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تقلي�ص عمال �لنظافة و�ملر��سلني �إلى 3 لكل مدر�سة

ماكما�سرت: حان وقت �لتحرك �سد �إير�ن

�أ�سدرت وز�رة �لرتبية و�لتعليم تعميًما 
يق�سي بتقلي�س �أعد�د �لعمالة و�ملر��سلني 
ب����رصكات �لتنظي���ف جلميع �ملد�ر����س �إلى 3 
عمال فقط، وذلك بح�س���ب ظروف �مليز�نية 
�لر�هن���ة، وبح�س���ب حاجة �ل���وز�رة و�العتماد 

�ملايل �ملتو�فر.

و�أف���ادت مديرة �إد�رة �خلدم���ات بوز�رة 
�لرتبي���ة و�لتعليم خلود �لكعبي، يف �لتعميم 
�ل���ذي ح�س���لت “�لب���اد” عل���ى ن�س���خة منه، 
بتخفي�س �أعد�د �لعمال و�ملر��سلني بو�قع ال 
يتجاوز 3 عمال نظافة لكل مدر�سة”. وبينت 
�أن تقلي����س �أع���د�د �لعمال���ة و�ملر��س���لني 

ب����رصكات �لتنظيف جاء بناء على رغبة 
من وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

ميون���خ - روي���رتز: ج���ددت �لوالي���ات 
�ملتحدة على ل�س���ان م�ست�سار �الأمن �لقومي 
هريبرت ماكما�سرت، يف موؤمتر ميونيخ لاأمن، 
�أم�س �ل�س���بت، �تهام �إير�ن بزعزعة ��ستقر�ر 
�ملنطقة. و�أ�س���ار ماكما�س���رت �إلى �أن �س���بكة 

وكاء طهر�ن �أ�سبحت �أكرث قوة. ويف ت�رصيح 
�أمريك���ي ثاٍن خ���ال �أيام بع���د موقف مماثل 
للمندوب���ة �الأمريكي���ة ل���دى �الأم���م �ملتحدة 

نيك���ي هايل���ي، ر�أى ماكما�س���رت �أن 
�لوقت حان للتحرك �سد طهر�ن.

م�ساركة �لإمار�ت تعك�ص �لعالقات �لتاريخية
فر�سان البحرين ترجموا كفاءتهم يف �سباق القدرة... جاللة امللك:

�ملنامة - بنا: �سهد عاهل �لباد �ساحب �جلالة 
�مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة و�أخوه نائب رئي�س 
دول���ة �الإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة �ل�س���قيقة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �س���احب �ل�س���مو �ل�س���يخ 
حممد ب���ن ر��س���د �آل مكتوم، وويل عهد دبي �س���مو 
�ل�س���يخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم �أم�س، 

�سباق كاأ�س جالة �مللك للقدرة للعموم و�لنا�سئني 
مل�سافة 120 كيلومرت�.

و�أعرب جالة �مللك عن �س���كره وتقديره الأخيه 
�س���احب �ل�سمو �ل�س���يخ حممد بن ر��س���د �آل مكتوم 
عل���ى �لزيارة �لكرمية حل�س���ور �ل�س���باق وم�س���اركة 
دولة �الإمار�ت، م�س���يد� جالته بامل�س���اركة �لناجحة 

لفر�س���ان �الإم���ار�ت، و�لت���ي توؤكد عم���ق �لعاقات 
�الأخوية �لتاريخية �لوثيقة.

كما �أعرب جالته عن تقديره ملا حققه فر�سان 
�لبحري���ن م���ن نتائج طيبة يف هذ� �ل�س���باق وخمتلف 

قدرته���م  م���دى  ترجم���و�  �إذ  �ل�س���باقات، 
وكفاءتهم يف هذه �لريا�سة �لعربية.

برعاية �سمو رئي�س الوزراء

�لبحرين ت�ست�سيف “جيو 2018” 5 مار�ص
و�لغ���از:  للنف���ط  �لوطني���ة   - �ملنام���ة 
ت�ست�س���يف �لبحرين موؤمت���ر ومعر�س �ل�رصق 
�الأو�س���ط �لثالث ع����رص للعل���وم �جليولوجية 
)جيو 2018(، برعاية رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل 
خليفة؛ مبركز �لبحرين �لدويل للمعار�س يف 

�لفرتة 5 �إلى 8 مار�س 2018.
و�أك���د وزي���ر �لنف���ط �ل�س���يخ حمم���د بن 
خليف���ة �آل خليف���ة �أن �ملوؤمتر يع���د من �أبرز 
�لفعاليات يف جمال �لعلوم �جليولوجية على 

م�ستوى منطقة �ل�رصق �الأو�سط.
و�أَكد �أن ��ستقطاب �ملوؤمتر�ت �الإقليمية 
و�لعاملية على �أر����س �لبحرين ميثل �أولوية 
�أ�سا�س���ية للهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز، يف 

ظ���ل �لدعم �لاحم���دود �لذي حتظى 
10به هذه �لفعاليات من قبل �حلكومة.

 

�ملنامة - وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون 
�لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين: قال 
�لبلديات  �الأ�س���غال و�س���وؤون  وزي���ر 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ع�س���ام خلف 
�إن �ل���وز�رة �نتهت �أخ���ري� من تنفيذ 
�أعمال م�رصوع �ل�سارع �ملوؤدي للمدينة 

�ل�سمالية ب� 8 م�سار�ت.
و�أو�س���ح �أن �ل���وز�رة يف مرحل���ة 
�لتف�س���يلية  �لت�س���اميم  �إع���د�د 
لتو�سعة �سارع �لبديع �إلى 3 م�سار�ت 
باإ�س���ار�ت  �ل���دو�ر�ت  و��س���تبد�ل 
�س���وئية مع �إن�س���اء طريق خدمة على 

�متد�د �ل�سارع لوفع م�ستوى 
�ل�سامة �ملرورية عليه. 

وزير �لأ�سغال: �سارع �ملدينة �ل�سمالية بـ 8 م�سار�ت

• وزير �الأ�سغال �أعلن �النتهاء من تنفيذ م�رصوع �ل�سارع �ملوؤدي للمدينة �ل�سمالية ب� 8 م�سار�ت	

اخلياط لـ “$”: مركبة م�سح �سعودية لتقييم حالة �ل�سو�رع

منح �ملحافظات �سلطة �ملو�فقة على ت�سجيل عقود �لإيجار

ب���وز�رة  �الأ�س���غال  �س���وؤون  ذك���ر وكي���ل 
و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات  و�س���وؤون  �الأ�س���غال 
العم���راين اأحم���د اخلي���اط اأن ال���وزارة جت���ري 
عمليات �مل�س���ح �مليد�ين كل عامني لتقييم 

حالة �ل�سو�رع �لرئي�سة م�ستعينة مبركبة م�سح 
خا�س���ة جمهزة باأجهزة حديث���ة توفرها وز�رة 
�لنقل يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية لتقييم 

حالة �لطرق يف مملكة �لبحرين.
و�أردف �أن �لوز�رة نفذت عدد� من �لعقود 
�لزمني���ة ل���كل م���ن م�س���اريع �س���يانة �لطرق 

وم�س���اريع ر�س���ف �لط���رق �لرت�بي���ة، وفيم���ا 
يتعل���ق مب�س���اريع �س���يانة �لط���رق، بلغ عدد 
�لكليومرت�ت من �ل�س���و�رع �لت���ي مت �إجنازها 
نح���و 511 كيلوم���رًت� بكلف���ة �إجمالي���ة بلغت 

تقريًب���ا 5.6 ملي���ون دين���ار يف �لعام 
.2017

ق���ال رئي�س �للجنة �ملالي���ة و�لقانونية 
مبجل����س بلدي �ملحرق غ���ازي �ملرباطي �إن 
جمل�س �لنو�ب �أحال للمجل�س �لبلدي تعديا 

ت�رصيعًيا على قانون �إيجار�ت �لعقار�ت، منح 
فيه �ملحافظات �ساحيات بلدية �أ�سيلة مل 

ين�س عليها قانون �إن�ساء �ملحافظات.
و�أ�س���ار �إلى �أن �مل�رصوع بقانون �ملحال 
من قب���ل �لربملان عدل عل���ى �ملادة 6 من 

قانون �الإيجار�ت من خال �إ�سافة بند جديد 
وهو “ال يجوز ت�س���جيل عق���ود �الإيجار �لتي 
تك���ون حملها عقار�ت �س���كنية لغري غر�س 
�إال مبو�فق���ة �ملحاف���ظ  �لعائل���ي  �ل�س���كن 

�ملخت�س”.
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• جالة �مللك و�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد ي�سهد�ن �سباق كاأ�س جالة �مللك للقدرة	

رجال اأعمال يطالبون بتنظيم معار�س 
خارجية �ساملة التكاليف 

والد ال�سهيد ه�سام احلمادي:  وقفة القيادة 
واأهل البحرين انت�سلتنا من وجع عميق

حت�سرياته  ال�سلة” يكثف  “اأحمر 
تاأهًبا للت�سفيات الآ�سيوية

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

11

8

17

215

7

فيلم “�ساير اجلنة”... عندما 
يبحث لنا �سعيد �ساملني عن الأمل

مسافات البالد

23

مروة خمي�س

�سيد علي املحافظة

حمرر ال�س�ؤون املحلية

لقاء األحد

21

بدر مر�د... تطويع عمى 
�لألو�ن مل�سروع طري�ن

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

4



2local@albiladpress.com بالدنا األحد 18 فبراير 2018 
2 جمادى اآلخرة 1439
العدد 3414

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ن���ا����ر ب���ن ح��م��د م��ت��وًج��ا ال���ف���ائ���زي���ن: ال���رع���اي���ة ال�����ش��ام��ي��ة ح���اف���ز جل��م��ي��ع ال��ف��ر���ش��ان

العاهل ي�شهد �شباق كاأ�س جاللته للقدرة للعموم والنا�شئني
فر�شان البحرين برهنوا كفاءتهم يف الريا�شة العربية

املنامة - بنا: �ش���هد عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة واأخ���وه نائب رئي�س 
دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�ش���قيقة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ب���ن را�ش���د اآل مكتوم، وويل عهد دبي �ش���مو ال�ش���يخ 
حم���دان بن حمم���د بن را�ش���د اآل مكتوم اأم�س، �ش���باق 
كاأ�س جاللة امللك للقدرة للعموم والنا�شئني مل�شافة 
120 كل���م، والذي نظم���ه االحتاد امللك���ي البحريني 
للفرو�شية و�شباقات القدرة برعاية جمموعة “جي اإف 
اإت�س” املالية )GFH( وذلك بقرية البحرين الدولية 
ل�ش���باقات القدرة، ومب�شاركة نخبة من فر�شان مملكة 

البحرين، ودولة االإمارات.
فل���دى و�ش���ول جالل���ة امللك و�ش���احب ال�ش���مو 
نائب رئي����س دولة االإمارات العربي���ة املتحدة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء حاكم دبي، كان يف اال�ش���تقبال ممثل 
جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�ش���وؤون ال�شباب رئي�س 
املجل����س االأعلى لل�ش���باب والريا�ش���ة رئي����س اللجنة 
االأوملبية البحريني���ة الرئي�س الفخري لالحتاد امللكي 
للفرو�ش���ية و�ش���باقات القدرة �شمو ال�ش���يخ نا�ر بن 
حم���د اآل خليف���ة، ورئي�س االحتاد امللكي للفرو�ش���ية 
و�شباقات القدرة نائب رئي�س املجل�س االأعلى للبيئة 
�ش���مو ال�شيخ في�ش���ل بن را�ش���د اآل خليفة، وعدد من 
اأع�ش���اء جمل����س ادارة االحت���اد امللكي الذي���ن رحبوا 
بجاللة امللك، و�ش���احب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، م�ش���يدين بهذه الزي���ارة والرعاية الكرمية 
التي تعرب عن دعم وت�ش���جيع جاللته و�شموه لريا�شة 
الفرو�شية. وقدم �شمو ال�شيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة 
اإلى جاللة امللك، و�ش���مو ال�ش���يخ حممد بن را�ش���د اآل 
مكت���وم اإيجازا حول مراحل ال�ش���باق وعدد الفر�ش���ان 
امل�شاركني فيه، م�شريا �شموه اإلى اأن االحتاد امللكي 
للفرو�شية و�ش���باقات القدرة قد و�شع اال�شتعدادات 
والرتتيبات كافة اأمام فر�ش���ان البحرين للم�شاركة يف 

هذا ال�شباق.
كما تبادل جاللة امللك و�ش���مو نائب رئي�س دولة 
االإم���ارات العربي���ة املتح���دة رئي����س جمل����س الوزراء 
حاك���م دبي االأحاديث مع الفر�ش���ان، متمنني لهم كل 

التوفيق يف هذا ال�شباق.
بعد ذلك، تابع جاللة امللك واأخوه �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم مناف�شات ال�شباق.
وهناأ ح�رة �شاحب اجلاللة امللك جميع الفر�شان 
الفائزين يف هذا ال�ش���باق الذي �ش���هد مناف�شة قوية، 
وما حققوه من م�ش���تويات ونتائج طيبة اأهلتهم لهذا 
الفوز.واأ�ش���اد جاللته باجلهود املتميزة ل�شمو ال�شيخ 
نا�ر بن حمد اآل خليفة، و�ش���مو ال�ش���يخ خالد بن حمد 
اآل خليفة يف �ش���بيل تطوير ريا�ش���ة �شباقات القدرة، 
والو�ش���ول بها ال���ى اأف�ش���ل امل�ش���تويات، واالرتقاء 
بهذه الريا�شة العربية واملحافظة على هذه الريا�شة.

كما اأعرب جاللة امللك عن �شكره وتقديره الأخيه 
�ش���احب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم على 
هذه الزيارة الكرمية حل�ش���ور هذا ال�ش���باق وم�شاركة 
دول���ة االإمارات يف هذا ال�ش���باق، وال���ذي يعك�س مدى 
العالق���ة الوثيقة القائم���ة بني البلدين ال�ش���قيقني، 
مع���ربا جاللت���ه ع���ن تقديره جله���ود رئي�س واأع�ش���اء 
جمل����س اإدارة االحت���اد امللكي للفرو�ش���ية يف تنظيم 
هذا ال�ش���باق وتهيئة اأف�ش���ل االإمكانات اأمام فر�شان 

اململكة وتطوير هذه الريا�شة.
كم���ا اأ�ش���اد جالل���ة املل���ك بامل�ش���اركة الناجح���ة 
لفر�ش���ان دولة االمارات العربية املتحدة ال�شقيقة يف 
ال�شباق، والتي توؤكد عمق العالقات االأخوية التاريخية 
الوثيقة التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شقيقني يف 

امليادين كافة خ�شو�شا الريا�شية وال�شبابية.
واأع���رب جاللت���ه عن تقدي���ره ملا حققه فر�ش���ان 
البحري���ن م���ن نتائج طيب���ة يف هذا ال�ش���باق وخمتلف 
ال�ش���باقات، حيث ترجموا مدى قدرتهم وكفاءتهم يف 
هذه الريا�ش���ة العربية، �ش���اكرا اجلميع على جهودهم 
يف اإجن���اح هذا ال�ش���باق واإظه���اره بال�ش���ورة امل�رفة، 
ومتمنيا لهم دوام التوفيق خدمة لريا�ش���ة �ش���باقات 

القدرة.
كم���ا اأ�ش���اد نائب رئي����س الدولة رئي����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ حممد بن 

را�ش���د اآل مكت���وم بالتط���ور امل�ش���تمر الذي ت�ش���هده 
ريا�ش���ة الق���درة يف مملك���ة البحري���ن، والت���ي حتظى 
بالدعم واالهتمام من جاللة امللك؛ االأمر الذي �ش���اهم 
يف حتقي���ق فر�ش���ان اململك���ة للعديد م���ن االإجنازات 
والنتائج امل�رفة يف خمتلف ال�ش���باقات، منوها �شموه 
مب�شاركة فر�ش���ان دولة االإمارات العربية املتحدة مع 
اأ�ش���قائهم يف مملك���ة البحرين، والتي ه���ي نتاج ثمرة 
التعاون االأخوي الوطيد البحريني االإماراتي خ�شو�شا 

يف ريا�شة �شباقات القدرة.
واأ�ش���اد �شاحب ال�ش���مو ال�ش���يخ حممد بن را�شد 
بدور �ش���مو ال�ش���يخ نا����ر بن حمد وجه���وده املوفقة 
يف االرتقاء بريا�ش���ة القدرة البحرينية وو�شولها اإلى 

اأعلى املراتب. ويف نهاية ال�ش���باق، توج �ش���مو ال�شيخ 
نا�ر بن حم���د الفائزين باملراك���ز الثالثة، حيث قدم 
�شموه اإلى الفائز �ش���امل الكتبي الفائز باملركز االأول 
من اإ�ش���طبالت الرع���ود التابع للفريق امللكي �ش���لمة 

ال�شيف املقدم من جاللة امللك.
كما توج �ش���موه الفار�س را�ش���د البلو�شي الفائز 
باملركز الثاين من اإ�ش���طبالت دول���ة االإمارات العربية 
املتح���دة، كم���ا توج �ش���موه الفائ���ز باملرك���ز الثالث 
الفار����س عبداهلل املري من اإ�ش���طبالت دولة االإمارات 
العربية املتحدة. وقد اأعرب �شموه عن �شكره وتقديره 
ل�ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة على 
رعايته الكرمية ل�شباق القدرة، موؤكدا اأن هذه الرعاية 

ال�شامية �شكلت حافزا كبريا اأمام جميع الفر�شان؛ من 
اأجل تقدمي اأف�شل م�شتوياتهم والظهور ب�شكل م�رف 
يف اأقوى �ش���باقات املو�ش���م للقدرة، موؤكدا اأن رعاية 
جاللة امللك تاأتي ا�شتمرارا للدعم الكبري والالحمدود 
ال���ذي يقدم���ه الفار����س االأول لريا�ش���ة الق���درة يف 
اململكة، والت���ي حقق اأبطالها العدي���د من االإجنازات 

امل�رفة على خمتلف االأ�شعدة.
كما عرب �ش���موه عن ترحيبه ب�شيف البالد الكبري 
نائب رئي����س دولة االإمارات العربي���ة املتحدة رئي�س 
جمل����س ال���وزراء حاكم دبي �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ 
حمم���د ب���ن را�ش���د اآل مكت���وم، وويل عهد دبي �ش���مو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم؛ مبنا�شبة 

زيارتهما اململكة ملتابعة كاأ�س جاللة امللك للقدرة.
وقد اأعرب �ش���موه عن ارتياحه للم�ش���توى الفني 
ال���ذي ظهر عليه �ش���باق كاأ����س جاللة املل���ك للقدرة 
للعموم والنا�شئني مل�شافة 120 كلم، م�شريا اأن جناح 
ال�شباق جاء بف�شل امل�ش���تويات الكبرية التي قدمها 
الفر�ش���ان امل�شاركون يف ال�ش���باق، وبعد االأداء الفني 
الكبري الذي قدمه جميع فر�شان االإ�شطبالت امل�شاركة 

يف �شباقي العموم والنا�شئني يف جميع املراحل.
وا�شاد �ش���موه مب�شاركة فر�ش���ان دولة االإمارات 
العربي���ة املتحدة يف ال�ش���باق وامل�ش���تويات املتميزة 
التي ظه���ر عليها االأمر الذي اأعطى ال�ش���باق اإ�ش���افة 
فنية، م�ش���يدا يف الوقت ذاته بامل�شاركة الوا�شعة من 
جانب جميع االإ�ش���طبالت يف �ش���باق كاأ�س جاللة امللك 

وحر�شهم للمناف�شة على لقب ال�شباق االغلى.
وق���د هناأ �ش���موه الفر�ش���ان الفائزي���ن باملراكز 
االأول���ى، م�ش���يدا بعط���اء الفر�ش���ان كاف���ة يف مراح���ل 

ال�شباق.
وقد و�ش���ل نائب رئي�س دول���ة االإمارات العربية 
املتحدة ال�ش���قيقة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي 
�شاحب ال�شمو ال�ش���يخ حممد بن را�شد ال مكتوم اإلى 
الب���الد اأم�س يف زيارة يح�ر خاللها �ش���باق كاأ�س جاللة 
املل���ك للق���درة للعموم والنا�ش���ئني مل�ش���افة 120، 
وال���ذي نظم���ه االحتاد امللك���ي البحريني للفرو�ش���ية 

ل�شباقات للقدرة،
وكان يف مقدمة م�ش���تقبلي �ش���موه، �شمو ال�شيخ 
نا�ر بن حمد، ووزير الديوان امللكي ال�ش���يخ خالد بن 
اأحم���د اآل خليفة، ورئي�س االحتاد امللكي للفرو�ش���ية 
و�شباقات القدرة نائب رئي�س املجل�س االأعلى للبيئة 

�شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد اآل خليفة.

• جاللة امللك و�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد ي�شهدون �شباق كاأ�س جاللة امللك للقدرة	

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س جمهوري���ة جامبيا 
الرئي�س اآداما بارو؛ مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل 

بالده.

وع���رب عاهل البالد يف برقيته عن خال�س 
تهانيه ومتنياته له موفور ال�شحة وال�شعادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية.
وبعث �شاحب اجلاللة امللك برقية تهنئة 
اإلى رئي�ش���ة جمهورية النيبال الدميقراطية 

الفدرالية بيديا ديفي بهانداري؛ مبنا�ش���بة 
ذكرى يوم الدميقراطية يف بالدها. 

واأع���رب جالل���ة املل���ك يف برقيت���ه ع���ن 
اأطي���ب تهانيه ومتنياته لها موفور ال�ش���حة 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

جاللة امللك يهنئ جامبيا والنيبال بالأعياد الوطنية

الوثيقة العالقات  تعك�س  االإم����ارات  م�شاركة  جاللته: 

ح���اك���م دب������ي: ت����ع����اون اأخ�������وي وط���ي���د ب����ني ب��ل��دي��ن��ا
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مجلس الرئيس...
 التواصل االجتماعي في خطر

ال اأحد ي�س����ك يف اأن التوا�س����ل االجتماعي، �ُس����نة حميدة، ُيجلها املجتمع امل�سلم املتحاب، 
اأوا�رص البد  اأن تت�سل، و�سائج من املفرت�ض لها اأن حتكم الوطن الواحد، واأفراده املتحابني.

ال وجود للكراهية يف اأمة ت�س����عى للنهو�ض، اأو ل�س����عوب مت�س����ي يف طريق اخلري والبناء، 
امل�سكلة اأن توا�سلنا االجتماعي اأ�سبح يف خطر، واأن ارتباطنا بعاداتنا وتقاليدنا قد يتعر�ض 

للطعن يف الظهر، والعدوان من خلف �ستار.
امل�سكلة لي�ست التوا�سل، ولي�س����ت يف الرتابط، ولي�ست يف االن�سجام والتحاب والتاآلف، 
اإن����ه على مر ال�س����نني يزيد الوطن ق����وة، واملواطن ج�س����ارة وحلمة، لكن فيما ي�س����مى حديًثا 
باأدواته “الدجيتال” العابرة، ملخالبه ال�س����امة “املحمولة” على عواتق ال�س����باب و “ال�سياب”، 
اإنه التوا�س����ل غري االجتماعي عرب االإلكرتونيات، هو معول الهدم يف اأي جمتمع، ونذير �س����وؤم 

الأي وطن، ودليل تراجع يف اأية اأمة.
بهذه الكلمات واأكرث منها واأعمق بداأ رئي�ض الوزراء �س����احب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
بن �سلمان حفظه اهلل ورعاه جمل�سه العامر يوم االأحد املا�سي. كان احل�سور كثيًفا، والق�سايا 
املجتمعية، واملحافل االقت�س����ادية اأكرث من حا�رصة، �س����موه يطلقه����ا �رصاحة: احذروا من تلك 
االأدوات امل�سماة بالتوا�س����ل االجتماعي، اإنها ت�سيء اإلى توا�سلنا االجتماعي؛ الأنها تهدم وال 

تبني، تبدد وال ت�سون، تزرع االأحقاد، وتوؤُلب النفو�ض، وتن�رص الفو�سى، وتر�سخ الفنت.
ه����ذا ما يحدث ولاأ�س����ف ال�س����ديد، وه����و ما ترف�س����ه اأخ����اق جمتمعنا العري����ق، وتلفظه 
اآداب ممار�س����اته التليدة، لقد انطلقت خ�سالنا العربية االأ�س����يلة وجتذرت عاداته وتقاليده 
احلميدة، من دون ف�س����اء اإلكرتوين يختفي يف ثناياه املغر�س����ون، ومن دون �ساحات درد�سة 
ظامية حتاول ال�س����يطرة على العقل البحريني املعتدل، وت�س����عى للنيل من طريقته املتزنة 

واملحافظة يف العي�ض والتعاي�ض واحلياة .
لقد انحرف نفر موتورون داخل �س����بكات التوا�س����ل “غري االجتماعي”، باإطاق �س����ائعات 
مغر�س����ة بحق اأطراف اأخرى، و�س����مح التوارى خلف االأ�سماء امل�س����تعارة املدججة بها �سفحات 
“التويرت و “الفي�سبوك” وغريها، باأن يختفي املجرم خلف جرميته، واملغر�ض بعيًدا عن اأدلة 
فعلته، لذلك ال ميكن اأن نرتك هكذا �س����احات اخلاء االفرتا�س����ي ملغام����رات املوتورين، وال 

ي�سح وال ي�ستقيم اأن ن�سلم رايات امل�سوؤولية االأخاقية لعبث القلة الفا�سدين.
�س����مو رئي�ض ال����وزراء اأطلق التحذير، و�س����موه اأغ����دق يف ال�رصح والتحلي����ل الأهمية وجال 
التوا�س����ل بني اأف����راد املجتمع الواحد، لك����ن يف ذات الوقت كان راف�ًس����ا بحكمة اأهل اخلربة 
وحنكة اأخاقهم ال�سامية جلميع اأ�سكال التخفي يف جمهول االأدوات احلديثة احلاملة للكراهية 
وال�سغينة، عاقًدا العزم على و�سع ال�سوابط الكفيلة بحماية املجتمع من الد�سائ�ض واملكائد 

وال�سائعات.
اإن مملك���ة البحرين ُخلقت هكذا، عزيزة، م�س���املة، قوية مقاوم���ة، اأمينة مثابرة، ال مكان 
فيه���ا للمغر�س���ني، وال ف�س���اء لديه���ا للمارق���ني املتاآمرين، ف���اهلل خري حافًظا وه���و اأرحم 

الراحمني.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

ما�ضون بطرح املبادرات الرامية خلدمة املواطنني

“الدرا�ضات الق�ضائية” يعتمد اخلطة التدريبية للن�ضف الثاين

ختام مناق�ضة م�ضودة اللوائح وتعليمات الربامج الدرا�ضية 

“امللكية للبنات” حتت�سن “براحة اخلري” 23 فرباير... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

قدم 68 برناجما مب�ساركة 98 خبريا دوليا منذ اأغ�سط�ض

بح�سور 300 من منت�سبي املراكز واحللقات... “�سوؤون القراآن”:

ع���وايل - املحافظة اجلنوبي���ة: اأكد حمافظ 
املحافظة اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي 
اآل خليف���ة اال�س���رتاتيجية البناءة التي مت�س���ي 
بها املحافظة اجلنوبية بروؤية وا�س���حة املعامل، 
واأهداف حمددة مدرو�س���ة تن�س���ب يف م�س���لحة 
املواطن���ني واالأهايل، عرب جمل���ة من املبادرات 
والفعالي���ات ذات االأبعاد االإن�س���انية واخلريية 
التي ت�ساهم يف اإ�سفاء الب�سمة النوعية العائدة 
بالنف���ع واخل���ري والفائدة عل���ى املجتمع، وفق 
ا�س���تدامة ت�س���في قيم���ة ملمو�س���ة االأث���ر بني 

خمتلف الفئات ويف �ستى املجاالت.
واأ�س���ار �س���موه يف ه���ذا ال�س���ياق اإل���ى عزم 
املحافظ���ة اإط���اق فعالية خريية حتت م�س���مى 
“براحة اخل���ري” يف الفرتة من 23 فرباير لغاية 
3 مار����ض 2018 ته���دف اإل���ى اإ�رصاك اأ�س���حاب 
املوؤ�س�س���ات ال�س���غرية والنا�س���ئة من خمتلف 
االأن�س���طة واملح���ات التجاري���ة الب���ارزة لدع���م 

العم���ل اخل���ريي عرب تخ�س���ي�ض ري���ع الفعالية 
ل�سالح جمعية مكافحة ال�رصطان.

واأكد �س���مو حمافظ اجلنوبي���ة النهج الذي 
تتبن���اه املحافظ���ة اجلنوبية الطام���ح للمردود 
االإن�س���اين واخلريي املنعك�ض للم�سلحة العامة 
للجمي���ع دون اأي اأهداف اأخرى، م�س���ريا �س���موه 
اإل���ى اأهمي���ة تعظي���م ورعاية ودع���م اإقامة مثل 
تل���ك االأن�س���طة والفعالي���ات الت���ي تع���زز قيم 
اخلري والتكافل والعم���ل التطوعي بني االأفراد 
وموؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين وه���و ما حتر�ض 
ا�س���تمرارية  يف  اجلنوبي���ة  املحافظ���ة  علي���ة 
ا�س���تدامتها للمبادرات واالأن�سطة التي تقدمها 
للمجتمع. ي�س���ار اإلى اأن فعالي���ة “براحة اخلري” 
�س���تقام بواقع كل جمعة و�س���بت من ال�ساعة 4 
حتى 9 م�س���اًء يف اجلامعة امللكي���ة للبنات بدًءا 
م���ن اجلمع���ة 23 فرباي���ر لغاية يوم ال�س���بت 3 

مار�ض 2018. 

املنامة - معهد الدرا�س���ات الق�س���ائية 
والقانونية: نفذ معهد الدرا�سات الق�سائية 
والقانوني���ة يف الن�س���ف االأول م���ن الع���ام 
الق�سائي 2017 - 2018 نحو 68 برناجما، 
بواق���ع 579 �س���اعة تدريبي���ة، ومب�س���اركة 

1486 متدربا.
وكان املدرب���ون يف الربام���ج يف الربامج 
98 خبريا دوليا ووطنيا من الق�ساة واأع�ساء 
النيابة العامة واالأكادمييني وامل�ست�سارين 

وغريهم.
وعق���د جمل����ض اأمن���اء املعه���د اجتماعه 
الن�س���ف ال�س���نوي، برئا�س���ة رئي�ض حمكمة 
االأعل���ى  التميي���ز نائ���ب رئي����ض املجل����ض 
للق�س���اء امل�ست�س���ار عب���داهلل البوعين���ني، 
وبح�س���ور وزير العدل وال�س���وؤون االإ�سامية 
واالأوقاف ال�س���يخ خالد بن عل���ي اآل خليفة، 
والنائ���ب العام عل���ي البوعين���ني، ورئي�ض 
هيئة الت�رصيع واالإفتاء القانوين امل�ست�س���ار 
ن���واف حمزة، ورئي�ض جامعة البحرين ريا�ض 
حم���زة، ورئي�ض جمعي���ة املحامني البحرينية 
املحامي ح�سن بديوي، ورئي�ض املعهد خالد 
�س���يام، واملدير التنفي���ذي للمعهد رمزان 
النعيم���ي. واعتم���دت يف االجتماع الذي ُعقد 

ي���وم اخلمي�ض، اخلط���ة التدريبية للن�س���ف 
الثاين من العام الق�سائي 2017 - 2018. 
وجاءت اخلطة يف �س���وء درا�س���ة حتليل 
االحتياجات التدريبي���ة التي اأجراها املعهد 
بالتع���اون م���ع خمتل���ف املوؤ�س�س���ات التي 
يخدمها، خ�سو�س���ا املجل�ض االأعلى للق�ساء 

والنياب���ة العام���ة وهيئ���ة الت�رصي���ع واالإفتاء 
القانوين وجمعية املحامني البحرينية.

واطل���ع املجل�ض على عر�ض تف�س���يلي 
عرب م���ادة فلمية على اأن�س���طة املعهد التي 
ُنف���ذت من���ذ اأغ�س���ط�ض 2017 حت���ى يناير 

.2018

املنامة-وزارة العدل وال�س���وؤون االإ�سامية: انطاقا من 
الدعم والت�سجيع الكرمي من لدن القيادة الر�سيدة ويف اإطار 
حتقيق اأهداف وزارة العدل وال�س���وؤون االإ�س���امية واالأوقاف 
الرامية اإلى االهتمام باملراكز واحللقات القراآنية يف مملكتنا 
الغالية، وت�س���جيعا لها على زيادة خمرجاتها وتطوير اأدائها 
�س���من اخلطط والربام���ج ال�س���نوية، اختتمت اإدارة �س���وؤون 
القراآن الكرمي بوزارة العدل وال�س���وؤون االإ�سامية واالأوقاف 
موؤخ���را لقاءها الت�س���اوري مع منت�س���بي ومنت�س���بات املراكز 
واحللقات القراآنية التابعة للوزارة لعر�ض ومناق�سة م�سودة 
اللوائح التعليمية والتعليمات اخلا�س���ة بالربامج الدرا�سية، 
وال���ذي اأُقي���م على م���دى ثاثة اأي���ام متتالية، وذل���ك بقاعة 

�سيخان الفار�سي بالرفاع.
قدم مدير اإدارة �س���وؤون القراآن الكرمي ال�س���يخ عبداهلل 
عبدالعزيز العمري �رصحا مف�س���ا حول اللوائ���ح والتعليمات 
التي اأعدتها جلنة �س���وؤون اختبارات القراآن الكرمي واالإ�رصاف 
عليها، ف�س���ا عن امل�س���ميات الت���ي مت اعتماده���ا للربامج 
الدرا�س���ية، وهي: برنامج التاأ�س���ي�ض على الق���راءة العربية، 
برنامج حفظ القراآن الك���رمي، برنامج التاوة وعلم التجويد، 
وبرنام���ج الت���اوة ال�س���حيحة. وا�س���تعر�ض العم���ري خ���ال 
اليوم االأول الائحة التعليمية بح�س���ور اأع�س���اء جلنة �سوؤون 

اختبارات القراآن الكرمي، وروؤ�ساء وم�رصفو املراكز واحللقات 
القراآنية، ورئي�س���ي واأع�س���اء جهازي التوجي���ه واالختبارات، 
وم�رصف���و امل�س���اقات. فيم���ا مت خ���ال الي���وم الث���اين عر�ض 
ومناق�سة تعليمات برنامج التاأ�س���ي�ض على القراءة العربية، 
وذلك بح�س���ور اأع�ساء جلنة �سوؤون اختبارات القراآن الكرمي، 
ورئي�سي واأع�س���اء جهازي التوجيه واالختبارات، وامل�رصفون 
واملعلم���ون االأوائ���ل يف م�س���اق احلف���ظ. ويف الي���وم الثالث 
واالأخري قد العمري عر�سا حول برنامج التاوة وعلم التجويد 
وبرنامج التاوة ال�س���حيحة، بح�س���ور اأع�س���اء جلنة �س���وؤون 
اختبارات القراآن الكرمي، ورئي�س���ي واأع�ساء جهازي التوجيه 
واالختبارات، وامل�رصفني واملعلمني االأوائل يف م�ساق التاوة 

وعلم التجويد.
يذكر اأن من االأهداف التي ت�س���عى اإدارة �س���وؤون القراآن 
الك���رمي اإلى حتقيقها هي زيادة خمرج���ات املراكز القراآنية 
كّم���اً ونوع���اً، وتن�س���ئة االأجيال عل���ى مبادئ الدي���ن احلنيف 
والقي���م واالأخاق الفا�س���لة، واحلفاظ على الفكر الو�س���طي 
املت���زن املعتدل، ف�س���ا عن اإثراء املعرف���ة وتنمية اجلانب 
املهاري والقيادي واالإبداعي لدى الطاب، وتر�س���يخ معاين 
املواطنة ال�ساحلة من خال الربامج واالأن�سطة التي تنظمها 

عرب تلك املراكز.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي	

•  جمل�ض اأمناء معهد الدرا�سات الق�سائية والقانونية يعقد اجتماعه الن�سف ال�سنوي	



املنام���ة - جمعي���ة الأعمال 
اليابانية:  البحرينية  وال�صداقة 
الأعمال  اأخ���را، جمعي���ة  عقدت 
اليابانية  وال�ص���داقة البحرينية 
بحري���ن   - الوي�ص���ن  بفن���دق 
�ص���يتي �ص���نرت ن���دوة ثقافي���ة 
التنقي���ب  “نتائ���ج  بعن���وان 

الياباين يف اآثار البحرين”.
اأم���ن متحف  وا�ص���تعر�ض 
الياب���ان   - الوطن���ي  طوكي���و 
تاكي�ص���ي قوتو تاريخ ح�ص���ارة 
النتائ���ج  عل���ى  بن���اء  دمل���ون 
التنقي���ب  م���ن  امل�صتخل�ص���ة 
والدرا�ص���ات الأثري���ة التي قام 
به���ا فري���ق التنقي���ب الأث���ري 
الياب���اين يف مملكة البحرين منذ 
م���ا يرب���و عن عام���ن يف منطقة 
املناطق  ال�ص���يل وبع�ض  وادي 
هوي���ة  تو�ص���ح  الت���ي  الأخ���رى 
احل�ص���ارة الدملوني���ة واحلقب���ة 
الإ�ص���امية م���ن خ���ال النقو�ض 

والأختام والقطع الأثرية.
 كما اأ�ص���ار قوتو عن وجود 
ما ل يقل عن األف تل يف الوادي 
مت تاأريخها اإل���ى الفرتة ما بن 
2200 و2050 عاما قبل املياد 
وحتى فرتة دملون املبكرة. هذا 
ول ي���زال العمل جاريا بدعم من 
حكومة الياب���ان وهيئة البحرين 
للثقاف���ة والآث���ار حت���ى الع���ام 

.2020
واأعرب رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اجلمعية نا�رص العري�ض عن بالغ 
ملوؤ�ص�ص���ات  وامتنان���ه  �ص���كره 
الدول���ة والأع�ص���اء وال�ص���يوف 
املتوا�ص���ل  دعمه���م  عل���ى 
فعاليات اجلمعية وكذلك فريق 
التنقي���ب الأث���ري الياباين على 
جهودهم املبذولة يف اكت�ص���اف 

تاريخ وطننا العريق.
اأع�ص���اء  الفعالي���ة  ح����رص 
اجلمعية وممثل���ون من حمافظة 
العا�ص���مة وهيئة الثقافة الآثار 
وال�صفارة اليابانية، وا�صتقطبت 
الفعالية اأي�ًص���ا عددا كبرا من 
ال�ص���يوف من البحرين واليابان 
الكبار وال�صغار؛ ملعرفة تاريخ 

ح�صارة دملون.
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تقلي�ص عمال �لنظافة و�ملر��سلني �إلى 3 لكل مدر�سة
بح�صب ظروف امليزانية الراهنة... “الرتبية”:

اأ�ص���درت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م 
تعميما يق�ص���ي بتقلي�ض اأعداد العمالة 
واملرا�ص���لن ب����رصكات التنظيف جلميع 
املدار����ض اإل���ى 3 عم���ال فق���ط، وذلك 

الراهن���ة،  امليزاني���ة  ظ���روف  بح�ص���ب 
وبح�ص���ب حاجة الوزارة والعتماد املايل 

املتوافر.
اخلدم���ات  اإدارة  مدي���رة  واأف���ادت 
ب���وزارة الرتبية والتعليم خل���ود الكعبي 
يف التعميم الذي ح�ص���لت “الباد” على 

ن�ص���خة منه ع���ن تخفي�ض اأع���داد العمال 
واملرا�ص���لن بواق���ع ل يتج���اوز 3 عمال 

نظافة لكل مدر�صة”.
وبينت ب���اأن تقلي�ض اأع���داد العمالة 
واملرا�ص���لن ب�رصكات التنظيف جاء بناء 

على رغبة من وزارة الرتبية والتعليم.

وقالت: “اأود الإف���ادة برغبة الوزارة 
بتخفي�ض عدد العمال واملرا�صلن بواقع 
ل يتجاوز 3 عمال نظافة لكل مدر�ص���ة يف 
ال�صهور مار�ض واأبريل ومايو 2018، و2 
عمال نظافة ل�ص���هر يونيو 2018، وذلك 

•بح�صب ظروف امليزانية الراهنة”. �صورة �صوئية من التعميم ال�صادر من اإدارة اخلدمات	

مروة خمي�ص

“متحــــف قلعــــة �لبحريـــن” يطفــــئ �سمعتـــه �لعا�ســـــرة
ال�صيخة مي: منوذج حي على جناح ال�صتثمار بالثقافة

املنام���ة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
يحتف���ي متح���ف موقع قلع���ة البحري���ن اليوم 
)الأح���د( بذك���رى م���رور 10 اأع���وام منذ حفل 
افتتاحه يف فرباير 2008، والذي اأقيم برعاية 
ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 

الأمر �صلمان بن حمد اآل خليفة. 
وبه���ذه املنا�ص���بة �رصح���ت رئي�ص���ة هيئة 
البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار ال�ص���يخة مي بنت 
حممد اآل خليفة “كم ي�صعدنا اأن نحتفل اليوم 
مب���رور 10 اأع���وام عل���ى ه���ذا ال����رصح الثقايف 
املمي���ز الذي و�ص���عنا في���ه اأول اآم���ال م�رصوع 
ال�ص���تثمار يف الثقافة ل���راه الآن منوذًجا حًيا 

على جناحه”.
واأ�ص���افت “يف الغال���ب نر�ص���د الأهداف 
امل�صتقبلية ونن�صغل بالو�صول اإليها، ولكننا 
نحتاج اأحياًنا للوقوف والنظر اإلى ما مت اإجنازه 
لي�ض ل�ص���يء �ص���وى لن�ص���تذكر كم كان الأمر 
ي�ص���تحق كل الوقت، اجلهد والإ�رصار، فالعمل 

الثق���ايف يتطلب اإمياًنا تاًم���ا باأهمية ما نفعل، 
واإدراًكا كامًا ل�رصورة الإجناز الفعلي وحتقيق 
ال���روؤى من مرحلة لأخرى و�ص���وًل للهدف، وها 
هو متح���ف موقع قلعة البحرين يقف �ص���اخًما 
قبالة القلعة ي���روي تاريخها العريق، ويحفظ 

ما اأف�ص���حت عنه من اأ�رصار وتفا�صيل جرت يف 
حقب زمنية خلت”.

