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األربعاء
19 أبريل 2017 

22 رجب 1438

ا�ضت�ضهاد 12 �ضابطا 

وجنديا �ضعوديا يف ماأرب 
�لريا����س - �لعربية.ن���ت: �أعلن���ت قي���ادة 
قو�ت �لتحالف لدع���م �ل�رصعية يف �ليمن، يف بيان 
لها �أم�س، �سقوط طائ���رة عمودية من نوع “بالك 
هوك” تابعة للقو�ت �مل�سلح���ة �ل�سعودية، �أثناء 
تاأدي���ة مهامه���ا �لعملياتي���ة يف حمافظ���ة ماأرب. 
ونتج عن �حل���ادث ��ست�سهاد 4 �سباط، و8 جنود 
م���ن �لقو�ت �مل�سلح���ة �ل�سعودية، ويج���ري حالياً 

�لتحقي���ق يف �أ�سب���اب �حل���ادث، بح�سب 
وكالة �الأنباء �ل�سعودية.

“بيت العرب” يكرم رئي�س الوزراء اليوم
بح�سور اأعالم الفكر وال�سيا�سة والثقافة وو�سط ترحيب اإقليمي وا�سع

�ملنام���ة - بن���ا: و�سط ترحي���ب و��سع من 
�أو�ساط وفعاليات �سيا�سية وفكرية وثقافية 
و�أكادميي���ة عربية، ويف �أجو�ء �حتفالية كبرية، 
متنح جامعة �لدول �لعربية مبقرها يف �لقاهرة 
�ليوم )�الأربعاء( رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �لأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليفة 
“درع جامع���ة �لدول �لعربية للريادة يف جمال 
�لعمل �لتنموي �لعرب���ي”؛ تقدير� لإ�سهامات 
�سم���وه يف �ملج���ال �لتنم���وي ودوره �لر�ئد يف 
�لتحدي���ث �ل�سام���ل و�لنه�س���ة �حل�سارية يف 
مملك���ة �لبحري���ن، �إ�سافة �إلى دع���م وم�ساندة 
�سم���وه �مل�ستمرة ل���كل ما من �ساأن���ه �أن يعزز 

�لعمل �لعربي �مل�سرتك.
و�ستكون �لحتفالية �لت���ي �سيقوم فيها 
�لأمني �لعام جلامعة �ل���دول �لعربية �أحمد �أبو 

�لغي���ط مبنح �سم���وه �لدرع بح�س���ور عدد من 
كبار رجال �ل�سيا�سة و�لفكر و�لثقافة و�لأدب 
و�لإع���ام و�لأكادمييني �لعرب، مبثابة تكرمي 
ململك���ة �لبحري���ن وم���ا حققت���ه م���ن �إجناز�ت 

تنموية ر�ئدة يف ظل قيادتها �حلكيمة.
وياأت���ي تك���رمي �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي 
رئي�س �لوزر�ء من جامعة �لدول �لعربية )بيت 
�لع���رب( ليرتج���م م���دى تقدي���ر �جلامعة ملا 
�أر�س���اه �سموه من بناء تنموي يعد م�سدر فخر 
و�عتز�ز عل���ى �ل�سعيد �لعربي، و�عتبار �سموه 
�سخ�سي���ة عربي���ة د�عمة لكل م���ا يحافظ على 
�لت�سامن و�لعمل �لعربي �مل�سرتك، وم�ساندة 

ل���كل جهد غايته تقوي���ة �أركان �لبيت 
�لعربي.

يخت�ص بنظر اجلرائم املا�سة باأمن الدولة اخلارجي

العاهل يقر تعديل “الق�ساء الع�سكري”
�ملنام���ة - بن���ا: �س���ادق عاه���ل �لب���الد 
�ساح���ب �جلالة �ملل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل 
خليف���ة، فاأ�س���در قانون���ا رق���م )12( ل�سنة 
2017 بتعديل بع�س �أحكام قانون �لق�ساء 
�لع�سك���ري �ل�سادر باملر�س���وم بقانون رقم 
)34( ل�سن���ة 2002، وذل���ك بع���د �إقر�ره من 

جمل�سي �ل�سورى و�لنو�ب.
وج���اء يف �مل���ادة �الأولى �أن���ه ُي�ساف �إلى 
قانون �لق�ساء �لع�سكري �ل�سادر باملر�سوم 
بقانون رق���م )34( ل�سن���ة 2002 مادة )17 

مكرًر�(.
وتن�س �ملادة عل���ى �خت�سا�س �لق�ساء 
�لع�سكري بنظ���ر �جلر�ئم �جلناي���ات �ملا�سة 
باأمن �لدول���ة �خلارج���ي و�ملن�سو�س عليها 
يف �لف�س���ل �لأول من �لباب �لأول من �لق�سم 
�خلا����س يف قانون �لعقوبات، متى وقعت يف 
�لعمليات �لتي تتولها قوة دفاع �لبحرين �أو 
يف حال �لإرهاب �مل�سلح من �خلارج، و�جلر�ئم 
�لت���ي تقع يف نطاق �لأماك���ن �خلا�سعة لقوة 
دف���اع �لبحري���ن �أو �حلر����س �لوطن���ي مبا يف 

ذلك �ل�سفن و�لطائر�ت و�ملركبات و�ملباين 
و�ملع�سك���ر�ت و�ملن�س���اآت ومناطق �لتمركز 

�لتقدم للقو�ت  و�ملناور�ت وحماور 
2ومو�قع �لعمليات.

 

ت���ّوج رئي����س �لحت���اد �لبحريني لك���رة �ل�سلة 
�سمو �ل�سي���خ عي�سى بن علي بن خليفة �آل خليفة، 
فري���ق �ملنامة بطالً ل���دوري زين �لدرج���ة �الأولى، 
عقب ف���وزه عل���ى �ملح���رق، بنتيج���ة )81/79(، 
يف �ملب���ار�ة �لنهائي���ة �لثالثة �لتي ج���رت بينهما 
�أم�س على �سالة مدينة خليف���ة �لريا�سية مبدينة 
عي�س���ى و�سط ح�سور عدد م���ن �مل�سوؤولني وكبار 
�لبحرين���ي.   �لريا�س���ي  �ل�س���اأن  يف  �ل�سخ�سي���ات 
ومتك���ن �ملنام���ة م���ن �ملحافظ���ة على لقب���ه بطا 
مل�سابق���ة دوري زي���ن، و��ستح���ق �لف���وز باللقب 
�خلام����س على �لتو�يل و�ل�21 يف تاريخه؛ ليو��سل 
�لنف���ر�د بالرق���م �لقيا�سي يف عدد م���ر�ت �لفوز 
بالبطول���ة. و�أ�ساد �سمو رئي�س �الحت���اد �لبحريني 
لك���رة �ل�سلة ب���الأد�ء �لقوي و�ملتمي���ز �لذي قدمه 

فريق���ا �ملنام���ة و�ملح���رق يف �ملبار�ة 
�خلتامية للبطولة.

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اأ�ساد بالأداء القوي واملتميز

املـنــامــة بـطــال لــدوري الـ�سـلــة

القانون العقاري اجلديد يحمي احللقة الأ�سعف

 يف تقرير ن�سرته “رويرتز”

����رع جمل����س �لن���و�ب �أم����س يف مناق�سة 
م�روع قانون ينظم �لقطاع �لعقاري.

 و�أنهى �لنو�ب حتى جل�سة �أم�س مناق�سة 
11 مادة ت�سمل �لديباجة و�لتعريفات و�لباب 
�لأول �ملتعلق مبوؤ�س�س���ة �لتنظيم �لعقاري، 
حي���ث مت تاأجي���ل �لت�سويت عل���ى �ملادة 9 
من �لقانون �ملخت�سة بالتفتي�س و�ل�سبطية 
�لق�سائية و�لتحقيق و�مل�ساءلة؛ لوجود عدد 

من �لتعديات �ملقرتحة على �ملادة.
وقب���ل �لت�سويت عل���ى مب���ادئ و�أ�س�س 
�مل����روع بقان���ون، ق���ال �لنائ���ب عبد�حلميد 
�لنج���ار �إن �لقان���ون من �ساأن���ه �أن يحفظ حق 
�حللق���ة �لأ�سع���ف يف �ل�ساأن �لعق���اري، وهو 

�ملو�طن.
ور�أى �لنائ���ب حممد مياد �أن �لقانون يف 
جملة مبادئ���ه و�أ�س�سه ميث���ل حماية حقيقية 

•7للمتعاملني يف �لقطاع �لعقاري.  مرت�سى �ل�سندي	

ال�سندي دليل على ا�ستهداف اإيران للبحرين

ك�سف تقرير �ري، �طلعت عليه وكالة "رويرتز"، �أن هناك تهديد� متز�يد �خلطورة 
يف �لبحري���ن من خال �نت�سار خايا كثرية مدجج���ة بال�ساح متول من طرف �إير�ن، و�أن 

�مل�سلحني ي�ستفيدون من برنامج تدريبي متقدم، ينظمه �حلر�س �لثوري �لإير�ين.
وذكرت �لوكالة �أن عدد� �سغري� من �ملهاجرين ورجال �لدين من �لبحرين جتمعو� 
يف فرب�ي���ر مبدين���ة قم لتاأبني �ملت�سدد ر�س���ا �لغ�رة �لذي قت���ل يف معركة بالأ�سلحة 
�لناري���ة مع قو�ت �لأم���ن. و�أ�سافت �أن مرت�س���ى �ل�سندي )�لهارب �إل���ى �إير�ن( �لذي 
ت�سعه �لوليات �ملتحدة يف قائمة خا�سة لاإرهابيني �لعامليني، قال يف كلمة �لتاأبني 
�إن "خي���ار �ملقاومة بد�أ يت�س���ع وينت�ر على �لأر�س". و�عت���ربت �لوكالة �أن هذ� �للقاء 

8ي�سلط �ل�سوء على �زدياد نفوذ �إير�ن يف �سفوف ف�سيل م�سلح يف �لبحرين.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

اإن�ساء  �سرف” تدر�ص  “في�سل 
جممع �سكني مبدينة حمد

 “روتاري ال�سلمانية” ينظم ندوة لتوثيق 

�سناعة ال�سينما البحرينية

�سمو ال�سيخة ثاجبة لـ “$”: البحرين 

ودول التعاون متتلك مواهب متميزة 

اقتصاد البالد

مسافات البالد
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“درع الريادة” تقدير لدور �سموه الرائد يف النه�سة احل�سارية
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لق���د حقق رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
بتفرد �سديد ومتيز �أ�سد �ملعادلة �ل�سعبة و�أوجد �تفاقا مل ن�سهده من قبل بني �لدول 
و�ملنظم���ات وبني �لأفر�د و�جلامع���ات حول �سخ�سية وقيمة ودور �سم���وه، فاأينما حل 
يلق���ى �حلفاوة و�لتكرمي غ���ري �مل�سبوقني يف عاملنا �لذي يختلف على كل �سيء وحول 
كل �سيء، لكنه يتفق على تقدير �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة يف كل زمان ومكان.
�إن هذ� �لإجماع �لعربي و�لعاملي على �سخ�سية �سموه مل يكن وليد �سدفة ومل ياأت 
من فر�غ، و�إمنا هو نتاج عو�مل عدة يتطلب توفرها جهد� �ساقا وعما متو��سا، مبتكر 
يف �أد�وت���ه ونبيل يف �أهد�فه وغاياته ك���ي يفر�س نف�سه بهذه �لقوة وهذه �ل�ستمر�رية 

على �جلميع ويحقق هذ� �لتفاق.
لق���د فر�س �سموه مملكة �لبحرين على �ملجتمع �لدويل �لذي بات يرتقب �إبد�عات 
�سم���وه ومنجز�ته �لتي تخرتق �حلدود وجتذب �ل�سمع و�لب�ر لقوتها يف �لتاأثري ودورها 
�لعظي���م يف �لتنمي���ة و�لتقدم مما يجعلها منوذًجا يج���ب �أن يحتذى من قبل جميع دول 

�لعامل.
ها ه���ي جامعة �لدول �لعربية وهي متنح �سمو �لأم���ري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
درع �لعم���ل �لتنموي؛ عرفاًنا بقيمة عط���اء�ت �سموه �ملتميزة يف جمال �لتنمية �لب�رية، 
فاإنها تعطي ر�سالة جديدة للعامل باأن يظل على مقربة ومتابعة ل�سموه كرجل دولة من 
طر�ز فريد وقائد تنموي عظيم يعد من �أبرز رموز �لتنمية يف �لعامل، لي�س على �ل�سعيد 
�لنظري �ملوجود بالكتب من دون �أن يجد له �سدى، بل باخلطو�ت �جلريئة و�لب�سمات 
�لو��سح���ة لاأعمال �لتي يقوم بها و�ملب���ادر�ت �لتي ينفذها و�مل�روعات �لتي ينجزها 

وما لها من �نعكا�سات �إيجابية عميقة على خمتلف مناحي �حلياة.
�ملتتبع له���ذه �ل�سل�سلة �مل�رصق���ة و�ملتو��سلة من �لتك���رمي و�لتبجيل �لتي حظي 
به���ا �سم���وه لبد له و�أن يتمع���ن يف دللت هذ� �لتنوع �س���و�ء يف م�سادرها ما بني دول 
ومنظم���ات عاملية مرموقة �أو يف جمالتها ما بني �لتنمية و�لبناء �إلى �لتعاي�س و�ل�سام 

وغريها من �ملجالت �لتي تفيد �سعبه و�أمته و�لعامل باأ�ره.
ح���ري بالباحث���ني و�خل���رب�ء وقبل ذلك ق���ادة �ل���دول و�لروؤ�س���اء �أن يت�ربو� بفكر 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ويقتدو� باأعماله وينهلو� من 
مرئياته، ففيها �خلري لعلومهم وفيها �لنفع لأوطانهم و�لرخاء ملجتمعاتهم و�ل�سعادة 

ل�سعوبهم.
و�إنن���ا نبارك ل�سم���و �لأمري خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة منح���ه درع جامعة �لدول 
�لعربي���ة يف �لعمل �لتنم���وي، �سائلني �هلل تعالى �أن يحفظ �سم���وه وميده مبديد �لعمر 

وبال�سحة و�لعافية؛ لي�ستمر يف عطائه لأبناء �سعبه و�أمته ولاإن�سانية جمعاء.

مؤنس المردي

كل هذا اإلجماع

توقع  �سفر  مكتب   75
وثيقة لتجميد “ال�سمان”

وقع 35 من �أ�سح���اب مكاتب �ل�سفر و�ل�سياحة 
�أم����س وثيق���ة لتجميد ق���ر�ر تقدمي خط���اب �سمان 
م����ريف من مكات���ب �ل�سف���ر بقيم���ة 10 �آلف دينار 
قابل للت�سييل من دون قيد �أو �رط ل�سالح �سوؤون 
�لطري�ن �ملدين. ومن �ملقرر �أن توقع مكاتب �أخرى 

على �لوثيقة، لي�س���ل عددها �لإجمايل �إلى 
75 مكتًبا.

 اأمل احلامد

11

را�سد الغائب و�سيد علي املحافظة
حمرر ال�س�ؤون املحلية

17 16• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة توج �ملنامة ببطولة دوري �ل�سلة	

حممد الدرازي

• جالة �مللك	
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امللك ي�سدر قانونا بتعديل بع�ض اأحكام “الق�ساء الع�سكري”

امللتقى العلمي يربز القدرات االبتكارية لدى الطالب 

برامج “املربة اخلليفية” لتعميق قيم الوالء وتر�سيخ االنتماء

يخت�س باجلرائم الواقعة يف االأماكن اخلا�شعة لقوة الدفاع اأو احلر�س الوطني

“اأوملبياد الروبوتات العاملي ال�شابع” ينطلق اليوم... خالد بن حمد: 

جهود ملمو�شة للمربة يف خدمة املجتمع... وزير اخلارجية:

املنامة - بنا: �شادق عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، 
 2017 ل�شن���ة   )12( رق���م  قانون���ا  فاأ�ش���در 
بتعديل بع�س اأحكام قانون الق�شاء الع�شكري 
ال�ش���ادر باملر�شوم بقانون رق���م )34( ل�شنة 
2002 وذلك بعد اإقراره من جمل�شي ال�شورى 

والنواب جاء فيه:
املادة االأولى:

ُي�ش���اف اإل���ى قان���ون الق�ش���اء الع�شكري 
ال�ش���ادر باملر�شوم بقانون رق���م )34( ل�شنة 
2002 مادتان جديدت���ان برقمي )17 مكرراً( 

و)17 مكرراً 1(، ن�شهما االآتي:
م���ادة )17 مكرراً(: ا�شتثناًء مما ورد يف اأي 
قانون اآخ���ر، يخت�س الق�ش���اء الع�شكري بنظر 
اجلرائم االآتية عن���د ارتكابها عمداً من �شخ�س 
غري خا�شع الأح���كام هذا القانون ب�شفته فاعالً 

اأو �رشيكاً داخل اململكة اأو خارجها:
اأ- اجلنايات املا�شة باأمن الدولة اخلارجي 
واملن�شو�س عليها يف الف�شل االأول من الباب 
االأول م���ن الق�شم اخلا�س يف قانون العقوبات، 
مت���ى وقع���ت يف العمليات الت���ي تتوالها قوة 
دف���اع البحري���ن اأو يف ح���ال اإره���اب م�شلح من 

اخلارج.

ب- اجلرائ���م التي تقع يف نط���اق االأماكن 
اخلا�شع���ة لق���وة دف���اع البحري���ن اأو احلر����س 
الوطن���ي مب���ا يف ذل���ك ال�شف���ن والطائ���رات 
واملركبات واملب���اين واملع�شكرات واملن�شاآت 
ومناطق التمركز واملن���اورات وحماور التقدم 

للقوات ومواقع العمليات.
ج- اجلرائ���م الت���ي تق���ع عل���ى اأم���وال اأو 
ممتل���كات اأو مع���دات اأو اآلي���ات اأو مهم���ات اأو 
ات�ش���االت اأو اأ�شي���اء اأو اأ�شلح���ة اأو ذخائ���ر اأو 
�شج���الت اأو وثائق اأو اأ����رشار قوة دفاع البحرين 
اأو احلر����س الوطني وكاف���ة متعلقاتهما اأينما 

وجدت.
د- اجلرائ���م الت���ي ترتكب �ش���د منت�شبي 
ق���وة دفاع البحري���ن اأو احلر����س الوطني متى 
وقع���ت ب�شب���ب اأو مبنا�شب���ة تاأديته���م اأعمال 

وظيفتهم.
ه����- اجلرائ���م التي تق���ع عل���ى املن�شاآت 
احليوي���ة اأو املهم���ة اأو املواكب الر�شمية متى 
كان تاأمينه���ا اأو حرا�شتها حتت م�شوؤولية قوة 

دفاع البحرين اأو احلر�س الوطني.
و- اجلرائ���م املرتبط���ة ب���اأي م���ن اجلرائم 

الواردة يف البنود ال�شابقة.
ويج���وز للق�ش���اء الع�شكري اإحال���ة اأي من 

اجلرائ���م الداخل���ة يف اخت�شا�شه وفق���اً للبنود 
ال�شابق���ة اإل���ى الق�ش���اء امل���دين اأو الأي جه���ة 

ق�شائية خمت�شة.
مادة )17 مكرراً 1(:

ا�شتثناًء مما ورد يف اأي قانون اآخر، للنائب 
الع���ام بعد موافقة الق�شاء الع�شكري اأن يحيل 
اإلى ه���ذا الق�شاء اأي م���ن اجلنايات الواردة يف 
قانون حماية املجتمع من االأعمال االإرهابية اأو 

اأي من اجلنايات املا�شة باأمن الدولة اخلارجي 
االأول  الف�شل���ن  يف  وال���واردة  الداخل���ي  اأو 
والث���اين من الباب االأول من الق�شم اخلا�س يف 

قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم.
املادة الثانية:

ُي�شتب���دل بن����س املادة )46( م���ن قانون 
الق�شاء الع�شك���ري ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )34( ل�شنة 2002، الن�س االآتي:
مادة )46(:

تخت����س املحاك���م الع�شكري���ة بالف�ش���ل 
يف الدع���اوى الداخل���ة يف اخت�شا����س الق�ش���اء 

الع�شكري وفقاً الأحكام هذا القانون.
املادة الثالثة:

حتال اإلى الق�شاء الع�شكري جميع الدعاوى 
التي اأ�شبح���ت من اخت�شا�ش���ه مبقت�شى هذا 
القان���ون، م���ا مل تكن قد رفع���ت اإلى املحكمة 

املخت�شة قبل العمل باأحكامه.
املادة الرابعة:

على رئي�س جمل�س ال���وزراء والقائد العام 
لقوة دفاع البحرين وال���وزراء ورئي�س احلر�س 
الوطني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 
القان���ون، وُيعمل به من الي���وم التايل لتاريخ 

ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.

حتت رعاية النائب االأول لرئي�س املجل�س 
االأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة، رئي����س االحتاد 
البحرين���ي الألعاب القوى �شمو ال�شيخ خالد بن 
حمد اآل خليفة، تنطلق اليوم )االأربعاء( الن�شخة 
ال�شابع���ة م���ن اأوملبي���اد الروبوت���ات العاملي 
)WRO2017(، والذي ياأتي �شمن مبادرات 
 AMA مدر�ش���ة  بتنظي���م  العلمي���ة،  �شم���وه 
الدولية بال�رشاكة م���ع وزارة الرتبية والتعليم، 
وهيئ���ة البحري���ن لل�شياح���ة واملعار�س، على 
م���دار يومن متتال���ن ب�شالة مرك���ز البحرين 

الدويل للمعار�س. 
واأكد �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة، 
اأن ا�شتم���رار ه���ذا امللتقى العلم���ي يف ن�شخته 
ال�شابعة على التوايل يوؤك���د حتقيقه االأهداف 
الت���ي م���ن �شاأنه���ا اإب���راز الق���درات االإبداعية 
واالبتكارية لدى الط���الب والطالبات يف جمال 
العلوم والتكنولوجيا، معربا �شموه عن اعتزازه 
وفخ���ره بهذا التجمع العلم���ي الذي �شيكون له 
االأثر االإيجابي يف تطّور وارتقاء احلركة العلمية 

مبملكتنا الغالية.
ه���ذه  مث���ل  اإقام���ة  اأن  �شم���وه  واأ�ش���اف 
الفعالي���ات على اأر�س اململك���ة، يعك�س مدى 

التط���ور الذي �شهده التعليم يف االآونة االأخرية 
بف�شل رعاية ودعم القيادة الر�شيدة للنهو�س 
يف هذا القطاع املهم، والذي يعترب هو اأ�شا�س 
االأمم يف موا�شلة الدميومة التنموية ال�شاملة. 

واأ�شار �شموه اإلى اأن هذه التظاهرة العلمية 
�شت�شاه���م يف تخري���ج جيل قادر عل���ى االإبداع 
واالبتكار مبا ينعك����س على حتقيق التطلعات 
باال�شتفادة منهم يف زي���ادة االأداء واالنتاجية، 
موؤكداً اأنها فر�شة للم�شاركن باإبراز مواهبهم 
البتكار ما هو جديد يف عامل الروبوتات، والذي 
ي�شهم يف تطوي���ر املهارات التعليمية لديهم، 
متمنيا جلميع الط���الب والطالبات امل�شاركن 

التوفيق والنجاح.

 الفريق الفائز يتأهل ألولمبياد 
العالم في كوستاريكا 

 وي�ش���ارك يف ه���ذا احلدث اأك���ر من 100 
مدر�ش���ة خا�ش���ة وحكومي���ة بجمي���ع املراح���ل 
عل���ى  امل�شارك���ون  ويتناف����س  الدرا�شي���ة، 
تقدمي اأف�ش���ل ابتكار وت�شمي���م وبناء جم�شم 
روبوت���ات، حي���ث �شيح�ش���ل الفري���ق الفائ���ز 

احلائ���ز عل���ى املرك���ز االأول فر�ش���ة التاأه���ل 
للم�شاركة باأوملبي���اد العامل التي ت�شت�شيفها 

كور�شتاريكا يف نوفمرب املقبل.
وته���دف الفعالي���ة، اإل���ى دف���ع الط���الب 
والطالب���ات لالبت���كار العلم���ي، ع���رب منحه���م 
الفر�ش���ة الإطالق قدراته���م واإمكاناتهم، حيث 
مينحهم التعرف على املبادئ والطرق العلمية 

احلديث���ة يف جم���ال تكنولوجي���ا املعلوم���ات، 
وي�شاهم يف تنمية وتطوير القدرات االت�شالية 
واملعرفي���ة واالرتق���اء اإل���ى م�شت���وى االإب���داع 
ويعزز اأُطر التع���اون بن اأفراد الفريق الواحد 
مع اكت�شابهم مهارات جديدة تعليمية جديدة، 
تنعك�س ب�شورة اإيجابية على خمرجات التعليم 
وت�شاهم كذلك اإل���ى تطوير احلركة التعليمية 

باململكة.
وكان���ت اللجن���ة املنظمة له���ذه الفعالية 
هي���اأت االأج���واء املنا�شب���ة باملوق���ع النط���الق 
املناف�شات يف ن�شختها ال�شابعة، والتي تعترب 
من اأهم واأبرز الفعاليات التعليمية التي تنظم 
�شنوي���ا على م�شت���وى البحري���ن، والتي تهتم 
بالتعريف والرتوي���ج والت�شجيع على اكت�شاب 
االإب���داع  نح���و  والدف���ع  اجلدي���دة  امله���ارات 
واالبت���كار يف التعلي���م؛ من اأجل اإب���راز مواهب 
طالب وطالبات البحري���ن الذين �شيكون على 
م�شوؤولي���ة  القري���ب  امل�شتقب���ل  عاتقه���م يف 
ال�شامل���ة  التنموي���ة  العملي���ة  يف  امل�شارك���ة 
مبختل���ف قطاعات الدولة، والذي يحقق ما جاء 

يف روؤية البحرين 2030.

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل وزي���ر اخلارجية ال�شيخ 
خال���د ب���ن اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة، يف مكتبه 
بالدي���وان الع���ام لل���وزارة اأم�س ال�شيخ���ة هالة بنت 
حممد اآل خليفة، وال�شيخة هند بنت علي اآل خليفة، 
ع�شوت���ي جمل�س اأمن���اء موؤ�ش�شة امل���ربة اخلليفية، 

واملدير التنفيذي للموؤ�ش�شة �شبا �شيادي.
وخالل اللق���اء، رحب وزي���ر اخلارجي���ة باأع�شاء 
باجله���ود  م�شي���ًدا  اخلليفي���ة،  امل���ربة  موؤ�ش�ش���ة 
امللمو�ش���ة للموؤ�ش�ش���ة يف خدمة املجتم���ع خ�شو�شا 
ال�شب���اب، واإ�شهامات املوؤ�ش�ش���ة يف جمايل التعليم 
والتدري���ب وما تنفذه من برامج لتعميق قيم الوالء 
وتر�شيخ االنتماء للوطن واإعداد �شباب موؤهل علمياً 
وعملياً؛ ليكون عن�رشاً مهماً وداعماً مل�شرية التنمية 
والتق���دم يف مملك���ة البحري���ن، متمنًي���ا للموؤ�ش�شة 

وجميع القائمن عليها كل التوفيق وال�شداد.

م���ن جانبهم، اأع���رب اأع�ش���اء موؤ�ش�ش���ة املربة 
اخلليفي���ة ع���ن �شعادته���م بلق���اء وزي���ر اخلارجية، 
كل  يف  البحرين���ي  لل�شب���اب  لدعم���ه  وتقديره���م 

املج���االت، وحر�ش���ه عل���ى التوا�ش���ل م���ع امل���ربة 
اخلليفي���ة ودع���م اأن�شطته���ا وفعالياته���ا كافة، اإذ 
قدم اأع�ش���اء املوؤ�ش�شة عر�شاً ع���ن “ملتقى املربة 

االأول... اأث���ر القي���ادة والريادة والتط���وع يف تنمية 
ال�شب���اب”، وال���ذي �شي�ش���ارك فيه وزي���ر اخلارجية 

كاأحد املتحدثن الرئي�شن.

• جاللة امللك	

• �شمو ال�شيخ خالد بن حمد	

• وزير اخلارجية م�شتقبالً ال�شيخة هالة بنت حممد وال�شيخة هند بنت علي	

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
برقي���ة �شك���ر جوابية م���ن رئي����س جمهورية 
اليون���ان بروكبيو����س بافلوبولو�س ردا على 
برقية جاللته املهنئة مبنا�شبة اليوم الوطني 
جلمهوري���ة اليون���ان، �شمنه���ا خال�س �شكره 
وتقدي���ره جلالل���ة امللك عل���ى م�شاعر جاللته 
الطيبة النبيلة، متمنيا جلاللته موفور ال�شحة 
وال�شعادة ول�شعب مملكة البحرين املزيد من 
التطور والنماء.  كما بعث جاللته برقية تهنئة 
اإلى رئي�س جمهورية زمبابوي روبرت موجابي 
مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده، اأعرب جاللته 
فيه���ا عن اأطيب تهاني���ه ومتنياته له موفور 

ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
ورئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي 
االأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة برقيتي 
الرتكي���ة  اجلمهوري���ة  رئي����س  اإل���ى  تهنئ���ة 
ال�شقيق���ة رجب طي���ب اأردوغ���ان، عربا فيها 
عن خال�س تهانيهما له مبنا�شبة جناح عملية 
اال�شتفت���اء ال�شعب���ي العام عل���ى التعديالت 
اأن  الد�شتوري���ة، معرب���ن ع���ن متنيات���ه يف 
ت�شه���م هذه التعدي���الت يف حتقيق مزيد من 
االإجنازات والتنمي���ة، متمنيا الرئي�س الرتكي 
وللجمهوري���ة  والعافي���ة  ال�شح���ة  موف���ور 
الرتكية و�شعبه���ا ال�شقيق مزيدا من التقدم 

واالزدهار. 

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العهد نائب 
القائ���د االعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة  برقية �شك���ر جوابية من 
عاه���ل اململكة العربي���ة ال�شعودية ال�شقيقة 
خ���ادم احلرمن ال�رشيفن املل���ك �شلمان بن 
عبد العزيز اآل �شعود، رداً على برقية التعزية 
واملوا�شاة التي بعث بها �شموه اإليه يف وفاة 
املغفور له ب���اإذن اهلل تعالى االمري �شعد بن 
في�شل ب���ن عبدالعزي���ز ال �شع���ود، �شمنها 
خ���ادم احلرم���ن ال�رشيف���ن خال����س �شك���ره 
وتقدي���ره ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 
على م�شاعر �شموه االأخوي���ة الكرمية، متمنياً 

ل�شموه وافر ال�شحة وال�شعادة.
�شك���ر  برقيت���ي  �شم���وه  تلق���ى  كم���ا 
جوابيت���ن مماثلت���ن م���ن اأخي���ه ويل العهد 
نائب رئي�س جمل����س الوزراء وزي���ر الداخلية 
باململكة العربية ال�شعودي���ة �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري حممد ب���ن نايف بن عبدالعزيز 
اآل �شع���ود، وويل ويل العه���د النائ���ب الثاين 
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ري حممد بن �شلم���ان بن عب���د العزيز اآل 

�شعود.
كذلك تلقى �شموه برقي���ة �شكر جوابية 
من رئي����س جمهورية م�رش العربية عبدالفتاح 
ال�شي�ش���ي رداً على برقية �شم���وه املعزية له 
يف �شحاي���ا االنفجاري���ن االإرهابي���ن، اللذين 
ا�شتهدف���ا كني�ش���ة م���ار جرج����س يف مدين���ة 
طنطا �شم���ال القاهرة والكني�ش���ة املرق�شية 
يف اال�سكندري���ة واللذين اأ�سف���را عن �سقوط 

ع�رشات ال�شحايا وامل�شابن.
وتلق���ى �شم���وه برقية �شك���ر جوابية من 
ويل عهد امارة الفجرية �شمو ال�شيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�رشقي ردا على برقية التعزية 
واملوا�ش���اة التي بعث به���ا �شموه اليه بوفاة 
املغفور له باإذن اهلل تعالى �شمو ال�شيخ حمد 
بن �شيف ال�رشقي نائب حاكم اإمارة الفجرية.

بع���ث ويل العه���د نائب القائ���د االعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االم���ري �شلمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة برقية تهنئ���ة اإلى رئي����س جمهورية 
زمباب���وي روبرت جابريل موجاب���ي، مبنا�شبة 

ذكرى ا�شتقالل بالده.
واأع���رب �شم���وه يف الربقي���ة ع���ن اأطيب 
تهاني���ه ومتنيات���ه لرئي�س زمباب���وي موفور 

ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

العاهل يتلقى �شكر 
رئي�شي اليونان وزمبابوي

 العاهل ورئي�س الوزراء 
يهنئان الرئي�س الرتكي

ويل العهد يتلقى عددا 
من برقيات ال�شكر

... و�شموه يهنئ زمبابوي 
بذكرى اال�شتقالل 

وزير اخلارجية يت�سلم اعتماد �سفري ماليزيا اجلديد
املنام���ة - بنا: ا�شتقب���ل وزير اخلارجية 
ال�شيخ خال���د بن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة، 
يف مكتبه بالديوان العام للوزارة اأم�س �شفري 
ماليزيا املعن ل���دى مملكة البحرين اأغو�س 
�ش���امل بن حاجي يو�شف، حي���ث ت�شلم ن�شخة 

من اأوراق اعتماده �شفرًيا ملاليزيا ال�شديقة 
لدى مملكة البحرين.

وخ���الل اللق���اء، رح���ب وزي���ر اخلارجي���ة 
ا م�شار  ب�شف���ري ماليزي���ا املع���ن، م�شتعر�شً
عالقات ال�شداق���ة املتميزة ب���ن البلدين، 

وما تت�شم به من تطور م�شتمر وفر�س دائمة 
لتو�شي���ع اأف���ق التع���اون امل�ش���رتك، منوًها 
بتجرب���ة ماليزي���ا الناجحة يف جم���ال التنمية، 
متمنًيا ل�شف���ري ماليزيا املعن كل التوفيق 
يف عمل���ه. م���ن جانب���ه، اأكد اأغو����س �شامل بن 

حاج���ي يو�ش���ف اعت���زاز ماليزي���ا بعالق���ات 
ال�شداقة الوثيقة مع مملكة البحرين، موؤكًدا 
اأنه �شيبذل ق�شارى جه���ده لتنمية التعاون 
امل�ش���رتك عل���ى امل�شتويات كاف���ة، متمنًيا 

ململكة البحرين دوام االزدهار والتقدم.
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وزارة  �ستق���وم  بن���ا:   – املنام���ة 
املوا�سالت واالت�ساالت خالل الفرتة 
القادم���ة بطرح مزاي���دة عامة للوحات 
جدي���دة ل�سي���ارات االأج���رة يف مملك���ة 

البحرين.
و�رصح���ت وكي���ل ال���وزارة للنقل 
ال���ربي والربي���د م���رمي جمع���ان ب���اأن 
ال���وزارة �سوف تقوم بط���رح بطاقات 
ت�سغيلي���ة لتقدمي خدم���ات �سيارات 
االأجرة و�سي���ارات االأجرة حتت الطلب 
من خ���الل مزاي���دة عامة، حي���ث تدعو 
ال���وزارة جمي���ع ال����رصكات املهتمة يف 
قط���اع النق���ل وال����رصكات الراغبة يف 
اال�سرتاك م���ع اأطراف من ذوي اخلربة 
يف قطاع النقل يف الدخول يف املزايدة.  
كم���ا اأ�س���ارت اأن ال���وزارة تطم���ح من 
ا�ستقط���اب �رصكات  خ���الل املزاي���دة 
ذات كف���اءة عالي���ة لتق���دمي خدمات 
متمي���زة للمواطن���ن واملقيم���ن يف 
مملك���ة البحرين والعم���ل على تطوير 
قطاع النقل الربي و�سي���ارات االأجرة 

و�سيارات االأجرة حتت الطلب.

املنامة - بنا: ا�ستقبل نائب رئي�س 
جمل�س االأمناء املدي���ر التنفيذي ملركز 
عي�س���ى الثقايف ال�سي���خ خالد بن خليفة 
اآل خليف���ة حماف���ظ العا�سم���ة ال�سي���خ 
ه�س���ام ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليفة لدى 
زيارت���ه مرك���ز عي�س���ى الثق���ايف، وجرى 
العالق���ات  ا�ستعرا����س  اللق���اء  خ���الل 
الثقافي���ة واملعرفي���ة وامل�ساريع ذات 

االهتمام امل�سرتك بن الطرفن.
واأكد خالد ب���ن خليفة اأهمية تعزيز 
وتنمي���ة تلك العالق���ات، م�سيداً بجهود 
التوا�س���ل والتن�سي���ق امل�ستم���ر ب���ن 
الطرفن؛ من اأجل تنفيذ برامج ثقافية 
م�سرتك���ة، حيث اأبدى ع���ن رغبة املركز 
يف التع���اون م���ع املحافظ���ة يف تنظي���م 
واإقام���ة ع���دد م���ن االأن�سط���ة والربامج 
ال�سيفي���ة التي ت�ستهدف االأطفال بن 
مكتب���ة الطف���ل باملرك���ز واملحافظ���ة. 
والوف���د  العا�سم���ة  حماف���ظ  وق���ام 
املرافق بجولة تفقدية اطلع فيها على 
مكونات املرك���ز من قاعات للموؤمترات 
و�س���االت للعر����س، وقاع���ات املكتبة 
واأب���دى  االأطف���ال،  ومكتب���ة  الوطني���ة 
اإعجاب���ه باملركز وجتهيزاته التي توؤهله 
لتبّن���ي وا�ست�ساف���ة خمتل���ف االأن�سطة 
والفعاليات الثقافية والفكرية الكربى 

على امل�ستوى املحلي والعاملي.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل���ت رئي����س 
هيئ���ة البحري���ن للثقافة واالآث���ار ال�سيخة 
مّي بنت حمم���د اآل خليفة يف مكتبها اأم�س 
ال�سف���ر ال�سوداين، ل���دى مملكة البحرين 
عبدالرحم���ن اأحمد، حيث قدم���ت لل�سفر 
مملك���ة  يف  الثق���ايف  احل���راك  ع���ن  نب���ذة 
البحري���ن، مبا ت�سمنه موؤخ���راً من مهرجان 
ربي���ع الثقافة ومهرجان ال���رتاث ال�سنوي 
ومعر����س طريق اللوؤل���وؤ وافتتاح املكتبة 
اخلليفي���ة وغره���ا م���ن االأن�سط���ة الت���ي 
توؤ�س����س اإلى تنمية ثقافية م�ستدامة، كما 
ال�سوداني���ة وح�سورها  ال�سف���ارة  �سكرت 

الدائم يف امل�سهد الثقايف البحريني. 
فيما قّدم ال�سفر ال�سوداين نبذة عن 
احلراك الثقايف يف اجلمهورية ال�سودانّية، 
كما وجه لهيئة الثقاف���ة دعوة للم�ساركة 
يف مهرجان جبل الربكل للثقافة والرتاث 
واال�ستثم���ار، واملزم���ع اإقامته يف دي�سمرب 
الق���ادم، اإذ يربز املهرجان ال���ذي انطلق 
يف الع���ام 2014 اأهمي���ة احل���راك الثقايف 

جلمهورية ال�سودان. 
و�سي���زور اململكة يف االأ�سبوع املقبل 
وفٌد من االأمان���ة العامة للمهرجان، ليطلع 
ال�سيخ���ة م���ّي بنت حمم���د عل���ى م�سمون 

وبرنامج املهرجان يف ن�سخته القادمة. 

“املوا�سالت” تطرح 
بطاقات ت�سغيلية 

ل�سيارات االأجرة

برامج �سيفية 
م�سرتكة بن “عي�سى 
الثقايف” و “العا�سمة”

مّي بنت حممد تتلقى 
دعوة مهرجان

 “جبل الربكل”

اجلامعة العربية متنح رئي�س الوزراء “درع الريادة” اليوم

افتتاح املبنى اجلديد للمكتبة اخلليفية اليوم

جمعية الأطباء تثمن توجيهات رئي�س الوزراء 

تقليـل ن�ضبــة الـمر�ضـى اأثنــاء احلــج

انـطـالق موؤمتـر “حيـاة طبيـب الأ�ضنـان” غـدا

بح�سور اأعالم الفكر وال�سيا�سة والثقافة وترحيب اإقليمي وا�سع

برعاية رئي�س الوزراء

ب�ساأن حماية منت�سبيها اأثناء مزاولتهم مهنتهم

ت�سلمت تقريرا عن العام املا�سي... بوعنق:

وحدة متنقلة للفح�س املجاين ... وابت�سامة جاك�سون ت�ستقبل امل�ساركن 

�ملنام���ة - بنا: و�سط ترحيب و��سع من �أو�ساط 
وفعالي���ات �سيا�سية وفكرية وثقافي���ة واأكادميية 
عربي���ة، ويف اأج���واء احتفالي���ة كبرة، متن���ح جامعة 
الدول العربية مبقره���ا يف القاهرة اليوم )االأربعاء( 
رئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليفة “درع جامعة ال���دول العربية 
للريادة يف جمال العمل التنم���وي العربي”؛ تقديرا 
الإ�سهامات �سم���وه يف املجال التنموي ودوره الرائد 
يف التحديث ال�سامل والنه�سة احل�سارية يف مملكة 
البحرين، اإ�سافة اإلى دعم وم�ساندة �سموه امل�ستمرة 
لكل ما من �ساأنه اأن يعزز العمل العربي امل�سرتك. 

