


العه���د  ويل  اأك���د  وكاالت:   � الريا����ض 
ال�سعودي، االأمري حممد ب���ن �سلمان، يف مقابلة 
تلفزيونية، اإن ال�سعودية �ستطور قنبلة نووية 

اإذا اأقدمت اإيران على تلك اخلطوة.
وقال ويل العهد، يف مقابلة مع قناة “�سي.
بي.اإ�ض”، اإن ال�سعودية ال تريد حيازة اأي قنبلة 
نووي���ة، لكنه���ا �ستط���ور دون �س���ك مثل هذه 
القنبل���ة يف اأ�رسع وقت ممك���ن اإن اأقدمت اإيران 

على تلك اخلطوة.
ون�رس املوق���ع االإلكرتوين للقناة االأمريكية، 
اأم����ض اخلمي����ض، مقتطف���ات م���ن املقابلة مع 
االأم���ري حممد ب���ن �سلم���ان، على اأن يت���م بثها 

كاملة االأحد املقبل.
وخ���ال املقابل���ة، �سب���ه االأم���ري حمم���د بن 
�سلمان، املر�سد االإيراين علي خامنئي، بالزعيم 

النازي الراحل، اأدولف هتلر.

وق���ال  “خامنئي يريد التو�س���ع، ويريد اأن 
ين�سئ م�رسوع���ه اخلا�ض يف ال�رسق االأو�سط، مثل 
هتلر الذي اأراد التو�سع. العديد من الدول حول 

الع���امل ويف اأوروبا مل تدرك م���دى خطورة هتلر 
حتى حدث ما حدث، واأنا ال اأريد اأن اأرى 

مثل تلك االأحداث يف ال�رسق االأو�سط”.
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بيان رئا�سي ملجل�س الأمن 
يدين جرائم احلوثيني

عوا�سم � وكاالت: اأ�س���در جمل�ض االأمن الدويل 
ام����ض اخلمي����ض بيان���ا رئا�سيا ح���ول اليم���ن، اأدان 
في���ه قي���ام احلوثي���ني بتعري����ض حي���اة املدنيني 
للخط���ر يف اليم���ن، بينم���ا اأ�س���اد بخط���ة م�ساعدات 
التحالف للمدني���ني. واأدان البيان كذلك تهديدات 
امليلي�سي���ات للماح���ة البحرية، داعي���اً اإلى �رسورة 

تفتي����ض ال�سف���ن القادم���ة لليم���ن ملن���ع 
تهريب ال�ساح. 

حتقيق ا�ستدامة تكفل ر�سا املواطنني
تفقد املوقع املقرتح ملركز النعيم ال�سبابي النموذجي... �سمو رئي�س الوزراء:  

املنامة - بنا: قام رئي�ض الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، �سباح 
اأم����ض، بزي���ارة ميدانية اإل���ى منطق���ة النعيم تفقد 
�سموه خالها املوقع املق���رتح الإن�ساء مركز �سبابي 
منوذجي يخدم اأهايل املنطقة، وذلك يف اإطار حر�ض 
�سموه عل���ى متابعة تنفي���ذ متطلب���ات املواطنني، 
والتي وجه �سموه اإلى تلبيتها عقب اللقاء الذي جمع 
�سموه باأهايل منطقة النعي���م اأخريا. وخال الزيارة، 
اأكد �سم���وه حر�ض احلكومة عل���ى متابعة احتياجات 
املواطن���ني يف خمتل���ف مناط���ق اململك���ة والعم���ل 
عل���ى تلبيتها وف���ق روؤية تنموي���ة �ساملة ت�ستهدف 
االرتق���اء باأو�س���اع كافة املناط���ق وتطوير املرافق 
الت���ي تخ���دم قاطنيها. و�س���دد �سموه عل���ى �رسورة 
االهتم���ام بتحقيق اأعلى م�ستويات اجلودة والكفاءة 
يف اإن�ساء املرافق اخلدمية وحتقيق اال�ستدامة التي 
تكف���ل ر�سا وراحة املواطنني. وكان �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي����ض الوزراء وجه يف جل�سة جمل�ض الوزراء 
املنعقدة بتاري���خ 5 مار�ض اجلاري اإلى اإن�ساء مركز 

�سبابي منوذجي يخدم اأهايل النعيم.

خلف يرف�س ا�ستثمار مبالغ ح�ساب تاأمني بلدية املحرق

يف  البحرين  مبطار  امل�سافرين  عدد  % تراجع   4

اأظه���رت موؤ����رسات مط���ار البحري���ن ال���دويل 
انخفا�س���ا من حيث ع���دد الرح���ات وامل�سافرين 
وال�سحن يف م�ستهل الع���ام 2018، اإذ تراجع عدد 
امل�سافري���ن يف �سه���ر يناي���ر 2018 بن�سبة 4 % 
مقارن���ة بال�سهر نف�سه من الع���ام 2017. وبينت 
اإح�ساءات حديثة لوزارة املوا�سات واالت�ساالت 

اأن عدد امل�سافرين يف يناير املا�سي بلغ 735.3 
األف م�ساف���ر، اإذ تت�سمن االأرقام اأعداد القادمني 

وامل�سافرين والرتانزيت.
واأو�سح���ت البيان���ات هبوطا كب���ريا يف عدد 
امل�سافري���ن عرب الرتانزيت وذل���ك بن�سبة 70 % 
ليبلغ���وا نحو 1.7 األف م�ساف���ر يف 2017، مقارنة 

ب���� 6 اآالف م�سافر يف الف���رتة نف�سها من 
العام ال�سابق له.

رف����ض وزي���ر االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�سام خل���ف طلب جمل�ض 
بل���دي املح���رق ب�س���اأن ا�ستثم���ار مبال���غ ح�س���اب 

التاأمني يف البلدية والبالغة 4.2 مايني دينار.
وذك���ر الوزي���ر اأنه بن���اء على اأح���كام الدليل 
امل���ايل احلكومي املوح���د، فاإن���ه يتوجب حتويل 
مبال���غ التاأم���ني اإل���ى وزارة املالي���ة؛ كونها جهة 
االخت�سا����ض فيما يتعلق ب���اإدارة املوارد املالية 

احلكومية. وبنينَّ رئي�ض اللجنة املالية والقانونية 
مبجل�ض بلدي املحرق غ���ازي املرباطي اأن تخلف 
اأ�سخا����ض ك���ر ع���ن ا�س���رتداد املبال���غ مبختلف 
املربرات واالأ�سباب اأدى اإلى تراكم مبالغ التاأمني 
وبلوغها 4.2 مليون دينار بعد اأن كانت ال تتجاوز 
مليون دين���ار يف 2015. ولفت اإل���ى اأن كل مبلغ 
تاأمين���ي حت�سله البلدية يك���ون يف مقابله ر�سوم 
خدمات بلدية تتعلق برتاخي�ض البناء اأو تراخي�ض 
خدمات، اأو تراخي�ض اإعانات، اأو تراخي�ض اإ�سغال 

5طرق وغريها من اخلدمات العامة.
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اأكد رئي�ض جلنة املتابعة الفنية 
ومدير املنتخب���ات االإماراتية لكرة 
ال�سل���ة عل���ي االأم���ريي اإن البحرين 
متتلك واحدا من اأق���وى الدوريات 
عل���ى م�ست���وى املنطقة م���ن حيث 
املناف�س���ة واحل�س���ور اجلماهريي، 
واإن تواج���د �سمو ال�سيخ عي�سى بن 
عل���ي اآل خليفة عل���ى راأ�ض االحتاد 
اأ�س���اف للعبة الكث���ري وقادها اإلى 
املزي���د من التطور والنماء، وهو ما 
يعك�سه فوز منتخب ال�سباب بلقب 
البطول���ة اخلليجية موؤخ���را، وبحكم 

قربي م���ن ك���رة ال�سل���ة البحرينية 
يف  امل�سوؤول���ني  م���ع  وتوا�سل���ي 
االحتاد وبع�ض االأندية، وبح�سوري 
يف بع�ض االأوق���ات؛ ملتابعة بع�ض 
املباري���ات، فاإنني مل�س���ت تطورا 
كبريا واهتماما بالغا، وهناك ح�سور 
مي���داين من جانب رئي����ض واأع�ساء 
جمل����ض اإدارة االحتاد، متمنياً لكرة 
ال�سلة البحرينية املزيد من النجاح. 
وقال “اإنني عل���ى ثقة بقدرة �سمو 
ال�سي���خ عي�سى بن عل���ي اآل خليفة 
على التغلب على جميع املعوقات، 

وحتقي���ق التمي���ز املن�سود 
للعبة”.

م�سوؤول اإماراتي: �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اأ�ساف لل�سلة البحرينية الكثري

• علي االأمريي	

• طفل �سوري يف احد املناطق التي دمرتها احلرب	

عربات  ملطعمي  دينار  األف   80 العائلي”:  “الرتفيه 
       زينب العكري من اجلفري

البحريني���ة  لل�رسك���ة  الع���ام  املدي���ر  ك�س���ف 
ال�رسك���ة  اأن  عب���دو  اإبراهي���م  العائل���ي  للرتفي���ه 
�ستدخل جمال مطاعم العربات املتنقلة، و�سيتم 
تد�س���ني عامت���ني جديدت���ني م���ن دب���ي يف هذا 
امل����رسوع با�ستثمار بلغ 80 األف دينار، متوقعا اأن 
يت���م تد�سني امل�رسوع يف الرب���ع الثالث من العام 
اجل���اري 2018. واعتم���دت اجلمعي���ة العمومي���ة 
العادي���ة لل�رسك���ة عل���ى تو�سي���ة جمل����ض االإدارة 

بتحوي���ل 101.788 األ���ف دينار اإل���ى االحتياطي 
القان���وين، وحتوي���ل 916.089 األ���ف دين���ار اإلى 
االأرب���اح امل�ستبقاة. كما وافق جمل�ض االإدارة على 
مقرتح بتوزيع 10 % اأرباحا للم�ساهمني ومكافاأة 

الأع�ساء جمل�ض االإدارة.
من جانب���ه، قال رئي�ض جمل����ض اإدارة ال�رسكة 
للطلب���ات  )كازب���ا(  “اإن  العوج���ان  عبداللطي���ف 
 ،)BISA( اخلارجي���ة يوا�س���ل اأعمال���ه مع �رسك���ة
ونتطل���ع يف الع���ام اجلديد اإلى اإع���ادة هيكلة هذا 

10الق�سم من اأجل تنمية هذا القطاع”. 

• ويل العهد ال�سعودي االأمري حممد بن �سلمان.	

ويل العهد ال�سعودي: �سنطور قنبلة نووية اإذا فعلت اإيران ذلك

14
15

اأطفال �سوريا ال�سحية الأكرب

• �سمو رئي�ض الوزراء يقوم بزيارة ميدانية اإلى النعيم	

تخ�سي�س جوائز بـ 100 األف دوالر 
للم�ساريع النا�سئة املتميزة

رئيــ�س هيئــــة ال�سيـاحـــــــة يفتتــــــــح 
 ”+  973 املبدع  الرائد  “اأرتيزانا 

الرفاع يطيح بالنويدرات من كاأ�س خليفة 
بن �سلمان ويتاأهل للمربع الذهبي 

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

11

6

17

2

19

14

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

فل�سطني”  اإلى  البو�سلـة  موجًها   “حنظلة 
يف مركز الفنون

مسافات البالد

22

�سيدعلي املحافظة

علي الفردان

ح�سن علي

لـ“�سعادة” باملحرق دينار  مليون   4.39
تنفيذه بناء على توجيهات �سمو رئي�س الوزراء

طرحت وزارة املالية يف اجلل�سة االأ�سبوعية 
ملجل�ض املناق�سات واملزايدات اأم�ض مناق�سة 
لتوظي���ف �رسك���ة ا�ست�ساري���ة تق���وم بامله���ام 
الرئي�س���ة املتعلق���ة بالب���دء يف م����رسوع اإن�س���اء 
اجله���از ال�رسيب���ي ومناق�س���ة تق���دمي خدمات 
ا�ست�سارية قانونية ملراجع���ة وحتديث م�سودة 
قانون �رسيبة القيمة امل�سافة واإعداد املذكرة 

التف�سريي���ة والائحة التنظيمي���ة اخلا�سة بها، 
تقدم اإليها عطاءان اأقلهما بنحو 2.979 مليون 
دين���ار، يف ح���ني اأكربه���ا ب���� 3 ماي���ني دينار. 
وطرح���ت �رسكة البحري���ن لا�ستثم���ار العقاري 
“اإدامة” مناق�سة الإن�ساء م�رسوع �سعادة مبنطقة 
املح���رق، الذي ي�سمل 7 مب���ان ملحات جتارية، 
اإ�ساف���ة اإلى مبنى مواقف �سي���ارات وقد تقدم 

لها 13 عطاء، علق 3 منها، واأقل عطاء 
11بنحو 4.39 مليون دينار.

اأمل احلامد
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املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة برقية �شكر جوابية من اأخيه 
ويل عه���د دول���ة الكوي���ت ال�شقيقة 
�شاح���ب ال�شمو ال�شيخ ن���واف االأحمد 
ا على برقية  اجلابر ال�شباح، وذلك ردًّ
جاللت���ه املعزي���ة ل���ه بوف���اة ال�شيخة 
اجل���ازي االأحمد اجلاب���ر ال�شباح، عبرَّ 
�شم���و ويل عهد دول���ة الكويت فيها 
عن خال�س �شك���ره وتقديره مل�شاعر 
جاللة امللك االأخوية والطيبة، متمنيا 

جلاللته موفور ال�شحة وال�شعادة.
ال���وزراء �شاحب  وتلقى رئي����س 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن 
�شلمان اآل خليفة برقية �شكر جوابية 
م���ن اأخي���ه ويل عه���د دول���ة الكويت 
ال�شقيق���ة �شاح���ب ال�شم���و ال�شي���خ 
ن���واف االأحمد اجلاب���ر ال�شباح، وذلك 
ا عل���ى برقي���ة �شم���وه املعزية له  ردًّ
بوفاة ال�شيخة اجل���ازي االأحمد اجلابر 
ال�شب���اح، ع���برَّ �شم���و ويل عهد دولة 
الكويت يف برقيته عن خال�س �شكره 
وتقدي���ره ل�شمو رئي����س الوزراء على 
م�شاعر �شموه االأخوية الطيبة، متمنيا 

ل�شموه موفور ال�شحة وال�شعادة.
كم���ا تلق���ى ويل العه���د نائ���ب 
القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ر �شلم���ان ب���ن حم���د اآل خليفة 
برقي���ة �شك���ر جوابي���ة م���ن اأخيه ويل 
عهد دولة الكويت ال�شقيقة �شاحب 
ال�شم���و ال�شي���خ نواف االأحم���د اجلابر 
ا على برقية �شموه  ال�شباح، وذلك ردًّ
املعزي���ة له بوف���اة ال�شيخ���ة اجلازي 
االأحمد اجلابر ال�شباح، عبرَّ �شمو ويل 
عه���د دول���ة الكوي���ت يف برقيته عن 
خال�س �شك���ره وتقدي���ره ل�شمو ويل 
العه���د على م�شاع���ر �شم���وه النبيلة 
موف���ور  ل�شم���وه  متمني���ا  والطيب���ة، 

ال�شحة وال�شعادة.

وزي���ر  اجتم���ع  بن���ا:   - املنام���ة 
اخلارجي���ة ال�شي���خ خالد ب���ن اأحمد بن 
حممد اآل خليفة، اأم�س، مع نائب وزير 
خارجية جمهورية اليونان جورجيو�س 
كاتروغالو�س، وذل���ك يف اإطار زيارته 

الر�شمية ململكة البحرين.
وزي���ر  رح���ب  االجتم���اع،  وخ���الل 
اخلارجي���ة بجورجيو�س كاتروغالو�س، 
معرًبا عن اعتزازه وتقديره ملا و�شلت 
اإلي���ه عالقات ال�شداق���ة القائمة بني 
البحري���ن وجمهوري���ة اليونان  مملكة 
���ا �شبل  م���ن تط���ور ومن���اء، م�شتعر�شً
تعزيزه���ا وتطويره���ا الآف���اق اأو�ش���ع، 
موؤك���ًدا عل���ى اأهمية تب���ادل الزيارات 
بني م�شوؤويل البلدين لتنمية عالقات 
التع���اون يف خمتلف املجاالت وتعزيز 
اأطر التن�شيق امل�شرتك حيال خمتلف 
الق�شايا مب���ا يحقق تطلعات البلدين 

وم�شاحلهما امل�شرتكة.
م���ن جانب���ه، اأ�ش���اد كاتروغالو�س 
مب�شار عالق���ات ال�شداقة بني مملكة 
والتي  اليون���ان  البحري���ن وجمهورية 
ت�شهد من���ًوا م�شتم���ًرا، موؤك���ًدا تطلع 
جمهوري���ة اليون���ان اإل���ى مزي���د م���ن 
التع���اون م���ع مملك���ة البحري���ن مب���ا 
يعود باخلر واملنفع���ة على البلدين 
متمنًي���ا  ال�شديق���ني،  وال�شعب���ني 
ململكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

الرفاع - ق���وة الدفاع: ودع وزير 
�شوؤون الدف���اع الفريق الركن يو�شف 
ب���ن اأحم���د اجلالهم���ة، وزي���ر الدف���اع 
االأمركي جيم�س ماتي�س وذلك �شباح 
اأم�س مبطار البحرين الدويل بعد ختام 

زيارته للبالد.

قيادة البحرين تتلقى 
�شكر ويل عهد الكويت

وزير اخلارجية ي�شيد بنماء 
العالقات مع اليونان

اجلالهمة يودع وزير 
الدفاع االأمركي 

اإن�ضاء املرافق اخلدمية وحتقيق اال�ضتدامة التي تكفل ر�ضا املواطنني
تفقد املوقع املقرتح ملركز النعيم ال�شبابي النموذجي... �شمو رئي�س الوزراء:  

املنامة - بنا: ق���ام رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل 
خليفة �شب���اح اأم�س بزيارة ميدانية اإلى منطقة 
النعي���م تفقد �شم���وه خالله���ا املوقع املقرتح 
الإن�ش���اء مرك���ز �شباب���ي منوذجي يخ���دم اأهايل 
املنطق���ة، وذل���ك يف اإط���ار حر�س �شم���وه على 
متابع���ة تنفيذ متطلب���ات املواطن���ني، والتي 
وج���ه �شموه اإلى تلبيتها عقب اللقاء الذي جمع 

�شموه باأهايل منطقة النعيم موؤخرا.
وخالل الزي���ارة، اأكد �شموه حر�س احلكومة 
عل���ى متابعة احتياج���ات املواطنني يف خمتلف 
مناطق اململكة والعمل على تلبيتها وفق روؤية 
تنموية �شاملة ت�شتهدف االرتقاء باأو�شاع كافة 
املناطق وتطوير املرافق التي تخدم قاطنيها.
االهتم���ام  ����رورة  عل���ى  �شم���وه  و�ش���دد 
بتحقي���ق اأعلى م�شتويات اجل���ودة والكفاءة يف 
اإن�ش���اء املراف���ق اخلدمية وحتقي���ق اال�شتدامة 

التي تكفل ر�شا وراحة املواطنني.
رئي����س  امللك���ي  ال�شم���و  �شاح���ب  وكان 
الوزراء وج���ه يف جل�شة جمل�س الوزراء املنعقدة 
بتاري���خ 5 مار����س اجل���اري اإل���ى اإن�ش���اء مركز 
�شباب���ي منوذج���ي يخ���دم اأه���ايل النعي���م، كما 
كلف �شموه وزراء االأ�شغ���ال و�شوؤون البلديات 
و�ش���وؤون  واالإ�ش���كان،  العم���راين،  والتخطي���ط 
ال�شب���اب والريا�ش���ة بزي���ارة منطق���ة النعي���م 
واالطالع ميدانيا عل���ى احتياجات االأهايل فيها 
من اخلدم���ات االإ�شكاني���ة والبلدي���ة واملرافق 
ال�شبابي���ة والريا�شي���ة، وذل���ك انطالق���اً م���ن 
احلر����س ال���ذي تولي���ه احلكومة عل���ى حتقيق 
الكفاية م���ن اخلدمات احلكومية واحلفاظ على 

م�شتوى جودتها يف مناطق البحرين كافة.
م���ن جانبه، اأ�ش���اد وزير االأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين ع�ش���ام خلف 
بالزيارة امليدانية التي قام بها �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء ملنطقة النعيم؛ للوقوف 
عل���ى احتياجاته���ا اخلدمي���ة املختلف���ة، واأثنى 
على احلر����س الذي اأب���داه �شم���وه لتلبية هذه 

االحتياج���ات وتوجيه �شموه لل���وزراء املعنيني 
للقيام باإع���داد الدرا�شات الالزم���ة لتنفيذها، 
موؤك���دا اهتمام ال���وزارة باإع���داد درا�شة �شاملة 
الحتياج���ات املنطقة لناحي���ة اخلدمات البلدية 

والتخطيطية؛ من اأجل رفعها ملجل�س الوزراء.

و�ش���دد عل���ى تنفي���ذ توجيه���ات �شاحب 
ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء بزيارة املنطقة، 
موؤك���دا اأن �شيا�شة �شموه دائم���ا ما تقوم على 
التوا�ش���ل املبا����ر م���ع املواطن���ني لتلم����س 

احتياجاتهم يف خمتلف املناطق.

واأ�ش���ار اإل���ى اأن ال���وزارة ب�ش���دد ت�شكيل 
فريق عم���ل ملتابعة متطلب���ات منطقة النعيم 
لدرا�ش���ات  بحاج���ة  بع�شه���ا  واأن  خ�شو�ش���ا، 
تخطيطي���ة تتيح توفر املواق���ع العامة الإقامة 

اخلدمات املطلوبة.

النعي���م منطق���ة  متطلب���ات  ملتابع���ة  عم���ل  فري���ق  ت�شكي���ل  خل���ف: 

ن�ضكر �ضمو االأمري خليفة على اللفتة املباركة 
رئي�س مركز �شباب النعيم: 

النعيم – مركز �شب���اب النعيم الثقايف 
والريا�ش���ي : ثم���ن رئي����س مرك���ز �شب���اب 
النعيم غازي عبداملح�شن الزيارة التفقدية 
التي قام بها رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي االأم���ر خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
ملبن���ى مركز �شب���اب النعيم �شب���اح اأم�س؛ 

لالطالع عن كثب عل���ى االحتياجات والبنى 
التحتي���ة املطلوبة لتحوي���ل مركز ال�شباب 
احل���ايل الى مرك���ز منوذجي يخ���دم �شباب 
واأه���ايل املنطق���ة، وتوجي���ه �شم���وه وزير 
البلدي���ات والتخطيط  االأ�شغ���ال و�ش���وؤون 
العمراين ع�شام خلف لدرا�شة كل متطلبات 

املرك���ز النموذجي ورفع تقرير ب�شاأنها اإلى 
�شموه يف اأقرب وقت.

ال�شك���ر  جزي���ل  عبداملح�ش���ن  ورف���ع 
والعرف���ان اإل���ى �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي 
رئي�س ال���وزراء على هذه اللفت���ة املباركة 
كل  وتلبي���ة  النعي���م  الأه���ايل  وتقدي���ره 

احتياجاته���م املرفوع���ة واإن دل ه���ذا على 
�شيء، فاإمنا يدل عل���ى حر�س �شموه الإيالء 
اأه���ل النعيم كل الرعاي���ة واالهتمام، داعيا 
املولى ع���ز وجل باأن يحفظ �شموه، ويطيل 
عم���ره ويجعل���ه ذخرا و�شن���دا جلمي���ع اأبناء 

مملكتنا الغالية.

ويل العهد ي�ضتقبل خريجي ماج�ضتري االإدارة العامة
يف جمل�س �شموه االأ�شبوعي

املنامة - بنا: ا�شتقبل ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمر �شلم���ان بن حم���د اآل خليفة 
مبجل����س �شم���وه اال�شبوعي خريجي الدفع���ة االأولى 
من برنامج ماج�شت���ر االإدارة العامة يف اإطار اهتمام 
�شموه ببامج التطوير التي ت�شهم يف رفع القدرات 

املهنية واالإدارية و كفاءة االأداء.
وكان احتف���ال تخريج الدفع���ة االأولى من هذا 
البنام���ج ق���د اأقيم حت���ت رعاي���ة �شاح���ب ال�شمو 
امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء موؤخراً والذي ح�ره نيابة عن 
�شموه رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ خالد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة نائ���ب حي���ث مت تخري���ج 22 موظًفا من 
القطاع���ني العام واخلا�س. ويع���د برنامج ماج�شتر 
يوف���ر  اأكادميًي���ا  مهنًي���ا  برناجًم���ا  العام���ة  االإدارة 
ملنت�شبيه من القطاعني احلكومي واخلا�س الفر�شة 
للح�شول على موؤهل عايل واحرتايف مبا يتما�شى مع 
نظام العم���ل.  واطلق معهد االإدارة العامة البنامج 
يف ع���ام 2016م، بال�راك���ة اال�شرتاتيجية مع جامعة 
اك����س مار�شيلي���ا الفرن�شي���ة واملدر�ش���ة الوطني���ة 
ل���الإدارة العامة اإلى جانب جامع���ة البحرين ومتكني 
وذل���ك اإمياًنا من املعهد باأهمي���ة البحث العلمي يف 
تطوير منظومة االإدارة العام���ة، للو�شول اإلى اأعلى 
م�شتوي���ات اجل���ودة يف تقدمي اخلدم���ات احلكومية 

املواكبة للتطلعات التنموية.
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تدعيم التعاون الع�سكري مع بريطانيا

تعزيز املهارات الإعالمية ملوظفي “العام”

تكثيف الدعم للمدار�ض ذات الأداء املنخف�ض 

ما�سون بثبات يف رفع كفاءة الأ�سلحة والع�سكريني

الرتويج جلائزة الأمرية �سبيكة يف نيويورك

وكيل اخلارجية: البحرين بلد ال�ستقرار والتنمية

مطلًعا على جهوزية وحدات “القوة”... القائد العام:

امتالك املراأة عملها اخلا�ص باملجال الطبي بلغ 41 %... الأن�صاري: 

فتح اآفاق اأرحب من التعاون مع اإ�صتونيا 

الرف���اع - قوة الدفاع: ق���ام القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن امل�ص���ر 
الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 
�صباح اأم�ص ، بزي���ارة تفقدية اإلى عدد 

من وحدات قوة دفاع البحرين.
ويف بداي���ة الزي���ارة ا�صتم���ع القائد 
الع���ام لقوة دف���اع البحرين اإل���ى اإيجاز 
عن مراحل �ص���ر العمل بتلك الوحدات، 
بعده���ا اطل���ع عل���ى جهوزي���ة الوحدات 
اأ�ص���اد  اإذ  الع�صكري���ة،  وا�صتعداداته���ا 
مبا ت�صهده اأ�صلح���ة ووحدات قوة دفاع 
البحري���ن من تط���ور وتق���دم ف�صاًل عن 
الإع���داد  مناه���ج  ملختل���ف  التحدي���ث 

والتدريب.
واأك���د اأن ه���ذه الق���وة الوطنية مبا 
متتلكه الي���وم من طاقات ب�رشية موؤهلة 
باأح���دث متطلب���ات العل���وم الع�صكرية 
ال���ى جانب م���ا لديها م���ن منظومات و 
اأ�صلحة قتالي���ة متقدمة، وما يتوفر لها 
من ميادين الإعداد والتدريب احلديثة 
قد اأ�صحت قوة حديثة ت�صاهي اأف�صل 

الق���وات ت�صليًحا وتدريًبا، وهي ما�صية 
بف�ص���ل م���ن اهلل تعالى ث���م دعم عاهل 
الب���الد �صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليف���ة بكل مق���درة وثبات 
لال�صتم���رار يف رف���ع كف���اءة وق���درات 
خمتل���ف اأ�صلحتها ووحداته���ا للو�صول 
الكف���اءة  درج���ات  اأق�ص���ى  اإل���ى  به���ا 
واجلهوزية، م�صًرا اإلى اأن تلك الأ�صلحة 

والوح���دات تق���ع عل���ى عاتقه���ا اأمان���ة 
مقد�صة وم�صوؤولي���ة عظيمة وهي اأمانة 
الدفاع عن الوطن ب���ًرا وجًوا وبحًرا. ويف 
خت���ام الزيارة دع���ا القائد الع���ام لقوة 
دف���اع البحرين اجلميع ال���ى بذل كل ما 
يف و�صعهم م���ن جهد وعطاء خلدمة هذا 
الوط���ن العزي���ز يف ظل قي���ادة �صاحب 

اجلاللة عاهل البالد.

املنامة- بنا: عل���ى هام�ص م�صاركة 
مملك���ة البحري���ن يف اأعم���ال جلنة و�صع 
املتح���دة مبدين���ة  بالأم���م   62 امل���راأة 
الع���ام  الأم���ن  �صارك���ت  نيوي���ورك، 
للمجل�ص الأعل���ى للمراأة هالة الأن�صاري 
ح���ول  امل�صت���وى  رفيع���ة  جل�ص���ة  يف 
املمار�ص���ات املبتكرة لالإدم���اج املايل 

والتمكن القت�صادي للمراأة.
ويف مداخل���ة لها، اأك���دت الأن�صاري 
اأن مملكة البحري���ن اتخذت خالل العقد 
املا�صي عدة مب���ادرات مهمة؛ من اأجل 
تطوير القت�صاد الوطني ورفع معدلت 
النم���و، فكان هناك م�رشوع تطوير �صوق 
العمل، جنبا اإلى جن���ب مع ت�رشيع جهود 
متكن العن�رش الب�رشي البحريني ليكون 
واإبق���اء  التوظي���ف،  يف  الول  اخلي���ار 
البطال���ة يف اأ�صي���ق معدلته���ا حيث ل 

تتجاوز ن�صبتها 4 %.
واأو�صح���ت اأن ن�صب���ة متلك �صيدات 
الأعم���ال البحرينيات الي���وم ت�صل اإلى 
43 % م���ن جمم���ل ال�صج���الت التجارية 
يف البحري���ن، موؤك���دًة اأن ه���ذا التط���ور 
امللحوظ اأدى اإلى ارتفاع ن�صبة رائدات 
الأعمال البحرينيات يف قطاعات خمتلفة 

ع���دة، حيث ت�صر الإح�صاءات اإلى ن�صبة 
امت���الك املراأة عملها اخلا�ص يف املجال 
الطب���ي وال�صحة بل���غ 41 %، ويف جمال 
القطاع امل���ايل والتاأم���ن �صهد معدل 
ارتفاع بن�صبة 38 % خالل العقد الأخر.
اجلل�ص���ة  الأن�ص���اري  ح����رشت  كم���ا 
الوزارية رفيعة امل�صتوى حول املراأة يف 
و�صائط الإعالم وتكنولوجيا املعلومات 
والت�ص���الت، ومتكينها م���ن الو�صول 

اإليها.
وعقدت الأن�ص���اري اجتماعات عمل 

يف نيوي���ورك م���ع ممثل���ن ع���ن البنك 
ال���دويل والحتاد الأوروبي وهيئة الأمم 
املتح���دة للم���راأة، وع���دد م���ن الآليات 
الوطني���ة املعني���ة بامل���راأة يف عدد من 
ال���دول اخلليجية والعربي���ة والإقليمية 
يف اإطار الرتويج جلائزة الأمرة �صبيكة 
العاملي���ة  خليف���ة  اآل  اإبراهي���م  بن���ت 
لتمك���ن امل���راأة الت���ي مت فت���ح ب���اب 
الإ�ص���رتاك فيه���ا قبل اأي���ام يف فعالية 
خ�صو�صا اأقيم���ت مببنى الأمم املتحدة 

بنيويورك.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: ا�صتقبل 
وكيل وزارة اخلارجية لل�صوؤون الدولية 
ال�صي���خ عب���داهلل ب���ن اأحم���د اآل خليفة، 
�صباح اأم����ص بالديوان الع���ام للوزارة، 
رئي�ص جلنة ال�صوؤون اخلارجية بالربملان 
الإ�صتوين ماركو ميهكيل�صون، وال�صفر 
املتح���دة  الأم���م  ب�ص���وؤون  املخت����ص 
ب���وزارة اخلارجية الإ�صتوني���ة ماركو�ص 
كولغ���ا، وامل�صت�صارة ب���وزارة اخلارجية 

الإ�صتونية كا�صيا الفاريز.
وخالل اللقاء، ا�صتعر�ص وكيل وزارة 
اخلارجية لل�ص���وؤون الدولي���ة مرتكزات 
ال�صيا�ص���ة اخلارجي���ة ململكة  ومب���ادئ 
البحرين، ومواقفها امل�صوؤولة والرائدة 
والدولي���ة،  الإقليمي���ة  الق�صاي���ا  م���ن 
واإ�صهاماته���ا يف تعزي���ز الأم���ن وال�صلم 
الدولين، كما تط���رق اإلى الإ�صالحات 
ال�صامل���ة واملكت�صبات النوعية الكبرة 
الت���ي ت�صهدها اململك���ة بف�صل النهج 
الإ�صالحي لعاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، م�صدًدا 
على اأن مملكة البحري���ن بلد ال�صتقرار 

والتنمية.
وو�ص���ف ال�صي���خ عبداهلل ب���ن اأحمد 
اآل خليف���ة اللق���اء باأنه يعك����ص م�صرة 
البحريني���ة  العالق���ات  م���ن  متط���ورة 

الإ�صتوني���ة يف اإط���ار العالق���ة م���ع دول 
الحتاد الأوروبي، القائمة على ال�صداقة 
والتفاه���م، وفر�صة لفت���ح اآفاق اأرحب 
للتع���اون والتن�صي���ق امل�ص���رتك عل���ى 
خمتلف امل�صتويات، كما ي�صكل ترجمة 
للرغب���ة املتبادلة يف حتقي���ق امل�صالح 

امل�صرتكة.
البحري���ن متث���ل  اأن مملك���ة  واأك���د 
منوذًج���ا اإقليمًيا يف الإ�ص���الح والتنمية 
ال�صب���اب،  ومب���ادرات  امل�صتدام���ة، 
الدينية  احلري���ات  واح���رتام  والت�صامح 
وحق���وق الإن�صان مبعناه���ا الوا�صع، ويف 
الوق���ت ذاته تواج���ه اململك���ة بفعالية 

وجن���اح خمطط���ات التو�ص���ع والإرهاب، 
والتدخالت اخلارجية غر امل�رشوعة.

وم���ن جانبه���م اأك���د رئي����ص جلن���ة 
ال�صوؤون اخلارجي���ة بالربملان الإ�صتوين 
مارك���و ميهكيل�ص���ون اأهمي���ة الزي���ارة 
اإلى مملكة البحري���ن؛ لالطالع عن كثب 
عل���ى الإج���راءات التي تتخذه���ا لتعزيز 
التط���ور الدميقراط���ي وحماي���ة الأم���ن 
الوطن���ي والإقليمي، مبا يحقق املنفعة 
وامل�صلحة امل�صرتكة، م�صيدين يف هذا 
الإط���ار باملكت�صبات املمي���زة لتمكن 
امل���راأة وف���ق اإط���ار اإ�صالح���ي م�صتمر، 

وحتقيق معدلت مرتفعة.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: اختتم���ت 
يف ق���وة دف���اع البحري���ن اأم����ص، اأعم���ال 
اجتم���اع اللجن���ة البحريني���ة الربيطانية 
الع�صكرية امل�صرتكة، حيث تراأ�ص وزير 
�ص���وؤون الدف���اع الفريق الرك���ن يو�صف 
ب���ن اأحمد اجلالهم���ة اجلان���ب البحريني، 
كم���ا تراأ����ص اجلانب الربيط���اين رئي�ص 
التخطي���ط وال�صيا�ص���ة الدولي���ة لل�رشق 
 DAVID  الأو�ص���ط و�صم���ال افريقي���ا
الدفاع  ب���وزارة   HOGAN-HERN
الربيطانية، وذلك مببن���ى نادي �ضباط 

قوة دفاع البحرين.
م���ن  ع���دداً  اجلانب���ان  تن���اول 
املو�صوعات املدرجة على جدول اأعمال 
اللجن���ة والتي ياأت���ي يف مقدمتها اأ�ص�ص 
تدعيم التع���اون الع�صكري بن البلدين 
ال�صديقن، وم���ا و�صلت اإليه العالقات 
م���ن تطور ومن���اء، مبا ي�صه���م يف دعم و 
تعزيز اأطر التن�صيق والتعاون امل�صرتك 

القائ���م بن البلدين ال�صديقن، وجرى 
خ���الل الجتم���اع التوقي���ع عل���ى حم����رش 
اجتم���اع اللجن���ة امل�صرتك���ة، ويف خت���ام 
اجلل�ص���ة جرى تب���ادل الهدايا التذكارية 

بن اجلانبن. 
ه���ذا وقد اأقام وزير �ص���وؤون الدفاع 
ماأدب���ة غ���داء بن���ادي �ضباط ق���وة دفاع 
التخطي���ط  لرئي����ص  تكرمي���اً  البحري���ن 
الأو�ص���ط  لل����رشق  الدولي���ة  وال�صيا�ص���ة 
الدف���اع  ب���وزارة  اأفريقي���ا  و�صم���ال 

الربيطانية والوفد املرافق. 
ح�رش ختام الجتم���اع املفت�ص العام 
الل���واء الرك���ن عبد اهلل ح�ص���ن النعيمي، 
ومدي���ر الإمداد والتموي���ن اللواء الركن 
علي �صق���ر النعيم���ي، ومدي���ر التعاون 
الع�صك���ري الل���واء الرك���ن بح���ري حممد 
ها�صم ال�صادة ومدير ال�صيانة والتزويد 
الل���واء الركن بحري اأن���ور اجلودر الفني 

وعدد من كبار �ضباط.