واأردفت “اإننا نفخ���ر بوجود �رصكاء راهنوا 
معنا على اأحقية الثقافة يف ت�ص���در امل�ص���هد 
وحتقي���ق املنجزات، فبع���د اإدراج موقع قلعة 

البحرين �صمن قائمة الرتاث الإن�صاين العاملي 
يف 2005، �ص���اهم بن���ك اأركابيتا م�ص���كوًرا يف 
ت�ص���ييد متحف يليق بقيمة املوقع ويعزز من 

مكانته اإقليمًيا ودولًيا”.
يذك���ر اأن متح���ف موق���ع قلع���ة البحري���ن 

امل�ص���مم من قبل املكتب الهند�صي العاملي 
وهلرت اركتكرت، يعر����ض لآلف الزوار قطًعا 
فريدة من اللقى الأثرية التي اكت�ص���فها على 
م���ر ال�ص���نن عدٌد من ف���رق التنقي���ب الأثري 
الدامناركي���ة  وخا�ص���ًة  والدولي���ة  الوطني���ة، 

والفرن�صية.
واملتحف �صاهد على اأهمية املوقع الأثرية 
ويق���ع على ط���ول الواجهة البحرية ال�ص���مالية 
للقلع���ة م�ص���كًا مدخًا اإل���ى املوق���ع الأثري. 
يرتكز العر�ض املتحفي حول جدار بارتفاع 8 
اأمتار يج�ص���د الطبقات الأثرية املرتاكمة على 
املوقع. ويتو�صط اجلدار 5 قاعات بحيث يجد 

الزائر نف�صه يتدرج مع ب�صكل ت�صاعدي. 
ويعر�ض املتحف 500 قطعة اأثرية تعترب 
م���ن اأهم املقتني���ات امل�ص���تخرجة من املوقع 
خ���ال احلفري���ات الأثرية م�صتعر�ص���ًة احلقب 
التاريخية التي م���رت على املوقع. كما يقدم 
مقهى املتحف املطل على البحر منظًرا مبهًرا 

للقلعة وب�صاتن النخيل املحيطة بها.

• متحف موقع قلعة البحرين	

ندوة ت�ستعر�ص نتائج �لتنقيب �لأثري �لياباين بالبحرين
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تعلن شركة طيران الخليج عن طرح المناقصة  العامة التالية:

قيمة الضمان رقم المناقصةموضوع  المناقصة
االبتدائي

قيمة وثائق 
المناقصة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

21 مارس األربعاء 50 د.ب 1000 د.بBTB-1773-2-18تعيين شركة النتاج الفيديوهات والصوتيات1
201813:30

 توفير عصير وحليب لمسافرين2
21 مارس األربعاء 100 د.ب 2500 د.بBT-1772-2-18شركة طيران الخليج

201813:30

مالحظة: باإلمكان شراء وثائق المناقصة إلكترونيا من خالل نظام المناقصة االلكتروني اعتبارا من  18 فبراير 2018

ل
س

سل
لت

ا

فعلى الراغبين  في الدخول في هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، شراء وثائق المناقصة عن طريق خدمة المناقصة اإللكترونية 	 
بموقع مجلس المناقصات والمزايدات http://www.tenderboard.gov.bh للتسجيل في  الخدمة يرجى االتصال على 17566617 973+

يجب أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو 1% من قيمة العطاء أيهما أقل )وفي جميع األحوال يجب أن ال تقل قيمة 	 
الضمان االبتدايئ عن 100 دينار بحريني(، وذلك في صورة شيك مصدق أو ِخطاب ضمان مصدق أو نقدا أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات 

المالية المحلية، عل أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طول مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

يعنون المظروف باسم شركة طيران الخليج  ويوضع المظروف في صندوق العطاءات الخاص بالمناقصة في مكتب مجلس المناقصات والمزايدات 	 
- الطابق االرضي بمبنى اركابيتا بمنطقة خليج البحرين  قبل الساعة الواحدة والنصف ظهرا من اليوم المذكور لقفل صندوق العطاءات.

تخضع جميع المناقصات ألحكام المرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002 م، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات و المبيعات 	 
الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  )37(  لسنة 2002 م

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة  .1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(  .2

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

يجب ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.  .4

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.	 

 	http://www. جميع المناقصات العامة التابعة لشركة طيران الخليج يتم اإلعالن عنها على الموقع اإللكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات
 :tenderboard.gov.bh

 لالستفسار عن وثائق المناقصة يمكنكم االتصال بإدارة المشتريات واإلمدادات على هاتف : 97317338456+/97317338790+/973173385+	 
45 أو فاكس  +97317327999 

   مالحظة هامة : سيتم فتح العطاءات صباحا في اليوم التالي من تاريخ انتهاء استالم العطاءات في مكتب المناقصات الواقع في في مكتب
              مجلس المناقصات والمزايدات في الطابق االرضي بمبنى اركابيتا بمنطقة خليج البحرين وبإمكان مقدمي العطاءات حضور عملية الفتح.

الع�سومي يثمن مواقف رئي�س الربملان العربي جتاه البحرين

“التدريب الربملاين” ينظم دورة “الر�سالة الإذاعية”

450 حالة �رسطان جديدة �سنويا بالبحرين
“الأورام” ي�ضم 250 طبيبا و750 ممر�ضا... قائد “حمد اجلامعي”:

ك�ض���ف قائ���د م�ضت�ض���فى امللك حمد 
اجلامع���ي اللواء طبيب ال�ض���يخ �ض���لمان 
بن عطية اهلل عن اأن 19 مري�ض���ا بحرينيا 
خ�ض���عوا لعملي���ات زرع نخ���اع يف تركيا؛ 
ب�ضبب اإ�ض���ابتهم باأورام �رسطانية، ويتم 
متابعة عالجهم يف امل�ضت�ض���فى، من قبل 
فريق ي�ض���م الأطباء الأتراك الذين اأجروا 
له���م عمليات ال���زرع، واأطب���اء بحرينيني 
م���ن امل�ضت�ض���فى، مردف���ا اأن املر�ض���ى 
يخ�ضعون ملتابعة يومية من قبل الفريق 

املعالج.
واأو�ض���ح ال�ض���يخ �ض���لمان ب���ن عطية 
اهلل يف ت�رسيح���ات �ض���حافية على هام�ش 
املوؤمتر ال�ض���حايف الذي عقد اأخريا بقاعة 
الجتماع���ات بامل�ضت�ض���فى باملح���رق اأنه 
مت الك�ض���ف عن 450 حالة �رسطان جديدة 
بالبحرين الع���ام 2016، واأن اإح�ض���اءات 
2017 يف ه���ذا اجلانب يتم النتهاء منها 
قريب���ا، مبين���ا اأن م�ضت�ض���فى امللك حمد 
اكت�ض���ف 150 حال���ة ورم �رسطاين جديدة 

للعام املا�ضي 2017.
واأ�ضار اإلى اأن حكومة البحرين �رسفت 
اأكرثمن 29 مليون دينار لعالج املر�ض���ى 
 ،2015 الع���ام  يف  باخل���ارج  البحرين���ني 
باخل���ارج  الع���الج  فات���ورة  اأن  مو�ض���حا 

اأ�ضبحت اأكرث كلفة.
ال�رسط���ان  مر�ض���ى  اأك���رث  اأن  وب���ني 
للع���الج باخل���ارج،  يف�ض���لون ويلج���اأون 
م�ض���ددا عل���ى اأن فاتورة عالج املر�ض���ى 
البحريني���ني اأ�ض���بحت ترتف���ع يوما بعد 
ي���وم، مما دف���ع احلكوم���ة لإن�ض���اء مركز 
الأورام يف م�ضت�ضفى امللك حمد، وتزويده 
باأف�ضل الأجهزة والتقنيات املعروفة يف 
جم���ال الأ�ض���عة املتقدمة يف الت�ض���خي�ش 
والع���الج حول الع���امل يف ك�ض���ف الأورام، 
وتاأهيل اأف�ضل الكوادر الطبية واملهنية 
والعاملة يف املجال ال�ضعاعي والإ�ضعاعي 
م���ن البحري���ن واخل���ارج، لت�ض���ل بع���الج 
ال�رسطان بالبحرين اإلى اأف�ضل م�ضت�ضفى، 
وهو م���ا نعم���ل علي���ه حاليا، با�ض���تعادة 
الثقة والقناعة لدى املر�ضى امل�ضابني 
ب���الأورام، لتك���ون البحرين ه���ي املكان 
الذي يف�ضلونه للعالج من الأورام، موؤكدا 
اأن هذا �ضيكون بحاجة اإلى بع�ش الوقت، 

ولكننا قررنا التحدي والنجاح.
واأعل���ن قائ���د م�ضت�ض���فى امللك حمد 
كل  �ضي�ض���تقبل  املرك���ز  اأن  اجلامع���ي 
املر�ض���ى البحرينيني الذين يعانون من 
الأورام، �ضواء اأكانوا مر�ضى من العيادات 
اخلارجية بامل�ضت�ض���فى، اأو املحولني من 
جممع ال�ضلمانية الطبي، اأو املحولني من 
امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة العاملة بالبحرين.

واأك���د اأن ع���الج البحريني���ني جم���ان 
بالكام���ل، مبين���ا اأن ارتف���اع كلف���ة عالج 
مر�ضى الأورام باخلارج يعود اإلى الفرتة 
الطويلة التي يق�ضيها املري�ش بالعالج 

بعد اجلراحة، والتي ق���د متتد اأحيانا اإلى 
�ضهور عدة، والتي تق�ضي مبتابعة العالج 

الكيماوي والإ�ضعاعي.
واأ�ض���ار اإلى اأن فات���ورة الأدوية التي 
مت ر�ض���دها ملرك���ز الأورام و�ض���لت اإلى 
مليون دين���ار، مبينا اأن دفع���ات الأدوية 
�ضمت كل ما يحتاجه مري�ش ال�رسطان من 
اأدوي���ة معروفة على امل�ض���توى العالجي، 
مت تاأمينها من اأكرث من م�ض���در، مو�ضحا 
اأن �ضيدلية م�ضت�ض���فى حمد تقوم حاليا 
ب����رسف اأدوي���ة الأورام الت���ي ل توج���د يف 
�ض���يدلية جممع ال�ضلمانية الطبي، مردفا 
اأن اأي مري����ش بحرين���ي ميكنه اأن ي�رسف 
اأدويت���ه من �ض���يدلية م�ضت�ض���فى امللك 
حمد مبجرد باإبراز الو�ض���فة الطبية التي 
منح���ت له من قبل الطبي���ب امل�رسف على 

العالج بال�ضلمانية.
ومن جهته، اأ�ضار رئي�ش مركز الأورام 
يف م�ضت�ضفى امللك حمد اجلامعي اإليا�ش 
فا�ض���ل اإل���ى اأن العمل يف مرك���ز الأورام 
ي�ضري �ضمن برنامج عملي وعلمي، يوؤهل 
املركز ليكون الأول لعالج اأورام ال�رسطان 

باملنطقة.
وبالدع���م  املرك���ز  اأن  اإل���ى  واأ�ض���ار 
احلكوم���ي ا�ض���تقطب اأف�ض���ل الكفاءات 
تركي���ا،  الأورام يف  بع���الج  املتخ�ض�ض���ة 
مبينا اأن الأطباء وال�ضت�ض���اريني باملركز 
هم نف�ضهم الأطباء الذين كانوا يعاجلون 
املر�ضى البحرينيني لدى �ضفرهم للعالج 
يف تركي���ا بال�ض���ابق، مو�ض���حا اأن ه���وؤلء 
ال�ضت�ضاريني �ضيكونون على توا�ضل مع 
الأطب���اء يف املرك���ز ملتابعة عالج احلالت 

املر�ضية.
وتابع اأنه مت تزويد املركز بجهاز يعد 
الأول من نوعه يف اكت�ضاف الأورام وهي يف 
غاية ال�ضغر، والتي ت�ضل اإلى 2 مل، بدل 
من اجلهاز ال�ض���ابق، الذي كان يكت�ض���ف 
الأورام بحجم 4 مل، وو�ض���ل �ض���عره اإلى 
مليوين دولر، وكذل���ك مت تزويد املركز 
بجهاز “ريفا” الأح���دث حول العامل، وهو 
“ �ض���ناعي يف غاي���ة التط���ور  “روب���وت 
يقوم بخل���ط الدواء للمري�ش من دون اأي 
تدخل، م�ض���ريا اإل���ى اأن اجلهاز يكلف نحو 
مليون دينار، موؤك���دا اأن احلكومة وفرت 
كل ه���ذه الأجه���زة الطبي���ة والإ�ض���عاعية 
للمركز، اإ�ض���افة اإلى الكوادر الطبية من 
اخل���ارج، والك���وادر البحريني���ة الت���ي مت 
تدريبه���ا وتاأهيلها للعم���ل باملركز؛ من 
اأج���ل توفري خدمة طبي���ة وعالجية ورعاية 
�ضحية متميزة ملر�ضى الأورام بالبحرين، 
مو�ض���حا اأنه �ض���يتم تدريجي���ا نقل جميع 
احل���الت ال�رسطاني���ة م���ن مرك���ز الأورام 
بال�ضلمانية اإلى املركز قبل نهاية 2019.

ي�ض���م  املرك���ز  اأن  فا�ض���ل  واأك���د 
العالج���ات  اأف�ض���ل  �ض���تحوي  �ض���يدلية 
املعروفة يف العامل، مبينا اأن الأدوية التي 
ت�رسف ملر�ض���ى ال�رسطان غالية جدا، وقد 
يتطلب عالج املري�ش الواحد اأدوية عدة، 
دواء واح���د منها يكل���ف اأكرث من 11 األف 
دينار خالل ال�ض���هر الواحد، وقد ي�ض���تمر 
عالجه �ض���هورا، موؤكدا اأن احلكومة وفرت 
هذه العالجات والأدوية جمانا للمر�ض���ى 

البحرينيني، مهما بلغت فاتورة العالج. 
وعن ع���دد الك���وادر الطبي���ة العاملة 
باملرك���ز ق���ال ال�ضت�ض���اري اإن املرك���ز 
الذي �ض���يفتح اأبوابه ل�ضتقبال املر�ضى 
يف مار����ش املقب���ل تدريجي���ا، �ض���يعمل 
في���ه كادر مك���ون م���ن 250 طبيبا، بني 
ا�ضت�ضاري واخت�ضا�ضي ومقيم يف خمتلف 
التخ�ض�ض���ات املعني���ة ب���الأورام وال���دم 
واجلراحة وكادر الدعم الطبي النف�ض���ي، 
ي�ضاندهم فريق كوادر متري�ضية يتجاوز 
750 ممر�ض���ا، �ض���من اأعلى املوا�ضفات 

العاملية املعروفة يف هذا اجلانب.

• ال�ضيخ �ضلمان بن عطية اهلل	

الق�ض���يبية - جمل�ش النواب: اأ�ض���اد 
نائ���ب رئي����ش الربملان العرب���ي النائب 
ع���ادل الع�ض���ومي باجلهود الت���ي قادها 
رئي�ش الربملان العربي م�ض���عل ال�ضلمي 
لإجناح املوؤمتر الثالث لروؤ�ضاء املجال�ش 

الت�رسيعية.
ارتياح���ه  ع���ن  الع�ض���ومي  واأع���رب 
ملبادرة رئي�ش الربمل���ان العربي بدعوة 
ع���دد م���ن ال�ضخ�ض���يات الربملانية على 
امل�ض���توى الدويل، على راأ�ض���ها رئي�ض���ة 
الحت���اد الربمل���اين الدويل، وفت���ح اآفاق 
عربية للتوا�ض���ل م���ع املنظمات الدولية 
مبا ي�ضمح بعر�ش الق�ضايا العربية على 
امل�ض���توى ال���دويل، واإي�ض���اح ال�ض���ورة 
احلقيقي���ة للع���رب الراف�ض���ة لالإره���اب 
والتم�ض���ك باحلقوق امل�رسوعة لل�ضعوب، 
وه���و اأم���ر مطل���وب ويحت�ض���ب لرئي����ش 
الربمل���ان العربي. واأ�ض���ار اإل���ى املحاور 

التي تناولها املوؤمت���ر والتي تركزت يف 
اإ�ض���دار وثيقة عربية ملكافحة الإرهاب، 
واإ�ض���دار بي���ان اإ�ض���ادة باجله���ود التي 
تق���وم بها اململك���ة العربية ال�ض���عودية 
خلدم���ة احلرم���ني ال�رسيفني، ف�ض���ال عن 
بي���ان املوق���ف العربي املوح���د جتاه ما 
تتعر����ش له الأرا�ض���ي العربي���ة املحتلة 
يف ظل التطورات التي �ضهدتها ال�ضاحة 
الفل�ضطينية بعد قرار الوليات املتحدة 
للكي���ان  عا�ض���مة  بالقد����ش  الع���رتاف 
ال�ض���هيوين، مبينا اأولوية املحاور وبيان 

موقف ال�ضعوب العربية جتاهها.
ونوه الع�ض���ومي باملواق���ف الكبرية 
لرئي����ش الربمل���ان العربي جت���اه مملكة 
البحري���ن وم���ا تتعر����ش له م���ن اإرهاب 
وحماولت للتدخل يف �ضوؤونها الداخلية، 
اإلى جانب م���ا تتعر�ش له الدول العربية 

من حماولت هيمنة.

الق�ض���يبية - جمل�ش النواب: ينظم 
مرك���ز البحري���ن للتدري���ب الربملاين يف 
جمل����ش الن���واب الأح���د دورة التدريبية 
عن تطبيقات الر�ض���الة الإذاعية واآليات 
التعامل الفاع���ل يف املداخالت الإذاعية، 
ملوظفي الأمانة العام���ة مبجل�ش النواب 
وم�ض���اركة موظفني من جمل�ش ال�ضورى، 
و�ض���تقدمها املذيع���ة �ض���يخة ال�ض���عالن 
واملذيعة مرمي فقيهي من اإدارة الإذاعة 

بوزارة �ضوؤون الإعالم.
العام  الأمني  �رسح  املنا�ضبة  وبهذه 
واجلل�ضات  اللجان  ل�����ض��وؤون  امل�ضاعد 
امل�ضت�ضار  ال��ن��واب  مبجل�ش  وال��ب��ح��وث 
اإلى  تهدف  ال���دورة  ب��اأن  بوجنمه  را�ضد 
التعامل  يف  امل�ضاركني  مهارات  تنمية 
امل�ضموع  ول�ضيما  الإع���الم  و�ضائل  مع 
الإعالمي،  الظهور  واأ�ض�ش  وقواعد  منها 
والأدوات  ب���امل���ه���ارات  وت���زوي���ده���م 
لتمكينهم  الالزمة  والفكرية  املعرفية 
من احلديث عن اإجنازات واأعمال جمل�ش 
العمل  ث��ق��اف��ة  وتعميم  لن�رس  ال��ن��واب 

املحلي  املجتمع  �رسائح  بني  الربملاين 
كافة.

واأ�ض���اف امل�ضت�ض���ار را�ض���د بوجنمه 
اأن الربنام���ج يهدف اإل���ى تعميق الفهم 
بو�ضائل الإعالم واآليات واجراءات عملها، 
الالزمة  امل�ض���اركني املهارات  واإك�ضاب 
خالل التعامل مع و�ض���ائل الإعالم بجميع 
اأنواعه���ا، وبناء الق���درات واملهارات يف 

اإجراء املقابالت الإذاعية.

“امليثاق” مرتكز اأ�سا�س للتغريات بالبحرين
دافع للتفاوؤل بغد م�رسق... اللواء بوحمود:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأكد 
القانونية  لل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل 
بوزارة الداخلية اللواء حممد بوحمود 
اأن تاريخ اإقرار ميثاق العمل الوطني، 
يوم خالد يف م�ضرية الوطن، اإذ �ضكل 
امل�رسوع الإ�ضالحي الذي طرحه عاهل 
البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ض���ى اآل خليف���ة، دافع���ا للتفاوؤل 
بغد م�رسق، عامر باحلرية وامل�ض���اواة 

وركيزته العدالة وال�ضورى.
“الأم���ن”  برنام���ج  يف  واأ�ض���اف 
الإذاعي الذي تع���ده وتقدمه الإدارة 
العام���ة لالإع���الم والثقاف���ة الأمني���ة 
اأن  البحري���ن  اإذاع���ة  م���ع  بالتع���اون 

امليثاق اأ�ض���بح القاعدة الأ�ضا�ض���ية 
جلمي���ع التغ���ريات ال�ضيا�ض���ية التي 
�ض���هدتها البحرين من خالل اإ�ض���الح 
التعدي���ل  اأ�ض���ا�ش  عل���ى  �ض���امل 
الد�ضتوري الذي حدث العام 2002.

من جهته، اأو�ض���ح املن�ضق العام 
اأن  الفا�ض���ل  مب���ارك  للمحافظ���ات 
ميث���اق العم���ل الوطني ج���اء ليوؤكد 
م���دى تراب���ط ال�ض���عب البحريني مع 
قيادته، اإذ حددت الوثيقة م�ض���ارات 
العمل الوطني مبحاوره املختلفة يف 
تعزيز واإر�ض���اء قواعد الأمن والنظام 
والتنمية، م�ضرًيا اإلى اأن املحافظات 
�ض���ملها امل�رسوع الإ�ض���الحي؛ ملا لها 

م���ن اأهمية يف دعم الأنظم���ة الإدارية 
وحتقيق التوازن بني الأمن والتنمية 
املجتمعي���ة  ال�رساك���ة  حتقي���ق  ويف 

وا�ضتتباب الأمن.
من جهته، اأ�ضار اآمر كلية تدريب 
ال�ضباط بالأكادميية امللكية لل�رشطة 
العقيد عمار ال�ض���يد اإل���ى اأن انطالق 
ميثاق العمل الوطني، �ضاحبه م�رسوح 
اإ�ضالحي وتطويري يف �ضتى جمالت 
العم���ل بالب���الد، ومن ذل���ك التطوير 
يف وزارة الداخلي���ة ويف اإطاره���ا كان 
تطوير الأكادميي���ة امللكية لل�رسطة، 
عل���ى  وممي���زة  ب���ارزة  كاأكادميي���ة 

امل�ضتوى الإقليمي والعاملي. 

• عمار ال�ضيد	 • •حممد بوحمود	 مبارك الفا�ضل	

• را�ضد بوجنمة	
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مركبة م�شح خا�شة �شعودية لتقييم حالة ال�شوارع يف البحرين
5.6 مليون دينار كلفة ر�صف طرق ترابية... اخلياط لـ “$”:

اأ�صـــار وكيـــل �صـــوؤون الأ�صـــغال بوزارة 
الأ�صـــغال و�صـــوؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمـــراين اأحمد اخلياط اإلى اأن الوزارة تقوم 
بعمليـــات امل�صـــح امليـــداين كل عاميـــن 
لتقييم حالة ال�صـــوارع الرئي�صـــة م�صـــتعينة 
مبركبة م�صح خا�صـــة جمهزة باأجهزة حديثة 
توفرهـــا وزارة النقـــل يف اململكـــة العربية 
ال�صـــعودية لتقييـــم حالة الطـــرق يف مملكة 

البحرين.
وقـــال “تنفذ اإدارة م�صـــاريع و�صـــيانة 
الطرق عـــددا من الربامج ل�صـــيانة الطرق، 
اإذ تقوم باختيار ال�صـــوارع والطرقات التي 
بحاجة اإلى �صـــيانة من خالل اأعمال امل�صـــح 
امليداين ال�صنوي على �صبكة الطرق مبعية 
خـــرباء مـــن وزارة النقل باململكـــة العربية 
التقييـــم  وحـــدة  ومهند�صـــي  ال�صـــعودية 
واجلرد ب�صـــوؤون الأ�صغال، ويتم تنفيذ هذه 
الفحو�صات بوا�صطة مركبة معدة للفح�ص 
ت�صـــتمل على معدات اإلكرتونيـــة ووحدات 
ليـــزر واأجهزة حتديد املواقـــع اجلغرافية و 
قيا�ص امل�صـــافات، اإذ تقوم هـــذه املركبة 
بقيا�ص موؤ�رضات اجلودة والأ�رضار يف الطرق 
الرئي�صـــة، اإلى جانب معايري اأخرى كا�صتواء 
�صـــطح الطريق ونعومة ال�صطح اإ�صافة اإلى 

حتديد ال�صقوق واأنواع املعاجلة الالزمة”.
وعن اآلية اختيار اأوقات �صيانة ال�صوارع 
والطرقـــات، بن اخلياط اأن الـــوزارة تقوم 
باختيار اأوقات �صـــيانة ال�صوارع والطرقات 
بالتن�صـــيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة 
الداخلية، اإذ تتم ال�صيانة خالل اإجازة نهاية 
الأ�صـــبوع واإجازة عطلتي ال�صـــيف والربيع 
لتفـــادي اأوقات الـــذروة ولكون ال�صـــوارع 
اأقل ازدحاما، وي�صـــتثنى مـــن ذلك احلالت 
الطارئة التي تتم معاجلتها ب�صـــكل عاجل، 
وتقوم الوزارة بتوفري م�صارات بديلة خالل 
فـــرتة التنفيـــذ ل�صـــمان ان�صـــياب احلركة 
املرورية وعـــدم تعطل ال�صـــري طيلة فرتة 

التنفيذ.
واأردف اأن الـــوزارة قامـــت بتنفيذ عدد 
من العقود الزمنية لكل من م�صاريع �صيانة 
الطرق وم�صـــاريع ر�صـــف الطـــرق الرتابية، 
ففيما يتعلق مب�صـــاريع �صيانة الطرق، بلغ 
عـــدد الكليومـــرتات من ال�صـــوارع التي مت 
اإجنازها نحـــو 511 كيلومرًتا بكلفة اإجمالية 
بلغـــت تقريًبا 5.6 مليون دينار خالل العام 

.2017
واأو�صح اأن الهدف من تنفيذ امل�صاريع 
هو املحافظة على �صبكة الطرق املوجودة، 
وتطوير الطرق واإبقاوؤها �صـــمن امل�صتوى 
�صـــيانتها  علـــى  والعمـــل  اجليـــد  الفنـــي 
با�صتمرار لتح�صـــن ورفع م�صتوى ال�صالمة 
املروريـــة علـــى جميع ال�صـــوارع والطرق يف 
حمافظات اململكة، اإ�صـــافة اإلـــى احلد من 
احلوادث املرورية التي حتدث على �صـــبكة 

الطرق.

إصالحات طارئة
ب�صــــوؤون  الطــــرق  قطــــاع  اأن  واأ�صــــاف 
الأ�صغال بوزارة الأ�صــــغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين عمل على حت�صن نوعية 
احلياة جلميع م�صــــتخدمي الطــــرق عن طريق 
املحافظــــة على طــــرق اآمنة ومريحــــة وفعالة 
يف اململكــــة، ويتــــم حتقيق هــــذا الهدف من 
خالل اإدارة تخطيط وت�صــــميم الطرق واإدارة 
م�صــــاريع و�صيانة الطرق، بالتعاون مع �رضكاء 

من القطاعن العام واخلا�ص.
وقــــال “تتولــــى وزارة الأ�صــــغال مهمــــة 
الإ�ــــرضاف علــــى اأعمال �صــــيانة وبنــــاء الطرق 
ال�صــــوارع  ر�صــــف  اإلــــى  اإ�صــــافة  واجل�صــــور 
والطرقــــات مــــن خــــالل العمل مــــع مقاولن 
معتمدين، فهي تقوم بتقييم ازدحام �صبكة 
الطرق، وهي اأي�صا م�صوؤولة عن �صمان �صالمة 
الطــــرق واجل�صــــور ومطابقتها ملوا�صــــفات 

ال�صالمة املعمول بها من خالل برامج ال�صيانة 
الدورية؛ ل�صمان بقائها لفرتة طويلة”.

واأو�صح اأن الوزارة تقوم باإجراء اإ�صالحات 
طارئة لل�صوارع والطرقات عند انتهاء عمرها 
الفرتا�صــــي، كمــــا اأنهــــا على توا�صــــل دائم 
باملجال�ــــص البلدية للتن�صــــيق ب�صــــاأن حتديد 

تلك ال�صوارع.
واأو�صــــح اأن الفحو�صات ال�صــــنوية التي 
يقوم بها مهند�صــــو الطرق ت�صاعد يف حتديد 
اأولويــــات برامــــج ال�صــــيانة ل�صــــبكة الطــــرق 
اإذ تكــــون  الرئي�صــــة يف الوقــــت املنا�صــــب، 
كلفة ال�صــــيانة اأقل مع بداية موؤ�رضات احلاجة 
لل�صــــيانة الأوليــــة، وعليه يتــــم اإدراج الطرق 
املت�رضرة على جدول ال�صيانة الدوري للرفع 

من كفاءتها واإطالة عمرها الفرتا�صي.
واأ�صــــاف: اإمياًنــــا مــــن الــــوزارة ب�ــــرضورة 
التــــي  الوقــــوف علــــى امل�صــــكالت العاجلــــة 
تعرت�ــــص البنية التحتية، وحر�صــــا منها على 

اإيجاد احللــــول ال�رضيعة للم�صــــكالت الطارئة، 
اأ�صاأت الوزارة وحدة العمل املبا�رض التي تقدم 
عــــددا مــــن اخلدمــــات للمواطنــــن واجلهات 
احلكوميــــة باململكــــة، وتتولى هــــذه الوحدة 
عددا من املهام منها اأعمال الت�صوية الرتابية 
واأعمــــال ال�صــــيانة ال�صــــغرية وامل�صــــتعجلة، 
اإ�صافة اإلى اأعمال ال�صالمة واحلوادث واأعمال 
�صباغة ال�صوارع والأر�صفة وتخطيط مواقف 

ال�صيارات، واأعمال الطوارئ.

الطرق الترابية
واأ�صــــار اإلى اأن من اأبرز م�صــــاريع �صيانة 
الطرق�صــــيانة �صــــارع ال�صيخ عي�صــــى الكبري 
من �صــــارع اجل�رض اإلى �صــــارع ال�صــــيخ عي�صى، 
و�صيانة �صارع ال�صيخ جابر ال�صباح، و�صيانة 

�صارع ال�صلمانية.
كمــــا اأعــــادت الــــوزارة تطويــــر عــــدد من 
الطرق الداخلية منها تطوير طرق قرية عراد 
املرحلة الثانية، ومنطقة بوقوة، اإعادة اإن�صاء 
طرق يف جممع 457 يف منطقة بوقوه واملجمع 

704 يف �صلماباد وتطوير طرق يف الرفاع.
اأما فيما يتعلق مب�صــــاريع ر�صــــف الطرق 
الرتابيــــة، بلــــغ عــــدد الكيلومــــرتات التي مت 
اإجماليــــة  283 كيلومــــرًتا بكلفــــة  تنفيذهــــا 
تقــــرتب مــــن 2.5 مليــــون دينــــار، ويتمثــــل 
الهــــدف مــــن تنفيذ م�صــــاريع ر�صــــف الطرق 
الرتابيــــة يف تلبية لحتياجــــات املواطنن يف 
تلك املناطق ومواكبة التطور العمراين الذي 
ت�صــــهده اململكة من خالل اإن�صاء �صبكة طرق 
متكاملة يف جميع املحافظات لت�صهيل تنقل 
املواطنــــن والقاطنن من واإلى م�صــــاكنهم 
بكل ي�رض واأمان، اإ�صــــافة اإلــــى تقليل املواقع 
املت�ــــرضرة من جتمعــــات املياه خالل مو�صــــم 

الأمطار.
وت�صــــتمل تلك امل�صــــاريع علــــى الأعمال 
املدنيــــة من ر�صــــف و�صــــفلته اإ�صــــافة اإلى 
اإن�صــــاء �صــــبكة لت�رضيف مياه الأمطار اإ�صافة 
اإلى اأن بع�ص امل�صاريع تت�صمن اإن�صاء �صبكة 
�رضف �صــــحي اإلى جانب اإن�صاء قنوات اأر�صية 
ل�صتخدامها من قبل اخلدمات الأخرى تالفيا 
لقطــــع الإ�صــــفلت م�صــــتقبال واإن�صــــاء مواقف 
لل�صيارات، وتركيب �صبكة الإنارة والعالمات 
املروريــــة والإر�صــــادية و�صــــباغة اخلطــــوط 
الأر�صية؛ لت�صهيل احلركة املرورية واحلفاظ 

على �صالمة م�صتخدمي الطريق.
ومن اأبرز م�صــــاريع ر�صف الطرق الرتابية 
املنجــــزة م�رضوع اإن�صــــاء طريــــق 164 والطرق 
املجاورة له بتوبلي، وم�ــــرضوع العكر والطرق 
املحيطة به، وم�رضوع ر�صــــف الطرق الرتابية 

يف املالكية.

• اأحمد اخلياط	

مروة خمي�س

الإجـــازات يف  والــطــرقــات  الــ�ــصــوارع  �صيانة  اأوقـــات  اختيار 

طويلة لفرتة  بقائها  ل�صمان  لل�صوارع  دورية  �صيانة  برامج 

ـــرفـــاع ــاد وال ــاب ــم ــل ــص ــر طــــرق يف عـــــراد وبــــوقــــوة و� ــطــوي ت

ــة ــكــي ــــرق تـــرابـــيـــة يف تــوبــلــي والـــعـــكـــر واملــال ر�ـــصـــف ط

“ال�شحة” تفقد �شمية الغريب اأبرز موؤ�ش�شي خدمات الكلى
اأطباء: اإن�صانة خمل�صة ومتفانية يف عملها وقدمت اإ�صاهمات جليلة

اجلفــــري - وزارة ال�صــــحة: ببالغ احلزن 
والأ�صــــى نعت وزارة ال�صــــحة ابنة البحرين 
البارة �صــــمية الغريب التــــي وفاتها املنية 
اإثــــر حادث مروري األيم، بعد م�صــــوار حافل 
مــــن الإجنــــازات الرائــــدة يف جمــــال تطوير 
اخلدمات ال�صحية املقدمة ملر�صى الكلى.
وكانت الغريب )رحمها اهلل( قد نهلت 
اأ�صا�صات واأ�صــــول مهنتها من كلية الطب 
بجامعة عن �صــــم�ص بالقاهرة، حيث نالت 
بكالوريو�ــــص الطب واجلراحة يف دي�صــــمرب 
1983، كما نالت �صــــهادة الدبلوما العليا 
يف جمال الرعاية ال�صــــحية يف اأبريل 2005، 
الكليــــة امللكيــــة  الع�صــــوية يف  والزمالــــة 
لالأطبــــاء يف اإيرلنــــدا يف 23 يونيــــو 2000، 
اإلــــى جانب نيلها الزمالة يف تخ�صــــ�ص طب 
وزراعــــة الكلــــى مــــن جامعة تورنتــــو يونيو 
2003. وتولت رئا�صــــة ق�صــــم طب وزراعة 
الكلى مبجمع ال�صــــلمانية الطبي منذ العام 

.2011
وحققــــت الغريب كثريا مــــن الإجنازات 
والإ�صــــهامات يف جمــــال تطويــــر اخلدمات 
ال�صحية والعالجية املقدمة ملر�صى الكلى، 
ومنها جناح م�رضوع ال�صت�صــــفاء الربيتوين 
امل�ــــرضوع الأول والوحيد يف البحرين، وجناح 
جهودهــــا الراميــــة اإلــــى توعيــــة املجتمــــع 
باأهمية التربع، واإنقاذ حيــــاة الآخرين، اإلى 
جانب حر�صــــها وعملهــــا الدائم على توعية 

املر�صــــى بخطــــورة املافيــــات املتاجرين 
بالأع�صــــاء الب�رضيــــة خ�صو�صــــا فيما يتعلق 
ب�رضاء الكلى، اإلى جانب اإ�رضافها وم�صاهمتها 
يف ح�صد فريق ق�صم اأمرا�ص وزراعة الكلى 
بـ 9 ميداليات ذهبية خالل م�صاركته بدورة 
األعاب موؤمتر ال�رضق الأو�صــــط لزرع الأع�صاء 

وغريها الكثري من الإجنازات.
امل�صــــوؤولن  مــــن  جمموعــــة  و�صــــارك 
احلــــزن  م�صــــاعر  ال�صــــحة  وزارة  والأطبــــاء 
والأ�صى على وفاة �صــــمية الغريب )رحمها 
اهلل(، اإذ اأعربت الرئي�ــــص التنفيذي لهيئة 
املهــــن واخلدمات ال�صــــحية )نهــــرا( مرمي 
وتقدمــــت  اأ�صــــفها،  بالــــغ  عــــن  اجلالهمــــة 
باأحــــر التعازي اإلــــى اأ�رضة الفقيدة، �صــــائلة 
املولــــى عزوجــــل اأن يتغمد روحها بوا�صــــع 
رحمتــــه ومغفرته، واأن يلهم اأهلها ال�صــــرب 

وال�صلوان.
كمــــا اأكــــدت اجلالهمــــة اأن خــــرب وفــــاة 
الفقيدة �صــــكل �صــــدمة كبرية للجميع، اإذ 
كانت من الأطباء املخل�صــــن واملتفانن، 
وعرفــــت بــــن اجلميــــع بالأخــــالق الطيبــــة 
احلميــــدة، والتعامــــل الراقــــي مــــع اجلميع 
خ�صو�صــــا مع مر�صــــاها، اإذ مل تكن ترتدد 
يف قبــــول اأي مري�ص �صــــواء اأثنــــاء اأو خارج 
�صــــاعات العمــــل، ومل تبخل يف تقــــدمي اأي 
ا�صت�صارة طبية من �صاأنها حت�صن خدمات 
الكلــــى يف البحرين. واأ�صــــافت: ول نن�صــــى 

اإ�صهامات الراحلة التطوعية اإذ عملت على 
تاأ�صي�ص جمعية اأ�صدقاء مر�صى الكلى.

عــــن  حديثهــــا  اجلالهمــــة  واختتمــــت 
الفقيدة بالإ�صــــارة اإلى اأنهــــا فقدت زميلة 

و�صديقة عزيزة.
ومــــن جانبهــــا، اأكــــدت ندى حفــــاظ اأن 
�صــــمية غريب )رحمها اهلل(، كانت اإن�صــــانة 

متميزة، وخمل�صة ومتفانية يف عملها، واأن 
لها اإ�صهامات بارزة يف تطوير ق�صم اأمرا�ص 
الكلى مبجمع ال�صــــلمانية الطبي اإلى جانب 
ما حظيت به من �صــــمعة طيبة بن اجلميع، 
موؤكــــدة اأنهــــا مل جت�صــــد دورهــــا كطبيبــــة 
فح�صــــب بــــل كانت اأي�صــــا جت�صــــد اجلانب 

الإخالقي والإن�صاين.

مــــن جهته، قــــال رئي�ص ق�صــــم اأمرا�ص 
وزراعــــة الكلى مبجمــــع ال�صــــلمانية الطبي 
علــــي العــــرادي: اإن جميــــع الــــكادر الطبي 
والتمري�صــــي فجعــــوا حــــال تلقيهم اخلرب، 
اإذ اإن الفقيــــدة كانــــت على ات�صــــال دائم 
مــــع الكادر العامــــل بالق�صــــم، وهو مل يكن 
بالأمر الغريب اإذ طاملا عرف عنها الن�صاط 
والتفاين والديناميكية احليوية لذلك فقد 

جاء خرب وفاتها كال�صاعقة على اجلميع.
كمــــا نقل العــــرادي كلمة اأطبــــاء الكلى 
مبجمع ال�صــــلمانية الطبــــي الذين عربوا من 
خاللها عــــن عظيــــم حزنهم بفقــــد الغريب 
الأم  متثــــل  كانــــت  التــــي  اهلل(  )رحمهــــا 
والبت�صــــامة اخل�ــــرضاء يف ظــــل اأ�ــــرضة طبية 

اأ�ص�صتها بالكثري من املحبه واملودة.
كمــــا اأكدوا اأن الفقيــــدة كانت تعد من 
الأعــــالم البــــارزة، واأن الكثري مــــن الأجيال 
تخرجــــوا على يدها خالل رئا�صــــتها ق�صــــم 
الكلــــى، واأنهــــا كانــــت املحــــرك الأ�صــــا�ص 
لإجنازات الكلــــى مبملكة البحرين من خالل 
م�رضوع الغ�صيل الربيتوين وا�صتدامة عملية 
زراعــــة الكلــــى والت�صــــجيع عليها، اإ�صــــافة 
اإلى ب�صــــمتها يف جميع الأن�صطة املجتمعية 
املتعلقة ب�صحة الكلى، ومنها امل�صاركة يف 
جميع الفعاليات، وافتتاح مركز عبدالرحمن 

كانو لغ�صيل الكلى.

• �صمية الغريب	
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ت�رشيع مينح املحافظات �سلطة املوافقة على ت�سجيل عقود الإيجار

وزير “الأ�سغال”: �سارع املدينة ال�سمالية بـ 8 م�سارات 

املرباطي لـ “$”: اخت�صا�ص بلدي... والتعديل خمالف للقانون

م�صاريع مقبلة يف املنطقة... و“املنفذ الغربي” يتنا�صب مع الكثافة ال�صكانية

قال رئي�ـــص اللجنة املاليـــة والقانونية 
مبجل�ص بلـــدي املحرق غـــازي املرباطي اإن 
جمل�ص النواب اأحال للمجل�ص البلدي تعديال 
ت�رشيعيا على قانون اإيجارات العقارات، منح 
فيه للمحافظات �صالحيات بلدية اأ�صيلة مل 

ين�ص عليها قانون اإن�صاء املحافظات.
واأ�صـــار اإلى اأن امل�ـــرشوع بقانون املحال 
مـــن قبل الربملـــان عدل على املـــادة 6 من 
قانـــون الإيجـــارات مـــن خـــالل اإ�صـــافة بند 
جديـــد وهو “ل يجوز ت�صـــجيل عقود الإيجار 
التي تكـــون حملها عقـــارات �صـــكنية لغري 
غر�ص ال�صكن العائلي اإل مبوافقة املحافظ 

املخت�ص”.
التنظيميـــة  ال�صـــراطات  اأن  وذكـــر 
للتعمـــري مبختلـــف مناطـــق اململكة ح�رشت 
�صـــالحيات  �صـــمن  ا�صـــراطاتها  تنفيـــذ 
باأجهزتهـــا  ممثلـــة  البلديـــة  الهيئـــات 
التنفيذيـــة، وهـــذه ال�صـــراطات هي التي 
تطبق على جميع اأنواع املباين �صـــواًء كانت 

�صكنية اأو جتارية اأو �صناعية وغريها.
املبـــاين  تنظيـــم  قانـــون  اأن  واأ�صـــاف 
البحريني اأ�صـــند �صـــلطة تنفيذ اأحكامه اإلى 
الهيئـــات البلدية، وهذا القانـــون هو الذي 
مبوجـــب اأحكامه يتـــم منح تراخي�ـــص البناء 
باأنواعهـــا، واأي�ًصـــا مَنَح الأجهـــزة التنفيذية 
بالبلديات �صلطة الرقابة على اأعمال البناء، 

ومنها الرقابـــة الالحقة التـــي مبوجبها يتم 
مراقبة ا�صتغالل املباين لغري الغر�ص الذي 

رخ�ص من اأجله.
وتابع اأن قانون اإن�صـــاء املحافظات حدد 
�رشاحًة اخت�صا�صـــات املحافظات، ومل ياأِت 
اإطالًقـــا علـــى اأن للمحافظـــات حـــق الرقابة 
الالحقـــة على املبـــاين املوجـــودة يف نطاق 

املنطقة البلدية.
وا�صـــتغرب تذييل التعديـــل الت�رشيعي 
مبنح تلك ال�صـــالحيات للمحافظات، ب�صكل 
يتناق�ـــص فيه مـــع القانون ال�صـــاري، الذي 
خـــول وزير العدل باإن�صـــاء مكتب لت�صـــجيل 

عقود الإيجار يف البلديات، وجرى العمل على 
ت�صـــجيل العقود القدميـــة واجلديدة، ودفع 

ر�صومها عرب البلديات، كٌل يف منطقته.
ودعا املرباطي جمل�ص النواب اإلى اإعادة 
النظر يف امل�رشوع بقانون، ملا �صيوؤدي اإقراره 
بهذا ال�صـــكل اإلى تنـــازع ال�صـــلطات، واإلى 
تعطل م�صـــالح املواطنني، واإلـــى تناق�ص 
يف اخلدمـــات العامـــة التي تقدمهـــا الدولة، 
مطالبا ح�رش هذه ال�صـــالحيات �صمن �صلطة 
البلديات ممثلة يف اأجهزتها التنفيذية التي 
لديهـــا كل الإمكانات اللوج�صـــتية والفنية 

لتنفيذ هذه املهام.