و�ستك���ون االحتفالي���ة الت���ي �سيق���وم خاللها 
االأم���ن الع���ام جلامع���ة ال���دول العربي���ة اأحم���د اأبو 
�لغيط مبن���ح �سموه �لدرع يف ح�س���ور عدد من كبار 

رج���ال ال�سيا�سة والفكر والثقاف���ة واالأدب واالإعالم 
تك���رمي ململك���ة  الع���رب، مبثاب���ة  واالأكادميي���ن 
البحرين وم���ا حققته من اإجن���ازات تنموية رائدة يف 
ظل قيادتها احلكيمة الت���ي عملت من اأجل تر�سيخ 
اأ�س�س وط���ن ناه�س وع�رصي يف املجاالت كافة، كما 
�ست�سل���ط �ل�سوء عل���ى �لنموذج �لبحرين���ي للتنمية 
ال�سامل���ة امل�ستدامة الذي يحظ���ى باإعجاب وتقدير 
العدي���د من املوؤ�س�س���ات الدولي���ة واالإقليمية ذات 
االخت�سا�س. وياأتي تك���رمي �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س الوزراء م���ن جامعة ال���دول العربي���ة “بيت 
الع���رب” ليرتج���م مدى تقدي���ر اجلامعة مل���ا اأر�ساه 
�سم���وه من بن���اء تنموي يع���د م�سدر فخ���ر واعتزاز 
عل���ى ال�سعي���د العرب���ي، واعتبار �سم���وه  �سخ�سية 
عربي���ة داعمة لكل ما يحافظ على الت�سامن والعمل 

العربي امل�سرتك وم�ساندته لكل جهد غايته تقوية 
اأركان البي���ت العربي ليكون قادرا على التعامل مع 
�لتحديات كافة �لتي حتيط بالأمة �لعربية، وت�سكل 

تهديدا ال�ستقرارها واأمن �سعوبها. 
ولقد �أجمعت �لعديد من �لأو�ساط و�لفعاليات 
ال�سيا�سي���ة والفكري���ة واالإعالمية العربي���ة على اأن 
رئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة يع���د منوذجا عربي���ا جديرا 
بالتكرمي، حيث ا�ستطاع على مدى عقود اأن ينه�س 
مبملك���ة البحري���ن يف املج���االت كاف���ة، واأن تكرمي 
�سموه من جان���ب جامعة الدول العربية من �ساأنه اأن 
يعطي الق���دوة واملثال لالأجيال اجلدي���دة من اأبناء 
االأم���ة العربية على اأهمية العطاء مبنتهى االخال�س؛ 

من اأجل رفعة اأوطانهم وازدهارها.

املنامة - بنا: برعاية كرمية من رئي�س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللك����ي االأمر خليفة ب����ن �سلمان 
اآل خليفة، ُيفتتح الي����وم )االأربعاء( املبنى اجلديد 

للمكتبة اخلليفية مبوقعها باملحرق.
وكان����ت هيئة البحرين للثقافة واالآثار، وبدعٍم 
م����ن بنك البحرين والكويت، قد انتهت من امل�رصوع 
حديثا، لتعيد فتح واحدٍة من اأقدم املكتبات العامة 

يف البحرين، والتي يعود تاريخها للعام 1954.
وياأت����ي امل�����رصوع ترجم����ًة ال�سرتاتيجي����ة هيئة 
البحري����ن للثقاف����ة واالآث����ار، والت����ي ت����ويل املباين 
ا ملا لها  العريقة ذات البُعد الثق����ايف اهتماًما خا�سً
من دوٍر يف اإبراز احلرك����ة الثقافية بالبحرين والتي 
كانت له����ا الري����ادة يف ازده����ار خمتل����ف قطاعات 

الدولة منذ مطلع القرن الع�رصين.

وتوف����ر املكتب����ة لعم����وم اجلمهور م����ن الطلبة 
والباحثن وحمبي القراءة جمموعًة غنّية من الكتب 
واملطبوع����ات القّيمة، كانت ثم����ار مبادرٍة اأطلقتها 
هيئة الثقافة العام املا�سي بهدف تعزيز املحتوى 
الثق����ايف للمكتبة من خالل دع����وة اجلمهور العام يف 
مملك����ة البحري����ن للتق����دم بت�سلي����م الكت����ب التي 
ميتلكونه����ا وحتمل خت����م املكتبة اخلليفي����ة اإمياًنا 
م����ن الهيئة ب�رصورة اإ�رصاك اجلمهور يف احلفاظ على 

الرتاث احل�ساري والثقايف ململكة البحرين. 
كم����ا حتوي املكتبة عدداً م����ن اإ�سدارات هيئة 
البحري����ن للثقاف����ة واالآثار وجمموع����ًة مميزة مهداة 
م����ن عائل����ة الراحل حمم����د البنكي وهي عب����ارة عن 
ع����دٍد كبر من كتب الراحل الت����ي اقتناها ملكتبته 

اخلا�سة.

نت جمعية االأطباء  اجلف����ر – جمعية االأطباء: ثمَّ
البحرينية توجيه����ات رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي االأمر خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة بو�سع 
حل����ول جوهري����ة ب�سكل حا�س����م وح����ازم اإدارّياً لكل 
ما يوؤث����ر على �سر اخلدم����ات يف املرافق ال�سحية، 
وت�سم����ن احلماي����ة للموظف الع����ام اأثن����اء ممار�سة 
مهنت����ه؛ م����ن اأج����ل احلفاظ عل����ى امل�ست����وى اجليد 
للخدم����ات الطبي����ة املقدم����ة باملراك����ز ال�سحي����ة 
وامل�ست�سفيات. واأك����د رئي�س اجلمعية حممد رفيع 
اأن توجهي����ات رئي�����س ال����وزراء توؤك����د م����رة اأخ����رى 
احلر�����س غر املح����دود ل�سم����وه على �س����ر العمل 

يف خمتل����ف املراف����ق احلكومي����ة بي�����رص و�سهول����ة 
وتذلي����ل كل التحديات، و�سمان حق����وق العاملن 
ومراعاة خ�سو�سي����ة بع�س املهن مثل مهنة الطب 
االإن�سانية، ومبا يوؤدي يف نهاية املطاف اإلى ح�سول 
املواطن واملقي����م على اخلدم����ات احلكومية وفقا 
الأعل����ى املعاير الدولية. ويف ه����ذه ال�سياق، اأكدت 
اجلمعية اأهمية اإ�رصاع خمتل����ف اجلهات املعنية اإلى 
و�س����ع تلك التوجيه����ات الكرمية م����ن �سمو رئي�س 
الوزراء خالل تروؤ�سه اجلل�سة االعتيادية االأ�سبوعية 
ملجل�س الوزراء بق�رص الق�سيبية اأم�س االأول مو�سع 
التنفي����ذ، واأعرب����ت اجلمعية ع����ن ا�ستعدادها التام 

لدع����م كل اجلهود الرامية اإل����ى احلفاظ على مكانة 
واحرتام الطبي����ب وعدم االإ�ساءة له ب����اأي �سكل من 
االأ�س����كال.  على ال�سعي����د ذاته، اأ�س����ادت اجلمعية 
باالهتمام الكبر الذي اأبداه رئي�س املجل�س االأعلى 
لل�سح����ة الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل 
خليفة بق�سية الطبيب الذي تعر�س العتداء ج�سدي 
م����ن جانب بع�س املر�س����ى اأ�سفر ع����ن ك�رص يف يده 
خالل مزاولته عمله يف مرك����ز اأمرا�س الدم الوراثية 
مبجم����ع ال�سلمانية الطبي. واأك����د رفيع اأهمية توجه 
�ملجل�����س �لأعلى لل�سح����ة لبحث تعزي����ز �ل�سو�بط 
الكفيل����ة حلماية �سالم����ة منت�سبي الك����وادر الطبية 

اأثن����اء تاأدي����ة واجبه����م، وت�سديد املجل�����س على اأنه 
“ياأتي احرتام العاملن ال�سحين وجميع العاملن 
باملرافق ال�سحية، وعدم التعدي عليهم باأي �سكل 
كان لفظي����اً اأو ج�سدياً من �سمن االأولويات الدائمة 

للقطاع ال�سحي يف البحرين”.
كم����ا نوه����ت اجلمعية عل����ى �سعي����د ذي �سلة 
بالدع����م الكبر ال����ذي حظيت به حملته����ا للمطالبة 
بحماي����ة االأطباء من االعتداءات اجل�سدية واللفظية، 
����ت بالذكر دع����م جمعية املحام����ن، وجمعية  وخ�سَّ
مر�سى ال�سكلر، وكل الذين بادروا للتفاعل اإيجابيا 

مع هذه احلملة من م�سوؤولن واإعالمين وغرهم.

املنام����ة - بن����ا: اأك����دت وكي����ل وزارة ال�سحة 
عائ�سة بوعنق اأهمية الرتكيز على التوعية ال�سحية 
حلج����اج بيت اهلل احل����رام، االأمر ال����ذي يحافظ على 
�سحتهم و�سالمته����م، وكذلك تقليل ن�سبة املر�س 
اأثناء مو�سم احلج، ما ي�سهم يف تقليل عدد الزيارات 

للجنة الطبية ببعثة احلج.
جاء ذلك لدى ت�سل����م بوعنق االأ�سبوع املا�سي 

ع����ن التوعي����ة ال�سحي����ة للحج����اج للع����ام  تقري����راً 
املا�سي، ت�سمن مراحل التوعي����ة ال�سحية للحجاج 
قب����ل واأثن����اء وبع����د مو�سم احل����ج، بح�س����ور رئي�س 
اللجنة التن�سيقية ببعثة احلج اإبراهيم عبيد وع�سو 

اللجنة كوثر العيد.
وت�سم����ن الهيكل الع����ام للتقري����ر العديد من 
حم����اور التوعوية واالإر�سادات التي طبقت يف العام 

املا�س����ي، اإلى جانب تقييم �سام����ل ت�سمن حتليل 
مكام����ن الق����وة وال�سع����ف والتهدي����دات والفر�س 

لعملية التوعية ال�سحية التي متت. 
وو�سع����ت التو�سيات من اأج����ل مناق�ستها مع 
جلنة التوعي����ة والوقاية باللجن����ة التن�سيقية لبعثة 
احل����ج يف االجتماع����ات القادم����ة واإم����كان تطبيقها 

لتطوير العمل بالتوعية. 

تنطلق ي����وم غد )اخلمي�����س( يف مركز البحرين 
ال����دويل للمعار�����س واملوؤمت����رات، فعاليات موؤمتر 
ومعر�س “حياة طبيب االأ�سنان” يف ن�سخته الثانية، 
برعاي����ة رئي�����س املجل�����س االأعلى لل�سح����ة الفريق 

طبيب ال�سيخ حممد بن عبد اهلل اآل خليفة.
واأو�س����ح رئي�س اللجنة التنظيمية حممد �سهدا 
يف ت�رصيح����ات ل����� “الب����الد” اأن الفعالي����ة �ست�سهد 
ح�سور 250 طبي����ب اأ�سنان من البحرين، واأكرث من 
400 من ال�سعودية والكويت، م�سرا اإلى اأن اللجنة 
تلقت طلبات بامل�ساركة من اأطباء اأ�سنان من دول 

جمل�س التع����اون والدول العربية واأم����ركا واأوروبا 
فاقت التوقعات. وقال اإن املوؤمتر �سي�سهد ح�سور 
العدي����د م����ن امل�ساه����ر يف العامل ومنه����م جوزيف 
جودم����ان، وه����و الطبي����ب اخلا�����س بالنج����م مايكل 
جاك�س����ون و�سانع ابت�سامت����ه ال�سهرة، و�سيتحدث 
ع����ن طريقته اخلا�سة يف ت�سميم ابت�سامات العديد 
م����ن م�ساهر هولي����وود. باال�سافة اإل����ى جمد ناجي 
الذي �سيزور البحرين الأول مرة لي�رصد ق�سة جناحه، 
وه����و حا�س����ل عل����ى جائ����زة اأف�سل طبي����ب جتميل 

ا�سنان يف العام 2014.
واأو�سح �سه����دا اأن املعر�س املرافق �سيكون 
اأكرب لتظاهرة طبي����ة يف هذا اجلانب حيث اأن هناك 

10 �����رصكات عاملي����ة ت�سارك باملوؤمت����ر، و�سي�سهد 
والأول م����رة وج����ود وح����دة “املن�س����وري املتنقلة” 
عي����ادة  تتب����ع  والت����ي  اال�سن����ان،  ط����ب  خلدم����ات 
املن�س����وري، و�ستق����دم خدماته����ا ال�ساملة يف طب 
اال�سنان جمان����ا للزوار، باالإ�سافة اإلى تواجد �سينما 
كامل����ة وجمه����زة برعاية مرك����ز رام، حي����ث �ستقوم 
�رصك����ة اأمركية متخ�س�سة بعر�س اأفالم متخ�س�سة 

عن طب وجراحة اال�سنان.
واأو�س����ح اأن من ال�سخ�سي����ات امل�ساركة اأي�سا 
يف ح����وار امل�ساه����ر اأخ�سائ����ي التجمي����ل وترمي����م 
الت�سوه����ات واحلروق ممدوح ع�س����ي من ال�سعودية 
ليح����دث احل�س����ور ع����ن التجمي����ل وعالقت����ه بط����ب 

االأ�سنان فيما يتح����دث مواطنه الربوفي�سور عثمان 
الطويرقي عن جتميل الوجه والفكين، واأخ�سائي 
جتمي����ل االأ�سنان التحفظ����ي من جامع����ة مان�س�سرت 
ف����ادي خف�س من فل�سطن عن اأهم الطرق احلديثة 
لع����الج ع�س����ب االأ�سن����ان، ومك�سيم بيلوغ����راد من 
اأوكراني����ا عن جتمي����ل االأ�سن����ان باملاكرو�سكوب، 
اإ�ساف����ة ال����ى املحا�����رص العامل����ي يف جم����ال تقومي 
االأ�سن����ان ال�سف����اف انديرا م����ن اإيطالي����ا، ومارتن 
من اإ�سبانيا الذي يتح����دث عن تقومي االأ�سنان غر 
املرئ����ي، ومن الواليات املتح����دة ت�سارك اأخ�سائية 
العالق����ات العامة دانة العي�سى لتتحدث عن كيفية 

اإدارة امل�ساريع الطبية وتنظيمها.

• �سمو رئي�س الوزراء	

بدور املالكي

• وكيل ال�سحة تت�سلم التقرير	
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وكالء الداخلية بدول التعاون يبحثون امل�ستجدات

البحرين تبحث التن�سيق الأمني مع خفر ال�سواحل الأمريكي

وي�سم 587 وحدة بناء اأكرب م�رشوع اإ�سكاين بـ “الدور” 
االنتهاء من وحدات ال�رشطة بعايل يف غ�شون اأ�شهر... “الداخلية”:

اأعلن���ت وزارة الداخلية عن بناء اأكرب م�رشوع 
لل�ش���كن الوظيفي يف منطقة الدور بالقرب من 
االأكادميي���ة امللكية لل�رشطة ي�ش���م 587 وحدة 
�شكنية، ومن املزمع اأن اكتمال بناء امل�رشوع يف 

مار�س العام 2018.
و�شتخ�ش����س ال���وزارة 100 وحدة �ش���كنية 
من امل����رشوع املزمع اإن�ش���اوؤه يف منطق���ة الدور 
لل�ص���باط، و391 وحدة ل�ص���باط ال�ص���ف، و96 

وحدة للأفراد.
واأ�صار رئي�س �صعبة اخلدمات العامة املقدم 
حم���د الدو�رشي اإل���ى اأن م����رشوع ال���دور باحلجم 
الكبري يحتاج اإلى خدمات، اإذ جاءت الت�ص���اميم 
�ش���املة �شوقاً جتارية وم�شجداً ومدار�س. ولفت 
اإلى اأن م�رشوع اإ�ش���كان عايل املخ�ش�س لل�رشطة 
�ص���يتم االنتهاء من اإجنازه قبل نهاية الن�ص���ف 

االأول من هذا العام.

الحاالت الطارئة
وم���ن جهة اأخرى، بني املق���دم الدو�رشي اأن 
ال�ش���قق التي رعى وكيل وزارة الداخلية ال�شيخ 
نا����ر عبدالرحم���ن اآل خليف���ة ت�زيعه���ا م�ؤخرا 
تقع �ص���من امل�روع الكائن داخل اأ�ص����ار وزارة 
الداخلية بقلعة ال�رطة على م�صت�يات ال�صباط 
ح�شب الرتب املتدرجة من االأعلى اإلى ما دونها 
كاأول�ي���ات مع احت�ص���اب ال�روري���ات الطارئة 
كاحلاالت واحلاجات االإن�ش���انية العاجلة يف اإطار 
الرعاي���ة االجتماعي���ة ملنت�ص���بي وزارة الداخلية 
التي من �ش���اأنها اأن توفر اال�ش���تقرار النف�ش���ي 

ولع�ائلهم.
واأو�ص���ح اأن م����روع االإ�ص���كان ال���ذي ينفذ 
داخل مقر ال���وزارة امل�ش���احات املتاحة يتكون 
من 7 بنايات باإجمايل 68 �ص���قة �ص���من ال�صكن 
وزارة  ب���ن  الثنائ���ي  بالتع���اون  ال�ظيف���ي، 

الداخلية ووزارة االإ�شكان.
وب���ني اأنه مت تخ�ش���ي�س 3 بناي���ات مكونة 
7 ط�اب���ق لعائ���ات ال�ص���هداء وامل�ص���ابن يف 

االأحداث وهم ي�ؤدون واجباتهم ال�طنية.

أقدمية الطلب
واأ�ش���ار اإل���ى اأن يف املقابل، مت تخ�ش���ي�س 
15 �ص���قة لل�ص���باط ح�ص���ب اأقدمية الطلب يف 

االإ�ش���كان الوظيفي لوزارة الداخلية، و5 �شقق 
للح���االت االجتماعي���ة امللح���ة. وه���ذه ال�ش���قق 
تتكون من 3 غرف ن�م و�صالة وجمل�س ومطبخ 
وغرفة خادمة و3 دورات مياه، وترتاوح م�شاحة 
ال�ش���قة ب���ني 150 - 250 مرتا مربع���ا تقريباً، 
مزودة مبكيفات وبدالً رمزياً وقدره 30 دينارا.
وق���ال “اإن ع���دد م�ش���اريع اإ�ش���كان ال�رشطة 
املنج���زة اأو التي يجري العمل على اإجنازها يبلغ 
5 م�شاريع بدءاً مب�رشوع �شافرة الذي مت االنتهاء 
منه ويت�شمن 72 وحدة �صكنية اأجنزت بالكامل 
وجرى ت�زيعها للم�ص���تحقن من ال�ص���باط ي�م 

14 دي�شمرب 2013”.
واأ�ص���اف: “وج���اء بع���ده م����رشوع االإ�ش���كان 
الوظيف���ي لل�رشطة يف القلعة ال���ذي يتكون من 
7 بنايات مت توزيع �شققه على املنتفعني من 

�صباط و�صباط �صف واأفراد”.
واأكم���ل “ويلي���ه م����روع الب�ص���يتن الذي 
احت���وى على 21 بيت���ا مت الفراغ من���ه وتوزيعه 
قبل �صهر رم�ص���ان املبارك لل�صباط ومت ذلك 

يف يونيو 2016، و�ش���يلي ذل���ك توزيع وحدات 
�ش���كنية مل�ش���اريع اأخرى، اإذ اإن م�شاريع اإ�شكان 
ال�رط���ة مل تت�قف منذ ِهبة جالة امللك مل�روع 

اإ�شكان �شافرة”.

دراسة البدائل
واأف���اد املق���دم حم���د الدو����رشي يف مقابلة 
مع “جمل���ة االأمن” باأن اال�ش���تمرار يف م�ش���اريع 
االإ�ش���كان الوظيفي لل�رشكة يتطل���ب اأوالً اإيجاد 
االأر�س وهي اأكرب العقبات الأي م�روع اإ�صكاين، 
وبحثت ال�زارة هذا االأمر، واأمام �ص���ح االأرا�صي 
اخلالية تتم االآن درا�ص���ة البدائ���ل وتتجه اأنظار 
املعنيني باالأمر يف الوزارة لدرا�ش���ة اإمكان بناء 

امل�صاريع املقبلة على نظام البناء الراأ�صي.
ووج���ه ال�ش���كر اإل���ى وزارة االإ�ش���كان التي 
تتع���اون وتن�ش���ق م���ع وزارة الداخلي���ة يف كل 
امل�ش���اريع التي جرى اأو يجري تنفيذها يف اإطار 

ال�صكن ال�ظيفي ملنت�صبي ال�زارة. 

• جانب من الوحدات ال�شكنية املخ�ش�شة لل�رشطة	

وزارة  وكي���ل  تراأ����س  بن���ا:   - املنام���ة 
الداخلي���ة ال�ص���يخ نا����ر ب���ن عبدالرحمن اآل 
وزارات  ل���وكلء  التا�ش���ع  االجتم���اع  خليف���ة، 
الداخلي���ة ب���دول جمل����س التع���اون اخلليجي 
الذي عق���د اأم�س مبقر االأمانة العامة للمجل�س 
يف الريا����س. ومت خ���ال االجتم���اع بحث عدد 

م���ن الق�ص���ايا وامل��ص����عات االأمني���ة ذات 
اأهمي���ة  م���ن  انطاق���ا  االهتم���ام امل�ص���رتك، 
الت�ا�صل والت�ص���اور والتن�صيق؛ للتعامل مع 
امل�ش���تجدات االأمنية التي ت�شهدها املنطقة 
يف اإط���ار ا�ش���تمرار م�ش���رة  التع���اون االأمني 

اخلليجي.

املنامة - بنا: ا�صتقبل قائد خفر ال�ص�احل 
العميد الركن بحري عاء �ص����يادي، م�صاعد قائد 
خفر ال�شواحل ل�ش����وؤون اإ�شناد املهام بالواليات 
املتح����دة االأمركية االأدمرال �ش����اندرا �ش����توز، 
بح�ش����ور �ش����فر الواليات املتح����دة لدى مملكة 
البحري����ن ولي����ام روب�����ك، وامللحق الع�ص����كري 
بال�شفارة االأمركية العقيد �شتيفن بو�شينيت.

اللق����اء، رح����ب قائ����د خف����ر  ويف م�ص����تهل 
ال�ش����واحل باالأدمرال �ش����توز، منوها اإلى اأهمية 
تبادل مثل هذه الزيارات التي ت�صهم يف تدعيم 
عاقات التعاون لل��ص�ل اإلى منظ�مة متقدمة 
لاأم����ن البح����ري. ومت باللق����اء، بح����ث جم����االت 
التعاون والتن�ص����يق االأمني، اإ�صافة اإلى عدد من 

امل��ص�عات ذات االهتمام امل�صرتك.

100 وحدة لل�صباط و391 ل�صباط ال�صف و96 للأفراد
امل�روع ي�صم جممعا جتاريا وم�صجدا ومدار�س

تخ�شي�س 3 بنايات لع�ائل ال�صهداء

 مروة خمي�س

االأعم���الال�ص���يخة مروة: املعر�س ي�ص���جع ال�ص���باب على اال�صتثمار رواد  اإبداع���ات  لط���رح  من�ش���ة  م���ي:  ال�ش���يخة 

البحرين ودول جمل�س التعاون متتلك مواهب واعدة ومتميزة 
لدى افتتاحها معر�س “األوان الربيع”... �صم� ال�صيخة ثاجبة ل� “ال�ب�اد”:

بدور املالكي من اجلفري

افتتحت حرم رئي�س جهاز امل�صاحة والت�صجيل 
العقاري ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل اآل خليفة، �صم� 
ال�صيخة ثاجبة بنت �صلمان بن حمد اآل خليفة، م�صاء 
اأم�س معر�س “الوان الربي���ع”، الذي ينظمه م�رشوع 
“الرائد املبدع 973 +”، بح�شور ال�شيخة مروة بنت 
خال���د اآل خليفة، وع���دد من ال�ش���يخات الكرميات، 
و�ص���يدات االأعمال، وع�ص����ات جمل�ص���ي ال�ص����رى 
والن�اب، ورئي�صات وع�ص�ات اجلمعيات الن�صائية 
واخلرية، وعقيلت اأع�ش���اء ال�ش���لك الدبلوما�شي 
يف  وكان  البحري���ن.   مملك���ة  ل���دى  املعتمدي���ن 
ا�ص���تقبال �ص���م�ها لدى و�ص����لها مق���ر املعر�س 
باجلفري �ص���احبة فكرة امل�روع وم�ؤ�ص�صته ال�صيخة 
م���ي العتب���ي، ورئي�س جمل����س اأمناء مدر�ص���ة بيان 
واخلليجيات  البحريني���ات  وامل�ص���ممات  البحرين، 

امل�شاركات.
وقامت �ص���م� ال�ص���يخة ثاجب���ة بنت �ص���لمان، 
بع���د ق�ش���ها �رشي���ط االفتت���اح ترافقه���ا ال�ش���يخة 
م���ي، وعدد من ال�ش���يخات الكرمي���ات، بجولة على 
اأجنح���ة املعر����س ال���ذي �ص���م اأعمال 22 م�ش���ممة 
م���ن البحري���ن واخللي���ج العرب���ي، الات���ي ح����رن 
لعر����س  وال�ص���ع�دية  واالإم���ارات،  الك�ي���ت  م���ن 
منتجاته���م م���ن الت�ص���ميمات الن�ص���ائية اخلا�ص���ة 
باجلابي���ات والعب���اءة. وجت�لت �ص���م�ها يف اأرجاء 
فاملعر����س مثني���ة يف ت�ريحات ل� “الب���اد” على 
االأفكار غري امل�ص���ب�قة التي طرحتها امل�ص���ممات 
يف ت�ص���ميماتهن م���ن اجلابيات والعب���اءات وقطع 
االك�ص�ص����ارات وماب�س املنا�ص���بات والتي مزجن 
فيها ج�هر واأ�ص���الة الرتاث العربي واخلليجي، مع 
رونق التط�ر واآلياته احلديثة، م�صرية اإلى اأن ذلك 
ي�ؤك���د اأن البحرين و�ص���قيقاتها م���ن دول اخلليج 
متتل���ك م�اه���ب واعدة ومتمي���زة ومبدع���ة يف هذا 

اجلانب املهم.

مجاالت واعدة
وعلى جانب مت�ش���ل، اأ�ش���ارت ال�ش���يخة مروة 
بن���ت عبدالرحم���ن اإل���ى اأن معر�س الرائ���د املبدع 
يعترب �ش���وقا وطنيا جامعة للمواه���ب واالإبداعات 
للم�ص���ممات البحرينيات واخلليجي���ات، مردفة اأن 
هذا امل�روع الرائد ي�ص���هم ب�ص���كل كبري يف ت�صجيع 
ال�ص���باب من البحري���ن ودول اخللي���ج العربي على 

اال�ص���تثمار يف جم���االت واع���دة متثل نقل���ة ن�عية 
وا�ص���افة متميزة ل�ص�ق العمل، م�ؤكدة اأن البحرين 
تدعم رواد االأعمال ال�ص���باب من البحرين واخلليج، 
وت�صجع كل امل�اهب ال�صابة على االنطاق والتميز.

تشكيلة متنوعة
وم����ن جانبها، اأعربت ال�ص����يخة م����ي العتيبي 
عن ارتياحها ملا ت�صمنه املعر�س من م�صاركات 

بحريني����ة وخليجية متن�عة ويف جم����االت اإبداعية 
وا�ص����حة �صمت ت�ص����كيلة متن�عة، ت�صكل تف�قا 
ع����ن املاأل�ف والع����ادي يف هذا اجلان����ب، م�ؤكدة 
اأن امل�ص����ممات قدم����ن منتج����ات وقط����ع مبهرة 
وممي����زة، تف�ق����ن فيها عل����ى ما مت عر�ص����ه يف 
الن�شخ ال�ش����ابقة. واأكدت م�ش����اركة 67 م�شممة 
بحرينية وخليجية من رائدات االأعمال يف ن�ص����خة 
املعر�س احلالية، مبينة اأن كل م�صممة عر�صت 

50 قطعة من اجلابيات والعباءات التي تنا�صب 
جميع املنا�ص����بات اإ�ص����افة اإلى عر�س جمم�عات 
جدي����دة تنا�ش����ب اأجواء �ش����هر رم�ش����ان الكرمي، 
وال����ذي �صن�ص����تقبله قريبا، مردف����ة اأن املعر�س 
يعر�س اأكرث من 1000 ن�ش����خة متنوعة من قطع 
اجلابي����ات والعباءات وتر�ص����ي جمي����ع االأذواق 

واالأعمار.

شكر وعرفان
وقدم���ت ال�ش���يخة مي ج���ل �ش���كرها وتقديرها 
ل�صم� ال�صيخة ثاجبة بنت �صلمان اآل خليفة، لرعايتها 
الكرمي���ة ملعر����س “األ���وان الربي���ع”، وللفعالي���ات 
والن�ص���اطات الت���ي يقيمه���ا الرائد املبدع �ص���ن�يا، 
م�ص���يدة بجه�ده���ا بدعم اأعم���ال ال�ص���باب، ودورها 
الفاع���ل يف دعم عجلة اخلري يف جماالتها كافة، معربة 
عن �صكرها لتمكن ال�ريك اال�صرتاتيجي للمعر�س، 
والداعم الفاعل وااليجابي لريادة ال�ص���باب، م�صددة 
عل���ى اأن العدي���د من امل�ش���ممني وامل�ش���ممات من 
البحري���ن ودول التع���اون ي�رون على امل�ص���اركة يف 
فعالياته، واأنه �ص���كل لهم ب�ابة االنطاق وال�ص���هرة 
يف اأعماله���م. م���ن جانبه���ن، اأعربت امل�ص���اركات عن 
�ص���كرهن وتقديره���ن ل�ص���م� ال�ص���يخة ثاجب���ة بنت 
�ص���لمان على تف�ص���لها برعاية وافتت���اح املعر�س، 
مثمن���ات ل�ص���م�ها دوره���ا الكبري يف دع���م ومتكن 
ال�ص���باب، م�ؤك���دات اأن ت�ري���ف �ص���م�ها وافتتاحها 
اأ�ص���عدهن واأدخ���ل البهج���ة وال����رور يف  املعر����س 
قلوبهن. وعلى هام�س الفعالية، رفعت �شمو ال�شيخة 
ثاجبة بنت �ص���لمان اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 
لرئي�س ال�زراء �ص���احب ال�صم� امللكي االأمري خليفة 
بن �ص���لمان اآل خليفة؛ مبنا�ص���بة تخرج حفيدة �صم�ه 
ال�ص���يخة عائ�صة بنت را�ص���د اآل خليفة من اأكادميية 

�شانت هر�شت الع�شكرية امللكية يف لندن. 

املنام���ة - بنا: ق���دم الرئي�س الفخري 
جلمعية البحري���ن للتدريب وتنمية امل�ارد 
الب�ري���ة اإبراهي���م الدو����ري درع تذكارية 
للجمعي���ة العماني���ة للم����ارد الب�ري���ة، اإذ 
ت�ص���لم الدرع رئي�س جمل����س اإدارة اجلمعية 
العمانية للم�ارد الب�رية غالب احل��ص���ني 
وبح�ص����ر نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
البحري���ن للتدري���ب اأحم���د عطي���ة.  وج���اء 
ذل���ك يف خت���ام امل�ؤمتر العاملي ال�ص���اد�س 
واالأربعن للم�ارد الب�رية والتدريب الذي 
ا�صت�ص���افته اجلمعية العمانية يف م�ص���قط 
يف الف���رتة م���ن 9 اإل���ى 11 اأبري���ل اجلاري. 
واأعرب الدو�رشي عن بالغ �ش���كره وتقديره 

للجه�د املمي���زة للجنة املنظم���ة للم�ؤمتر 
و�ص���عيهم الإخراج امل�ؤمتر باأف�ص���ل �ص�رة 
تنظيمي���ة ومهنية عالية، واأ�ش���اد باملحاور 
وامل��ص�عات املطروحة على جدول اأعمال 
امل�ؤمتر، والتي اهتمت مب�اكبة املتغريات 
التي ي�ص���هدها العامل، والتي تعك�س ح�صن 
اإدارة وات�ص���اع الروؤي���ة م���ن قب���ل اجلمعية 

العمانية للم�ارد الب�رية.
كما األقى الدو�رشي كلمة عرب فيها عن 
روح االأخ�ة التي جتمع ال�ص���عبن، اإذ اأبدى 
اعتزازه بال�صباب العماين ومت�صكه مبرياثه 
وعاداته وتقاليده و�ش���غفه بالنيل والتزود 

من العلم واملعرفة. 

الدو�رشي: نعتز بتم�سك ال�سباب العماين بعاداته وتقاليده 



املوعد النهايئ لتقديم العطاءات
 قيمة وثائق

املناقصة

 قيمة الضامن
االبتدايئ

بالدينار البحريني
رقم املناقصة موضوع املناقصة

الوقت   التاريخ   اليوم

األربعاء 

10 مايو 2017

1:30 ظهرا

50/- 4,000/- T170044 (52)

خدمة صيانة وفحص معدات الوقايه من الحريق و 

مكافحة الحريق
مالحظة: املوعد النهايئ لرشاء وثائق املناقصة بتاريخ

02 مايو 2017 الساعة 13:30 مساء

األربعاء 

17 مايو 2017

1:30 ظهرا

25/- 1,000/- T170051 (19)

توفري جهاز نظام رقمي متحرك  لألشعة السينية مع 

خدمة الصيانة والدعم
مالحظة: املوعد النهايئ لرشاء وثائق املناقصة

بتاريخ09 مايو 2017 الساعة 13:30 مساء

األربعاء 

24 مايو 2017

1:30 ظهرا

50/- 1,000/- T170015 (19)

رشاء وتطبيق نظام اداره االصول االلكرتوين 

الرشيف بابكو
مالحظة: املوعد النهايئ لرشاء وثائق املناقصة

بتاريخ17 مايو 2017 الساعة 15:30 مساء

األربعاء 

17 مايو 2017

1:30 ظهرا

25/- 1,000/- Q093180 (54)

رشاء عدد 2 حزم أنابيب احتياطية  ملربدات الهواء 

البخاري لوحدة إزالة الكربيت بالهدروجني
مالحظة: : املوعد النهايئ لرشاء وثائق املناقصة

بتاريخ 10 مايو 2017 الساعة 15:30 مساء

تعلن رشكة نفط البحرين ش. م. ب. (مقفلة) عن طرح املناقصة العامة التالية:

https:// فعىل الراغبني يف الدخول يف هذه املناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة رشاء وثائق املناقصة الكرتونيا من خالل نظام  املناقصات االلكرتوين من موقع مجلس املناقصات

etendering.tenderboard.gov.bh  من يوم الثالثاء املوافق19 ابريل 2017. وذلك ليتسنى لكم الحصول عىل وثائق املناقصة بعد استيفاء مبلغ املناقصة الغري قابل للرتجيع، 

عىل أن يرفق مع العطاء مبلغ الضامن االبتدايئ املشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء أيهام أقل (ويف جميع األحوال يجب أن ال تقل قيمة الضامن اإلبتدايئ عن 100 دينار 

بحريني) وذلك  يف صورة شيك مصدق أو خطاب ضامن مصدق أو بوليصة تأمني  من إحدى املؤسسات املالية املحلية او نقدآ عىل أن يكون هذا الضامن ساري املفعول طوال 

مدة رسيان العطاء املنصوص عليها يف وثائق املناقصة. لألستفسار الرجاء االتصال عىل األرقام التالية: 36027245 و 17752995 / 17757044 أو 17755845 أو 17757054

•  تودع العطاءات يف الصندوق املخصص مبكتب تقديم العطاءات – الطابق السابع بربج املؤيد – منطقة السيف قبل الساعة الواحدة والنصف ظهر أخر يوم لقبول العطاءات .

•  تخضع هذه املناقصة ألحكام املرسوم بقانون رقم 36 لعام 2002 بشأن تنظيم املناقصات واملزايدات واملشرتيات واملبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة باملرسوم 

رقم 37 لعام 2002 .

•  كام يجب مراعاة الرشوط التالية:

1. أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية املفعول للعام الجاري عىل أن تكون مشتملة عىل نشاط موضوع املناقصة .

2. أن تكتب األسعار اإلجاملية عىل استامرة تقديم العطاءات رقم م م 02 .

3. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .

4. رضورة ختم جميع املستندات األصلية واملصورة املقدمة ضمن املناقصة بخاتم الرشكة أو الجهة املقدمة للعطاء .

يجب عىل جميع املقاولني واملوردين الجدد الغري مسجلني يف موقع مجلس املناقصات االلكرتونية والراغبني يف االشرتاك يف هذه املناقصة التسجيل يف املوقع عن طريق الرابط 

https://etendering.tenderboard.gov.bh/xcap/supplier/suplogin.aspx  التايل واتباع الخطوات الالزمة للتسجيل

يف حالة االستفسار او طلب املساعدة الرجاء التواصل مع قسم املساعدة عىل االمييل التايل helpdesk@tenderboard.gov.bh او تلفون 973-17566617+

•  يعترب هذا اإلعالن مكمال لوثائق املناقصة.
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تخلف �رشكة مقاوالت عن دفع رواتب 520 عامالً

احلاجة ملحة الإحياء امل�رشوع العربي امل�شرتك

“العلوم التطبيقية” تنظم معر�ض “يوم املهن”

تدابري ا�شتباقية لتوفري امل�شتلزمات الغذائية ب�شهر رم�شان

تاأخر �رصفها لـ 5 �أ�شهر

“�لأهلية” تقدم �لتعازي �إلى �ل�شفارة �مل�رصية ب�شحايا �لإرهاب... �حلو�ج: 

وكيل “�لعمل” �أ�شاد مببادرة �جلامعة

�لتوقيع على وثيقة بعدم رفع �لأ�شعار ... �لأمني:

�عت�شـــم �أكرث مـــن 520 عامال باإحـــدى �ل�رصكات 
�أم�ـــس؛ �حتجاجاً علـــى تاأخر �ـــرصف رو�تبهم لأكرث من 
5 �أ�شهر. و�أ�رصب �لعمـــال �أم�س عن �لعمل يف �ل�رصكة 

للمطالبة ب�رصف م�شتحقات رو�تبهم �ملتاأخرة.
وت�شم �ل�رصكة عدد� كبري� من �لعمالة �لبحرينية 

و�لآ�شيوية.
وقال �مل�رصبون عن �لعمل �إن �لو�شع يف �ل�رصكة 

و�شل �إلى حد ل يحتمل.
و�أ�شافـــو�: �شبـــق �أن وعـــد مديـــر �ل�رصكة ب�رصف 
�مل�شتحقات يف �أقرب وقت، ولكن مل يتحقق ذلك يف 
�لو�قع. وبينو� �أن تاأخر �رصف �لرو�تب �أدى �إلى تر�كم 
�لديون عليهـــم وتفاقم و�شعهم �ملـــادي �ل�شعب، 

فهم ل ميلكون لقمة عي�شهم ول ثمنا لأدويتهم.
و�أ�شـــار �لعمال �إلـــى �أنهم حاولـــو� �لتو��شل مع 
وز�رة �لعمل ل�رصف �لرو�تـــب �إل �أن حماولتهم باءت 

بالف�شل، فلم ت�شتجب �لوز�رة ل�شكو�هم.
و�أ�شافـــو� �أن �لـــوز�رة مل تعالـــج م�شكلتهم رغم 
�لتو��شـــل معهم منذ بد�ية وقـــف �لرو�تب، فال�رصكة 

ماز�لت متاطل يف �رصفها.
ولفتـــو� �إلى �أنه علـــى �لرغم من توقـــف �ل�رصكة 
عـــن ت�شديد �مل�شتحقات �ملتاأخرة للعمال �إل �أنهم مل 
يقطعو� مز�ولة عملهم، مما �شبب ��شتمر�ر معاناتهم 
�ليومية، و�إعـــالن �إ�رص�بهم عن �لعمل. و�أردف �لعمال 
�أن قطـــع رو�تبهم �أدى �إلى عي�شهم يف ظروف قا�شية 

نتيجـــة لعـــدم قدرتهـــم علـــى توفـــري م�شتلزمـــات 
�أ�شا�شيـــات �حليـــاة، �إذ �إن بع�ـــس �لبنـــوك تطالبهم 
بدف���ع الأق�ساط املرتتب���ة عليهم بع���د توقفهم عن 
ت�شديدهـــا. ونا�شد �لعمال �جلهـــات �ملخت�شة �رصف 
�ل�رصكة م�شتحقاتهم، مطالبني باأل يتكرر تاأخر �ل�رصكة 

يف �رصف �لرو�تب.

�ملنامـــة - �جلامعـــة �لأهليـــة: قـــدم �لرئي�ـــس 
�ملوؤ�ش�س للجامعـــة �لأهلية ورئي�س جمل�ـــس �أمنائها 
عبد�هلل �حلـــو�ج مبعية رئي�س �جلامعة من�شور �لعايل 
ووفد من قيـــاد�ت و�أ�شاتذة �جلامعـــة �لأهلية و�جب 
�لعـــز�ء و�ملو��شاة �إلى �شفرية جمهورية م�رص �لعربية 
�ل�شقيقـــة �شهـــا �لفار يف �شهـــد�ء و�شحايـــا  كني�شة 
مارجرج�ـــس يف مدينـــة طنطـــا، وكني�شـــة مارمرق�ـــس 
بالإ�شكندرية، �لذين فا�شـــت �رو�حهم جر�ء �حلادث 

�لرهابي �ملجرم يف �لأ�شبوع �ملا�شي.
وجدد �حلو�ج يف هـــذه �ملنا�شبة �حلزينة �لدعوة 
�لتي تتبناها �لعديد من �لنخب �لعلمية و�لأكادميية 
يف �جلامعـــات �لعربيـــة، �ملطالبـــة بعـــودة �مل�ـــرصوع 
�لعربـــي جمدد� ليكـــون �لبو�شلة �لتـــي ت�شطف من 
خلفها جميع �جلهـــود �لعربية، �شـــو�ء تلك �ملت�شلة 
بال�شوؤون �ل�شيا�شية �أو �لقت�شادية، �أو تلك �ملت�شلة 

مبيـــد�ن �لتعليم و�لبحث �لعلمي ون�رص ثقافة �لتنوير 
يف �ملجتمـــع. مـــن جانبهـــا، �شكـــرت �شفـــرية م�رص يف 
�لبحريـــن �شها �لفار �مل�شاعر �لطيبة لإد�رة و�أ�شاتذة 
وطلبة �جلامعة �لأهلية، موؤكدة �أن �لإرهاب �لذي يبثه 

�لتطـــرف لن ينال من ��شتقر�ر م�ـــرص وعزميتها، و�أن 
توحد �مل�رصيني و�لتفافهـــم حول رئي�س �جلمهورية 
ومت�شكهـــم بن�شيجهـــم �ملجتمعـــي �شيمكنهـــم مـــن 

هزمية �لرهاب ودحره.