وزارة  اأقام����ت  بن����ا:   - املنام����ة 
�صوؤون الإعالم دورة تدريبية نظمها 
مرك����ز وكال����ة اأنب����اء البحري����ن “بنا” 
لتطوير امله����ارات الإعالمية بعنوان 
“التخطيط لوحدات العالقات العامة 
والإع����الم”، وذلك يومي 14 و15 من 
مار�ص اجلاري، قدمها املحا�رش علي 
الري�ص وهو املدرب يف جمال التنمية 
الب�رشية و البحوث واملعاهد واملراكز 
الدعوي����ة ب����وزارة الع����دل وال�صوؤون 
الإ�صالمي����ة والأوقاف، �ص����ارك فيها 
عدد من موظفي الوزارات والهيئات 

احلكومية.
وعر�����ص املحا�����رش خ����الل الدورة 
�رشحاً مله����ارات التخطيط الت�صغيلي 
العالق����ات  لإدارة  والإ�صرتاتيج����ي 
العام����ة والإعالم من خ����الل ا�صتعمال 

معاير اجلودة والتمي����ز والإبداع يف 
قيا�����ص اإجناز العم����ل، بالإ�صافة اإلى 
مراحل التخطيط والتنظيم والتوجيه 

والرقابة.
كم����ا ق����دم املحا�����رش تدريب����ات 
ال����دورة  يف  للم�صارك����ن  عملي����ة 
وتنفي����ذ  اإع����داد  اأ�صل����وب  تناول����ت 
اخلط����ط واأ�ص�ص تكوي����ن فرق العمل 
وتوزي����ع الأدوار بن اأع�صاء الفريق، 
بالإ�صاف����ة اإل����ى التخطي����ط الرباعي 
القائ����م عل����ى تقيي����م عنا�����رش القوة 
واملخاط����ر  والفر�����ص  وال�صع����ف 
وحتويلها اإل����ى اأهداف وقيا�ص مدى 

حتقيقها.
ويف خت����ام ال����دورة التدريبية مت 
توزيع ال�صهادات عل����ى امل�صاركن 

يف الور�صة.

الرتبي���ة  وزارة   - عي�ص���ى  مدين���ة 
الرتبي���ة  وزارة  تراأ����ص  والتعلي���م: 
التعلي���م واملناهج  والتعلي���م ل�صئ���ون 
الجتماع الدوري لقطاع التعليم اخلا�ص 
وامل�صتم���ر ف���وزي عبدالرحم���ن اجلودر 
وكيل، والذي مت خالله متابعة الإجراءات 
املدار����ص  اأداء  لتح�ص���ن  املتخ���ذة 
اخلا�صة، اإذ قدم���ت 3 اإدارات للمدار�ص 
اخلا�ص���ة تقريًرا عن الإج���راءات التي مت 
اتخاذه���ا لتح�ص���ن اأدائه���ا ورفع جودة 
التعلي���م به���ا، يف اإط���ار املتابع���ة التي 
تقوم بها اإدارة التعليم اخلا�ص بالوزارة 
وتق���دمي الدعم الفن���ي املطلوب لهذه 

املدار�ص.

 هذا واأثنى مديرو املدار�ص اخلا�صة 
عل���ى الدعم ال���ذي يلقونه م���ن الوزارة 

لتنفيذ م�صاريعهم التطويرية.
م���ن ناحية اأخ���رى، مت خالل الجتماع 
مناق�ص���ة طلب���ات الرتاخي����ص اجلديدة 
للمدار�ص اخلا�ص���ة، اإ�صافة الى مراجعة 
م���دى التزام املدار����ص اخلا�صة بتنفيذ 
التو�صيات الت���ي مت اإر�صالها بناًء على 
تقاري���ر الزي���ارات امليداني���ة، وم���ا مت 
تنفي���ذه وف���ق املر�ص���وم بقان���ون رقم 
املوؤ�ص�ص���ات  ب�ص���اأن   1998 ل�صن���ة   25
اخلا�ص���ة،  والتدريبي���ة  التعليمي���ة 
والقرارات الوزاري���ة والأنظمة والقوائم 

املعمول بها.
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تقريب المنافقين
�صاألن���ي �أحده���م عن �أ�صب���اب ��صتفحال ظاه���رة و�صول �ملنافق���ن �إلى منا�صب 
وكر��ص���ي ال ي�صتحق���ون �أن يكونو� “نو�طري” عليها، وكي���ف �أن ذلك يثبط من عزمية 

�لكفاء�ت، و�الأوفياء، ويوجد حالة عامة من �الكتئاب بالعمل، وكر�هية �لوظيفة.
فعالوة على �هتم���ام بع�ض �ملروؤو�صن لعبار�ت �ملجامل���ة و�ملديح بكل �صاردة 
وو�ردة، ك���� “�ص���م ومت” و “يف �الأم���ر” و”�الأم���ر ل���ك” و “ما يف ر�أي بع���د ر�أيك”، فهم 

يعتربونها �أي�صا موؤ�رش�ت جناح للموظف، وعامل متيز له، دون �صو�ه.
وتتخط���ى هذه �ل�صلوكي���ات، كل قو�عد و�أ�ص�ض �ملهنة، و�لت���ي حتدد من خاللها 

�لالئحة �لد�خلية جلهة �لعمل، ملن �ل�صاغر، و�لدرجة، و�لرتبة �لوظيفية، وغري ذلك.
يت�رشفون وكاأن �ل���وز�رة و�ملوؤ�ص�صة �حلكومية ملك لهم، ولي�صو� جمرد موظفن 

بها، لهم ما لغريهم، و�لعك�ض �صحيح.
وك���م تفاجاأ موظف���ون، و�حبط���و�، بو�صول موظ���ف متملق، ال حول ل���ه، وال قوة، 

لوظيفة، جت�صد له مناال، ال ميكن �أن ي�صل �إليه، �إال بعد قرون من �لتدريب.
بيئة �لظلم و�ل�صيم باجلهاز �حلكومي، تبد�أ وتنتهي بو�صول �لال م�صتحقن، على 
ح�ص���اب �مل�صتحقن، و�لذين ير�وحون مكانهم ف���ر�ت طويلة، وهو �أمر معروف لدى 

�جلميع.
كم���ا �أن �لب���طء يف �لتطوير، و�لنه�ص���ة بالوظيفة، ياأتي لغي���اب متابعة خمرجات 

�الإنتاجية للموظف، ب�صكل دقيق وم�صتمر، من رتبة رئي�ض ق�صم، فما فوق حتديد�.
وت�صبب كل ه���ذ�، لتقوقع �ملخل�صن على �أنف�صهم، رغما عنهم، يقابله ��صتمر�ر 

�صعود مرب�صي �لفر�ض، دون �لنظر حلقوق غريهم، وال بطرف عن.
خال�ص���ة �لقول، باأنه ينجح مفل�صو �لكف���اءة، بتوظيف كل �الأدو�ت �ملتاحة خلدمة 
م�صاحله���م �ل�صخ�صية على ظهور من يرون �الإخال�ض و�لكفاءة، و�صائل مثلى للنجاح، 

وهي ببع�ض �حلاالت قد تكون بخالف ذلك.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

 “اخلليج لال�ستثمار”: نرغب مبزيد من التعاون مع “الكهرباء” 

رئي�س “الأعلى لل�سحة” يفتتح اليوم موؤمتر الوراثة

خلف يرف�س ا�ستثمار مبالغ ح�ساب تاأمني بلدية املحرق

من تطوير تقاطع اجل�رسة للمرحلة الثانية  ا�ستكمال 50 % 

مب�صاركة متحدثن من دول عدة

كون وز�رة �ملالية �ملخولة باإد�رتها

بو�قع 1.6 مليون دينار... “�الأ�صغال”:

�ملنامة - بنا: يفتتح رئي�ض �ملجل�ض 
�لبحري���ن  لل�صح���ة يف مملك���ة  �الأعل���ى 
�لفريق طبيب �ل�صيخ حممد بن عبد�هلل 
�آل خليفة، يف �ل�صاعة �لتا�صعة من �صباح 
يوم �ل�صبت �ملقبل يف فندق �ل�صري�تون 
�الأول  �ملوؤمت���ر  فعالي���ات  باملنام���ة، 
ل�صبك���ة عل���م �لور�ثة يف �لع���امل �لعربي 
حتت عن���و�ن “موؤمتر �لور�ث���ة �لب�رشية.. 
ما ف���وق �لور�ثة.. و�جلينوم �ل�صخ�صي” 
�ل���ذي ينظم���ه مرك���ز �الم���رية �جلوهرة 
للط���ب �جلزيئ���ي و�الأمر�����ض �لور�ثية 
بجامع���ة �خللي���ج �لعربي بالتع���اون مع 
�حتاد جمال�ض �لبح���ث �لعلمي �لعربية، 
و�صي�صتم���ر �ملوؤمت���ر حت���ى 18 مار�ض 
2018، �شم���ن ن�ش���اط الرابطة العربية 
للبحوث �لور�ثية �لت���ي تتخذ من مركز 

�الأمرية �جلوهرة مقًر� لها.
متحدث���ون  �ملوؤمت���ر  يف  وي�ص���ارك 
بارزون من عدة دول عاملية كالواليات 
�ملتح���دة �الأمريكية، نيوزيالن���د�، كند� 
كالبحري���ن،  عربي���ة  ودول  و�لياب���ان، 
�ل�صعودي���ة، �الإم���ار�ت، �لكوي���ت، م�رش، 

�لعر�ق، لبنان، �ل�صود�ن و�الردن.

وقالت �لرئي�ض �مل�ص���ارك للموؤمتر 
ي�صه���د  �ملوؤمت���ر  �إن  �خلفاج���ي  غ���ادة 
م�صارك���ة �أك���ر م���ن 150 م�ص���ارًكا من 
خمتلف �أنحاء �لوط���ن �لعربي، ويناق�ض 
�لعلمي���ة  �ملو�صوع���ات  م���ن  �لعدي���د 
�حليوي���ة، �إذ ي�صل���ط �ل�ص���وء الأول مرة 
يف �لع���امل �لعرب���ي على “عل���م ما فوق 
ب���ن  �لتفاع���ل  يف  ودوره  �لور�ث���ة”، 
�جلين���ات و�لنظ���ام �لغذ�ئ���ي يف تطور 

�الأمر�����ض �ملزمن���ة، وه���و عل���م جدي���د 
ومثري مل يط���رح يف �ملوؤمتر�ت �لعربية 

يف وقت �صابق.
كم���ا يناق����ض �ملوؤمت���ر �لتط���ور�ت 
�حلديث���ة يف ط���ب �جلين���وم �ل�صخ�صي 
واأمناط اجلينوم بني العرب؛ بهدف رفع 
م�صتوى �ملعرفة و��صت�رش�ف �البتكار�ت 
و�لتط���ور�ت �حلديثة يف �لور�ثة �لب�رشية 
و�أخالقيات �لبحوث �ل�رشيرية، �إلى جانب 
خال�ص���ة �خل���ربة �الإقليمي���ة يف فح����ض 

�الأطفال حديثي �لوالدة.
ويجمع �ملوؤمتر علماء �لور�ثة �لطبية 
و�جلزيئية و�الأطباء و�لعلماء و�لباحثن 
�ل�صحي���ن  �ملهني���ن  م���ن  وغريه���م 
و�ل�رشكات ذ�ت �الهتمام بهذ� �لعلم، �إذ 
ميكنهم �لتفاعل وبن���اء عالقات مهنية 

مثمرة.
و�صيقام على هام�ض �ملوؤمتر ور�صة 
�لتخطي���ط �ال�صر�تيج���ي  عم���ل ح���ول 
للبح���وث  �لعربي���ة  �لر�بط���ة  تنظمه���ا 
�لور�ث���ة يف خطوة لتاأ�صي�ض �صبكة قوية 
ومنتجة وفعالة للبحث و�لتعليم يف علم 

�لور�ثة يف �لعامل �لعربي.

و�ص���وؤون  �الأ�صغ���ال  وزي���ر  رف����ض 
�لعمر�ين ع�صام  و�لتخطي���ط  �لبلديات 
خل���ف طلب جمل�ض بلدي �ملحرق ب�صاأن 
��صتثم���ار مبال���غ ح�ص���اب �لتاأم���ن يف 

�لبلدية و�لبالغة 4.2 مالين دينار.
وذك���ر �لوزي���ر �أنه بناء عل���ى �أحكام 
�لدليل �ملايل �حلكوم���ي �ملوحد، فاإنه 
يتوج���ب حتوي���ل مبال���غ �لتاأم���ن �إلى 
وز�رة �ملالية؛ كونها جهة �الخت�صا�ض 
فيم���ا يتعل���ق ب���اإد�رة �مل���و�رد �ملالية 

�حلكومية.
�ملالي���ة  �للجن���ة  رئي����ض  وب���ننَّ 
و�لقانونية مبجل�ض بلدي �ملحرق غازي 
�ملرباط���ي �أن تخل���ف �أ�صخا�ض كر عن 
��ص���رد�د �ملبال���غ مبختل���ف �ملربر�ت 
و�الأ�صباب �أدى �إلى تر�كم مبالغ �لتاأمن 
وبلوغها 4.2 مليون دينار بعد �أن كانت 

ال تتجاوز مليون دينار يف 2015.
ولف���ت �إل���ى �أن كل مبل���غ تاأمين���ي 
حت�صله �لبلدية يكون يف مقابله ر�صوم 
خدمات بلدية تتعل���ق بر�خي�ض �لبناء 
تر�خي����ض  �أو  خدم���ات،  تر�خي����ض  �أو 

�إعالن���ات، �أو تر�خي����ض �إ�صغ���ال ط���رق 
وغريها من �خلدمات �لعامة.

�إل���ى  �ملرباط���ي  دع���ا  �أن  و�صب���ق 
��صتثم���ار هذه �ملبال���غ دون �لتاأخري يف 
ردها �إلى �أ�صحابها، موؤكد� حق �لبلدية 
�لقانوين يف ��صتثمارها، وذلك ��صتناد� 
�إل���ى �لفق���ر ب���اء م���ن �مل���ادة 108 من 
�لد�صتور �لتي جوزت للهيئات �لبلدية 
�لدخول يف �أن�صط���ة مالية بهدف تنمية 

�إير�د�تها.
ي�ص���ار �إل���ى �أن ح�ص���اب �لتاأمن هو 
عبارة عن ح�صاب بنك���ي يف �أحد �لبنوك 
يك���ون با�ص���م كل بلدي���ة عل���ى ح���دة، 
وت���ودع فيه جميع مبال���غ �لتاأمن �لتي 
يدفعه���ا �ملتعامل���ون م���ع �لر�خي�ض 
�لبلدي���ة �ملختلف���ة، وبعد  و�خلدم���ات 
�لتاأك���د من �لتز�م طالب �خلدمة بجميع 
�لعمي���ل  يب���ادر  �ال�صر�ط���ات حينه���ا 

بطلب ��صرجاع مبلغ �لتاأمن.

�ملنام���ة - وز�رة �الأ�صغ���ال 
و�لتخطيط  �لبلدي���ات  و�صوؤون 
�ملتابع���ة  �صم���ن  �لعم���ر�ين: 
�لت���ي  للم�صاري���ع  �مل�صتم���رة 
تنفذه���ا �ل���وز�رة مت �أم�ض عقد 
لق���اء تن�صيق���ي م�ص���رك بن 
مدي���ر �إد�رة م�صاري���ع و�صيانة 
�لطرق بوز�رة �الأ�صغال و�صوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعمر�ين 
�صيد بدر عل���وي ونائب رئي�ض 
�أحمد  �ل�صمايل  �لبلدي  �ملجل�ض 
م����رشوع  موق���ع  يف  �لكوهج���ي 
تطوير تقاطع �جل�رشة )�ملرحلة 

�لثانية(. 
و����رشح عل���وي ب���اأن �لهدف 
من �لزي���ارة هو �لوق���وف على 
�آخر �مل�صتجد�ت يف �صري �أعمال 
�لتنفي���ذ، م�صرًي� �إل���ى �أن ن�صبة 
�الإجناز يف �مل�رشوع بلغت 50 % 
ويجري حالًي���ا ��صتكمال �أعمال 
�إن�صاء �لدو�ر �لذي يربط �صارع 
�ل�صي���خ عي�صى ب���ن �صلمان مع 
�صارع �مل���ز�رع، و�إن�صاء �لطريق 
�ملنح���در  ملدخ���ل  �لفرع���ي 
�ملقرر �إن�ص���اوؤه، كما يتم و�صع 
طبقات �لدف���ان؛ متهيًد� للبدء 
�الأ�صفل���ت  يف و�ص���ع طبق���ات 
عل���ى �لطبق���ات �جلاه���زة على 

�ملنحدر. 
مت���ت  �مل����رشوع  �أن  يذك���ر 

جمل����ض  قب���ل  م���ن  تر�صيت���ه 
�ملناق�ص���ات و�ملز�يد�ت على 
�إنرنا�صون���ال  �لغ���امن  �رشك���ة 
للتج���ارة �لعام���ة و�ملق���اوالت 
وجمموعة �حل���اج ح�صن �لعايل، 
بقيمة مليون و637 �ألفا و400 
دين���ار، وبدع���م ومتوي���ل م���ن 
دولة �لكوي���ت �ل�صقيقة �صمن 

برنامج �لتنمية �خلليجي. 
�أكد  وعلى �ل�صع���دي ذ�ته، 
عل���وي �أن هن���اك تن�صيق���ا م���ع 
هيئ���ة �لكهرب���اء و�مل���اء لعمل 
الكاب���ات  خلط���وط  حماي���ة 
�الأر�صية بجهد 400 كيلوو�ت، 
�إ�صاف���ة �إل���ى �الأعم���ال �ملدنية 

�ملتمثل���ة يف و�ص���ع �لطبق���ات 
�ملكونة للم�صار �الإ�صايف ل�صارع 
�ل�صي���خ عي�صى ب���ن �صلمان يف 
�جتاه �لغرب و�لتح�صري لو�صع 
�حلو�ج���ز �ال�صمنتي���ة �جلانبي���ة 

لو�صع طبقات �ال�صفلت.
  و�أو�ص���ح �أن عدد �ملركبات 
�مل�صتخدمة لهذ� �لتقاطع يبلغ 
90 �أل���ف مركبة يومًيا، يف حن 
�ال�صتيعابية  �لطاق���ة  �صتزي���د 
 120 للتقاط���ع �ملعن���ي لتبلغ 
�ألف مركبة يومًيا بعد �لتطوير، 
بينم���ا �صيق���ل زم���ن �النتظ���ار 
بن�صب���ة 45 % مقارنة بالو�صع 

�حلايل بعد �كتمال �مل�رشوع.

• �ل�صيخ حممد بن عبد�هلل	

• ع�صام خلف	

�ملنامة - هيئة �صوؤون �لكهرباء 
�ص���وؤون  وزي���ر  ��صتقب���ل  و�مل���اء: 
�لكهرباء و�مل���اء عبد�حل�صن مريز� 
مبكتب���ه �صب���اح �أم����ض وف���ًد� رفيع 
م���ن موؤ�ص�ص���ة �خللي���ج  �مل�صت���وى 
لال�صتثم���ار وهي �حدى �مل�صاهمن 
�لرئي�ص���ن يف كل من حمطة �لعزل 
للطاق���ة  �ل���دور  وحمط���ة  للطاق���ة 
و�ملياه، يتقدمه���م رئي�ض جمموعة 
ورئي�ض  �ال�صتثمار�ت �صفيق علي، 
�خلدم���ات �ملالية م�صاري م�صطفى 
�جلدميي، وبح�ص���ور نائب �لرئي�ض 
وخدم���ات  للتوزيع���ات  �لتنفي���ذي 
�مل�صرك���ن بهيئة �لكهرباء و�ملاء 

عدنان حممد فخرو.
وخالل �للقاء رحب �لوزير مريز� 
باحل�ش���ور، م�شيًدا بجه���ود ون�شاط 
يف  لال�صتثم���ار  �خللي���ج  موؤ�ص�ص���ة 
تنفي���ذ عدد من �مل�صاريع يف مملكة 

�لبحرين ودول �ملنطقة.
ومت ��صتعر�����ض �آخر �لتطور�ت 
يف �مل�صاري���ع �لقائم���ة حالًيا ومنها 
وحمط���ة  للطاق���ة  �لع���زل  حمط���ة 
�ل���دور للطاق���ة و�ملي���اه، �إذ �ب���دى 
�خللي���ج  مبوؤ�ص�ص���ة  �مل�صوؤول���ون 
لال�صتثم���ار رغبته���م يف �ملزيد من 
�ال�صتثمار يف هذه �مل�صاريع بح�صب 

�لفر�ض �ملتاحة.

�صيدعلي �ملحافظة
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بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

جمانة جاسـم
في وفاة المغفور له بإذن اهلل

والد زوجها
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان
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“التنمية ال�سيا�سية” ي�سيد باإجناز “موؤ�س�سة احلقوق”

“مونرتيال” راعًيا جلائزة “الروائيني ال�سباب”

يّف بنت عبداهلل اآل خليفة تنال جائزة “العالمِ النا�سئ” 

مبنا�شبة ح�شولها على �شهادة الآيزو

البنخليل ي�شيد باإ�شهامات ال�رشكة القت�شادية

يف جمال العمارة والت�شميم مبوؤمتر بر�شلونة العاملي

للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د   - املنام���ة 
ال�شيا�شي���ة: اأ�ش���اد معهد البحري���ن للتنمية 
ال�شيا�شي���ة بالإجناز ال���ذي حققته املوؤ�ش�شة 
الوطني���ة حلقوق الإن�شان واملتمثل يف متكن 
الأمان���ة العامة للموؤ�ش�شة م���ن احل�شول على 
 ISO( شه���ادة الأي���زو يف ن�شخته���ا املحدثة�
اجل���ودة  اإدارة  نظ���ام  يف   )9001:2015
ال�ش���ادرة ع���ن املنظم���ة الدولي���ة للتوحيد 
القيا�ش���ي - اآي���زو، اأعق���اب عملي���ة تدقيق 
اأجرته���ا �رشكة “ب���ريو فرييتا����س القاب�شة” 
ف���رع اململكة املتحدة عل���ى جميع العمليات 
والإجراءات التي تق���وم بها الأمانة العامة يف 

املوؤ�ش�شة الوطنية.
واأكد املعه���د اأن هذا الإجناز يعد مبثابة 
�شهادة عل���ى الحرتافية واملهنية التي تدار 
ا  بها عملي���ات الأمانة العامة للموؤ�ش�شة حر�شً
على اللتزام مبعايري اجلودة، والتي تنعك�س 
بدوره���ا على متكني املوؤ�ش�شة من النهو�س 
حق���وق  تر�شي���خ  جم���ال  يف  مب�شوؤولياته���ا 

الن�شان يف اململكة.

وهن���اأ املعهد الأم���ني الع���ام للموؤ�ش�شة 
الوطني���ة حلق���وق الإن�ش���ان خليف���ة بن علي 
الفا�ش���ل والعامل���ني يف الأمان���ة العامة على 
ه���ذا الإجن���از، م�شيًدا مبا حققت���ه الهيئة من 
منجزات متميزة منذ اإن�شائها جت�شيًدا للروؤى 
ال�شديدة لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�شى اآل خليف���ة يف �شيانة حقوق 

الإن�شان.
واأع���رب املعهد عن فخ���ره واعتزازه باأن 
تكون املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الن�شان هي 
اأول موؤ�ش�ش���ة وطنية حلقوق الإن�شان حت�شل 
على �شهادة الأيزو على امل�شتوى الإقليمي، 
موؤكًدا اأن هذا الإجناز يعد دللة على التقدير 
والحرتام ال���ذي حتظى به املوؤ�ش�شة اإقليمًيا 

ودولًيا.
للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د  اأن  يذك���ر 
ال�شيا�شي���ة معه���د وطني يه���دف يف املقام 
الأول اإل���ى ن����رش ثقاف���ة الدميقراطية ودعم 
وتر�شي���خ مفه���وم املب���ادئ الدميقراطي���ة 
املر�ش���وم  مبوج���ب  وتاأ�ش����س  ال�شليم���ة، 
رق���م )39( ل�شن���ة 2005 وه���و يعم���ل على 
رفع م�شت���وى الوع���ي ال�شيا�ش���ي والتنموي 
والنهو�س بامل�شرية ال�شيا�شية يف البحرين، 
وزي���ادة املعرف���ة بني جميع اأف���راد املجتمع 
وتوعيته���م بالعم���ل ال�شيا�ش���ي وبحقوقهم 
وواجباته���م التي كفله���ا الد�شتور ونظمتها 

الت�رشيعات ذات العالقة.

اللجنة الإعالمية - جائزة اخلليج العربي 
مونرتي����ال  اأعلن����ت  ال�شب����اب:  للروائي����ني 
لل�شي����ارات، ال�رشكة الوطني����ة �رشيعة النمو 
يف مملك����ة البحري����ن، ع����ن رعايته����ا جائزة 
اخللي����ج العرب����ي للروائي����ني ال�شباب )24 
�شاعة( التي تقام حتت رعاية النائب الأول 
لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة 
رئي�����س الحت����اد البحريني لألع����اب القوى 
�شمو ال�شيخ خالد ب����ن حمد اآل خليفة خالل 

الفرتة من 23 - 24 مار�س اجلاري.
لل�رشك����ة  واملوؤ�ش�����س  املال����ك  وق����ال 
اإبراهي����م اآل ال�شي����خ »ا�شتطاع����ت �رشكتنا 
حتقي����ق اإجنازاته����ا يف ف����رتة قيا�شية على 
ي����د ال�شباب، لذل����ك نحن نوؤم����ن بقدراتهم 
وطاقاتهم وكذلك اإبداعه����م. وانطالًقا من 
هذه احلقيقة فاإنن����ا نبحث دائًما عن كل ما 
هو جديد ومبتكر، وجن����د يف مبادرات �شمو 
ال�شي����خ خالد ب����ن حم����د اآل خليف����ة فر�شة 

لرعاية جانب مهم م����ن اهتمامات ال�شباب، 
وه����و الهتم����ام الأدب����ي ال����ذي اأ�شبح حمل 

�شغف عند كثري منهم«.
واأ�شاف »تفتخ����ر مونرتيال لل�شيارات 
برعاي����ة اجلائزة، ونتطل����ع لأن ت�شاهم هذه 
الرعاي����ة يف حتقي����ق اإجن����ازات جدي����دة من 
قب����ل �شب����اب دول جمل�س التع����اون الذين 
�شيتناف�ش����ون على جائزة اخللي����ج العربي 

للروائي����ني ال�شب����اب )24 �شاع����ة(. ومتثل 
اجلائزة من�ش����ة اأدبية �شبابي����ة قادرة على 
تكوي����ن روائي����ني ج����دد نفتخ����ر باأعمالهم 

الأدبية«. 
وبه����ذه املنا�شب����ة ق����ال الأم����ني العام 
للجائ����زة رئي�����س حتري����ر �شحيف����ة الوطن 
مونرتي����ال  »ل�رشك����ة  البنخلي����ل  يو�ش����ف 
لل�شيارات دور مه����م يف القت�شاد الوطني 
�رشيع����ة  ال�����رشكات  م����ن  �رشك����ة  باعتباره����ا 
النمو، وله����ا اإ�شهام����ات اقت�شادية بارزة، 
وي�رشفن����ا كث����رًيا رعايته����ا جلائ����زة اخلليج 
العرب����ي للروائيني ال�شب����اب، وهو ما يوؤكد 
اإميانه����ا برعاية املواهب ال�شابة يف خمتلف 
املج����الت«، معرًب����ا ع����ن �شك����ره وتقديره 
الكبري ملالك وموؤ�ش�����س ال�رشكة اإبراهيم اآل 
ال�شيخ عل����ى اهتمامه ال�شخ�ش����ي والالفت 

لرعاية هذه الفعالية اخلليجية املميزة.

الأ�شت����اذ  ح����ازت  بن����ا:   - بر�شلون����ة 
والت�شمي����م  العم����ارة  امل�شاع����د يف ق�ش����م 
الداخلي يف كلية الهند�شة بجامعة البحرين 
يّف بن����ت عب����داهلل اآل خليفة جائ����زة “العالمِ 
النا�ش����ئ”، التي يقدمه����ا املوؤمتر العاملي 
لأ�شا�شي����ات وتطبيق����ات الت�شمي����م، خالل 
م�شاركة وفد م����ن اأع�شاء هيئ����ة التدري�س 
يف ق�ش����م العم����ارة والت�شمي����م الداخلي يف 
املوؤمت����ر العامل����ي الثاين ع�����رش لأ�شا�شيات 
وتطبيق����ات الت�شمي����م مبدين����ة بر�شلون����ة 
الإ�شبانية، ومينح املوؤمتر عدًدا حمدوًدا من 
اجلوائ����ز كل �شنة للباحثني الن�شطني ذوي 
الهتمامات البحثية يف مو�شوعات املوؤمتر.
واأعرب����ت يّف اآل خليف����ة ع����ن �شعادتها 
باحل�ش����ول على اجلائزة، الت����ي ا�شتحقتها 
ع����ن اأن�شطتها البحثي����ة والتنظيمية، مبينة 
ان “ال�شباب احلا�شلني على هذا النوع من 
اجلوائز يوؤدون عادة دوًرا تنظيمًيا ملحوًظا 
يف املوؤمت����ر من خ����الل قي����ادة املناق�شات، 
وتروؤ�����س اجلل�ش����ات، وتق����دمي امل�شاع����دة 
اأعم����ال  ع����ن عر�����س  اللوج�شتي����ة، ف�ش����اًل 

وورقات بحثية”.
وع����ن اأهمي����ة امل�شارك����ة يف مث����ل هذه 
الفعاليات العلمي����ة، قالت “اإن اأهمية هذه 
الفعالي����ات تكم����ن يف ت�شليطه����ا ال�ش����وء 
الت�شمي����م  يف  احلديث����ة  املج����الت  عل����ى 
باأنواعه املختلفة، وه����و الأمر الذي ي�شاعد 
عل����ى تطوير اأفكار ع�شو هيئ����ة التدري�س، 
وتو�شع����ة معارفه، الت����ي تف�شي بال�رشورة 
اإلى جتديد حمتوى املق����ررات الأكادميية، 
ورب����ط الدرو�����س النظري����ة باآخ����ر توجهات 
الت�شميم العملي����ة والتطبيقية يف خمتلف 

جمالت احلياة اليومية”.
وراأت اأن املوؤمت����ر يع����د فر�شة لتطوير 
الأكادمييني النا�شئني مهنًيا حيث يلتقون 
باخل����راء يف جم����ال العم����ارة والت�شميم يف 

بيئ����ة تفاعلية ت�شاعد عل����ى اإن�شاء �شبكات 
ات�شال علمية م�شتدامة.

وعر�ش����ت ع�ش����و هيئ����ة التدري�����س يف 
ق�شم العم����ارة والت�شميم الداخلي املرحلة 
الأولى من بحث م�ش����رتك مع ع�شوي هيئة 
التدري�����س يف ق�ش����م العم����ارة والت�شمي����م 
الداخلي باجلامعة جو ديغو بنيلو دا �شلفا، 

ونهال املرباطي. 
وناق�����س البح����ث الذي ج����رى يف مراحل 
ع����دة، تاأثري املدلولت الب�رشي����ة على راحة 
الإن�ش����ان يف املب����اين املعماري����ة احلديثة، 
الذي����ن  لالأ�شخا�����س  بالن�شب����ة  ����ا  خ�شو�شً

يعانون من فوبيا الثقوب.
وعر�ش����ت م�شاعدة البح����ث والتدري�س 

متا�����رش الفحل، ونه����ال املرباطي ورقة عن 
املفاهيم املعا�رشة للت�شميمات والنقو�س 
الإ�شالمي����ة الت����ي متت قولبته����ا يف مناذج 
ممي����زة لت�شمي����م جموه����رات اأو م�شاح����ات 

داخلية.
واأعدت الباحثتان الورقة مب�شاعدة 28 
طالًب����ا يف ق�شم الت�شمي����م الداخلي بجامعة 

البحرين.
وا�شتقط����ب املوؤمتر ال����ذي عقد اأخريا، 
نحو 250 م�ش����ارًكا من خمتلف اأنحاء العال، 
منهم اأكادمييون، وم�شممون، ومعماريون 
عر�ش����وا بحوًث����ا علمية عدة ناق�ش����ت اإيجاد 
ت�شاميم مبتكرة من دون حدود يف خمتلف 

املجالت.

تعميق العالقات باملجاالت العدلية بني املنامة والريا�ض

تكثيف الدعم للمدار�ض ذات االأداء املنخف�ض

“االإعالم” تنال درعا �رشفيا من احتاد االإذاعات

املنام���ة - العدل وال�ش���وؤون الإ�شالمية 
والأوق���اف: ا�شتقبل وزير الع���دل وال�شوؤون 
الإ�شالمي���ة والأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل 
خليف���ة، مبكتبه ام�س بدي���وان الوزارة، وفًدا 
ق�شائًي���ا م���ن اململك���ة العربي���ة ال�شعودية 
ال�شقيقة برئا�شة قا�شي ا�شتئناف وم�شت�شار 
وزير العدل ال�شيخ عب���داهلل بن زايد الزايد، 
الذي ي���زور اململكة حالًي���ا، وبح�شور وكيل 
ال���وزارة ل�شوؤون الع���دل وائل بوعالي، وعدد 

م���ن م�شوؤويل الوزارة. ورح���ب الوزير بالوفد 
ال�شع���ودي ال�شقي���ق، م�شي���ًدا مب���دى عم���ق 
العالقات الأخوي���ة والتاريخية الرا�شخة التي 
جتمع بني البلدي���ن ال�شقيقني، وما ت�شهده 

من تطور ومناء يف املجالت كافة.
وج���رى خ���الل اللق���اء بح���ث ع���دد م���ن 
مو�شوعات التع���اون امل�شرتك يف املجالت 
العدلي���ة، وتعزي���ز اآف���اق التع���اون وتبادل 

الزيارات واخلرات.

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: 
ل�شئ���ون  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  تراأ����س 
التعلي���م واملناهج الجتماع ال���دوري لقطاع 
التعليم اخلا�س وامل�شتمر فوزي عبدالرحمن 
اجل���ودر وكي���ل، وال���ذي مت خالل���ه متابع���ة 
الإج���راءات املتخذة لتح�ش���ني اأداء املدار�س 
للمدار����س  اإدارات   3 قدم���ت  اإذ  اخلا�ش���ة، 
اخلا�ش���ة تقري���ًرا ع���ن الإج���راءات الت���ي مت 
اتخاذها لتح�شني اأدائها ورفع جودة التعليم 
به���ا، يف اإطار املتابعة الت���ي تقوم بها اإدارة 
التعلي���م اخلا�س بال���وزارة وتق���دمي الدعم 

الفني املطلوب لهذه املدار�س.

 ه���ذا واأثن���ى مديرو املدار����س اخلا�شة 
على الدع���م الذي يلقونه من الوزارة لتنفيذ 
م�شاريعهم التطويري���ة. من ناحية اأخرى، مت 
خالل الجتم���اع مناق�شة طلب���ات الرتاخي�س 
اجلدي���دة للمدار����س اخلا�ش���ة، اإ�شاف���ة الى 
مراجع���ة م���دى الت���زام املدار����س اخلا�ش���ة 
بتنفي���ذ التو�شي���ات الت���ي مت اإر�شالها بناًء 
عل���ى تقاري���ر الزي���ارات امليداني���ة، وما مت 
تنفي���ذه وف���ق املر�ش���وم بقان���ون رقم 25 
ل�شن���ة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�ش���ات التعليمية 
والتدريبي���ة اخلا�ش���ة، والق���رارات الوزارية 

والأنظمة والقوائم املعمول بها.

املنام���ة - بن���ا: �شارك���ت وزارة �شوؤون 
الإع���الم ممثل���ة يف ق�ش���م املحط���ة الأر�شية 
يف الجتم���اع ال�شن���وي مل�شغل���ي ومهند�شي 
املحط���ات الأر�شي���ة )ASBU( بالعا�شم���ة 
اجلزائري���ة يف الفرتة م���ن 21 اإلى 27 فراير 
الع���الم  �ش���وؤون  وزارة  ونال���ت  املا�ش���ي. 
درع���ا �رشفي���ا؛ تقدي���راً جلهوده���ا املبذولة 
يف املج���ال الهند�ش���ي وم�شاركته���ا الفعالة 
يف جم���ال التب���ادل الخب���اري امل�شرتك بني 

الدول الأع�شاء. واأ�شاد احتاد اذاعات الدول 
العربي���ة ASBU، مبهنية عمل وزارة �شوؤون 
الإعالم يف جم���ال التبادل الخباري امل�شرتك 
بني الدول الأع�شاء، وثمن احرتافية اللتزام 
باملعاي���ر الهند�شي���ة امل�شتخدم���ة من قبل 
الإدارة العامة لل�شوؤون الفنية والتقنية، كما 
اأثن���ى مرك���ز ت�شغيل عرب�ش���ات AOC على 
م���دى التعاون امل�شرتك م���ن قبل مهند�شي 

ق�شم املحطات الأر�شية.

• خليفة بن علي الفا�شل	
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رئي�س هيئة ال�سياحة يفتتح “اأرتيزانا الرائد املبدع 973 +” 
ت�ستمر حتى 17 اجلاري

املنام���ة -هيئ���ة ال�سياح���ة واملعار����ض: 
افتت���ح الرئي����ض التنفي���ذي لهيئ���ة البحرين 
لل�سياحة واملعار�ض ال�سيخ خالد بن حمود اآل 
خليفة فعالية “ارتيزانا الرائد املبدع +973” 
املدي���ر  بح�س���ور   ’Plus 973 Market‘
التنفي���ذي مل����روع   “ارتيزان���ا الرائد املبدع 
973 +”  ال�سيخ���ة مي بنت �سليمان العتيبي  
وبح�س���ور ال�سي���خ عي�سى بن عل���ي اآل خليفة 
ممث���ا عن حمافظ���ة العا�سمة وع���دد من كبار 
ال�سخ�سيات  وذلك مبنطقة اجلفري 14 مار�ض 
اجل���اري )االربعاء( ، حي���ث �ست�ستمر الفعالية 

على مدار اأربعة اأيام حتى 17 مار�ض 2018.

  ويت�سم���ن هذا احلدث املتمي���ز عددا من 
اأ�سهر املطاع���م، و�سينما خارجي���ة، وجمموعة 
األع���اب لل�سغار باالإ�سافة اإل���ى عر�ض لاأزياء 
املميزة مب�ساحبة مو�سيق���ى حية. و�ستنطلق 
الفعالي���ة يوم االأربعاء يف مت���ام ال�ساعة 7:00 
م�س���اًء وحتى منت�س���ف الليل، بينم���ا تبداأ من 
ال�ساع���ة 4:00 ع����راً وحت���ى منت�س���ف الليل 

خال االأيام التالية.
  وبه���ذه املنا�سب���ة، قال ال�سي���خ خالد بن 
حم���ود اآل خليفة: “اإنه مل���ن دواعي �رورنا اأن 
ندعم م�روع “ارتيزان���ا الرائد املبدع +973” 
الفري���د م���ن نوعه وال���ذي يق���دم العديد من 

املنتج���ات والب�سائع املتنوع���ة بهدف جذب 
ال���زوار م���ن خمتل���ف فئ���ات املجتم���ع وكافة 
االأعم���ار وال�سياح م���ن الدول املج���اورة. ومن 
�س���اأن ه���ذه املب���ادرة اأن ت�ساه���م يف توف���ري 
بيئ���ة حا�سنة ل���روح املب���ادرة ل���دى ال�سباب 

البحريني”.
  وته���دف ه���ذه الفعالي���ة لدع���م ال�سباب 
البحرين���ي باعتباره���ا من�سة مثالي���ة لرتويج 
وعر����ض منتوجاته���م وم�ساريعه���م املمي���زة 
باال�سافة الى دعم املوؤ�س�سات اخلريية حيث 
�سيخ�س�ض جزء من ريع هذه الفعالية لاأعمال 

اخلريية.