املنامة - وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: قال وزير الأ�صغال و�صوؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراين ع�صـــام خلف اإن 
الـــوزارة انتهت اأخـــريا من تنفيـــذ اأعمال م�رشوع 
ال�صارع املوؤدي للمدينة ال�صمالية بـ 8 م�صارات.
واأ�صـــار اإلـــى اأن ال�صـــارع )املنفـــذ الغربي( 
يتنا�صب مع حجم الكثافة ال�صكانية باملنطقة يف 
الفرة الراهنة والذي ت�صل طاقته ال�صتيعابية 
اإلى 16 األف مركبة يف ال�صـــاعة يومًيا )اأي 30 % 

من الكثافة ال�صكانية يف املنطقة(. 
وميثـــل املدخـــل الأول والرئي�ـــص للمدينة 
ال�صـــمالية من جهة الغـــرب، م�رشوعـــا حيوًيا، اإذ 
يربط املدينة ال�صـــمالية بتقاطع �صارعي البديع 
واجلنبية ويت�صـــمن اإن�صاء �صارع بطول 1.2 كلم 
يوفـــر 4 م�صـــارات يف كل اجتـــاه يربـــط تقاطع 
اجلنبية - البديع مع املدينة ال�صمالية، وي�صتمل 
الطريق على اإن�صـــاء ج�ـــرش يعلو القنـــاة البحرية 

بطول 135 مرا.
واأكد الوزير اأن ال�صـــارع املذكـــور )املنفذ 
الغربـــي( - والذي ت�صـــل طاقته ال�صـــتيعابية 
اإلى 16 األف مركبة يف ال�صاعة يومًيا )اأي 30 % 
من الكثافة ال�صـــكانية يف املنطقة( - يتنا�صب 
مع حجم الكثافة ال�صكانية يف الفرة الراهنة، اإذ 
يخدم جميع الواحدات ال�صـــكنية املنجزة، م�صرًيا 
اإلـــى اأن مـــن املتوقع بناء حـــوايل 15 األف وحدة 
�صـــكنية يف املدينة وحينها يتطلب الأمر اإن�صـــاء 

منافذ جديدة اأخرى للمنطقة. 
واأردف الوزير خلف اأن الوزارة بالتعاون مع 
وزارة الإ�صـــكان تعكف حاليا على متابعة الأمور 
الفنية؛ متهيدا لإن�صاء املدخل الثاين )ال�رشقي(، 
الذي مـــن املوؤمـــل اأن يربط من دوار �صـــار اإلى 

املدينـــة ال�صـــمالية، وي�صـــمل امل�رشوع تو�صـــعة 
�صـــارع 36 اإلى طريق مزدوج ذي 4 م�صارات مع 
تطوير جميـــع التقاطعات املطلـــة عليه وربطه 

ب�صارع املدخل الغربي للمدينة ال�صمالية. 
وت�صـــمل منافذ املدينة اأي�ًصـــا اإن�صاء منفذ 
ال�صـــمال ويربط بالطريق ال�صمايل املو�صل اإلى 

العا�صمة املنامة. 
واأو�صـــح خلـــف اأن الوزارة يف مرحلـــة اإعداد 
الت�صـــاميم التف�صيلية لتو�صعة �صـــارع البديع 
اإلى 3 م�صـــارات وا�صـــتبدال الدورات باإ�صارات 
�صـــوئية مـــع اإن�صـــاء طريـــق خدمة علـــى امتداد 
ال�صـــارع لوفع م�صتوى ال�صـــالمة املرورية عليه، 
كمـــا يتم حاليـــا اإجناز الت�صـــاميم التف�صـــيلية 
لتو�صعة �صارع اجلنبية اإلى )3( م�صارات، كذلك 

تطوير تقاطـــع اجل�رشة، بحيث �صـــتكون احلركة 
املروريـــة علـــى التقاطـــع حـــرة دون اإ�صـــارات 
�صـــوئية، اإذ انتهـــت الوزارة يف العام املا�صـــي 
مـــن تنفيذ املرحلـــة الأولى وتعكـــف حاليا على 
تنفيـــذ املرحلة الثانية لتحريـــر التقاطع واإلغاء 

الإ�صارات ال�صوئية. 
كمـــا يتـــم اأي�صـــا حاليا اإجنـــاز الت�صـــاميم 
التف�صـــيلية لتو�صعة �صارع ال�صـــيخ عي�صى بن 
�صـــلمان اإلى 4 و5 م�صارات، ومن املوؤمل تنفيذ 
املرحلـــة الأولـــى منـــه يف الربع الثالـــث من هذا 
العام، علما اأنه �صـــتكون احلاجة لتنفيذ املنافذ 
املذكورة اأعـــاله للمدينة ال�صـــمالية عند تنفيذ 
5 اآلف وحدة �صـــكنية جديـــدة )اأي بعد اكتمال 

تنفيذ املدينة ال�صمالية(. 

• غازي املرباطي	

• وزير الأ�صغال اأعلن النتهاء من تنفيذ م�رشوع ال�صارع املوؤدي للمدينة ال�صمالية بـ 8 م�صارات	

 نوح خليفة: التن�سيق الرفيع مع م�رش ت�سدى لتهديدات الإرهاب

قـــال الباحـــث نـــوح خليفـــة اإن وثائق 
اإنتاجـــه العلمـــي اجلديد “م�ـــرش والبحرين: 
 ”1952-2016 بـــني  العالقـــات  م�صـــار 
تك�صف تطور العالقات بني م�رش والبحرين 

اإلى اأ�صمى درجات الت�صامن.
وك�صـــف اأن وثائـــق الدرا�صـــة بينـــت 
تن�صـــيقا بحرينيـــا م�رشيـــا رفيعا ت�صـــدى 
لتهديدات الإرهـــاب الذي هدد اأمن الدول 
العربيـــة من جانب اأطماع �صـــعت يف زعزعة 

الن�صيج الجتماعي وال�صيا�صي العربي. 
البحرينيـــة  العالقـــات  اأن  واأ�صـــاف 
امل�رشيـــة �صـــجلت خطـــى اأقـــوى يف اجتـــاه 
حتقيق تقدم عربي واتخاذ خطى �صيا�صية 
وع�صـــكرية واأمنيـــة واقت�صـــادية ت�صـــمن 
�صـــالمة امل�صـــري العربـــي وبلـــورة موقف 

�صامل.
البحثيـــة  الوثائـــق  اإن  وقـــال خليفـــة 
تعك�ص تقا�صـــم البحرين وم�رش الت�صورات 
الإ�صـــراتيجية والأمنيـــة املتعلقـــة بوحدة 
امل�صـــري والتهديد امل�صرك وهموم الأمن 

العربي والأدوار الأمنية الإ�صراتيجية.
وك�صـــف اأن وثائـــق الدرا�صـــة تعك�ص 
تو�صـــع جهود الت�صـــامن العربي يف اجتاه 
حمايـــة املنطقـــة مـــن الأخطـــار املحدقـــة 
املجتمعيـــة  العربيـــة  اجلبهـــات  وتقويـــة 
ال�صيا�صـــة  اأدوار  وتطـــور  والع�صـــكرية 

اخلارجية. 

وقـــال اإن التغريات التـــي طراأت على 
ال�صيا�صـــية  الأحـــداث والتغريات  طبيعـــة 
باملنطقـــة لعبـــت دورا كبـــريا يف �صـــعود 
توجـــه عربـــي جديد خ�صو�صـــا بعـــد بلوغ 
الرئي�ص امل�رشي عبدالفتاح ال�صي�صي �صدة 

احلكم.
وراوح خليفـــة اأن هذا ال�صـــعود متثل 
يف اتخـــاذ خطـــوات اأ�صـــمل جتاه امل�صـــري 
العربي عرب فكر اإ�صراتيجي اأمني ع�صكري 
�صيا�صي واقت�صادي جديد اأثرى اجتاهات 
العرب وقا�صـــمهم ت�صخي�صـــات وعالجات 

جديدة جتاه الأمن العربي.
املواقـــف  اأن  خليفـــة  نـــوح  واأ�صـــاف 
البحرينية ال�صـــعبية والر�صمية القوية اإبان 
العدوان الثالثي على م�رش مل تكن عر�صـــة 
للن�صيان والندثار، بل ظلت مقوما اأ�صا�صيا 
للعالقات واملواقف ال�صيا�صية والع�صكرية 
والأمنية والقت�صـــادية املتبادل بني م�رش 

والبحرين على مر التاريخ.
وذكـــر خليفـــة يف ختـــام ت�رشيحـــه اإن 
امل�رشيـــة  البحرينيـــة  املواقـــف  الأحـــداث 
القائمـــة بـــني زعمـــاء البلديـــن وخمتلـــف 
املواقف الإ�صـــراتيجية املوثقة يف اإنتاجه 
العلمي �صـــواء املتعلقة مبواقـــف م�رش مع 
البحرين اأو مواقف البحرين مع م�رش �صتاأخذ 
ن�صـــيبها من الن�رش املف�صـــل بعد النتهاء 
مـــن تغطيـــة اجلزئيـــات العامـــة املتعلقة 
بتطـــور العالقات بني البلدين وال�صـــعبني 

ال�صقيقني.

�سيد علي املحافظة

تحيا مصر
امل�رشيـــون حا�ـــرشون بالذاكرة العربيـــة واخلليجية، بـــكل تفا�صـــيلها، واأحداثها، 

ومتغرياتها، وبب�صمات خري، وعطاء م�صتمر، ول غري ذلك. 
ويف �صـــدة الطفولة، وباأوج حلظاتها العابرة بالذاكرة املتخمة بهموم احلياة، حت�رش 
مواقفهم، بو�صـــوح بالغ، يف و�صـــع لبنات التعليم الأولى، ومبكانة مرموقة، ن�صاهدها 

اليوم بكل تقدير واإعجاب. 
ومل يكن امل�رشيون بهذا اأ�صـــاتذة تعليم ومناهج وكتـــب فقط، بقدر ما كانوا اآباء، 

ومعلمي حياة، وبحزم �صقل معادن الرجال، وكان اأحد اأهم اأدوات الربية، واأجنحها. 
امل�رشيون، هم ب�صـــدارة اجلاليات العربية املف�صـــلة يف البحريـــن، والأكرث هدوءا 

واندماجا باملجتمع، وقبول منه، وب�صهادة الكثريين ممن اأعرفهم. 
ومل اأذكر قط، اأين �صـــمعت اأن م�رشيا ت�صبب مب�صـــكلة ما، اأو اأ�رش باأحد، بل هم رافد 
ثقافة خري، وتربية �صاحلة ن�صاأوا عليها، وببيئة �صلبة، علمتهم، واأوجزت لهم الكثري. 
مرت م�رش، بظروف قا�صية يف العام 2011، وكانت ب�صدارة الدول التي ا�صتهدفتها 

املوؤامرة الأمريكية، والقطرية، وبقية من معهم يف باقة اخل�صة والدناءة. 
وبالرغـــم مما خطـــط له، من تاآمر، ا�صـــتعادت م�رش عافيتها ب�رشعـــة خارقة، وباإرادة 

�شعب التف ح�ل راية بلده، حني ا�شت�شعر اخلطر، وخي�ط امل�ؤامرة. 
وكان و�صـــول فخامة الرئي�ص عبدالفتاح ال�صي�صي ل�صدة احلكم، كالهدية الربانية 

لبلد يع�صف به الت�صع�صع القت�صادي، والأمني، والفو�صى ال�صيا�صية حينها. 
ومتكن ال�صي�صـــي بحنكته، وم�صاندة اأبناء �صعبه، واملوؤ�ص�صة الع�صكرية من بعد، اأن 
يعيد م�رش للواجهة، دولة كربى ميثل موقفها ال�صيا�صي فارقا لكل ما يجري باملنطقة. 
قبل اأيام، �رشفت باأن كنت �صـــمن املدعوين حل�صور اللقاء اجلماهريي حلملة دعم 
فخامة الرئي�ص ال�صي�صي، وبدعوة كرمية من من�صق احلملة بالبحرين، املهند�ص ال�صيد 
م�صـــعود، والذي يج�صـــد اأمنوذجا للم�رشيني املخل�صـــني لبلدهم، مهمـــا كانوا بعيدين 

عنها. 
وكان �صيف اللقاء الدكتور حممود ح�صني النائب بالربملان امل�رشي، ووكيل جلنة 

ال�صباب والريا�صة، ورئي�ص قطاع امل�رشيني باخلارج بحملة »عل�صان تبنيها«. 
واأوجز النائب ح�صـــني جلمع احل�صور والذين اكتظت بهم القاعة، اإجنازات الرئي�ص 
ال�صي�صـــي يف الأعوام الأربعة املا�صـــية، مبجالت الطاقة، والكهربـــاء، والبنية التحتية، 
وامل�صـــاريع ال�صـــناعية املتنوعة، وغريها، والتي نه�صـــت باأقت�صـــاد م�رش عاليا، على 

�صواعد اأبناء اجلي�ص العظيم. 
واأكرث ما اأعجبني بحديثه حني قال اإن ال�صي�صي ل يعلن عن اإجناز امل�صاريع ر�صميا، 

اإل قبل ا�صتالم املدعويني لدعوة ح�صور الفتتاح باأيام قليلة. 
واأ�صاف النائب حممود ح�صني: الرئي�ص ال�صي�صي ل يبحث عن الدعايات، ول يروج 

لنف�صه، اأثناء بناء امل�صاريع القومية؛ لأنه رجل خمل�ص، ل ين�صد لبلده اإل اخلري. 
خال�صـــة القول، اإن م�ـــرش حمفوظة برعايـــة اهلل، ثم برجالتها املخل�صـــني، فالبلد 
العظيـــم الذي ورد ا�صـــمه بالقراآن الكرمي 5 مرات، اأكرب واأ�صـــمى من م�صـــاعي الهدم، 

والفتنة، واإحداث الفو�صى، وبنوايا نعيها، ونعي من يقف خلفها.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

حمرر ال�سوؤون املحلية

تو�صعة �صارع البديع اإلى 3 م�صارات وا�صتبدال الدوارات باإ�صارات �صوئية

بدء الت�سجيل للزواج اجلماعي “تاآلف 2” 
“مدينة عي�صى اخلريية” اأطلقت حملتها للم�رشوع

مدينة عي�صـــى - جمعية مدينة عي�صـــى اخلريية 
الجتماعيـــة: اأطلقـــت جمعية مدينة عي�صـــى اخلريية 
الجتماعية حملتها مل�ـــرشوع الزواج اجلماعي “تاآلف” 
يف ن�صـــخته الثانيـــة الذي �صـــوف يقام يف م�صـــاء يوم 
اجلمعة 6 ابريل 2018 بقاعة ال�صـــقر الذهبي بنادي 

طريان اخلليج.
�ـــرشح بذلك رئي�ص م�رشوع الـــزواج اجلماعي اإياد 

املقهوي.
واأ�صـــار املقهوي اإلـــى اأن امل�ـــرشوع يهدف على 
اإحياء ال�صـــنة النبوية يف ت�صـــجيع ال�صباب على دخول 
احليـــاة الزوجية وحتمـــل نفقات حفل الـــزواج الذي 
تثقل م�صاريفها كاهل ال�صباب، وي�صتهدف امل�رشوع 

جميـــع الراغبـــني باإمتام حفـــل زواجهـــم اأو املقبلني 
على الزواج والدعوة موجهـــة ملختلف مناطق مملكة 
البحريـــن لالن�صـــمام لهـــذا احلفـــل البهيـــج، وتوقع 
املقهـــوي اأن يكـــون هناك اإقبال كبري للت�صـــجيل يف 
م�رشوع تاآلف يف ن�صـــخته الثانية نظـــرا للنجاح الكبري 
الـــذي متيز بـــه احلفل يف ن�صـــخته الأولـــى اإلى جانب 

ميزة مكان اإقامة احلفل يف نادي طريان اخلليج.
ودعا املقهوي الراغبني بالزواج اإلى عدم تقوت 
هذه الفر�صـــة ال�صـــعيدة والت�صـــجيل يف امل�رشوع من 
.isatown.org/zawaj خالل الو�صلة الإلكرونية

يذكر ان يف م�رشوع تاآلف يف ن�صخته الأولى �صارك 
•فيه عدد 30 عري�صا من خمتلف مناطق البحرين. اإياد املقهوي	
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وقفة القيادة واأهل البحرين انت�شلتنا من وجع عميق
والد ال�شهيد ه�شام احلمادي لـ “$”: 

التقيـــت اأخـــرا، ومبعية مديـــر التحرير 
العـــام اأمين همـــام، بوالد ال�شـــهيد النقيب 
ه�شـــام احلمـــادي، ح�شـــن حممـــد احلمادي، 
مب�شكنه “باحلجيات” وبح�شور اأبناء ال�شهيد 
حممـــد، وح�شـــن، وحمد، يف لقاء ا�شـــتثنائي، 
غلبتـــه العاطفة، واحلـــب، وا�شـــتذكار ماآثر 
ال�شـــهيد البطل، الذي مثـــل رحيله منعطف 
تغير حقيقي بالبلد، ومرتكز تالحم، ووحدة 

�شف. 
وبـــدلاً مـــن اأن نقـــدم لوالـــد ال�شـــهيد 
عبارات امل�شاندة، والت�شجيع، والثبات، كما 
ا،  يفرت�س به اأن يكون، ح�شـــل العك�س متاماً
فـــكان حديثه هو املحفز لنا، يف الثبات على 
احلـــق، واملبـــادئ، وال�شـــعي لعمـــل اخلر، 

والتفاين فيه.
وكانـــت حلظـــة دخـــول اأبنـــاء ال�شـــهيد 
لنـــا ب�شـــالة اجللو�س الرحبـــة، التي اكتظت 
احلمـــادي  عائلـــة  كـــرم  مباأدبـــة  طاولتهـــا 
ـــا عنـــا،  ب�شـــيوفهم وزوارهـــم، موؤثـــرة رغماً
تطلعنا - اأنا والأ�شـــتاذ اأمين - اإلى الأ�شبال 
لوهلة �شـــمت عميقـــة، قبل اأن نحت�شـــنهم 

ونقبلهم، ونداعبهم.
 

هشام الشجاع 
و�شف ح�شن احلمادي ابنه ه�شام )رحمه 
اهلل( باأنـــه كان حمباًا لـــروح املغامرة منذ اأن 
كان طفالَ �شغراًا، وب�شمة ميزته عن كثرين 
ا لــ “البالد”:  من معارفـــه، واأقرانه، م�شـــيفاً

ا، ل يخاف. ا جداً كان �شجاعاً
ا “مـــن الهوايات التي  واأ�شـــاف مبت�شـــماً
، تربية  كان يحبها ه�شـــام وهو ل يزال طفالاً
احليوانـــات املختلفـــة، وكان يحـــب ركوب 

اخليل كثراًا”.
وتابع “اأذكر اأنه واأثناء ح�شـــوره امتحانا 
يف املدر�شـــة، وهـــو ل يـــزال �شـــغراًا، اأنـــه 
ا�شـــطحب معه ثعبانا �شـــغرا، وح�شل باأن 
ت�شـــلل الثعبان من جيبه بهدوء، من دون اأن 
ي�شعر، وما اأن اكت�شف ذلك، حتى ترك اأوراق 
المتحـــان، وبداأ يبحث عنه بالف�شـــل، وحني 
اكت�شف املدر�س والطلبة حقيقة الأمر، دب 

الرعب بينهم، وحدثت الفو�شى”.
ا “لـــك اأن تتخيل، كم من  ويزيد مبت�شـــماً
املرات، التـــي كنت اأزج بها مبواقف حمرجة 
مع هذا وذاك، ب�شبب اقدام ه�شام، واختالفه 
عن الآخرين، رمبا كان ي�شبب يل الأمر حينها 
ا مـــا، ولكـــن وبعـــد اأن يكـــر الأولد،  �شـــيقاً
تكت�شف اأن اأكرث حلظات امل�شاغبة لهم حني 
ا، هي اأجملها بالذاكرة، واأقربها  كانوا �شغاراً

للقلب”.
وقـــال “اكت�شـــفنا ذات مـــرة، اأن لـــدى 
ه�شـــام �شقرا يف غرفته، واأنه يهتم برتبيته، 
وهو اأمر مل نكت�شفه اإل بعد مرور �شهور عدة 

على ذلك”.
وتابع والد ال�شهيد “بعد اأن تخرج ه�شام 

)رحمـــه اهلل( من الكلية الع�شـــكرية، �شـــافر 
اإلـــى الإمارات؛ ليتدرب على القفز باملظلة، 
وعلـــى ح�شـــابه اخلا�ـــس، ويف الـــدورة التي 
ح�رضها مع عدد من زمالئه من دول خمتلفة، 

تويف اأحدهم بعد اأن �شـــاء القـــدر اأن تتعطل 
املظلـــة اأثنـــاء هبوطـــه، وبالرغـــم مـــن هذه 
الواقعة املرعبة، ا�شـــتمر ه�شـــام يف الدورة، 

حتى اأنهاها”.

الفقيد الغالي
وعمـــا كان مييز ال�شـــهيد ه�شـــام مع اأهل 
بيته، قـــال والده “كانت له معزة خا�شـــة مع 
ا باأخي حممد،  ا جداً اجلميع، وكان قريبا ول�شيقاً

الذي ل يزال حتى اليوم �شديد التاأثر لرحيله، 
ا، وبرحيله  كما اأن �شقيقاته ي�شـــتذكرنه دائماً
اأوجعنا كثراًا، لكنه معنا بكل وقت، �شـــئنا اأم 

اأبينا، ونحت�شبه باملرتبة العليا باجلنة”.
وله�شـــام 3 اأطفال �شـــغار، يحدثنا عنهم 
الوالـــد ح�شـــن احلمـــادي بقولـــه “الأكر وهو 
حممد وعمره الآن 4 �شـــنوات ون�شف تقريباًا، 
ا،  ا بوالده ب�شـــكل كبر جداً وكان حممد متعلقاً
كمـــا اأنـــه يحمل مالحمـــه، وبوادر �شخ�شـــيته، 
والثـــاين ح�شـــن وعمـــره �شـــنتان و3 �شـــهور، 

والثالث حمد وعمره �شنة و4 �شهور”. 
ويف �شـــوؤال لــــ “لبالد” عـــن كيفية تلقي 
والـــدي ه�شـــام اخلر املوؤ�شـــف، قـــال “كنت 
اأق�شي اإجازة يف ربوع الهند اخل�رضاء، مع والدة 
ه�شـــام، وتلقيت اخلر مـــن ابني حممد، الذي 
ـــا بكيفية اإي�شـــال النبـــاأ املوجع،  كان متورطاً
ا بف�شـــل مـــن اهلل عز  لكننـــي كنت متما�شـــكاً
وجل، وحمت�شـــباًا حـــني بلغني الأمـــر، والأجمل 
اأن اأم ه�شـــام كانـــت كذلك، بـــل اأكرث، وحني 
رجعنا البحرين، وكان بنف�س يوم تلقي اخلر، 
اقرتبت مـــن اأبنائي بتوتر، وقلق، فقلت لهم 

ا: اأنا والد ال�شهيد”. ل �شعورياً
 

القدر المحتوم
 ويردف والد ال�شـــهيد ه�شـــام احلمادي 
“كان بالإمكان اأن تكون وفاة ه�شام بحادث 
�شـــيارة، اأو ب�شـــكتة قلبيـــة، اأو بغرهـــا، من 
احلـــوادث العر�شـــية العادية، التـــي يرحل 
مـــن خاللهـــا البع�ـــس بهـــدوء، لكـــن اهلل عز 
وجل اأراد اأن يكون رحيله �شـــاخباًا، �شـــهيدا، 
الكل يدعو له خرا، ويحت�شب له الأجر، ولك 
اأن تتخيـــل اأننـــي عجـــزت عن دخـــول البيت 
ملدة �شـــهر كامل بعد ا�شت�شـــهاده؛ ب�شـــبب 
اكتظاظـــه بالن�شـــاء الالتي توافـــدن من كل 

اأنحاء البحرين”.
ويكمـــل “عندما زرت  ال�شـــيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة، ملباركته برتقيته لرتبة لواء، 
وهو رجل م�شـــهود لـــه باملواقـــف الوطنية، 
وكان له مواقف مع ابني ه�شـــام قبل وفاته، 
وحني علم �ض���باط واأفراد الوزارة، اأنني والد 
ال�شـــهيد ه�شـــام احلمادي، اقبلـــوا اإيّل بحب 
والرتحيـــب  وال�شـــوؤال،  لل�شـــالم،  واحـــرتام، 

الغامرين”.
وي�شـــيف بفخـــر “حمبـــة اأبنـــاء بلـــدي، 
وقادة بلـــدي، يل ولبني الراحل، ولأحفادي، 
ا، لقد تركت  ووقفتهم معي، لن نن�شاها اأبداً
بنف�شـــي عظيم الأثر، باأن هذا البلد، هي بلد 
اخلر، والبحرين ولدة للرجال ولن تتوقف”.

وب�شـــوؤال والد ال�شهيد“هل اأنت م�شتعد 
الع�شـــكري  ال�شـــلك  اأبنـــاء ه�شـــام  لإدخـــال 
كاأبيهـــم، حـــني يكـــرون؟ اأجاب بـــال تردد 
“ي�شعدين وي�رضفني ذلك، اإن خدمة البحرين 
و�شـــعبها الكـــرمي، �ـــرضف يت�شـــابق لـــه كل 
ا ملا تردد  ال�رضفاء، ولو كان ه�شـــام موجـــوداً
ا،  بـــاأن يفعل ذلك اأبدا، واأنـــا اأعرف ابني جيداً

رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جناته”.

اإبراهيم النهام

و�شع ت�شور لتطوير مرافق مم�شى اال�شتقالل
مناق�شة اآخر خطط مكافحة العنف واالإدمان

لرفع م�شتوى التاأثر الإيجابي وزيادة ال�شتفادة من “معا”

املنامـــة - حمافظة العا�شـــمة: ا�شـــتقبل 
حمافظ العا�شـــمة رئي�س جلنة مكافحة العنف 
والإدمان )معا( ال�شـــيخ ه�شام بن عبدالرحمن 
اآل خليفة مبكتبه الكائن بالق�شيبية، م�شاعد 
رئي�س الأمـــن العام ل�شـــوؤون املجتمع العميد 
ال�شـــيخ علي بن حممد اآل خليفة ومدير �رضطة 
خدمة املجتمع العقيد عبداهلل بورا�شد ومدير 
اً”  اإدارة الوقاية من اجلرمية مدير برنامج “معا

علي اأميني.
ومت يف اللقاء بحث عدد من املو�شوعات 

مناق�شـــة  اأهمهـــا  امل�شـــرتك  الهتمـــام  ذات 
خطة عمـــل املركز القليمـــي ملكافحة العنف 
م�شـــتوى  لرفـــع   ،2018 للعـــام  والإدمـــان 
التاأثر الإيجابي وزيادة رقعة ال�شـــتفادة من 
الرنامج مبا ي�شب �شمن الأهداف التي اأوجد 

من اأجلها.
ويف اللقاء، اأ�شـــاد بالأدوار املناطة ل�رضطة 
املجتمـــع لنعكا�س ذلك اأثـــرااً يف احلفاظ على 

االأمن االجتماعي بني اأو�ضاط املجتمع.
واأكد اأهمية الدور الذي تقدمه �رضطة خدمة 

املجتمع يف حتقيق مفهوم ال�رضاكة املجتمعية 
منذ تاأ�شي�شـــها، مثنيااً على اجلهـــات الداعمة 
اً” يف مدار�ـــس  كافـــة لتنفيـــذ لرنامـــج “معـــا
اململكة بالتزامن مع انطالق الف�شل الدرا�شي 
الثاين، ما اأكد اأهمية التن�شـــيق والتوا�شل مع 
اجلهات املعنية لت�شـــهم بدورها يف الو�شول 
ايل الغايات املرجوة مـــن الرنامج، مقدرااً يف 
الوقت ذاته جمهـــودات اجلهات ذات العالقة 
يف حتقيق ا�شـــتقرار املجتمـــع واأفراده بجميع 

اأطيافه وفئاته.

• حمافظ العا�شمة م�شتقبال ال�شيخ علي بن حممد وعبداهلل بورا�شد وعلي اأميني	

الرفاع – بلدية املنطقـــة اجلنوبية: قام 
رئي�س املجل�ـــس البلدي باملنطقـــة اجلنوبية 
اأحمد الأن�شـــاري، ومدير عـــام بلدية املنطقة 
اجلنوبيـــة عا�شـــم عبداهلل بجولـــة تفقدية يف 
مم�شى ال�شـــتقالل مبدينة عي�شى، يرافقهم 
عدد من امل�شوؤولني واملهند�شني يف البلدية.  
وخـــالل اجلولـــة، بحـــث رئي�ـــس املجل�س 
مـــن  املم�شـــى  احتياجـــات  العـــام  واملديـــر 
اً اأنـــه من اأحـــد املرافق  اخلدمـــات، خ�شو�شـــا
احليويـــة املهمـــة، والـــذي يق�شـــده اأهـــايل 
املواطنـــني  وعمـــوم  اجلنوبيـــة  املحافظـــة 
واملقيمني من خمتلف مناطق اململكة طوال 
الأ�شـــبوع؛ ملمار�شة الريا�شـــة وق�شاء اأوقات 
م�شـــلية مـــع اأطفالهم. ويف هـــذا اجلانب، اأكد 

املديـــر العـــام اأن بلديـــة املنطقـــة اجلنوبية 
وبح�شـــب توجيهـــات الوزير ووكيـــل الوزارة 
ل�شـــوؤون البلديات، و�شـــعت ت�شـــورا �شامال 
لتطويـــر املم�شـــى واإ�شـــافة بع�ـــس الألعاب 
واملرافق وتو�شـــيع م�شـــاحة الرقعة اخل�رضاء 
فيه، وذلك �شـــمن التزامها باإن�شـــاء و�شيانة 
احلدائق واملما�شي وفق املعاير النموذجية 
التي تلبي احتياجات املواطنني واملقيمني.

واأو�شـــح اأن البلدية قامت بح�رض املواقع 
التـــي حتتـــاج �شـــيانة يف املم�شـــى، حيـــث 
�شـــيتم عمل الالزم لت�شـــليحها واإعادتها اإلى 
امل�شـــتوى الذي كانت عليـــه، اآمالاً من اجلميع 
التعـــاون مـــع البلديـــة؛ للحفـــاظ علـــى هذه 

املنجزات التي وجدت من اأجل راحتهم. 

ا.. ل يخــــــــــــــــــــاف ــــــا جـــــــــــــــــداً اـً كـــــــــــــان ه�شـــــــــــام �شـــجــــــــاعــ

حني ا�شتقبلني اأبنائي باخلر املوجـع قلت لهم: اأنـا والـد ال�شهيـد

كــــــــل اأبنائنـــــــــا واأحفادنــــــــا فــــــداء للبحـــــــريـــــــن ولأهلهــــــــــــا

حني يعلم النا�س اأنني والد ال�شهيد يقبلون اإيل بحب واحرتام بالغني
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عاي�ش���ت البحري���ن يف تاريخه���ا املعا�رص 
العدي���د م���ن التجارب، و�ش���وال اإل���ى توافق 
املجتمع بكل اأطيافه وت�شويته بنعم مليثاق 
العمل الوطني الذي قدم اإطاًرا عاًما للم�رصوع 
االإ�ش���الحي ل�ش���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، متبنيا 
فل�ش���فة االإ�ش���الح ورا�ش���ما املبادئ العام���ة 
و�خلطوط �لعري�سة ملا ينبغي �أن ي�سري عليه 
املجتم���ع البحرين���ي، على النحو ال���ذي يوؤكد 
ويدع���م ال�رصاكة بني ال�ش���عب والقيادة وهو 
م���ا ترج���م كنقطة حت���ول يف تاري���خ �لبحرين 
دميقر�طي���ة  د�س���تورية  مملك���ة  وجعله���ا 
وامل�ش���اواة  الع���دل  عل���ى  تق���وم  قانوني���ة، 
وتكاف���وؤ الفر�ص بني املواطن���ني، وتفعيل 
 دور امل���راأة الرائ���د واالهتم���ام بحقوقه���ا .

لكن ال�ش���وؤال االأهم، ملاذا امليثاق؟ بب�شاطة 
�ش���ديدة ومن خ���الل تتبع امل�ش���رة التنموية 
الت���ي عاي�ش���ها الوطن على مدار �ش���بعة ع�رص 
عام���ا يت�ش���ح ل���كل املحلل���ني واملوؤرخ���ني 
واملهتم���ني بال�ش���اأن ال�شيا�ش���ي اأن امليثاق 
فتح الباب لو�ش���ع الت�رصيعات، ورفع �ش���قف 
حري���ات ت�ش���اهي م���ا و�ش���ل له الغ���رب بل 
تع���دى ذلك، فبينما ننعم برغد احلياة وتوفر 
�مليز�ت وم�س���او�ة �لأجور بني �ملر�أة و�لرجل، 
مازال���ت دول كالواليات املتح���دة االأمركية 
تطالب مب�س���او�ة �لأجور حيث ت�س���تلم �ملر�أة 
هن���اك 77 دوالرا مقاب���ل 100 دولر للرج���ل 
يف نف�ص املهنة واملن�ش���ب، وبعد اأن و�شلت 
البحرين يف جتربة ريادة املراأة ومتكينها اإلى 
اأن اأ�ش���بحت بيت خربة، تدر�ص فرن�شا حاليا 
م�رصوعا خا�شا الإقامة جمل�ص اأعلى للمراأة بعد 
ما �ش���جلت االإح�ش���ائيات تده���ورا يف حقوق 

�ملر�أة و�نتهاكات ج�سيمة تتعر�ض لها.
�إن ه���ذه �ملقارن���ات �لب�س���يطة ترتج���م 
لن���ا م���ا تو�ش���لنا ل���ه خ���الل ميث���اق العم���ل 
�لوطني �ل���ذي حفظ حق���وق �مل���ر�أة و�لرجل 
و�لأبناء و�لأحفاد و�أجيال �مل�س���تقبل، ناهيك 
عن �خلطة �لقت�س���ادية �ل�سرت�تيجية 2030 
مرتجمة للعديد من �خلطوط �لعري�س���ة لهذه 
الوثيقة الد�شتورية املهمة، يف ظل ما تعانيه 
دول الع���امل من انخفا�ص يف املوارد وظروف 

اقت�شادية تع�شف بها.

نعم... لميثاق 
 العمل الوطني

لماذا إعمار العراق 
قبل األوان؟

العرب���ي  العراق���ي  ال�ش���عب  ل�ش���ت �ش���د 
ال�ش���قيق، ول�شت �ش���د العراق العربي االأ�شيل 
�ل���ذي ينتم���ي لقوميت���ه وحميط���ه �حل�س���اري 
و�لإن�س���اين، هذه �لديباجة فق���ط حتى ل ُتفهم 
�أ�س���ئلتي �لتي �س���اأطرحها خطاأ و�سط مهرجان 
اإعم���ار الع���راق ال���ذي �ش���اهمت في���ه ال���دول 
�خلليجية ومل ت�ساهم فيه ل �أمريكا ول بريطانيا 
ول �إير�ن، و�ل�س���وؤ�ل ملاذ� ه���ذه �لدول �لثالث 

املعنية بال�شوؤال؟
لأن دم���ار �لع���ر�ق مت عل���ى يد ت���وين بلري 
بريطاني���ا وجورج بو�ض �أمريكا وطبعاً من �أنهى 
وج���ود �لعر�ق �لعربي �إير�ن �ل���ويل �لفقيه، �إذ� 
ملاذ� تتحمل �لدول �خلليجية كلفة �إعمار �لعر�ق 
يف وقت يجب فيه اأن تكون الدول املعنية بهذا 
�لإعمار ه���ي �إير�ن و�أم���ريكا وبريطاني���ا، لأنها 
هي �مل�س���وؤولة عن خر�ب �لعر�ق ودماره؟ حتى 
ب���روز د�ع�ض و�حل�س���د �لطائفي �س���ببهما هذه 
�ل���دول �لثالث، فلم���اذ� ُتغرم دولن���ا �خلليجية 
الت���ي عانت من العراق الذي وقف �ش���دنا بعد 
اأن اأ�ش���بح قاع���دة اإيرانية؟ هل تغ���ر العراق؟ 

ح�س���ب علمي ماز�ل حزب �لدع���وة �لطائفي هو 
من يحكم بينما مكونات ال�شعب العراقي كلها 

مهم�شة؟
�ش���وؤال اآخ���ر، من ي�ش���من لنا اأننا ل���و قمنا 
بتقوي���ة �لع���ر�ق و�إعماره وهو ماز�ل يف ح�س���ن 
�إي���ر�ن �أن ل يعود وينقلب علينا من جديد؟ هل 
هناك �س���مانات مع وجود �إي���ر�ن حمتلة للعر�ق 

والقرار بيدها؟
ملاذا نخ�رص املليارات ونحن يف ظل اأو�ش���اع 
مالي���ة دولية، �س���عوبنا ودولن���ا �خلليجية �أحق 
فيها من دولة مازالت غر م�شمونة العواقب؟ 
فعلى �ش���بيل املثال مازال ما ي�ش���مى باحل�شد 
ال�ش���عبي يحكم، وم���ازال املتورطون يف اإرهاب 
�لبحري���ن مقيمني هناك، وماز�لت �ليد �لطولى 
يف الع���راق الإي���ران، ب���ل مل يظهر حت���ى االآن ما 
يل���وح يف �لأفق باأن �لعر�ق عاد ملحيطه �لعربي 
بقدر ما نرى ون�ش���مع جمرد تاأويالت وتكهنات 
وت�رصيح���ات دبلوما�ش���ية، ولك���ن عل���ى اأر�ص 
الواق���ع مازال العراق قاع���دة اإيرانية، فهل من 
املعقول اأن نعمر ونقوي قاعدة اإيرانية �رصعان 

ما �شتنقلب علينا بعد اإعمارها؟
لعل هناك ح�س���ابات ل���دى دولنا �خلليجية 
ال يراه���ا العب���د هلل، لك���ن عل���ى االأق���ل من حق 
�ملو�ط���ن �خلليج���ي معرفة ولو ق�س���ط ي�س���ري 
عن فح���وى ومغزى �إعم���ار �لعر�ق �ل���ذي ماز�ل 
بيد ح���زب �لدعوة �لإير�ين �لذي ه���و ذ�ته ور�ء 
دم���ار العراق وهو من تاآم���ر على نظام الرئي�ص 
�لعر�قي �لر�حل �سد�م ح�سني رحمه �هلل وحطم 
اجلي�ص العرب���ي العراقي و�ش���اعد على احتالل 
اإي���ران له، ويبقى ال�ش���وؤال االأخر امل�ش���تغرب، 
ملاذا ن�ش���هم نح���ن الذين مل ن�ش���ارك يف تدمر 
�لع���ر�ق مبلي���ار�ت �ل���دولر�ت يف ه���ذ� �لوقت 
امل���ايل الع�ش���يب، وال ت�ش���ارك كل م���ن اإيران 
و�أم���ريكا وبريطانيا بدولر و�ح���د، وهي �لدول 
�لتي حطمت �لعر�ق ونزعته من حميطه �لعربي 

و�شلمته الإيران هدية؟.

تنويرة: 
ال تختل���ف ال�ش���اعة املتاأخ���رة عن ال�ش���اعة 

املتقدمة مادمت ال تنظر لل�شاعة.

“عط���اء يف بناء �لبل���د وتطوره”... 
ه���ذه �لعب���ارة �جلميلة �لتي ن�س���معها 
د�ئًم���ا ت���رتدد يف لق���اء�ت وجمال����ض 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر خليفة 
بن �س���لمان �آل خليفة رئي����ض �لوزر�ء 
املوق���ر، تقدم لن���ا على مر ال�ش���نني 
م�س���د�ًقا وبرهان���ا على �إميان �س���موه 
مب�س���امني �لعطاء وترجمته �إلى �سور 
من �لعمل �ملنجز يف خمتلف �ملجالت، 
ومن تلك �مل�سامني �لكرمية، ما جنده 
�لي���وم يرتدد عل���ى ل�س���ان �لكثريين 
مم���ن تطلع �إلى ثم���ار ما يبذله �س���مو 
رئي�ض �لوزر�ء مع رجالت و�سخ�سيات 
�ملخل�س���ني  �لبل���د  و�أبن���اء  وعلم���اء 
لتد�س���ني �س���فحة جدي���دة يف بالدن���ا 
عنو�نها �لجتماع و�لتاآلف و�لت�س���امح 
والعف���و والتالق���ي وطي كل �ش���فحة 
ال تنا�ش���ب �ش���جل البحرين وقيادتها 

و�شعبها الكرمي.
لقد حتدث �س���مو رئي����ض �لوزر�ء 
حفظ���ه �هلل ورع���اه يف �فتت���اح جام���ع 
املغف���ور له باإذن اهلل تعالى �ش���احب 
العظمة ال�ش���يخ �ش���لمان ب���ن حمد بن 
عي�سى �آل خليفة يف منطقة عو�يل وهي 
منا�سبة جليلة �ملكانة و�لذكرى لرجل 
قدم الكثر لدينه و�شعبه واأمته، ومما 
قاله �س���موه )�إن تخليد ذكرى �لأو�ئل 
الذين و�ش���عوا اللبنات االأ�شا�شية ملا 
نعي�س���ه �ليوم من تطور �سامل و�جب 
علينا وهو رد بع�ض من جميل �أ�سحاب 
الف�شل فيما و�ش���ل اإليه وطننا بحمد 
�هلل من تق���دم و�زدهار، وماز�ل يخطو 
م�رصع���ا يف طري���ق الريادة والنه�ش���ة 
واملجد يف ظ���ل عهد �ش���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 
الب���الد املف���دى، وا�ش���تذكر �ش���احب 
�ل�س���مو �مللكي رئي�ض �لوزر�ء �ملوقر 
مناق���ب املغفور له ب���اإذن اهلل تعالى 
�ش���احب العظمة ال�ش���يخ �ش���لمان بن 
حم���د اآل خليف���ة واإ�ش���هاماته اجلليلة 
حمليا و�إقليمي���ا(، ومن هذ� �لقتبا�ض 
نع���ود �إلى �لعب���ارة �لأول���ى )عطاء يف 
بناء �لبل���د وتطوره(، وحديث �س���موه 
عن �سخ�س���ية �لو�لد �لعزيز طيب �هلل 
ثر�ه، فيه ��ستح�س���ار جله���ود عظيمة 
نذكره���ا باعتز�ز �أر�س���ى فيها �أ�س����ض 
النه�ش���ة احلديثة، وبيت الق�شيد هنا 
هو �أن �س���مو رئي�ض �ل���وزر�ء ورث من 
و�ل���ده تلك �ل�س���جايا و�ل�س���مات �لتي 
جتع���ل من الوط���ن واأ�رصت���ه البحرينية 
الغالي���ة مو�ش���ع كل اهتمام، وم�ش���ار 
كل جه���د وغاية كل �لتطلع و�لأمنيات 
والقي���م النبيلة التي حتث على العمل 

و�لتعاي�ض بني �أبناء �ملجتمع �لو�حد.
من هذه �ملنا�سبة و�لعبار�ت �لتي 
�أ�ساءها �سموه رعاه �هلل، ونحن نعي�ض 
الذكرى ال�ش���ابعة ع�رصة مليثاق العمل 
�لوطن���ي، يطي���ب لن���ا كبحرينيني �أن 
نطم���ح �إلى �س���ورة �أعلى و�أو�س���ع من 
�لإجن���از�ت و�ملكا�س���ب ولي����ض غريبا 
اأن حتق���ق  الر�ش���يدة  عل���ى قيادتن���ا 
ل�ش���عبها ما يرنون اإليه وما ينتظرونه 
من ب�شائر، ومن مالمح تلك الب�شائر اأن 
هذه �لذكرى تاأتي يف ظل عمل دوؤوب 
وتوا�ش���ل وتباح���ث بني �شخ�ش���يات 
خمل�س���ة م���ن �أبن���اء �لوط���ن مفاده���ا 
و�ش���ع اليد باليد وال�ش���اعد بال�شاعد 
وااللتف���اف ب���ني القي���ادة وال�ش���عب 
ل�ش���يانة بيتنا البحرين���ي، وجتاوز كل 
العقب���ات والعراقيل، واإذا كان الكثر 
من �أبناء �لبلد ي�س���عرون بالرتياح من 
وجود مب���ادرة طيبة هنا وحترك كرمي 
هن���اك ف���اإن كل االأه���داف والغاي���ات 
النبيلة قابلة للتحقق بعون اهلل مادام 
الوط���ن، كما قلن���ا ونق���ول دائًما، يف 
�أي���د �أمينة ت�س���عى للخ���ري و�لبناء ومل 
�س���مل �أبناء �لوطن و�لنطالق مًعا نحو 
�لغد �ملليء بالتف���اوؤل و�خلري و�لنماء 

املبارك.

