقق اإجنازات عظيمة عربيا ودوليا... �سمو رئي�ض الوزراء: 12 

اأم�ش���ى املنتخب���ون - عل���ى م�ش����س - اأطول 
جل�شة نيابية بتاريخ البحري���ن، وحلت حمل اجلل�شة 
الأط���ول، الت���ي �شه���دت مناق�ش���ة م����رضوع قان���ون 
امليزاني���ة العام���ة للدولة بدور النعق���اد الرابع من 

برملان 2002. 
وا�شتمرت اجلل�شة اإلى قرابة 12 �شاعة. وعكف 
الن���واب عل���ى اإق���رار مواد م����رضوع قان���ون ال�شمان 

الجتماعي البالغة 82 مادة.
وق���د ت�شدق ا�شتعارة �شطر البيت الذي اأورده 
اأبومت���ام يف حما�شته والقائل “رع���اِك �شماُن اهلل يا 
اأم مال���ٍك”؛ لتكون عنوان انعقاد اجلل�شة واإقرار اأحد 

القوانني املهمة بتاريخ املجل�س.
واأو�ش���ح النائ���ب حمم���د الأحم���د اأن احلكوم���ة 
�شتدف���ع 350 دينارا لكل مواطن اأي ما يعادل 250 
ملي���ون دينار تقريبا �شنويا اإل���ى �شندوق ال�شمان 

ال�شحي.
ويف �شي���اق اآخر، اعر����س النائ���ب عبداحلميد 
النجار عل���ى ال�شتدارك على ج���دول اأعمال اجلل�شة 

باإ�شاف���ة م����رضوع قان���ون التنظي���م والإفال�س الذي 
يحت���وي 195 مادة ملراجعته يف اأقل من ن�شف يوم، 
واعتربه اأمرا م�شتحيال. اأو�ش���ح النائب اأحمد قراطة 

اأن حتديد 15 يوم���ا ملناق�شة م�رضوع قانون باإ�شدار 
القان���ون ب�شف���ة ال�شتعجال قب���ل ترحيله 

ملجل�س ال�شورى “مدة غري كافية”.

قيادة خادم احلرمني لالأمة تبعث الثقة بامل�ستقبل

املنام���ة - بنا: ق���ال رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
اإن قيادة عاهل ااململكة العربية ال�شعودية خادم 
احلرمني ال�رضيفني امللك �شلم���ان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود مل�شرية الأمة العربية لتعزيز الت�شامن 
والتالح���م العربي تبعث فين���ا الثقة والتفاوؤل يف 

م�شتقبل اأكر اأمًنا وا�شتقراًرا.
واأك���د �شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
يف برقي���ة تهنئة اإل���ى خادم احلرم���ني ال�رضيفني 
مبنا�شب���ة النج���اح الكب���ري ال���ذي حققت���ه القم���ة 

العربي���ة التا�شع���ة والع����رضون “قم���ة القد����س”، 
العت���زاز مبا يوا�ش���ل خادم احلرم���ني ال�رضيفني 
حتقيقه من اإجنازات عظيمة على خمتلف ال�شعد 
العربي���ة والدولية. وقال �شموه يف برقية التهنئة 
اإن لعزمي���ة خ���ادم احلرم���ني ال�رضيف���ني الثابت���ة 
واإدارت���ه الواعي���ة للقم���ة العربية املهم���ة، الأثر 
الكب���ري يف اإجناحه���ا وم���ا اأ�شفرت عنه م���ن نتائج 
اإيجابي���ة على �شعيد مواجهة التحديات اخلطرية، 

ون����رضة الق�شاي���ا واحلق���وق امل�رضوع���ة 
2لأمتنا العربية والإ�شالمية. 7

• �شمو رئي�س الوزراء	 • خادم احلرمني ال�رضيفني	

• م�شاورات نيابية  )ت�شوير: ر�شول احلجريي(	

بقيمة ت�سديرية ت�سل اإلى 500 مليون دولر

مازن الن�صور
املحرر االقت�صادي

را�صد الغائب وليلى مال اهلل

• وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع املحافظني	
• ال�شيخ عي�شى بن �شلمان لدى افتتاحه م�شنع “مونديليز اإنرنا�شونال”	
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قيادة خادم �حلرمني للأمة تبعث فينا �لثقة يف م�ستقبل �أكرث �أمًنا

�لبحرين تفوز و�إير�ن تخرج من جلنة �ملنظمات غري �حلكومية �لتابعة للأمم �ملتحدة

يف برقية تهنئة مبنا�شبة النجاح الكبري للقمة العربية ... �شمو رئي�س الوزراء: 

يف انت�شار �شيا�شي جديد...

املنامة - بنا / بعث رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�ش���مو امللك���ي االأمري خليف���ة بن �ش���لمان اآل 
خليفة برقية تهنئة اإل���ى ملك اململكة العربية 
ال�ش���عودية  خ���ادم احلرمن ال�رشيف���ن امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود مبنا�شبة النجاح 
الكبري ال���ذي حققت���ه القمة العربية التا�ش���عة 

والع�رشون “قمة القد�س”، هذا ن�شها:
ح�رشة خادم احلرمن ال�رشيفن االأخ العزيز 
امللك �ش���لمان بن عبدالعزيز اآل �ش���عود حفظه 
اهلل ورع���اه مل���ك اململك���ة العربية ال�ش���عودية 

ال�شقيقة
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

فاإن���ه ملن دواعي �رشورنا واعتزازنا اأن نعرب 
اإل���ى اأخين���ا العزيز خ���ادم احلرم���ن ال�رشيفن 
املل���ك �ش���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل �ش���عود عن 
خال����س الته���اين والتربيكات بالنج���اح الكبري 

الذي حققته القمة العربية التا�ش���عة والع�رشون 
“قمة القد�س”، والتي عقدت يف رحاب اململكة 
العربية ال�ش���عودية برئا�ش���تكم احلكيمة، ولقد 
كانت لعزميتكم الثابتة واإدارتكم الواعية لهذه 
القم���ة العربية الهامة، االأث���ر الكبري يف اإجناحها 
وما اأ�ش���فرت عنه من نتائج اإيجابية على �شعيد 
مواجه���ة التحديات اخلطرية، ون�رشة الق�ش���ايا 

واحلقوق امل�رشوعة الأمتنا العربية واالإ�شالمية.
كم���ا ويطيب لن���ا اأن نع���رب الأخين���ا العزيز 
خادم احلرم���ن ال�رشيفن ع���ن خال�س التهاين 
“درع  بنج���اح التمري���ن الع�ش���كري امل�ش���رتك 
اخللي���ج 1” والعر����س الع�ش���كري امل�ش���احب 
الذي ا�شت�ش���افته اململكة العربية ال�ش���عودية 
مب�ش���اركة 25 دولة ومبختلف االأ�شلحة مما كان 
له االأثر الكبري يف اجلاهزية واال�شتعداد للقوات 

امل�شاركة.

االأم���ة  مل�ش���رية  الر�ش���يدة  قيادتك���م  اإن 
العربي���ة لتعزيز الت�ش���امن والتالحم العربي يف 
مواجهة التحدي���ات التي تواجهها االأمة يف هذه 
املرحلة الهامة من تاريخها، ليبعث فينا الثقة 
والتف���اوؤل يف م�ش���تقبل اأكرث اأمًنا وا�ش���تقراًرا، 
موؤكدي���ن اعتزازن���ا مب���ا يوا�ش���ل اأخين���ا خادم 
احلرمن ال�رشيفن حتقيقه من اإجنازات عظيمة 

على خمتلف ال�شعد العربية والدولية.
م���ع خال����س دعائن���ا للمول���ى عّز وج���ّل اأن 
يحفظكم ويبارك يف خطاكم واأن ي�ش���بغ عليكم 
موف���ور ال�ش���حة وال�ش���عادة وط���ول العم���ر اإنه 

�شميع عليم جميب الدعاء.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
اأخوكم خليفة بن �ش���لمان اآل خل�يفة رئي�س 

وزراء مملكة البحرين.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأكد وزير اخلارجية 
ال�ش���يخ خال���د ب���ن اأحم���د بن حمم���د اآل خليف���ة اأن 
انتخ���اب مملكة البحرين بع�ش���وية جلنة املنظمات 
غ���ري احلكومي���ة للف���رتة م���ن 2019م اإل���ى ع���ام 
2022م، خ���الل الت�ش���ويت الذي ج���رى باملجل�س 
االقت�ش���ادي واالجتماعي التاب���ع لالأمم املتحدة يف 
نيوي���ورك، يعك�س ثق���ة وتقديًرا دوليًّا لل�شيا�ش���ة 
احلكيم���ة لعاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة، وحر�س جاللته على تر�شيخ 
جميع احلقوق واحلري���ات والعمل اجلماعي الفاعل 
واملنظم مع احللف���اء واالأ�ش���دقاء لتحقيق اأهداف 
ومقا�ش���د منظم���ة االأم���م املتح���دة واإر�ش���اء االأمن 

وال�شلم الدولين.
واأ�ش���اف وزي���ر اخلارجي���ة اأن ه���ذا االإجناز هو 
تتويج مل�ش���رية متوا�شلة وجهود دوؤوبة تقوم بها 
البحرين يف تعزيز احرتام حقوق االإن�شان لي�س على 
امل�ش���توى الوطني فح�ش���ب، بل وعلى امل�شتويات 
االإقليمية والدولية وذلك باعتبارها ركيزة للم�شي 
قدًما نحو اآفاق اأرحب من التقدم والتنمية يف كافة 

املجاالت.
واأو�ش���ح ال�ش���يخ خالد بن اأحم���د اأن هذا الفوز 
يعك����س نه���ج احلكوم���ة برئا�ش���ة رئي�س ال���وزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �ش���لمان 
اآل خليف���ة يف الوفاء بالتزاماته���ا الدولية يف جمال 

حقوق االإن�شان، وحر�ش���ها على التوا�شل مع جميع 
املوؤ�ش�ش���ات واالآلي���ات الدولي���ة الأج���ل حمايته���ا 

و�شمان تطويرها وحت�شينها.
اال�ش���رتاتيجيات  اأن  عل���ى  الوزي���ر  و�ش���ّدد 
املتكامل���ة واملب���ادرات البناءة الت���ي يتبناها ويل 
العهد نائ���ب القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأمري 
�شلمان بن حمد اآل خليفة يف تعزيز ال�رشاكة واحلوار 
مع خمتلف دول العامل ملوا�ش���لة التنمية ال�ش���املة 
وحتقي���ق تقدم م�ش���تدام يف حقوق االإن�ش���ان جعل 
اململك���ة جديرة به���ذا الفوز ويجعله���ا قادرة على 
اال�شطالع مب�شوؤولياتها يف هذه اللجنة بكل اقتدار.  

واأكد اأن وزارة اخلارجية �ش���تظل ما�ش���ية بكل قوة 
يف القي���ام بواجباته���ا يف تعري���ف الع���امل مبختلف 
املنج���زات واملكت�ش���بات الوطني���ة الت���ي تتحقق 
واإبراز ا�ش���م مملكة البحري���ن يف املحافل الدولية، 
واحلفاظ على تلك املكانة العاملية التي حققتها. 
يذكر اأنه مت انتخاب مملكة البحرين بع�ش���وية 
جلن���ة املنظم���ات غ���ري احلكومي���ة التابع���ة لالأمم 
املتحدة،  حيث جاءت نتيجة الت�شويت ل�شالح كل 
م���ن البحرين والهند وباك�ش���تان وال�ش���ن وخروج 
اإي���ران من اللجن���ة التابع���ة للمجل�س االقت�ش���ادي 
واالجتماع���ي التابع ملنظمة االأم���م املتحدة ملدة 4 

�شنوات 2019-2022.

• �شمو رئي�س الوزراء	

• ال�شيخ خالد بن اأحمد	

• خادم احلرمن ال�رشيفن	

تطوير �لعمل �لقر�آين وحت�سني خمرجاته

رئي�س �لهند يت�سلم �عتماد �ل�سفري �لقعود 

“�لإ�سكان” حققت طفرة نوعية يف تلبية �لطلبات

“�لتدقيق و�لتحريات �لد�خلية” تبا�رش 304 �سكاوى خلل 2017

توزيع 15 األف وحدة خالل عامن... تنفيًذا الأمر �شمو ويل العهد:

عقدت حما�رشة توعوية ملنت�شبي “�رشطة اجلنوبية”

املنام����ة - بن����ا: بعد جن����اح وزارة االإ�ش����كان يف 
توزي����ع اأك����رث م����ن 10 اآالف طلب اإ�ش����كاين يف فرتة 
زمنية مل تتجاوز العام، متكنت الوزارة من امل�ش����ي 
قدًم����ا نحو تلبية م����ا يفوق ال� 4800 وحدة �ش����كنية 
لي�ش����هَد امللف االإ�ش����كاين يف االآونة االأخرية انفراجة 
كب����رية عل����ى �ش����عيد تلبي����ة الطلب����ات االإ�ش����كانية 
املدرج����ة عل����ى قوائم االنتظ����ار، وال�ش����يما القدمية 
منه����ا، من خ����الل ت�ش����خري جهوده����ا وطاقاتها حتى 
انته����ت اليوم م����ن توزيع اأك����رث م����ن 15 األف وحدة 
�شكنية على املواطنن امل�شتحقن يف فرتة وجيزة، 
وذل����ك تنفيًذا الأوامر ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش����احب ال�شمو 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة.
اإذ اإن تلبية ما يفوق ال� 15 األف طلب اإ�ش����كاين 
يف ف����رتة زمني����ة مل تتج����اوز العام����ن يع����د ترجم����ة 
واقعي����ة للجه����ود الوا�ش����حة التي اأولته����ا احلكومة 
برئا�شة رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة بن �ش����لمان اآل خليفة خالل ال�شنوات القليلة 
املا�شية للقطاع االإ�شكاين، من خالل التو�شع يف بناء 
امل�شاريع االإ�شكانية وتكثيف بناء الوحدات وال�شقق 
ال�ش����كنية يف خمتل����ف املحافظ����ات. وقد انعك�ش����ت 

هذه االأوامر على م�ش����توى التقدم الذي ا�ش����تطاعت 
وزارة االإ�ش����كان اأن حتققه يف امللف االإ�شكاين، ياأتي 
يف مقدمته����ا اق����رتاب احلكومة من حتقي����ق االلتزام 
االإ�ش����كاين يف برنام����ج عم����ل احلكومة، واملت�ش����من 
توفري 25 األف وحدة �شكنية، واملنبثقة عن التوجيه 
امللك����ي ال�ش����امي ببن����اء 40 األ����ف وحدة �ش����كنية يف 
اأ�����رشع وقت ممك����ن، حيث قطع����ت الوزارة اأ�ش����واطا 
متقدمة للغاي����ة لبناء تلك الوحدات، ومت توزيع جزء 

كب����ري منها، وهو ما يوؤكد م����دى حر�س جاللة امللك، 
و�ش����مو رئي�����س ال����وزراء، و�ش����مو ويل العه����د، على 
االلتزام بالتعهدات ب�ش����اأن احلفاظ على مكت�ش����بات 
املواطن����ن على ال�ش����عيد االإ�ش����كاين حتديدا. وقد 
مت ترجم����ة روؤية احلكومة املتمثل����ة يف توفري م�رشوع 
اإ�ش����كاين يف جميع املناطق والقرى، وذلك من خالل 
م�ش����اريع املجمعات ال�ش����كنية التي ج����رى تنفيذها 

وتوزيعها يف املحافظات كافة دون ا�شتثناء.

املنام���ة - وزارة الداخلية: بن���اًء على توجيهات 
الوكيل امل�ش���اعد لل�ش���وؤون القانوني���ة اللواء حممد 
را�ش���د بوحمود، با����رشت اإدارة التدقي���ق والتحريات 
الداخلي���ة 304 �ش���كاوى، وردت اإليه���ا خ���الل العام 
املا�شي مقابل 328 �شكوى عام 2016 و417 خالل 
ع���ام 2015. وذكر مدي���ر اإدارة التدقيق والتحريات 
الداخلية املقدم را�شد املريخي اأن االإدارة، ويف اإطار 
جهودها التوعوية، عقدت حما�رشة توعوية ملنت�شبي 
مديرية �رشطة املحافظة اجلنوبية بعنوان “م�ش���اهمة 
اإدارة التدقي���ق والتحري���ات الداخلي���ة يف احرتافي���ة 
امل�ش���اركن  تزوي���د  مت  حي���ث  ال�رشط���ي”  العم���ل 
باملعارف القانونية واملهارات الالزمة لتمكينهم من 
اأداء العم���ل ال�رشطي باحرتافية عالية وح�ش���ن تعامل 
م���ع اجلمهور وتعريفه���م باآلية عم���ل اإدارة التدقيق 

والتحريات الداخلية وعالقتها باجلهات االأخرى.
واأو�ش���ح اأنه باالإ�ش���افة اإلى اخت�ش���ا�س االإدارة 
بتلقي وفح�س وحتقيق ال�شكاوي املتعلقة بارتكاب 
اأي م���ن منت�ش���بي وزارة الداخلي���ة ملخالف���ة جنائي���ة 
اأو تاأديبي���ة، تعم���ل االإدارة من خالل �ش���عبه التوعية 
واملتابعة عل���ى اإعداد حما�رشات وور�س عمل وبرامج 
تدريبي���ة مب���ا ي�ش���من حتقي���ق اأداء اأمني من�ش���بط 

وتقدمي خدمات اأمنية ب�شكل مهني.
وتتلق���ى اإدارة التدقيق والتحري���ات الداخلية، 
البالغات وال�ش���كاوي ع���ن طريق اخلط �ش���اخن رقم 
اأو   )17250696( رق���م  فاك����س  اأو   )8008008(
اأو   )iai@interior.gov.bh( اإلك���رتوين  الربي���د 
احل�شور �شخ�ش���يًّا ملبنى اإدارة التدقيق والتحريات 

الداخلية.

وال�ش���وؤون  الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
االإ�ش���المية واالأوقاف: ا�شتقبل وكيل الوزارة 
لل�شوؤون االإ�ش���المية بوزارة العدل وال�شوؤون 
االإ�ش���المية واالأوقاف فريد  املفتاح اأع�ش���اء 
الك���رمي  الق���راآن  اختب���ارات  �ش���وؤون  جلن���ة 
واالإ�رشاف عليها، برئا�ش���ة مدير اإدارة �شوؤون 

القراآن الكرمي عبداهلل العمري.
وج���رى خالل اللق���اء ا�ش���تعرا�س اأهمية 
تطوي���ر العم���ل القراآين وحت�ش���ن خمرجاته، 
واأهمي���ة تع���اون اجلميع من اأج���ل اإجناح هذا 
العمل وتقدمي اأف�ش���ل اخلدم���ات املتعلقة 

بتعليم كتاب اهلل تعالى للدار�شن.
ويف نهاية اللقاء، تف�شل وكيل ال�شوؤون 
االإ�ش���المية بتك���رمي االأع�ش���اء الذين انتهت 
م���دة ع�ش���ويتهم يف اللجن���ة وه���م: ال�ش���يخ 
اأبواخل���ري حمم���د اأبواخل���ري ونبي���ل جناح���ي، 
وفاطم���ة  قائ���دي و�ش���مرية ف���والد وحن���ان 
الديب، متوجًها بال�شكر اجلزيل للجميع على 
جهودهم املباركة، واإ�ش���هاماتهم الوا�ش���حة 
م���ن خ���الل م�ش���اركتهم الفاعلة يف ع�ش���وية 
اللجنة وكافة االأن�ش���طة التي قامت بها خالل 

الفرتة ال�شابقة.

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة:  ت�ش����لم 
رئي�س جمهورية الهند رام ناث كوفيند، 
اأم�����س اأوراق اعتم����اد عبدالرحمن القعود 
ك�ش����فري مفو�����س ف����وق الع����ادة ململكة 

البحرين لدى جمهورية الهند.
وخ����الل اللقاء، نق����ل القعود حتيات 
عاه����ل البالد �ش����احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش����ى اآل خليف����ة، ورئي�����س الوزراء 
�شاحب ال�ش����مو امللكي االأمري خليفة بن 
�ش����لمان اآل خليف����ة، وويل العه����د نائ����ب 
القائ����د االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�����س 
جمل�����س الوزراء �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
االأمري �ش����لمان ب����ن حمد اآل خليف����ة، اإلى 
الهن����د، ومتنياته����م  رئي�����س جمهوري����ة 
والعافي����ة،  ال�ش����حة  ب����دوام  لكوفين����د 
وجلمهوري����ة الهن����د و�ش����عبها ال�ش����ديق 

دوام التقدم واالزدهار.
م����ن جانبه، كل����ف الرئي�����س كوفيند 
ال�ش����فري القعود بنقل حتياته اإلى عاهل 

البالد ومتنياته جلاللته مبوفور ال�ش����حة 
والعافي����ة وململك����ة البحري����ن و�ش����عبها 
ال�ش����ديق مبزي����د م����ن الرق����ي والتقدم، 
منوًه����ا بعمق العالقات الثنائية الوطيدة 
بن مملك����ة البحرين وجمهوري����ة الهند، 
موؤك����ًدا احلر�س عل����ى دعمه����ا وتنميتها 
لت�شمل خمتلف املجاالت، متمنيًّا لل�شفري 

النجاح والتوفيق يف مهام عمله اجلديد.
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•  ال�سيخ خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ خليفة بن علي يح�رضان حفل ال�سفارة الأمريكية	

���س��م��و حم���اف���ظ اجل��ن��وب��ي��ة: ان��خ��ف��ا���ض ال���ب���اغ���ات يف م��و���س��م ال����ر ب��ن�����س��ب��ة 46 %

تطوير الأن�شطة التوعوية املرورية وربطها باملتغريات
�سمو حمافظ اجلنوبية يوؤكد اأهمية وجود اإجراءات لتطبيق الأمن مبناطق �سكن العمال... وزير الداخلية:

املنام���ة - وزارة الداخلية: عقد وزير الداخلية 
الفري���ق الركن ال�سيخ را�سد ب���ن عبداهلل اآل خليفة 
اأم����ض اجتماًع���ا م���ع املحافظني، بح�س���ور املن�سق 
الع���ام للمحافظ���ات. ويف م�ستهل الجتم���اع، اأعرب 
الوزير ع���ن �سكره للمحافظني عل���ى اجلهود التي 
يقوم���ون به���ا يف �سبي���ل خدم���ة الوط���ن، م�سي���ًدا 
مب�ستوى التعاون والتفاعل الذي يبديه املواطنون 
م���ع املحافظ���ات والت���ي تق���وم ب���دور رئي�سي يف 
العم���ل عل���ى تلبي���ة الحتياج���ات بالتن�سي���ق م���ع 
اجلهات املعني���ة.  و�سمل جدول اأعم���ال الجتماع، 
ع���دًدا من الق�ساي���ا وامل�ساريع املتعلق���ة ب�سوؤون 
املحافظات والتي يتم تنفيذها على اأر�ض الواقع، 
حيث اطل���ع الوزير على التقرير ال���ذي قدمه �سمو 
حماف���ظ اجلنوبية ب�س���اأن مو�سم الر، م�س���رًيا اإلى 
انخفا����ض عدد الباغات والق�ساي���ا بن�سبة 46 %، 
كم���ا ا�ستعر�ض �سمو حمافظ اجلنوبية اأهمية وجود 
اإج���راءات ت�سمن تطبي���ق الأمن والنظ���ام العام يف 
مناط���ق �سك���ن العم���ال. ويف الجتماع، وّج���ه وزير 
الداخلي���ة اإل���ى �رضورة تطوي���ر الأن�سط���ة التوعوية 
يف املج���ال املروري وربطه���ا باملتغريات احلالية، 
منّوًه���ا يف هذا ال�ساأن اإلى تكثيف اجلهود التوعوية 
ل�سائقي الدراج���ات النارية واأهمي���ة ارتداء اأدوات 

ال�سامة للحماية من تداعيات احلوادث املرورية.
فيما اأعرب حمافظ حمافظة املحرق عن �سكره 
وتقدي���ره لوزير الداخلية على نقل مقر املحافظة، 
منّوًها كذل���ك اإلى عدد من امل�ساري���ع التي ت�سب 
يف خدمة املواطن���ني وت�سه���م يف ت�سهيل حياتهم 
وتلبي���ة احتياجاته���م. كما قدم حماف���ظ العا�سمة 
تقري���ًرا ع���ن اجتماع���ات اللجن���ة الأمني���ة وقنوات 
التوا�س���ل مع اجلمه���ور، والتي م���ن بينها تطبيق 
ق�س���م  تطوي���ر  كذل���ك  ���ا  م�ستعر�سً “عا�سمت���ي” 
ال�س���كاوى، ا�ستجابة لدواعي ال�رضع���ة والفعالية يف 
تلقي القرتاحات والحتياجات وال�سعي اجلاد اإلى 
حلها، بالإ�سافة اإلى م�ساركة حمافظة العا�سمة يف 
تنظيم الكثري من املنا�سبات والفعاليات الدينية.

كما ا�ستعر����ض حمافظ املحافظ���ة ال�سمالية، 
عدًدا من جمالت العمل ودور املحافظة يف تنفيذها 

من خال التن�سيق مع اجلهات املعنية.
ويف خت���ام الجتم���اع، اأ�سار الوزي���ر اإلى �رضورة 
التوا�س���ل الدائ���م ب���ني املحافظ���ات واملواطنني 
وتر�سي���خ العاقة التكاملية م���ع اجلهات املختلفة 
وتفعيل ال�رضاكة املجتمعي���ة بال�سكل الذي يتطلع 
���ا يف بناء  اإلي���ه املواط���ن، ويجعل���ه �رضي���ًكا اأ�سا�سيًّ

جمتمع حمافظته.

• وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع املحافظني	

وزير الداخلية يبحث العاقات مع ال�سفري الإيطايل
املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ستقب���ل وزي���ر 
الداخلي���ة الفريق الركن ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل 

اآل خليف���ة �سف���ري جمهورية اإيطالي���ا لدى مملكة 
البحري���ن دومينك���و بيات���و. ومت خ���ال اللق���اء، 

ا�ستعرا�ض العاقات الثنائية القائمة بني البلدين 
وعدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

العالقات مع الوليات املتحدة تتميز باأبعادها التاريخية الوثيقة
ح�رضا حفل ال�سفارة الأمريكية نيابة عن �سمو رئي�ض الوزراء... ال�سيخ خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

املنام����ة - بن����ا: اأن����اب رئي�ض ال����وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة، 
ال�سيخ خليفة بن را�سد اآل خليفة وحمافظ اجلنوبية 
�سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة حل�سور حفل 
ال�ستقبال الذي اأقامه م�س����اء اأم�ض �سفري الوليات 
املتحدة الأمريكية ال�سديقة ل����دى مملكة البحرين 

جا�ستني هيك�ض �سيبرييل، يف فندق فور �سيزونز؛ 
مبنا�سب����ة الحتف����ال بالذك����رى ال����� 242 ل�ستقال 
الولي����ات املتح����دة الأمريكي����ة، بح�س����ور عدد من 
كب����ار امل�سوؤول����ني واأع�س����اء ال�سل����ك الدبلوما�سي 

واملدعوين.
ونق����ل ال�سي����خ خليف����ة ب����ن را�س����د اآل خليف����ة 

وحماف����ظ اجلنوبي����ة �سم����و ال�سيخ خليف����ة بن علي 
اآل خليف����ة ته����اين �ساح����ب ال�سمو امللك����ي رئي�ض 
ال����وزراء اإلى الولي����ات املتحدة و�سعبه����ا ال�سديق 
به����ذه املنا�سبة الوطنية، ومتنيات �سموه للوليات 

املتحدة مبزيد من التقدم والزدهار.
البحري����ن  ب����ني مملك����ة  العاق����ات  اأن  واأك����دا 

والولي����ات املتح����دة تتمي����ز باأبعاده����ا التاريخي����ة 
الوثيقة القائمة على الحرتام املتبادل، وا�سادا مبا 
ت�سه����ده م�سرية العاقات الثنائية بني البلدين من 
مناء م�ستمر يف املجالت كاف����ة مبا يخدم امل�سالح 

امل�سرتكة.
من جهت����ه، اأع����رب �سف����ري الولي����ات املتحدة 

الأمريكي����ة ع����ن خال�ض �سك����ره وتقدي����ره ل�ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�ض ال����وزراء على اهتمامه بتنمية 
عاقات ال�سداق����ة والتعاون ب����ني البلدين، موؤكدا 
حر�ض باده على تطوير جمالت التعاون امل�سرتك 
والرتق����اء به����ا اإل����ى اآف����اق اأو�سع تلب����ي التطلعات 

امل�سرتكة.

التعاون الأمني مع بريطانيا امتداد للعالقة التاريخية
تطوير التعاون الثنائي اإلى م�ستويات اأرحب... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

الرفاع - املحافظة اجلنوبية: ا�ستقبل حمافظ 
اجلنوبي���ة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليفة �سفري اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين 
�ساميون مارتن، وذلك مبكتب �سموه يف املحافظة 

اجلنوبية.
ويف بداي���ة اللق���اء، رح���ب حماف���ظ املحافظة 
اجلنوبي���ة �سمو ال�سي���خ خليفة بن عل���ي بن خليفة 
اآل خليفة بال�سفري الريطاين، م�سيًدا �سموه بعمق 

العاق���ات التاريخي���ة الثنائية الطيب���ة التي جتمع 
مملك���ة البحرين واململك���ة املتحدة مل���ا يزيد عن 
200 ع���ام والذي اأر�سى دعائهم���ا قيادة البلدين، 
منوًه���ا �سموه مبا ترتكز علي���ه العاقات البحرينية 
الريطاني���ة من اأبع���اد فتحت املج���ال اأمام تعاون 
ثنائي وا�سع له اأهميته الدولية وخا�سة يف اجلوانب 
ذات ال�سل���ة بالأمن والتنمي���ة، معرًبا �سمو حمافظ 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة على �رضورة دع���م املبادرات 

املتبادلة التي من �ساأنها توطيد وتنمية العاقات 
املتميزة  القائمة بني البلدين ال�سديقني.

كما ا�ستعر�ض �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن 
خليفة اآل خليفة خال اللقاء عدًدا من املو�سوعات 
والق�ساي���ا ذات الهتم���ام امل�س���رتك، مبيًنا �سموه 
م�سرية التنمية الت���ي ت�سهدها املحافظة اجلنوبية 
وال���دور البارز ال���ذي توؤدي���ه املحافظ���ة اجلنوبية 
م���ن مه���ام وم�سوؤولي���ات لرت�سي���خ عنا����رض الأمن 

وال�ستق���رار يف خمتل���ف اأرجائه���ا اإمياًن���ا منها باأن 
عن����رض الأمن مرتك���ز التط���ور والزده���ار واأ�سا�ض 

النه�سة ال�ساملة. 
ويف نهاي���ة اللقاء، عّر �سمو حمافظ املحافظة 
اجلنوبي���ة ع���ن متنياته ل�سف���ري اململك���ة املتحدة 
بالتوفي���ق والنجاح يف مهام عمل���ة وبال�سكل الذي 
يخ���دم تطلع���ات وم�سالح قيادة و�سع���ب البلدين 

ال�سديقني. 

وم���ن جانب���ه، اأك���د �سف���ري اململك���ة املتحدة 
لدى مملك���ة البحرين اعتزاز احلكوم���ة الريطانية 
بالعاق���ات التاريخي���ة الت���ي ترب���ط ب���ني مملك���ة 
البحري���ن واململك���ة املتحدة، موؤك���ًدا حر�ض باده 
على تطوي���ر التعاون الثنائي اإلى م�ستويات اأرحب 
ول�سيما يف املجال الأمني، معرًبا عن خال�ض �سكره 
وتقدي���ره ل�سمو حمافظ املحافظة اجلنوبية متمنيًّا 

للمحافظة اجلنوبية املزيد من التطور والزدهار. 

• �سمو حمافظ اجلنوبية م�ستقبا ال�سفري الريطاين	
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دول التعاون على اأهبة اال�ستعداد لردع اأي جتاوزات ت�ستهدف ا�ستقرار املنطقة
م�ساركة جاللة امللك يف “درع اخلليج 1” توؤكد عمق ال�سالت بني البحرين وال�سعودية

املنامة - بنا: حر�����ص عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة على م�ساركة اأخيه عاهل 
اململك����ة العربي����ة ال�سعودية ال�سقيقة خ����ادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ختام 
متري����ن “درع اخللي����ج امل�س����رك 1” يف منطقة اجلبيل 
باملنطقة ال�رشقية يف ال�سعودية، بح�سور عدد من قادة 
ال����دول ال�سقيقة وال�سديقة وزعمائه����ا، وهذا احلر�ص 
م����ن جاللت����ه ميث����ل تاأكيًدا جدي����ًدا على عم����ق ال�سالت 
والعالق����ات التاريخي����ة الوثيق����ة بني مملك����ة البحرين 
واململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة، والتي بلغ����ت مدى مل 
تبلغ����ه يف اأي مرحل����ة تاريخي����ة من قبل، وه����ي يف تطور 
ومن����اء بف�سل حر�����ص البلدين على تطويره����ا والدفع 
به����ا قدًما اإلى الأمام خلري و�سال����ح البلدين وال�سعبني 
ال�سقيقني. وكانت م�ساركة مملكة البحرين يف “مترين 
درع اخللي����ج امل�سرك 1” والعر�����ص الع�سكري، فاعلة 
وقوي����ة ومتمي����زة، يف اإط����ار العالق����ات املتمي����زة بني 
اململكتني، اإذ ا�ستع����دت جمموعة القتال التابعة لقوة 
دف����اع البحري����ن للم�سارك����ة يف التمري����ن وكانت يف اأمت 
جهوزيته����ا القتالي����ة والإداري����ة للم�سارك����ة اإلى جانب 
الق����وات ال�سقيق����ة ب����دول جمل�����ص التع����اون اخلليجي، 
وال����دول العربية، والإ�سالمي����ة، وال�سديق����ة، وذلك يف 

جميع مراحل التمرين الربية واجلوية والبحرية.
واأك����د جاللة املل����ك دواف����ع م�سارك����ة البحرين يف 
التمري����ن، ويف مقدمته����ا توطي����د العالقات م����ع الدول 
ال�سقيق����ة وال�سديق����ة ويف مقدمتها اململك����ة العربية 
ال�سعودية، اإذ قال جاللته “مملكة البحرين وقفت دائما 
�سفا واحدا مع الأ�سقاء والأ�سدقاء يف الكثري من املهام 
والواجبات الع�سكرية الإن�سانية النبيلة، واإننا م�ستمرون 
مًع����ا لكل ما فيه خ����ري اجلميع من اأج����ل ا�ستتباب الأمن 
وال�سالم يف املنطق����ة والع����امل، واإن م�ساركة قوة دفاع 
البحرين امل�ستمرة يف مهمته����ا النبيلة يف عملية ’اإعادة 
الأمل‘، �سم����ن قوات التحالف العرب����ي بقيادة الكربى 
اململكة العربي����ة ال�سعودية تاأتي دعما للعدل وال�سالم 

وتقدمي الإغاثة الإن�سانية لالأ�سقاء يف اليمن العزيز”.
وا�ستم����ر مترين “درع اخللي����ج امل�سرك 1” فرة 
�سهر تقريًبا، اإذ انطلق يف 20 مار�ص املا�سي، والتمرين 
جمدول منذ عام ون�سف العام تقريًبا، وقطعت قيادات 
الق����وات امل�ساركة مراحل مهمة م����ن التن�سيق للتمرين 
قبل ح�س����ور القوات امل�ساركة مليدان التدريب، ومثَّل 
التحرك، الذي اأجرته الق����وات امل�ساركة فور و�سولها، 
اأك����رب حترك ع�سكري من نوعه يف الع����امل، قبل اأن تنفذ 
القي����ادات امل�سارك����ة متري����ن القي����ادة امل�سركة، ثم 
تنفيذ جميع القوات امل�ساركة للتمارين احلية بالذخرية 

احلي����ة، و�ساركت يف التمرين قوات برية وبحرية وجوية 
ودفاع جوي. وته����دف التمارين الع�سكرية اإلى احلفاظ 
على اأم����ن وا�ستقرار دول املنطق����ة، واجلهوزية التامة 
للت�س����دي لأي م�سبب����ات لع����دم ال�ستق����رار، وم�س����ادر 
اخلط����ر التي حت����دق باملنطق����ة، واإبراز ق����درات العمل 
الع�سك����ري امل�سرك، والتاأهب الدائ����م مل�ساندة وحدة 
املنطق����ة، وردع اأي تهديد تتعر�ص له، وم�ساندة ودعم 
ال����دول ال�سقيق����ة وال�سديقة يف املحافظ����ة على اأمنها 

واأمن �سعوبها، و�سون ثرواتها ومكت�سباتها.
وي����ربز مترين “درع اخللي����ج امل�سرك 1” قدرات 
ال����دول امل�سارك����ة يف تعزي����ز اأمنه����ا وا�ستقرارها، كما 
يعك�����ص قناعة هذه الدول ب����اأن التعاون امل�سرك على 
اأر�سي����ة من التفاه����م والتن�سيق الع�سك����ري املتكامل، 
�س����واء يف الإقلي����م اأو يف الع����امل اأجمع، هو حج����ر الزاوية 
ملواجه����ة التهدي����دات واملخاط����ر التي حتي����ط بالعامل 
باأ�����رشه. وانق�سم����ت التدريب����ات اإلى مرحلت����ني، الأولى 
ا�ستمرت يومني، واقت�رشت عل����ى قيادات قوات “درع 
اخللي����ج امل�س����رك 1”، م����ن جمي����ع القطاع����ات الربية 
والبحرية واجلوية والدفاع اجلوي والقوات اخلا�سة، اإذ 
مت ا�ستخدام امل�سبه����ات وتدريب القيادات على اإدارة 
العملي����ات الع�سكري����ة يف بيئ����ة عملي����ات نظامية وغري 

نظامية، وتتم اختبار و�سائل القيادة وال�سيطرة.
و�سمل����ت املرحلة الثانية الت����ي ا�ستغرقت 5 اأيام 
ا�ستخدام الذخرية احلية، وا�ستهدفت هذه املرحلة من 
التدري����ب مواجهة التحدي����ات والتهديدات �سمن بيئة 
عملي����ات م�سركة لتحقي����ق مفهوم العم����ل امل�سرك، 
احلديث����ة  الأ�سلح����ة  م����ن  العدي����د  في����ه  وا�ستخدم����ت 
واملتط����ورة. واإن امل�سارك����ة الكبرية م����ن جانب مملكة 
البحرين يف متري����ن “درع اخلليج امل�سرك 1” وتنظيم 
اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة له����ذا التمري����ن ال�سخم 
واحل�س����ور الكب����ري لقادة ال����دول العربي����ة يف ختامه له 

العديد من الدللت والأهمية نذكر منها ما يلي:
اأوًل ح�سور جاللة املل����ك والعديد من قادة الدول 
العربية ال�سقيقة وال�سديقة للتمرين الذي يعد اأ�سخم 
التمارين الع�سكرية يف املنطقة على الإطالق، �سواء من 
حيث عدد القوات وال����دول امل�ساركة والتي ت�سل اإلى 
25 دولة، اأو من ناحية تنوع خرباتها ونوعية اأ�سلحتها، 
اأو اخلطط الع�سكرية املنّف����ذة، يوجه ر�سالة اإلى العامل 
برغب����ة الدول العربي����ة يف احلفاظ على اأم����ن وا�ستقرار 
املنطق����ة، واأن الق����ادة العرب يد واح����دة يف ظل تنامي 
التهديدات لالأمن القومي العربي، وما ت�سهده املنطقة 
م����ن ع����دم ا�ستق����رار �سيا�سي واأمن����ي، واأنه����م قادرون 
بوحدتهم اإن �س����اء اهلل على قطع يد الإرهاب الآثم ويد 

كل من ي�سمر ال�رش للدول العربية والإ�سالمية.
وم�سارك����ة 25 دول����ة عربية واإ�سالمي����ة وغربية يف 
متري����ن “درع اخللي����ج امل�س����رك 1” م����ا كان����ت لتجمع 
قواتها م����ن برية وبحري����ة وجوية ودفاع ج����وي وقوات 
خا�س����ة وت�سم����ح لها باالنخ����راط يف من����اورات بالذخرية 
احلي����ة مع قوات اأخ����رى؛ لول اأنه����ا متقاربة يف املواقف 
ال�سيا�سية، وبالتايل هي مناورة ع�سكرية م�سركة تعرب 

عن تعاون �سيا�سي بني دول مواقفها متقاربة.
واإن التمري����ن والعدد الكبري من ال����دول ال�سقيقة 
وال�سديق����ة امل�سارك����ة في����ه، يوؤكدان الوع����ي العميق 
����دة الت����ي مت����ر به����ا املنطقة  بطبيع����ة الظ����روف املعقَّ
والع����امل، وم����ا تقت�سي����ه ه����ذه الظ����روف م����ن �����رشورة 
التن�سيق الع�سكري الدائم للتعامل معها، خ�سو�سا اأن 
ما تفرزه من اأخطار وحتديات، ويف مقدمتها التدخل يف 
�سوؤون املنطق����ة والتطرف والإرهاب، ل ميكن التعامل 
معه����ا بفاعلية اإل من خالل حتالف����ات قوية، �سواء على 

امل�ستوى ال�سيا�سي، اأو الأمني، اأو الع�سكري.
ثانًيا: تنظي����م ال�سعودية للتمري����ن تاأكيد لثقلها 
ال����دويل ودللة على اأنها قادرة على ح�سد اأكرب عدد من 
قوات الردع من الدول ال�سقيقة وال�سديقة يف اأي وقت 
حلماية ال�سالم و�سون الأم����ن وحفظ مقدرات ال�سعوب 
ومكت�سباته����ا �س����د اأي تدخ����ل واأي اأطم����اع وتهديدات 
حمتملة. توؤكد البحرين على الدوام اأن ال�سعودية متثل 
ح�سًن����ا عربًي����ا اإ�سالمًي����ا منيًعا يف مواجه����ة اأي حماولت 
ال�س����وؤون  يف  التدخ����ل  اأو  الإقليم����ي،  الأم����ن  لتهدي����د 
الداخلي����ة العربية، اأو العبث مبقدرات �سعوب املنطقة 
ومكت�سباته����ا، وتقف البحرين يف خندق واحد اإلى جانب 
ال�سعودي����ة اإمياًن����ا منه����ا باأهمية الدور ال����ذي تقوم به 

خدم����ة لالأم����ة العربي����ة والإ�سالمية، ولذا فق����د ان�سمت 
مملك����ة البحري����ن اإلى التحال����ف العربي لدع����م ال�رشعية 
كما ان�سم����ت اإلى التحالف الإ�سالم����ي الذي يتكون من 
40 دولة اإ�سالمية ملواجهة الإرهاب واملخاطر املحدقة 
باملنطقة. واإن اململك����ة العربية ال�سعودية، وبالتعاون 
م����ع مملك����ة البحري����ن وال����دول الرئي�س����ة يف املنطقة، 
ب�س����دد ترجمة قّوتها القت�سادية ومكانتها ال�سيا�سية 
والدبلوما�سي����ة اإل����ى جدار دف����اع اأمني بوج����ه املطامع 
والتهدي����دات، ع����رب موا�سلة بناء قدراته����ا الع�سكرية، 
وجتميع القوى التي ت�ساركه����ا اأهدافها وتوّجهاتها يف 

حفظ الأمن وحماية ال�ستقرار.
ثالًث����ا: عك�����ص “درع اخلليج امل�س����رك 1” الكبري 
وامل�ساركة البحرينية واخلليجية املميزة حقيقة مهمة، 
وهي اأن دول اخلليج العربي على اأهبة ال�ستعداد لردع 
اأي جتاوزات ت�سته����دف ا�ستقرار املنطقة، واأن قدرات 
العم����ل الع�سك����ري اخلليج����ي امل�سرك بال ح����دود، واأن 
الوح����دة اخلليجية ه����ي حمط دعم وم�سان����دة من الدول 
ال�سقيق����ة وال�سديق����ة كاف����ة، وتاأكي����د اأن موقف دول 
اخللي����ج بات اأكرث قوة ومتا�س����ًكا وجاهزية اأكرب من اأي 

وقٍت م�سى.
امل�سارك����ة يف  وال����دول  البحري����ن  اإمي����ان  رابًع����ا: 
التمري����ن باأهمي����ة العمل �سمن حتال����ف من�سق وتنظيم 
ع�سك����ري موحد ملواجه����ة التهدي����دات واملخاطر التي 
حتيط باملنطق����ة، اإذ ي�سّنف التمرين كاأحد اأكرب عملية 
ح�سد لقوات ع�سكري����ة باملنطقة، مثل عملية “عا�سفة 
ال�سح����راء”، واملناورات الع�سكرية )رعد ال�سمال( التي 

اأجريت يف مار�ص 2016 بحفر الباطن بال�سعودية.
واإن التماري����ن املختلط����ة م����ع ال����دول ال�سقيق����ة 

وال�سديق����ة ت�سهم يف توحيد قواع����د احلرب امل�سركة 
مع����دات  جترب����ة  يف  وُت�سه����م  ال�ستب����اك،  وقواع����د 
واأجه����زة جدي����دة لدى الق����وات امل�سلح����ة امل�ساركة يف 
ه����ذه املن����اورات، وُت�ساه����م يف التع����رف عل����ى طبيعية 
وت�ساري�����ص وطبوغرافي����ة املناطق وم�����رشح العمليات 
الت����ي يقام فيه����ا التمرين، كما اأنه����ا �سُت�ساهم يف رفع 
معدلت الكفاءة القتالية والفنية يف ا�ستخدام الآليات 
واملع����دات الع�سكري����ة املتقدم����ة واحلديث����ة، كم����ا اأن 
املن����اورات الع�سكرية امل�سركة واملختلطة تعزز اإرادة 

القتال والروح املعنوية العالية للجنود.
خام�ًس����ا: التمري����ن جن����ح يف حتقي����ق العدي����د م����ن 
اجلهوزي����ة  رف����ع  واأهمه����ا  ل����ه  املر�سوم����ة  الأه����داف 
الع�سكرية للقوات البحرينية ولقوات الدول امل�ساركة، 
وحتديث الآلي����ات والتدابري امل�سركة لالأجهزة الأمنية 
والع�سكري����ة، وتعزي����ز التن�سي����ق والتع����اون والتكامل 
الع�سكري والأمني امل�سرك بني دول املنطقة ملواجهة 
خمتلف التحدي����ات، وحتقيق ذلك عرب العمل امليداين، 
وي�سكل مترين “مترين درع اخلليج امل�سرك 1” نقطة 
حتول نوعية على �سعيد التقنيات امل�ستخدمة، اإذ تعد 
من اأح����دث النظم الع�سكري����ة العاملية، فق����د �ساركت 
يف التمري����ن 4 دول تت�سدر الت�سني����ف العاملي �سمن 

قائمة اأقوى 10 جيو�ص يف العامل.
�ساد�ًس����ا: اإن التهديدات الت����ي تواجهها املنطقة 
اأ�سبح����ت متنوعة، �س����واء كانت تهدي����دات من جيو�ص 
نظامي����ة، اأو م����ن امليلي�سي����ات واجلماع����ات الإرهابي����ة 
التي ت�س����كل اأكرب املخاط����ر املهددة لأم����ن وا�ستقرار 
املنطق����ة، ومن ث����م ف����اإن التمرينات الع�سكري����ة بداأت 
تاأخذ ذل����ك يف احل�سبان، فف����ي “درع اخلليج امل�سرك 
1” مت تنفي����ذ تكتي����كات عل����ى نوع����ني م����ن احلروب، 
النظامي����ة وغري النظامية التي يك����ون طرفها ميلي�سيا 
اأو ع�ساب����ة اإرهابي����ة يف اآن واحد، م�سيًف����ا اأنها اأول مرة 
يجري تنفيذ ذلك يف مترين ع�سكري. احلروب النظامية 
مث����ل الإنزال عل����ى ال�سواط����ئ، اأو املواجهات يف عر�ص 
البحر من قوات نظامية معادية، واحلروب غري النظامية 
التي تقودها ميلي�سيا اأو جماعات اإرهابية حتتل قرى اأو 
مواقع، وتتح�سن فيها، حيث نفذت القوات امل�ساركة 
فر�سي����ات متعددة عن حروب امل����دن. اإن “درع اخلليج 
امل�س����رك 1” �سيظل ح�سيًنا بتحال����ف الدول العربية، 
و�سيظل رادًع����ا قوًيا لقوى ال�رش والظ����الم وخمططاتها 
لن�رش الفو�سى وزعزعة ال�ستقرار. وهو ر�سالة باأن هذه 
الدول عازمة عل����ى ا�ستكمال بناء الق����درات الع�سكرية 
لها، وجتميع ال�سفوف حلماية اأمن املنطقة ومقّدراتها 

بوجه التهديدات واملطامع اخلارجية.