“مزاولة املهن الهند�سية” 
يبني �رشوط الرتخي�ص

املنام���ة - جمل����ض تنظي���م مزاول���ة امله���ن الهند�سية: 
يوا�س���ل جمل����ض تنظي���م مزاولة امله���ن الهند�سي���ة تقدمي 
حما�رات للتوعية بقانون مزاولة املهن الهند�سية واالأنظمة 
املعم���ول بها، وذل���ك يف اجلامعات وكلي���ات الهند�سة، حيث 
ي�ستهدف �ريحة طاب كليات الهند�سة الذي يو�سكون على 

التخرج اأو حديثي التخرج. 
وقدم مدير املجل�ض ح�سن ال�سيخ، عر�ساً تناول التعريف 
باملجل�ض ودوره، وبيان االأحكام الرئي�سية للقانون رقم )51( 
ل�سنة 2014 يف �ساأن تنظيم مزاولة املهن الهند�سية وكذلك 
الئحت���ه التنفيذية. حيث متت االإ�س���ارة اإلى اأن القانون يحظر 
مزاولة اأية مهنة هند�سي���ة اإال بعد احل�سول على ترخي�ض من 
املجل����ض، واأن خمالفة ذلك يعاقب عليها القانون بال�سجن اأو 

الغرامة بقيمة 5 اأالف دينار. 
وتن���اول العر����ض اأمثل���ة الأن�سط���ة ُتعت���ر مزاولة ملهن 
هند�سي���ة وي�سم���ل ذل���ك اإع���داد الر�سوم���ات واملخطط���ات 
والت�سامي���م واإب���داء امل�س���ورة والقي���ام باأعم���ال الدرا�سات 
واالأبح���اث والفحو�س���ات وو�سع املوا�سف���ات واالإ�راف على 
التنفي���ذ وال�سيان���ة والت�سغي���ل وتقدير التكالي���ف وح�ساب 
الكمي���ات وتنفي���ذ واإدارة امل�ساريع الهند�سي���ة. كما اأو�سح 
اأو  املهند����ض  الرئي�سي���ة لرتخي����ض  اال�سرتاط���ات  ال�سي���خ 
الفرد ال���ذي يزاول مهنة هند�سية بغ����ض النظر عن امل�سمى 
الوظيفي. واأ�سار اإلى اأنه لرتخي�ض املهند�ض البحريني، يجب 
اأن يكون حا�ساً على �سهادة البكالوريو�ض يف الهند�سة اأو ما 
يعادلها.  كما يجب عل���ى املهند�ض غري البحريني، باالإ�سافة 
اإل���ى متطلب �سهادة البكالوريو�ض يف الهند�سة، اأن يكون قد 
زاول مهن���ة الهند�سة ملدة ال تقل ع���ن 5�سنوات. واأ�ساف اأنه 
ال ُيعت���د باخلرة املكت�سبة يف اململك���ة من دون ترخي�ض من 
املجل�ض.  ولذلك، حث ال�سيخ جميع طاب كليات الهند�سية، 
يف امل�سارع���ة لتقدمي طلبات الرتخي�ض لهم يف حال تخرجهم 
وعمله���م يف مه���ن هند�سي���ة. واأ�س���ار اإل���ى ن���اك اأرب���ع فئات 
لت�سنيف املهند�س���ن املرخ�ض لهم وه���ي )اأ( و)ب( و)ج( 

و)د( وذلك مبا يتنا�سب مع اخلرة.
كما مت االإ�سارة يف العر�ض، اإل���ى اال�سرتاطات الرئي�سية 
لفت���ح مكتب هند�س���ي، والفئ���ات التي ُت�سن���ف عليها هذه 
املكات���ب الهند�شية وهي �شبع فئات ح�ش���ب الن�شاط وقيمة 
امل�ساريع التي باإمكانها العمل فيها، وهي الفئات )اأ(، )ب(، 

)ج(، )د(، )ه(، )و( و)ك(. 
واأ�س���ار اأي�س���اً اإلى بع����ض واجبات املرخ����ض لهم �سواء 
كان���وا مهند�س���ن اأم مكات���ب هند�سية ومنها مراع���اة الدقة 
واالأمان���ة، واأن يحافظ عل���ى �رف وكرامة املهن���ة وتقاليدها 
واأعرافه���ا واأن يتجنب يف اأدائه لعمله خدمة م�سالح متعار�سة 
واأال يح�سل على عمل باملخالف���ة للقوانن واللوائح. واختتم 
ال�سيخ عر�سه بن�سائح واإر�سادات لطاب كليات الهند�سية.

• تكرمي املوظفن املتقاعدين من بلدية املنطقة اجلنوبية	

جامعة البحرين و“امللك حمد” يدربان طلبة “العلوم ال�سحية”

بلدية “اجلنوبية” تكرم 57 من موظفيها املتقاعدين 

تتيح ا�ستخدام مرافق امل�ست�سفى للدار�سن

املدير العام: نقدر ما بذلوه من جهد على مدى اأعوام

ال�سخ����ري – جامع����ة البحري����ن: وقع����ت 
جامعة البحرين يوم 13 مار�ض اجلاري اتفاق 
تعاون م����ع م�ست�سفى امللك حم����د اجلامعي 
يهدف اإلى دع����م التعليم ال�سحي وكوادره، 
من خال تدريب طلبة كلية العلوم ال�سحية 

بجامعة البحرين.
ووّقع االتفاق مع طرف اجلامعة رئي�سها 
ريا�����ض حمزة، ومن طرف امل�ست�سفى قائده 
الل����واء طبيب ال�سيخ �سلم����ان بن عطية اهلل 
اآل خليف����ة، وجرى ذلك يف مق����ر امل�ست�سفى 
يف الب�سيت����ن، بح�سور عدد من امل�سوؤولن 
يف كا الطرفن. ومبوج����ب االتفاق، �ستتاح 
اأمام طلب����ة كلية العل����وم ال�سحية، املرافق 
ال�سحي����ة املختلف����ة يوفره����ا امل�ست�سف����ى، 
وذل����ك بغر�ض اإج����راء التدري����ب العملي من 
واقع اخلرة واملمار�س����ة واملعاينة للطالب 
الأنظم����ة العم����ل يف امل�ست�سفي����ات وكيفية 

التعامل مع املر�سى واحلاالت املختلفة.
وذكر الل����واء طبيب ال�سي����خ �سلمان بن 
عطية اهلل اآل خليفة، اأن هذا االتفاق يت�سمن 
تدري����ب طلبة برامج العلوم ال�سحية بجامعة 

البحري����ن يف املواقع واملراف����ق االإكلينيكية 
مب�ست�سف����ى املل����ك حم����د اجلامع����ي، وذلك 
الأغرا�ض التعليم والتدريب التي من �ساأنها 
اإثراء املعرفة لدى الطلبة، و�سقل مهاراتهم 
يف جم����االت تخ�س�سه����م وذل����ك مب����ا يتمتع 
ب����ه امل�ست�سف����ى من دور ري����ادي وحيوي يف 
القطاع ال�سح����ي يف دعم التعليم والتدريب 

يف تعزيز وتطوير الرعاي����ة ال�سحية مبملكة 
البحرين.

ومن جانبه، اأعرب رئي�ض جامعة البحرين، 
ع����ن اعتزازه به����ذا االتفاق، م�س����رياً اإلى اأنه 
ياأتي ا�ستكم����االً للتعاون املثمر القائم بن 
اجلامعة وامل�ست�سفى، حيث �سبق واأن اأ�س�ض 
الطرفان �راك����ة ذات اأبعاد خمتلفة “ت�سّب 

يف �سالح ح�سول طلبة كلية العلوم ال�سحية 
عل����ى اأف�س����ل املمار�س����ات يف ه����ذا احلق����ل 
احليوي، وذل����ك على اأي����دي املتخ�س�سن، 
ويف االأج����واء احلقيقي����ة مل����ا �سيعملون فيه 
م�ستقب����اً، االأم����ر ال����ذي يك�سبه����م اخل����رة 
واملعرف����ة والثق����ة يف االنط����اق اإل����ى ع����امل 

االأعمال يف املجاالت ال�سحية املتعددة”.
وانته����ز حم����زة زي����ارة م�ست�سفى امللك 
حم����د اجلامع����ي، ليق����دم التهنئ����ة لقي����ادة 
امل�ست�سف����ى بافتتاح مرك����ز االأورام اجلديد 
بالتجهيزات  التاب����ع للم�ست�سف����ى، م�سي����داً 
واخلدم����ات الت����ي يقدمها للجمه����ور، وقال 
اإن ه����ذا املرك����ز اإ�سافة نوعية اإل����ى القطاع 
ال�سح����ي يف اململك����ة، وخ�سو�س����اً بارتباطه 
به����ذا امل�ست�سفى الرائد، مم����ا يفتح الباب 
وا�سع����اً ملزيد من املعرف����ة املتجددة لعدد 

من الق�سايا ال�سحية املعا�رة.
 21 يف  وقعت����ا  اأن  للجهت����ن  و�سب����ق 
�سبتم����ر 2016� اتفاق تعاون لطرح برنامج 
دبلوم خا�ض بامل�ست�سف����ى بعنوان “دبلوم 

م�ساعد رعاية املري�ض”.

الرف���اع – بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية: 
جري���اً على عادتها ال�سنوي���ة، اأقامت بلدية 
املنطق���ة اجلنوبية حف���ًا لتك���رمي 57 من 
يف  املتقاعدي���ن  وموظفاته���ا  موظفيه���ا 
قاعة ن���ادي بابكو يف عوايل، بح�سور رئي�ض 
املجل����ض البلدي باملنطق���ة اجلنوبية اأحمد 
االأن�س���اري، ومدي���ر ع���ام بلدي���ة املنطقة 
اإدارة  اجلنوبي���ة عا�س���م عب���داهلل، ومدي���ر 
امل���وارد الب�ري���ة واملالية ح�س���ن املناعي، 
وعدد من امل�سوؤولن يف البلدية واملجل�ض 
البلدي، حيث مت منحهم الدروع وال�سهادات 
التقديرية والهدايا تقديراً لعطائهم طوال 

�سنوات اخلدمة التي ق�سوها يف البلدية.
وج���ه  باملنا�سب���ة،  األقاه���ا  كلم���ة  ويف 
مدي���ر عام البلدي���ة �سكره اإل���ى املوظفن 
املتقاعدين على كل ما بذلوه من جهد من 
خال مواق���ع عملهم على مدى اأعوام، كانوا 
خالها مثاالً لاإخا�ض والعطاء والتفاين من 
اأجل االرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنن 
واملقيم���ن يف املنطقة اجلنوبي���ة، متمنياً 
لهم حياة م�ستقبلية حافلة باخلري والنجاح.

كم���ا األقى مدير اإدارة امل���وارد الب�رية 
اأ�س���اد  كلم���ة،  املناع���ي  ح�س���ن  واملالي���ة 

فيه���ا باهتم���ام االإدارة العلي���ا ممثل���ة يف 
املدي���ر العام، باإقامة حف���ل �سنوي لتكرمي 
املوظفن املتقاعدين، االأمر الذي له بالغ 
االأث���ر يف نفو�سه���م جميعاً، حي���ث ت�ستذكر 
العم���ل،  مواق���ع  يف  اجنازاته���م  البلدي���ة 
وجهوده���م املحف���ورة يف ذاك���رة كل م���ن 

عا�رهم وعاي�سهم عن قرب من زمائهم.

ونياب���ة ع���ن املوظف���ن واملوظف���ات 
املكرمن، األق���ت املوظفة املتقاعدة منى 
القحطان كلمة �سك���رت فيها املدير العام 
واالإدارة العلي���ا على حتفيزهم وت�سجيعهم 
للموظف���ن، وتقديره���م لكل جه���د بذلوه 
يف ف���رتة عملهم املمتدة لعقود، معربًة عن 
اعت���زاز املكرمن بهذا االحتف���اء الذي جاء 

ليت���وج م�سرية عطاء وكف���اح من اأجل رفعة 
هذا الوطن الغايل على قلوب اجلميع. 

ويف اخلتام، قام رئي�ض املجل�ض البلدي 
واملدير العام ومدير اإدارة املوارد الب�رية 
واملالية بتكرمي املوظف���ن املتقاعدين، 
والتق���اط �ش���ورة جماعي���ة تذكاري���ة بهذه 

املنا�سبة. 
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“الرتبية” تتاأهب الختبارات “تيم�س” و “بريلز”

تد�سني القرية املرورية يف جممع ال�سيف

�رشطة املحرق حتتفل بيوم ال�رشاكة املجتمعية

املردي يت�سلم كتاب الزميل �سعيد حممد

جامعة اخلليج العربي تفتح باب القبول يف الدرا�سات العليا 

جتربة اجلودة الداخلية بجامعة البحرين على موقع “اليون�سكو”

بعنوان “الكويت ال تنحني”

على م�ستوى الدكتوراه واملاج�ستري والدبلوم

�سمن كتاب دويل �ساركت فيه 8 دول 

ا�ستقب���ل رئي����س حترير �سحيف���ة “البالد” 
موؤن�س امل���ردي االإعالمي الزمي���ل �سعيد حممد 

مبكتبه مبقر ال�سحيفة يف مدينة زايد.
وت�سل���م امل���ردي ن�سخة من كت���اب الزميل 
�سعي���د حمم���د بعن���وان “الكوي���ت ال تنحني... 

حكايات ومذكرات تتحدى الن�سيان”.
وثم���ن املردي جهود الزمي���ل �سعيد حممد 
بكتاب���ه الذي ميثل مرجع���ا لتدوين فرتة الغزو 
العراقي عل���ى دولة الكوي���ت ال�سقيقة بالعام 
1990، ومنوها باجلهد البحثي املبذول الإجناز 
الكت���اب، وداعي���ا الباحثني مبختل���ف املجاالت 
الإث���راء املكتب���ة الوطنية باالإ�س���دارات املهمة 
اإ�ساع���ة ثقاف���ة البح���ث  واملفي���دة يف �سبي���ل 
العلم���ي والتدوي���ن التاريخ���ي واال�ستفادة من 
درو�س املا�سي يف كتاب���ة احلا�رض ور�سم خطط 

امل�ستقبل.
واأكد املردي اإن ه���ذا الكتاب ميثل �سورة 
من �س���ور عمق العالقة الوطيدة والرا�سخة بني 
البحري���ن والكويت قيادة وحكوم���ة و�سعبا، اإذ 
ميثل الكتاب مبادرة �سخ�سية من قلم بحريني 

لالإ�ساءة على حقب���ة زمنية مهمة مرت بها دول 
اخلليج العربي عموما ودولة الكويت حتديدا. 

وح����رض اللق���اء رئي����س الفري���ق ال�سيا�سي 
بال�سحيفة الزميل را�سد الغائب.

املنامة � جامعة اخللي����ج العربي : فتحت جامعة 
اخلليج العربي باب القبول لربامج الدرا�سات العليا 
للع����ام االأكادميي الق����ادم 2018 � 2019 اأمام طلبة 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والطالب 
من اأبناء ال����دول العربية االأخرى من املقيمني بدول 
املجل�����س، �رضيطة اأن يكون املتقدم مر�سحاً من قبل 
وزارات الرتبي����ة والتعليم اأو وزارات التعليم العايل 

يف دول جمل�س التعاون.
وقال عميد �سوؤون الطلبة عبدالرحمن اإ�سماعيل 
اأن �����روط القبول تن�ص عل����ى اأال يقل املعدل العام 
للطال����ب يف البكالوريو�����س عن )جيد ج����داً( يف حالة 
التق����دم لربامج املاج�ستري اأو الدكت����وراه، واأال يقل 
عن )جي����د( يف حال التقدم لربامج دبلوم الدرا�سات 
العليا، واأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية واأية امتحانات 
اأو متطلب����ات اأكادميية يحددها الربنامج االكادميي 
وتقره����ا اجلامع����ة، عل����ى اأن يجت����از الطال����ب اختبار 
اللياق����ة ال�سحي����ة، واأن يكون حا�س����الً على املعدل 
 IELTS املطلوب م����ن الق�سم املخت�����س يف اختبار
 TOEFL اختب����ار  يف  يعادل����ه  م����ا  اأو  الربيط����اين، 
االأمريك����ي، واأن يقدم �سهادة ح�س����ن �سرية و�سلوك 
من الكلية التي تخ����رج منها، الفتاً اإلى اأن اآخر موعد 

لتقدمي الطلبات هو 29 مار�س اجلاري.
القب����ول  وح����دة  رئي�����س  اأ�س����ار  جانب����ه،  وم����ن 
والت�سجيل بجامعة اخلليج العربي عبداحلميد مرهون 
اأن قائمة التخ�س�سات املطروحة يف درجات الدبلوم 
الدرا�س����ات  يف  تتمث����ل  والدكت����وراه  واملاج�ست����ري 
التقنية والرتبوي����ة والطبية، حيث تطرح الدرا�سات 
التقني����ة دكت����وراه يف اإدارة االبت����كار ودكت����وراه يف 
عل����وم البيئ����ة وامل����وارد الطبيعي����ة يف تخ�س�س����ات 
البيئ����ة وامل����وارد الطبيعية، اإدارة امل����وارد املائية، 
اإل����ى جانب دكت����وراه العلوم يف التقني����ة احليوية يف 
تخ�س�س����ات التقني����ة احليوي����ة ال�سحي����ة و البيئية، 
ودبل����وم وماج�ست����ري العلوم يف التقني����ة احليوية يف 
تخ�س�س����ات التقني����ة احليوي����ة ال�سحي����ة والزراعية 

والبيئية.
ي�ساف اإل����ى ذلك دبلوم وماج�ست����ري العلوم يف 
اإدارة االبت����كار والتقني����ة يف تخ�س�س����ات الهند�سة، 
ونظم املعلومات، واإدارة االأعمال، ودبلوم وماج�ستري 
العلوم يف امل����وارد الطبيعية والبيئة يف تخ�س�سات 
البيئ����ة وامل����وارد الطبيعي����ة، تقني����ات اال�ست����زراع 
ال�سح����راوي والزراع����ة ب����دون ترب����ة، اإدارة امل����وارد 
املائية، االإدارة البيئية، والهيدروجيولوجيا، اإ�سافة 
اإل����ى دبلوم وماج�ستري العلوم يف اجليومعلوماتية يف 
تخ�س�س نظ����م املعلومات اجلغرافي����ة واال�ست�سعار 

عن بعد.
ويف الدرا�س����ات الرتبوي����ة فت����ح ب����اب القب����ول 
يف برنام����ج دكت����وراه يف تربية املوهوب����ني ودبلوم 
وماج�ست����ري يف تربية املوهوبني، ودبلوم وماج�ستري 
االإعاق����ات  تخ�س�س����ات  يف  التعل����م  �سعوب����ات  يف 
التعليمي����ة، االإعاقات الذهنية والتوح����د، اإلى جانب 
دبل����وم وماج�ست����ري يف التعلم عن بع����د  يف تخ�س�س 
التعلي����م والتدريب عن بعد، اآما يف جمال الدرا�سات 

الطبية وال�سحية ففت����ح القبول يف برنامج دكتوراه 
يف الط����ب اجلزيئي يف تخ�س�س����ات الوراثة اخللوية، 
الوراثة البيوكيميائية، علم املناعة والوراثة الطبية، 
اإلى جاب برماج دبلوم وماج�ستري يف طب املختربات 
يف تخ�س�س����ات عل����م االأمرا�����س، االأحي����اء الدقيق����ة 
واملناعة، علم اأمرا�����س الدم  والكيمياء االإكلينيكية 

ودبلوم وماج�ستري يف الطب ال�سخ�سي.
اإلى ذلك، فتح املعهد العربي الفرن�سي الإدارة 
االأعمال ب����اب القبول يف ماج�ست����ري يف اإدارة االأعمال 
“MBA” يف تخ�س�س����ات ال�رضاكة بني القطاع العام 

واخلا�س، اإدارة املرافق، واإدارة اأعمال الطريان.
ي�س����ار اإل����ى اأن املقاب����الت ال�سخ�سي����ة �ستعقد 
للطلب����ة باجلامع����ة منذ ي����وم االأحد 6 ماي����و اإلى يوم 
اخلمي�����س 10 مايو املقبل اأو يف املواعيد التي يعلن 
عنها للمتقدمني يف بع�س الربامج، وللح�سول على 
املزي����د م����ن التفا�سيل ميك����ن زيارة موق����ع جامعة 
www.agu.اخلليج العرب����ي على �سبكة االنرتن����ت

edu.bh

املوق���ع  ن����رض  البحري���ن:  ال�سخري-جامع���ة 
االإلك���رتوين ملنظم���ة االأمم املتح���دة للرتبية والعلم 
والثقاف���ة )اليون�سك���و(، كتاباً يعر����س جتارب عدة 
ال���ة واملبتك���رة.  يف اأنظم���ة اجل���ودة الداخلي���ة الفعَّ
و�س���مَّ الكتاب ف�س���اًل كام���اًل لتجربة نظ���ام اجلودة 
الداخل���ي يف جامع���ة البحري���ن بعن���وان: “املوازن���ة 
بني املركزي���ة والالمركزي���ة يف اإدارة وتطبيق نظام 
اجل���ودة الداخلي”. ويعدُّ الكت���اب املو�سوم ب� “نظم 
�سم���ان اجل���ودة الداخلي���ة واأثره���ا يف تعزي���ز جودة 
التعليم العايل واإمكاني���ة توظيف اخلريجني”، دليالً 
ملوؤ�س�س���ات التعلي���م العايل التي تخط���ط لت�سميم 
وتطوي���ر اأنظمتها اخلا�سة بها، حيث يوفر اإر�سادات 
مفيدة ل�سانع���ي ال�سيا�سات الوطني���ة واملوؤ�س�سية 
وم�س���وؤويل �سم���ان اجل���ودة، اإذ يعر����س االجتاهات 
الدولية يف نظم اجلودة الداخلية ال�سائدة اليوم، مبا 

يف ذلك املمار�سات واملبادئ املبتكرة. 
ويف هذا ال�سياق، قال مدير مركز �سمان اجلودة 
واالعتماد االأكادمي���ي يف جامعة البحرين ب�سام حممد 

احلم���د، الذي اأجنز درا�سة جامع���ة البحرين مع رئي�س 
�سعب���ة اجل���ودة والتمي���ز يف مرك���ز �سم���ان اجل���ودة 
رام���ا العدوان: “ه���ذا الكتاب ميث���ل تتويجا لدرا�سة 
ا�ستق�سائي���ة دولية رئي�سة حول ا�ستك�ساف خيارات 
فعال���ة، ومبتكرة يف نظ���م �سمان اجل���ودة الداخلية، 
 ،)IIEP( اأجراها املعهد الرتبوي للتخطيط الرتبوي
بالتع���اون مع ثماين جامع���ات من: النم�س���ا، ومملكة 
البحري���ن وبنغالدي�س، و�سيلي، وال�س���ني، واأملانيا، 
وكيني���ا، وجن���وب اأفريقي���ا، واإن اأث���ر ه���ذا الكت���اب 
عل���ى مملكة البحري���ن م���ن الناحية العاملي���ة، ورفع 

ت�سنيفها”. 
الدرا�س���ات  ه���ذه  “نتائ���ج  احلم���د  وق���ال 
اال�ستق�سائية الدولية تعطي الكتاب منظوراً مقارناً 
لالجتاهات الدولية، باالإ�ساف���ة اإلى اأنه يقدم حتليالً 
مقارن���اً الأف�س���ل املمار�سات الت���ي ت�ستخدمها هذه 
اجلامع���ات، لي�سب���ح م�س���دراً مهم���اً للم�ساركني يف 
ت�سمي���م واإ�سالح نظ���ام �سمان اجل���ودة يف التعليم 

العايل”.

• �سعيد حممد م�سلما ن�سخة الكتاب ملوؤن�س املردي	

الرتبي���ة  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
والتعليم: اجتمع وزير الرتبية والتعليم 
ماجد النعيمي، م���ع  الرئي�س التنفيذي 
للموؤ�س�سة الوطني���ة لالأبحاث التعليمية 
باململك���ة املتح���دة كارول ويلز، وذلك 
لبح���ث �سب���ل التع���اون ب���ني ال���وزارة 
وه���ذه املوؤ�س�سة، �سم���ن جهود الوزارة 
لالختب���ارات  واال�ستع���داد  للتح�س���ري 
والعل���وم  الريا�سي���ات  يف  الدولي���ة 
يف  الدولي���ة  واالختب���ارات  )تيم����س(، 
مهارات القراءة )بريلز(، والتي حتر�س 
ال���وزارة عل���ى امل�ساركة فيه���ا بهدف 
تقييم وتطوي���ر اأداء املدار�س والطلبة 
يف مملكة البحرين، وذلك �سمن �سعيها 
امل�ستم���ر واحلثيث لالرتق���اء مبخرجات 

التعليم وتطوير املناهج الدرا�سية.
يذكر اأن مملكة البحرين قد حققت 
اأكرب ن�سبة تق���دم يف معدلها بني جميع 
الدول امل�ساركة يف االختبارات الدولية 
للريا�سيات والعل���وم )تيم�س( ب�معدل 
45 درجة معيارية يف مادة الريا�سيات، 
كم���ا ح�سل���ت طالب���ات اململك���ة عل���ى 
ب���ني ط���الب وطالب���ات  االأول  املرك���ز 
الدول العربية امل�ساركة يف االختبارات 
الدولي���ة لقيا�س التق���دم يف املهارات 
القرائية )بريلز( وذلك يف اأول م�ساركة 
لها. ح����رض االجتماع امل�ست�س���ار الثقايف 
يف امللحقي���ة الثقافية ب�سف���ارة مملكة 
مان���ع  املتح���دة  اململك���ة  البحري���ن يف 

املانع.

املنام���ة - وزارة الداخلية: بح�سور 
حمافظ حمافظة العا�سمة ال�سيخ ه�سام 
د�سن���ت  خليف���ة،  اآل  عبدالرحم���ن  ب���ن 
االإدارة العام���ة للم���رور، اأم����س، القرية 
اإط���ار  يف  ال�سي���ف،  مبجم���ع  املروري���ة 
فعاليات اأ�سبوع املرور 2018، وت�ستمر 
القرية حتى نهاية ال�سهر احلايل؛ بهدف 
م�ساركة اأكرب عدد من اجلمهور الإي�سال 

الر�سائل التوعوية امل�ستهدفة.
العا�سم���ة  حمافظ���ة  وك���رم 
امل�ساهم���ني بفعالية القري���ة املرورية 
وامل�ساركني من طالب بع�س املدار�س، 
اإذ تت�سم���ن القرية م�س���اركات عدة من 

قبل الرعاة الر�سميني لفعاليات اأ�سبوع 
امل���رور بعر����س جتاربه���م واأن�سطتهم 
على اجلمه���ور من خالل زواي���ا توعوية 
وتفاعلية بينه���ا زاوية لتعليم االأطفال 
القواع���د املروري���ة الت���ي توؤم���ن له���م 

العبور ال�سليم.
كم���ا ا�ستم���ل الي���وم اخلام����س من 
فعاليات اأ�سبوع امل���رور على االأوبريت 
الغنائ���ي املقام بالتن�سي���ق مع مدر�سة 
وم�سابق���ة  امل�رضح���ي  والعر����س  كان���و 
اأف�س���ل خطاب���ة، اإذ مت تك���رمي الطلب���ة 
الفائزي���ن مب�سابقات الر�س���م وامل�رضح 

واخلطابة.

املنام���ة - وزير الداخلي���ة: اأقامت 
املح���رق،  �رضط���ة  ومديري���ة  حمافظ���ة 
احتفالي���ة بي���وم ال�رضاك���ة املجتمعي���ة 
وال���ذي يواف���ق ي���وم 18 مار����س م���ن 
ت�سكي���الت  قدم���ت  حي���ث  ع���ام،  كل 
م���ن ع���دد م���ن اإدارات وزارة الداخلية 
ا�ستعرا�سات ميدانية متنوعة يرافقها 
الفرقة املو�سيقي���ة لل�رضطة وفرق من 

ك�سافة وزارة الرتبية والتعليم.
واألق���ى مدير ع���ام مديري���ة �رضطة 
املح���رق العمي���د ف���واز احل�س���ن كلمة 
اأكد فيه���ا ان ال�رضاكة املجتمعية تعني 
حتم���ل امل�سوؤولي���ة حلماي���ة املجتم���ع 
و�سون اأمنه وا�ستق���راره، وهي ت�سكل 
هدفا لل�رضطة ت�سع���ي الى حتقيقه من 
خالل تق���دمي خدم���ات نوعي���ة تالم�س 

حاجات املجتمع.
واأ�سار اإلى ان مديرية �رضطة املحرق 
فعلت �رضاكاتها مع العديد من اجلهات 
احلكومي���ة م���ن خ���الل مكت���ب خدمات 
ال�رضطة وهو املكت���ب املخت�س بتلقي 

البالغ���ات وال�س���كاوي ذات االأثر العام 
من خ���الل ات�سال دائم ع���رب تطبيقات 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.
وانطلق���ت الفعالي���ات من املجمع 
االأمن���ي ب�سوق املح���رق م���روراً ب�سارع 
ال�سيخ حم���د وحتى بيت ال�سيخ عي�سى 
ب���ن عل���ي، و�س���ط ح�س���ور متمي���ز من 
ال���ذي تواجدوا  املواطنني واملقيمني 
ع���ن  معربي���ن  ال�س���ارع  جانب���ي  عل���ى 
تقديره���م ل�رضطة البحري���ن وامتنانهم 
للجهود االأمنية املبذولة من اأجل حفظ 
اأمن الوطن وتاأمني املمتلكات وحماية 

املكت�سبات الوطنية .
وياأت���ي االحتف���ال بي���وم ال�رضاك���ة 
املجتمعي���ة لتحقي���ق اأه���داف عديدة، 
ت�سب جميعها يف تعزيز روح املواطنة 
وزي���ادة معدالت ال�رضاك���ة احلقيقية يف 
حتمل امل�سوؤولية من اأجل احلفاظ على 
الوطن واأن يكون للمواطن دور م�ساند 
يف جه���ود تعزي���ز اال�ستق���رار االأمن���ي 

واإ�ساعة الطماأنينة.

حمرر ال�سوؤون املحلية
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ال�شجن 5 �شنوات لعربي طلب لنف�شه ر�شوة  

جتديد احلب�س ل� “النقابي املعروف” بتهمة الن�شب

24 اأبريل احلكم على وا�شع “عبوة وهمية” بجوار مدر�شة ال�شياقة

تاأجيل ا�شتئناف امُلعتدي على زوجته بفاأ�س لإح�شاره

حماٍم يت�شبب بخطاأ اإجرائي يف خ�شارة موكله ال�شتئناف  

تاأييد احلب�س �شهرا مع وقف التنفيذ ل�شاب �رضب خليجًيا

النيابة: العقوبة ال تتنا�شب مع اجُلرم وتطلب الت�شديد

ُمدان “16 عاًما” بحيازة مفرقعات بغري ترخي�ص

انتهى ال�شجار بعاهة م�شتدمية لل�شاب امل�شتاأنف

اأجلت حمكمة اال�شتئن���اف العليا اجلنائية النظر 
يف ا�شتئن���اف ال���زوج امُل���دان باالعتداء عل���ى زوجته 
العربي���ة بوا�شط���ة فاأ����ص �رضبها به م���ا ال يقل عن 3 
م���رات عل���ى راأ�شه���ا، ودفعها م���ن ناف���ذة �شقتهما 
بالطابق الثالث، ورماها مبادة حارقة؛ نظًرا مل�شاكل 
عائلية وقع���ت بينهما يف اأكرث م���ن منا�شبة، ورغبته 
يف تنازلها عن الدع���اوى ال�رضعية، ف�شالً عن م�شاكل 
ب�شب���ب اأ�شدقائه���ا، وذل���ك حتى جل�ش���ة 26 مار�ص 
الإح�ش���ار امل�شتاأن���ف، وال�شتكم���ال هيئ���ة املحكمة، 
وللمرافع���ة، كما �رضحت ب�شورة م���ن االأوراق لوكيل 
املته���م. كما ا�شتاأنفت النيابة العامة احلكم ال�شادر 
�شد امُل���دان بال�شجن 7 �شنوات، عل���ى اعتبار طلبها 
ت�شديد العقوبة بحقه؛ كون اأن العقوبة املق�شي بها 
ال تتنا�شب وج�شام���ة اجلرمية التي ارتكبها املحكوم 

عليه.
وتتمثل وقائ���ع الق�شية ح�شبما ج���اءت يف حكم 
حمكم���ة اأول درج���ة يف اأن���ه ونظ���ًرا لوج���ود خالف���ات 
زوجي���ة ومنازعات ق�شائية بني الزوج املحكوم عليه 
واملجني عليها -زوجته- ورغبته يف قيامها بالتنازل 
عنها، فقد توج���ه االأول بتاري���خ 25/5/2017 اإلى 
غرفة زوجته الكائن���ة مب�شكن الزوجية اخلا�ص بهما، 
والت���ي كانت جال�شة فيها عل���ى االأر�ص وقام باإغالق 

الباب خلفه ووقف بجوارها اأعلى راأ�شها.
واأ�شاف���ت ان امُل���دان وج���ه اإلى املجن���ي عليها 
�ش���وؤاالً عما اإذا كانت ترغ���ب يف ال�شفر اإلى بلدها من 
عدم���ه، فطلبت منه اأن تتفاهم مع���ه يف هذا االأمر، اإال 
اأنه اأخرج فاأ�ًش���ا من خلف ظهره، قال اإنه ي�شتعمل يف 
اأ�شجار حديق���ة املنزل، وقام باإم�شاك���ه باإحدى يديه 
ويف ي���ده االأخرى منجل، ثم وجه لها �رضبة واحدة على 
راأ�شها من اجله���ة اخللفية للفاأ�ص، وبعد ذلك نحو 3 

�رضبات بال�شفرة احلادة.

ومل يكتف اجل���اين مبا ارتكبه من جرم، بل جل�ص 
فوقه���ا وقّيد يديه���ا بركبتيه، و�رضبه���ا �رضبة قويه 
بالفاأ����ص على راأ�شها اأفقدته���ا الوعي، وعقب عودة 
الوع���ي لها، ورغم كونها كان���ت يف حالة اإعياء �شديد 
وتبّول���ت ال اإرادًي���ا، اإال اأنه���ا ا�شتطاع���ت النهو����ص، 
ومبجرد اأن اأعطت���ه ظهرها قام ب�رضبها بذات الفاأ�ص 
عل���ى ظهره���ا ودفعها من ناف���ذة امل�شك���ن الكائنة 

بالطابق الثالث.
وعق���ب �سق���وط الزوج���ة امُلعت���دى عليها على 
حاف���ة بلكونة الطاب���ق االأول، األق���ى امل�شتاأنف مادة 
حارق���ًة عليه���ا، و�شقطت م���رًة اأخرى م���ن البلكونة، 
وهن���ا �شاهده���ا عدد م���ن االأطفال املاري���ن بالقرب 
من املن���زل، والذين اأبلغوا �شقي���ق امل�شتاأنف، فتم 
اإح�شار �شيارة االإ�شعاف لها ونقلها على وجه ال�رضعة 

اإلى الطوارئ ملداركتها بالعالج الالزم.
وق���رر امل�شتاأن���ف اأن املجن���ي عليه���ا كانت قد 
رفع���ت �شده عدة دعاوى �رضعي���ة، ف�شالً عن بالغات 
جنائية لدى مراكز ال�رضطة، وكانت تطلب الطالق منه 

با�شتم���رار، واأن اأكرث م�شاكلهما ب�شب���ب اأ�شدقائها، 
اإذ اأمره���ا بقطع عالقته���ا بهم، لكنها ع���ادت اإليهم 
جم���دًدا، واأنه �رضبها بداية بظه���ر الفاأ�ص غري احلاد، 
لكنه���ا عندم���ا قاومت���ه وم�شكته م���ن يدي���ه �رضبها 
بال�شف���رة مرتني اإلى 3 مرات، وق���رر اأي�ًشا اأنها هي 

من رمت بنف�شها من نافذة امل�شكن.
امل�شتاأن���ف  اأحال���ت  العام���ة  النياب���ة  وكان���ت 
للمحاكم���ة على اعتب���ار اأنه بتاري���خ 25/5/2017، 
اأوالً: ����رضع يف قت���ل املجن���ي عليه���ا وذلك ب���اأن قام 
بتوجيه عده �رضب���ات لها بوا�شطه فاأ�ص مبكان قاتل 
)عل���ى راأ�شها(، وقام بدفعها عرب النافذة، ف�شقطت 
على اإثر تلك الدفعة من الدور الثالث اإلى االأول وقد 
خاب اأث���ر اجلرمية ل�شب���ب ال دخل الإرادت���ه فيه وهو 

التدخل العالجي وذلك على النحو املبني باالأوراق.
ثانًي���ا: حاز واأحرز من غري ترخي�ص �شالح الفاأ�ص 
“بلط���ه”، وال���ذي يع���د م���ن االأ�شلح���ة الت���ي يحظر 
حيازته���ا اأو اإحرازه���ا اأو حملها من غ���ري ترخي�ص من 

وزير الداخلية، وذلك على النحو املبني باالأوراق.