سمو األمير خليفة بن سلمان... 
تخليد ذكرى األوائل وطريق الريادة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

“اإيران �شالعة يف اأزمات البحرين”، 
ذلك كان ت�رصيح وزير الدفاع االأمركي 
جيم�ض ماتي�ض من بروك�سل بعد �جتماع 
حللف �ش���مال االأطل�شي، وهذا لي�ص هو 
الت�رصيح الوحيد لالأمركان واالأوروبيني 
اأي�ش���ا، اإمنا كانت هناك عدة ت�رصيحات 
وحقائق د�مغ���ة على �لتدخ���ل �لإير�ين 
يف البحرين ودعم اجلماع���ات االإرهابية 
و�إث���ارة �لف���ن و�لطائفي���ة وف�س���ول 
كثرة م���ن املوؤامرات التي ال ح�رص لها، 
وهذا الت�رصيح لوزي���ر الدفاع االأمركي 
يجعلن���ي اأع���ود واأ�ش���تح�رص عب���ارة كان 
يرددها دائما �ش���يدي �ش���احب ال�شمو 
امللك���ي االأمر خليف���ة بن �ش���لمان اآل 

خليفة رئي�ض �لوزر�ء �ملوقر حفظه �هلل 
ورعاه يف جمل�س���ه �لعامر وهي: )قف مع 

حقك و�سوف حترتم(.
عب���ارة م���ن 16 حرف���ا لكنها حتمل 
للبطول���ة  ورم���وز�  عظيم���ة  دللت 
وم�شدرا للقوة والعمل الدوؤوب الدائم 
يف �ش���بيل الوطن، فالبحرين تعر�ش���ت 
لأب�سع موؤ�مرة وخمططات قذرة �ت�سعت 
قواعدها ب�ش���كل خمي���ف تورطت فيها 
بل���دان عدة وق���وى عدوانية، حيث كان 
اجلمي���ع يتكلم بلغة واحدة هي... ابتالع 
البحرين وم�شح هويتها، كان هناك من 
يتاآمر علينا داخل االإطار، واآخر من خارج 
االإطار يف �ش���ورة �شديدة الب�شاعة، لكن 

البحري���ن يف ه���ذا اجلو امل�ش���بع بالتاآمر 
يف خمتلف �مليادين ��ستطاعت �لدفاع 
عن نف�ش���ها وكانت ل���دى املواطن ثقة 
يف دح���ر �لأع���د�ء بحقوله���م �لو��س���عة 
)منظمات حقوقية، دوال كربى، تر�شانة 
اإعالمي���ة، ملي���ارات، خون���ة، مفربكني، 
�إل���خ(. حقق���ت  جمعي���ات �سيا�س���ية... 
تل���ك  يف  ال�ش���احق  النج���اح  البحري���ن 
�ملعركة رغم قوة �خل�س���م ب�سبب و�حد 
فقط هو �لتز�مها مبقولة �س���يدي �سمو 
رئي�ض �لوزر�ء �أي���ده �هلل “قف مع حقك 
و�س���وف حت���رتم”، فم���ن كان ال يري���د 
ت�ش���ديقنا عندما نتحدث عن التدخالت 
االإيراني���ة وم���اذا فع���ل نظ���ام امل���اليل 

يف جمتمعن���ا �مل�س���امل، �ع���رتف بخطئه 
و�شمته املريب، واأدرك احلقيقة ورفع 
�سوته معنا، ومن تعمد تزوير �حلقائق 
التاريخية و�ش���عى اإلى اإحداث تغيرات 
جذرية يف �ملجتم���ع وعاد�ته وتقاليده، 
ف�س���ل ف�سال ذريعا و�أكلت وجهه ديد�ن 
�خليب���ة و�ل���ذل، وم���ن رك���ب يف قاطرة 
�ل�سو�س���اء و�عتقد �أنه “ب�ش���وية اأقالم 
مفربكة” �ش���ينجح يف الك���ذب والعبث 
و�خل���د�ع، �نتهى وه���زم ورجع ور�أ�س���ه 

لالأر�ص.
“قف م���ع حقك و�س���وف حترتم”... 
طاق���ة تهز �لأع���د�ء وحترقهم وتخرجك 

منت�رصا.

قف مع حقك 
وسوف تحترم

من املتوقع اإقرار م�رصوع ال�ش����مان ال�ش����حي خالل 
دور �لنعق����اد �لق����ادم لل�س����لطة �لت�رشيعي����ة، �لقانون 
بحاجة حلملة �إعالمية مكثفة ت�س����بق �س����دوره، ليتعرف 
�ملو�طن على �ملكا�س����ب و�حلق����وق، و�لفرق يف جودة 

�خلدمات قبل وبعد �لقانون؟ وما له وما عليه.
�س����وؤ�ل يطرح����ه كث����ريون، �إذ� كان �لع����الج جماناً 
ملاذا �شتفر�ص ر�شوم على �رصف االأدوية واال�شت�شارة 
و�ملكوث يف �مل�ست�سفى، و�لتي ت�سكل �أ�سا�ض �خلدمة 
ال�شحية؟ فهذا االأمر غر مقبول بتاتاً، وعلى امل�رصعني 
�إع����ادة �لنظ����ر يف جمانية هذه �خلدمات دون ��س����تثناء، 
ونقرتح �أخذ ر�أي �ملو�طن عرب ��ستطالعات �لر�أي خالل 

املرحلة الراهنة.
مربر�ت حت�س����ني �خلدمة ميكن حت�سيلها بفر�ض 
ر�س����وم على �ملقيم����ني و�لأجانب ولي�����ض �ملو�طنني، 
وما ن�رش حول تطوير نظ����ام �لرقابة و�لإ�رش�ف و�لتقييم 
جلميع �لأمر��ض �ملزمنة و�مل�ستع�سية وتي�سري �لعالج 
باخلارج بحاجة �إلى �رشح وتف�س����يل لتت�س����ح �ل�س����ورة 
�ل�س����بابية، وك����ذ� �لأم����ر بالن�س����بة للرزم����ة �لعالجي����ة 
)�لإلز�مي����ة و�لختيارية(، وما هي �س����و�بط عالج بع�ض 
االأمرا�ص التي ال ي�ش����ملها التاأمني! كما اأن الروؤية غر 
و��س����حة ب�ساأن �لعالج يف �مل�ست�س����فيات �خلا�سة، وكم 

�سيتحمل �ملو�طن من �أعباء مالية لدفع �لفرق؟

نرى �رشورة و�س����ع نظام معلومات �س����امل يغطي 
جميع �س����جالت �ملر�س����ى بالقطاعني �لع����ام و�خلا�ض، 
هذ� �خللل ماز�ل قائماً �إلى �ليوم، وي�سكل عائقاً كبري�ً 
�أمام ح�����رش �لأمر��ض ب�س����كل دقيق و�إجر�ء �لدر��س����ات 
العلمية للوقوف على حجم وم�ش����ببات املر�ص و�ش����بل 

عالجه. 
للقان����ون �إيجابيات، منها وجود �س����جل �إلكرتوين 
موح����د ير�ق����ب ويقي�����ض �أد�ء �لطبي����ب وقدرت����ه على 
�س����بط موؤ�����رش�ت �ملر�����ض و�ل�س����يطرة علي����ه، و�إن�س����اء 
جمل�ض �أمناء يف �ملر�كز �ل�س����حية وتو�سيع �ل�سالحيات 
االإدارية، وو�ش����ع ال�شمان ال�شحي حتت مظلة املجل�ص 

�لأعلى لل�س����حة كحال بقي����ة �لقطاعات �ل�س����حية، مبا 
يخدم توحيد �جلهود و�لت�س����اور ب����ني �لقطاعني �لعام 
و�خلا�ض. هناك �س����قان �أ�سا�س����يان على قطاع �ل�سحة 
�لعمل عليهما م����ن �لآن، �لتعريف بالقانون و�خلدمات 
ون�����رص ثقاف����ة  ال�ش����حي،  ال�ش����مان  �ش����يقدمها  الت����ي 
�مل�س����وؤولية �ل�سخ�س����ية جتاه �س����حة �لفرد و�أ�رشته من 
خالل �لتوعية �مل�س����تمرة باأمناط �حلياة �ل�سحية و�سبل 
�لوقاية من �لأمر��ض �ملزمنة و�ل�سمنة، وهذ� بحد ذ�ته 
ي�ش����كل حتدياً كبراً ي�ش����تدعي م�شاركة فاعلة من قبل 
موؤ�ش�ش����ات املجتمع التعليمي����ة واالأهلي����ة واالإعالمية، 

فالوقاية خر من العالج وهو غاية ما ن�شبوا اإليه.

الضمان الصحي... ما لنا وما علينا

نقطة أول السطر

 الناس

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة
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وا�سنطن: ر�سوم على 
واردات الفوالذ 

 
الرئي����س  اإدارة  و�س���عت  ب:  اأف   - وا�س���نطن 
االأمريكي دونال���د ترامب ثالثة �س���يناريوهات لفر�س 
ر�س���وم جمركي���ة عل���ى واردات االأملني���وم والف���والذ، 
م�س���ددة عل���ى �رضورة حماي���ة االأمن القوم���ي االأمريكي 
والوظائ���ف يف الوالي���ات املتح���دة. ويف موؤمتر هاتفي، 
ق���ال وزير التج���ارة االأمريكي ويلب���ور رو�س الذي قدم 
تقاري���ر اإل���ى الرئي����س ترام���ب يف يناي���ر اإن “كال م���ن 
هذه التقارير تو�س���ل اإل���ى اأن )...( الواردات )الفوالذ 

واالملنيوم( تهدد باإحلاق ال�رضر باقت�سادنا.

الهجمات االإلكرتونية ُتكّلف اأمريكا 109 مليارات دوالر
 

وا�س���نطن - اأف ب: ق���ال البي���ت االأبي����س اإن الهجم���ات االإلكرتوني���ة كلف���ت الواليات 
املتح���دة ب���ن 57 مليارا و109 ملي���ارات دوالر يف 2016، حمذرا من تاأث���ري هجمات من هذا 
النوع على االقت�س���اد عموما اإذا تفاقم الو�س���ع. وجاء حتذير البيت االأبي�س يف وثيقة اأعدها 
م�ست�س���ارون اقت�س���اديون ملحقون به يف حماول���ة لتحديد التاأثري الكمي “لن�ش���اط م�ؤذ على 
االإنرتنت �س���د كيانات خا�س���ة اأو عامة”، مثل ت�رضيب معلومات او �رضقة مواد تخ�سع للملكية 
الفكرية ومعلومات مالية واإ�س���رتاتيجية ح�سا�سة. واأحد اأكرب املخاوف التي عرب عنها التقرير 
يتعلق بالهجمات املعلوماتية على بنى حتتية مثل الطرق ال�رضيعة و�سبكات الكهرباء واأنظمة 

االت�سال اأو ال�سدود.
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اقتصاد
ارتفاع كيلو الروبيان اإلى 5 دنانري بعد ال�صماح ب�صيده

ركود احلركة ال�رضائية يف االأ�سواق وانخفا�س الطلب ن�سف ال�سهر 

ت�س���ود االأ�س���واق املركزية حاليا حرك���ة �رضائية 
طبيعية اأ�سبه بالركود الأ�س���باب عدة، منها منت�سف 

ال�سهر وبدء العام الدرا�سي اجلديد.
وقال �ساحب �رضكة الب�ستاين للخ�سار والفواكه 
الطازجة ر�س���ا الب�س���تاين، اإن االإقبال �س���عيف على 
ال�س���وق خالل اليومن املا�س���ين؛ ب�سبب منت�سف 
ال�س���هر وب���دء الع���ام الدرا�س���ي اجلديد رغ���م توفر 

الب�ساعة بكميات تزيد عن الطلب.
واأ�س���اف اأن���ه مت طرح ح���وايل 650 طنا خالل 3 
اأيام مع انخفا�س اأ�س���عار الفواكه بن�سبة 20 % جراء 
زيادة الكميات وقلة الطلب، كما اأن بع�س اأ�س���ناف 
اخل�رضوات انخف�س �س���عرها فيما ا�س���تقر ال�سعر يف 
بع�سها. واأو�س���ح اأن املحا�سيل ال�سيفية �ستبداأ يف 
مايو املقبل، اإذ ما زالت ال�ستوية م�ستمرة يف البلدان 

التي يتم اال�سترياد منها.
وبلغ���ت االأ�س���عار )�س���عر ال�س���ندوق اأو الكي�س 
باجلمل���ة( ي���وم اأم����س كالت���ايل: الطماط���م االأردين 
دين���اران وال�س���عودي 1.5 دينار، اخليار ال�س���عودي 
دين���ار واح���د واالأردين 3 دنانري، الكو�س���ا 3 دنانري، 
البطاط���ا امل�رضي والباك�س���تاين دين���ار واحد، اجلزر 

ال�سعودي 1.5 دينار وال�سيني ديناران.
ومن جانب اأ�س���عار الفواكه )باجلملة( بلغ �سعر 
التف���اح اللبن���اين ديناري���ن، واالإي���راين ال�س���ندوق 
ال�س���غري دين���ار واح���د والكب���ري 3 دنان���ري، التفاح 
الفرن�س���ي واالأمريكي )18 كيلوغراما يف ال�سندوق( 
12 دين���ارا، الربتقال اللبناين 1.5 دينار والربتقال 

امل����رضي بديناري���ن، اأما االإفريقي فه���و غري متوفر، 
ال�س���نطر الباك�س���تاين 3 دنانري، اللبناين 1.5 دينار، 
الرتك���ي 2.5 دين���ار، امل����رضي بديناري���ن، والعن���ب 

اللبناين 1.5 دينار والهندي 2.5 دينار.
ي�س���ار اإل���ى اأن هذه االأ�س���عار تخت����س بكميات 
اجلمل���ة كما اأنه���ا تختلف باأحجام ال�س���ناديق والبلد 

امل�ستورد منها.

من جانبه، قال اجلزاف يف �سوق املنامة املركزي 
علي �س���لمان، اإن احلركة يف ال�س���وق عادية، مبيًنا اأن 
االإج���ازة مل ت�س���اعد يف زيادة الطلب على االأ�س���ماك، 
وتراجع���ت احلركة ال�رضائية يوم اأم�س ال�س���بت 50 % 

مقارنة باالأيام العادية.
واأو�س���ح اأن االأ�سعار ارتفعت يف الفرتة االأخرية، 
اإذ ارتف���ع �س���عر الروبيان 50 % تقريب���ا بعد اأن مت 

ال�س���ماح بال�س���يد لقل���ة ال�س���يادين، اإذ اإن غالبي���ة 
العم���ال ذهب���وا يف اإج���ازات وم���ن املفرت����س البدء 

بال�سيد يف مار�س املقبل.
وبل���غ �س���عر كيل���و �س���مك ال�س���ايف 3 دنان���ري، 
ال�س���عري 3.5 دينار، الهامور البحريني يرتاوح بن 
5.5 دين���ار و6 دنان���ري، الكنع���د 5 دنان���ري، اجلنم ب� 
3 دنانري، الف�س���كر بدينارين، املي���د البحريني غري 

متوفر وامل�س���تورد من ُعمان يرتاوح بن 1.2 و1.5 
دينار، العندق 2.5 دينار.

اأم���ا الروبي���ان فو�س���ل �س���عر الكيل���و للحب���ة 
املتو�س���طة اإلى 5 دنانري؛ ب�سبب قلة ال�سيد و�سفر 
العمال، كم���ا ذكر اآنفا، بينما احلبة ال�س���غرية ب�3.5 

دينار للكيلو.
بدوره، قال الق�ساب يف �سوق املنامة املركزي 
�سيد نا�رض احلليبي، اإن كميات اللحوم متوفرة بينما 
الطل���ب قليل يف االأ�س���واق، مو�س���حا اأن االأ�س���عار مل 
تتغ���ري، اإذ يرتاوح �س���عر كيلو حلم الغنم ال�س���وداين 
ال�س���اأن اأو املاعز بن 2.6 و2.8 دينار، واالأ�س���رتايل 
ب����2.4 دين���ار، اأم���ا حلم البق���ر ف�س���عره كاملعتاد مل 
يتغ���ري اإذ يب���اع الكيلو ب����2.2 دينار للباك�س���تاين اأو 

ال�سوداين اأو االثيوبي.
ومن جانب الدواجن، قال تاجر الدجاج والبي�س 
�س���ادق �س���لمان، اإن الكمي���ات الت���ي تطرحها �رضكة 
دمل���ون للدواج���ن يف الف���رتة االأخرية قليل���ة جدا وال 

تغطي الطلب.
واأو�س���ح اأنه ا�س���تلم اأم�س ال�سبت 60 حبة دجاج 
ذات حجم �سغري، مبيًنا اأن ال�سعر ال زال م�ستقرا عند 
1.2 دين���ار، كما اأن الدجاج ال�س���عودي “التنمية” و 

“اليوم” بنف�س ال�سعر.
وع���ن البي����س اأك���د اأن البحرين���ي مازال �س���عر 
الطبق )ال�س���يتة( 1.8 دينار، اأما البي�س امل�س���تورد 
فقد انخف�س���ت اأ�س���عاره لي�سل �س���عر طبق البي�س 
ال�س���عودي اإل���ى 1.5 دينار، الرتك���ي 1.250 دينار، 
اأم���ا  دين���ار،   1.4 االأردين  واح���د،  دين���ار  الكويت���ي 

الهولندي فغري متوفر. 

“جيو 2018” ي�صتعر�ص اأحدث تقنيات اجليولوجيا وتكنولوجيا اال�صتك�صاف “الغرفة” ت�صت�صيف “ال�رشاكة بني العام واخلا�ص” اليوم 
برعاية �سمو رئي�س الوزراء من 5 حتى 8 مار�س 

املنام���ة - الوطني���ة للنفط والغاز: ت�ست�س���يف 
البحري���ن موؤمتر ومعر�س ال�رضق االأو�س���ط الثالث ع�رض 
للعل���وم اجليولوجية “جي���و 2018”، برعاي���ة رئي�س 
ال���وزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليفة؛ مبركز البحرين الدويل للمعار�س 
خالل الفرتة 5 - 8 مار�س 2018، وبتنظيم من �رضكة 
يو ب���ي اإم - العربية للمعار����س واجلمعية االأمريكية 
جليولوجي���ا الب���رتول واجلمعي���ة االأوروبي���ة لعلم���اء 
ومهند�س���ي اجليولوجيا وجمعية علماء اال�ستك�س���اف، 
وبدعم م���ن اللجنة املنظمة ل����رضكات النفط الوطنية 
واجلمعيات اجليولوجية امل�س���تقلة كجمعية الظهران 
لعل���وم االأر����س وجمعي���ة االإم���ارات لعل���وم االأر�س، 
وجمعية علوم االأر�س البحرينية واجلمعية اجليولوجية 
الُعماني���ة، وجمعي���ة اجليوفيزيائين اال�ستك�س���افية 
بالتع���اون والتن�س���يق م���ع الهيئ���ة الوطني���ة للنفط 
والغاز ومب�ساركة عدد من ال�رضكات النفطية العاملية 

واالإقليمية. 
واأك���د وزي���ر النفط ال�س���يخ حممد ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة اأن املوؤمتر يعد من اأب���رز الفعاليات يف جمال 
العل���وم اجليولوجي���ة عل���ى م�س���توى منطق���ة ال�رضق 
االأو�سط، اإذ حتر�س معظم ال�رضكات النفطية العاملية 
واالإقليمية على امل�س���اركة يف هذا احلدث لال�ستفادة 

من االأوراق العلمية التي يتم طرحها ومناق�ستها خالل 
جل�س���ات املوؤمتر من قبل خرباء ومتحدثن عاملين 
وم�س���ئولن تنفيذي���ن يف قط���اع النف���ط والغاز من 
خمتل���ف دول اأنح���اء الع���امل، وم���ا يوف���ره املعر����س 
امل�س���احب من فر�س���ة لالطالع عن كثب على اأحدث 
التقني���ات املتط���ورة يف جم���ال العل���وم اجليولوجية 

واجليوفيزيائية وتكنولوجيا اال�ستك�ساف واالإنتاج.
كما نوه الوزير باحت�سان البحرين “جيو 2018” 
للمرة الثالث���ة ع�رضة على التوايل، بعد النجاحات التي 

مت حتقيقها يف الدورات ال�س���ابقة، موؤك���ًدا اأن اأهمية 
معار�س وموؤمترات “جيو” تكمن يف تقدميها الأف�سل 
التقني���ات احلديثة يف جمال النفط واال�ستك�س���افات 
رت يف قط���اع النفط  والعل���وم اجليولوجي���ة الت���ي اأثَّ
يف منطق���ة ال����رضق االأو�س���ط ومنطقة اخللي���ج العربي 
خ�سو�س���ا، ف�س���اًل ع���ن دوره���ا احلي���وي يف تروي���ج 
�س���ياحة املوؤمت���رات يف اململك���ة وتعزي���ز موقعه���ا 
كمركز للموؤمت���رات واملعار�س االقليمي���ة والدولية 
املهمة خ�سو�سا ذات ال�سلة بقطاعات النفط والغاز 
والبرتوكيماوي���ات والعلوم اجليولوجية، والتي تعود 
وب�س���كل مبا����رض يف تدعيم احلرك���ة التجارية من خالل 
حركة االأ�س���واق واحلركة ال�س���ياحية وُت�ساهم يف رفع 

من�سوب االقت�ساد الوطني. 
واأَك���د ال�س���يخ حممد ب���ن خليفة اأن ا�س���تقطاب 
املوؤمت���رات االإقليمية والعاملية عل���ى اأر�س البحرين 
ميث���ل اأولوي���ة اأ�سا�س���ية للهيئ���ة الوطني���ة للنف���ط 
والغ���از، يف ظل الدعم الالحمدود الذي حتظى به هذه 
الفعاليات م���ن قبل احلكومة وانطالًق���ا من االأهداف 
اال�س���رتاتيجية للروؤي���ة االقت�س���ادية البحرين 2030 
فيما يتعلق بالتنمية الب�رضية امل�ستدامة يف القطاعات 
كاف���ة مبا فيها قطاع النف���ط والغاز، الذي يعد رافًدا 

رئي�ًسا من روافد االقت�ساد الوطني.

ال�سناب�س - الغرفة: ت�ست�سيف قاعة 
املجل����س ببي���ت التجار الي���وم االأحد 18 
فرباي���ر 2018، يف متام ال�س���اعة 12:00 
ظهرا لق���اًء مفتوحا حول “فر�س ال�رضاكة 
بن القطاعن الع���ام واخلا�س”، والذي 
تنظم���ه غرفة جت���ارة و�س���ناعة البحرين 
بالتعاون مع املنظم���ة العاملية للتنمية 
امل�س���تدامة باململكة املتحدة واجلامعة 
االأهلي���ة، وذل���ك عل���ى هام����س املوؤمتر 
ال�س���نوي ال� “16” املزمع انعقاده بق�رض 
االأمم املتحدة بجنيف خالل �س���هر اأبريل 
من الع���ام اجل���اري. ويهدف اللق���اء اإلى 
طرح فر�س ا�ستثمارية للقطاعن العام 
واخلا����س ال�س���يما يف جم���االت التعليم، 
ال�سحة، الطاقة، تكنولوجيا املعلومات، 
اخلدمات البنكية، املقاوالت والعقارات، 
النفط والغاز وال�س���ياحة، مع تقدمي عدد 
من املزايا منها: التعريف ال�سامل باأجندة 
االأمم املتحدة للتنمية امل�س���تدامة للعام 
2030 واأهدافه���ا بالرتكيز على الهدف 
17 الذي يخت�س مبو�س���وع ال�رضاكة بن 
القطاعن العام واخلا�س، والتزود بفهم 
�س���امل للطبيع���ة املتط���ورة لل����رضاكات 

بالبحرين واملنطقة،  والنا�س���ئة  القائمة 
وتبادل املعلومات ب�س���اأن املمار�س���ات 
اجلي���دة، النه���ج املبتك���رة، والدرو����س 
امل�ستفادة، اإ�س���افًة اإلى تقييم ملالئمة 
النم���اذج القائمة لل�رضاكات التي ت�س���مل 
القط���اع اخلا�س، كو�س���يلة لال�س���تفادة 
م���ن امل���وارد واجلهود املت�س���افرة؛ من 
اأج���ل تنفيذ اأهداف التنمية امل�س���تدامة، 
اإل���ى جانب التعري���ف باملوؤمت���ر الدويل 
ال�س���اد�س ع�رض للمنظمة الدولية للتنمية 
ب���ه،  امل�س���اركة  وكيفي���ة  امل�س���تدامة 
وتو�س���يح الفائدة املرجوة من م�ساركة 
القط���اع اخلا����س يف املوؤمت���ر، وعر����س 

للفر�س املتاحة لرعاية املوؤمتر.
ترحيبه���ا  ع���ن  الغرف���ة  واأعرب���ت 
بح�س���ور جميع التجار واأ�س���حاب االأعمال 
واملهتم���ن للم�س���اركة يف ه���ذا اللق���اء 
الذي �س���يمتد حتى ال�ساعة 2:00 ظهرا، 
واال�س���تفادة م���ن املح���اور التي �س���يتم 
طرحه���ا ومناق�س���تها، متمني���ة اأن حتقق 
الفعالية نتائجها املرجوة، واأن ت�س���اهم 

يف رفعة وتطوير االقت�ساد الوطني.

• وزير النفط	
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زينب العكري

3 مار�ص انطالق فعاليات اأ�صبوع البحرين للم�صاريع النا�صئة 
حتت رعاية �سمو ويل العهد 

املنامة - جمل�س التنمية: ينظم جمل�س التنمية 
االقت�س���ادية اأ�س���بوع البحرين للم�س���اريع النا�س���ئة 
“اأ�سبوع �ستارت اأب - البحرين”، الذي ينطلق من 3 
حتى 8 مار����س املقبل، حتت رعاية ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى رئي����س جمل�س التنمية االقت�س���ادية 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة، وبالتع���اون مع �س���ندوق العم���ل )متكن(، 

ك�رضيك ا�سرتاتيجي.
وجتمع هذه الفعاليات رواد االأعمال وامل�ساريع 
النا�س���ئة من جمي���ع اأنح���اء املنطقة؛ به���دف تبادل 
االأف���كار املبتك���رة واخل���ربات يف ري���ادة وتاأ�س���ي�س 

امل�ساريع النا�سئة. 
و�سي�س���تمل “اأ�س���بوع �س���تارت اأب - البحرين” 
على 5 موؤمترات و4 م�سابقات واأكرث من 30 متحدثا 
من البحرين واملنطقة، ومن املتوقع اأن ت�ست�س���يف 
فعاليات االأ�س���بوع اأكرث من 2500 م�سارك من جميع 
اأنحاء العامل. ومت تخ�س���ي�س �سفحة اإلكرتونية لهذه 
www.( الفعالي���ات وامل�س���ابقات له���ذا االأ�س���بوع

.)startupbahrainweek.com
وع���ن ذل���ك ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ملجل�س 
التنمي���ة االقت�س���ادية خالد الرميح���ي “يعترب قطاع 
امل�ساريع النا�سئة اأحد القطاعات املهمة التي يركز 

عليها جمل�س التنمية االقت�س���ادية من خالل دوره يف 
ا�س���تقطاب اال�س���تثمارات اإلى اململكة؛ بهدف دعم 
النم���و والتنوي���ع االقت�س���ادي وخلق فر����س العمل. 
واليوم تق���دم البحري���ن بيئة متكامل���ة لدعم ريادة 
االأعم���ال الت���ي تركز عل���ى التكنولوجي���ا املتطورة؛ 
بهدف متكن امل�س���اريع النا�س���ئة من النمو ب�سكل 
ت�س���اعدي و�رضي���ع. وتاأتي فعالي���ات هذا االأ�س���بوع 
يف الوق���ت املنا�س���ب بعد �سل�س���لة م���ن املبادرات 
التي حتفز وحتت�س���ن ال�س���باب املقبلن على اإن�ساء 
م�س���اريعهم، حت���ى اأ�س���بحت البحرين مرك���زا مثاليا 
الإطالق امل�ساريع النا�س���ئة يف املنطقة ملا فيها من 

بيئة حا�س���نة لالأعمال توفر االأدوات واملزايا الالزمة 
للنجاح والنمو يف هذا القطاع احليوي”.

اإل���ى ذلك، اأكد الرئي����س التنفيذي ل� “متكن” 
اإبراهيم جناحي، اأهمية االحتفاء بامل�س���اريع النا�سئة 
يف اململكة، وقال “اإن م�س���اركة امل�س���اريع النا�سئة 
يف فعاليات هذا االأ�س���بوع ال �سك �سيكون ملهما لها 
لالطالع على خربات امل�س���اركن ولزيادة توا�سلهم 
مع �رضكائهم يف القطاع. ونحن يف متكن نحر�س على 
بناء ال�رضاكات م���ع خمتلف اجلهات الداعمة واملوؤثرة 
يف املنظومة الريادية يف اململكة، ومن هذا املنطلق 
تاأتي �رضاكتنا مع جمل�س التنمية لت�سجيع املوؤ�س�سات 

النا�سئة يف اململكة على بناء م�سريتها الريادية على 
الوجه االأكمل لتحقيق االزدهار واال�ستدامة”.

ويت���م خالل ه���ذه الفعالي���ات تب���ادل اخلربات 
وا�س���تعرا�س التجارب يف تاأ�سي�س ال�رضكات النا�سئة 
واأه���م التحدي���ات الت���ي واجهتها وكذل���ك التعريف 
بخدم���ات حا�س���نات وم�رضع���ات االأعمال للم�س���اريع 
النا�س���ئة، وتعزي���ز بيئة ريادة االأعم���ال واالبتكار يف 
ري���ادة االأعم���ال، اإذ تن�س���وي ه���ذه الفعاليات حتت 
جمموعة م���ن امللتقيات واملنتدي���ات واملوؤمترات، 
وم���ن املتوق���ع اأن تلقى ه���ذه الفعاليات م�س���اركة 

وا�سعة من املهتمن بالقطاع.



األحد 18 فبراير 2018 
2 جمادى اآلخرة 1439

العدد 3414 11 business@albiladpress.comاقتصاد

اقت�شاديون يدعون اجلهات املعنية لتبّني معار�ض خارجية �شاملة التكاليف

“دار القرار” ينظم ور�شة تخ�ش�شية عن التحكيم البحري 

متنوا تفعيل الفكرة مع اال�سرتاتيجية اجلديدة ملجل�س التنمية 

بالتعاون مع مركز االإمارات... وتعقد باإمارة دبي 

اجله���ات  اأعم���ال  ورج���ال  اقت�س���اديون  دع���ا 
املعنية اإلى تبني معار�س خارجية �س���املة التكاليف 
للموؤ�س�س���ات وال�رشكات البحرينية لعر�س ما ت�سنعه 
يف البحري���ن اأو ما تقدمه من خدم���ات فيها؛ من اأجل 
تنمي���ة ال�س���ادرات البحرينية ولرفع ا�س���م البحرين 

عاليا يف املحافل االقت�سادية الدولية.
وقال رجل االأعم���ال رئي�س اجلمعي���ة البحرينية 
لتنمية ال�س���ادرات يو�س���ف امل�س���عل، اإن املعار�س 
اخلارجي���ة مهمة ج���دا، ويف معظم البل���دان عادة يتم 
تنظيمها من قبل هيئة تنمية ال�س���ادرات اأو التجارة 
اخلارجية يف وزارة التجارة اأو يف بع�س االأحيان تكون 

من واجبات غرف التجارة وال�سناعة.
واأو�س���ح اأن هناك معار�س كث���رة حول العامل، 
ولي�س بال�رشورة اأن تن�س���ئ البحرين معر�س���ا خا�سا 
فيها هن���اك، ولكن يج���ب عليها امل�س���اركة يف هذه 
املعار�س العاملية من خالل م�س���احة با�س���م اململكة 
يتم من خاللها عر�س ال�س���ناعات البحرينية القابلة 
للت�س���دير، الفتا اإلى اأن كثرا من الدول تنظم مثل 
هذه املعار�س من خالل هيئة اال�ستثمار وال�سادرات 
املحلي���ة  للموؤ�س�س���ات  م�س���اركات  هن���اك  وتك���ون 
واأ�سحاب املوؤ�س�س���ات ال�سغرة البحرينية، برتتيب 
من الهيئة �س���املة امل�ساريف جميعها اإذ اإن الهدف 
بالنهاية هو تنمية ال�سادرات والناجت الوطني ورفع 
قيمة ال�س���ادرات على الواردات وحت�س���ن امليزان 

التجاري للدولة.
اأن اململك���ة م�س���هورة بالذه���ب  اإل���ى  واأ�س���ار 
البحريني الذي كان �سبب لنجاح معر�س املجوهرات 

و�س���معته ذائعة ال�س���يت، مبيًنا اأن يف ال�س���ابق كان 
هناك معر�س ممتاز با�س���م “�سنع يف البحرين” اأقيم 
يف دول عدة، وهو معر�س متخ�س����س للدولة نف�سها 

برتتيب من الغرفة اأو وزارة التجارة.
واأك���د امل�س���عل اأن هن���اك طرقا كث���رة الإقامة 
معار����س بحرينية منه���ا معار����س الكاتالوجات، اإذ 
تطل���ب �س���فارة البحري���ن يف الدول���ة امل���راد اإقامة 
املعر�س فيها توفر م�س���احة منا�س���بة، وتطلب من 
غرفة التجارة تزويدها بكتالوجات جميع ال�س���ناعات 
القابلة للت�سدير لعر�سها يف املعر�س املعني ومن 
خالله���ا يتم تعريف النا�س بال����رشكات البحرينية وما 

تقدمه من �سناعات قابلة للت�سدير.
كم���ا هن���اك معار�س تك���ون بنم���ط املوؤمترات 
التجارية، ويف بلدان مثل الهند وال�س���ن م�س���هورة 
به���ا يت���م اإقامته���ا م���ن خ���الل النقاب���ات العمالي���ة 
والغرف التجارية، وتختار الغرفة اأو الوزارة عددا من 

امل�سنعن البحرينين ليكّونوا وفدا جتاريا يف ذلك 
البلد من خالله يكون معر�س لل�س���ناعات البحرينية 
واللق���اءات ما ب���ن التج���ار، اإذ عادة م���ا تكون تلك 

املوؤمترات م�ساحبة ملعر�س.
واأ�س���اف اأن م���ن خالل املوؤمت���رات يكون هناك 
جذب وتعريف بالبحرين وجتارتها و�سناعتها، وهذا 
النوع من املوؤمترات يكون له هيئة تنمية �سادرات، 
اأو ق�س���م  الغرف���ة  التج���ارة اخلارجي���ة يف  اأو ق�س���م 
التج���ارة اخلارجية يف وزارة التج���ارة يتبنى مثل هذه 
املوا�سيع، ولكن يف البحرين مل تاأخذ الفكرة مكانها 
ال�سحيح، ونتمنى اأن يكون هناك تغير خ�سو�سا مع 
اال�س���رتاتيجية اجلديدة ملجل�س التنمية االقت�سادية 

يف دعم ال�سناعات ال�سغرة واملتو�سطة.
ب���دوره، ق���ال رئي����س جمعي���ة البحري���ن لتنمية 
املوؤ�س�س���ات ال�س���غرة واملتو�س���طة اأحمد ال�سلوم، 
اإن هناك اأ�س���ياء كثرة بحرينية ن�س���تطيع ت�سديرها 

عموما وال تقت�رش فقط على ال�س���ناعات، بل ت�س���مل 
حتى اخلدمات مثل املحا�س���بة والقان���ون، موؤكدا اأن 
هناك اجتهادات وجمموع���ة من املبادرات جلمعيات 
تقيم معار�س على م�ستوى دول اخلليج مثل جمعية 
البحرين لتنمية املوؤ�س�س���ات ال�سغرة واملتو�سطة، 
اإذ اأقامت معر�س���ا يف البو�س���نة والهر�سك مب�ساركة 
35 �رشكة بحرينية عر�ست خالله خدماتها وال�رشاكات 

االأخرى.
وطالب ال�س���لوم اأن تكون هن���اك مبادرة وطنية 
م���ن ه���ذا النوع م���ن املعار����س حتت مظل���ة جمل�س 
التنمي���ة االقت�س���ادية اأو وزارة التج���ارة وال�س���ناعة 
وال�س���ياحة، مبيًن���ا اأن���ه يت���م حاليا تاأ�س���ي�س جمل�س 
الإدارة ال�س���ادرات البحرينية وبعدها �سيكون هناك 
�س���ندوق دعم اأ�س���حاب املوؤ�س�س���ات وثم ت�س���ويق 

املنتجات البحرينية.
واأك���د اأن البحري���ن متتاز بج���ودة الذهب فيتم 

طلبها خ�سي�س���ا م���ن الوفود الر�س���مية التي تطلب 
اإقام���ة معر�س للذهب البحرين���ي يف بلدانهم، ولكن 
اأك���ر الدول تفر����س �رشائب على الذه���ب، بينما يف 
البحرين، خ�سو�س���ا بالن�س���بة للم�س���اركة يف معر�س 
اجلواه���ر العربي���ة، ال توج���د �رشيبة، مما ي�س���اعد يف 
�س���هولة اال�ستقطاب االإقليمي؛ ب�س���بب الت�سهيالت 
املقدمة وعدم وج���ود �رشيبة �رشائية، اإذ اإنه عند نقل 
الذه���ب قد حت���دث م�س���اكل اللج���ان واجلمعيات ال 
ت�س���تطيع حلها اأو تاأخذ فيها ق���رارا، ولكن اإذا كانت 
هن���اك جه���ة حكومية �س���تكون هناك ق���وة اأكرب من 
اأي جه���ة اأخرى وت�س���تطيع من خالل ت�س���هيل االأمور، 
وان مث���ل هذه املعار�س �س���وف تن�س���ط االقت�س���اد 

البحريني.
من جانبه، قال �ساحب اأحد م�ساريع االأ�رش املنتجة 
البحريني���ة عبا����س املغني، اإن ح�س���ور املعار�س يف 
دول اخلليج فر�س���ة للتعرف على اأ�سحاب امل�ساريع 
هناك وامل�سوقن واملحالت التجارية، وبذلك ميكن 

اأن ينتج من خالل ذلك م�رشوع م�سرتك.
واأو�س���ح اأن ح�س���ور مثل هذه املعار�س ممكن 
اأن ي�س���احبه تخ���وف ب�س���بب الكلفة الكب���رة مقابل 
املدخول املحدود، اإذ اإن هناك غمو�س���ا ب�ساأن ما اإذا 
كانت هذه الرحلة اخلارجية �ستكون ناجحة اأم ال، والبد 
اأن يح�سل ال�س���خ�س على االطمئنان قبل امل�ساركة. 
واأك���د اأنه ل���و كانت الغرفة اأو ال���وزارة متكفلة بحجز 
م�ساحة تكون لعر�س املنتجات البحرينية خ�سو�سا، 
فم���ن املمك���ن اأن يتكفل �س���احب امل����رشوع بكلفة 
�س���كنه وتذكرة ال�س���فرة، اإذ اإن �س���عرهما لن يكون 
مرتفعا مثل اإيجار امل�س���احة التي تفوق االألف دينار 

بالتاأكيد.

املنام���ة - دار الق���رار: ينظ���م مرك���ز التحكيم 
التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
»دار الق���رار« وبالتعاون مع مركز االإمارات للتحكيم 
البحري، ور�سة تدريبية تخ�س�سية بعنوان »التحكيم 
يف املنازع���ات البحري���ة والتاأم���ن البح���ري«، خ���الل 
الف���رتة 2 - 3 ماي���و 2018 بقاع���ة مرك���ز االإمارات 
للتحكيم البحري الكائن يف مركز دبي املايل العاملي 

باإمارة دبي.
وتاأتي الور�س���ة يف اإطار تفعيل مذكرة التعاون 
امل�س���رتكة بن الطرفن. وقال االأمن العام ملركز 
»دار الق���رار« اأحم���د جن���م »تعت���رب ه���ذه الور�س���ة 
باك���ورة لعدد م���ن الفعاليات امل�س���رتكة يف الفرتة 
املقبل���ة بن الطرفن يف جمال ن����رش ثقافة التحكيم 

والتعريف بالبدائل ال�س���لمية لف�س املنازعات ومن 
اأجل امل�س���اهمة يف اإعداد وتاأهي���ل وتدريب جيل من 
املحكم���ن القانوني���ن لتمكينه���م من الف�س���ل يف 

املنازعات التحكيمية املحالة اإليهم«.
لبع����س  عر����س  الور�س���ة  »�ست�س���هد  وتاب���ع 
املنازعات النا�س���ئة ج���راء احل���وادث البحرية وتلف 
التاأم���ن  يف  البحري���ة  املخاط���ر  واأن���واع  الب�س���ائع 
البح���ري وم���ا يتعلق ب���ه م���ن تعوي�س���ات وتاأثرها 
على عقود التجارة البحرية، كما �س���يتم ا�س���تعرا�س 
التحكي���م البحري ال���دويل ومدى فعاليت���ه وتطبيقه 
عل���ى املنازعات البحرية يف منطق���ة اخلليج العربي، 
فيما �س���تتناول حماور الور�س���ة عقود النقل والنزاع 
النا�س���ئ يف العق���ود البحرية واالتفاقي���ات الدولية 

البحرية احلديثة وتاأثرها على النقل البحري«.
و�سيحا�رش يف الور�سة امل�ست�سار باالأمم املتحدة 
واملحكم���ة الربيطاني���ة القبطان عبداالأم���ر الفرج، 
وت�س���تهدف الور�س���ة العامل���ن ب���اإدارات العق���ود 
واالأق�س���ام القانونية مبوؤ�س�س���ات اجلم���ارك، �رشكات 
التاأمن، �رشكات نقل الب�س���ائع، موؤ�س�سات املوانئ 
والنقل البحري، املحامن، امل�ست�سارين القانونين، 

واملهتمن بالتحكيم التجاري.
يف  »التحكي���م  اإن  بالق���ول  جن���م  وا�س���تطرد 
املنازعات البحرية اأ�س���بح �رشورة ع�رشية وم�س���احبا 
لق�س���اء الدول���ة، وهذا االزده���ار الذى حل���ق بنظام 
التحكي���م مرجع���ه املزايا التي يقدمها هذا الق�س���اء 
اخلا����س يف ح���ل منازعات التجارة الدولي���ة، لذا بات 

لزاًما علين���ا اأن نوفر خربة عربي���ة يف جمال التحكيم 
عموم���ا والتحكيم البحري خ�سو�س���ا، وهو االأمر الذى 
يع���د واجًبا مهنيا اأمام تعدد اأمن���اط التحكيم ونظمه 

وموؤ�س�ساته«.
وتهدف الور�سة اأي�س���ا اإلى تعريف امل�ساركن 
باملنازعات النا�سئة يف العقود البحرية، التطرق اإلى 
التاأم���ن البح���ري والتعوي�س وتاأث���ره على العقود 
التجارية البحرية، ا�ستعرا�س اأهم التحديات الدولية 
يف املنازع���ات البحري���ة، التع���رف عل���ى االتفاق���ات 
الدولي���ة البحري���ة احلديث���ة وتاأثره���ا عل���ى النقل 
البحري، تعريف امل�ساركن مبدى اأهمية التحكيم يف 
عقود التاأمن واإعادة التاأمن البحري، والتعرف على 
النقل البحري للب�سائع يف الت�رشيع الوطني والدويل.