حتـــت رعاية وزيـــر �لعمل و�لتنميـــة �لجتماعية 
جميل حميد�ن، �أقام مكتب �لتطوير �ملهني و�شوؤون 
�خلريجـــني يف عمادة �شـــوؤون �لطلبـــة بجامعة �لعلوم 
�لتطبيقيـــة لل�شنـــة �خلام�شة على �لتـــو�يل فعاليات 
معر�س “يـــوم �ملهن”، مب�شاركة عـــدد من �ل�رصكات 
و�أ�شحـــاب �لعمل من �لقطاع �لعـــام متثلت يف وز�رة 
�لعمل و�لتنمية �لجتماعيـــة، �ملجل�س �لأعلى للمر�أة، 
هيئـــة �لت�رصيـــع و�لإفتـــاء �لقانوين، جمل�ـــس �لنو�ب، 
وجمعيـــة �ملحامـــني �لبحرينية، �إ�شافـــة �إلى عدد من 

�ل�رصكات و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة.
و�فتتح وكيل وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية 
�شباح �لدو�رصي �ملعر�س بالنيابة عن �لوزير، بح�شور 
رئي�س جمل�س �أمناء �جلامعـــة وهيب �خلاجة، ورئي�س 
�جلامعـــة غ�شان عو�د، �إلى جانب عدد من �مل�شوؤولني 

يف وز�رة �لعمل، و�جلهات �مل�شاركة �لأخرى.
�لعلـــوم  جامعـــة  مببـــادرة  �لدو�ـــرصي  و�أ�شـــاد 
�لتطبيقيـــة لتعريف و�طالع طلبتهـــا على �ملهار�ت 
�لعمـــل  �شـــوق  يحتاجهـــا  �لتـــي  و�لتخ�ش�شـــات 
و�لتحديـــات �لتي يو�جهها �لباحثـــون عن عمل، ومبا 
يكفل م�شاعدتهـــم يف حتديد خيار�تهـــم �لوظيفية، 

ف�شالً عن �ـــرصورة �إملام �لطالب �جلامعي باأخالقيات 
�لعمل قبـــل دخولهم معرتك �شوق �لعمل ومتطلبات 

�لندماج و�لنجاح يف �شوق �لعمل. 
مـــن جانبـــه، �أو�شـــح عـــو�د �أهميـــة يـــوم �ملهن 
بالن�شبة للطلبة و�خلريجني تكمن يف كونه يوماً يوفر 
فر�شة �لتعـــرف �إلى �أنو�ع �لقطاعـــات �ملهنية �لتي 
تنا�شب تخ�ش�شاتهم، و�كت�شاب �خلربة و�ملهارة يف 
جمال تقدمي �ل�شرية �لذ�تيـــة و�جتياز مقابلة �لعمل 

بنجاح.
و�أ�شـــار �إلـــى �أن يوم �ملهـــن خطـــوة ناجحة نحو 
حتقيـــق مزيـــد مـــن �لتقـــارب بـــني مـــا يطمـــح �إليه 
�لطلبـــة، وبـــني مـــا تطلبـــه �ل�ـــرصكات و�ملوؤ�ش�شات 
يف �شـــوق �لعمل، د�عيـــاً �لطلبة �إلـــى �ل�شتفادة من 
�ملعر�س بو�شفه فر�شة لالطالع عن كثب على و�قع 

ومتطلبات �ملهن.

�ملنامـــة: �أكد رجـــل �لأعمال رئي�ـــس جلنة قطاع 
�لأغذية و�لزر�عة بغرفة جتارة و�شناعة �لبحرين خالد 
�لأمني “وفـــرة �ملو�د �لغذ�ئية خالل �شهر رم�شان”، 
وقد �أخذ �لتجـــار و�حلكومة وجميع �جلهات �ملخت�شة 
تد�بري ��شتباقية ��شتعـــد�ًد� ل�شهر رم�شان من خالل 
توفري جميـــع �مل�شتلزمات �لغذ�ئيـــة د�خل �لأ�شو�ق 
وتقييـــم و�شعيـــة �لتمويـــن مـــن �ملـــو�د �لأ�شا�شية 
كاحلبـــوب و�لقطنيـــات، و�للحـــوم بجميـــع �أنو�عهـــا 

و�ملو�د �ل�شا�شية �لأخرى.
 و�أ�شـــاف �لأمني بـــاأن �للجنة �لغذ�ئيـــة �شتعقد 
�جتماًعـــا يف �لـ27 �جلـــاري، للقيـــام بتقييم و�شعية 
�ل�شـــوق، مردًفـــا “رم�شان مير بخـــري وعلى خري ويف 

ظروف ح�شنة”.
�لـــوز�ر�ت  يف  متمثلـــة  “�حلكومـــة  �أن   و�أردف 

�مل�شوؤولـــة د�ئًما تقوم مبر�قبة �ل�شوق ومدى �لتقيد 
بالأ�شعـــار، و�شنو��شـــل عقـــد �لجتماعـــات لتح�شري 
ما يتعلق ب�شهـــر رم�شان من خـــالل تقييم �ملخزون 
و�لحتياطي �ملتوفر مـــن كل مادة و�تخاذ �لإجر�ء�ت 
�لالزمـــة”.  و �أكـــد �لأمـــني �أنـــه �شيتـــم �لتوقيع على 
وثيقة تعهد مـــن قبل �لتجار بعدم رفـــع �لأ�شعار يف 
�شهـــر رم�شان. وتنظم جلنة قطـــاع �لأغذية و�لزر�عة 
بالغرفة  باللقـــاء �ملفتوح للقطاع �لغذ�ئي و�لزر�عي 
حـــول ��شتعـــد�د�ت جتـــار �لأغذيـــة ل�شهـــر رم�شـــان 
�ملبارك. ودعا �لأمني جميع �لتجار و�أ�شحاب �لأعمال 
و�ملعنيني يف �ململكة حل�شور �للقاء �ملفتوح، وذلك 
من �أجل تبادل وجهات �لنظر �لتي ت�شب يف م�شلحة 
�أ�شحاب �لأعمـــال و�مل�شتهلك، وو�شـــع �لت�شهيالت 

�لالزمة للقطاع �لغذ�ئي و�مل�شتهلكني يف �ململكة.

• جانب من �عت�شام �لعمال يف �ل�رصكة يوم �أم�س	

• وفد �لأهلية يقدم �لتعازي �إلى �ل�شفرية �مل�رصية	

• جانب من فعاليات �ملعر�س	

حميدان: م�شتمرون يف اإجراءات حماية حقوق العمال

�ملنامـــة - بنـــا: �لتقى وزيـــر �لعمل 
و�لتنمية �لجتماعية، رئي�س جمل�س �إد�رة 
هيئة تنظيم �شوق �لعمل جميل حميد�ن، 
وفد من جمهوريـــة بنغالدي�س �ل�شعبية، 
ت�شمن عـــدد� من كبـــار �مل�شوؤولني من 
و�لتوظيـــف  �ملغرتبـــني  رعايـــة  وز�رة 

�خلارجي، وذلك مبكتبه يوم �أم�س.
وقد رحـــب حميد�ن باأع�شـــاء �لوفد 
�لبنغـــايل، م�شتعر�شـــاً معهـــم �لعالقات 
�لقائمة بني مملكـــة �لبحرين وجمهورية 
خمتلـــف  يف  �ل�شديقـــة  بنغالدي�ـــس 
�ملجـــالت، ويف مقدمتها �ملجال �لعمايل 
و�شبـــل تعزيزها، ف�شالً عـــن ��شتعر��س 
�أوجـــه �لتعـــاون �مل�شرتك بـــني �لبلدين 
وما ي�شهـــده من تطور؛ خدمـــة ملجالت 
�لتنميـــة �لب�رصية، موؤكـــد�ً ��شتمر�ر �تخاذ 
�ملبادر�ت �لإيجابيـــة على �شعيد حماية 

حقـــوق �لعمـــال، وكذلـــك �أهميـــة �لتز�م 
�لعمـــال بالأنظمـــة و�لقو�نـــني �ملتعلقة 
بالإقامة و�لعمل، ومبا ي�شمن م�شاهمتها 
�لفعالـــة يف �مل�شـــرية �لتنمويـــة ململكة 
�لبحريـــن، منوهاً باأهمية هـــذه �للقاء�ت 
يف تعزيـــز �لعالقـــات �لثنائيـــة، وتطوير 
�آليات �لتعـــاون �لتي ي�شهدهـــا �لبلد�ن 
يف خمتلف جمالت �لتنميـــة �لب�رصية. من 
جانبهم، �أ�شاد �لوفد �لربملاين بالتعاون 
�لعمـــل  وز�رة  تبديـــه  �لـــذي  �مل�شتمـــر 
و�لتنمية �لجتماعية وهيئة تنظيم �شوق 
�لعمـــل، وما تقدمه مـــن م�شاعد�ت فنية 
للعاملـــني يف �ململكـــة كافـــة، منوهني 
بالت�شهيـــالت و�لإجـــر�ء�ت �ملي�رصة لأبناء 
�جلاليـــة �لبنغالد�شية؛مـــن �أجـــل �شـــون 
حقوقهـــم، متمنني للبحريـــن كل تقدم 

و�زدهار.

مروة خمي�ض

• خالد �لأمني	

�للجنـــة  �أعلنـــت  بنـــا:   - �ملنامـــة 
�ل�شت�شارية للمعلمني عن بدء ��شتقبال 
طلبـــات �إ�شـــد�ر “بطاقـــة معلـــم” �لتي 
توفر للمعلمني �متياز�ت �حل�شول على 
تخفي�شات وعرو�س خا�شة من 20 جهة 
من خمتلـــف �لقطاعـــات؛ تقديـــر�ً منها 
لدور �ملعلـــم يف تن�شئة �لأجيال، ومنها: 
�ل�شحيـــة،  �لعيـــاد�ت  �مل�شت�شفيـــات، 
�ملطاعم، مكاتب �ل�شفريات و�ل�شياحة، 
�لبنـــوك، وغريهـــا. ولإ�شـــد�ر �لبطاقـــة 

�شتقوم �للجنة بتعميم ��شتمارة �لتقدم 
�إليهـــا علـــى جميـــع �ملد�ر�ـــس و�ملوقع 
�لإلكـــرتوين لـــوز�رة �لرتبيـــة و�لتعليم، 
ويتوجـــب علـــى �ملعلم مـــلء �ل�شتمارة 
و�عتمادهـــا من قبل مديـــر �ملدر�شة مع 
�إرفـــاق �شـــورة �شخ�شيـــة ذ�ت خلفيـــة 
بي�شاء ون�شخة من �لبطاقة �لذكية، على 
�أن يتـــم ت�شليـــم جميـــع �ل�شتمار�ت من 
قبـــل مندوب �ملدر�شة بعـــد �أن يتم �أخذ 

موعد للح�شور ملقر �للجنة.

“اللجنة اال�شت�شارية” ت�شدر “بطاقة معلم”

قوة الدفاع تبحث التعاون مع “الكوجنر�ض”

�ملنامة - بنـــا: ��شتقبل وزير �شوؤون 
�لدفاع �لفريق �لركـــن يو�شف �جلالهمة 
يف �لقيـــادة �لعامة لقوة دفـــاع �لبحرين 
�أم�ـــس، وفًد� من موظفـــي �أع�شاء جمل�س 
�لكوجنر�ـــس �لأمريكـــي. وخـــالل �للقـــاء، 
رّحب وزير �شـــوؤون �لدفاع بوفد موظفي 
�أع�شـــاء جمل�ـــس �لكوجنر�ـــس �لأمريكي، 
حيـــث مت بحث عدد مـــن �ملو��شيع ذ�ت 

��شتعر�ـــس  كمـــا  �مل�شـــرتك،  �لهتمـــام 
�لتعـــاون  عالقـــات  معهـــم  �شعادتـــه 
و�لتن�شيق �مل�شرتك �لقائم بني �لبلدين 
�ل�شديقني. ح�رص �للقـــاء �ملفت�س �لعام 
�للـــو�ء �لركـــن �لنعيمي، ومديـــر �لإمد�د 
و�لتموين �للـــو�ء �لركن علـــي �لنعيمي، 
ومديـــر �لتعاون �لع�شكـــري �للو�ء �لركن 

بحري حممد �ل�شادة.
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جلسة 
النـــواب

• النائب عبداهلل بن حويل يلوم زمالءه على عدم 	
ا�ستجوابهم الوزراء غري املتعاونني

توظيف ممر�ضني باملدار�س... “ال�ضالفة �ضايعة”
ا�صمت اأو  خريا  قل  لل�صاعر:  واملاجد  ال�صكر...  لهبوط  “البديع”  طالبات  اإغماء 

حت���دث النائب عبداحلميد النجار اأن ال�س���فوف 
اخل�س���بية )الكبائن( باملدار�س غري �سحية وتت�سبب 

باأمرا�س للطلبة.
العاملي���ة يف بن���اء  ودع���ا لاللت���زام باملعاي���ري 
ال�سفوف، م�سريا اإلى اأنها غري مالئمة ل�سحة و�سالمة 

الطلبة.
وا�س���تدل النائب حمد الدو�رسي بجل�س���ة جمل�س 
ال���وزراء املنعقدة قبل عام، والتي قررت ا�س���تبدال 
ال�س���فوف اخل�س���بية مبب���ان مبدر�س���تني بالبدي���ع، 
وم�سيدا بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء بهذا ال�سدد.

وق���ال اإن م���ن م���ررات توقيعه اق���راح برغبة 
لتوفري ممر�س���ني باملدار����س لوقوع ح���االت اإغماء 
عديدة لطالبات مبدر�سة للبنات بالبديع؛ الإ�سابتهم 

بهبوط يف معدل ال�صكر.
وح����س النائب ج���الل املحفوظ ل����رسورة توفري 

ممر�سني بعدد كاف باملدار�س.
ولف���ت النائ���ب عل���ي العطي����س اأن “ال�س���الفة 
�س���ايعه” لتق���اذف امل�س���وؤولية بني وزارة ال�س���حة 

ووزارة الربية.
وقال: قرابة 180 مدر�س���ة بال ممر�س���ني، وهذا 

املو�سوع يتطلب وقفة جادة لتاأمني �سحة االأبناء.
ال�س���اعر كلف���ة توف���ري  النائ���ب خال���د  وق���در 

املمر�سني باأنها ت�سل اإلى 8 ماليني دينار.
وانتقد ك���رة االقراحات برغب���ة النيابية التي 
تكلف ميزانية الدولة ملبالغ ت�س���ل اإلى 150 مليون 

دينار، وكثري منها مل يرد برنامج عمل احلكومة.
وعقب النائب ال�س���يخ ماجد املاجد على ال�ساعر 
باأن���ه اإما اأن تق���ول خريا اأو ت�س���مت، ومعتذرا له عن 
ذلك، واأن اأغلب االقراحات النيابية نابعة من حر�س 

برملاين على نقل هموم املواطنني لذوي ال�ساأن.

400 وظيفة جديدة �ضهرًيا تدخل بنك ال�ضواغر
ج����ه����ود ل��ت��ق��ل��ي�����س ف����ج����وة ك���ل���ف���ة ت���وظ���ي���ف االأج����ن����ب����ي وال���ب���ح���ري���ن���ي

اأو�سح وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جمي����ل حمي����دان اأن الرقم الذي اأف�س����حت 
عنه الوزارة حول توظيف 22 األف �س����خ�س 
يف الع����ام 2016 ي�س����مل جمي����ع عملي����ات 
التوظي����ف مبا فيه����ا االنتقال م����ن وظيفة 

الأخرى.
واأك����د اأن معدالت التوظيف ال�س����هرية 
ت�س����ل اإل����ى 2000 عملي����ة توظيف. ولفت 
اإل����ى اأن التح����دي االأب����رز يتمث����ل يف كيفية 
االأجنب����ي  ب����ني  الكلف����ة  فج����وة  تقلي�����س 

والبحريني، ب�س����كل يجعل اأ�س����حاب العمل 
يف�س����لون البحرين����ي ب�س����كل طوعي على 
االأجنبي. ولفت اإلى اأن عدد ال�س����واغر التي 
تدخل يف بنك ال�س����واغر �س����هريا نحو 400 
�ساغر. واأ�سار اإلى اأن الوزارة ا�ستطاعت اأن 
توظف يف مار�س املا�سي نحو 1883 باحثا 

عن عمل.
وق����ال اإن ال����وزارة ترف�����س اأن تك����ره 
اأح����د الباحثني عن عمل الختي����ار وظيفة ال 

تنا�سب موؤهالته اأو و�سعه.

الربملان �ضعيف لعدم ا�ضتجوابه وزيرا
10 ماليني دينار �ضي�ضخها بنك الإ�ضكان يف “اخلزينة” يف 2018

جتمع النواب عند من�سة احلكومة “خمجل”

يخفف العبء املايل على احلكومة

دع���ا النائب عب���داهلل بن حويل ال�س���تثمار 
االأدوات الد�س���تورية للرملان، وذلك ردا على 
انتق���ادات نيابي���ة عل���ى اقراح���ات حكومية، 
ومعت���را ال�س���عف يف جمل����س الن���واب لع���دم 
تفعيله اأدواته الد�ستورية ملواجهة املت�سببني 

يف تاأخري امل�ساريع للمواطنني.
وتاب���ع: عل���ى �س���بيل املثال توج���د �رسكة 
خمالف���ة ب���وزارة البلدي���ات، ويع���اد التعاق���د 

معها للم���رة الثاني���ة، ولكن مل ت�س���األ الوزارة 
ع���ن ذل���ك. وانتقد جتم���ع النواب عن���د الوزراء 
مبن�س���ة احلكوم���ة. وح�س ال�س���تجواب الوزراء 

غري املتعاونني. 
وتابع: اإنه �س���يء خمجل. ورد وزير �س���وؤون 
املجل�س���ني غ���امن البوعينني اأن جتم���ع النواب 

عند من�سة احلكومة غري خمجل. 
واأردف: ما قيل عند التجمع ي�سب مل�سلحة 

اأمور يبحثها الرملان. 
ودع���ا النائ���ب خليفة الغامن لت�س���عيد اأي 

وزي���ر من�س���ة اال�س���تجواب يف حال ق����رسرّ جتاه 
خدمة املواطنني. 

وق���ال اإن املجل�س مل ي�س���تجوب اأي وزير، 
ومن الغريب ان�سحاب نواب من طلب ا�ستجواب 

�سابق.
 وانتقد تاأخ���ر اإحالة احلكومة م�رسوع قانون 
امليزاني���ة العامة للدول���ة، ورد رئي�س املجل�س 
اأحمد املال باأنه ال يعلم بذلك. ورد عليه النائب 
اأ�س���امة اخلاج���ة: “ق���دم ا�س���تجوابا، و�س���اأوقع 

معك”. 

قال وزير االإ�سكان با�سم احلمر اإن ما مييز 
بنك االإ�سكان عن البنوك االأخرى هو اأن هناك 3 

جهات تقوم مبراقبة عمله.
ولفت اإلى اأن هن���اك عوائد مبا�رسة وعوائد 
غ���ري مبا�رسة، حي���ث بلغت العوائ���د املبا�رسة يف 
العام املا�سي 20 مليون دينار حولتها خلزينة 
الدولة، ويف هذا العام حولت 10 ماليني دينار، 
ومتوق���ع اأن حت���ول 10 ماليني دين���ار يف العام 

املقبل خلزينة الدولة.
واأ�سار اإلى اأن دور البنك هو تخفيف العبء 
امل���ايل عل���ى احلكومة من خالل دعم���ه الرامج 
االإ�س���كانية. ولفت اإلى اأن احلكومة خ�س�س���ت 
للبن���ك نحو 400 ملي���ون دين���ار للقرو�س، يف 
الوقت ال���ذي م���ول البنك القرو����س مببلغ يف 

حدود 500 مليون دينار. 

را�ضد الغائب و�ضيد علي املحافظة
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• �سالم حار بني النائب عي�سى تركي وامل�ست�سار 	
القانوين بالرملان �سالح الغثيث

معاجلة حالت التفكك مبراكز الإر�ضادال خطوط م�صاة ب�صارع �صعود الفي�صل

خف�س م�ضاهمة احلكومة يف ال�رشكات

احلب�س ملن يعاود اإقامة متديدات كهربائية خمالفة

النـــــواب ل يكذبــــــــون

“ال�ضورى” مل ينظر 30 قانونا

ال تعوي�ض للمت�رضرين من االأمطار

8 اأ�صهر ومدر�صة ال�صناب�ض مل تب�رض النور

وزارات ل حترتم الربملان

القانون العقاري �صيحمي احللقة االأ�صعف عقود التدريب حتيل البحريني غريبا ببلده

وفاة 3 ق�ضابني ومر�س اآخرين 

الع�ضومي يحذر من فتنة نيابية 

60 % من الطلبات االإ�صكانية حديثة

�ضيتيح للوزير ممار�ضة التجارة قانون “ال�ضجالت” 

لتثبيت جميع “املوؤقتني” بالبلديات وغريها االنتهاء من مناق�سة 11 مادة

اجلهود مركز على “ال�سمالية”... احلمر:

   �سيوؤ�س�س �سوقا �سوداء لبيع الرخ�س

�����رسع جمل�س الن����واب اأم�����س يف مناق�س����ة م�رسوع 
قان����ون باإ�س����دار قان����ون ينظ����م القط����اع العقاري. 
واأنه����ى النواب حتى جل�س����ة اأم�س مناق�س����ة 11 مادة 
ت�س����مل الديباجة والتعريفات والباب االأول املتعلق 
تاأجي����ل  حي����ث مت  العق����اري،  التنظي����م  مبوؤ�س�س����ة 
الت�س����ويت عل����ى املادة 9 م����ن القانون املخت�س����ة 
والتحقي����ق  الق�س����ائية  وال�س����بطية  بالتفتي�����س 

وامل�س����اءلة؛ لوجود ع����دد من التعدي����الت املقرحة 
على املادة.

وقبل الت�س����ويت على مبادئ واأ�س�����س امل�رسوع 
بقان����ون، ق����ال النائ����ب عبداحلمي����د النج����ار اإن هذا 
القانون من �س����اأنه اأن يحفظ حق احللقة االأ�سعف يف 

ال�ساأن العقاري، وهو املواطن.
وراأى النائ����ب حمم����د مي����الد اأن ه����ذا القان����ون 

يف جمل����ة مبادئ����ه واأ�س�س����ه ميث����ل حماي����ة حقيقي����ة 
للمتعاملني يف القطاع العقاري.

وذهب وزير �سوؤون املجل�سني غامن البوعينني 
اإل����ى اأن القانون ال�س����ادر يف الع����ام 2014 املتعلق 
بالقطاع العقاري، جاء لي�س����د فراغ����ا ت�رسيعيا موؤقتا 
حت����ى يت����م اإ�س����دار ه����ذا القان����ون، موؤك����دا اأن هذا 

القانون متقدم على م�ستوى عاملي. 

حتدث النائب جالل املحفوظ عن خلو 
مكات���ب الطاب���ق االأول والث���اين والثالث 
للمجل�س البلدي ال�س���مايل من املوظفني 
ب�سبب انتهاء عقود املوظفني املوؤقتني 
الذين تاأخر ح�س���م ملف توظيفهم لفرة 
طويلة. ودعا ل�رسورة تاأمني كادر وظيفي 
للمجل����س؛ م���ن اأج���ل اأن يق���دم خدمات���ه 

للمواطنني. 
بع����س  ت�س���كني  ج���رى  واأ�س���اف: 
املوظفني املوؤقتني، وعر�س���ت وظائف 
عل���ى اآخري���ن بعق���ود موؤقت���ة، ومنتق���دا 
توظيف البحريني بعقد تدريب ال يرتب 

عليه اأي التزامات تقاعدية. 
اأن  قراط���ة  اأحم���د  النائ���ب  وراأى 
البحرين���ي يعي�س غريبا يف بلده بتوظيفه 
بعق���د تدريبي، واأن ه���ذه العقود ملدة 3 
�سنوات، وال ميكن للموظف االقرا�س اأو 
الزواج اأو �رساء �سيارة؛ الأن و�سعه معلق. 

وراأى النائ���ب جم���ال بوح�س���ن �رسورة 

تثبي���ت جميع املوظف���ني املوؤقتني بدال 
م���ن توظيف ج���دد قد ال يكون���ون ملمني 

بواجبات الوظيفة.

انتقد النائب ال�س���يخ ماجد املاجد التن�سل 
احلكوم���ي من تعوي�س الق�س���ابني املت�رسرين. 
واأعلن النائب اأحمد قراطة عن وفاة 3 ق�سابني 
بع���د رفع الدع���م عن اللح���وم، واإ�س���ابة الكثري 
منه���م باأمرا����س، خ�سو�س���ا عدم وج���ود حقوق 

تاأمينية لهذه الفئة. 

ودعا ل�رسورة الت�س���اور قبل اتخاذ القرارات 
االقت�سادية االإ�سراتيجية. 

ورد وزير �سوؤون املجل�سني غامن البوعينني 
اأن �رسف تعوي�س���ات لهذه الفئ���ة يعني �رسيان 
التعوي�س على فئات اأخرى؛ الأن الق�سابني من 

اأ�سحاب املهن احلرة.

دع���ا النائ���ب ع���ادل الع�س���ومي لتجنب 
وزراء  يتبناه���ا  م�س���اريع  ن���واب  عرقل���ة 
خدماتي���ون؛ لوق���وف نواب �س���د م�س���اريع 

يتبناها زمالء لهم. 
واأ�س���اف: نعمل من اأجل املواطنني، وال 

يج���ب التقلي���ل من جه���ود اجلمي���ع. وتابع: 
الن���واب يطالب���ون وزراء بتعطي���ل  بع����س 
م�س���اريع بدوائر زمالئه���م. وطالب الرئي�س 
اأحم���د امل���ال بنقا�س ه���ذا املو�س���وع خارج 

اجلل�سة وت�سويته وديا بني النواب.

ق���ال وزي���ر االإ�س���كان با�س���م احلم���ر اإن الوزارة 
غطت طلبات تتجاوز العام 2002 يف بع�س املناطق 
الأ�س���باب عديدة، ومنها م�س���اريع امت���دادات القرى 

التي تنفذها الوزارة وفق ن�سب معينة.
وبني اأنه وفقا الإح�ساءات الوزارة ال يوجد طلب 
من طلبات مدينة حمد اأقل من العام 1996، ويف حال 

وجدت فالبد من التحقق من اأ�سباب عدم تلبيتها.
وذكر اأن عدد طلبات مدينة حمد و�س���لت حدود 

6 اآالف طل���ب ما يع���ادل 31 % من جمم���وع طلبات 
املحافظة ال�سمالية.

واأ�س���ار اإل���ى اأنه ولغاي���ة اليوم، ف���اإن املحافظة 
ال�سمالية بها نحو 6600 وحدة �سكنية قيد التنفيذ، 
واأنهم ب�س���دد طرح مناق�س���ات لتنفيذ 2675 وحدة 
�سكنية. ولفت اإلى اأن 88 % من جهود بنك االإ�سكان 
الي���وم مرك���زة يف املحافظة ال�س���مالية، حيث يعمل 
على م�س���اريع تتجاوز 5400 وحدة �س���كنية يف حدود 

املحافظة.
وق���ال اإن اأكر من 60 % م���ن الطلبات املدرجة 
عل���ى قوائ���م االنتظار ه���ي م���ن الطلب���ات احلديثة 
ن�س���بية، واأن الوزارة ت�س���تقبل �س���نويا نح���و 5 اآالف 
طلب اإ�سكاين جديد. واأ�س���اف اأن الوزارة ا�ستطاعت 
اأن تنف���ذ وتنته���ي من ت�س���ميم نح���و 18 األف وحدة 
�س���كنية من اأ�س���ل 25 األف وحدة كم���ا هو يف برنامج 

عمل احلكومة.

���ل جمل�س الن���واب الت�س���ويت عل���ى مقرح  اأجَّ
بقان���ون مينح موظفي الدول���ة والعاملني يف القطاع 
االأهلي من املواطنني حق القيد يف ال�سجل التجاري، 
م���ا مل يتعار����س ذل���ك م���ع واجباته���م كعامل���ني يف 
اجلهات التي يعملون بها، اأو مل يكن من �ساأنه اإيجاد 

ت�سارب مع م�سالح تلك اجلهات.
وقبل الت�س���ويت، قال النائب عي�سى الكوهجي 

اإن ه���ذا الت�رسيع ال يت���الءم مع ت�س���اوي الفر�س بني 
املواطن���ني، و�سي�س���كل حتدي���ا للمواطن���ني الذين 

يعتمدون على العمل احلر كم�سدر اأ�سا�س لدخلهم.
وعلق وزير �س���وؤون جمل�س���ي ال�س���ورى والنواب 
غ���امن البوعينني اأن الت�رسيع بهذه الطريقة يتعار�س 
مع ن�س د�س���توري مينع الوزير اأن ميار�س هذا النوع 
م���ن االأعمال، حيث اإن الوزير يعد من موظفي الدولة 

امل�سمولني يف هذا الت�رسيع.
وراأى النائ���ب جم���ال بوح�س���ن اأن ه���ذا االقراح 
في���ه تداخل ب���ني الوظيفة العام���ة والعمل احلر، مما 
�سيوؤدي اإلى اإحداث فو�سى جتارية يف �سوق العمل.

وذهب النائب اأ�سامة اخلاجة اإلى اأن هذا الت�رسيع 
�س���يوؤدي اإلى فتح �سوق �سوداء يف البحرين من خالل 

ا�ستغالل الت�رسيع لبيع الرخ�س “الفيز”.

اأكد النائب عبدالرحم���ن بوجميد �رسورة 
التعجيل يف اإجناز �س���ارع �س���عود الفي�س���ل، 
م�سيدا بقرار احلكومة اإطالق ا�سم الراحل على 

�سارع بحريني.
واأ�س���اف: يج���ب تطوي���ر �س���ارع الفاحت 

باملرحل���ة القادم���ة وذل���ك يتطل���ب ر�س���د 
م�س���كلة  حل���ل  لذل���ك  الالزم���ة  امليزاني���ة 
االزدحام���ات. وانتقد النائ���ب حممد العمادي 
ع���دم وجود خطوط للم�ص���اة ب�ص���ارع �ص���عود 

الفي�سل، و�سوارع مهمة اأخرى بالبالد.

انتقد النائب عبدالرحم���ن بوجميد تاأخر 
�س���دور اللوائح التنفيذية بخ�سو�س تنظيم 
����روط ترخي�ص املراكز اخلا�ص���ة بالإر�ص���اد 

االأ�رسي ب�ساأن حماية االأ�رس من العنف.
واعرف وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حمي���دان بتاأخ���ر �س���دور الالئحة التي 
تنظم عمل مراكز االإر�ساد االأ�رسي لنحو عامني. 

واأكد اأن الالئحة اليوم اأ�سبحت مكتملة.
ولف���ت اإل���ى اأن هن���اك اأي�س���ا اتفاقا مع 
وزارة الع���دل وال�س���وؤون االإ�س���المية لتحويل 
حاالت التف���كك االأ�رسي ملعاجلته���ا يف مراكز 
االإر�س���اد االأ�رسي من منظ���ور اجتماعي؛ بعيدا 
ع���ن اأروق���ة املحاكم ع���ر مكات���ب التوفيق 

االأ�رسي.

مرر النواب اأم�س تعديال ت�رسيعيا يحظر 
انفراد احلكومة بتاأ�س���ي�س ال����رسكات اأو اأن 
ت�س���اهم يف راأ����س مالها بن�س���بة جتاوز 30 
%، فيما ع���دا ال�رسكات العاملة يف قطاعي 
النفط والغاز و�رسكة حلبة البحرين الدولية.
ويل���زم التعدي���ل الت�رسيع���ي يف مادته 

الثاني���ة ال����رسكات الت���ي متتلكه���ا الدولة 
اأو االأ�س���خا�س املعنوي���ة العام���ة بالكامل 
اأو ت�س���اهم فيها بن�س���بة جت���اوز 30 % من 
راأ�س املال، بتوفيق اأو�س���اعها يف فرة ال 
تتجاوز ثالث �سنوات من تاريخ العمل بهذا 

القانون.

م���رر جمل����س الن���واب تعدي���ال ت�رسيعي���ا 
ُيعاق���ب بغرام���ة ال جتاوز األف دين���ار كل من 
اأق���ام متدي���دات كهربائي���ة دون الرخي�س 
الازم اأو غري مطابقة ل�روط ال�ص���امة، وذلك 
واالأنظم���ة  والق���رارات  للوائ���ح  باملخالف���ة 

ال�سادرة تنفيذاً الأحكام هذا القانون.
وقبل الت�س���ويت، راأى ع���دد من النواب 
����رسورة التعدي���ل عل���ى التعدي���ل الت�رسيعي 

باإيقاع عقوبة احلب�س ملدة ال جتاوز 3 اأ�س���هر 
اأو الغرام���ة مب���ا ال جت���اوز 2000 دين���ار ملن 
يعاود ارت���كاب املخالف���ة، ف�س���وَّت النواب 
باملوافق���ة عل���ى ه���ذا التعدي���ل. وم���ن جهة 
اأخ���رى، واف���ق املجل�س على تعدي���ل ت�رسيعي 
اآخر يق�س���ي بخف�س تعرفة الكهرباء لل�رسيحة 
االأول���ى للمواطن���ني )من �س���فر اإل���ى 3000 

وحدة( من 3 فلو�س اإلى فل�سني اثنني.

ب���نيَّ النائ���ب حممد اجل���ودر نق�س 
املعلم���ات مبدر�س���ة رقي���ة االبتدائي���ة 
للبن���ات مبنطق���ة ق���اليل، واأن النواب ال 
يكذب���ون عن���د تبن���ي مو�س���وع واإثارته 
حت���ت القب���ة الإيج���اد احل���ل املنا�س���ب 
لذل���ك، وذلك ردا عل���ى تعقيب حكومي 

بعدم وجود نق�س للمعلمات باملدر�سة 
املذكورة.

ومبو�س���وع اآخر، ذك���ر النائب حممد 
املع���ريف اأن اأك���ر احل���وادث املروري���ة 
تكون لتخوف ال�سائق من ال�سوء االأحمر 

باال�سارة، مقرحا و�سع اإ�سارات تنبيه.

قال النائب جمال داود اإن جمل�س النواب 
اأح���ال قراب���ة 30 م�رسوع���ا بقان���ون ملجل����س 
ال�س���ورى، واالأخ���ري مل ينظ���ر بها حت���ى االآن. 
وانتقد ا�س���تمرار التجريح برئا�س���ة الرملان 
اخلدماتي���ة  ال���وزارات  وتعاط���ي  والن���واب 
ب�س���لبية م���ع االقراح���ات النيابي���ة. واأ�س���ار 

اإل���ى اأن بع����س موظف���ي اجله���ات احلكومية 
يحيل���ون املواطن���ني للتوا�س���ل م���ع النواب 
الإجناز معام���الت. ورد وزير املجل�س���ني غامن 
البوعين���ني اأن امُلخالف ُيخاَل���ف، واأن موقف 
احلكومة وا�سح من التعاون مع الرملان، وال 

ميكن القبول بتجريح الرئا�سة اأو النواب.

دعا النائ���ب علي بوفر�س���ن اإلى �رسورة 
ا�ستحداث وزارة للتخطيط والبحث العلمي. 

ومبو�س���وع اآخ���ر، طال���ب بو�س���ع اآلي���ة 
لتعوي����س املت�رسري���ن م���ن هط���ول اأمط���ار 
اخلري االأخرية. وا�س���تبعد النائب علي املقلة 

تعوي����س اأي مواطن مت�رسر من االأمطار مثلما 
ورد يف رد احلكومة على اقراح برغبة نيابي.

وراأى النائب الثاين للرئا�س���ة عبداحلليم 
م���راد اأن���ه ال توجد غرف���ة عمليات م�س���ركة 

للجهات املعنية مبو�سم االأمطار.

متن���ى النائ���ب حمم���د االأحم���د اأن يب�رس 
م����رسوع اإن�س���اء االأ�س���واق امل�س���غرة مبدين���ة 
عي�س���ى النور؛ حلاجة املنطقة هذه االأ�س���واق 

املتنوعة. 
ويف مو�س���وع اآخ���ر، ق���ال النائ���ب عادل 

حمي���د ب�رسورة التعجي���ل يف تنفيذ توجيهات 
�س���مو رئي�س ال���وزراء لبناء مدر�س���ة ابتدائية 
للبنات مبنطقة ال�س���ناب�س، وذلك بعد م�سي 
8 اأ�سهر على التوجيهات دون تنفيذ اجلهات 

احلكومية هذه التوجيهات.

قال النائب االأول لرئي�س جمل�س النواب 
علي العرادي اإن بع�س الردود احلكومية على 

اقراحات نيابية ال حترم الرملان.
الراف�س���ة  احلكوم���ة  ردود  واأ�س���اف: 
لالقراحات غري م�سببة، والردود غري امل�سببة 
دليل على عدم تعاون الوزارات مع املجل�س، 

خ�سو�سا ان االقراحات تخ�سع لدرا�سة لدى 
اللج���ان املخت�س���ة، ثم املناق�س���ة بالرملان 
واالإق���رار. وطل���ب وزير �س���وؤون املجل�س���ني 
عب���ارات  بع����س  �س���طب  البوعين���ني  غ���امن 
مرافع���ة العرادي. وتابع: احلكومة تتعاون مع 
الرملان، وتدر�س جميع االقراحات النيابية.

اأن  املقل���ة  عل���ي  النائ���ب  ب���ني 
اأك���ر الناخب���ني للمجال����س البلدي���ة، 
وواجه 3 �س���كاوى ق�س���ائية �سده من 
جه���ات حكومي���ة عندم���ا كان ع�س���وا 
بلديا، وداعيا ل�رسورة تعديل اأو�س���اع 

البلديني الأهمية دورهم.  
وحتدث النائب حم�سن البكري اأن 
البلديني يعملون ليل نهار، ومنا�سدا 
�سمو رئي�س الوزراء التوجيه الإن�ساف 

هذه الفئة. 
وانتقد ت�سارب الردود احلكومية 

وما تت�سمنه من معلومات.
واملقلة والبكري بلديان �سابقان.

جمي���د  ال�س���يخ  النائ���ب  دع���ا 
الع�س���فور لرفع م�س���توى التن�س���يق 
بني وزارة االإ�س���كان ووزارة االأ�سغال 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون 
العمراين خ�سو�س���ا عند اإجن���از البنية 
التحتي���ة، متحدث���ا ع���ن معان���اة مالك 
100 بيت يف جزيرة النبيه �سالح من 
دخول املياه لداخل البيوت، واأن ذلك 
ب�س���بب عدم التن�سيق بني الوزارتني 

يف اإمتام خدمات البنية التحتية.
 واأك���دت النائبة جميلة ال�س���ماك 
التحتي���ة  البني���ة  توف���ري  ����رسورة 
باملناطق لتكون امل�ساريع االإ�سكانية 

مكتملة باخلدمات الالزمة. 
وذكر النائب ال�سيخ ماجد املاجد 
عن وج���ود اإ�س���كال بتخطي���ط م�رسوع 
دم�س���تان االإ�س���كاين خ�سو�س���ا عن���د 

مو�سم هطول االأمطار.