رف�ش���ت حمكم���ة اال�شتئن���اف العلي���ا اجلنائية 
اخلام�شة، �شكالً، ا�شتئناف ُم���دان “16 عاًما” بحيازة 
مفرقع���ات بغري ترخي�ص من وزي���ر الداخلية؛ وذلك 
للتقري���ر ب���ه من غ���ري ذي �شف���ة، اإذ ا�شتاأنف احلكم 
ال�شادر عليه باحلب����ص ملدة �شنة واحدة حماٍم موكل 
م���ن قبل وال���ده عندما كان حدًث���ا، يف حني اأنه جتاوز 
تل���ك املرحل���ة ومل يوكل لنف�ش���ه حم���اٍم اأو ي�شتاأنف 

ب�شخ�شه.
وقال���ت املحكمة يف حيثيات حكمها اأن املحكوم 
علي���ه مل يرت����ص حك���م اأول درج���ة، فطع���ن علي���ه 
باال�شتئن���اف بوكي���ل ع���ن ال���ويل الطبيع���ي بتاريخ 
30/10/2017، وحيث اإنه ملا كان الثابت مبطالعة 
تقري���ر اال�شتئناف املاثل عن حماٍم ق���رر به ب�شفته 
وكي���اًل ع���ن ال���ويل الطبيعي ع���ن امل�شتاأن���ف والذي 
جت���اوز عم���ره 15 عاًما، وم���ن ثم كان علي���ه اأن يقرر 
باال�شتئناف ب�شخ�ش���ه اأو بوكيل عنه مبوجب توكيل 
�ش���ادر منه ال من الويل الطبيعي عليه، كما هو احلال 
يف اال�شتئناف املاث���ل، والذي مت التقرير به من غري 

ذي �شف���ة، وم���ن ثم يك���ون غري مقبول �ش���كالً لهذا 
ال�شبب وهو ما ق�شت به املحكمة.

وتتح�شل وقائع الق�شي���ة فيما ورد بتحقيقات 
النياب���ة العام���ة م���ن اأن���ه مت االإبالغ عن وج���ود ج�شم 
حماك���ي الأ�ش���كال املتفج���رات يف منطق���ة بني جمرة 
�شارع اجلنبية، اإال اأن���ه مت حفظ االأوراق بذلك الوقت 
لع���دم معرف���ة الفاع���ل، لك���ن التحري���ات تو�شل���ت 
الحًق���ا اإلى ا�شرتاك امل�شتاأن���ف واآخرين جمهولني يف 
الواقع���ة، فتم اإ�ش���دار اأمر بالقب�ص علي���ه وتفتي�ص 
م�شكنه. ونف���اًذا لذلك االأمر، واأثن���اء تفتي�ص م�شكن 
امل�شتاأن���ف، مت العثور على مواد يف غرفته هي عبارة 
عن م�شحوق اأ�شفر وم�شح���وق اآخر اأ�شود اللون، ثبت 
احتواوؤهم���ا عل���ى متفج���ر النيرتو�شيليل���وز وخليط 
الكلورات املتفج���ر، وب�شوؤاله عن هذه املواد اعرتف 

بحيازته لها.
وقال �شابط بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة 
العام���ة واأم���ام املحكمة، اإن���ه على اإث���ر واقعة و�شع 
ج�ش���م حماك الأ�شكال املتفجرات على �شارع اجلنبية، 

فق���د تو�شلت حتريات���ه وبناء على م�ش���ادرة ال�رضية 
اإل���ى ا�شرتاك امُلدان واآخري���ن جمهولني يف الواقعة، 
فا�شت�شدر اإذًن���ا من النيابة العامة بتفتي�ص م�شكنه، 
ونف���اًذا لذل���ك االإذن مت العث���ور على خلي���ط املواد 

املتفجرة املذكور.
كما اعرتف امل�شتاأنف اأن �شديقه كان قد �شّلمه 
طلقات فارغة وطلب من���ه االحتفاظ بها، بالرغم من 
اأنه يجمع بنف�شه الطلقات الفارغة من م�شيل الدموع.

وثب���ت من تقري���ر �شعبة م�رضح اجلرمي���ة اأنه من 
خالل املعاينة والك�ش���ف ونتيجة العينات املرفوعة، 
ثبت اأنه���ا ت�شكل بقايا عبوة معدنية متفجرة اأنبوبية 
ال�شكل حملية ال�شنع مت ح�شوها مبادة متفجرة ويتم 

تفجريها عن ُبعد بوا�شطة هاتف نقال.
وكان���ت النياب���ة العام���ة وجه���ت للم�شتاأنف اأنه 
يف غ�ش���ون العام 2017 حاز واأح���رز مفرقعات خليك 
الكل���ورات املتفجر ومتفج���ر النيرتو�شيليلوز وذلك 
من غ���ري ترخي�ص من وزي���ر الداخلية وذل���ك تنفيًذا 

لغر�ٍص اإرهابي.

ق�ش����ت حمكم����ة اال�شتئن����اف العلي����ا اجلنائي����ة 
اخلام�شة بتاأييد حب�ص �ش����اب “23 عاًما” ملدة �شهر 
واح����د فقط م����ع االأمر بوقف تنفي����ذ العقوبة ملدة 3 
�شنوات؛ وذلك الإدانته باالعتداء على طالب خليجي 
-حمك����وم عليه بال�شج����ن 3 �شن����وات ومل ي�شتاأنف- 
مقي����م يف اململك����ة اعت����دى كل منهم����ا عل����ى االآخ����ر 
وانتهى ال�شجار بعاهة م�شتدمية لل�شاب امل�شتاأنف، 
وكل ذل����ك ب�شب����ب اختالفهم����ا ح����ول فت����اة يعرفها 

البحريني منذ 6 �شنوات.
وكانت حكمت حمكمة اأول درجة مبعاقبة املتهم 
اخلليج����ي “22 عاًم����ا” بال�شجن مل����دة 3 �شنوات عما 
اأ�شن����د اإليه، واأمرت باإبعاده نهائًي����ا عن البالد عقب 
تنفي����ذ العقوب����ة املق�ش����ي بها بحق����ه، فيما ق�شت 
بحب�����ص البحرين����ي ملدة �شه����ر واحد واأم����رت بوقف 
تنفيذ العقوب����ة ال�شادرة بحقه ملدة 3 �شنوات تبداأ 
م����ن تاريخ �شريورة احلكم نهائًيا، واأمرت مب�شادرة 
ال�س����الح امل�سبوط، ف�سالً عن ع����دم قبولها للدعوى 
املدني����ة املرفوعة عل����ى اخلليجي واألزم����ت رافعها 

“امل�شتاأنف” بامل�شاريف.
وتتح�شل تفا�شيل الواقع����ة يف اأن مركز �رضطة 
املحرق كان قد تلقى بالًغ����ا بتاريخ 13/4/2016 
من املجني عليه امل�شتاأنف “املتهم الثاين”، والذي 
اأف����اد لل�رضطة باأن����ه ولكونه على عالق����ة عاطفية مع 
فتاة، فق����د كان بينهما ات�شاالت م�شتمرة، ويف يوم 
الواقع����ة واأثن����اء ما كان يتحدث معه����ا عرب الهاتف، 

قال����ت له اإنها على عالق����ة عاطفية اأخرى مع �شخ�ص 
اآخر، وطلبت منه اأن يح�رض بوا�شطة �شيارته اإلى جوار 
م�شكنها؛ وذلك حتى يتاأكد وي�شاهد ال�شخ�ص الذي 

تربطها به اأي�ًشا عالقة دون علمه.
واأ�ش����اف امل�شتاأن����ف اأنه مل يك����رتث ملا ذكرته 
اإلي����ه ومل يعر كالمها اأي اهتم����ام، اإذ قرر التوجه اإلى 
اأح����د امل�شت�شفيات اخلا�شة؛ ليتمك����ن من ا�شتخراج 
عذر طبي )اإجازة مر�شي����ة( الإعفائه من العمل بذلك 

اليوم كونه موظفا.
واأو�ش����ح اأنه واأثناء م����ا كان بالقرب من م�شكن 
تل����ك الفتاة، وح����ال كونهما يتحدث����ان عرب الهاتف، 
ومبج����رد اأن و�شل بالق����رب من م�شكنه����ا انتبه اإلى 
وج����ود �شخ�ص يالحقه بال�شي����ارة، وما اإن اقرتب منه 
اأخ����رج املته����م االأول “اخلليج����ي” يده م����ن النافذة 
واأ�ش����ار اإليه بحركة غ����ري اأخالقية، كم����ا اأنه ا�شطدم 
ب�شيارت����ه متعمًدا وترجل م����ن �شيارته واعتدى عليه 
بال�����رضب بوا�شطة اأداة ح����ادة )�شي����ف( ويديه على 
راأ�ش����ه، كما �شعد على �ش����دره اأثن����اء االعتداء عليه 
وخنق����ه بوا�شط����ة يده، مم����ا ت�شبب ذل����ك يف فقدانه 

للوعي لربهة من الزمن.
ولفت اإلى اأنه وبعد ا�شتعادته اإلى وعيه، �شحبه 
ع����دة اأ�شخا�����ص من رجلي����ه و�شط ال�ش����ارع فيما قام 
اآخ����رون بركل����ه على اأنح����اء متفرقة من ج�ش����ده، اإلى 
اأن فق����د وعيه مرة اأخرى وح�����رض اال�شعاف ونقله اإلى 

امل�شت�شفى.

وب�شم����اع اأقوال املته����م االأول اعرتف مبا ن�شب 
اإلي����ه، وقال اإنه مل يعت����د على امل�شتاأن����ف بال�رضب، 
واإمن����ا االأخ����ري هو م����ن ب����ادر باالعتداء علي����ه بعد اأن 
اعرت�ص طريقه ب�شيارت����ه، وقد �رضبه بوا�شطة ع�شا 
خ�شبي����ة، ف�ش����الً عن اأن����ه طعنه بوا�شط����ة �شكني يف 

بطنه، وهو عك�ص ما ذكره امل�شتاأنف يف اأقواله.
وثبت للمحكمة اأنه تخلف لدى امل�شتاأنف اإ�شابة 
ب�شعف يف االإب�شار بالع����ني الي�رضى مما يعترب عاهة 

م�شتدمية تقدر بن�شبة 30 %.
من جهته����ا، اأحالتهما النياب����ة العامة للمحاكمة 
بع����د اأن ثبت اإليه����ا بالتحقيق����ات اأن املتهم االأول 
اخلليج����ي، اأوالً: اعت����دى عل����ى �شالمة ج�ش����م املتهم 
الثاين “امل�شتاأن����ف” فاأحدث ب����ه االإ�شابات املبينة 
يف التقرير الطبي واأف�شى فعل االعتداء اإلى حدوث 
عاه����ة م�شتدمية به دون اأن يق�ش����د اإحداثها، ثانًيا: 
اأتلف عمًدا ال�شيارة املبينة الو�شف والنوع باالأوراق 
واململوك����ة للمته����م الث����اين، ثالًثا: ح����از واأحرز من 
غ����ري ترخي�����ص �شالح )�شي����ف �شغري(، وال����ذي يعد 
م����ن االأ�شلحة التي يحظ����ر حيازته����ا اأو اإحرازها بغري 

ترخي�ص من وزير الداخلية.
فيما وجهت للم�شتاأن����ف اأنه اعتدى على �شالمة 
ج�ش����م املتهم االأول، فاأحدث ب����ه االإ�شابة املبينة يف 
التقرير الطبي ومل يف�����ص فعل االعتداء اإلى مر�شه 
اأو عج����زه عن اأدائه الأعماله ال�شخ�شية ملدة تزيد عن 

20 يوًما.

اأي����دت املحكمة الك����ربى اجلنائية 
اال�شتئنافي����ة(  )ب�شفته����ا  الثاني����ة 
ُمعاقبة حُما�شب من جن�شية عربية “58 
عاًما” بال�شجن ملدة 5 �شنوات، مع االأمر 
باإبع����اده نهائًيا عن الب����الد بعد تنفيذ 
العقوب����ة املق�ش����ي بها بحق����ه؛ وذلك 
الإدانت����ه بطل����ب ر�ش����وة مالي����ة حددها 
مببل����غ 30 األف دينار، كون����ه يعمل يف 
�رضك����ة ا�شت�ش����ارات حما�شبي����ة، مقابل 
اأن ي�شل����م اأح����د طريف الدع����وى -الذي 
طلب من����ه الر�شوة- ن�شخ����ًة من تقرير 
اخلب����ري امُلنتدب يف الق�شي����ة املدنية 
والتي تتمثل يف ن����زاع حول ملكية اأحد 

املجمعات التجارية املعروفة.
وذكرت املحكمة اأن واقعة الق�شية 
تتح�شل يف اأن امل�شتاأنف، والذي يعمل 
حما�شًبا يف مكتب يف �رضكة لال�شت�شارات 
االإداري����ة واملحا�شبي����ة، وق����د انتدبت 
حمكم����ة مدني����ة �شاح����ب ه����ذه ال�رضكة 
كخبري يف دع����وى ق�شائية، كان رفعها 
اأح����د رج����ال االأعم����ال البحرينيني، �شد 
�رضك����ة جتارية ورجل اأعمال عربي، حول 

حقوق ملكية جممع جتاري معروف.
ات�ش���ل  امُل���دان  اأن  واأ�شاف���ت 

باملدعي وطلب منه االلتقاء به يف مكان 
ال يراه فيهم���ا اأحد، وخالل ه���ذا اللقاء 
اأخربه امُل���دان باأنه قد اطلع على ن�شخة 
من التقري���ر الذي اأُِعَد ح���ول الق�شية، 
واأنه لي����ص يف �شاحله، ولكنه يف �شالح 
خ�شمي���ه يف الدعوى، وعر����ص عليه اأن 
يعطي���ه ن�شخًة من ه���ذا التقرير مقابل 

ح�شوله على مبلغ 30 األف دينار.
لكن املجني عليه -امُلبّلغ- تظاهر 
باالهتمام واملوافقة املبدئية مبا ذكره 
امل�شتاأن����ف، ويف ذات الوق����ت تق����دم 
ببالغ �شده لدى اإدارة مكافحة الف�شاد 
واجلرائ����م االقت�شادي����ة واالإلكرتونية، 
وهن����اك مت الطل����ب من����ه جماراته حتى 
يتم عمل كمني ل�شبطه متلب�ًشا بجرمه.
وبع����د  بالفع����ل  اأن����ه  وتابع����ت، 
اتفاقهم����ا على م����كان للق����اء ال�شتالم 
مبلغ الر�شوة، حت����ت انظار وب�رض اأفراد 
امل�شتاأن����ف  �شب����ط  االإدارة مت  �رضط����ة 

متلب�ًشا بجرمه.
وثبت للمحكمة اأن امل�شتاأنف طلب 
لنف�ش����ه ر�ش����وة مببل����غ 30 األ����ف دينار 
مقابل ت�شليم املجن����ي عليه ن�شخًة من 

تقرير خبري منتدب بق�شية مدنية.

اأم���رت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
لنقاب���ي  االحتياط���ي  احلب����ص  بتجدي���د 
م�شه���ور متهم باالحتي���ال ون�شب مبالغ 
مالية من مواطنني؛ وذلك ملدة 10 اأيام 

تبداأ من نهاية حب�شه ال�شابق.
وكان املجن���ي عليهم قد تعاملوا مع 
حمل ميلك���ه املذكور، ب�رضائه���م �شبائك 
م���ن الذه���ب وهوات���ف نقال���ة باأكرث من 
قيمته���ا احلقيقية عرب اأق�س���اط �سهرية 
مبالغ فيها عقب توقيعهم على �شندات 
تنفيذي���ة. وعلمت “الب���الد” اأنه قد يزيد 
ع���دد البالغ���ات املوجهة �ش���د النقابي 
امل�شار اإليه، ب�شبب كرثة املجني عليهم، 
والذي���ن مازال البع����ص منهم مرتددا يف 

االإبالغ عنه. 
علي���ه  القب����ص  تفا�شي���ل  وتع���ود 
والتحقيق معه اإلى عدة بالغات تقدم بها 
عدد من املواطنني يتهمونها باالحتيال 
عليه���م من خ���الل بيعه له���م �شبائك من 
الذه���ب اخلا�ص مببال���غ تراوحت ما بني 
األف و15 األف دينار وعندما قرر بع�شهم 
بي���ع تل���ك ال�شبائ���ك تب���ني اأن قيمته���ا 
ال�شوقية اأقل من ذل���ك بكثري لدرجة اأن 

�شعر بع�شها اأقل من 1000 دينار.
ونظًرا لذلك توجه املجني عليهم اإلى 

حمل النقابي املعروف وطالبوه بتف�شري 
ذلك، اإال اأنه هو من قام مبطالبتهم بدفع 
امل�شتح���ق عليهم من مبالغ مالية، والتي 
وقعوا عليها من خالل �شندات تنفيذية، 
مه���دًدا النقابي اإياهم باللج���وء للق�شاء 
ليدفعوا له االأموال التي اأقّروا بها بتلك 

ال�شندات التنفيذية املثبتة للمديونية.
يذكر اأن عدًدا كب���ري من املواطنني 
كان���وا ق���د تقّدموا ل���دى مراك���ز ال�رضطة 
املختلف���ة ببالغات �شد النقابي املتهم، 
والذين تعّر�شوا ل���ذات عملية االحتيال، 
وبّينوا اأنه���م ا�شرتوا منه ب�شائع خمتلفة 
املديوني���ة  تثب���ت  �شن���دات  بوا�شط���ة 
العالي���ة القيمة بالأق�س���اط ال�سهرية، يف 
حني اأن الب�شاعة امُلباعة لهم ال تتنا�شب 
قيمته���ا مع تلك املديوني���ة، اإذ ا�شرتت 
اإح���دى ال�شحاي���ا ع���دد 3 هوات���ف نقالة 
مقاب���ل 6000 دينار، فيم���ا ا�شرتى اآخر 

جهاز كمبيوتر مقابل 5000 دينار.
كما اأو�شح م�ش���در ق�شائي اأن عدد 
ال�شبائك التي متك���ن النقابي من بيعها 
اأن  ق���د يتج���اوز 100 �شبيك���ة، موؤك���ًدا 
املعلوم���ات ت�شري اإل���ى اأن البع�ص منها 
غري خمتوم بالتمغة اخلا�شة بامل�شوغات 

الذهبية.

حج���زت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
الرابعة النظر يف واقعة و�شع ج�شم حماك 
الأ�شكال املتفجرات بجوار مدر�شة تعليم 
ال�شياق���ة؛ وذل���ك للحك���م عل���ى املتهم 
الوحي���د بالق�شي���ة يف جل�ش���ة 24 اأبريل 
املقبل، مع االأم���ر با�شتمرار حب�شه حلني 

اجلل�شة القادمة.
وتع���ود تفا�شي���ل �شب���ط املته���م 
اإلى اأن غرفة العملي���ات الرئي�شة بوزارة 
الداخلي���ة كانت قد تلق���ت بالًغا، مفاده 
وجود ج�شم غري���ب يف �شارع ال�شيخ زايد 
مقاب���ل مدر�شة تعلي���م ال�شياقة، وهو ما 
اأدى اإل���ى انت�ش���ار حال���ة من الف���زع لدى 
املارة واملواطن���ني ظًنا منهم اأن اجل�شم 
الغري���ب عبارة ع���ن عبوة متفج���رة ذات 

حتكم عن ُبعد.
لكنه ومن خالل الك�شف على اجل�شم 
الغري���ب ع���ن طري���ق االأجه���زة املعنية، 
ات�شح اأنه عب���ارة اأ�شطوانة غاز م�شبوغة 
باإ�ش���الك  وحميط���ة  االأ�ش���ود  بالل���ون 
كهربائي���ة ولوح���ة معدني���ة اإلكرتوني���ة 

وعلبة �شغرية احلجم.
وتعامل���ت االأجهزة االأمني���ة املعنية 

مع اجل�ش���م الغري���ب ومت ال�شيطرة على 
املوق���ف بعد اأن تب���ني له���م اأن اجل�شم 
الغريب عب���ارة عن هي���كل وهمي حماك 
الأ�ش���كال املتفجرات، واأن���ه لي�ص بج�شم 
متفج���ر وال ي�ش���كل خطورة؛ وق���د و�شع 
بهدف بث الرع���ب يف نفو�ص املواطنني 
واإث���ارة حالة من الفزع ل���دى املارة، فتم 
التعام���ل م���ع اجل�شم ورفعه م���ن املوقع 

وحتريزه.
وباإج���راء التحري���ات الالزمة للك�شف 
عن مرتكبي اجلرمية، مت التو�شل اإلى اأن 
املتهم امل�سبوط عل���ى اإثر واقعة اأخرى 
قد �ش���ارك مبعاونة م���ن متهمني اآخرين 
جمهول���ني يف اإع���داد اجل�ش���م املحاك���ي 
للمتفج���رات وو�شع���ه باملنطقة؛ بهدف 
االإخ���الل باالأم���ن الع���ام وتعطي���ل حركة 
ال�شري، وبث الرعب يف نفو�ص املواطنني 

واالأمن.
فاأحالت���ه النياب���ة العام���ة للمحاكمة 
على اعتبار اأنه واآخرون جمهولون ارتكبوا 
تهم���ة و�ش���ع من���وذج حم���اك الأ�ش���كال 
املتفج���رات يف الطري���ق الع���ام تنفي���ًذا 

لغر�ٍص اإرهابي.
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سوالف

الأع���زاء  الأ�صدق���اء  اأح���د  يل  اأر�ص���ل 
وه���و كات���ب مع���روف يف جري���دة زميل���ة 
ومتخ�ص����ص يف ك�صف اآلعي���ب وحكايات 
وثيق���ة  امل�صلم���ن”  “الإخ���وان  جماع���ة 
�صادرة ع���ن اإحدى اجلمعي���ات الإ�صالمية 
يف البحرين ح���ررت يف العام 2012 تبن 
�رتباط هذه �جلمعي���ة بفكر و�آيديولوجية 
الإخ���وان امل�صلم���ن، ومازال���ت الوثيقة 
موج���ودة عل���ى موق���ع اجلمعي���ة. وعندما 
مت�ص���ي احلكاي���ات وتتداخل نع���رف اأن 
جمعية املن���ر الوطن���ي الإ�صالمي، وهي 
كما يعرفه���ا ال�صديق بالذراع ال�صيا�صية 
لتلك �جلمعية �الأم �صاحبة وثيقة �الرتباط 
فك���را ومهارة بالإخوان تت�رصف با�صتحياء 

ول تري���د اأن تعلن ر�صمي���ا عدم ارتباطها 
ل م���ن قري���ب اأو من بعي���د ب���اأي تنظيم 
خارج���ي مع اأن امل�صاأل���ة يف غاية الب�صاطة 

والواقعية.
عندم���ا اطلعت عل���ى الوثيق���ة وهي 
بعن���وان “خطابنا الفك���ري” وجدت فيها 
براهن، “هنا الأعم���ال لي�صت بالنيات”، 
اإمنا الأعمال مبحتوى الوثيقة التي تقول: 
“نوؤكد ب���كل و�صوح انتماءنا الفكري اإلى 
مدر�ص���ة الإخوان امل�صلم���ن التي نتبنى 
نهجه���ا بوجه ع���ام”، “نتبن���ى جتارب من 
�صبقن���ا ومنه���م الإم���ام ال�صهي���د ح�ص���ن 
البن���ا تبنيه املنه���ج الرتب���وي والدعوي 
الإ�صالمي  “اختيارنا املنه���ج  ال�صام���ل”، 

واملدر�صة الدعوي���ة والرتبوية الإ�صالمية 
الت���ي دعا اإليه���ا ونظر لها الإم���ام ح�صن 
البن���ا رحم���ه اهلل”، وهن���ا جمل���ة وا�صح���ة 
و�رصيح���ة تق���ول.. ونق�صد بذل���ك ب�صفة 
اأ�صا�صية جمعي���ة الإ�صالح وجمعية املنر 

الوطني الإ�صالمي.
تلك كانت بع�ض �حللق���ات �لرئي�صة 
الت���ي ينبغ���ي الإ�ص���ارة اإليه���ا، ففي هذا 
الوق���ت ل ميك���ن اأن ي����رصي اجلمي���ع يف 
جم���رى واحد، فمن يري���د النف�صال كليا 
ع���ن املا�ص���ي ليعلن ت���روؤه م���ن الفكر 
الإخ���واين وه���ذا م���ا ينبغي قول���ه �رصاحة 
ك���ون جماعة الإخ���وان امل�صلمن م�صنفة 
ومدرجة على قائمة الإرهاب، واملجتمع ل 

يرح���ب اأبدا مبن تفوح م���ن كلماته رائحة 
اله���روب والنهزام، اإما ال�رصاحة اأو ال�صري 
يف الجتاه املعاك����ص، فاملعيار ال�صحيح 
يف هذا امليدان ه���و الثبات على املوقف 
واملحافظ���ة عل���ى الوع���ود “عل���ى اأر�ص 

الواقع ولي�ص على الورق”. 
املجتم���ع يري���د معاجل���ة اأزم���ة اأف���ق 
�لتبعية و�الرتب���اط �لفكري مع �أي تنظيم 
خارج���ي للحفاظ عل���ى اأمن���ه وا�صتقراره، 
وتلك �الرتباطات مهما �ختلفت ميادينها 
�صتبقى ارتباطات مدمرة وحتمل اخلراب 
على اأكرث من �صعيد، وكل �صيء قد ياأتي 
بالتق�صيط، اإل العرتاف باخلطاأ والتبعية 

ياأتي “كا�ص”!.

 كل شيء يأتي بالتقسيط... 
إال االعتراف بالتبعية لإلخوان “كاش”!

اخلتامي���ة  الفعالي���ة  طريقن���ا”  “ميثاقن���ا 
للمحافظ���ة ال�صمالي���ة لحتفالتها بذك���رى ميثاق 
العم���ل الوطن���ي ال�صابع���ة ع����رصة، حي���ث حتتف���ل 
املحافظة كعادتها ال�صنوية بهذه الذكرى الوطنية 
بحزمة م���ن الأن�صط���ة والفعالي���ات املتنوعة التي 
جت�ص���د النتم���اء الوطن���ي والتكاف���ل املجتمع���ي 
البحرين���ي، وتوؤكد اعت���زاز املواطنن مبنا�صباتهم 
الوطنية ويف مقدمتها ذكرى الت�صويت على ميثاق 
العم���ل الوطني الذي و�صع حج���ر الأ�صا�ص للم�رصوع 
�الإ�صالح���ي جلالل���ة �ملل���ك، ميث���اق و�ص���ع طريًقا 

�صيا�صًيا جدي���ًدا، ونهًجا اقت�صادًيا متطوًرا ململكة 
البحرين، وجع���ل البحرين تتقدم خطوات نه�صوية 

مما رفع من منائها وحقق تطلعات �صعبها. 
ميثاقن���ا طريقن���ا لوح���ة فني���ة حت���وي )60( 
لوح���ة فني���ة جداري���ة عل���ى م�صاف���ة )400( م���رت 
د�صنته���ا املحافظ���ة ال�صمالية على �ص���ور مدر�صة 
�أبو�صيب���ع �البتد�ئي���ة للبنني، وذلك حت���ت رعاية 
وح�ص���ور املحافظ علي ب���ن عبداحل�صن الع�صفور 
وامل�صوؤولن يف املحافظ���ة واملواطنن ومنت�صبي 
لرنتق���ي”،  “نلتق���ي  جمعي���ة  وفن���اين  املدر�ص���ة 

وح�ص���ور املواطنن وم�صاركتهم ه���ذه الحتفالية 
الوطني���ة الرتبوية يوؤكد اللت���زام الوطني لل�صعب 
البحرين���ي مبا جاء ب���ه امليثاق، واأنه���م جميًعا اأ�رصة 
وطني���ة واح���دة، اأ����رصة احتدت وحت�صن���ت �صد كل 
التحدي���ات الداخلي���ة واخلارجي���ة الت���ي واجهته���ا 
البحرين و�صعبها، وهو الغر�ص الذي غر�صه امليثاق 
واأينع وحدة وطنية بن كل اأبناء البحرين باأعراقهم 
وطوائفه���م  ال�صيا�صي���ة  واأطيافه���م  الإن�صاني���ة 
الديني���ة، والتفاف اجلميع حول راية �صاخمة واحدة 

وقيادة ر�صيدة حكيمة.

ونق���راأ من ه���ذه الفعالي���ة الوطني���ة الرتبوية 
الكث���ري من املع���اين وال���دللت الوطني���ة: اأولً ان 
امليث���اق د�ص���ن نهًج���ا اإ�صالحًي���ا اأجم���ع علي���ه كل 
اأبن���اء ال�صع���ب البحرين���ي، م�رصوع حلا����رص البحرين 
ثل  وم�صتقبلها. ثانًي���ا ان اختيار موقع اجلدارية ميمُ
اأح���د الدرو�ص الرتبوي���ة التي جاء به���ا امليثاق يف 
اإعالء قيمة الِعل���م واملعرفة يف مناء البحرين ورخاء 
�صعبها، ويف غر�ص قيم الت�صامح وال�صالم بن اأهل 
البحرين، وبن ال�صعب البحريني وال�صعوب الأخرى 

جت�صيًدا ل�صعار “كلنا �رصكاء يف ال�صالم”. 

اإن هذه اجلدارية وغريها من الأن�صطة املتنوعة 
الأخرى الت���ي نفذته���ا املحافظ���ة ال�صمالية توؤكد 
الدور املوؤ�ص�صي واملجتمعي للمحافظة يف التنمية 
الوطنية، ويف حتقيق التوا�صل مع اأهايل املحافظة 
ال�صمالي���ة، و�صاهمت املحافظ���ة بف�صل توجيهات 
القي���ادة ال�صيا�صي���ة واحلكوم���ة الر�صي���دة ووزارة 
الداخلية وبجهود املحافظ ومنت�صبي املحافظة يف 
حتقيق ال�صيا�ص���ات التنموية واإجناح خطط وبرامج 
التنمية بكل اأ�صكالها، مما اأدى اإلى النهو�ص مبدن 

املحافظة وقراها وتطويرها وتنميتها.

جـدارية الميثــاق

اأذاعت رو�صيا اأن الوليات املتحدة 
تخطط ل�����رصب �صوري����ا، واأنه����ا �صرتد 
عل����ى ذل����ك �إن حدث ع�صكري����ا، رو�صيا 
اتهمت اأم����ريكا بتدب����ري الذريعة التي 
عل����ى اأ�صا�صها �صتقوم ب�����رصب املقار 
احلكومي����ة يف دم�ص����ق، وه����ي الإيع����از 
بتمثي����ل  للقي����ام  الغوط����ة  مل�صلح����ي 
هجمة كيماوية ت�صتخدمها اأمريكا حجة 

لهجومها الذي تخطط له.
الرو�ص����ي  الأركان  رئي�����ص  وق����ال 
فالريي جريا�صيموف اإن مو�صكو �صرتد 
اإذا تعر�ص����ت اأرواح اجلن����ود الرو�ص يف 
�صوريا للخطر، واأن����ه �صيتم ا�صتهداف 
اأي����ة �صواري����خ اأو من�ص����ات �صواري����خ 

ت�صارك يف هذا الهجوم حال وقوعه.
اأما الوليات املتحدة فا�صتخدمت 
نف�����ص اللغ����ة التي ب����ررت به����ا حربها 
التي �صنتها على العراق، حيث حذرت 
املندوب����ة الأمريكي����ة يف الأمم املتحدة 
نيكي هايلي م����ن اأن وا�صنطن مازالت 
م�صتع����دة للتحرك مبفرده����ا اإذا تعن 
عليه����ا الرد عل����ى اأي انته����اك للهدنة 
يف �صوري����ا، يف ح����ال تقاع�����ص جمل�����ص 
الأم����ن الدويل ع����ن اتخاذ اإج����راء ب�صاأن 
�صوريا نتيجة ا�صتم����رار هجوم القوات 
الغوط����ة  عل����ى  ال�صوري����ة  احلكومي����ة 

ال�رصقية.
اإذا تف�صلن����ا ع����ن احل����رب ث����الث 
خطوات، ه����ي اأن يق����وم امل�صلحون يف 
الغوطة باإعداد الذريعة وهي ا�صتخدام 
اأ�صلحة كيماوية، ثم يتم اتهام القوات 
�ل�صورية با�صتخد�م تلك �الأ�صلحة وتبد�أ 
العملي����ات الع�صكري����ة الأمريكي����ة، ثم 
يتلوها الرد الرو�صي وي�صتعل احلريق 

الكبري يف املنطقة.

هل الحرب العالمية 
الثالثة تقترب؟

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

اأطلق���ت حمافظة العا�صم���ة الن�صخة الأولى 
من م����رصوع “جواز العمل التطوع���ي”، بالتعاون 
مع عدة ����رصكاء وفقاً خلطة التنمي���ة امل�صتدامة 
2030 املعتم���دة م���ن الأمم املتح���دة، امل�رصوع 
ي�صته���دف الفئ���ة العمري���ة ب���ن )15 -  29(، 
وجاء ل�صد فجوة كب���رية يف جمال اإعداد جيل من 
املتطوع���ن، ثقاف���ة العمل التطوع���ي مازالت 
حم���دودة يف جمتمعن���ا ونحت���اج مل����رصوع مماثل 
يف بقي���ة املحافظ���ات بال�رصاك���ة م���ع املدار�ص 
واجلامع���ات، ووفق اآلية موح���دة لتخريج اأفواج 

من املتطوعن املعتمدين ر�صمياً. 
ولإجن���اح امل����رصوع نحت���اج تعاون���ا م�صتمرا 
م���ع موؤ�ص�ص���ات جتارية و�أهلي���ة، باحت�صان تلك 
الأف���واج ومنحه���م ممي���زات خا�ص���ة كخف����ص 
الر�ص���وم الدرا�صية وتنظيم رحالت ا�صتك�صافية 

خ���ارج البحري���ن، ه���وؤلء ث���روة وطني���ة ت�صتحق 
الهتمام.

تعالي���م وقيم ديننا الإ�صالم���ي ترتكز على 
ّع  م�صاع���دة الآخري���ن بقول���ه تعالى “ّفّم���ن ّتّطَوّ
ٍه”، وبّن ر�صولنا الكرمي ف�صل  ا ّفٍهّو ّخرًيِ َلّ ّخ���رًيْ
التطوع بقول���ه “الأن تغدو مع �أخيك فتق�صي له 
حاجته خ���ري من اأن ت�صل���ي يف م�صجدي هذا مئة 
ركعة”، هذه املفاهي���م والقيم لبد اأن تزرع يف 
�ص���ن مبك���رة، واآن الأوان ملعاجلة ت���دين ثقافة 
�لتطوع مبجتمعنا، تلك �لثقافة و�لرتبية تبد�أ من 
البيت قبل املدر�صة، تعززها املناهج والأن�صطة 
املدر�صي���ة والق���دوة م���ن الأبوي���ن واملعلمن، 
وبن�رص الأعمال التطوعية داخل الأحياء والفرجان 
وبن الكب���ار وال�صغ���ار من خ���الل برامج تخدم 

الأهايل وتعزز العالقات الإن�صانية بينهم. 

ينق�صن���ا الوع���ي مبفه���وم وفوائ���د العمل 
التطوع���ي، ونع���اين م���ن قل���ة برام���ج التعريف 
بالأن�صط���ة التطوعية الت���ي تنفذها املوؤ�ص�صات 
احلكومي���ة والأهلية، فالأمر يتطل���ب موؤ�ص�صات 
توجه �جلمي���ع نحو �النخر�ط بالعم���ل �لتطوعي، 
يرافقه���ا دور موؤث���ر لو�صائل الإع���الم لتعريف 
الأف���راد مباهية العم���ل التطوعي وم���دى حاجة 

املجتمع اإليه.
ولرت�صيخ ثقافة التط���وع علينا اأن نبداأ من 
مرحل���ة احل�صان���ة اإلى اجلامع���ة، ليك���ر اأبناوؤنا 
بحب العمل التطوعي الذي متتد اآثاره الإيجابية 
ومنافع���ه طوال حي���اة املتط���وع وتنعك�ص على 
مهارات���ه ال�صخ�صية يف الدرا�صة والعمل، وتفتح 
ل���ه اأبوابا وا�صعة من املعرفة وجتعل منه اإن�صاناً 

�صاحلا وخدوما ملجتمعه وبلده.

جواز العمل 
 hudahazeemهدى هزيمالتطوعي

@yahoo.com

    الناس

لالنفتاح  “�ص���ادق!”  �صع���ي 
على البعيد، واإقفال دوؤوب على 
القريب! لغو بن����رصة “املظلوم” 
بن����رصة  والت���زام  فل�صط���ن  يف 
الظامل يف دم�صق وبغداد! عالقات 
ال�صف���ارات،  يف  ديبلوما�صي���ة 
الثكن���ات!  يف  وميلي�صي���ات 
يف  اخلارج���ي  التدخ���ل  رف����ص 
ال�ص���اأن الإي���راين، واإباحة التدخل 
الآخري���ن  �ص���وؤون  يف  الإي���راين 
و�صعوبهم  وكياناتهم  واأحوالهم 
وتركيباته���م واأمنه���م... الأمر يف 
خال�صت���ه مرب���وط بحب���ل متني: 
ت�صدي���ر “الث���ورة” اإل���ى اخلارج 

يقّو�ص “الدولة” يف الداخل! 
ول جدي���د يف ه���ذه اخلال�صة، 
جترب���ة  يف  الف�ص���ل  �صب���ق  ب���ل 
اأك���ر واأ�صم���ل واأق���وى واأخط���ر، 
“الحت���اد  م���ّرة  ا�صمه���ا  كان 
امت���دت  وه���ذه  ال�صوفيات���ي”! 
ِع المتداد! وو�صلت  فعلياً ومل تدَّ
وامتلك���ت  الو�ص���ول!  ت���ّدِع  ومل 
م���ن املقّوم���ات احلقيقي���ة ما ل 
متل���ك �إير�ن جزء�ً ي�ص���ر�ً منه! ال 
العل���وم ول  يف الت�صني���ع ول يف 
وال���رثوات  الأولي���ة  امل���وارد  يف 
ول  اجليو����ص  ول  الطبيعي���ة 
الت�صليح ول “النووي” و�صباقات 
الف�ص���اء، ول يف الآداب والفنون 
والط���ب واملو�صيقى، ول القدرة 
العامة على مقارعة “المريالية” 
عل���ى م�صاح���ة الك���رة الأر�صي���ة، 
وم���ع ذل���ك نخره���ا �ل�صو����ض من 
داخله���ا! ومل يعّو�صه���ا النت�صار 
اخلارج���ي عن النكف���اء الداخلي، 
الو�ص���ول  يعّو�صه���ا  مل  مثلم���ا 
اإلى احل���دود الأمريكي���ة يف كوبا 
بالأ�صلحة عن  وتعبئ���ة خمازنه���ا 
فقدان اخلبز واحللي���ب واللحوم 
واخل�ص���ار م���ن رف���وف البي���ع يف 
خم���ازن مو�صك���و وبطر�صب���ورغ! 
امت���داد  يعّو�صه���ا  مل  ومثلم���ا 
�صف���وف “اجلي����ص الأحمر” على 
م�صاحة ن�صف اأوروبا، عن امتداد 
ال�صعيدة”  “ال�صع���وب  �صف���وف 
اأم���ام  يف املع�صك���ر ال�صرتاك���ي 
املتاجر انتظ���اراً ل����رصاء قّبعة! اأو 
معطف! اأو ح���ذاء! اأو علبة تبغ! اأو 

زجاجة فودكا!
�صهادة وزير الداخلية الإيراين 
- حتدي���داً ولي����ص غ���ريه! - هي 
�صهادة تقني���ة اإذا �صّح التعبري، 
واأهميته���ا  �صيا�صي���ة،  ولي�ص���ت 
�ال�صتثنائي���ة يف كونه���ا كذل���ك، 
اأي م�صتن���دة اإل���ى العل���م ولي�ص 
الأرقام ولي�ص  واإل���ى  التحري�ص، 
التخمن، وهذه يف جملتها، تقول 
را�ص���ن  لي�ص���وا  الإيراني���ن  اإن 
ع���ن �ص���يء يف اأداء النظ���ام! واإن 
حتّركهم يف ال�صارع مل يتم باإيعاز 
م���ن اخل���ارج! واإن عودته���م اإلى 
ذلك �لتحرك و�ردة يف �أية حلظة... 
كاأّن���ه يقول “اللهم ا�صهد اأيّن قد 

بلّغت”. “امل�صتقبل”.