مريزا يبحث تعزيز التعاون مع “البحرين للدرا�شات امل�رصفية” 
اأ�شعار الفائدة على القرو�ض ال�شخ�شية بالبحرين مر�شحة للزيادة 

مع خطوات مرتقبة لالحتياطي الفيدرايل 

ارتفعت الفائدة على القرو�س ال�سخ�س���ية ب�سورة 
مت�س���اعدة منذ قرابة العامن وهي مر�سحة للزيادة هذا 
العام اأي�سا مع توقعات بخطوات اأمركية برفع الفائدة، 
اإذ ترتب���ط الفائ���دة عل���ى الدين���ار البحرين���ي بالعمل���ة 

االأمركية.
واأ�س���عار الفائدة الر�سمية موؤ�رش رئي�س وتلعب دورا 

كبرا يف حتديد اجتاه الفائدة امل�رشفية.
ومع ارتب���اط الدينار البحريني بال���دولر الأمريكي، 
ف���اإن م�رشف البحرين املركزي يق���وم برفع الفائدة على 
الودائ���ع امل�رشفي���ة لديه م���ع اأي خطوة م�س���ابهة يقوم 
به���ا الحتياط الفدرايل الأمريك���ي، وكذلك تفعل معظم 
دول اخلليج؛ لكي ال تكون هناك م�س���اربات على العملة 

الوطنية.
و�س���هد متو�س���ط اأ�س���عار الفائ���دة عل���ى القرو�س 
ال�سخ�س���ية ارتفاعا خالل نحو عام، م���ن 4.7 % يف الربع 
الثال���ث من 2016 ليبلغ 5.04 % بنهاية نوفمرب 2017 
ح�س���ب اآخر بيانات اأ�س���درها م����رشف البحرين املركزي، 
ال���ذي يق���وم بقيا����س مع���دالت الفوائ���د ل���دى البنوك 

التجارية العاملة يف اململكة.
وتزاي���دت التكهنات اأخ���را باأن يق���وم االحتياطي 
الفيدرايل االأمركي )امل�رشف املركزي( بزيادة الفائدة 
خالل فرتة قريبة، بعد بيانات اقت�ش���ادية ت�شري اإلى منو 
مت�سارع لالأجور هو االأعلى منذ 2009 وموؤ�رشات على منو 
الت�سخم، مما ي�ستدعي �س���حب ال�سيولة وال�سيطرة على 
التدف���ق النقدي. وهذا التوجه ي�س���عد مع ارتفاع وترة 

اأ�سعار املنتجن.
ويوفر م����رشف البحري���ن املركزي خدم���ات االإيداع 

واالإقرا����س بالدين���ار البحريني ملختلف بن���وك التجزئة 
املرخ����س لها. وتعد اأ�س���عار الفائدة على الت�س���هيالت 
الت���ي يقدمها امل�رشف االأ�س���عار الر�س���مية واالأ�سا�س���ية 
ل�سيا�س���ة امل����رشف املركزي ال���ذي بدوره يوجه اأ�س���عار 
الفائدة ق�س���رة االأجل يف �سوق املال البحرينية، والتي 
توؤثر على الودائع والقرو�س املقدمة لعمالء امل�سارف.

ويف دي�سمرب املا�سي، قرر م�رشف البحرين املركزي 
وباأث���ر فوري، رفع �س���عر الفائدة االأ�سا�س���ي على ودائع 
االأ�س���بوع الواح���د بواقع 25 نقطة اأ�س���ا�س، من 1.50 % 

اإلى 1.75 %.
كما مت رفع �سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 
م���ن 1.25 % اإلى 1.5 %، و�س���عر الفائ���دة على ودائع 
ال�س���هر الواحد من 2.15 % اإلى 2.40 %. هذا اإ�س���افة 
اإلى تغير �سعر الفائدة الذي يفر�سه امل�رشف املركزي 
على م�س���ارف قطاع التجزئة مقابل ت�سهيالت االإقرا�س 

من 3.25 % اإلى 3.5 %.

ورغ���م التوقع���ات باإق���دام االحتياط���ي الفي���درايل 
االأمركي برفع اأ�س���عار الفائ���دة، اإال اأن م�رشفين يرون 
اأن البنوك تتمتع مبعدالت �سيولة مرتفعة مما يبقيها يف 
و�س���ع قوي للتمويل والتحكم يف االأ�سعار، بيد اأن اأ�سعار 
الفائدة االأمركية التي حتذو حذوها البحرين ترتك اأثًرا 

ولو متفاوًتا يف نهاية املطاف.
ي�س���ار اإلى اأن ححج���م القرو�س والت�س���هيالت التي 
قدمته���ا امل�س���ارف البحرينية لزبائنه���ا يف البحرين من 
اأف���راد و�رشكات يبل���غ 8.6 مليار دينار، منه���ا 3.7 مليار 

دينار قرو�سا �سخ�سية.
وال يق���وم امل����رشف املرك���زي بو�س���ع اأي �س���وابط 
اإداري���ة عل���ى معدالت الفائدة يف ال�س���وق، كم���ا ال توجد 
ح���دود علي���ا اأو دني���ا الأ�س���عار الفائ���دة املحلي���ة، اإذ اإن 
امل����رشف ال ي�س���عى اإلى التاأثر ب�س���كل مبا�رش على كلفة 
االئتم���ان وبالتايل فاإن القطاع امل�رشيف حر بتخ�س���ي�س 

االئتمان كما يراه منا�سبا.

الكهرب���اء  -�س���وؤون  املنام���ة 
واملاء: بحث وزير �سوؤون الكهرباء 
واملاء عبداحل�س���ن بن علي مرزا 
م���ع املدير العام ملعه���د البحرين 
واملالي���ة  امل�رشفي���ة  للدرا�س���ات 
اأحم���د عبداحلميد ال�س���يخ، �س���بل 
تعزيز التعاون القائم بن املعهد 
وامل���اء  الكهرب���اء  قط���اع  وب���ن 
والطاقة املتجددة، حيث مت اإطالع 
الوزير على الربامج املتخ�س�س���ة 
التي يقدمها املعهد لهذا القطاع 
م���ن برام���ج ودورات وور�س عمل 
�ست�س���هم ب�س���كل فعال يف تطوير 
الك���وادر املتخ�س�س���ة العاملة يف 

هذا املجال.
ا�س���تقبال  ل���دى  ذل���ك  ج���اء 
املدي���ر  مبكتب���ه  م���رزا  الوزي���ر 
العام ملعهد البحرين للدرا�س���ات 
يرافق���ه  واملالي���ة  امل�رشفي���ة 
ع���دد م���ن امل�س���وؤولن باملعهد، 
وبح�سور نائب الرئي�س التنفيذي 

للتوزيعات وخدمات امل�س���رتكن 
واملاء،عدن���ان  الكهرب���اء  بهيئ���ة 
الوزي���ر  رح���ب  اإذ  فخ���رو،  حمم���د 
باحل�سور، م�س���يدا بجهود املعهد 
يف خدم���ة االقت�س���اد والتنمية يف 
البحرين من خ���الل تنفيذ الربامج 
ال���دورات  وتق���دمي  االأكادميي���ة 
التدريبية املتخ�س�سة يف جماالت 
والتموي���ل  امل�رشفي���ة  اخلدم���ات 
واالإدارة وغره���ا، وموؤك���دا دعمه 
وم�س���اندته جلمي���ع م���ا يق���وم به 

املعهد من برامج تطويرية.
ويف ختام اللق���اء، اأعرب اأحمد 
ع���ن  املراف���ق  والوف���د  ال�س���يخ 
خال�س �سكرهم وتقديرهم للوزير 
م���رزا وامل�س���وؤولن على ح�س���ن 
معربي���ن  واحلف���اوة،  اال�س���تقبال 
ع���ن م���دى العالقة املتمي���زة بن 
الطرفن التي �س���يتم العمل على 
تعزيزها وتوثيقها خلدمة الوطن. 

• اأحمد ال�سلوم	 • •يو�سف امل�سعل	 عبا�س املغني	

املحرر االقت�شادي

علي الفردان من املنامة

• اأحمد جنم	
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و�أ�ضاف “لي�س لدي �أي رد لأنه يتم ن�رش كل 
�ض���يء و�أي �ض���يء، ونرى �زدياد�ً يف �لتهامات 

و�لت�رشيحات و�لبيانات”.
وكان مكت���ب �ملحقق �لأمريك���ي �خلا�س، 
روبرت مولر، قد قال �جلمعة، �إن هيئة حملفني 
�حتادي���ة وجه���ت �تهام���ات �إل���ى 13 مو�طن���اً 
رو�ض���ياً، ووكالة �أبحاث �لإنرتنت، ومقرها �ضان 
بطر�ض���رغ، و�رشكت���ني �أخري���ني، بالتدخ���ل يف 

�لنتخابات �لأمريكية و�لعمليات �ل�ضيا�ضية.
�إن نائ���ب �لرئي����س  لك���ن لف���روف ق���ال 

�لأمريك���ي ماي���ك بن����س و�إح���دى �مل�ض���وؤولت 
يف وز�رة �لأم���ن �لد�خل���ي �لأمريكي���ة �أك���د� �أنه 
“مل توؤث���ر �أي دول���ة عل���ى نتيج���ة �لنتخاب���ات 

�لأمريكية”.
وذك���رت �حلكوم���ة �لأمريكي���ة يف وثيق���ة 
ق�ض���ائية �أن كيانات رو�ض���ية بد�أت �لتدخل يف 
�لعمليات �ل�ضيا�ض���ية يف �لوليات �ملتحدة منذ 
ع���ام 2014، مبا يف ذلك �لنتخابات �لرئا�ض���ية 
لئح���ة  وحتدث���ت   .2016 ع���ام  ج���رت  �لت���ي 
�لته���ام، �لتي قدمه���ا مولر، و�لت���ي جاءت يف 

37 �ض���فحة، عن موؤ�مرة لاإخ���ال بالنتخابات 
�لأمريكية على يد �أنا�س ��ض���تخدمو� ح�ض���ابات 
�إلكرتونية ز�ئفة لبث ر�ضائل مثرية لانق�ضام، 
و�ضافرو� �إلى �لوليات �ملتحدة جلمع معلومات 
ونظمو� م�ض���ري�ت �ضيا�ض���ية متظاهرين باأنهم 
�أمريكيون. كما �أ�ض���ارت لئح���ة �لتهام �إلى �أن 
وكال���ة �أبحاث �لإنرتنت �لرو�ض���ية “كان لديها 
هدف ��ض���رت�تيجي ل���زرع �لنق�ض���ام يف �لنظام 
�ل�ضيا�ض���ي �لأمريك���ي، مب���ا يف ذل���ك �نتخابات 

�لرئا�ضة 2016”.

  للتو��ضل:  )ق�ضم �ل�ضوؤون �لدولية: 17111482(              ق�ضم �لإعانات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

“عملية �لفي�ضل” تكّبد �لقاعدة خ�ضائر كبرية يف ح�رشموت

�أبوظبي - �ض����كاي نيوز عربية: �أكدت م�ض����ادر ع�ض����كرية ميني����ة، �أم�س �ل�ض����بت، مقتل عدد من 
م�ض����لحي �لقاع����دة يف مو�جه����ات وغ����ار�ت للتحال����ف �لعربي، يف و�دي �مل�ض����يني غ����رب مدينة �ملكا 
مبحافظة ح�رشموت. وقالت �مل�ضادر، �إن مو�جهات عنيفة جتري يف �ملنطقة �لتي تبعد نحو 100 كم 

غرب �ملكا، باإ�ضناد من مقاتات �لتحالف.
و�أكدت �مل�ض����ادر ��ضتمر�ر �لعملية �لع�ض����كرية لتطهري ما تبقى م�ن جيوب �لقاعدة ف�ي �لو�دي 

�ل��ذي ت�ضتخدم�ه �لعنا�رش �لإرهابية مبثابة ماأوى.
وتو��ضل قو�ت �لنخبة �حل�رشمية عملياتها �لع�ضكرية لتطهري و�دي �مل�ضيني من عنا�رش �لقاعدة 

بالتز�من مع عملية مماثلة يف و�دي عمد.
وبح�ض����ب م�ضادر حملية يف مناطق و�دي ح�رشموت، فاإن قو�ت �لنخبة �أمنت كل �ملو�قع �لتي مت 
تطهريه����ا يوم �خلمي�س، يف و�دي عمد وو�دي �مل�ض����يني يف حني حتا�رش م�ض����لحي �لقاعدة يف �ملو�قع 

�لتي فرت �إليها يف �رشق و�دي �مل�ضيني و�أي�ضا يف و�دي عمد.

السنة العاشرة - العدد 3414 
األحـد

18 فبراير 2018 
2 جمادى اآلخرة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

ق���ال �لرئي�س �مل����رشي عب���د �لفتاح 
�لق���و�ت  �أن  �ل�ض���بت،  �أم����س  �ل�ضي�ض���ي، 
�مل�ضلحة و�ل�رشطة �ضتو��ضل تنفيذ �خلطة 
�لأمني���ة �ملو�ض���عة “�ض���يناء 2018” حتى 
��ضتكمال �أهد�ف �لعملية، مبا فيها تاأمني 

وحماية �ملدنيني يف خمتلف �أنحاء �لباد.
و�أ�ض���اد �ل�ضي�ضي لدي لقائه عدد� من 
�لوزر�ء وكبار رجال �لدولة مبقر �لرئا�ض���ة 
مبا تبذل���ه �لقو�ت �مل�ض���لحة و�ل�رشطة من 

جهد كبري لتطهري م�رش من �لإرهاب.
يذك���ر �أن �جلي����س �مل����رشي �أعل���ن يف 
فر�ي���ر 2018، بدء خطة جمابهة �ض���املة 
�ض���د �لعنا����رش �لإرهابي���ة يف ع���دة مناطق 
بينها �ضمال وو�ضط �ضيناء. وحدد �جلي�س 
�مل����رشي 4 �أه���د�ف للعملي���ة �لع�ض���كرية 
“�إح���كام �ل�ض���يطرة  �جلدي���دة تتمث���ل يف 
على �ملناف���ذ �خلارجية، و�ض���مان حتقيق 
�لأه���د�ف لتطه���ري �ملناط���ق م���ن �لب���وؤر 
�لإرهابية، وحت�ض���ني �ملجتمع �مل�رشي من 
����رشور �لإره���اب و�لتط���رف، بالت���و�زي مع 

مو�جهة �جلر�ئم �لأخرى ذ�ت �لتاأثري”.

 واشنطن – وكاالت:

�تهمت و��ض���نطن 3 �أ�ضخا�س 
بت�ض���دير �أجز�ء خا�ض���ة بطائر�ت 
با طي���ار )درونز( وم���و�د �أخرى 
ب�ض���كل غري قانوين من �لوليات 
�إل���ى ميلي�ض���يات حزب  �ملتحدة 

�هلل �للبنانية.
وبح�ض���ب بي���ان وز�رة �لعدل 
�لأمريكي���ة، ف���اإن �مل�ض���تبه بهما 
�أ�ض���امة دروي����س حماد وع�ض���ام 
دروي����س حماد �حتج���ز� يف جنوب 
�إفريقي���ا يف ح���ني ماز�ل �ض���مري 
و�أ�ض���اف  هارب���ا.  ب���ريو  �أحم���د 
�لبي���ان �أن لئحة �لتهام �ض���ملت 
�لتاآم���ر وحماول���ة ت�ض���دير مو�د 
مليلي�ض���يات �إرهابي���ة يف لبن���ان 
خ���ال �لف���رتة م���ن 2009 �إل���ى 
وح���د�ت  بينه���ا  م���ن   ،2013
قيا�س �لق�ض���ور �لذ�تي �ملائمة 
لا�ضتخد�م يف �لطائر�ت با طيار 
وحمرك نف���اث وحمركات �حرت�ق 
د�خل���ي ومناظري مك���رة ميكنها 

ت�ضجيل ما يتم ر�ضده.

سانتياجو جاميل تيبيك 
)المكسيك( - رويترز:

ذكرت �ل�ضلطات �ملك�ضيكية، 
�أم�س �ل�ض���بت، �أن م���ا ل يقل عن 
�أطف���ال   3 بينه���م  �ضخ�ض���ا   13
لق���و� حتفه���م عندم���ا �ض���قطت 
طائ���رة هليكوبرت ع�ض���كرية تقل 
م�ضوؤولني كبار�، خال تفقد �آثار 
�لدمار �لن���اجت عن زلز�ل يف بلدة 
�ض���غرية بولي���ة و�ه���اكا جنوب 

�لباد.
وقال م�ضوؤولون، �إن �ملروحية 
�لت���ي كانت تقل وزي���ر �لد�خلية 
وحاك���م �لولي���ة �ض���قطت عل���ى 
�ضيارتي نقل �ض���غريتني، خال 
حماول���ة للهب���وط  اأعقبت اجلولة 

�لتفقدية، يوم �جلمعة.
�أ�ض���دره مكتب  و�أورد بي���ان 
�ملدع���ي �لع���ام لولي���ة و�هاكا، 
�أن �مل�ض���وؤولني �لكبار جنو� لكن 
12 �ضخ�ضا كانو� يف �ملوقع لقو� 
حتفه���م يف �حلال وت���ويف �آخر يف 
�مل�ضت�ضفى. و�أ�ضيب 15 �ضخ�ضا 

يف �حلادث.

كينشاسا – أ ف ب:

 5 مقت���ل  م�ض���وؤولون  �أعل���ن 
�أ�ض���خا�س �أم�س �ل�ض���بت يف كمني 
ي�ض���تبه باأن متمردي���ن �أوغنديني 
منطق���ة  يف  نف���ذوه  �إ�ض���اميني 
بين���ي ب����رشق جمهوري���ة �لكونغو 

�لدميقر�طية.
وقال �مل�ض���وؤول �ملحلي ليون 
“حتال���ف  �إن جماع���ة  باهونغاك���و 
�لقو�ت �لدميقر�طية” تقف خلف 
�لهج���وم �لذي �أ�ض���فر عن مقتل 3 
ن�ضاء ورجلني و�إ�ضابة 8 �أ�ضخا�س 
على �لطريق بني بلدتي �رينغيتي 

و�وي�ضا يف �إقليم �ضمال كيفو.
�حلكومي���ة  �لق���و�ت  وب���د�أت 
�ل�ض���هر �ملا�ض���ي عملية يف بيني 
�ضد حتالف �لقو�ت �لدميقر�طية 
ع���دة  ب���ني  و�ح���دة  تع���د  �لت���ي 
جمموعات م�ض���لحة ت�ض���يطر على 
�أر��س يف ����رشق جمهورية �لكونغو 
�لدميقر�طي���ة حي���ث حت���ارب من 
�أجل �ل�ضيطرة على مو�رد �ملنطقة 

�لغنية باملعادن.
وقال باهونغاك���و �إن جمموعة 
“حتالف �لقو�ت �لدميقر�طية هي 
�لتي هاجم���ت مركبتهم وقتلتهم 

و�أ�ضابتهم”.

 دبي ـ العربية.نت:

����رشح م�ض���در م�ض���وؤول يف �لقيادة 
�لعام���ة، �ل�ض���بت، �أن �لقو�ت �مل�ض���لحة 
�إرهابي���ا  خمطط���ا  �أحبط���ت  �لأردني���ة 
لتهريب �أ�ض���لحة وخم���در�ت عر �أنبوب 
نف���ط ق���دمي يرب���ط �حل���دود �لأردني���ة 

�ل�ضورية �لعر�قية.
و�أ�ض���اف �مل�ضدر �أنه من خال جهد 
��ضتخبار�تي ومتابعة حثيثة من مديرية 
و�جله���ات  �لع�ض���كرية  �ل�ض���تخبار�ت 
�ملعني���ة وبا�ض���تخد�م خمتل���ف �لط���رق 
والو�س���ائل احلديث���ة، متكنا م���ن اإحباط 
خمطط �إرهابي لعمليات تهريب �أ�ضلحة 

وخمدر�ت و�إرهابيني.
و�أ�ض���ار �مل�ض���در �إل���ى �أن جمموعة 
من �لإرهابيني وجت���ار �ملخدر�ت بد�أت 
�لإع���د�د و�لتنفيذ له با�ض���تخد�م �أنبوب 
�لنفط �لق���دمي �لتايباين �ل���ذي يربط 
ب���ني �حل���دود �لأردنية و�ل�ض���ورية، كما 

يربط �حلدود �لأردنية و�لعر�قية.

القدس )رويترز( :

 ق����ال �جلي�����س �لإ�رش�ئيل����ي �إن عبوة 
جن����ود،   4 فاأ�ض����ابت  �نفج����رت  نا�ض����فة 
�ثنان منهم بجر�ح خطرية، قرب �ل�ض����ياج 

�حلدودي مع قطاع غزة �أم�س �ل�ضبت.
ومل تعل����ن �أي جهة م�ض����وؤوليتها عن 
�لهجوم �ل����ذي وقع على �حلدود �جلنوبية 
للقطاع �لفل�ض����طيني �لذي ت�ضيطر عليه 

حركة �ملقاومة �لإ�ضامية )حما�س(.
ورد� عل����ى �لهج����وم، هاجم����ت دبابة 
�إ�رش�ئيلي����ة موق����ع مر�قب����ة يف غ����زة دون 

حدوث �إ�ضابات.
وذكرت و�ض����ائل �لإعام �لإ�رش�ئيلية 
جن����ود  لإ�ض����ابة  ع����دد  �أك����ر  ه����ذ�  �أن 
�إ�رش�ئيلي����ني يف هج����وم منف����رد منذ حرب 

غزة عام 2014.

 الخرطوم – وكاالت:

 �أعلنت وز�رة �خلارجية �ل�ض����ود�نية، 
�أم�س �ل�ضبت، عن تاأجيل �لجتماع �لثاثي 
بني �ل�ض����ود�ن وم�رش و�إثيوبيا، ب�ضاأن �ضد 
�لنه�ض����ة، �لذي كان مق����رر�ً يف �خلرطوم، 
�إل����ى �أجٍل غ����ري م�ض����مى. وذلك ��ض����تجابة 
�أباب����ا. وقال����ت �لناط����ق  �أدي�����س  لطل����ب 
با�ض����م �خلارجي����ة �ل�ض����ود�نية قريب �هلل 
�خل�رش “�إنه و��ض����تجابة لطلب من �جلانب 
�لإثيوب����ي تق����رر تاأجيل �نعق����اد �لجتماع 
�لثاث����ي حول �ض����د �لنه�ض����ة �ل����ذي كان 
�أن ت�ضت�ض����يفه �خلرط����وم عل����ي   مق����رر�ً 
�مل�ضتويني �لفني و�لوز�ري يومي �لر�بع 
و�لع�رشين و�خلام�س و�لع�رشين من �ض����هر 
فر�ي����ر �جل����اري، �إل����ى موعد لح����ق يتم 

�لتو�فق عليه بني �لدول �لثاث”.
“�لتط����ور�ت  �أن  �خل�����رش  و�أ�ض����اف 
�ل�ضيا�ض����ية �ملتعلق����ة با�ض����تقالة رئي�س 
و�لرتتيب����ات �جلارية  �لإثيوب����ي  �ل����وزر�ء 
لتعي����ني خلف له حدت بجمهورية �إثيوبيا 
�ل�ض����قيقة �إلى طلب تاأجي����ل �لجتماعات 

�إلى حني �نتخاب رئي�س جديد للوزر�ء”.

 �ل�ضي�ضي: عملية 
�ضيناء م�ضتمرة

أميركا

المكسيك

 الكونغو الديمقراطية

�تهام 3 مبد "حزب 
�هلل" باأجز�ء "درونز"

قتلى بتحطم مروحية 
وزير �لد�خلية

5 قتلى يف كمني 
ملتمردين

�لأردن يحبط خمططاً 
ً �إرهابيا

�إ�ضابة 4 جنود 
�إ�رش�ئيليني على حدود 

�لطو�رئ يف �إثيوبيا توؤجل 
�جتماع �ضد �لنه�ضة
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وا�شنطن تتوّعد من ميونيخ: حان وقت طهران

تركيا متهمة با�شتخدام “الكيمياوي” يف عفرين

الفروف: اتهام رو�شيا بالتدخل يف انتخابات اأمريكا ثرثرة

م�ضت�ضار �لأمن �لقومي �لأمريكي �تهم �إير�ن بزعزعة ��ضتقر�ر �ملنطقة

�أنقرة نفت �لتهام و�عترته “دعاية �ضود�ء”

ميونيخ - رويترز:
جددت �لوليات �ملتحدة على ل�ض���ان م�ضت�ضار 
الأمن القومي هريبرت ماكما�سرت، يف موؤمتر ميونيخ 
لاأمن، �أم�س �ل�ض���بت، �تهام �إير�ن بزعزعة ��ضتقر�ر 
�ملنطق���ة. و�أ�ض���ار ماكما�ض���رت �إلى �أن �ض���بكة وكاء 

طهر�ن �أ�ضبحت �أكرث قوة.
ويف ت�رشيح �أمريكي ث���اٍن خال �أيام بعد موقف 
مماثل للمندوبة �لأمريكية لدى �لأمم �ملتحدة نيكي 
هايلي، ر�أى ماكما�ضرت �أن �لوقت حان للتحرك �ضد 

طهر�ن.
ويف �ض���ياق مت�ض���ل بال�ض���اأن �ل�ض���وري، ق���ال 
م�ضت�ضار �لأمن �لقومي �لأمريكي، �إن رو�يات �لنا�س 
ت�ض���ري �إلى �أن �لرئي�س �ل�ض���وري ب�ضار �لأ�ضد ما ز�ل 
ي�ض���تخدم �لأ�ضلحة �لكيمياوية، م�ض���يفاً �أن �لوقت 

حان كي يحا�ضب �ملجتمع �لدويل �لنظام �ل�ضوري.
وتاب���ع ماكما�س���رت اأثن���اء حديث���ه خ���ال موؤمتر 
ميون���خ لاأم���ن “رو�ي���ات �لنا�س و�ل�ض���ور تو�ض���ح 
�أن ��ض���تخد�م �لأ�ض���د لاأ�ض���لحة �لكيمياوي���ة ما ز�ل 

م�ضتمر�”.
و��ضتطرد “حان �لوقت كي حتمل جميع �لدول 
�لنظ���ام �ل�ض���وري و�جله���ات �لر�عية له م�ض���وؤولية 
ت�رشفاته���م وتدع���م جه���ود منظم���ة حظر �لأ�ض���لحة 
�لكيمياوي���ة”. وكان �لرئي����س �لفرن�ض���ي �إميانويل 
ماك���رون ق���ال �إن “فرن�ض���ا �ض���توجه �رشب���ات” �إذ� 
��ض���تخدمت �لأ�ض���لحة �لكيماوي���ة �ض���د مدنيني يف 
�ل����رش�ع �ل�ض���وري مم���ا يع���د �نته���اكا للمعاه���د�ت 
�لدولية لكنه مل ي�ض���ل بعد �إل���ى دليل على حدوث 

ذلك.
و�تهم عم���ال �إنق���اذ ووكالت �إغاثة و�لوليات 
�ملتح���دة �ض���وريا يف �لأ�ض���ابيع �لقليل���ة �ملا�ض���ية 
با�ض���تخد�م غاز �لكلور مر�ر� ك�ض���اح �ضد �ملدنيني 

يف �لغوطة و�إدلب.
وق�ض���ف �جلي�س �ل�ض���وري �ملدعوم من رو�ضيا 
و�إي���ر�ن �ملنطقتني هذ� �ل�ض���هر وهم���ا من بني �آخر 
�ملناط���ق �لرئي�ض���ية �لتي ي�ض���يطر عليه���ا مقاتلو 

�ملعار�ضة يف �ضوريا.

ومل يت�ض���ن �لتاأك���د من هذه �لدعاء�ت ب�ض���كل 
م�ضتقل. ومل يعلق �جلي�س �لرتكي على هذه �لأنباء، 
�أم�س، لكنه �أعلن �ض���ابقاً �أنه ل ي�ض���تخدم �أية �أ�ضلحة 
كيمياوية �أو ذخائر �أخرى حمظورة يف عملية عفرين، 
وقال �إن “�لقو�ت �مل�ضلحة �لرتكية ل حتتفظ بهذه 
�لذخائر يف خمزونها”. ي�ض���ار �إلى �أن �جلي�س �لرتكي 
�ضن عملية ع�ضكرية جوية وبرية على عفرين ب�ضمال 

غرب �ضوريا يوم 20 يناير 2018.
ولف���ت �إل���ى �أن �لعملي���ة ته���دف �إل���ى ط���رد 
�مليلي�ض���يات �لكردي���ة �ملعروف���ة با�ض���م وح���د�ت 
حماية �ل�ض���عب، من هذ� �جلي���ب. وتعتر �أنقرة هذه 

�مليلي�ض���يات جماعة �إرهابية و�مت���د�د�ً للمتمردين 
�لأكر�د �لذين ي�ضنون قتالً د�خل تركيا.

لكن م�ض���در�ً دبلوما�ض���ياً تركياً نفى، يف وقت 
لحق، �أن تكون باده ��ض���تخدمت �أ�ضلحة كيمياوية 
ق���ط، يف عملياته���ا ب�ض���وريا و�أك���د �أنه���ا “تر�ع���ي 
متام���اً املدنيني”. وقال �مل�ض���در “ه���ذه �تهامات 
ل �أ�ض���ا�س لها من �ل�ض���حة. تركيا مل ت�ض���تخدم قط 
اأ�س���لحة كيمياوية. نراعي متاماً املدنيني يف عملية 
غ�ضن �لزيتون”. وو�ضف �مل�ضدر �أي�ضا �لتهامات 
باإ�ض���ابة 6 مدنيني فيما ي�ض���تبه �أنه هج���وم بالغاز 

“بالدعاية �ل�ضود�ء”.

•  م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي اأمام موؤمتر ميونيخ لاأمن اأم�س )رويرتز(	

• دبابات تركية على �حلدود �ل�ضورية �لرتكية يوم 31 يناير 2018 )رويرتز(	

• لفروف متحدثا امام موؤمتر �سنوي حول المن العاملي يف ميونيخ اأم�س )اأ ف ب(	

عواصم ـ وكاالت:

6 مدنيني عانوا من �صعوبات يف التنف�س  �إن  قالت و�سائل �إعالم كردية �سورية، �أم�س �ل�سبت، 

عقب ما قالو� �إنه هجوم بغاز �سام �سنته تركيا على بلدة عفرين �خلا�سعة ل�سيطرة �لأكر�د.

6 حاالت  ��ستقبل  �مل�ست�سفى  �إن  �أطباء حمليني يف عفرين قولهم،  �لإعللالم عن  ونقلت و�سائل 

�ل�سوري حلقوق  �ملر�سد  ونقل  و�لطفح �جللدي.  و�لقيء  �لتنف�س  يعانون من �سيق يف  لأ�سخا�س 

�لإن�سان عن �أطباء حمليني يف تقريره.

ميونيخ – أ ف ب:

يف  بالتدخل  رو�سيا  �تهام  �ل�سبت،  �أم�س  لفلللروف،  �سريغي  �لرو�سي  �خلارجية  وزيللر  و�سف 

�لنتخابات �لأمريكية باأنه “ثرثرة”، غد�ة توجيه �لتهام �إىل 13 رو�سيا يف هذه �لق�سية.

وقال لفروف رد� على �سوؤ�ل يف موؤمتر حول �لأمن يف ميونيخ بالن�سبة لتهام �لرعايا �لرو�س 

بالتاآمر بهدف تاأييد حملة دونالد تر�مب “طاملا مل يكن لدينا �أي حقائق، فاإن كل هذ� ل يعدو 

�ل�سلطات  ت�سريحات  �إن  قائال  �لللرد  لفلللروف  رف�س  بالتهامات،  يتعلق  مللا  ويف  ثرثرة”.  كونه 

�لأمريكية كانت متناق�سة.

ميونيخ – رويترز:

دع���ت رئي�ض���ة �ل���وزر�ء �لريطاني���ة 
تريي���ز� م���اي �أم�س �ل�ض���بت �إل���ى توقيع 
م���ع �لحت���اد  �أمني���ة جدي���دة  معاه���دة 
�ل�ض���ماح للخاف���ات  �لأوروب���ي وع���دم 
�لأيديولوجي���ة باإعاق���ة �لتع���اون ب���ني 
�جلانب���ني يف ذل���ك �ملجال بع���د خروج 

بريطانيا من �لتكتل.
وقال���ت م���اي �إن عنا����رش �أ�ضا�ض���ية 
م���ن �ل�رش�كة �مل�ض���تقبلية ب���ني بادها 
و�لحتاد يج���ب �أن تدخل حي���ز �لتنفيذ 
من �لعام �ملقب���ل موؤكدة على �لتز�مها 
غري امل����روط بالأم���ن الأوروب���ي. ومن 
�ملقرر �أن تن�ضحب بريطانيا من �لتكتل 

ب�ضكل فعلي يف مار�س 2019.
خ���ال  ت�رشيح���ات  يف  و�أ�ض���افت 
اأن بريطاني���ا  لاأم���ن  موؤمت���ر ميوني���خ 
�ض���تحرتم دور حمكمة �لعدل �لأوروبية 
فيما يخ����س �أجهزة �أمني���ة حمددة لكن 
باده���ا ل���ن تق���ع يف د�ئرة �خت�ض���ا�س 
�ملحكمة بعد �لن�ض���حاب. و�أ�ضارت ماي 
�إل���ى �أن �خلروج من نطاق حمكمة �لعدل 
�أل ي�ض���عب ت�ض���ليم  �لأوروبي���ة يج���ب 
�ملطلوب���ني من �مل�ض���تبه بهم يف جمال 

�لإرهاب �أو يعرقل تبادل �ملعلومات.

ماي تدعو �إلى معاهدة 
�أمنية مع �لحتاد �لأوروبي

مفاو�ضات بني �لقو�ت �لكردية و�لنظام على دخول عفرين

رجوي: مطالب املراأة لن تتحقق اإل باإ�سقاط ولية الفقيه
باري�س - وكالت:

قال���ت زعيم���ة �ملعار�ض���ة �لإير�ني���ة مرمي 
رج���وي، �أم�س �ل�ض���بت م���ن باري����س، �إن مطالب 
امل���راأة يف اإي���ران لن تتحق���ق اإل باإ�س���قاط ولية 

�لفقيه.
و�أ�ضافت رجوي، خال كلمة عن �لحتجاجات 
�لأخرية، �أن �لقو�نني �ملعادية للن�ض���اء ز�دت يف 
�إي���ر�ن، وفر����س �لعمل قلت، و�أن �ض���جل �لنظام 

خال 39 عاما حافل بالنتهاكات حلقوق �ملر�أة.
ودع���ت رج���وي �لإير�ني���ات �إلى ك����رش جد�ر 
�خل���وف و�لعم���ل عل���ى ��ض���تمر�ر �لنتفا�ض���ات، 
م�ض���رية �إلى �لن�ض���اء �حللقة �لرئي�ض���ة لإ�ض���عال 
�ل�ض���ياق  يف  موؤك���دة  �إي���ر�ن،  يف  �لنتفا�ض���ات 
ذ�ت���ه �أن “على �ملايل �أن يخاف���و� لأننا كلنا معا 
�ض���بابا ون�ض���اء منثل �لقوة �ملحورية لانتفا�ضة 

�لإير�نية”.

كم���ا لفت���ت رئي�ض���ة �ملعار�ض���ة �لإير�ني���ة 
يف معر����س حديثه���ا �إلى �أن نظ���ام ولية �لفقيه 
يخ�ض���ى من �لعم���ل �ملنظ���م للمعار�ض���ة، د�عية 
�لرجال �إلى �إظهار معار�ضتهم ل�ضيا�ضات �ملايل 

�ضد �ملر�أة.
وقال���ت رج���وي، �إن نظ���ام �مل���ايل مار����س 
�لتعذيب �ض���د ع�رش�ت �لآلف من �لن�ضاء، م�ضرية 

�إلى �أن “من حقهن اإ�سقاط هذا النظام”.
دبي - قناة الحدث

ك�ضف �ملتحدث �لإعامي با�ضم قو�ت 
�لدميقر�طية، م�ض���طفى عبدي،  �ض���وريا 
�أن �لقو�ت �لكردية جتري مفاو�ض���ات مع 
قو�ت �لنظام �ل�ضوري حول دخول �لأخرية 

�إلى عفرين.
و�أ�ض���ار عبدي �إلى �أن �لقو�ت �لكردية 

ت�سرتط انت�سار قوات الأ�سد خارج املدينة 
وعل���ى حدودها، وه���و ما رف�ض���ه �لنظام 
�لذي يطالب با�ض���تام كافة �ملوؤ�ض�ضات 
يف �ملدينة وفر�س �ضيطرته عليها ب�ضكل 

كامل.
وكانت م�ضادر �إعامية تابعة للنظام 
قد �أ�ض���ارت �إلى �إن�ض���اء �أول نقطة للنظام 

على م�ضارف عفرين.

دبي - العربية نت:

طالب �ملدعي �لعام، خال جل�ضة �ملحكمة 
�جلز�ئي����ة �ملتخ�ّض�ض����ة يف حماكم����ة م�رشيني 
عق����دت  حي����ث  �إرهابي����ة؛  بجر�ئ����م  متهَم����نينْ 
�ملحكمة �جلل�ض����ة �لأولى، باحلك����م باإد�نتهما 
مبا �أُ�ضند �إليهما و�حلكم عليهما باحلد �لأعلى 
من �لعقوبة، وتطبيق عقوبة تعزيرية �ضديدة 
ز�ج����رة لهم����ا ور�دع����ة لغريهما لق����اء باقي ما 
�أُ�ضند �إليهما و �حلكم باإبعادهما عن �لباد بعد 

�نتهاء �ضجنهما وحمكوميتهما �تقاًء ل�رشهما.
وقد ت�ض����منت �جلل�ضة ت�ضليم دعوى �ضد 
�ملتهم �لأول من مو�ليد �لعام 1982، ويحمل 
�ضهادة جامعية، و�أعزب، يعمل بفندق يف مكة 
�ملكّرم����ة، �أما �ملته����م �لآخر فهو م����ن مو�ليد 
�لعام 1980، ويحمل �ضهادة جامعية، متزوج، 
يعم����ل مدي����ر�ً بق�ض����م �لإ�رش�ف �لد�خل����ي باأحد 

�لفنادق يف مكة �ملكّرمة.

ووجهت للمتهم األول الجرائم 
التالية:

1 - تاأيي����ده تنظي����م �لقاع����دة �لإرهابي، 
وجماعة �لإخو�ن؛ �مل�ض����نفة كتنظيم �إرهابي، 
و�لتعرُّ�����س بالإ�ض����اءة لبع�����س ق����ادة �ل����دول 

�لعربية
2 - �لتخطيط ل�ضتهد�ف “�ضاحب �ضمو 
ملك����ي” وبع�س م����ن ق����ادة �ل����دول �لعربية، 
وقياد�ت ع�ض����كرية لدولة عربي����ة، ومو�فقته 

ل����دى  حالي����اً  )�ملوق����وف  �لأ�ض����خا�س  �أح����د 
�ل�ضلطات �مل�رشية( يف ذلك.

3 - حماولة �غتيال عدد من �لأجانب باأحد 
�لفنادق مبحافظة جدة و�لتخطيط لذلك.

4 - �لتخطي����ط ل�رشق����ة �لأ�ض����لحة �لعائدة 
عل����ى  ت����رتّدد  �لت����ي  �ملهم����ة  لل�ضخ�ض����يات 
�لفندق؛ ل�ض����تخد�م تلك �لأ�ضلحة يف عمليات 
�غتيال �ضخ�ضيات مهمة و�أجانب د�خل �لباد.
5 - �ل�ض����رت�ك يف ت�ض����نيع �ملتفجر�ت، 
و�لتدرب عليها، و�رش�ء مو�د كيميائية بق�ضد 
ت�ض����نيعها و��ض����تخد�مها يف عمليات �إرهابية 

د�خل �لباد.

6 - �ل�ضفر �إلى م�رش بق�ضد �لتدُرّب على 
�ل�ضاح و�ض����ناعة �ملتفجر�ت وتنفيذ عمليات 
�إرهابي����ة د�خ����ل �ململكة وتلقيه من �ض����خ�س 
)موقوف حالياً لدى �ل�ض����لطات �مل�رشية( رقم 
�أحد �لأ�ضخا�س يف م�رش، وتو��ضله معه للق�ضد 

ذ�ته.
7 - تهري����ب ذ�كرة تخزي����ن خارجية �إلى 
�ململكة حتوي درو�ض����اً عن حت�ض����ري وت�ضنيع 
�ملتفجر�ت وت�ضليمها ل�ضخ�س )موقوف لدى 
�ل�ض����لطات �مل�رشية( بق�ض����د �ل�ضتفادة منها 
يف تعلم ت�ض����نيع �ملتفجر�ت و��ضتخد�مها يف 

عمليات �إرهابية د�خل �لباد.

8 - تخزين ما من �ضاأنه �مل�ضا�س بالنظام 
�لع����ام �ملجرم و�ملعاقب علي����ه مبوجب نظام 
مكافح����ة جر�ئ����م �ملعلوماتية، بحي����ازة ذ�كرة 
تخزين خارجية حتوي م�ض����تند�ت عن ت�ضنيع 
و�رشعته����ا  و�أنو�عه����ا  وقوته����ا  �ملتفج����ر�ت 

و�ملو�د �مل�ضتخدمة فيها.
9 - ت�ض����رته على �ملتهم �لثاين و�ضخ�س 
�آخ����ر )موق����وف ل����دى �ل�ض����لطات �مل�رشية( يف 
توجهاتهم����ا �ملنحرف����ة، وذل����ك بع����دم �إب����اغ 

�جلهات �لأمنية عنهما.