 املقلة مل ين�س
3 ق�سايا �سده

100 بيت بالنبيه 
�سالح... تغرق

• و�سول ال�ساحن الأبو زكي	
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بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

زينب العكري
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

خالتها
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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موظفة ت�شيء لالإ�شالم وت�شكك بتعاليمه
اأنكرت احلجاب واأحكام املواريث والو�صية والوقف

اأبلغ �ص���اب �ص���وداين اجلن�صية يعمل 
حاجًبا باملحكم���ة النيابة العامة، اأنه اأثناء 
االجتماعي  التوا�ص���ل  متابعت���ه ملوق���ع 
م�ص���يئة  تغري���دات  �ص���اهد  “توي���ر” 
لاإ�ص���ام �ص���ادرة م���ن اأحد احل�ص���ابات، 
فقام بت�صوير تلك التغريدات بوا�صطة 
الهات���ف وعدده���ا 45 تغري���دة، واأن���ه ال 

يعرف هوية �صاحب هذا احل�صاب.
الت���ي  التغري���دات  تل���ك  يف  وج���اء 
اطلع���ت عليه���ا النيابة العام���ة عبارات 
م�ص���يئة لدين الدول���ة “االإ�ص���ام”، كما 
تعدى �ص���احب التغريدات على ال�صعائر 
االإ�ص���امية مدعًيا اأن احلجاب للن�صاء غري 
�صحيح، واأن �ص���لواتنا اخلم�س م�صتعارة 
من الديانة الزراد�ص���تية - املجو�صية - 
التي تعد ديانة قدمية اإيرانية وفل�ص���فة 
دينية اآ�ص���يوية، ومعظم معتنقيها حالًيا 

موجودون يف الهند. 
كما ورد مبحا�رض الق�ص���ية اأن امُلغّرد 
تع���دى على �صخ�ص���يات اإ�ص���امية، وهم 
وال�ص���حابي  وم�ص���لم  البخ���اري  االإم���ام 

اجلليل �صلمان الفار�صي.
 وبعد طلب النياب���ة العامة من اإدارة 
التحقيق���ات اجلنائي���ة التحري عن هوية 
�صاحب احل�ص���اب، مت التو�ص���ل اإلى اأن 
ملكيته تعود اإلى موظفة باإحدى وزارات 
الدول���ة، يف االأربعينات م���ن عمرها، فتم 

ا�صتدعاوؤها للتحقيق معها.
وب�ص���وؤال املتهم���ة ح���ول ملكيته���ا 

للح�ص���اب اأق���ّرت اأنه يعود اإليه���ا، واأنها 
افتتحته قبل حوايل 3 �صنوات، واعرفت 
ب���كل ما ُذكر فيه، مربرًة ذلك اأنها تطرح 
يف ح�صابها اأفكاًرا دينية وتناق�س بع�س 
َ اأنه اإهانة للدين  علماء الدين، اأما ما اعُتربرِ
االإ�صامي فاإنها كانت جمرد ناقلة لتلك 
العب���ارات الواردة بالتغري���دات، اإذ اإنها 
تتابع عددا م���ن القنوات املوجودة على 
موقع “يوتيوب” واأخرى ف�ص���ائية تبث 
برامج ديني���ة، ون�رضت تغريدات لكلمات 

اأدلى بها رجال دين.
املتهم���ة  و�ص���ع  وبتتب���ع  اأن���ه  اإال 
االجتماع���ي، ات�ص���ح م���ن اعرافاتها اأن 
بينه���ا واأف���راد عائلتها خاف ق�ص���ائي، 
واأن ال�ص���بب يف ذلك هو امل���رياث، فتم 
التحقيق معها حول م���دى علمها بال�رضع 
اأو ن���وع الكت���ب الت���ي كان���ت تقراأه���ا، 
اأ�ص���ًا،  اإنه���ا ال تق���راأ الكت���ب  فقال���ت 
وتكتف���ي مبعلوماتها مما حت�ص���ل عليه 

من “يوتيوب”. 
ومل تكت���ف املتهمة مبا طعنت به يف 
الدين االإ�ص���امي، واإمنا تعدت ذلك اإلى 
القول باأن االآيات القراآنية �صرييانية، يف 
اإ�صاءة وا�صحة لاإ�صام، وهذا جزء مما جاء 
بالتغريدات التي كتبتها، )غزو واعتداء 
و�ص���بي و�رضق���ة اأموال با�ص���م الفتوحات 
االإ�ص���امية(، )الوقف االإ�ص���امي �ص���لب 
الأم���وال امل�ص���لمني(، )ك���رة امل�ص���اجد 
تفرق امل�ص���لمني(، )ال�رضائع االإ�ص���امية 
م�ص���درها زراد�صتي(، )قيل ان اهلل حرم 
اأكل حلم اخلنزير ب�ص���بب االأمرا�س التي 

ينقله���ا لاإن�ص���ان، مل���اذا مل يحرم تعدد 
الزوجات ب�ص���بب االأمرا����س التي ينقلها 

الزوج بني الزوجات(.
 فاأحالته���ا النيابة العام���ة للمحاكمة 
عل���ى اعتب���ار اأنه���ا يف غ�ص���ون العامني 
2015 و2016، اأوالً: تعدت باإحدى طرق 
العانية على اإح���دى امللل املعرف بها 
وحقرت من �صعائرها، ثانًيا: اأهانت علًنا 
رموًزا و�صخ�ص���يات تعد مو�ص���ع متجيد 
لدى اأهل ملة. وق�صت املحكمة ال�صغرى 
اجلنائية الثانية برئا�صة القا�صي عبداهلل 
اأب���ل واأمان���ة �رض �ص���يد ها�ص���م الرفاعي، 
مبعاقبته���ا باحلب�س ملدة �ص���نة واحدة، 
بواق���ع 6 اأ�ص���هر عن كل تهم���ة، وقدرت 
كفال���ة مالية مببل���غ 1000 دينار لوقف 

تنفيذ احلكم حلني اال�صتئناف.
واأو�صحت املحكمة يف حيثيات حكمها 
اأن املتهمة عم���دت اإلى الطعن على ملة 
االإ�ص���ام و�رضيعته باأن زعم���ت اأن مبادئ 
االإ�صام عبارة عن م�صيخة ومن�صب وجاه، 
واأخذت من ديانات اأخرى و�ص���عية، واأن 
الغزوات والفتوحات االإ�صامية ما هي اإال 

اعتداء �صيء و�رضقة اأموال. 
واأف���ادت باأنه���ا طعنت عل���ى بع�س 
ال�ص���عائر اأن اأنك���رت احلج���اب واأح���كام 
واأن  والوق���ف،  والو�ص���ية  املواري���ث 
م���ع  تعار�ص���ها  ع���ن  العب���ارات ف�ص���ًا 
الثواب���ت ال�رضعي���ة واالأدل���ة القاطعة يف 
الفق���ه فاإنه���ا تت�ص���من اإ�ص���اءة للدي���ن 

وحتقري من �صعائره.

 عبا�س اإبراهيم

حمرر ال�شوؤون املحلية

حسين شبكشي

كنت يف زيارة خاطفة و�رضيعة جداً للبحرين، ذلك البلد ال�صغري بحجمه والكبري 
جداً بقلوب �صعبه، واأزور البحرين بانتظام منذ بدايات الثمانينات. واأ�رضين اأ�صلوب 
احلياة ال�ص���هل فيها وطيبة اأهلها وكرم �ص���عبها ومثالية التعاي�س احلقيقي بني 

الطوائف واالأديان.
كنت اأرى البحرين واجهة ح�ص���ارية ومدنية واقعي���ة يف اخلليج العربي، كيف 
ال، وه���ي نتاج تاريخ عريق يتجاوز الثاثة اآالف وخم�ص���مئة عام، اأنتجت خال ذلك 
التج���ار واملعلم���ني واالأطباء واملهند�ص���ني وامل�رضفي���ني والفنانني وال�ص���عراء 
واالأدباء والريا�ص���يني، وكانوا مناذج يرفع بها الراأ����س، واأوجدت يف التاريخ اأهم 
قاعدة م�رضفية يف العامل العربي، وكانت نقطة جذب �ص���ياحية ناجحة ومميزة. ثم 
اأطل عليه���ا راأ�س االأفعى الطائفية منذ قيام الثورة اخلمينية يف اإيران وو�ص���ول 
الطائفي���ة اإلى احلكم هن���اك، وبداأ اللعب على نغمة املطالبة ب�ص���م البحرين اإلى 
اإي���ران ع���رب ت�رضيحات من الع����رضات من امل�ص���وؤولني والع�ص���كريني واالإعاميني 
والربملاني���ني وغريه���م، وه���ي جميع���اً ال ميك���ن اأن تك���ون “زالت ل�ص���ان” غري 
مق�ص���ودة، بل هي ر�ص���ائل قلق وتوتري ت�ص���تغلها اأطياف املعار�ص���ة الطائفية 
املح�صوبة على اإيران يف البحرين، التي تريد منها اأن تكون جزءاً من والية الفقيه، 

بح�صب اعرافاتهم.
بداأ ل�ص���ان املعار�ص���ة ياأخذ خطاً طائفياً �رضيحاً وتا ذلك عنف دموي م�صتمر 
يلقى تاأييد جمرمي اإيران من اأمثال ح�ص���ن ن����رض اهلل يف لبنان وبوق اإيران العربي 
يف املنطقة، وكذلك املرتزق قا�ص���م �صليماين قائد امليلي�صيات االإيرانية. وكان 
له���ذا احلراك املتط���رف يف البحري���ن وجه “ال�ص���يخ” علي �ص���لمان، وهو طائفي 
بامتياز اأخذ اخلط املت�صدد املوؤيد لوالية الفقيه ويربر الأعمال العنف التي يقوم 
بها موؤيدوه، بينما يف الوقت ذاته، كان هناك وجه اآخر ميثل وجه البحرين ال�صلمي 
احل�ص���اري املدين، وهو ما تقوم به وزارة الثقافة من جمهودات لتكري�س ح�صور 
الفن والثقافة واحل�ص���ارة واجلمال والفكر باأجمل �ص���ورة من كل اأ�صقاع االأر�س 

باأقل االإمكانات، ولكن بروح جبارة وعزمية اجلبال.
لقد حتولت البحرين بالتدريج اإلى اإحدى اأهم الوجهات الثقافية فيما يخ�س 
املهرجان���ات الفنية، متفوقة فيها على قرطاج وجر�س وبعلبك وجبيل واأ�ص���يلة، 

وهي كلها مهرجانات لها تاريخ غني وكبري.
البحري���ن بني وجهني اليوم، وجه “ال�ص���يخ” علي �ص���لمان الطائفي البغي�س 
واملدي���ن للوالء املطل���ق للخارج اأم وجهها االآخر احل�ص���اري املت�ص���امح املنفتح 
الو�ص���طي املدين. �ص���تان الفارق الهائل ب���ني االثنني، االأول وج���ه يدعو للفتنة 
والث���اين يدعو للحياة واجلمال واالأمل. تذكرت ذلك كله واأنا اأقراأ واأ�ص���اهد بع�س 
ما يكتب عن “املعار�ص���ة ال�ص���لمية يف البحرين” )وهي اأهم اأكاذيب اأبواق اإيران 
يف املنطقة( التي ُت�ص���ور علي �ص���لمان على اأنه نيل�ص���ون مانديا اأو غاندي مثاً، 

وحتكي عن “قمع” و “ا�صطهاد”، وهذا غري موجود على اأر�س الواقع.
البحرين لوؤلوؤة اخلليج العربي ودرة العقد فيه... هي بلد اأجمع على حمبته كل 
اأهل اخلليج ويكن له العرب كل املودة. فريو�س الطائفية يخرقها ليتحول اإلى 
�رضطان ينه�س ج�صدها الطاهر حتت ا�صم املعار�صة ال�صلمية. اجلميع مطالب باأن 
يقف مع البحرين لك�ص���ف الزيف االإيراين بحقها، واأن يرعى م�رضوع ال�صيخة مي اآل 

خليفة احل�صاري واجلمايل لطم�س القبح املقدم من الطرف االآخر.

* اإعالمي ورجل اأعمال �شعودي وع�شو جمل�س اإدارة �رشكة �شبك�شي 
للتنمية والتجارة وع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة عكاظ لل�شحافة والن�رش

 البحرين بين وجهين

دعم ال�سندي دليل على تورط اإيران يف ا�ستهداف اأمن البحرين
تلقى اأمواال من “احلر�س الثوري” وكلف الغ�رضة بتدريب املت�صددين

ذك���رت وكالة روي���رز اأنه���ا اطلعت 
على تقرير ����رضي يظهر اأن هناك تهديدا 
متزاي���د اخلط���ورة يف البحري���ن من خال 
انت�ص���ار خاي���ا كث���رية مدججة بال�ص���اح 
مت���ول من ط���رف اإيران، واأن امل�ص���لحني 
ي�ص���تفيدون من برنامج تدريبي متقدم، 

ينظمه احلر�س الثوري االإيراين.
واأ�ص���افت الوكالة اأن الوثائق االأمنية 
تفي���د باأن مرت�ص���ى ال�ص���ندي، هارب يف 
اإيران وت�صعه الواليات املتحدة يف قائمة 
خا�ص���ة لاإرهابي���ني العاملي���ني، تلق���ى 
اأمواال من احلر�س الثوري االإيراين، وكلف 
املت�صدد ر�صا الغ�رضة )29 عاما( بتنظيم 
تدريب ع�صكري للمت�صددين البحرينيني 
يف اإيران على اأيدي رجال احلر�س الثوري 
ويف العراق على اأيدي رجال كتائب حزب 
اهلل، الفت���ة اإل���ى اأن األوي���ة اأ�ص���ر اأعلنت 
التحالف مع كتائب حزب اهلل املدعوم من 
اإي���ران، وذلك يف بيان ن����رض على االإنرنت 

يف فرباير املا�صي.
وتابعت الوكالة اأن ال�ص���ندي األقى يف 
فرباير، كلمة يف قم باإي���ران، اأثناء تاأبني 
الغ����رضة، قال فيه���ا اإن “خي���ار املقاومة 
بداأ يت�ص���ع وينت�رض على االأر�س”، معتربة 
اأن هذا اللقاء ي�ص���لط ال�صوء على ازدياد 
نفوذ اإيران يف �ص���فوف ف�صيل م�صلح يف 
البحرين، التي تتمتع بقيمة ا�صراتيجية 

كبرية على �صغر م�صاحتها.
واأ�ص���ارت الوكالة اإلى اأن الغ�رضة لقي 
م�رضعه بالر�ص���ا�س عندما ن�صبت قوات 
االأمن كمينا للزورق ال�رضيع الذي يقله هو 
وهاربني اآخرين فجر التا�ص���ع من فرباير. 
وقبل ب�ص���عة اأ�ص���ابيع فح�ص���ب من ذلك 
هرب الغ�رضة من �ص���جن كان يق�صي فيه 

حكما بال�صجن املوؤبد بتهمة االإرهاب.
وتابعت اأن �صقيقي الغ�رضة مطلوبان 
اأي�ص���ا بتهمة التط���رف يف لق���اء التاأبني 
وا�ص���تمع  ق���م.  مدين���ة  يف  عق���د  ال���ذي 
احلا����رضون لر�ص���الة م�ص���جلة م���ن الغ�رضة 
يقول فيها اإن الزورق يف طريقه. واأكدت 
حكومة البحرين اأنه كان يف طريقه للهرب 

اإلى اإيران.
وذك���رت الوكال���ة اأن التقري���ر ال�رضي 
ي�صف ال�ص���ندي باأنه زعيم جماعة “األوية 
االأ�صر” املت�صددة التي نفذت تفجريات 
وعملي���ات اإطاق نار ا�ص���تهدفت ال�رضطة 
البحريني���ة. ويف بيان ن�رض عل���ى االإنرنت 

و�ص���فت اجلماعة الغ�رضة عقب وفاته باأنه 
“القائد ال�صهيد”.

واأ�ص���افت اأن التقييم االأمني اأو�صح 
اأن ال�صندي كلف الغ�رضة بتكوين خايا من 

املت�صددين مب�صاعدة اإيرانية.
وتابع���ت اأن حتليا لبيان���ات النائب 
الع���ام البحرين���ي على مدى �ص���نوات عن 
امل�ص���تبه يف ان�صمامهم لع�ص���وية األوية 
االأ�صر ي�ص���ري اإلى اأن هذه اجلماعة تعمل 
من خال خايا يقل ع���دد اأفراد كل منها 
عن 10 �ص���بان ي�رضف عليهم مت�ص���ددون 
املهاجرون، مث���ل ال�ص���ندي، يقيمون يف 

اإيران.
ونقل���ت الوكال���ة ع���ن النائ���ب العام 
قول���ه اإن ه���وؤالء ال�ص���بان يت���م جتنيدهم 
يف رح���ات دينية اأو درا�ص���ية اإلى اإيران، 
واإن امل�ص���تبه بهم يتلق���ون تدريبا على 
ا�ص���تخدام االأ�صلحة واملتفجرات يف اإيران 

اأو العراق. 
وذك���رت الوكالة اأن لل�ص���ندي حلفاء 
اأقوي���اء يف اإي���ران التي يعي����س فيها منذ  
اأن هرب اإليها يف العام 2012، واأن وزارة 
اخلارجية االأمريكية و�ص���عته على قائمة 
االإرهابيني يف 17 مار�س؛ لين�ص���م بذلك 
اإلى قادة يف تنظيَمي القاعدة و “داع�س”.

اإنه���ا  ال���وزارة قال���ت  اأن  واأ�ص���افت 
ا�ص���تندت يف قرارها اإلى ال�ص���ات التي 
تربط ال�صندي باألوية االأ�صر التي تتلقى 
متوي���ا ودعما من حكومة اإيران، م�ص���رية 
اإلى اأن ال�ص���ندي مته���م بتنظيم هجمات 
دموية على ال�رضطة وبتهريب اأ�ص���لحة من 

اإيران.
وتابع���ت اأن ملف���ات اأمني���ة بحرينية 

عن الغ�رضة وال�ص���ندي تبني اأن ال�صلطات 
تعترب األوية االأ�صر اجلناح امل�صلح لتيار 
الوف���اء االإ�ص���امي الذي يتبعه ال�ص���ندي 

وهو حزب �صيا�صي حمظور يف البحرين.
واأ�ص���ارت الوكالة اإلى اأن تيار الوفاء 
واألوي���ة االأ�ص���ر مل ي���ردا عل���ى طلب���ات 
للتعليق عن ال�ص���لة بينهما. واأن �صخ�صا 
ميثل حزب الوفاء ات�ص���لت به “رويرز” 
وافق على نقل اأ�صئلة اإلى ال�صندي، لكنه 

مل يرد يف نهاية االأمر.
واأ�ص���افت اأن ال�ص���ندي حت���دث ع���ن 
عاقت���ه بالغ����رضة يف ر�ص���الة اإل���ى اأتباعه 
عل���ى تطبي���ق “تليغ���رام” للرا�ص���ل يف 
مار�س املا�ص���ي اطلعت عليها “رويرز” 
وج���اء فيها “عرفته عا�ص���قا الأهل البيت، 

وم�صمما على خيار املقاومة”.
وذك���رت الوكالة اأن ال�ص���ندي دعا يف 
يناي���ر املت�ص���ددين يف البحرين اإلى حمل 
ال�ص���اح، وقال يف كلم���ة األقاها يف مدينة 
قم “نحن يف تيار الوفاء االإ�ص���امي نعلن 
اأنن���ا بداأنا مرحلة جديدة واأعلناها يف بيان 
التاأب���ني لل�ص���هداء. قب�ص���ة يف املي���دان 
وقب�ص���ة عل���ى الزن���اد، و�ص���نتحمل هذه 
النتائ���ج باأكمله���ا ونحن ج���ادون يف هذا 

االأمر”.
واعت���ربت الوكالة اأن اإع���اء اإيران من 
�ص���اأن ال�ص���ندي ي�ص���ري اإلى موافقة على 
برناجم���ه. فاإلى ج���وار علم اإي���راين وراية 
كتب عليها عبارة “املوت الآل �ص���عود”، 
وق���ف ال�ص���ندي يلق���ى خطب���ة اجلمعة يف 
اأبرز م�ص���اجد الباد يف مدينة قم يف �صهر 
�ص���بتمرب مبا ميثل تكرميا ا�صتثنائيا من 

قبل اإيران.

• مرت�صى ال�صندي	



دائما يكون جمل�س �س���مو الأم���ر خليفة بن 
�سلمان رئي�س الوزراء حفظه اهلل حلبة اأفكار واآراء 
يتب���ادل فيها اجلميع باأريحية الق�س���ايا وهموم 
املواط���ن، واأنا �سخ�س���ياً اأحر�س على ال�س���تماع 
للأحاديث والأف���كار التي تطرح يف هذا املجل�س 
العام���ر، ومن وحي جمل�س �س���موه هذا الأ�س���بوع 
كلمة وردت على ل�س���ان �س���موه وهي ال�سعادة، 
بعده���ا ط���رح بع�س الإخوة مو�س���وع ال�س���عادة، 
فهناك من قال اإنه توجد وزارة لل�سعادة وهذا ما 

جرين للحديث عن ال�سعادة. 
“الأ�سخا�س الذين ل يبحثون عن ال�سعادة، 
هم غالباً ما يجدونها، لأن اأف�سل طريقة لن�سيان 
ال�س���عادة، هي يف البح���ث عنها عن���د الآخرين”، 

مارتن لوثر.
افر�س اأن الذي ا�س���رى رقماً لل�س���يارة ب� 
14 مليون درهم �س���عيد لأنه بب�س���اطة �سيقود 
�س���يارة رقمها  1ول�سك اأن م�سدر ال�سعادة هنا 
هو املال وه���ذا ملن ميلك املال وي�س���تطيع اأن 
يحقق به كل ما يف و�س���عه، ولكن هل �سي�س���تمر 

ه���ذا ال�س���عور م���ع ه���وؤلء مبج���رد اأن يحققوا ما 
ي�س���تهونه باملال وما يتطلعون اإلي���ه؟ األ توجد 
حدود لل�س���عادة من خلل اقتناء كل ما ت�ستطيع 
حتى لو ا�س���ريت جزيرة يف املحي���ط اأو امتلكت 
اأ�س���طولً م���ن الطائ���رات اخلا�س���ة الت���ي تقلك 
اأينم���ا اأردت ويف اأي���ة حلظة تقرر، هل �س���تنتهي 

�سعادتك عند هذا احلد؟
“اإننا نبحث عن ال�س���عادة غالباً وهي قريبة 
منا، كما نبحث يف كث���ر من الأحيان عن النظارة 
وهي فوق عيوننا« تول�ستوي، اأظن اأن تول�ستوي 
مع���ه حق اأكرث من غ���ره، لأن ال�س���عادة موجودة 
ولك���ن املحف���زات هي امل�س���كلة، فهن���اك دول 
جاءت على قائمة اأف�سل دول يف العامل من حيث 
�سعادة الإن�سان، مل تكن على راأ�س القائمة فيها 
دولة عربية رغم وجود وزارات لل�س���عادة يف هذه 
الدول، وكانت ال�سويد والرنويج والدمنارك من 
اأوائل الدول �س���عادة وجاءت اإيران وال�س���ومال 
وكوري���ا ال�س���مالية يف نهاي���ة القائمة وه���و اأمر 
طبيع���ي فالنظام ال�سيا�س���ي يف اأي بل���د لبد اأن 

يكون ل���ه دور يف خلق اأجواء ال�س���عادة، فمثل لو 
ا�س���تحدثت ثلث وزارات با�سم ال�سعادة والفرح 
وامل���رح يف اإيران هل �س���يكون املواطن الإيراين 
هناك �سعيداً؟ باملقابل ل توجد اأية موؤ�س�سة ول 
حتى بال�سم تهتم ب�س���عادة املواطن ال�سويدي 
ومع ذلك اأ�سبح املواطن هناك اأ�سعد مواطن يف 

العامل؟
م���اذا عن���ا يف البحرين؟ ه���ل بالإم���كان �رشاء 
ال�س���عادة؟ لو افر�س���ت جدلً اأنن���ي متكنت من 
�رشاء اأف�سل رقم ُعر�س يف مزاد اأرقام ال�سيارات 
وو�س���عته على اأغلى �سيارة يف العامل، �ساحموين 
ل اأعرف اأغلى �سيارة يف العامل لكن لو افر�ست 
اأنني ح�س���لت على اأف�س���ل رقم يف املزاد واأغلى 

�سيارة هل �ساأكون �سعيدا؟
اجلواب عندكم.

تنويرة: 
روع���ة احلياة تكمن يف احلي���اة ذاتها لكننا مل 

نفكر بذلك من قبل. 
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سوالف

ان�س����غال  اأن  يف  اأح����د  يج����ادل  ل 
جمتمعاتن����ا بال�سيا�س����ة خلق م�س����اكل ل 
ح�رش لها يف القت�ساد واأفرز اأزمة �سديدة 
وخ�س����ائر �س����خمة وبداأنا ن�س����عر نتائجها 
املزعج����ة بعي����دة امل����دى الي����وم، فف����ي 
ال�س����نوات الأخ����رة اعتم����دت جمتمعاتنا 
بدرج����ة كب����رة عل����ى ال�سيا�س����ة ودعمنا 
مراكزه����ا واعتربناه����ا الطاق����ة املحركة 
لكل �س����يء وغذاءنا اليومي، كل مواطن 
تغن����ى باأحل����ان ال�سيا�س����ة، وكل جماع����ة 
اأرادت اأن توؤ�س�����س له����ا كيان����ا وجمعية 
�سيا�س����ية حتى و�سلنا يف نهاية املطاف 
اإلى عدم التفري����ق بني املنت والهام�س 
ودخلنا يف انحن����اءات وتراجعات ل مثيل 

لها حت����ى تراجع اقت�س����ادنا اإل����ى درجة 
حادة وعنيفة. 

�س����يحة ديكارت “اأن����ا اأفك����ر اإذا اأنا 
موج����ود” يفر�س اأن نقلبها ونقول “اأنا 
اأ�س����تثمر اإذا اأن����ا موج����ود” ف����دول بدون 
اقت�س����اد قوي وا�س����تثمارات ونظريات 
اقت�سادية هي اأ�سبه بالذي يحبو يف اأطوار 
التقدم الإن�ساين الأولى، ومن ل يفهم يف 
القت�ساد، تكون نظرته عاجزة عن فهم 
البناء القت�س����ادي للمجتم����ع ككل ومن 
ثم �س����يكون مع����زول عن الع����امل. حمنتنا 
كان����ت يف قط����ع علقاتنا مع القت�س����اد 
والتقرب اإلى م�س����الك ال�سيا�س����ة وماذا 
كان����ت النتيج����ة؟ م����اذا ا�س����تفدنا طوال 

ال�سيا�س����ة؟  م����ن  املا�س����ية  ال�س����نوات 
اأعطون����ا فائدة واحدة فق����ط قدمتها لنا 
اجلمعيات ال�سيا�س����ية وامل�ستغلون بها 
من املنظرين والرثثارين غر امل�س����اكل 

واملتاعب؟ 
انظروا ماذا حل بعاملنا العربي الذي 
يحاول بجهد وتع����ب النهو�س من حتت 
انقا�����س “اخلراب العربي” بفعل وجبات 
ال�سيا�سة التي مت توزيعها يف كل مكان. 
نق�س يف كل �س����يء والقت�س����اد ي�س����ر 
اإلى الوراء وم�س����اكل داخلية ل ح�رش لها، 
والفق����ر ينت�رش ب�س����ورة متزايدة، ولذلك 
فاإن الق�سية املطروحة اليوم هي كيفية 
اخلروج من ظلم ال�سيا�سة ومعانقة فجر 

ونور القت�س����اد وقوته واحلل الأن�س����ب 
والأف�س����ل هو وق����ف هذه الألغ����ام التي 
تعيق تقدم البلد والتي جاءت مب�س����مى 
جمعي����ات �سيا�س����ية، فلم نح�س����د منها 
�س����وى “الأذي����ة”، نح����ن نعي�����س يف ع�رش 
القت�ساد فقط ول �سيء غر ذلك، ع�سنا 
ف����رة زمني����ة مع ه����راء ال�سيا�س����ة وماذا 

كانت النتيجة. 
اإن من اأهم اأ�س����باب امل�س����اكل التي 
نعي�سها يف واقعنا احلا�رش والتي يك�سفها 
لن����ا الواق����ع ه����ي ال�سيا�س����ة و�رشاعاتها 
الفكرية، فلنخرج من قب�ستها ولنلتفت 
اللحظ����ة  ه����ذه  لأن  والبن����اء  للقت�س����اد 

حا�سمة وفا�سلة.

لنخرج من ظالم السياسة 
لمعانقة نور االقتصاد

منت����رشة  والإره���اب  العن���ف  ح���وادث  بات���ت 
وال�س���لوك العدواين طاغًيا على جمتمعاتنا ب�سورة 
مل نعهده���ا من قبل �س���واء على امل�س���توى الفردي 
اأو يف الإطار املجتمعي اإل���ى الدرجة التي بتنا معها 
وكاأنن���ا نعي����س يف جمتمع���ات مغايرة متاًم���ا لتلك 
الت���ي ترعرعنا وتربينا فيه���ا، حيث تغرت الأخلق 
وتراجعت منظومة القيم كالرحمة والت�س���امح ولني 
اجلانب واحرام الكبر وح�سن ال�ستماع وغرها من 
القي���م التي متيز هذه املجتمعات وتعد عاملً مهًما 
من عوامل وحدتها وقدرتها على مواجهة امل�ساكل 

وتخطي ال�سعاب والأزمات.
ون�رشت هيئ���ة الإذاعة الربيطاني���ة موؤخًرا على 

موقعه���ا الإلك���روين مو�س���وًعا مهًما ع���ن “الثاأر” 
اأراه مف����رًشا بدرج���ة كبرة له���ذا التغر ال���ذي طراأ 
على جمتمعاتنا امل�س���املة واأوجد فيها العنف واأدى 

لنق�سام ل تخطئه عني بني اأبنائها.
من اأهم ما قيل عن هذا املو�س���وع اإن نحو 20 
يف املئ���ة من جرائم القتل و60 يف املئة من حوادث 
اإطلق النار يف املدار�س كانت لها �س���لة بالنتقام، 
واإن الثاأر موجود اأي�ًس���ا يف احلياة ال�سيا�سية، وكان 
�سبًبا على �س���بيل املثال يف فوز الرئي�س الأمركي 
احلايل “دونال���د ترامب” يف النتخابات الرئا�س���ية 
يف مواجهة باراك اأوباما لرغبة ذوي الب�رشة البي�س���اء 
املنتم���ني اإل���ى الطبقة العامل���ة يف النتق���ام، بعد 

اأن �س���عروا “بالتهمي����س” يف ظ���ل مت���دد العومل���ة 
القت�سادية.

هنا ن�سع اأيدينا على �سبب جوهري من اأ�سباب 
العنف والإرهاب وهو ال�س���عور بالتهمي�س، اإذ يدفع 
�س���احبه للته���ور ورود الفعل غ���ر املتوقعة لكي 
يك���ون يف ب���وؤرة الهتمام م���ن جديد. العام���ل الآخر 
الذي ل يقل اأهمية يف تف�س���ر العنف والعدوان هو 
التعر�س للإهانة، فيولد ذلك �سعوًرا بالأمل النف�سي 
الذي يدفع �ساحبه لنتهاج �سلوك عدواين، مثله يف 
ذلك مثل ال�سخ�س الذي ي�سعر باأنه منبوذ اجتماعًيا، 
حيث يلجاأ هو الآخر يف التوقيت الذي يراه منا�س���ًبا 
للعنف كو�س���يلة للتعبر عن الغ�س���ب من الآخرين 

والنتقام منهم.
فوفًق���ا ملا جاء يف موقع البي بي �س���ي، اأجريت 
جتارب ن�رشت يف جريدة علم النف�س الجتماعي وعلم 
نف�س ال�سخ�س���ية يف مار�س 2017، حيث �س���اركت 
جمموعة من النا����س يف لعبة رمي الكرة والتقاطها، 
وبعد ب�س���ع م���رات مل ت�س���ل الك���رة للم�س���اركني 
لي�س���عروا اأنه���م منبوذون م���ن اللعبة، وو�س���ع كل 
امل�س���اركني دبابي����س يف دمية افرا�س���ية قطنية، 
ولوحظ اأن من �س���عروا اأنهم منبوذون و�سعوا عددا 
اأكرب م���ن الدبابي����س، كا�س���تجابة منه���م على هذا 
“النب���ذ الجتماع���ي”، الذي رمبا يدف���ع اآخرين اإلى 

تعمد اإيذاء النف�س.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراويلماذا العنف والعدوان؟

شفيقة 
الشمري

م���رة اأخرى يحاول نظام املليل 
لأكذوب���ة  الروي���ج  طه���ران  يف 
دميقراطي���ة الويل الفقي���ه، نف�س 
الأكذوبة وبنف�س الطريقة من خلل 
اإ�س���دار ن�س���خة جديدة من م�رشحية 
النظ���ام  فيه���ا  ي�س���حك  هزيل���ة 
الإيراين على نف�س���ه قبل الآخرين، 
والنتيج���ة م�س���بقا �س���تكون قيام 
النظام الإي���راين بالإعلن عن جناح 
النتخابات الإيرانية والدميقراطية 
الإيراني���ة مب�س���اركة امللي���ني من 
الناخبني، واملتتبع لل�ساأن الإيراين 
يع���ي جي���دا اأن النتخاب���ات ما هي 
اإل حماول���ة لتاأخر �رشارة الغ�س���ب 
ال�س���عبي الت���ي �س���تجعل النظ���ام 
احلاكم ب���كل اأجنحته يف خطر داهم 
لأن ال�سعب الإيراين يعي�س اأو�ساعا 
امل�س���تويات  كل  عل���ى  مردي���ة 
ناهيك عن الإعدام���ات وانتهاكات 
حق���وق الإن�س���ان وانت�س���ار الفق���ر 
اخلانقة. القت�سادية   واملع�سلت 
وهذه الن�سخة من النتخابات تعيد 
اإل���ى الأذهان م�س���هد ال����رشاع بني 
اإبراهيم رئي�س���ي وح�س���ن روحاين، 
ومع اأن املر�سحني رئي�سي وروحاين 
من اأركان نظ���ام الويل الفقيه منذ 
يف  يختلف���ان  اأنهم���ا  اإل  عام���ا   38
ا�س���راتيجية الو�سول اإلى كر�سي 
الرئا�سة فقد هاجم رئي�سي روحاين 
القت�س���ادي  البع���د  م�س���تخدما 
امل���ردي كدلي���ل على ف�س���له يف 
الت���ي  الكاذب���ة  بالوع���ود  الوف���اء 
اأطلقها للمواطن���ني وعدم حتقيق 
نتائج ملمو�سة يف التفاق النووي، 
فيم���ا يرك���ز روحاين ال���ذي نفذ يف 
وليت���ه 6000 حال���ة اإع���دام فقط، 
على دور رئي�س���ي يف جهاز الق�ساء 
خ�سو�س���ا اأنه يحمل يف �سجله ملف 
جمزرة راح فيه���ا اأكرث من 30 األف 
�س���جني �سيا�س���ي يف العام 1988 
حي���ث كان اأحد الأع�س���اء الكبار يف 
 جلنة املوت ومنف���ذ اأوامر خميني.
يب���دو اأن خامنئي ال���ذي يعاين من 
مر�س ال�رشطان دفع بورقة رئي�سي 
الذي كان املر�سح خللفته لينع�س 
نظ���ام ولية الفقي���ه املتهالك من 
الت�س���دعات يف جدران التحالفات 

التي تكون ذلك النظام.

العاطل... الرئيس
م���ن  اإي���راين  مواط���ن  اأ�س���ار 
العا�س���مة طه���ران �س���جل نف�س���ه 
للنتخاب���ات  املر�س���حني  �س���من 
الرئا�س���ية الإيرانية اإل���ى اأنه يحمل 
�س���هادة ال�س���ف الثالث البتدائي 
وهو عاط���ل عن العم���ل ولهذا جاء 
خلو�س �سباق النتخابات للح�سول 

على وظيفة “رئي�س اجلمهورية”.

مسرحية
 “صراع األركان”

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

اإن م���ا ن�س���ميه اإرهاب���ا هو يف 
نظر الإرهابي���ني تقرب اإلى اهلل، 
ودليل حمب���ة لآل البيت الأطهار 
الأخيار، ودليل مودة و�سر على 
منهج ال�سلف ال�س���الح، والعياذ 
ب���اهلل، له���ذا، لب���د م���ن التاأكيد 
على اأن هدف هوؤلء التكفريني 
ممن انت�سب لل�سنة وال�سيعة من 
تلك الأعمال الإرهابية يف املقام 
الأول، ه���و تنفي���ذ اأجندة خارجية 
ت�س���عى هذه اجلماعات الإرهابية 
لتحقيقه���ا خدم���ة - بطريق غر 
مبا����رشة طبعا -  ل���دول اإقليمية 
ت�ستفيد منها ا�ستفادة ق�سوى. 
فعندم���ا تق���وم ه���ذه اجلماعات 
الإرهابية، التي ت�س���نف نف�س���ها 
باأنها �سنية، با�ستهداف املكون 
اخللي���ج  يف  الك���رمي  ال�س���يعي 
اأو الع���راق اأو اأي���ة دول���ة عربية، 
فاإنه���ا بذلك ت�رشع له���ذه الدولة 
الطائف���ي  هدفه���ا  الإقليمي���ة 
بت�سويق نف�سها على اأنها حامية 
ال�س���يعة يف العامل. وعندما تقوم 
اجلماعات الإرهابية التي ت�سنف 
ع���ن  ومدافع���ة  حامي���ة  نف�س���ها 
با�س���تهداف  ال�س���يعي،  املذهب 
املكون ال�سني الكرمي يف اخلليج 
اأو الع���راق اأو اأي���ة دول���ة عربية، 
فاإنها بذلك اأي�س���ا ت�رشع لداع�س 
هدفه���ا  واأخواته���ا  والقاع���دة 
الطائفي بت�سويق نف�سها حامية 
لل�س���نة يف الع���امل، وه���ذا طبع���ا 
يت���م بطري���ق غ���ر مبا����رشة ومن 
دون اتف���اق م�س���بق ب���ني هوؤلء 
وداع�س  كالقاع���دة  الإرهابي���ني 
وح���زب اهلل وفيلق بدر وجماعات 
احلوثي وامليلي�س���يات الطائفية 

العراقية.
وعلي���ه، يجب علين���ا جمتمعا 
و�س���لطات خليجية، �رشب كل من 
يريد ت�س���ويق اأجندت���ه الطائفية 
حدي���د،  م���ن  بي���د  والتكفري���ة 
فالدولة اخلليجية وقوانينها هي 
فقط التي حتمي حرية الإن�س���ان 
وكرامته، وتوفر له حرية ممار�سة 
اأن  �س���عائره الديني���ة م���ن دون 
تك���ون ه���ذه ال�س���عائر حمر�س���ة 
على ك���ره وتكفر املذهب الآخر 
وكل الأدي���ان وخمتلف ال�س���عائر 
الأخ���رى. فمحمد علي���ه وعلى اآل 
بيته واأ�س���حابه اأف�س���ل ال�س���لة 
وال�س���لم، مل يتخذ من اإلغاء الآخر 

واإرهابه وقتله مبداأ ومنهاجا.

إيران وداعش... 
المصالح المتبادلة

شراء السعادة

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



“تر�فكو”: �رش�ء 30 �ألف �سهم

نّفذ �أحد �مل�س���اهمني �لرئي�سيني 
يف جمموعة تر�فكو، �ملدرجة �أ�سهمها 
يف بور�سة �لبحرين، �سفقة ل�رش�ء 30 
�ألف �سهم بقيمة �إجمالية بلغت 7.32 

�آالف دينار.
ومتت �ل�س���فقة ي���وم �الإثنني �إذ� 
ق���ام �مل�س���اهم ب�رش�ء �ل�س���هم �لو�حد 

ب�سعر 0.244 دينار.

63.46 مليون �سهم تد�والت �لبور�سة  
�ملنامة - بور�سة �لبحرين: �أقفل “موؤ�رش �لبحرين �لعام” يوم �أم�س �لثالثاء عند م�ستوى 1،337.86 

بانخفا�س قدره 8.63 نقطة ما ن�سبته 0.64 % مقارنة باإقفاله يوم �الثنني.
وتد�ول �مل�ستثمرون يف “بور�سة �لبحرين” 63.46 مليون �سهم، بقيمة �إجمالية قدرها 3.75 مليون 
دينار، مت تنفيذها من خالل 96 �س���فقة، حيث ركز �مل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم قطاع �ال�ستثمار 
و�لت���ي بلغت قيمة �أ�س���همه �ملتد�ولة 3.06 مليون دينار، �أي ما ن�س���بته 81.55 % من �لقيمة �الإجمالية 

للتد�ول، وبكمية قدرها 61.10 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 18 �سفقة.
ج���اء بنك �لبحرين و�ل�رشق �الأو�س���ط يف �ملركز �الأول، �إذ بلغت قيمة �أ�س���همه �ملتد�ولة 3.05 مليون 
دينار، �أي ما ن�س���بته 81.52 % من �إجمايل قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة، وبكمية قدرها 61.09 مليون �سهم، 
مت تنفيذها من خالل 16 �س���فقة. �أم���ا �ملركز �لثاين فكان ل�رشكة جممع �لبحرين لالأ�س���و�ق �حلرة بقيمة 
قدرها 192.74 �ألف دينار، �أي ما ن�س���بته 5.14 % من �إجمايل قيمة �الأ�س���هم �ملتد�ولة، وبكمية قدرها 

251.95 �ألف �سهم، مت تنفيذها من خالل 13 �سفقة.

  للتو��سل:  )ق�سم �القت�ساد: 17111455(              ق�سم �الإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(
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642.1 مليون دينار النقد املتداول حتى نهاية يناير املا�ضي 
بو�قع 622.3 مليون عمالت ورقية و19.8 مليون م�سكوكات

بل����غ جمموع �لنقد �ملتد�ول يف نهاية �س����هر 
يناير �ملا�سي )�آخر �إح�س����اء�ت متو�فرة( حو�يل 
642.1 ملي����ون دينار منها 529.5 مليون خارج 

�مل�سارف و112.6 مليون لدى �مل�سارف.
وبح�سب بيانات �سادرة عن م�رشف �لبحرين 
�ملركزي، فاإن �لنق����د �ملتد�ول يكون قد تر�جع 
قيا�ًس����ا بنهاية �لعام �ملا�س����ي بن�س����بة 4.2 %، 

حيث كان 670.6 مليون دينار.
وبلغت �الأور�ق �لنقدية �ملتد�ولة يف �ل�سوق 
)د�خل �مل�س����ارف وخارجها(، �أي �لعملة �لورقية 
�أو م����ا يع����رف باالإجنليزية ب����� )banknote( يف 
�سهر يناير �ملا�سي، 622.3 مليون دينار، منها 
501.5 ملي����ون من فئة �لع�رشين ديناًر�، و69.5 

م����ن فئة �لع�رشة دنان����ر، و20.3 مليون، وحو�يل 
23.1 ملي����ون م����ن فئة �لدين����ار �لو�ح����د، و7.9 

مليون فئة ن�سف دينار.
و�أظه����رت نف�س �لبيان����ات �أن جمموع �أور�ق 
�لنقد تر�جعت بن�س����بة 4.4 % عن تلك �مل�سجلة 
يف نهاية �لعام 2016 �لتي بلغت وقتها 650.8 

مليون دينار.
�أما �مل�س����كوكات )�لعملة �ملعدنية( فبلغت 
يف نهاية �س����هر يناير 2017 حو�يل 19.8 مليون 
دينار وه����و رقم ثابت تقريًبا، حي����ث تطر�أ عليه 

تغير�ت طفيفة بني ف�سل و�آخر.
و�س����جل عر�����س �لنقد مبفهومه �لو��س����ع يف 
�س����هر يناير �ملا�س����ي نحو 12.19 مليار دينار، 
حمقًقا منوًّ� بن�س����بة 1.4 %، مقابل 12.02 مليار 

دينار يف �ل�سهر �لذي �سبقه.

�أن  و�أظه����رت بيان����ات �مل�����رشف �ملرك����زي 
عر�س �لنق����د مبفهومه �لو��س����ع يف �لربع �الأخر 
من �لعام �ملا�س����ي بلغ نحو 12.02 مليار دينار، 
مرت�جًعا بن�س����بة 0.97 % مقارنة بالربع �لثالث، 

و�لذي بلغ قر�بة �ل� 12.14 مليار دينار.
وي�س����مل عر�����س �لنق����د �لود�ئ����ع بالدين����ار 
�لبحرين����ي و�لعم����الت �الأجنبية لغر �مل�س����ارف 
قط����اع  وم�س����ارف  �ملرك����زي  �مل�����رشف  ل����دى 
�لتجزئة، و�حلكومة �ملركزي����ة ونظام �لتاأمينات 

�الجتماعية.
كما �أن عر�س �لنقد مبفهومه �ملتو�سط بلغ 
نحو 10.3 مليار دينار، مرتفًعا بن�س����بة 1.26 % 
يف �س����هر يناير قيا�ًس����ا ب�س����هر دي�س����مرب، �إذ بلغ 
قر�ب����ة 10.17 مليار دين����ار، يف حني �نخف�س يف 
�لربع �الأخر بن�سبة 0.72 % مقابل �لربع �لثالث.