• جانب من ختام مترين “درع اخلليج امل�سرك 1” يف منطقة اجلبيل يف ال�سعودية	

القائد العام: التمارين امل�سرتكة تعك�س عمق الرتابط والتاآخيعودة جمموعة القتال امل�ساركة يف “درع اخلليج 1”
الرف���اع - قوة الدفاع: ح�رش القائ���د العام لقوة 
دف���اع البحري���ن امل�س���ري الرك���ن ال�سي���خ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة اأم����ص الأول، احلفل اخلتامي لتمرين 
“درع اخللي���ج امل�س���رك 1” والعرو����ص الع�سكرية 
امل�ساحب���ة، والذي ت�سارك فيه ق���وة دفاع البحرين، 
ويع���د التمرين اأح���د اأ�سخم التماري���ن الع�سكرية يف 
الع���امل م���ن حيث ع���دد ال���دول والق���وات والأ�سلحة 
امل�ساركة، وته���دف م�ساركة جمموعة القتال التابعة 
لق���وة دف���اع البحري���ن يف ه���ذا التمرين اإل���ى تعزيز 
التع���اون والتكام���ل الع�سكري وال�ستع���داد لتنفيذ 
مه���ام م�سركة ب���ني القوات امل�سارك���ة حفاًظا على 
اأمن املنطقة ومواجه���ة التحديات والتهديدات بكل 
اأ�سكاله���ا. وق���ال امل�س���ري الركن ال�سي���خ خليفة بن 
اأحم���د اآل خليفة “اإن م�ساركة جمموعة القتال التابعة 
لقوة دفاع البحرين يف فعاليات مترين )درع اخلليج 
امل�سرك 1( والعرو�ص الع�سكرية امل�ساحبة، جاءت 
بتوجيه���ات �سامي���ة م���ن لدن عاه���ل الب���الد القائد 
الأعل���ى �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة، وذلك تاأكي���ًدا والتزاًما مبب���داأ وحدة ال�سف 
الع�سكري مع قوات دول جمل����ص التعاون اخلليجي، 

وال���دول العربي���ة والإ�سالمية وال�سديق���ة، وال�سعي 
نح���و حتقي���ق اأعل���ى مع���دلت التع���اون والتن�سي���ق 
الع�سك���ري والأمن���ي، ورف���ع اجلاهزي���ة وال�ستعداد 
ملواجه���ة  امل�سرك���ة  املهم���ات  لتنفي���ذ  القت���ايل 
واأ�س���اد  ت�ستهدفن���ا.  الت���ي  والتحدي���ات  املخاط���ر 
القائد العام لقوة دف���اع البحرين بالقوات امل�سلحة 

باململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة للم�ستوى 
الع���ايل واملتميز الذي ظهر ب���ه مترين “درع اخلليج 
امل�سرك 1” والعرو�ص الع�سكرية امل�ساحبة، �سواء 
من حيث القيادة والإدارة والتنظيم والتنفيذ. وعرب 
عن فخ���ره، واعت���زازه بقائد و�سب���اط و�سباط �سف 
واأف���راد جمموعة القتال التابع���ة لقوة دفاع البحرين 
مب�ساركته���م يف ه���ذا التمرين، وم�سي���ًدا مبا حققته 
جمموعة القت���ال التابعة لقوة دفاع البحرين من دور 
فاع���ل اأثبتت من خالل���ه كفاءتها الكب���رية يف تنفيذ 
متطلبات خمتلف مراحل التمرين، ومتيز م�ساركتهم 
يف التمري���ن بالكفاءة واملق���درة العاليتني وحتقيق 

الأهداف املوكلة لهم بجدارة.   
واأ�س���ار امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل 
خليفة اإل���ى اأن مثل هذه التمارين امل�سركة الأخوية 
البن���اءة تعك����ص عمق الراب���ط والتاآخ���ي وت�سهم يف 
اإر�س���اء املزيد من الدعائ���م القوية يف جمال التعاون 
الع�سك���ري اخلليج���ي والعرب���ي والإ�سالم���ي، ومتنى 
اأن ي�ستم���ر هذا التوج���ه الطم���وح واأن تت�سافر هذه 
الق���درات مًعا للعمل كقوة واح���دة مرابطة بفاعلية 

ملواجهة خمتلف التهديدات.

• القائد العام ي�سهد ختامي “درع اخلليج 1”	

ع���ادت  الدف���اع:  ق���وة   - الرف���اع 
جمموع���ة القت���ال التابع���ة لق���وة دفاع 
البحري���ن اإل���ى اأر�ص الوط���ن قادمة من 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيقة 
متري���ن  يف  م�ساركته���ا  انته���اء  بع���د 
“درع اخللي���ج امل�س���رك 1” والعرو�ص 

الع�سكرية امل�ساحبة.
وق���د اأدت جمموعة القت���ال التابعة 
لقوة دف���اع البحري���ن دوًرا فاعالً اأثبتت 

من خالل���ه كفاءته���ا الكب���رية يف تنفيذ 
التمري���ن  مراح���ل  خمتل���ف  متطلب���ات 
م���ن حي���ث القي���ادة والإدارة والتنظيم 
بجان���ب القوات ال�سقيق���ة بدول جمل�ص 
التعاون ل���دول اخلليج العربية، والدول 
العربية والإ�سالمية وال�سديقة، ونفذت 
جمموعة القتال واجبها يف التمرين بكل 
كفاءة واقتدار، كما �ساركت يف العر�ص 

الع�سكري بكل متكن واإتقان.

املنامة - جمعي���ة وطني البحرين: تنظم جمعية 
وطن���ي البحرين، حت���ت رعاية م�ست�س���ار جاللة امللك 
ل�سوؤون الإع���الم نبيل احلمر، حف���ل النطالقة الأولى 
للجمعي���ة والن���دوة احلوارية بعن���وان “حماية الهوية 
الوطني���ة وتعزيز الولء والنتم���اء”، ال�ساعة ال�سابعة 
من م�ساء اليوم )الأربعاء( بقاعة جمعية املهند�سني 
البحريني���ة باجلف���ري.  ويب���داأ احلف���ل بكلم���ة لراعي 
احلف���ل ثم كلمة جمل����ص الإدارة، كما ي�سارك ال�ساعر 
اإبراهيم الأن�ساري بق�سيدة وطنية وكذلك ال�ساعرة 
هنادي اجل���ودر، و�سوف تعلن اجلمعية يف احلفل عن 
مبادراته���ا وم�ساريعها املقبل���ة. وبعد حفل تد�سني 
النطالق���ة، تب���داأ الن���دوة احلواري���ة، اإذ يتحدث كل 
م���ن ع�سو جمل����ص ال�سورى ومدي���ر املكتبة الوطنية 
مبرك���ز عي�سى الثقايف من�س���ور �رشحان عن حمور “ما 
بني الثقاف���ة والهوية الوطنية و�سب���ل تعزيز الولء 
والنتم���اء”، كم���ا ت�س���ارك الإعالمية ا�ستق���الل اأحمد 
الزام���ل متحدثة ع���ن “دور الإع���الم يف حماية الهوية 
الوطني���ة و�سب���ل اإث���راء حمت���وى و�سائ���ل التوا�سل 
الجتماعي”، يف حني يتناول نائب رئي�ص اأ�رشة الأدباء 
والكت���اب البحرينية را�سد جن���م حمور “دور املجتمع 

املدين يف تاأ�سيل وتاأطري الهوية الوطنية”. 
و����رشح رئي�ص جلنة الإعالم الوطن���ي والتوا�سل 
الجتماع���ي بجمعية وطني البحري���ن جمدي الدو�رشي 
باأن الندوة احلوارية تاأت���ي كاأولى فعاليات اجلمعية 
من خ���الل برنام���ج العم���ل ال���ذي و�سعت���ه لتحقيق 
ر�سالته���ا واأهدافها لتعزيز ثقاف���ة الهوية الوطنية 
وال���ولء والنتم���اء يف ظ���ل امل�سوؤولي���ة الجتماعي���ة 
الوطني���ة التي اأخذتها على عاتقه���ا، داعيا اجلمهور 
الك���رمي للم�سارك���ة بح�س���ور الفعالي���ة وال�ستفادة 
م���ن براجمها الت���ي تخ���دم خمتلف اأطي���اف املجتمع 
البحرين���ي املميز.  وقدم الدو����رشي �سكره نيابة عن 
رئي����ص واأع�ساء جمل����ص الإدارة اإل���ى م�ست�سار جاللة 

املل���ك ل�سوؤون الإع���الم نبيل احلم���ر؛ ملوافقته على 
طلب اجلمعية لو�سع حفل النطالقة الأولى والندوة 
احلواري���ة حتت رعايته، وا�سال �سك���ره اإلى جميع من 
�ساه���م يف اإ�سهار اجلمعية خ�سو�س���ا رئي�ص واأع�ساء 

جمل�ص الإدارة املوؤ�س�سني. 
يذك���ر اأن اجلمعي���ة تاأ�س�س���ت عل���ى الأه���داف 
التالي���ة: ن�رش ثقافة الهوي���ة الوطنية وتعزيز النتماء 
وامل�سوؤولي���ة جتاه الوطن واملجتمع وتفعيل ال�رشاكة 
املجتمعي���ة التي تهدف اإلى تعزي���ز روح امل�سوؤولية 
الفردي���ة واللت���زام بالواجب���ات الوطني���ة، الت�سجيع 
عل���ى التم�س���ك واملحافظ���ة على ال���راث والعادات 
والتقالي���د الت���ي اأورثه���ا الآب���اء والأج���داد، اللتزام 

باأخالقي���ات الت�سام���ح الديني والندم���اج املجتمعي 
وتفعيل وا�ستثمار طاقة ال�سباب يف التنمية الوطنية 
ون����رش ثقاف���ة التط���وع وح���ث اأف���راد املجتم���ع على 
اللتح���اق بالعمل التطوعي، اإب���راز اأهمية روح العمل 
اجلماع���ي خلدمة الوط���ن واملواطن كوج���ه معرب عن 
الهوية الوطنية، تعزي���ز مبداأ طاعة ولة الأمر بالولء 
املطل���ق لرفعة الوط���ن وتقدمه والرتق���اء مبفهوم 
الهوية الوطنية وغر�سها يف نفو�ص املجتمع، اإ�سافة 
اإل���ى التع���اون م���ع اجله���ات احلكومي���ة والإقليمية 
والدولي���ة وم���ع املوؤ�س�س���ات واجلمعي���ات العربي���ة 
والأجنبي���ة ذات العالقة داخل وخارج مملكة البحرين؛ 
لتحقي���ق اأهداف اجلمعية الرامي���ة اإلى تعزيز الهوية 

الوطنية وتقوية مبداأ الولء والنتماء لدى املواطنني 
واملقيمني على حد �س���واء. وت�سعى اجلمعية اإلى اأن 
تكون رائ���دة يف تعزي���ز القيم الوطني���ة يف املجتمع 
ومتمي���زة يف مبادراته���ا الهادف���ة اإل���ى احلفاظ على 
الهوية الوطنية البحرينية. فيما ترتكز ر�سالتها على 
تقدمي املب���ادرات والربامج الهادفة اإلى رفع احل�ص 
والوازع الوطني واإحياء ال���ولء والنتماء يف املجتمع. 
اأما القيم التي �ستبني عليه���ا اأعمالها واأداءها فهي 
الولء والنتم���اء وامل�سوؤولية جت���اه املجتمع وتعزيز 
م�ستوى العمل اجلماعي ورف���ع م�ستوى جودة الأداء، 
اأم���ا الفئات امل�ستهدفة فهي جمي���ع اأطياف و�رشائح 

املجتمع.

“وطني البحرين” حتتفي بانطالقتها االأولى اليوم
برعاية م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون الإعالم

• •نبيل احلمر	 •ا�ستقالل اأحمد	 اإبراهيم الأن�ساري	 • جمدي الدو�رشي	 • هنادي اجلودر	 • من�سور �رشحان	 • را�سد جنم	 • فواز �س�ليم�ان	
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الكبار يصنعون أقدارهم
 

ولال�س���م �سحر ورونق بني حمد بن عي�سى اجلد، وحمد بن عي�سى االبن، قدر 
جم���ايل خمبئ حتت منجم االأر�ض جماال وثروة حي���ث اجلد يكت�سف اأول بئر نفط 

وحيث االبن يكت�سف بحرية نفط متتد ل� 2000 كيلو مرت مربع.
 تلك هدية اهلل ل�سبع �سنني عجاف من الوجع املت�سظي حزنا يقا�ض باالأمتار 
من عمر )الربي���ع العربي(، فيهب اهلل البحرين على �سربها قيادة و�سعبا قبال 
كل عام حزين من 2011 اإلى 2018 من وجع اخلنجر، و�رشخة املدية، ع�رشة مليار 

برميل لتكون 80 مليار برميل هدية من اهلل.
 مل���ك يغري م�سار قدر جزي���رة اأريد لها االح���رتاق واأراد لها االحرتاف تنمية 
وتط���ورا وخط���ب ود ح�سارة. ففي الوق���ت الذي ان�سغل���ت دول بالتنقيب عن 
نواق����ض البحري���ن، ان�سغ���ل ملك بالتنقيب ع���ن كمالها حت���ت االأر�ض، وكانت 
املفاج���اأة اأن م���ا �س���اق يف ال�سماء، اأهدان���ا اهلل اإياه حتت االأر����ض رزقا وخمرجا 

وبركات من ال�سماء واالأر�ض، وبرتوال غدقا من حيث ال نحت�سب. 
عم���را من احلكم ق�ساها امللك، وهو يزيل ال�سخور من اأمام قطار االإ�سالح، 
والقوا على طري���ق قطار االإ�سالح �سخور، و�سنعوا جرح���ا عميقا، فاأحال القدر 

ال�سخور برتوال �سخريا، واجلرح العميق غازا عميقا.
واملفاج���اأة اأن ت�ستحي���ل ال�سخور الثقيلة برتوال �سخري���ا خفيًفا، فاإذا كان 
هناك رجال ي�سنعهم القدر، هناك من ي�سنع قدره والكبار ي�سنعون اأقدارهم.
تلك هي ق�سة ملك، وجمال ار�ض، تلك هي البحرين ال ت�سبه اإال نف�سها حتيل 
كل امل�سككني اإلى حمكمة االأرق���ام لتفتت االأوهام بليزر املعرفة. هي املنامة 
ل تتعرث، ولمَ ت�سقط على وجهها. .ل يت�سخ ثوبها، ولمَ تنزف جبهتها.. نف�ست 
الغب���ار، وان�س���دت الن�سي���د الوطني ورفعت العل���م على نا�سية احلل���م، واآمنت 
باالأمل يب�سم عل���ى �سفاف جرح غائر. “االأزمات تاأت���ي لالإن�سان كي ي�ستخدمها 
وق���ودا للتغيري” فكل م�سكلة هدية من اهلل در�سا نتعلمه. فكيف اإذا كان االأمل 
هو الوقود. عندما يورق احلجر ثمار نفط، وغازا يكون هناك ع�سل ثروة، وبداية 
النتهاء اأعرا�ض االكتئاب االقت�سادي، الأي اقت�ساد اأثقله قلة املوارد، وا�سعف 

رئتيه نق�سان اأك�سجني الوفرة.
هنا يك���ون حفر اآخر مل�سار عقلي جديد، ل�سناعة ث���ورة ثقافية تتواكب مع 
احل�س���ارة، لتكون الثقافة �سن���و الرثوة نحو تقدم لتقوي���ة عدالة اجتماعية يف 

م�سار جديد اآخر، القيادة كرمية، وال�سعب ي�ستحق التكرمي. 
هن���ا يجب اأن تكون البحرين اأذكى من �سنغاف���ورا التي ابتداأت وهي تعاين 
من اأنيميا موارد اقت�سادية لبلد ما كان فيه ماء نظيف، غري اأنها بنت الب�رش قبل 

احلجر، وراهنت على العقل والعلم فكانت �سنغافورا كما اأرادت 
.للح�سارات افول، وللقوى االقت�سادية تره، وزمن افرتا�سي، ولي�ض الأي بلد 
اأن يكون فتى ال�سا�سة االقت�سادي االأول يف امل�سهد العاملي. فباإمكان البحرين 
اأن ت�سبح اإحدى اأبطال ال�سا�سة االقت�ساديني القادمني للعال حيث املال قوة 
اإذا ما اأرادت، فالبحرين اأ�ستاذة يف فن البقاء، تتحايل على االأوجاع، تراهن على 
طبيب عظيم ا�سمه الوقت، لتخفف الذاكرة املتورمة، تبل�سم كل جرح ر�ض عليه 
مل���ح. فاذا كان هناك يف الدول اخل�سبية م���ن تعاين “فوبيا االل” من املغامرة، 
فف���ي البحرين قيادة حققت “التطابق النهائي” و“التماثل االبدي” مع الوطن 
لت�سدي���د الدين العاطفي، والق�سط الوطني وف���ق مبداأ “باريتو” ال�سهري حيث 
يك���ون وفرة ال����80 يف املئة من كيف وعمل 20 يف املئ���ة ببحرين جديدة تقوم 
. اإنها  على قوة و�رشعية احلكم برموزه الكبار حتت قيادة ملك طامح، و�سعب ويفيّ

فر�سة ذهبية لبحرين رقم جديد، و�سعب يف املعادلة العاملية. 

�ضيد �ضياء 
املو�ضوي

s.dheya
hotmail.com@

قهوة الصباح

ال مناق�ضات داخلية للم�ضرتيات و132 األف دينار اإيجار املبنى
“$” تنفرد بن�رش مالحظات عن املعهد ال�سيا�سي بالتقرير اجلديد للرقابة

“الب���الد” اأن املدقق���ني بدي���وان  علم���ت 
ل���وا 3 مالحظات  الرقابة املالي���ة واالإدارية �سجيّ
بحق معهد البحري���ن للتنمية ال�سيا�سية، وذلك 
�سم���ن تقري���ر الدي���وان اجلديد، ال���ذي ي�سدر 

بالربع االأخري من العام.
وك�سف���ت امل�س���ادر اأن املالحظ���ة االأول���ى 
ترتبط بع���دم قيام املعهد بتنفي���ذ م�سرتياته 
الت���ي تزيد عن 10 اآالف دين���ار، وال تتجاوز 25 
األ���ف دين���ار مبناق�س���ات داخلي���ة، واملالحظة 
الثاني���ة خماطب���ة املعهد جمل����ض املناق�سات 
واملزايدات لتجديد عقد ا�ستئجار مبنى املعهد 
يف ف���رتة تقل ع���ن 3 اأ�سهر مبا يخال���ف تعميم 
املجل����ض، واملالحظ���ة االأخ���رية ع���دم احتف���اظ 

املعهد ب�سجل حلركة مركبتني م�ستاأجرتني.
وتبل���غ قيمة اإيجار مبن���ى املعهد 132 األف 

دينار.
وتن����رش “الب���الد” اأب���رز تفا�سي���ل م���ا دونه 
املدقق���ون من مالحظ���ات ورد املعه���د عليها 
وف���ق م���ا ح�سل���ت علي���ه م���ن م�ستن���دات عرب 

موظفني باملعهد:
 

المالحظة األولى
الحظ املدققون “عدم قيام املعهد بتنفيذ 
م�سرتيات���ه الت���ي تزي���د قيمتها ع���ن 10 اآالف 
دينار، وال تتج���اوز 25 األف دينار يف مناق�سات 
داخلية، حيث يق���وم بتنفيذها عن طريق طلب 
ت�سعريات من عدد م���ن املوردين مبا�رشة، االأمر 
ال���ذي يع���د خمالف���ا لتعليم���ات لق���رار جمل�ض 

املناق�سات واملزايدات �سادر بالعام 2015.
وراأى املدقق���ون اأن عدم ط���رح املعامالت 
يف مناق�س���ات ال ي�سم���ن ح�س���ول املعهد على 

اأف�سل االأ�سعار واملوا�سفات.
ورد املعه���د اأن���ه مت التاأكي���د عل���ى جلن���ة 
املناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات الداخلية 
وااللت���زام  التو�سي���ة  تنفي���ذ  عل���ى  باملعه���د 
بقرارات جمل�ض املناق�سات يف جميع االإجراءات 
للمناق�سات القادمة مع اإ�سدار قرار م�سبب من 

جانب اللجنة للحاالت اال�ستثنائية.
 

المالحظة الثانية
لف���ت املدقق���ون لقيام املعه���د مبخاطبة 
جمل����ض املناق�سات واملزاي���دات لتجديد عقد 

ا�ستئج���ار مبنى املعهد بفرتة تقل عن 3 اأ�سهر 
من تاريخ انتهائه.

واعت���ربوا ذل���ك خمالف���ا لتعمي���م جمل����ض 
ب�س���اأن   2003 ل�سن���ة   2 رق���م  املناق�س���ات 
االإج���راءات الواج���ب اتباعه���ا بالن�سب���ة للعقود 
املربمة بني اجله���ات امل�سرتي���ة وال�رشكات اأو 

املوؤ�س�سات اخلا�سة.
وتن�ض املدة بالتعميم على وجوب خماطبة 
جمل�ض املناق�سات ب�ساأن جتديد عقد ال�رشكة اأو 
املوؤ�س�سة قبل تاري���خ انتهاء مدة العقد بثالثة 

اأ�سهر على االأقل.
وتبلغ قيم���ة عقد جتدي���د ا�ستئجار املبنى 
132 األ���ف دين���ار، وتاري���خ انته���اء العقد 31 
يناير 2017. اأما تاريخ خماطبة املعهد ملجل�ض 
املناق�س���ات، فجرت يف 28 دي�سمرب 2016، اأييّ 

اأن مدة التاأخري بلغت 58 يوما.
ورد املعه���د اأن���ه مت التاأكي���د عل���ى ق�سم 
ال�سوؤون االإدارية باملعه���د واملخت�ض بالعقود 
بالتو�سي���ة  الف���وري  بااللت���زام  وجتديده���ا 
مبخاطبة جمل����ض املناق�س���ات للتجديد ح�سب 
امل���دة املن�سو����ض عليه���ا بتعمي���م املجل����ض 

وو�سع اآلية لعدم تكرار ذلك.
 

المالحظة الثالثة
قيد املدققون وجود مركبتني م�ستاأجرتني 
ل���دى املعه���د، وع���دم احتفاظ املعه���د ب�سجل 
حلرك���ة هات���ني املركبتني، بحي���ث ي�سجل فيه 
تواري���خ واأوق���ات ا�ستخ���دام املركب���ة وا�س���م 
م�ستخدمها واأغرا�ض ا�ستخدامها ووقت وتاريخ 

اإعادتها.
واأ�ساروا اإل���ى اأن ذلك ي�سعف الرقابة على 
ا�ستخدام املركبتني ويعد خمالفات لتعليمات 

واردة بالدليل املايل املوحد.
ورد املعه���د باأن���ه ج���رى االلت���زام الفوري 
حلرك���ة  متكام���ل  �سج���ل  وو�س���ع  بالتو�سي���ة 
املركب���ات وذل���ك ح�س���ب التعليم���ات الواردة 

بالدليل املايل املوحد.

تعزيز التبادل الثقايف مع رو�ضيا

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
واالآث���ار: ا�ستقبلت رئي�سة هيئة البحرين 
للثقافة واالآثار ال�سيخة مي بنت حممد اآل 
خليف���ة يف مكتبها اأم�ض، �سفري جمهورية 
رو�سي���ا االحتادية لدى مملك���ة البحرين 

فاغيف غاراييف.
بال�سف���ري،  م���ي  ال�سيخ���ة  ورحب���ت 
م�سي���دًة مب�ستوى العالق���ات القائم بني 
البلدي���ن والذي ي�سهد تطوًرا م�ستمرًّا يف 
خمتلف املج���االت ال�سيم���ا الثقافية، يف 
اإ�س���ارٍة اإلى ا�ست�سافة متح���ف االأرميتاج 
الوطني ب�سانت بطر�سبورغ ملعر�ض “يف 
اأر�ض دملون حيث ت�رشق ال�سم�ض” الذي 
افتتح يف دي�سمرب املا�سي وي�ستمر حتى 

22 اأبريل اجلاري. 
وخالل اللق���اء، اأْطلع���ت ال�سيخة مي 

ال�سف���ري عل���ى اأب���رز اأن�سط���ة وفعاليات 
والت���ي  2018م  لع���ام  الثقاف���ة  هيئ���ة 
حتتفي مبدينة املح���رق عا�سمة الثقافة 
ة، حيث ي�ستعد موقع قلعة عراد  االإ�سالمييّ
الإطالق مهرج���ان ال���رتاث ال�سنوي حتت 

عنوان “ذاكرة املحرق”.
من جانبه، ع���رب ال�سفري الرو�سي عن 
اعت���زازه بالعالقات البحريني���ة الرو�سية 
وال�سعب���ني  عل���ى م�ست���وى احلكوم���ات 
ال�سديق���ني، كم���ا اأع���رب ع���ن اإعجاب���ه 
باملقوم���ات احل�ساري���ة الت���ي متتلكها 
ن���ا جه���ود هيئ���ة  مملك���ة البحري���ن مثميّ
البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار يف اإبراز تلك 
املقوم���ات م���ن خ���الل تفعي���ل احل���راك 
الثقايفيّ وتعزي���ز التبادل الثقايف والفني 

بني اململكة وخمتلف دول العال.

• اأنور اأحمد	

طل��ب جت�دي�����د 
عق����د املبن���ى 

بفت�����������رة اأق�����ل 
من 3 اأ�سهر

من املالحظات 
طلب ت�سعريات 
م���ن موردي����ن 

مبا�س�����رة

عدم طرح معامالت 
مبناق�سات ال ي�سمن 
احل�سول على اأف�سل 

االأ�سعار

ال �سجل ل�سيارتني 
لدى املعهد 

وا�ستجابة فورية 
للمالحظة

اإخ�ساع اأييّ م�سرتيات 
ترتاوح بني 10 
و25 األف دينار 

ملناق�سات

را�ضد الغائب

“درا�ضات” يوقع اتفاقية تعاون مع “االأهرام للدرا�ضات”
على هام�ض تد�سني كتاب “العدوان القطري على الديبل” بالقاهرة

���ن مركز  املنام���ة - مرك���ز درا�س���ات: د�سيّ
“درا�س���ات” يف احتف���ال كب���ري اأقي���م يف مقر 
موؤ�س�س���ة “االأه���رام” امل�رشي���ة اأم����ض، كتاب���ه 
اجلدي���د “الع���دوان القطري عل���ى الديبل عام 

.”1986
واأع���رب رئي����ض جمل�ض اأمن���اء “درا�سات” 
ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة عن �سعادته 
باأن ياأت���ي حفل التد�سني الث���اين للكتاب من 
اأر�ض الكنانة مه���د احل�سارة وموطن الثقافة، 
وبح�س���ور نخب فكري���ة وبحثي���ة ودبلوما�سية 

واإعالمية متميزة. 
واأك���د اأن العالق���ات الفري���دة واملتمي���زة 
ب���ني البحري���ن وم����رش، ال حتت���اج اإل���ى اإطراء، 
كنموذج ا�سرتاتيجي متقدم للعالقات الوثيقة 
واملتنامي���ة ب���ني االأ�سق���اء، تعرب عم���ا يجمعنا 
من ثوابت اأ�سيل���ة وقوا�سم م�سرتكة على كل 
امل�ستويات، م�سيًدا يف ه���ذا ال�سدد مبوؤ�س�سة 

“االأهرام” ك�رشح تنويري رائد.
واأ�س���ار اإل���ى اأن���ه بعد اأي���ام قليل���ة، حتل 
الذك���رى الثانية والثالثني للع���دوان القطري 
الغا�س���م عل���ى الديب���ل، والكتاب يه���دف اإلى 
توثيق هذا االعت���داء كجزء من �سل�سلة مت�سلة 
احللقات من املمار�سات غري امل�سوؤولة للنظام 
القطري، وجتاوزاته غري املقبولة بحق جريانه، 

واأمن اخلليج، وثوابت االأمة. 
وعل���ى هام����ض تد�س���ني الكت���اب، وق���ع 
“درا�س���ات” اتفاقي���ة تع���اون بحث���ي وعلمي 
ال�سيا�سي���ة  للدرا�س���ات  االأه���رام  مرك���ز  م���ع 
واال�سرتاتيجي���ة. وق���ام بالتوقي���ع م���ن جانب 
املركز ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، وعن 

مركز االأهرام مديره وحيد عبداملجيد.
وتن����ض االتفاقي���ة عل���ى تعزي���ز التعاون 
امل�سرتك يف جماالت البحث االأكادميي، واإقامة 
الفعاليات واالأن�سط���ة املتنوعة كور�ض العمل 
امل�سرتك���ة، وتب���ادل اخل���ربات واملعلوم���ات 

واال�ست�سارات واملطبوعات وغريها، اإلى جانب 
دعم برامج التدريب. 

ومبوجب االتفاقية اأي�ًسا يتعاون الطرفان 
يف جم���ال الدرا�سات اال�سرتاتيجي���ة وباالأخ�ض 
يف الق�ساي���ا التي تهم منطق���ة اخلليج واالأمن 
القوم���ي العربي، والتباحث حول الروؤى البناءة 

الإحالل ال�سالم واال�ستقرار االإقليمي. 
وقد اطلع اجلانبان على اأن�سطة وفعاليات 
كل مرك���ز واالإ�س���دارات املتنوع���ة، وكذل���ك 
ال���روؤى واالأهداف عل���ى امل�ستوي���ني الداخلي 

واخلارجي.
وبه���ذه املنا�سب���ة، اأعرب ال�سي���خ عبداهلل 
ب���ن اأحمد عن �سك���ره وامتنانه البال���غ للتنويه 
ال�سام���ي خالل حدي���ث جاللة املل���ك ل�سحيفة 
“االأهرام” موؤخًرا حول دور مراكز الفكر العربية 
يف طرح ا�سرتاتيجيات علمية وعملية، ملواجهة 
التحديات االأمنية، واأهمية اعتماد �سانع القرار 
على مراك���ز الفكر والدرا�سات فى ر�سم خطط 

العمل واقرتاح ال�سيا�سات.
واأو�س���ح اأن هذه االتفاقية تاأتي يف �سياق 
�سل�سل���ة من مذك���رات التفاه���م والتعاون مع 

العدي���د من مراك���ز الدرا�س���ات اال�سرتاتيجية 
وبي���وت اخل���ربة املرموقة، بهدف فت���ح اآفاق 
جديدة للتع���اون، واإقامة ����رشاكات منتجة، مبا 
ي�سهم يف اجلهود الرامية لال�ستثمار يف العن�رش 
الب����رشي، وبناء القدرات، وف���ق معايري اجلودة 

والتميز.
واأ�ساد رئي�ض “درا�سات” بالدور االإيجابي 
واالإ�سهام���ات القيم���ة ملرك���ز االأه���رام، كاأحد 
اأب���رز مراكز االأبح���اث االإقليمية يف جمال الفكر 
اال�سرتاتيج���ي، وم���ا ميتلكه من ك���وادر بحثية 
متميزة. مبدًي���ا تفاوؤله بالتع���اون القائم بني 
ع ب���ه البحرين وم�رش  املركزي���ن، نظًرا ملا تتمتيّ
من عالقات اأخوية وطيدة ومتطورة، باالإ�سافة 
اإلى تواف���ق التوجهات وال�سيا�س���ات، وت�سابه 
التحدي���ات القائم���ة، و�سوالً اإل���ى اإجناز �رشاكة 

بني املركزين ال�سقيقني.
من جانبه، اأبدى عبداملجيد اإعجابه بالروؤية 
املتميزة وبالدور املتطور ملركز “درا�سات”، 
وم���ا ي�سهده من طفرة نوعية على امل�ستويات 
البحثية واالإدارية، وانخراطه يف تر�سيخ مفهوم 

ال�رشاكة املجتمعية وبناء القدرات. 

• توقيع االتفاقية	
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بحر: حوادث املرور انخف�صت 75 %

“اجلوازات” تنظم فعالية “ال�صحة للجميع”  

الطاقات الطلبية الع�صب الأ�صا�س يف التنمية

البحرين ت�صارك مبلتقى العلقات الدولية اأثناء الأزمات والكوارث

“العربية املفتوحة” مل تتخذ الإجراءات الكافية ملعاجلة اأو�صاعها

“احلكومة الإلكرتونية”: حت�صينات على خدمات الهوية

�سموه دعا لإ�رشاكهم يف عملية بناء املجتمع... خالد بن حمد: 

م�ساعد رئي�ض الأمن العام ل�سوؤون العمليات يعر�ض جتربة اأحداث 2011

اأكد عدم الت�سديق على �سهاداتها لرتكابها خمالفات ... “التعليم العايل”: 

بناًء على املقرتحات الواردة عرب “توا�سل”

املنام���ة - بن���ا: د�س���ن النائ���ب الأول لرئي����ض 
املجل����ض الأعلى لل�سب���اب والريا�س���ة رئي�ض الحتاد 
البحرين���ي لألع���اب الق���وى الرئي�ض الفخ���ري لالحتاد 
البحريني لريا�س���ة ذوي الإعاقة �سمو ال�سيخ خالد بن 
حم���د اآل خليفة اأم�ض مب���ادرة �سموه يف املجال العلمي 
والإن�ساين#ديرتك_اأول���ى، يف حف���ل اأقي���م مبدر�س���ة 
عبدالرحم���ن كانو الدولية. ولدى و�س���ول �سموه حرم 
املدر�س���ة كان يف ا�ستقبال���ه وزير الرتبي���ة والتعليم 
ماجد النعيمي، ووزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة ه�سام 
اجلودر، ورئي�ض جمل�ض اإدارة مدر�سة عبدالرحمن كانو 
الدولي���ة الوجي���ه �سعود كانو، وعدد م���ن امل�سوؤولني 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم ومدر�س���ة عبدالرحمن كانو 
الدولية. وقال �سموه: “انطالقا من حر�سنا املتوا�سل 
على اإطالق املبادرات التنموي���ة الهادفة التي حتقق 
الأه���داف والتطلعات التي ر�سمناه���ا، والتي تتوافق 
م���ع تنفيذ وترجم���ة توجيه���ات عاهل الب���الد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، والتي تهدف 
اإلى دعم العملية التنموي���ة ال�ساملة يف املجتمع. فقد 
وجهنا لإط���الق مب���ادرة #ديرتك_اأول���ى، التي ُتعنى 
بدفع وت�سجي���ع الطلبة للم�ساركة احلقيقية يف م�سرية 
التنمي���ة من خ���الل منحه���م الفر�سة لإب���راز طاقاتهم 
وقدراته���م يف ترميم البي���وت الآيل���ة لل�سقوط، ذلك 
امل����رشوع ال���ذي ُيعترب اأح���د امل�ساري���ع التنموية التي 
اأطلقاها جاللة املل���ك لدعم املواطنني، والتي ن�سعى 

من خالل املبادرة اإلى موا�سلة ال�سري على نهج جاللته 
يف اأن ندفع الطلبة؛ ليكونوا م�ساهمني يف امل�رشوع”.

واأ�س���اف �سموه: “ن�سعى من خ���الل هذه املبادرة 
يف اأن يك���ون الطلبة �رشيكاء اأ�سا�سي���ني يف عملية بناء 
وتعم���ري املجتمع ل�سيما من الناحي���ة الإن�سانية؛ الأمر 
ال���ذي يرتجم م�ساع���ي رئي�ض ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة، وويل 
العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ض 
جمل����ض الوزراء �ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة ع���رب حتفيزهم للعم���ل التطوعي 
وغر����ض القي���م النبيل���ة وقي���م ال���ولء والوطني���ة يف 

نفو�سهم، والت���ي تدفعهم ليكون���وا قادرين على اأن 
يرتك���وا ب�سمة وا�سحة يف ه���ذا اجلانب، ال���ذي ُيعنى 
مب�ساعدة الآخرين ومد يد العون للمت�رشرين ب�سبب ما 
اآلت اإليه م�ساكنهم، وهذه فر�سة حلث وتوعية الطلبة 

باأهمية مفهوم العمل الإن�ساين باملجتمع”.
واأع���رب �سموه ع���ن فخ���ره واعت���زازه بالطاقات 
الطالبية البحرينية، معتربا اإياها الع�سب الأ�سا�ض يف 
العملي���ة التنموية ال�ساملة يف جمي���ع قطاعات الدولة 
وامل�سدر الرئي�ض للعط���اء والبناء يف املجتمع، موؤكدا 
�سموه اأن ال�سباب البحرين���ي ا�ستطاع اأن يثبت للعامل 

متيزه يف خمتلف املجالت.

املنام���ة - وزارة الداخلية: تراأ�ض م�ساعد رئي�ض 
الأم���ن الع���ام ل�س���وؤون العمليات والتدري���ب العميد 
الركن ال�سي���خ حمد بن حممد اآل خليف���ة، وفد وزارة 
الداخلي���ة امل�س���ارك يف ملتقى »العالق���ات الدولية 
اأثن���اء الأزم���ات والك���وارث« وال���ذي تنظم���ه جامعة 
نايف العربية للعل���وم الأمنية، بالتعاون مع املنظمة 
الدولية للحماية املدين والدفاع املدين خالل الفرتة 
17 حتى 19 اأبريل اجلاري يف جنيف، بح�سور الأمني 
العام ملجل�ض التعاون اخلليجي عبداللطيف الزياين.

وا�ستعر�ض العميد الركن ال�سيخ حمد بن حممد 
اآل خليف���ة يف ورقة عمل بعن���وان »الإدارة املتوازنة 
للعالقات الدولية اأثناء اأزمة مملكة البحرين 2011« 
خالل امللتق���ى، مو�سوع الإرهاب ب�سكل عام والأوجه 
اجلديدة من احل���رب مثل الفو�س���ى اخلالقة والقوة 
الناعم���ة وح���روب اجلي���ل الراب���ع، مو�سح���ا اخللفية 
التاريخية لالأحداث التي �سهدتها البحرين يف فرباير 

2011 وم���ا تعر�ست له من اإره���اب وترويع لالآمنني 
خالله���ا، منوه���ا اإل���ى ما يحمل���ه امل����رشوع الإ�سالحي 
جلالل���ة امللك، م���ن قيم ومب���ادئ وم���ا يت�سمنه من 
خط���وات اإ�سالحي���ة �سمل���ت خمتلف جم���الت احلياة 
يف البحري���ن، بالإ�سافة اإلى الأ�سب���اب التي اأدت اإلى 
وق���وع الأزم���ة وكيف متكنت حكمة جاللت���ه من اإدارة 

الأزم���ة والتعام���ل معها على امل�ست���وى املحلي. كما 
تن���اول العميد الركن ال�سيخ حمد بن حممد اآل خليفة 
كيفية اإدارة اململكة لعالقاته���ا الإقليمية والدولية 
اأثناء التعامل مع الأزم���ة، والإجراءات التي قامت بها 
احلكومة بعد ال�سيطرة على الأو�ساع ل�سمان التعايف 

من اآثار الأزمة والعودة اإلى الو�سع الطبيعي. 

مدين���ة عي�س���ى - وزارة الرتبي���ة والتعليم: اأكد 
الأم���ني الع���ام ملجل����ض التعلي���م الع���ايل عبدالغني 
ال�سوي���خ اأن���ه ويف �س���وء متابعة الأمان���ة العامة لعمل 
اجلامع���ة العربية املفتوح���ة- فرع مملك���ة البحرين، 
لإزال���ة املخالفات املرتكبة من قبله���ا عند تقدميها 
لربنام���ج املاج�ست���ري يف اإدارة الأعم���ال بالتعاون مع 
اجلامع���ة املاليزي���ة املفتوح���ة، فقد انته���ت الأمانة 
العام���ة اإل���ى اأن الفرع املذك���ور مل يتخ���ذ الإجراءات 
الإدارية الكافية، مم���ا اأدى اإلى تاأخري الت�سديق على 
ال�سهادات والإ�رشار بالطلب���ة نتيجة للتجاوزات التي 
�ساحبتها، كما ومل ترتق اخلطة العالجية اإلى امل�ستوى 
املطل���وب وفًقا ملتطلب���ات القراري���ن 515/2017 
و516/2018، م�س���رًيا اإلى اأن الأمان���ة العامة ب�سدد 
رف���ع تقرير بخ�سو�ض ا�ستمرار ه���ذه املخالفات اإلى 
جمل����ض التعليم الع���ايل، لتخاذ الإج���راءات املنا�سبة 
وفًق���ا لأح���كام القان���ون واللوائ���ح املنظم���ة له بحق 
الف���رع املذك���ور، وذلك يف �س���وء التباط���وؤ يف اتخاذ 
كافة الإجراءات ال�رشورية وبال�رشعة املطلوبة ملعاجلة 
اأو�ساعه���ا. اجلدير بالذكر اأن ه���ذه اجلامعة قد �سبق 
له���ا ارتكاب عدد من املخالفات التي يرتقي بع�سها 

اإلى ال�سبهة اجلنائية، وهي: 

التدري�سي���ة  الهيئ���ة  اأع�س���اء  اأح���د  قي���ام  اأولً: 
باجلامع���ة بالتوقي���ع عل���ى حما����رش جل���ان املناق�سة 
للر�سائ���ل العلمي���ة بع���د وف���اة امل����رشف عل���ى تلك 
الر�سائل بتاري���خ 24 اأغ�سط�ض 2015م، حيث مل يتم 
ا�ستب���دال امل�رشف املتوفى باآخر، واإمن���ا اعترب حا�رشًا 
يف املناق�س���ات، مم���ا ي�سكل خمالفة لأح���كام ت�سكيل 
ومناق�س���ة الر�سائل العلمية التي ت�سرتط وجود ثالثة 

اأع�ساء.
ثانًي���ا: ا�ستمرار اجلامعة يف اإي���راد ا�سم الدكتور 
املتوف���ى كم�رشف على العديد م���ن الر�سائل العلمية 
بع���د وفات���ه باأ�سه���ر، دون اأن ت�سدر اجلامع���ة قراًرا 
بت�سمية م�رشف جديد للطلبة ملتابعة اإعداد ر�سائلهم.

ثالًث���ا: قي���ام اجلامع���ة بتكليف نف����ض الدكتور 
بالإ�رشاف عل���ى العديد من الر�سائ���ل العلمية للطلبة 
باأعداد تتجاوز احلد الأعلى للعبء الإ�رشايف، مما ي�سكل 
خمالف���ًة لالئح���ة الأكادميي���ة والإداري���ة ملوؤ�س�س���ات 

التعليم العايل.
رابًعا: قي���ام اجلامعة بتكليف اأحد اأع�ساء الهيئة 
التدري�سي���ة بالإ����رشاف على الر�سائ���ل العلمية لطلبة 
املاج�ست���ري يف اإدارة الأعم���ال عل���ى الرغ���م م���ن اأن 

تخ�س�سه العلمي مغاير لذلك التخ�س�ض.

خام�ًس���ا: ع���دم قيام اجلامع���ة باتخ���اذ الإجراءات 
القانوني���ة والإداري���ة الالزم���ة يف الدرا�س���ات العليا، 
وذلك من حيث عدم اإ�سدار قرارات لكل من: ت�سجيل 
ر�سال���ة الطال���ب، وت�سمية امل����رشف عنه���ا، وت�سمية 
م�رشف جديد يف حال وفاته اأو غيابه، وت�سمية املمتحن 
اخلارجي، وت�سكيل جلنة املناق�سة، حيث خلت ملفات 
طلب���ة الدرا�س���ات العليا من هذه الق���رارات، وعجزت 
اإدارة اجلامعة عن تقدميها عن���د اإجراءات الفح�ض اأو 

تقدمي حجج مقنعة ب�ساأن عدم توافرها.
وبن���اًء علي���ه، ق���ام جمل����ض التعلي���م الع���ايل يف 
اجتماع���ه الثال���ث والأربع���ني، وبن���اًء عل���ى تقري���ر 
وتو�سيات اللجنة املخت�سة، والذي ثبت فيه ارتكاب 
اجلامعة خمالفات قانونية واأكادميية واإدارية، باإلغاء 
املوافق���ة على اإب���رام اجلامعة اتفاقي���ة تعاون علمي 
مع اجلامع���ة املاليزية املفتوح���ة با�ست�سافة برنامج 
املاج�ست���ري يف اإدارة الأعمال، والتاأكيد على ا�ستمرار 
وقف قب���ول طلبة جدد والتحويل م���ن داخل اجلامعة 
وخارجه���ا يف الربنامج، وعدم الت�سديق على موؤهالت 
الطلب���ة اخلريج���ني يف الربنامج حتى تق���وم اجلامعة 
با�ستيف���اء ال�سرتاط���ات التي حدده���ا القرار، وكلف 

املجل�ض الأمانة العامة باإيجاد البدائل للطلبة.