كما وجهت للمتهم اآلخر تهمًا 
بارتكاب الجرائم التالية:

1 - تاأيي���ده تنظيم �لقاعدة �لإرهابي، 
وجماعة �لإخو�ن، �مل�ضنفة كجماعة �إرهابية، 
ومو�فقت���ه ل�ض���خ�س )موق���وف حالياً لدى 
�ل�ضلطات �مل�رشية( يف توجهاته �ملنحرفة.

2 - حماولته ��ض���تهد�ف وزير د�خلية 
�إحدى �لدول �لعربي���ة يف �أثناء وجوده باأحد 

�لفنادق �ملجاورة للحرم �ملكي �ل�رشيف.
3 - �لت���دُرّب يف م����رش عل���ى �ض���ناعة 
�ملتفجر�ت و�لرماية بال�ضاح بق�ضد تنفيذ 

عمليات �إرهابية د�خل �لباد.
4 - ت�ض���رته عل���ى �ض���خ�س )موق���وف 
حالياً لدى �ل�ضلطات �مل�رشية( يف توجهاته 
�ملنحرف���ة، وذل���ك بع���دم �إب���اغ �جله���ات 

�لأمنية عنه.

المدعي العام يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مصريين من “اإلخوان”
متهمان بقضية فندق جدة

ن�رشت �ض���حيفة “�آي” �لريطانية تقرير� عن ف�ضيحة �ضغلت �لر�أي �لعام �لريطاين موؤخر�، 
وهي �تهام بع�س �لعاملني مع منظمة �لإغاثة “�أوك�ضفام” مبمار�ضة �جلن�س مع قا�رش�ت.

وق���ال معد �لتقري���ر كري�س غرين “لو توج���ه وكاء منظمة �لإغاثة �أوك�ض���فام �إلى �ملارة يف 
�ض���ارع لندين يف �ض���بيحة يوم بارد، وطلبو� منهم �لترع مل�ضاعدة �ض���عوب �أخرى تعي�س �أزمات 

فهم �ضيقابلون برود، بعد ما حدث”.
وتتحدث �ل�ضحيفة عن تاأثري �أزمة �لثقة �لتي خلقتها �لف�ضيحة على �لو�ضع �ملايل للمنظمة. 
وبعد انفجار هذه الف�س���يحة يف اأو�ساط “�أوك�ضفام” �رشح بع�س �لعاملني �حلاليني و�ل�ضابقني 
يف منظم���ة اإغاثة اأن النتهاكات اجلن�س���ية يف اأو�س���اط منظمات الإغاثة ب�س���كل عام ولي�س فقط 
“�أوك�ضفام” منت�رشة، وطالبو� باأن تتحول هذه �لف�ضيحة �إلى حملة توعية بالظاهرة ت�ضبه حملة 

“�أنا �أي�ضا” �لتي �نطلقت من هوليوود و�نت�رشت يف �لعامل لف�ضح �لنتهاكات �جلن�ضية.

انتهاكات جن�شية وعمل خريي



علي مجيد 

تحللت رعايللة عاهللل البللاد صاحب 
الجاللله امللللك حمللد بن عيللى آل 
خليفة، توج ممثل جالة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشللباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبيللة البحرينيللة الرئيللس الفخري 
لاتحللاد املليك للفروسللية وسللباقات 
القدرة سللمو الشلليخ نللارص بن حمد 
آل خليفللة، الفارس سللامل حمد الكتبي 
من إسللطبل الرعود بلقب كأس جالة 
امللللك للقللدرة ملسللافة 120 كيلومرتا 
مبشللاركة نخبللة مللن فرسللان الفريق 
املللليك واإلسللطبات املحلية وفرسللان 
دولة اإلمللارات العربية املتحدة. وأنهى 
الفارس الكتبللي مع الجواد رزام جميع 
مراحل السللباق بزمن 4.07.50 ساعة، 
ومبعدل رسعة 29 كيلومرتا يف السللاعة، 
وجللاء يف املركز الثاين الفللارس اإلمارايت 
راشللد البلللويش مع الجواد إل مانسللو 
من إسللطبل جمريا، منهيا السباق بزمن 
4.08.31 سللاعة ومبعللدل رسعللة 28 
كيلومللرتا يف السللاعة ويف املركز الثالث 
الفارس اإلمارايت عبدالله غانم املري مع 
 F3 الجللواد توم جونس من إسللطبات
بزمن 4.08.45 ساعة ومبعدل رسعة 28 

كيلومرتا يف الساعة.
وعىل مستوى فئة الناشئني أحرز املركز 
األول الفارس اإلمارايت عبدالله عيل املري 
مع الجللواد فالينور بللارك غادراس من 
إسللطبات F3 مبجمللوع زمن 4.40.10 
سللاعة، ومبعدل رسعللة 25 كيلومرتا يف 
الساعة، وجاءت يف املركز الثاين الفارسة 
البحرينية دانه عبدالرحمن السلليد مع 
الجواد ديبوليت من إسطبل عبدالعزيز 
بزمن 4.44.50 ساعة، ومبعدل رسعة 25 
كيلومرتا، ويف املركز الثالث جاء الفارس 
اإلمارايت راشللد أحمد املري مع الجواد 
فيكتوتوب من إسللطبات جمريا، منهيا 
مراجل السللباق بزمن 4.47.55 سللاعة 

ومبعدل رسعة 25 كيلومرتا يف الساعة.
وعىل مستوى سباق مسافة 80 كيلومرتا 
أحرز املركز األول الفارس محمد صاح 
مللن إسللطبل الشللوامخ، املركللز الثاين 
خليفللة جامل من إسللطبل الفرسللان، 
واملركللز الثالللث الفارس خليفة سللامل 

سبت من إسطبل الفرسان.

الجميع فائز وشكًرا لفرسان اإلمارات

أعللرب ممثللل جالللة امللللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشللباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبيللة البحرينيللة الرئيللس الفخري 
لاتحللاد املليك للفروسللية وسللباقات 
القدرة سللمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة عن شكره وتقديره لعاهل الباد 
جالللة امللك حمد بن عيى آل خليفة 
عللىل رعايتلله الكرمية لسللباق القدرة، 
مؤكدا أن هذه الرعاية السامية شكلت 
حافللزا كبريا أمام جميع الفرسللان؛ من 
أجل تقديم أفضل مستوياتهم والظهور 
بشكل مرشف يف أقوى سباقات املوسم 
للقللدرة، مؤكدا أن رعايللة جالة امللك 
تأيت استمراراً للدعم الكبري والامحدود 
الللذي يقدملله الفللارس األول لرياضة 
القللدرة يف اململكة، والتي حقق أبطالها 
العديللد مللن اإلنجللازات املرشفة عىل 

مختلف األصعدة.
وأهدى سللموه إنجاز إسللطبل الرعود 
ملقام عاهل البللاد جالة امللك، مؤكدا 

أن يف عهللد جالته تحققت العديد من 
البحرينية، والتللي مازالت  اإلنجللازات 
تتحقق بفضللل الدعم الكبري واالهتامم 
املتواصللل من لللدن جالتلله للرياضة 
البحرينيللة عمومللا، ورياضللة القللدرة 

خصوصا.
كام أعرب سللموه عللن ترحيبه بضيف 
البللاد الكبري صاحب السللمو الشلليخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولللة اإلمارات العربيللة التحدة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب، وسمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشللد آل مكتوم 
ويل عهد ديب مبناسللبة زيارتهام اململكة 

ملتابعة كأس جالة امللك للقدرة.
وقد أعرب سموه عن ارتياحه للمستوى 
الفني الذي ظهر عليه سباق كأس جالة 
امللك للقدرة للعموم والناشئني ملسافة 
120 كلم، مشللريا أن نجاح السباق جاء 

بفضل املسللتويات الكبرية التي قدمها 
الفرسللان املشاركون يف السللباق وبعد 
األداء الفني الكبللري الذي قدمه جميع 
فرسان اإلسللطبات املشاركة يف سباقي 

العموم والناشئني يف جميع املراحل.
وأشللاد سمو الشلليخ نارص بن حمد آل 
خليفة مبشاركة فرسللان دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف السباق واملستويات 
املتميزة التللي ظهر عليهللا األمر الذي 
أعطى السللباق إضافة فنية، مشيدا يف 
الوقللت ذاته باملشللاركة الواسللعة من 
جانب جميع اإلسطبات يف سباق كأس 
جالللة امللك وحرصهم للمنافسللة عىل 

لقب السباق األغىل.
وقللد هنللأ سللموه الفرسللان الفائزين 
باملراكز األوىل، مشلليدا بعطاء الفرسان 

كافة يف مراحل السباق.
واثنللى سللمو الشلليخ نارص بللن حمد 

الراعيللة  الرشكللة  بللدور  خليفللة  آل 
 )GFH( مجموعة جي إف إتش املالية
ومسللاهمتها يف نجاح السللباق ومتيزه، 
مؤكدا سللموه بأن دعللم املجموعة من 
أهم األسللباب التي تساعد عىل تطوير 
الرياضة يف البحريللن مبختلف أنواعها، 
حيللث سللاهمت الللرشكات الداعمللة 
للبطولللة يف دعم السللباق مللا أدى إىل 

نجاحه وظهوره بالصورة املرشفة.

تشريف جاللة الملك وسام 
لكل الفرسان

أعللرب رئيس االتحاد املليك للفروسللية 
وسللباقات القدرة نائب رئيس املجلس 
األعىل للبيئة سللمو الشلليخ فيصل بن 
راشللد آل خليفة عن سللعادته البالغة 
للنجللاح الكبللري والتميز الذي شللهده 
سللباق كأس جالة امللك للقدرة الذي 

اختتمللت فعالياتلله بقريللة البحريللن 
الدولية للقدرة.

وقال سمو الشلليخ فيصل بن راشد بأن 
نجاح سللباق كأس جالة امللك وظهوره 
باملسللتوى املتميز يؤكللد العمل الكبري 
والجبللار الذي بذله الجميع يف سللبيل 
إنجاح السباق وإظهاره باملستوى الذي 
يليللق به ويليق باالسللم الغللايل الذي 

تحمله البطولة.
وأشللاد سللموه بتوجيهات سمو الشيخ 
نللارص بللن حمللد آل خليفللة الرئيس 
الفخري لاتحاد باالستعداد املبكر لهذا 
السباق وحشللد الجهود كافة؛ من أجل 
إنجاح البطولة التللي تقام تحت رعاية 
سللامية من جالة امللللك، حيث أمثرت 
هذه التوجيهللات هذا النجللاح الكبري 

ألغىل الكؤوس.
وأعرب سللمو الشلليخ فيصل بن راشد 
آل خليفللة عن خالص شللكره وتقديره 
الكبللري  امللللك عللىل دعملله  لجالللة 
واملتواصللل للقدرة البحرينيللة، مؤكدا 
سموه بأن ترشيف جالة امللك للسباق 
وحرص جالته عىل متابعة السباق هو 
وسام ودعم لكل الفرسللان واملشاركني 
والقامئني عىل سللباقات القدرة املحلية، 
مؤكدا يف الوقت ذاته بأن رياضة القدرة 
مل تكن لتصل إىل مللا وصلت إليه لو ال 
الدعم الكبري واملتواصل من لدن جالته 
لرياضة القدرة، حيث تجىل هذا الدعم 
يف حرص جالته عللىل حضور ومتابعة 
عدد من سباقات املواسللم املاضية، إذ 
كان ترشيللف جالته يرفللع من الروح 
املعنوية لدى الجميع وجعلهم يبذلون 
كل مللا يف وسللعهم؛ من أجللل تطوير 
اللعبة التي تحظى باهتامم شخيص من 

جالة امللك.
وعن قراءة سللموه الفنية للسباق، قال 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
بأن السللباق جاء قويا ومثريا يف جميع 
مراحله، وخصوصا يف املرحلة الخامسة 
التي اختلطت فيها أوراق املنافسة عىل 
املراكز الثاثة األوىل، حيث بلغت اإلثارة 
ذروتهللا يف هذه املرحلة من السللباق، 
وأضاف سللموه: “شاهدنا إسرتاتيجيات 
مختلفة خال السللباق، وهذا يدل عىل 
االسللتعداد الجيد والكبري لإلسللطبات 
لهذا السللباق القوي واملهم، كام أثرت 
املختلفللة  والخطللط  اإلسللرتاتيجيات 
السللباق، حيللث نوعت من املنافسللة 
خال املراحللل وتنوعللت الرسعات ما 
كان للله األثر الكبري يف ظهور السللباق 

ال��ذه��ب ال��رع��ود يحقق  ال���ذه���ب...  ع���ام  ف��ي 
ب���ح���ض���ور ج���ال���ة ال���م���ل���ك وم���ح���م���د ب����ن راش����د

ناص��ر بن حم��د يت��وج الكتبي بطاً ل��كأس العم��وم والعمري للناش��ئين
تغطية                    اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل حضوره السباق

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

جوانب متنوعة من التتويج

سمو الشيخ محمد بن راشد خالل متابعته السباق
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الفنيللة  التحضللريات  وتللرية  ارتفعللت 
ملنتخبنللا الوطني األول لكرة السلللة يف 
معسكره الرتيك الذي دخله األحمر يوم 
اإلثنني املايض؛ استعداًدا لخوض الدورة 
املجمعللة األوىل ملنافسللات تصفيللات 
املنتخبات الخليجيللة املؤهلة لنهائيات 
كأس آسلليا للرجللال 2021 “ب” التللي 
ستحتضنها مملكة البحرين يف الفرتة من 

23 حتى 26 فرباير الجاري.
ومنح الجهللاز الفني ملنتخبنللا الوطني 
بقيادة الوطني سلللامن رمضللان راحة 
لجميع الاعبني يف التدريبات املسللائية 
يللوم أمللس، واكتفللى بحصللة تدريبية 

واحدة صباحا. 
وتضللم بعثة األحمللر مديللر املنتخب 
غسللان قاروين، اإلداري مللوىس جعفر، 
والجهللاز الفنللي املكللون مللن املدرب 
سلللامن رمضان، املسللاعد األول حسني 
قاهللري، املسللاعد الثاين حسللن ميك، 
واختصللايص العللاج الطبيعللي الرصيب 

ماركو، إىل جانب 12 العًبا، وهم: حسني 
شاكر، صباح حسللني، أحمد عبدالعزيز، 
أحمد نجف، محمد أمري، أحمد حسن، 
بدر عبدالله، ميثم جميل، محمد كويد، 
علليل شللكرالله، محمد نارص وحسللن 

نوروز.

ومللن املؤمللل أن يلتقللي منتخبنا وديا 
باملنتخب العراقي املتواجد حاليا مبدينة 
إسطنبول الرتكية، وذلك يف ثالث لقاءات 

األحمر التحضريية.
وكان األحمر قد استهل مبارياته الودية 
بلقاء فريللق باكريكوي الللرتيك، وخرسه 

منتخبنا بنتيجللة 79 مقابل 65، قبل أن 
يفوز يف اللقاء الثاين الذي جمعه بفريق 

يسليورت الرتيك بل 63/60.
وظهر جميللع العبي األحمر بحالة فنية 
وبدنية مرتفعة ووضللح عليهم اإلرصار 
لتقديللم أفضللل املسللتويات يف الفرتة 

املقبلللة؛ حتى يتمسللك الفريق بفرصة 
التأهل إىل كأس آسلليا وسللط املنافسة 
الرشسللة التللي ستشللهدها الدورتللان 
املجمعتان التي تضم إىل جانب منتخبنا 
اإلمارات  السعودية،  منتخبات  الوطني، 

وعامن.

وسللتكون مبللاراة العللراق مبثابة ختام 
بالجمهورية  الوطني  منتخبنا  معسللكر 
الرتكية، إذ مللن املؤمل أن يعود األحمر 
يوم غٍد إىل اململكة الستكامل تحضرياته 

محليا والدخول مبعسكر محيل. 
ويحظى منتخبنا الوطني بدعم واهتامم 
مبارشين من رئيس االتحللاد البحريني 
لكرة السلللة سمو الشيخ عيى بن عيل 
بللن خليفة آل خليفة، إذ يبذل سللموه 
جهللوًدا مضنية للوقوف عللىل جهوزية 
منتخبنا عرب تذليل الصعوبات والعراقيل 
كافة التي تعرتض مسرية إعداد األحمر، 
وتهيئة املنتخب بصورة مميزة من خال 
الفرتة املقبلللة من التحضللريات، والتي 
يتضمن إقامة هذا املعسللكر التحضريي 
الخارجللي بالجمهوريللة الرتكيللة، األمر 
الللذي سيسللاهم يف تحقيللق النتائللج 
اإليجابيللة املرجللوة التي ستسللاهم يف 
منافستنا عىل إحراز إنجاز جديد يضاف 

للعبة السلة البحرينية.

“أحمر السلة” يكثف تحضيراته تأهًبا للتصفيات اآلسيوية
غًدا والعودة  التركي..  بمعسكره  اليوم  العراق  يواجه 

محمد الدرازي

األحد 18 فبراير 2018 
2 جمادى اآلخرة 1439

العدد 3414

17

حققت فرق الدير واألهيل والنجمة طعم االنتصار وذلك يف ختام الجولة العارشة من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة االوىل لكرة 
اليد والتي أقيمت مبارياتها يوم امس السبت.

ففي املباراة األوىل حقق الدير فوزا مهاًم عىل حساب أم الحصم بنتيجة )24/29( بعدما انتهى الشوط االول بتقدمه أيضاً 
)9/12(. وبذلك عزز الفريق الديراوي آماله يف املنافسة عىل املركز الرابع املؤهل بعدما وصل رصيده اىل 20 نقطة وتقدم للمركز 

الرابع حاليا، وستكون مباراته املقبلة أمام الشباب هي الفيصل يف تحديد هوية املتأهل منهام، اذ يحتاج الدير التعادل والفوز 
فيام الشباب )19 نقطة( يحتاج للفوز ليك يتأهل. ويف املباراة الثانية كسب االهيل نقاط مواجهته للبحرين اثر تغلبه عليه بنتيجة 

)23/34( بعدما انتهت الحصة االوىل من املواجهة بتقدم االهيل أيضاً )14/17(. وبذلك اصبح رصيد األصفر 23 نقطة يف املركز 
الثالث، فيام البحرين صار رصيده 14 نقطة. ويف املباراة االخرية، عاد النجمة ملوقعه يف صدارة الرتتيب برصيد 27 نقطة بعدما حول تأخره يف 

الشوط االول )9/15( اىل فوز وبنتيجة )22/28(. هذه الخسارة جعلت رصيد توبيل يصبح 14 نقطة. 

انتصارات متوقعة للدير واألهلي والنجمة 

  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(

أم الحصم      اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

أحرز الاعب زهري أحمد امليدالية 
الفضية يف بطولة الفجرية الدولية 
 G1 املفتوحة للتايكوندو املصنفة

من االتحاد الدويل واملقامة يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة مبشاركة 
700 العب والعبة ميثلون 30 دولة 

من مختلف العامل. وقدم الاعب زهري 
أحمد مستوى مميزا يف املواجهات التي 
خاضها وسط جهود بذلها املدير الفني 

للمنتخبات الوطنية للكاراتيه توفيق 
نويرص، واملدرب سامي محمد.

وسجل الاعب زهري أحمد إنجاز جديد 
للعبة التايكوندو بإحرازه امليدالية 
الفضية يف بطولة الفجرية الدولية، 

حيث استطاع أن يفوز عىل العب من 
أوزبكستان يف مواجهته األوىل، ثم فاز 
عىل العب من أذربيجان يف املواجهة 

الثانية قبل أن يخرس يف املواجهة 

النهائية من العب األردن عىل رغم 
أن العبنا زهري أحمد قدم مستويات 

مميزة يف املواجهة.
ويشارك من البحرين يف بطولة الفجرية 

الدولية للتايكوندو كل من فوزية 
محمد ومحمد عبدالحميد وعبدالله 
فؤاد، وعبدالله فاعور، وجوانا محمد 

ووالء الدورسي وعاء الدورسي.
من جانبه، أكد الاعب زهري أحمد أن 

املواجهة الختامية مع الاعب األردين 
كانت قوية وصعبة، وسعى للفوز فيها، 

مشريا إىل أن الفوز بامليدالية الفضية 
سيكون حافزا للحصول عىل امليدالية 

الذهبية يف املشاركات القادمة، مقدما 
الشكر والتقدير للمستشار واملدير 

الفني توفيق نويرص، واملدرب سامي 
محمد عىل جهودهم الكبرية التي 
بذلوها معه طوال الفرتة السابقة.

زهير يحرز الميدالية الفضية ببطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو

برعاية
FEI CEI 2* 120KM, FEI CEI JY 2* 120KM, CEN 120KM

CEI 1* 80 KM, CEN 80KM & CEN 40KM
SATURDAY, 17TH FEBRUARY 2018

زهير متوًجا بالميدالية الفضية

يبدأ األهيل اليوم األحد رحلة الدفاع 
عن لقب بطولة األندية العربية للكرة 
الطائرة عندما يلتقي أمام نادي أهيل 

بنغازي الليبي الساعة الثانية ظهرًا 
عىل صالة املنزه، يف أوىل مبارياته 

بالجولة األوىل من منافسات النسخة 
36 من البطولة، التي تستضيفها حاليا 

تونس حتى 26 فرباير الجاري، لحساب 
املجموعة )أ( التي تضم كذلك الجيش 

املليك املغريب والرشطة العراقي.
كام يلتقي ضمن مباريات اليوم كا 

من االتحاد السعودي واملجمع البرتويل 
الجزائري الساعة 12 )املجموعة ب(، 
ويلتقي برج بوعريريج الجزائري مع 

البيشمركة العراقي الساعة 2 )املجموعة 
د(، والريان القطري مع السويحيل 

الليبي الساعة 4 عرصا )املجموعة ب(، 
والسيب العامين مع الرتجي التونيس 
الساعة 6 مساء )املجموعة د(، ولقاء 

الرشطة العراقي مع الجيش املليك 
املغريب الساعة 2 مساء )املجموعة أ(، 
وأخريًا لقاء الهال السعودي والسام 

العامين الساعة 6 مساء )املجموعة ج(.
ويرتأس وفد النادي األهيل عضو مجلس 

اإلدارة رئيس الجهاز عاء الحلواجي، 

ويضم الوفد كا من الجهاز الفني 
املكون من املدرب منري بن قارة 

ومساعده أمين املنصايل، ومدير الفريق 
عيى إبراهيم و12 العبا هم عيل 

الصرييف، نارص عنان، محمد عنان، مريزا 
عبدالله، أمني محمد، عيل حبيب، عيى 

عيل، أمين هرونه، أحمد سيد حيدر، 
وعباس الخباز، إضافة إىل املحرتف 
الدومينييك الفيس والاعب محمد 

يعقوب الذي تعاقد معه األهيل عىل 
سبيل اإلعارة املؤقتة قادما من نادي 

داركليب.
ويقود األهيل املدرب التونيس منري بن 

قارة، الذي يسعى لتحقيق االنتصار 

األول؛ ليمثل له دفعة معنوية كبرية يف 
مقبل املواجهات من أجل انتزاع إحدى 

بطاقتي التأهل عن املجموعة وبلوغ 
الدور ربع النهايئ من املسابقة التي 

يحمل لقبها األهيل البحريني بعد تغلبه 
عىل الجيش القطري يف النسخة األخرية 

التي احتضنتها اململكة خال شهر فرباير 
املايض.

ويعول األهيل كثريًا عىل قوته الهجومية 
الضاربة واملمثلة يف الشقيقني محمد 

ونارص عنان والفيس إىل جانب محمد 
يعقوب الحاصل عىل جائزة أفضل 

العب شامل يف بطولة األندية الخليجية 
األخرية 2017 إضافة إىل قوة الفريق 

بحوائط الصد املنظمة لكل من الصرييف 
ومريزا والخباز، واستقرار الكرة األوىل 

التي يؤمنها أمين هرونة.
ووصل األهيل إىل تونس يوم الخميس 
املايض، واستقر بفندق املرادي قمرت 
وخاض حصصا تدريبية عدة؛ بهدف 
الوصول إىل أعىل مراحل الجهوزية 

الفنية والبدنية، فيام مل يخض الفريق 
أي معسكر داخيل أو خارجي استعدادا 
للبطولة واعتمد عىل منافسات الدوري 
املحيل، إذ أنهى األهيل الدور التمهيدي 

وهو يف الصداره بل 38 نقطة.
وينص نظام البطولة عىل اقامة 

منافسات الدور التمهيدي بنظام 

الدوري من دور واحد لكل مجموعة 
عىل أن يتأهل األول والثاين من كل 
مجموعة إىل الدور ربع النهايئ، إذ 
يلعب أول املجموعة )أ( مع ثاين 

املجموعة )ج(، ويلعب أول املجموعة 
)ب( مع ثاين املجموعة )د(، ويلعب 

أول املجموعة )ج( مع ثاين املجموعة 
)أ(، وأخريا يلتقي أول املجموعة )د( 

مع ثاين املجموعة )ب( بطريقة إخراج 
املغلوب، عىل أن يتأهل الفائز من كل 

مباراة إىل الدور نصف النهايئ الذي 
يقام كذلك بطريقة إخراج املغلوب 
والفائز من نصف النهايئ يتأهل إىل 

النهايئ لتحديد البطل، والوصيف 

والخارسان يلعبان عىل تحديد املركزين 

الثالث والرابع.

يذكر أن األهيل البحريني هو حامل 

اللقب يف النسخة األخرية 2017 

والجيش القطري الوصيف والريان 

القطري الثالث والسام العامين الرابع.

ويرتأس لجنة االحتكام يف البطولة 

املرصي فؤاد عبدالسام، وتضم اللجنة 

يف عضويتها كا من القطري يوسف 

كانو، املرصي أحمد عبدالدايم، العراقي 

أحمد الجنايب، اللبناين إلياس طايع، 

القطري ابراهيم النعمة، العامين عامر 

الطوقي، املغريب مصطفى احشوش، 

العامين سعادة العزري، التونيس 

عبداملجيد جراد ممثل االتحاد الدويل 

ملراقبة الحكام.

أما الحكام فهم البحريني أحمد يوسف، 

وأحمد العجمي بدر الحرضمي من 

سلطنة عامن، جاسم املعضادي من 

قطر، سمري الراجح من السعودية، خالد 

شنيشح من ليبيا.

وستنقل املباراة عىل الهواء مبارشة عىل 

قناة البحرين الرياضية بعد رشاء حقوق 

النقل التلفزيوين.

مشاركة الجهاز اإلداري لطائرة األهلي في اجتماع االستعالم المبدئي فريق طائرة األهلي يتطلع للمحافظة على اللقب العربي

األهلي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمالقاة أهلي بنغازي الليبي
في بطولة األندية العربية للكرة الطائرة بتونس

حسن علي

جانب من تدريبات منتخبنا بمعسكره التركي 

تختتم اليوم األحد منافسات الدور التمهيدي 
لدوري الدرجة األوىل للكرة الطائرة عندما يلتقي 

املحرق أمام النجمة الساعة 6 مساء، بينام 
يتواجه يف اللقاء الثاين بني جمرة واتحاد الريف 
الساعة 7:30 عىل صالة االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة مبدينة عيى الرياضية. 
وتتبقى مباراة واحدة مؤجلة بني اتحاد الريف 

والنرص ستقام بتاريخ 24 فرباير الجاري.
املواجهة األوىل تكتيس أهمية كبرية، إذ يتساوى 

النجمة واملحرق بل 30 نقطة لكل منهام، بيد 
أن املحرق يحتل املركز الثالث حاليا بفارق 

االنتصارات والنجمة رابعا، وفوز أي فريق عىل 
اآلخر بأي نتيجة سيصعد به إىل املركز الثاين 

بل 33 نقطة يف حال الفوز بنتيجة 0/3 أو 1/3 
و32 نقطة يف حال الفوز 2/3، وهو ما سيعيد 
داركليب الوصيف حاليا بل 31 نقطة إىل املركز 

الثالث، األمر الذي سيكشف النقاب عن مامح 
مواجهات املربع الذهبي بصورة نهائية.

وكانت نتيجة مباراة النجمة واملحرق يف القسم 
األول انتهت ملصلحة األخري بنتيجة 2/3، وهو 

ما سيدفع النجمة حامل اللقب للتعويض والثأر 
من خسارته يف الذهاب، إذ يقود الفريق املدرب 

الوطني مشعل تريك والذي ميتلك العديد من 
األوراق الرابحة ومن أبرزها املحرتف الربازييل 
ليلسون كوستا الناجع هجوميا مبركز 2، إضافة 

إىل يوسف خالد وعيل مرهون مع حسني الجيش 
وحسن جعفر يف االرتكاز.

أما املحرق بقيادة املدرب محمد املرباطي فإنه 
يعول عىل املحرتف البورتورييك “جاكسون” 
ونجومية الجاد فاضل عباس صاحب الخربة.

ويف املواجهة الثانية بني اتحاد الريف وبني جمرة 
فإنها تشكل مفرتق طرق بالنسبة لألول الذي 
يقبع يف املركز األخري من دون انتصار إذ إنه 

بحاجة إىل الفوز وخطف النقاط الثاث كاملة؛ 
من أجل املحافظة عىل آماله يف البقاء بدوري 

الدرجة األوىل وإن كان من الناحية النظرية بات 
األقرب إىل الهبوط، إال أن خسارته اليوم ستكون 

مبثابة اإلعان الرسمي للهبوط لدوري الدرجة 
الثانية، وكان لقاء الفريقني يف الذهاب انتهى 

ملصلحة بني جمرة 0/3.
 ويف حال فاز اتحاد الريف اليوم فإنه سيحصل 
عىل أول 3 نقاط ليكون بحاجة إىل الفوز عىل 
النرص يف املباراة املؤجلة بينهام؛ ليتساوى مع 

بني جمرة الذي ميلك يف رصيده 6 نقاط.

مواجهات المربع الذهبي تتحدد اليوم

النجمة للثأر من المحرق... والفرصة األخيرة التحاد الريف أمام بني جمرة
حسن علي

من لقاء المحرق والنجمة في القسم األول
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أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام الجودر أن ال��وزارة تتجه إىل 
توس��يع نطاق برامجه��ا املوجهة إىل 
الش��باب عرب األنش��طة واملب��ادرات 
التي تركز عىل أحداث تأثري كبري عىل 
الش��باب يف املج��االت كافة، وتتس��م 
بالنوعي��ة واالس��تمرارية ع��ىل مدار 
العام لتكون تل��ك الربامج واملبادرات 
عنوان للمرحلة القادم��ة، وهو األمر 
ال��ذي يتواف��ق مع توجيه��ات ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، والرامية إىل تشكيل هوية 
جدي��دة للربامج واألنش��طة املقدمة 
للشباب واملرتكزة عىل تنمية مهارات 
الش��باب بصورة أكرب وإح��داث نقلة 

نوعي��ة يف قدراته��م؛ ليكون��وا مناذج 
فاعلة يف املجتمع.

وق��ال هش��ام الجودر مبناس��بة قرب 
حم��د  ب��ن  ن��ارص  دوري  انط��الق 
وزارة  تنظم��ه  وال��ذي  للجامع��ات، 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة ضم��ن 
برامجها املوجهة إىل الشباب مبختلفة 
فئاته “ش��هد العام املايض جملة من 
إىل  املوجه��ة  واألنش��طة  املب��ادرات 
الشباب، وبذلت جهودا كبرية لتحقيق 
رؤى القيادة الرش��يدة وس��مو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة يف جعل 
الش��باب أولوية ضم��ن الربامج التي 
تقدمها الوزارة، وخرجت تلك الربامج 
بنتائ��ج متميزة متكنا م��ن خاللها من 
البن��اء ع��ىل اإلنجازات، وش��كلت لنا 
مرتكزا للدخ��ول يف العام الجديد عرب 
العديد من املبادرات، والتي من بينها 

دوري نارص بن حمد للجامعات”.
وتابع وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  “ته��دف 
والرياض��ة م��ن وراء تنظي��م دوري 
نارص بن حم��د للجامعات إىل إيجاد 
��ن جمي��ع فئات الش��باب  دوري ميكِّ
خصوص��ا الجامعي��ن م��ن االندماج 
والتفاعل من خ��الل فعاليات منظمة 
يف الرياضة عموما مام يسمح بتوسيع 
قاعدة املش��اركة واملامرسن لأللعاب 
الرياضي��ة، وزيادة روافده��ا بكوادر 
فني��ة وإداري��ة، إضاف��ة إىل العب��ن 
ميتلكون مه��ارات متميزة، وهو األمر 
الذي يتوافق مع إس��راتيجية تطوير 

الرياضة يف اململكة”. 
وبننَّ هش��ام الج��ودر “تترشف وزارة 
شؤون الشباب والرياضة بإطالق أول 
دوري للجامعات يحمل اس��م س��مو 

الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة مبا 
يتوافق مع سياس��ات املجلس األعىل 
للشباب والرياضة يف تحقيق االرتباط 
الوثيق ب��ن الرياضة والتعليم، إضافة 
إىل تنشيط الحركة الرياضية الجامعية 
يف اململكة عرب مبادرات رياضة قادرة 
ع��ىل اس��تقطاب الطلب��ة للتناف��س 
الرشي��ف في��ام بينه��م، ونحن عىل 
أتم االس��تعداد لتنظيم ه��ذه الدورة 
بالتعاون م��ع رشكائنا اإلس��راتيجين 
بالتعاون  نفخر  وال��اليت  “الجامعات” 
معها لتحقيق املصالح العليا باالرتقاء 
بالشباب وتنمية مهاراتهم يف األلعاب 

الرياضية”.
وأش��ار هش��ام الج��ودر “س��تحظى 
النسخة األوىل من دوري نارص بن حمد 
للجامعات مبشاركة كبرية وواسعة من 
قبل الجامعات لتصل عدد الجامعات 

إىل 15 جامع��ة حكومية وخاصة عرب 
تش��كيل 34 فريق للمشاركة يف أربع 
لعب��ات رياضية كرة الق��دم للطالب 
والك��رة الطائرة للطالب وكرة الس��لة 

للطالب��ات وكرة القدم للطالبات األمر 
الذي س��يحقق مشاركة أكرث من 500 

طالب وطالبة يف الدوري”.
وأضاف هش��ام الجودر “لقد شكلت 
والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون  وزارة 
اللجان العامل��ة يف الدوري وحرصت 
عىل وحش��د جميع طاقاتها؛ من أجل 
إنجاح ال��دوري والوصول اىل أهدافه 
ونشيد أيضا بتفاعل جميع الجامعات 

وحرصها عىل املشاركة يف الدوري”.
وم��ن جان��ب آخ��ر، تس��تعد وزارة 
شؤون الشباب والرياضة إلجراء قرعة 
الدوري، والت��ي من املؤم��ل إقامتها 
عند الس��اعة الرابعة من مس��اء يوم 
األربعاء املقبل مبقر الجامعة العربية 
املفتوحة، حيث بدأت اللجان العاملة 

أخذ جميع الرتيبات الالزمة لذلك. 

أكد محافظ الش��املية ع��ي العصفور أن 
املب��ادرات والربامج الرياضي��ة متثل دورا 
محوريا وأساس��يا يف تنمية الوالء واالنتامء 
للوط��ن وقيادته الرش��يده خصوصا عىل 
صعيد الشباب والناش��ئة، وخالل تكرميه 
للفائزي��ن يف مهرجان امليثاق للفروس��ية 
الذي أقيم مبناسبة الذكرى السابعة عرشة 
مليثاق العمل الوطني يف إسطبل صحارى 
ب��رب س��ار الذي تضم��ن عروض��ا متميزة 
يف قف��ز الحواجز وع��روض )الدرس��اج( 
ومهارات الشباب يف الفروسية، قدم شكره 
وتقدي��ره إلدارة اإلس��طبل عىل جهودهم 
يف إنجاح هذه الفعالية الوطنية. وبننَّ أن 
املحافظة وبالتعاون مع الجهات الرسمية 
ومؤسس��ات املجتمع املدين تويل اهتامما 
بالغ��ا للفعاليات والربامج الرياضية ملا لها 
من أثر إيجايب يف تعزي��ز الروح الرياضية 
وقب��ول اآلخ��ر، وأنه��ا ضمن��ت خططها 
الس��نوية ع��دد م��ن الربامج واألنش��طة 
الرياضي��ة يف إط��ار إس��راتيجيتها “كلن��ا 

رشكاء يف الس��الم”، إضاف��ة إىل تخصي��ص 
جانب كبري من نشاط معسكرها الصيفي 

لألنشطة الرياضية.
وعرب املحافظ عن روح الش��باب الرياضية 
والتناف��س الرشي��ف بينه��م يف مختلف 
املجاالت الرياضية يس��هم بش��كل فاعل 

يف تعزيز قيم الرابط والتعايش والس��الم 
واملحبة بن فئ��ات املجتمع، مام ينعكس 
بش��كل إيج��ايب ع��ىل املس��توى األمني، 
عام��ة  اململك��ة  يف  االس��تقرار  وتعزي��ز 
وأن  خصوص��ا،  الش��املية  واملحافظ��ة 
التوجيه��ات الس��امية للقيادة الرش��يدة 

وس��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د، ووزير 
الداخلي��ة داعمة ومس��اندة للرياضة يف 
مجاالتها كافة، وأن رياضة الفروس��ية من 
الرياضات التي توليها املحافظة جانب من 
االهتامم الرتباطه��ا الوثيق براث وأصالة 
مملك��ة البحري��ن التي تزخ��ر بالطاقات 

الش��بابية يف الفروس��ية ورك��وب الخيل، 
وقامت بتنفيذ العديد من الفعاليات كان 
من أبرزها الس��باقات الشعبية للخيل يف 
منطقة بر س��ار ومس��ابقات الزي العريب 
والكوبوي وقفز الحواجز ومس��رية الخيل، 
فضال عن مس��ابقة ج��امل الخيل العريب 

الت��ي أقامتها املحافظة بالتعاون مع لجنة 
خيالة البحرين يف قرية الشاخورة.

شارك يف املهرجان 100 فارس وفارسة من 
جمي��ع الفئات تم تقس��يمهم إىل أربعة 
أشواط، حيث خصص الشوط األول لفئة 
الناش��ئة، وشارك فيه 30 متسابقا، والثاين 
مختلط ش��ارك فيه 30 متس��ابقا 15 من 
فئة الناشئة، و15 من الشباب. أما الشوط 
الثالث، فكان لجميع الفئات، وشارك فيه 
30 فارس��ا، فيام ش��ارك يف الشوط الرابع 
واألخري م��ا يقارب ال� 15 من الفرس��ان، 
وقد أس��فرت نتائج هذه األش��واط عن 
فوز الفارسة “حس��نا التناك عىل الجواد 
جامي” يف الش��وط األول، والشوط الثاين 
فاز ب��ه الفارس “باس��ل ال��دورسي عىل 
الحصان أرجنتيني”، وفاز “الفارس محمد 
ريض ع��ىل الج��واد كونتندر” بالش��وط 
الثالث. أما الش��وط الرابع واألخري، فقد 
فاز به الفارس “س��لامن فرج عىل الجواد 

ماي برشيس”.

دوري ناصر بن حمد للجامعات يؤسس مرحلة جديدة للبرامج الرياضية الشبابية

محافظ الشمالية يرعى مهرجان الميثاق للفروسية

توسيع نطاق المبادرات... الجودر:

أقيم بإسطبل صحارى 

وزارة شؤون الشباب والرياضة

هشام الجودر

من المهرجان المحافظ يتوسط المكرمين

تأهل فريقا اليمن ومرص إىل املباراة 
النهائية يف مسابقة “الجاليات” لكرة 

القدم الشاطئية، واملقامة عىل هامش 
بطولة 98.4 لأللعاب الشاطئية للمراكز 

الشبابية يف نسختها الرابعة التي تنظمها 
وزارة شؤون الشباب والرياضة مبناسبة 

ذكرى ميثاق العمل الوطني عىل ملعب 
االتحاد البحريني لكرة القدم.

تأهل اليمن جاء بعد حصده )4( نقاط 
من فوزين عىل حساب املغرب واألردن 

بركالت الرجيح. أما صعود الفريق 
املرصي، فجاء بصعوبة كبرية؛ كونه خرس 

اللقاء األول أمام فلسطن بركالت الرجيح، 
ومن ثم فاز عىل غانا بثالثة أهداف 

مقابل هدف، لتعطيه فارق األهداف 
الحق يف بلوغ النهايئ بعدما تساوى مع 

غانا برصيد )3( نقاط لكٍل منهام.

اليمن يقلب التوقعات

يف املباراة األوىل، كانت األمور تشري إىل 
تفوق رصيح للمغرب الذي نجح يف إنهاء 

الشوط األول، وهو متفوق عىل اليمن 
بثالثة أهداف مقابل هدف، لكنه فقد 

تركيزه يف الشوط الثاين، وهذا كلفه نجاح 
الجالية اليمنية يف إحراز هدفن متتالين 
مام أدى لتعادل الفريقن )3/3(، ليتحول 

الحسم لركالت الرجيح، وفيها انترص 
اليمن بهدفن دون مقابل.

أهداف الجالية اليمنية أحرزها محمد 

طاهر، وإبراهيم طالل وصالح نرص. أما 

أهداف الجالية املغربية، فأحرزها هشام 

عفيف، وشهيد أرجيل وخالد مغراوي.

ويف ثاين مباريات املجموعة األوىل، متكن 

اليمن مرة أخرى يف الخروج منترصا 

وبركالت الرجيح بهدفن مقابل واحد، 

وذلك بعدما تعادل مع الجالية األردنية 

بهدف مقابل هدف يف الوقت األصي من 

املباراة.

اليمن وعىل رغم تألقه يف هذه املباراة 

من خالل صنعه العديد من الفرص عىل 

مرمى منافسه، إال أن األردن نجح يف 

إحراز هدف التقدم عرب بشار جامل، 

لكن اليمن مل ييأس، ونجح يف خطف 

هدف التعادل عن طريق خالد الحديبي، 

ليتحول الحسم لركالت الرجيح وفيها 

ُحسمت األمور ملصلحة الجالية اليمنية.

آخر مباريات املجموعة غابت عنها اإلثارة 

والندية؛ ألنها كانت تحصيل حاصل، كون 
أن األردن واملغرب فقدا فرصة التأهل 
للمباراة النهائية، هذه املباراة ُحسمت 
ملصلحة الجالية املغربية بهدفن مقابل 
هدف، سجل هديف الفريق الفائز شهيد 
أرجيل ومحمد فكاك، فيام أحرز هدف 

األردن عادل فرحان.

مصر تنجو وتتأهل

ويف املجموعة الثانية، تعرضت مرص 
لهزمية مفاجئة أمام فلسطن، وذلك 
بركالت الرجيح )1/2(، بعدما انتهى 

الوقت األصي بالتعادل هدف مقابل 
هدف، حيث أحرز هدف فلسطن 

أسد إبراهيم، فيام هدف مرص جاء عن 
طريق عمرو زيدان.

أما يف ثاين مباريات املجموعة، فقد 
قدمت فيها الجالية الغانية عرض فني 

قوي من الناحية الهجومية، وهذا مكنها 

من تحقيق فوز رصيح عىل فلسطن 

بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.

أهداف الغانين أحرزها فرانسيس 

وكويب )هدفن(، أما هدف فلسطن، 

فجاء عن طريق أسد إبراهيم.