املحرر االقت�ضادي

املحرر االقت�ضادي

تن�ضيق املواقف العربية جتاه البنك الدويل و�ضندوق النقد 
�لبحرين ت�سارك يف �جتماعات “�لوز�ري �ملايل”

 �ملنام����ة - وز�رة �ملالية: �س����ارك وزير 
�ملالية �ل�س����يخ �أحمد بن حممد �آل خليفة يف 
�الجتماعات �ل�س����نوية �مل�س����رتكة للهيئات 
�ملالي����ة �لعربية و�الجتماع �ل�س����نوي �لثامن 
ملجل�س وزر�ء �ملالية �لعرب، وذلك مبدينة 

الرباط باململكة املغربية.
مت خ����الل �جتماع����ات �لهيئ����ات �ملالية 
�لعربي����ة بح����ث �جلو�ن����ب كاف����ة �ملتعلق����ة 
ه����ذه  ب����ه  تق����وم  �ل����ذي  �حلي����وي  بال����دور 
�لهيئات؛ بو�س����فها ركائز �أ�سا�سية للعمل 
�لعرب����ي �لتنم����وي �مل�س����رتك، وم����ا حققته 
م����ن �إجناز�ت يف جمال تق����دمي �لدعم �ملايل 
و�لفن����ي للم�س����اريع �لتنموي����ة �لك����ربى يف 
�لدول �لعربية، كما �س����ملت �لبنود �ملدرجة 
عل����ى ج����دول �الأعم����ال �لنظ����ر يف �لتقاري����ر 
�حل�س����ابات  عل����ى  و�لت�س����ديق  �ل�س����نوية، 
�خلتامية �ملوحدة لل�س����نة �ملالية �ملنتهية 
يف 31 دي�س����مرب 2016، وذلك على م�ستوى 

�لهيئات �ملالية �لعربية.
ويف �جتماع جمل�س وزر�ء �ملالية �لعرب 
مت بحث �لتطور�ت و�مل�ستجد�ت �جلارية يف 
�ملنطقة �لعربية ويف �ل�س����احة �لدولية على 

�ل�س����عيدين �ملايل و�القت�سادي، وتن�سيق 
مو�ق����ف �ل����دول �لعربي����ة جت����اه �ملنظمات 
�ملالية �لدولية، ويف مقدمتها �لبنك �لدويل 
و��س����تعر��س  �ل����دويل،  �لنق����د  و�س����ندوق 

�أحدث �لتطور�ت �خلا�س����ة باأن�سطة جمموعة 
�لع�رشين و�أولوي����ات �ملجموعة خالل �لفرتة 
�ملقبل����ة، وبح����ث تقرير حول م����دى �لتقدم 
�ل����ذي مت �إحر�زه يف م�رشوع ت�س����ميم �لنظام 
�الإقليم����ي ملقا�س����ة وت�س����وية �ملدفوعات 

�لعربية �لبينية.
ومت كذلك بحث ورقة عمل �أعدها �لبنك 
�لدويل حول كفاءة �ال�س����تثمار�ت �لعامة يف 
�ل����دول �لعربي����ة، و�لتي ت�س����منت عدد�ً من 
�لتو�س����يات ب�س����اأن رفع كفاءة موؤ�س�س����ات 
�ال�س����تثمار �لعام، مب����ا يف ذلك �إن�س����اء �إطار 
عمل موحد يت�سمن �آليات لتحديد �أولويات 
�ملخاط����ر،  و�إد�رة  �حلكومي����ة،  �مل�س����اريع 
ومتابع����ة  و�لرقاب����ة  �مل�س����اريع،  وتقيي����م 
�لتنفي����ذ، كما ناق�س����ت ورقة �لعم����ل �أهمية 
تطوي����ر �ل�سيا�س����ات �ملالي����ة �ملتبعة على 
نحو يكف����ل �لتعامل بكفاءة م����ع �لتحديات 

�القت�سادية �لقائمة د�خلياً وخارجياً.

• �لوفد �لبحريني �مل�سارك يف �الجتماعات	

“�الأهلي �ملتحد”: �سفقة لبيع 
100 �ألف �سهم

“�الأ�سو�ق �حلرة”: م�ساهم يرفع 
ح�سته �إلى 6.01 %

“�ل�سالم”: م�ساهم يتد�ول 
15309 �سهم

“NBB”:      مليون دوالر 
ح�ستنا يف متويل “غاز �لبحرين”

أخبار السوق

�أجرى م�ساهم رئي�سي يف �لبنك �الأهلي �ملتحد، �ملدرجة 
�أ�س���همه يف بور�س���ة �لبحرين، �س���فقة لبيع 100 �ألف �سهم 

بقيمة �إجمالية بلغت 72.5 �ألف دوالر.
وق���ال �لبنك �إن �أحد �مل�س���اهمني �لرئي�س���يني بالبنك 
عقد �س���فقة يوم �الإثنني ت�سمنت بيع �ل�سهم �لو�حد ب�سعر 

0.725 دوالر.

رفع م�س���اهم رئي�س���ي ملكيته يف �رشك���ة جممع �لبحرين 
لالأ�س���و�ق �حل���رة، �ملدرجة �أ�س���همها يف بور�س���ة �لبحرين، 
�إل���ى 6.01 % من ر�أ�س���مال �ل�رشكة، ما يعادل 8،550،429 

�سهًما.
و�أو�سحت �ل�رشكة �أن �مل�ساهم �لرئي�سي يف �ل�رشكة وهو 
يو�س���ف عبد �هلل �أمني رفع ح�س���ته عرب تنفيذ 4 �س���فقات 
ل�رش�ء 140 �ألف �س���هم بقيمة �إجمالية مقد�رها 107.1 �آالف 
دينار. وتعود تفا�سيل �ل�سفقات �إلى قيام �مل�ساهم ب�رش�ء 

�ل�سهم �لو�حد ب�سعر 765 فل�ًسا.

�أجرى م�س���اهم رئي�س���ي يف م�رشف �ل�س���الم - �لبحرين، 
�س���فقة ل�رش�ء 15،309 �سهم م�سنفة �أ�س���هم خزينة بقيمة 

تتجاوز 1.59 �ألف دينار.
وتعود تفا�سيل �ل�س���فقة �لتي متت يوم �الثنني �إلى 
قيام �أحد �الأ�س���خا�س �لرئي�س���يني بامل�رشف ب�رش�ء �ل�س���هم 

�لو�حد ب�سعر 0.104 دينار.

�أك���د بن���ك �لبحري���ن �لوطنيNBB م�س���اركته �س���من 
حتال���ف من �لبن���وك �ملحلي���ة و�الإقليمي���ة يف متويل م�رشوع 
�إن�ساء م�سنع �لغاز �لثالث �لتابع ل�رشكة تو�سعة غاز �لبحرين 
�لوطني���ة بقيمة 515 مليون دوالر. و�أو�س���ح �لبنك يف بيان 
ن�رش عل���ى موقع بور�س���ة �لبحرين �أم�س �أن قيمة م�س���اهمته 

لتمويل �مل�رشوع تبلغ 50 مليون دوالر.
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“النقد”: معظم اقت�ص�دات اخلليج مت�أثرة بهبوط النفط وزير النفط: العن�رش الب�رشي اأهم موارد املوؤ�ص�صة الإنت�جية
�لقاه���رة - رويرتز: يتوقع �س���ندوق 
�لنقد �لدويل تباطوؤ �لنمو يف �ل�س���عودية، 
�أكرب �قت�س���اد�ت �ل�رشق �الأو�سط و�سمال 
�إفريقي���ا، �إلى 0.4 % يف 2017؛ ب�س���بب 
�نخفا�س �إنتاج �لنفط و�الإجر�ء�ت �جلارية 
ل�س���بط �الأو�س���اع �ملالية قبل �أن يرتفع 

�إلى 1.3 % يف 2018.
وق���ال �ل�س���ندوق يف تقري���ر “�آف���اق 
�أم����س،  �ل�س���ادر  �لعامل���ي”  �القت�س���اد 
وح�س���لت “روي���رتز” على ن�س���خة منه �أن 
م���ن �ملتوقع �أن تنخف����س معدالت �لنمو 
يف معظ���م بقي���ة دول جمل����س �لتع���اون 
�خلليج���ي على نحو مماثل لل�س���عودية يف 

.2017
وت�س���ر �لبيانات �ل���و�ردة يف تقرير 
�ل�سندوق �إلى خف�س توقعات منو �لناجت 
�ملحلي �الإجمايل �حلقيقي يف �ل�س���عودية 
يف   %  2.3 م���ن   %  1.3 �إل���ى   2018 يف 
�لتوقعات �ل�س���ابقة �ل�سادرة يف حتديث 
�أجر�ه �ل�سندوق لتوقعات �لنمو لدول من 

بينها �ململكة يف يناير.
وحققت �ل�س���عودية من���و� يف �لناجت 

�ملحل���ي �الإجمايل �حلقيقي بو�قع 1.4 % 
يف 2016.

ورب���ط �ل�س���ندوق توقع���ات تباط���وؤ 
�لنم���و باتفاق �أوب���ك على خف����س �إنتاج 

�لنفط.
و�تفق���ت منظمة �لبلد�ن �مل�س���درة 
للبرتول )�أوب���ك( يف نوفمرب على خف�س 
�إنت���اج �لنف���ط 1.2 مليون برمي���ل يوميا 

ملدة �ستة �أ�سهر من �أول يناير.
وتعتم���د �ل�س���عودية ب�س���كل رئي�س 
على �إير�د�ت �لنف���ط يف متويل مو�زنتها 
للتح���ول  خطط���ا  ود�س���نت  �حلكومي���ة، 
�القت�س���ادي؛ به���دف �حلد م���ن �العتماد 

على �لنفط يف �ل�سنو�ت �الأخرة.
ورفع �ل�سندوق توقعاته لنمو �لناجت 
�ملحلي �الإجمايل �حلقيقي يف �لبحرين �إلى 
2.3 % يف 2017 من توقعاته �ل�س���ابقة 
�لبالغة 1.8 %. لكن���ه توقع �أن ينخف�س 

�لنمو يف �لعام �ملقبل �إلى 1.6 %. 
وحقق���ت �لبحري���ن من���و� يف �لن���اجت 
�ملحلي �الإجمايل �حلقيقي بلغ 2.9 % يف 

2016، وفق تقدير�ت �ل�سندوق.

�ملنامة - وز�رة �لنفط: �فتتح وزير �لنفط 
�ل�س���يخ حممد بن خليف���ة بن �أحم���د �آل خليفة 
�ملوؤمت���ر و�ملعر����س �لعاملي �لر�بع لل�س���حة 
و�ل�س���المة و�لبيئة مبركز �خللي���ج للموؤمتر�ت 
– فن���دق �خللي���ج، و�لذي ت�ست�س���يفه مملكة 
�لبحري���ن خالل �لف���رتة من 18 �إل���ى 20 �أبريل 
2017.   ويقام موؤمتر هذ� �لعام حتت �س���عار 
“�لتغلب على �لتحديات �ليوم لبناء م�ستقبل 
�أك���ر مرون���ة”، بتنظي���م من �رشك���ة �أيكونك�س 
ذ�ت �خلربة �لعريق���ة يف هذ� �ملجال بالتعاون 
م���ع �رشك���ة غ���از �لبحري���ن �لوطني���ة )بناغاز(، 
)بابك���و(  �لبحري���ن  نف���ط  �رشك���ة  ومب�س���اركة 

بالتن�سيق مع �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز.
وقال وزي���ر �لنف���ط �إن ه���ذ� �ملوؤمتر من 
�س���يكون  و�ل���ذي  �ملتخ�س�س���ة،  �ملوؤمت���ر�ت 
فر�س���ة جي���دة لط���رح ومناق�س���ة �لعدي���د من 
�ملو��س���يع �لت���ي تتعلق بال�س���حة و�ل�س���المة 
و�لبيئ���ة و�آخ���ر �لتط���ور�ت يف ه���ذ� �ملج���ال، 
خ�سو�س���ا مع تو�جد عدد كبر من �ملتحدثني 
�ملتخ�س�س���ني �لذين �س���يرون ه���ذ� �حلدث 
باأفكاره���م ومعارفه���م وخرب�ته���م مب���ا يعود 

بالنف���ع و�لفائ���دة عل���ى �مل�س���اركني �لذي���ن 
ميثل���ون قطاعات عدة مبا فيه���ا قطاع �لنفط 
و�لغاز �لذي يعترب م���ن �لقطاعات �لتي توجد 

بها كثافة عمالية كبرة.
و�أو�س���ح �لوزي���ر ب���اأن �لهيئ���ة �لوطني���ة 
للنفط و�لغ���از وبناًء عل���ى توجيهات �حلكومة 
توؤكد �أهمية �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة؛ من �أجل 
تنمية �مل���و�رد �لب�رشية كون �لعن�رش �لب�رشي هو 
�أهم �مل���و�رد �لتي تعتمد عليها �أية موؤ�س�س���ة 
�إنتاجي���ة. وت�س���عى �ل�رشكات �لنفطي���ة �لتابعة 
للهيئ���ة �لوطني���ة للنف���ط و�لغاز على ر�س���د 
�ملو�زنات �ل�س���نوية؛ من �أجل �لتدريب �جليد، 
و�إط���الع �لق���وى �لعامل���ة على �أح���دث �لرب�مج 
�ملتعلقة ب�س���حة �الإن�س���ان و�ل�س���المة �ملهنية 
للنهو�س بامل�ستوى �ل�سحي و�ملهني للقوى 

�لعاملة، وبالتايل حت�سني �الإنتاجية.
و�أ�س���ار �لوزي���ر �إل���ى �أن ق�س���ايا حماي���ة 
�لبيئ���ة ت�س���تحوذ عل���ى �هتمام خا�س �س���من 
�سيا�سة خا�سة بالبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة �لتي 
تنتهجها �ل�رشكات �لنفطية �خلا�س���عة الإ�رش�ف 

�ل�رشكة �لقاب�سة للنفط و�لغاز. 
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75 مكتًبا لل�ضفر توقع على وثيقة لتجميد ال�ضمان امل�رصيف 
“الغرفة” ناق�شت 5 م�شكالت يعانيها القطاع

وقع 35 من اأ�ش���حاب مكاتب ال�ش���فر وال�شياحة 
اأم�س على وثيقة لتجميد قرار تقدمي خطاب �ش���مان 
م����ريف م���ن مكات���ب ال�ش���فر بقيم���ة 10 اآالف دينار 
قابل للت�ش���ييل من دون قيد �أو �رشط ل�شالح �ش�ؤون 
الط���ران املدين، ومن املقرر اأن توقع مكاتب اأخرى 
على هذه �ل�ثيقة، لي�ش���ل عدده���ا �لإجمايل �إلى 75 

مكتًبا.
وكان���ت غرف���ة جت���ارة و�ش���ناعة البحري���ن قد 
عقدت اأم�س اجتماًعا بح�ش���ور اأكرث 35 من اأ�ش���حاب 
مكاتب ال�ش���فر وال�شياحة ملناق�ش���ة اأهم امل�شكالت 
واملعوقات التي يعانيها القطاع واحللول املقرتحة 
له���ا متهي���ًدا لرفعها اإل���ى امل�ش���وؤولني، وقد وافق 
�جلمي���ع عل���ى �لنق���اط �لتي ت�ش���منت �للق���اء، ومن 
املتوق���ع اأن ياأتي بنتائج اإيجابي���ة خلدمة القطاع يف 

اململكة.
وكان وزير املوا�ش���الت واالت�شاالت قد اأ�شدر 
قرارا رقم )12( ل�ش���نة 2016 بتعديل بع�ض �أحكام 
�لالئح���ة �لتنفيذية لقان�ن تنظي���م �لطري�ن �ملدين 
ال�ش���ادرة بالقرار رق���م )21( ل�ش���نة 2013، و�لذي 
ن�ض على تعديل �ملادة )38( من �لالئحة �لتنفيذية 
باأن يلتزم وكالء �مل�شغل �جل�ي ومكاتب �ل�شفر عند 
تقدمي طلب �لرتخي�ض ببيع وت�ش�يق خدمات �لنقل 
�جل����ي �أو جتديده، بتق���دمي خطاب �ش���مان م�رشيف 
بقيمة ع�رشة �آلف دينار قابل للت�ش���ييل من دون قيد 

�أو �رشط ل�شالح �ش�ؤون �لطري�ن �ملدين.
واأفاد �ش���احب مكتب املبتكر لل�شفر وال�شياحة 

ح�ش���ن �ملعلم �لذي �أد�ر �للقاء �أنه متت مناق�ش���ة 5 
م�ش���كالت ومعوقات يعانيها القطاع، اأولها ت�شحيح 
االأن�ش���طة التجارية للمكاتب غر املرخ�ش���ة �شياحًيا 
من جانب وزارة ال�ش���ناعة والتجارة وال�شياحة، مبيًنا 
�أن هذه �لأن�شطة هي )بيع �لتذ�كر لالأحد�ث �مل�رشحية 
والريا�ش���ية وغره���ا من اأن���واع الت�ش���لية والرتفيه 
“ل ي�ش���مل بي���ع تذ�كر �لط���ري�ن”، وتقدمي خدمات 
�مل�ش���اعدة للزو�ر(، م�ؤكًد� �إجماع �أ�ش���حاب �ملكاتب 
على �رورة ت�ش���حيح االأن�شطة، وفر�س رقابة عليها 

من الوزارة.
و�أ�شاف �ملعلم �أن �ملع�ق �لثاين �لذي ي��جه�نه 
هو تقدمي �ش���مان م�ريف بقيم���ة 10 اآالف دينار اإلى 
�ش�ؤون �لطري�ن �ملدين، مطالبن ب�رشورة جتميد هذ� 
ا اأن غالبية املكاتب ترف�س تطبيقه،  القرار خ�شو�شً
وعل���ى ال���وزارة البح���ث عن حل���ول مل�ش���كلة تفاقم 
املكاتب غر املرخ�ش���ة �ش���ياحًيا من خ���الل تطبيق 
��شرت�طات �شياحية على �لأن�شطة �ملذك�رة؛ بغر�ض 

حتقيق تكاف�ؤ �قت�شادي يف �ل�ش�ق.
و�أ�ش���ار �ملعل���م �إل���ى �أن �مل�ش���كلة �لثالث���ة هي 
�رشورة تعديل �أو�ش���اع �ملخالفن لل�رشوط �ل�شياحية 
“اأي املكات���ب الت���ي لي�س لديها ترخي�س �ش���ياحي 
و�شجالت جتارية”، �إ�ش���افة �إلى تعديل �أو�شاع حملة 
�أن�ش���طة )بيع �لتذ�كر لالأحد�ث �مل�رشحية و�لريا�شية 
وغرها من اأنواع الت�ش���لية والرتفيه “ل ي�ش���مل بيع 
تذ�كر �لطري�ن”، وتقدمي خدمات �مل�شاعدة للزو�ر(، 
وت�ش���حيح اأو�ش���اعهم يف م���دة قانوني���ة وذلك بعد 

االإ�شعار الر�شمي.
واأو�ش���ح املعل���م اأن امل�ش���كلة الرابع���ة تتعلق 

باحت�ش���اب فوائد بنكية مرتفعة ن�ش���بًيا على القطاع 
ل���دى �إجر�ء حج����ز�ت �ل�ش���فر و�لتذ�ك���ر بالبطاقات 
امل�رفي���ة واالئتمانية “فيز� وما�ش���رتد كارد”، مما 
ي�شكل عبًئا على �ملكاتب وبيع �لتذ�كر دون حتقيق 

�أرباح جر�ء هذ� �لرتفاع يف �لأرباح �لبنكية.
وذك���ر املعل���م اأن النقط���ة االأخ���رة التي متت 
مناق�ش���تها ه���ي دع���وة وزارة ال�ش���ناعة والتج���ارة 
وال�شياحة الإ�شدار مل�شق ر�شمي للرتخي�س الر�شمي 
للمكاتب املرخ�ش���ة �شياحًيا، يو�ش���ع على املحالت 
التجاري���ة واملكات���ب الر�ش���مية واالإعالن���ات، داعني 
ال���وزارة للقي���ام بحملة توعوي���ة ترويجي���ة؛ حلماية 
امل�ش���تهلك والتاج���ر م���ن املكات���ب غر املرخ�ش���ة 

�شياحًيا.
بدوره، �أكد �شاحب �ش���فريات �لريا�ض، ريا�ض 

���ا اأن  اأحمد �رورة دعم املكاتب ال�ش���ياحية، خ�شو�شً
التوجه احلايل يف البلد م�ش���اندة قطاع ال�شياحة؛ الأنه 
�لقطاع �لأول، ويعترب قطاًعا و�عًد� وي�شاهم يف دخل 
�لدولة، وه� ت�جه عامل���ي للرتكيز على هذ� �لقطاع 
بعد �نخفا�ض �أ�ش���عار �لنفط، د�عًيا �جلهات �ملعنية 
لدعم القطاع والنظر يف امل�شكالت واملعوقات التي 

يعانيها.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن االجتم���اع االأخ���ر م���ن الرئي�س 
�لتنفي���ذي للغرفة متخ�ض عنه منا�ش���دة وخماطبة 5 
وز�ر�ت حلل م�ش���كالت ومع�ق���ات �لغرفة، وهذ� ه� 
�للقاء �لث���اين، حيث وج���ه رئي�ض �لغرف���ة و�لرئي�ض 
�لتنفي���ذي لتقدمي �لدعم �لكامل لأ�ش���حاب مكاتب 
ال�ش���فر وال�ش���ياحة واحت�ش���انهم، والنظر يف اأمرهم، 
و�ل�ش���عي مع �ل����ز�ر�ت و�جله���ات �ملعني���ة حللحلة 

م�ش���كالتهم ، م�ش���يًفا اأن التو�ش���يات الت���ي مت���ت 
مناق�ش���تها يف �للق���اء �ش���تعر�ض عل���ى رئي�ض جلنة 

ال�شياحة وال�شفر بالغرفة وامل�شوؤولني بالغرفة.
وعن اللقاء، اأكد اأحمد �رورة ت�ش���حيح اأو�ش���اع 
املكاتب غر املرخ�ش���ة �ش���ياحًيا وتطبي���ق االأنظمة 
والقوانني عليها على غرار املكاتب املرخ�ش���ة التي 
تطب���ق عليها ��ش���رت�طات ومعايري، �إ�ش���افة �إلى �أن 
عليها دفع �لتز�مات مادية ور�ش����م ل�ز�رة �ل�شناعة 
امل���دين،  الط���ران  و�ش���وؤون  وال�ش���ياحة  والتج���ارة 
ا اأن املكاتب غر املرخ�شة جتري احلجوزات  خ�شو�شً
باأ�شعار متدنية؛ ب�شبب �نخفا�ض �للتز�مات �ملادية 

التي يدفعها قيا�ًشا باملكاتب املرخ�شة.
و�أ�ش���اف �أن �ل�ش���رت�طات كذلك على �ملكاتب 
ال�شياحية املرخ�شة اأن تقام يف الطابق ال�شفلي على 
م�ش���احة 50 مرت� مربعا، وبالتايل يتحمل �شاحب هذ� 
املكتب دفع اإيجار عن 3 حمالت، وهذ� غري م�ش���رتط 
على �ملكاتب غري �ملرخ�ش���ة، لفًتا �إلى �أن من �رشوط 
احل�ش���ول على ترخي�س للمكاتب ال�ش���ياحية و�ش���ع 
�ش���مان م�ريف مببلغ 40 األف دين���ار، وتقدمي اإثبات 

بذلك �إلى وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة.
واأكد ا�ش���تياء املكاتب املرخ�ش���ة من ح�ش���ول 
�ملكات���ب غري �ملرخ�ش���ة ح�ش���ة م���ن �ل�ش����ق على 
غر�ره���م رغم حتملهم دفع �للتز�مات �ملادية كافة، 
�إ�ش���افة �إلى تزوي���د �ملكاتب غري �ملرخ�ش���ة بنظام 
�إج���ر�ء �حلج�ز�ت م���ن بع�ض �ل����رشكات �ملعدة لهذه 
�لأنظمة بطريقة غري مدرو�شة مما قد يجرب �ملكاتب 
�ملرخ�ض للعمل على غر�رهم؛ لتقليل �لتكلفة �لتي 

يتحملونها.

• من اللقاء	

 اأمل احلامد

�ملنام���ة - �رشك���ة في�ش���ل ����رشف: ذك���ر 
����رشف؛ �ش���احب �رشك���ة  �ملهند����ض في�ش���ل 
في�شل �رشف لالإن�ش���اء�ت، �أن �ل��شع �لعقاري 
م�ش���تقر ومل يتاأثر نتيجة الو�شع االقت�شادي 
و�لنخفا����ض يف �أ�ش���عار �لنف���ط. وعل���ل ذلك 
ك���ون العقار حاجة اأ�شا�ش���ية لالأف���راد، ولي�س 
من �لكمالي���ات. كما ذكر �أنهم كم�ش���تثمرين 
م�ش���تمرون يف �لعمل �لعقاري بنف�ض �ل�ترية، 
اإن مل يكن اأكرث، وو�شع حلول �شكنية منا�شبة 
عن طريق �لرتكيز على ت�فري �ل�شكن لالأفر�د 
من �لطبقة �ملت��شطة وذوي �لدخل �ملحدود.
باملقاب���ل، ذك���رت �لرئي����ض �لتنفي���ذي 
لل�رشكة �ملهند�شة منال في�شل �أن �ل�رشكة �لآن 
يف خ�ش���م تط�ير جمم�عة م�ش���اريع للتنفيذ، 

و�شوف يبداأ الت�شويق لها قريًبا. 
و�أ�ش���افت �أن �ملجم�ع���ة يف ط����ر دخ�ل 
 )Palmera( �ملر�حل �لنهائية ملبنى باملري�
الواقع يف �ش���احية ال�شيف، على �شارع ال�شيخ 
خليفة بن �ش���لمان الرئي�شي. ويتكون املبنى 
من �شقق �شكنية مع خدمات مميزة ت�شتقطب 
ذوي  وباخل�ش���و�س  املجتم���ع  م���ن  �رائ���ح 
�لدخل �ملح���دود، ويت��فق مع نظام �ل�ش���كن 

االجتماعي بوزارة االإ�شكان.
كما بّينت منال �أن �ل�رشكة با�رشت �لعمل يف 
م�روع احلد ال�ش���كني، وهو عبارة عن 14 فيال 
�ش���كنية، لكل فيال طابقان ون�شف، ومنا�شبة 

للطبقة املتو�شطة من املجتمع. 
بالإ�ش���افة لذل���ك، تت���م در��ش���ة م����رشوع 

�آخ���ر يف منطق���ة مدينة حمد، مك����ن من جممع 
�ش���كني يحت�ي على ثالث بنايات يف كٍل منها 
8 اأدوار، وتت�ش���من �شقًقا �ش���كنية وخدمات 
متميزة ووفرة يف م��قف �ل�ش���يار�ت، على �أن 
يتم �ل�رشوع يف �لعمل خالل �لن�ش���ف �لأول من 
�ل�شنة �جلارية وت�ش���جيله لدى وز�رة �لإ�شكان 

ال�شتقطاب امل�شتفيدين من خدماتها.
وي���رى �ملهند�ض في�ش���ل ����رشف �أن على 
�ملجتمع م��كب���ة �لتط����ر�ت �حلديثة وتقبل 
�ل�شكن �لعم�دي �مل�شرتك، ملا له من مميز�ت 
تتف����ق عل���ى �ل�ش���كن يف �لفل���ل. وم���ن هذه 
�ملميز�ت: �لتكلفة �لأقل يف �ل�رش�ء و�ل�شيانة، 
وميزة �لأم���ن و�خلدمات �مل�ش���رتكة كالنادي 

ال�شحي، وال�شونا وتوافر مواقف ال�شيارات.

“في�ضل �رصف” تدر�س اإن�ضاء جممع �ضكني يف مدينة حمد 
ي�شم 3 بنايات

�ل�ش���ناب�ض - بي���ت �لتج���ار: �أثنى 
بغرف���ة  �لتنفي���ذي  �ملكت���ب  ع�ش���� 
جتارة و�ش���ناعة �لبحري���ن رئي�ض جلنة 
املب���ادرات اأحمد بن هندي على ما جاء 
يف م�شودة قانون االإفال�س والتي اأ�شند 
اإلى اللجنة النظر والتعليق عليها التي 
انته���ت منه���ا اأخ���را وزارة ال�ش���ناعة 
و�لتجارة و�ل�ش���ياحة، وحتدثت على �أن 

�إقر�ر �لقان�ن و�عتماده �شي�ؤتي بثماره على من� �لقطاع �لتجاري 
يف مملكة البحرين.

وقال بن هندي اإن امل�ش���ودة تتكون من 259 مادة قانونية 
حتقق �لغاية �لتي مت من �أجلها �إن�شاء �لقان�ن عرب تنظيم وحماية 
م�ش���لحة جمي���ع �لأط���ر�ف ذ�ت �لعالقة بامل��ش����ع، �إل���ى جانب 
تنظيم اإجراءات اإ�شهار االإفال�س بداية من الت�شوية الوقائية ومن 
ثم اإعادة التنظيم املايل وانتهاًء بالت�ش���فية والت�شفية االإدارية 
على حدٍّ �ش���واء. واأ�ش���ار بن هندي اإلى اأن م�شودة القانون تتكون 
من 15 ف�ش���اًل مرت�بًطا، و�لتي هدفت �إل���ى حماية جميع �لأطر�ف 

ذ�ت �لعالقة مبا ينعك�ض �إيجابيًّا على �لقت�شاد �ل�طني.

بن هندي: قانون االإفال�س 
�شينع�س القطاع التجاري

• اأحمد بن هندي	

“جيبك” حتقق اإنتاجا قيا�ضيا بـ 404 اآلف طن مرتي“الكويتي  الرتكي” ينقل مقّره الإقليمي اإلى البحرين
�ملنام���ة - جمل����ض �لتنمي���ة 
البن���ك  اأعل���ن  االقت�ش���ادية: 
الكويتي الرتكي للم�شاهمة؛ وهو 
التابعة  الرائدة  املوؤ�ش�شة املالية 
لبيت �لتم�يل �لك�يتي يف تركيا، 
عن نقل مق���ر عمليات���ه �لإقليمي 
اإل���ى مملك���ة البحرين. و�ش���يقوم 
البنك الكويتي الرتكي للم�شاهمة 

بعد هذه �خلط�ة بت�ش���غيل عملياته �لإقليمية 
يف جمال �خلزينة من �لبحرين مب�جب ترخي�شه 

امل�ريف احلايل.
ويلعب �لبنك دوًر� رئي�شيًّا يف ��شتقطاب 
�مل�ش���تثمرين �لأتر�ك �لر�غبن يف �ل�ش���تثمار 
خارج تركيا وبالأخ�ض يف دول جمل�ض �لتعاون، 
حيث يعتم���د �لبنك على خربة بي���ت �لتم�يل 
�لك�يت���ي يف جمال �خلدم���ات �مل�رشفية بدون 

الفوائد.
البن���ك �ش���يتني يورتا����ر  وق���ال مدي���ر 
“لطامل���ا ت��جدن���ا يف �ملر�ك���ز �ملالية �لأخرى 
باملنطق���ة، وم���ن خ���الل خربتن���ا وجدن���ا لدى 

حتتي���ة  بني���ة  �أف�ش���ل  �لبحري���ن 
قان�ني���ة وتنظيمية حت���ت �إ�رش�ف 
م����رشف �لبحرين �ملركزي، ولذلك 
ج���اء قر�رن���ا بالعمل م���ن �ململكة 
جمل����ض  دول  �أ�ش�����ق  لتغطي���ة 

التعاون اخلليجي”.
وم���ن جانب���ه، ق���ال الرئي����س 
�لتنمي���ة  ملجل����ض  �لتنفي���ذي 
االقت�ش���ادية خالد الرميح���ي “ي�رشنا �أن نرّحب 
بالبنك الكويتي الرتكي للم�ش���اهمة يف مملكة 
ا  �لبحري���ن، �إذ �إن �ختيار �ململك���ة مقرًّ� �إقليميًّ
لعمليات البنك ما هو اإال �شهادة على العالقات 

املتنامية بني اململكة وتركيا”.
واأ�شاف الرميحي “اإن التغير االقت�شادي 
�حلا�ش���ل يف دول جمل����ض �لتع���اون �خلليجي 
ي�ش���اعد على خل���ق فر�ض و�ع���دة من خمتلف 
�أنح���اء �لع���امل، كما �أن خربة �ل����رشكات �لرتكية 
وحجمه���ا ت�ش���عها يف موق���ف جي���د ميكنه���ا 
م���ن لعب دور مه���م يف املنطقة يف ال�ش���نوات 

القادمة”.

 ع�ش���كر - جيبك: حققت �رشكة �خلليج 
ل�ش���ناعة �لبرتوكيماويات مع���دلت �إنتاج 
قيا�ش���ة باإنت���اٍج بل���غ جمم�ع���ه 404،468 
طن مرتي من منتج���ات �ل�رشكة من �لأم�نيا 
و�لي�ري���ا و�مليثان�ل جمتمعه، وذلك خالل 
�لرب���ع �لأول من �لعام �جل���اري 2017 دون 

ت�شجيل �أّي ح��دث م�شيعة لل�قت.
واأع���رب رئي����س ال�رك���ة عبدالرحم���ن 
ج��ه���ري ع���ن بال���غ ����رشوره به���ذ� �لإجناز 
�لذي حققت���ه �ل�رشكة، و�ل���ذي ياأتي نتيجة 
نهجها القائ���م على ا�ش���تمرارية التحديث 
والتطوي���ر �ش���واء للعملي���ات الت�ش���غيلية 
�أو �أجه���زة �مل�ش���انع ومعد�ته���ا، و�لتز�مها 
�لكامل بتنفيذ �إجر�ء�ت �ل�ش���يانة �لدورية 
يف م��عيده���ا �ملح���ددة، وكذلك حر�ش���ها 
عل���ى تنمي���ة وتطوي���ر عنا�ره���ا الب�ري���ة 
ع���رب ��ش���تقطاب �أح���دث بر�م���ج �لتدريب 
املتاحة واإ�راكهم يف الدورات واملوؤمترات 
و�ملعار����ض وور�ض �لعمل؛ �ش���عياً لتط�ير 
مهنيته���م ورف���ع كفاءته���م عل���ى اختالف 

مواقع اأعمالهم.
كما اأ�ش���ار جواهري بقدرة ال�ركة على 
م��كب���ة �لطم�ح���ات و�لتف�ق يف �ش���ناعة 
تع���ج بالكثري م���ن �لتحديات و�ملناف�ش���ة 
عل���ى جمي���ع �مل�ش���ت�يات، م�ؤك���د�ً �أن مثل 
ه���ذه �لأرق���ام �لقيا�ش���ية حتقق���ت نتيجة 
�لإ�ش���رت�تيجية �ملرنة �لتي و�شعها جمل�ض 
اإدارة ال�ركة برئا�ش���ة اأحم���د علي ال�ريان، 
والت���ي حر�ش���ت عل���ى مراع���اة الظ���روف 
و�ملتغري�ت �ملت�شارعة �لتي ت�شهدها هذه 

ال�شناعة احليوية.
ون�ه يف �ل�قت ذ�ته باملهنية �لعالية 
�لتي يتحلى بها �أع�ش���اء �لإد�رة �لتنفيذية 
وجمي���ع العامل���ني بال�ركة، حي���ث يتعاون 
�جلمي���ع معاً بروح �لأ����رشة �ل��حدة؛ من �أجل 
تطبيق تلك االإ�ش���رتاتيجية بنجاح قاد اإلى 
جت���اوز �لأرق���ام �ملخط���ط له���ا بف�ش���ل ما 
يتمت���ع به فريق �لعم���ل بال�رشكة من كفاءة 
وخ���ربة �كت�ش���ب�ها خ���الل �ش���ن��ت عملهم 

بال�ركة.

• خالد الرميحي	

• في�شل �رشف	



تقدمت إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة يوسف بن 
أحمد بن راشد الدوسري للتجارة ذ،م،م، واملسجلة مبوجب القيد رقم )95328( بطلب 

تغيير االسم التجاري:
من

شركة يوسف بن أحمد بن راشد الدوسري للتجارة ذ.م.م
YOUSEF AHMED RASHID ALDOSSARY TRADING W.L.L

إلى:
شركة يوسف بن أحمد بن راشد الدوسري وابناؤه للتجارة ذ.م.م

YOUSEF AHMED RASHID AND SONS TRADING .L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوماَ من تاريخ نشر اإلعالن 

وزارة الصناعة و التجارة 
إدارة التسجيل

تقدم الى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤسسة سان توريني 
للتجاري ملالكتها شيماء احمد رافت جنيب علي واملسجلة مبوجب القيد رقم 101127 
بطلب حتويلها الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 5000 خمسة االف 
دينار بحريني وذلك باضافة السيد تامر عبد املنعم فرغلي محمد كشريك معه في 

السجل ليصبح االسم التجاري )سان توريني للتجارة ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل مدة اقصاها خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر االعالن ..

التاريخ 2017/4/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
اعالن بشان حتويل مؤسسة فردية الى

شركة ذات مسئولية محدودة

رقم القيد

28143-11

محل 

ا3322

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

360

العنوان

1203

التاريخ :2017/4/11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
CR2017-62307 اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

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

نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :هيفاء حسن محمد التميمي

االسم التجاري احلالي :هيفاء التميمي النشطة التعليم
االسم التجاري اجلديد :قصر التميمي لتنظيف املباني

النشاط : التنظيف العام للمباني
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واأكـــد كيم اأن بالده اتخذت اإجـــراءات لـ “دفاع 
عن النف�س”، و�صـــفها باأنها تعك�س ت�صميم بيونغ 
يانـــغ على “مواجهة اأي هجوم نووي اأو بال�صـــواريخ 

البالي�صتية العابرة للقارات باملثل”.
واأكد كيم اأن بيونغ يانغ ت�صـــتعد لإجراء جتربة 
نووية جديدة، مو�صـــحا “بالن�صـــبة للتجربة النووية 
فقـــد مت اإعالنهـــا، و�صـــتجري يف الوقـــت واملـــكان 

ال�رضوريني”.
وراأى الدبلوما�صـــي الكوري ال�صمايل اأن اإر�صال 

وا�صـــنطن �صـــفنا حربية تتقدمها حاملـــة الطائرات 
“كارل فين�صـــون” يدل على اأن “خطوات الوليات 
املتحدة الطائ�صـــة لغزو كوريا ال�صـــمالية و�صـــلت 
الى مرحلة خطرية”، م�صـــيفا “�صـــتتحمل الوليات 
املتحدة امل�صـــوؤولية الكاملة عن اأي عواقب كارثية 

�صترتتب على اأعمالها الفظيعة”.
وقـــال نائب الرئي�س الأمريكـــي مايك ماتي�س، 
اأم�س الثالثاء، اإن الإطالق الفا�صـــل الأخري ل�صـــاروخ 

كوريا ال�صمالية كان عمال ا�صتفزازيا متهورا.

واأ�صـــاف ماتي�ـــس يف مقابلـــة مـــع �صـــحافيني 
ي�صـــافرون معـــه، اإلى ال�صـــعودية، اأن زعيـــم كوريا 
ال�صـــمالية “حاول موؤخرا بتهور اإثارة �صـــيء ما” من 
خـــالل حماولة اإطالق �صـــاروخ بالي�صـــتي انفجر بعد 

وقت ق�صري من اإطالقه.
ونقلـــت وكالة “اأ�صو�صـــيتد بر�س” عن ماتي�س 
امتداحه ال�صـــني ملحاولتها امل�صاعدة يف “احتواء” 
و�صع كوريا ال�صمالية - بهدف نزع الأ�صلحة النووية 

عن �صبه اجلزيرة الكورية.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ترييزا ماي تفاجئ الربيطانيني بالدعوة لنتخابات مبكرة
لندن - وكالت: دعت رئي�صة وزراء بريطانيا ترييزا ماي، يف اإعالن مفاجئ اأم�س الثالثاء، 
اإلـــى اإجراء انتخابـــات مبكرة يف 8 يونيو املقبل، قائلة اإن ذلك �صـــيقوي من موقف بالدها يف 

حمادثات اخلروج من الحتاد الأوروبي.
وقالت ماي من اأمام مقر رئا�صة احلكومة يف لندن: “قررت الدعوة اإلى انتخابات ت�رضيعية 
مبكـــرة يف الثامـــن من يونيو”.  واأو�صـــحت مـــاي اأن حزبها �صـــيطلب الأربعاء، مـــن الربملان 
الت�صـــويت على اإجراء النتخابات. ويفرت�س اأن حت�صـــل ماي على موافقة غالبية الثلثني يف 
جمل�ـــس العموم لتتمكن مـــن تنظيم النتخابـــات. وتاأتي دعوة ماي لنتخابـــات مبكرة بعد 3 

اأ�صابيع على اإطالق اإجراءات خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي “بريك�صت”.
وقالـــت ماي اإنها تريد جتنب النق�صـــامات ب�صـــاأن خـــروج بالدها من الحتـــاد الأوروبي، 
م�س���يفة �أن �حلكومة لديها �خلطة �ملنا�س���بة للتفاو�ض على �رشوط �خلروج و�أنها بحاجة �إلى 

وحدة �صيا�صية يف لندن.
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 موسكو - ار تي: 

اأعلـــن ميخائيـــل بوغدانوف نائب 
وزير اخلارجية الرو�صـــي اأم�س الثالثاء 
اأن وزيـــر اخلارجيـــة ال�صـــعودي عادل 

اجلبري �صيزور مو�صكو قريبا.
وقال بوغدانوف “لدينا ات�صالت 
جيـــدة يف كل املجـــالت، مبـــا يف ذلك 
بني الوزيريـــن، وقريبـــا ننتظر زيارة 

وفد من ال�صعودية”.
وكالـــة  اأن  اإلـــى  الإ�صـــارة  جتـــدر 
اإنرتفاك�س �صـــبق ونقلـــت عن اليا�س 
اأمـــة خانـــوف نائـــب رئي�ـــس املجل�س 
الفيدرايل الرو�صـــي اأن الوزير اجلبري 

�صي�صل اإلى مو�صكو يف 26 اأبريل.
وكانـــت ال�صـــفارة ال�صـــعودية يف 
رو�صـــيا اأ�صـــدرت اأم�س بيانا اأو�صحت 
لرعاياها فيه حيثيات �صدور مر�صوم 
احلكومة الرو�صية حول دخول مواطني 
18 دولـــة مـــن بينها ال�صـــعودية اإلى 

رو�صيا باآلية دخول مب�صطة.