شهادة إيرانية )2(

علي نون

باإلذن..



3 بنوك متنح الكويت 467 مليون 
دوالر لبناء 8 ناقالت نفط

دب���ي – روي���رز: قال���ت وكال���ة االأنب���اء الكويتية 
“كونا” اإن �رشكة ناق���الت النفط الكويتية وقعت اأم�س 
اخلمي�س اتف���اق متويل بقيمة 140 مليون دينار اأي ما 
يع���ادل 467 ملي���ون دوالر مع 3 بنوك حملي���ة لبناء 8 
ناقالت نفط. واأ�ضافت “كونا” اأن التمويل البالغ اأجله 
10 �ضنوات جرى احل�ض���ول عليه من بنك وربة والبنك 
االأهل���ي املتحد وبن���ك الكويت ال���دويل. وكانت �رشكة 
ناقالت النفط الكويتية قد اأكدت يف �ضبتمرب املا�ضي، 
اأن كل ناقالته���ا تبح���ر باأمان، نافية م���ا مت تداوله عن 

غرق اإحدى ناقالتها. 

“فورد” ت�ضتعيد 1.38 مليون �ضيارة ب�ضبب “املقود”
ديرب���ورن - ا ف ب: اأعلن���ت �رشكة �ضناعة ال�ضي���ارات فورد ا�ضتعادة نح���و 1.38 مليون �ضيارة يف 

اأمريكا ال�ضمالية ب�ضبب خماطر يف املقود كانت ت�ضببت يف حادثني.
وال�ضي���ارات املعنية هي “فورد فيوجن” املجمعة يف م�ضنع فالت روك مبي�ضيغان �ضمال الواليات 
املتح���دة بني اغ�ضط�س 2013 وفرباير 2016 ويف م�ضنع هريمو�ضيلو باملك�ضيك بني يوليو 2013 و5 
مار�س 2018. كما ي�ضمل �ضيارات لينكولن ام كي زاد املجمعة بني 25 يوليو 2013 و5 مار�س 2018 

مب�ضنع هريمو�ضيلو.
واأو�ضح بيان لل�رشكة اأنه “يف ال�ضيارات املعنية ال يحافظ م�ضمار عجلة التوجيه على اجتاه الدوران، 
ما قد يوؤدي الى عدم اال�ضتجابة الفورية. واذا مل يتم �ضد م�ضمار املقود، ميكن اأن تنفك عجلة القيادة 

وهذا ميكن اأن يوؤدي اإلى فقدان ال�ضيطرة على ال�ضيارة وزيادة خماطر احلوادث”.
وي�ضم���ل االعالن 1.38 مليون �ضي���ارة بينها 1.3 مليون يف الواليات املتح���دة و62 الفا و479 يف 

كندا و14 الفا و172 �ضيارة يف املك�ضيك.
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امل�سعل: “تنمية ال�سادرات” حتتاج ت�سافر جهود امل�ستثمرين
مطار البحرين ي�ستهل العام برتاجع عدد امل�سافرين 4 %

“اإيجل هيلز ديار” ت�ستعر�ض م�رشوع مرا�سي البحرين 

8 اآالف رحلة جوية يف يناير

من خالل ا�ضت�ضافة فعالية للو�ضاطة العقارية 

�ضجل���ت موؤ����رشات مط���ار البحرين ال���دويل اأداء 
�ضلبيا من حي���ث عدد الرحالت وامل�ضافرين وال�ضحن 
يف م�ضتهل العام 2018. وتراجع عدد امل�ضافرين عرب 
مط���ار البحرين الدويل يف �ضهر يناير 2018 بن�ضبة 4 
% مقارنة م���ع نف�س ال�ضهر من العام 2017. وبينت 
اإح�ض���اءات حديثة ل���وزارة املوا�ض���الت واالت�ضاالت 
اأن ع���دد امل�ضافري���ن يف يناير املا�ض���ي بلغ 735.3 
األ���ف م�ضاف���ر، اإذ تت�ضم���ن االأرقام اأع���داد القادمني 

وامل�ضافرين والرانزيت.
البيان���ات هبوط���ا كب���ريا يف ع���دد  واأو�ضح���ت 
امل�ضافري���ن ع���رب الرانزي���ت وذلك بن�ضب���ة 70 % 
ليبلغ���وا نحو 1.7 األ���ف م�ضاف���ر يف 2017، مقارنة ب� 
6 اآالف م�ضافر يف نف�س الفرة من العام ال�ضابق له.
وبخ�ضو����س الرحالت اجلوية، اأ�ض���ارت البيانات 
اإلى ارتف���اع حركة الطائ���رات لتبلغ ع���دد الطائرات 
املقلع���ة والتي حط���ت يف املط���ار 7.96 رحلة جوية 
يف يناي���ر 2018 مقارنة مع 8.44 رحلة جوية يف ذات 

الفرة من العام ال�ضابق.
اأما فيما يتعلق بحركة ال�ضحن اجلوي، فاأظهرت 
البيان���ات تراج���ع كمي���ات الب�ضائع والط���رود التي 

اأقلته���ا الطائرات عرب مطار البحري���ن الدويل بن�ضبة 
3 % يف �ضه���ر يناير املا�ضي، لت�ضل اإلى 51.1 األف 
طن. وعن اأداء �رشكة البحرين لتزويد وقود الطائرات 
)بافكو(، اأو�ضحت االإح�ضائي���ات اأن مبيعات ال�رشكة 
ارتفع���ت يف يناير املا�ض���ي، اإذ مت تزويد الطائرات 
بكميات وق���ود بلغت 12.19 ملي���ون جالون بزيادة 
قدرها 5 % مقارنة مع نف�س الفرة من العام 2017.
وب���داأت البحرين م�رشوع لتو�ضعة مطارها الدويل 

لي�ضتوعب 14 مليون م�ضافر �ضنوياً، يف الوقت الذي 
ي�ضتقبل فيه املطار يف الوقت الراهن قرابة الثمانية 
مالي���ني م�ضاف���ر، و�ضتبل���غ قيمة التو�ضع���ة نحو 1.1 
مليار دوالر، اإذ �ضت�ضاه���م االإمارات العربية املتحدة 
يف متويل غالبية ه���ذه الكلفة، حيث اجنزت البحرين 
ثلثي اأعمال تو�ضعة مبنى امل�ضافرين. يذكر اأن مطار 
البحرين الدويل ا�ضتقب���ل العام املا�ضي 8.5 مليون 

م�ضافر براجع �ضنوي يقدر بنحو 3 %.

املنام���ة - اإيجل هيل���ز دي���ار: ا�ضت�ضافت 
اإيج���ل هيل���ز دي���ار، ال�رشك���ة الرائ���دة املطورة 
مل����رشوع مرا�ض���ي البحرين احل����رشي البارز على 
الواجهة املائية، فعالية للو�ضاطة العقارية يوم 
اخلمي�س 8 مار�س 2018 مبركز مبيعات مرا�ضي 
البحري���ن يف ديار املحرق وذلك بغر�س ت�ضليط 
ال�ضوء على املكونات ال�ضكنية والتجارية التي 

يتمتع بها امل�رشوع.
م���ن  كل  دع���وة  عل���ى  ال�رشك���ة  وحر�ض���ت 
ال����رشكات واالأف���راد م���ن البحري���ن وال�ضعودية 
حل�ضور هذا احل���دث؛ بهدف تعزي���ز املبيعات 
عرب ا�ضتعرا�س اأح���دث التطورات والتحديثات 

املتعلقة باملخطط الرئي�س.
وقام امل�ضت�ضارون العقاريون لدى مرا�ضي 
البحري���ن بتق���دمي موج���ز ح���ول اأب���رز تطورات 
امل�رشوع ت���اله عر�س مف�ض���ل لالإمكانيات التي 

يت�ضمنها املخطط الرئي�ضي.
وتاأت���ي ه���ذه الفعالية بالتزام���ن مع جهود 
اإيجل هيلز ديار املتوا�ضلة لزيادة الوعي ب�ضاأن 

م����رشوع مرا�ض���ي البحري���ن بني خمتل���ف فئات 
املجتم���ع، والذي يت�ضمن مزي���ج من املكونات 
ال�ضكني���ة والتجزئ���ة وال�ضيافة، مث���ل مرا�ضي 

ريزيدن����زس، ومرا�ضي �ض���ورز ريزدن�زس، ومرا�ضي 
بوليف���ارد، ومرا�ض���ي غالريي���ا باال�ضاف���ة الى 
العنوان رزيدن�زس وفندق فيدا مرا�ضي البحرين.

• 	ً البحرين د�ضنت م�رشوع تو�ضعة مطارها الدويل لي�ضتوعب 14 مليون م�ضافر �ضنويا

• 	ً البحرين د�ضنت م�رشوع تو�ضعة مطارها الدويل لي�ضتوعب 14 مليون م�ضافر �ضنويا

االقت�ض���ادي  املحل���ل  ق���ال 
يو�ضف امل�ضع���ل اإن اق���رار �ضيا�ضة 
وا�ضراتيجي���ة تنمية ال�ضادرات من 
قبل احلكومة مع تخ�ضي�س التمويل 
املوؤ�ض�ض���ات  وايج���اد  له���ا  ال���الزم 
�لتي ين���اط بها، يج���ب �أن ي�صاحب 
واملنتج���ني  امل�ضتثمري���ن  بجه���ود 
وامل�ضدري���ن يف تنمي���ة ال�ضادرات، 
واإال فان اقرار �ضيا�ضة وا�ضراتيجية 
تنمي���ة ال�ضادرات لوحدها لن يوؤدي 
تلقائي���ا.  ال�ض���ادرات  زي���ادة  ال���ى 
ولذلك يتوج���ب عل���ى امل�ضتثمرين 
اأن  عل���ى  يعمل���وا  اأن  وامل�ضدري���ن 
تك���ون اأ�ضعاره���م وجودته���م قريبة 
من املنتج���ات املماثل���ة وبنوعيات 
جيدة وتناف�ضية، كم���ا اأن عليهم اأن 
يكونوا م�ضتعدي���ن لتلقي التدريب 
والعم���ل  امله���ارات  واكت�ض���اب 
باال�ض���واق اخلارجي���ة. اأي اأن جه���ود 
يج���ب  ال�ض���ادرات  لتنمي���ة  مرك���ز 
ان تتج���ه نح���و البحث ع���ن الفر�س 
املنتج���ات  وتطوي���ر  الت�ضويقي���ة 
واذواق  متطلب���ات  م���ع  وتكيفه���ا 
امل�ضتهلكني اجل���دد وعمل الدعاية 
وم�ضاع���دة  الالزم���ني  واالع���الن 
امل�ضنع���ني على االت�ض���ال بقنوات 
التوزيع القادرة على اي�ضال املنتج 
ال���ى ا�ض���واق اال�ضته���الك املنا�ضبة 
له، موؤك���دا انه البد م���ن العمل على 
اأ�ض�س مدرو�ض���ة طويلة االأجل للبقاء 
يف اال�ضواق اخلارجي���ة وتنمية ح�ضة 
الت�ضدير لها وعدم االكتفاء عند حد 

اغتنام فر�ضة هنا وهناك.
واأع���رب ع���ن �ضك���ره وتقدي���ره 
 للجنة التن�ضيقية برئا�ضة ويل العهد 
نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
ال���وزراء �ضاح���ب  لرئي����س جمل����س 
ال�ضم���و امللك���ي االأمري �ضلم���ان بن 
حم���د اآل خليف���ة، يف اجتماعها 223 
وذلك لتبنيها درا�ضة مقرح الإن�ضاء 
مركزاً لتنمية ال�ض���ادرات. وقال اإن 
التط���ور الكمي يف ع���دد ال�ضناعات 
وم���ا رافق���ه من تط���ور اآخ���ر يف حجم 
االجناز ال�ضناعي مع حتقيق الزيادة 
امل�ضاف���ة  القيم���ة  يف  املطلوب���ة 
ال�ضناع���ات  تل���ك  م���ن  املتح�ضل���ة 
التحويلي���ة ت�ضع فك���رة ان�ضاء مركز 
لتنمية ال�ض���ادرات البحرينية يوؤازر 
�ضيا�ضة احلكوم���ة وي�ضاعد اأهدافها 
يف الروي���ج لل�ضناع���ات واخلدمات 

اخلارجي���ة  اال�ض���واق  يف  البحريني���ة 
يف املح���ك. فيمكن له���ذا املركز اأن 
يلعب دورا ا�ضا�ضي���ا وحيويا تندرج 
تنمي���ة  اال�ضا�ضي���ة  ر�ضالت���ه  حت���ت 
ال�ضادرات البحريني���ة بكافة ال�ضبل 
املمكن���ة دعما لل�ضناع���ة واخلدمات 
الكف���اءات  وتاأهي���ل  البحريني���ة 
ت�ضدي���ر  عل���ى  الق���ادرة  الوطني���ة 
تل���ك املنتجات واخلدم���ات وتوعية 
التموي���ل  مب�ض���ادر  امل�ضدري���ن 
و�ضم���ان ال�ض���ادرات باال�ضافة الى 
توف���ري املعلوم���ات ع���ن اال�ض���واق 
اخلارجي���ة وامل�ضتوردي���ن املحليني 

على اأ�ضا�س متني.
واأو�ض���ح امل�ضع���ل اأن���ه يجب ان 
تتواف���ر الرغبة احلقيقي���ة يف اإيجاد 
نظ���ام فع���ال لتنمي���ة ال�ض���ادرات، 
وكذلك االقتن���اع باأهميته، ذلك الأن 
البع����س ق���د يعتقد بطري���ق اخلطاأ 
القرارات  با�ضت�ض���دار  االكتف���اء  اأن 
معوق���ات  بع����س  باإزال���ة  الكفيل���ة 
الت�ضدي���ر اأو باإ�ضاف���ة مزي���دا م���ن 
التي�ض���ريات عل���ى امل�ضدري���ن قد 
يفي بالغر����س فتوافر روؤية �ضائبة 
القائم���ني على  ل���دى  ومو�ضوعي���ة 
اإع���داد النظام تقوم عل���ى درايتهم 
باملزايا التناف�ضية لل�ضوق البحريني 
العاملي���ة  البيئ���ة  ومبتغ���ريات 
م���ع  النظ���ام  ين�ضج���م  اأن  وكيفي���ة 
للدولة ويت�ضم  االقت�ضادي���ة  النظم 
الدولية  م���ع املتغ���ريات  باملرون���ة 
����رشورة ملحة، حمذرا م���ن اأنه “علينا 
ان نعي جيداً باأن اخلطوة االأ�ضا�ضية 
حلفز وت�ضجيع ال�ضادرات اإمنا تكمن 
اأوال يف وجود ع���دد متكامل ومتطور 
من ال�ضناع���ات التحويلي���ة الناجحة 

التي تنتج من اأجل الت�ضدير.

“الرتفيه العائلي”: 80 األف دينار ملطعمي عربات متنقلة
“العمومية” توافق على مقرح م�ضاهم بتوزيع اأرباح 10 % 

زينب العكري من اجلفري

ك�ض���ف املدي���ر الع���ام لل�رشك���ة البحريني���ة 
للرفي���ه العائلي اإبراهيم عب���دو عن اأن ال�رشكة 
�ضتدخ���ل جم���ال مطاع���م العرب���ات املتنقل���ة، 
و�ضيتم تد�ض���ني عالمتني جديدت���ني من دبي 
يف هذا امل����رشوع با�ضتثمار بل���غ 80 األف دينار، 
متوقع���ا اأن يت���م تد�ض���ني امل����رشوع يف الرب���ع 

الثالث من العام اجلاري 2018.
امل�ضاح���ة  يف  البن���اء  عملي���ات  اأن  واأك���د 
امل�ضتاأج���رة يف مبن���ى جمم���ع الواح���ة اكتملت، 
و�ضيتم ت�ضليم املوق���ع لل�رشكة ال�ضهر املقبل؛ 
للب���دء بعملي���ات ديك���ور املطع���م ا�ضتع���دادا 
الفتتاح���ه يف اأغ�ضط����س اأو �ضبتم���رب املقبلني، 
م�ض���ريا اإل���ى اأن اال�ضتثمار يف ه���ذا امل�رشوع بلغ 

حوايل 160 األف دينار تقريبا.
واأو�ض���ح اأن ال�رشك���ة مل ت�ضتط���ع ا�ضتئجار 
م�ضاحة يف جممع االأفنيوز، اإذ مت تاأجري معظمها 
ل�رشك���ة ال�ضايع، فيم���ا اأك���دت اإدارة املجمع اأنه 
�ضيك���ون هن���اك م���كان للرفي���ه العائل���ي يف 

املرحلة الثانية من املجمع.
من جانبه، ق���ال رئي�س جمل�س اإدارة ال�رشكة 
عبداللطي���ف العوج���ان “اإن )كازب���ا( للطلبات 

 ،)BISA( اخلارجية يوا�ض���ل اأعماله مع �رشك���ة
ونتطلع يف الع���ام اجلديد اإلى اإعادة هيكلة هذا 
الق�ض���م من اأج���ل تنمية ه���ذا القط���اع. وقامت 
كازبا بالتعاقد لتوري���د املاأكوالت يف موقعني 
مل�رشوع وزارة الكهرباء واملياه اجلديد، مما اأدى 
اإل���ى ارتفاع الر�ضم البياين لالإيرادات املتوقعة 
له���ا، ونعمل ون�ضع���ى للح�ضول عل���ى م�ضاريع 
م�ضتقبلي���ة جدي���دة خ���الل الع���ام 2018 مم���ا 
�ضي�ضاع���د على تطوير ه���ذا الق�ضم من االأعمال 

وحتقيق منو اأف�ضل يف هذا املجال”.

واأ�ض���اف اأن افتتاح ف���رع ملطعم بنجنيز يف 
فن���دق اأجنحة اخلليج باأمواج بداأ بتكوين قاعدة 
عمالء كبرية خالل االأ�ضه���ر االأولى من ت�ضغيله، 
ومت اإكم���ال امل�رشوع يف الوق���ت املحدد والبدء 
بت�ضغي���ل املطع���م يف مطل���ع نوفم���رب 2017، 
م�ضريا اإلى اأنه يت���م حاليا تطوير مفهوم جديد 
وهو “مطاعم اخلدمة ال�رشيعة” ملختلف مطاعم 
ال�رشكة، ومن املوؤمل اأن يتم البدء يف العمل على 

هذا امل�رشوع خالل العام 2018.
واأو�ضح اأن ال�رشكة قامت با�ضتئجار م�ضاحة 

163 م���را مربعا يف مبنى جممع الواحة لتطوير 
مفه���وم مطاع���م وعالم���ات ال�رشك���ة التجارية، 
واالنتهاء من عمليات البن���اء يف مار�س اجلاري، 
وم���ن املتوق���ع اأن يت���م افتت���اح املطع���م يف 

اأغ�ضط�س املقبل.
واأ�ضاف اأن ال�رشك���ة ت�ضعى اإلى تبني اأفكار 
جديدة من خالل االنتق���ال اإلى مطاعم العربات 
املتنقل���ة؛ به���دف تغطية املنا�ضب���ات املهمة 
املقام���ة يف البحري���ن، وواف���ق املجل����س عل���ى 
امل����رشوع والتاريخ املتوق���ع لت�ضغيله يف الربع 

الثال���ث من الع���ام اجلاري، مبيًن���ا اأن امل�ضاريع 
اجلدي���دة �ضت�ضاعد على تعزيز اإيرادات وربحية 

ال�رشكة يف ال�ضنوات املقبلة.
واعتمدت اجلمعي���ة العمومية العادية على 
 101.788 بتحوي���ل  االإدارة  جمل����س  تو�ضي���ة 
األف دين���ار اإلى االحتياط���ي القانوين، وحتويل 

916.089 األف دينار اإلى االأرباح امل�ضتبقاة.
فيما اقرح اأحد امل�ضاهمني خالل مداخلته 
توزي���ع اأرباح بن�ضب���ة 15 %؛ نظ���را ملا حققته 
ال�رشكة من اأرب���اح، فيما اأيده اأح���د امل�ضاهمني 
مقرح���ا اأن يتم توزيع مكاف���اأة الأع�ضاء جمل�س 
ال�ضن���وات  خ���الل  قدم���وه  مل���ا  نظ���را  االإدارة؛ 
املا�ضي���ة، فيم���ا اأج���اب رئي�س جمل����س االإدارة 
عبداللطي���ف العوجان باأن م���ن املمكن اأن يتم 
توزي���ع 10 % اأرباح���ا للم�ضاهم���ني ومكاف���اأة 
الأع�ض���اء جمل����س االإدارة، وبع���د اأن مت ح�ض���اب 
املبلغ متت التو�ضية بتوزي���ع 360 األف دينار 
اأرباحا للم�ضاهم���ني و55680 دينارا وهو احلد 
االأق�ض���ى ملكافاأة اأع�ضاء جمل����س االإدارة، ومت 
اعتماد املق���رح و�ضيخ�ض���ع ملوافقة اجلهات 
والتج���ارة  ال�ضناع���ة  وزارة  م���ن  املخت�ض���ة 

وال�ضياحة وم�رشف البحرين املركزي.

• من اجلمعية العمومية العادية ل� “الرفيه العائلي”	

علي الفردان

• يو�ضف امل�ضعل	
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توظيف �رضكة لإن�شاء اجلهاز ال�رضيبي بـ 3 ماليني دينار
4.39 مليون دينار لتنفيذ “�سعادة” باملحرق... “املالية”:

طرح����ت وزارة املالي����ة يف اجلل�س����ة الأ�سبوعية 
ملجل�����س املناق�س����ات واملزايدات اأم�����س مناق�سة 
للعط����اءات املالي����ة لتوظي����ف �رشك����ة ا�ست�ساري����ة 
تق����وم باملهام الرئي�سة املتعلق����ة بالبدء يف م�رشوع 
اإن�س����اء اجله����از ال�رشيبي ومناق�س����ة تقدمي خدمات 
ا�ست�ساري����ة قانوني����ة ملراجع����ة وحتدي����ث م�س����ودة 
قان����ون �رشيب����ة القيم����ة امل�سافة واإع����داد املذكرة 
التف�سريية والالئح����ة التنظيمية اخلا�سة بها تقدم 
اإليها عطاءان اأقلهما بنحو 2.979 مليون دينار، يف 

حني اأكربها ب� 3 ماليني دينار.
كما طرح����ت �رشكة البحرين لال�ستثمار العقاري 
“اإدام����ة” مناق�س����ة لإن�ساء م�رشوع �سع����ادة مبنطقة 
املحرق، الذي ي�سمل 7 مبان ملحالت جتارية، اإ�سافة 
اإل����ى مبن����ى مواق����ف �سي����ارات. ويت�سم����ن امل�رشوع 
اأعم����ال البنية التحتي����ة، واملدني����ة، وامليكانيكية، 
والكهربائي����ة، اإ�سافة اإلى اأعم����ال وخدمات خارجية 
اأخ����رى، وقد تقدم لها 13 عطاء، علق 3 منها، واأقل 
عط����اء بنح����و 4.39 ملي����ون دينار، يف ح����ني اأكربها 

بقرابة 6.13 مليون دينار.
وفتح املجل�����س 29 مناق�سة، تابعة ل� 13 جهة 
حكومية، وبلغ جمموع اأق����ل العطاءات املقدمة نحو 
14.57 ملي����ون دينار، وهي تت�سمن 114 عطاء، يف 
ح����ني بلغ اإجمايل العط����اءات املقدمة 134 عطاءات 

وفًقا للبيانات الر�سمية املن�سورة للمجل�س.
ونظر املجل�����س يف 7 مناق�سات لإدارة املخازن 
املركزي����ة بهيئ����ة الكهرب����اء وامل����اء، اأبرزه����ا ل�رشاء 
اأنابيب حدي����د الدكاتيل واإك�س�سوراتها تقدم اإليها 

4 عطاءات اأقلها بنحو 172.51 األف دينار.
كم����ا نظ����ر املجل�����س يف 6 مناق�س����ات ل����وزارة 
الأ�سغال و�س����وؤون البلدي����ات والتخطيط العمراين، 
اأوله����ا لأعم����ال ال�سباغة والفح�����س وال�سيانة جل�رش 
ال�سي����خ خليفة بن �سلمان تقدم لها عطاءان اأقلهما 
بنح����و 1.17 ملي����ون دين����ار والآخ����ر ب����� 3.57 ملون 
دين����ار، والثاني����ة لإن�س����اء مبن����ى اأكادمي����ي اإ�سايف 
ملدر�س����ة املحرق البتدائي����ة للبنات تق����دم لها 6 
عط����اءات اأقلها بنحو 769.15 األ����ف دينار واأكربها 
بقراب����ة 1.14 ملي����ون دينار، فيما تعلق����ت الثالثة 
بتطوي����ر الواجه����ة البحرية للب�سيت����ني التي ت�سمل 
اأعمال الدف����ان واأعمال الطرق والأعم����ال الإن�سائية 
والتجميل����ة الزراعية والأعم����ال الكهربائية والإنارة 
وال����ري، واإن�س����اء حمط����ة كهربائية فرعي����ة وم�سخة 
وغرفة حار�س ومبنى املرافق ودورات املياه تقدم 

اإليه����ا 14 عطاء علق 6 منها، واأقل عطاء بنحو 1.85 
ملي����ون دينار، يف حني اأكربه����ا بقرابة 3.98 مليون 
دين����ار، والرابعة لإعادة اإن�ساء ج�رش 17 على �سارع اأم 
ال�سعد تق����دم لها 3 عطاءات اأقله����ا بنحو 756.55 
األ����ف دين����ار، واخلام�سة لإن�س����اء �سبكة نظ����ام الري 
باملي����اه املعاجلة يف نادي را�س����د للفرو�سية تقدم 
اإليه����ا 3 عط����اءات اأقلها بنح����و 1.17 مليون دينار، 
وال�ساد�سة للعطاء املايل لتقدمي خدمات ال�سيانة 
ل�سواغط الهواء مبحط����ة املعاجلة الثالثية يف مركز 
توبلي ملعاجلة مياه ال�رشف ال�سحي )حملي( تقدم 

اإليها عطاء وحيد بنحو 205.5 األف دينار.
وفتح املجل�����س 4 مناق�سات لهيئ����ة الكهرباء 
وامل����اء، اأولها للقيام بعملي����ات ال�سيانة للكابالت 
البحرية لنقل الكهرباء تقدم اإليها 4 عطاءات اأقلها 
بنح����و 34.5 األف دينار، والثاني����ة ل�سيانة ال�سوارع 
يف حمطة �سرتة لإنت����اج الكهرباء واملاء تقدم اإليها 
6 عط����اءات، عل����ق اثن����ان منه����ا واأق����ل عط����اء بنحو 
65.65 األ����ف دينار، فيما تعلق����ت الثالثة بالدعوة 

لتاأهيل املوردين املحليني وامل�سنعني املحليني 
والدوليني ملادة قواطع اإنارة ال�سوارع امل�ستخدمة 
يف اإدارة توزي����ع الكهرب����اء تقدم اإليه����ا 4 عطاءات 
دون اأن يتم الإف�ساح ع����ن قيمة اأي منها، والأخرية 
لأعم����ال ال�سيانة الداخلية للخزان����ات الأر�سية رقم 
)4 و5 و6( مبحط����ات �س����خ املياه املح����الة التابعة 
لنقل املياه تقدم اإليها 8 عطاءات، علق اثنان منها 

واأقل عطاء بنحو 279.3 األف دينار.
ونظ����ر املجل�����س يف مناق�ست����ني ل�رشك����ة نفط 
البحري����ن )بابكو(، اأولهما لتوريد وت�سليم وتركيب 
واختب����ار وت�سغي����ل اأنابيب مي����اه التربي����د واأنظمة 
والتحك����م  اله����واء  وتكيي����ف  والتهوي����ة  التدفئ����ة 
اجلدي����دة(،  الإدارة  )ق�س����م  الع����وايل  مل�ست�سف����ى 
وتوري����د وتركي����ب مكيف����ات ملجموع����ة من����ازل يف 
مدين����ة العوايل تقدم اإليه����ا 3 عطاءات، علق اأحدها 
واأقل عطاء ب� 178.87 األف دينار، والثانية لتوفري 
قطع غي����ار �سمامات تقدم اإليه����ا عطاء وحيد بنحو 
500.76 األ����ف جنيه اإ�سرتليني )ما يعادل 262.61 

األف دينار(.
كم����ا نظر املجل�س يف مناق�ستني لوزارة العدل 
و�س����وؤون الإ�سالمي����ة والأوق����اف، اأولهم����ا؛ لتوف����ري 
وتو�سيل اأحبار لوزارة الع����دل ملدة �سنتني، تقدم 
اإليه����ا 3 عط����اءات اأقله����ا ب����� 1،330.900 دين����ار، 
والثاني����ة لتوفري 4 مركبات بيك اأب لفريق الرقابة 
البحرية تقدم اإليه����ا 5 عطاءات اأقلها بنحو 14.02 

األف دينار.
ع����الوة عل����ى ذلك، نظ����ر املجل�����س يف مناق�سة 
ل�رشكة طريان اخلليج لتعي����ني وكالة لإزاحة ال�ستار 
ع����ن الأحداث العامة لطائ����رة بوينغ )B787( تقدم 
اإليه����ا 4 عط����اءات )على ما يب����دو املبالغ املتقدمة 
لها عالقة بتفا�سي����ل فنية غري متوافرة على موقع 
جمل�����س املناق�س����ات(، ومناق�س����ة ملجموع����ة بنك 
البحرين للتنمية لتاأمني �سحي وتاأمني على احلياة 
للمجموع����ة تق����دم اإليه����ا 3 عطاءات )عل����ى ما يبدو 
املبال����غ املتقدمة له����ا عالقة بتفا�سي����ل فنية غري 
متوافرة على موقع جمل�س املناق�سات(، ومناق�سة 

ل�رشك����ة تطوير للب����رتول لتوف����ري خدم����ات ال�سحن 
واخلدمات اللوج�ستية تقدم اإليها 8 عطاءات )على 
ما يبدو املبالغ املتقدمة لها عالقة بتفا�سيل فنية 

غري متوافرة على موقع املجل�س(.
اإ�ساف����ة اإل����ى ذل����ك، مناق�سة لهيئ����ة البحرين 
لل�سياح����ة واملعار�����س لإن�س����اء وت�سني����ع وت�سليم 
وتفكي����ك من�س����ة العر�����س ملعر�س لن����دن لل�سفر 
وال�سياح����ة 2018 تقدم اإليها 6 عط����اءات )على ما 
يب����دو املبالغ املتقدمة لها عالق����ة بتفا�سيل فنية 
غ����ري متواف����رة عل����ى موق����ع جمل�����س املناق�سات(، 
ومناق�س����ة لهيئة البحرين للثقاف����ة والآثار لتوفري 
عمال لور�س����ة النجارة وال�سيان����ة يف الهيئة، تقدم 
اإليه����ا 6 عط����اءات عل����ق اأحده����ا واأقل عط����اء  بنحو 
91.44 دين����ار، ومناق�س����ة لوزارة �س����وؤون ال�سباب 
والريا�س����ة لتقدمي اخلدم����ات ال�ست�سارية مل�رشوع 
اإن�س����اء مركز الرف����اع النموذج����ي، تق����دم اإليها 11 
عطاء، علق 9 منه����ا، ومل يتم الإف�ساح عن قيمة اأي 

عطاء.

اسم الشركةاصغر عطاءالعددوصف المناقصةالجهة

-40.00,تعيين وكالة إلنتاج الزاحة الستار عن االحداث العامة لطائرة B787طيران الخليج

وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط 

العمراني

Sayed Kadhem Al Durazi & Sons BSC (c(21,172,522.96أعمال الصباغة والفحص والصيانة لجسر الشيخ خليفة بن سلمان

6769,145.57MUSTAFA ALKHUNAIZI CONTRACTING S.P.Cمبنى أكاديمي إضافي لمدرسة المحرق االبتدائية للبنات

تطوير الواجهة البحرية للبسيتين,تطوير الواجهة البحرية والتي تشمل أعمال الدفان وأعمال الطرق 
، األعمال اإلنشائية والتجميلة الزراعية، األعمال الكهربائية واإلنارة والري وإنشاء محطة كهربائية 

فرعية ومضخة وغرفة حارس ومبنى المرافق دورات المياه
141,849,870.00.Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est. W.L.L

3756,550.02KINGDOM ASPHALT CO.W.L.Lإعادة إنشاء جسر 17 على شارع أم السعد

Jalal Al A`ali & Sons Co BSC (c(31,167,145.61شبكة نظام الري بالمياه المعالجة في نادي راشد للفروسية 

خدمات الصيانة لضواغط الهواء بمحطة المعالجة الثالثية في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف 
-1205,503.17الصحي )محلي)- ) العطاء المالي)

شركة البحرين لالستثمار 
العقاري )إدامة)

 إنشاء مشروع سعادة بمنطقة المحرق,إنشاء مشروع سعادة بمنطقة المحرق والذي يشمل 7,
 مبان لمحالت تجارية باإلضافة إلى مبنى مواقف سيارات. ويتضمن المشروع أعمال البنية التحتية،

,,,,,,والمدنية، والميكانيكية، والكهربائية، إضافة إلى أعمال وخدمات خارجية أخرى
134,390,000.00Aseeri Constructions

مجموعة بنك البحرين 
-30.00تأمين صحي وتأمين على الحياة لمجموعة بنك البحرين للتنميةللتنمية

شركة نفط البحرين 
)بابكو)

توريد و تسليم و تركيب و اختبار و تشغيل انابيب مياه التبريد وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف 
الهواء و التحكم لمستشفى العوالي ) قسم االدارة الجديدة ) و توريد و تركيب مكيفات 

لمجموعة منازل في مدينة العوالي
3178,870.00 Yousif Khalil Almoayyed and Son s

1262,609.86TapcoEnpro Internationalتوفير قطع غيار صمامات

وزارة المالية
)توظيف شركة استشارية تقوم بالمهام الرئيسية المتعلقة بالبدء في مشروع إنشاء الجهاز 

الضريبي ومناقصة تقديم خدمات استشارية قانونية لمراجعة وتحديث مسودة قانون ضريبة القيمة 
المضافة وإعداد المذكرة التفسيرية والالئحة التنظيمية الخاصة بها )العطاءات المالية

22,979,174.00Pricewatehouse coopers

“املنتدى البحريني الربيطاين” ينظم “ليلة بالتي كاري”

البحرين����ي  املنام����ة - املنت����دى 
منت����دى  ا�ست�س����اف  الربيط����اين: 
الربيط����اين  البحرين����ي  الأعم����ال 
بالتع����اون م����ع ال�سف����ارة الربيطانية 
الفعالية ال�سنوية “ليلة بالتي كاري 
يف  مار�����س   14 ي����وم  الربيطاني����ة” 
حدائق ال�سف����ارة الربيطانية بح�سور 
�سي����ف ال�����رشف، الرئي�����س التنفيذي 
ال�سي����خ  الدولي����ة،  البحري����ن  حللب����ة 
�سلمان بن عي�س����ى اآل خليفة. واأطلع 
ال�سيخ �سلم����ان ال�سيوف على �سباق 
جائ����زة البحرين الك����ربى - فورمول 
1 ال����ذي �سيعقد من 6 حتى 8 اأبريل 
اخلا�س����ة  الرتفيهي����ة  والفعالي����ات 
ب����ه، مب����ا يف ذل����ك احلف����ل الغنائ����ي 
الذي يقيمه النج����م العاملي ال�سهري 

كارلو�س �سانتانا.
يف  الربيط����اين  ال�سف����ري  وق����ال 
البحري����ن �سيم����ون مارت����ن “�سع����داء 
ج����دا با�ست�ساف����ة ليلة بالت����ي كاري 
يف  الثالث����ة  ال�سنوي����ة  الربيطاني����ة 
حدائ����ق ال�سف����ارة. وي�رشن����ا اأن نرحب 
بجميع ال�سيوف الك����رام. كما اأود اأن 
اأع����رب ع����ن امتناين و�سك����ري ملنتدى 
الأعمال البحريني الربيطاين ورئي�س 
املنت����دى خالد الزي����اين على دعمهم 

املتوا�سل”.

م����ن جانبه، ق����ال رئي�����س منتدى 
الربيط����اين خالد  البحريني  الأعم����ال 
الرتحي����ب  ج����داَ  “ي�سعدن����ا  الزي����اين 
ب�سي����ف ال�����رشف، ال�سي����خ �سلمان بن 
عي�سى اآل خليفة. نحن جميعنا نتطلع 
حل�س����ور دورة جدي����دة ل�سباق جائزة 
البحرين الكربى. وكما اعتدنا دائما، 
فاإننا واثق����ون متام الثق����ة باأن هذه 
ال����دورة م����ن ال�سب����اق �ستحقق جناحا 
باه����را للبحري����ن ولقط����اع املركبات 
الريا�سية، على حد �سواء، و�ستوا�سل 
امل�سابقة تر�سيخ مكانتها؛ بو�سفها 
واح����دة م����ن نق����اط الق����وة للبحرين. 
ونحن يف منت����دى الأعم����ال البحريني 
الربيط����اين ممتن����ون ج����دا لل�سف����ري 
�سيمون مارتن وال�سفارة الربيطانية 
لدعمهم امل�ستمر للمنتدى واأن�سطته. 
وتعد ليلة بالت����ي كاري الربيطانية، 
التي اأ�سبح����ت الآن تقلي����دا �سنويا، 
واحدة م����ن اأكرث فعالي����ات املنتدى 
�سه����رة. واأود اأي�سا اأن اأتوجه بال�سكر 
اإلى رعاة احلفل على ح�سن كرمهم”.