ا�ستجاب����ًة  الإلكرتوني����ة:  احلكوم����ة   - املنام����ة 
للمالحظ����ات ال����واردة عرب النظام الوطن����ي للمقرتحات 
املعلوم����ات  هيئ����ة  اأج����رت  )توا�س����ل(،  وال�س����كاوى 
واحلكومة الإلكرتونية جمموعة من التح�سينات اجلديدة 
عل����ى اخلدم����ات الإلكرتوني����ة املقدمة لبطاق����ة الهوية 
�سملت اإ�سافة مزيد م����ن اخلدمات واخل�سائ�ض الفنية 
الت����ي اأ�سهم����ت يف ت�سهيل تقدمي الطلب����ات اإلكرتونًيا 

عرب البوابة الوطني����ة Bahrain.bh، وزادت من وترية 
اإجنازه����ا يف وق����ت اأق�����رش، وعلي����ه اأ�س����ارت الإح�ساءات 
الأخ����رية اإل����ى من����و بن�سب����ة 8 % يف ا�ستخ����دام اخلدم����ة 
الإلكرتوني����ة يف الرب����ع الأول من 2018 مقارن����ًة بالربع 
ال�ساب����ق. واأو�سح مدي����ر اإدارة بطاق����ة الهوية وال�سجل 
ال�س����كاين بالهيئة ال�سيخ �سباح بن حم����د اآل خليفة اأن 
ه����ذه التح�سينات ج����اءت ا�ستجابة مبا�رشة مل����ا يرد اإلى 

الهيئة من مالحظات ومقرتح����ات من جانب م�ستخدمي 
)توا�سل(، موؤكدا اللتزام بتنفيذ توجيهات ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة؛ 
لتطوي����ر اأداء اخلدمات باملوؤ�س�سات احلكومية من خالل 
رفع جودة اخلدمات املقدمة و�سهولة الو�سول لها اإلى 

جانب �رشعة التفاعل مع ما يرد من مالحظات.

• �سمو ال�سيخ خالد بن حمد يد�سن مبادرة “ديرتك اأولى”	

• العميد الركن ال�سيخ حمد بن حممد تراأ�ض وفد وزارة الداخلية	

احل����الق  �سو�س����ن  البحريني����ة  ح�سل����ت 
على جائزة الأم املثالي����ة لالإعاقات الذهنية 
2018، بدول����ة الكوي����ت، وذل����ك برت�سي����ح 
م����ن اجلمعي����ة البحرينية لرعاي����ة اأولياء اأمور 
املعاق����ني يف البحري����ن، ق����د ر�سحت احلالق 
لتف����وز بجائزة الأم املثالي����ة لرعايتها طفال 

معاقا ذهنياً.
وق����د اأهدت احلالق هذا الفوز اإلى عاهل 
البالد �ساحب اجلالل����ة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة والى رئي�ض الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأم����ري خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة 
وال����ى ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�ض جمل�ض ال����وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأمري �سلم����ان بن حم����د اآل خليفة، 
م�سي����دا بدع����م احلكوم����ة املتوا�س����ل لذوي 
العاق����ة مما �سهل من مه����ام اأولياء الأمور يف 
تعليم اأبنائهم من ذوي الحتياجات اخلا�سة 
ودجمه����م يف املجتم����ع، م�ستذك����رة بالتقدير 
والعرفان ال�سهام الكبري ل�سمو ال�سيخ خالد 

بن حمد اآل خليفة يف دعم ذوي الهمم وتوفري 
الأجواء التي حتفزهم على البداع والتميز.

وخالل حفل توزيع اجلوائز األقت الأمني 
العام جلائزة الأم املثالية لالإعاقات الذهنية 
لع����ام 2018 عائ�س����ة ال�س����امل كلمة حتدثت 
خالله����ا عن الدور املحوري ال����ذي تلعبه الأم 
يف رعاي����ة اأبنائه����ا من ذوي العاق����ة وتنمية 
مهاراته����م، م�سي����دة ب����دور مملك����ة البحرين 
وتذلي����ل  املعاق����ني  رعاي����ة  يف  وقيادته����ا 
العقبات لهم وحماول����ة دجمهم يف املجتمع، 
وتقدمي كافة الت�سهي����الت لذويهم تقديراً 
لل����دور امله����م الذي تق����وم به اأ�����رشة املعاق 

وخا�سة �ساحب الإعاقة الذهنية.
وقالت ال�س����امل يف موؤمتر �سحايف اأعلنت 
خالل����ه انطالق جائ����زة الأم املثالية لالإعاقات 
الذهني����ة اإن م����ن اأه����داف اجلائ����زة ت�سلي����ط 
ال�سوء على اأولياء اأمور ذوي الإعاقة الذهنية 
واإبراز دورهم يف املجتمع ل�سيما تعزيز دور 
الأم فيه ليكون منوذجاً يحتذى من خالل هذه 
اجلائزة وحتفيز وت�سجي����ع الأم املثالية على 

ا�ستمرار العطاء لأبنائها من ذوي الإعاقة.

املنامة - اجلامع���ة الأهلية: ك�سف مدير 
اإدارة الثقاف���ة املرورية النقي���ب اأ�سامة بحر 
ع���ن جن���اح جه���ود الإدارة العام���ة للمرور يف 
خف�ض اأع���داد احلوادث يف ال�سوارع الرئي�سية 
باململكة بن�سب���ة 75 %، منّوًها بالأثر الكبري 
لتطبي���ق نظ���ام النق���اط ا�ستن���اًدا لقان���ون 
امل���رور اجلدي���د، وكذل���ك جه���ود التوعي���ة 
املروري���ة الت���ي قام���ت به���ا اإدارة الثقاف���ة 
املرورية من خ���الل اآلف الكتيبات والر�سائل 
الن�سية بلغات متعددة واحلمالت التثقيفية 
والإعالن���ات التوعوي���ة. جاء ذل���ك، يف الندوة 
الت���ي ا�ست�سافه���ا ق�سم الإع���الم والعالقات 
باجلامع���ة  والعل���وم  الآداب  بكلي���ة  العام���ة 
الأهلية، التي حتدث فيها مدير اإدارة الثقافة 
املروري���ة، �سارًح���ا �سيا�س���ات اإدارة الثقافة 
املرورية وخططها للحد من احلوادث املميتة 
واملخالف���ات اجل�سيمة، وم���ن بينها احلمالت 
التوعوي���ة، واملحا����رشات التوعوية، وو�سائل 
التوا�سل الجتماع���ي التي لها تاأثري كبري يف 

هذا املجال.
واأكد بحر خالل الندوة على الأثر الإيجابي 
لتطبي���ق نظام النق���اط يف خف����ض احلوادث 
املروري���ة مبختل���ف اأنواعه���ا، بالإ�سافة اإلى 

اللج���وء لل�سبط ع���ن طريق الكام���ريات بدلً 
من ال�سب���ط اليدوي واتخاذ حل���ول هند�سية 

وتوعوية.
ون���ّوه املق���دم اأ�سامة بحر اإل���ى اأن اأغلب 
مرتكب���ي احل���وادث م���ن الذك���ور، واأن اأغلب 
احل���وادث التي يتم ر�سدها تك���ون التهاون 
يف ت���رك م�سافة اأم���ان بني ال�سي���ارات، حيث 
ي�ستح���وذ ه���ذا العامل على م���ا ن�سبته 22 % 
يف جمموع احلوادث، وهي ظاهرة واإن مل تكن 
ترتتب عليها خمالفة مرورية لكنها تعرب عن 

�سياقة عدوانية.
ووّج���ه بح���ر ال�سكر اإل���ى وزي���ر الداخلية 
ال�سي���خ را�س���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة الذي 
اأ�سهمت رعايته وتوجيهاته يف نقل املرور يف 
ا فيما  املرحلة الأخرية نقل���ة نوعية وخ�سو�سً
يت�س���ل بحماي���ة الأرواح، والبحث عن خمتلف 

احللول التي حتد من احلوادث املميتة.
ون���ّوه اإلى وجود تط���ور يف وعي املجتمع 
بالثقاف���ة املرورية، مما يدعو للتفاوؤل ب�ساأن 
املزيد م���ن اخلف�ض ملعدلت احل���وادث، مع 
ر�س���د انخفا����ض جي���د يف جت���اوز الإ�س���ارات 
املروري���ة اأو ا�ستخدام الهات���ف النقال خالل 

ال�سياقة. 

تزامًن���ا  الداخلي���ة:   وزارة   - املنام���ة 
مع الي���وم العامل���ي لل�سحة، نّظم���ت �سوؤون 
اجلن�سي���ة واجل���وازات والإقام���ة بالتعاون مع 
اإدارة ال�س���وؤون ال�سحية والجتماعية، فعالية 
بعنوان “ال�سحة للجمي���ع”.  وا�ستمل برنامج 
الطبي���ة  الفحو����ض  اإج���راء  عل���ى  الفعالي���ة، 

كقيا�ض �سغط الدم وم�ستوى ال�سكر والوزن، 
حي���ث ق���ام املخت�س���ون م���ن اإدارة ال�سوؤون 
ال�سحي���ة بتق���دمي ال�ست�س���ارات والن�سائح 
الطبي���ة ملنت�سبي �سئون اجلن�سية واجلوازات 
والإقام���ة، به���دف ن����رش الوع���ي ال�سحي بني 

املوظفني. 

حمرر ال�صوؤون املحلية



االستقاللية

لأكرث من 120 دينارا للمقرر خماوف من رفع ر�سوم “بوليتكنك” 
ال�����رق�����اب�����ة ب�����ت�����ق�����ري�����ر  ال�����ك�����ل�����ي�����ة  خم������ال������ف������ات  ع��������ن  ن�����ت�����ائ�����ج  ال 

ع���ر النائب عب���د احلمي���د النجار 
ع���ن تخوفه م���ن م�رشوع قان���ون ب�شاأن 
كلي���ة البحري���ن التقني���ة )بوليتكنك 
البحري���ن(، م�شج���ا خماوف���ة من رفع 
الر�ش���وم على الطلبة املحددة ب� 120 
دين���ارا للم���ادة مما قد يره���ق كاهل 

االأ�رش والطلبة.
ولفت اإل���ى اأن بع����ض املخالفات 
الت���ي وردت يف تقارير ديوان الرقابة 
املالي���ة واالإدارية مل ت�شلن���ا النتائج 
حوله���ا والتخ���وف م���ن ازدي���اد هذه 

املخلفات يف حال ا�شتقاليتها.
وب���ن النائ���ب جمال ب���و ح�شن اأن 
القان���ون يخ���دم الطلب���ة يف الدرج���ة 
االأولى وال�شوق واالقت�شاد، وينعك�ض 

على امل�شلحة العليا للبحرين.
ال�شاع���ر  خال���د  النائ���ب  واأي���د 

ا�شتقالية بوليتكنك.
من جهته، ذكر النائب اأحمد قراطة 
اأكرث من 90 % م���ن طاب الكلية من 
البحريني���ن، وال نقبل زيادة الر�شوم 

على اأبناء املواطنن.

�سلق 195 مادة بقانون الإفال�س 
ب�شبب ا�شتعجال اإقراره

 اعرت����ض النائ���ب عبداحلمي���د النجار على 
اال�شتدارك عل���ى جدول اأعمال اجلل�شة باإ�شافة 
م�رشوع قان���ون التنظيم واالفا�ض الذي يحتوي 
195 م���ادة ملراجعت���ه يف اأق���ل م���ن ن�ض يوم 
واعت���ره اأمرا م�شتحي���ا. اأو�ش���ح النائب اأحمد 
قراط���ة ان حتدي���د 15 يوم���ا ملناق�ش���ة م�رشوع 
قانون باإ�شدار قانون اإعادة التنظيم واالإفا�ض 
ب�شفة اال�شتعجال قبل ترحيله ملجل�ض ال�شورى 

“مدة غري كافية”.
وب���ن اأنه عند مناق�شة م����رشوع القانون مت 
طرحه بعجالة م���ن وزارة التجارة، ف�شا عن اأنه 
مل يت���م االأخ���ذ ب���راأي املجل�ض االأعل���ى للق�شاء 
وغرفة �شناعة وجتارة البحرين، وهما اجلهتان 

املرتبطتان بالت�رشيع.

ليلى مال اهلل

جلسة 
النـــواب
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تصوير: رسول الحجيري

• وفد من “بوليتكنك” 	
البحرين ح�رش جانبا من جل�شة 

جمل�ض النواب.

ل ق�سور

حتولت وغمو�س

خمالفة د�ستورية

“رعاِك �سماُن اهلِل يا اأمَّ مالٍك”
اأطول جل�شة بتاريخ الرملان... و350 دينارا بولي�شة عاج البحريني

اأم�شى املنتخبون - على م�ش�ض - اأطول جل�شة 
نيابية بتاريخ البحرين، وحلت حمل اجلل�شة االأطول، 
التي �شهدت مناق�شة م�رشوع قانون امليزانية العامة 

للدولة بدور االنعقاد الرابع من برملان 2002.
وا�شتمرت اجلل�شة الأك���رث من 12 �شاعة. وانكب 
النواب الإقرار مواد م�رشوع قانون ال�شمان االجتماعي 

البالغة 82 مادة.
وقد ت�شدق ا�شتعارة �شط���ر البيت الذي اأورده 
اأبومت���ام يف حما�شته والقائل “رع���اِك �شماُن اهلل يا 
اأم مال���ٍك” )معنى البيت اأن �شمان اهلل اأ�شمل واأغنى 

واأو�شع من كل �شمان(؛ لتكون عنوان انعقاد اجلل�شة 
واإقرار اأحد القوانن املهمة بتاريخ املجل�ض.

واأو�ش���ح النائ���ب حمم���د االأحم���د اأن احلكوم���ة 
�شتدف���ع 350 دينارا لكل مواطن اأي ما يعادل 250 
مليون دين���ار تقريبا �شنويا اإل���ى �شندوق ال�شمان 

ال�شحي.
وذكر النائب عبداحلميد النجار اأن تطبيق نظام 
ال�شم���ان ال�شحي اأثبت ف�شل���ه يف الواليات املتحدة 
االأمريكية، وما يهم �رشكات التاأمن الربح واخل�شارة 

ولي�ض �شحة املواطنن.
ورد رئي�ض املجل�ض االأعلى لل�شحة ال�شيخ حممد 
ب���ن عبداهلل اآل خليفة ب���اأن النظام املعمول به حاليا 

اأكرث كلفة، واأن نظام ال�شمان ال�شحي �شيوفر 200 
مليون دينار �شنويا بحلول العام 2038.

وبن النائب عي�شى الكوهجي اأن على احلكومة 
اأن تقنن ع���دد اخلدم وو�ش���ع االأولويات يف ح�شول 
املوطن على رخ�ض ا�شتقدامهم، مبينا “ال ن�شتطيع 
اأن نزي���د العبء عل���ى املواطن بتحم���ل عاج اخلدم 

ومن يف حكمهم”.
واق���رتح النائ���ب االأول ملجل����ض الن���واب عل���ي 
العرادي حتديد عدد 4 خدم لكل مواطن ال�شتثنائهم 

من حتمل ر�شوم العاج �شمن ال�شمان ال�شحي.
وطالب النائب خالد ال�شاعر بتحديد مبلغ يلتزم 

رب االأ�رشة بدفعه؛ للتاأمن على اخلدم.

 اأك���د وزي���ر العدل وال�ش���وؤون االإ�شامية واالأوقاف ال�شيخ خال���د بن علي اآل 
خليفة اأن هناك حاجة فعلي���ة ال�شتحداث قانون؛ لتنظيم اإجراءات االإفا�ض التي 
كان���ت قد نظمت بالع���ام 1987. وتابع هذا القانون له اثر اقت�شادي مبا�رش على 
التج���ار، وهو نافع نفع حم����ض وال يختلف عليه اأحد، ف�شا عن اأنه قانون اإجرائي 
بحت وال ق�شور فيه، واإن جاء ب�شورة ا�شتعجال، حيث اإنه يحتاج 6 اأ�شهر لتح�شري 

االأر�شية  االأزمة لعمله، واإذا مل ن�شتطع االنتهاء منه يف هذا الدور �شنخ�رش �شنة.

 لفت النائ���ب عبدالرحمن بوعلي اإل���ى اأن التح���والت االقت�شادية العاملية 
اأوجب���ت حتديث الت�رشيع���ات اخلا�شة بالتنظي���م واالإفا�ض. واأك���د النائب جميد 

الع�شفور اأن بع�ض مواد الت�رشيع ي�شوبها الغمو�ض.
واأو�ش���ح اأن م����رشوع القانون فيه موازنة بن النظري���ة التي حتمي املفل�ض 
والنظري���ة التي حتمي الدائنن وامل�شالح االقت�شادية يف الدولة، ف�شا عن اأنه 

يتفق مع اآراء املذاهب االإ�شامية يف ق�شية االإفا�ض.

اأثارت التعريف���ات االإجنليزية يف مادة االأولى م�رشوع قانون تنظيم االإفا�ض 
حفيظة بع�ض الن���واب الذين ا�شتنكروا ترجمة امل�شطلح���ات والتعريفات بلغة 
اأجنبية. من جهته، اعت���ر النائب على العطي�ض اأنها خمالفة د�شتورية، وذكر اأن 

املادة الثانية من الد�شتور توكد اأن اللغة الر�شمية هي العربية.
يف ح���ن بن النائ���ب عبدالرحمن بو علي “اأن التعاري���ف االإجنليزية لي�شت 
بدعة، و�شبق لنا املوافقة على ت�رشيعات بها م�شطلحات اأجنبية”. ودعت النائب 

جميلة ال�شماك اإلى جتاوز اخلافات والرتكيز على لب القانون، ولي�ض ق�شوره.

• •عي�شى الكوهجي	 روؤى احلايكي مع العد�شة الرملانية	

• جميد الع�شفور وجال املحفوظ	 • عبداحلليم مراد	

• م�شاورات نيابية	

را�سد الغائب
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بحث اإن�شاء حديقة ومم�شى يف القرّية

ال�شالح تبحث �شبل تعزيز التعاون ال�شحي مع الهند

وزير الأ�شغال يوقع اتفاقية اإن�شاء مبنى الزراعة

ل تطلب اإلكرتونيا وتدفع عند احل�شور ر�شوم “بدل فاقد” 

بكلفة مليوين دينار ويحتوي على 12 خمترًبا متخ�ص�ًصا

داعيا لإلغائها متا�صيا مع التحول الرقمي... املرباطي لـ “$”:

املنامة - وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمـــراين: وقـــع وزيـــر الأ�صغـــال 
و�صوؤون البلديـــات والتخطيط العمراين ع�صام 
خلف اتفاقية م�رشوع اإن�صاء مبنى �صوؤون الزراعة 
اجلديد، املمول من ال�صندوق الكويتي للتنمية 
القت�صادية العربية، بقيمة بلغت مليونا و987 

األًفا و870 ديناًرا.
وح�ـــرش توقيـــع التفاقيـــة كل مـــن وكيـــل 
ال�زارة ل�ش�ؤون الأ�شغ���ال اأحمد اخلياط، القائم 
البنـــاء  امل�صاعـــد مل�صاريـــع  الوكيـــل  باأعمـــال 
وال�صيانة رائد ال�صالح، القائم باأعمال الوكيل 
امل�صاعـــد ل�صـــوؤون الزراعـــة اإبراهيـــم يو�صف، 
مديـــر اإدارة م�صاريـــع البناء مـــرمي اأمني، مدير 
اأدارة الت�صال فهد بوعالي، مدير اإدارة الرثوة 
النباتيـــة ح�صني الليـــث، مديـــر م�صاريع الدعم 
اخلليجي �شامح الرفاعي، رئي�س مكتب الأنظمة 
الدولية لإدارة امل�صاريع رمزي رزق اهلل، ونائب 
مديـــر الإدارة امل�رشفيـــة بال�صنـــدوق الكويتي 

ف�صالة الف�صالة، و�رشكة �رشايا للمقاولت.
و�ـــرشح خلـــف اأن املبنـــى اجلديـــد �صيكون 
مبنطقـــة هورة عايل ويحتوي على )12( خمترًبا 
متخ�ص�ًصـــا يف زراعة النباتـــات واملياه والرتبة 
والأن�صجـــة، وي�صمـــل امل�ـــرشوع كافـــة الأعمـــال 
واملرافق اخلارجية وت�ف���ر م�اقف لل�شيارات 
يف حـــدود 33 موقًفـــا، وتبلـــغ م�صاحـــة الأر�ـــض 
20،060، حيـــث مت تر�صيتـــه مـــن قبل جمل�ض 
املناق�صـــات واملزايـــدات علـــى �رشكـــة �رشايـــا 
للمقـــاولت. ومن املتوقع البـــدء بتنفيذ اأعمال 
امل�رشوع خالل �صهـــر مايو القادم، والنتهاء منه 

يف اأبريل 2020.
يت�صمـــن  املبنـــى  “اأن  خلـــف:  واأ�صـــاف 
خمتـــربات لإدارة الرثوة الزراعيـــة والتي تقوم 
بكافـــة الفحو�صات املختربيـــة لتحديد ملوحة 
الرتبة والتاأكـــد من �صالمة الأ�صمـــدة الطبيعية 
والكيميائيـــة والأن�صجـــة النباتيـــة مبـــا يف ذلك 
املبيـــدات احل�رشيـــة وحم�صنـــات الرتبـــة ون�صبة 
احتـــواء املنتوجـــات الزراعيـــة علـــى مبيـــدات 

ح�رشية”. 
كما يت�صمن املبنى خمتربات لإدارة الرثوة 
احليوانية والتي تعنى بتوفري كافة الفحو�صات 
والتحاليل الالزمة للتاأكد مـــن �صالمة الأم�صال 
ور�صـــد الأوبئـــة احليوانيـــة، كمـــا حتر�ض على 
فح�ـــض اللحـــوم والتاأكـــد من �صالمتهـــا ح�صب 
املقايي�ض املحليـــة والعاملية ل�صحة املنتجات 

احليوانية. 

رغـــم التحـــول اللكـــرتوين الـــذي ت�صهده 
مملكة البحرين نحو ت�صهيل اإجراءات املعامالت 
الر�صميـــة، ما زالت البلديـــات متاأخرة قليال عن 
مواكبـــة هـــذا التطـــور، عرب فر�ـــض ر�صوم على 
العمـــالء نتيجـــة فقدهـــم لأر�صـــدة معامالتهم، 
يف الوقـــت الـــذي ل تطلب منهم هـــذه الر�صوم 
يف حـــال اإجـــراء املعاملـــة اإلكرتونيا عـــرب بوابة 
احلكومـــة الإلكرتونيـــة. واأو�صح رئي�ـــض اللجنة 
املاليـــة والقانونية مبجل�ض بلدي املحرق غازي 
املرباطـــي لـ”البـــالد” اأنـــه يف الوقـــت احلـــايل 
عندمـــا تنتهـــي املعاملـــة يتـــم اإ�صـــدار ر�صيد 
مطبـــوع للعميل، وعند فقد هذا الر�صيد ُيطلب 
منـــه دفـــع مبلغ ر�صـــوم بدل فاقـــد، يف حني اأن 
ل  الإلكرتونيـــة  احلكومـــة  اأنظمـــة  م�صتخدمـــي 
ُيطلب منهـــم تقدمي اأي من اأر�صدة الدفع، لأنه 
مـــن الأ�صا�ض جميع امل�صتنـــدات والبيانات عن 
�صاحب املعاملة حمفوظـــة اإلكرتونياً. وبني اأن 
طلـــب الر�صيد الأ�صلـــي قد يوؤخـــر املعامالت 
اإداريـــاً، كما قد يعطـــل م�صالـــح العميل اإن مل 

يكن يف حوزته. 
وقال: بناء على ذلك نطالب وزارة الأ�صغال 
و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين بتطوير 
النظـــام الإلكرتوين الداخلي، علـــى نحو ي�صهل 

الو�صول اإلى جميع بيانـــات مقدم الطلب دون 
احلاجـــة اإلى طباعـــة اأر�صدة ورقيـــة بدل فاقد، 
بالإ�صافـــة اإلـــى دور هـــذا املقـــرتح يف تي�صري 
الإجـــراءات ملختلـــف الأطـــراف والتخفيـــف عن 

كاهل العميل. 
وذكر اأنه يعمل حالياً على بع�ض املراجعات 
على جدول حتديد الر�صوم البلدية باأنواعها من 

باب تخفيف الأعباء على املواطنني.
وبـــني اأنه ب�صدد رفع مقـــرتح باإلغاء بع�ض 
الر�صوم البلدية املعنيـــة باإ�صدار “بدل فاقد” 
التي يـــرى فيها تناق�صا، وذلـــك يف ظل وجود 

الأنظمـــة الإلكرتونية التي حتفـــظ جميع قواعد 
البلديـــات  يف  امل�صرتكـــني  لـــكل  البيانـــات 

املختلفة.
واأو�صح اأن القـــرار رقم )22( ل�صنة 2005 
ب�صاأن الر�صوم البلدية جاء على نحو يحدد جميع 
اأنـــواع الر�صـــوم البلديـــة �صواء كانـــت للمنازل 
باأنواعها ال�صكنيـــة والتجارية وال�صتثمارية، اأو 
تراخي�س البناء، اأو تراخي�س اخلدمات باأن�اعها، 
ال�صهـــادات  اإ�صـــدار  ر�صـــوم  اإلـــى  بالإ�صافـــة 

املختلفة.
يف  البلديـــات  قانـــون  اأن  اإلـــى  ولفـــت 
املـــادة )19( يف �صـــاأن اخت�صا�صـــات املجال�ض 
البلدية اأجـــاز للمجال�ض البلديـــة القيام ببع�ض 
املراجعـــات يف هـــذا ال�صدد، حيث ن�ـــض البند 
)ر( علـــى “اقرتاح فر�ض الر�صـــوم ذات الطابع 
البلدي وتعديلها والإعفاء منها واإلغائها وطرق 

حت�صيلها”. 
واأ�صـــاف: اإن الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون 
البلديـــات قد خ�صت املجال�ـــض البلدية للقيام 
بتلـــك املراجعات، حيـــث جاء يف اأحـــكام املادة 
)16( اأنـــه “تخت�ـــض املجال�ـــض البلديـــة كل يف 
دائرة اخت�صا�صـــه باقرتاح فر�ض الر�صوم ذات 
الطابـــع البلدي وحتديد اأ�ص�ـــض وفئات وقواعد 
واإجـــراءات حت�صيلهـــا والتظلم منهـــا والإعفاء 

منها واإلغائها...”.

• جانب من توقيع التفاقية	

و�صـــوؤون  الأ�صغـــال  وزارة   - املنامـــة 
البلديـــات والتخطيط العمـــراين:  بحث وزير 
والتخطيـــط  البلديـــات  و�صـــوؤون  الأ�صغـــال 
العمراين ع�صـــام خلف يف اجتمـــاع مع النائب 
ماج���د املاج���د الحتياجات اخلدمي���ة للدائرة 
ا  ال�صابعـــة يف املحافظة ال�صماليـــة وخ�صو�صً
املتعلقـــة بقريـــة “القرية”، وذلـــك بح�صور 
رئي�س جمعية القرية اخلرية ح�شني ي��شف، 
ومدير عام بلدية املنطقـــة ال�صمالية يو�صف 
الغتـــم وعـــدد مـــن امل�صوؤولـــني يف الـــوزارة.  
واأكـــد الوزيـــر التعـــاون القائم بـــني الوزارة 
وجمل�ـــض النـــواب موؤكـــًدا التكامـــل يف خدمة 
املواطنني وم�صدًدا على الدور احليوي الذي 
يلعبـــه املجل�ـــض النيابـــي يف �صـــن القوانني 
والت�رشيع���ات ومتابع���ة امل�شاري���ع اخلدمي���ة 

املتعلقة باحتياجات املناطق.
بدوره، قّدم املاجد عدًدا من املتطلبات 
اخلا�شة بالدائرة ال�شابع���ة واأهمها ما يتعلق 
مبنطقة القرية من خـــالل طلب اإن�صاء حديقة 
يف املنطقة وكذلك مم�صى لالأهايل اإلى جانب 

منع مـــرور ال�صاحنـــات الثقيلة داخـــل القرية 
وا�شتخ���دام ال�ش�ارع اخلارجية بدلً من العب�ر 
مـــن �صـــارع القريـــة الرئي�صـــي والعمـــل على 

تو�صعة ال�صارع املوؤدي اإلى �صاحل القرية.
و�صّدد الوزير على اهتمام الوزارة بتلبية 
احتياجات املنطق���ة اخلدمية، مبيًنا اأن مرحلة 
تنفيـــذ امل�صاريـــع هـــي املرحلة الأخـــرية اإذ 
ي�صبقها الكثري من املراحل املهمة املتعلقة 
بتحديـــد الحتياجـــات وت�صميـــم امل�صاريـــع 
واإقرارهـــا وتوفـــري امليزانيـــات الالزمـــة لها 
و�صولً اإلى طرحها يف مناق�صة عامة للو�صول 
اإلـــى مرحلة التنفيذ النهائـــي، موؤكًدا اهتمام 
الـــوزارة بقائمـــة الحتياجـــات التـــي رفعـــت 
�صابًقـــا واتخاذها عدًدا مـــن الإجراءات الفنية 

من اأجل تنفيذها.
وبنّي خلف اأن الوزارة �صت�صعى قريًبا اإلى 
اإن�صاء مم�صى يف القرية اإلى جانب العمل على 
تلبيـــة الحتياجـــات الأخرى بدرا�صـــة و�صعية 
الأرا�صـــي يف املنطقـــة للعمـــل علـــى اإيجـــاد 

الأر�ض املنا�صبة لإقامة احلديقة عليها.

املنامـــة - بنا: ا�صتقبلـــت وزيرة ال�صحة 
الـــوزارة، �صفـــري  فائقـــة ال�صالـــح بديـــوان 
جمهوريـــة الهنـــد لدى مملكـــة البحرين األوك 
كومار �صينها. واأ�صـــادت ال�صالح بالعالقات 
الثنائيـــة واملتميـــزة والعريقـــة التـــي جتمع 
ال�صديقـــني، وباركت  البلديـــن وال�صعبـــني 
موافقة جمل�ض الـــوزراء موؤخًرا بالتوقيع على 
مذكـــرة التفاهـــم بـــني وزارة ال�صحة مبملكة 
الأ�ـــرشة  ورعايـــة  ال�صحـــة  ووزارة  البحريـــن 
بجمهورية الهنـــد للتعاون بالرعاية ال�صحية، 
التـــي تهـــدف اإلـــى اإقامة تعـــاون �صامل بني 
الطرفـــني يف املجال ال�صحي وال�صتفادة من 
التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي بني 
البلدين. وا�صتعر�صت الوزيرة اأثناء اللقاء مع 
ال�شفر عدًدا من امل��ش�عات منها اخلدمات 
التي توفرها الوزارة واأهم امل�صاريع القادمة 
واخلط���ط والربامج التط�يري���ة الهادفة اإلى 

الرتقاء بج����دة اخلدم���ات ال�شحية املقدمة 
للمواطنني واملقيمني.

وبحث اجلانبان اأثنـــاء اللقاء �صبل تعزيز 
التعاون امل�صرتك بني البلدين خالل املرحلة 
القادمـــة بعـــد توقيـــع مذكـــرة التفاهم، مبا 
يخـــدم الطرفني على خمتلـــف الأ�صعدة مثل 
تبادل اخل���ربات الطبية املتخ�ش�شة وتنظيم 
الزيـــارات امليدانيـــة لالأطبـــاء ال�صت�صاريني 
يف بع�ـــض التخ�ص�صـــات الطبية. مـــن جانبه، 
العالقـــات  الهنـــد مب�صتـــوى  �صفـــري  اأ�صـــاد 
الثنائيـــة والتاريخية التي تربط بني البلدين 
ال�صديقـــني ومب�صتوى التقـــدم الذي حققته 
اململكة علـــى كافة الأ�صعـــدة ومنها القطاع 
���ا للبحرين حتقيق املزيد من  ال�شحي، متمنيًّ
التقدم والزدهار، معرًبا عن �صكره وتقديره 
لوزيـــرة ال�صحـــة وتطلعاتـــه اإلى فتـــح اآفاق 

جديدة للتعاون املثمر بني اجلانبني.

تضحيات األب
قـــراأت يوم اأم�ـــض - بتاأثر بالغ - خربا تداولته ال�صحـــف ووكالت الأنباء عن رجل اإجنليزي 
�صتيني خ�رش 76 كيلوغراما من وزنه؛ كي يتمكن من التربع باإحدى كليته لإنقاذ حياة ابنه البالغ 
مـــن العمر 32 عامـــا، والذي يعاين تلفا بالكلية؛ ب�صبب العالج الكيماوي الذي خ�صع له ملعاجلة 

نوع نادر من مر�ض ال�رشطان.
اخل���رب، الذي ذيل ب�ش�رة للأب وه� يرك�س بثي���اب الريا�شة باأحد املتنزهات الإجنليزية، 
وعلى وجهه ابت�صامة عري�صة، يذكرنا ب�صخامة امل�صوؤولية التي يتحملها الوالدان جتاه اأبنائهما، 

ويف املواقف املتع�رشة، التي ل يقف فيها اأحد بجانبهم، �صواهما.
هـــذه املواقف وغريهـــا الكثري من التي مل ي�صهدها الأبناء، وهـــم ل يزالون اأطفال �صغارا، 
ت�صـــور ب�صكل درامي، كيف ي�صتنـــزف الأب، والأم، جنبا اإلى جنب، جـــل �صبابهما، و�صعادتهما، 

ويومياتهما؛ لإ�صعاد اأبنائهما، ولإدخال البهجة يف قلوبهم.
وكان اأحدهم قد ذكر يل قبل اأيام مب�ص�ض موؤ�صف عن هجرة اأبنائه له، وان�صغالهم ب�صوؤون 
احليـــاة وتالطماتها، وكيف اأنهم يهجرونـــه بالأ�صابيع الطويلة، مـــن دون اأن ي�صاألوا عنه �صوؤال 
واحـــدا، ب�صهولة موجعة، �رشعت من انت�صار ال�صيب براأ�صـــه، ودفعته للت�صاوؤل مرارا وتكرارا عن 

اأخطائه بالرتبية، وهو الذي كان يغدق عليهم باحلب واحلنان والرعاية. 
وقـــال بح�ـــرشة “و�صعت �صلـــة خ�صبية عند مدخل املجل�ـــض، وطلبت منهم، اأثنـــاء زياراتهم 
املحدودة اأ�شلً اأن يرتك�ا ه�اتفهم النقالة بها، بدقائق ثمينة ال�زن لدي، اأمتنى اأن يبادل�ين 
خاللهـــا احلديث، واأن يطلعوين على اأخبارهم، واأخبـــار اأبنائهم، و�صورهم، وهو اأمر ل يحدث، اإل 

ب�رشعة فائقة، وملل منهم، بغالب الأحيان”.
هـــذه احلكاية التـــي تتكرر اليوم هنا وهنـــاك، و�صط غفلة، وك�صل، واأنانيـــة بع�ض الأبناء، 
الذين ي�ل�ن و�شل رب العمل، و�شديق ال�شفر، ورفيق ال�شهرات، اأول�ية ق�ش�ى، خلًفا للأب، 

ولالأم اأحيانا، اللذين لطاملا ندم على عقوقهما كثريون، ولكن يف الوقت ال�صائع واملبتور.
واقع الأمر، اأن الأ�صد يزاأر، لكنه ل يلتهم �صغاره، كذلك هو الأب يف الرتبية، ال�صند الأول، 

وال�صاحب يف احلياة، وف�صحة الأمل فيها.
واأ�صتذكـــر ختاما، مقولة الطبيـــب النف�صي ال�صهري �صيجموند فرويد: “ل �صيء يف الطفولة 

مهم بقدر احلاجة لل�صعور بحماية الأب”.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

�شيد علي املحافظة

• غازي املرباطي	

م�شت�شفى امللك حمد ي�شهد تطورا يف جراحة املناظري املعقدة
اأجرى 2500 عملية ناجحة خالل عامني... اأبوال�صل لـ “$”:

قـــال ا�صت�صـــاري اجلراحـــة العامـــة وجراحة 
وال�صمنـــة، رئي�ـــض ق�صـــم اجلراحـــة  املناظـــري 
مب�صت�صفـــى امللـــك حمد اجلامعـــي، عبداملنعم 
اأبوال�صل، اأن جراحة املناظري، وتقنيات جراحات 
املناظـــري املعقـــدة، يف م�صت�صفـــى امللك حمد 

�صهدت تطورا غري م�صبوق.
واأو�صح اأن امل�صت�صفى اأجرى خالل العامني 
 2500 مـــن  اأكـــرث  تـــام  وبنجـــاح  املا�صيـــني، 
عملية منظـــار جراحي، حيث جنـــح اجلراحون يف 
امل�صت�صفى باإجراء جميع اأنواع عمليات املنظار 
اجلراح���ي مث���ل عملية ح�ش���ى امل���رارة والفتق 
الإربية واحلجابية وجراحة اأورام القولون واأورام 
املعـــدة ال�صليمـــة وال�رشطانية وعمليـــة ارجتاع 
امل���ريء احلام�شي، مردف���ا اأن الفريق اجلراحي 
اأجـــرى 1200 عملية ملر�صـــى ال�صمنة املفرطة 
و�صملـــت تكميم املعدة وق�ض وحتويل امل�صار 

واإزالة حزام املعدة.
وذلك بالإ�صافة اإلى اإجراء عملية ا�صتئ�صال 
حزام املعـــدة ملري�صة بحرينيـــة ت�صبب لها يف 

اآلم يف اأعلـــى البطـــن مع بع�ـــض اللتهابات يف 
خزان احلـــزام الـــذي كان احلـــزام خمرتقا جدار 
املعـــدة جزئيـــا وو�صل يف جـــوف املعدة، حيث 
قمنـــا با�صتخـــدام املنظـــار اجلراحـــي يف اإجـــراء 
عمليـــة ا�صتئ�صال احلزام وخياطة جدار املعدة، 
وتكللت العملية بالنجاح، وخرجت املري�صة من 
امل�صت�صفى ب�صحة جيدة بعد اأقل من 24 �صاعة 

من اإجراء العملية.
واأ�صـــار رئي�ض ق�صم اجلراحـــة يف م�صت�صفى 
حمد اجلامعي اإلى اأن هناك العديد من العمليات 
النوعيـــة التـــي اأجريـــت باملنظـــار اجلراحي يف 
امل�صت�صفـــى كاأجـــراء عمليـــة ملري�ـــض �صتيني 
كان ي�صكـــو من اإرجتـــاع م�صتمـــر واآلم �صدرية  
نتيجـــة خلـــل يف اأ�صفل املـــريء لعـــدم ارتخائه 
ت�صمـــى “اأكاليزيـــا Achalasia”، وقمنـــا بها 
بنجـــاح بالتعاون مع ا�صت�صـــاري اأمرا�ض اجلهاز 
اله�صمـــي والطب العام ، ووهي تعد الأولى من 

نوعها يف البحرين. 
كمـــا مت اإجـــراء عمليـــة معقـــدة  ملري�صـــة 
ثلثيني���ة كانت ت�شك� من �شي���ق بالتنف�س مع 
ارجتـــاع �صديد ملفرزات املعـــدة لعدة �صنوات 

وبع���د الأ�شع���ة تبني وج����د فت���ق حجابي كبر 
وكامـــل املعدة كانت متو�صعـــة داخل ال�صدر، 
وكمـــا هو وا�صـــح ب�صـــورة ال�صـــدر الإ�صعاعية 
املرفقة، م�ؤكدا اأن العملية التي اأجراها الفريق 
باملنظار متت بنجـــاح وبدون اأي تدخل جراحي، 
مبينـــا اأن املري�صـــة متاثلـــت لل�صفـــاء مبا�رشة، 
واختفت منها اأعرا�س الفتق احلجابي من �شيق 

النف�ض والرجتاع احلام�صي. 
وذكـــر اأن ق�صم اجلراحة توجـــد لديه عيادة 
تعمـــل طيلة اأيـــام ال�صبـــوع، وت�صتقبل من 20 
اإلى 30 مري�ـــض ومرتدد، و اأكرثهم من مر�صى 
ح�صـــى املـــرارة، والذيـــن ي�صكلـــون 50 % من 
املرتدديـــن، وياأتـــي بعدهم مر�صـــى الفتوق، 

مبختلف اأنواعها، واأخريا مر�صى الزائدة.
وذكر اأبو ال�صل اأن تقنيات جراحة املناظري 
هي الطريقة العالجية احلالية الأكرث ا�صتخداما 
يف م�شت�شف���ى حمد اجلامعي، م�ؤك���دا اأنه يتفق 
100 % مـــع ا�صتخـــدام هذه التقنيـــة احلديثة 
واملتخ�ص�صـــة، لأنهـــا متكـــن اجلراح مـــن روؤية 
كامـــل اأجزاء البطـــن الخرى كالكبـــد والطحال، 

ومتابعة لأي وجود لالأورام داخل اجل�صم.

بدور املالكي 
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�سبط متورط يف قتل اآ�سيويني اثنني بـ “مطرقة”

�سجــار... وال�ســبب “�شع���رة” ف��ي “الري��وق”

اإدانة 32 متهًما بحرق مركز �رشطة ب� “املولوتوفات”

يف جرميتني منف�سلتني واعرتف بثالثة مل ت�سفر عن الوفاة... “النيابة”:

اإدانة �سابني اأحدهما �سكران باالعتداء على اآ�سيويني

املحكمة براأت اثنني اآخرين لعدم كفاية االأدلة

املنامة - النيابة العامة: قال وكيل النائب 
الع���ام نا����ر ال�سي���ب اإن النيابة العام���ة تلقت 
اإخط���ارا م���ن االإدارة االأمني���ة املخت�سة فجر يوم 
29/3/2018 مف���اده العثور على جثة �سخ�ص 
اآ�سي���وي اجلن�سي���ة مبنطق���ة توبل���ي، وبا����رت 
النياب���ة حتقيقاتها اآنذاك وانتقل���ت اإلى مكان 
الواقع���ة واأج���رت معاين���ة وندبت خ���راء م�رح 
اجلرمي���ة؛ لرف���ع العين���ات الالزمة م���ن املكان، 
كم���ا ناظرت جثة املجني علي���ه وندبت الطبيب 
ال�رع���ي لفح�سه���ا، حيث تبني وج���ود اإ�سابات 
بليغ���ة يف الراأ�ص وك�سور يف اجلمجمة فيما اأمرت 

باإجراء التحريات و�سوال للفاعل. 
وبتاري���خ 13 اأبري���ل 2018 تلق���ت النيابة 
العام���ة اإخط���ارا اآخ���ر بالعث���ور على جث���ة اأخرى 
ل�سخ�ص اآ�سيوي اجلن�سية مبنطقة اأخرى، فبا�رت 
التحقيق فور تلقيها ذلك البالغ، وخل�ص تقرير 
الطبي ال�رعي اإل���ى وجود اإ�سابات بليغة براأ�ص 
املتوفى وك�سور يف اجلمجمة م�سابهة لتلك التي 

�سوهدت باجلثة االأولى.

واأ�س���اف وكي���ل النائب الع���ام اأن حتريات 
ال�رط���ة اأ�سف���رت عن قي���ام �سخ����ص بارتكاب 
الواقعتني بطريقة مماثلة وبناء عليه مت �سبطه 

وتفتي����ص م�سكنه تنفي���ذا الأمر النياب���ة العامة، 
وع���ر بحوزته عل���ى اأداة اجلرمي���ة وهي مطرقة 

كان ي�ستخدمها ل�رب املجني عليهم.

وبا�����رت النياب����ة ا�ستجواب����ه، فاعرتف مبا 
ن�س����ب اإليه من قتل����ه املجني عليهم����ا عمدا مع 
�سبق االإ�����رار والرت�س����د و�رقتهم����ا باالإكراه، 
وق����رر باأن فك����رة القت����ل وال�رق����ة وردت اإليه 
قب����ل نحو �سه����ر م����ن تاري����خ الواقع����ة االأولى، 
و�سمم عل����ى تنفيذها واأق����دم على ذلك، حيث 
قام ب�����رب كل م����ن املجني عليهم����ا بوا�سطة 
املطرق����ة قا�سدا اإزهاق روحهم����ا؛ لكي يتمكن 
من �رقتهم����ا، ولكي ال يتمك����ن اأيهما من اإبالغ 

ال�رطة عن اجلرمية.
فيم���ا اع���رتف املتهم اأي�س���ا باأن���ه ارتكب 
واقع���ة مماثلة بتاريخ 28 مار����ص 2018، حيث 
متكن من �رقة جمني عليه اآخر اآ�سيوي اجلن�سية 
بطري���ق االإكراه بعد اأن �سدمه ب�سيارته، ومتكن 
م���ن �رقت���ه والف���رار بامل�روق���ات، اإال اأن تلك 

الواقعة مل ت�سفر عن وفاة املجني عليه.
املته���م  بحب����ص  العام���ة  النياب���ة  واأم���رت 
احتياطي���ا على ذم���ة التحقيق حل���ني ا�ستكمال 

اإجراءات الق�سية واإحالته اإلى املحكمة.