 باريس - رويترز: 

قالت م�صادر اأم�س الثالثاء اإن ال�رضطة 
الفرن�صـــية األقت القب�س علـــى رجلني يف 
مدينـــة مار�صـــيليا جنوبـــي البالد ي�صـــتبه 
فيهما بالتخطيط لهجوم عنيف وو�صـــيك 
خـــالل انتخابات الرئا�صـــة املقـــررة الأحد 

القادم.
ونقلت وكالة رويرتز عن م�صـــدر من 
ال�رضطـــة مل تذكـــر ا�صـــمه القـــول اإن رجال 
الأمـــن ظلوا يتعقبـــون الرجلني منذ نهاية 
الأ�صـــبوع املا�صـــي واعتقلوهمـــا بفـــارق 
دقائـــق يف املدينـــة ال�صـــاحلية الواقعـــة 

جنوب �رضقي فرن�صا.
اأحـــد  اأن  ذاتـــه  امل�صـــدر  واأ�صـــاف 
الإ�صـــالمي  الفكـــر  تبنـــى  املعتقلـــني 
“املتطـــرف” اأثناء فرتة �صـــجنه، وما تزال 

عملية تفتي�س �صقة م�صتاأجرة م�صتمرة. 
الفرن�صـــيون  الناخبـــون  ويـــديل 
باأ�صواتهم يف انتخابات الرئا�صة يوم الأحد 
املوافـــق 23 اأبريل اجلاري، على اأن جترى 

جولة ثانية يف ال�صابع من مايو املقبل.
230 �صخ�صـــا يف  مـــن  اأكـــر  وُقتـــل 
هجمات نفذها اإ�صـــالميون مت�صـــددون يف 

فرن�صا خالل العامني املا�صيني.

اسطنبول - أ ف ب:

 حتطمـــت مروحيـــة لل�رضطـــة على 
متنهـــا 12 �صخ�صـــا على الأقـــل اأم�س 
حـــادث  تركيـــا يف  �ـــرضق  الثالثـــاء يف 
عر�صـــي علـــى الأرجح، وفق �صـــلطات 

حمافظة توجنلي.
يف  توجنلـــي  حمافظـــة  واأكـــدت 
بيان �س���قوط �ملروحي���ة وقالت قناة 
“ان تـــي يف” انهـــا كانـــت تقـــل بني 
ركابها قا�صـــيا و7 �رضطيني و�صـــابط 
�صـــف من اجلي�س. وقالـــت املحافظة 
اإن الطائرة “�صـــقطت؛ ب�صـــبب �صـــوء 
الأحـــوال اجلويـــة”، وحتدثت و�صـــائل 
الإعالم الرتكية عن �صـــباب يف منطقة 
اختفـــاء  بعـــد  وقـــع  الـــذي  احلـــادث 
الـــرادار.  �صا�صـــات  عـــن  املروحيـــة 
واأقلعـــت مروحيـــة اأخرى علـــى متنها 
م�صـــعفون وع�صـــكريون مـــن حمافظة 
ديار بكر املجاورة اإلى مكان احلادث، 
وفـــق “ان تي يف”. و�صـــقطت مروحية 
ب�صـــبب انعدام الروؤية ال�صهر املا�صي 
يف ا�صـــطنبول وقتـــل ركابها ال�صـــبعة 

وبينهم 4 رو�س.
ويف يوليو 2016، حتطمت طائرة 
15 �صخ�صـــا  ع�صـــكرية علـــى متنهـــا 
ب�صبب ال�صباب يف حمافظة جريي�صون 
�صـــمال �رضق تركيـــا، موقعـــة 7 قتلى 

وثمانية جرحى.

مدريد - ار تي:

الإخباريــــة  ال�صــــحيفة  ك�صــــفت   
الإ�صــــبانية البايي�س اأن رئي�س الوزراء، 
ماريانو راخوي �صــــيمثل اأمام املحكمة 
لالإدلء باإفادته حول ق�صية ف�صاد مايل 
مثارة بحق “حزب ال�صــــعب” الإ�صــــباين 

احلاكم.
وعــــرت النيابة العامــــة يف مدريد 
احلــــزب  مقــــر  يف  التحقيقــــات  خــــالل 
علــــى  مدريــــد  العا�صــــمة  يف  احلاكــــم 
ملفات لـ “حما�صــــبات موازية”، وتبني 
للمحققــــني اأن لــــدى احلزب ح�صــــابات 
عدة عدا احل�صــــاب الر�صــــمي، �ُصــــجلت 
بداخلها اأوامر �ــــرضف مالية، وذلك منذ 

العام 1990 حتى 2008.
و�صتحدد املحكمة موعد ا�صتجواب 
راخــــوي ا�صــــتنادا لقرارها الــــذي اتخذ 
بغالبية 1-2 وبرئا�صة القا�صي، اأنخيل 

اأورتادو وع�صوية قا�صيني اآخرين.
الإ�صــــبانية،  للقوانــــني  ووفقــــا 
يتوجــــب علــــى جميــــع املواطنني مبن 
فيهــــم رئي�ــــس احلكومة املثــــول اأمام 
الق�صــــاء يف حــــال �صــــدور قــــرار مــــن 

املحكمة لهذا الغر�س.

القدس المحتلة - اف ب: 

الإ�رضائيلية  ال�صلطات  اتــخــذت 
ــق الأ�ـــــرضى  ــح �ــصــلــ�ــصــلــة عـــقـــوبـــات ب
�صجونها،  القابعني يف  الفل�صطينيني 
عن  مفتوحا  اإ�ــرضابــا  بــــداأوا  اأن  بعد 

الطعام.
ـــغـــت مــ�ــصــلــحــة الــ�ــصــجــون  ـــل واأب
منظمة  الــثــالثــاء،  اأمــ�ــس  الإ�رضائيلية، 
ــة بوقف  ــي ــدول ال الأحـــمـــر  الــ�ــصــلــيــب 
اإلــى ال�صجون  ــايل الأ�ـــرضى  زيـــارات اأه

حتى اإ�صعار اآخر.
مبهمة  الأحمر  ال�صليب  وي�صطلع 
اأبنائهم  لــزيــارة  الأ�ـــرضى  اأهـــايل  نقل 
بني  الر�صائل  وتــبــادل  ال�صجون،  يف 

الأ�رضى واأهاليهم.
اآخر جتلى  وياأتي هذا الإجراء بعد 
اإلى الزنازين  يف نقل عدد من الأ�رضى 
يف  القيادي  بينهم  مــن  النــفــراديــة، 

حركة فتح مروان الربغوثي.

أوتاوا - اب:

 ذكـــرت وزارة الدفاع الكندية يف 
بيـــان اأن نحـــو 60 ع�صـــكريا من وحدة 
طائـــرات الهليكوبرت التكتيكية 408 
التابعـــة لقواتهـــا اجلويـــة امللكيـــة، 
توجهـــوا اإلى �صـــمال العـــراق يف اإطار 

مكافحة “داع�س”.
القـــوة  اأن  الـــوزارة  واأ�صـــافت 
اجلديدة غـــادرت اأم�س الثالثاء قاعدة 
ع�صـــكرية يف وليـــة األبريتـــا الكندية، 
 430 رقـــم  الوحـــدة  حمـــل  لتحـــل 
التكتيكيـــة، التـــي بـــداأت مهامها يف 
�صـــمال العراق يف اأوائل اأكتوبر العام 
2016، م�صرية اإلى اأن القوة اجلديدة 

�صتتمركز بالقرب من مدينة اأربيل.
يذكر اأن كندا اإحـــدى الدول التي 
ان�صـــمت اإلى التحالف الدويل بقيادة 
الوليـــات املتحدة �صـــد “داع�س” يف 
العراق و�صـــوريا، وت�صـــارك يف احلملة 
بنحو 830 ع�صكريا منت�رضين يف العراق 

والكويت.

أبوظبي - سكاي نيوز:

 قالت م�صادر يف اجلي�س ال�صوري 
احلـــر اإن �صـــابطني رو�صـــيني وعددا 
مـــن عنا�رض قـــوات احلكومة ال�صـــورية 
اأم�ـــس الثالثاء،  وميلي�صـــيات قتلـــوا، 
خالل ا�صتهداف موقع لهم قرب بلدة 

خطاب يف ريف حماة.
واأ�صافت امل�صادر اأنها “ر�صدت 
عرب الأجهـــزة الال�صـــلكية وجود مركز 
قيـــادة عمليـــات للقـــوات للحكومية 
وميلي�صـــياتها باإ�رضاف رو�صـــي، حيث 
مت ا�صـــتهدف املوقـــع يف رحبة خطاب 
ب�صاروخ حراري موجه من طراز “تاو”، 
مما اأ�صـــفر عن مقتـــل جمموعة قيادة 
العمليات بينهم �صابطني رو�صيني”.
ومل ي�صـــدر تعليـــق مـــن اجلي�س 
ال�صـــوري اأو وزارة الدفـــاع الرو�صـــية 
ب�صـــاأن الهجوم.ويف وقت �صابق، قتل 
15 من قوات النظام ال�صـــوري، خالل 
ا�صتباكات عنيفة مع املعار�صة، غربي 

مدينة حلب.

عادل اجلبري يزور 
مو�صكو قريبا

فرنسا 

 تركيا

 إسبانيا 

ال�صلطات حتبط هجوما 
“عنيفا و�صيكا”

حتطم مروحية لل�رضطة 
تقل 12 �صخ�صا 

مثول رئي�س الوزراء 
اأمام املحكمة

 اإ�رضائيل تعاقب 
الأ�رضى امل�رضبني

 كندا تر�صل ع�رضات 
الع�صكريني للعراق

 مقتل �صابطني 
رو�صيني بريف حماة
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املعار�سة الرتكية غا�سبة وتدعو الإلغاء اال�ستفتاء

ماتي�س: يجب اإيقاف �سواريخ احلوثيني االإيرانية نهائيا

بيونغ يانغ لوا�سنطن: نحن جاهزون لكم!

ترامب يهنئ اردوغان... والحتاد الأوروبي يطلب حتقيقا 

ا�صت�صهاد 12 ع�سكريا �سعوديا يف �سقوط مروحية يف ماأرب

ماتي�س يعترب �صاروخ كوريا ال�صمالية ا�صتفزاز متهور

وفـــاز مع�صـــكر “نعـــم” بفـــارق ب�صـــيط الحـــد 
وبن�صـــبة 51.4 % من ال�صوات، بح�صب تعداد غري 
ر�صمي اأجرته و�صائل الإعالم. لكن حزَبي املعار�صة 
الرئي�َصـــني نددا بتزوير وا�صـــع فيما ابدى مراقبون 

دوليون حتفظات ب�صاأن النتائج.
بعيـــد هذا العـــالن رف�ـــس رئي�س الـــوزراء بن 
علي يلديرمي النتقادات التي و�صـــفها باأنها “غري 
جمديـــة”، م�صـــيفا ان “على العامل اأجمـــع اأن يحرتم 

)...( كلمة الأمة”.
لكن املعار�صـــة تطعن يف �رضعية فوز اردوغان 
ل�صـــبب رئي�ـــس هو اإعـــالن اللجنة النتخابيـــة العليا 
بعيد بـــدء فرز الأ�صـــوات اأنهـــا �صـــتقبل ببطاقات 
القرتاع غري املمهورة باخلتم الر�صـــمي لل�صـــلطات 
النتخابية، وهو ما اعتربته املعار�صـــة مناورة جتيز 

التزوير.
واعتـــرب رئي�س حزب ال�صـــعب اجلمهوري كمال 
اوغلـــو يف مقابلـــة ن�رضتهـــا �صـــحيفة  كيليت�صـــدار 
“حرييـــت” اأم�ـــس اأن اللجنـــة النتخابيـــة “غـــريت 
القواعد يف منت�صف اللعبة )...( وهذا اأمر ل يغتفر”.

واعتـــربت بعثـــة مراقبـــني دوليني م�صـــرتكة 
ملنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وجمل�س اأوروبا اأن 
حملة ال�صتفتاء جرت و�صط “عدم تكافوؤ” للفر�س 
بـــني الفريقني رجح كفة مع�صـــكر “نعـــم”، فيما مل 
يكن “ال�صـــتفتاء ب�صـــكل عام على م�صتوى معايري 

جمل�س اأوروبا”.
من جهتـــه، �رضح املتحدث با�صـــم املفو�صـــية 
الأوروبيـــة مرغريتي�س �صـــكينا�س يف لقاء �صـــحايف 
يف بروك�صـــل “ندعـــو جميـــع الأطـــراف اإلـــى �صـــبط 

النف�س وال�صـــلطات الى فتح حتقيق �صـــفاف ب�صاأن 
التجاوزات املفرت�صة التي ر�صدها املراقبون”.

لكـــن تعليقـــات املراقبـــني الدوليـــني اأثارت 
غ�صـــب الرئي�ـــس الرتكـــي الـــذي قـــال اأمـــام اآلف 
املنا�رضيـــن يف الق�ـــرض الرئا�صـــي باأنقـــرة الثنـــني 
“انهـــم يعـــّدون تقريرا كما يحلو لهـــم )...( اعرفوا 
حدودكـــم”، م�صـــيفا “ل ننظـــر اإلـــى اأي تقريـــر قد 

تعّدونه ول ناأخذه يف العتبار”.
واأكد يلديرمي اأم�ـــس اأن “الأمة )عربت( بحرية 

عن اإرادتها يف ال�صناديق، هذه امل�صاألة انتهت”.

مـــن جهة اأخـــرى، كـــرر اأردوغـــان تاأكيـــد على 
موافقتـــه علـــى اإعـــادة العمـــل بعقوبة الإعـــدام يف 
حـــال اإقرارهـــا يف الربملان، واإل ف�صـــيرتتب تنظيم 

ا�صتفتاء بهذا ال�صاأن بح�صب قوله.
لكن هـــذا الإجـــراء يعنـــي نهاية اآلية ان�صـــمام 

تركيا اإلى الحتاد الأوروبي، املعلقة منذ �صنوات.
و�صـــيتيح الفـــوز لأردوغان، اإلـــى جانب تعزيز 
�صـــالحياته الرئا�صـــية، اأقله نظريا، البقاء يف احلكم 
حتى 2029. وكان تولى رئا�صـــة الوزراء بني 2003 
و2014 قبـــل اأن ي�صـــبح رئي�صـــا. واأعلـــن يلديرمي 

اأم�ـــس الثالثـــاء اأن الرئي�ـــس �صـــيدعى بعـــد اإعـــالن 
النتائج النهاية يف اآخر اأبريل، للعودة اإلى �صـــفوف 
حزبـــه احلاكم، مبوجب املادة الوحيـــدة يف التعديل 
الد�صتوري التي ميكن تطبيقها فورا وجتيز انتماء 

الرئي�س اإلى حزب �صيا�صي. 
وتنفـــذ غالبيـــة مـــواد التعديـــل الخـــرى بعد 
النتخابات الرئا�صية والت�رضيعية يف 2019. واأفادت 
“حرييت” اأم�س عن اإعداد تعديل حكومي وا�صع ومل 
ت�صـــتبعد الدعوة الـــى انتخابات مبكـــرة اعتبارا من 

ربيع 2018.

“الأن�صــــطة املزعزعة لال�صتقرار”  وم�صــــطلح 
غالبا ما ت�صــــتخدمه وزارة الدفاع الأمريكية لو�صف 

اأن�صطة ايران يف املنطقة.
وكان ماتي�س قد �رضح الأ�صــــبوع املا�صــــي من 
لندن باأن اإيران توا�صــــل الت�رضف كدولة “م�صدرة 
للإرهاب وال تز�ل ترعى ن�ساط �مل�سلحني”، ح�صبما 

نقلته عنه وكالة رويرتز لالأنباء.
من جانب اآخر، نقلت وكالة الأنباء ال�صــــعودية 
وا�ــــس عن قيادة قوات التحالــــف لدعم ال�رضعية يف 
اليمن اإعالنها ا�صت�صــــهاد 12 ع�صكريا �صعوديا اإثر 
حتطم مروحيــــة من نوع “بالك هــــوك” يف حمافظة 

ماأرب و�صط اليمن.
وقالت القيــــادة يف بيان نقلتــــه وكالة الأنباء 
ال�صــــعودية الر�صــــمية “وا�ــــس” “يف �صــــباح اأم�ــــس 
الثالثاء، �صــــقطت طائــــرة عمودية مــــن نوع )بالك 
هوك( تابعــــة للقوات امل�صــــلحة ال�صــــعودية اأثناء 

تاأدية مهامها العملياتية يف حمافظة ماأرب”.
واأ�صــــافت” نتج عن احلادث ا�صت�صهاد اأربعة 

�سباط، وثمانية �سباط �سف من �لقو�ت �مل�سلحة 
ال�صــــعودية، ويجــــري حاليــــاً التحقيــــق يف اأ�صــــباب 

احلادث”.
وعلى �صــــعيد املواجهات، قتــــل اأكر من 18 
من ميلي�صــــيا احلوثي و�صــــالح يف مواجهات �رض�صة 
مع القــــوات ال�رضعيــــة وغارات ملقاتــــالت التحالف 
العربي يف حميط مع�صكر خالد مبديرية موزع غربي 

تعز خالل الـ 24 �صاعة املا�صية.
وذكرت م�صــــادر ع�صــــكرية اأن معــــارك عنيفة 
اندلعت اإثر هجوم مباغــــت للمتمردين على مواقع 

القوات ال�رضعية، ما دفعها اإلى الرد بقوة.
واأ�صــــارت امل�صــــادر اإلى اأن القــــوات ال�رضعية 
�صنت ق�صفا مدفعيا مكثفا على مواقع املتمردين، 
حيث �صمع دوي انفجارات عنيفة من جراء الق�صف 
باملدفعية الثقيلة، فيما نفذت مقاتالت التحالف 
العربي اأكر من 9 غــــارات على اأهداف املتمردين 

يف املع�صكر وحميطة خالل ال�صاعات املا�صية.
واأكــــدت م�صــــادر ميدانيــــة تدمــــري مقاتالت 

التحالف لـ3 دبابات للحوثيني يف املع�صــــكر خالل 
يومــــني. كما ق�صــــفت مقاتالت التحالــــف العربي 
تعزيزات للملي�صــــيا يف منطقة ال�صويحة مبديرية 

م����وزع، مما �أ�س����فر عن �س����قوط قتل����ى وجرحى يف 
�صــــفوف املتمرديــــن، وتدمــــري عربات ع�صــــكرية 

وناقالت جند.

• مظاهرات �صد ا�صتفتاء اأردوغان	

•  وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س ي�صل الريا�س	

• �صاحنات �صينية ال�صنع ا�صتخدمت يف حمل �صواريخ كوريا ال�صمالية	

انقرة - أف ب:

 �أعلن حزب �ل�سعب �جلمهوري، �أكرب �أحز�ب �ملعار�سة يف تركيا �أم�س �لثالثاء، �أنه �سريفع طلبا 

�ىل �ملجل�س �النتخابي �الأعلى الإلغاء �ال�ستفتاء على تعزيز �سالحيات �لرئي�س رجب طيب �ردوغان 

فيما طالب �الحتاد �الوروبي باجر�ء “حتقيق �سفاف” ب�ساأنه.

فعلى عك�س �لرئي�س �المريكي دونالد تر�مب �لذي هناأ �ردوغان على فوزه يف �ت�سال هاتفي 

�ل��ت��ج��اوز�ت  “فتح حتقيق �سفاف يف  �ل��ث��الث��اء �ىل  �ن��ق��رة  م�ساء �الث��ن��ن، دع��ا �الحت���اد �الوروب����ي 

�ملفرت�سة” يف عملية �ال�ستفتاء �لد�ستوري �لذي مينحه �سلطات معززة.

عواصم - وكاالت:

 قال وزير �لدفاع �الأمريكي جيم ماتي�س �أم�س �لثالثاء �إنه يجب �إيقاف �ل�سو�ريخ �الإير�نية 

�لتي تطلقها �مليلي�سيات �حلوثية باجتاه �الأر��سي �ل�سعودية نهائيا، ح�سبما �أفادت رويرتز.

�أم�س  بد�أ  �إذ  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  �إىل  �أقلته  و�أكد ماتي�س لل�سحافين على منت طائرة 

�الأربعاء جولة �إقليمية، �أن �حلوثين ي�ستخدمون �سو�ريخ �إير�نية �ل�سنع.

وقال بيان للبنتاغون �إن ماتي�س �سيتطرق خالل جولته �إىل “�جلهود �ملبذولة ملو�جهة �الأن�سطة 

�ملزعزعة لال�ستقر�ر وهزمية �لتنظيمات �الإرهابية �ملتطرفة”.

عواصم - وكاالت:

 �أعلن كيم �إين ريونغ نائب مندوب كوريا �ل�سمالية يف �الأمم �ملتحدة �أم�س �أن بالده �سرتد باملثل 

على �أي هجوم �ساروخي �أو نووي.

وقال �لدبلوما�سي �لكوري �ل�سمايل يف موؤمتر �سحايف يف نيويورك “�إذ� جتر�أت �لواليات �ملتحدة 

و�ختارت �لعمل �لع�سكري فاإن كوريا �ل�سمالية م�ستعدة للرد على �أي �سكل من �أ�سكال �حلرب �لذي 

قد ترغب فيه �لواليات �ملتحدة”، م�سيفا “�سنقوم باأعنف عمل م�ساد �سد �مل�ستفزين”.

هذه �لت�سريحات �سدرت عقب �لتحذير �لذي وجهه نائب �لرئي�س �الأمريكي مايك بين�س �إىل 

بيونغ يانغ من كوريا �جلنوبية، من مغبة �ختبار حزم بالده.

موسكو - رويترز:

“اإنرتفاك�ـــس”  وكالـــة  قالـــت   
الرو�صـــية، اأم�س الثالثـــاء، اإن املتهم 
املـــرتو  لهجمـــات  بالتخطيـــط  الأول 
يف �صـــان بطر�صـــربغ، اأبرور عزميوف، 

اعرتف مب�صوؤوليته عن الهجمات.
الأمـــن  جهـــاز  اأعلـــن  والثنـــني 
الحتادي الرو�صي عن توقيف �صخ�س 
ي�صـــتبه يف تدبـــريه للتفجري وجتهيزه 
 14 بحيـــاة  اأودى  الـــذي  لالنتحـــاري، 

�صخ�صا واأ�صاب الع�رضات.
بـــه  امل�صـــتبه  اإن  وقـــال اجلهـــاز 
مت توقيفـــه يف مدينـــة اأودينت�صـــوفو 
القريبة من مو�صـــكو، م�صيفا اأنه كان 
يحمل م�صد�صا، كما اأو�صح اأن امل�صتبه 
به من اأ�صـــول تعود اإلى و�صـــط اآ�صيا، 

دون اأن يديل مبزيد من التفا�صيل.
وكانت ال�صلطات الرو�صية اأعلنت 
اأن منفذ الهجوم الذي وقع يف الثالث 
من اأبريل اجلـــاري من قرغيز�صـــتان، 
البلد الفقري الذي يعترب اأر�صا خ�صبة 

للمتطرفني.
ويعتقـــد اأن الآلف مـــن مواطنـــي 

قرغيز�صتان ان�صموا اإلى “داع�س”.

 اعرتاف “العقل املدبر” 
لتفجري �صان بطر�صربغ

ع�صريي: م�رض ت�صارك بحرا وجوا يف التحالف العربي
دبي - العربية.نت: اأو�صـــح اللواء اأحمد 
ع�صـــريي، املتحدث با�صـــم قـــوات التحالف 
لدعم ال�رضعية يف اليمـــن، لقناة العربية، اإثر 
ا�صتف�صـــار حول تفا�صيل ما قاله بخ�صو�س 
م�صـــاركة القـــوات امل�رضيـــة يف حتالف دعم 
ال�رضعيـــة باليمـــن، “اأن مـــا �صـــبق اأن حتدث 
عنـــه كان يف �صـــوء ما طرح �صـــابقاً من قبل 
جمهورية م�رض ال�صـــقيقة، خالل بحث مقرتح 
ت�صـــكيل القوة العربية امل�صرتكة، الذي مت 
مناق�صـــته يف جامعة الـــدول العربية، والذي 
اأتى من منطلق حر�س الأ�صـــقاء يف م�رض على 

اأن اأمـــن الأمة العربية كل ل يتجزاأ، ولي�س له 
عالقة مبو�صوع امل�صاركة يف اليمن”.

واأ�صـــاف “كما تعلمون اأن هناك عنا�رض 
من القوات امل�صـــلحة امل�رضية تقوم مبهام 
تاأمينيـــة ملنطقة جنوب البحـــر الأحمر وباب 
املنـــدب، والتـــي تعـــد مـــن املناطـــق ذات 
القومـــي  لالأمـــن  ال�صـــرتاتيجية  الأهميـــة 
امل�رضي والعربي والإقليمي على حد �صـــواء. 
وم�ـــرض ت�صـــارك يف التحالـــف العربـــي لدعم 
ال�رضعيـــة يف اليمـــن بحـــراً وجـــواً كما �صـــبق 

الإعالن عن ذلك”.

املر�سد ال�سوري: مقتل 20 مدنيا يف غارات للتحالف
قال املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان، اأم�س 
الثالثـــاء، اإن غـــارات للتحالـــف الـــدويل، بقيادة 
وا�صـــنطن، على مناطق حتت �صـــيطرة “داع�س”، 
اأ�صـــفرت عن مقتل 20 مدنيا، على الأقل، بينهم 

6 اأطفال، يف ال�صاعات الـ24 الأخرية.
واأح�صى املر�صـــد مقتل “13 مدنياً، بينهم 

5 اأطفـــال، ليل الثالثـــاء، جراء غـــارات للتحالف 
الـــدويل، علـــى مدينـــة البوكمـــال، الواقعة على 
احلـــدود ال�صـــورية العراقية” يف الريـــف ال�رضقي 

لدير الزور.
وت�صـــبب الق�صـــف اأي�صـــا “مبقتل 3 عنا�رض 
من )داع�ـــس( من اجلن�صـــية العراقية”، بح�صـــب 

املر�صد.
ووفقا للمر�صد، فقد �صنت طائرات التحالف 
غارات علـــى مناطق اأخـــرى، ا�صـــتهدفت اإحداها 
قريـــة احل�صـــينية يف الريف الغربي لديـــر الزور، 

وت�صببت مبقتل “7 مدنيني، بينهم طفل”.
وي�صـــيطر “داع�س”، منذ العام 2014، على 

كامـــل حمافظـــة دير الـــزور النفطية، با�صـــتثناء 
اأجـــزاء مـــن املدينة، مركـــز املحافظـــة، واملطار 

الع�صكري بقربها.
وي�صـــن التحالف الـــدويل منذ �صـــيف العام 
2014 غـــارات ت�صـــتهدف مقاتلـــي “داع�س” يف 

�صوريا، وكذلك يف العراق املجاور.

ك�صـــف تقرير ح�ـــرضي ن�رضته فورين بولي�صـــي الأمريكية عـــن اأن البيت الأبي�س يبحـــث فر�س املزيد من 
ال�صـــغط على اإيران بت�صـــديد العقوبات �صدها، وتبني تف�صـــريات اأكر �رضامة لالتفاق النووي بينها والقوى 

الكربى.
ونقلـــت املجلة عن م�صـــوؤول كبري باإدارة الرئي�س دونالد ترامب قولـــه اإن البيت الأبي�س مييل اإلى اإعمال 
الأدوات التي بحوزته مبزيد من ال�رضامة، ومن بني ما هو متاح من خيارات تو�صـــيع العقوبات لت�صـــمل كيانات 

اقت�صادية اإيرانية اأكرب مرتبطة بقوات احلر�س الثوري الإيراين.
ورغـــم اأن وا�صـــنطن مل تتخـــذ قرارا حتـــى الآن، فاإن م�صـــوؤولني قالـــوا اإن بع�س 
القرارات يجب اأن ت�صـــدر قريبا، خ�صو�صـــا اأن اإيران والدول ال�صـــت التي �صاركت يف 
اإبرام التفاق النووي مبا فيها الوليات املتحدة �صتجتمع بالعا�صمة النم�صاوية فيينا 

يوم 24 من ال�صهر اجلاري ملراجعة ربع �صنوية لالتفاق.

وا�سنطن تتجه خلنق اإيران

عوا�صـــم - وكالت: ك�صـــف م�صـــوؤول ع�صـــكري 
عراقي عن و�صول قوات خا�صة اأمريكية اإلى قاعدة 
عني الأ�صـــد، يف ناحيـــة البغـــدادي الواقعة على 90 
كـــم غرب الرمادي للم�صـــاركة يف حتريـــر مدن غرب 

حمافظة الأنبار من “داع�س”.
واأ�صـــاف اأن “قوة كبرية من الوحدات اخلا�صـــة 
الأمريكيـــة و�صـــلت القاعـــدة املذكـــورة قادمة من 
قاعدة البكر اجلوية �صـــمال العا�صـــمة بغداد �صمن 

قافلة ع�صكرية طويلة اإلى عني الأ�صد”.
وذكر اأن “تلك القوات الأمريكية و�صلت بكامل 
عتادها واآلياتها الع�صـــكرية ا�صتعدادا للم�صاركة يف 

حتريـــر مدن - عنـــه وراوه والقائم غـــرب الأنبار من 
“داع�س”.

ويف هذه الثناء، ت�صتعد القوات العراقية بدعم 
مـــن الع�صـــائر لتحرير القائـــم غرب الأنبـــار التي ما 
تزال خا�صـــعة لـ “داع�س” منذ اأوا�صـــط 2014، بعد 

ان�صحاب القوات الأمنية العراقية منها.
وترابط قـــوات التحالـــف الدويل الـــذي تقوده 
وا�صنطن لقتال “داع�س”، يف قاعدتي احلبانية على 
30 كم �رضق الرمادي، وعني الأ�صـــد لإ�صناد القوات 
العراقيـــة يف عمليـــات حترير املناطق التي �صـــيطر 

عليها “داع�س” يف الأنبار.

وصول قوات أميركية إلى عين األسد لقتال “داعش”
 الأمم املتحدة: املدنيون باملو�صل عر�صة لأ�صواأ كارثة

•  قوات اأمريكية خا�صة و�صلت الأنبار	



محمد الدرازي

تّوج رئي��س االتحاد البحريني لكرة 
السلة س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة، فريق املنامة 
بط��ًا لدوري زي��ن الدرجة األوىل، 
عق��ب فوزه عىل املح��رق، بنتيجة 
النهائي��ة  املب��اراة  يف   ،)81/79(
الثالث��ة الت��ي ج��رت بينهام أمس 
عىل صالة مدين��ة خليفة الرياضية 
مبدين��ة عيىس وس��ط حضور عدد 
من املسؤولني وكبار الشخصيات يف 

الشأن الريايض البحريني. 
وعق��ب اللقاء توج س��مو الش��يخ 
عيىس بن عيل املنامة بدرع الدوري 
الذهبية،  بامليداليات  الفريق  وقلد 
في��ام قل��د املح��رق بامليدالي��ات 
بامليدالي��ات  واأله��يل  الفضي��ة، 
الربونزية، وقبل ذل��ك قام بتكريم 

طاقم التحكيم.
ومتك��ن املنامة م��ن املحافظة عىل 
لقب��ه بط��ا ملس��ابقة دوري زين، 
واس��تحق الفوز باللق��ب الخامس 
ع��ىل الت��وايل وال���21 يف تاريخه؛ 
ليواص��ل االنفراد بالرقم القيايس يف 

عدد مرات الفوز بالبطولة.
وحقق املنامة بذل��ك فوزه الثالث 
عىل التوايل مقابل ال يشء للمحرق، 
ليضم��ن التتويج باللقب يف الوقت 
ال��ذي خرس في��ه املح��رق رهانه 
يف املحافظ��ة عىل حظوظ��ه باقية 

وتأجيل تتويج املنامة. 

الشوط األول

وجاءت املباراة رسيعة منذ بدايتها، 
إذ اس��تطاع املنام��ة أن يأخذ عصا 
الس��بق ويتقدم بالنقطة األوىل من 
خطأ كسبه حسن نوروز، ثم أعطى 
املحرقي بدر جاسم التقدم لفريقه 
بثاثي��ة 3/1، رد عليه��ا مح��رف 

املنامة نيكولوز بثاثية 4/3.
وس��ارت بعده��ا الكف��ة بش��كل 
متساٍو من الطرفني بسجال متبادل 
يف تس��جيل النقاط الت��ي تخللتها 
بعض اللعب��ات الثاثي��ة من بدر 
جاس��م ونيكولوز ومحمد حس��ن، 
إال أن األخط��اء الش��خصية ودقة 
مراقب��ة الحكام لأللع��اب الفردية 
أدخلت الفريقني يف دائرة األخطاء 

الخمسة.
م��ع  أفضليت��ه  املح��رق  وف��رض 
منتص��ف الف��رة التي تق��دم فيها 
15/10، ثم حافظ عىل تقدمه حتى 
نهاي��ة الش��وط األول؛ بفضل تألق 

أحمد حسن وكاديم تحت الحلق.

ويف الربع الثاين، تسيد املحرق الفرة 
دفاًع��ا وهجوًم��ا، ومتكن من قطع 
خطورة املنامة يف الهجوم وتفكيك 
دفاعه عرب اللعب الجامعي، إذ نجح 

دفاع املحرق بقيادة عيل ش��كرالله 
وكاديم من التصدي ملعظم الكرات 
املرس��لة إىل عاملق��ة املنامة أحمد 
نجف ونيكول��وز تحت الحلق، إىل 

جانب التنويع الهجومي الذي أخذ 
به من توسيع الفارق تدريجًيا.

يف املقابل، تاه العبو املنامة بالفرة 
الت��ي ش��هدت تراجًع��ا كب��رًا يف 

أداء الفري��ق والس��يام يف الجانب 
الدفاعي وكذلك الهجومي الذي مل 
يتمكن من تسجيل إال سلة واحدة 
بالنصف األول، ورغم دخل مدربه 

يف التغيرات املس��تمرة يف امللعب، 
إال أن املحرق حافظ عىل أس��لوبه 
وفرض أداءه وحس��م الشوط األول 

بنتيجة 43/30.

الشوط الثاني

وش��هدت الف��رة الثاني��ة تحس��ًنا 
ملحوًظا م��ن فري��ق املنامة الذي 
دخل بكل ق��وة ونجح من تقليص 
الفارق بعد أن أعاد تصحيح أوراقه، 
إذ استطاع أن يوقف املحرق، ولكن 
كرثة تغيرات مدربه ووقوع العبيه 
يف األخط��اء أعطى املح��رق فرصة 
مواصل��ة أفضليت��ه عىل مس��توى 
النتيج��ة، الذي متكن من تش��كيل 
الهجوم��ي  الجان��ب  تح��ركات يف 
بقيادة الش��قيقني محم��د وأحمد 
حس��ن إىل جانب الق��وة الدفاعية 
الكب��رة بتألق كاديم وعيل ش��كر 
الل��ه، حت��ى نجح يف حس��م الربع 

لصالحه بنتيجة 61/52.
وبلغت اإلثارة قمتها يف الربع األخر 
وس��ط أداء قوي حافل بالندية من 
جان��ب العب��ي الفريق��ني وإرصار 
متبادل عىل التقدم، وش��هد الربع 
عودة منامي��ة قوية م��ع الدقيقة 
األخرة التي متكن فيها الزعيم من 
الف��ارق تدريجًيا ومعادلة  تقليص 
النتيج��ة ثم قل��ب الطاولة بثاثية 

قاتلة من نيكولوز.
ووقع املنامة بداية الربع يف العديد 
من األخطاء الهجومية التي منحت 
املحرق م��ن مواصلة أفضليته عىل 
مستوى النتيجة وحتى األداء الذي 
متكن ب��ه من إيقاف هجوم املنامة 
ليظ��ل ف��ارق 10 نق��اط قامئً��ا يف 

معظم فرات النصف األول.
الف��ارق مع  املنام��ة ع��اد وقّلص 
منتصف الف��رة إىل 6 نقاط بواقع 
68/62، غ��ر أن ثاثية عيل عباس 
أع��ادت رف��ع الف��ارق للمح��رق 

.71/62
ومع الدقيق��ة الثامنة للربع، قلص 
املنام��ة الفارق إىل نقط��ة واحدة 
71/70، قب��ل أن يع��ادل النتيج��ة 
يف الدقيقة األخ��رة بدخول جميل 
من ميث��م جميل، لي��أيت بعد ذلك 
الجورجي نيكولوز؛ ليضع املنامة يف 

املقدمة 75/72.
ثم حافظ املنامة عىل تقدمه حتى 
نهاي��ة املب��اراة ليحس��مها بنتيجة 
81/79 ويحسم معها اللقب ال�21 

يف تاريخه.

االتح��اد  رئي��س  أش��اد 
البحريني لكرة الس��لة سمو 
الش��يخ عيىس ب��ن عيل بن 
ب��األداء  خليف��ة آل خليفة 
الق��وي واملتميز الذي قدمه 
فريق��ا املنام��ة واملحرق يف 
لبطولة  الختامي��ة  املب��اراة 
دوري زين، مؤكًدا أن اللقاء 
الختام��ي كان بحق مس��ك 
القوية  للمنافس��ات  الختام 
التي شهدتها بطولة الدوري 

العام هذا املوسم.
وحرص س��مو الشيخ عيىس 
التهنئة  بن عيل عىل توجيه 
لنادي املنامة لحصولهم عىل 
لقب بطولة الدوري، متمنًيا 

املحرق،  لفري��ق  أوفر  حًظا 
الذي قدم العب��وه أداء فنًيا 

مرشًفا يف املباراة الختامية 
وقال س��مو الش��يخ عيىس 
بن عيل ل� “الباد س��بورت” 
املنام��ة واملحرق  ف��رق  إن 
الحصول  استحقت  واألهيل 
عىل املراكز الثاثة األوىل يف 
البطول��ة، وهو إنج��از لهم، 
التي  األندية  لبقي��ة  وأمتنى 
مل يحالفه��ا التوفيق تحقيق 
املواس��م  يف  االنتص��ارات 

املقبلة.
وقال سموه الش��ك إن فوز 
بطول��ة  خت��ام  يف  املنام��ة 
الدوري وحصوله عيل اللقب 

س��يفتح املجال أمام جميع 
األندية لتقديم مستوى فني 

جيد يف البطوالت املقبلة.
ومتنى س��مو رئي��س اتحاد 
السلة التوفيق ملمثيليَ الوطن 
واأله��يل  املنام��ة  ��ي  فريقيَ
يف مش��وارهم باالس��تحقاق 
البطول��ة  يف  الخليج��ي 
ال��ذي  املقبل��ة  الخليجي��ة 
يستضيفها نادي املنامة، وأن 
يقدما مس��توى فنًي��ا جيًدا 
ومتميزًا، وأن ينافس��ا بقوة 
البطول��ة، وهو  لق��ب  عىل 
أم��ر يس��عد املس��ؤولني يف 
اتحاد كرة الس��لة والرياضة 

البحرينية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتـــــــــــــــــّوج المنامة بطال لدوري السلة
للمحرق ال��ق��اض��ي��ة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ض��رب��ة  وج����ه 

سمو الشيخ عيسى بن علي متّوًجا المنامة بالدرع  )تصوير: رسول الحجيري(

سمو الشيخ عيسى بن علي متحدًثا لـ“البالد سبورت”

محمد الدرازي
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احتضنت مملكة البحرين يف الفرة من 14 إىل 16 أبريل الجاري سباق جائزة البحرين الدولية لطران الخليج للفورموال 
1، والذي حقق نجاًحا باهرًا بإشادة الجميع يف املستوى التنظيمي العاملي وعىل مختلف املستويات، بحضور 93 

ألف متفرج خال الثاثة األيام من السياح والرياضيني وكبار الضيوف. وهناك نجاح آخر عىل صعيد قنوات التواصل 
االجتامعي مام يؤكد قدرة الكوادر الوطنية عىل تحقيق العامة املتميزة ملثل هذه الفعاليات العاملية وبكل احرافية، 

وإخراج الحدث العاملي يف حلبة البحرين الدولية بأفضل صورة. وشهدت قنوات التواصل االجتامعي حول العامل خال 
الثاثة األيام املاضية ارتفاع وترة الهاشتاق الخاص بحلبة البحرين الدولية #BahrainGP، حيث حقق الهاشتاق يف 

توير واالنستقرام انتشارًا حول العامل قد بلغ 5.2 مليارات بني تغريدة وصورة. وجاء رقم 288 ألف إلعادة التغريدة من 
إجاميل 105 آالف تغريدة وصورة عىل مدار السباق، وتفاعل ألكرث من 7 آالف مستخدم حول العامل للهاشتاق الخاص 

لحلبة البحرين الدولية.

“#bahraingp” يحقـــق 5.2 مليـــارات تغــريــــدة

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

تغطية            اللجنة اإلعالمية

أكد عيل املاجد مدير 
دورة سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة ممثل 
جالة امللك لألعامل 

الخرية وشئون الشباب، 
رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية، 

الثالثة لأللعاب الرياضية 

“نارص10” إن السحب 
الخاص عىل الجوائز 
املقدمة من الدورة 

وامُلخصصة لجامهر املباراة 
النهائية لدوري زين لكرة 
السلة والتي أقيمت أمس 

الثاثاء قد تأجل بسبب 
مظاهر االحتفال الكبرة 

للفريق البطل بصالة مدينة 

خليفة الرياضية وهو ما مل 
يسمح بإقامة السحب بعد 

نهاية املباراة مبارشًة.
وأضاف املاجد “ستقوم 

اللجنة املنظمة وبالتنسيق 
مع االتحاد البحريني لكرة 
السلة بإقامة سحب رسمي 
عىل الجوائز مبقر االتحاد، 
وسيتم اإلعان عن عرشة 

فائزين، ويف حالة عدم 
تقديم الفائزين ألرقامهم 

فسيتم السحب عىل 
آخرين لحني الوصول ل�12 

فائزاً يف النهاية، ويجب 
عىل الجامهر االحتفاظ 

بالتذاكر التي تم تسليمهم 
إياها أثناء دخولهم 

امللعب”.