يذك����ر اأن احلف����ل اأقي����م برعاي����ة 
حلبة البحرين الدولية ويورو موتورز 
جاغ����وار لن����د روف����ر، وجل����ف براندز 
اجلوي����ة  واخلط����وط  انرتنا�شون����ال 

الربيطانية.

تخ�شي�ص جوائز بـ 100 األف دولر للم�شاريع النا�شئة املتميزة
من خالل م�سابقات الهاكاثون وخميمات العمل املكثفة... “�ستارت اأب بحرين”:

اأ�سب���وع  اختت���م  التنمي���ة:  جمل����س   - املنام���ة 
امل�ساري���ع النا�سئة يف البحرين “�ستارت اأب بحرين” 
ال���ذي اقيم حت���ت رعاي���ة ويل العهد، نائ���ب القائد 
الأعلى، النائب الول لرئي����س جمل�س لوزراء، رئي�س 
جمل����س التنمية القت�سادي���ة �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري �سلمان بن حمد اآل خليفة، اأعماله بعد �سل�سلة 
م���ن الفعاليات الت���ي �سارك فيها اأك���رث من 2،500 
م�سارك من املعنيني والنا�سطني يف جمال امل�ساريع 
النا�سئ���ة اإقليمي���اً وعاملي���اً، به���دف دع���م ومتكني 
اأن�سط���ة البت���كار وري���ادة الأعمال. وذل���ك بدعم من 
جمل�س التنمي���ة القت�سادي���ة يف البحرين و�سندوق 

“متكني”. 
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي ملجل����س التنمي���ة 
القت�سادي���ة، خالد الرميحي “تلع���ب ريادة الأعمال 
دوراً رئي�ساً يف حتفيز التنويع، وت�سجيع النمو، وخلق 
فر�س عم���ل عالية القيمة. واأبرزت ه���ذه الفعاليات 
م���ا تتمتع به البحرين من املقوم���ات يف هذا املجال، 
م�سيف���ا اأن���ه وبح�س���ب البيان���ات، فقد �سج���ل عدد 
امل�ساري���ع النا�سئ���ة يف اململكة ارتفاع���اً بن�سبة 46 
% خ���الل ال�سن���وات الثالثة املا�سي���ة. واإننا نحر�س 
مع �سعين���ا ل�ستقطاب العق���ول واملواهب املتاألقة 
م���ن خمتل���ف اأنح���اء املنطق���ة والع���امل، عل���ى اإيجاد 
ط���رق جدي���دة للتعاون وبن���اء م�ستقبل اأك���رث اإ�رشاقاً 

للمبتكرين ال�سباب يف منطقتنا”.
واأو�س���ح اإن اأ�سبوع “�ستارت اأب بحرين”، �سهد 
م�ساركة اأكرث من 50 متحدثا من القطاعات احلكومية 
بالإ�ساف���ة  وامل�ساري���ع  وامل�ستثمري���ن  واخلا�س���ة 
اإل���ى املناق�س���ات وور�س العمل عرب �س���ت فعاليات 
رئي�سة. وناق�س���ت الفعاليات الإجن���ازات وم�ستقبل 
امل�سه���د الزاهر لريادة الأعم���ال وامل�ساريع النا�سئة 
يف البحرين، ومقوماته من ت�رشيعات حمفزة لالأعمال، 
وبني���ة حتتي���ة عالي���ة اجل���ودة والتقني���ة، ومواهب 
وقدرات متمكنة.  من جهت���ه اأكد الرئي�س التنفيذي 
ل�”متك���ني، اإبراهيم جناح���ي، على احل�س���ور القوي 
من ال�سب���اب ورواد الأعمال، وق���ال اإن جتربة اأ�سبوع 
امل�ساري���ع النا�سئة يف البحرين “�ستارت اأب بحرين” 
كانت ملهمة خا�سة مع م�ساركة العديد من امل�ساريع 

امل�ستثمري���ن  م���ع  وتوا�سله���م  الواع���دة  النا�سئ���ة 
والقط���اع اخلا�س، وم���ا تخلل التجربة م���ن فعاليات 
يف امل�ساركة والتع���اون والتعلم. وهذه املبادئ هي 
مبادئ رئي�سية بالن�سبة لنا يف متكني وت�سب يف لب 
التزامنا جتاه دعم ال����رشكات النا�سئة يف البحرين من 

خالل اإتاحة املوارد والتدريب وفر�س التمويل”.
و�سه���د اأ�سبوع “�ست���ارت اأب بحرين” منح اأكرث 
م���ن 100 األ���ف دولر من اجلوائز والدع���م للم�ساريع 
النا�سئ���ة، والتي ج���رى اختيارها من خ���الل فعاليات 
نف�س���ه  الأ�سب���وع  ت�سمنه���ا  خمتلف���ة  متخ�س�س���ة 
pitch co -“  االهاكاث���ون وم�سابقات العر����س

petitions”. وم���ن بني امل�ساري���ع الفائزة “م�رشوع 
م���ورف Morph” ال���ذي ح���ل يف املرتب���ة الأول���ى 
يف فعالي���ة املناف�س���ة التفاعلي���ة ل�سناع���ة األألعاب 
“Game Jam” التي ا�ستم���رت 48 �ساعة ونظمت 
كج���زء من اأول موؤمتر من نوع���ه لالألعاب اللكرتونية 
يف دول جمل�س التع���اون اخلليجي وذلك بتنظيم من 

اإنفينيتيوير وكلية البحرين التقنية.
وبالن�سب���ة للم�سابقات التي اأجري���ت يف فعالية 
م�ساري���ع  ف���ازت  فق���د   ،”unbound Bahrain“
“وايد بوت Widebot” و”اإيناغراب Inagrab” يف 
فئتي مرحلة التاأ�سي�س ومرحلة التو�سع على التوايل، 
وذل���ك بعدما �سهدت امل�سابق���ة مناف�سة قوية حتت 
اإ����رشاف وحتكيم عدد من اخل���رباء واملتخ�س�سني يف 

جمال الأعم���ال النا�سئة من “�س���ي5” و”برنك”. كما 
وحقق م�رشوع “باي �سنكPaySync” املرتبة الأولى 
يف هاكاث���ون اأمري���كان اإك�سربي����س ال����رشق الأو�سط 

.”Hack@the Track“
و�سهدت فعالي���ات الأ�سبوع اأي�س���اً الإعالن عن 
دخ���ول لعب جدي���د اإلى البيئ���ة الداعم���ة للم�ساريع 
النا�سئ���ة يف البحرين، وهو برنام���ج م�رشعات الأعمال 
ذل���ك  وياأت���ي   .Flat6Labs Bahrain الإقليم���ي 
الإع���الن يف اإط���ار ال�رشاك���ة م���ع “متك���ني” به���دف 
تطوير برنام���ج ي�ستفيد من املقوم���ات التي تتميز 
به���ا البحرين يف هذا املجال، وليك���ون هذا الربنامج 
الأح���دث يف �سل�سل���ة م���ن احلا�سن���ات واملب���ادرات 
وامل�رشعات التي تتخذ من اململكة مقراً لها. ويتوقع 
اأن ي�ستقطب برنام���ج Flat6Labs Bahrain خالل 
ال�سن���وات الثالثة املقبلة ما ل يقل ع���ن 40 م�رشوعاً 
نا�سئ���اً لت�رشيعه���ا، م���ن خ���الل دعمه���ا يف تاأ�سي����س 
ح�سوره���ا يف البحرين وجتربة العمل ثم النطالق من 

البحرين اإلى اأ�سواق جديدة.
ومت ت�سجي���ل م�ساركة 20 م�رشوع���اً نا�سئاً �سمن 
املخي���م التدريبي املكثف الذي نظمت���ه “�سي اأت�س 
9” و “ي���و �ستارت اأب����س”، وقدمت “�سيفن �ستارت 
اأب�س” عر�ساً جلمهور من امل�ستثمرين يف اأول فعالية 
املنطق���ة  يف   ”hinkers and Doers“ تنظمه���ا 

.”Follow the Leader“ وحملت ا�سم

• خالد الرميحي	

• اأبرز املناق�سات املطروحة	

• اإبراهيم جناحي	

اأمل احلامد



تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت 
إليها مؤسسة االعتماد االستشارية نيابة عن مالك شركة عالم التوفير 
واملسجلة مبوجب  االبرص  احمد محمد جمعة  ملالكها  التجارية ش.ش.و 
لتصبح  فردية  مؤسسة  إلى  الشركة  حتويل  بطلب   ،  80084 رقم  القيد 
االعتماد  مؤسسه  وتعيني  االبرص  جمعة  محمد  احمد  السيد  باسم 

االستشارية للقيام بإجراءات التحويل.

التاريخ: 14/3/2018 
 القيد: 80084-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )CR2018-44448( لسنة 2018 

بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيدة / زينب علي جواد علي املالكة لـ الديري للسفر 
والسياحة )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 112169، 
الواحد،  الشخص  شركة  إلى  املذكورة  املؤسسة  حتويل  يطلب 

برأسمال وقدره 5٫000.000 دينار لتصبح مملوكة من السيد.

التاريخ: 11/03/2018
القيد: 112169

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )1( لسنة 2018 
بشان حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

التجاري  احملل  حتويل  بطلب  اجلرمل  ابراهيم  احمد  زهراء  املعلن:  السيد  إلينا  تقدم 
التالي الى السيد / حسن رضي حسن رضي  

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

وزارة الصناعة والتجارة
)CR2018-40354( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

سندويشات الكرامة1-44495

اسم الفرعرقم السجل التجاري

2-44495

3-44495

الكرامة معصرة للفواكه

سندويشات الكرامة

5-44495

6-44495

7-44495

8-44495

9-44495

10-44495

12-44495

13-44495

15-44495

16-44495

سندويشات الكرامة

مشويات الكرامة

الكرامة معصرة للفواكه

سندويشات الكرامة

سندويشات الكرامة

مشويات الكرامة

مشويات الكرامة

مشويات الكرامة

مشويات الكرامة

الكرامة معصرة للفواكه

 بناء على قرار الشركاء لشركة تشيزي بوك ذ.م.م املسجلة على قيد رقم 95337 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / محمد فارس شفيق احلايك مصفيا 

للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
املصفي : محمد فارس مروان شفيق احلايك

support@dtconsultancy.net    -     )+973( 36155121: الهاتف

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية

شركة تشيزي بوك ذ.م.م
سجل جتاري رقم 95337

 بناء على قرار الشركاء في شركة دكتور - دو الدارة وصيانة العقار ذ.م.م املسجلة 
على قيد رقم 66047-1 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / سامي مكي 

عبداهلل سلمان الشيخ مصفيا للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
املصفي : سامي مكي عبداهلل سلمان الشيخ

s.alshaikh78@gmail.com    -     )+973( 33612999: الهاتف

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية

شركة دكتور - دو الدارة وصيانة العقار ذ.م.م
سجل جتاري رقم 1-66047

 بناء على قرار مالكي شركة جبارة الدولية للخدمات ذ.م.م )شركة ذات مسؤولية 
محدودة( سجل جتاري رقم 65071 فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السادة مكتب / عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس مصفيا للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
الهاتف :39622852 )973+(

 shams@reliancebahrain.com :البريد االلكتروني 
املنامة-مملكة البحرين

التاريخ: 14/03/2018
القيد: 65071

اعالن بحل وتصفية

لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: اماني صالح سعد عبداللطيف االنصاري
االسم التجاري احلالي: النظرة األولى لتنظيم املناسبات

االسم التجاري اجلديد: النظرة األولى للتجارة

التاريخ: 12/03/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-43083( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

113692-1

لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: منصور محمد منصور عبداهلل العلوان
االسم التجاري احلالي: منصور محمد منصور عبداهلل العلوان )113078(

االسم التجاري اجلديد: فايوليت ستيج للخياطة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-43947( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

1-113078
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ويعد اعت����زام بريطانيا ط����رد الدبلوما�سيني 
الرو�����س اأك����ر عملية ط����رد من نوعه����ا منذ احلرب 
الب����اردة، وياأتي ب�سبب هج����وم كيماوي على عميل 
رو�س����ي مزدوج يف اإجنل����را، األقت رئي�س����ة الوزراء 
ترييزا م����اي اللوم فيه على مو�سكو، وهو ما اأيدته 

الواليات املتحدة.
وذك����رت م����اي اأن بريطاني����ا ق����ررت طرد 23 
دبلوما�سي����ا رو�سي����ا خ����ال اأ�سب����وع، م�سيفة “كما 
�سنجم����د اأ�سول الدولة الرو�سية يف بريطانيا.. ولن 
يذه����ب اأي من اأفراد العائلة املالكة اأو الوزراء اإلى 

كاأ�س العامل يف رو�سيا”.
وتابع����ت، خ����ال اإلقائها كلمة اأم����ام الرملان 
الثنائي����ة  االت�س����االت  كل  “�سنعل����ق  الريط����اين 
املق����ررة عل����ى م�ست����وى ع����ال م����ع رو�سي����ا بعدما 
ا�ستخل�سنا اأن االأخ����رية م�سوؤولة عن عملية ت�سميم 

اجلا�سو�س ال�سابق �سريغي �سكريبال”.
وقالت ماريا زاخاروف����ا املتحدثة با�سم وزارة 
اخلارجي����ة الرو�سية اإن بريطاني����ا رف�ست التعاون 

م����ع مو�سك����و يف التحقي����ق يف الواقع����ة. واأ�سافت 
اأن املزاع����م بت����ورط رو�سي����ا يف الهج����وم “جنون” 
وتابعت اأن مو�سكو قلقة ب�ساأن ا�ستخدام االأ�سلحة 

الكيماوية يف بريطانيا.

من جانبه����ا، حمل����ت ال�سح����ف الرو�سية ام�س 
بعنف على رئي�سة ال����وزراء الريطانية ترييزا ماي 
واتهمته����ا ب� “ت�سميم” العاق����ات مع مو�سكو بعد 
اع����ان لندن عن �سل�سلة عقوب����ات على رو�سيا ردا 

على ت�سميم عميل مزدوج �سابق يف انكلرا.
“نيزافي�سيماي����ا غازيتا”  وعنون����ت �سحيف����ة 
ام�س “تريي����زا ماي ت�سمم العاق����ات بني مو�سكو 
ولن����دن”، فيم����ا ن����ددت �سحيف����ة “رو�سي�سكاي����ا 
غازيت����ا” الر�سمي����ة ب�����”رد فعل ي�����ر باالأع�ساب” 

ملاي التي اختارت “مواجهة مو�سكو”.
واأ�سارت �سحيفة “كومر�سانت” الى اأن “اأزمة 
العاق����ات بني مو�سكو ولندن بلغت ذروة جديد”، 
متهم����ة ال�سلطات الريطاني����ة ب�”البحث عن ردود 

�ساّمة” على ت�سميم العميل الرو�سي ال�سابق.
“كوم�سومول�سكايا برافدا”  وكتبت �سحيف����ة 
ال�سعبية اأن “ترييزا ماي حاولت اتهام رو�سيا بكل 

اخلطايا يف خطابها اأمام الرملان”.
“مو�سكوف�سك����ي  �سحيف����ة  وتوقع����ت 
كوم�سوموليت�����س” ال�سعبي����ة “ف����رة طويل����ة م����ن 
اجلمود” يف العاق����ات الرو�سية الريطانية لكنها 
اأكدت اأن “رو�سيا بامكانها حتمل كل ذلك وراأ�سها 

مرفوع”.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

124 دولة ت�سهد انطاقة انتخابات رئا�سة م�ر باخلارج
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

تنطل���ق االنتخابات الرئا�سية امل�رية باخلارج الي���وم اجلمعة وت�ستمر ثاثة اأيام يف 139 مقرا انتخابيا 
تتوزع على 124 دولة حول العامل.  وجتري االنتخابات الرئا�سية  يف مقار ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية 
امل�رية بدول العامل با�ستثناء 4 دول هي �سوريا وليبيا واليمن وال�سومال نظرا للظروف االمنية التي متر 
بها. واأكدت الدولة مبختلف اأجهزتها ودوائرها وم�سوؤوليها اأهمية م�ساركة الناخبني باخلارج يف االنتخابات 
الت���ي تعد رابع انتخاب���ات رئا�سية تعددية وثالث انتخاب���ات رئا�سية بعد ثورة 25 يناي���ر. ويخو�س �سباق 
االنتخاب���ات مر�سحان اثنان هما الرئي�س احل���ايل عبدالفتاح ال�سي�سي )املر�سح لفرة رئا�سية ثانية( ورمزه 
االنتخاب���ي )النجمة( ورئي�س )حزب الغد( اللي���رايل املهند�س مو�سى م�سطفى ورمزه )الطائرة(، ويف هذا 
ال�سياق حث���ت وزارة اخلارجية امل�ريني يف اخلارج على امل�ساركة باالنتخابات موؤكدة انتهاء اال�ستعدادات 

والتح�سريات لعقد اجلولة االأولى من االنتخابات الرئا�سية.
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

اأم����س  االأمريكي���ة،  البحري���ة  قال���ت   
اخلمي����س، اإن اإيران غريت �سلوكها ب�سكل 
اإيجاب���ي يف مي���اه اخللي���ج العرب���ي خ���ال 
االأ�سه���ر املا�سية، وذلك بعد عدة حوادث 
ب���ني زوارق وطائرات اإيراني���ة، وطائرات 
و�سفن حربي���ة اأمريكية. واأف���اد املتحدث 
با�سم االأ�سط���ول اخلام����س االأمريكي بيل 
اأوربان، باأن���ه مل تقع اأي حوادث “غري اآمنة 
او غري مهنية” من���ذ 14 اأغ�سط�س 2017، 
حني حلقت طائ���رة اإيرانية من دون طيار 
على م�ساف���ة قريبة من مقاتل���ة اأمريكية. 
ونقل���ت وكال���ة ال�سحاف���ة الفر�سي���ة عن 
اأورب���ان قول���ه: “اإنها م���دة زمني���ة مهمة، 
وهذا اأمر عظيم بنظرنا”. وتبادلت طهران 
االتهام���ات  املا�س���ي  الع���ام  ووا�سنط���ن 
حي���ال حوادث ب���ني الطرف���ني. ويف اإحدى 
هذه احل���وادث، اأطلقت البحرية االأمريكية 
عيارات حتذيرية على �سفن تابعة للحر�س 
الث���وري االإيراين كانت تقرب من ال�سفن 

االأمريكية ب�رعة كبرية.

روما ـ رويترز:
قالت ال�رطة االإيطالية اأم�س اخلمي�س 
اإنها اعتقلت رجا يبلغ من العمر 24 عاما، 
بن���اء على معلومات من مكتب التحقيقات 
االحت���ادي االأمريك���ي، ي�ستب���ه يف اإع���داده 
قنابل اأنبوبية وقال قا�س اإنه كان يخطط 

لهجوم على رو�سة اأطفال.
واأف���اد بي���ان لل�رطة وق���رار اأ�سدره 
القا�س���ي ب���اأن الرجل، وه���و اإيطايل تعود 
ا�ستخ���دم مواق���ع  اإل���ى التفي���ا،  اأ�سول���ه 
التوا�سل االجتماع���ي لاإ�سادة ب�سيف اهلل 
�سايب���وف املتهم بقتل ثماني���ة اأ�سخا�س 
ب�ساحن���ة م�رعة يف مدين���ة نيويورك العام 
مكت���ب  اأن  البي���ان  واأ�س���اف  املا�س���ي. 
ال�رط���ة  اأبل���غ  االحت���ادي  التحقيق���ات 
االإيطالي���ة بن�ساطه على مواق���ع التوا�سل 
االجتماعي. وقامت ال�رطة بتفتي�س �سقته 
يف مدينة فيربو �سمايل روما وعرثت على 

مواد ت�ستخدم يف �سنع قنابل اأنبوبية.
واأف���اد اأم���ر االعتق���ال ال���ذي اأ�سدره 
القا�سي واطلعت عليه رويرز باأن الرجل، 
وا�سم���ه ديني�س اإالريونوف����س املولود يف 
ريج���ا عا�سم���ة التفي���ا، كتب عل���ى مواقع 
التوا�س���ل االجتماعي عب���ارات منها “حان 

وقت قتل االأطفال يف رو�سة االأطفال”.

بروكسل ـ اف ب: 

اأعل���ن اأحد ن���واب الرمل���ان االأوروبي 
اأن وف���دا اأوروبي���ا اأج���رى من���ذ 3 �سنوات 
مفاو�س���ات �ري���ة م���ع �سلط���ات كوري���ا 
ال�سمالي���ة يف حماولة للتو�س���ل اإلى اإنهاء 
برنامج بيونغ يانغ الن���ووي. وقال النائب 
االأوروبي الريطاين املحافظ نريجي ديفا 
خ���ال موؤمتر �سح���ايف على هام����س جل�سة 
علني���ة للرمل���ان يف �سرا�سب���ورغ ����رق 
فرن�س���ا “التقينا ����را م�سوؤولني كوريني 
�سمالي���ني كبار 14 م���رة. فهمن���ا قلقهم 
وفهموا قلقنا”. واأ�ساف اأنه الإنهاء التوتر 
مع كوري���ا ال�سمالية تولى الوفد االأوروبي 
“الدفاع بال ه���وادة عن احلوار دون �رشوط 
م�سبق���ة”. واأك���د اأن���ه رغ���ب يف الك�س���ف 
ع���ن املباحث���ات االآن مع التح�س���ري لقمة 
تاريخية بني الرئي�س���ني الكوري ال�سمايل 
كي���م يونغ اأون واالأمريك���ي دونالد ترامب 
بحل���ول نهاية ماي���و. وعق���دت املباحثات 
بني الرملانيني االأوروبيني وامل�سوؤولني 
الكوري���ني ال�سمالي���ني و�سمنه���م وزراء، 
النائ���ب  وق���ال  بروك�س���ل.  يف  بانتظ���ام 
االأوروبي “قلنا لهم بعبارات ال لب�س فيها 
اإنهم اإذا ا�ستمروا يف برناجمهم ال�ساروخي 
وبرناجمه���م الن���ووي، فاإن ذل���ك �سيوؤدي 
فقط اإلى اأم���ر حتمي ال جنروؤ على التفكري 
في���ه”. وفر�س االحت���اد االأوروبي �سل�سلة 
عقوبات على كوريا ال�سمالية اإثر براجمها 

للت�سلح النووي وال�ساروخي.

كابول ـ أ ف ب: 
متك���ن رج���ل خطفت���ه حرك���ة طالبان 
من الف���رار عر اال�ستياء عل���ى �ساح اأحد 
خاطفيه بينما كانوا يوؤدون ال�ساة، فقتل 
�سبعة منهم واأ�ساب 18 اآخرين بجروح، كما 
ذكرت م�س���ادر متطابقة اأم����س اخلمي�س. 
وكان اأوال خ���ان )36 عاما( و�رطي خطفا 
االأربع���اء بينما كان���ا ي�سريان عل���ى اإحدى 
طرق والية باكتيكا غري امل�ستقرة يف �رق 
الب���اد وتعتر معقا حلرك���ة طالبان، كما 
قال م�ساعد امل�سوؤول االقليمي عن االأمن، 
عبد ال���روؤوف م�سع���ود. وا�س���اف م�سعود 
ان ال�رط���ي قت���ل واملخط���وف نق���ل الى 
م�سكن يف منطقة غومال حيث احتجز ب�سع 
�ساع���ات. وخال �س���اة الع����ر، ا�ستولى 
اأوال خ���ان الذي كان مكب���ل اليدين، على 
�ساح اأحد خاطفي���ه واطلق النار، كما ذكر 
امل�س���وؤول االأمن���ي. وق���ال حمم���د رحمان 
عيا�س، املتحدث با�سم حاكم املنطقةان 
“اأوال خ���ان ا�سابهم جميع���ا. وقتل منهم 
�سبعة وا�ساب 18 بج���روح”. وقد فر اوال 
خان على م���ن �سيارة رباعية الدفع تابعة 

للخاطفني، كما قال عيا�س.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

 ق�س���ت حمكم���ة اأمريكي���ة بال�سج���ن 
25 عام���ا عل���ى رج���ل يحم���ل اجلن�سيتني 
االإيراني���ة واالأمريكية بع���د اإدانته مبحاولة 
����راء �سواريخ اأر�س-ج���و واأجزاء طائرات 
ل�سالح حكومة اإيران يف انتهاك للعقوبات 
اأ�سدرته���ا  الت���ي  والعقوب���ة  االأمريكي���ة. 
لوريتا بري�سكا القا�سية باملحكمة اجلزئية 
يف مانهات���ن بح���ق ر�س���ا اأوالجني���ان )57 
عام���ا( هي احل���د االأدنى مبوج���ب القانون 
االحتادي. كان االدعاء ق���د طالب بعقوبة 
اأ�سد من احل���د االأدنى. لكن بري�سكا قالت 
اإنها ال تعتقد اأن العقوبة االأطول �رورية. 
كانت هيئ���ة حملفني قد اأدانت اأوالجنيان 
يف نوفم���ر 2016 بجرائم �سمل���ت التاآمر 
حليازة ونقل �سواريخ م�سادة للطائرات.

وتقول اأوراق الق�سي���ة اإن اأوالجنيان 
ولد يف اإيران و�سافر اإلى الواليات املتحدة 
للدرا�س���ة يف 1979 وح�سل على اجلن�سية 
االأمريكية يف 1999 ثم ع���اد اإلى اإيران يف 

.2004

فلوريدا ـ اب: 

 قال���ت البحرية االأمريكية اإن طيارين 
اثن���ن قتال اإث���ر �سقوط طائ���رة من طراز 
اإف/اإي���ه18-اإف �سوب���ر هورني���ت خ���ال 
طلعة تدريبي���ة قبالة �ساحل كي و�ست يف 
فلوري���دا. واأ�ساف���ت البحري���ة يف بيان اأن 
الطيار وم�ساعده انت�سا من املياه واأعلنت 
وفاتهما بع���د �سقوط الطائرة بينما كانت 
تتجه للهبوط يف حمطة كي وي�ست اجلوية 
التابعة للقوات البحرية. وقالت اإنه يجري 
الرئي����س  وق���ال  احل���ادث.  يف  التحقي���ق 
االأمريكي دونالد ترامب، يف بيان ن�ر على 
“توي���ر” يف وقت مبكر ام����س: “اأدعوكم 
مل�ساركتي بقلوبك���م و�سلواتكم من اأجل 
الطيارين واأ�رتيهما والبحرية االأمريكية”.

اإلى ذلك، اأفادت و�سائل اإعام حملية 
نقاً عن �سهود عيان اأن نرياناً ا�ستعلت يف 

الطائرة قبل ا�سطدامها باملاء.

القدس المحتلة ـ اف ب: 

ق�ست املحكم���ة العلي���ا االإ�رائيلية، 
اأم����س اخلمي����س، بتعلي���ق خط���ة حكومية 
تن�س على طرف اآالف املهاجرين االأفارقة 
الذين دخلوا ب�سكل غري م�روع اإلى الباد.

وجمدت املحكم���ة العليا التي نظرت 
يف التما����س م���ن منظم���ات مدافع���ة ع���ن 
مار����س،   26 حت���ى  اخلط���ة  املهاجري���ن، 
معطي���ة الدول���ة مهلة حتى ذل���ك التاريخ 

لعر�س تذرعها ب�سكل مف�سل.
اإلى  االإ�رائيلي���ة  وت�سع���ى احلكوم���ة 
واالإرتريي���ني  ال�سوداني���ني  اآالف  ط���رد 
الذي���ن دخل���وا الباد بطرق غ���ري م�روعة، 
ومل يطلب���وا ح���ق اللجوء. واأعط���ت حكومة 
بنيامني نتنياه���و خيارا اإما الرحيل بحلول 
مطل���ع اأبريل اإلى بلدانه���م اأو دولة اأخرى، 

او الدخول اإلى ال�سجن لفرة غري حمددة.
وهذه اخلط���ة كانت ت�سم���ل يف بادئ 
االأم���ر الرج���ال الذي���ن مل يقدم���وا طلبات 

جلوء، اأو مت رف�س طلبهم.

اإيران “هذبت” �سلوكها 
يف اخلليج العربي 

إيطاليا 

كوريا الشمالية

أفغانستان

اعتقال رجل اأعد لهجوم 
على رو�سة اأطفال

الك�سف عن مفاو�سات 
“�رية” مع اأوروبا 

رهينة لدى طالبان 
يقتل 7 من اخلاطفني

املوؤبد الأمريكي حاول 
�راء �سواريخ الإيران

حتطم مقاتلة حربية 
اأمريكية وم�رع طياريها

الق�ساء االإ�رائيلي يعلق 
خطة لطرد �سودانيني

الجمعة 16 مارس 2018 
28 جمادى اآلخرة 1439

العدد 3440

15

تقرير اأممي: النظام ال�سوري ي�ستخدم االغت�ساب ك�سالح

ويل العهد ال�سعودي: �سنطور قنبلة نووية اإذا فعلت اإيران ذلك

مو�سكو ترد على لندن بطرد دبلوما�سيني بريطانيني

�سقوط 70 % من الغوطة.. واأكر نزوح جماعي

�سبه املر�سد االإعلى بالزعيم النازي اأدولف هتلر

ال�سحف الرو�سية تتهم ماي ب� “ت�سميم” العاقات 

جلن���ة  اأعدت���ه  ال���ذي  التقري���ر  و�س���در   
التحقي���ق التابعة لاأمم املتح���دة والذي يقع 
يف 29 �سفح���ة يف الوق���ت ال���ذي دخل���ت فيه 
احلرب ال�سوري���ة عامها الثام���ن وي�ستند اإلى 
454 مقابل���ة مع ناج���ني واأقاربه���م و�سهود 
ومن�سقني وحمامني وعاملني بالقطاع الطبي.
الق���وات احلكومي���ة  اأن  التقري���ر  وذك���ر 
اغت�سبت مدنيني من اجلن�سني اأثناء تفتي�س 
منازله���م واأثن���اء عملي���ات بري���ة يف املراحل 
الأول���ى م���ن ال����رشاع وبع���د ذلك عن���د نقاط 
التفتي�س ويف مراكز االعتقال. واأ�سغر �سحية 
ملث���ل ه���ذه اجلرائم فت���اة تبلغ م���ن العمر 9 

�سنوات.
الن�س���اء  “اغت�س���اب  اإن  التقري���ر  وق���ال 
والفتي���ات موثق يف 20 من اأف���رع املخابرات 
التابع���ة للحكوم���ة  والع�سكري���ة  ال�سيا�سي���ة 
واغت�س���اب الرج���ال وال�سبي���ة موث���ق يف 15 

منها”.
ويقود فري���ق التحقيق الذي يت�سكل من 
خ���راء م�ستقل���ني باول���و بينريو ال���ذي يجمع 
قوائ���م �رية للم�ستبه فيه���م منذ عام 2011. 
ومل يذكر اخل���راء اأ�سماء اأف���راد ارتكبوا هذه 
اجلرائ���م لكنه���م قال���وا اإنه���م وثق���وا “عددا 
كبريا” من ح���االت االغت�ساب الت���ي ارتكبها 

�سباط كبار.
ويق���ول التقرير اإن من ب���ني االأفرع التي 
وقع���ت بها جرائ���م اغت�س���اب مواقع يف حلب 
ودرعا وحم�س وحماة ودم�سق ف�سا عن �سجن 
�سيدناي���ا الع�سكري وفرع خماب���رات ال�ساح 
اجلوي يف مطار املزة الع�سكري القريبني من 

العا�سمة.
واأ�ساف “ي�ستخدم العن���ف اجلن�سي �سد 
االإن���اث والذك���ور الإجباره���م عل���ى االعراف، 
اأو النت���زاع معلوم���ات اأو للعق���اب اأو لروي���ع 

املعار�سني”.
وتاب���ع اأن ال�سحاي���ا عان���وا م���ن اخل���زي 
واالكتئاب و ال�سل����س البويل والعجز اجلن�سي 

واالإجها�س والنبذ من اأ�رهم.
م���ن جانب اآخ���ر، �سيطرت ق���وات النظام 
ال�س���وري عل���ى اأكرث م���ن 70 % م���ن م�ساحة 

الغوط���ة ال�رقي���ة، بع���د ان�سح���اب مقاتل���ي 
ف�سي���ل م���ن املعار�س���ة، و�سط موج���ة نزوج 
جماع���ي من الغوطة، وفق���ا للمر�سد ال�سوري 

حلقوق االإن�سان.
تاأتي ه���ذه ال�سيطرة عق���ب دخول قوات 
النظ���ام اإل���ى بل���دة حموري���ة، بع���د اأي���ام من 
الق�س���ف العنيف وخ���روج االآالف من �سكانها 

اأم�س اخلمي�س اإلى مناطق �سيطرة النظام.
وغادر، اأم�س اخلمي����س، اأكرث من 12 األف 
م���دين الغوطة اإل���ى اأرا�س خا�سع���ة ل�سيطرة 
النظ���ام، ح�سب ما اأفاد مدي���ر املر�سد، رامي 
عب���د الرحم���ن، ال���ذي اأ�س���اف اأن املدني���ني 
يتدفق���ون خارجني م���ن كفر بطن���ا وحمورية 

وج�رين و�سقبا.
وذك���ر تلفزيون االإخباري���ة ال�سوري الذي 
يدي���ره النظام اأن ما يقرب من 10 اآالف مدين 
غ���ادروا منطقة الغوط���ة ال�رقي���ة املحا�رة، 

وهو ما اعتر اأكر نزوح جماعي حتى االآن.
واأظه���رت لقطات بثه���ا التلفزيون رجاال 
ون�س���اء واأطف���اال يحمل���ون اأغطي���ة وحقائ���ب 
ي�سريون على طريق طيني نحو مواقع ي�سيطر 

عليها النظام على م�سارف مدينة حمورية.
وقالت اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر يف 
�سوريا اإن قافل���ة م�ساعدات ت�سم 25 �ساحنة 
دخل���ت اجليب ال�سمايل م���ن الغوطة ال�رقية، 
الي���وم اخلمي�س. وقال اله���ال االأحمر العربي 
ال�س���وري لروي���رز اإن قافل���ة حتم���ل ح���وايل 
340 طن���ا م���ن امل�ساع���دات الغذائية دخلت 

الغوطة ال�رقية، بالتعاون مع اللجنة الدولية 
لل�سليب االأحمر واالأمم املتحدة.

وكانت يوالندا جاكمي���ه، املتحدثة با�سم 
اللجن���ة الدولي���ة لل�سليب االأحم���ر، ذكرت اأن 
القافل���ة تنقل م���واد غذائية تكف���ي نحو 26 
األف �سخ�س ملدة �سه���ر اإ�سافة اإلى اإمدادات 

اأخرى.

وخال املقابلة، �سب���ه االأمري حممد بن �سلمان، 
املر�س���د االإي���راين علي خامنئ���ي، بالزعي���م النازي 

الراحل، اأدولف هتلر.
وق���ال: “خامنئ���ي يري���د التو�س���ع، ويري���د اأن 
ين�سئ م�روعه اخلا�س يف ال�رق االأو�سط، مثل هتلر 
ال���ذي اأراد التو�سع. العديد من ال���دول حول العامل 
ويف اأوروب���ا مل تدرك مدى خط���ورة هتلر حتى حدث 
م���ا حدث، واأنا ال اأري���د اأن اأرى مثل تلك االأحداث يف 

ال�رق االأو�سط”.
كما اأ�س���ار ويل العهد ال�سعودي اإل���ى اأن اإيران 
ال ميكن اأن تكون “ن���دا” لل�سعودية، قائا: “جي�س 
اإي���ران لي����س م���ن ب���ني اأك���ر 5 جيو����س يف العامل 
االإ�سامي، واالقت�س���اد ال�سعودي اأكر من اقت�ساد 
اإيران. اإيران بعيدة عن اأن تكون على قدر امل�ساواة 
م���ع ال�سعودية”. وتعج���ل اململكة بخط���ط لتطوير 
الق���درة على تولي���د الطاقة النووي���ة يف اإطار خطة 

اإ�ساح يقودها االأمري حممد تهدف للحد من اعتماد 
االقت�ساد على النفط. 

ووافق���ت احلكومة ال�سعودية يوم الثاثاء على 
ال�سيا�س���ة الوطنية لرنامج الطاقة الذرية. وت�سمل 
ال�سيا�س���ة “ح�ر جميع االأن�سط���ة التطويرية الذرية 
عل���ى االأغرا����س ال�سلمية يف حدود االأط���ر واحلقوق 
التي حددتها الت�ريعات واملعاهدات واالتفاقيات 
الدولية”. ومن املق���رر ان يلتقي حممد بن �سلمان 

الرئي����س االمريكي دونالد ترامب يف البيت االبي�س 
يف 20 مار�س احل���ايل. تقاربت وا�سطن مع الريا�س 
منذ ت���ويل دونالد ترامب احلكم م���ن خال عدائهما 
امل�س���رك لإيران. ول ين���دد ترامب بتورط اإيران يف 
�سوريا واليمن والعراق فح�سب واإمنا ينتقد االتفاق 
النووي ال���ذي اأبرمه �سلفه ب���اراك اأوباما كواحد من 
ق���ادة الدول ال�ست الكرى يف العامل بهدف احلوؤول 

دون تطوير ايران قدراتها النووية.

• الدمار الوا�سع يف �سوريا يرافقه دمار اأخاقي.	

•  االأمري حممد بن �سلمان يف مقابلة مع قناة “�سي.بي.اإ�س”	

• عوا�سم غربية حتمل مو�سكو م�سوؤولية ت�سميم اجلا�سو�س.	

عواصم ـ وكاالت:

والقوات  ال�سورية  احلكومة  ق��وات  اإن  اخلمي�س  اأم�س  املتحدة  ل���أمم  تابعون  حمققون  ق��ال 

املتحالفة معها ا�ستخدمت االغت�ساب واالعتداء اجلن�سي على الن�ساء والفتيات والرجال يف حملة 

ملعاقبة مناطق املعار�سة وهي اأفعال ت�سكل جرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية.