براأت املحكمة الك���رى اجلنائية الرابعة متهًما 
مم���ا اأ�سند اإليه بتهمة االعتداء على عامل اآ�سيوي يف 
اأحد املطاع���م لت�سكك املحكمة يف �سخ�سية املتهم 
من خالل الفيدي���و املرفق بالق�سية، اإذ قال اإن من 

يظهر فيه لي�ص هو، واإمنا �سقيقه.
فيم���ا دان���ت �سابا )20 عاًم���ا( بال�سجن ملدة 3 
�سنوات، وبحب�ص اآخر )16 عاًما( ملدة 3 اأ�سهر فقط؛ 
نظًرا ل�سغر �سن���ه؛ الإدانتهما باالعتداء على عامَلني 
اآ�سيوَي���ني، حال ك���ون االأول بحالة �سك���ر، وال�سبب 
وج���ود �سعرة يف وجبة “الريوق” كما ادعى ال�سكران 

للعامل.
وقال���ت املحكمة يف حيثيات حكمها اإن املجني 
عليه الثاين مل يحدد ما كان يرتديه املتهم الثالث، 
كم���ا اأن���ه عن���د عر����ص مقاط���ع الفيدي���و ت�سككت 
املحكمة يف �سخ�سية املتهم، والذي ب�سوؤاله قرر اأن 

ال�سخ�ص الذي يظهر يف الفيديو هو �سقيقه.
وتع���ود تفا�سيل الق�سية اإلى ما ذكره املجني 
علي���ه االأول )27 عاًما( اأنه اإب���ان وجوده على واجب 
عمل���ه يف اإح���دى البق���االت الح���ظ وج���ود م�سكلة يف 

اخلارج وحتديًدا يف الكافترييا املحاذية للرادة.
وعندم���ا توجه للم���كان اأبلغه املته���م االأول اأن 
وجبة طعام���ه “الريوق” حتتوي عل���ى �سعر، فاأبلغه 
ب����رورة تق���دمي �سك���وى �س���د الكافتريي���ا، اإال اأن 
اجلناة الثالثة فاجاأوه باالعتداء عليه بال�رب، وذكر 
اأن املتهم���ني االأول والث���اين اعتديا عل���ى املجني 
عليه الثاين كذلك بال�رب، وخرجوا من الكافترييا.

واأف���اد ب���اأن املته���م االأول دخ���ل للبقالة التي 
يعم���ل فيها، فتوجه خلف���ه و�ساه���ده يتوجه ناحية 

طاولة املحا�سب، ومتكن من �رقة مبلغ 150 ديناًرا 
م���ن “الكا�س���ري”، وعندما ح���اول منعه م���ن ال�رقة 
واأم�سكه من يده مل يتمكن من اال�ستمرار يف اإيقافه، 
اإذ توال���ت �رب���ات املته���م االأول ل���ه عل���ى وجهه 
بوا�سط���ة راأ�سه، حتى متكن من االإفالت منه والفرار 
من املوقع، مما ت�سبب له بعدة اإ�سابات جّراء اعتداء 
اجلناة الثالثة عليه.  وبالقب�ص على املتهمني اأنكر 
املته���م الثالث )19 عاًما( ما ُن�س���َب اإليه، وقال اإن 
احلا�س���ل هو اأنه واأثناء ما كان جال�ًسا يف مدينة حمد 
برفق���ة اثنني من اأ�سقائه ال�سغار و�سديقه املتهم 
الثاين )16 عاًما – عاطل ولي�ص طالًبا( عند ال�ساعة 
ال�ساد�س���ة �سباًحا، طلب من���ه االأخري اأن يو�سله اإلى 
منطقة املنامة؛ من اأجل جلب �سديقه املتهم االأول 
)20 عاًما – عاطل(. فوافق على طلب املتهم الثاين 
وتوجهوا بوا�سطة �سيارته اإلى املكان املوجود فيه 
االأول، وكان برفقتهما �سقيقيه، وتوقفوا يف اإحدى 
ال�ساح���ات الرتابي���ة يف منطقة املنام���ة بجانب اأحد 

امل�ساجد، وانتظروا ح�سور املتهم االأول.
واأ�سار اإل���ى اأنه وب�سبب تاأخ���ر املتهم االأول يف 
احل�س���ور، اقرتح على املتهم الث���اين و�سقيَقيه اأن 
يتوجهوا اإلى املطع���م القريب من ال�ساحة الرملية؛ 

من اأجل تناول طعام االإفطار “الريوق”.
واأثناء تواجدهم خ���ارج املطعم لتناول الطعام 
الح���ظ وجود �سعر يف اإح���دى الوجب���ات، وبعد قرابة 
15 دقيقة ح�ر املتهم االأول، والذي كان يحمل يف 
يده زجاجة من امل�روب���ات الكحولية، وكان يف حالة 
�سكر ويري���د تناول الطعام، وعندم���ا �ساهد الوجبة 
التي يوجد بها �سع���ر - مل يكن يعلم بوجود ال�سعر 

فيها حينها- ق���رر اأن يتناولها، حتى تفاجاأ بوجود 
ال�سعر فيها. وقرر اأن املتهم االأول اأخذ تلك الوجبة 
وتوجه اإلى داخل املطعم، وق���ال للعامل اإن الوجبة 
يوج���د بها �سع���ر، فحدث���ت بينهما م�س���ادة كالمية 
تط���ورت اإلى م�ساجرة فيم���ا بينهما بداخل املطعم. 
وخرج كل من املتهم االأول واملجني عليه الثاين من 
املطعم كانا ال يزاالن يت�ساجران، حتى ح�ر املجني 
عليه االأول، وكان متوجًه���ا ناحيتهما، فقام املتهم 
الثاين باالعتداء علي���ه، ومن ثم هرب عامل املطعم 
اإلى داخل البقالة والحقه املتهم االأول اإلى داخلها، 
ووا�س���ل ال�سجار بداخلها، يف حني بقَي هو واملتهم 
الثاين و�سقيَقيه خارج البقالة، وحفاًظا على �سالمة 
�سقيقي���ه وخوًفا عليهما، فقد اأخذهما اإلى ال�سيارة، 

وانتظروا حلني ح�سور املتهمني االأول والثاين.
ويف طري���ق عودتهم اإل���ى منطق���ة مدينة حمد 
مق���ر �سكنه���م، قرر له���م املته���م االأول اأن بحوزته 
مبل���غ م���ايل وق���دره 150 ديناًرا، متكن م���ن �رقته 
من البقالة، فتفاج���وؤا مبا اأفاد لهم به، لكن املتهم 
الث���اين ا�ستلم م���ن االأول جزء من تل���ك االأموال، وال 

يعلم كم اأعطاه.
وعق���ب و�سوله���م اإلى منزل���ه اأن���زل �سقيَقيه 
وتوجه برفقة املتهم���ني االآخرين اإلى منزل املتهم 
االأول، وال���ذي في���ه اأجرى عملية و�س���م “َدْق” يف يد 
املته���م الثاين، وبع���د اأن انته���ى عاد اإل���ى منزله، 
وتوجه���وا، وبذات اليوم ح�ر له املتهم الثاين وجاء 

اأفراد ال�رطة ومت القب�ص عليهما.
من جهته، اعرتف املته���م االأول مبا ن�سب اإليه 
ب�ساأن االعتداء، وقال اإنه ح�سل فعالً، لكنه ال يتذكر 

اأن���ه �رق اأية اأموال، حت���ى اأبلغه اأ�سدقاوؤه مبا جرى، 
واأنه بالفعل �رق اأمواال من البقالة.

وبرر املتهم فعلته باأنه رمبا �رق االأموال كونه 
كان يف حالة �سكر، مبيًنا اأن ما يتذكره هو اأنه التقى 
اأ�سدقاءه واإخوة املتهم الثالث، وعندما اأراد تناول 
الطعام تبني له وجود �سعر يف الطعام، فاأخذ الوجبة 
للعامل وت�ساج���ر معه و�ربه، كم���ا اأن العامل �ربه 
اأي�ًس���ا، اأما ما حدث الحًق���ا فال يتذكره، اإذ مل ي�سرتد 

وعَيه اإال بعد عودته اإلى م�سكنه.
فاأ�سن���دت النياب���ة العام���ة للمتهم���ني اأنه���م 
بتاري���خ 14 ماي���و 2017، اأوالً املته���م االأول: �رق 
املال املنقول املبني قدًرا بالتحقيقات واململوك 
ل�ساح���ب البقالة وذلك بطري���ق االإكراه الواقع على 
املجني عليه باأن ق���ام باالعتداء على �سالمة ج�سمه، 
ومتكن بتلك الو�سيلة الق�رية من تعطيل مقاومته 
واال�ستيالء على امل�روق���ات والفرار بها، وقد ترك 
باملجني عليه االإ�سابات املذكورة بالتقرير الطبي 

املرفق.
ثانًي���ا: املتهم���ان االأول والث���اين: اعتديا على 
�سالمة ج�سم املجني عليه االأول واأحدثا به االإ�سابات 
املبين���ة بالتقرير الطبي املرف���ق واأف�سى االعتداء 
مر�س���ه وعجزه عن اأداء اأعماله ال�سخ�سية ملدة تزيد 

عن ع�رين يوًما.
ثالًثا: املتهم الثالث: اعتدى على �سالمة ج�سم 
املجني عليه الث���اين واأحدث ب���ه االإ�سابات املبينة 
بالتقرير الطبي املرفق باالأوراق ومل يف�ص االعتداء 
اإلى مر�سه اأو عجزه عن اأعماله ال�سخ�سية ملدة تزيد 

عن ع�رين يوًما.

عاقب���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الرابع���ة 
بوا�سط���ة عب���وات  باالعت���داء  دانته���م  متهًم���ا،   32
“املولوتوف” واالأ�سلح���ة النارية حملية ال�سنع على 
مرك���ز �رطة النعيم ما ت�سب���ب يف ا�ستعال النريان يف 
اإحدى مركبات ال�رطة؛ وذلك ب�سجن 25 متهًما ملدة 
7 �سنوات، وبال�سجن ملدة 3 �سنوات ل�سبعة متهمني 
اآخري���ن، فيما ب���راأت متهَمني مما ن�س���ب اإليهما، كما 
اأمرت مب�س���ادرة امل�سبوطات، ومنها �سالحان حمليا 
ال�سن���ع. واأفادت املحكم���ة يف حيثيات حكمها براءة 
املتهَم���ني 23 و26 اإل���ى اأن���ه االأوراق ق���د خلت من 
ثم���ة دليل يقيني عل���ى ارتكابهما اجل���رم املن�سوب 
اإليهما، كما اأن حتريات ال�رطة جمرد  قرينة ال ترقى 
ملرتبة الدليل املعتر يف االإدانة، وال ميكن التعويل 
عليه���ا وحدها الإدانة املتهم���ني، ف�سال عن اعت�سام 

املتهمني باالإنكار خالل مراحل التحقيق.
كم���ا ق���ررت اأن املتهم���ني ال�سبع���ة املخفف���ة 
عقوباته���م، فاإن���ه نظ���ًرا اإل���ى اأن املتهم���ني بلغ���وا 
اخلام�سة ع�رة من عمرهم، بيد اأنهم مل يبلغوا الثامنة 
ع�رة، فق���د توافر يف حقهم  العذر املخفف القانوين 

عمالً باملادة 70، 71 من قانون العقوبات. 
واأ�س���ارت املحكمة اإل���ى اأن الواقعة تتح�سل يف 
اأن املتهم���ني واآخري���ن جمهولني كان���وا قد جتمعوا 
يف منطق���ة النعي���م بي���وم الواقع���ة يف مت���ام ال�ساعة 
7:00 م�س���اًء؛ بهدف االإخالل باالأمن العام، وتعري�ص 
حياة املواطن���ني واأمنهم للخطر والتعدي على اأفراد 
ال�رط���ة وترويعهم واإتالف دوري���ات ال�رطة وترويع 
املواطن���ني واملقيم���ني والتعدي عل���ى مركز �رطة 

النعي���م. ولتحقي���ق املتهمني غايته���م اتفقوا على 
التجمع باملقرة، وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات 
احلارق���ة كان ق���د جهزه���ا املته���م االأول مب�ساع���دة 
املته���م 34 واله���ارب اإل���ى اإي���ران، وال���ذي توّل���ى 
تقدمي الدع���م للعنا����ر التخريبية مبنطق���ة النعيم 
واأم���ّده كذلك مبالب�ص �سوداء واأقنع���ة. واأ�سافت اأنه 
بعد التجم���ع و�سع املتهم االأول خط���ًة للهجوم على 
مرك���ز ال�رطة وحرق دورية ال�رط���ة املتمركزة اأمامه 
بالزجاجات احلارق���ة، ووزع االأدوار وق�ّسم  املتهمني 
اإلى جمموعتني، كانت االأولى بقيادته، والتي قامت 
بالهجوم على مركز ال�رطة والدورية املتمركزة اأمامه 
بالزجاجات احلارقة م���ن االأمام. وتابعت، فيما قامت 
املجموع���ة الثانية بقي���ادة املتهم ال���� 18 بالتعدي 
عل���ى الدورية واأفراد ال�رطة م���ن ناحية خلف متركز 
الدوري���ة كذل���ك بالزجاجات احلارق���ة؛ وذلك الإحلاق 
االأذى وال�رر بهم وحرق دورية ال�رطة واإتالف مبنى 
مرك���ز ال�رط���ة. وبالفعل األق���وا الزجاج���ات احلارقة 
عل���ى ال�رطة وعل���ى الدورية، م���ا اأحدث به���ا اأ�راًرا 
من ج���راء حرقها، واأحدثوا كذلك اأ����راًرا بجدار مركز 
ال�رط���ة والذوا بالف���رار. واأ�سفرت حتري���ات �سابط 
البحث والتحري اإل���ى التو�سل لهوية اجلناة مرتكبي 
الواقع���ة، وهم املتهمني جميًع���ا، ومتكنوا من �سبط 
ال�رط���ة من �سبط 19 متهًما منه���م. وب�سوؤال اأحدهم 
حول الواقع���ة، اأر�سد اأفراد ال�رطة اإل���ى مكان اإخفاء 
الكام���ريات التي مت ت�سوي���ر الواقعة به���ا يف منزل 
مبنطقة راأ�ص الرمان، كم���ا اأر�سدهم عن مكان اإخفاء 
االأ�سلحة حملية ال�سنع، فت���م �سبط �سالحني حمليي 

ال�سن���ع وطفايتي حريق داخل كي����ص خمباأين اأ�سفل 
االأنقا�ص خلف منزل قيد االإن�ساء يف منطقة �سار.

كان  ال�سالح���ني �سناع���ة مرجتل���ة،  اأن  وتب���ني 
االأول يتواف���ق م���ع موا�سف���ات �س���الح غ���از م�سي���ل 
للدم���وع، وبفح�سه ميكانيكًيا تب���ني باأنه غري �سالح 
لال�ستعم���ال، وال�س���الح الث���اين يتوافق م���ع بندقية 
الر����ص “�س���وزن”، وبفح�س���ه ميكانيكيا تب���ني باأنه 
�سال���ح لال�ستعم���ال. وب�سوؤال املته���م االأول اعرتف 
اأم���ام النياب���ة العامة اأن���ه توا�سل مع املته���م ال� 34 
اله���ارب واملقيم يف اإيران؛ ال�سته���داف مركز �رطة 
النعيم، واأنه �سيوفر االأدوات واملواد الالزمة لتنفيذ 
العملي���ة، فكّلف املتهَم���ني 2 و33 ل�سناعة الزجاجة 
احلارق���ة، وكّل���ف كذل���ك 4 متهمني اآخري���ن من اأجل 
جتميع االأ�سخا�ص للم�سارك���ة يف الهجمة، ومت توفري 
مالب�ص �سوداء وربطات راأ�ص واأقنعة ومدّون عليها ما 

ي�سمى ب� “ائتالف 14 فراير” و”الدفاع املقّد�ص”.
واأو�س���ح االأول اأن���ه كّل���ف املته���م 25 با�ستالم 
تل���ك االأغرا����ص وجلبه���ا، ومت حتديد موع���د ومكان 
التجم���ع الرتكاب العملية، حيث ح�ر نحو 50 �سخ�ًسا 
وقام بتوزي���ع االأدوار على االأ�سخا����ص، واألقى كلمًة 
عل���ى امل�سارك���ني، ق���ال فيه���ا اإن العملي���ة با�س���م 
“ثوار البحري���ن واالئتالف”، طالًبا منهم عدم اخلوف 
واأخرهم )“جي���ب” واحد عند املرك���ز و�رطي واحد 
اإلل���ي نازل ب�سوزن، تقدموا وال تخافون �سباب اليوم 

ما برنجع اإال واأحنا حارقني اجليب(.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم���ني جميًع���ا ما عدا 

املتهمني 23 و26، بتاريخ 9 دي�سمر 2016،

اأوالً: املتهمون من 1 وحتى 33:
1 - اأ�سعل���وا واآخ���رون جمهولون عمًدا حريًقا يف 
مال منقول، وهو املركبة املبينة باالأوراق واململوكة 
ل���وزارة الداخلي���ة، وكان م���ن �س���اأن ذل���ك احلري���ق 
تعري�ص حياة النا�ص واأموالهم للخطر؛ وذلك تنفيًذا 

لغر�ٍص اإرهابي.
2 - اأتلفوا واآخرون جمهولون اأمالًكا عامة، وهي 
املركبة املبينة الن���وع والو�سف باالأوراق واململوكة 
ل���وزارة الداخلي���ة بق�سد اإحداث الرع���ب بني النا�ص 

واإ�ساعة الفو�سى تنفيًذا لغر�ٍص اإرهابي.
3 - ا�سرتك���وا واآخ���رون جمهول���ون يف جتمه���ر 
يف م���كان ع���ام موؤلف من اأك���ر من خم�س���ة اأ�سخا�ص 
الغر�ص منه ارتكاب اجلرائ���م واالإخالل باالأمن العام، 
م�ستخدم���ني يف ذل���ك العن���ف لتحقيق الغاي���ة التي 

جتمعوا من اأجلها.
4 - حازوا واأح���رزوا واآخرون جمهولون زجاجات 
قابلة لال�ستعال بق�سد ا�ستخدامها يف تعري�ص حياة 

النا�ص واالأموال العامة للخطر.
ثانًي���ا: املتهَمان 32 و33: ح���ازا واأحرزا واآخرون 
جمهولون ال�س���الح الن���اري املبني بالتقري���ر الفني 
املرف���ق باملح����ر م���ن دون ترخي����ص م���ن اجله���ة 
املخت�ش���ة بق�شد ا�شتخدامها يف ن�ش���اط يخل بالأمن 

العام والنظام العام وتنفيًذا لغر�ٍص اإرهابي.
ثالًث���ا: املته���م 34: ا�سرتك بطريق���ي االتفاق 
وامل�ساعدة مع املتهمني جميًعا على ارتكاب اجلرائم 
املذكورة من البند اأوالً من االأول حتى الرابع، فوقعت 

اجلرائم بناًء على هذا االتفاق وتلك امل�ساعدة.

لكي تتخل����ص �سيدة م���ن �سخ�ص يت�سل 
بها هاتفًيا با�ستم���رار ويتحّر�ص بها وتتخل�ص 
م���ن تعّر�س���ه اإليه���ا، ات�سلت ب�رط���ة النجدة، 
واأبلغ���ت املخت�س���ني اأنه���ا خمتطف���ة وتطلب 
اإنقاذه���ا، وق���ررت للموظ���ف امل�س���وؤول اأنه���ا 
اأم���واج. وبالفع���ل  موج���ودة يف منطق���ة ج���زر 
ا�ستجابت اجلهات االأمنية اإلى بالغها، واأر�سلت 
دورية �رطة للمكان ال���ذي اأبلغت به ال�سيدة، 
وعن���د االت�س���ال بها م���ن جانب اأف���راد ال�رطة 
ات�س���ح اأن هاتفها النقال مغل���ق، ومل يتمكنوا 

من حتديد موقعا الفعلي.
وباإج���راء املزيد م���ن التحريات حول هوية 
ال�سي���دة مت التو�س���ل اإلى م���كان وجودها، اإال 
اأنه���م مل ي�ساه���دوا خُمتِط���ف واحد عل���ى اأقل 
تقدير، بل كانت جتل�ص حول حمام ال�سباحة يف 

فندق تنزل فيه.
فاأحالته���ا النياب���ة العام���ة للمحاكمة على 
اعتب���ار اأنه���ا تقدم���ت بب���الغ كاذب جلرمي���ة 
م���ع علمه���ا اأنها مل ترتك���ب، كما اأنه���ا اأزعجت 
ال�سلط���ات االأمني���ة، وحكمت عليه���ا املحكمة 
ال�سغ���رى اجلنائي���ة اخلام�س���ة باحلب�ص ملدة 6 

اأ�سهر عما اأ�سند اإليها من اتهامات.

اأم���رت املحكم���ة الكرى اجلنائي���ة االأولى 
ي���وم اأم����ص با�ستدع���اء الطبي���ب ال�رعي الذي 
ك�س���ف على جث���ة ال�ساب )18 عاًم���ا( املعتدى 
عليه من جانب �سديقه “20 عاًما” حتى املوت 
خلف اأحد املطاعم املعروف���ة مبنطقة احلورة، 
بوا�سط���ة �سك���ني اإث���ر م�ساج���رة وقع���ت فيما 
بينهم���ا ب�سب���ب اختالفهما عل���ى مقطع فيديو 
و�سورة، وقررت تاأجيل النظر يف الق�سية حتى 
جل�س���ة 8 مايو املقبل، مع االأمر با�ستمرار حب�ص 

املتهم حلني اجلل�سة القادمة.
وكان���ت النيابة العامة ق���د اأحالت ال�ساب 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار اأن���ه بتاري���خ 17 يناير 
2018، اعت���دى م���ع �سبق االإ����رار على �سالمة 
ج�س���م املجن���ي علي���ه بوا�سط���ة �سك���ني ب���اأن 
بّي���ت النية وعقد العزم على �رب���ه واأعّد لهذا 
الغر����ص �س���الح اأبي����ص ومل يق�سد م���ن ذلك 
قتله، لكنه اأف�سى اإل���ى موته، فاعرتف مبا هو 
من�سوب اإليه مرتني واأنكر يف املرة الثالثة بعد 
اإعادة االتهام عليه، مدعًيا عدم �سماعه للتهمة 
امل�سندة اإليه. وت�س���ري التفا�سيل اإلى اأنه كان 
قد ورد ب���الغ لغرفة العمليات الرئي�سة، مفاده 
وجود جث���ة �ساب ملقاة بج���وار اأحد املنازل يف 
منطق���ة احلورة، ويبدو اأنه ق���د تعر�ص للطعن 
يف ال�س���در. وباإجراء عمليات البح���ث والتحري 
تو�سل���ت االأجهزة االأمنية اإلى هوية املتهم، اإذ 
اإنه وبح�س���ب املعلومات االأولي���ة بذلك احلني 
تبني اأنه ق���د ن�سبت م�ساجرة فيما بني املتهم 
و�سديقه -املجني علي���ه- حول مقطع فيديو 
�س���ّوره املجني عليه و�س���ورة �سورها املتهم 
دون عل���م املجني عليه. وات�س���ح اأنه يف اليوم 
ال�سابق للجرمية كان املتهم و�سديقه املجني 
عليه برفقة عدٍد م���ن اأ�سدقائهما يف رحلة اإلى 
الر “ال�سخري”، واأثن���اء عودتهم اإلى منازلهم 
نام املجني عليه قليالً، فما كان من املتهم اإال 
اأن �س���ّوره فيديو �ساخًرا منه. حينها مل ي�سكت 
املجن���ي علي���ه والتق���ط �س���ورة اإل���ى املتهم 
واأرف���ق عليها عبارة غري الئق���ة، وقال للمتهم 
اإن���ه �سين����ر ال�س���ورة عل���ى مواق���ع التوا�سل 

االجتماعي، ويرفق بها التعليق امل�سار اإليه.
وخ���الل لق���اء جمعهم���ا يف ي���وم الواقع���ة، 
حت���دث املته���م واملجن���ي علي���ه ح���ول ه���ذا 
املو�سوع، ليتفاهما ب�رورة عدم ن�ر اأٍي منهما 
ملا بحوزته من فيديو اأو �سورة على اأي و�سيلة 
توا�س���ل اجتماعي، اإال اأن���ه واأثناء ذلك احلديث 
اأخ���رج املته���م �سكيًن���ا �سغ���ريه؛ نظ���ًرا لعدم 
تفاهمهم���ا ح���ول امل�ساألة وهج���م على املجني 

عليه وطعنه بها يف �سدره ورجله.
م���ا ت�سب���ب يف و�س���ول اإح���دى الطعن���ات 
يف ال�س���در اإل���ى الغ�ساء “الريت���وين” للقلب، 
وت�سب���ب اجل���رح الناف���ذ يف ال�س���در يف مت���زق 
بالقلب وتوقفه عن العمل، وهو ما ثبت بتقرير 

الطبيب ال�رعي الذي ك�سف على اجلثة.
وكان���ت رئي����ص نياب���ة االأ����رة والطف���ل 
املحامي الع���ام اأمينة عي�س���ى �رّحت يف وقت 
�ساب���ق ب���اأن النياب���ة العامة تلقت اإخط���اًرا من 
مرك���ز �رط���ة احل���ورة بوج���ود م�ساج���رة ب���ني 
�سخ�س���ني يف اأر�ص ف�س���اء مبنطقة احلورة اإثر 
خ���الف �ساب���ق بينهما، تط���ّور االأمر اإل���ى قيام 
املتهم بالتلويح مرتني بوا�سطة مطوة يف يده 
يف مواجه���ة املجن���ي عليه نتج عنه���ا طعنتني، 
ا�ستقرت االأول���ى يف اجلهة الي�رى من ال�سدر، 

واالأخرى يف اجلهة نف�سها من البطن.

حب�ص �سيدة ادعت اختطافها 
لتتخل�ص من “متحر�ص”

�س��اب يقت��ل اآخ����ر 
ب�سبب فيدي��و



اليورو ي�سعد لأعلى م�ستوى 

لن���دن - رويرتز: ارتف���ع اليورو ف���وق 1.24 دولر 
لي�س���ل اإل���ى اأعل���ى م�ستوياته يف ثالث���ة اأ�سابي���ع اأم�س  
الثالثاء بع���د �سدور بيان���ات اقت�سادي���ة �سينية قوية 
وانح�سار املخ���اوف من �سن �رضب���ات اأمريكية جديدة يف 
�سوري���ا مما اأنع����س الإقبال عل���ى املخاط���رة، واأدى اإلى 
تراجع الدولر. ودعم ذلك �رضاء اليورو و�ساهم يف �سعود 
العمل���ة الأوروبي���ة املوحدة 0.3 % اإل���ى 1.2412 دولر 

م�سجلة اأعلى م�ستوياتها منذ 28 مار�س.
وتراج���ع موؤ����رض ال���دولر ال���ذي يقي����س اأداء العملة 
الأمريكية اأمام �سلة من العمالت الرئي�سة بن�سبة 0.2 %.

“بور�سة البحرين” تك�سب 2.52 نقطة
املنام���ة - بور�سة البحرين: اأقفل موؤ�رض البحرين العام ي���وم اأم�س الثالثاء عند م�ستوى 
1،301.98 بارتف���اع وق���دره 2.52 نقطة مقارنة باإقفاله ي���وم الإثنني، يف حني اأقفل موؤ�رض 
البحري���ن الإ�سالمي عن���د م�ستوى 960.89 بانخفا�س وق���دره 17.45 نقطة مقارنة باإقفاله 

ال�سابق.
 وت���داول امل�ستثمرون 35.94 مليون �سهم، بقيمة اإجمالية قدرها 5.14 مليون دينار، 
مت تنفيذه���ا من خالل 104 �سفقات، حي���ث ركز امل�ستثمرون تعامالتهم على اأ�سهم قطاع 
ال�ستثم���ار، والتي بلغت قيم���ة اأ�سهمه املتداولة 4.48 مليون دين���ار، اأي ما ن�سبته 87 % 
م���ن القيمة الإجمالية للت���داول وبكمية قدرها 33.56 مليون �سه���م، مت تنفيذها من خالل 

27 �سفقة.
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زينب العكري

الر�سالة امل�ستعجلة جاءت عقب اأنباء عن �سحب “الغرفة” 3 ماليني دينار لتمويل “ال�سوق” 

71 تاجرًا يطالبون “الغرفة” مناق�شة متويل “املنامة القدمي” الأحد املقبل
ق�سية ال�سوق اأمام اأول “عمومية” ملجل�س الإدارة اجلديد 

علي الفردان من املنامة

رفع نح���و 71 تاجراً ر�سال���ة م�ستعجلة اإلى اإدارة 
غرفة جتارة و�سناعة البحرين تطالب الأخرية باإدراج 
مو�س���وع متويل �سوق املنامة الق���دمي �سمن اأجندة 
اأعم���ال اجلمعي���ة العمومي���ة العادية للغرف���ة والتي 

�ستعقد الأحد املقبل.
وياأت���ي هذا التط���ور اجلديد بع���د اأن رفع جتار 
املنام���ة ر�سالة اإل���ى �سم���و رئي�س ال���وزراء ي�سكون 
فيها تن�سل الغرفة عن التزامها ال�سابق بامل�ساركة 
بتمويل تطوير �س���وق املنامة القدمي مببلغ قدره 3 
مالي���ني دينار وهو ما ي�سكل ن�سف ميزانية التطوير 

املقدرة بنحو 6 ماليني دينار.
وابلغ ريا�س املحرو�س من اللجنة الأهلية ل�سوق 
املنام���ة الق���دمي اأن طل���ب اإدراج البن���د على جدول 
الجتم���اع ياأت���ي وفق املتطلب���ات القانوني���ة والتي 
تفيد بتقدمي الطلب قب���ل يومي عمل ومن قبل 50 

ع�سواً فعالً على الأقل.
واأ�س���ار املحرو����س اأن 71 تاج���راً وقع���وا عل���ى 
الر�سال���ة واأنها �سلمت ملكتب رئي����س جمل�س اإدارة 
غرف���ة جت���ارة و�سناعة البحرين �سم���ري نا�س، م�سرياً 
اإل���ى اأن���ه مل ي�سله���م رد ر�سم���ي حتى حلظ���ة كتابة 
ه���ذه الأ�سطر، مو�سح���ا اأن جميع املوقع���ني اأع�ساء 

يف �لغرف���ة وتنطبق عليهم �ل����روط و�أن بند مناق�شة 
متوي���ل م����رضوع تطوي���ر ال�س���وق الق���دمي �سي���درج 

بالتاأكيد على اجتماع اجلمعية العمومة.
واأ�س���ار املحرو�س اإلى اأن الر�سالة احتوت كذلك 
عل���ى 10 جملدات ُتعرِّف بجهود جت���ار �سوق املنامة 
الق���دمي يف �سبي���ل تطوي���ر ه���ذا ال�سوق الت���ي تعد 
الواجهة التجارية للبحرين قدميا وحا�رضاً، وذلك على 
م���دى 18 عاماً، وحتتوي عل���ى مطالبات جتار ال�سوق 

القدمي طوال هذه الفرتة.
يذك���ر اأن رئي�س غرفة جت���ارة و�سناعة البحرين 
دع���ا اأع�ساء الغرفة امل�سجلني لديها حل�سور اجتماع 
اجلمعي���ة العمومي���ة العادي���ة للغرفة لل���دورة )29( 
ال���ذي �سيعق���د وفق���اً للم���ادة )15( م���ن املر�سوم 
بقانون رق���م )48( ل�سنة 2012 ب�س���اأن غرفة جتارة 
و�سناع���ة البحرين، وذلك يف مت���ام ال�ساعة 4:00 من 
م�س���اء يوم الأحد املواف���ق 22 اأبريل 2018 يف قاعة 

اململك���ة بالطاب���ق الأول م���ن مبن���ى الغرف���ة “بيت 
التج���ار”. واأو�س���ح املتحدث الر�سم���ي لغرفة جتارة 
و�سناع���ة البحري���ن والنائ���ب الأول للرئي����س خال���د 
جنيب���ي ل� “البالد” يف وقت �ساب���ق اأن جمل�س الإدارة 
مل ي�سدر بعد موقفا ر�سميا نهائيا ب�ساأن املو�سوع، 
لكنه ب���ني اأنه ل يوجد قرار �رضيح م���ن قبل اجلمعية 
العمومي���ة بتخويل جمل����س الإدارة ب�رضف هذا املبلغ 
يف تطوير �س���وق املنامة القدمي. واأكد جنيبي التزام 

الغرف���ة ب�سوق املنامة ودعم م����رضوع تطويره ، اإل اأن 
النقط���ة الرئي�سة تتعل���ق مبدى قانوني���ة ا�ستخدام 

اأموال الغرفة يف امل�رضوع.
وتت�س���ارب التوجه���ات اجلدي���دة مع م���ا اأعلنه 
جمل����س الإدارة ال�ساب���ق عل���ى ل�سان النائ���ب الأول 
)�سابق���اً( والع�س���و حالي���ا يف جمل����س الإدارة، خالد 
الزي���اين، عن متويل م����رضوع تطوير ال�س���وق القدمي 
بامل�سارك���ة بني احلكومة والقطاع اخلا�س البحريني 
ممث���اًل يف “الغرفة” بواقع 3 مالي���ني دينار ي�سخها 

كل منهما يف تطوير هذه ال�سوق. 
ومن املتوقع اأن تكون هذه الق�سية، هي الأولى 
من نوعها التي تعرت�س جمل�س الإدارة اجلديد الذي 
با�رض عمله قبل اأ�سابيع بعد انتخابات حامية الوطي�س 
عق���دت يف مار����س املا�سي واأف�ست اإل���ى فوز كتلة 
“جتار” بقيادة �سمري نا����س بن�سبة الأغلبية يف حني 

جاءت كتلة “�رضاكة” بقيادة خالد الزياين ثانية. 
وتاأتي هذه التطورات بعد اأيام فقط من ت�رضيح 
لوزير ال�سناع���ة والتجارة وال�سياح���ة، زايد الزياين، 
م���ن اأن طرح مناق�سات تطوير �سوق املنامة القدمي 
�سيت���م خ���الل 3 اأ�سهر م���ن الآن، واأن عمل الن�ساءات 
ق���د ي�ستغرق قراب���ة 36 �سهراً عل���ى اأق�سى تقدير، 
اإذ �ستك���ون اأبعاد ال�س���وق التي �ستب���داأ ب�سارع باب 

البحرين نحو 800 مرت طولً وعر�ساً.

• ريا�س املحرو�س	

تيم موري اأف�شل رئي�س تنفيذي يف 2018 
يخف�س ديونه املتعرثة من 20 اإلى 6 % جرار: “البحرين ال�شالمي” 

خالل عامني من ا�سرتاتيجيته اجلديدة 

قال الرئي�س التنفيذي ل بنك البحرين الإ�سالمي، 
ح�س���ان جرار، اإن البن���ك خف�س ديون���ه املتعرثة من 
20 % اإل���ى 6 % م���ن خالل ا�سرتاتيجيت���ه اجلديدة 
التي بداأت قبل عامني، فيم���ا بلغت ن�سبة التعرث يف 
قرو����س الف���راد 2.5 %. واأو�س���ح اأن ال�ستثمارات 
الت���ي ميتلكها البنك والتي معظمه���ا اأرا�سي بحاجة 
لفرتة للتخارج منها بعوائ���د واأقل اخل�سائر، متوقًعا 
اأن تنخف����س الأ�س���ول بح���وايل 15 % اإل���ى 20 % 
وتعتمد على التفاقيات الت���ي �سي�سل اإليها البنك 
م���ع بع�س اجلهات التي تتفاو�س معهم حاليا، لفًتا 
اإل���ى اأن حجم الأ�س���ول و�سل اإل���ى 65 مليون دينار 
واأن البن���ك يدر�س الدخول يف ����رضاكات مع مطورين 
ويدر�س جدوى التخارج منه���ا اأو الدخول يف �رضاكات 

للتطوير وال�ستفادة من تلك الأ�سول.
وح���ول الفينت���ك، ق���ال ج���رار “اإن ا�سرتاتيجية 
البنك هي العودة اإل���ى الأ�سا�سيات من خالل تفعيل 
التقني���ة الرقمية، واأن اله���دف الرئي�سي هو �سهولة 
طريق���ة العمل الداخلية يف البن���ك وتقليل ا�ستخدام 
الأوراق، و�رضع���ة التوا�س���ل مع العمي���ل وجناح ذلك 
يف ت�سهيل املعامالت يف البن���ك، وتخفي�س تكاليف 
الف���روع. واأ�سار اإل���ى اأن البنك يعت���زم افتتاح الفرع 

الرقمي يف منطقة الزجن لتخلي�س املعامالت لالفراد 
خ���الل ال�سه���ر املقبل، لفت���ا اإلى اأن الأم���ور التقنية 
جاهزة. واأ�ساف اأن البنك ي�سري يف طريق التعايف بعد 
�سنوات م���ن اخل�سائر التي جنمت عن ا�ستثمار البنك 
يف اأ�س���ول م���ن عق���ارات واأ�سهم غري م���درة للدخل، 
م�سيًف���ا اأن خطة البنك التي يعمل على تنفيذها منذ 
ثالث �سنوات تركز عل���ى العودة اإلى العمل امل�رضيف 
الأ�سا�س���ي القائ���م عل���ى الت�سليف وتنمي���ة الودائع 
فق���ط. ولفت ج���رار اإلى اأن البنك اأم���ام طريق طويل 
للتخ���ارج من كامل حمفظة العق���ارات التي ا�سرتاها 

يف فرتات �سابقة، م�سرًيا اإلى اأن قيمة تلك العقارات 
الآن اأق���ل بكثري من قيمتها الدفرتي���ة، وكثري منها 
يق���ع يف مناط���ق غ���ري مرغ���وب فيه���ا، وعلي���ه حظر 
بيئ���ي، كما اأن �رضكاء البنك الأف���راد لديهم توجهات 
ا�ستثماري���ة ل تتطابق يف بع�س الأحيان مع توجهات 

البنك.
وكان جرار �رضح �سابًقا اأن هناك تناف�سا �سديدا 
على ال�سيولة يف البحرين، مبيًنا اأن القوانني اجلديدة 
املتعلق���ة بال�سيولة �سيكون فيه���ا حتديات للبنوك 
حتى ت�سل للن�سب���ة املعينة التي �سيقوم بتحديدها 
امل�رضف املرك���زي، اإذ �سيطلب من البنوك اأن تكون 
ن�سب ال�سيولة لديها اأف�سل من ال�سابق وهذه خطوة 
جي���دة ل�سحة البن���وك، م�ستدركا اأن���ه �سيكون هناك 
�سغ���ط هائ���ل على م�س���ادر البن���وك م���ن ال�سيولة، 
فالبن���ك اإم���ا اأن يجد ط���رق ل�ستقط���اب الودائع، اأو 
ي�سط���ر الى تخفي�س اأو �سد احلزام على الت�سهيالت 

والتمويالت والإقرا�س.
واأو�س���ح اأن الدين���ار البحرين���ي مرتبط بالدولر 
الأمريكي لذا نتبع البنك املركزي الأمريكي، مو�سحا 
اأن ارتف���اع الفوائد ممت���از ومربح للبنوك التي متلك 
قاع���دة وا�سع���ة م���ن العم���الء بح�ساب���ات جارية دون 
فوائد واأرب���اح اأما البنوك التي تدف���ع على قاعدتها 
فوائ���د واأرباح يكون �رضرها اأك���ر عند ارتفاع اأ�سعار 

الفائدة.

الرئي����س  تك���رمي  مت  األب���ا:   - ع�سك���ر 
التنفيذي ل�رضكة اأملنيوم البحرين “األبا”، تيم 
م���وري، حل�سوله عل���ى جائزة اأف�س���ل رئي�س 
تنفيذي لعام 2018 خالل موؤمتر وحفل توزيع 
اجلوائز لأف�سل الروؤ�س���اء التنفيذيني والذي 
اأقي���م حتت عنوان “التح���ول الفكري”، وذلك 
يف مدينة امللك عبداهلل القت�سادية باململكة 
العربي���ة ال�سعودية يف الفرتة م���ن 10 وحتى 
11 اأبريل 2018. ومت تنظيم املوؤمتر من قبل 
جملة “تريندز” وكلية الأعمال الدولية الرائدة 
“INSEAD”، حي���ث يعن���ى ه���ذا املوؤمت���ر 
بتكرمي اأف�س���ل الروؤ�ساء التنفيذيني اأداًء من 
خمتل���ف ال�رضكات املدرج���ة يف اأ�سواق الأوراق 
املالي���ة يف كل من ال�سعودية، الإمارات، قطر، 

البحرين، الكويت، وعمان.
وق���ال رئي����س جمل����س اإدارة �رضك���ة البا، 
ال�سيخ دعيج بن �سلم���ان بن دعيج اآل خليفة 
“ي�سعدين اأن اأهنئ موري بفوزه بهذه اجلائزة 
اإن  تنفي���ذي.  رئي����س  كاأف�س���ل  املرموق���ة 
ال�سغف ال���ذي يتمتع به موري جت���اه ال�سالمة 
يف م���كان العم���ل والتمي���ز الت�سغيلي قد كان 
ل���ه دور جوه���ري يف اإي�سال �رضكة الب���ا اإلى ما 
ه���ي عليه اليوم. ول �س���ك اأن ال�رضكة يوجهها 
فري���ق تنفيذي ذو خرة وله توجهات موحدة، 
لذا ي����رضين يف هذا ال�س���دد اأن اأتقدم بال�سكر 

اجلزي���ل جلهوده���م احلثيثة يف دف���ع األبا نحو 
هدفه���ا باأن تك���ون اأك���ر م�سه���ر لالأملنيوم 
ذي موق���ع واح���د يف الع���امل من خ���الل م�رضوع 
ال�رضكة احليوي – م�رضوع خط ال�سهر ال�ساد�س 

للتو�سعة”.
يذك���ر اأن موؤمت���ر وحفل توزي���ع اجلوائز 
لأف�س���ل الروؤ�س���اء التنفيذي���ني ق���د �سه���د 
م�ساركة لق���ادة الأعمال واأكرث من 30 متحدثاً 
من اخلراء يف ال�رضق الأو�سط من اأجل مناق�سة 
الت���ي تواجهه���ا  الق�ساي���ا املطروح���ة  اأه���م 
ال����رضكات ح���ول الع���امل الي���وم يف ع���دد م���ن 

املحا�رضات واجلل�سات التي تخللت املوؤمتر.

• ح�سان جرار	

• تيم موري	

“امل�رشف العام” بغرفة الأح�شاء يتفقد “البحرين لتنمية النا�شئة”
اطلع على اخلدمات التي يقدمها املركز  للم�ساريع 

املنام���ة - البحري���ن للتنمي���ة: زار امل�رضف 
الع���ام ل�س���وؤون جمل����س الإدارة والأمانة العامة 
بغرف���ة الأح�ساء عب���د املح�سن البخيت���ان مركز 
البحري���ن لتنمي���ة ال�سناع���ات النا�سئ���ة التابع 
ملجموع���ة بن���ك البحري���ن للتنمية وذل���ك يوم 
عل���ى  البخيت���ان  واطل���ع  املا�س���ي.  اخلمي����س 
جترب���ة جمموعة بنك البحري���ن للتنمية يف جمال 
حا�سن���ات الأعم���ال من خ���الل معرف���ة الآليات 
والرامج واخلدمات التي يقدمها مركز البحرين 
لتنمية ال�سناعات النا�سئة للم�ساريع امللتحقة 
باملركز، وذلك وفق مفه���وم احت�سان الأعمال 
و�سم���ن املراح���ل املختلف���ة له���ذه امل�ساريع. 