تأجيل السحب على جوائز الجماهير المقدمة من “ناصر10”

صورة لعدد التغريدات

سمو الشيخ عيسى بن علي: صورة طيبة للسلة البحرينية
م��ه��ن��ئً��ا ال��م��ن��ام��ة ب��ال��ل��ق��ب ال�������21 ف���ي ت��اري��خ��ه

محمد الدرازي



توج رئيس االتحاد البحريني لكرة 
اليد عيل عيىس فريق النجمة بطاًل 
لدوري أندي��ة الدرجة األوىل لكرة 
اليد للمرة ال� 20 يف تاريخه، عقب 
فوزه ع��ى فريق األهيل يف املباراة 
النهائية برميات الرتجيح )31/30( 
بعد انتهاء الوقت اإلضايف بالتعادل 
)26/26( يف املباراة التي جمعتهام 

وسط حضور جامهري غفري.
وكان الش��وط األول ق��د انته��ى 
بتق��دم النجمة بف��ارق 6 أهداف 
)8/14(، فيام انتهى الوقت األصيل 
للمباراة بالتعادل )24/24(، وبعد 
املباراة ق��ام رئيس االتحاد بتتويج 
النجم��ة ب��درع ال��دوري وتقليد 
الفري��ق بامليداليات الذهبية فيام 
الفضية  بامليدالي��ات  األهيل  تقلد 
وبارب��ار صاح��ب املرك��ز الثالث 

بامليداليات الربونزية. 
وش��ارك يف التتوي��ج كل من أمني 
الرس باالتحاد اآلس��يوي لكرة اليد 
ونائب رئيس اتحاد اليد البحريني 
خالد اللحيدان. وش��هدت املباراة 
تقلبات كثرية كان أبطالها س��واعد 
الالعب��ني م��ن كال الفريقني الذين 
قدموا مباراة مثرية وعجيبة، كانت 
أجواؤه��ا تنطبق فعاًل عى املباراة 
النهائية وديريب كرة اليد البحرينية.

أحداث النهائي

يف الش��وط األول، خطف��ت كتيبة 
النجمة أفضلية مطلقة عرب الشوط 
األول ع��رب األداء الفن��ي والتقدم 
بالنتيج��ة التي انتهى عليها بفارق 
فحراس��ة   .)8/14( أه��داف   6
النجمة بنجمها محمد عبدالحسني 
لع��ب دوراً كب��رياً بتصديه لكرات 
كثرية وبش��كل مستمر، كام لعبت 
بوجود حس��ن محمود  دفاعات��ه 
وعيل م��ريزا وع��يل عي��د وبابور 
دوراً مهاًم يف ح��د خطورة األهيل 
البعيد  التصوي��ب  ع��ى  وإجباره 
الذي كان يف متناول حارس��ه، فيام 
هجوم��ه لعب بش��كل مميز من 
حيث التح��رك لالعبيه والتصويب 
املباغ��ت من الخل��ف لعيل مريزا 
وبابور وكميل فيام لعب عيد الذي 
مترك��ز يف الدائ��رة دوراً يف إحداث 
الثغرات لزمالئه والتس��جيل أيضاً 
بالدائ��رة أو بالتح��رك الخارج��ي 
للمنطقة، إضافة للجناحني محمود 
الونة وبالل بش��ام اللذين ساهام 

بالتسجيل.
الفري��ق ورغم أفضليت��ه وإيصاله 

بالفارق ألكرث م��ن 10 أهداف إال 
أنه أضاع الكثري م��ن الكرات، ويف 
الدقائق األخرية أخفق يف التسجيل 

أيضاً ووقع يف عقوبة اإليقاف.

الجان��ب األه��الوي ظه��ر بصورة 
س��يئة للغاية من جميع النواحي 
الدفاعي��ة والهجومي��ة فيام كانت 
الحراسة هي ما التي ُيذكر لصالح 

عبدالجليل وزميله عبدالله ريض يف 
بعض الفرتات من الشوط.

فاأله��يل بعد إح��رازه 3 األهداف 
األوىل، ص��ام حت��ى الدقيق��ة 21 

ليسجل هدفه الرابع. فجل العبيه 
أخفقوا يف التس��جيل وبتصويبات 
عش��وائية، ورغم التغي��ريات التي 
أحدثه��ا مدرب��ه إال أنه فش��ل يف 

إيجاد الحل��ول الهجومية خصوصاً 
بع��د مراقبة صادق ع��يل والرتكيز 

عى محمد مريزا يف الدائرة.
يف  التس��جيل  اس��تطاع  الفري��ق 
الدقائ��ق األخرية ع��رب مجهودات 
فردي��ة للمق��ايب وع��يل يوس��ف 
ومحم��د م��ريزا بعدما تحس��نت 
حراسته بوجود عبدالله ريض الذي 
حل بدياًل للمص��اب صالح أواخر 

الشوط.
يف الش��وط الثاين، واص��ل النجمة 
أفضليت��ه الفني��ة واملحافظة عى 
ف��ارق األه��داف يف النصف األول 
للش��وط رغ��م إضاعت��ه الف��رص 
هجومي��ة،  أخط��اء  يف  ووقوع��ه 
مع��والً ع��ى باب��ور وعي��د وعيل 
فريد يف التس��جيل لتصبح النتيجة 
حينه��ا 15/20 فيام ب��دا بالنصف 
األخري عى الفريق ك��رثة األخطاء 
الهجومية مع عقوبة اإليقاف التي 
لتنقلب  محم��ود،  طالت حس��ن 
الطاول��ة علي��ه تدريجي��اً ليخرج 

بنتيجة التعادل.
الجانب األهالوي بدا عليه التحسن 
املعن��وي  االندف��اع  واس��تغالل 
النص��ف  يف  واس��تطاع  لالعبي��ه، 
األخ��ري أن يعود بتقلي��ص الفارق 
مس��تغاًل براع��ة حارس��ه عبدالله 
لنجم��ه  االرت��داد  ورسع��ة  ريض 
مهدي س��عد الذي تألق بأهدافه 
إىل جان��ب الجن��اح عيل يوس��ف 
وص��ادق ال��ذي تألق بالتس��جيل 
ومتوي��ل زمالئه بالتس��جيل ليعود 
باللق��اء لنقطة الصفر، وس��نحت 
ل��ه الفرصة بالخروج فائ��زاً ولكنه 
وق��ع يف عقوبات اإليقاف وأخطاء 
الدخول املبارش يف كرتني متتاليتني.
يف األوق��ات اإلضافية، األهيل أخذ 
األفضلية يف الشوط األول واستطاع 
تس��جيل هدفني، لك��ن النجمة يف 
الشوط الثاين عادل النتيجة؛ ليلجأ 
الفريق��ان لرمي��ات الج��زاء التي 
ابتس��مت لصالح النجم��ة بقيادة 
حارس��ه عبدالحسني، الذي تصدى 
للكرة األوىل من ِقبل س��يد أحمد 
فائق، ليسجل زمالؤه بنجاح وهم 
ع��يل م��ريزا، محم��ود الونة، عيل 
عيد، حس��ني محمد، وكرة التتويج 
لحس��ن بابور، فيام سجل لألهيل 
كل من عيل يوس��ف، صادق عيل، 

عيل حسني، مهدي سعد.
وأدار اللقاء الطاقم املحيل الدويل 
املك��ون من محمد قم��رب ومعمر 

الوطني.

ال�����دوري رهيب ب���درع  ال��ن��ج��م��اوي ره���ي���ب... 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى األه���ل���ي ف���ي ال��ن��ه��ائ��ي ال��ع��ج��ي��ب

لقطات من التتويج

علي مجيد
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يف انتص��ار آخر للرياض��ة البحرينية 
وثقة جدي��دة من قب��ل االتحادات 
اململك��ة ع��ى  ق��درة  الدولي��ة يف 
اس��تضافة أه��م وأب��رز البط��والت 
واألح��داث الرياضي��ة وتوفري س��بل 
النجاح لها، أعل��ن املكتب التنفيذي 
لالتح��اد الدويل للفروس��ية عن منح 
فعاليات  اس��تضافة  اململك��ة رشف 
الجمعية العمومي��ة لالتحاد الدويل، 
والتي س��تقام يف 2018 بعد منافسة 

قوية مع دول عديدة.
وتش��هد الجمعية العمومية لالتحاد 
املرتقبة حضور  للفروس��ية  ال��دويل 
عدد كبري من الش��خصيات القيادية 
الهام��ة يف رياض��ة الفروس��ية حول 
العامل، ويش��كل االجتامع األكرب عى 
مس��توى الفروس��ية الدولية، حيث 
ستسلط أنظار العامل صوب البحرين 
مل��ا تكتس��يه الجمعي��ة العمومي��ة 
م��ن أهمية بالغ��ة كونها س��تحدد 
هوية الفائز برئاس��ة االتحاد الدويل، 
باإلضاف��ة إىل مناقش��ة العدي��د من 

النقاط املهمة التي تساهم يف تطوير 
رياضة الفروس��ية واالرتق��اء بها إىل 

أعى املستويات.
وأك��د ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
رئيس  الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
املجل��س األعى للش��باب والرياضة 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة  رئيس 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
أهمية استضافة البحرين ألكرب تجمع 
ري��ايض يف الفروس��ية العاملية، األمر 
الذي يؤكد ثقة االتحادات الدولية يف 
اململكة وقدراتها الكبرية عى إنجاح 

مثل هذه التجمعات املهمة.
وق��ال س��موه: “إن نجاحات مملكة 
واس��تضافة  تنظي��م  يف  البحري��ن 
مختلف الفعالي��ات الرياضية باتت 
ش��اهًدا حيًّا عى التطور الكبري الذي 
تعيش��ه  بفض��ل الرؤية الس��ديدة 
لعاهل البالد املفدى حرضة صاحب 
الجالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس آل 
خليف��ة، حيث وضع��ت اململكة يف 
للبطوالت  الجاذب��ة  ال��دول  مصاف 

والتجمعات الرياضية املختلفة”.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص: “رشف 
كب��ري ململك��ة البحري��ن اس��تضافة 
الدويل  العمومي��ة لالتحاد  الجمعية 
للفروس��ية، وهدفن��ا يف املقام األول 
أن ننظ��م الجمعي��ة العمومية التي 
س��تقام يف 2018 عى أعى مستوى، 
بحي��ث نتمك��ن م��ن توف��ري منصة 
عاملية لتشجيع جميع املشاركني عى 
اختيار الش��خصية األنس��ب لقيادة 
االتح��اد الدويل للفروس��ية يف الفرتة 
املقبلة، وإتاحة الفرص أمامهم لطرح 
التي  البناءة  والحوارات  املناقش��ات 
ستس��اهم يف دع��م االتح��اد الدويل 
والخروج بقرارات ميكنها أن تس��اعد 
ع��ى تطوي��ر رياضة الفروس��ية يف 
الع��امل، وتجعله��ا أك��ر إنتاًجا وفق 
رؤية مشرتكة وموحدة يكون أساسها 

التعاون بني جميع األعضاء”.
وتابع س��موه: “الجمي��ع بات يدرك 
بالرياضة  البحري��ن  م��دى ش��غف 
الفعالي��ات  الس��تضافة  وتوجهه��ا 

الرياضي��ة املختلفة، وإن اس��تضافة 
مثل هذا املؤمتر العاملي إلهام يرتبط 
بش��كل واضح مع رؤي��ة اململكة يف 
للمنجزات  للرتويج  الرياضة  استثامر 
التي حققتها يف مختلف امليادين، مبا 
فيها الحرك��ة الرياضية التي حققت 
إنجازات كبرية ُيس��تحق النظر إليها 
واضحة،  بص��ورة  للع��امل  وإبرازه��ا 
ويف الوقت نفس��ه نحن متحمسون 
ا لتوحيد أرسة رياضة الفروس��ية  جدًّ
العاملي��ة ع��ى أرض البحرين وجمع 
كلمته��م التخ��اذ الق��رارات املهمة، 
لتش��كل اململك��ة منطلًق��ا حقيقيًّا 

لتطوير الفروسية العاملية”.
وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن “مملكة البحرين أظهرت 
خالل األع��وام املاضية تفوًقا كبريًا يف 
استضافة الفعاليات الرياضية، وباتت 
الخصبة  البيئ��ة  املنام��ة  عاصمته��ا 
الرياضي��ني عى  لتجم��ع مختل��ف 
أراضيها، ونحن متش��وقون لالستامع 
إىل اقرتاحات الدول األعضاء يف رسم 

خارط��ة الطري��ق الت��ي توصل إىل 
استمرار التطور يف رياضة الفروسية 
وتعزيز املكتس��بات الت��ي تحققت 
والبناء عليها لرس��م مستقبل أفضل 

للفروسية الدولية”.
“اس��تضافة  أن  إىل  س��موه  وأش��ار 
البحرين للجمعية العمومية لالتحاد 
للتظاهرات  امت��داًدا  ت��أيت  ال��دويل 

الرياضي��ة الناجح��ة الت��ي تنظمها 
اململك��ة، وآخره��ا س��باق جائ��زة 
البحري��ن الك��ربى لط��ريان الخليج 
للفورموال واحد، باإلضافة إىل املؤمتر 
 )WAHO( العاملي للخي��ل العربية
والذي حق��ق نجاًح��ا كب��ريًا، وأكد 
القدرات البحرينية العالية واملتميزة 
األح��داث  مختل��ف  اس��تضافة  يف 

واملحافل الدولية الكبرية واملهمة”.
وذكر سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خلفية: “سنس��عى إىل ترجمة الثقة 
الدولية يف مملكة البحرين عى أرض 
الواقع، وس��نعمل جاهدين من أجل 
أن تكون الجمعية العمومية لالتحاد 
ال��دويل األفضل عى اإلط��الق، نظرًا 
املتضمنة  األع��امل  ألجندة ج��دول 
اختيار الرئيس القادم لالتحاد الدويل، 
باإلضاف��ة إىل الش��خصيات الب��ارزة 
التي سوف تحرض تلك االجتامعات، 
وسنبدأ من اآلن يف التحضري واإلعداد 

لتنظيم املؤمتر بصورة رائعة”.

ناصر بن حمد: سعداء باعتماد المنامة الموحدة ألسرة الفروسية
البحرين تنال شرف استضافة “عمومية” االتحاد الدولي 2018

تغطية      المكتب اإلعالمي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

إدارة  مجل��س  رئيس��ة  س��لمت 
االتح��اد البحريني لك��رة الطاولة 
الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز 
آل خليفة، الش��ارات الدولية عى 
وذلك  عليه��ا  الحاصلني  الح��كام 
خالل حفل خت��ام دوري الطاولة 

الذي أقيم األسبوع املايض.
وتس��لم الحكام الش��ارة الدولية 
وه��م: س��يدمصطفى محف��وظ، 
ابتس��ام حبي��ب أحم��د، أحم��د 
الشهايب، حسني عيل عيىس ومنى 

سلامن الدالل.
ت رئيس��ة  ويف ه��ذا الص��دد، عربرّ
االتحاد عن اعتزاز مجلس اإلدارة 
بانض��امم ه��ؤالء الح��كام الذين 
حصل��وا ع��ى الش��ارة الدولي��ة 
وانضاممه��م إىل إخوانهم الحكام 
مش��يدة  الس��ابقني،  الدولي��ني 
بالس��معة الطيب��ة التي كس��بها 
ح��كام االتح��اد عى املس��تويني 
اإلقليمي وال��دويل، وأوضحت أن 
ك��وادر تحكيمية  البحرين متتلك 
ممي��زة متكنت من إبراز نفس��ها 
يف الف��رتة املاضية حت��ى وصلت 
الدولية،  الش��ارة  ع��ى  للحصول 
مؤكدة أن اتحاد الطاولة سيواصل 
دعمه للكوادر البحرينية من أجل 
تواجده��ا يف مختل��ف املحاف��ل 

الخارجية.
وأعربت عن متنياتها لهم بالتوفيق 
يف مش��وارهم التحكيمي القادم، 
مؤكدة أن مجلس اإلدارة قد وضع 
فئة الح��كام والجانب التحكيمي 
ضمن أولويات اسرتاتيجيته “لكال 
الفئتني الرجال والس��يدات”، ومبا 
ز من مكان��ة اململكة يف هذا  يعزرّ
املجال الفن��ي املهم عى الصعيد 

الدويل.
وأكدت أن هذه اإلنجازات مل تأت 
بسهولة إمنا مبثابرة وجهود الحكام 

الشارة  الحاصلني عى  والحكامت 
الدولي��ة، وأعرب��ت ع��ن متنياتها 
بالتوفيق لهم يف مشوارهم املقبل.
من جانبه، أبدى الحكام سعادتهم 
الكب��رية بالحص��ول عى الش��ارة 
الدولية، مش��يدين بالدعم الكبري 
الذي تلق��وه من اتح��اد الطاولة 
يف الفرتة املاضية برئاس��ة الشيخة 
حياة بن��ت عبدالعزيز آل خليفة 
وأعضاء مجل��س اإلدارة، مؤكدين 
أنهم س��يبذلون قصارى جهدهم 

يف الفرتة املقبلة.

اخت��ار االتح��اد ال��دويل للكرة 
الطائ��رة الحكم الدويل س��امي 
س��ويد من ضمن طاقم الحكام 
إدارة  يف  للمش��اركة  الدولي��ني 
منافسات بطولة العامل للناشئني 
تحت 19 عاًما والتي ستحتضنها 
مملكة البحرين خالل الفرتة من 

18 لغاية 28 أغسطس الجاري.
الدويل س��امي  الحكم  وتس��لم 
سويد تكليًفا رسميًّا من االتحاد 
الدويل للكرة الطائرة ليكون من 
ضمن الحكام الذين سيشاركون 
يف تحكي��م املعرتك العاملي الذي 
سيش��ارك فيه منتخبن��ا الوطني 
تحت 19 س��نة، حيث يأيت هذا 
االختي��ار بناًء عى م��ا يتمترّع به 
الحكم س��ويد من كفاءة وخربة 
كب��رية ع��ى الس��احة القاري��ة 
ثقة  ليك��ون مح��ط  والدولي��ة 

االتحاد الدويل للكرة الطائرة.
وسبق لسويد أن شارك يف إدارة 
عدة بطوالت عاملية، حيث اختري 
م��ن قبل االتحاد ال��دويل إلدارة 
منافس��ات كأس الع��امل تح��ت 
23 عاًما الت��ي أقيمت يف البريو 
عام 2015، كام ش��ارك يف إدارة 
منافسات املجموعة الثالثة التي 
والصني  واسبانيا  األرجنتني  تضم 

وكازاخس��تان بال��دوري العاملي 
بكازاخستان العام املايض، عالوة 
عى مشاركته يف إدارة منافسات 
الجائ��زة الك��ربى للس��يدات يف 
وتركيا   ،2013 عام  كازاخس��تان 

عام 2014. 

ويعترب اختيار س��ويد يف بطولة 
الع��امل للناش��ئني تأكي��ًدا ع��ى 
البارزة  واملكانة  الطيبة  السمعة 
للحكام البحرينيني وما يتمتعون 
به م��ن ق��درة كب��رية جعلتهم 

موضع ثقة االتحاد الدويل.

5 حكام يحصلون  الشارة الدولية 
لكرة الطاولة

االتحاد الدولي يختار سويد 
إلدارة بطولة العالم للناشئين

حسن عليالرفاع        اتحاد الطاولة

سيد مصطفى محفوظ يتسّلم الشهادة والشارة الدولية

سامي سويد خالل إدارة إحدى المباريات المحلية

أكد ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
قائد الفريق املليك للقدرة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أن الفريق حقق األهداف التي 

شارك من أجلها يف سباق “لجنري” 
الفرنيس وذلك يف طريق تحقيق 

اإلنجازات الرياضية املرشفة 
للمملكة، إضافة إىل إعداد الفريق 

للبطوالت املقبلة يف سباقات 
القدرة، أماًل يف تحقيق املزيد 

من النتائج املرشفة وزيادة حجم 
اإلنجازات للفريق املليك والعمل 

عى تعزيزها.
وكان الفريق املليك للقدرة ممثاًل 

بفريق الرعود قد حقق املركز 
األول يف سباق “لجنري” ملسافة 

120 كم مع الفارس حمد الكعبي 
وبالجواد “وتريل كومدور” بعد 

أن متكن من إنهاء مسافة السباق 
بزمن 05.22.53 ساعة ومبتوسط 

رسعة 25 كم.
ومبناسبة اإلنجاز الجديد للفريق 

املليك للقدرة يف ثاين مشاركاته 
األوروبية، أشار سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة إىل 

أن الفريق املليك استفاد كثريًا 
من املشاركة املتميزة من ناحية 

التدريب واألداء وحامس الفرسان 
الحتالل املركز األول يف السباق 

بعد أن جاءت كافة مجرياته 
بالطريقة التي رغب بها الفريق 

لتحقيق املركز األول بجدارة 
واستحقاق، األمر الذي أكد املكانة 

العالية والتفوق الواضح للقدرة 
البحرينية.

ه سموه إىل أن الفريق املليك  ونورّ
بحاجة لنتائج إيجابية يف مثل 

هذا السباق املهم وذلك إلعطاء 
الفريق دفعة معنوية للمشاركات 
املقبلة التي من املتوقع أن تكون 

ا من الناحية الفنية،  قوية جدًّ
والتي تتطلب تحضريات كبرية 

ومغايرة، معتربًا أن سيطرة فريق 
الرعود عى املركز األول يف السباق 

سيكون له آثار إيجابية عى 
الفريق يف البطوالت واملشاركات 

الخارجية القادمة.
وقال سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة إن املشاركات الخارجية 
منذ بداية املوسم الجاري جاءت 

بنتائج إيجابية نظرًا لنجاح الفريق 
املليك يف السباقات التي شارك 

فيها، إذ حقق إنجازات كبرية كان 
آخرها تحقيق الفارس محمد 
عبدالصمد بالجواد “هانيهم” 

والفارس عيل بوسفر مع الجواد 
“هنيهم روميو” املركز األول يف 

سباق “فونتون بلو” الفرنيس 
ملسافتي 120 و90 كم، األمر 

الذي يعطي الفريق دافًعا إضافيًّا 
لتحقيق املزيد من اإلنجازات 
املرشفة يف مختلف البطوالت 

املقبلة.
وأكد سموه أن الفريق املليك 

سيواصل تدريباته الجادة 

للمشاركة يف موسم البطوالت 
األوروبية والتحضري لها بصورة 
متميزة، بعد أن وضع الجهاز 

الفني خطة مثالية تضمن للفريق 
التواجد بقوة وتحقيق املزيد من 

اإلنجازات التي تؤكد التطور الذي 
تعيشه القدرة البحرينية، معرًبا 
سموه عن ثقته التامة يف أعضاء 

الفريق لتحقيق اإلنجازات واملراكز 
املتقدمة يف البطوالت املدرجة 

عى رزنامة مشاركاته الخارجية.
وأعرب سموه عن بالغ تقديره 

للفوز الكبري والرائع الذي حققه 
فارس فريق الرعود حمد الكعبي 

الذي يعد من الفرسان الذين 
تم منحهم الفرصة للمشاركة 

الخارجية ضمن اسرتاتيجية 
الفريق املليك لدعم الفرسان 

وإرشاك فرسان الدول الخليجية 
مع الفريق.

الفارس رائد محمود

.. ويشيد بتحقيق الفريق الملكي المركز األول في سباق “لجنير” 
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األهللي وداركليب بطاقة  خطف 
التأهللل إىل الللدور قبللل النهايئ 
ملسللابقة كأس سللمو ويل العهللد 
للكللرة الطائرة بعللد تغلبهام عىل 
اتحاد الريف والنرص مسللاء أمس 
ضمن منافسللات الجولللة الثانية 
من الدور التمهيدي التي أقيمت 
عىل صالة االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة مبدينة عيىس الرياضية يف 

إطار منافسات املجموعة الثانية.
يف املباراة األوىل بني األهي واتحاد 
أي  “النسللور”  يجللد  مل  الريللف 
صعوبة يف تخطي منافسهم بثالثة 
أشللواط نظيفللة جللاءت نتائجها 
 ،25/12  ،25/16  ،25/15 كالتللايل 
حيث رفع األهي رصيده إىل ست 
نقاط مللن فوزيللن متتاليني عىل 
النرص وأخريا اتحاد الريف ليبصم 

عللىل تأهله للدور قبل النهايئ من 
املسللابقة بفضللل أفضليته وأدائه 
الجامعي املنظم ومتيزه يف الناحية 
وتشللكيل  واالسللتقبال  الهجومية 
حوائللط الصد، بينللام ودع اتحاد 

الريف املنافسللة بخسارته الثانية 
من دون أي نقطة.

ويف اللقللاء الثللاين الللذي جمللع 
داركليب والنللرص متكن “العنيد” 
مللن اإلطاحللة مبنافسلله بثالثللة 

أشللواط مقابل شللوط، حيث فاز 
النرص بالشوط األول 25/22، قبل 
أن يفوز داركليب بباقي األشللواط 

الثالثة 25/21، 25/21، 25/17.
وبهذا الفوز رفع داركليب رصيده 
إىل ست نقاط بعد تحقيقه الفوز 
عىل اتحاد الريللف ومؤخراً النرص 
ليضمن هو اآلخر التأهل إىل الدور 
قبللل النهايئ، حيث فللرض العنيد 
سيطرته عىل مجريات اللقاء تاركا 
النرص يللودع املوسللم الحايل من 
دون القدرة عىل تحقيق أي لقب 
ليخرج خايل الوفاض، بعدما فشل 
يف بلوغ املربع الذهبي ملسللابقة 

الدوري.
ويتنافللس داركليب واألهي حالياً 
عىل عىل صدارة املجموعة عندما 

يلتقيان يوم الجمعة القادم.

نجح فريللق االتحاد يف الصعود 
لللدوري الدرجللة األوىل لكللرة 
القللدم، حينام حقللق فوزا مثينا 
عللىل قللاليل بهدفللني دون رد، 
مسللتغال تعللر منافسلله فريق 
البديللع بالخسللارة بهدف أمام 
البسيتني، ضمن الجولة 16 التي 

أقيمت أمس.
عللىل ملعللب نللادي النجمللة، 
قللاد املهاجللم الهللداف مهدي 
االتحاد إىل  عبدالجبللار فريللق 
الظفر بالبطاقة الثانية للصعود، 
حينام سجل الهدفني من رضبتي 
جزاء يف الشللوط الثاين من عمر 

املباراة.
اإلداري  وعاش العبو والجهازان 
والفني للفريق البنفسجي فرحة 
عارمة بعد انتهاء صافرة الحكم، 
خصوصا بعد تحقيق حلم طال 
انتظاره، إذ كان االتحاد مرشللحا 
للصعود،  املاضية  السللنوات  يف 
لكن تعللره يف الجوالت األخرية 

كان يحول دون ذلك.
وسريافق االتحاد فريق الشباب 
الذي ضمن صعوده من الجولة 
املاضية، يف حني فاز الشباب يوم 
أمس أيضللا عىل سللرة بنتيجة 
)5/3( يف لقللاء احتضنه ملعب 

نادي الرفاع.
املحرفللان  للشللباب  وسللجل 

“هاتريك”  يوسللف  عبدالعزيز 
ومحمد حمدو وأمين عبداألمري، 

الالعبون  فيللام سللجل لسللرة 
محمد الشاخوري، سعيد حسن 

وعي العصفور.
ويف لقاء احتضنه النادي األهي، 
كلفت الخسارة التي تعرض لها 
البديللع خروجه من املنافسللة 
عللىل الصعللود، إذ خرس بهدف 
جللاء لالعللب البسلليتني محمد 

خليل.
ويف لقاء أقيم عىل ملعب مدينة 
حمد، فاز االتفللاق عىل مدينة 
عيللىس بثالثللة أهللداف مقابل 
االتفاقيللون  ليواصللل  واحللد؛ 

سلسلة النتائج اإليجابية.
مللن  كل  لالتفللاق  وسللجل 
عبدالرحمللن عبدالله “هدفني” 
وعبدالرحمللن سلللطان، فيللام 
سللجل لفريللق مدينللة عيىس 

الالعب عبدالرحمن أحمد.
ويشللري ترتيللب الللدوري حاليا 
إىل صدارة الشللباب برصيد 36 
نقطللة من 14 مبللاراة، االتحاد 
30 نقطة من 14 مباراة، البديع 
22 مللن 14، البسلليتني 18 من 
14، االتفللاق 17 من 15، مدينة 
عيللىس 15 من 15، ، سللرة 14 
من 14، قاليل 12 من 14، وأخريا 

التضامن 12 من 14 مباراة.

بعد فوزهما على اتحاد الريف والنصر

استغل تعثر البديع وخطف البطاقة الثانية

األهلي وداركليب يتأهالن لقبل نهائي كأس ولي العهد

االتحاد يتأهل لدوري الدرجة األولى لكرة القدم

البالد سبورت

أحمد مهدي

من لقاء األهلي واتحاد الريف

من لقاء االتحاد وقاللي  )تصوير: خليل إبراهيم(

فرحة االتحاديين بالصعود

الحد يتخطى الوحدة السوري 
بهدفين آسيوًيا

أحمد مهدي:

خطا ممثل اململكة فريق الحد خطوة مهمة نحو التأهل للدور الثاين 
من كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، بعد أن حقق فوزا مثينا عىل 

مضيفه الوحدة السوري بهدفني دون مقابل، يوم أمس، يف املباراة التي 
أقيمت عىل ملعب صيدا البلدي يف العاصمة اللبنانية)بريوت(، ضمن 
الجولة 5 من املجموعة الثانية. ويدين الحد بهذه النتيجة للمحرف 

األردين محمد الداود، والذي سجل الهدفني يف الدقيقتني 59 و 76. بدأ 
الحد اللقاء بتشكيلة مكونة من الحارس عباس أحمد، والالعبني:حمد 

فيصل، سيد محمد عدنان، إبراهيم العبيديل، راشد الحوطي، عيىس 
مصبح، محمد الداود، دايو، أوروك، أوتيش وأحمد الختال. وبعد شوط 
أول سلبي، سجل الداود الهدف األول بعد تسديدة أرضية مرت كرتها 
من حارس الفريق السوري، قبل أن يضيف ذات الالعب الهدف الثاين 
بعد كرة رأسية لعبها وارتدت من الحارس، قبل أن تعود له ويسكنها 

يف الشباك. أدار املباراة طاقم تحكيمي من قريغزستان ومكون من 
حكم الساحة تيمور فالزيون واملساعدين زامريباك شيكوف وإسامعيل 

خان، والحكم الرابع شيكرباكوف. ويشري الرتيب حاليا يف املجموعة 
إىل التايل: القوة الجوية والحد 9 نقاط، الوحدة 8 نقاط والصفاء 

اللبناين نقطة واحدة. وسيكون الحد بحاجة للفوز يف الجولة املقبلة 
عىل القوة الجوية العراقي للتأهل للدور الثاين، إذ ستقام املباراة عىل 

استاد البحرين الوطني يوم 2 مايو املقبل.

فريق الحد

اسللتقبل األمللني العللام املسللاعد 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة، 
األوملبيللة  للجنللة  العللام  األمللني 
صللادق  عبدالرحمللن  البحرينيللة 
عسللكر مبكتبلله رئيللس االتحللاد 
البحرينللي لكللرة اليللد عي عيىس 
اسللحاقي الللذي قّدم للله املدرب 
العاملي اآليسلللندي “جودنسللون” 
الذي سيرشف عىل قيادة املنتخب 
األول للرجال خالل املرحلة املقبلة.
ورحب عسكر باملدرب اآليسلندي 
الجديللد، مشلليًدا مبللا يتمّتللع به 
املدرب من سللرية ذاتيللة متميزة 
وسللمعة طيبة عىل مسللتوى كرة 
اليللد العامليللة، معرًبا عللن أمله 
الجديللد  املللدرب  يوفللق  أن  يف 
يف تحقيللق النتائللج املؤملللة للله 
خللالل االسللتحقاقات املقبلللة مبا 
اإلنجازات  مسللرية  مواصلة  يكفل 

واملكتسبات التي حققتها كرة اليد 
البحرينية بعد التأهل إىل نهائيات 

كأس العامل ثالث مرات.
اليللد  كللرة  أن  عسللكر  وأكللد 
البحرينيللة تعتللر واجهللة مرشفة 
ململكة البحريللن بفضل اإلنجازات 
والنجاحللات القارية والعاملية التي 
حققتها لتؤكد علللو كعبها ومتيزها 
يف أكر من مناسللبة، مؤكًدا أهمية 
العمل خللالل الفللرة املاضية من 
أجل مواصلة تلك املسرية الناصعة، 
مبللا يعللّزز مللن إنجللازات اللعبة 
عىل كافللة األصعدة، مؤكللًدا دعم 
البحرينية  اللجنة األوملبية  ووقوف 
مع االتحللاد البحريني لكللرة اليد 
مبا يكفل الظهللور املرشف يف كافة 

االستحقاقات القادمة.
واطلع عسكر عىل السجل املتميز 
للمدرب والذي كانت آخر إنجازاته 

تحقيقلله امليداليللة الذهبيللة مع 
منتخب الدمنارك يف دورة األلعاب 
األوملبية التللي أقيمت يف الرازيل 
العام املايض، كام سبق له وأن قاد 
منتخب آيسلللندا للفوز بامليدالية 
الرونزيللة يف أوملبياد بكني واملركز 
الثللاين يف بطولة أوروبا عام 2008، 
متمنيًّللا للله التوفيللق والنجاح يف 

مهمة عمله الجديدة.
ومن جانبه، عّر املدرب اآليسلندي 
عن اعتللزازه الكبري بقيادة منتخب 
البحريللن لكرة اليد الللذي يتمتع 
مبكانة مرموقة عىل املستوى القاري 
والعاملي بعللد وصوله إىل نهائيات 
كأس العامل ثالث مرات، معرًبا عن 
أمله يف أن تتكلل جهوده يف تحقيق 
األهداف املنشودة يف ظل التعاون 
القائم واملثمر بني اللجنة األوملبية 

واالتحاد البحريني لكرة اليد.

عسكر يستقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد
ق����دم ل���ه ال����م����درب ال���ج���دي���د ل��م��ن��ت��خ��ب ال���رج���ال

ضاحية السيف              اللجنة األولمبية

عسكر مستقباًل علي عيسى ومدرب منتخب اليد

 الكوهجي يمثل البحرين 
في BRAVE بالهند

الرفاع - املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد: بعد مشاركتني 
ناجحتني يف النسخة األوىل والنسخة الثانية التحاد القتال الشجاع 
BRAVE اللتني أقيمتا يف البحرين، سيتوّجه فخر اململكة املقاتل 

حمزة الكوهجي إىل الهند طامًحا لتحقيق فوزه الثالث عندما يواجه 
 BRAVE املقاتل الهندي جيتانيا جافايل يف النسخة الخامسة من

التي ستقام يف 23 أبريل يف العاصمة الهندية مومباي. وهذه النسخة 
ستشهد النزال الذي سيجمع بني كارل بوث وطهار حديب، ومن الجهة 
األخرى سيلتقي يف النزال الرئييس الثاين عبداملنري ومانجيت. واستطاع 

الكوهجي الفوز بالنسخة األوىل من BRAVE عىل جافايل عندما 
أجره عىل االستسالم، فيام انترص يف النسخة الثانية من BRAVE عىل 

باتيو بقرار من لجنة التحكيم. وميتلك جايتانيا سجال احرافيًّا من 6 
انتصارات مقابل 3 هزائم، فيام لدى الكوهجي سجل من 5 انتصارات 
مقابل هزمية واحدة. وسيمتلك جاتانيا أفضلية القتال أمام جمهوره يف 

الهند، وهي ذات األفضلية التي أمتلكها الكوهجي يف النسخة األوىل 
والثانية من BRAVE.  وقال الكوهجي يف هذا السياق: "إنه يشء 
عظيم أن نذهب للهند مرة أخرى. سأواجه أحد املقاتلني املحليني، 

وهذا ال يشعرين بالتوتر عىل اإلطالق. بعض املقاتلني يرون ذلك أنه 
تحدٍّ يف حّد ذاته، ولكنني ال أكرث لذلك. العديد من املقاتلني يصابون 
بتوتر، ولكن أنا لست منهم. أصاب يف التوتر فقط عند عملية الوزن، 

وعندما ينتهي ذلك أشعر بهدوء تام كام ولو أنني أنجزت املهمة. 
وبعد ذلك أستعد ألن استمتع بل15 دقيقة داخل القفص".
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مطـار البحريـن تحتفـي بالموظفيـن المتميزيـن
احتفت �رشكة مطار البحرين )BAC(؛ 
وت�ش���غيل  اإدارة  ع���ن  امل�ش���وؤولة  اجله���ة 
مطار البحرين ال���دويل )BIA( ، بعدد من 
موظفيه���ا الذين ا�ش���توفوا بنجاح معايري 
جائزة التميز، وذلك يف حفل ح�رشه الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رشك���ة مط���ار البحري���ن حممد 

يو�شف البنفالح وعدد من امل�شوؤولني.
الرئي����س  اأ�ش���ار  املنا�ش���بة،  وبه���ذه 
التنفي���ذي ل�رشكة مط���ار البحري���ن اإلى اأن 
م���ن  وتقديره���م  باملوظف���ني  االحتف���اء 
اأ�ش���حاب االأداء العايل واملتميز يتما�ش���ى 
البحري���ن  مط���ار  �رشك���ة  �شيا�ش���ات  م���ع 
ال���دويل الهادفة ال���ى اإ����رشاك املوظفني 
ذوي االإنتاجي���ة العالي���ة، موؤك���ًدا النتائج 

االإيجابية والزيادة امللحوظة يف جودة اأداء 
املوظفني. 

ويق���وم برنام���ج التمي���ز عل���ى قيا�س 

عم���ل املوظف���ني وجهوده���م بن���اًء عل���ى 
معايري حمددة، ومنها قدرة املوظف على 
اال�شطالع مب�ش���وؤوليات اإ�شافية؛ واقرتاح 

وتنفي���ذ مبادرات جديدة؛ وحت�ش���ني بيئة 
العم���ل؛ واحلف���اظ عل���ى مواق���ف اإيجابية 
جتاه م�شوؤوليات العمل، وزمالء العمل، مما 

ت�شّكل منوذًجا يحتذى به لالآخرين؛ اإ�شافة 
اإلى �ش���مان االلت���زام باجلودة اأثن���اء اأداء 

العمل؛ ومنع املخاطر.
هذا، وقد مت تكرمي التالية اأ�شماوؤهم: 
اإبراهيم وحيد خليل وعمر �شلطان �شلمان 
احلرائ���ق  مكافح���ة  خدم���ات  ق�ش���م  م���ن 
واإ�ش���حاق ح�ش���ن القا�ش���ي، اأحمد اإبراهيم 
املحمد من ق�ش���م ال�ش���المة واالأمن، ح�شن 
�ش���عبان فرح���ان وباالنياب���ان يالب���ان من 
ق�ش���م التطوير والتقنية، عالء اإ�ش���ماعيل 
ق�ش���اب من ق�ش���م تكنولوجيا املعلومات 
واالت�ش���االت، ح�ش���ني اأحمد عب���د اهلل من 
ق�ش���م املوارد الب�رشية واالإداري���ة، اإليا�س 

غلوم �شم�س جعفر من ق�شم امل�شرتيات.

 ”GAC Motor“ الفخامة” تتسلم أسطواًل من“

المهرة تفتتح معارض مودا أكسبو 2017

الت�شهيالت لل�شيارات؛  قامت �رشكة 
 GAC الوكيل وامل���وّزع احل�رشي لعالمة
الرائ���دة يف مملك���ة البحري���ن،   Motor
متمثل���ة مبدي���ر العالم���ة التجاري���ة برير 
جا�ش���م بت�ش���ليم اأ�ش���طول من �ش���يارات 
GAC Motor اإلى مالك �رشكة الفخامة 

لتاأجري ال�شيارات اإبراهيم اآل �شنان.
وتعليًق���ا على ه���ذه ال�رشاكة املثمرة 
����رشح برير جا�ش���م قائ���اًل: اإنن���ا فخورون 
بتوفري و�ش���ائل نقل تتمت���ع باعتمادية 
عالي���ة، اإ�ش���افة اإل���ى املتانة يف ال�ش���نع 
والتاألق يف االأداء ل�ش���مان م�شتوى قيادة 
ا�ش���تثنائي، ونتق���دم بال�ش���كر اجلزي���ل 
ل�رشك���ة الفخام���ة لتاأجري ال�ش���يارات على 

ثقتهم العالية يف مركباتنا. 
من جانبه، اأعرب اإبراهيم اآل �شنان عن 
ثقته يف هذه املركبات ملا لها من �شمعة 

طيبة بني جميع العالمات التجارية، حيث 
اإنه���ا متتاز بثالث���ة عنا�رش مهم���ة للغاية 
دفعته���م ل�رشائه���ا؛ وهي مزايا ال�ش���المة 
الرائ���دة يف فئته���ا، وانخفا����س التكلفة 
االإجمالية للملكية، واملوثوقية الكبرية. 

واأ�ش���اف اآل �شنان اأننا نعمل لتوفري 
باكورة من ال�ش���يارات التي تلبي ر�ش���ا 
العمالء على خمتلف احتياجاتهم، باإدخال 
اأح���دث مودي���الت ال�ش���يارات وتقدميها 
للزبائ���ن مبختلف فئاته���م واإمكاناتهم، 
�ش���ياراتنا مل�شافات  ا�ش���تخدام  و�شيتم 
طويلة عل���ى مدار �ش���نوات متعددة، لذا 
نحت���اج اأن تكون هذه ال�ش���يارات يف قمة 
املتان���ة واملوثوقي���ة بجان���ب التوف���ري 
يف التكلف���ة عن���د احلاج���ة اإلى االإ�ش���الح 
وال�ش���يانة، و�ش���مان ال�رشاء امل�شتقبلي 

باأ�شعار �شخية بعد �شنوات اال�شتخدام.