ويف آخر مباريات الدور التمهيدي، 

كانت مرص بحاجة للفوز بفارق هدفن 

حتى تضمن الصعود للنهايئ، يف حن 

كان الفريق الغاين الذي حظي بحضور 

جامهريي من الجالية الغانية بحاجة 

للفوز أو حتى الخسارة بفارق هدف 

ليك يتأهل للمباراة النهائية، لكن 

أبناء مرص نجحوا يف تحقيق النتيجة 

املطلوبة، وهي الفوز بفارق هدفن 

ليتأهلوا للنهايئ ملالقاة اليمن، إذ انتهت 

املباراة بثالثة أهداف مقابل هدف.

الجالية املرصية بدأت اللقاء بقوة 

وأحرزت الهدف األول عرب هشام 
حمدي، ليك الرد الغاين جاء رسيعا 

عرب كوبيويف الشوط الثاين خطف أبناء 
مرص هدفن متتالين عرب عمرو زيدان 

وطارق الرفاعي؛ ليتأهلوا إىل النهايئ 
الذي سُيلعب يف السادس والعرشين 

من شهر فرباير الجاري.

اليوم تبدأ مباريات الكرة 
الطائرة

تبدأ اليوم األحد مباريات الدور 
التمهيدي ملسابقة الكرة الطائرة 

بلقاء مركز شباب سافرة ومركز شباب 
سلامباد يف الرابعة والنصف، وبعدها 

يلتقي مركز شباب السنابس ومركز 
شباب السهلة الشاملية يف الرابعة 

وخمسن دقيقة، ويف الخامسة وعرش 
دقائق يلعب مركز شباب القادسية 

ومركز شباب البحري، ويلتقي مركز 

شباب الرفاع الرشقي ومركز شباب 

السهلة الجنوبية يف الخامسة والنصف، 

ويتواجه مركز شباب مدينة عيىس 

مع مركز شباب كرزكان يف الخامسة 

وخمسن دقيقة، ويف املباراة السادسة 

يالقي مركز شباب صدد منافسه 

مركز شباب الوسطى )2( يف الساعة 

السادسة وعرش دقائق، ثم يتالقى مركز 

شباب دمستان ومركز شباب أبوصيبع 

يف السادسة والنصف، ويلعب مركز 

شباب أبوقوة ومركز شباب الشاخورة 

يف السادسة وخمسن دقيقة، ويلعب 

مركز شباب البسينت ومركز شباب سند 

يف السابعة وعرش دقائق، ويف الساعة 

السابعة والنصف يواجه مركز شباب 

كرانة نادي داركليب، ويف السابعة 

وخمسن دقيقة يلعب نادي املعامري 

مع مركز شباب املحرق، ويف املباراة 

قبل األخرية من الدور األول يلعب 

مركز شباب الوسطى )1( مع مركز 

شباب مدينة حمد النموذجي يف 

الثامنة وعرش دقائق، ويف آخر مباريات 

الدور األول يلتقي مركز شباب مدينة 

زايد ومركز شباب الحورة والقضيبية يف 

الثامنة والنصف، وتقام مباريات الدور 

الثاين يوم غٍد اإلثنن بست مباريات.

جانب من المنافسات

اليمن ومصر إلى نهائي “الجاليات” ببطولة 98.4 الشاطئية
بعد منافسات قوية 

ضاحية السيف        اللجنة اإلعالمية
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حف��ل نهايئ كأس جاللة امللك لكرة 
الق��دم للموس��م الج��اري -2017

2018 بالعديد من املجريات سواء 
داخل املستطيل األخرض أو خارجه.
األمر األهم الخاص بالتتويج تكفل 
به نادي النجمة بعد إحرازه اللقب 
للمرة السادس��ة يف تاريخه )الثالثة 
باسم نادي النجمة(، بعد أن تخطى 
املحرق يف النه��ايئ بركالت الرتجيح 
إثر انتهاء املباراة يف الوقتني األصيل 

واإلضايف بالتعادل )1-1(.
النجاموي��ة بكل  لق��ب اس��تحقه 
جدارة قياس��ا وعطفا عىل ما قدمه 
فريق املدرب الوطني عيل عاشور، 
والذي عرف جي��دا كيفية الترصف 

يف املب��اراة والدخ��ول بق��وة منذ 
البداي��ة، وه��و األمر ال��ذي أربك 
حس��ابات فريق امل��درب الوطني 

سلامن رشيدة.
املح��رق وكعادته بع��د عودته يف 
الدقائ��ق األخ��رة، إال أن��ه مل يكن 
الرتجيحي��ة،  ال��ركالت  يف  موفق��ا 
خصوصا بعدما ضاعت أول ركلتني 
للنجمة، لك��ن تألق حارس النجمة 
س��يد ش��ر علوي نجح يف التصدي 
ل��ركالت املح��رق، إذ منع 3 ركالت 
منه��ا حاس��مة لالعب إس��امعيل 
عبداللطيف، الذي لو س��جل لكان 

املحرق بطال.
وبخ��الف م��ا ج��رى ب��ني الالعبني 

داخ��ل امللع��ب من تناف��س قوي 
وإث��ارة كب��رة نحو الظف��ر بأغىل 
الك��ؤوس، فإن أم��ورا أخرى كانت 
مميزة تنظيميا وجامهريا وإعالميا 

أظهرت النهايئ يف أبهى حلة.

22 يتيًما

شارك 22 طفال يتيام يف عملية 
دخ��ول طريف املب��اراة النهائية 
لكأس امللك قبل بدايتها، وذلك 
بعد توجيهات من رئيس اتحاد 
الكرة الش��يخ عيل ب��ن خليفة 
لتفعي��ل الرشاك��ة املجتمعية، 
وذلك عر التنسيق مع املؤسسة 

الخرية امللكية.
كام قام باألطف��ال بعد عملية 
الدخ��ول مع الالعبني بالس��الم 
عىل نائب راعي الحفل، ممثل 
الخرية  لألع��امل  امللك  جاللة 
وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، يف حني خصص االتحاد 
مدرج��ات  يف  منطق��ة  أيض��ا 
امللعب لحض��ور مجموعة من 
األيت��ام واألرامل املس��جلني يف 

املؤسسة.

“البالد سبورت” يسلط الضوء على نهائي كأس الملك لكرة القدم
إثارة داخل الملعب وتميز خارجه

أحمد مهدي

سمو الشيخ ناصر بن حمد يصافح األيتام

أكد الحكم الدويل املونديايل 
السابق جاسم مندي أن 

طاقم تحكيم املباراة النهائية 
لكأس امللك قدم لقاء بامتياز 

وبكل اقتدار. وكان الحكم 
عبدالشهيد عبداألمر قد أدار 

املباراة، وعاونه املساعدان 
عبدالله صالح وأحمد جابر، 

والحكم الرابع محمد بونفور، 

يف حني كان خليفة الدورسي 
مراقبا للمباراة، وجاسم 
محمود مقيام للحكام.

وأشار مندي يف ترصيحه ل� 
“البالد سبورت” إىل أن الحكم 

أدار املباراة باقتدار، كام 
تعامل

مع الالعبني بصورة حضارية.
ولفت إىل متيز الحكم باللياقة 

البدنية طوال املباراة رغم 
امتدادها للوقتني اإلضافيني، 

وهو األمر الذي أهله للتواجد 
قريبا من اللعب والالعبني، 

مؤكدا استحقاق الطاقم 
التحكيمي لإلشادة بناء عىل 

ما قدمه من مستويات 
متميزة طوال املباراة وقرارات 

موفقة.

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: 
أجري يوم أمس األول )الخميس( 

السحب عىل الجوائز املخصصة 
للجامهر الحارضة لنهايئ “أغىل 

الكؤوس” كأس جاللة امللك، 
وذلك بعد ختام املباراة التي 

جمعت النجمة باملحرق وانتهت 
بفوز النجمة وتتويجه بطال.

وكان االتحاد البحريني لكرة 
القدم خصص 32 جائزة 

للجامهر؛ إميانا منه بأهمية 
الحضور الجامهري يف إنجاح 

اللقاء والعرس الختامي للبطولة، 
كان من بينها 8 سيارات.

وأرقام التذاكر الفائزة هي: 
 ،43803 ،42375 ،42597
 ،42444 ،19219 ،58256
 ،15939 ،40337 ،19951
 ،43216 ،18650 ،53118
 ،19061 ،53565 ،19036

 ،19518 ،50937 ،16234

 ،50473 ،42376 ،52687

 ،57315 ،42141 ،56802

 ،52622 ،57971 ،42901

 ،17106 ،52070 ،19002

.19043 ،54301

ويدعو االتحاد أصحاب األرقام 

الفائزة إىل الحضور ملقره بالرفاع 

يوم األربعاء املقبل املوافق 21 

فراير الجاري، وذلك يف الفرتة 

الصباحية من 10 حتى 12 

ظهرا، ومن 5 وحتى 6 مساء، 

مع رضورة اصطحاب البطاقة 

الذكية.

التحكيمي للطاقم  ومقتدرة  متميزة  الملكقيادة  ك��أس  نهائي  في  الجمهور  بجوائز  الفائزين  عن  اإلع��الن 

طاقم تحكيم المباراة النهائية
من عملية السحب على الجوائز

جاسم مندي

جانب من المباراة

)ت�سوير: عبدالر�سول احلجريي(

حضور غفير
شهدت املباراة حضورا 

جامهريا مميزا من 
جانب رابطتي الناديني، 

وشكلتا صورة فنية رائعة 
من عىل مدرجات استاد 

البحرين الوطني بالتفاعل 
الكبر واألهازيج الجميلة التي تغنى بها الطرفان.

جامهر النجمة جلست ميني املنصة الرسمية، واملحرق يسارها، كام شهدت 
املدرجات املقابلة للمنصة حضورا كبرا أيضا.

وبالشك، فإن الجامهر تعد ملح كرة القدم وحضورها أثرى املباراة النهائية 
عىل جميع األصعدة، قبل أن تعيش الجامهر النجاموية فرحة اللقب مع 

نهاية الركالت الرتجيحية وحسمها، كام عاشت فرحة كبرة مع الالعبني 
داخل أرضية امللعب بعد انتهاء مراسم التتويج ووصوال لالحتفال يف مقر 

النادي بالجفر.

جانب من الجمهور

ق��دم عضو مجل��س إدارة نادي البديع 
رئي��س اللجن��ة الرياضية أن��ور خليفة 
الدورسي جزيل ش��كره باس��مه وباسم 
العب��ي ومنتس��بي الن��ادي إىل العضو 
البل��دي عبدالل��ه ابراهي��م الدورسي؛ 
لوقوف��ه الدائ��م م��ع الفري��ق األول 
وتشجيعه املس��تمر له، وآخرها تكرميه 
له��م مبناس��بة الف��وز ع��ىل املناف��س 
التقليدي الحالة يف الجولة قبل املاضية.
وأضاف رئيس اللجنة الرياضية بأن هذا 
التكري��م جاء يف وقته املناس��ب؛ كونه 
يأيت من ش��خصية مرموق��ة يف املنطقة 
وله��ا ثقلها ومحبتها ب��ني أهايل البديع 
وجمه��ور الفريق الويف وكذلك أىت هذا 
التكري��م حافزا لالعب��ني لتقديم كل ما 
لديهم فيام تبقى م��ن مباريات دوري 
الدرجة الثانية، وتحقيق الحلم بالعودة 

إىل مص��اف دوري الدرج��ة األوىل من 
جديد. يذكر بأن تكريم العضو البلدي 
ش��مل العبي الفريق األول لكرة القدم 

كاف��ة، كام ق��دم كاب��ن الفريق حمد 
محمد ال��دورسي قميص الفريق هدية 
للعضو البلدي عرفانا من العبي الفريق 

لهذه البادرة الطيب��ة، فيام قدم رئيس 
مجل��س اإلدارة عيل حس��ني الدورسي 

درعا تذكاريا بهذه املناسبة. 

ن�����ادي ال���ب���دي���ع ي��ث��م��ن دع����م ال���دوس���ري
نادي البديع

تسليم قميص نادي البديع لعبداهلل الدوسري

علي مدن العب يناير 
NBB في دوري

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: 
اختارت لجنة اختيار أفضل 
العب، العب فريق النجمة 

عيل مدن ليحصل عىل جائزة 
أفضل العب يف شهر يناير 

بدوري بنك البحرين الوطني 
ألندية الدرجة األوىل لكرة 
القدم. وجاء عيل مدن يف 

املقدمة متفوقا عىل العب املحرق إسامعيل 
عبداللطيف الذي جاء ثانيا، والعب املالكية 

أحمد يوسف الذي حل ثالثا وفق لتقييم 
اللجنة. وتضم اللجنة كال من: بدر سوار، فارس 
الدورسي، عبدالرحمن املاليك ومحمود املختار. 

وسيتسلم عيل مدن الجائزة الخاصة به واملقدمة 
من بيت السفر، وذلك عىل هامش مباراة 

فريقه مع املحرق ضمن الجولة 13 لدوري بنك 
البحرين الوطني.

علي مدن
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يواص��ل النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحريني لرياض��ة ذوي اإلعاقة 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، 
تدريبات��ه اليومية اس��تعدادا للمش��اركة 
مبنافس��ات ال��وزن الخفي��ف يف بطول��ة 
س��تقام  الت��ي  #أقوى_رجل_بحرين��ي، 
تحت رعاية س��موه، وبتنظيم من املكتب 
اإلعالم��ي لس��موه تحت ش��عار #خلك_
وحش بخليج البحري��ن يف الفرتة من 22 
حتى 24 فرباير الجاري، والتي وجه سموه 
بتخصي��ص ريعها لدعم م��رىض الرسطان 
بحمل��ة #كلنا_معك_خلك_وحش، والتي 
ت��أيت ضم��ن مب��ادرات س��موه الداعمة 

للمجالني اإلنساين والريايض.
ويخوض سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة تدريباته حس��ب األلعاب الرئيسة 
للبطولة، حيث يتدرب سموه وفق برنامج 
متكامل وضعه ليصل من خالله للجهازية 
املثالي��ة قبل انطالق منافس��ات البطولة، 
التي ستشهد مش��اركة واسعة من جانب 
الش��باب البحرين��ي واملقيم��ني مبملك��ة 

البحرين.
وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة أن مش��اركته يف البطولة 
تأيت تحفي��زا للش��باب البحريني لخوض 
هذه التجربة الفري��دة، وإظهار قدراتهم 
الفنية والجس��انية، مشريا سموه إىل أنه 
حريص ع��ىل دعم الطاقات الش��ابة؛ من 
أج��ل وصولها إىل أعىل املس��تويات، مبينا 
س��موه أن تدريبات��ه تش��هد ق��وة عالية 
خصوصا أن املنافس��ة لن تكون س��هلة يف 
البطولة، موضحا س��موه أن األيام املقبلة 
سيكون عىل أتم االستعداد لخوض البطولة 

من خ��الل الوصول لكامل الجاهزية التي 
متنحه املشاركة القوية يف هذا الحدث.

وقد أش��اد س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة باملش��اركة الواسعة من جانب 
الش��باب البحريني يف هذه البطولة التي 
تق��ام ألول مرة، موضحا س��موه أن هذه 
املش��اركة الكب��رية ستس��اهم يف نج��اح 
هذا الح��دث، والذي س��يحقق األهداف 
الت��ي رس��مها س��موه من  والتطلع��ات 
خ��الل إقامة هذه البطولة، عرب تش��جيع 
الش��باب ع��ىل مارس��ة مختل��ف أنواع 
الرياض��ات، ودفعهم نح��و التحيل بالقوة 
يف  املنافس��ة  ع��ىل  واإلرصار  والتح��دي 
مختل��ف البط��والت، والذي سيس��هم يف 

ظهور مواهب رياضية جديدة قادرة عىل 
خدمة الرياضة البحرينية، مؤكدا س��موه 
أن مثل هذه البطوالت تكس��ب الشباب 
اللياق��ة البدني��ة العالي��ة الت��ي متنحهم 
الصحة والجسم السليم، وتدفعهم العتبار 
أن الرياض��ة هي النم��ط الصحي املالئم 
للجميع الذي يقلل من اإلصابة باألمراض 

السيا املزمنة.
وب��نينّ س��موه أن املش��اركة الواس��عة يف 
البطولة من الش��باب وأصحاب القدرات 
الجس��انية العالي��ة، تدفع��ه ملزيد من 
الطم��وح والتح��دي لخ��وض البطول��ة، 
والس��عي لتحقيق أفضل النتائج، مش��ريا 
س��موه إىل أن تواج��د ه��ؤالء الالعب��ني 

س��يجعل املنافس��ات أكرث إث��ارة وندية، 
متوقعا س��موه أن تظهر البطولة مبستوى 
فني مرتف��ع للغاي��ة، مضيفا س��موه أن 
التدريب��ات التي يخوضها منقس��مة عىل 
أقسام عدة، حيث خاض يف الفرتة السابقة 
تدريبات مكثفة، ثم توجه سموه لخوض 
تدريب��ات ع��ىل األلعاب التي سيش��ارك 
فيه��ا، منوها س��موه يف الوق��ت ذاته أن 
هذه األلعاب تحتاج جهدا كبريا؛ من أجل 

الوصول إىل أبعد نقطة يف املنافسات.
وق��ال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة: “لق��د تابعنا عن ق��رب الجهود 
الكب��رية التي تبذلها اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة لإلعداد والتحضري وتهيئة األجواء 

املالمئ��ة النطالق��ة البطولة، ع��رب تجهيز 
املعدات الخاصة باملسابقات واالنتهاء من 
تجهيز املالبس الخاصة باملشاركني وتجهيز 
املوقع الذي س��يحتضن املنافس��ات، وكل 
ذلك س��يكون ل��ه بالغ األث��ر اإليجايب يف 
إبراز وإنجاح هذا الحدث”، مثمنا سموه 
رعاية الرشكات واملؤسس��ات املساهمة يف 
للبطولة، مؤكدا أن تلك الرعاية ستنعكس 
بش��كل كبري ع��ىل نج��اح ه��ذا امللتقى 

الريايض األول من نوعه باململكة.

4 أيام عن االنطالقة

ب��دأ العد التنازيل إلقام��ة بطولة #أقوى_
رجل_بحريني، حيث يفصلن��ا أربعة أيام 

فق��ط ع��ن انطالقة ه��ذا الح��دث الذي 
يش��هد حتى اآلن مش��اركة 750 مش��اركا 
يف املسابقات الرئيس��ة ومسابقة األطفال 
واملس��ابقات املصاحب��ة. وال ي��زال الباب 
مفتوحا للمش��اركة يف مس��ابقات األطفال 
واملس��ابقات املصاحبة، بع��د أن أغلق يف 
وقت س��ابق باب التس��جيل للمسابقات 
الرئيس��ة، حيث ميكن املش��اركة يف هاتني 
املس��ابقتني عرب التسجيل من خالل املوقع 

. bhrstrongestman.com :اإللكرتوين
وقد كثفت اللجنة املنظمة العليا برئاس��ة 
عمر عبدالعزيز بوكال للبطولة تحضرياتها 
للبطولة من خ��الل توجيه اللجان العاملة 
مبضاعف��ة الجه��ود؛ م��ن أج��ل الوصول 
للجاهزي��ة املثالية التي تس��بق االنطالقة 

يوم الخميس املوافق 22 فرباير الجاري.
وقام��ت اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا بزيارة 
ميدانية ملوقع البطولة ب�#خليج_البحرين، 
حي��ث اطلع��ت ع��ىل آخر املس��تجدات 
التحضريي��ة والرتتيب��ات الخاص��ة بتجهيز 
املوق��ع قبل انطالقة الحدث يوم الخميس 

املقبل. 
وق��د أك��د عم��ر عبدالعزيز بوك��ال أن 
جاهزية املوقع وصلت إىل نس��بة 90 %، 
مضيف��ا أن اللجنة س��تنتهي من الرتتيبات 
كافة خالل اليومني املقبلني، والذي يسبق 
بدء املنافس��ات يف موعده املحدد، مشريا 
إىل أن اللجن��ة اس��تطاعت أن تنفذ خطة 
اإلع��داد والتحض��ري بالش��كل املثايل وفق 
الف��رتة الزمني��ة املطلوبة، مثمن��ا الجهود 
الكبرية التي بذلها روؤساء وأعضاء اللجان 
العامل��ة والفرعي��ة، متمني��ا أن تحق��ق 
البطولة النج��اح املطلوب ال��ذي يعكس 
تطلعات س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 

خليفة.

خالد بن حمد يستعد بقوة لبطولة أقوى رجل بحريني
الخفيف ال�����وزن  م��ن��اف��س��ات  ف���ي  ي���ش���ارك  س��م��وه 

اللجنة اإلعالمية       بطولة أقوى رجل بحريني

خالد الرميحيبرقش المنصوري

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل البرنامج التدريبي

تأل��ق صق��ار البحري��ن، وحقق��وا نتائج 
متمي��زة يف فعاليات مس��ابقة النس��خة 
السادس��ة لبطول��ة فخر األجي��ال للصيد 
بالصقور التي ينظمه��ا مركز حمدان بن 
محم��د إلحياء ال��رتاث بدول��ة اإلمارات 
العربية املتحدة، حي��ث تعد ثاين أضخم 
بطوالت هذا املوس��م وتق��ام يف منطقة 

الروية يف ديب اإلماراتية.
واس��تطاع 3 صقار م��ن البحرين تحقيق 
املرك��ز األول يف املس��ابقات، حيث متكن 
الصق��ار برق��ش محم��د املنص��وري من 
الحصول عىل املرك��ز األول يف فئة الحرار 
)فروخ(، والصقار خال��د مبارك الرميحي 
حص��ل عىل املرك��ز األول يف فئ��ة الحرار 
إبراهي��م  س��عد  والصق��ار  )جرن��اس(، 
فئ��ة  باملرك��ز األول يف  ف��از  البوعين��ني 

الشواهني )فروخ(.
وبهذه املناس��بة، أكد ممثل جاللة امللك 
لألعال الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة أن النتائج 
تؤكد املس��توى الكبري الذي متتلك مملكة 
البحرين يف مس��ابقات املوروث الشعبي 

الت��ي تحظى بدعم واهت��ام من عاهل 
الب��الد جالل��ة امللك حمد ب��ن عيىس آل 
خليفة، مشريا إىل أن دعم جاللته املستمر 
س��اهم  الش��عبي  امل��وروث  لرياض��ات 
بتحقي��ق النتائج املتميزة يف املش��اركات 

الخارجية.
وأش��اد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بالنتائج الطيبة التي حققها صقار 
البحرين يف املس��ابقة الكربى يف اإلمارات 
الش��قيقة، مش��ريا س��موه إىل أن ه��ذه 

النتائج مثار جهد ومثابرة الصقارين الذين 
يسعون عىل الدوام بإبراز مستوى مملكة 

البحرين يف املحافل الخارجية.
وأوضح س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن��ه حريص عىل دع��م رياضات 

املوروث الش��عبي، ومن بينها مسابقات 
الصي��د بالصق��ور، مؤكدا س��موه إىل أن 
مس��ابقة س��موه للصقور والصيد كانت 
خ��ري اس��تعداد للصقاري��ن البحريني��ني 
يف املش��اركات الخارجي��ة والنتائ��ج التي 
تحققت مثرة من مثار املس��ابقة، مش��يداً 
باإلمكانات العالية الت��ي ميتلكها صقارو 
البحري��ن الذي��ن متكن��وا من رف��ع علم 
مملكة البحرين عاليا يف املسابقة الكبرية 

يف ديب اإلماراتية.
وقال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة إن ه��ذه النتائ��ج تعطينا الحافز 
الكب��ري ملواصلة دعم رياض��ات املوروث 
الش��عبي والس��ري عىل رؤية عاهل البالد 
جالل��ة امللك حمد ب��ن عيىس آل خليفة، 
مضيفا سموه إىل أن الفرتة املقبلة ستكون 
أكرث عطاء من الصقارين، ومتمنياً سموه 
كل التوفيق والنجاح لصقاري البحرين يف 

املشاركات الخارجية.

تألق صقار البحرين في بطولة فخر األجيال بدبي 
تغطية       اللجنة اإلعالمية

سجل مهرجان )BBK( لرباعم التنس 
الذي أقام��ه نادي البحري��ن للتنس 
يف يوم الجمعة املايض مش��اركة 100 
ناشئ وناشئة من ماريس لعبة التنس، 
وأقيم املهرجان ضمن فعاليات بطولة 
 )BBK( والكوي��ت البحري��ن  بن��ك 
املفتوحة لناشئي التنس، التي ينظمها 
الن��ادي يف الفرتة م��ن 7 – 21 فرباير 
الجاري تحت رعاية الرئيس التنفيذي 
لبنك البحرين والكويت رياض ساتر، 
ومأل براع��م الكرة الصف��راء مالعب 
نادي البحرين للتنس حيوية ونشاطا 
ومه��ارة وإبداع��ا طوال الي��وم الذي 
أقيمت فيه جمل��ة من املباريات بني 
الالعب��ني الواعدي��ن يف رياضة التنس 
الطقس  البحرين، وس��اهم  مبملك��ة 
الش��توي الجميل يف تشجيع الالعبني 

عىل املش��اركة بكل حاسة وحيوية 
وإظهار ما ميتلك��ون من مهارة تبرش 
بجي��ل طيب يف هذا امليدان الريايض، 
وس��تكون له فرصه الحقيقية للمزيد 

من التطور وإتقان اللعبة.
للمهرجان،  العام  الربنامج  وبحس��ب 
انطلق��ت املباريات يف متام الس��اعة 
التاس��عة صباح��ا واس��تمرت طوال 
الي��وم بكل ما فيها م��ن إثارة وندية، 
ف��رتة  تخللته��ا  ال��ذي  الوق��ت  ويف 
راحة، وتأل��ق الالعب��ون البحرينيون 
يف مس��ابقة الفردي للفئ��ة العمرية 
8 س��نوات، حيث تأه��ل إىل املباراة 
النهائي��ة الالع��ب هاش��م التوب��يل، 
والالعب حس��ني جليل، وج��اء ذلك 
بعد فوز التوبيل يف الدور قبل النهايئ 
عىل الالع��ب مارك جوش��ني بنتيجة 

1-4 وفوز حس��ني جليل عىل مواطنه 
 ،4-2 بنتيجة  ال��دورسي  عبدالرحمن 
وقد تم اختيار ه��ذه املباراة النهائية 
لتكون واحدة من املباريات الرئيسة، 
والت��ي ستس��بق الحف��ل الختام��ي 

لبطولة بنك البحرين والكويت املقرر 
إقامتها يف مساء يوم األربعاء املقبل.

ويف مس��ابقة الف��ردي للفئة العمرية 
10 س��نوات تأهل إىل النهايئ املرشح 
األول الهن��دي جوبتا في��وم والالعب 

الباكس��تاين زين صديقي، وجاء ذلك 
بعد فوز جوبت��ا يف الدور قبل النهايئ 
عىل الالعب أحم��د بدر بنتيجة 6-2، 
وف��وز صديقي ع��يل الالع��ب ريان 
أحم��د بنتيج��ة 1-6. وتق��ام الي��وم 

مبارايت ال��دور قبل النهايئ ملس��ابقة 
الفردي لفئ��ة العمرية 12 س��نة، إذ 
يتقابل يوس��ف الش��هايب م��ع الفائز 
من لق��اء الربيطاين ترتيس��تان مانريز 
والكروايت مارو أجروكوفيتش ويتقابل 
التري  م��ارات  األوزباكس��تاين  الالعب 
مع الهندي س��وناواين، وتش��هد هذه 
املس��ابقة منافس��ات قوي��ة؛ نظ��را 
الالعب��ني  م��ن  ملش��اركة مجموع��ة 
املميزين، وأك��د القامئون عىل تنظيم 
ه��ذه البطولة عىل أن أب��واب نادي 
البحري��ن للتن��س مفتوح��ة للجميع 
والدع��وة عامة ملحبي لعب��ة التنس 
لالس��تمتاع مبباري��ات البطول��ة التي 
تقام يوميا عىل مالعب نادي البحرين 

للتنس بالجفري.

مشاركة واسعة في مهرجان BBK لبراعم التنس 

صورة جماعية للمشاركين في المهرجان
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 الطفولة والنشأة
اأم�ض���يت طفولت���ي يف الظه���ران باملنطق���ة 
ال�رشقية، اململكة العربية ال�ض���عودية، ودر�ضت يف 
مدار�س اخلرب حتى اأنهي���ت املرحلة الثانوية؛ لأن 

والدي كان يعمل فيها اآنذاك.
من���ذ طفولت���ي تعلقت بالط���ران؛ لأن منزل 
وال���دي كان يقع بالق���رب من املط���ار يف منطقة 
الظه���ران، وجميع الطائ���رات متر فوق �ض���مائنا، 
ولذا منذ ذلك احلني ع�ضقت الطائرات والطران، 
كما اأننا يف اإجازة ال�ض���يف نزور اأهلنا يف البحرين، 
ومنزل والدي مبنطقة الب�ض���يتني يقع قرب مطار 
البحرين الدويل، وكن���ت ليلًيا اأتنزه مع اأبناء خايل 

قرب املطار.
بع���د اأن اأنهي���ت درا�ض���ة املرحل���ة الثانوي���ة 
يف ال�ض���عودية، ع���دت اإل���ى البحرين وان�ض���ممت 
للعمل ب�رشكة ط���ران اخلليج، وكنت اأرغب وقتها 
اأن اأ�ض���بح طي���اًرا اإل اأنه���م اكت�ض���فوا بع���د اإجراء 
الفحو�ض���ات الطبي���ة اأنني م�ض���اب من���ذ الولدة 
بعم���ى األوان كلي ل ميكن عالجه، ولكن الإدارة يف 
ال�رشكة عر�ضت علي درا�ضة تخ�ض�ضات اأخرى؛ لأن 
معديل الدرا�ضي مرتفع، ولأن حلمي منذ الطفولة 
اأ�ضبحت ل اأ�ضتطيع حتقيقه �ضلمت اأمري اإلى اهلل؛ 
لأن لي����س هناك عالج.. مل اأياأ����س رغم اأنني حزنت 
كث���ًرا، فعندما جل�ض���ت مع امل�ض���وؤولني ب���اإدارة 
ط���ران اخلليج، عر�ض���وا علي درا�ض���ة تخ�ض����س 
جدي���د هو علوم اإدارة الف�ض���اء والطران، وبذلك 
�ضاأكون عملًيا قريًبا من الطائرات، قبلت عر�ضهم 
بدرا�ضة تخ�ض����س بكالوري�س علوم اإدارة الف�ضاء 
والط���ران، وابتعث���وين اإل���ى الولي���ات املتحدة 
الأمركي���ة مل���دة 4 �ض���نوات يف ولي���ة فلوري���دا 
الأمركي���ة، ونظًرا لأن معديل الدرا�ض���ي اجلامعي 
مرتف���ع، كما اأ�ض���لفت، وب�ض���بب ولعي و�ض���غفي 
بالط���ران، انخرطت يف الدرا�ض���ة وح�ض���لت على 

�ضهادة املاج�ضتر.
الآن عندم���ا اأتذكر هذا احل���وار اأحمد اهلل على 
اأنني م�ض���اب بعمى األوان، فما حققته الآن مل اأكن 
لأحقق���ه ل���و مل اأكن م�ض���اًبا، “َوَع�َض���ى اأَْن َتْكَرُهوا 
 ٌّ بُّوا �َضْيًئا َوُهَو �رشَ �َضْيًئا َوُهَو َخْرٌ َلُكْم َوَع�َضى اأَْن حُتِ
ُ َيْعَلُم َواأَْنُتْم َل َتْعَلُموَن”. )�ضورة البقرة،  َلُكْم َواهلَلّ
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رحلة العمل في “طيران الخليج”
عملت يف �رشكة ط���ران اخلليج ملدة 30 عاما 
يف دائ���رة التخطيط ال�ض���راتيجي، وكانت اأجمل 
30 عاًما ق�ض���يتها بالعمل فيها، اإذ كنت م�ضوؤول 
ع���ن الدرا�ض���ات الكبرة ل����رشاء وبي���ع الطائرات، 
وكن���ت دائًم���ا مقرًبا من اأي رئي����س تنفيذي؛ لأنه 
ي�ض���تخدمني كقامو�س ب�رشي ملعرف���ة جميع اأنواع 
الطائ���رات واأدائه���ا، ولذا عند حديثه���م عن �رشاء 
اأي طائ���رة وقب���ل بدء اأي درا�ض���ة ي�ض���األونني عن 
موا�ض���فاتها وهل تعتقد اأنها منا�ضبة، واإذا كانت 
اإجابتي )نعم(، يبا�رشون الدرا�ضة لرنى ما النتيجة 

النهائية.
كان العم���ل بال�رشكة ممتعا ج���ًدا؛ لأنني اأحب 
الطائرات اأي�ًض���ا، وعملي يف “ط���ران اخلليج” مل 
يكن كافًيا ل�ضد �ضغفي بالطائرات، لذا عدت اإلى 
هوايتي يف جتميع جم�ض���مات الطائ���رات، اإذ كنت 

اأجمع املج�ضمات قبل اللتحاق بال�رشكة ثم توقفت 
لفرة، وبداأت بتاأ�ضي�س �رشكة بدر مودلز.

“بدر مودلز”... بداية الرحلة
لدى تاأ�ض���ي�س �رشكة بدر مودل���ز كنت بحاجة 
اإل���ى 20 األف دين���ار لتمويل امل����رشوع يف بدايته، 
فدخل معي �رشيك �ضامت )هو من ي�ضاهم بتمويل 
امل����رشوع فقط( واتفقنا على العمل وكانت �رشاكة 
قوي���ة ج���ًدا اإل اأن���ه تعر�س حلادث �ض���يارة ودخل 
يف غيبوب���ة ملدة ع���ام كام���ل، يف ذات اليوم الذي 
و�ض���لت في���ه العمال���ة الأجنبي���ة لل�رشك���ة - قبل 
هبوط طائرتهم ب�ص���اعتني - وقبل احل�صول على 

التمويل منه.
ب���داأت العمل لوح���دي وكان �ض���اًقا؛ لأنني مل 
اأك���ن اأمل���ك التموي���ل ل����رشاء املع���دات واملكائن 
ودف���ع الإيج���ارات، فاملبل���غ ال�ض���غر الذي كنت 
اأملك���ه بداأت اأعمل به يف الأ�ض���هر الأولى اإ�ض���افة 
اإلى القرا�س من اأهلي، ثم �ض���افرت اإلى اأمركا 
للم�ض���اركة يف ذات املعار����س التي كنت اأ�ض���افر 
اإليه���ا ل�رشاء طائ���رات ل�رشكة ط���ران اخلليج قبل 
10 �ض���نوات، وبعت جم�ض���مات الطائ���رات مقدًما 
ا اأنني كنت اأعرف  مع خ�ضم 50 % عليها خ�ضو�ضً
اأنواع جم�ضمات الطائرات املرغوب فيها ومتكنت 
من احل�ضول على طلبات ل�رشاء جم�ضمات طائرات 
خ���الل 3 اأيام تتجاوز راأ�س املال الذي كنت اأتوقع 

احل�ضول عليه من ال�رشيك اآنف الذكر.
ثم �ضاركت يف معر�س ثان، وخالل عام واحد، 
اأ�ضبحت الطائرة التي كنت اأبيعها ب� 100 دولر، 
ب���� 350 دولرا )150 دين���اًرا(، والطائرات حالًيا 

تبداأ من 150 ديناًرا وت�ضل اإلى 10 اآلف دينار.
بداأت العم���ل يف �رشكة بدر مودل���ز اإلى جانب 

العم���ل ب�رشكة ط���ران اخللي���ج، وكان همي الأول 
العم���ل ب���� “طران اخللي���ج”، اأما العم���ل يف “بدر 
مودلز” فكان هواية، وحالًيا اأ�ض���بح الأ�ضا�س بعد 

تقاعدي من “طران اخلليج”. 
اأ�ض���عر بال�ض���عادة مع �رشك���ة “ب���در مودلز”؛ 
لأنني متكنت م���ن حتقيق اإجناز لبلدي، وم�رشوعي 
يعمل على ج���ذب اأموال اأجنبية اإلى داخل اململكة 
بن�ضبة تتجاوز 99 %، اإ�ضافة اإلى اأن جميع املواد 
اخلام امل�ض���تخدمة يف ت�ضنيع جم�ضمات الطائرات 
ا�ض���ريها من داخل البحرين، وبالتايل اأ�ض���اهم يف 
حتري���ك املحالت ال�ض���غرة التي تبيع الأخ�ض���اب 
وامل�ض���امر والبال�ضتيك وا�ض���ري كميات كبرة 
منه���ا، وهو م���ا ي�ض���عدين، وكذلك الأمر بالن�ض���بة 

لوجود الن�ضبة املطلوبة من العمالة املحلية.
ع���الوة عل���ى ذل���ك، عندم���ا اأ�ض���ارك يف اأكرب 
املعار�س يف اأوروبا واأمركا اأرفع ا�ض���م البحرين، 
وملدة 20 عاًما عرفوين ك� “بدر مراد”، واأنني من 
البحري���ن، ولي�س اأمًرا �ض���هال اأن اأرفع ا�ض���م بالدي 
يف املحاف���ل الدولي���ة، ويتواج���د الكث���ر بجناحي 
ا اأن املعار�س  ل�رشاء جم�ض���مات الطائرات خ�ضو�ضً

خم�ض�ضة لبيع الطائرات الكبرة.
ولالأ�ض���ف بعدما حققناه م���ن اإجناز ب�رشكة بدر 
مودلز على مدى 20 عاًما، جاءت يف الفرة الأخرة 
الزيادات غر املدرو�ضة للر�ضوم والكهرباء واملاء 
وغره���ا مما �ض���كل خطرا علينا، ول���ذا بداأنا ننقل 
جزءا من اأعمالنا وهي ت�ضنيع جم�ضمات الطائرات 
واليخ���وت اإلى خارج البحرين منذ �ض���هرين فقط، 
وذلك كما ذكرت ب�ض���بب الزيادة غر املح�ض���وبة 
يف الر�ضوم وال�رشائب املتوقعة، اإذ ل ن�ضتطيع يف 
املقابل زيادة اأ�ضعار املج�ضمات، يف حني �ضنبقي 
على جم�ضمات البيوت ب�ض���بب �ضعوبة نقلها اإلى 

خ���ارج البحرين. كما بداأنا خف����س العمالة بالفعل 
ونقل ور�ضة الطائرات واليخوت اإلى اخلارج.

تكريم... وجوائز
دخلت مو�ض���وعة غيني�س لالأرقام القيا�ض���ية 
ك�ض���احب اأك���رب ت�ض���كيلة متنوعة من جم�ض���مات 
الطائ���رات يف الع���امل متت���از بفخامته���ا وروعتها 
الع���ام 2000. واأعتز بعد نح���و 20 عاًما )اأكمل 20 
عاًما على تاأ�ض���ي�س بدر مودل���ز يف يوليو 2018( 
اأن حكوم���ة البحري���ن املوقرة كرمتن���ي ممثلة يف 
ويل العهد �ض���احب ال�ض���مو امللكي الأمر �ضلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة بجائزة البحرين لريادة الأعمال 
للع���ام 2017 بفئ���ة املوؤ�ض�ض���ات الوطني���ة ذات 

الطابع الدويل.
وكان �ض���عوري بال�ض���عادة ل يو�ض���ف عندما 
نودي ا�ض���مي وكرمت �ض���من 500 �رشكة م�ضاركة 
���ا اأنني كنت من الثالثة الأوائل  باجلائزة، خ�ضو�ضً
يف الع���ام 2016 لكنني مل اأف���ز، ويف العام 2017 
كنت من ب���ني الثالثة الأوائل ومل اأكن �ض���اأذهب؛ 
لأنن���ي كنت قد اأجريت عملي���ة يف قلبي، وبالفعل 
فك���رت بع���دم الذه���اب؛ لأن حف���ل التك���رمي مت 
تنظيمه بعد فرة قريبة من العملية، اإل اأن زوجتي 
ن�ضحتني بالذهاب والتواجد حتى لو مل اأفز، لأنني 

كنت من الثالثة الأوائل.
ذهبت اإلى احلفل، وعندما راأيت ال�ضحافيني 
وامل�ضورين تذكرت اأن ال�ضحافيني قبل 20 عاًما 
مل يقبلوا اإجراء لقاءات معي؛ لأنني وقتها مل اأحقق 
اإجناًزا م���ن وجهة نظره���م، ويف النهاية احرموين 
وقدروين وكتبوا عني. وبداأ ال�ض���حافيون الكتابة 
عن���ي يف البحري���ن اأول؛ لأن �ض���حيفة نيوي���ورك 
تامي���ز ن�رشت عني مق���ال ب�ض���اأن التقائي باملمثل 

الأمركي جون ترافلوتا ل�رشاء جم�ض���مات طائرات 
من �ضناعتي.

ولدى وقويف مع �ض���مو ويل العهد ن�ضيت كل 
�ضيء، وهو اأمر اأفتخر به لأبنائي.

كتاب جديد عن رحلة حياتي
اأع���د حالًي���ا لكت���اب يحم���ل عن���وان “البح���ر 
البنف�ض���جي” ب����4 لغ���ات، العربي���ة والإجنليزي���ة 
والفرن�ض���ية وال�ض���بانية، ويحكي ق�ضة طفولتي 
وكيف اأ�ض�ض���ت �رشكة ب���در مودلز وع���ن عملي يف 
�رشكة ط���ران اخلليج، والهدف م���ن الكتاب اأنني 
اأ�ضبت بعائق هو عمى الألوان، وحولته اإلى م�رشوع 
يعتم���د على الأل���وان، اإذ اإن �رشكت���ي معتمدة على 
تلوي���ن و�ض���باغة جم�ض���مات الطائ���رات، وجنحت 
وحققت �ضهرة عاملية ولدي زبائن يف جميع اأنحاء 

العامل، واأعمل يف بدر مودلز منذ 20 عاًما.
 واأهدف من الكتاب اأن يكون حافًزا، اإذ حولت 
العائ���ق اإلى دافع، واأمتنى من الآباء الذين لديهم 
اأبن���اء ذوو اإعاق���ة مماثلة األ يياأ�ض���وا، لأن اأبناءهم 

ي�ضتطيعون حتقيق اأف�ضل مما يتوقعون. 
والكتاب �ضي�ض���در يف �ض���هر يوني���و املقبل 
2018، اإذ مت النتهاء من كتابته باللغة الإجنليزية 
وحالًي���ا يف مرحلة التدقيق ثم �ض���يتم ترجمته ب�3 
لغات، اإذ �ض���يرجم اإلى الفرن�ضية يف فرن�ضا واإلى 

الإ�ضبانية باإ�ضبانيا واإلى العربية يف الكويت. 
كما �صي�ص���در م���ع الكتاب قر�ص م�ص���غوط 
E - )ضض���وتي باللغات الأربع وكت���اب اإلكروين 

ook(، اإ�ض���افة اإلى توزي���ع هدايا مع الكتاب لها 
عالقة بالطران، و�ض���اأبداأ جولة ترويجية له عقب 
تد�ض���ينه اأول يف البحرين، تبداأ خالل �ض���هر يوليو 
2018 اإل���ى فرباي���ر 2019 يف اأم���ركا، تتخلله���ا 
ج���ولت يف دول اخلليج لتوقي���ع الكتاب، وبعدها 
يف اأوروبا، و�ضت�ضتمر اجلولت الرويجية للكتاب 

ملدة عام كامل.