وا�ستم���ع البخيتان - خالل ه���ذه الزيارة - اإلى 
����رضٍح مف�ّسل ع���ن كيفية عم���ل املركز وطبيعة 
الآلي���ات اخلا�س���ة بتقيي���م وقب���ول امل�ساريع 
ال�سغرية لالنت�س���اب اإلى املرك���ز، اإ�سافًة اإلى 
اخلدم���ات الفني���ة والإداري���ة وخدم���ات الدعم 
الأخ���رى التي حتظ���ى بها امل�ساري���ع امللتحقة 
باملركز ب�سكل مبا����رض اأو من خالل �سبكة الدعم 
واملوؤ�س�س���ات الأخرى املتعاونة مع املركز. كما 
اطلع البخيتان على عدد من امل�ساريع امللتحقة 
باملرك���ز يف خمتلف القطاع���ات، والتي ت�سكل 

بع�س النماذج للم�ساريع قيد الحت�سان.
يذكر اأنه مت افتت���اح مركز البحرين لتنمية 

ال�سناع���ات النا�سئ���ة )احلا�سن���ات( يف الع���ام 
2003، وذل���ك �سم���ن جه���ود بن���ك البحري���ن 
للتنمي���ة اخلا�س���ة بتق���دمي خدم���ات متكاملة 
ومتخ�س�سة لقطاع ري���ادة الأعمال يف البحرين. 
ويوفر املركز مواقع وم�ساحات متعددة الأحجام 
وال�ستخدامات للم�ساري���ع ال�سغرية والنا�سئة 
)اجلدي���دة(. اإل���ى جان���ب خدم���ات ا�ست�ساري���ة 
وات�سالي���ة  ومكتبي���ة  وحما�سبي���ة  وتدريبي���ة 
وخدمات اإدارية ولوج�ستية اأخرى؛ بهدف توفري 
البيئ���ة املنا�سبة لنم���و هذه امل�ساري���ع خا�سة 
يف مرحل���ة التاأ�سي����س، ويقع املرك���ز يف مدينة 

•�سلمان ال�سناعية مبنطقة احلد.     من الزيارة	



 اأمل احلامد من احلد

اأك����د �سمو ال�سي����خ عي�سى بن �سلم����ان بن حمد 
اآل خليف����ة اأهمية ت�سجي����ع ال�����ركات العاملية على 
اال�ستثم����ار يف البحرين مل����ا تتمتع ب����ه اململكة من 
مقومات اقت�سادية وبيئة جاذبة لال�ستثمار، م�سريا 
�سموه يف ه����ذا اجلانب اإلى ما متتلك����ه البحرين من 
توجه����ات اإ�سرتاتيجي����ة اقت�سادي����ة متكاملة تعمل 
عل����ى تدعيم فر�����ص النم����و والن�ص����اط االقت�صادي 
وتنمي����ة مناخ اال�صتثم����ار، تنطلق من مب����ادئ روؤية 
البحرين االقت�سادية 2030 اال�صتدامة والتناف�صية 
والعدالة، وفق امل�صرية التنموي����ة ال�صاملة بقيادة 
عاهل الب����الد ح�رضة �صاحب اجلالل����ة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة.
ونوه �سموه بتوجيهات ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء �صاحب 
ال�سم����و امللكي االأم����ري �سلمان بن حم����د اآل خليفة، 
الرامي����ة اإل����ى تعزي����ز دور القطاع اخلا�����ص كمحرك 
رئي�ص للتنمية، وتق����دمي الت�صهيالت للم�صتثمرين 
كاف����ة مب����ا ي�صه����م يف خلق فر�����ص واع����دة ونوعية 

للمواطنني.
ج����اء ذلك لدى افتتاح �صم����و ال�صيخ عي�صى بن 
�صلمان بن حم����د اآل خليفة امل�صن����ع اجلديد التابع 
ل�ركة “مونديليز اإنرتنا�صونال” �صباح اأم�ص مبنطقة 
البحرين العاملية لال�صتثمار يف احلد، بح�صور نائب 
رئي�����ص جمل�ص ال����وزراء ال�صيخ خالد ب����ن عبداهلل اآل 
خليفة وعدد من كبار الوزراء وامل�صوؤولني، وممثلي 
االإدارة العليا ب�رضك����ة مونديليز اإنرتنا�صونال، الفًتا 
�صم����وه اإلى اأن افتتاح امل�صنع اجلديد لهذه ال�رضكة 
العاملية يع����زز دور القطاع ال�صناعي والغذائي مبا 
يحق����ق ا�صتدامته وتناف�صيت����ه، ويعد اإ�صافة نوعية 

ل�صوق املواد الغذائية يف املنطقة.
م����ن جانب����ه، اأك����د وزي����ر ال�صناع����ة والتج����ارة 
وال�صياحة زاي����د الزياين، موا�صلة ال����وزارة لتقدمي 
كاف����ة �صبل الدع����م ل�صمان تهيئ����ة البيئة املحفزة 
جل����ذب اال�صتثم����ارات وتعزيز الق����درة التناف�صية، 

م�صيفا اأن اختيار �رضك����ة “مونديليز اإنرتنا�صونال” 
للبحري����ن يعك�����ص ح�ص����ور اململك����ة يف املنطق����ة 
باحت�صانها ملختلف االأعمال االقت�صادية والتجارية 
يف �صوء ما تقدمه م����ن ت�صهيالت وت�رضيعات داعمة 

للقطاع اال�صتثماري، وتعمل على حمايته.
وقال الوزير على هام�ص االفتتاح لل�صحافيني 
اإن قط����اع الت�صنيع يف جمال االأغذية اأولته احلكومة 
اهتمام����ا بالغ����ا وج����اري العم����ل على ج����ذب املزيد 
م����ن اال�صتثم����ارات والتعاون بني ال����وزارة وجمل�ص 
التنمي����ة االقت�صادية واأجهزة الدولة االأخرى يف هذا 

املجال.
اأح����د  امل�صن����ع مبثاب����ة  اأن  الزي����اين  واأو�ص����ح 
جم����ال  يف  عامل����ي  ا�ص����م  با�صتقط����اب  االأه����داف 
متخ�ص�����ص، )...( اإذ لديه تاأثري مبا�رض من خالل خلق 
وظائف مبا�رضة وقيمة ت�صديرية ملنتجات بحرينية 

واأي�ًصا ل����ه فائدة اأكرب يف خلق خدم����ات م�صاندة يف 
قطاعات اأخرى، لي�صل الع����دد اإلى 12 األف وظيفة 
اإل����ى اأن القيم����ة  يف االقت�ص����اد البحرين����ي، الفًت����ا 
الت�صديري����ة للم�رضوع����ني عندما ي�ص����ل االإنتاج اإلى 
ذروته �ست�سل اإلى نح����و 500 مليون دوالر �صنوًيا، 
مم����ا �صيع����زز املي����زان التج����اري للمملك����ة، ويدعم 
ال�صادرات البحرينية واأي�ًص����ا القطاعات امل�صاندة 

لهذه ال�سادرات.
اإلى ذلك، اأكد نائب الرئي�ص التنفيذي ورئي�ص 
منطق����ة اآ�صي����ا واملحيط اله����ادئ وال�����رضق االأو�صط 
واإفريقيا ب�رضكة “مونديليز اإنرتنا�صونال” موريزيو 
برو�صاديل����ي، اأن اختي����ار ال�رضك����ة للبحري����ن جاء ملا 
تتمتع به من بيئة مالئمة لالأعمال التجارية، وتوافر 
الق����وى العاملة املحلي����ة املاهرة، ووج����ود �صبكات 
النقل املمتازة، مما ي�صه����م ب�صكل اأ�صا�ص يف جناح 

خط����ط التو�صع الت����ي نقوم بتنفيذه����ا يف املنطقة، 
مقدما �صكره حلكومة البحرين على دعمها امل�صتمر 
وروؤيته����ا الثاقب����ة يف جذب اال�صتثم����ارات العاملية 

للمملكة.
من جهته، اأكد املدي����ر االإداري ل�رضكة موندليز 
البحرين للب�سكويت حممد �سلبي اأن قيمة ا�ستثمار 
ال�رضك����ة يف امل�صن����ع اجلديد نح����و 90 مليون دوالر، 
حي����ث �صتخ�ص�ص الإنتاج اأ�صه����ر العالمات التجارية 
اخلا�ص����ة بال�رضك����ة، ويع����د امل�صنع مرك����ز ت�صدير 
اإقليمي يتم من خالل����ه الت�صدير الى منطقة ال�رضق 

واإفريقيا.
واأو�صح �صلب����ي اأن م�صاح����ة امل�صنع نحو 250 
األ����ف م����رت مربع، وذا طاق����ة اإنتاجية ت�ص����ل اإلى 45 
األف طن �صنوًي����ا - يف العام االأول الطاقة االإنتاجية 
نح����و الثلث - وهو ث����اين اأكرب ا�صتثم����ار لل�رضكة يف 

البحري����ن؛ كونه يقع بجانب موق����ع الت�صنيع احلايل 
ل�رك����ة “مونديلي����ز اإنرتنا�صون����ال”، وال����ذي تبل����غ 
قيمت����ه 75 مليون دوالر، مبنطقة البحرين العاملية 

لال�صتثمار يف احلد.
واأ�ص����ار اإلى اأن امل�صنع �صي����د على م�صاحة 36 
األف مرت مربع من اإجمايل م�صاحة االأر�ص املخ�ص�صة 
ل����ه، وه����و ما يع����ادل 11 %، مم����ا يدل عل����ى وجود 
خط����ط تو�صعية يف امل�صتقبل، )...( هنالك درا�صات 

الإ�صافة منتجات جديدة، دون اأن يحدد نوعيتها.
وذك����ر �صلب����ي اأن م�صن����ع موندلي����ز البحري����ن 
للب�صكوي����ت يعت����رب اأح����د اأه����م م�صان����ع “موندليز 
انرتنا�سيون����ال” عاملًي����ا، و�رضح عامل����ي لكونه يعد 
اأك����رب م�صن����ع ل�صناع����ة االأغذية يف منطق����ة اخلليج 
بالكامل، )...( بداأنا ت�صدير ب�صكويت االأريو وبارين 
كيك اإلى 13 دولة منها دول اخلليج وجنوب اإفريقيا 
ونيوزيلن����دا واأ�صرتالي����ا خ����الل املرحل����ة التجريبية 
يف االأ�صه����ر الثالث����ة املا�صية، وناأم����ل بنهاية العام 
للو�صول بالت�صدير اإلى 20 دولة، موؤكًدا اأن عملية 

التو�صع دائمة وقائمة اإلى االأ�صواق العاملية.
ولفت اإل����ى اأن ال�ركة تبيع م����ن اإنتاجها داخل 
البحرين بن�صب����ة ترتاوح ما بني 2.5 و3 %، يف حني 
ت�س����در 97 % من اإجمايل االإنت����اج، تتوزع بني دول 
اخللي����ج بن�صبة ترتاوح ما بني 70 اإلى 75 %، ونحو 

25 % اإلى خارج منطقة اخلليج.
وتط����رق اإل����ى اأن الك����وادر البحريني����ة موؤهل����ة 
وذات  مه����ارات تقنية عالية، لذا فاإن ن�صبة البحرنة 
يف م�صنع����ي موندليز تتج����اوز 30 %، )...( و�صلت 
الن�صب����ة يف م�صنع موندلي����ز للب�صكويت 35 % من 
اإجم����ايل 140 موظًفا يف ح����ني اأن الن�صبة احلكومية 
املطلوب����ة 27.5 %، )...( ويبلغ عدد املوظفني يف 
م�صن����ع موندليز البحري����ن للب�صكويت 140 موظفا 
ملنتج����ات  االأول  م�صنعه����ا  يف  عام����ال   240 ونح����و 
“كرافت”، و”تانغ” لي�صل اإجمايل عدد املوظفني 

بامل�صنعني اإلى قرابة 390 موظًفا.
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القيمة الت�صديرية لـ “مونديليز” تبلغ 500 مليون دوالر 
عي�صى بن �صلمان افتتح امل�صنع يف “البحرين العاملية لال�ستثمار”

• •�صمو ال�صيخ عي�صى بن �صلمان لدى افتتاحه �رضكة “مونديليز اإنرتنا�صونال”	 الزياين ملقًيا كلمته باالفتتاح	

35 % ن�صب�����ة البح�����رن������ة بامل�صن������ع اجل�����دي���د وخط����ط تو�صعي�����ة م�صتقبلي������ة
“م��ون��دلي����ز للب�صك�����وي����ت” ي���وف���ر 12 األ�����ف وظيف�������ة باالقت�ص�������اد املح�ل������ي

البحرين اخلام�صة عربيا يف كفاءة االإنفاق احلكومي
االكت�صاف النفطي اجلديد بالبحرين يدعم ت�صنيفها االئتماين

متفائلون ال�صتثناء البحرين من ر�صوم واردات االأملنيوم باأمريكا 

على املدى الطويل... ويف حال ثبوت جدواه االقت�صادية... “موديز”:

توقع نتائج اإيجابية خالل اأ�صابيع.. الزياين: 

تطّرق تقرير �صادر ع���ن الوكالة العاملية 
للت�صني���ف االئتم���اين “مودي���ز” اأم����ص اإل���ى 
االكت�ص���اف النفط���ي الكب���ري ال���ذي اأعل���ن يف 
البحرين موؤخ���ًرا. وذكر التقرير اأن وزير النفط 
ال�سي���خ حمم���د بن خليف���ة اآل خليف���ة اأعلن يف 
4 ابري���ل 2018 اأن البحري���ن اكت�سف���ت حقال 
يحت���وي عل���ى احتياطات من النف���ط ال�صخري 
تقدر باأكرث من 80 مليار برميل، م�سرًيا كذلك 
اإل���ى اأن احلق���ل يحت���وي على كمية م���ن الغاز 
الطبيع���ي تراوح ب���ني 10 و20 تريليون قدم 

مكعب. 
واأ�ص���اف التقرير اأن “البحرين متلك حاليًّا 
حقالً واح���ًدا للنفط، مع احتياط���ات من النفط 
اخلام تقدر مبئ���ات ماليني الربامي���ل. وتنتج 
اململك���ة م���ن حقله���ا الوحيد 50 األ���ف برميل 
يوميًّا. كما اأنه���ا تنتج 150 األف برميل اإ�صايف 
م���ن حق���ل اأبو�صعف���ة ال���ذي ت�ص���رتك فيه مع 

ال�صعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.
احلق���ل  يق���ع  “مودي���ز”  وا�ستط���ردت 
املكت�صف يف منطقة خليج البحرين الواقعة يف 
املنطقة الغربية من حدود اململكة، ومب�صاحة 
تق���در بنح���و األفي كيلوم���رت ُمربع. وه���ذا اأول 
اكت�ص���اف يف الب���الد من���ذ ع���ام 1932، تاريخ 

تد�صني اأول بئر للنفط فيها.
وق���ال وزير النفط اإن فري���ق اال�صتك�صاف 
بالهيئ���ة الوطني���ة للنفط والغاز يق���وم حاليًّا 
“بب���ذل جه���ود م�صاعف���ة للو�ص���ول باحلقل 
املكت�سف اإلى مرحل���ة االإنتاج خالل 5 �صنوات. 
كم���ا يج���ري العم���ل عل���ى درا�س���ة “اجل���دوى 

االقت�سادية” لهذا االكت�صاف”.
واأو�صح تقرير وكال���ة الت�صنيف العاملي 
اأن ه���ذا االكت�صاف اإذا م���ا مت التحقق منه فنيًّا 
���ا من قب���ل كون�صورتي���وم �رضكات  واقت�صاديًّ
عاملية باأنه يغطي تكاليف ا�صتخراجه فال�صك 

اال�صتثم���ار اخلا����ص يف قط���اع  �صي�صتقط���ب 
الطاق���ة ل���دى البحري���ن يف امل���دى القري���ب، 
و�صيزيد من العائدات احلكومية املعتمدة على 
النفط والغ���از على املدى املتو�صط، وبالتايل 
�صيخف�ص من العجز املايل لدى اململكة، فيما 
�صيدع���م جودة الت�صنيف االئتماين للبالد على 
املدى الطوي���ل. وتوقع خرباء اأن تكون تكلفة 
النفط ال�صخري املكت�ص���ف لدى البحرين اأقل 
بحيث ال تتجاوز 40 دوالًرا مما يجعله ذا جدوى 
اقت�صادي���ة اإذا م���ا ا�صتخدم���ت في���ه و�صائ���ل 

التقنية احلديثة يف اإنتاجه.

 املحرر االقت�صادي من احلد

اأبدى وزير ال�صناع���ة والتجارة وال�صياحة 
زاي���د الزياين تفاوؤل���ه ب�صاأن اإم���كان ا�صتثناء 
البحرين من الر�صوم التي فر�صتها الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة عل���ى واردات ال�سل���ب 

واالأملنيوم.
واأمل���ح اإلى نتائج اإيجابي���ة “قد” تنتجها 
زيارت���ه االأخ���رية الأم���ريكا واملباحث���ات التي 

اأجراها هناك بهذا اخل�صو�ص.
وقال الوزي���ر لل�صحافيني عل���ى هام�ص 

افتت���اح امل�صن���ع اجلديد ل�رضك���ة “مونديليز 
اإنرتنا�سونال” �صب���اح اأم�ص مبنطقة البحرين 
العاملي���ة لال�صتثم���ار يف احل���د “توا�صلنا مع 
االإدارة االأمريكي���ة به���ذا اخل�صو����ص، وقمنا 
بزيارة اإل���ى هناك نهاية ال�صه���ر املا�صي يف 
حماولة احل�ص���ول على ا�صتثن���اء اأو اإعفاء من 
الر�ص���وم التي فر�صت عل���ى واردات ال�صلب 
واالأملنيوم، )...( ال ن���زال على توا�صل معهم 
ونتب���ادل املعلومات، ونطم���ح للو�صول اإلى 
نتائ���ج اإيجابي���ة خ���الل االأ�سابي���ع اأو االأ�سه���ر 

القليلة املقبلة”.

وكان الوزي���ر اجتم���ع بنظ���ريه االأمريكي 
ويلرب رو�ص يف اإطار زيارته الر�صمية للواليات 

املتحدة االأمريكية.
واأ�سار اإلى اجله���ود الكبرية التي تبذلها 
وزارته واجلهات احلكومية املعنية بالبحرين 
يف �صبيل تعظي���م اال�صتفادة من الت�صهيالت 
واملمي���زات التي تتيحه���ا اتفاقي���ة التجارة 

احلرة املوقعة بني املنامة ووا�صنطن.
وفر�ص���ت االإدارة االأمريكي���ة منذ اأ�صابيع 
ر�صوم���ا جمركية بن�صب���ة 25 % و10 % على 
واردات ال�صل���ب واالأملنيوم على التوايل، يف 

اإطار االإجراءات احلمائية للتجارة االأمريكية. اإال 
اأنها اأعفت املك�صيك وكندا من هذه الر�صوم، 
فيما اأكدت اإدارة ترامب اأنها �صتعفي الدول 
التي ترتبط م���ع اأمريكا بعالقات اأمنية طيبة، 

وهذا - بح�صب راأينا - ي�صمل البحرين.
و�ص���دَّرت البحرين اأكرث م���ن 5.5 مليون 
طن من االأملنيوم اإلى 54 دولة بقيمة اإجمالية 
بلغ���ت 190.8 ملي���ون دين���ار خ���الل الرب���ع 
االأول 2018، حي���ث ج���اءت الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة يف املركز االأول م���ن حيث القيمة 

بنحو 48.3 مليون دينار. 

الرتتي���ب  البحري���ن  احتل���ت 
اخلام����ص عربيا وال���� 22 عامليا يف 
كف���اءة االإنف���اق احلكوم���ي وفق���ا 
االقت�ص���ادي  املنت���دى  ملوؤ����رض 

العاملي 2017 - 2018.
ويقي����ص املوؤ����رض م���دى كفاءة 
التبذي���ر  ع���دم  يف  احلكوم���ات 
واالإ�رضاف، واإنفاق االإيرادات العامة 
على امل�رضوعات واخلدمات وال�صلع 
امل�صلح���ة  ي�صم���ن  مب���ا  بكف���اءة 

الوطنية.
ويقّي���م املوؤ����رض العاملي كفاءة 
احلكومات يف االإنف���اق، وفق نقاط 
ت���رتاوح من 1 اإلى 7، حيث ميثل 7 
اأعل���ى م�صتوى كف���اءة وو1 االأدنى، 
وبن���اء على ذلك، �صجل���ت البحرين 

4.3 نقطة. 
االقت�صادي  املنت���دى  ويرب���ط 
العامل���ي كف���اءة احلكوم���ة بتاأثري 
التناف�صي���ة  الق���درة  عل���ى  ذل���ك 
للبلد وبالت���ايل النمو االقت�صادي، 
حيث يعت���رب البريوقراطية وغياب 
التنظيم، وانعدام ال�صفافية، وعدم 
كفاي���ة االأطر القانوني���ة مع�صالت 
تفر����ص تكالي���ف اإ�صافي���ة عل���ى 

االأعم���ال التجارية وتعي���ق التو�سع 
والنمو. 

وخف���ف املوؤ�ر م���ن جميع هذه 
ل���ذا  البحري���ن،  يف  التو�صيف���ات 
اأعطاها درجة فوق املتو�صط، وهي 
تعترب جيدة قيا�ص���ا بالت�صنيفات 

العاملية.
بالرتتي���ب  االإم���ارات  وج���اءت 
االأول عامليا يف موؤ�رض كفاءة االإنفاق 
نقط���ة،   6.2 م�صجل���ة  احلكوم���ي، 
فيم���ا �صجل���ت ال�صعودي���ة املركز 
ال�ساب���ع عاملياً بواق���ع 5.3 نقطة، 
تبعته���ا ُعمان 5.1 نقط���ة. ودر�ص 
املوؤ����رض كف���اءة 136 حكوم���ة حول 
العامل، ب�س���اأن التدابري التي ت�سمل 
احلكوم���ي،  االإنف���اق  يف  االإ����رضاف 
وع���بء التنظي���م، و�صفافية �صنع 

ال�سيا�سات.
عل���ى  �صنغاف���ورة  وحافظ���ت 
ترتيبه���ا الثاين عاملي���اً يف املوؤ�رض، 
تلته���ا الواليات املتحدة االأمريكية 
ثالث���ا. واعترب املوؤ�رض فنزويال اأ�صواأ 
حكومات الع���امل يف االإنفاق )تبذير 
ثانياً،  ال�صلف���ادور  ث���م  االإنف���اق(، 
اليونان،  فالربازي���ل،  وزميباب���وي 
لبن���ان،  الدوميني���ك،  وجمهوري���ة 

وكولومبيا، ت�ساد، واإكوادور.

مازن الن�صور

املحرر االقت�صادي



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

بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر :نبيل عبداهلل عبدالرحمن علي  
االسم التجاري احلالي : صالون دي باريس النسائي

االسم التجاري اجلديد : هش صالون  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

CR2018-62824 اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

10-82803

قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدمت إليها السيدة هدى علي علي رزق املالكة لـ اميغا 
مبوجب  املسجلة  فردية(   )مؤسسة  للتجارة  اليكترك 
القيد رقم 76364، طالبة حتويل املؤسسة الفردية إلى فرع 
من شركة أطلس للتجهيزات الكهربائية ذ.م.م، املسجلة 

مبوجب القيد رقم 41695.

التاريخ: 16/04/2018
القيد: 76364

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

مسار املستقبل 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

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الفردية  املؤسسة  العائلة احلاكمة بطلب حتويل  إليها مجلس  تقدم 
املسماة فندق أجنحة روزانا، واملسجلة مبوجب القيد رقم 17260-9  إلى 
شركة الشخص الواحد،  برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، لتصبح 

الشركة مملوكة إلى الشيخ سلمان علي راشد صباح آل خليفة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

بشان حتويل مؤسسة فردية
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد إلى شركة الشخص الواحد

فود  الين  اون  جوعان  لـ  املالك  خان  عبداهلل  ملك  اسلم  محمد  ملك  اسلم  زوهيب 
حتويل  طالبا   ،  111141 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  ديليفري 
 )BD  5,000( وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة 

خمسة آالف دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالي أسمائهم:
1- تيتوتام أشر علي تشيريا
2- محمد فاضل بوناسيري

3-زوهيب اسلم ملك محمد اسلم ملك عبداهلل خان

التاريخ: 02/04/2018   -  القيد: 111141
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )52127( لسنة 2018 
بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  واملسجلة مبوجب  املعروفي،  نادية  ملالكتها  املعروفي ش.ش.و  نادية  شركة 
اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار  طالبني   ،  109239 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  املركز  إلى  التقدم  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 
إعالنلسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
تقدم إلينا السيد املعلنة أدناه بطلب اسم جتاري  فرع شركة الشخص الواحد

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

اسم التاجر :كرميه عيسى حسن محمد

التاريخ 11/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR2018- 60798 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

املثلث االخضر 
للمقاوالت 
والتخليص

املثلث االخضر 
للمقاوالت 

1-أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال
2- تشييد املباني

االنشطة التجارية املطلوبةاالسم التجاري املطلوباالسم التجاري احلالي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
للمقاوالت  سراب  مؤسسة  لـ  املالك  املريخي  خليل  محمد  عبداهلل  السيد 
27685 ، طالبا حتويل الشكل  )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 
القانوني املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

20،000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالي أسمائهم:
1- عبداهلل محمد خليل املريخي

2- كاروفانتافيتا راجيفان

التاريخ: 12/04/2018
القيد: 27685

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )60558( لسنة 2018 

بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدمت إليها مالكة شركة 
املسجلة  جونسون،  تايكاتيل  انيتا  ملالكها  ش.ش.و  واإلعالن  للدعاية  وول  سكاي 

مبوجب القيد رقم 109089، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: سكاي وول للدعاية واإلعالن ش.ش.و ملالكها انيتا تايكاتيل جونسون

SKYWALL PUBLICITY & ADVERTISING S.P.C
إلى: سكاي وول سوليوشنز ش.ش.و ملالكتها انيتا تايكاتيل جونسون

SKYWALL SOLUTIONS S.P.C OWNED BY ANITTA THAIKKATTIL JOHNSON
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري لـ شركة
سكاي وول للدعاية واإلعالن ش.ش.و ملالكها انيتا تايكاتيل جونسون

األربعاء 18 أبريل 2018 - 2 شعبان 1439 - العدد 3473 12



 للبيــــــــــع أو اإليجــــــار  
فلل ملناطق العاصمة واحملرق

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

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

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

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

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

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

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

ف�ال للب�ع في الجفير 
من طا�قين 4 غرف

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

مساحة االرض 527 متر مر�ع
المطلوب 330 الف دينار

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

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

المطلوب 250 الف دينار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مساحة األرض 200 متر مر�ع 
 المطلوب 155 الف دينار

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

 4 غرف – 4 حمامات – صالتين 
 مطبخ داخلي وخارجي 

 �راج لس�ارتين 
المطلوب 175 الف دينار

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

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

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

 صالتين – مطبخ – ملحق للخدم 
�راج 

 مساحة البناء 320 متر
المطلوب 140 الف دينار
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اإ�رضائيل تتوقع “�رضبات اإيرانية” وتتوعد برد قوي
القدس المحتلة 

 اأ�ش���ار م�ش���در اأمني اإ�رضائيلي اإل���ى تقديرات باأن اإيران قد توجه �رضب���ات داخل اإ�رضائيل عن طريق 
طائ���رات دون طي���ار، بعد غارات يعتقد اأنه���ا اإ�رضائيلية على مواقع ع�شكري���ة �شورية. ونقلت �شحيفة 
“يديع���وت اأحرونوت” االإ�رضائيلية عن امل�شدر الذي مل تذكر ا�شمه، حتذيره من اأن اإ�رضائيل �شرتد بقوة 
على اأي عملية انتقام اإيرانية �شدها تنفذ من االأرا�شي ال�شورية. واأعلنت �شوريا اأنها ت�شدت ل�شواريخ 
اخرتق���ت اأجواء ري���ف حم�س و�شط البالد، وا�شتهدف���ت مطار ال�شعريات، الذي يع���د اأحد اأكرب القواعد 
الت���ي ي�شتخدمها االإيراني���ون يف �شوريا. وقال امل�ش���در: قا�شم �شليماين قائد ق���وات القد�س )التابع 
للحر�س الثوري( يقود حملة االنتقام االإيرانية التي ميكن اأن تكون و�شيكة بوا�شطة طائرات دون طيار 
لال�شتط���الع والهج���وم، و�شواريخ تطلق على اإ�رضائيل. وك�شف امل�شدر االأمن���ي االإ�رضائيلي عن اأن قائد 
ق���وات الطائ���رات امل�شرية التابعة للحر�س الثوري كان بني قتلى مط���ار التيفور يف ريف حم�س و�شط 

�شوريا، الذي �شهد غارات يعتقد اأنها اإ�رضائيلية قبل اأيام.
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القاهرة - دب أ:

 اأق���ر جمل����س النواب امل����رضي قانونا 
لتنظيم التحفظ واالإدارة والت�رضف باأموال 
واالإرهابيني”، يف  االإرهابي���ة  “اجلماع���ات 
خطوة ت�شتهدف جتفيف منابع متويل تلك 

اجلماعات وخا�شة تنظيم االإخوان.
ج���اء الت�شويت على م����رضوع القانون 
املق���دم م���ن احلكومة خ���الل جل�ش���ة عامة 
ملجل����س الن���واب، اأم����س الثالث���اء، ومتت 

املوافقة عليه بغالبية ثلثي االأع�شاء.
وين����س م�رضوع القانون عل���ى “اإن�شاء 
ق�شائي���ة،  طبيع���ة  ذات  م�شتقل���ة  جلن���ة 
تخت�س دون غريها باتخاذ كافة االإجراءات 
املتعلقة بتنفيذ االأحكام ال�شادرة باعتبار 
جماع���ة اأو كي���ان اأو �شخ����س ينتم���ي اإلى 
جماع���ة اإرهابي���ة”. وتت�ش���كل اللجنة من 7 
اأع�ش���اء م���ن ق�ش���اة حمكم���ة اال�شتئناف، 
ي�شدر بندبهم قرار من رئي�س اجلمهورية. 
وي�شب���ح القان���ون ال���ذي اأق���ره الربملان 
�شاريا، بعد توقيعه من رئي�س اجلمهورية 

ون�رضه باجلريدة الر�شمية.

أنقرة - االناضول:

 اأعل����ن االأم����ني الع����ام حلل����ف �شمال 
�شتولتن����ربغ  ين�����س  )النات����و(  االأطل�ش����ي 
اأم�س الثالث����اء اأن احللف يعم����ل على خطة 
لتدري����ب اجلي�س العراق����ي. ونقلت وكالة 
االأنا�ش����ول الرتكية ع����ن �شتولتنربغ الذي 
ي����زور العا�شم����ة اأنق����رة حالًي����ا “اأن قي����ام 
النات����و مبهمة التدري����ب يف العراق، ما زال 
يف ط����ور التخطي����ط حالًي����ا”. واأ�ش����اف اأن 
تركيا تدعم هذه املهمة وقال: نعمل على 
اإعداد خطة لتدريب ال�سباط والع�سكريني 
العراقي����ني، وما نري����د اأن نفعله هو اإن�شاء 
مدار�����س واأكادميي����ات ع�شكري����ة، يتخرج 
منها مدربون ي�رضف����ون الحقا على تدريب 

اجلي�س العراقي.
 و�شه����د اجلي�����س العراق����ي انهي����اًرا 
مفاجًئا �شي����ف الع����ام 2014 يف مواجهته 
لهج����وم مباغ����ت لتنظيم “داع�����س” الذي 
ا�شتولى على مناطق وا�شعة �شمال العراق 
ومنها املو�شل، ثاين اأكرب مدينة يف البالد.

طهران - دب أ:

احل���دود  حر����س  قي���ادة  اأعلن���ت   
�شي�شت���ان  اإقلي���م  يف  االإيراني���ة 
وبلو�ش�شت���ان جن���وب ����رضق اإي���ران عن 
مقت���ل 4 م���ن احلر����س الث���وري ال���ذي 
يتولى اأم���ن احلدود، خ���الل ا�شتباكات 
اندلعت فجر اأم����س الثالثاء مع جمموعة 
م�شلح���ة. ونقل���ت وكال���ة اأنب���اء الطلبة 
االإيراني���ة )اي�شنا( ع���ن املتحدث با�شم 
قيادة حر�س احلدود يف اإقليم �شي�شتان 
وبلو�ش�شت���ان اأن اال�شتب���اكات وقع���ت 
يف ناحي���ة ريك مل���ك احلدودية، التابعة 

ملدينة مريجاوة.
م���ن جهت���ه، اأعلن احلر����س الثوري 
يف بيان اأنه متك���ن من قتل 3 م�شلحني 
خ���الل اال�شتباكات، بعدم���ا �شنت اإحدى 
املجموعات هجوما م���ن داخل االأرا�شي 
الباك�شتاني���ة �ش���د اإحدى اأب���راج قوات 

حر�س احلدود بهدف ال�شيطرة عليه.

أنقرة - اف ب:

القوم���ي  االأم���ن  جمل����س  اأعل���ن   
الرتك���ي، اأم����س الثالث���اء، اأن���ه اأو�شى 
بتمديد حالة الطوارئ يف البالد 3 اأ�شهر 
اأخرى، بعد العمل بها يف اأعقاب حماولة 

االنقالب العام 2016.
وم���ن املرج���ح اأن يق���ر الربمل���ان 
التمديد. و�شبقت له املوافقة 6 مرات 
على ذلك االإج���راء منذ حماولة االنقالب 

الفا�شلة.
وتو�شية جمل�س االأمن الرتكي تاأتي 
يف وقت ت�شهد فيه خمتلف اأنحاء تركيا 
احتجاجات على متدي���د حالة الطوارئ، 
وه���و القان���ون الذي تق���ول املعار�شة 
اإنه اأتاح لل�شلطات قمع وخنق احلريات 

وتقوي�س الدميقراطية.
وت�شم���ح حالة الط���وارئ للرئي�س 
اأردوغ���ان  طي���ب  رج���ب  الرتك���ي 
واحلكوم���ة بتجاوز الربمل���ان يف اإقرار 
قوان���ني جدي���دة متكنهم م���ن تعليق 

احلقوق واحلريات.

 الربملان امل�رضي يقر 
“م�شادرة اأموال االإرهابيني”

 الناتو: نعمل على خطة 
لتدريب اجلي�س العراقي

 مقتل 4 من الثوري االإيراين 
با�شتباكات مع بلو�س

 متديد جديد حلالة 
الطوارئ يف تركيا

عر�سنا �إر�سال قو�ت من �لتحالف �لإ�سالمي �إلى �سوريا
تعنت اإيران �شبب ت�شلب احلوثيني �شد العملية ال�شيا�شية... اجلبري:

 دبي – العربية.نت:

قال وزي����ر اخلارجية ال�شع����ودي عادل 
اجلب����ري، اأم�س الثالث����اء، “عر�شن����ا اإر�شال 
قوات من التحالف االإ�شالمي �شد االإرهاب 

اإلى �شوريا”.
واأ�ش����اف اجلبري خالل موؤمت����ر �شحايف 
مع االأمني العام لالأم����م املتحدة، اأنطونيو 
اأن ال�شعودي����ة مل ترغ����ب يف  غوتريي�����س، 
احل����رب يف اليم����ن ب����ل فر�شه����ا انق����الب 

احلوثيني.
وتابع اجلب����ري “ت�شلب احلوثيني �شد 
العملية ال�شيا�شية ب�شب����ب تعنت اإيران”، 
واأن “ما تقوم بها امليلي�شيات احلوثية يف 
اليمن ي�شنف اإرهابا”، موؤكدا اأن احلوثيني 
ينتهك����ون القوان����ني الدولي����ة ويطلقون 
�شواريخ اإيرانية ال�شن����ع على ال�شعودية، 
وكم����ا يقوم����ون ب����زرع االألغ����ام يف مناطق 
مدني����ة، ويحا�����رضون مدن����اً وق����رى مينية، 
ف�ش����الً ع����ن منعه����م دخ����ول امل�شاع����دات 

االإن�شانية اإليها.
و�ش����دد اجلبري عل����ى اأن احلل يف اليمن 
ل����ن يك����ون اإال وفق����ا للمب����ادرة اخلليجية 
وخمرجات احل����وار الوطن����ي اليمني وقرار 

جمل�س االأمن الدويل رقم 2216.
واأردف وزي����ر اخلارجي����ة ال�شعودي اأن 
ميلي�شيا احلوثي ت�شتخدم زوارق انتحارية 
وتهدد املالح����ة يف البحر االأحمر يف خمالفة 

للقوانني الدولية.
م����ن جانبه اأع����رب االأمني الع����ام لالأمم 
املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، عن تقديره 
مل�شاهم����ة ال�شعودية بتقدمي ن�شف مليار 
دوالر للعملية االإن�شانية يف اليمن، م�شيفاً 
اأن املركز ال����دويل ملكافح����ة االإرهاب لن 
يكون فاعالً بدون دعم اململكة، موؤكداً يف 
الوق����ت ذاته اأن جتني����د االأطفال يف اليمن 

يعد انتهاكاً �شارخاً للقانون االإن�شاين.

واأ�شار غوتريي�س اإلى اأن عملية توزيع 
امل�شاع����دات االإن�شاني����ة يف اليمن �شهدت 

حت�شنا كبريا.
وقال غوتريي�س اإن ال�شعودية ت�شاعد 
يف �ش����د فجوات متوي����ل االأون����روا، م�شددا 
عل����ى اأنه ال يوجد حل اإال احلل ال�شيا�شي يف 

�شوريا واليمن.
ويف �شي����اق مت�ش����ل، اأ�ش����ارت م�شادر 
ميدانية، اأن حتالف دعم ال�رضعية واجلي�س 
اليمن����ي متكن����وا م����ن اإ�سق����اط طائرت����ني 
اإيرانيتني من دون طيار، يف مديرية ميدي 

مبحافظة حجة.
ب����اأن  العربي����ة  مرا�ش����ل  واأف����اد 
امليلي�شي����ات احلوثية �ش����ريت طائرة من 
دون طي����ار مدعومة من اإي����ران اأم�س االأول 
اإل����ى مواقع اجلي�س الوطن����ي والتحالف يف 

مديرية ميدي التي حتررت موؤخراً، لك�شف 
مقراتهم الع�شكري����ة ومكان متركزهم، اإال 
اأنه����م ف�شلوا يف ذلك بعد اإعطابها من قبل 

اجلي�س والتحالف.
واأ�شارت م�ش����ادر اإلى اأن امليلي�شيات 
حاولت تكرار التجربة �شباح اأم�س، لكن مل 
يفلح االأمر، وذل����ك بعد اإ�شقاطها من قبل 

اجلي�س مع التحالف.
يذك����ر اأن التحال����ف ق����د دع����م اجلي�س 
الوطن����ي بتقني����ات عالي����ة، تك�شف احليل 
امل�شتم����رة الت����ي تنفذه����ا امليلي�شي����ات 
احلوثية على املواقع الع�شكرية واملدنية 
املاأهولة بال�شكان، بع����د �شل�شلة الهزائم 
املتتالي����ة الت����ي تتلقاه����ا يف املحافظات 

اليمنية.

• وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبري	

املبعوث الدويل اجلديد اإلى 
اليمن يطلق خطة �شالم

نيويورك - وكاالت:

 قالت �شفرية اأمريكا باالأمم املتحدة 
نيكي هيلي، ام�س الثالثاء، اإن الفو�شى 
يف اليم���ن ت�ش���كل م���الذا اآمن���ا للتطرف، 
م�شيف���ة اأن جمل����س االأم���ن مل يخ�ش���ع 
احلوثيني واإيران للم�شاءلة. واأكدت خالل 
جل�شة مبجل�س االأمن الدويل يف نيويورك 
اأن���ه اآن االأوان لل�رضوع يف مفاو�شات جادة 
حلل االأزمة اليمنية، الفتة اإلى اأن احلرب 
يف اليم���ن مبنعط���ف حا�ش���م م���ع وج���ود 
مبعوث اأممي جديد. و�شددت هيلي على 
����رضورة “اأال نخ�شى م���ن اإدانة احلوثيني 

ورعاتهم االإيرانيني”.
 وتابعت “ندعم �رضكاءنا ال�شعوديني 

بالدفاع عن اأمنهم”.
من جهته، اأكد مبعوث االأمم املتحدة 
اجلدي���د اإلى اليم���ن مارت���ن غريفيث�س، 
اأم����س، اأن���ه �شيقدم خ���الل �شهرين خطة 
الع���ادة اإحياء املفاو�ش���ات الإنهاء االأزمة 
يف البالد، ونبه اإلى اأن �رضبات ميلي�شيات 
احلوثي جتاه ال�شعودية ميكن اأن تعرقل 
ه���ذه اجله���ود. ويف كلم���ة اإل���ى جمل����س 
االأم���ن، قال غريفيث����س اإن الت�شعيد يف 
الهجم���ات ال�شاروخي���ة عل���ى ال�شعودية 
وا�شتداد القتال ميكن اأن “يق�شي على 

اأي مفاو�شات �شالم”.
اإل���ى  اأول تقري���ر يرفع���ه  واأورد يف 
جمل����س االأم���ن من���ذ تعيين���ه يف من�شب 
املبع���وث اخلا����س يف فرباي���ر “خطت���ي 
ه���ي اأن اأقدم خالل �شهرين اإلى املجل�س 

اإطارا للمفاو�شات”.

القدس المحتلة - أ ف ب:

اأحيا الفل�شطينيون اأم����س الثالثاء “يوم 
االأ�شري الفل�شطين���ي” يف م�شريات ت�شامنية 
يف م���دن وق���رى ال�شف���ة الغربي���ة وقط���اع 
غ���زة رافعني االأع���الم الفل�شطيني���ة و�شورا 
للمعتقل���ني، بح�شب ما اأف���اد مرا�شلو وكالة 

فران�س بر�س.
واأعلن نادي االأ�شري الفل�شطيني اأن عدد 
املعتقلني حاليا يف ال�شجون االإ�رضائيلية يبلغ 
6500 فل�شطيني، واإن اإ�رضائيل اعتقلت منذ 

قيامها نحو مليون فل�شطيني.
وي�ش���ادف 17 م���ن اأبري���ل ي���وم االأ�شري 
الفل�شطيني وهو اليوم ال���ذي اأقره املجل�س 
الوطن���ي الفل�شطين���ي الع���ام 1974 وف���اء 
معتق���الت  يف  االأ�ش���رية  الوطني���ة  للحرك���ة 
ثل  االحت���الل، وباعتباره���ا اجل�ش���م ال���ذي ميمُ

دميومة الن�شال واملقاومة �شد االحتالل.
و�شارك نحو األف �شخ�س يف مدينة نابل�س 

يف م�شرية داخل املدين���ة كما �شارك املئات 
يف مدين���ة اخلليل وبيت حلم ونحو مئة يف رام 
اهلل. و�شارك اآالف الفل�شطينيني يف م�شريات 
خمتلف���ة يف قطاع غزة بح�شب مرا�شلي وكالة 

فران�س بر�س.
الفل�شطين���ي  االأ�ش���ري  ن���ادي  واأعل���ن 
اأم����س الثالث���اء يف تقري���ر اأن اإ�رضائيل تعتقل 
حالي���ا 6500 فل�شطين���ي بينه���م 350 طفال 

اإ�شاف���ة اإل���ى 6 نواب يف املجل����س الت�رضيعي 
الفل�شطيني.

وج���اء يف التقرير اأن���ه “منذ مطلع العام 
2018 اجل���اري اعتقل���ت �شلطات االحتالل 
مار����س  نهاي���ة  حت���ى  فل�شطيني���ا   1928
املا�شي، من بينهم 369 طفال و36 امراأة”.

واأكد ن���ادي االأ�ش���ري الفل�شطيني “من 
بني االأ�رضى 48 اأ�شريا م�شى على اعتقالهم 
اأك���ر من 20 عام���ا ب�ش���كل متوا�شل، و25 
اأ�ش���ريا م�شى على اعتقاله���م اأكر من ربع 
ق���رن، فيما م�شى على اعتق���ال 12 اأ�شريا 
اأك���ر من 30 عام���ا”. و�شدد ن���ادي االأ�شري 
عل���ى اأن نحو ملي���ون حالة اعتق���ال وثقت 
من���ذ بداية قي���ام اإ�رضائي���ل، واأن اأول اأ�شري 
فل�شطيني كان حممود بكر حجازي واعتقل 
م���رات  اإ�رضائي���ل  واأث���ارت   .1965 الع���ام 
عدة م�شاأل���ة متويل ال�شلط���ة الفل�شطينية 

للمعتقلني الفل�شطينيني.

 الفلسطينيون يحيون “يوم األسير” بتظاهرات في الضفة وغزة

• م�شرية يوم االأ�شري الفل�شطيني يف نابل�س )اف ب(	

• �شهدت دوما هجوما ي�شتبه باأنه مت بغاز �شام	

حمققو �لكيماوي يدخلون “دوما”.. وترجيحات باختفاء �لأدلة
الرياض - رويترز:

 اأعلن����ت وكال����ة االأنب����اء ال�شوري����ة الر�شمية 
)�شانا(، دخ����ول جلنة تق�شي احلقائ����ق، التابعة 
ملنظمة حظ����ر االأ�شلح����ة الكيماوية، اإل����ى مدينة 
دوما، اأم�����س الثالثاء، وذل����ك للتحقيق يف هجوم 

يعتقد اأنه كيماوي، وقع قبل 10 اأيام.
 وياأتي دخول خرباء جلنة االأ�شلحة الكيماوية 
اإلى مدينة دوما، بعدما عربت باري�س ووا�شنطن 
ع����ن خ�شيتهم����ا من العب����ث باالأدل����ة يف املدينة، 
والتي باتت تنت�����رض فيها �رضطة ع�شكرية رو�شية 

و�شورية، بح�شب ما اأوردت “فران�س بر�س”.

ورجحت وزارة اخلارجي����ة الفرن�شية - ب�شدة 
- اأن تكون االأدلة اختفت من موقع هجوم دوما.
وقال����ت قب����ل دخ����ول املفت�ش����ني، يف بيان 
“حت����ى اليوم ترف�����س رو�شيا و�شوري����ا ال�شماح 

للمفت�شني بدخول موقع الهجوم”.
 وتابع����ت “من املرجح ب�ش����دة اأن تكون اأدلة 

وعنا�رض �رضورية اختفت من املوقع”.
 و�شنت قوات اأمريكية وبريطانية وفرن�شية، 
�رضبات جوية على �شوريا، يف وقت مبكر من يوم 
ال�شب����ت املا�شي، ردا على هجوم دوما، اإذ تلقي 
ال����دول الثالث م�شوؤوليته عل����ى حكومة الرئي�س 

ال�شوري ب�شار االأ�شد.
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ظاهرة خليجية غريبة، تبدو يف غاية اخلطورة، 
ونحن نواجه ع����راً م�صوباً بالتحدي���ات وال�صعاب 
عل���ى امل�صتوي���ات كاف���ة، فبينم���ا ن���رى تن�صيقا 
وتعاون���ا ب���ل وح���دة يف املوقف، بالوق���ت ذاته ال 
عالق���ة وال رواب���ط ب���ن ال�صع���وب عل���ى ال�صعيد 
العمل���ي، فبق���در املحب���ة والتعاطف ب���ل االأوا�ر 
العاطفي���ة ب���ن �صعوب اخللي���ج، لكنه���ا لالأ�صف 
ال�صدي���د واأقولها ب���� “فم ملي���ان” ال يجمع بينها 
عم���ل وم�صالح وتع���اون وخ�صو�ص���ا يف املجاالت 
الثقافي���ة واملعرفي���ة وحت���ى االإعالمي���ة، فه���ذه 
احلق���ول واملجاالت خم�ص�ص���ة لالأ�صف ال�صديد يف 
كل دول���ة من دول املجل����س لالأجانب والعرب، بل 
اأحيان���اً لبع�س الع���رب املعادي���ن ل�صعوب ودول 
املجل�س ممن هواه���م حزب اهلل واإيران، وكثرياً ما 
انك�صف امل�صتور و�ُصدمنا يف هوؤالء وحينها ن�رب 
راأ�صن���ا يف احلائط ونقول ما قال���ه ال�صاعر العربي 
زه���ري بن اأبي �صلم���ى: ومن ي���ك ذا ف�صل فيبخل 
لف�صل���ه... على قومه ي�صتغن عن���ه ويذمم... ومن 
يجعل املعروف يف غري اأهله... يكن حمده ذما عليه 

ويندم.

م���ا اأعنيه بو�ص���وح ال�صم�س الت���ي ال يخفيها 
غربال، ولكن يخفيها البع�س ويتجاهلها البع�س، 
اأن التعاون والتن�صي���ق والعمل امل�صرتك وتبادل 
اخل���رات والتج���ارب ب���ل االإ�صه���ام يف البناء بن 
اأبناء جمل�س التعاون غاب���ت كلية اإال من مظاهرها 
ال�صطحي���ة والفوقية التي تب���دو يف �صكل دعوات 
حل�صور املوؤمترات وتن���اول الع�صاء والعودة على 
الدرج���ات االأولى وغري ذلك، اأم���ا التبادل املعريف 
والثقايف والتوا�صل الدائ���م عر خمتلف القنوات 
وتوظيف العمالة اخلليجية، كلها تذهب لالأجنبي، 
اأم���ا اخلليج���ي فيكتف���ي بدع���وة حل�ص���ور موؤمتر 
ليوم���ن ووجبتي ع�ص���اء وغداء وانته���ى االأمر، اأما 
ال�صغ���ل احلقيق���ي والدائ���م والتع���اون امل�صتمر 
واخلري كله فهو الأولئك االأجانب، وال اأريد اأن اأقول 
اأي�صاً العرب فه���م اإخوتنا ولكن ما يحز يف النف�س 
بع�صه���م، بع���د اأن “ي�صتغنوا” ويتخم���وا بطونهم 
يلوذون بالفرار ويك�صفون امل�صتور بل ي�صوهون، 
واأحياناً ين����رون االأكاذيب ويلفق���ون ال�صائعات، 
مبج���رد اأن تبعد اأحدهم بع���د �صنوات �صبع خاللها، 
تراه ي�صن اأ�صنانه ويكيل ما يف جعبته من حقد على 

املنطق���ة وكاأنه طوال املدة التي بلع واأُْتخم فيها 
مل يكن �صوى عمل ع���دواين، وت�صتغرب كيف بعد 
كل م���رة ن�صدم فيها مبوجة م���ن االأجانب وبع�س 
الع���رب احلاقدين عل���ى منطقتن���ا ي�صتمونها بعد 
اأن اأم�ص���وا �صنوات عمرهم فيها، ورغم ذلك هناك 
خمل�صون واأوفياء منهم، ولو ُخليت ُخربت بالطبع، 
ولك���ن حمور كالم���ي هو اأي���ن احل�ص���ور اخلليجي 
الثق���ايف والفك���ري والعلم���ي واالإعالم���ي وتبادل 
اخل���رات والتن�صي���ق والتع���اون �ص���وى دع���وات 

�ريعة، تناول الع�صاء وتف�صل عد لبالدك.
�صحي���ح اأن هن���اك عالقات ح���ب وثيقة بيننا 
ولك���ن ال توج���د مقابله���ا عالقات عم���ل وتعاون، 
فاالأعم���ال لالأجانب واأما املحبة لبع�صنا، فال فائدة 
من حمبة بال عمل وال فائدة من عمل من غري حمبة، 
ه���ذا هو واقعنا اخلليجي ال�صادم اليوم ونحن بعز 

التحديات اجل�صيمة.