اأي�سا جرائم عنف جن�سي وتعذيب  ارتكبت  املعار�سة  اأن جماعات  وك�سف املحققون يف تقرير 

رغم اأنها “اأقل �سيوعا ب�سكل كبري”.

واأ�ساف التقرير اأن تنظيم داع�س وغريه من اجلماعات امل�سلحة املت�سددة اأعدمت ن�ساء ورجاال 

واأطفاال بتهمة الزنا واأرغمت بنات على الزواج وا�سطهدت املثليني.

الرياض ـ وكاالت: 

اأكد ويل العهد ال�سعودي، االأمري حممد بن �سلمان، يف مقابلة تلفزيونية، اإن ال�سعودية �ستطور 

قنبلة نووية اإذا اأقدمت اإيران على تلك اخلطوة.

قنبلة  اأي  حيازة  تريد  ال  ال�سعودية  اإن  “�سي.بي.اإ�س”،  قناة  مع  مقابلة  يف  العهد،  ويل  وق��ال 

اإي��ران على تلك  اإن اأقدمت  اأ�سرع وقت ممكن  نووية، لكنها �ستطور دون �سك مثل هذه القنبلة يف 

مع  املقابلة  من  مقتطفات  اخلمي�س،  اأم�س  االأمريكية،  للقناة  االإلكرتوين  املوقع  ون�سر  اخلطوة. 

االأمري حممد بن �سلمان، على اأن يتم بثها كاملة االأحد املقبل.

موسكو ـ وكاالت: 

قال وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف، اأم�س اخلمي�س، اإن مو�سكو �ستطرد دبلوما�سيني 

بت�سميم جا�سو�س  يت�سل  رو�سيا يف ما  دبلوما�سيا   23 ردا على قرار لندن طرد  بريطانيني قريبا 

�سابق جنوبي اإجنلرتا.

ونقلت وكالة االإع�م الرو�سية عن الفروف قوله لدى �سوؤاله عما اإذا كانت مو�سكو م�ستعدة 

الربيطانية  الت�سريحات  اإن  الفروف  وقال  قريبا”.  “بالقطع.  بريطانيني:  دبلوما�سيني  لطرد 

اإن  بتورط رو�سيا يف الهجوم غري مقبولة. ويف وقت �سابق ام�س، قالت وزارة اخلارجية الرو�سية 

مو�سكو ال تزال تعمل على اإعداد اإجراءات انتقامية �سد بريطانيا بعد قرارها طرد 23 دبلوما�سيا 

رو�سيا.

�سعي تركي الإخراج م�سلحي “الن�رة” من الغوطة 
 أنقرة ـ االناضول: 

ق���ال املتحدث با�س���م الرئي�س 
الرك���ي رج���ب طي���ب اإردوغ���ان، 
اأم�س اخلمي�س، اإن جهاز املخابرات 
الوطنية الركي )اإم.اآي.تي( يعمل 
على اإخراج م�سلحي “جبهة الن�رة” 
من غوطة دم�سق ال�رقية املحا�رة 

يف �سوريا.
وقال املتحدث اإبراهيم كالني 
االإخباري���ة  )تي.اآر.ت���ي(  لقن���اة 

الر�سمية، اإن تركي���ا ال تريد وجود 
الغوط���ة  يف  مت�س���ددة  منظم���ة 

ال�رقية.
واالأ�سبوع املا�سي قالت جماعة 
“جي����س االإ�س���ام” ال�سوري���ة اإنها 
وافقت على اإج���اء م�سحلي “جبهة 
الن����رة”، املحتجزي���ن يف �سجونها 
اإدل���ب  حمافظ���ة  اإل���ى  بالغوط���ة، 
املعار�س���ة  ل�سيط���رة  اخلا�سع���ة 

ال�سورية. بيان رئا�سي ملجل�س االأمن يدين جرائم احلوثيني
اأ�����س����اد مب�������س���اع���دات ال��ت��ح��ال��ف وخ��ط��ت��ه االإن�������س���ان���ي���ة يف ال��ي��م��ن

 عواصم ـ وكاالت: 

اأ�س���در جمل����س االأمن ال���دويل ام����س اخلمي�س 
بيان���ا رئا�سيا حول اليمن، اأدان فيه قيام احلوثيني 
بتعري����س حياة املدني���ني للخطر يف اليم���ن، بينما 

اأ�ساد بخطة م�ساعدات التحالف للمدنيني.
واأدان البي���ان كذل���ك تهدي���دات امليلي�سيات 
للماحة البحرية، داعي���اً اإلى �رورة تفتي�س ال�سفن 
القادمة لليمن ملن���ع تهريب ال�ساح. كما دعا بيان 
املجل����س امليلي�سيات االنقابية اإل���ى وقف جتنيد 

االأطفال.
كما ندد جمل�س االأم���ن اأي�سا “مب�ستوى العنف 
يف اليم���ن مب���ا ي�سم���ل الهجم���ات ب���دون متييز يف 
مناطق ماأهولة بكثافة واالأثر الذي يخلفه ذلك على 
املدنيني ما ت�سب���ب بعدة �سحاي���ا مدنيني واأ�رار 

مبواقع مدنية”.
واأو�س���ح البي���ان اأن “جمل����س االأم���ن يدعو كل 

االأطراف اإلى احرام وحماية املدار�س واملوؤ�س�سات 
الطبية واملوظفني”.

للو�س���ع  الكب���ري  بالتده���ور  املجل����س  ون���دد 

االإن�ساين يف اليمن حيث هناك 22.2 مليون �سخ�س 
بحاج���ة مل�ساعدة اأي “اأكرث ب����3.4 مليون مقارنة مع 

ال�سنة املا�سية”، ح�سب البيان.

وتابع: “اإن جمل�س االأمن يعّر عن قلقه ال�سديد 
اإزاء التده���ور امل�ستم���ر للو�س���ع االإن�ساين يف اليمن 

واالأثر االإن�ساين املدمر للنزاع على املدنيني”.
يذك���ر اأن اإ�س���دار بيان “رئا�س���ي” عن جمل�س 

االأمن يتطلب اإجماع الدول االأع�ساء.
ميدانيا، متكن���ت القوات ال�رعية يف اليمن من 
ال�سيط���رة على عدد م���ن القرى يف اأط���راف مديرية 
ال�سل���و جن���وب �رق���ي تع���ز جنوب���ي اليم���ن، بعد 

مواجهات مع ميلي�سيات احلوثي االإيرانية.
وتطل الق���رى التي متت ال�سيطرة عليها، على 
وادي موقع���ة، ال���ذي يرب���ط بني مديري���ات ال�سلو 
و�سام���ع ودمن���ة خدي���ر، وف���ق م���ا اأف���ادت م�سادر 

“�سكاي نيوز عربية”، اأم�س اخلمي�س.
وقالت م�س���ادر ع�سكرية ميداني���ة اإن القوات 
ال�رعي���ة ا�ستولت على بع����س االأ�سلحة التي تركها 

احلوثيون بعد اأن فروا من مواقعهم يف املنطقة.

 عواصم ـ وكاالت:

 ح���ذر تقرير للبنك الدويل من “انهيار �ريع” 
واالقت�سادي���ة يف قط���اع  االجتماعي���ة  لاأو�س���اع 
غ���زة، م���ن ج���راء احل�س���ار االإ�رائيل���ي واالنق�سام 
الفل�سطيني، االأمر الذي و�سع غزة خال ال�سنوات 

القليلة املا�سية يف “منعطف حرج”.
وك�سف تقرير للجنة املراقبة االقت�سادية يف 
البنك الدويل اأن احل�سار على قطاع غزة منذ اأكرث 
من 10 �سن���وات، اأدى اإلى تدمري القطاع االإنتاجي 

ومنع االقت�ساد من حتقيق اإمكاناته.
وذكر التقري���ر، الذي �سيقدم للجنة الرتباط 
اخلا�س���ة يف بروك�س���ل يف 20 مار�س اجل���اري، اأن 
مع���دالت البطال���ة يف القط���اع �سجل���ت مع���دالت 

مرتفعة، اإذ بلغت 44 % يف 2017.
ويركز التقرير حتدي���دا على طبيعة التدهور 
االقت�سادي يف القط���اع، نظرا اإلى تراجع ال�سيولة 
النقدي���ة التي اأدت اإلى انهي���ار �ريع يف االأو�ساع 

االجتماعية واالقت�سادية.
ويف االأ�سه���ر االأخ���رية، �سهد نح���و ربع �سكان 
غزة انخفا�سا ملحوظ���ا يف دخولهم، مما خلق اأزمة 

يف ال�سيولة اأثرت على جميع جوانب االقت�ساد.
وعل���ى م���دى ال�سن���وات الع�ري���ن املا�سية، 

انه���ارت القاعدة ال�سناعية يف قطاع غزة، واأ�سبح 
االقت�ساد يعتمد على التحويات من اخلارج.

ويف حني اأن احل�س���ار االإ�رائيلي كان العامل 
الرئي�سي يف هذا التدهور، فاإن االنق�سام الداخلي 
من���ذ ع���ام 2007 ت�سبب اأي�سا يف اإح���داث خ�سائر، 

وفق ما ي�سري التقرير.
ويو�س���ي التقري���ر بالتحرك الف���وري لوقف 
التدهور االأخري يف ن�سب دخل �سكان غزة، وجتنب 
اال�سطراب���ات املحتملة من خال زي���ادة ال�سيولة 
يف االقت�س���اد. واأم����س اخلمي����س ق�س���ف اجلي�س 
االإ�رائيل���ي باملدفعية مواق���ع يف قطاع غزة، بعد 

تفجري عبوات نا�سفة على احلدود مع اإ�رائيل.
وق���ال الناطق بل�سان اجلي����س االإ�رائيلي اإن 
عب���وات نا�سفة انفج���رت على ال�سي���اج احلدودي 
�سمايل قط���اع غزة دون وقوع اإ�ساب���ات، واأ�ساف 
اأن دبابات اإ�رائيلي���ة ردت بق�سف مواقع حلركة 
حما����س. وذك���رت و�سائ���ل اإع���ام فل�سطينية اأن 
خم�سة قذائف اإ�رائيلية ا�ستهدفت مواقع يف حي 
ال�سجاعي���ة �سمايل مدينة غ���زة، وبلدة بيت حانون 

�سمايل القطاع.
وجت���دد الق�س���ف االإ�رائيل���ي عل���ى مواق���ع 
فل�سطينية �رقي خميم جباليا �سمايل قطاع غزة.

تقرير دولي يحذر من “انهيار سريع” لألوضاع في غزة

قال���ت �سحيف���ة “وا�سنط���ن بو�ست” االأمريكي���ة اإن ال�سحراء الغربية قد تكون “جبه���ة جديدة” حتارب فيها م����ر االإرهاب، وذلك ب�سبب 
ت�ساري�سه���ا الوعرة. واأو�سح تقري���ر لل�سحيفة االأمريكية اأن اجلماعات امل�سلحة املرتبطة بتنظيمي داع����س والقاعدة ت�ستخدم ال�سحراء ماذا 
ونقط���ة عب���ور لتهريب املقاتل���ني واالأ�سلحة وال�سلع غري امل�روعة من ليبي���ا. وقال خالد عكا�سة، خبري اأمني م����ري وع�سو يف جمل�س حكومي 
ملكافح���ة االإره���اب والتطرف “جغرافية ال�سحراء تعتر مكان���ا ا�سراتيجيا لاإرهابيني واملتطرفني”. وتاب���ع: “وجود الكهوف والتال ي�سهل 
عليهم الهجوم واالختباء.. العا�سمة القاهرة ال تبعد �سوى �ساعة عن هذه ال�سحراء، مما يعني اأن املتطرفني ميكنهم تنفيذ هجمات يف الكثري 
من االأماكن القريبة.” ويقول حمللون اإن هذه ال�سحراء �ستكون ملجاأ املقاتلني املتطرفني العائدين من �سوريا والعراق، م�سريين اإلى ظهور 
جمموع���ة جدي���دة مرتبطة بالقاعدة موؤخرا يف ال�سحراء، معلنة وجودها يف اأكتوبر املا�سي، بعد هجوم اأدى اإلى مقتل 16 عن�را اأمنيا على االأقل. 
واأ�ساروا اإلى اأن مناف�سة هذه اجلماعة مع تنظيم داع�س قد تزيد من حدة العنف يف ال�سحراء. كما ذكروا اأن املقاتلني يف ال�سحراء “رمبا ميثلون 
تهدي���دا اأك���ر للباد مقارنة م���ع تهديد املقاتلني يف �سين���اء.” وك�سفت “وا�سنطن بو�س���ت” اأن انعدام اال�ستقرار يف ليبي���ا يجعل امل�سلحني 

يعززون تواجدهم على طول احلدود، ويتحركون بكل اأريحية، وذلك مب�ساعدة القبائل املتعاطفة معهم.

ال�سحراء امل�رصية... جبهة جديدة للحرب على االإرهاب

• طائرة من دون طيار للحوثيني اإيرانية ال�سنع اأ�سقطها التحالف.	

• دبابات للجي�س االإ�رائيلي على احلدود مع قطاع غزة.	



اتحاد الكرة                المركز اإلعالمي

تحللت رعايللة عاهللل البللاد صاحب 
الجالللة امللللك حمللد بن عيللى آل 
خليفة، ينظم نادي راشللد للفروسللية 
وسباق الخيل بعد ظهر اليوم )الجمعة( 
مهرجان سباق الخيل الكبري الذي يقام 
عىل كللؤوس جالة امللك، وسيشللتمل 
عىل سللباق بطولة العامل لسمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك للفرسللان املتدربني 
“إفهللرا” عللىل مضللار سللباق النادي 

مبنطقة الرفة بالصخري.
ويشللتمل مهرجللان كأس امللللك عىل 
فعاليات ترفيهية وعائلية متنوعة ستبدأ 
اعتبارًا من السللاعة 1:30 ظهرًا مبنطقة 
الفعاليات بالنادي، فيا ستكون الدعوة 
مفتوحللة أمللام الجمهللور والعائللات 
للحضور واالستمتاع بفعاليات املهرجان 
بجانب متابعة املنافسات املثرية ألشواط 
السباق، كا سيتم السحب عىل جوائز 

متنوعة لجمهور املهرجان .
وستنطلق منافسات سباق الخيل الكبري 
عند 3:20 عرًصا، وسيشللتمل السللباق 
عىل 6 أشواط ستقام عىل كؤوس امللك 
للخيل العربيللة والنتاج املحيل والجياد 
املسللتوردة وكذلك كأس امليثاق وكأس 
رشكة ترتسلس والتي سللتتنافس للفوز 
بها مجموعللة من نخبة وأقللوى جياد 
املضللار البحريني وبقيللادة مجموعة 
واملحرتفللني  العامليللني  الفرسللان  مللن 
والبحرينيني ما يوعد الجمهور بسباق 

حافل باإلثارة والحاس.

وسللتبدأ اإلثارة من الشوط األول الذي 
سلليقام عىل كأس رشكة ترتسلس للفئة 
الثالثة من جياد الدرجة األوىل للفرسان 
املتمرنني البحرينيني )مسللتورد( مسافة 
1000 مللرت مسللتقيم والجائللزة 2500 

دينار ومبشاركة 9 جياد.
والشللوط الثالث يقام عىل كأس امللك 
لجياد الدرجة األوىل من خيل البحرين 
العربية األصيلة الواهو مسللافة 1600 
مرت والجائزة 7000 دينار، ومبشللاركة 5 

جياد.
والشللوط الرابع يقام عىل كأس امليثاق 
لجياد الدرجة األوىل مسللتورد مسللافة 
دينللار،   7000 والجائللزة  مللرت   1600

ومبشاركة 10 جياد.
أما الشللوط الخامس فيقللام عىل كأس 

جالة امللك لجياد النتاج املحيل ملسافة 
2400 مللرت والجائللزة 20000 دينللار، 
ومبشللاركة 5 مللن أبللرز جيللاد النتاج 

املحيل.
وسللتتجه أنظار الجمهور إىل الشللوط 
السادس واألخري الذي سيقام عىل كأس 
جالة امللك للجياد املسللتوردة ملسافة 

2400 مرت والجائزة 20000 دينار.

بحرينيان ينافسان فرسانا عالميين 

يشللهد الشوط الثاين من سللباق اليوم 
إقامللة سللباق بطولللة العللامل لسللمو 
الشلليخة فاطمة بنت مبارك للفرسللان 
املتدربللني “إفهرا” مسللافة 1400 مرت 
والجائللزة 10000 دينللار، والذي يقام 
للمرة الثالثة عللىل التوايل عىل مضار 

 9 مشللاركة  سيشللهد  إذ  البحريللن، 
جيللاد هللي “الجللايب 1656” بقيادة 
الربيطانية شللييل بريكيت، و “كحيان 
عافص 1695” بقيللادة جوردن آويس 
مللن زميبابللوي، و “ملولشللان 1649” 
بقيللادة البلجيللي لويللد بيكللرت، و 
“الحمللداين 1680” بقيللادة االيرلندية 
لورا كوغللان، و “الحمدانيللة 1644” 
بقيادة البلجيكية أنا فان دن تروسللت، 
و “الجللايب 1698” بقيادة األسللبانية 
إليخنللدرا غوتللريز، و “املصنة 1662” 
بقيللادة املجرية ألكسللندرا بيهاري، و 
“الجايب 1661” بقيادة الرنويجية سيا 
سللتورن، إضافة اىل مشللاركة الفارسني 
البحرينيني املتدربني عبدالرحيم جاسم 
الللذي سلليقود الحصللان “الحمللداين 

1697” وكذلك أحمد مي الذي سيقود 
الحصان “الجايب 1683”.

 ويتوقللع ان تكون املنافسللة مفتوحة 
ويحيطهللا الغمللوض بني الجيللاد التي 
حققللت نتائللج متفاوتللة، وسلليلعب 
الفرسللان املشللاركون دورًا يف املنافسة 
عىل الفوز بالكأس فيا متيل التوقعات 
لصالللح الحصللان “الحمللداين 1697”؛ 
نظرًا ألفضليللة مسللتواه ونتائجه بعد 
فوزه يف مشللاركته األخرية وقيادته من 
قبللل الفللارس البحرينللي عبدالرحيم 

جاسم ومعرفته بالحصان.

دعوة مفتوحة 

ستكون الدعوة مفتوحة أمام الجاهري 
اليللوم لحضللور مهرجان سللباق كأس 

جالللة امللللك لسللباق الخيللل؛ وذلك 
لاستمتاع بالفعاليات الرتفيهية التي تم 
إعدادها يف منطقة الفعاليات بالنادي، 
والتي ستبدأ عند 1:30 ظهرًا إضافة اىل 
املشاهدة ومعايشة اإلثارة والحاس يف 
منافسات السباق الكبري الذي سيشهده 

مضار السباق.
كا سللتكون هناك فرصللة للربح أمام 
الجاهري من خال السحب عىل جوائز 

متنوعة “امسح وأربح”.
وتزينت الشللوارع واملناطللق الداخلية 
نادي راشللد للفروسية بالصخري باللون 
األحمللر مللن خللال األعللام الوطنية 
والزينللة واللوحللات الرتحيبيللة التللي 
تزينللت بصللور جالة امللللك؛ احتفااًل 

بهذه املناسبة الكبرية.

جالل��ة الملك يرعى س��باق الخي��ل الكبير اليوم 
ف���ي م���ه���رج���ان ج��م��اه��ي��ري وج����وائ����ز ل��ل��ج��م��ه��ور

الصخير                     نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أقوى الجياد تتنافس للفوز بالكأس الغاليةجاللة الملك
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حسللم فريللق الرفللاع تأهللله إىل الدور 
نصف النهللايئ لبطولللة كأس خليفة بن 
سلللان لكرة السلة، عقب فوزه الصعب 
عىل نظريه النويدرات، بنتيجة )65/64(، 
يف املبللاراة التللي جمعتها مسللاء أمس 
)الخميس(، عىل صالللة اتحاد اللعبة بأم 
الحصم، يف افتتاح منافسللات الدور ربع 

النهايئ للنسخة الثانية من املسابقة.
وبهذا الفوز، تأهل الرفاع ملواجهة فريق 
املنامة يف منافسات الدور نصف النهايئ.

وهذا االنتصار الثالث عىل التوايل لفريق 
الرفللاع عللىل النويللدرات هذا املوسللم، 

مقابل فوز واحد لألخري.
وكان الرفللاع قد تفوق عىل منافسلله يف 
الذهبي  للمربللع  التأهيليللة  اللقللاءات 
للللدوري، لتكون هذه املللرة الثانية عىل 
التللوايل التللي يقللي فيهللا النويدرات 
من بطوالت السلللة هذا املوسللم لينهي 

موسمه مبكرا.
وحقق الرفاع األهللم وهو تحقيق الفوز 
والتأهل، رغم األداء الفني املتواضع الذي 
ظهر يف اللقاء، إذ جاءت نسللبة تسجيله 
منخفضللة جًدا بلغت %31، كا مل يقدم 
األمرييك مارسلليل أداؤه املعروف وسجل 

18 نقطة فقط.
يف املقابل، أخفق النويدرات يف رد الدين 
واألخللذ بالثأر من خصملله الذي أقصاه 
من منافسللات الللدوري، رغللم البداية 
الجيدة للفريللق األزرق التي تقدمه بها 
يف الشللوط األول، غري أنه تراجع كثريًا يف 
الحصللة الثانية التي تدىن فيها املسللتوى 

الدفاعي للفريق.

النويدرات فللاز يف الربعني األول واألخري 
13/9 و22/17، فيللا فاز الرفاع بالربعني 

الثالث والرابع بل 17/16 و21/13.

الشوط األول

وجللاءت بداية املبللاراة دون املسللتوى 
الفنللي املتوقع من الفريقللني، وبدا عىل 
كل واحللد منهللا الترسع واالسللتعجال 
يف تسللجيل النقاط ألخذ الفللارق مبكرًا، 
نتللج عنه إضاعللة الطرفللني للعديد من 
التصويبات السللهلة والسانحة للتسجيل 

من مختلف املواضع.
وسللجل الرفللاع بداية فنّيللة ضعيفة له، 
وجاءت نسبة التسللجيل لديه منخفضة 
بلغللت 15 % بواقع 3 تصويبات ناجحة 
من أصل 19، إذ تأثر بالهجوم العشللوايئ 

وغري املنظم.
وحللاول مللدرب الرفللاع الللرصيب تللوين 
إجللراء بعض التغيريات لزيللادة الفاعلية 
الهجومية ليدفللع بصالح مهدي ومحمد 

نبيل.
وقللّدم النويدرات شللوًطا دفاعًيللا قوًيا، 

اسللتطاع من خاللله الحد مللن خطورة 
مهاجمللي منافسلله، وخصوًصللا محرتفه 
األمللرييك مارسلليل، الللذي وضللع تحت 
الرقابللة الدفاعيللة املشللددة، إذ يتمكن 
األمرييك من تسللجيل سوى 7 نقاط فقط 

خال الشوط األول.
الرفللاع افتتللح التسللجيل أوال يف املباراة 
بنقطللة عيل جاسللم من رميللة حرة، رد 
عليهللا النويللدرات بل5 نقللاط من جواد 
عبدالله وحسني حسللن أخذ بها أفضلية 

التقللدم حتللى نهاية الربللع األول الذي 
حسمه ملصلحته بنتيجة 29/26.

وعللزز الرفاع تقدمه مطلللع الربع الثاين 
15/9، فيا واصل الرفاع بدايته السلليئة 
وتأخر عن افتتللاح نقاطه يف الربع الثاين 

حتى الدقيقة الثالثة.
واعتمد النويدرات عىل االسلوب السهل 
يف تسللجيل النقاط عللرب االخرتاقات من 
تحت الحلللق والتصويب الثنللايئ لريفع 

الفارق إىل 19/13 منتصف الربع.

وتبادل بعدها الفريقان سللجل تسجيل 
النقللاط مع أفضليللة للنويللدرات الذي 
حافللظ عللىل تقدملله بفللارق 4 نقاط، 
قبللل أن يقلصها الرفللاع إىل 3 نقاط مع 
نهاية الشللوط األول الذي انتهى ملصلحة 

النويدرات بنتيجة 29/26.

الشوط الثاني

وعاد الرفاع بقوة يف الشوط الثاين لفرض 
أفضليتلله يف األداء، معتمًدا عىل تحركات 

صالح مهدي ومحرتفه األمرييك مارسلليل 
الذي تحرر من الرقابة الدفاعية القوية.

وعادل السللاوي النتيجللة مطلع الربع 
الثالث بثاثية عبدالرحمن غايل 29/29، 
ليعود الاعب نفسه ومينح فريقه التقدم 

األول منذ الفرتة األوىل 30/29.
وعزز الرفاع تقدمه بسلة أخرى 32/29، 
فيا تأخر النويللدرات عن افتتاح نقاطه 
يف هللذا الربع، ليتدخللل مدربه الرصيب 
دراغللان بالوقللت الفني؛ إلعللادة أوراق 

فريقه.
ومل يتمكللن النويللدرات مللن العللودة 
وتعديل النتيجة، واكتفى بتقليص الفارق 
إىل 3 نقاط يف مناسللبتني آخرها 45/42، 
قبل أن يحسللم الرفاع هذا الربع بنتيجة 

.47/42
وواصللل الرفاع انتفاضته يف الربع األخري، 
إذ عّمللق الفللارق مطلع الفللرتة إىل 10 
نقاط 52/42، قبل أن يتمكن النويدرات 
من تذليللل الفللارق 53/57، بعد تدخل 

مدربه الرسيع بطلب الوقت الفني.
ورغللم تفللوق الرفللاع منتصللف الربع 
61/53، إال أّن النويدرات نجح يف تقليص 
الفللارق يف الثللواين األخللرية ثللم تعديل 
النتيجللة 46/46 يف آخللر 9 ثواٍن، غري أن 
الرفللاع تحصل عىل 4 رميات حرة يف آخر 
3 ثواٍن سّجل منها األمرييك مارسيل نقطة 
واحدة حسللم بهللا فوز فريقلله باملباراة 

.65/64
أدار اللقاء طاقم تحكيم دويل مكون من 
عبدالكريم شكيب، محمد السلم وعادل 

غلوم.

أعلنه��ا الرف��اع يا س��ادة.. إنه صاحب الس��عادة 
الذهبي  للمربع  بالنويدرات من كأس خليفة بن سلمان وتأهل  أطاح 

محمد الدرازي
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فرحة الرفاع بالتأهل  )تصوير: رسول الحجيري( جانب من اللقاء

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيني خالد عبدالعزيز الدورسي رئيسا للجنة أوضاع 
وانتقاالت الاعبني.

وكلف املجلس، خالد عبدالعزيز الدورسي بإعادة تشكيل اللجنة وترشيح أساء 
األعضاء.  وكان خالد الدورسي عضوا يف لجنة أوضاع وانتقاالت الاعبني خال الفرتة 

2010 وحتى 2014، فيا كان نائبا لرئيس اللجنة منذ العام 2014 وحتى مارس 2018. 
والدورسي حاصل عىل بكالوريوس القانون من جامعة الريموك يف األردن.

ويف ذات السياق، قدم مجلس إدارة االتحاد شكره وتقديره لألمني العام التحاد الكرة 
إبراهيم البوعينني عىل فرتة رئاسته للجنة خال الفرتة سبتمرب 2010 وحتى مارس 

.2018

 الدوسري رئيًسا للجنة “أوضاع الالعبين” باتحاد الكرة

  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(

إبراهيم البوعينين وخالد الدوسري

اتحاد الكرة                    المركز اإلعالمي

يواصل الحكم الدويل نواف 
شكرالله، والحكم املساعد 

الدويل يارس تلفت، مشاركتها 
يف ورشة عمل الحكام املرشحني 
ملونديال روسيا 2018، واملقامة 

حاليا يف مدينة ديب اإلماراتية، 
وتختتم اليوم )الجمعة(.

وتقام الورشة تحت إرشاف 
االتحاد الدويل لكرة القدم 

)الفيفا(، وذلك بحضور رئيس 
لجنة الحكام باالتحاد الدويل 

كولينا ومدير إدارة الحكام 
باالتحاد الدويل ماسيمو بوساكا.
وتشتمل الورشة عىل تطبيقات 
نظرية وعملية، وأخرى خاصة 

باختبارات الفيديو، إضافة 
إىل إقامة االختبارات البدنية 

للحكام املساعدين، تحت 

إرشاف 37 خبريا ومدربا من 
مختلف دول العامل.

وشارك يف الورشة 6 أطقم 
آسيوية، يف حني من املؤمل 

اختيار 4 أطقم من آسيا؛ 
لتمثيل القارة يف نهائيات كأس 

العامل.
وتعد الورشة هي األخرية قبل 

اختيار األطقم التحكيمية 

ملونديال روسيا، إذ ستتم دعوة 
الحكام املختارين بعد الورشة 

إلقامة ورشة أخرى وخاصة 
باألطقم التي ستتواجد يف 

النهائيات العاملية، وذلك بعد 
نهاية ورشة املجموعة الثانية، 

والتي ستقام يف الفرتة 19 
وحتى 23 مارس الجاري يف ديب 

أيضا.

شكراهلل وتلفت يختتمان مشاركتهما في ورشة الحكام المرشحين للمونديال

نواف شكراهلل وياسر تلفت

يتنافس اليوم الجمعة كل من 
النجمة واألهيل عىل صدارة 

املجموعة األوىل لبطولة كأس 
سمو ويل العهد للكرة الطائرة 
بنسختها الل 43 عندما يلتقيان 

الساعة 7 مساء عىل صالة االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة مبدينة 

عيى الرياضية بعدما ضمن 
اإلثنان تأهلها للدور قبل النهايئ، 

وتسبقها املواجهة األوىل بني 
البسيتني واتحاد الريف الساعة 
5:30 مساء والتي ال تشكل أي 
أهمية للفريقني اللذين ودعا 

منافسات “أغىل الكؤوس” مبكرا.
ويتساوى النجمة واألهيل برصيد 
النقاط بواقع 6 نقاط لكل منها 
بعد تجاوزها كا من البسيتني 

واتحاد الريف يف الجولتني األوىل 
والثانية عىل التوايل.

ويتطلع كا الفريقني اليوم لتحقيق 
الفوز وتصدر املواجهة بانتظار 

مواجهة داركليب أو املحرق 
اللذين يتنافسان ها اآلخران عىل 

صدارة املجموعة الثانية، إذ إن 
أول املجموعة )أ( سيلتقي ثاين 

املجموعة )ب(، وأول املجموعة 

)ب( سياقي ثاين املجموعة )أ( 
والفائز مرتني من أصل 3 مباريات 

يتأهل إىل النهايئ.
وكان األهيل أطاح بالنجمة يف 

القسم األول بنتيجة 3/0 قبل أن 
يلحق به خسارة أخرى يف القسم 

الثاين بنتيجة 3/1.
وبناء عىل نتيجة مواجهات الفريقني 
هذا املوسم فإن الكفة متيل لصالح 
األهيل حامل اللقب، ولكن النجمة 
بقيادة املدرب الوطني مشعل تريك 

قادر عىل اإلطاحة مبنافسه عىل 
ضوء ما يضمه الفريق من عنارص 

بارزة سواء من األساسيني أو البدالء 
يف مقدمتهم املحرتف الربازييل 

ليلسون كوستا ويوسف خالد إضافة 
إىل العبي االرتكاز حسني الجيش 

وحسن جعفر وصانع األلعاب 
الخبري حسني الحايي.

أما األهيل بقيادة املدرب التونيس 
منري بن قارة فإنه يضم كتيبة 

مدججة بالنجوم أمثال الشقيقني 
نارص ومحمد عنان واملحرتف 

الدومينيي الفيس ويتميز الفريق 
بالقوة الهجومية وحوائط الصد 

العالية واستقرار الكرة األوىل.
من لقاء سابق بين النجمة واألهلي

النجمة واألهلي يتنافسان على صدارة المجموعة “أ” بأغلى كؤوس الطائرة
حسن علي

ات�����ح�����اد ال�����ري�����ف ي�����واج�����ه ال��ب��س��ي��ت��ي��ن

ينطلق اليوم وغدا السبت عىل مضار 
حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة 

السيارات يف الرشق األوسط” يوم 
السباقات الوطنية، بانطاق 4 بطوالت 

محلية وإقليمية ومبشاركة نخبة من 
السائقني من البحرين ومختلف دول 

العامل.
وأبرز الجوالت بطولة البورش جي يت 

3 الرشق األوسط، البطولة املحلية” 
تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 

CC”بطولة البحرين للدراجات النارية 
BSSP125، بطولة الدراجات النارية 
BMR600، وذلك عىل مضار حلبة 

الفورموال 1. وتبدأ الفعاليات اليوم 
بانطاق التجارب والجوالت التأهيلية 

صباحا، أما السباقات فأول سباق 
ينطلق يف متام 5 مساء من خال بطولة 

كأس تحدي البورش جي يت 3 الرشق 
األوسط، السباق الثاين 6 مساء لبطولة 

البي أم آر 600 للدراجات النارية، 
سباق تحدي حلبة البحرين الدولية 

2000 يس يس ينطلق يف 6:30 مساء، 
السباق الدراجات النارية يف 7:15 

مساء، بينا السباق الثاين للبي أم آر 
يف 8 مساء وتحدي الحلبة سباقها الثاين 

ينطلق يف 8:20 مساء.

أما يوم السبت فستنطلق التجارب 
الثانية للبورش يف 1 مساء، بينا السباق 

الثاين للبطولة فسينطلق يف 3:45 
مساء، فا تفوتكم اإلثارة والتحدي 

وتشجيع السائقني البحرينيني املشاركني 
يف ظل التذاكر الرمزية املتوفرة بسعر 
دينارين للكبار ودينار واحد للصغار 

ليومي السباق، وتدعو حلبة البحرين 
الدولية جميع الوسائل اإلعامية 

للحضور وتغطية الفعالية. ويشمل يوم 
السباقات الوطنية 4 بطوالت أبرزها 

الجولة الخامسة من بطولة البورش جي 
يت 3 الرشق األوسط، الجولة الخامسة 

من البطولة املحلية” تحدي حلبة 
البحرين الدولية CC 2000”من بطولة 

 ،BSSP البحرين للدراجات النارية
.BMR600 بطولة الدراجات النارية

فا تفوتوا فرصة حضور يومي عطلة 
نهاية األسبوع ومتابعة إثارة ومنافسات 

4 بطوالت محلية وإقليمية، وللمزيد 
من املعلومات عن يوم السباقات 

الوطنية عىل حلبة البحرين الدولية 
 ميكن زيارة املوقع الرسمي 

)www.bahraingp.com( أو االتصال 
عىل الخط الساخن )-450000-17

.)973+
من منافسات سابقة

ان���ط���الق ي����وم ال��س��ب��اق��ات ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ح��ل��ب��ة ال��ب��ح��ري��ن 
الصخير   حلبة البحرين الدولية:

اسللتضاف برنامج “امللعب” الذي ُيعرض 
عىل قناة البحرين الرياضية، والذي يقدمه 
اإلعامي املتميز محمد عبدالغفار، أبطال 
النسللخة األوىل من بطولة #أقوى_رجل_
بحريني، وهم: الشيخ عبدالله بن خليفة 
بللن أحمد آل خليفة رئيس نللادي الرفاع 
الرشقللي الريللايض والثقايف بطللل الوزن 
املتوسط، واملتسللابق عاد القفاص بطل 
الوزن الثقيل، واملتسللابق إساعيل سويد 
صاحللب املركز األول بالللوزن الخفيف يف 
البطولة، التي أقيمت تحت رعاية سللمو 
الشلليخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيللس املجلللس األعىل للشللباب 
والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب 

القللوى الرئيس الفخري لاتحاد البحريني 
لرياضللة ذوي اإلعاقللة، والتللي نظمهللا 
املكتب اإلعامي لسللمو الشيخ خالد بن 
حمد بللن عيى آل خليفة تحت شللعار 
#خلك_وحللش بل”#خليج_البحريللن” يف 
الفرتة 24-22 فرباير املايض، والتي خصص 
سموه ريعها لدعم مرىض الرسطان، والتي 
تأيت ضمن مبادرات سموه لدعم املجالني 

الريايض واإلنساين مبملكة البحرين.
وخللال الربنامج، تللم اسللتعراض تجربة 
مشللاركة األبطال يف أول نسخة من هذه 
والتنافسية  الحاسللية  البطولة، واألجواء 
التي شللهدتها املسللابقات الرئيسللة التي 
شللارك فيها 142 متسللابقا. كا وتحدث 

األبطللال عللن أن هذه البطولللة منحتهم 

فرصة خوض املنافسات وإطاق قدراتهم 

والظهور باملسللتوى واألداء املرشف الذي 

نجحوا من خاللله لتحقيق هذه النتيجة، 

موجهني الشللكر والتقدير لسللمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة عىل إطاق هذه 

املبادرة الرياضية الرائعة، التي استطاعت 

أن متنح الشباب البحريني فرصة املشاركة 

التي وصللل عددها إىل 750 متسللابقا يف 

جميع مسللابقات البطولللة، مؤكدين أن 

#مبادرات_خالد بن حمد قد اسللتطاعت 

أن تحقللق نجاحللات كبللرية ملللا لها من 

أهداف ترتكز عىل خدمة املجتمع وتنمية 

قدرات الشباب وتشجيعهم عىل مارسة 

الرياضة، وتعزيز دور الرياضة كأسلللوب 

حياة، وبث روح التحدي واملنافسة وتعزيز 

عاقات األخوة والرتابط االجتاعي والوالء 

الوطنية بني أبناء الوطن الواحد، مشريين 

إىل أن هللذه التجربللة، التللي وصفوهللا 

بالناجحة، ستدفعهم نحو التحضري بشكل 

أكرب لخللوض غار منافسللات النسللخة 

القادمة.

عماد القفاص وإسماعيل سويد في البرنامج الشيخ عبداهلل بن خليفة

برنام��ج الملع��ب يس��تضيف أبط��ال  أق��وى رج��ل بحرين��ي
الرفاع                 المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تستكمل مساء اليوم مباريات الدور 
ربع النهايئ لكأس خليفة بن سلان 

عرب إقامة لقاء واحد سيجمع فريقي 
االتحاد ومدينة عيى يف متام الساعة 

السابعة والنصف مساًء، عىل صالة 
االتحاد البحريني لكرة السلة بأم 

الحصم. ويسعى فريق االتحاد املتطور 
ملواصلة تقديم عروضه الجيدة ووضع 

قدمه مع الفرق الكبار يف املربع 
الذهبي ألغىل كؤوس السلة.