البحريني���ة املهرة  الفنان���ة  تفتت���ح 
 Moda( انط���الق معار�س مودا اأك�ش���بو
2017، وذلك  لع���ام  الن�ش���ائية   )Expo
رم�ش���ان  �ش���هر  لتجهي���زات  ا�ش���تعداًدا 
الف�ش���يل والقرقاع���ون وعي���د الفط���ر، 
وذلك عل���ى النحو الت���ايل: 12 و13 مايو 
يف فن���دق اخللي���ج، 2 و3 يونيو يف فندق 
فن���دق  يف  يوني���و  و10   9 ال�ش���رياتون، 

اخلليج. 
هذا، وقد القت معار�س مودا اأك�شبو 
جناًح���ا منقطع النظري واإقباالً وا�ش���ًعا من 
قبل امل�ش���اركني والزوار من ال�ش���يدات، 
حيث جتاوز عدد احل�شور اأكرث من 6000 
زائرة يف اليوم الواحد من مملكة البحرين 
واململك���ة العربي���ة ال�ش���عودية وال���دول 

اخلليجية ال�شقيقة االأخرى. 

اإن اله���دف م���ن اإقام���ة معر�س مودا 
اأك�ش���بو هو ت�ش���جيع وتنمية رواد االأعمال 
ودع���م  التجاري���ة  املح���الت  واأ�ش���حاب 
امل�ش���اريع ال�ش���غريه واملتو�ش���طة مم���ا 
ي�ش���هم يف تن�ش���يط احلرك���ة التجارية يف 

مملكتنا الغالية البحرين.
ه���ذا، وي�ش���م املعر����س جمي���ع م���ا 
يخ�ص املراأة من اأحدث خطوط املو�ض���ة 
واالإك�ش�ش���وارت  واالأزي���اء  العباي���ات  من 
واملكياج واالأحذية وال�ش���نط والعديد من 
املنتجات االأخرى، وهذه فر�شة لل�شيدات 
حيث ميكنهن �رشاء كل ما يحتجن اإليه من 
م���كان واحد، مم���ا يجعل عملية الت�ش���وق 
اأك���رث راح���ة ومتع���ة له���ن. للمزي���د م���ن 
املعلوم���ات ات�ش���ل عل���ى 33207742، 
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“فنادق الخليج” تتبرع لجمعية فرط الحركة

فعاليات متميزة في “السيتي” تزامنا مع الفورموال 1

تربع���ت جمموعة فن���ادق اخلليج مببل���غ 1000 
دين���ار بحريني ل�ش���الح اجلمعي���ة البحرينية لنق�س 
االنتب���اه وف���رط احلركة. وق���ام الرئي����ص التنفيذي 
ملجموعة فنادق اخلليج جارفيلد جونز بتقدمي �شيك 
الت���ربع لرئي�س جمل����س اإدارة اجلمعية اأحمد مال اهلل 
االأن�ش���اري، وذل���ك بح�ش���ور كل من االأم���ني املايل 
للجمعية هيث���م جهرمي، ومدير ع���ام فنادق اخلليج 

رحيم اأبو عمر.
واأ�ش���اد اأحمد باجلهود التي تقوم بها املجموعة 
يف جمال دع���م العمل اخلريي واالإن�ش���اين يف اململكة 
وامل�ش���اهمة يف توف���ري الربامج العالجية امل�ش���تمرة 
للتعاي����س م���ع املر����س واحلد م���ن اآثاره ال�ش���لبية، 
مثنًي���ا على الدور االإيجابي ال���ذي تقوم به املجموعة 
يف دع���م قط���اع الرعاية ال�ش���حية والعمل االإن�ش���اين 
واخلريي ب�شكل عام. ومن جانبه، قال جارفيلد: “اإننا 
نحر����س دائًما على دعم املوؤ�ش�ش���ات اخلريية وذلك 

التزاًم���ا من املجموعة بن�رش قي���م التكافل االجتماعي 
والنهو�س بالعمل اخلريي واالإن�ش���اين جتاه املجتمع. 
وياأتي ذلك يف اإطار برناجمنا للم�ش���وؤولية االجتماعية 

ال���ذي نطلق من خالله العديد م���ن املبادرات، اإمياًنا 
منا بدع���م وم���وؤازرة اجله���ات اخلريية وم�ش���اعدتها 

لتحقيق اأهدافها”.

بابكو تقدم الرعاية لملتقى “المبرة الخليفية” 
قدمت �رشكة نفط البحرين )بابكو( الرعاية 
للملتق���ى االأول ملوؤ�ش�ش���ة امل���ربة اخلليفي���ة، 
وال���ذي يقام يوم ال�ش���بت املواف���ق 22 ابريل 
2017 بفندق اخللي���ج، برعاية كرمية من لدن 
رئي�س الوزراء املوقر �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأم���ري خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة. يق���ام 
امللتقى حتت �ش���عار “اح�ش���ل على املعرفة .. 
حافظ عليه���ا .. طبقها”، ويه���دف اإلى متكني 

ال�شباب البحريني وتطوير قدراته. 
ويف ه���ذا ال�ش���دد، ا�ش���تقبل مدي���ر دائرة 
االت�شال املوؤ�ش�ش���ي ب�رشكة بابكو نواف ح�شني 
الغ���امن، املدي���رة التنفيذية مبوؤ�ش�ش���ة املربة 
اخلليفي���ة �ش���با يو�ش���ف �ش���يادي يف مكتب���ه 
بالع���وايل. وخ���الل املقابلة، قام ن���واف الغامن 
بت�شليم �ش���يك الرعاية، م�شيًدا بدور املوؤ�ش�شة 
ور�شالتها الهادفة اإلى اإحداث تاأثري اإيجابي يف 
جمال التعليم، ومتكني ال�ش���باب البحريني من 
الو�ش���ول بقدراتهم اإلى اأعلى امل�شتويات من 
خ���الل تزويدهم باملعرفة واملهارات واخلربات 
الالزم���ة الت���ي تتي���ح له���م تطوي���ر اأنف�ش���هم 

وامل�شاهمة يف دعم م�شرية تقدم الوطن. 
واأكد اعت���زاز بابك���و بامل�ش���اركة يف رعاية 
تلك الفعالية الطموحة التي تتما�ش���ى مع روؤية 
البحري���ن 2030، وته���دف اإل���ى اإث���راء م�ش���رية 
التعلي���م يف مملك���ة البحرين من خ���الل الربامج 
البحرين���ي  لل�ش���باب  واملوجه���ة  املتخ�ش�ش���ة 

بغر����س تزويدهم باملعرفة املثمرة. واأ�ش���اف 
جهوده���ا  �ش���من  تن���درج  بابك���و  مب���ادرة  اأن 
الدوؤوبة والهادفة اإلى تر�ش���يخ مفهوم ال�رشاكة 
املجتمعي���ة وتاأكي���د ال���دور الذي ت�ش���طلع به 
ال�رشك���ة كم�ش���اهم رئي�ش���ي يف م���وؤازرة جه���ود 

التنمية امل�شتدامة مبملكة البحرين. 

إعداد: هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com

multaqa@albiladpress.com

مبنا�ش���بة مو�ش���م �ش���باق الفورم���وال 1 )جائزة 
البحرين الكربى لطريان اخلليج 2017( يف البحرين، 
ي�شت�ش���يف جممع �شيتي �ش���نرت البحرين العديد من 
الفعاليات الرتفيهية امل�ش���تلهمة من اأجواء ال�شباق 
اإل���ى جانب تقدمي جوائ���ز قّيمة يومي���ة خالل الفرتة 
ب���ني 25-12 اأبريل 2017. ويعترب �ش���يتي �ش���نرت 
الوجهة االأكرب للت�شوق والرتفيه يف البحرين، ويتميز 
بت�ش���كيلة كب���رية م���ن املتاج���ر العاملي���ة وخيارات 
املطاعم واملرافق الرتفيهية احل�رشية، كما يت�ش���ل 

مبا�رشة بفندقني عامليني فخمني.
ودعا �شيتي �شنرت البحرين زواره خلو�س جتربة 
الفورم���وال 1 املمي���زة �ش���من الفعالية االأب���رز التي 
ي�شت�ش���يفها به���ذه املنا�ش���بة، واملتمثلة ب�ش���يارة 
�ش���باق على �ش���كل احل���رف C تتي���ح لل���زوار عي�س 
اأجواء �ش���باقات ال�ش���يارات بكل اإثارتها وت�ش���ويقها 
باال�ش���تعانة تقنية الواقع االفرتا�ش���ي. وباإمكان كل 
من يت�ش���وق بقيمة 30 دين���اًرا اأو اأكرث ل���دى اأي من 
متاجر �شيتي �شنرت ا�شتبدال ق�شائم امل�شرتيات من 
مكتب خدم���ة الزبائن بتذكرة خلو�س جتربة �ش���باق 
ال�ش���يارات بتقني���ة الواقع االفرتا�ش���ي. و�ش���يقّدم 
ا،  �شيتي �شنرت جوائز الأف�شل خم�شة مت�شابقني يوميًّ

حيث �شيتم اختيار الفائزين الذين يقطعون م�شافة 
ال�ش���باق خالل اأق�رش فرتة زمنية للفوز بجوائز ت�شمل 
بطاقات هداي���ا من ماجد الفطي���م واألعاب من متجر 
LEGO املعتمد الواقع يف  �ش���يتي �شنرت البحرين. 
���ا على  و�ش���ُتعر�س اأف�ش���ل اإجن���ازات ال�ش���باق يوميًّ

�شا�شة يف من�شة الواقع االفرتا�شي.
وبهذه املنا�ش���بة، قال مدير اأول �ش���يتي �شنرت 

البحرين دعيج خليفة الرميحي: “يفخر �شيتي �شنرت 
بدعم �ش���باق فورموال 1 الذي ي�ش���ّد اأنظار العامل اإلى 
البحرين وي�ش���تقطب ع�ش���اق احلدث من حول العامل 
ا. و�ش���يكون زوار ال�شيتي على موعد مع اأ�شعد  �شنويًّ
اللحظات من خالل الفعاليات الرتفيهية امل�شتلهمة 
من عامل �ش���باق فورموال 1 التي �شت�شّد اأنظار الكبار 

وال�شغار اإلى جانب اجلوائز اليومية القّيمة”.
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بعد ال�صجة التي اأحدثها خرب انف�صالها عن 
خطيبها كرمي ظريف قبل اأيام من زواجهما، بداأ 
ن�صطاء مواقع التوا�صل االجتماعي يف البحث عن 

كل ما يتعلق باالإعالمية املغربية مرمي �صعيد.
الن�ص���طاء تداولوا جمموعة �ص���ور ل�ص���يارة 

م���رمي الفاره���ة، وه���ي م���ن ن���وع “راجن روفر” 
)�ص���بورت(، ويرتاوح �ص���عرها ما بني 65 و67 

األف دوالر. 
يذكر اأن مرمي �ص���عيد قد اأعلنت انف�صالها 

عن خطيبها قبل اأيام قليلة من زفافهما. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

يتح���دث الي���وم ع���ن عرو����س مالية 
وعمليات �رشاء وبيع

و�صعت لنف�صك اأهدافاً �صحية عالية 
وتبذل ق�صارى جهدك.

عليك اأن تختار خطواتك امل�صتقبلية 
بعناية واقتدار.

 اأدع���وك اإلى ا�ص���تغالل اجلّو الهادئ 
لتلغي بع�س االرتباطات.

ال تكن اأنانياً، وحاول اأن تت�صارك مع 
ال�رشيك يف القرارات.

انتب���ه مل�ص���كالت القل���ب وا�ص���تبق 
تعقيداته بامل�صي يف الطبيعة.

لك���ّن  باجلمل���ة،  جدي���دة  م�ص���اريع 
املطلوب خطوات مدرو�صة.

حاول قدر امل�صتطاع ان تنال ما 
تريده بالتفكري.

علي���ك اأن تب���ذل مزي���داً م���ن اجلهد 
والوقت يف العمل.

التوا�ص���ل مع ال�رشيك يوف���ر عليكما 
الكثري من امل�صكالت.

اأنت يف �رشاع مع ذاتك، ويف �صباق مع 
الوقت.

تابع نظامك الغذائ���ي الذي تعتمده 
منذ مدة، و�صتنجح.
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العقرب: 

” Fate of the Furious” اليفوت!
بدعوة خا�صة من �رشكة البحرين لل�صينما، 
االول  العر�س  يف  “البالد”  م�صافات  ح�رشت 
البحرين  يف  حاليا  االأول  ال�صينمائي  للفيلم 
يف   ””Fate of the Furious واملنطقة 
حاليا   يحقق  وال���ذي  اجل��دي��د،  الثامن  جزئه 
يف  االإط���الق  على  افتتاحية  اإي����رادات  اأع��ل��ى 
اخلرب  كتابة  حتى  ح�صد  اإذ  والعامل،  اململكة 
اكرث من 194.8 مليون دوالر من حول العامل، 
الواليات  يف  دوالر  مليون   45.6 ذلك  يف  مبا 

املتحدة يوم االفتتاح فقط.
جميع  عن  يختلف  الكبري  االك�صن  فيلم 
االأح���داث  حيث  م��ن  �صبقته،  ال��ت��ي  االأج����زاء 
االأهم  اأنه اجلزء  اأي�ًصا،  ومن املوؤكد  واالأبطال 
يف ال�صل�صة واالف�صل خ�صو�صا مع التغيريات 
بع�صهما  على  اأبطاله  انقالب  بعد  املمتعة 
“دوم” الذي  االأولى، وهنا نتحدث عن  للمرة 
وينقلب  اأواًل  “تاأتي”  العائلة  معتقد  يغري 
يف  وي��دخ��ل  “ليتي”،  وزوج��ت��ه  عائلته  على 
تقلب  اي�صا  وه��ن��اك  �صدهم!  دم��وي��ة  ح��رب 
يقدمه  ال��ذي  “هوبز”  ال�صابط  �صخ�صية  يف 

الى  “دوين جون�صون” باال�صافة 
الفيلم،  يف  اجلديدة  ال�صيارات 
ت�صالنجر  دودج  اهمها  وم��ن 
ينتظرها  وال���ت���ي  دمي����ون 
مل�صاهدتها  ال�رشعة  ع�صاق 

االك�صن  م�صاهد  واي�����ص��ا 
تاأخذ  ال��ت��ي  ب��ال�����ص��ي��ارات 

زوايا كثرية يف الفيلم. 
اإح��دى �رشكات  اأج��رت 
التاأمني بدرا�صة الحت�صاب 
جم���م���وع االأ���������رشار ال��ت��ي 
تكّلفها ال�صل�صلة يف العامل 
الثمانية  خ��الل  ال��واق��ع��ي 
اأجزاء التي مت ن�رشها حتى 
جمموع  اأن  وذك��رت  االآن، 
االأ������رشار ق��د ي�����ص��ل اإل��ى 

مليار دينار بحريني.
 ه����ذه االأ��������رشار اأت���ت 

ب�صكل  اأو  جزئياً  ال�صيارات  حتطم  طريق  عن 
العديد من املباين مت االرتطام  اأي�صاً  كامل، 
بها واإحلاق ال�رشر بها يف فرتة الت�صوير، فقي 
االأفالم مت حتطيم 169 �صيارة عادية ب�صكل 
عادية  �صيارة   142 حتطيم  مت  بينما  جزئي، 
حتطيم  االأف��الم  �صهدت  اأي�صا  كامل،  ب�صكل 
“اليكان  اأهمها  وكانت  خا�صة  �صيارة   37

هايرب�صبورت” من “دبليو موتورز”!
اال�صتعانة  الفيلم،  مت  ال��ى  وب��ال��ع��ودة 
والذين  مبمثلني من طراز فريد لهذا اجلزء، 
ال�صل�صلة،  يف  ك��ب��ريا  ف��ارق��ا  ي��ح��دث��ون  ق��د 
“ت�صارليز  النجمة  ان�صمام  بعد  خ�صو�صا 
فتاة  دور  تقدم  اإذ  “ال�رشيرة”  بدور  ثريون” 
تدعى “�صيفر”، وتنجح يف اإغواء “فني ديزل” 

للعمل معها.
يغيب  ال��ذي  االأول  اجل��زء  الفيلم  يعترب 
اإلى  اأدت  والتي  ر�صمًيا،  ووكر”  “بول  فيه 
و اأعلن  �صهور،   3 من  الأكرث  الت�صوير  تاأجيل 
فني ديزل عرب “تويرت” عن اأخبار جديدة حول 
 “ ال�صهرية  واالأك�صن  ال�صيارات  اأفالم  �صل�صة 
Fast & Furious.”. وقال   اإن ال�صل�صلة لن 

تنتهي عند اجلزء الثامن بل 

�صتتم اإ�صافة اأجزاء اأخرى اإليها.
ممن  الفيلم  ع�صاق  م��ن  الكثري  يتفق 
ان��ه م��ن اف�صل االج���زاء م��ن خالل  ���ص��اه��دوه 
و�صارة،  رائعة  اك�صن  اح��داث  من  يقدمه  ما 
بال�صيارات  التحكم  ف�صيحة  من  واال�صتفادة 
عرب انظمة ال�صيارات من خالل “االندرويد” و 
“االبل كار”، وجاء ذلك �صمن  االإبهار الب�رشي 

املميز لل�صل�صلة.
اإنتاج  �رشكة  اأك��دت  مت�صل،  �صياق  ويف 

ال�صهري  االأمريكي  النجم  اأن  الفيلم 
ف����ان دي����زل مل ي��ك��ن امل��ر���ص��ح 

الرئي�س الأداء �صخ�صية 

واكر  ب��ول  النجم  اأم��ام  تورنتو”  “دومينيك 
ال�صهري  النجم  بينما كان  االأفالم،  يف �صل�صلة 

تيموثي اأوليفانت هو املر�صح االأول للدور.
يف  موريتز  نيل  ال�صهري  املنتج  واأك���د 
برناجمه،  يف  �صيمونز  بيل  ال�صحايف  مع  حوار 
 49 اأن النجم ديزل البالغ من العمر  االأربعاء، 
ليلعب  �صخ�س  اأي  من  مر�صًحا  يكن  مل  عاًما، 

الدور يف البداية.
مع  اأع��م��ل  كنت  “اأنا  م��وري��ت��ز:  واأ���ص��اف 
 ،)Skulls( بول واكر يف فيلم اآخر وهو فيلم
عن  نبحث  كنا  ووقتها  ال�صيناريو،  واأعطيته 
�صخ�س يلعب دور دوم تورنتو، فكان تر�صيح 
تيموثي  النجم  على  اال�صتوديو  يف  من  كل 
ناجًحا  ي�صبح  �صوف  الفيلم  واأن  اوليفانت، 

بوجوده وجت�صيده الدور”.
“وكان  ق��ائ��اًل:  حديثه  م��وري��ت��ز  واأك��م��ل 
وقتها  لنا  ح��دث  ال��ذي  حًظا  االأك���رث  ال�صيء 
ممثل  اإنه  ال��دور،  يقبل  مل  تيموثي  النجم  اأن 
الفيلم  الأرى  بالف�صول  اأ�صعر  وكنت  عظيم، 
اإذا كان هو من قام بالدور، ولكن كان قراره 

وقتها نعمة كبرية لنا”.
واأ�صاف: “ذهبت وقابلت فان 
ديزل بعد ذلك يف اأحد املطاعم، 
مل يكن وقتها جنما المعا، ولكن 
يوجد  ال��ذي  العظيم  ال�صيء 
اأنه جنم  اأنه يوؤمن دائًما  فيه 
معتقًدا  وقتها  كنت  كبري، 
ليقنعني  اإيل  اآتي  اأنه 
ال��دور،  ياأخذ  اأن 
ول���ك���ن وج����دت 
نف�صي اأنا اأحاول 
بتج�صيد  اإقناعه 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة! 
لنا  اجل���ي���د  م���ن 
ن���ح���ن االث���ن���ني 
اأن���ن���ا ات��ف��ق��ن��ا، 
وب��ع��د ذل��ك ب��داأ 
ت�������ص���وي���ر  يف 

الفيلم”.

البحرين  افتتحت رئي�ص���ة هيئة 
للثقاف���ة واالآث���ار ورئي�ص���ة جمل����س 
العرب���ي  االإقليم���ي  املرك���ز  اإدارة 
م���ي  ال�ص���يخة  العامل���ي  لل���رتاث 
بن���ت حمم���د اآل خليفة، اأم����س االأول 
مهرج���ان البحري���ن االأول للت�ص���وير 
الفوتوغ���رايف يف الطاب���ق الثاين من 
بوابة املرفاأ، �ص���من مرف���اأ البحرين 
امل���ايل، وح����رش االفتت���اح ع���دد من 
كبار ال�صخ�ص���يات يف البحرين. ونال 
احلفل ح�ص���وراً جماهريي���اً كبرياً من 
كب���ار ال�صخ�ص���يات يف البحرين ومن 
املهتمني بالت�ص���وير والفن بجميع 

اأنواعه.
التنفي���ذي  الرئي����س  ورح���ب 
ل�رشكة مرفاأ البحرين املايل، اأجنو�س 
كامبل، بال�ص���يخة م���ي بنت حممد اآل 
خليفة وباحل�ص���ور، مع���رباً عن مدى 
امتنان���ه للدع���م ال���ذي تتلق���اه مثل 
هذه الفعالي���ات يف مملكة البحرين. 
مو�ص���حاً اأن ه���ذا املهرج���ان ثم���رة 
تعاون بني نادي البحرين للت�ص���وير 
البحري���ن  جمعي���ة  يف  الفوتوغ���رايف 
للفن���ون ال�ص���كيلية، و�رشك���ة تطوير 
املركز املايل املالكة لبوابة املرفاأ، 

وم�صرياً اإلى مدى اأهمية وجناح نادي 
الفوتوغ���رايف،  للت�ص���وير  البحري���ن 
حي���ث اإنه ع�ص���و يف االحت���اد الدويل 
لفنون الت�صوير الفوتوغرايف، وحائز 
اجلائ���زة االأول���ى يف االحت���اد الدويل 
لفن���ون الت�ص���وير الفوتوغ���رايف يف 
تركي���ا يف العام 2014، حمققا بذلك 

املكز االأول على م�صتوى العامل.
ال�رشك���ة  اأن  كامب���ل  واأ�ص���اف 
تهدف اإلى جع���ل بوابة املرفاأ مركزا 
ملمار�ص���ة ن�ص���اطات احلياة اليومية 
ووجهة جلميع فئات املجتمع، اأن هذا 
املهرجان لي����س اأول خطوة تتخذها 
ال�رشك���ة يف �ص���بيل دع���م املواه���ب 
اأم���ام  البحريني���ة واإتاح���ة الفر�ص���ة 
واملقيمني  البحرينيني  املواطن���ني 

لتنمية وتعزيز مواهبهم ومهاراتهم. 
وتندرج حتت املهرجان فعاليات 
متع���ددة م���ن معر����س للكام���ريات 
االأثرية من الطراز القدمي، وم�صابقة 
للت�ص���وير الفوتوغ���رايف لالأعمار من 
11 �ص���نة اإلى 25 �صنة، وور�س عمل 
الفوتوغ���رايف  الت�ص���وير  مه���ارات 
متاحة للجميع، باالإ�صافة اإلى معر�س 
لل�ص���ور امل�صاركة يف االحتاد الدويل 

لفنون الت�صوير الفوتوغرايف.
يذك���ر اأن املهرجان ي�صت�ص���يف 
مزاداً ختامياً غدا على بع�س ال�ص���ور 
املعرو�صة، كما اأن ن�صبة من االأرباح 
�ص���يتم التربع بها جلمعي���ة البحرين 
الأهل واأ�ص���دقاء املعاق���ني، ونادي 

البحرين للت�صوير الفوتوغرايف.

 افتتاح مهرجان البحرين 
للتصوير الفوتوغرافي

طارق البحار

tariq_albahhar

 “روتاري السلمانية” ينظم ندوة لتوثيق صناعة السينما البحرينية
ينظم نادى روت���اري “ال�ص���لمانية” االأربعاء، 
ندوة �ص���ينمائية حتت عنوان “ال�صينما البحرينية 
تاريخها وم�صتقبلها ودورها املجتمعي “مب�صاركة 
رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة “برومو�صفن” القاب�صة 
رجل االعمال اأكرم مكنا�س باأحد الفنادق الكربى.
وقال النادي يف بيان اإن تلك الندوة �صتكون 
برئا�ص���ة رئي�س ن���ادى روتاري ال�ص���لمانية اأمرية 
ا�صماعيل ويف ح�ص���ور اع�صاء النادي وكوكبة من 
�ص���ناع ال�ص���ينما يف اململكة وذلك بهدف توثيق 

�صناعة ال�صينما يف مملكة البحرين.
الن���ادي  رئي�ص���ة  اأو�ص���حت  جانبه���ا،  وم���ن 
امل�رشفية اأمرية ا�ص���ماعيل اأن �ص���ناعة ال�ص���ينما 
املجتم���ع فكري���اً  تنمي���ة  هام���ا يف  دورا  تلع���ب 
و�ص���لوكياً ملا لها من تاأثري مبا�رش علي التن�ص���ئة 

االجتماعية، قائلة ان ال�ص���ينما، فن جامع للفنون 
االإن�صانية فهي مراآة النف�س الب�رشية حترك وتوؤثر 
وجت���ذب بغي���ة االرتق���اء بالنف�س فك���را وثقافة 
لت�ص���مو بتطلعاته���ا واآماله���ا لتطوي���ر ح�ص���ارة 
االإن�ص���انية واإقام���ة ح���وار حقيقي ب���ني ثقافات 
ال�ص���عوب املختلفة لعوملتها يف منظومة ثقافية 

لي�س لها حدود مكانية وال زمنية.
حمل���ت  ال�ص���ينما  ان  ا�ص���ماعيل  وا�ص���افت 
على عاتقه���ا مهام الرتبي���ة والتثقيف والتوعية 
ومن هن���ا تكمن اهميتها يف املجتم���ع ودورها يف 
امل�ص���تقبل، وهو ما ن�صعي ايل ت�ص���ليط اال�صواء 
عليها باعتبار تنمية وتثقيف خمتلف ال�رشائح احد 
اهداف روتاري ال�ص���لمانية الذي ي�صعي من خالل 

اإقامة مثل تلك الفاعليات حتقيقه واقعيا. 

•  اأو�صحت الفنانة 	
القطرية جنوى اأن عر�س 
جمموعة من امل�صل�صالت 

يف �صهر رم�صان اأمر 
غري �صحي بتاتا متمنية 

اأن تبتعد الف�صائيات 
اخلليجية عن هذه 

الثقافة.

BUZZ 

مسافات

اأن  ميلل���ر  �ص���يينا  اأك���دت 
م�ص���اركتها يف فيل���م “مدين���ة 
زد املفق���ودة” خطوة مهمة يف 
م�ص���وارها الفني، م�ص���رية اإلى 
اأن ان�صجام فريق العمل دفعها 

اإلى تقدمي اأف�صل اأداء لديها.
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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الأمري وليام يحذر.. كبـت امل�سـاعر ي�سر بال�سحة النف�سية
حذر الأمري ولي���ام الربيطانيني من اأن 
“زم ال�ص���فاه” لكبت امل�ص���اعر وال�صيطرة 
وذل���ك  النف�ص���ية  بال�ص���حة  ي����رش  عليه���ا 
ت�ص���عيدا حلمل���ة توعي���ة �ص���اركت فيه���ا 
املغنية الأمريكية ال�صهرية ليدي جاجا عرب 
الفيديو. جاءت ت�رشيح���ات وليام بعد يوم 
من حديث �ص���قيقه الأ�صغر الأمري هاري يف 
مقابلة �ص���حفية عن �رشاع���ه مع تقبل وفاة 
والدتهم���ا الأم���رية ديانا. ويق���ود الأمريان 
وكي���ت زوج���ة الأمري ولي���ام حمل���ة توعية 
بعنوان )هي���دز توجيذر( لت�ص���جيع النا�س 
على احلديث عن الأمرا�س النف�صية وطلب 

امل�صاعدة.

وق���ال ولي���ام يف مقابل���ة م���ع جمعي���ة 
“احلملة �ص���د العي�س يف تعا�ص���ة” املعنية 
بح���ث الذكور على عدم النتحار “قد يكون 
هناك وقت ومكان منا�ص���ب لزم ال�ص���فاه، 

لكن لي�س على ح�صاب �صحتك”.
والتعبري الربيطاين “زم ال�صفاه” يعني 
الق���درة على التحكم يف امل�ص���اعر حتت اأي 

ظرف.
والنتح���ار هو ال�ص���بب الرئي����س لوفاة 
الرجال الأقل من 45 عاما يف بريطانيا، وقال 
ولي���ام اإن تداعيات النتحار التي �ص���هدها 
اأثناء عمله كطي���ار لطائرة هليكوبرت طبية 
كان���ت “نقطة حتول” يف قراره امل�ص���اركة 

يف جهود التوعية ب�ص���اأن ق�ص���ايا ال�ص���حة 
النف�ص���ية. واأ�صدرت حملة )هيدز توجيذر( 
فيلم���ا ق�ص���ريا يظه���ر في���ه ولي���ام، وهو 
يناق�س ق�ص���ايا ال�ص���حة النف�صية مع جنمة 
البوب الأمريكية ليدي جاجا التي ك�ص���فت 
النقاب عن �رشاعاتها مع مر�س ا�ص���طراب 
ما بعد ال�ص���دمة اإثر تعر�ص���ها لالغت�صاب 

عندما كانت يف �صن 19 عاما.
ويظهر الأم���ري الربيط���اين يف الفيديو 
الذي ي�ص���تغرق اأربع دقائق، وهو جال�س يف 
مكتبه بق�رش كن�صينجتون يف لندن ويتحدث 
عرب �صا�ص���ة كمبيوتر �صخ�ص���ي م���ع ليدي 

جاجا من مطبخ منزلها يف لو�س اأجنلي�س.

مقتل اأم وابنتها ب�سبب “ال�ساونا”

لقي���ت اأم وابنتها م�رشعهما بطريقة ماأ�ص���اوية 
بع���د اأن حو�رشتا يف داخل غرفة “�ص���اونا” ملدة 90 
دقيقة. وقالت �ص���حيفة “ديلي ميل” الربيطانية، 
اإن الأم )65 عاما( وابنتها )45 عاما( كانتا يف منزل 
�ص���ديقة لهما ببلدة جي�ص���ني، �ص���مال �رشق براغ يف 
جمهورية الت�ص���يك وت�صتمتعان ب� “ال�صاونا”. وبعد 
نح���و 90 دقيق���ة، اأرادت �ص���ديقتهما اإخبارهما اأن 
الوقت املحدد داخل “ال�ص���اونا” انتهى، فتفاجاأت 

بجثتني هامدتني �صاقطتني على الأر�س.
وقال���ت ال�رشط���ة املحلية، والت���ي ن�رشت بع�س 
ال�ص���ور تظه���ر زجاج ب���اب القاع���ة مك����رش، اإن الأم 
وابنته���ا اختنقت���ا وكانا يح���اولن فت���ح الباب من 
اأجل اخلروج، اإل اأن الباب كان مو�ص���دا، فا�ص���طرتا 
لتك�ص���ري زجاج الباب م���ن اأجل طل���ب النجدة، لكن 

دون جدوى.

�صورة “جريئة” لبنة الرئي�س

تعر�ص���ت ابنة رئي�س قرغيز�ص���تان لوابل 
من النتقادات، موؤخرا، بعدما ظهرت يف �صورة 

“جريئة”، وهي تقوم باإر�صاع ابنها ال�صغري.
ون����رشت عليا �ص���اغييفا، البالغة من العمر 
اأن�ص���تغرام، مبالب�س  20 عاما، �ص���ورتها على 
داخلي���ة اأثن���اء اإر�ص���اع ابنه���ا، وفق م���ا نقلت 

�صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
وكانت �صاغييفا، قد ن�رشت �صورة مبالب�س 
خفيفة، يف وقت �صابق اأثناء احلمل، كما اأثارت 
ف�ص���ول حول عالقاتها، اإذ اأجنب���ت ابنها البكر 
بعد 6 اأ�ص���هر فقط من الزواج، اأي اأنها حبلت، 

وهي ل تزال عازبة.
وتق���ول البن���ة ال�ص���غرى للرئي����س اإنه���ا 
ت�ص���عى اإلى اإزالة احلرج الجتماعي عن املراأة، 
منتق���دة النظر اإل���ى م�ص���األة اإظهار الإر�ص���اع 

مبثابة م�صاألة جن�صية.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

 اأعلن منظمو مهرجان كان ال�صينمائي عن م�صاركة املمثلة الأ�صرتالية، نيكول كيدمان، 
باأربعة اأعمال، يف دورة املهرجان ال� 70 التي تقام بني 17 و28 مايو.

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

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س املتوقع �صيكون 
غائما جزئيا مع ت�صاعد 

الأتربة يف بع�س املناطق.

الرياح �صمالية اإلى �صمالية غربية من 12 اإلى 
17 عقدة، وت�صل من 20 اإلى 25 عقدة اأحيانا. 

وحذرت “الأر�صاد” من رياح �صمالية غربية 

 قوية ال�رشعة. ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام 
قرب ال�صواحل، ومن 3 اإلى 6 اأقدام يف عر�س البحر. 

درجة احلرارة العظمى 34، وال�صغرى 23 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

أطلق الرئيس األميركي دونالد ترامب مع 
زوجته ميالنيا وابنهما بارون )11 عامًا( يوم 

اإلثنين أول مسابقة للبحث عن بيض عيد 
الفصح في عهد الرئيس الجديد، وهي من 

التقاليد القديمة السارية في البيت األبيض، 
شارك فيها آالف األطفال برفقة أهاليهم.

ِع���ط���َرا اأَم  ال�����َي�����وَم  �����مُّ  اأَ������صُ َورٍد  اأَِري����������َج 
ال���َف���ج���َرا َي�������اَلأُ  ُف������ٍلّ  ِع���ط���رُ  ُت������َرى  َذا  اأَم 

����اِط����ٌع اأَّب���������َداً �����َذًى َج���ِم���ي���ٌل َوُن���������وٌر �����صَ ������صَ
���ح���َرا َي�����ِل�����فُّ اأر����������سَ ِب����������اَلِدي ُخ����ل����ُت����هُ ����صِ

َوَه����ٍج ِب����ال  َت��ب��َق��ى  اأَن  ��م�����ِس  ِل��ل�����َصّ َك�����اَن  َم����ا 
���رَتا اأوَي�������ص���َت���ِط���ي���ُع َل���ه���ا ِم�����ن َج�����اِه�����ٍل ����صِ

���َط���ًة ��ِد ال���َب���ح���َر ل َي���ح���َت���اُج َوا����صِ َم����ن َي��ق�����صُ
����رَيا �����صَ َي����ه����َت����ِدي  ِل���ِك���ي���م���ا  َدِل������ي������اَلً  َول 

���لُ���ُه���م َك������ذا ال������ِك������َراُم َل����ُه����م ِع����ط����رٌ ُي���َج���لِّ
�����ُه�����م ِذك�����َرى اأََمّ َم����ن َق����د  َي����ُظ����لُّ يِف ُخ���ل���ِد 

َع���ل���ى َي����������ِدُل  ِدفٌء  َل�������هُ  ����عُّ  َي���������صُ ُن���������وٌر 
ال����ِق����دَرا اأَوَق���������َد  م���ا  اإِذا  ال�����َك�����ِرمِي  ِب���ي���ِت 

ً ُم��ب��َت��ِه��ج��ا َظ������لَّ  َك�����ِرَي�����اً  ����دَت  َق���������صَ اإِذا 
���ك���َرا ���ائ���ِل الآِت���������ي ل����ه ����صُ َي�����ُق�����وُل ِل���ل�������صَ

�����وؤَاَل�����َك َم����ع����رُوف����اً َع���ِم���ل���َت َل����هُ َي�������َرى ������صُ
الأَج��������َرا َل������َك  اأع����َط����ى  امل����َق����اِب����ِل ق����د  ويف 

َم����َن����اِق����ِب����ِه يف  َب�����ح�����رٌ  َخ����ِل����ي����َف����ة  َك����������َذا 
���رَبا ����صَ ال����نَّ����َدى  يف  ِل���َب���ح���ٍر  َت�����ص��َت��ِط��ي��ُع  ل 

���دَن���اك َي����ح����ُدوَن����ا ِب���ُك���م اأََم������ٌل َم���َت���ى َق�������صَ
ُ اخَل����رَيَب����ل َي�����ص��َت��ج��ِل��ُب ال��َق��ط��َرا َي�����ص��َت��ب�����رشِ

���هُ ��������رِي َك���������ِرمٍي َل���ي�������س ُت���ن���ِق�������صُ ِج���ئ���ن���ا خِلَ
�������ا َق�����د اأََت��������ى اأَم�������َرا ِك������رُ امَل�������َك�������اِرِم ِمَّ

َق���اِئ���لُ���ُه���م َق������ال  َت������َن������اَدوا  ال������ِك������َراُم  اإِذا 
َه��������ذا َخ����ِل����ي����َف����ةُ اأَع��������اَلَن��������ا ِب��������ِه َق��������دَرا

ِج���ئ���ن���ا ِل�����ِن�����رَبا������سِ ِف���ك���ٍرَن�������ص���َت���ِن���رُي ِب����ِه
َف���َن���ح���ُن ِم����ن ُن����وِرُك����م َن�����ص��َت��ل��ِه��ُم ال��ِف��ك��َرا

ِج���ئ���َن���اَك ي���ا َم����ن َع����َل����وَت ال����َي����وَم م��ن��ِزل��ًة
َت�����رَتا ����ن����ا  ر�����صِ اأَ َم����َك����اِرُم����ُك����م يف  َم�����ن  ي����ا 

اأََب���������َداً ����ُك����م  ُي�������ويِف َح����َقّ ل َي�����ق�����ِدُر امَل��������رءُ 
�����َرا ���ع���َر َوال�����َنّ َم��ه��م��ا اأََط���������اَل َوَق��������اَل ال�������صِّ

ل َت�������ص���اأَُم ال���َع���نُي ِم����ن اإِ���������رشَاِق َط��ل��َع��ِت��ُك��م
��������لُّ َج�����َم�����اَل امَل���������اِء َوال������َزّه������َرا َوَق��������د َتَ

َم���ن���ِزل���ةٌ ال���َق���ل���ِب  َك����ِرٌي����َل����ُك����م يف  ���ه���ٌم  ����صَ
اأَ��������رَشى ���اِل���ُك���م  اأَف�������صَ ُذَرى  يف  َف���ُك���لُّ���ن���ا 

��ع��َل��ُت��ه��ا ���َي���اٌء اأَن�������َت ���صُ َه������ِذي ِب�������الِدي ����صِ
ُك������رَبى َت����اِري����ِخ����ه����ا  يِف  َم������الِح������ُم  َل�����ُك�����م 

ٍّ �أََح�����اط ِب��ِه��م ���ا����ُس ِم���ن �����ٍَ َك���م ����ش��ت��َك��ى �ل���َنّ
َوِم��������ن َح�����ي�����اٍة ِب���َع���ي�������ٍس َق�����د َغ���دت���ُع�������رَشا

ُُّم�����ن�����َدِح�����َراً َم����ت����ى َب���������رزَت َي����������زُوُل ال�����������رشَّ
ُي�������رَشا �����اِم�����ه�����م  َيّ اأَ يف  ال���ُع�������رشُ  ُي�������ص���ِب���ُح  َو 

ي���ا َب�������ايِنَ امَل����ج����ِد، جم������َداً ل��ي�����َس ُي����دِرُك����هُ
ُخ�������رَبا َل��������هُ  َي������ق������َوى  اأََح�������������ٌد  ول  َح����������ٌدّ 

َج����ل����َداً اأَم����ٍرَع����ِظ����ي����ٍم����َي����ب����َت����ِغ����ي  ُك�������لِّ  يف  
���رَبا �����ص����َل����َب����ُع����وداً، ُف���ق���َت���ن���ا ����صَ َت�����ُك�����وُن اأَ

م���ا َت���ن���َت���ِه���ي ِم���ن���َك يف الإي�����َث�����اِر َم���ك���رَُم���ةٌ
اأُخ��������َرى اأَع����َق����اِب����ه����ا  يِف  ِل�����َت�����ب�����َداأُ  اإَِلّ 

ُك�����م َك�����َل�����ٌف، ِع�������ص���ق���اً ِل���َب���ل���َدِت���ن���ا َق�����د َه�����َدّ
َّا �������رشِ َذا  َك�������اَن  م����ا  َل����ُك����م  َق��������ِدمٌي  ُع�������ص���ٌق 

ٌك وُم�����ع�����رَتَ ���غ���ٌل  ����صُ َل����ُك����م  ال����ِب����َن����اِء  َدرُب 
َف���َم���ن ِب��������َدرِب امَل�����َع�����اِل ِم����ن����ُك����ُم����واأَدَرى

��ل��ةٌ ُم��ع�����صِ ُت��ث��ِن��ي��َك  َول  ���ِري���َق  ال���طَّ ��ي  َت�����صِ
َج���م���َرا اأَق����َداُم����ُك����م  َوَط���������اأَت  اإِن  َو  ����ى  َح����َتّ

َب���َل���ٍد يف  امَل����ج����ِد  َق���ي���ا����سَ  َردَت  اأَ َم����ن  ي���ا 
���ع���َرى ال�������صِّ َع���ل���َي���ائ���ه  يف  َه����َذاَخ����ِل����ي����َف����ةُ 

َي�����ا َم�����ن َت���������رُوُح ِل���َب���ح���ِر اخَل�������رِي َت�����ذَرُع�����هُ
����رَبا �����صِ ِب�������ِه  َي���������رُتك  َل  َه�����َذاَخ�����ِل�����ي�����َف�����ةُ 

ٍك وُم�����ع�����رَتَ َم�����ي�����َداٍن  ُك������لِّ  يِف  ����اَد  �����صَ َق�����د 
َح�������رَيى اأَم���������������ِرِه  يِف  اأُّم��������������ٌم  َف��������َه��������ِذِه 

َه���������َذا ِخ����ِل����ي����َف����ة وال����َب����ح����ري����ُن َت����ع����ِرُف����هُ
َن�������رَشا اأو  الأَم��������ِر  يف  ���ُح���ٌف  َت���ُت�������صُ اأَ ����اً  َط����َيّ

َوَن�����ح�����ُن َن���ح���َي���ا َع����َل����ى جَم��������ٍداأََق��������اَم   ِب��ه��ا
َوال�����َف�����خ�����ريُف جَم���������ِدِه اأَم���������رٌ ِب����ن����ا اأَح��������َرى
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َهَذا َخليَفُة والَبحَريُن َتعِرُفُه
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