تنويرة: 
اللي���ل ال يعن���ي الظ���الم، فقد يك���ون النهار 

اأظلم.

فاطمة أبو إدريس

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

انت����رت �صورة يف و�صائ���ل التوا�صل 
يف  العربي���ة  ال���دول  لق���ادة  االجتماع���ي 
“قمة القد����س” التي ا�صت�صافتها مدينة 
الظه���ران ال�صعودي���ة، وهم يقف���ون اإلى 
جانب بع�صهم البع�س يتبادلون االأحاديث 
قبل افتتاح القم���ة، بينما يقف املندوب 
القطري ال�صف���ري �صيف البوعينن وحيدا 
منزوي���ا بعيدا عنهم وكاأن���ه �صعر بب�صاعة 
وفظاع���ة االإجرام واالإرهاب ال���ذي ارتكبه 
نظام���ه واأنه اأ�صبح منب���وذا لدى ال�صعوب 
العربية طاملا ال ي���زال م�صتمرا يف متويل 

االإرهاب واجلماعات املتطرفة.
يب���دو لن���ا كمراقب���ن يف ال�صحاف���ة 
اأن القم���ة العربي���ة الت���ي ا�صت�صافته���ا 

ال�صعودي���ة حملت �صعارا لقط���ر مفاده... 
هل تعلم قطر حجمها الطبيعي؟ مبعنى... 
اإذا كان���ت قطر تت�صور اأنه���ا قادرة على 
تغيري خارط���ة العامل العرب���ي ال�صيا�صية 
باالإره���اب والتاآم���ر على عروب���ة اخلليج، 
فه���ي حتت���اج اإل���ى عملي���ة فت���ح الدماغ 
ب�ص���كل مبا����ر وزرع احلقيق���ة يف راأ�صه���ا 
لك���ي تتعل���م اال�صتقامة وتع���رف حجمها 
احلقيق���ي وتتخلى ع���ن االأف���كار الفارغة 
والنظري���ات الغريبة الت���ي مت�س �صعوب 
ودول الع���امل العرب���ي وت���روج لالإرهاب. 
ه���ا هي قط���ر وب�صب���ب تعنته���ا تتعر�س 
ل�رضبة �س���وط العزلة اخلانق���ة وكل نف�س 
تاأخذه في���ه م�صقة وبالرغ���م من كل ذلك 

فنظ���ام احلمدين مازال مهوو�صا بالرثثرة 
والت�ريحات اخلبيث���ة وال�صتائم، وتعنيه 
ب�صكل خا�س ملذات �صتائم املنحطن يف 
القناة ال�صاقطة “اجلزي���رة” التي حتاول 
عبث���ا اأن ت�صرتي لها ثوبا ورديا تتزين به 

ولكن دون جدوى. 
قط���ر وب�صبب مكابرته���ا واعتداءاتها 
الغ���ادرة تعي����س احلي���اة التعي�ص���ة بكل 
األوانه���ا، وكان م���ن الطبيع���ي اأن ال ت�صم 
رائح���ة الن���ور يف القمة العربي���ة، والقادم 
رمب���ا �صيكون اأكرث عظمة وتعبا لها طاملا 
نظام احلمدي���ن ي�صاعده���ا تدريجيا على 
م�صريه���ا املحت���وم، فامل�صاأل���ة لي�ص���ت 
اإجازات اعتيادي���ة اأو مر�صية، اإمنا العزلة 

م���ن كل �ص���يء وغياب م���ن اأي���ة منا�صبة، 
�صيا�صي���ة اأو فني���ة اأو ثقافية اأو ريا�صية، 
وميكنن���ا ت�صمي���ة الو�صع احل���ايل باحلجر 

االأ�صا�س.
حقيق���ة اإن نظام احلمدي���ن يعي�س يف 
عتمة حالكة ال�صواد، ول���ن تنفعه و�صائل 
الدف���اع اخلا�ص���ة التي يجرجره���ا من كل 
�ص���وب معتق���دا اأن���ه �صيحق���ق جناح���ا اأو 
“ال�صعودي���ة  �صيفر����س �صغوط���ا عل���ى 
والبحري���ن واالإمارات وم����ر”، فاحلقيقة 
را�صخة ومنت�رة جدا يف العامل العربي وهي 
اأن احلل يف الريا�س بكل ال�صيغ وال�صور 
واملقايي����س  واالأ�صالي���ب  واملج���ازات 

واملكاييل.

قطر تتنفس بصعوبة
 ويضربها سوط العزلة

�صب����كات التوا�ص����ل االجتماع����ي اأو ال�صو�ص����ال 
ميدي����ا اأ�صبحت من امل�ص����ادر الرئي�صة للمعلومات، 
فهي من�صات ُحررّة تعررّ عن م�صتخدميها، ومع الوقت 
تط����ورت هذه ال�صب����كات من جمرد تق����دمي خدمات 
نا�صئة اإلى �ركات اإعالمي����ة عمالقة، تلغي م�صافات 
التوا�صل ب����ن االأف����راد واملجتمع����ات، ال�صو�صيال 
ميدي����ا حالياً اأ�صبح����ت ل�صيقة ب����كل جوانب احلياة 
وال يغي����ب عن بالن����ا مو�ص����وع امل����راأة، وق�صاياها، 
و�صورتها التي اأ�صبحت عر�صة للنقا�س املجتمعي 
ل����كل فئات املجتمع، واأتاحت ه����ذه الو�صائل للمراأة 
جماالً ف�صيح����اً للتعبري قد ال توف����ره و�صائل االإعالم 
التقليدية، فطرحت اأفكارها للنقا�س املفتوح ومترّ 

التفاعل معها افرتا�صياً.
التميي����ز �ص����د امل����راأة، خ�صو�ص����ا يف القوانن 
والت�ريعات والنظ����رة املجتمعية، جنده ماثالً اأمامنا 
يف مواقع التوا�صل االجتماعي، تقول غادة عبدالعال 
- ُمدون����ة م�ري����ة: “هن����اك متييز �صد امل����راأة على 
مواق����ع التوا�صل االجتماعي ب�ص����كل اأكرث فجاجة من 
الواق����ع الذي نعي�صه، وال�صبب يرجع يف االأ�صا�س اإلى 
نظ����رة املجتم����ع الدونية اإلى امل����راأة، حيث يعترها 
ع����ة( ب����ال راأي، وعندما ُتعار�����س توقعاته وتظهر  )اإمرّ
عل����ى مواق����ع التوا�ص����ل االجتماع����ي ب����راأي خمالف 
ملعتقدات����ه، مُتار�����س عليه����ا كل اأ�ص����كال التميي����ز 

والتعنيف التي ت�صل اأحياناً اإلى ال�صب والقذف”.

بن الدكتور حممد فكري اأ�صتاذ الطب النف�صي 
يف جامع����ة ع����ن �صم�س اأن التمييز �ص����د املراأة على 
مواق����ع التوا�صل االجتماعي امت����داد طبيعي للعنف 
امُلمار�����س �صده����ا عل����ى اأر�����س الواق����ع، وانعكا�س 
ل�صورته����ا يف املجتمع الذي ال ي����زال يراها مك�صورة 
اجلن����اح، وال ت�صلح الأن تكون �صيا�صي����ة اأو كاتبة اأو 

ذات من�صب كبري«.
وتوؤك����د غ����ادة عبدالع����ال اأن مواق����ع التوا�صل 
انعكا�����س للمجتم����ع املحيط ب����كل اآرائ����ه وخلفياته 
الثقافي����ة والتاريخي����ة والديني����ة، ولي�ص����ت عامل����اً 
اأم����ر طبيع����ي، ب�صب����ب تر�صي����خ  وه����ي  افرتا�صي����اً 
املجتم����ع لثقاف����ة التمييز �صدها ب�ص����كل عام. هذه 

ال�صاحة كب����رية للنقا�س، ت�صم ح�صاب����ات الأ�صخا�س 
ي�صت����رتون خلف اأجهزة اإلكرتوني����ة وباأ�صماء وهمية، 
الأنه����م يخ�ص����ون املواجهة ب�صخ�صيته����م احلقيقية، 
ويوجه هوؤالء النقد الالذع الذي قد ي�صل اإلى ال�صب 

والتكفري.
يف الف����رتة م����ن 2015 - 2017 نظ����م االحت����اد 
الن�صائي البحريني عدة حمالت على مواقع التوا�صل 
ها” �صملت “التعديالت  االجتماعي حتت و�ص����م “حقرّ
على اتفاقي����ة ال�صيداو، املطالبة باإلغاء املادة 353 
م����ن قانون العقوب����ات البحرين����ي، املطالبة بقانون 
الأح����كام االأ�رة ُيحق����ق التوافق االأ�����ري، التعديالت 
عل����ى قانون العن����ف االأ�ري”، وغريها م����ن الق�صايا 

اجلوهري����ة، ومن خ����الل الر�صد وجدنا م����ن يقف مع 
ق�صاي����ا امل����راأة ويدعمها بهدف اإدخ����ال التغيريات 
والتطويرات القانونية، يف املقابل وجدنا من ُي�صهر 
�صيف����ه يف ه����ذه املواق����ع �صد اأي����ة مطالب����ة وا�صفاً 
املطالب����ن بالتغي����ري بالتكفري واالإحل����اد واخلروج 
عل����ى الُعرف والتقاليد، اأو ا�صتخ����دام عبارات ُمقللة 
من حقوق املراأة وكاأمنا حقوقها لي�صت جزًءا اأ�صياًل 

من حقوق االإن�صان.
اإننا ندع����وا لال�صتعمال االأمثل له����ذه الو�صائل 
وتوظيفه����ا ب�صكل فعال من اأج����ل التعبري عن الراأي 
م����ع االبتع����اد ع����ن قم����ع اآراء االآخري����ن والتقليل من 

�صاأنهم.

السوشال ميديا... وقضايا المرأة

خليجنا لغيرنا!

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

هل فكرمت يوم���ا مبو�صوع اال�صتمرارية 
فيم���ا يتعلق بكم؟ مثل ا�صتم���رار العالقات، 
م���ا  كل  وا�صتم���رار  والتف���وق،  والنجاح���ات 
ترغبون فيه م���ن اأ�صياء، واأ�صخا�س، واأماكن! 
ه���ل فعلتم �صيًئا ل�صمان ه���ذه اال�صتمرارية 
اأو الدميوم���ة؟ اإن كانت االإجاب���ة نعم؛ فنحن 
اأمام عقول تفكر، واإن كانت ال؛ فاعلموا اأنكم 
تعي�ص���ون الالمب���االة، واالإهم���ال، وهذا يقود 
– بطبيع���ة احل���ال – اإلى اخل�ص���ارة! اإًذا؛ هي 
قاعدة؛ كل م���ا تهمله تخ�ره؛ ف���ال العالقات 
املهملة تبق���ى، وال االأ�صياء تتكاثر من تلقاء 
نف�صه���ا، وال االأماك���ن ماأمون���ة م���ن التل���ف! 
باخت�ص���ار �صدي���د: عليك اأن جت���د وجتتهد؛ 
لتحافظ على ما يحقق لك ال�صعادة اأو الر�صا؛ 
واأن تبذل جهدك؛ لتق���ود هذه ال�صعادة اإلى 
امل�صتقب���ل، علي���ك اأن تب���داأ االآن؛ اإْن مل يكن 
االأم����س؛ بو�ص���ع خطط���ك اخلا�ص���ة؛ للقادم 
من االأي���ام، فم���ا تعرفه اليوم ه���و ر�صيدك 

احلقيقي، وبولي�صة تاأمينك لعامل الغد.
اأْن حتافظ على م���ا يخ�صك، اأو ما يحيط 
ب���ك، يف حدود دائرتك ال�صخ�صية؛ اأمرٌ جميل، 
وحممود العاقبة، لكن! ه���ل فكرت اأن تخرج 
من اأناك؛ اإلى غ���ريك، من اأر�صك؛ اإلى بلدان 
العامل، من كوكبك اإل���ى املجموعة ال�صم�صية 
الت���ي ت���دور حولها االأف���الك، وب�ص���كل اأكرث 
حتدي���دا؛ ه���ل فك���رت يف م�ص���اكل كوكبك؟ 
يف املي���اه؟ يف اله���واء؟ يف املن���اخ؟ يف غ���از 
االأوزون؟ يف الك���وارث الطبيعي���ة؟ يف النم���و 
االقت�ص���ادي العاملي؟ هل فكرت يوما كيف 
حت���ل امل�صاكل، اأو حتافظ عل���ى الطبيعة! اأم 

اأنك ظننت اأو تظن اأنها اأمور ال تعنيك!؟
غالًبا َترى اأنها ال تعنيك، واأنك غري معنيرّ 
باإيجاد احلل���ول، واأن الدول ه���ي امل�صوؤولة، 
واأنك �صخ�س ب�صيط، يعمل ليعتا�س هو وَمن 
يحي���ط ب���ه! اإن ه���ذا االعتقاد – ي���ا اأحبتي – 
كارثة اأ�صد فت���ًكا من ال���زالزل، فالواقع اأننا 
ننتظر حلول م�صاكلنا من االآخرين، ننتظرهم 
ليفك���روا عن���ا، ثم يعاجل���وا ق�صايان���ا، نقف 
مكتويف االأي���دي، مغلويل احلوا�س؛ يف انتظار 
اآخر �صيح���ات املو�صة والتكنولوجيا؛ لت�صل 

اإلينا!
اإن مل نتحرك؛ لن�صن���ع، اأو ننجز ما يفيد 
العامل، عل���ى االأق���ل؛ لنعرف اأين ه���و العامل 
الي���وم؟ وم���ا توجه���ه؟ وكيف يفك���ر؟ كيف 
يحَول مفه���وم اال�صتمرارية مما هو �صخ�صي 
اإل���ى عاملي، اأو اإن�صاين؟ م���ا طريقته للحفاظ 
واالقت�ص���اد،  والكوك���ب،  االإن�ص���ان،  عل���ى 
والبيئ���ة، واملناخ؟ ولنع���رف؛ علينا اأن نخرج 
من �صناديق اأنف�صن���ا؛ اإلى الراحة العاملية؛ 
م���ن خ���الل الق���راءة، وت�صف���ح الع���م جوجل، 
وح�صور الفعاليات اأو االأن�صطة املختلفة، اإن 
الع���امل اليوم يتحدث عن مفه���وم مهم جدا؛ 
ي�صمونه “اال�صتدامة”؛ مبا تعنيه من احلفاظ 
على ا�صتمرارية امل���وارد احلالية، وتنميتها؛ 
لي�صتفيد منه���ا اأبناوؤنا يف الغد، يف كل مكان 
م���ن ه���ذه االأر�س، واإيج���اد وابت���كار احللول 
مل�ص���اكل الكوك���ب. هن���اك م���ن يفك���ر عنا، 
وي�ص���ع لنا اخلطط؛ وي�صع���ى لتحويل عاملنا 
نحو االأف�صل؛ فهل �صمعتم عن خطة التنمية 
ا واعدة  امل�صتدام���ة 2030؟ اإنها حتمل فر�صً
لنا جميعا؛ ب���دءا بالفرد وانته���اء بالكوكب، 

اقراأوا عنها؛ لكيال تتخلفوا عن الركب!.

لكيال تتخلفوا عن الركب!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

علي نــون 

باإلذن

قب���ل االآن بقلي���ل، وحتدي���داً بع���د 
�سقوط �رضق حل���ب، حر�س الرو�س على 
���ه لوال تدخلهم  اإظه���ار اأمرين. االأول، اأنرّ
ملا اأمك���ن رئي�س �صوري���ا ال�صابق ب�صار 
االأ�ص���د وامليلي�صي���ات املذهبي���ة التي 
اأح�رته���ا اإيران، ال�صم���ود “الأ�صبوعن 
فق���ط” ولكان���ت دم�ص���ق نف�صه���ا “قد 
“اأولوي���ة”  اأن  والث���اين،  �صقط���ت”! 
اً  مو�صك���و يف تقرير اخلط���وة التالية، اأيرّ
تك���ن، يف ال�ص���اأن ال�ص���وري، ال تخ�ص���ع 
للم�صاوم���ة! ال�راك���ة تفر�صها �رورات 
املرحلي���ة،  االأه���داف  ووح���دة  احل���رب 
لك���ن امل�ص���اواة يف ه���ذه ال�راك���ة غري 
ورادة ولي�ص���ت ممكنة! وبه���ذا املعنى 
اإ�رائي���ل  م���ع  العالق���ة  ف���اإن  )مث���اًل( 
اأك���رث اأهمي���ة ملو�صكو م���ن العالقة مع 
طهران! والغارات اجلوية )االإ�رائيلية( 
ذل���ك! عل���ى  دلي���ل  خ���ري   املتك���ررة 
يف م�صم���ون ا�صتعرا����س واليت���ي فوق 
اأ�صالء الغوطة، اإ�رار على اإظهار اأ�صباب 
ة! وعلى و�صعها  الفتن���ة املذهبية التامرّ
يف راأ����س ج���دول اأعم���ال )وانتق���ام!؟( 
�صاح���ب امل�روع االإي���راين! واال�صتثمار 
يف نكب���ة اأ�صابت مئات األوف املدنين، 
وتوظيفه���ا يف �صياق مع���ارك اإيران مع 
حميطه���ا العربي، كم���ا يف �صياق النهج 
التعبوي الذي حتاول القيادة يف طهران 
“انت�صاري”  بيع���ه لالإيرانين كبدي���ل 
عن وقائع الف�صل واالنك�صار الداخلين 
“الث���ورة”. م���ن  عق���ود  اأربع���ة   بع���د 
ما اأراده واليتي من عرا�صته هو التاأكيد 
عل���ى اأن “االأع���داء” الذي���ن انهزموا يف 
الغوطة، هم كل اأه���ل الغوطة، ولي�صت 
عنا�ر اجلماعات امل�صلحة منهم فقط.. 
وهذا يف كل حال، وا�صح �صلفاً، وما كان 
لي�صتحق اأي جهد اإيراين اإ�صايف، وبتلك 

الطريقة املعيبة!. “امل�صتقبل”.

واليتي في الغوطة! )2(



الصخير             حلبة البحرين الدولية

بدعم من رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة، تنظم كلية البحرين 
البحري��ن”  “بوليتكن��ك  التقني��ة 
دوري ك��رة الس��لة الثالث للرجال 
للجامعات خالل الفرتة من 5 أبريل 
وحت��ى 21 م��ن الش��هر ذاته عىل 
 ”RCSI“ اإليرلندية الجامعة  صالة 

يف البسيتني.
بوليتكن��ك  دوري  يف  ويش��ارك 
البحري��ن 7 ف��رق متثل ع��دد من 
الجامع��ات واملعاهد ق��ي اململكة 
وهي الجامع��ة األهلية، بوليتكنك 
البحرين، معهد البحرين للدراسات 
املرصفية واملالية “BIBF”، الجامعة 
الجامع��ة  املفتوح��ة،  العربي��ة 
اإليرلندية “RCSI”، جامعة العلوم 
التطبيقية، وكلية ط��الل أبو غزالة 

للعلوم اإلدارية.

وقد اتسمت منافسات هذا الدوري 
بالندي��ة والح��اس يف املباري��ات 
من جميع الفرق املش��اركة والتي 
يش��ارك فيه��ا العبي ط��الب هذه 
الجامع��ات والكليات، حيث كانت 

املنافس��ة متقاربة بعد أن أظهرت 
الفرق مستوى راقي. 

وس��وف يق��ام دور النصف النهايئ 
م��ن دوري بوليتكنك البحرين غدا 
األربعاء، بينا تقام املباراة النهائية 

للدوري يوم الس��بت21 من ش��هر 
أبريل الجاري.

وأكد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة أن االتح��اد يدعم مثل 

ه��ذه املب��ادرات التي تس��اهم يف 
اكتش��اف املواهب وتزيد من قاعد 
ماريس اللعبة وهذا ما يساعد عىل 

تطوير كرة السلة يف البحرين.
وأشاد سموه مببادرة كلية البحرين 

البحري��ن”  “بوليتكن��ك  التقني��ة 
بتنظيم هذا الدوري، مؤكدا سموه 
أن هذه املس��ابقة تعط��ي األندية 
الوطنية فرصة الكتش��اف مواهب 

جديدة.

كش��ف نائ��ب رئي��س االتح��اد 
القوى محمد  البحريني أللع��اب 
عبداللطي��ف ج��الل ع��ن ع��زم 
االتحاد الزج مبرش��ح يف انتخابات 
االتح��اد ال��دويل أللع��اب القوى 
والتي م��ن املؤم��ل أن تجرى يف 
الع��ام املقب��ل 2019 عىل هامش 
بطول��ة الع��امل التي س��تحتضنها 

العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف جالل يف ترصيح خاص ل� 
“البالد سبورت” أن رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللعاب القوى س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
وج��ه بأهمية ترش��يح ممثل عن 
االتح��اد وت��م اختي��ار أمني الرس 
املساعد بدر نارص محمد ليدخل 
املع��رتك االنتخ��ايب إال أن ذلك مل 
يتقرر بص��ورة نهائي��ة ريثا يتم 

والتحضري  واإلع��داد  النبض  جس 
للعملية االنتخابية ومعرفة هوية 
مس��توى  س��واء عىل  املرش��حني 

الرئاسة أو العضوية.
ومل يس��تبعد جالل إمكانية دعم 
االتحاد  لرئاس��ة  مرش��ح جدي��د 
الربيط��اين  ع��ن  ب��دال  ال��دويل 
سباس��تيان كو وتحديداً األوكراين 
“ س��ريجي بوب��كا” يف ح��ال قرر 
األخري الرتش��ح ملنصب الرئاس��ة، 
وذل��ك بس��بب تحف��ظ االتحاد 
البحريني عىل الكثري من القرارات 
والقوان��ني التي اصدره��ا االتحاد 
الدويل مؤخراً دون الكش��ف عن 

تفاصيلها.
وأض��اف جالل “نح��ن يف االتحاد 
االتح��ادات  وباق��ي  البحرين��ي 
لدينا بع��ض املطالب التي تتعلق 

بتغيري بعض اللوائح والنظم التي 
نش��عر بأنها أوقع��ت علينا ظلا 
وإذا م��ا أرص االتحاد الدويل عىل 
ذات األنظمة فإننا س��نبحث عن 

مرشح آخر لرئاسة االتحاد الدويل 
وتحديدا “ سريجي بوبكا”.

كان  إذا  ع��م  س��ؤالنا  ول��دى 
املرش��ح األوكراين س��يدخل فعال 

يف االنتخاب��ات القادم��ة ملزاحمة 
سباس��تيان كو ق��ال “أعتقد بأن 
املرش��ح األوك��راين يف ح��ال وجد 
دع��م وتأييد م��ن قب��ل العديد 

م��ن االتح��ادات ل��ه وباألخ��ص 
اتحادات منطقة غرب آس��يا فإنه 
مس��تعد ملنافس��ة الربيطاين عىل 
مقع��د الرئاس��ة، فاالتحاد الدويل 
الحايل اتخذ العديد من القرارات 
االنفرادي��ة والت��ي الحق��ت بن��ا 

الظلم”.
الس��ابق  الربيطاين  الع��داء  وكان 
برئاس��ة  ف��از  ك��و  سيباس��تيان 
االتحاد أللعاب القوى بعد تغلبه 
عىل األوك��راين س��ريجي بوبكا يف 
االنتخاب��ات الت��ي أقيمت 2015 
يف العاصم��ة الصينية بكني بعدما 
حصل كو ع��ىل 115 صوتا مقابل 
92 ملنافسه بوبكا، ليخلف الرئيس 
السابق السنغايل المني ديك الذي 
كان يش��غل املنص��ب من��ذ عام 

.1999

بوليتكنك البحرين تنظم دوري كرة السلة للجامعات

نتحفظ على قرارات “سباستيان كو” ومستعدون لدعم رئيس جديد

ب���دع���م م����ن س���م���و ال���ش���ي���خ ع��ي��س��ى ب����ن ع��ل��ي

بدر ناصر مرشًحا لخوض انتخابات االتحاد الدولي... جالل:

أم الحصم             اتحاد السلة

حسن علي

سمو الشيخ عيسى بن علي

سباستيان كو بدر ناصر محمد جالل

السنة العاشرة - العدد 3473 
األربعاء
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تنظ��م اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
بالتعاون مع األكادميية العلمية للبحث 
والتدريب يف بريطانيا، وأكادميية بحث 
وتطوير أنشطة علوم الرياضة “دراسا” 
منت��دى “البحث العلمي يف اقتصادات 
الرياضة” يف الفرتة من 3 ولغاية 5 مايو 
املقبل بفندق “ويندهام غراند” وذلك 
ضمن أنش��طة وبرامج جائزة نارص بن 
حم��د آل خليف��ة للبح��ث العلمي يف 
املج��ال الريايض، ويف إط��ار اهتامات 
اللجنة املستمرة بربط العلم بالرياضة 
مبا يعزز من مخرجات الحركة الرياضية 

يف اململكة. 
ويتضم��ن املنت��دى جلس��ات علمي��ة 
ونقاش��ية ع��دة مبش��اركة نخب��ة من 
املحارضي��ن واألكادميي��ني والباحث��ني، 
حيث تتضمن مواضيع املنتدى كالتايل: 
)متجه��ات مقرتح��ة لزي��ادة وتعظيم 

مصادر التموي��ل بغرض زيادة حصيلة 
اإلنجاز األوملب��ي العريب ملحمد صبحي 
حس��انني من جمهورية مرص العربية، 
الرياضي��ة..  االقتص��ادي  )االس��تثار 
املنفعة املتبادلة( لساري أحمد حمدان 

من اململكة األردنية الهاشمية.
ك��ا يتضمن املنتدى موض��وع )انتقاء 
املواهب يف املجال الريايض.. هل كل ما 
يلمع ذهبا؟( لهزاع بن محمد الهزاع من 
اململكة العربية الس��عودية، وموضوع 
)اإلب��داع يف مج��ال البح��ث العلم��ي 
الري��ايض( ألحم��د بن س��عد الرشيف 
من دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة، 
وموض��وع )أهمية الط��ب الريايض يف 
النموذج  واستعراض  املوهوبني(  انتقاء 
لوس��ام  لالنتقاء واالس��تثار  الربيطاين 
الع��راق،  م��ن جمهوري��ة  الش��يخيل 
وأخريا موض��وع )احتكار حقوق النقل 

التلفزيوين يف الرشق األوس��ط( دراسة 
مقدمة يف الوالي��ات املتحدة األمريكية 
لع��ار س��عيد الرفاعي م��ن اململكة 

العربية السعودية.

ويهدف املنتدى إىل التعرف عىل مدى 
إمكان أن تك��ون الرياضة أحد مصادر 
الدخل الوطني من خالل االس��تثار يف 
الرياضة، واس��تثار املنشآت الرياضية 

م��ع التطوي��ر العق��اري الس��تقطاب 
البط��والت العاملي��ة، والتع��رف ع��ىل 
مدى إمكان الكشف عن املوهوبني يف 
مضمون  واس��تثارهم  الرياضة  مجال 

العائد، والتعرف ع��ىل التحديات التي 
تواج��ه الحركة الرياضي��ة منها القيمة 
التس��ويقية وخصخص��ة األهداف من 

خالل التعاون مع القطاع الخاص.
وميكن للراغبني يف املش��اركة التسجيل 
الت��ايل:  الراب��ط  ع��رب   اإللك��رتوين 
http://nasseraward.org/2018- 
التواصل  أو    04-11-12-44-05.html

مع اللجنة األوملبية.

اللجنة األولمبية تنظم منتدى “البحث العلمي في اقتصادات الرياضة”
ضم��ن برام��ج جائ��زة ناص��ر ب��ن حم��د للبح��ث العلم��ي
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احتفلت حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط” مبوظفيها 
خالل الحفل السنوي وذلك يوم اإلثنني املوافق 16 أبريل املايض بفندق ويندم جراند 

املنامة وبحضور عدد كبري من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفني، 
حيث ألقى كل من رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية عارف رحيمي، 

والرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلان بن عيىس آل خليفة كلمة 
افتتاحية أعربوا من خاللها امتنانهم وتقديرهم لكادر العمل يف الحلبة، كا أثنى عىل 
دورهم الكبري يف تطوير الحلبة وذلك بعد النجاح الكبري مؤخرا خالل النسخة الرابعة 

عرشة من سباق الفورموال1 جائزة البحرين الكربى لطريان الخليج 2018. وتضمن 
الحفل تكريم املوظفني الذين أمضوا 10 سنوات خدمة يف حلبة البحرين الدولية. 

رئيس لجنة الحكام بالبطولة... الكوهجي:  تسجيل 35 روضة و28 حضانة وباب المشاركة مفتوح

حلبـة البحريـن الدوليـة تنظــم حفلهـا السنــوي

اتحاد فنون القتال المختلطة             المركز اإلعالمي ضاحية السيف              اللجنة األولمبية
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علي مجيد

حقق فريق االتفاق لقب كأس 

رئيس االتحاد لتحديد املراكز من 5 

إىل 11 لدوري أندية الدرجة األوىل 

لكرة اليد، إثر فوزه الصعب عىل 

فريق الشباب بنتيجة )30/29( 

عرب رمية جزائية احتسبت له يف 

الثانية األخرية من عمر اللقاء الذي 

جمعها أمس لحساب الجولة قبل 

األخرية. وكان الشوط األول قد 

انتهى لصالح الشباب وبفارق 4 

أهداف وبنتيجة )15/11(، وبذلك 

أنهى االتفاق مشواره يف هذه 

املسابقة برصيد 37 نقطة يف صدارة 

الرتتيب فيا الشباب الذي انتهت 

آماله بنتيجة الخسارة أصبح رصيده 

33 نقطة مع تبقي له مباراة أخرى 

ستكون أمام أم الحصم. وجاءت 

املباراة مثرية منذ الشوط األول 

حتى نهاية اللقاء، والذي شهد فيه 

تقلبات كثرية يف األداء والنتيجة 

التي تالعبت بأعصاب الحارضين.

البداية كانت اتفاقية بتقدمه 

يف الربع األول بفارق 5 أهداف 

)8/3( مستغاًل صحوة حارسه 

ونجاعة هجومه يف أكرب املرزوق 

وعار املدين؛ ليصحو الشباب 

من سباته ويعالج أخطاءه بشكل 

تدريجي ويعود عرب عبدالله ياسني 

وأحمد جالل وحسني ريض ومحمد 

القمر ملعادلة النتيجة )10/10( 

عند الدقيقة 23 وينهي الشوط 

لصالحه.  ويف الشوط الثاين الذي 

شهد سجااًل بني العبي الفريقني، 

أخذ الشباب أفضلية التقدم حتى 

الدقيقة 10 بفارق هدفني )18/20( 

إال أن االتفاق متكن من معادلة 

النتيجة )22/22(؛ ليستمر مسلسل 

التعادالت حتى الثواين األخرية 

للقاء الذي شهد رمية جزاء لالتفاق 

لينهي املباراة لصالحه.

ويف املباراة الثانية، تعادل توبيل مع 

أم الحصم بنتيجة )33/33(، وبذلك 

أصبح رصيد توبيل 28 نقطة وأم 

الحصم 31 نقطة، مع تبقي مباراة 

واحدة لكل منها. 

االتفـاق بطـل كـأس رئيس االتحاد لليد

جانب من المنافسات

يف إط��ار االس��تعدادات املبك��رة 
الوطني أللعاب  لتجهيز منتخبن��ا 
القوى ل��دورة األلعاب اآلس��يوية 
 ،”2018 “جاكرت��ا  بإندونيس��يا 
وتوف��ري مختلف ظ��روف اإلعداد 
وع��داءات  لع��دايئ  املتمي��زة 
اململك��ة، ق��ام املدي��ر التنفيذي 
لالتحاد البحرين��ي أللعاب القوى 
يوس��ف أحمد بزي��ارة إىل تركيا؛ 
بهدف التنس��يق والرتتيب إلقامة 
يف  للعدائني  تدريبية  معس��كرات 

فرتة الصيف املقبلة.
األماك��ن  أحم��د  يوس��ف  وزار 
التدريبية  للمعسكرات  املخصصة 
مبدين��ة أنطالي��ا الرتكي��ة، والت��ي 
تحتوي ع��ىل مركز أوملبي متكامل 
لجمي��ع األلع��اب الرياضية وفقا 

الدولية،  واملقايي��س  للمواصفات 
كا قام بزيارة مركز آخر عبارة عن 
فندق وملعب يحتوي عىل مضار 
تتواف��ر ب��ه جمي��ع التس��هيالت 

الالزمة لنجاح املعسكر.
وق��ال أحم��د إنه س��يقدم عرضا 
التس��هيالت  ع��ن  تفصيلي��اً 
والخدم��ات كافة الت��ي تتوافر يف 
املركزي��ن اللذي��ن زارها عىل أن 
يت��م اختيار أحده��ا من جانب 
مجلس إدارة االتحاد، مشريا إىل أن 
الفرتة املحددة للمعسكر الصيفي 
س��تكون من 1 مايو ولغاية نهاية 
يوني��و ع��ىل أن يش��ارك املنتخب 
فيا بعد ببطولة غرب آس��يا التي 
األخرية  قب��ل  املحط��ة  ستش��كل 

لالستعداد آلسياد جاكرتا 2018.

وأضاف أحمد بأن جميع العدائني 
بدأوا االس��تعداد منذ ش��هر يناير 
املايض للمعرتك اآلسيوي عرب خوض 
عدة  دولية  وملتقيات  معسكرات 

يف الخ��ارج، إضافة إىل التحضريات 
املحلي��ة يف البحرين، ويأيت اختيار 
تركيا مب��ا يتوف��ر فيها م��ن مزايا 
مناسبة إلقامة معسكرات تدريبية 

يف فرتة الصيف، والتي تشهد فيها 
درجات ح��رارة معتدل��ة، إضافة 
إىل عوام��ل النج��اح األخرى مثل 
التغذية املناس��بة وقرب اللقاءات 

وامللتقي��ات الدولي��ة يف أوروب��ا، 
الفتا النظ��ر إىل أنه من املؤمل أن 
يخ��وض عدائينا معس��كرا آخر يف 

بولندا أو إسبانيا.
كا أوضح أحمد بأنه قام األسبوع 
املايض بزي��ارة إىل أثيوبيا؛ بهدف 
الرتتي��ب إلقامة معس��كر تدريبي 
ملجموع��ة أخ��رى م��ن العدائني، 
مؤك��دا ب��أن االتح��اد البحرين��ي 
أللعاب الق��وى لن يدخ��ر جهدا 
يف س��بيل توفري مختلف الظروف 
املثالي��ة املناس��بة لتهيئة العدائني 
والعداءات مبا يكفل تحقيق أفضل 
املعرتك  واملس��تويات يف  النتائ��ج 
اآلس��يوي، ومبا يواك��ب تطلعات 
االتحاد برئاس��ة سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل ي��وم بعد غ��ٍد “الجمعة” 
الس��باق الخامس والعرشين لهذا 
املوسم، والذي سيقام عىل كؤوس 
للمجوه��رات  البحري��ن  مرك��ز 
وكؤوس الب��ورش “برعاية بهبهاين 
نادي راش��د  للس��يارات”، وكأس 
للفروس��ية وس��باق الخيل وذلك 
عىل مضار سباق النادي مبنطقة 

الرفة بالصخري.
س��بعة  الس��باق عىل  ويش��تمل 
أش��واط عىل النحو التايل: الشوط 
مرك��ز  كاس  ع��ىل  يق��ام  األول 

لجي��اد  للمجوه��رات  البحري��ن 
واملبتدئ��ات  الدرج��ات  جمي��ع 
“نتاج محيل” مس��افة 1000 مرت 
مس��تقيم، والجائزة 2000 دينار، 

ومبشاركة 3 جياد.
الش��وط الث��اين يقام ع��ىل كأس 
لجي��اد جميع  الربونزي  الب��ورش 
الدرجات واملبتدئات )نتاج محيل( 
مسافة 2000 مرت، والجائزة 2000 

دينار، ومبشاركة 4 جياد.
الش��وط الثالث يق��ام عىل كأس 
نادي راش��د للفروس��ية وس��باق 
الخي��ل لجي��اد الدرجت��ني الثالثة 

والرابع��ة واملبتدئ��ات م��ن خيل 
البحرين العربية األصيلة “الواهو” 
مسافة 1400 مرت، والجائزة 2000 

دينار، ومبشاركة 7 جياد.
الش��وط الراب��ع يقام ع��ىل كأس 
للمجوه��رات  البحري��ن  مرك��ز 
والرابعة  الثالثة  الدرجت��ني  لجياد 
مس��افة  “مس��تورد”  واملبتدئات 
1400 مرت والجائ��زة 2000 دينار 

ومبشاركة 14 جوادا.
الش��وط الخامس يقام عىل كأس 
التوازن  لس��باق  الذهبي  البورش 
م��رت  )مس��تورد( مس��افة 1000 

مس��تقيم، والجائ��زة 2000 دينار 
ومبشاركة 11 جوادا.

الشوط الس��ادس يقام عىل كأس 
التوازن  لس��باق  الفيض  الب��ورش 
)نتاج محيل( مس��افة 2400 مرت، 
والجائزة 2000 دينار، ومبش��اركة 

4 جياد.
الشوط الس��ابع واألخري يقام عىل 
كأس مرك��ز البحرين للمجوهرات 
الت��وازن  لس��باق  واملخص��ص 
“مس��تورد” مس��افة 2200 م��رت، 
والجائزة 2000 دينار، ومبش��اركة 

9 جياد.

جانب من مراكز المعسكرات التدريبية في تركيا

لقطة من السباقات األسبوعية

يوسف أحمد

“ألعاب القوى” يهيئ معسكرات تدريبية للعدائين استعدادا لجاكرتا
منافسات قوية على كؤوس السباق الـ 25 للخيل  الرفاع               االتحاد البحريني أللعاب القوى

الصخير             نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أكد رئيس لجنة الحكام يوس��ف 
عبداملجي��د الكوهجي أن اللجنة 
تعمل وفق الخطة التي رس��متها 
اللجنة املنظم��ة لبطولة البحرين 
الرابع��ة املفتوحة لفن��ون القتال 
التج��اري  واملع��رض  املختلط��ة 
ال��دويل املصاح��ب، م��ن أج��ل 
النهائية من  الوص��ول للمرحل��ة 
الحدث،  النطالق��ة  التحض��ريات 
ال��ذي يحظى برعاي��ة كرمية من 
النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
الرئيس  والرياضة  للشباب  األعىل 
الفخري لالتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة BMMAF سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
والذي سينظمه االتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة، عىل صالة 
االتحاد البحرين��ي للكرة الطاولة 
مبدينة عي��ىس الرياضية يف الفرتة 

22 إبريل ولغاية 5 مايو املقبل.
وقال الكوهج��ي: “إن اللجنة قد 
حددت الحكام الذين س��يديرون 
مس��ابقات البطول��ة، وال��ذي ال 
يزيد عددهم عن 5 حكام يف كل 

مس��ابقة. حيث ستستعني اللجنة 
بح��كام م��ن مملك��ة البحري��ن 
وم��ن دول مجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربية ومن دول عربية 
يتمتع��ون  والذي��ن  وأجنبي��ة، 
بخ��ربات تحكيمية تأهلهم إلدارة 
مثل هذه املنافسات”، مؤكدا أن 
اللجنة ستس��عى جاهدة إلنجاح 
ه��ذه البطولة، الت��ي تأيت ضمن 
أعدها  الت��ي  االتح��اد  روزنام��ة 
للمس��ابقات املحلية لعام 2018، 

والت��ي ته��دف الكتش��اف مزيد 
م��ن العنارص املحلي��ة املميزة يف 
املس��ابقات التي س��تقام يف هذه 
البطولة، من أجل االس��تفادة من 
خدماتها ع��رب منحها فرصة متثيل 
املنتخب��ات الوطني��ة، مضيفا أن 
االتح��اد مقبل ع��ىل العديد من 
املشاركات الخارجية، التي يتطلع 
من خاللها لتحقيق نتائج مرشفة 

تزيد من حصيلة إنجازاته. 
يذكر أن االتحاد البحريني لفنون 
القت��ال املختلطة ق��د أعلن عن 
إقامة بطولة البحرين الرابعة التي 
ستش��هد إقامة أربع مس��ابقات، 
القت��ال املختلطة،  ه��ي: فن��ون 
املالكم��ة، مصارع��ة اإلخض��اع و 
K1، حي��ث فتح باب التس��جيل 
حتى يوم 20 إبريل الجاري وذلك 
www.bm-  ربرب املوقع االلكرتوين

mafed.com ، وال��ذي يتضم��ن 
استارات التسجيل لأللعاب التي 
ستشهدها البطولة وكذلك اللوائح 
واألنظم��ة الخاص��ة بالتس��جيل 

واأللعاب.

اعتم��دت اللجن��ة األوملبي��ة 
يف  رياض��ات   4 البحريني��ة 
دورة األلعاب الرياضية األوىل 
لألطف��ال، والت��ي س��تقام يف 
الف��رتة من 5 لغاي��ة 10 مايو 
وزارة  م��ع  بالتعاون  املقب��ل 
ووزارة  والتعلي��م  الرتبي��ة 
العمل والتنمي��ة االجتاعية، 
وهي كرة القدم وكرة الس��لة 
والجمب��از  الق��وى  وألع��اب 
لألطفال تحت سن 6 سنوات.

وق��ال نائ��ب رئي��س اللجنة 
املنظمة اختصايص املش��اريع 
مأم��ون الخطيب أن بأن عدد 
ري��اض األطفال الت��ي أكدت 
مش��اركتها بلغ��ت 35 روضة 
و28 حضان��ة، وم��ازال ب��اب 
التسجيل مفتوحا ملشاركة أكرب 
ع��دد من أطفال البحرين عرب 
وزاريت الرتبية والتعليم ووزارة 

العمل والشؤون االجتاعية.
وأش��ار الخطي��ب أن حف��ل 
ع��روض  سيش��هد  االفتت��اح 
أقل  الحبي لألطف��ال  س��باق 

وس��باق  واح��دة،  س��نة  من 
مش��ايات األطف��ال ألقل من 
س��نة وش��هرين، مش��ريا بأنه 
ومن خالل ب��دء العد التنازيل 
النط��الق الح��دث األول من 
نوعه، فإن وترية االستعدادات 
اإلع��داد  به��دف  تتس��ارع 
والتحض��ري للح��دث بأفض��ل 
صورة وس��ط اهت��ام ودعم 
مبارش من األمني العام للجنة 
عسكر،  عبدالرحمن  األوملبية 

مع  املتواصل  التنس��يق  م��ع 
الوزارتني.

وأكد الخطيب أن الهدف من 
إقامة ال��دورة هو غرس حب 
الرياضة يف نفوس األطفال منذ 
نعومة أظافرهم بتشجيع من 
أولياء أمورهم، الفتا النظر إىل 
أن اختيار األلع��اب الرياضية 
األرب��ع مل يأت من فراغ، وإمنا 
األلعاب  تلك  ارتباط  بس��بب 
بالتكوي��ن الري��ايض للطف��ل 
بوصفه��ا  مهارات��ه؛  وتنمي��ة 
أح��د أهم األلع��اب األوملبية 
األساس��ية يف صناع��ة األبطال 
الرياضي��ني، ونظرا لش��عبيتها 

الكبرية.

حكام عدة يديرون نزاالت بطولة البحرين الرابعة اعتماد 4 رياضات بدورة األلعاب الرياضية لألطفال

يوسف الكوهجي مأمون الخطيب

تتويج االتفاق بكأس رئيس االتحاد
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اقرتب األهيل خط��وة من بلوغ 
نه��ايئ كأس ويل العه��د للك��رة 
الطائ��رة واملحافظة ع��ى لقبه 
بعدم��ا فاز عى داركليب وقلب 
تأخ��ره بش��وطني إىل ف��وز مثني 
بثالثة أشواط مقابل شوطني، يف 
املباراة التي أقيمت بينهام مساء 
)الثالثاء( ضمن منافسات  أمس 
الدور نص��ف النهايئ من “أغى 
الك��ؤوس”، عى صال��ة االتحاد 
البحرين��ي للكرة الطائرة مبدينة 
يحت��اج  إذ  الرياضي��ة،  عي��ى 
األه��يل إىل الف��وز يف املب��اراة 
الثانية م��ن الدور نصف النهايئ 

التي ستقام يوم السبت املقبل.
داركلي��ب فاز يف الش��وط األول 
الث��اين  والش��وط   )29/27(
يف  يخ��ر  أن  قب��ل   ،)25/18(
 ،)25/18( الثال��ث  الش��وط 
والفاص��ل   ،)29/27( والراب��ع 
)15/13( بع��د أن ق��دم األهيل 
عرضا جامعيا رائًعا استطاع من 
خ��الل أن يفرض هيمنته ويؤكد 

للجميع قوته.
ونجح داركليب يف الفوز بالشوط 
النش��اط  األول والث��اين؛ بفضل 
الهجوم��ي لع��يل إبراهيم ومتيز 
أمي��ن عي��ى يف حوائ��ط الصد 

واإلرس��االت املوجهة إىل ألفيس 
لتعطي��ل انطالقت��ه الهجومي��ة 
الكثرية  واستغالل أخطاء األهيل 
الناتج��ة ع��ن الت��رع وس��وء 

الرتكيز.
يف  توازن��ه  األه��يل  واس��تعاد 
الهج��وم  يف  الثال��ث  الش��وط 
ع��ر ألفيس وتنفيذ اإلرس��االت 
املركزة من قبل نارص عنان، كام 
واصل النسور تألقهم يف الشوط 
الراب��ع والخامس، وكان لفاعلية 
ن��ارص ومحمد عن��ان الهجومية 
وقوة حوائط الص��د أثر كبري يف 
الفوز،  لتحقيق  كفته��م  ترجيح 
وتم اختيار العب األهيل محمد 

عنان أفضل العب يف املباراة.