مشروع جديد 
so -“  أأعم���ل حالًي���ا على ت�ض���ميم برنام���ج
ware” مل�ضاعدة �رشكات الطران الكربى لإعداد 
درا�ض���ات على اأنواع الطائرات التي �ضي�ضرونها، 

بحكم خربتي يف جمال الطران ملدة 30 عاًما.

“البحر البنفسجي” 
يصدر في األسواق 

يونيو المقبل

 بدر مراد...  
تطويع عمى األلوان لمشروع طيران

 كرمه سمو ولي العهد... 
ودخل “غينيس” من أوسع أبوابها

• بدر مراد متحدًثا ل� “البالد” 	

• اأثناء تكرميه من �ضمو ويل العهد	

عملت بطيران الخليج 30 عاما في دائرة التخطيط االستراتيجي

جـــولــة تـرويجــيـة للكـتـاب تبــدأ يـولــيو

أمضيت طفولتي بالمنطقة الشرقية في السعودية بحكم عمل والدي

اأمل احلامد

يوؤم��ن بتحوي��ل �أي عائ��ق يو�جهه �إىل د�فع، ويرف�ض �ال�ست�س��ام و�لتخ��اذل، �إذ متكن من حتويل 

�لعقبات �لتي و�جهته يف م�س��اوير حياته �إىل جناح منقطع �لنظري، فحظي بتكرمي حملي وعاملي، 

�إذ مت �أخ��ري� تكرمي��ه من قب��ل ويل �لعهد �ساحب �ل�سم��و �مللكي �الأمري �سلمان ب��ن حمد �آل خليفة 

�ملوؤ�س�سات �لوطنية ذ�ت �لطابع  حينما فاز بجائزة �لبحرين لريادة �الأعمال للعام 2017 بفئة 

�ل��دويل، كم��ا دخ��ل مو�سوع��ة غيني���ض لاأرق��ام �لقيا�سية ك�ساح��ب �أك��ر ت�سكيل��ة متنوعة من 

جم�سمات �لطائر�ت يف �لعامل �لتي متتاز بفخامتها وروعتها يف �لعام 2000.

�سيفن��ا يف “لق��اء �الأحد” هذه �مل��رة، �سخ�سية فريدة وع�سامية ��ستطاع��ت بناء نف�سها وحتقيق 

�لنج��اح، ورف��ع ��سم �لبحري��ن يف �ملحافل �لعاملية، ع��ر حتويل هو�يته �إىل م�س��روع جتاري ناجح 

عل��ى جميع �الأ�سعدة. “�لباد” �لتقت خبري �لطائر�ت �لتجارية وموؤ�س�ض �سركة بدر مودلز، بدر 

مر�د، و�أجرت معه �للقاء �لتايل:

• ن�ضخة من الكتاب اجلديد 	
“البحر البنف�ضجي”
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ك�سفت رولز روي�س موتر كارز عن ا�سم 
�س���يارتها اجلدي���دة كلًي���ا واملطروحة لأول 
م���رة يف تاريخه���ا بخا�س���ية الدف���ع الرباعي 
بحي���ث �س���تحمل ال�س���يارة اجلديدة ت�س���مية 

“كولينان”.
هذا واأعلنت رولز روي�س قبل 3 �سنوات، 
وعلى �سفحات جريدة “الفاينان�سال تاميز” 
تطوي����ر �س����يارات ذات هي����كل مرتفع جديد 
بالكامل معيدة بذلك تعريف ال�سفر بفخامة، 

وجعله عملًي����ا يف خمتلف الظروف. ومنذ ذلك 
الي����وم، بقي العامل يف ترقب �س����ديد بانتظار 
�سيارة رولز روي�س اجلديدة هذه التي ك�رست 
القال����ب. الي����وم، انته����ى النتظار واأ�س����حت 

“كولينان” حقيقة. 
ويف تعلي����ق له، ق����ال الرئي�س التنفيذي 
لرول����ز روي�س موت����ور كارز، تور�س����ن مولر 
كولين����ان  ال�س����م  كان  “لطامل����ا  اأوتفو�����س 
يل����وح يف الأفق منذ اأن ك�س����فنا ع����ن م�رسوعنا 

اجلديد من����ذ �س����نوات قليلة. اإنها الت�س����مية 
الأك����ر مالءم����ة ل�س����يارة رول����ز روي�����س ذات 
الدفع الرباعي اجلديدة ول�سيما اأنها �سيارة 
م�س����قولة وهادف����ة تت�س����م بج����ودة وقيمة ل 
من����ازع لهما، وبح�س����وٍر يعيد حتدي����د معيار 
الفخامة احلقيقية. وعلى غرار اأ�س����خم ما�سة 
ل ت�سوبها �سائبة مت ا�ستخراجها على الإطالق 
يف الع����امل، اإنه����ا ت����رز مبثاليته����ا وتتف����وق 
بح�سورها على كل �سيارات فئتها الأخرى”.

“تيجو 7” من شيري 2018.. سيارة جديدة للشباب في البحرين

واملتميز مبزايا  الأحدث  اجليل   7 تيجو  متثل 
ف��ري��دة ت��ط��رح ل��ل��م��رة الأول����ى م��ن ���رسك��ة �سريي 
ال�سينية، املعتمدة على النجاح الذي حققته تيجو 
باأنها متثل تغرًيا وا�سًحا عن   7 تيجو  5، ومتيزت 
ال�سابقة   SUV �سيارات  لإن��ت��اج  املعتدل  اخل��ط 
ال�سبك  اأنها متميزة مبقدمتها مع  من �سريي، كما 
امللتوية  املقدمة  وم�سابيح  بو�سوح،  املتموج 

 .”boomerang“ بت�سميم
للمو�سة  املواكب  ال�سباب  ت�ستهدف  وه��ي 
الريا�سية.  و�سخ�سيتها  املتقدم  بت�سميمها 
الهيدروديناميكي  ال�����س��ي��ارة  ج�سم  وا�ستلهم 
الكهرومائية، بخطوط متثل  الطاقة  الريا�ضي من 

املقدمة  من  ال�سيارة  اأناقة  وتظهر  املياه،  تدفق 
الزينون  ال�سيارة  م�سابيح  اأما  واملقو�سة.  املتموجة 
فهي م�سكلة على �سكل رمح بو�سايدون الأ�سطوري، 
 ،SUV لتمزج بني الت�سميم الع�رسي وقوة �سيارات
خملب  مياثل  ب�سكل  م�سممة  اخللفية  وامل�سابيح 

النمر.
باجللد  ومك�سوة  ق�سبان  بثالثة  القيادة  عجلة 

الرائع  ال�سعور  الطبيعي، ومقاعد اجللد مثقبة توفر 
املتميزة.  اجل���ودة  على  ال�سوء  ت�سليط  خ��الل  م��ن 
اإلى جنب مع اأكر ت�سميم  وفتحة �سقف كبرية جنبا 
نافذة جانبية يخلق مق�سورة داخلية م�رسقة ووا�سعة. 
داخلية  بيئة  الذكي  ال��ه��واء  مكيف  يوفر  كما 
للركاب،  مريحة  قيادة  جتربة  اأي�سا  وي�سمن  هادئة 
اإ�سافة اإلى وحدة التحكم مع �سا�سة 9 بو�سات ملونة 

بالو�سوح العايل. واأكر من ذلك، زر واحد للتحكم عن 
وغريها  احلقيقي  الوقت  يف  املركبات  ور�سد  بعد، 
ال�سيارة  تزامن  ل�سمان  الذكية  التكنولوجيا  من 
ت�سنيف  على   7 تيغو  وح�سلت  وال��ع��امل.  والنا�س 
ال�سيارات  تقيم  برنامج  خالل  من  لل�سالمة  جنوم   5
فئة  ت�سنيف  على  ح�سلت  كما  ال�سيني.  اجلديدة 

اخلم�س جنوم مع 56.6 درجة.

وتاأتي ال�سيارة يف 3 م�ستويات هي على التوايل 
Luxury؛  و1.5   Luxury و2.0   comfort  2.0
لتعطي العمالء خيارات خمتلفة تتنا�سب مع اأذواقهم 
�سريي  من�سة  على  جميعها  ُبنيت  وميزانياتهم، 

Chery الديناميكية وال�سلبة. 
حمرك  على  منها  الرئي�س  امل��ودي��ل  ويحتوي 
ح�سانا   121 قوة  ينتج  لرتين  ب�سعة  ا�سطوانات   4

التع�سيق  بتقنية  يعمل  اوتوماتيكي  بناقل  ويت�سل 
ملvحرك  اإ���س��اف��ة   ،)CVT( امل�ستمر 
 1.5 �سعة  ا���س��ط��وان��ات   4 توربيني 
لرت يعمل بناقل حركة اوتوماتيكي 

مزدوج وينتج قوة 145 ح�سانا.
الت�سميم  ن��اح��ي��ة  م���ن  اأم�����ا 
 Chery ���س��ريي  تتميز  ال��داخ��ل��ي 
اجلديدة بتطعيماتها اجللدية الناعمة 
وعلى  العدادات  لوحة  حول  اأناقة  بكل  املتداخلة 
ع��دادات  لوحة  وت��اأت��ي  الداخلية.  الأب���واب  مقاب�س 
بوظائف  ُم����زودة  باللم�س  تعمل  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ارة 
الو�سائط املتعددة وبتقنيات عالية امل�ستوى توفر 
خيارات  توفريها  خالل  من  تفاعلية  جتربة  لل�سائق 
اإلى  ال�سيارة،  اإع���دادات  و�سبط  املكيفات،  �سبط 
جانب احتوائها على �سا�سة مقا�س 4.8 بو�سة بتقنية 

ال� LCD عالية اجلودة.

سيارات

إعداد: طارق البحار

“ني�سان” و  ال�رساكة بني �رسكتي  اإطار  يف 
“�سيكوكو اإلكرتيك” والتي تهدف اإلى ترويج 
يح�سل  الكهربائية،  ال�����س��ي��ارات  ا�ستخدام 
م�سرتو ال�سيارة ني�سان ليف اجلديدة يف غرب 
اليابان على نقاط ميكنهم ا�ضتخدامها يف دفع 

فاتورة ا�ستهالك الكهرباء. 
و�سيجمع عمالء �رسكة “�سيكوكو اإلكرتيك 
ليف  ني�سان  ���س��ي��ارة  ا���س��رتوا  مم��ن  باور”، 
اجلديدة، اعتباًرا من الأول من فراير، “نقاط 
يوندين” �سهرًيا بحد اأق�سى ملدة 3 �سنوات، 
ال�ستهالك  ف��ات��ورة  اإل���ى  �ست�ساف  وال��ت��ي 
الكهربائي ال�سهرية ل�ستخدامها اأثناء الدفع.

شراكة بين “نيسان” و “شيكوكو إلكتريك”

كولينان االسم الرسمي لسيارة رولز رويس  إطالق “فورد F-150 رابتر” رسمًيا في البحرين
اأطلق���ت �رسك���ة ف���ورد موت���ور، رائدة �س���ناعة 
ال�س���احنات يف اأمريكا، ال�س���احنة املنتظ���رة التي ل 
 F-150 يجاريها اأي �س���انع �س���يارات اآخر، ف���ورد
راب���رت 2017 اجلدي���دة كلًي���ا يف مملك���ة البحري���ن 
عر املوؤيد لل�س���يارات واأي�س���ا يف ال�رسق الأو�س���ط. 
واأ�س���افت فورد مزيًدا من خفة احلرك���ة والراعة، 
ومزاي���ا الراح���ة والقوة اإل���ى ال�س���احنة الأكر متانة 

وذكاء وقدرة على الإطالق.
ومت تطوير فورد F-150 رابرت، املتفرد باأدائه 
عل���ى الطرق الوع���رة عن جميع ال�س���احنات الأخرى، 
ح�سب طابع �س���احنات ال�س���باق “باها” Baja، عر 
حمركه امل�س���مم خ�سي�ًس���ا لهذا الغر�س، وهيكله 
ونظ���ام التعلي���ق الذين يتيح���ان له الق���درة على 
التنقل ب�رسعة وقوة عر الت�س���اري�س ال�س���حراوية 
ال�سا�سعة، اأو ت�سلق املنحدرات ال�سخرية القا�سية.
واعتم���اًدا عل���ى نف����س الهيكل امل�س���نوع من 
مزي���ج الأملنيوم فائق ال�س���البة وقاع���دة فولذية 
 ،F-150 معلب���ة بالكام���ل املوج���ود يف �س���احنات
اأ�س���بحت راب���رت 2017 اجلديدة اأخ���ف وزًنا مبقدار 

227 كيلوغراما من الطراز الأقدم.
وم���ع اإ�س���افة حم���رك EcoBoost جدي���د من 

اجلي���ل الث���اين عايل الق���درة، ونظام نق���ل حركة ب� 
10 �رسع���ات، حت�س���نت ن�س���بة ع���زم ال���دوران اإلى 
الوزن بحوايل 21 %، مع حت�س���ن بن�س���بة 23 % يف 
اقت�سادية ا�ستهالك الوقود ح�سب تقديرات وكالة 
حماي���ة البيئة الأمريكية مقارنة مع اجليل ال�س���ابق 

من رابرت. 
وينتج املحرك اجلديد من نوع اإيكوبو�ست قوة 
اأكر بكفاءة اأعلى من حمرك V8 احلايل �س���عة 6.2 
لرت، اإذ ت�سل قوة املحرك اجلديد اإلى 421 ح�ساًنا 
عند 6000 دورة يف الدقيقة، وي�س���ل عزم الدوران 
اإلى 678 نيوتن/ مرت عند 3750 دورة يف الدقيقة.
وتعليًقا على هذا الإطالق املتميز، قال املدير 
التنفيذي لدى فورد ال�رسق الأو�س���ط تريي �س���باغ 
“رابرت اجلديد م�سمم خ�سي�ًسا ليقدم الأداء الأمثل 
يف القي���ادة على الط���رق الوعرة، م���ن دون نقا�س، 
اإذ اإن راب���رت 2017 تعت���ر من اأف�س���ل ال�س���احنات 
املتوف���رة اأداًء عل���ى تلك الت�س���اري�س، واأحد اأجنح 
ال�س���احنات واأكرها �س���عبية حول العامل، كما اأنها 
تع���ر عن رغب���ة فورد املتاأ�س���لة يف ري���ادة ابتكار 

ال�ساحنات”.
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ت�س����تهل “فولك�����س واج����ن” عامه����ا م����ع العر�س 
العامل����ي الأول ملركبة طوارق اجلدي����دة. وبذلك تدخل 
ال�س����يارة الأكر حجما م����ن فولك�س واج����ن مرحلة جدي

vدة من م�س����ريتها. وت�س����تعر�س طوارق ق����وة العالمة 
بت�س����ميمها املع����ر وتقنياته����ا املبتكرة وخ�س����ائ�س 

التوجيه الديناميكية. و�س����يتم الك�س����ف العاملي الأول 
عن الطراز اجلديد يف ال�س����ني، التي هي اأقوى الأ�سواق 
العاملي����ة منوا لقط����اع ال�س����يارات الريا�س����ية متعددة 
الأك����ر مبيع����ا لعالم����ة  وال�س����وق   )SUV( الأغرا�����س

فولك�س واجن.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
السنة العاشرة - العدد 3414 

األحـد
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1919
ر�سمية  رحلة  اأول  اإق��الع 
ل��ل��ري��د اجل����وي م��ن اهلل 
الهند الريطانية  اأباد يف 
ن��اي��ن��ي ع��ل��ى بعد  اإل�����ى 
 6500 ح��ام��اًل  اأم��ي��ال   10

ر�سالة.

1913
 رميون بوانكاريه يتولى 

رئا�سة فرن�سا.

 1920
الأول  ال���ع���دد  ����س���دور   
م������ن ����س���ح���ي���ف���ة ف��ت��ى 
التي  الدم�سقية  ال��ع��رب 
معروف  الأدي���ب  اأن�ساأها 

الأرناوؤوط.

1930
 اكت�ساف كوكب بلوتو.

1953
طلبة  احت�����اد  ت��اأ���س��ي�����س 
و�سبيبة كرد�ستان العراق.

1965
ا���س��ت��ق��الل غ��ام��ب��ي��ا عن 

بريطانيا.

 1978
الثقافة  وزي����ر  اغ��ت��ي��ال 
يو�سف  الأدي���ب  امل�رسي 

ال�سباعي يف قر�س.

 1980
رف���ع ال��ع��ل��م الإ���رسائ��ي��ل��ي 
يف  اإ�رسائيل  �سفارة  فوق 
بعثة  اأول  وه��ي  القاهرة 
ع��ا���س��م��ة  يف  لإ����رسائ���ي���ل 

عربية.

إبراهيم الحوطي يصدر كتابه الجديد 
“عالقة األدب بالفن التشكيلي”

اأ�س����در الفنان الت�س����كيلي ومهند�س الديك����ور البحريني اإبراهي����م احلوطي كتابه 
اجلديد بعنوان “عالقة الأدب بالفن الت�سكيلي”. 

ويتناول الكتاب اأهم املراحل التاريخية يف الفن الت�سكيلي احلديث واأبرز مدار�س 
الفن الت�سكيلي منها الواقعية والتجريدية والتعبريية وال�سرييالية وغريها، اإذ ا�ستطاع 
الفن����ان احلوطي اأن يلخ�س جتاربه وخراته على مدى ال�س����نني الطويلة من خالل اإلقاء 
ال�س����وء على اأهم الفنانني املوؤ�س�سني للحركة الفنية عاملًيا، وكذلك اأ�سهر الر�سامني 
حول العامل من بينهم ليوناردو دافن�س����ي ومايكل اأجنلو وبابلو بيكا�سو وفين�سنت فان 
جوخ وغريهم. ويعتر الكتاب نقله نوعية ملا يت�س����منه من معلومات فريدة ومهمة عن 
تط����ور احلرك����ة الفنية ونظرة الفنان اإليها وحتليلها، اإذ اأ�س����بحت اأبرز واأهم الأعمال يف 

تاريخ الفن الت�سكيلي. 
يذك����ر اأن الفن����ان اإبراهيم احلوطي در�����س يف اإيطاليا باأكادميي����ة الفنون اجلميلة 

وعمل مهند�ًسا للديكور بوزارة �سووؤن الإعالم مبملكة البحرين.

أحداث

ابح���ث عن عم���ل اآخر ول تعل���ق اآمالك كلها 
بق�سة. 

من ال�ض���هل ح���ل امل�ض���اكل الأ�رشي���ة ب�رشط 
التحلي ببع�س احلكمة.

ل تهم���ل عالقات���ك الجتماعي���ة، فالأ����رسة 
تنتظر املزيد.

امل�س���اكل والفرح وجهان للحياة، فال تغرق 
يف احلزن.

ل تهم���ل عالقت���ك بزم���الء العم���ل، فه���م 
قرييبون منك.

ال�س���غط العايل الذي تعانيه ب�سبب القلق 
من امل�ستقبل.

ل تعتمد على حد�س���ك اليوم، فالأمور قد ل 
ت�سري على ما يرام.

قد تلجاأ لإجراء حتاليل طبية هذه الفرتة 
للحد من امل�سكلة.

قد تكون بحاجة للح�سول على اإجازة لفرتة 
ق�سرية.

تت���اح اأمامك اليوم فر�س عديدة لتح�س���ني 
اأو�ساعك املالية.

ل ت���دع �ض���غوط العم���ل تفق���دك عالقتك 
باأ�سدقائك.

تتخل�س اليوم من �س���كوى م�س���تمرة، وقد 
جتد فر�سة اأخرى للحل.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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 يعرض الليلة في نادي البحرين للسينما

فيلم ساير الجنة.. 
عندما يبحث لنا سعيد سالمين عن األمل

ول يج���د �س���لطان اأني�ًس���ا ول جلي�ًس���ا �س���وى 
�س���ديقه الذي يكره بعام واح���د ويدعى عبداهلل، 
وهو املرافق وال�س���ند الق���وي والعقل املخطط له 
يف جمي���ع اأموره وم�س���اكله، ويه���وى الأخري ركوب 
الدراج���ات الناري���ة، الت���ي طامل���ا زينه���ا ب�س���ور 

ومل�سقات مل�ساهري كرة القدم.
اأم���ا الوالد اأبو �س���لطان فيعي�س �س���من اأ�رسته 
املكون���ة من الزوجة والبنة ال�س���غرية فاطمة ذات 
ال�س���بعة اأعوام، و�س���لطان الذي يعي����س بينهم يف 
غربة وعزلة فاقًدا احلنان ورعاية الأم، اإل اأن الأخت 

ال�سغرية حتنو عليه وتنقل اأخبار البيت اإليه.
ويتمك���ن �س���لطان م���ن حتّم���ل ظ���روف حياته 
ال�س���عبة برتبية الأ�سماك، تلك الكائنات ال�سغرية 
التي تقا�سمه الغرفة ويقا�س���مها العاطفة، وتقف 
م���رة اأخ���رى ق�س���وة زوجة الأب �س���د كل م���ا يريح 
ال�سغري ويجلب له ال�سعادة، معترة تلك الأ�سماك 
اأو�ساًخا، فتعمد اإلى التخل�س منها فيحزن �سلطان 
ويتاأمل، ويفي�س الكيل به، فيقرر البحث عن جدته 
التي مل يرها، لكنه �سمع �سوتها عر �رسيط م�سجل، 
و�س���اهد �س���ورتها الت���ي يخبئها وال���ده ويحتفظ 
بها وه���و من اإنتاج روؤية ال�س���نيمائية للمنتج عامر 

�ساملني املري.
الفيل���م يقدم دعوة �رسيح���ة اإلى اجليل احلايل 
لكت�س���اف اأ�س���الة املا�س���ي، وه���و ما ع���ّرت عنه 

بو�س���وح �سخ�س���ية الطفل �س���لطان ال���ذي ميثل 
احلا����رس ورحلته للعثور على جدت���ه التي ترمز اإلى 
املا�س���ي، كما يحمل الفيلم يف طياته ر�سالة مهمة 
لهذا اجلي���ل، مفادها ����رسورة الت�س���بث بالعادات 
والتقالي���د الثابتة والنبيلة الت���ي ُجبل عليها الآباء 

والأجداد منذ القدم. 
وع���ن الفيلم يقول املخرج �س���عيد �س���املني 
“كان الطف���الن الأخ���وان اأحم���د وجمع���ة الزعاب���ي، 
جنم���ني بكل معنى الكلمة رغم اأنه اأول ظهور لهما، 
وا�س���تطعنا مًعا اأن نخرج باأداء عايل امل�ستوى، كما 
اأبدعت املمثلة الإماراتي���ة الرائعة فاطمة الطائي، 
والت���ي اأرى فيها روًحا واأداًء مده�س���ني، ونعتز بها 

كممثلة اإماراتية، ول اأن�سى عبداهلل م�سعود وعبداهلل 
اجلنيبي واملمثلة القديرة مرمي �سلطان”.

�س���املني اأكد اأي�ًسا ال�س���عوبات التي واجهته 
اأثن���اء كتابة الن�س، اإلى جانب اإخراجه الفيلم، لفًتا 
اإلى اأن العمل مع اأطفال مل ي�سبق لهم التمثيل كان 
اأمًرا بالغ ال�س���عوبة والتعقي���د، اإذ اأخذ وقًتا طوياًل 
بغي���ة تدريبهم، ولكي يعتمد عليهم يف بطولة هذا 

الفيلم.
وي�س���ري �ساملني اإلى اأن “�س���اير اجلنة” ميثل 
بالن�سبة له ذروة ما و�سل اإليه حتى الآن من تراكم 
فن���ي ووعي خا�س جت���اه تقنيات الإخ���راج واختيار 
مواقع الت�سوير ونوع احلكاية التي ميكن اأن توازن 

بني املطلب اجلماهريي والقيمة الفنية امل�ستقلة. 
ويق���ول اإن وقوفه اأمام م�س���افة نقدية كافية 
جتاه فيلم���ه الطويل الأول “ثوب ال�س���م�س” منحه 
الفر�س���ة اأو املج���ال التحليلي املنا�س���ب ملعاجلة 
بع����س الأخطاء وال�س���لبيات التي واجهها �س���ابًقا، 
م�س���يًفا اأن “�س���اير اجلنة” ينتم���ي لنوعية “اأفالم 
اخلا����س  الأ�س���لوبي  املطل���ب  ذات  الطري���ق” 
واملعاجلة املختلفة، فيما يتعّلق بالروؤية الإخراجية 
والإيق���اع الب����رسي، والتنق���الت املدرو�س���ة ب���ني 
امل�س���اهد واللقطات، وتوزيع الزمن مبا يحكم هذا 

الإيقاع املت�سارع وي�سيطر عليه.
وكان جل اهتمام �سعيد كان من�سًبا يف “�ساير 

اجلن���ة” على اجلان���ب الفن���ي والتقن���ي، ومراجعة 
وتعديل ال�س���يناريو منذ النتهاء من ن�سخته الأولى 
يف الع���ام 2012 ث���م عر�س���ه على عدد م���ن كّتاب 
ال�س���يناريو، والدخ���ول يف نقا�س���ات ممت���دة معهم 
حت���ى الو�س���ول اإلى الن�س���خة الأخ���رية واملعتمدة، 
والتي �سجعته على �سحذ كامل طاقته يف الت�سدي 
لإخراج الفيلم على الرغم من ال�س���عوبات الكثرية 

التي واجهته.
ويوؤكد اأن ال�س���ينما الإماراتية خطت اأ�س���واطا 
عمالقة خ���الل الأع���وام الع����رسة الأخ���رية، ترجمتها 
العدي���د م���ن الأعم���ال الناجح���ة، نالت به���ا جوائز 
باملهرجان���ات العربي���ة والدولية بف�س���ل مهرجان 
دبي ال�سينمائي الذي كان له دور كبري يف التعريف 
بال�سينما الإماراتية وفتحها على العامل، مما �ساعد 

على ن�رس الأعمال الإماراتية وظهورها. 
وي���رى اأن ال�س���ينما الإماراتي���ة مناف�س���ة قوية 
لالأعمال اخلليجية والعربية الأخرى، من خالل اأفكار 
خمتلفة، وروؤى متفردة، واأ�ساليب اإخراجية متميزة 
بتنقي���ات عالية، كل ه���ذا اأظهر اأعماًل �س���ينمائية 
نال���ت �س���دى كب���رًيا داخ���ل الدول���ة وخارجها، من 
قبل خمرج���ني همهم الأك���ر ال�س���ينما الإماراتية، 
فاأعماله���م املختلف���ة وق�س���اياهم لم�س���ت هموم 
املجتمع، و�س���اعدت الفيلم الإماراتي على اأن يتجه 

اإلى العاملية، ويرز يف ال�سينما.

طارق البحار

طارق البحار

يعتر فيلم “�ساير اجلنة” للمخرج الإماراتي �سعيد �ساملني نقلة نوعية لل�سينما الإماراتية براأي املخت�سني، ويقدم 
جتربة خمتلفة يف العمل ال�سينمائي اخلليجي خ�سو�سا.

الفيلم الذي �س���اهدته �سخ�س���يا يف مهرجان دبي ال�س���ينمائي الدويل هو الفيلم الروائي الطويل الثاين يف م�س���رية 
املخرج �سعيد �ساملني املري بعد فيلم “ثوب ال�سم�س”، الذي �سارك كذلك يف العديد من املهرجانات ال�سينمائية حول 
العامل و�س���يعر�س الليلة يف نادي البحرين لل�سينما باجلفري وبح�سور املخرج وم�ساعده املخرج البحريني عمار الكوهجي 

يف ليلة تكرميية ل�ساملني يف البحرين مع انطالقة برنامج ال�سالون ال�سينمائي بالنادي.
يحكي الفيلم اجلميل ق�س���ة �س���لطان، وهو �س���بي يبلغ من العمر 11 عاًما يهوى تربية اأ�س���ماك الزينة وت�س���غل كل 
وقت���ه، اإذ يبح���ث عن حنان مفتقد بعد رحيل جدته، خ�سو�س���ا مع ق�س���وة زوجة والده عليه، وي���روي بها ظماأه العاطفي، 

متو�سًما يف �سباح كل يوم اأن تعود جدته الغائبة احلا�رسة التي كانت حتت�سنه.

لمسة رياضية تالئم عشاق الجمال والتصميمات الجذابة

حر�سنا يف �سفحة ال�سيارات على جتربة تيجو 7 من �رسكة �سريي بدعوة خا�سة من موتور �سيتي، 
كونها واحدة من اأحدث ال�سيارات ال�سينية يف ال�سوق املحلية. وتندرج تيجو 7 حتت فئة ال�سيارات 
العائلية، ذات منط ال� SUV، والتي تتميز بلم�سة ريا�سية تالئم ع�ساق اجلمال والت�سميمات اجلذابة، 

وهو ما عهدناه عن ال�سيارات ال�سينية بت�سميماتها الفريدة املختلفة التي تروج نف�سها بنف�سها.

)ت�سوير: ر�سول احلجريي(



الفجــر: 04:54
الظهـر: 11:52 
العصــر: 03:07
المغرب: 05:33
العشاء: 07:03

"غوغل" تقيد تنزيل ال�صور على مت�صفحها
اتخذت �رشكة غوغل اإجراء جديدا ي�ص���عب من عملية حفظ ال�ص���ور من على خدمة "�ص���ور 

غوغل" �صمن اتفاق لت�صوية النزاعات القائمة مع ملوقع غيتي لل�صور.
وتقدمت ال�رشكة امل�ص���غلة ملوقع غيتي ب�ص���كوى للمفو�ص���ية الأوروبية يف 2017 تتهم 

فيها "غوغل" بالتورط يف ممار�سات تخل بقواعد املناف�سة العادلة.
وقال���ت "غوغل" يف بيان �ص���ادر يف هذا ال�ص���اأن اإنها عطلت بع�ص اخل�ص���ائ�ص يف خدمة 
"�ص���ور غوغل"، مبا يف ذلك مفتاح "م�ص���اهدة ال�ص���ورة"، ما دعا "غيتي" اإلى الإ�ص���ادة بهذا 
التحرك وا�ص���فة اإياه باأنه "عالمة فارقة" على �ص���عيد ت�ص���وية املنازعات م���ع "غوغل"، لكن 

منتقدي القرار و�صفوها باأنها "خطوة للوراء".
وتقدمت "غيتي"، التي تبيع اإنتاج م�صورين لل�رشكات وال�صحف والقنوات التلفزيونية، 
ب�ص���كوى اإلى املفو�ص���ية الأوروبية قالت فيها اإن حمرك البحث غوغل �ص���هل للم�صتخدمني 

العثور على �صورها واحل�صول عليها دون اإذن اأو ترخي�ص با�صتخدامها.

حّمى التحر�ش اجلن�صي ت�صرب م�صّور مو�صة �صهريًا

خطر تنظيف املنزل على املراأة يعادل تدخني 20 �صيجارة
ح����ذرت درا�ص����ة حديثة م����ن اأن تنظيف املنزل 
ميثل خطراً يهدد �ص����حة اجلهاز التنف�ص����ي للمراأة، 
حي����ث يع����ادل اخلط����ر ال����ذي ميثل����ه تدخ����ني 20 
�ص����يجارة يومي����اً. واأو�ص����حت الدرا�ص����ة التي نقلت 
نتائجها �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، اأن خطر 
ا�ص����تخدام املنظفات املنزلية يقت�رش على الن�ص����اء 

فقط، ول يوؤثر على الرجال اإطالقاً.
وخالل الدرا�صة، قام الباحثون بفح�ص وتقييم 

حال����ة الرئتني، لنح����و 6235 رجالً وام����راأة، مع طرح 
ع����دة اأ�ص����ئلة عليه����م ح����ول م����ا اإذا كان����وا يقومون 
بتنظيف منازلهم باأنف�صهم اأو كانوا يعملون كعمال 
نظافة، وعن ع����دد املرات التي ي�ص����تخدمون فيها 
منتج����ات التنظيف ال�ص����ائلة والبخاخ����ات. ووجدت 
الدرا�صة اأن الن�صاء الالتي يقمن بتنظيف منازلهن، 
ولو مرة واحدة يف الأ�ص����بوع، تنخف�ص لديهن كفاءة 
الرئة ب�ص����كل ملحوظ، بينما ل يوؤث����ر التنظيف على 

�ص����حة الرج����ال. واأ�ص����ار القائم����ون على الدرا�ص����ة 
بقي����ادة باحثني من جامعة برغن الرنويجية، اإلى اأن 
ه����ذا النخفا�ص يف كفاءة الرئتني هو نف�ص����ه الذي 
يح����دث عند تدخني 20 �ص����يجارة يومي����ا، موؤكدين 
اأن تنظي����ف املنزل ق����د يوؤدي اإلى اأ�����رشار كبرية يف 
ال�ص����عب الهوائية، اإذ اإنه ي�ص����بب تهيجا يف الأغ�صية 
املخاطية املبطنة لل�صعب الهوائية، ومن ثم ي�صكل 
خط����را على �ص����حة اجلهاز التنف�ص����ي للن�ص����اء على 

املدى الطويل، حيث يعر�ص����هن لالإ�صابة بالتهاب 
ال�صعب املزمن، اأو الربو وغريها من اأمرا�ص اجلهاز 

التنف�صي.
اأما عن ع����دم تاأثري مواد التنظيف على �ص����حة 
الذكور، فقد اأو�ص����ح الباحثون اأن ال�ص����بب يف ذلك 
رمب����ا يرجع اإلى اأن رئتي الرجال اأكرث مقاومة لل�رشر 
الناجت عن خمتلف م�ص����ببات احل�صا�صية، مبا يف ذلك 

دخان التبغ والغبار.

ومغت�صب  لقاتل  الإعدام 
الطفلة زينب

ق�ص���ت حمكمة باك�ص���تانية، اأم�ص ال�ص���بت، 
باإع���دام م���دان اغت�ص���ب وقت���ل الطفل���ة زينب، 
التي اأثارت ق�ص���يتها احتجاجات يف البالد وموجة 
تعاط���ف عاملي���ة، وتب���ني اأن "�ص���فاح الأطفال" 

ارتكب �صل�صلة جرائم مماثلة.
اأن�ص���اري  زين���ب  الطفل���ة  مقت���ل  واأ�ص���عل 
فيه���ا  قت���ل  باك�ص���تان  يف  �ص���اخبة  تظاه���رات 
اثنان واأ�ص���يب اآخرون بر�ص���ا�ص ال�رشطة، واتهم 
امل�ص���اركون يف التظاهرات احلكومة يف التقاع�ص 
عن اإلق���اء القب�ص على املجرم ال���ذي ظل طليقا 
ل�ص���نوات. وقال ممثل الدعاء احلكومي احت�ص���ام 
قدي���ر اإن "املحكمة اأ�ص���درت حكما بالإعدام يف 4 
تهم وال�ص���جن م���دى احلياة على عم���ران علي يف 

ق�صية اغت�صاب وقتل الطفلة زينب".

هندية تنتحل �صفة رجل 
وتتزوج امراأتني

ا�ص���تطاعت امراأة هندية انتحال �صفة رجل، 
والزواج ب�ص���يدتني، بغر�ص احل�صول على اأموال 
امله���ور، كما تق�ص���ي عادات حملية. وح�ص���ب ما 
 ،"Hindustan Times  " �ص���حيفة  اأوردت 
اجلمع���ة، فقد اتخذت �ص���ويتي �ص���ني، 25 عاما، 
هيئة رجل، بعدما ق�ص���ت �ص���عرها وباتت ترتدي 
مالب�ص الذكور، واأن�ص���اأت �صفحة على "في�صبوك" 
با�ص���م �ص���اب يدعى "كري�ص���نا" من اأج���ل تنفيذ 
خطتها. وقد وجدت ال�ص���لطات اأرقام 200 �صيدة 
على رقم الهاتف اخلا�ص ب�صويتي �صني، واأكدت 
اأنها حتدثت مع �ص���يدات اآخري���ات يف اأرجاء الهند 
متهي���دا لزيج���ات اأخ���رى على م���ا يب���دو. وتقول 
ال�رشطة اإن امل���راأة التي انتحلت �ص���فة الزوج، مل 

ت�صمح لأي من الزوجتني اأبدا بروؤية ج�صدها.

�صركة فنزويلية حتفز موظفيها 
بـ 144 بي�صة �صهريا

جل���اأت �رشك���ة خا�ص���ة لالأمن يف فنزوي���ال اإلى 
طريقة غري ماألوفة جلذب موظفني جدد بتقدمي 
عالوة حتفيزية 144 بي�صة �صهريا بجانب الراتب 
وق���دره 10 دولرات. وت�ص���هد فنزوي���ال ارتفاعا 
كبريا يف اأ�ص���عار ال�ص���لع الغذائي���ة. وتبحث �رشكة 
"اأطل����ص لالأمن" بولي���ة زوليا غرب���ي البالد، عن 
موظفني جدد ل�ص���غل وظائف رج���ال اأمن مقابل 
2 ملي���ون بوليفار �ص���هريا، 10 دولرات، وعالوة 
حتفيزية 144 بي�ص���ة. ومن اأجل يح�ص���ل موظفو 
ال�رشكة على العالوة يجب عليهم اللتزام مبواعيد 
ال���دوام واأل يغيبوا عن نوبات العمل اإ�ص���افة اإلى 

الهتمام باملظهر.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

اتهمت ن�ص���اء عدة م�صور املو�ص���ة الفرن�صي باتريك دومار�ص���ولييه بالتحر�ص 
اجلن�صي، على ما جاء يف �صهادات ن�رشتها �صحيفة “بو�صطن غلوبز”.

وذكرت ال�ص���حيفة خ�صو�صاً م�صاعدة �صابقة للم�صور البالغ 74 عاماً. واأو�صحت 
هذه الأخرية طالبة عدم الك�ص���ف عن ا�ص���مها، اأنها اأذعنت لتحر�ص���ه امللّح خمافة اأن 

تعر�ص م�صتقبلها املهني للخطر يف حال ا�صتمرت بالرف�ص.
وقالت اإنها طلبت فوراً من املديرة الفنية ملجموعة “كونديه نا�صت” اآنا وينتور 
األ تدع امل�صور يعمل مع عار�صات اأزياء �صابات. وذكرت �صحيفة “بو�صطن غلوبز” 

كذلك حالة 6 ن�صاء اأخريات يتهمن امل�صور الفرن�صي بالتحر�ص اجلن�صي.

موديل تقدم زيا من ت�صميم دار "كوت�ص" يف عر�ص اأزياء خريف 2018 يف مدينة نيويورك 
الأمريكية )اأ ف ب(
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ص معتدل ويتحول  اإلى 
غائم جزئيا خالل النهار مع فر�صة 

ب�صيطة لت�صاقط امطار خفيفة .

الرياح جنوبية �رشقية اإلى جنوبية من 7 اإلى 
12 عقدة وت�صل من 13 اإلى 18 عقدة احيانا 

ثم تتحول اإلى �صمالية يف وقت لحق .

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�صواحل، 
ومن 2 اإلى 4 اقدام يف عر�ص البحر. درجة احلرارة 

العظمى 29 وال�صغرى 18 درجة مئوية.

 رقيب عتيد
ب�ص���بب تعليقات م�ص���ى عليها عامان مبواقع التوا�ص���ل الجتماعي، اعتربها البع�ص 
م�ص���يئة، ان�ص���حبت ال�ص���ابة الفرن�صية امل�ص���لمة منال ابت�ص���ام ذات الأ�ص���ول ال�صورية من 
الن�ص���خة الفرن�صية من برنامج امل�صابقات الغنائية “ذا فوي�ص” بعدما اأبهرت جلنة احلكام 

اذ. واجلمهور ب�صوتها العذب واأدائها الأخَّ
وقبل �ص���هر، ان�صحبت ال�ص���ابة املحجبة اأمينة خان، التي اأ�ص���بحت وجها اإعالنيا لإحدى 
����رشكات التجمي���ل املعروفة، من حملة اإعالني���ة لل�رشكة، بعد اكت�ص���اف تغريدات ن�رشتها يف 

“تويرت” العام 2014، اعتربت “مناه�صة لإ�رشائيل”.
يلج���اأ البع�ص اإلى نب�ص ما�ص���ي اأي ي�ص���خ�ص يقتحم عامل ال�ص���هرة والأ�ص���واء لدوافع 
خمتلفة، كالعداوة والبغ�ص���اء، اأو الغرية واحل�ص���د، اأو لت�صويه �صورته؛ بغر�ص ترجيح كفة 
مناف�ص���يه، وهذا يتكرر با�ص���تمرار بني املر�ص���حني للمنا�ص���ب العامة، اإذ يوجد دائما من 
يقلب يف �ص���فحات املا�ص���ي بحثا عن اأي هفوة اأو �ص���قطة ميكن اأن تك���ون كفيلة بخروج 

اخل�صم من الباب ال�صيق ل�صاحة املناف�صة.  
مع انفجار بركان التوا�ص���ل الجتماعي مطلع الألفية اجلديدة، اأ�ص���بح نب�ص املا�ص���ي 
�صهال، اإذ تكفي كتابة ا�صم ال�صخ�ص امل�صتهدف بالهجاء ال�صحيح يف حقل البحث؛ ملعرفة 
مواقفه واآرائه يف اأي ق�صية عامة، وت�صليط ال�صوء على ما ميكن اأن يوؤخذ منها �صده، وقد 

يتطلب الأمر اإ�صافة بهارات الت�صخيم والتاأويل واإ�صاءة التف�صري.
م���ن الوارد جدا اأن يكون ال�ص���خ�ص امل�ص���تهدف مظلوما، لكن الدف���اع عن النف�ص، يف 
معظ���م الأحي���ان، ل يفيد بع���د وقوع ال�رشر، كم���ا اأن اإنكار ما قيل فعال ل���ن يزيد الطني اإل 
بلة؛ لأن كل كلمة اأ�ص���بحت م�ص���جلة وحمفوظة يف �ص���حب اإلكرتونية من�رشة، ميكن لالإن�صان 
العادي �ص���رب اأغوارها، ناهيك عن املتخ�ص�ص���ني يف نف�ص غبار الكتمان، وك�صف امل�صتور 

من الأفعال والأقوال.
و�ص���ائل التوا�صل الجتماعي ت�صعنا الآن اأمام معادلة جديدة، فذاكرة الكمبيوتر التي 
ل تع���رف الن�ص���يان ميكن اأن تكون �ص���اهدة علين���ا يف حماكم الب�رش؛ لذلك فاإن من ي�ص���يء 
الت�رشف يف و�ص���يلة توا�صل �ص���يجد، ولو بع�ص حني، وثيقة اإدانته حا�رشة ل يخطئها خبري، 

ول يدح�صها تربير.
جتربة ال�ص���ابتني ابت�ص���ام وخان لي�ص���ت الأولى ولن تكون الأخرية، وم���ا حدث معهما 
ميك���ن اأن يتكرر مع اأي اإن�ص���ان باحث عن موط���ئ قدم بني الكبار، فرغ���م اأنهما عربتا عن 

راأيهما ب�صدق واإخال�ص، اإل اأنهما وقعتا فري�صتني �صهلتني للمت�صيدين. 
من مثل هذه الق�ص�ص يجب اأن ياأخذ م�صتخدمو التوا�صل الجتماعي العربة، فيختاروا 
كلماتهم بعناية بعيدا عن النفعال والع�صبية؛ لأنهم ل يهم�صون يف غرف مو�صدة اأبوابها، 

بل يتحدثون يف ف�صاء مفتوح ما تكتب فيه من كلمة اإل لديها رقيب عتيد.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

• م�صور املو�صة الفرن�صي باتريك دومار�صولييه اإلى ي�صار ال�صورة	
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