النجمة يواجه المحرق

تستمر منافس��ات الدور نصف 
النه��ايئ م��ن كأس ويل العه��د 
عندما يلتقي اليوم النجمة أمام 
املحرق الساعة 7:15 عى صالة 
االتح��اد، إذ يتطلع األول بقيادة 
املدرب مشعل تريك إىل تعويض 
إخفاق الدوري وعدم القدرة يف 
بالحصول  اللقب  عى  املحافظة 
عى “أغى الكؤوس” الذي سبق 

وأن توج به مواسم عدة.

النجم��ة صانع  كتيب��ة  وتض��م 
األلعاب الخبري حس��ني الحاييك 
وض��اريب مركز 4 يوس��ف خالد 
وع��يل مرهون أو حس��ن عقيل 
الرازي��يل  املح��رتف  بجان��ب 
يف  املتمي��ز  كوس��تا  ليلس��ون 
الهج��وم الس��احق م��ع الليرو 
صادق هرونة وض��اريب االرتكاز 

حسني الجيش وحسن جعفر.
أم��ا املح��رق بقي��ادة امل��درب 
الوطن��ي محم��د املرباطي فإنه 
ه��و اآلخ��ر يس��عى ملصالح��ة 
جامه��ريه وتعوي��ض خس��ارته 
القاس��ية م��ن األه��يل يف نهايئ 

الدوري؛ حتى ال يخرج من هذا 
املوس��م خايل الوف��اض بعد أن 

قدم أفضل عروضه.
وتض��م كتيب��ة املح��رق كال من 
العمالق فاضل عباس واملحرتف 
م��ع  جاكس��ون  البورتوري��يك 
الالع��ب الواعد حس��ن الحداد 
الذين يش��كلون ق��وة هجومية 
يف األط��راف، مع ضاريب االرتكاز 
الخبريين محمد حبيب وحسن 
ضاح��ي لتش��كيل حوائط الصد 
صان��ع  إىل  إضاف��ة  والهج��وم، 
األلعاب محمود العافية والليرو 

عباس أحمد.

األهلي يجتاز داركليب ويقترب من نهائي كأس سمو ولي العهد
ال����ن����ج����م����ة ي������اق������ي ال������م������ح������رق ال�����ي�����وم

البالد سبورت

فرحة األهلي بالفوزجانب من اللقاء

عضو مجلس إدارة االتحاد حبيب محمد يسلم محمد عنان جائزة أفضل العب

رفع فريق مركز شباب دمستان 
رصيده إىل سبع نقاط وعّمق جراح 
مركز شباب الشاخورة بفوزه عليه 
بهدف دون مقابل ضمن الجولة 
الثالثة للمجموعة الرابعة لدوري 

املراكز الشبابية الذي تنظمه 
وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
انسجاًما مع رؤية ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة الرامية 
إىل زيادة نسبة الرامج املوجهة إىل 
الشباب البحريني وتنفيذها بصورة 

مستمرة طوال العام، وهو األمر 
الذي يتوافق مع سياسات املجلس 
األعى للشباب والرياضة يف إرشاك 
الشباب يف برامج متنوعة مبختلف 
املجاالت واسرتاتيجية وزارة شؤون 

الشباب والرياضة برئاسة هشام 
بن محمد الجودر يف تعظيم دور 

املراكز الشبابية واألندية الوطنية يف 
احتضان الشباب.

الهدف الوحيد سجله طه الفردان 
إثر تلقيه كرة عكسها زميله عيل 

املالح سددها األول بقوة يف املرمى 
)65(، وذلك بعد أن ارتطمت الكرة 
باملالح من أحد مدافعي الشاخورة 
وقبل خروجها رضبة مرمى لحقها 

وعكسها للفردان. وأنقذ قائد فريق 
مركز شباب دمستان محمود املاجد 

مرماه من كرة كانت يف طريقها 
إىل املرمى عى ُبعد أقل من نصف 

مرت )17(، وكان فريقه األفضل يف 
نقل الكرات واألخطر عى مرمى 

حارس الشاخورة عيل العصفور وكان 
أكرث وصوالً للمرمى وواصل عى 

املنوال ذاته حتى نهاية الشوط ومل 
تثمر محاوالته لتامسك خط دفاع 

الشاخورة وجهود العبي خط الوسط 
وخصوًصا املتألق حسني سبت وهاين 

حسن. وكاد العب الشاخورة هاين 
حسن يسجل هدف التقدم لكن 

حارس دمستان فاضل عباس أنقذ 
املوقف )42( لينتهي الشوط األول 

بالتعادل بدون أهداف.
والزََم سوء الطالع فريق الشاخورة 
يف الشوط الثاين رغم تألق العبيه 

يف كثري من األوقات، فقد أهدر 

مهاجم الشاخورة حمد عيى 
فرصة سانحة للتسجيل بتسدية 

غري مركزة أمسكها حارس دمستان 
بسهولة )75(، ليتواصل النحس يف 
فريق الشاخورة الذي كان األفضل 
يف غالبية أوقات الشوط الثاين إال 

أن هدف دمستان كان معاكًسا 
ملجريات اللعب ليتعقد موقف 
الشاخورة رغم أنه قّدم أفضل 

مباراة له يف الدوري.
أدار املباراة الحكم راشد الخرشم 

وساعده بدر عبدالباري وعيل سعد.

بوري يستعرض أمام سند

حقق فريق مركز شباب بوري 
فوزًا عريًضا عى فريق مركز شباب 

سند بستة أهداف مقابل هدف 
واحد ضمن منافسات الجولة 

الثالثة لحساب املجموعة الثالثة 
لدوري املراكز الشبابية لكرة القدم 

)#دورينا(.
وارتقى فريق بوري لصدارة 

املجموعة الثالثة بعد أن استعاد 
نغمة االنتصارات التي غابت عنه يف 
الجولة املاضية بتعادله مع فريق أم 
الحصم، رافًعا رصيده إىل سبع نقاط 
من فوزين وتعادل واحد، فيام عاد 
فريق سند لدائرة الخسارة بتلقيه 

الهزمية الثانية له يف الدوري مقابل 
فوز واحد، وتجمد رصيده عند 3 

نقاط.
وافتتح فريق سند باب التسجيل يف 

املباراة أوالً عن طريق سعد جابر 
يف الدقيقة )9(، قبل أن يعاقبه 

فريق بوري بستة أهداف جاءت 
عى مدار الشوطني وحملت توقيع 

كال من: محمد فيصل هدفني يف 
الدقيقتني )29( و)34(، سيدمحسن 

عباس ثالثة أهداف يف الدقائق 
)40(، )84( و)2+90(، وسيدحسن 

كاظم )46(.
وجاء الشوط األول من املباراة 

رسيًعا من الجانبني، إذ طغى األداء 
الهجومي عى العبي فريق بوري 

الذين حاولوا افتتاح التسجيل 
بشكل مبكر بعد أن بسطوا 

السيطرة عى منطقة املناورات 
وكان الفريق صاحب النصيب 

األعى من االستحواذ عى الكرة، إال 
أن خطورتهم كانت معدومة من 

جراء الدفاع القوي واملنظم من قبل 
العبي فريق سند الذين انطلقوا 

مبرتدات رسيعة رضبوا من خاللها 
دفاع فريق بوري ومتكن الالعب  

سعد جابر من خطف هدف التقدم 
لفريق سند )9(.

واندفع العبو فريق بوري بقوة بعد 
الهدف، محاولني تعديل النتيجة، 
ووضعوا فريق سند تحت نريان 

مدافعهم ومل يهدأ أبناء املدرب عالء 
املطوع إال بعد أن قلبوا الطاولة يف 

غضون عرش دقائق بهديف محمد 
فيصل يف الدقيقتني )24( و)34(، 

قبل أن ينهوا الشوط األول بهدف 
ثالث لسيدمحسن عباس )40(.

ويف الشوط الثاين بدأ فريق بوري 
بطريقة قوية حيث متكن من 

مضاعفة النتيجة بهدف مبكر مطلع 
الشوط عن طريق سيدحسن كاظم 

)46(، مستغاًل الرتاخي الدفاعي 
الكبري ملنافسه. وتلقى فريق سند 

رضبة موجعة أخرى يف الدقيقة 
)48( بعد طرد العبه سلامن 

املقهوي، ليكمل املباراة ناقص 
الصفوف. 

وواصل فريق بوري بسط سيطرته 
عى مجريات الشوط، ودانت 

األفضلية للفريق األبيض الذي وسع 
النتيجة بهدفني من إمضاء الالعب 

سيدمحسن عباس يف الدقيقتني 
)84( و)2+90(، لتنتهي املباراة 

بفوز بوري بستة أهداف لواحد.  
أدار اللقاء بشكل جيد طاقم 

تحكيم مكون من حكم الساحة 
أحمد الغريب، وعاونه حمد غازي 

وسلامن الطاليس.

من لقاء دمستان والشاخورة من لقاء بوري وسند

المالح والفردان يحلقان بدمستان.. وبوري يمّزق شباك سند
بوري يتخطى س��ند بسداس��ية قاصمة في دوري المراكز الشبابية

الجولة الرابعة 
تنطلق اليوم

تفتتح اليوم الجولة الرابعة من 
دوري املراكز الشبابية سافرة 

)ست نقاط( والسهلة الجنوبية 
)بدون رصيد( من املجموعة 

األوىل وذلك يف الساعة الخامسة 
والربع، ويف املباراة الثانية يلتقي 
فريقا السهلة الشاملية )7 نقاط( 

وصدد )6 نقاط( يف املباراة الثانية 
يف الساعة السابعة والربع عى 

استاد نادي اتحاد الريف.

علي: النتيجة تعكس مدى االستعداد الجيد
قال العب فريق مركز شباب بوري أحمد عيل إن فريقه عكف عى 

رصد ومتابعة فريق سند يف لقاءيه املاضيني؛ لتحديد مكامن الضعف 
ونقاط القوة لديهم.

وأضاف أحمد عيل، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة املدرب عالء 
املطوع وضع الخطة املناسبة للمباراة منذ نحو عرشة أيام، بعد دراسة 

جيدة للفريق املنافس، مشريًا إىل أن نتيجة املباراة الكبرية جاءت 
لتعكس مدى االستعداد الجيد للفريق.

وذكر أن فريقه كان الطرف األفضل يف املباراة بعد أن بسط سيطرته 
الكاملة عى مجريات الشوطني وكان الفريق املستحوذ األكرث عى الكرة.

وشدد أحمد عيل عى أهمية املباريات املقبلة، من أجل البقاء يف صلب املنافسة عى صدارة 
املجموعة وخطف إحدى بطاقات العبور ملنافسات الدوري.

العيسى: التراجع الدفاعي 
قال العب فريق مركز شباب سند نارص العيى إن بداية فريقه 

يف املباراة جاءت جيدة استطاع من خاللها أن يأخذ عىص السبق 
ويفتتح باب التسجيل يف املباراة بالهدف األول.

وذكر نارص العيى أن فريقه تراجع للدفاع بشكل كبري بعد الهدف 
األول، بدالً من مواصلة التقدم لألمام واالستمرار يف الهجوم إلضافة 
الهدف الثاين، مشريًا إىل أن الرتاجع الدفاعي جاء عكسيًّا عى فريقه 

الذي تلقى ستة أهداف.
وأضاف العب فريق سند العيى، أن فريقه سيبارش معالجة 

األخطاء التي وقع فيها الالعبون خالل اللقاء، من أجل تفاديها يف املباريات املقبلة حتى 
ال يتلقى الفريق أية خسارة جديدة قد تعقد من حظوظ الفريق يف املنافسة عى إحدى 

بطاقات التأهل ملنافسات الدوري.

أحمد علي ناصر العيسى



رد كريم بنزميا، نجم ريال مدريد، عىل 
االنتق��ادات الت��ي طالته من��ذ انطالق 
املوسم بسبب تراجع مستواه، ومعدله 

التهديفي الضعيف.
وقال بنزمي��ا إنه يلعب من أجل أولئك 
الذي��ن يق��درون ما يقوم ب��ه يف أرض 
امللعب، مؤكدا أنه ال يستطيع أن يغري 
رأي من يوجهون له االنتقادات بسبب 

عدم تسجيله لألهداف.
وأوض��ح بنزمي��ة يف مقابلة م��ع مجلة 
)فانيتي فري( األمريكية: “أنا أفكر كثريا يف 
امللعب، كام لو كان لدي جهاز حاسوب 
يف رأيس، قبل مل��س الكرة أحتاج لرؤية 
ماذا ميكن أن يفعل اآلخرون، هذا جزء 

من كرة القدم”.
وواصل: “هل بات بنزميا وجاريث بيل 
وكريستيانو رونالدو اآلن أرشارا يف رأي 

البعض؟”
وتاب��ع بنزميا ال��ذي انض��م للريال يف 
صيف 2009 قادم��ا من أوملبيك ليون: 
“ألع��ب ك��رة قدم من أجل مس��اعدة 
زماليئ دامئا ومن أجل الفوز بكل يشء، 

لك��ن ما ال يروق يل أن أتعرض للهجوم 
عندما ألعب جيدا وال أسجل أهدافا”.

وواص��ل: “من يأتون م��ن أجل إطالق 
صافرات االس��تهجان فليفعلوا ما يحلوا 
لهم، ل��ن أغري رأيهم، الالعب��ون الكبار 

دامئا ما يتعرضون لالنتقادات”.
وأكمل: “هن��ا يبيع��ون الصحف أكرث 
عندم��ا أقدم مباراة س��يئة، لس��ت يف 

حاجة لرشاء الصحف ملعرفة ذلك”.
وح��ول عدم دعوت��ه للعب يف صفوف 
منتخب فرنس��ا، قال: “عمري اآلن 30 
عاما وأعيش بشكل هادئ هنا وإذا ما 

احتاجوين فهم يعرفون أين أتواجد”. 
وتح��دث ذو ال� 30 عاما عن مش��كلته 
م��ع فالبوين��ا، قائال: “عندم��ا يتحدث 
عنك رئيس الوزراء فهي مل تعد مسألة 
كرة قدم، لقد كان لدي أوقاتا سيئة مع 
فالبوينا، ولكن يف حالتي هي أصبحت 

قضية سياسية”.
وواصل: “لقد كنت يف الس��جن يف يوم 
من األيام وبعدها عدت إىل مدريد وأنا 
حزين، اآلن أملك م��ن العمر 30 عاما 

وأصبح لدي طفلني، هم بحاجة يل”.
واختتم: “عش��ت يف مدري��د ما يقرب 
من 10 سنوات، ومنذ أن كان عمري 23 
عاما ق��ررت أن أغري منط حيايت، إما أن 
أتحىل باالنضباط أو أعود إىل فرنس��ا”. 

من جهة أخرى، يختلف تفكري الفرنيس 
زين الدين زيدان، املدير الفني لفريق 
ريال مدريد، عن مخططات  فلورنتينو 
بريي��ز، رئيس الن��ادي املليك بخصوص 
صفق��ات املرينجي يف ف��رة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
ووفًقا لصحيفة “ س��بورت” الكتالونية، 
ف��إن صفقات ري��ال مدريد يف الصيف 
املقبل ال تبدو مختلفة كثريا عن املايض 

بعد ترصيحات زيدان األخرية.

وقال زي��دان يف املؤمت��ر الصحايف قبل 
مواجهة أتلتيك بيلب��او اليوم األربعاء، 
إن ثن��ايئ املل��يك جاريث بي��ل وكريم 
بنزميا س��وف يس��تمران داخ��ل ريال 
مدريد يف املوس��م املقب��ل، األمر الذي 

يخالف تخطيط فلورنتينو برييز.
وأضاف زي��دان يف ترصيحاته: “ال أرى 
مس��تقبل كريم بنزميا وجاريث بيل يف 
خطر باملوس��م املقبل، ه��ام يتدربان 
بصورة جيدة وسعداء يف ريال مدريد”.
وكان زي��دان يف يناير املايض، قد رفض 
تعاقد ريال مدريد مع كيبا أريزاباالجا، 
ح��ارس مرم��ى أتلتيك بيلب��او بالرغم 
من اتفاق مس��ؤويل الفريق املليك، مع 

الحارس اإلسباين.
الكتالوني��ة يف  الصحيف��ة  وأوضح��ت 
نهاية تقريرها أن جاريث بيل كان من 
املرش��حني بقوة ملغادرة ري��ال مدريد 
والعودة للدوري اإلنجليزي يف الصيف 
بينام ينال بنزميا موجة من االنتقادات 
الالذعة بخصوص مس��تواه يف املوس��م 

الجاري.

ب��ن��زي��م��ا ي�����رد ب���ق���س���وة ع���ل���ى م��ن��ت��ق��دي��ه
زي��������������دان ي�����خ�����ال�����ف م����خ����ط����ط����ات ب���ي���ري���ز

زيدان مع بنزيما

وكاالت
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ماس��يميليانو  أك��د  وكاالت: 
أليج��ري، أن يوفنت��وس مقبل 
عىل أهم مباراتني هذا املوسم، 
مضيفا أن لقاء كروتوين الليوم، 

سيكون األكرث أهمية.
وس��يواجه البيانكونريي فريق 
ناب��ويل يف تورينو ي��وم األحد 
الق��ادم، ولكن س��يكون عليه 
أواًل خوض مواجه��ة كروتوين 
األربع��اء يف الجولةال���33 من 

الكالتشيو.
وقال أليجري يف مؤمتر صحايف 
قبل املب��اراة اليوم: “أعتقد أن 
املب��اراة األك��رث أهمية واألكرث 
األس��بوع ستكون  حساًم هذا 
أمام كروت��وين، فعندما نضمن 
أننا س��نواجه ناب��ويل والفارق 
6 نقاط لصالحنا، فهذا س��وف 

يعطينا ميزة إضافية”.
حقيقي��ة  “هن��اك  وأردف: 
أخرى، هي أنه حتى لو دخلنا 
مباراة األحد ونحن عىل القمة 
بفارق 6 نقاط، فإنني أس��مع 
البعض يقول إن اللقب قد تم 

حس��مه بالفعل، أو أننا سنبدأ 
االحتف��االت، ولكن��ي أريد أن 
أقول أن الرصاع سيظل مفتوًحا 
حتى تقول الحسابات الرقمية 
نحن  ولذل��ك  ذل��ك،  عك��س 
االنتصارات،  ملواصل��ة  بحاجة 
غًدا س��نذهب لكروتوين وهو 
فريق جيد، ومل يكن يس��تحق 
الهزمي��ة أمام جن��وى، كام أنه 
حق��ق أغل��ب النق��اط ع��ىل 

ملعبه”.
وواص��ل: “اللعب هناك يكون 
دامئًا صعبا، لق��د عانينا أمامه 
العام املايض، وعلينا أن نتحىل 
بالصرب وأن نكون متأكدين من 
عدم السقوط يف الفخ وأال يتم 

رضبنا عرب الهجامت املرتدة”.
وع��ن األزمة الت��ي حدثت ما 
ب��ني مداف��ع الفري��ق مهدي 
بنعطي��ة وممث��ل كوميدي يف 
إيطاليا بس��بب سخرية األخري 
من ركلة الجزاء التي احتسبت 
ضد املدافع املغريب يف الدقيقة 
93 من لقاء ريال مدريد، قال: 

“اليشء الوحيد املهم اآلن هو 
الفوز بالدوري والكأس، وأنا ال 
أهتم بأي أش��ياء أخرى، نحن 
نحت��اج إىل الصم��ت اآلن وأال 

نهدر طاقتنا يف هذه األمور”.
وواص��ل: “هذا يكفي، لقد مر 
أس��بوع عىل لقاء ريال مدريد 
وال أريد أن أسمع أمورا أخرى 
بش��أنه، أعتق��د أن بنعطي��ة 
سوف يلعب غًدا ألنني سوف 

أقوم بإراحة كيليني”.
وعن إمكانية إراحة هيجواين 
ألن لديه بطاق��ة صفراء، وقد 
يغي��ب ع��ن مواجه��ة نابويل 
قال: “ال أهتم أبًدا بالبطاقات 
التي حصل عليها الالعبون، إذا 
كان هيجواين جاهزًا فس��وف 
اللقاء الذي نفكر  يشارك، ألن 
يف الفوز به هو لقاء الغد، وال 
نفك��ر اآلن يف لقاء نابويل يوم 

األحد”.
بحال��ة  “هيجواي��ن  وأردف: 
جي��دة، مل يكم��ل التدريبات 
حتى النهاية ي��وم أمس، لكن 

أعتقد أنه ال يوجد يشء لنقلق 
حياله، إذا كان جاهزًا فسوف 

يلعب”
إىل ذلك أشاد أليجري مبا قدمه 
ح��ارس فريق��ه، جانلويج��ي 
بوفون، خالل مباراة إياب ربع 
نهايئ دوري أبطال أوروبا أمام 
ريال مدريد، مؤكدا أنه “ قدم 

ليلة رائعة”.
ورغم ط��رد الحارس يف ملعب 
س��انتياجو برنابي��و يف الثواين 
املب��اراة العراضه  األخرية من 
عىل الحكم بس��بب احتساب 
ركلة جزاء مث��رية للجدل عىل 
املدافع مه��دي بنعطية، لكن 

أليجري أكد مدحه.
وقال: “لقد ق��دم ليلة رائعة، 
أعطته الكثري م��ن األدرينالني 

الذي كان يحتاج إليه”.
وعن مرش��حه للف��وز باللقب 
الق��اري، قال: “ري��ال مدريد 
وبايرن ميونخ، من الطبيعي أن 
يتم ترش��حيهام، ولكن سيظل 
منه��ام واح��د فقط س��يكون 
اللقب،  لحصد  األول  املرش��ح 
والنهايئ س��يكون مختلفا عن 

باقي النهائيات”.
بإقص��اء  أيض��ا  روم��ا  وهن��أ 
برشلونة يف ربع النهايئ بعدما 
حقق انتفاضة تاريخية بالفوز 
بثالثي��ة نظيف��ة إياب��ا بع��د 
الخس��ارة 1-4 ذهاب��ا واعترب 
أن نص��ف النهايئ ب��ني ذئاب 
العاصم��ة وليفرب��ول، ال��ذي 
أطاح مبانشسر سيتي سيكون 

متكافئا.

ماسيميليانو أليجري

أليج�ري ينتق�د بنعطي�ة.. 
ويكشف عن بطل أوروبا

نجم تشيلسي 
مهدد بالغياب

وكاالت: يواجه نجم تشيليس، خطر 
الغياب عن املشاركة يف نصف نهايئ 
كأس االتحاد اإلنجليزي، يوم األحد 

املقبل، أمام ساوثهامبتون.
وكان الظهري اإلسباين ماركوس 

ألونسو، قد تتدخل بعنف عىل 
مهاجم ساوثهامبتون، شني لونج، يف 
نهاية الشوط األول من املباراة التي 

فاز فيها فريقه 2-3، يوم السبت 
ضمن الربمييريليج.

ومل يقم الحكم، مايك دين، بإشهار 
بطاقة صفراء لالعب، رغم التدخل 
القوي الذي اعتربه الكثريون مبثابة 

مخالفة واضحة تستحق الطرد، فيام 
اضطر لونج، إىل مغادرة امللعب 
للعالج لكنه متكن يف النهاية من 

االستمرار.
ووفقا لصحيفة “دييل ستار” 

قد يواجه ألونسو إجراًء تأديبيا 
بأثر رجعي، إذا قال الحكم إنه 
مل ير الحادث بالكامل يف تقرير 

سل إىل االتحاد  املباراة، الذي سريرُ
اإلنجليزي”.

ويواجه ألونسو إمكانية اإليقاف 3 
مباريات، األمر الذي قد يبعده عن 
مباراة تشيليس أمام ساوثهامبتون 

يوم األحد املقبل يف املربع الذهبي 
لكأس االتحاد اإلنجليزي بجانب 
مواجهتي برينيل وسوانزي سيتي 

بالدوري.

فيجو ورونالدينيو 
يتواجهان

وكاالت: سيقود النجم الربتغايل لويس 
فيجو والظاهرة الربازيلية رونالدينيو 

الفريقني اللذين سيخوضان املباراة 
التضامنية املقرر إقامتها يوم 21 
أبريل املقبل يف جنيف، مبشاركة 

نجوم دوليني سابقني، حيث سيتم 
تخصيص عائداتها لربامج مكافحة 
عدم املساواة والتنمية االجتامعية.

كام سيتوىل املسؤولية الفنية للفريقني 
الفرنيس ديديه ديشامب لفريق 
فيجو، واإليطايل كارلو أنشيلويت 
لفريق رونالدينيو، حسبام أفاد 

االتحاد األورويب لكرة القدم )يويفا( 
اليوم يف بيان له.

ومن املقرر أن يدير اللقاء الحكم 
اإليطايل السابق بيريلويجى كولينا.

ويظهر هذا اللقاء مدى التعاون بني 
االتحاد األورويب لكرة القدم واألمم 

املتحدة، املنظمة التي ترغب يف 
استخدام قوة كرة القدم يف جمع 

األموال ألغراض اجتامعية.

جاتوزو: سوسو 
يلعب دوًرا مهًما

وكاالت: قال املدير الفني لفريق إيه 
يس ميالن اإليطايل، جينارو جاتوزو، 

أمس الثالثاء، إن النادي يفعل كل ما 
يف وسعه لإلبقاء عىل جناحه اإلسباين 

خيسوس فرناندث الشهري ب�”سوسو”، 
الذي تبلغ قيمة الرشط الجزايئ يف 

عقده 40 مليون يورو. وشدد جاتوزو 
عىل أن سوسو يلعب دورًا مهاًم يف 
طريقة اللعب التي يتبعها، وأنه ال 
يرى مربرات ليك يرحل عن ميالن، 

جاء ذلك يف مؤمتر صحايف قبل مباراة 
تورينو اليوم األربعاء، يف الدوري. 
وقال املدرب: “نحن هنا من أجل 

الكفاح، ونقدم كل ما لدينا إلقناعه 
بالبقاء، لكن يف الوقت الحايل ال 

توجد أي مشكلة”. وأشار املدرب 
إىل أنه يعمل مع سوسو ليك يلعب 
أحيانا يف مركز بعيد عن األطراف، 

مشريًا إىل أن مقارنة سوسو بالنجم 
كالرينس سيدورف، الذي يدرب حاليا 

ديبورتيفو الكورونيا اإلسباين ليست 
خاطئة”.

 رانييري: 
صالح العب عظيم  

وكاالت: يعتقد املدرب اإليطايل 
املخرضم، كالوديو رانيريي، أن 
فريق ليفربول اإلنجليزي هو 

من يجب أن يخىش روما وليس 
العكس.

وسيتواجه روما وليفربول يف 
نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا 

هذا املوسم، بعد أن حققا 
املفاجأة، ونجحا يف اإلطاحة 

بربشلونة ومانشسر سيتي عىل 
الرتيب، من ربع النهايئ.

وعن ذلك قال رانيريي، يف 
ترصيحات لصحيفة “الجازيتا 
ديللو سبورت”: “روما الذي 

رأيناه أمام برشلونة، ال يجب 
أن يخىش أحدا، ليفربول فريق 
رائع، ولكنه خارج أرضه ليس 

دامئا غري قابل للهزمية”.
وعن املرصي محمد صالح، 

أكمل: “كان العبا عظيام 
حتى عندما كان يلعب مع 

تشيليس”.
وأضاف: “إن عقلية املدرب 

يورجن كلوب مثالية بالنسبة 
له، كام أن لعبه يف فيورنتينا 
ثم روما كان مهاًم للغاية يف 

تطوره”.
من ناحية أخرى تحدث 

رانيريي عن يوفنتوس، قائال: 
“أعرف العقلية اإليطالية، 
وأعرف يوفنتوس جيداً، ال 

أعتقد أنه سيسريح إىل أن 
يصبح بطل الدوري اإليطايل 
بشكل رسمي، إنه يستحق 

الثناء ألنه يريد دامئاً الفوز 
، ويجد دامئاً طريقة لحل 

مشاكله الداخلية”.
وعن ركلة الجزاء املثرية للجدل 

التي منحت ريال مدريد 
التأهل لنصف نهايئ دوري 
األبطال عىل حساب اليويف، 

ختم: “أتفهم شعور العبي 
يوفنتوس باإلحباط بعد وداع 

دوري أبطال أوروبا، من 
الطبيعي أن يكون األمر صادما،ً 

ولكن يجب أن أقول إنني 
رأيت ركالت جزاء أسوأ من 

تلك بكثري خالل مسرييت”.

كالوديو رانييري
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بورنموث- م يونايتد

شالكه- فرانكفورت
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نصف النهائي

الجولة  33
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نصف النهائي

)وكاالت(: انتقد السويدي الرس كريسرت 
أولس��ون رئيس رابطة مسابقات دوري 
املحرتف��ن األوروبية، اق��رتاح زيادة عدد 
املنتخب��ات املش��اركة يف نهائيات بطولة 
كأس العامل، اعتبارا من النس��خة املقررة 
يف قطر عام 2022. وقال أولس��ون، وهو 
عضو أيضا يف اللجن��ة التنفيذية لالتحاد 
األورويب للعبة )يويفا( “لسنا مستعدين 
لتغيري جداول املنافس��ات يك تتناس��ب 
م��ع التوس��ع يف كأس الع��امل اعتبارا من 
نسخة 2022”. وأضاف أولسون “تحلينا 
باملرونة عن��د إتاحة الفرصة إلقامة كأس 
العامل )املقررة يف قطر( يف فصل الشتاء”.
وتقام منافس��ات مونديال قطر 2022 يف 
فصل الش��تاء وبالتحديد بن 21 نوفمرب 
و18 ديس��مرب، طبقا لق��رار اتخذ بهدف 
تف��ادي درج��ات الح��رارة املرتفع��ة يف 

الدولة الخليجية خالل فصل الصيف.
وكان الفيفا قرر يف يناير 2017 التوس��ع 
يف كأس العامل لتش��هد نهائيات البطولة 

زي��ادة ع��دد املنتخبات م��ن 32 إىل 48 
اعتبارا من نسخة عام 2026 .

لكن اتحاد كرة الق��دم بأمريكا الجنوبية 

)كومنيب��ول( تقدم مبقرتح قبل أيام قليلة 
يطال��ب فيه االتحاد الدويل للعبة )فيفا( 
بتقديم مرشوع التوس��ع يف كأس العامل، 
لتش��مل نهائي��ات البطول��ة 48 منتخبا 
اعتبارا من مونديال قطر 2022، بدال من 

تطبيقه اعتبارا من مونديال 2026 .
وي��رى البع��ض أن تقديم موع��د تنفيذ 
امل��رشوع، رمب��ا يتس��بب يف صعوب��ات 
تنظيمية لدى قطر، حيث إن زيادة عدد 
املنتخبات يعني زيادة مباريات البطولة 

من 64 مباراة إىل 80 مباراة.
وبعد اتخاذ قرار إقام��ة مونديال 2022 
يف فصل الشتاء ، تقرر تقليص فرتة إقامة 

مباريات النهائيات إىل 28 يوما.
وقال أولس��ون “لسنا مس��تعدين لتقبل 
فرتة أطول )ملوندي��ال 2022(. فالالعبن 

يكونوا بحاجة إىل وقت للتعايف.” 

موريني��و  جوزي��ه  يس��تعد  )وكاالت(: 
مدرب مانشسرت يونايتد الستبعاد العبن 
أساس��ين من مواجهة توتنهام هوتسبري 
يف قب��ل نه��ايئ كأس االتح��اد االنجليزي 
لكرة القدم، يوم الس��بت الق��ادم، بعد 
الهزمية بإستاد أولد ترافورد هذا األسبوع 
أم��ام وس��ت بروميتش ألبي��ون متذيل 

الدوري املمتاز.
ومني يونايتد بخس��ارة مفاجئة 1 -صفر 
ع��ى أرضه أم��ام وس��ت بروميتش يوم 
األحد، وه��ي نتيجة أه��دت اللقب إىل 
مانشسرت سيتي، وقال مورينيو إن فريقه 

كان “أستاذا يف التعقيد”.
ويحل ضيفا عى بورمنوث اليوم األربعاء 

قبل مواجهة توتنهام بإستاد وميبيل.
وردا عى س��ؤال عام إذا كان سيستخدم 
سياسة التناوب خالل زيارته إىل الساحل 
الجنويب، أملح مورينيو إىل أن بعض الذين 
شاركوا أمام وس��ت بروميتش سيلعبون 
مجددا ضد بورمنوث، ألنهم س��يفقدون 

أماكنهم يف الدور قبل النهايئ.
ونقل��ت صحيفة إندبندنت عن مورينيو 
قوله “التناوب ليس الكلمة املناسبة، إذا 
أرشكت العبا أمام بورمنوث ولعب بشكل 

استثنايئ فسيشارك يف قبل النهايئ”.
وأضاف “ولذلك هذا ال يتعلق بالتناوب، 
ألن التناوب سيبدو وكأن من يلعب ضد 
بورمنوث هو بس��بب إراح��ة العب آخر 

سيشارك أمام توتنهام يف قبل النهايئ”.
وتاب��ع “لذا فالكلمة املناس��بة ليس��ت 
التن��اوب، إنها فرصة لجميع الالعبن من 
أجل اللعب ومحاولة الحصول عى مكان 
يف التشكيلة التي ستواجه توتنهام، بعض 
الذين شاركوا )يوم األحد( لن يكون لهم 

مكان يف هذا الفريق”.
وبس��ؤاله عن توضيح م��ا إذا كان يعني 
أن الذين أدوا بش��كل س��يئ ضد وست 
بروميتش لن يشاركوا أمام توتنهام، قال 
مورينيو “نعم، ما هي معايري أي مدرب 
الختيار فريق؟ أعرف معيارا واحدا فقط 

وهو الطريقة التي تلعب بها”.
وتاب��ع “هل تري��دون من��ي الوضع يف 
االعتب��ار الثم��ن ال��ذي انضم��وا به أو 
رواتبهم أو وجوههم الجميلة؟ الطريقة 
الوحيدة للعب هي األداء بشكل جيد”.

واس��تبدل أندي��ر هرييرا بن الش��وطن 
أمام وس��ت بروميتش بينام غادر العب 
الوس��ط اآلخ��ر ب��ول بوجب��ا امللعب يف 
الدقيقة 58 لكن املدرب الربتغايل قال إن 
اإلنذار الذي حصل عليه الالعب الفرنيس 

كان أحد أسباب استبداله.
وق��ال مورينيو “ليس ه��و مبفرده وكان 

ميتلك إن��ذارا، لذا كان يف موقف أصعب 
من الباقن”.

وأكمل “ال ميكنك املغامرة بوجود العب 
ال يس��تطيع ارت��كاب مخالف��ة يف ظ��ل 

اللعب باثنن فقط يف وسط امللعب”.
وأضاف “ميكن��ك أن تفعل ذلك إذا كان 
فريق��ك ال يفقد الكرة، لكنن��ا كنا نفقد 
الكرة بس��هولة بالغ��ة ألن كل يشء كان 
معق��دا، بول اس��تبدل بس��بب اإلنذار، 
وبسبب الطريقة التي لعب بها، مل يكن 
أس��وأ من بعض الالعبن اآلخرين الذين 

استمروا ملدة 90 دقيقة يف امللعب”.

)وكاالت(: بعد التتويج مجددا بلقب 
بطولة الدوري الفرنيس لكرة القدم، 
أصبح الس��ؤال امللح الذي رمبا يبلغ 
م��ن األهمية م��ا يف��وق قيمة هذا 
اللقب: مت��ى يصل األمل��اين توماس 
توخيل ملقعد املدي��ر الفني لباريس 

سان جريمان؟
ومل يك��ن بال��يء املث��ري لالهت��امم 
اق��رتاب باريس س��ان جريم��ان من 
معادل��ة الرقم القي��ايس ألكرث فريق 
ف��وزا بال��دوري الفرنيس واملس��جل 
باس��م نادي س��انت إيتيان، برصيد 
ع��رشة ألق��اب، وذل��ك بعدما وصل 

النادي البارييس للقبه السابع.
ولك��ن ما يثري االهتامم بحق ويبعث 
ع��ى الح��رية والرتق��ب ه��و موعد 
اإلع��الن رس��ميا ع��ن ت��ويل املدرب 
للن��ادي  الفني��ة  للمهم��ة  األمل��اين 
الفرن��يس، فحت��ى الف��وز 7 / 1 عى 

موناكو مؤخ��را مل يكن باليء املثري 
بالنس��بة ألنص��ار الن��ادي مقارن��ة 
بتطلعاتهم في��ام يخص املدير الفني 

املستقبيل لفريقهم.
وامتنع القطري نارص الخليفي، مالك 
باري��س س��ان جريمان، ع��ن إعطاء 
إجاب��ة واضحة عى الس��ؤال الخاص 
بهوي��ة املدير الفني املرتقب لفريقه 
يف املوس��م املقبل، حيث قال: “لدينا 
مدير فني ميتد تعاق��ده حتى نهاية 

املوسم، أال وهو أوناي اميري”.
والتزم أيضا العبو باريس سان جريمان 
بالتحف��ظ يف ترصيحاتهم حول هذه 
املس��ألة، ش��أنهم يف هذا شأن رئيس 
الن��ادي، فقد قال الالع��ب اإليطايل 
ماركو فريايت: “توخيل؟ ال أعلم ش��يئا 

عنه ولكن قرأت أنه مدرب جيد”.
ولكن هل ه��ذه الترصيحات نابعة 
فقط من احرتام الالعبن واملسؤولن 

يف نادي العاصمة الفرنس��ية إلميري 
باعتب��اره ال ي��زال املدرب الرس��مي 
للفري��ق ولك��ن الكوالي��س تش��هد 

ترتيبات استقبال املدرب الجديد؟.
ويب��دو أن تعين توخي��ل مديرا فنيا 
لباريس س��ان جريم��ان مل يعد رسا، 
فهك��ذا أك��دت الكثري من وس��ائل 
اإلعالم يف فرنس��ا، حت��ى يف الجانب 
اآلخر م��ن نه��ر الراي��ن )يف أملانيا( 
تحدثت الصحافة ع��ن اقرتاب إبرام 

الصفقة.
األملاين  “س��بورتبازر”  موقع  وكشف 
عى اإلنرتنت أن امل��درب البالغ من 
العم��ر 44 عام��ا س��يتوىل تدري��ب 
الن��ادي الفرن��يس مل��دة عامن، كام 
سيشتمل عقده عى بند يتيح متديد 

املدة إىل عام إضايف.
وس��لط الفوز الساحق بسباعية عى 
موناك��و ي��وم األحد امل��ايض الفرق 

الشاس��ع ب��ن باريس س��ان جريمان 
وباقي منافسيه يف الدوري الفرنيس، 
بدءا م��ن موناكو ال��ذي يأيت خلف 
البطل الجديد للمس��ابقة بفارق 17 

نقطة كاملة.
ورغم أن موناكو قطع سلسلة التتويج 
املتتالية لباريس سان جريمان بلقب 
الدوري الفرن��يس يف العام املايض، مل 
تكن ع��ودة هذا األخ��ري للقمة مرة 

أخرى سوى مسألة وقت.
ويتحمل الدوري الفرنيس جزءا يسريا 
من املس��ؤولية فيام وصل إليه حال 
باريس سان جريمان يف دوري أبطال 
أوروبا، كام أكد مدافع الفريق يوري 

بريشيش.
وقال الظهري اإلسباين صاحب األصول 
الجزائري��ة يف ترصيح��ات لصحيفة 
“جورن��ال دو دميان��ش” الفرنس��ية: 
“منافس��و باريس س��ان جريمان )يف 

فرنسا( ال يتمتعون بالقوة الكافية، يف 
إسبانيا املنافسون يسمحون لربشلونة 
وأتلتيك��و وريال مدري��د بأن يعدوا 
أنفس��هم جيدا من أج��ل البطوالت 

األوروبية الكبرية”.
وال ت��زال البطول��ة القارية األش��هر 
لألندي��ة يف الع��امل ه��ي املعضل��ة 

الحقيقية للنادي الفرنيس.
وقال الخليف��ي “دوري األبطال هو 
هدفنا األكرب، س��نعمل بكل جد من 

أجل هذا”.

الرس كريستر أولسون 

جوزيه مورينيو وبول بوجبا 

توماس توخيل 

رفض زيادة منتخبات مونديال 2022

غضب مورينيو 

باريس يجدد الحلم بقيادة ألمانية

)وكاالت(: ق��ال كيف��ن دي بروين صانع 
لع��ب مانشس��رت س��يتي إن التش��كيلة 
الش��ابة للفري��ق املتوج حديث��ا بلقب 
ال��دوري اإلنجليزي املمت��از لكرة القدم، 
ميكنها البناء عى هذا النجاح يف السنوات 
املقبلة. وبعد موسم بال ألقاب يف الظهور 
األول للمدرب بيب جوارديوال يف إنجلرتا، 
تخل��ص اإلس��باين من عدة العب��ن كبار 

وتعاقد مع شبان.
وظه��ر س��يتي، ال��ذي ميل��ك 11 العب��ا 
عمره��م أقل من 25 عاما، بش��كل رائع 

هذا املوس��م وفاز 28 م��رة يف 33 مباراة 
بال��دوري، وأض��اف لقب املس��ابقة إىل 
لقب كأس رابطة األندية التي أحرز لقبها 

يف فرباير املايض.
وق��ال دي بروي��ن ملوق��ع الن��ادي عى 
اإلنرتن��ت “لي��س م��ن قبي��ل املصادفة 
التعاق��د مع هذه النوعي��ة من الالعبن 
يف آخ��ر ع��ام أو عامن، وكلن��ا يف أعامر 
متقارب��ة ونتطل��ع إىل مواصل��ة البن��اء 
كتشكيلة متجانس��ة”. وأضاف “الشعور 
بن الالعبن رائع، لقد استمتعنا باملوسم 

كثريا لك��ن أمامنا املزيد م��ن العمل إذا 
كنا نس��عى لألفضل يف املستقبل، أصعب 
يشء يف ك��رة القدم أن يواص��ل الفريق 
االنتص��ارات وليس أن يف��وز، أمتنى أن 
يساعد وجود مثل هذه التشكيلة الشابة 
عى النجاح”. وس��جل س��يتي 93 هدفا 

يف الدوري حتى اآلن وس��يحاول اجتياز 
الرقم القيايس لتشيليس عندما أحرز 103 

أهداف يف موسم واحد.
منافس��ه  البط��ل  س��يتي  ويس��تضيف 
س��وانزي س��يتي صاحب املركز 17 يوم 

األحد املقبل.

كيفن دي بروين

 دي برويـن 
يعــد بالمـزيــد

)وكاالت(: تحدث خاميس رودريجيز، نجم بايرن 
ميونخ األملاين، عن مواجهة فريقه السابق، ريال 

مدريد اإلسباين، يف نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا.
وانتقل الدويل الكولومبي من ريال مدريد إىل البايرن 

يف الصيف املايض عى سبيل اإلعارة ملدة موسمن، 
بعد أن تحول إىل العب بديل يف خطط زين الدين 

زيدان، املدير الفني للفريق املليك.
وقال خاميس، يف ترصيحات مشرتكة لصحيفة 

“آس” اإلسبانية وشبكة “يت زد” األملانية: “االنتقام 
من زيدان؟ أنا ال أفكر يف ذلك، أريد فقط مساعدة 

زماليئ يف الفريق مبا أمتلكه”.
وأضاف: “أريد أن أقوم بدوري يك نتأهل للمباراة 

النهائية بكييف، فاألمر لدي ال يعدو سوى مواجهة 
ريال مدريد يف طريق الوصول إىل النهايئ، أما البقية 

فال تهمني”.
وتابع: “مواجهة زماليئ السابقن، يشء خاص بالنسبة 
يل، لقد لعبت هناك ل�3 سنوات، وكنت سعيًدا، لدي 

أصدقاء وذكريات جيدة هناك”.
وأوضح: “بايرن ال يجب أن يخىش ريال مدريد، لقد 

أثبت البافاري عرب تاريخه أنه يف إمكانه الوقوف 
عى قدم املساوة مع مدريد”.

وتطرق خاميس للحديث عن كريستيانو رونالدو، 
موضًحا: “أنه هداف ودامئًا يتمركز يف املكان 

الصحيح، ولكن الريال ليس كريستيانو فقط، لديهم 
العبن كبار يف كل املراكز تقريًبا”.

ويستقبل بايرن ميونخ، املرينجي يف الذهاب، عى 
ملعبه “أليانز أرينا”، 25 أبريل الجاري، يف حن 

تقام مباراة اإلياب، مطلع مايو املقبل يف سانتياجو 
برنابيو.

 خاميس ال يفكر 
في االنتقام

مستقبل ستوجر
)وكاالت(: كشف نادي بوروسيا دورمتوند 
األملاين، أمس الثالثاء، حقيقة اتخاذه لقرار 

بعدم تجديد تعاقده مع املدير الفني، 
بيرت ستوجر، بعد نهاية املوسم الجاري.

وقال ساشا فليجه، املتحدث باسم النادي 
يف ترصيحات لوكالة األنباء األملانية: “دامئا 

ما نقول إن بيرت ستوجر سيكون الخيار 
األول لدينا، ولكن حتى اآلن مل تجر 

محادثات بشأن رؤية الطرفن للمستقبل، 
وبالتايل مل نتخذ القرار بعد.” وكانت 

صحيفة “بيلد” األملانية قد ذكرت يف وقت 
سابق أن إدارة النادي قررت بالفعل عدم 

متديد التعاقد مع املدرب النمساوي البالغ 
من العمر 52 عاما. وتابع فليجه: “نحن 

ومسؤولونا التنفيذيون وبيرت ستوجر 
نؤكد منذ أسابيع عى أن تركيزنا منصب 

يف الوقت الحايل عى حسم التأهل 
لدوري أبطال أوروبا.. سنكرس كل يشء 
لهذا الهدف”. ومن جانبه، قال مايكل 

زورك، مدير الكرة بالنادي يف ترصيحات 
ملجموعة “فونكه” اإلعالمية األملانية: “إذا 

اتخذنا قرارا محددا، سنعلن عنه.”



     ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 

األربعاء 18 أبريل 2018 
2 شعبان 1439

العدد 3473 21 ملتقى األعمال إعداد: هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com

multaqa@albiladpress.com

 QX30 المؤيد” تدشن السيارة الفاخرة إنفينيتي“
اأعلن���ت جمموع���ة ����ركات يو�ش���ف خليل 
املوؤي���د واأوالده امل���وزع احل����ري ل�شي���ارات 
ني�ش���ان واإنفينيت���ي يف مملك���ة البحري���ن عن 
تد�ش���ن اأول �شي���ارة اإنفينيت���ي QX30 يف 

جممع اأفنيوز البحرين. 
وح����ر التد�ش���ن ع�ش���و جمل����س االإدارة 
يف جمموع���ة ����ركات يو�ش���ف خلي���ل املوؤيد 
واأوالده ه���ال املوؤي���د واملدير الع���ام لني�شان 
واإنفينيت���ي البحري���ن روبرت بيت���ي واملدير 
الع���ام الإنفينيتي فهد �شوك���ت و �شخ�شيات 

مهمة اأخرى. 
جدي���د  جلي���ل  ال�شي���ارة  ه���ذه  �ُشمم���ت 
م���ن امل�شرتي���ن املتميزي���ن الذي���ن يقدرون 
الت�شمي���م املتقدم الذي يتح���دى الت�شنيف 
 QX30 على نح���و كام���ل، وتفخ���ر اإنفينيتي
اجلدي���دة كلي���اً مبظهره���ا املوح���ي بتلبي���ة 
متطلب���ات مهامه���ا املتعددة وال���ذي يعطي 

بياناً ب�رياً يف غاية اجل���راأة، وتلحق بال�شيارة 
Q30 كج���زء من جمموع���ة الطرازات املدجمة 

اجلديدة والفاخرة من اإنفينيتي.
الق���وي  بالت�شمي���م  ال�شي���ارة  وتلت���زم 
واالأني���ق الت���ي ا�شرت�ش���د به���ا يف ال�شي���ارة 
التجريبي���ة QX30 االأ�شلي���ة، ومتث���ل مزايا 
الهيكل اخلارجي املنح���وت ومظهر الكرو�س 
اأوف���ر الفري���د واملق�ش���ورة الداخلي���ة غ���ر 
املتماثل���ة اأ�شل���وب اإنفينيت���ي ال���ذي يقوده 

الت�شميم يف عمليات تطوير املنتجات.
باالإ�شاف���ة اإل���ى مظهرها الرائ���ع، تتميز 
QX30 مبظهره���ا املرتفع والتوجيه الواثق 
وامُلله���م وموقفاً مفعماً باحلركة يعززه نظام 
الدف���ع الذكي بكامل العجالت. ونتيجة لذلك، 
�ش���ارت ال�شي���ارة ق���ادرة عل���ى التعام���ل مع 
�شوارع املدينة وط���رق ال�شواحي والطرقات 

الريفية الريفية حتت جميع ظروف القيادة.

“مونيشا كي جامبر” تطلق روايتها “باهر” 

فندق الخليج يعّين فارس يقطين مديرًا عامًا 

ك����ري  �رك����ة  نظم����ت 
تري للخدمات حلقة نقا�س 
وحفل اإطالق كتاب “باهر” 
يف فندق ديفا باجلفر وهي 
رواية كتبته����ا موني�شا كي 
املناق�شة  واأب����رزت  جام����ر 
الق�شايا املهم����ة املتعلقة 
بالعن����ف املن����زل وكيف اأنه 
من املمكن ا�شتئ�شالها من 
خ����الل اجلهود  املجتمع من 

الفردية واجلماعية. 
كان النقا�����س م�شحوناً 
ت  ع����ررّ حي����ث  بالعواط����ف 

بع�س امل�شاركات يف النقا�س ب�شجاعة عن جتارب العنف املنزيل �شواء جتاربهن ال�شخ�شية اأو جتارب 
قريبة منهن.

ومن بن ما مت ذكره كان اأ�شباب �شمت ال�شحية التي ذكرتها ال�شيدة ماريتا ديا�س، وال�شيدة 
روهيني �شونديرام، وال�شيدة ثانوجة اأنيل وال�شيدة زوي جارفي�س. 

كما قدمت بارميتا بوراه ر�ؤية مهمة عن كيفية �شقوط ال�شابات املعتدى عليهن يف حب مرتكب 
العنف ب�شورة معتادة. كما ف�رت امل�رفة على النقا�س ال�شيدة فاجا انت بهاتا�شاريا �شمت ال�شحية 
بطريقتن: االأولى هي اخل�شوع واال�شت�شالم للقدر والثانية القدرة على ال�شمود والقوة حيث تنجو 
ال�شحي����ة من ال�شدمة وتقوم يف النهاية بتغر اجلاين الذي يك����ون غالبا له عالقة حميمة بال�شحية اأو 
�شدي����ق مقرب لها. اأعق����ب حلقة النقا�س ا�شتعرا�س ممتع لرحلة موني�ش����ا كموؤلفة ثم ك�شف النقاب 

الر�شم عن الكتاب والتفاعل بن املوؤلفة وال�شيوف.

اأعلنت جمموعة فنادق 
فار����س  تعي���ن  اخللي���ج 
يقطن مدي���راً عاماً لفندق 
اخلليج البحرين للموؤمترات 
و�شب���ا، وال���ذي كان يعمل 
�شابق���اً كم�شاع���د تنفيذي 
للمدي���ر الع���ام يف الفندق، 
االأغذية  اإدارة  وم�شوؤوالً عن 
وامل�روبات، باالإ�شافة اإلى 
ال�شح���ة والرتفيه من �شنة 

2007 اإل���ى 2011. وميتل���ك فار�س يقطن 
م���ا يزي���د على 19 عام���اً من اخل���رة يف جمال 
الفندقة وال�شياحة، و�شبق اأن عمل مع العديد 
م���ن �شال�ش���ل الفن���ادق العاملي���ة يف اأ�شبانيا 
ويف م�شق���ط راأ�ش���ه لبن���ان، وهو م���ن خريجي 
جامعة “لرو�س” ال�شوي�رية الإدارة الفنادق ، 
وعم���ل خالل �شنوات خرته مع �شل�شلة فنادق 
انرتكونتينت���ال يف مدريد، واأي�شا مع جمموعة 
فنادق ومنتجعات حبت���ور العاملية يف بروت 
ويف ع���ام 2011 ب���داأ العمل م���ع جمموعه اآكور 
العاملي���ة حي���ث �شغ���ل من�شب مدي���ر فندق 

�شوفتي���ل ال���زالق ث���م انتقل يف 
من�ش���ب  لي�شغ���ل   2013 ع���ام 
املدي���ر العام لفن���دق �شوفيتل 
اخل���ر خ���الل ال�شن���وات اخلم�س 

االأخرة.
و����رح الرئي����س التنفيذي 
اخللي���ج  فن���ادق  ملجموع���ة 
جارفيلد جونز قائالً: “كان لدينا 
من املر�شحن املتميزين  عدداً 
له���ذا املن�ش���ب ولك���ن فار�س يقط���ن كان 
دائم���اً خيارن���ا االأول وي�رن���ا اأن نرحب به مرة 
اأخ���رى اإلى عائل���ة فندق اخللي���ج، ونحن على 
ثقة من اأن خرة فار����س �شوف ت�شهم ب�شكل 
فع���ال يف حتقيق جناحات اأك���ر للفندق واأنه 
�ش���وف ي�ش���ع ب�شمت���ه يف تاري���خ الفن���دق”.  
واأ�شاف جونز: “اإن اأحد التحديات التي تواجه 
فار�س هو االإ����راف على االحتفاالت بالذكرى 
اخلم�شن لفندق اخلليج والتي من املزمع اأن 
تقام يف العام 2019” والتي �شت�شمل العديد 
م���ن االأن�شط���ة والفعالي���ات على م���دار العام 

احتفاال بافتتاح الفندق يف 1969.

“بن هندي الخيرية” تصطحب األطفال في يوم ترفيهي 
نظم���ت موؤ�ش�شة عب���داهلل اأحمد ب���ن هندي 
اخلري���ة يوما ترفيهيا لع���دد 20 طفالً وطفلة 
من االأطفال االأيتام املنت�شبن جلمعية ال�شنابل 
لرعاية االأيتام بالب�شيتن مبجمع ماجيك بالنيت 
لالألعاب ب�شيتي �شن���رت البحرين؛ مبنا�شبة يوم 
اليتيم وكجزء من م�شوؤوليته���ا االجتماعية نحو 
املجتم���ع واملوؤ�ش�شات اخلري���ة والتطوعية يف 
مملكة البحري���ن، بجانب العمل على زيادة وعي 
واهتم���ام املجتمع باالأطفال االأيتام وتقدمي يد 

العون لهم.  
وكان يف ا�شتقب���ال اأطف���ال اجلمعية مبجمع 
األعاب ماجي���ك بالنيت فري���ق العالقات العامة 
مبوؤ�ش�شة عب���داهلل اأحمد بن هن���دي اخلرية مع 
برنام���ج ُمعد لال�شتمت���اع باالألع���اب كافة التي 
يرغ���ب االأطف���ال يف ممار�شته���ا، وبع���د انتهاء 
االأطفال من ممار�شة االألعاب املحببة لهم كافة 
مبجمع ماجيك بالني���ت، مت ا�شطحابهم لتناول 
وجب���ة الغ���داء يف �شل�شل���ة املطاع���م العاملي���ة 
ال�شه���رة املوج���ودة مبجم���ع البحري���ن �شيتي 

�شن���رت، وال�شع���ادة تغمره���م ملعاي�شتهم تلك 
االأجواء.

و�رح اأم���ن �ر موؤ�ش�شة عب���داهلل اأحمد بن 
هندي موؤمن �شوقي “اإن رعاية االأطفال االأيتام 
واج���ب على كل ف���رد يف املجتمع، واإب���راز مثل 
هذه الفعالي���ات وت�شليط ال�ش���وء على �رورة 

العناي���ة به���م تخل���ق تالح���م وج���داين للمجتمع 
باأ����ره، وم���ن ثم ينعك����س اأث���ره باالإيجاب على 
تل���ك الفئة يف املجتمع، لذا فمن واجب كل فرد 
وموؤ�ش�شة الو�شول اإليه���م واالهتمام بهم ومد 
يد امل�شاعدة لهم؛ لك���ي نر�شم ب�شمة ال�شعادة 

على وجوههم”.

“المطاحن” تنظم دورة تدريبية لموظفاتها 

اأقام���ت �رك���ة البحرين ملطاح���ن الدقيق 
موؤخ���راً يف �شه���ر مار�س احل���ايل دورة تدريبية 
ب���ن  “املوازن���ة  عن���وان  حت���ت  ملوظفاته���ا 
احلي���اة والعمل” وذل���ك مبنا�شبة ي���وم املراأة 
العاملي وعي���د االأم، حيث �شلطت ال�شوء على 
اأهمي���ة حتقيق الت���وازن يف احلياة بن اجلانب 
العمل���ي وال�شخ�شي للموظف���ات ملا له من اأثر 
كبر على حت�ش���ن االإنتاجية واالأداء الوظيفي 
له���ن وانعكا����س ذل���ك كل���ه عل���ى �شلوكهن 

و�شخ�شياتهن.
وا�شتملت الدورة على عدة حماور كان من 
اأهمه���ا بيان مفهوم العمل الوظيفي واأهميته، 
باالإ�شافة اإلى اال�شرتاتيجيات الفاعلة يف اإدارة 
وتنظي���م الوقت لرتتي���ب االأولويات، وحتديد 
االأ�شاليب ال�شلوكية التي من �شاأنها التخفيف 
من التوتر الناجت عن �شغ���وط العمل �املنزل 

وحتقيق النجاح واال�شتقرار يف كال اجلانبن.
وقد قام ق�شم امل���وارد الب�رية وال�شوؤون 

االإداري���ة بتنظيم ه���ذه الفعالي���ة با�شت�شافة 
ن�شيب���ة املدين وهي مدرب���ة معتمدة من �ركة 
ن���ون لال�شت�ش���ارات والتدري���ب الت���ي قامت 

بتقدمي الدورة.
وق���ام مدي���ر امل���وارد الب�ري���ة وال�شوؤون 
االإداري���ة فه���د العبا�ش���ي بتك���رمي املدرب���ة 
وتقدمي الهدايا للموظفات احلا�رات تكرمياً 
لهن على اإ�شهاماتهن وتاأكيداً على دورهن يف 

حتقيق التقدم والتطور يف جميع االأ�شعدة.

“التسهيالت للسيارات” تختتم ورشة ممثلي مبيعات التجزئة

• فار�س يقطن	

الوكيل  الت�شهيالت لل�شي���ارات  اختتمت 
وامل���وزع احل�ري لعالم���ة GAC Motor يف 
مملكة البحرين ور�شة عملها ال�شنوية ملمثلي 
مبيع���ات التجزئ���ة وذل���ك بح�ش���ور الرئي�س 
للت�شهي���الت  البحري���ن  ل�رك���ة  التنفي���ذي 
التجاري���ة عادل حبيل، ونائ���ب الرئي�س االأول 
فا�ش���ل املاحوزي ونائ���ب الرئي����س للموارد 
الب�ري���ة وال�ش���وؤون االإداري���ة ح�ش���ن �شلمان 
واملدير العام ل�رك���ة الت�شهيالت لل�شيارات 

برير جا�شم. 
وا�شتملت ور�شة العم���ل على عدة حماور 
رئي�شية منها ت�شلي���ط ال�شوء على االإجنازات 
GAC M -  االنجاحات التي حققتها عالمة
tor على امل�شتوين االإقليمي والدويل، واأهم 
املوا�شف���ات واملميزات التي تتمتع بها هذه 
املحركات، والطرازات الت���ي �شتقوم ال�ركة 
بطرحها يف امل�شتقبل اإ�شافة اإلى العديد من 

املحاور االأخرى.

ن���ا نفخ���ر مب���د ج�شور  وق���ال جا�ش���م “اأنرّ
التع���اون والتوا�ش���ل بينن���ا وب���ن منف���ذي 
املبيع���ات م���ن خمتل���ف معار����س مبيع���ات 

التجزئة يف اململكة”. 
وا�ش���اف “نحن نقيم ه���ذه الور�شة للعام 
الثاين عل���ى التوايل والتي من �شاأنها ت�شليط 
ال�ش���وء عل���ى اأه���م مميزات ه���ذا الن���وع من 
 GAC Motor ال�شيارات حي���ث ا�شتطاعت
اأن تطور �شياراتها وحتقق قفزات وا�شحة”. 
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�ش���ارك املخ���رج البحرين���ي حمم���د القفا����ص 
جمهور ح�ش���ابه ال�شخ�شي على موقع “اإن�شتغرام”، 
ب�ش���ور من كوالي�ص م�شل�ش���له “مالمح ب�رش”، الذي 

عر�ص يف العام 2008.

ون����رش “القفا����ص” جمموع���ة �ش���ور، جتمع���ه 
بفريق العمل ومنهم: دينا هارون، وميالد يو�شف، 
حيث ظهر وكان يعط���ي بع�ص املالحظات يف اأحد 

امل�شاهد اخلا�شة بدينا.
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1855
ح������اك������م م�������رش 
يقرر  ب��ا���ش��ا  �شعيد 
اإن�����������ش�����اء جم��ل�����ص 
جت�����ار خم���ت���ل���ط م��ن 
واالأجانب،  امل�رشيني 
وق��د ت�����رشب م��ن هذا 
امل��ج��ل�����ص ال��ق��ان��ون 
حمل  ليحل  االأج��ن��ب��ي 
املعامالت يف ال�رشيعة 

االإ�شالمية.

1872
اف��ت��ت��اح اأب����واب 
م�شيحية  كني�شة  اأول 
يف  اليابانيون  بناها 

يوكوهاما.

1888
 ���ش��دور ال��ع��دد 
ج��ري��دة  م���ن  االأول 

املقطم بالقاهرة.

1906
زل���������زال ب���ق���وة 
على  درج���ات   8.25
م��ق��ي��ا���ص ري��خ��رت يف 
فران�شي�شكو  ���ش��ان 
ودم��ار  حريق  ي�شبب 
م�����ات ف���ي���ه ح����وايل 

3000 �شخ�ص.

1915
روالن  ط���ائ���رة   
غ�����ارو������ص ت�����ش��ق��ط 

وياأخذ اأ�شرياً.

1919
ع�شبة  اإن�������ش���اء 
اتفاقية  وف��ق  االأم���م 
وق���ع���ه���ا احل���ل���ف���اء 
املنت�رشون يف احلرب 

العاملية االأولى.

مسافات

ما الذي تخطط له حنان رضا 
من داخل االستوديو؟

البحريني���ة  الفنان���ة  �ش���اركت 
حن���ان ر�ش���ا جمهورها عرب ح�ش���ابها 
الر�شمي على موقع ال�شور والفيديو 
م���ن  “اإن�ش���تغرام” ب�ش���ورة جدي���دة 
داخل ا�ش���توديو الليايل، وذلك اأثناء 
حت�شريها لعمل فني جديد �شتك�شف 

عنه جلمهورها خالل الفرتة املقبلة.
بال�شور م�شتخدمة  وظهرت حنان 
�ش���ورتها،  عل���ى  املوؤث���رات  بع����ص 
وعلقت عليه���ا قائلة “يف ا�ش���توديو 
اللي���ايل نخط���ط عل���ى عمل ن���اري”، 
ال�ش���ور  م���ع  جمهوره���ا  وتفاع���ل 

وطالبوه���ا باالإع���الن عن ه���ذا العمل 
قريبا.

اجلدي���ر بالذك���ر اأن الفنانة حنان 
ر�ش���ا، طرح���ت يف يولي���و املا�ش���ي 
اأغنيتها “�ش���فتي اأنا”، امل�شورة على 
طريق���ة الفيدي���و كليب ع���رب قناتها 
على موق���ع الفيديوهات “يوتيوب”، 
واالأغنية من كلمات م�ش���عب البازي، 
العن���زي،  ال�ش���اعر م�ش���عب  كلم���ات 
واأحلان ر�شوان الديري، وتوزيع جالل 
حمداوي، والفيدي���و كليب من اإخراج 

خليل املالود.

السعودية تطلق قناة جديدة أول رمضان
طبيعية  غري  حركة  ال�شعودية  القناة  تعي�ص 
هذه االأيام يف اروقتها من جهابذة االعالم ومنتجي 
SBC يف  الإطالق قناة  الربامج الرتفيهية متهيداً 
ل�شهر  االأولى  الليلة  ي�شادف  والذي  �شعبان،   29
حّلتها  �شتغري  الثقافية  قناة  امل��ب��ارك.  رم�شان 
روؤي��ة  ع��ن  معلنة   ،SBC ال��ى  وتتحول  وا�شمها 
والتلفزيوين  االذاع���ة  هيئة  مظلة  حتت  خمتلفة 
تتما�شى  انها  نف�شها  عن  عرفت  وقد  ال�شعودي، 
التي ت�شهدها اململكة من  التطوير والتجديد  مع 
التطّرف.  ونبذ  واالنفتاح  الرتفيه،  الى  ال�شياحة 
مالئماً  املتزمة  الثقافة  جلباب  يعد  مل  اذاً،  هكذا 
ان  علناً  وك�شفت  وامل�شتقبلية.  احلالية  للمرحلة 
هدفها ا�شتقطاب امل�شاهد ال�شعودي اوالً وبعدها 

اخلليجي والعربي.
رف��ع��ت امل��ح��ط��ة ح��ت��ى ق��ب��ل والدت��ه��ا �شعار 
التحدي، واي�شاً رفعت ميزانية الربجمة الرم�شانية 
الى اق�شى حدودها. يف جعبتها اقوى امل�شل�شالت 
وعوامله  ام��ام  ع��ادل  ال��ك��ب��ار:  م��ن  ب���دءاً  امل�رشية 
اخلفية، يحيى الفخراين باحلجم العائلي، ي�رشا بني 
يو�شف، حممد هنيدي باأر�ص النفاق ومن النجوم 

امل����ت����األ����ق����ني 
ن��ي��ل��ل��ي ك���رمي 
ب�����اخ�����ت�����ف�����اء، 
يو�شف  وعمرو 
كذلك  ب��ط��اي��ع. 
ا�شتحوذت على 
املمثلني  اك��رب 
اخل���ل���ي���ج���ي���ني 
املالكي  ف��اي��ز 
ع�شريي  وح�شن 
اهلل  وع�������ب�������د 
ال���������ش����دح����ان. 
ي��ج��ت��م��ع ف��اي��ز 
امل������ال������ك������ي 
وح�شن ع�شريي 

اهلل  ع��ب��د  ي��ق��دم  بينما  �شات”  “�شري  ب��ربن��ام��ج 
ال�شدحان “بدون فلرت”. كما يقدم م�شل�شل �شمن 
مع   ”94 “الرحلة  وه��و  ال��واق��ع  تلفزيون  ب��رام��ج 

ابراهيم البكريي.
الرم�شانية  الرباجمية  اخلطة  �شمن  وي��درج 
من  بد  وال  االجتماعي.  النوع  من  وهو  “بالعك�ص” 

برنامج للطبخ مع ب�شمة اخلريجي.
لتفتح  ميديا  ال�شو�شيل  لعامل  اي�شاً  واجتهت 
الهواء لل�شهري خالد الفراج بربنامج “حالتنا حالة”، 
“جوائز  امل�شابقات  بربنامج  ال��ه��واء  طعمت  ثم 
ال�شعودية”. الربامج احلوارية لها ح�شة اي�شاً مع 
حيث  الرم�شاين  احلوار  بربناجمه  احلامد”  “احمد 
ي�شت�شيف �شخ�شيات م�شهورة جداً. قد يعترب من 
املبالغة مبكان املقارنة �رشيعاً مبحطة MBC على 
لكن  االيقاع  نف�ص  للمحطة على  ا�شم  اختيار  رغم 
اخلليجية  االعمال  على  ال�شكل  بهذا  اال�شتحواذ 
الذي  ال�رشيان  داوود  مديرها  قبل  من  وامل�رشية 
عر�شا  تلقيه  بعد  �شي  بي  ام  من  ا�شتقالته  قدم 
على  القائمني  ي�شع  ال�شعودي  التلفزيون  من 
�شوى  يح�شمها  لن  م�رشوعة  مناف�شة  يف  املحطني 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان 
بحيث  امل��ب��ارك 
ارق��ام  �شتحكم 
امل���������ش����اه����دة 
ال�������ش���ع���ودي���ة 
قوة  م��دى  على 
وق�����������درة ك��ل 
حم����ط����ة ع��ل��ى 
ا����ش���ت���ق���ط���اب 
امل�����ش��اه��دي��ن 
ال�����ش��ع��ودي��ني 
واخل��ل��ي��ج��ي��ني 
 29 واإن  اوال 
�شعبان لناظره 

لقريب.

    BUZZ      
أحداث

اأج���واء مريح���ة لطرح اأف���كار متط���ورة اأمام 
اأرباب العمل

ال تنفع���ل اإذا كنت ترغ���ب يف احلفاظ على 
�شخ�شيتك

طف���ح جل���دي يف اليدي���ن، لك���ن االأم���ر ال 
ي�شتدعي القلق

ال ت���رتدد يف التوج���ه اإل���ى عي���ادة الطبيب 
اليوم 

اجتهد واأظه���ر كل قدرات���ك الذهنية التي 
متتلكها 

ال ترتدد يف راأب ال�شدع بينك وبني الزمالء 

ال يجوز اأن تبعرث الطاقة يف اأمور اأو م�شاريع 
�شخيفة

ت�شعر باأنك حققت حلماً يراودك منذ 
الطفولة

الغ�ش���ب قد يجعلك غري ق���ادر على اتخاذ 
القرارات 

هن���اك م���ا يعوق���ك ع���ن التق���دم يف اجتاه 
اأهدافك 

ابتعد قدر االإمكان عن امل�شكالت واالأزمات

م�شتجدات مهنية جديدة يف طريقها اإليك

الحمل:
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القوس:

الجوزاء:

الميزان:
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الحوت:

الثور: 
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“أح�������ام م���س���م���وم���ة” ف����ي ال���ب���ي���ادر 

العلي يقطع شوطا كبيرا في تصوير “الخطايا العشر”

    منتدى البحرين للكتاب يقيم فعاليته الثامنة

يقدم م�رشح البيادر بتاريخ 27 28- ابريل على �ش���الة البحرين الثقافية م�رشحية “اأحالم 
م�شمومة” من تاأليف واخراج احمد جا�شم ومتثيل نخبة من فنانو م�رشح البيادر وهم الب�شام علي 
وعبداهلل الدرزي وحممد �ش���قر وبو�شابر وفهد الزري وعبداهلل احلمر ونورة عيد واحمد ر�شيد 
وزكريا ال�شيخ.  من جانب اخر �شي�شارك م�رشح البيادر يف مهرجان الكويت الدويل للمينودراما 
مب�رشحية من تاأليف واإخراج جمال ال�شقر بعنوان “�شاأبحر” ومتثيل الفنان ح�شن حممد، وهناك 

الكثري من االأن�شطة التي �شيقدمها م�رشح البيادر �شمن برناجمه للعام اجلاري 2018. 

شياء سبت في  
“التاسع من فبراير”

ت�ش���ارك الفنانة �ش���يالء �ش���بت يف م�شل�شل 
“التا�ش���ع من فرباي���ر” والذي يجري ت�ش���ويره 
حاليا يف الكويت للموؤلفة �شحاب، واإخراج �شائد 
ب�ش���ري الهواري، اإنتاج موؤ�ش�ش���ة نربا�ص اخلليج 
لالإنت���اج الفن���ي للمنتج ع���ادل اليحي���ى، والذي 

�شيعر�ص يف �شهر رم�شان املقبل.
ويتناول العمل عدة ق�شايا حتيط ب�شخ�شية 
الدكتور االب الذي يجد نف�ش���ه يف حلظة ما امام 
كم التحديات الت���ي تتطلب التفاف ا�رشته حوله 
من اجل جتاوز تلك اللحظات العا�ش���فة باملتغريات، والتي يج�ش���دها 
الفن���ان اإبراهي���م احلرب���ي. وي�ش���ارك فيه حمم���ود بو�ش���هري، هنادي 
الكندري، �ش���لمى �ش���امل، �شهد اليا�ش���ني، يو�ش���ف البلو�شي، عبداهلل 
البلو�ش���ي، غ���رور، حممد احل���داد، علي احل�ش���يني، نورا، �ش���باح، عماد 

العكاري، يو�شف حممد.

المسرح  عن  يتحدث  السعداوي 
ال���ت���ج���ري���ب���ي ب����أس����رة األدب������اء

عب����داهلل  القدي����ر  امل�رشح����ي  الفن����ان  يح����ل 
ال�شعداوي �ش����يفا على ا�رشة االدباء والكتاب يوم 
االحد املوافق 22 ابريل يف ندوة بعنوان “امل�رشح 
التجريبي” و�ش����يدر اللقاء الفنان خالد الرويعي، 
واملع����روف اأن ال�ش����عداوي يعت����رب رائ����د امل�رشح 
التجريب����ي يف البحرين واأخ����رج الكثري من االأعمال 
امل�رشحي����ة منه����ا: الرج����ال والبحر لع����وين كرومي 
1986، ال�ش����ديقان ملحيي الدين زنكنة 1987، 
الرهائ����ن   ،1989 احلم����دان  ليو�ش����ف  اجلاث����وم 
لع�ش����ام حمفوظ 1990، ا�شكوريال ملي�شيل دي 
غيل����درود 1993، الكمامة الألفون�ش����و �شا�ش����رتي 
1994، القرب����ان ل�ش����الح عب����د ال�ش����بور 1996، 
الطف����ل ال����ربيء ل����ربمي ت�ش����ند 1999، الكارث����ة 
لعب����د اهلل ال�ش����عداوي 2002، ال�ش����تارة املغلقة 
ملحمد عبد امللك 2003، ابني املتع�شب حلنيف 
قري�ش����ي 2003، بورتري����ه لغالي����ة قباين 2003، 
احلياة لي�ش����ت جادة خلوان رولفو 2003، ال�شاعة 

•12 ليال لعبد اهلل ال�شعداوي 2004. عبداهلل ال�شعداوي 	

حمرر م�سافات 

ينظم مرك����ز عي�ش����ى الثق����ايف الفعالية 
للكت����اب  البحري����ن  ملنت����دى  الثامن����ة 
و�ش����تكون قراءة يف كت����اب “الثقافة وانتاج 
الدميقراطي����ة” لال�ش����تاذ الدكت����ور ابراهيم 
معج����ب  االدي����ب  يقدمه����ا  غل����وم  عب����داهلل 
فه����د  الناق����د  احل����وار  و�ش����يدير  الع����دواين 
ح�ش����ني وذل����ك يوم االح����د املقب����ل املوافق 
22 ابريل عند ال�ش����اعة الثامنة م�ش����اء مبركز 
عي�ش����ى الثق����ايف. يق����ول املوؤلف غل����وم عن 
ه����ذا الكت����اب “اإن مع�ش����لة املثق����ف اليوم 
اله�شا�ش����ة الدقيق����ة يف �شخ�ش����يته، وهناك 
م�شكالت م�شتع�شية را�شخة يف وعي املثقف، 
فن�شو�شه متناق�ش����ة اإذ اإن ظاهرها ولغتها 
تتناق�ص مع الن�ش����قية ال�شلبة التي ال ميكن 
التخل�ص منها.. لذلك فاملثقف هو نف�شه من 

يقوم بهدم ما يبنيه”.
واأمل����ح غل����وم اإل����ى م�ش����األة التح����والت 

ال�شيا�ش����ية واالجتماعية والثقافية، ما اأ�شهم 
يف تر�ش����يخ حال م����ن االلتبا�ص لدى املثقف، 
هذه احلال - كما يقول - مل ي�شلم هو نف�شه 
منه����ا، لذلك فالكتاب تنطوي ف�ش����وله التي 
كتبت يف فرتات متباعدة على حماولة تقدمي 

ت�ش����ور م�ش����اد حلال االلتبا�ص هذه، والإعادة 
ج����ردة احل�ش����اب جتاه ق�ش����ايا كث����رية، ومن 
هنا كان تاأكي����د الكتاب على اأن الثقافة هي 
املحرك، وه����ي املنتجة لالأف����كار واملفاهيم 

الكربى.

• •معجب العدواين 	 اإبراهيم غلوم 	

قطع املخرج البحريني علي العلي �شوطا 
كبريا يف ت�شوير اأحداث امل�شل�شل االجتماعي 
اجلدي���د “اخلطاي���ا الع����رش” يف خمتلف مناطق 
البحرين، حيث ي�ش���ري العمل بقي���ادة املنتج 
الفنان قحطان القحطاين على اأف�شل ما يرام 
وبكل �شال�شة ومن املوؤمل اأن ينتهي ت�شوير 

العمل بداية مايو املقبل. 
امل�شل�ش���ل م���ن تاأليف ح�ش���ني املهدي 
وانت���اج الفن���ان القدي���ر قحط���ان القحطاين 

وبطول���ة ع���دد متميز م���ن ابرز جن���وم الدراما 
اخلليجي���ة ومنهم عبداملح�ش���ن النمر، عبداهلل 
ب���و �ش���هري، ن���ور، هيف���اء ح�ش���ني، قحط���ان 
القحط���اين، روان مه���دي، رمي ارحمة، عبداهلل 
ملك، فاطمة احلو�شني، �شعود بو�شهري، نور 
ال�ش���يخ، والنجمة التون�شية �شهري بن عمارة.. 
و�شي�ش���ور امل�شل�ش���ل ب���ني مملك���ة البحرين 
وال�ش���ودان ويتكون م���ن 40 حلقة تلفزيونية 
•يف جتربة درامية ثرية بامل�شامني االجتماعية. العلي خالل متابعة الت�شوير 	



للبيع.. اأغلى لوحة �سيارة يف التاريخ
 

عر����ض م�سم���م ال�سي���ارات الربيطاين، 
اأف�س���ل خان، لوحة رق���م �سياراة حتمل الرمز 
“اإف 1” للبي���ع مقابل 12 مليون و250 األف 
جني���ه اإ�سرتلين���ي، اأي ما يع���ادل 17 مليون 

و514 األف دوالر اأمريكي تقريبا.
وا�سرتى خان اللوحة العام 2008 مقابل 
440 األف جنيه اإ�سرتليني، اأي ما يعادل 629 

األف دوالر اأمريكي تقريبا. وعر�ض خان اللوحة عرب املوقع االإلكرتوين “Plates4Less”، حيث �ست�سبح 
االأغل���ى يف العامل اإن بيعت، وذلك الرتف���اع الرقم بعد اإ�سافة ال�رضائب احلكومي���ة الربيطانية، لي�سبح 
14 ملي���ون و700 األف جنيه اإ�سرتليني، اأي ما يعادل 21 مليون دوالر اأمريكي تقريبا، بح�سب �سحيفة 
“اإك�سربي����ض” الربيطاني���ة. وكان خان رف�ض عر�سا ل�رضاء لوحة �سيارت���ه املميزة مقابل 6 ماليني جنيه 
اإ�سرتلين���ي، اأي م���ا يع���ادل 8 ماليني و578 األف دوالر اأمريك���ي تقريبا، اإذ كان ال ي���زال ي�ستخدمها مع 

�سيارته “بوغاتي فريون”.

زراعة اخل�سراوات بالهواتف الذكية
مذبحة اأ�سود نادرة

يف اأوغندا
اأعلن���ت ال�سلطات االأوغندي���ة موؤخرا نفوق 
11 اأ�س���دا من اأن���واع مه���ددة لالنقرا�ض؛ جراء 
تعر�سه���ا للت�سمي���م م���ن جان���ب اأه���ايل اإحدى 
املناط���ق الريفي���ة يف البالد. وم���ن املرجح اأن 
يك���ون االأه���ايل قام���وا بت�سميم االأ�س���ود جراء 
هجومه���ا عل���ى اأبقاره���م بغر����ض افرتا�سه���ا. 
وبح�سب ما نقل���ت “�سكاي نيوز”، فاإن االأ�سود 
الت���ي نفقت كانت يف �سحة جيدة وت�سم ثالث 
لبوؤات وثماني���ة من االأ�سبال. وق���ال املتحدث 
با�سم �سلطات احلياة الربي���ة يف اأوغندا، غي�سا 
�سمبلي�سيو�ض، اإن عينات م���ن االأ�سود ودالئل 
اأخ���رى، ج���رى اإخ�ساعه���ا للتحلي���الت؛ بغر�ض 
التاأك���د مم���ا ج���رى. وو�س���ف �سيمبلي�سيو�ض، 
نف���وق االأ�س���ود باخل�سارة الك���ربى، ال�سيما اأن 
اكت�س���اف الت�سميم جرى بعد م���دة ق�سرية من 

االحتفال بيوم احلياة الربية.

جثة مقطوعة الراأ�س 
ترّوع اأملانيا

 اأطلقت ما بدت اأنها جثة مقطوعة الراأ�ض 
عملية كبرية لل�رضطة يف جنوب اأملانيا لتكون يف 
النهاية جمرد دمي���ة. وقالت ال�رضطة يف بادن- 
فورمتربغ اإن اأحد املارة الحظ ما يبدو اأنها جثة 
مقطوعة الراأ�ض مغطاة بالدم ملقاة عند جمرى 
ج���دول يف رم�ست���ال، بالقرب م���ن �ستوتغارت، 
يف وق���ت متاأخ���ر م���ن ليل���ة االإثن���ني. وط���وق 
رج���ال ال�رضطة موقع اجلرمي���ة املفرت�سة، ومت 
ا�ستدع���اء رجال االإطفاء ل�سح���ب “اجلثة” التي 

كانت ترقد يف مكان ي�سعب الو�سول اإليه.
ويف بي���ان، اأم�ض الثالثاء، قالت ال�رضطة اإنه 
مبجرد و�سول رج���ال االإطفاء اإلى املوقع تبني 

لهم اأنها يف الواقع دمية.
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األخيرة

دب يبداأ مباراة كرة قدم
 

اأث���ارت م�سه���د دب عم���الق ق���ام بح���ركات 
ا�ستعرا�سي���ة قبل مب���اراة يف ال���دوري الرو�سي 
العر����ض  ه���ذا  ح���ول  متفاوت���ة  فع���ل  ردود 
“تيم”،  “ال�س���ادم”. واأظهرت اللقط���ات الدب 

وه���و يعطي ك���رة املباراة للحكم قب���ل انطالق مباراة يف الدرج���ة الثالثة من ال���دوري الرو�سي، قبل اأن 
يقوم بالت�سفيق و�سط حتية اجلماهري. وو�سف عدد من منظمات حقوق احليوان العر�ض احلي ب� “غري 
االإن�س���اين” و”ال�س���ادم”؛ ب�سبب ا�ستغالل الدب به���ذا ال�سكل، كما اأ�ساف���ت اأن الت�رضف “يجعل مباراة 
كرة القدم معر�سة للخطر”. ونفى االحتاد الدويل لكرة القدم االدعاءات التي تقول اأن رو�سيا �ستقوم 

با�ستخدام الدب يف حفل افتتاح بطولة كاأ�ض العامل ال�سيف املقبل. 

ابتك���ر باحث���ون نظام���ا جدي���دا   
اإنتاج  ي�ستطي���ع امل�ستخ���دم مبوجب���ه 
خ�رضاوات خالية من املبيدات احل�رضية، 
ميك���ن املزارع���ون من مراقب���ة منوها 
بالهوات���ف الذكي���ة. وعر����ض االبتكار 
اجلديد يف املعر�ض االإلكرتوين الدويل 
للم�ستهل���ك 2016 يف ال����ض فيغا�ض، 

وف���ق ما اأف���ادت وكالة “رويرتز” ي���وم االثنني. والنظ���ام عبارة عن مكعب زراع���ي يعمل وفق 
برنامج بيئي، مغلق متاما لزراعة اخل�رضوات يف املاء يف مناطق مغلقة. ويقول جاك تينغ املدير 
التنفيذي لل�رضكة املنتجة )اأوبكوم( اإنه يف هذا املكعب الزراعي “الدورة الواحدة وهي نحو �ستة 
اأ�سابي���ع تنتج ما يرتاوح بني 100 و200 قطعة، وه���ذا يعتمد على نوع اخل�رضاوات املختلفة”، 
حي���ث تو�سع البذور داخل املكعب. ويت���م تفعيل دورة منو النباتات ب�سكل اآيل متاما من خالل 
ا�ستخ���دام برجميات زراعية تتاب���ع النباتات وتعدل البيئة املحيطة، مب���ا يتوافق معها وتقدم 
له���ا الكمية املثلى من الهواء وال�سوء واملياه مبا يتنا�سب مع مراحل النمو املختلفة. ويف حال 
تغيب���ك عن املن���زل، ال داعي للقلق، فمكعب���ك الزراعي مزود بالكامريات واأجه���زة اال�ست�سعار 
التي ت�سمح لك مبراقبة كل �سيء من م�ستويات احلمو�سة اإلى كمية ال�سوء من اأي مكان توجد 
فيه م���ن خالل االت�سال باالإنرتنت. ويزعم املنتجون اأن اخل����رضاوات التي تنمو يف هذا املكعب 
الزراعي الذي يعمل بالهواتف الذكية اأف�سل ل�سحتك من اخل�رضاوات االأخرى التي ت�سرتيها من 
االأ�س���واق. ويقول تينغ: “كل املياه يتم تنقيتها م���ن خالل االأ�سعة فوق البنف�سجية، فهي اآمنة 

متاما بل اأن اخل�رضاوات التي تزرع بهذه الطريقة ال حتتاج غ�سال”.

 Social
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اأول وردة تزهر  يف الف�ساء

مل تعد الورود تزهر يف احلدائق والغابات فقط، بل باتت تزهر يف الف�ساء اخلارجي. فقد 
ن����رض رائد الف�ساء االأمريكي �سك���وت كيلي �سورة على ح�سابه الر�سم���ي على موقع “تويرت”، 
م�سريا اإلى اأن الوردة التي جلبها معها من االأر�ض اأزهرت يف حمطة الف�ساء الدولية التي تدور 
يف فل���ك االأر����ض. وقال كيلي يف تغريدته التي اأعاد ن�رضه���ا 29 األف �سخ�ض: “اأول وردة تزهر 
يف الف�ساء”. والوردة من نوع زينيا، وتبنت يف مناطق جنوبي الواليات املتحدة. وتتميز زينيا 
بالطول الفارعة عند ا�ستكمال النمو )80-76 �سم(، كما اأنها حتتاج نهارا طويال ودرجة حرارة 
معين���ة؛ حتى ت�ستطي���ع النمو. وتنبت هذه ال�سجرة يف مناطق جن���وب غربي الواليات املتحدة. 
وتق���ول وكالة اإدارة الف�ساء والطريان االأمريكي���ة )نا�سا( على موقعها االإلكرتوين: “اإن وردة 
زيني���ا اخرتيت لي����ض جلمالها فح�سب، بل لت�ساعد العلماء على معرف���ة كيفية اإزهار النباتات 
ومنوه���ا يف ظل انعدام اجلاذبي���ة”. ويو�سح مدير م�رضوع النبات���ات يف الوكالة ترينت �سميث 
اأن ال���وردة اأزه���رت يف خمترب داخل حمطة الف�ساء الدولية؛ من اأج���ل معرفة الظروف التي قد 
ت�ساع���د عل���ى منو نباتات اأخرى. وب���داأت وكالة نا�سا العمل على ه���ذا امل�رضوع يف مايو 2014، 
وج���اءت هذه التجرب���ة بعد �سل�سلة جتارب انته���ت بالف�سل. ويحمل كيل���ي اأرقاما قيا�سية يف 

البقاء يف الف�ساء اخلارجي، حيث مكث يف حمطة الف�ساء الدولية 216 يوما متوا�سال.
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حتذير من “م�ستويات قاتلة” لتلوث الهواء
 حذرت منظم���ة ال�سحة العاملي���ة التابعة لالأمم 
املتحدة من “م�ستويات قاتلة” من التلوث الهوائي 
يف العدي���د من اأكرب م���دن الع���امل، واأن رداءة الهواء 
تت�سبب يف مقتل املالي���ني وتهدد بتدمري اخلدمات 

ال�سحية حول العامل.
وقالت املنظمة “اإنه���ا �ست�سدر ال�سهر املقبل 
االأرقام التي �ستثبت اأن ن�سب تلوث الهواء ارتفعت 
يف مئ���ات املناط���ق احل�رضي���ة املنكوب���ة من���ذ العام 

2014”، م�س���ددة عل���ى اأن الع���امل االآن ي�سه���د حالة 
ط���وارئ بقطاع ال�سحة العامة �ستكون لها اآثار مالية 

ال تعد وال حت�سى على احلكومات.
واأو�سح���ت اأن البيان���ات االأخرية الت���ي جمعتها 
املنظم���ة م���ن 2000 مدين���ة ح���ول الع���امل �ستظهر 
التده���ور املتزايد يف العديد م���ن االأماكن تزامناً مع 
من���و �سكانها، ما �سي���رتك مناطق كبرية حتت �سحب 
دخاني���ة ناجتة عن خليط من عوادم املركبات واأتربة 

البن���اء والغ���ازات ال�سامة من تولي���د الكهرباء وحرق 
االأخ�ساب يف املنازل.

واأ�س���ارت اإلى اأن ال�سب���اب امللوث الذي يغطي 
امل���دن كانت روؤيت���ه وا�سحة االأ�سب���وع املا�سي من 

املحطة الف�سائية الدولية خارج كوكب االأر�ض.
ووفقاً للمنظمة، ف���اإن التدهور املتزايد جلودة 
اله���واء حول الع���امل �سي�سل اإلى ح���د اأن �سخ�ض من 
ب���ني كل 8 اأ�سخا�ض يف العامل �سيعي�ض يف مدينة بها 

م�ستويات تلوث الهواء املو�سي بها.
وت�سجل االأمم املتح���دة �سنوياً 3.3 مليون حالة 
وف���اة مبك���رة ناجتة ع���ن تلوث اله���واء، نح���و ثالثة 
اأرباعه���م ميوتون من ال�سكت���ات الدماغية واالأزمات 
القلبية، حيث تت�سدر ال�سني قائمة وفيات التلوث 
الهوائي ب� 1.4 مليون �سخ�ض �سنويا، يتبعها الهند 
ب����645 األ���ف متوفى، ث���م باك�ست���ان ب���� 110 اآالف 

متوفى.

خطاأ تقني
يعطل “تويرت” موؤقتا

توق���ف موقع التوا�س���ل االجتماعي تويرت 
ع���ن العمل ب�س���كل موؤقت اأم����ض الثالثاء وفقا 
ملا اأكده عدد م���ن م�ستخدمي مواقع التوا�سل 
االجتماعي. واأظهر املوقع عند حماولة ت�سفحه 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة ر�سالة تفيد 
ب���اأن خط���اأ تقنيا قد ح���دث. ومل تظه���ر اأحدث 
التغري���دات على تويرت، فيما مل ي�سدر املوقع 
اأي بي���ان ب�س���اأن هذا اخللل. وع���اد املوقع بعد 

اأكرث من �ساعة للعمل ب�سكل �سليم.

متابعو “هاري كري�سنا” يجتمعون من اأنحاء جنوب اإفريقيا كافة؛ للم�ساركة يف املهرجان ال�سنوي “راثاياترا” يف ديربان. )اف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ض معتدل مع 
ت�ساعد االتربة يف بع�ض 

املناطق خالل النهار.

الرياح �سمالية غربية من 13 اإلى 
18 عقدة وت�سل من 20 اإلى 25 

عقدة احيانا خالل النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�سواحل 
ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�ض البحر.

درجة احلرارة العظمى 31 وال�سغرى 23 درجة مئوية.

 ذك���رت و�سائ���ل اإع���الم عربي���ة اأن املغني���ة االأمريكية ريهان���ا �ستزور اململك���ة العربية 
ال�سعودية للمرة االأولى خالل �سهر اأبريل اجلاري.

ووفقا ملجل���ة “اأرابيان بيزن�ض”، ف���اإن ريهانا �ستزور ال�سعودية ي���وم اخلمي�ض املقبل؛ 
مبنا�سبة طرح منتجاتها للتجميل هناك، التي حتمل ا�سم “فنتي بيوتي”.

و�ساركت ريهانا )30 عاما( يف االأيام املا�سية، �سورة الأحد منتجاتها للتجميل، اأمام برج 
�رضكة “اململك���ة” القاب�سة، يف العا�سم���ة ال�سعودية، الريا�ض، وغ���ردت معها: “اإين �سعيدة 

للغاية باأن اأعلن اأن “فنتي بيوتي” قادمة لل�سعودية يف 19 اأبريل”.
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