وستكون املواجهة صعبة نسبيا عىل 
فريق مدينة عيى الذي يخوض 
املباراة من غري الاعب املحرتف.

وجاء تأهل االتحاد لهذا الدور عقب 

فوزه عىل حساب الحالة بنتيجة 
)93/84( يف لقاءات الدور التمهيدي، 

فيا تأهل مدينة عيى بعد فوزه 

عىل حساب سرتة بنتيجة )75/46( يف 
الدور نفسه.

ويقود تدريب االتحاد املدرب الرصيب 

ديجان توميك، فيا يرشف عىل 
تدريب مدينة عيى املدرب الوطني 

صالح الحداد.

ويعّول االتحاد عىل تشكيلة جّيدة 
بتواجد حسن هال، سيد محمد 
حميد، حسن فهد، أحمد الغامني 

واألمرييك دوغيت. أّما مدينة عيى 
فيعتمد عىل تشكيلة محلية شابة 

بتواجد حسن رمضان، محمد عزيز، 
منصور جابر، حسني فرج وحبيب 
سامي. وسيتأهل الفائز من مباراة 

اليوم ملواجهة الفائز من مباراة األهيل 
واملحرق يف الدور نصف النهايئ من 

منافسات البطولة.
ومتيل كفة املباراة بشكل واضح 

ملصلحة فريق االتحاد، الذي يسري 
بنسق تصاعدي عىل صعيدي النتائج 
واألداء مرحلة بعد أخرى، وسيكون 

األقرب للتأهل ما مل يكن ملنافسه رأي 
آخر.

فريق مدينة عيسى لكرة السلة فريق االتحاد لكرة السلة

االتح��اد يواج��ه المدين��ة وعين��ه عل��ى المرب��ع الذهب��ي 
اليوم لقاء واحد في الدور ربع النهائي



 يكتم��ل اليوم عق��د املنتخبات 
التسعة املش��اركة يف غرب آسيا 
لرف��ع األثق��ال، الت��ي ينظمه��ا 
االتحاد البحريني لرفع األثقال يف 
الفرتة من 15 وتستمر منافساتها 
حتى 20 من شهر مارس الجاري 
بفندق غول��دن توليب، بحضور 
كل من منتخبات اململكة العربية 
الس��عودية، اإلم��ارات العربي��ة 
املتحدة، س��لطنة عامن، العراق، 
الهاش��مية،  األردني��ة  اململك��ة 
س��وريا، اليمن، فلس��طني والبلد 

املضيف مملكة البحرين. 
ورح��ب النائ��ب األول التح��اد 
غرب آس��يا نائب رئيس االتحاد 
االتحاد  رئيس  البحريني مساعد 
العريب لرفع األثقال نائب رئيس 
البحرين��ي لرفع األثقال  االتحاد 
س��لطان الغانم باألشقاء األعزاء، 
متمني��ا له��م طي��ب اإلقامة يف 
بلده��م الثاين ومتأم��ا التوفيق 
للجمي��ع يف مهمته��م الرياضية 
ويف املس��ابقات املتنوع��ة، التي 
من املقرر لها أن تنطلق بشكلها 

الرس��مي بعد غد وس��ط أجواء 
من املحب��ة واألخ��وة والتنافس 
الرشي��ف التي تتمي��ز بها عادة 
بطوالت غرب آس��يا وما تشهده 
من متي��ز عىل املس��توى الفني؛ 
نظرا ملشاركة مجموعة من نجوم 
اللعبة البارزين ومن ذوي الخربة 

الطويلة واألرقام القياسية.
وم��ن املق��رر أن يق��ام حف��ل 
االفتتاح الرس��مي للبطولة عرص 
ي��وم غ��ٍد الجمع��ة املوافق 15 
من ش��هر مارس الجاري، إذ يبدأ 

الحفل بالسام املليك، تاوة آيات 
من الذكر الحكيم، دخول الفرق 
املش��اركة، كلمة رئي��س اللجنة 
املنظم��ة العليا للبطول��ة يلقيها 
س��لطان الغان��م، كلم��ة رئيس 
اتحاد غرب آس��يا لرف��ع األثقال 
يلقيه��ا مصطفى صال��ح مهدي، 
النس��ائية  اللجنة  رئيس��ة  كلمة 
امل��ر،  عبدالل��ه  نيل��ة  تلقيه��ا 
انرصاف الف��رق، أوبريت غنايئ، 
واس��تعراض فرقة الحد الشعبية 

للعرضة.
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تح��ت رعاي��ة ممث��ل جال��ة امللك 
لألع��امل الخرية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س  رئي��س 
األوملبية  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحريني��ة الرئيس الفخ��ري لاتحاد 
املل��يك للفروس��ية وس��باقات القدرة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
تنطلق صباح اليوم منافس��ات سموه 
لقفز الحواجز برعاي��ة رشكة دملونيا، 
والت��ي تق��ام ع��ىل مي��دان االتحاد 
الريايض العس��كري بالرفه مبش��اركة 
نخبة من فرس��ان وفارس��ات اململكة 

من مختلف االسطبات املحلية.
البطول��ة عند  وس��تنطلق فعالي��ات 
الساعة 8:15 من صباح اليوم الجمعة 
بافتتاح وتفقد امليدان من قبل جميع 

الفرسان املش��اركني للمسلك، عىل أن 
تنطلق املسابقة التي حددها االتحاد 
املليك للفروسية وسباقات القدرة عىل 
النحو التايل: 5 مس��ابقات، املس��ابقة 
االوىل فئة الناش��ينئ )مسابقة التأهل 
ملرحلة التاميز( وارتفاع الحواجز: 80 
- 90 س��م، رسعة املس��لك 300 مرت/ 
دقيقة، املس��ابقة الثانية فئة الناشئني 
والكب��ار )مس��ابقة ع��ىل مرحلت��ني( 
وارتفاع الحواجز: 90 - 100 سم رسعة 
املس��لك 350 مرتا/ دقيقة، املس��ابقة 
الثالثة الفئة املفتوحة، وهي مسابقة 
الرسعة ضد الزمن وإرتفاع حواجزها: 
110 - 100 س��م، رسعة املسلك 350 
مرتا/ دقيقة، املسابقة الرابعة مفتوحة 
لجمي��ع الفرس��ان )ونوعها مس��ابقة 

جمع النقاط وإرتفاع حواجزها: 120 
- 110 س��م، رسعة املسلك 350 مرتا/ 
دقيقة، واملسابقة الخامسة )املسابقة 
الكربى( مس��ابقة جم��ع النقاط مع 
حاج��ز الجوك��ر وه��ي أه��م وأقوى 
املس��ابقات وإرتف��اع حواجزها: 125 
- 135 س��م، رسعة املسلك 350 مرتا/ 

دقيقة.
ومبناس��بة اقامة بطولة س��مو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة لقفز 
الحواجز اليوم وصف جميع الفرسان 
ه��ذه البطول��ة باملهم��ة، إذ تعد من 
أق��وى وامت��ع البط��والت؛ كونه��ا يف 
املقام األول تحمل اس��ام عزيزا وغاليا 
عىل الجميع، وهو اس��م قائد الشباب 
والرياضة باململكة سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة.
وأكدوا أن مبادرات سموه املستمرة يف 
دعم القطاع الش��بايب والريايض تدفع 
جمي��ع الش��باب والرياضيني ملواصلة 
للمملكة  املزي��د  وتحقي��ق  العط��اء 
الحبيب��ة، إذ إن آخر ه��ذه املبادرات 
الوطن��ي  امل��رشوع  اط��اق س��موه 
“اس��تجابة” وال��ذي يعك��س الرؤية 
الثاقبة لسموه، وأكد فرسان البحرين 
أن املرشوع رائ��د ومميز ويهدف إىل 
اس��تثامر املنش��آت الرياضية التابعة 
للدول��ة والعمل عىل إيج��اد مصادر 
دخل ثابت��ة جديدة تع��ود عائداتها 
بالنف��ع ع��ىل القطاع الري��ايض، وهو 
جانب مميز جًدا وسينصب يف مصلحة 
الرياضيني، ويأمل فرسان البحرين أن 

يساهم هذا املرشوع الوطني الجديد 
باالرتقاء بالرياض��ة البحرينية عموًما 

ورياضة قفز الحواجز خصوًصا.

وأثن��ى جمي��ع الفرس��ان ع��ىل دعم 
واهتامم س��مو الش��يخ س��مو الشيخ 
فيص��ل بن راش��د آل خليف��ة رئيس 
االتحاد املليك للفروس��ية وس��باقات 
الق��درة نائب رئي��س املجلس األعىل 
للبيئة وعىل كل م��ا يقدمه لهم، كام 
مثنوا الجهود الكب��رة للجنة املنظمة 

وجميع العاملني.
وعاهد فرس��ان البحرين سمو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة أن مبادرة 
سموه وشعار “الذهب فقط” سيكون 
ش��عار الجميع يك يكون عام الذهب، 
وأنهم س��يكونون خر سفراء لوطنهم 
بالسعي لتحقيق الذهب للمملكة يف 
مختلف مش��اركاتهم سواء املحلية أو 

الخارجية.

حق��ق فريق األهيل ف��وزه األول 
الذهب��ي  املرب��ع  منافس��ات  يف 
األوىل  الدرج��ة  أندي��ة  ل��دوري 
لك��رة بعدما أط��اح بنظره الدير 
بنتيج��ة )22/34( يف املباراة التي 
الجولة  جمعتهام أمس لحس��اب 
الختامية وس��ط حضور جامهري 

جيد العدد من أنصار الناديني.
وكان الش��وط األول ق��د انته��ى 
بتق��دم مري��ح للقمي��ص األصفر 
وبنتيج��ة  أه��داف   8 وبف��ارق 
)11/19(، وبذل��ك أصبح رصيده 
5 نقاط بفوز وخس��ارتني؛ ليحتل 
املرك��ز الثال��ث وينتظ��ر صاحب 
املركز الث��اين من لق��اء اليوم بني 
النجمة وبارب��ار، أما الدير أصبح 
رصي��ده 3 نق��اط من 3 خس��ائر 
ليواج��ه متص��در الرتتي��ب لهذه 

املرحل��ة والتي س��يتحدد هويته 
اليوم أيًضا. 

تقدم أهالوي

مل يج��د األهاوية أدىن صعوبة يف 
الخ��روج من الحصة األوىل بتقدم 
مريح من ناحية النتيجة )11/19( 
بعد أن بسطوا سيطرتهم متاًما عىل 
الذهنية  الحالة  بفضل  املجريات؛ 
الكبرة لاعب��ني واألداء الجامعي 
الجاد واملميز ال��ذي قدموه عىل 
مدار 30 دقيقة بدًءا من الحارس 
عيل غسان، الذي تألق فور نزوله 
وأيًضا  متتالي��ة  لك��رات  بتصديه 
للدفاع املتامس��ك والضاغط الذي 

جمّد خطورة الخصم.
كام أن هج��وم األهيل لعب دورًا 
كب��رًا يف تس��جيل األه��داف من 

مختلف املراكز والخطوط وبجمل 
تكتكية رائع��ة بالتصويب البعيد 

واالخرتاق وتفعيل األجنحة. 
أما الدير فقد بانت عليه املعاناة 
الكب��رة من��ذ مطل��ع اللقاء عىل 
وافتق��اده  الهجوم��ي  الصعي��د 
الحل��ول يف ف��ك ش��فرة دفاعات 
كثرة  أخط��اء  وارتكب  خصم��ه، 
جعلت��ه يصوم ع��ن التهديف يف 
غالبية فرتات املباراة وأيًضا لتفكك 
خطوطه دفاع��ه وغياب التوفيق 

عن مركز حراسته. 

فوز أهالوي

مل تتغ��ر األمور كثرًا يف الش��وط 
الث��اين ع��ن س��ابقه، م��ن حيث 
اس��تمرار األفضلية لكتيبة األهيل 
عىل الدي��ر، واللعب بكل أريحية 

وثق��ة يف ظ��ل ف��ارق األهداف، 
بخاف الدير الذي دخل يف موجة 

م��ن األخطاء وانف��ات األعصاب 
فيام بني العبيه مام أثر عليه كثرًا. 

م��درب األه��يل اس��تغل ف��ارق 
األهداف الذي حققه يف منتصف 
الش��وط ل� 12 هدفا، بالزج بعدد 
من الاعبني االحتياط، فيام أجرى 
مدرب الدير كث��را من التغيرات 
بهدف تنش��يط خطوط��ه، ونجح 
عىل فرتات يف التس��جيل وتقليص 
الفارق وسط تراٍخ يف أداء األهيل 

الذي أنهى اللقاء لصالحه.
أدار اللقاء طاقم س��عودي قاري 
الكعيب��ي  م��ن حس��ني  مك��ون 

ومحمد املائكة.
برز من األهيل جاس��م الساطنة 
بتس��جيله 6 أهداف وتاه مهدي 
م��دن ب� 4 أه��داف، ويف الجانب 
الدي��راوي محمد عبدالهادي ب� 6 
أهداف ومحمد مدن ب� 5 أهداف.

اليوم انطالق بطولة ناصر بن حمد لقفز الحواجز

كتيب��ة األهل��ي تطي��ح ببح��ارة الدي��ر في مرب��ع اليد

ال���ف���رس���ان ي����ؤك����دون ال��ج��ه��وزي��ة

الثال��ث المرك��ز  واحت��ل  األول  ف��وزه  حق��ق 

تغطية                اللجنة اإلعالمية

علي مجيد

سمو الشيخ ناصر بن حمد

)تصوير: رسول الحجيري(  من لقاء األهلي والدير أمس 

جانب من وصول المشاركين

سيكون عشاق لعبة كرة اليد اليوم 
)الجمعة( عىل موعد مرتقب بقمة 
كبرة تجمع النجمة وباربار ضمن 
الجولة الختامية للمربع الذهبي 

لدوري أندية الدرجة األوىل لكرة 
اليد، يف متام الساعة 7 مساًء عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
ومن املؤكد أن متتلئ مدرجات 
الصالة عن بكرة أبيها من ِقبل 

جامهر الفريقني النجاموي والربباري 
ملؤازرة ونرصة العبيهام يف هذه 

املوقعة املنتظرة. بكل تأكيد لقاء 

لن يخلو من اإلثارة والقوة والندية 
بني الفريقني الساعيني لتحقيق الفوز 

الثالث واعتاء صدارة الرتتيب للمربع 
الذهبي، بعد أن كسبا أوىل جولتني 
عىل حساب فريقي الدير واألهيل. 

فالفائز سياقي فريق الدير يف الدور 
قبل النهايئ، أما الخارس فسيرضب 

موعًدا مباقاة فريق األهيل.
قمة ينتظرها الكثر كونها تشهد 
وجود أفضل عنارص اللعبة عىل 

الصعيد الدويل واملحيل يف صفوف 
الفريقني. 

فالنجمة الذي يعيش أوج مستوياته 
الفنية ونتائجه الكبرة يأمل مبواصلة 

نغمة االنتصارات التي بدأها منذ 
كأس السوبر البحريني وتاها بالسوبر 

البحريني اإلمارايت ثم كأس آسيا 
لألندية مرورًا بالدور التمهيدي وحتى 

الجولة األخرة من املربع. أما باربار 
فهو ميني النفس باستغال مستواه 

القوي الذي ظهر عليها خال الجوالت 
األخرة واإلطاحة ب� “حامل اللقب” 

ألول مرة يف املوسم الجاري.
النجمة يعول عىل حارسه محمد 

عبدالحسني وأمامه كل من حسني 
الصياد، حسني بابور، االخوين 

محمد وعيل مرزا، حسن شهاب، 
مهدي سعد، كميل محفوظ 

وبال بشام، أما باربار فيعتمد 
عىل االخوة أبناء عبدالقادر 

)جعفر، عيل، محمود( ومحمد 
حبيب، وجعفر عباس وعبدالله 

عيل وحارسه عيىس خلف.
فبني نجوم النجمة ونجوم باربار.. 

من ُيطيح باآلخر ويعتيل صدارة 
املربع؟

النجمة وباربار.. من يكسب المواجهة ويعتلي الصدارة؟

اكتمال وصول منتخبات بطولة غرب آسيا لرفع األثقال

البالد سبورت

أم الحصم                 اتحاد رفع األثقال



“البالد سبورت”: بصفتك رئيس لجنة 
المتابعة الفنية ما انطباعك عن 
المستوى الفني العام لألندية 

المشاركة في الدورة؟

هن��اك ارتف��اع ملحوظ يف املس��توى 
الفني العام تعكس��ها املنافسة القوية 
ب��ن األندي��ة املش��اركة، خصوصا يف 
لعبت��ي الك��رة الطائرة وكرة الس��لة، 
والت��ي مل تعرف هوي��ة البطل إال يف 
الجول��ة األخرية، كام ش��هدت الدورة 
منافس��ة عالي��ة يف مس��ابقة القوس 
والس��هم والرماية، وبالنس��بة لجدول 
الرتتيب الع��ام للميداليات، فإن مرص 
كان��ت يف املركز األول وتقدمت عليها 
مملك��ة البحرين فيام بعد، وهذا خري 
شاهد عىل التنافس القوي بن األندية 
املش��اركة، ولو ارتفع املستوى الفني 
بنس��بة 10 %، فإنن��ا حققن��ا الهدف 
املنش��ود، وكيل أمل بأن تشهد نسخة 
2020 مش��اركة أك��ر م��ن األندي��ة، 
حيث انسحبت بعض الدول لظروف 
مختلفة مثل عدم اصدار التأشريات...
إلخ، ونتمن��ى تدارك مثل هذه األمور 

مستقبال.

“البالد سبورت”: كيف تم اختيارك 
لرئاسة لجنة المتابعة الفنية؟

س��بق يل أن عملت كعضو يف اللجنة 
ذاتها يف النس��خة الثانية العام 2014 
والنس��خة الثالثة 2016، وتم اختياري 
لرئاس��ة اللجن��ة يف النس��خة الحالية 
ع��ر اتصال جاءين م��ن الهيئة العامة 
للرياض��ة، فرفض��ت، ولك��ن ضغ��ط 
عيلَّ لت��ويل املهم��ة، وس��بب الرفض 
مل يك��ن بس��بب الخوف أو ما ش��ابه 
ذل��ك، ولكن لع��دم الرغب��ة، ولكنني 
وافق��ت فيام بعد وجمعتني جلس��ة 
م��ع رئيس��ة اللجن��ة التنفيذية ندى 
النقبي، وأترشف بالعم��ل يف الدورة، 
وللعل��م فإنن��ي لس��ت بغريب عىل 
العم��ل الريايض، فلق��د كنت العبا يف 
ألعاب القوى منذ الصغر، ثم انتقلت 
ملامرسة كرة السلة ورياضة الرتايثلون 
م��ن 1998 حت��ى 2008 حتى تركت 
اللعب بس��بب ظروف العمل وعدم 
قدريت ع��ىل التدريب بش��كل يومي، 
حتى انتقلت للعمل اإلداري من العام 
2008 ولغاية اليوم، حيث أتوىل حاليا 
مدي��ر املنتخب��ات الوطني��ة باالتحاد 
اإلمارايت لكرة الس��لة، ومرشف فريق 
كرة الس��لة بنادي الشارقة، وشاركت 
يف تنظيم بطوالت عدة عىل املس��توى 
الخليج��ي والعريب والق��اري والدويل 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

“البالد سبورت”: وما األدوار التي 
تقوم بها اللجنة؟

لجن��ة املتابع��ة الفنية تتك��ون من 6 
أعض��اء، ثالثة منه��م يقومون بأعامل 
الس��كرتارية، و3 آخرون مس��ؤولون 
عن األلع��اب، حيث يرشف كل واحد 

منهم ع��ىل 3 ألعاب يف ال��دورة، كام 
أن اللجنة تضم منس��قا فنيا ومنس��قا 
إداريا من جمي��ع االتحادات املحلية 
اإلماراتية املدرج��ة ألعابها يف الدورة، 
ويق��ع ع��ىل عاتقهم تجهي��ز مالعب 
وتوف��ري  والتدريب��ات،  املنافس��ات 
مختلف التجهيزات، والحكام، والتأكد 
من صالحية املالع��ب، كام أن لجنتي 
ه��ي من تق��وم بتس��جيل الالعبات، 
إضافة إىل دورنا يف عمل الجدول العام 
لرتتيب امليداليات لألندية املش��اركة، 
حيث تصلن��ي النتائج بش��كل يومي 
لكل لعبة، ويت��م إدخالها يف الجدول، 
ويتم إعادتها مرة أخرى إىل مس��ؤويل 
كل لعب��ة، ك��ام يطلع عليه��ا مديرو 
البعثات، ويتم التأكد منها ومراجعتها، 

ومن ثم املصادقة عليها.

“البالد سبورت”: هل هناك توجه 
لزيادة األلعاب في النسخة القادمة؟

نع��م، هن��اك توج��ه إلضاف��ة ألعاب 
جدي��دة بعدم��ا مت��ت إضاف��ة لعبة 
الكاراتيه يف النس��خة األخرية، رشيطة 
أن تك��ون اللعب��ة معتم��دة أوملبيا، 
ك��ام أن االعت��امد يتم بن��اء عىل آراء 
املش��اركن من خالل اس��تطالع الرأي 
ال��ذي يت��م توزيع��ه عليه��م، حيث 
يت��م فيام بعد رفع املق��رتح إىل لجنة 
اإلرشاف واملتابع��ة برئاس��ة الش��يخة 

حي��اة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليفة، 
والتي تص��در الق��رار النهايئ بش��أن 

اللعبة التي سيتم إضافتها.

“البالد سبورت”: وهل هناك رغبة 
إلضافة لعبة كرة القدم في ظل 

تطور الكرة النسائية في األردن 
ومصر والمغرب وتونس والبحرين 

واإلمارات ودول عربية أخرى؟

مل أس��مع عن هذا األمر إطالقا، ومن 
وجه��ة نظ��ري الش��خصية كفانا كرة 
ق��دم، ويج��ب أن نرك��ز ع��ىل باقي 
األلع��اب األخرى مثل ألعاب الصاالت 

واأللعاب الفردية.

“البالد سبورت”: وهل لديكم أفكار أو 
توجهات لتطوير الدورة؟

قرينة حاكم الش��ارقة رئيسة املجلس 
األعىل لش��ؤون األرسة رئيسة مؤسسة 
الش��ارقة لرياضة املرأة سمو الشيخة 
جواهر بنت محمد القاسمي، ورئيس 
اللجنة املنظمة العليا الشيخ خالد بن 
أحمد بن س��لطان القاس��مي لديهم 
طموح��ات كب��رية يف تطوي��ر الدورة 
واالرتق��اء به��ا إىل أعىل املس��تويات، 
ويس��عون ألن يحققوا لها نقلة نوعية 
أكر، فهناك توج��ه ألن تكون الدورة 
عاملية أو إس��المية أو أن تقام نسخة 
عىل املس��توى العريب والنس��خة التي 
تليه��ا ع��ىل املس��توى اإلس��المي أو 

العاملي وهك��ذا، ولكن تل��ك األفكار 
مل تتبل��ور بع��د وتظل مج��رد أفكار 
ومقرتحات دعمها رئيس اتحاد اللجان 
األوملبية الوطنية العربية األمري طالل 
بن بدر آل س��عود، ونأمل بأن تتحقق 

يف املستقبل.

“البالد سبورت”: أال ترى بأن ذلك ربما 
يرهق ميزانية الدول المشاركة؟

ه��ي مج��رد اقرتاحات يتم دراس��تها 
وبحثها بعناية؛ الستخالص اإليجابيات 
بأفض��ل  والخ��روج  والس��لبيات، 

التوصيات.

“البالد سبورت”: وهل أنت مع 
تحويلها إلى دورة منتخبات؟

هذا املوض��وع مل يط��رح لغاية اآلن، 
وهن��اك رغبة كبرية الس��تمرارها عىل 
مس��توى األندية ملش��اركة أكر عدد 
م��ن الالعب��ات، فعندم��ا تح��ول إىل 
دورة منتخبات، فإن العدد سيتقلص، 
فالبحري��ن مث��ال رمبا تش��ارك بثالثة 
أندي��ة دفعة واح��دة يف لعبة واحدة 

بدال من مشاركة منتخب فقط.

“البالد سبورت”: وهل هناك رؤى 
أخرى للتطوير؟

نهدف يف النس��خة القادم��ة أن تقام 
جميع املنافس��ات يف أماكن متقاربة؛ 

لتس��هيل عملية التنقل ع��ىل الوفود 
والجامه��ري، ولدين��ا م��رشوع لبن��اء 
صالة للقوس والس��هم بنادي سيدات 
الشارقة، فنحن نؤمن بأهمية أن تقام 
املنافس��ات يف مكان واحد؛ لتس��هيل 
كذلك،  اإلعالمي��ة  التغطي��ة  عملي��ة 
ولق��د وجدنا ارتياحا كب��ريا من إقامة 
منافس��ات الكرة الطائرة والسلة عىل 
صالة نادي س��يدات الشارقة، كام أننا 
يف النس��خة األخرية نقلنا منافس��ات 
كرة الطاولة من كلية التقنية باملدينة 
الجامعي��ة إىل ن��ادي الش��عب خالل 
خمس س��اعات بعد انتهاء منافسات 

التايكوندو؛ لتحقيق ذلك الهدف.

“البالد سبورت”: وجدنا منك ارتباط 
وتواصل خاص مع البعثة البحرينية، 

فما سر ذلك؟

تربطن��ي عالق��ة خاصة م��ع مملكة 
البحري��ن، ويل الكث��ري م��ن األصدقاء 
واألحب��ة هن��اك خصوصا يف الوس��ط 
الري��ايض وأحيان��ا اس��تطيع القي��ام 
بأمور ال يس��تطيع البحريني نفس��ه 
أن ينجزه��ا بس��بب عالق��ايت القوية 
م��ع األرسة الرياضي��ة يف البحري��ن، 
وبخص��وص تواص��يل املس��تمر م��ع 
البعث��ة البحريني��ة، فمدي��رة البعثة 
مريم م��ريزا وبقية اإلداري��ن والوفد 
اإلعالم��ي هم م��ن يتواصل��ون معي 
باس��تمرار؛ للحص��ول ع��ىل النتائ��ج 
والع��دد اإلجاميل للميدالي��ات، وهو 
نابع من حرصهم عىل إنجاح املشاركة 
مملك��ة  ميثل��ون  فه��م  البحريني��ة، 
البحري��ن وال ميثلون أنفس��هم، وأود 
أن أهن��أ البحرين عىل تحقيقها املركز 
األول يف الرتتي��ب الع��ام. وقال مازحا 
“أعتقد بأن حصول البحرين عىل هذا 
الع��دد من امليدالي��ات تحقق بفضل 
تناول املنش��طات املتمثلة يف الحلوى 

واملتاي..”.

“البالد سبورت”: وما انطباعك عن 
المشاركة البحرينية عموما؟

الشك بأن مشاركة البحرين تعد ذات 
طاب��ع خ��اص، فهي ثاين أك��ر دولة 
تش��ارك يف ال��دورة وفرقها موجودة 
ومنافسة بقوة عىل منصات التتويج، 
ويكفي بأنها صاحبة املركز األول من 
حيث عدد امليداليات عىل مس��توى 
ال��دول، ووجودها مؤث��ر ومهم منذ 
النس��خة األوىل التي انطلقت العام 
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“البالد سبورت”: وما رأيك في الدور 
الذي تقوم به الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز؟

الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز تعد 
أح��د الركائز التي قامت عليها الدورة 
من��ذ انطالقتها بصفتها رئيس��ة لجنة 
اإلرشاف واملتابع��ة يف ال��دورة، وهي 
الجمي��ع، وه��ي  أس��تاذة ومعلم��ة 
رياضي��ة ب��ارزة وقيادية م��ن الطراز 
الرفيع، ونحن نفتخر بش��خصية مثلها 
ووجودها مكس��ب لنا، وهي حارضة 

يف امليدان بشكل دائم.

“البالد سبورت”: كونك تشغل مدير 
المنتخبات اإلماراتية لكرة السلة، ما 

رأيك في كرة السلة البحرينية؟

إن البحري��ن متتلك واح��دا من أقوى 
الدوريات عىل مس��توى املنطقة من 
حيث املنافسة والحضور الجامهريي، 
وإن تواجد س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليف��ة ع��ىل رأس االتحاد 
أضاف للعبة الكثري وقادها إىل املزيد 
من التطور والنامء، وهو ما يعكس��ه 
فوز منتخب الش��باب بلقب البطولة 
الخليجي��ة مؤخرا، وبحك��م قريب من 
كرة الس��لة البحريني��ة وتواصيل مع 
املس��ؤولن يف االتحاد وبعض األندية 
وحضوري يف بع��ض األوقات؛ ملتابعة 
بعض املباريات، فإنني ملس��ت تطورا 
كب��ريا واهتامما بالغ��ا، وهناك حضور 
مي��داين من جان��ب رئي��س وأعضاء 
مجل��س إدارة االتح��اد،  وأمتنى لكرة 
الس��لة البحرينية املزي��د من النجاح، 
وإنني عىل ثقة بقدرة س��مو الش��يخ 
عي��ىس بن ع��يل آل خليف��ة للتغلب 
عىل جميع املعوقات، وتحقيق التميز 

املنشود للعبة. 

مشاركة بحرينية متميزة في الدورة

افتتاح رائع للنسخة الرابعة من دورة سيدات الشارقة

جانب من منافسات الدورة في كرة السلة
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تطلعات بتحويل دورة 
“سيدات الشارقة” إلى 

إسالمية أو عالمية

 رئيس المتابعة الفنية ومدير منتخبات السلة اإلماراتية األميري.. لـ “البالد سبورت”:

التميز ـــى  إل الــســلــة  اتـــحـــاد  ــود  ــق ي بـــن عــلــي  الــشــيــخ عــيــســى  ســمــو 

النسخة المقبلة ستشهد إضافة ألعاب أولمبية وال أؤيد كرة القدم
عبدالعزيز بنت  حياة  بقيادة  الدورة  نجاح  في  أساس  ركيزة  البحرين 

حسن علي

برز رئيس لجنة املتابعة الفنية ومدير املنتخبات اإلماراتية لكرة السلة عيل األمريي كأحد أبرز القيادات اإلدارية يف الدورة الرابعة 
لألندية العربية للس��يدات، والتي اس��تضافتها إمارة الش��ارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة قبل شهر، ونجح يف ترؤس واحدة 
من أبرز اللجان يف الدورة، وهذه الثقة مل تأت بفراغ، فهي امتداد ملس��ريته الرياضية الكبرية كالعب وإداري يف اتحاد كرة الس��لة 

اإلمارايت، إضافة إىل حبه لرياضة الرتايثلون وألعاب القوى وكرة اليد.
ولقد كان األمريي عىل تواصل دائم مع البعثة البحرينية ومل يبخل بتقديم أشكال الدعم كافة للوفد البحريني انطالقا من دوره 

يف البطولة؛ ولذا فقد أجرينا معه هذا الحوار لنسلط الضوء عىل عمل لجنته ودوره عموما يف الدورة.

علي 
األميري



أش��اد عض��و املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة عيل رشيف مببادرة ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة، يف 
إطالق دوري سموه للجامعات، مؤكدا 
أن فكرة الدوري تتوافق مع إسرتاتيجية 
وسياس��ات املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة، وه��ذه الفك��رة الرائدة يف 
مج��ال دع��م الط��الب والطالبات عىل 
املس��توى الريايض، والتي أطلقها سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، والذي 
ي��درك متاما أهمية دعم هذه الفئة من 
الش��باب البحرين��ي وتش��جيعهم عىل 
مامرس��ة الرياضة، انطالق��ا من حرص 
س��موه عىل تفعيل هذا الجانب املهم 

يف حياتهم.
وأشار رشيف أن دوري الجامعات مرشوع 
ري��ايض س��يخدم يف تطوي��ر القدرات 
الرياضي��ة ل��دى الطلبة،  واإلمكان��ات 
وسيس��اهم يف ظهور مواهب وعنارص 
ممي��زة يف األلع��اب الرياضي��ة الت��ي 
تش��هدها منافس��ات الدوري، وهذا ما 
سينعكس بدوره عىل ضخ تلك العنارص 
عىل مس��توى األلعاب التي تش��هدها 
هذه الفعالي��ة الرياضية، مبا يحقق لها 
االس��تفادة منهم عىل مس��توى الفرق 
املحلي��ة وكذل��ك املنتخب��ات الوطنية، 
متمني��ا يف الوقت ذاته اس��تمرار هذه 
امللتقى الريايض بني الجامعات، والذي 
يع��زز من القيم االجتامعية، ويزيد من 

أطر األخوة والتواصل واملحبة بني أبناء 
مدن وقرى اململكة، ويساهم يف تعزيز 
مفهوم والثقاف��ة الوطنية لدى الطالب 

والطالبات املشاركني.
وأعرب رشيف عن تقديره للجهود الكبرية 
الت��ي بذلته��ا وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة يف س��بيل تنظي��م ال��دوري 

وإخراجه بحلة تنظيمية زاهية.

العلوم التطبيقية تحرز 
برونزية الطائرة للطالب

متكن فريق جامعة العل��وم التطبيقية 
من تحقيق املركز الثالث يف منافس��ات 
الك��رة الطائرة ضمن منافس��ات دوري 
نارص ب��ن حمد للجامعات يف نس��خته 
األوىل بع��د ف��وزه يف مب��اراة تحدي��د 
املركزي��ن الثالث والراب��ع عىل جامعة 
البحرين الطبية بنتيجة شوطني دون رد 

يف اللقاء ال��ذي أقيم عىل صالة جامعة 
بوليتكنك البحرين.

وبدأت املباراة وس��ط حذر من جانب 
الفريقني من أجل االبتعاد عن االخطاء، 
ولكن رسعان ما س��يطر فري��ق العلوم 
التطبيقية عىل مجريات الش��وط األول 

وس��ط تركيز واضح يف الهجوم وحوائط 
الصد لينهي الش��وط لصالح��ه بنتجية 
25 مقابل 15، ويف الش��وط الثاين حاول 
فريق البحري��ن الطبية تعديل النتيجة 
ومتك��ن م��ن مج��اراة فري��ق العل��وم 
التطبيقية حتى النق��اط االخرية، ولكن 

اللقاء  خربة العل��وم التطبيقية أنه��ت 
لصالحة بنتيجة 25 مقابل 23.

الجامعة األهلية إلى نهائي 
كرة القدم للطالب

حجز فري��ق الجامع��ة األهلية مقعده 
يف نهايئ مس��ابقة كرة الق��دم الصاالت 
“للط��الب”، بعد فوزه املس��تحق عىل 
البحرين  بوليتكن��ك-  جامع��ة  فري��ق 
بخامس��ية نظيف��ة، يف املب��اراة الت��ي 
جمع��ت الفريق��ني ي��وم أم��س األول 
عىل صال��ة مدين��ة خليف��ة الرياضية، 
ضمن منافس��ات الدور قبل النهايئ من 
املسابقة. سجل أهداف اللقاء كل من: 
دعيج خليف��ة يف الدقيق��ة 6، محمود 
الدقيق��ة 13، محم��ود  عبداألح��د يف 
دعيج يف الدقيقة 16، حس��ن الصائغ يف 
الدقيقة 26 ومحم��د خالد يف الدقيقة 
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 بوليتكنك ثالثا في قدم الطالبات

نج��ح فريق نواعم جامع��ة بوليتكنك- 
البحري��ن م��ن حص��د املرك��ز الثالث 
الص��االت  الق��دم  ك��رة  مبس��ابقة 
“للطالب��ات”، بع��د فوزه ع��ىل فريق 
نواعم جامعة العلوم التطبيقية بنتيجة 
مثانية أه��داف مقابل ثالثة أهداف، يف 
املباراة التي جمعت الفريقني يوم أمس 
األول عىل صالة مدينة خليفة الرياضية، 
يف مب��اراة تحدي��د املركزي��ن الثال��ث 
والرابع باملسابقة. سجل أهداف فريق 
بوليتكن��ك الالعبة دع��اء آل محمود يف 
الدقيق��ة 3 و9 و28، إمي��ان الختال يف 
الدقيقة 4 و10 و25 و29 ورزان حمزة 
يف الدقيق��ة 31، في��ام س��جل أهداف 
فريق جامعة العلوم التطبيقية الالعبة 

مريم جناحي يف الدقيقة 6 و30 و32.

 “طالب” يتجول في الجامعات

ش��هدت زي��ارة تعوي��ذة دوري نارص 
بن حمد للجامعات، والتي س��ميت ب� 
“طال��ب” للجامعات تفاع��ال كبريا من 
جان��ب الط��الب والطالب��ات؛ بوصفه 
ميث��ل جانبا مهام م��ن جوانب الدوري 
الذي يحظ��ى مبش��اركة ومتابعة كبرية 
من جان��ب مختلف ط��الب وطالبات 
الجامع��ات. وخ��الل الجول��ة التي قام 
به��ا “طالب” للجامع��ات وجه الدعوة 
اىل الطلب��ة والطالبات؛ من أجل حضور 
املباريات النهائية للدوري والتي ستقام 

يوم غد السبت.

ت��وج فري��ق مدرس��ة الن��ور العاملية 
بلقب مس��ابقة ك��رة الس��لة الثالثية 
للمرحلة اإلعدادي��ة للبنني بعدما هزم 
فريق املدرس��ة الربيطانية بنتيجة 5/4 
يف املواجهة الت��ي جمعتهام يوم أمس 
األول عىل صالة االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة يف إط��ار منافس��ات األوملبياد 
املدريس الخامس، والذي تنظمه اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية بالتعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم.
واستطاع فريق مدرس��ة النور العاملية 
الوصول إىل النهايئ بعدما أطاح بفريق 
مدرس��ة اإلميان يف الدور قب��ل النهايئ 
بنتيجة 11/10، بينام فاز فريق املدرسة 
الربيطانية عىل مدرس��ة اب��ن خلدون 

الوطنية بنتيجة 7/6.
وقدم فريق مدرسة النور العاملية عرضا 
فني��ا متميزا متكن م��ن خالله الصعود 
عىل منصة التتويج بكل جدارة واقتدار، 
ليحصد املركز األول وامليدالية الذهبية، 
في��ام حقق فريق املدرس��ة الربيطانية 
املرك��ز الثاين وامليدالي��ة الفضية، بينام 
أحرز فريق اب��ن خلدون املركز الثالث 
وامليدالي��ة الربونزي��ة بعدم��ا فاز عىل 
مدرس��ة اإلميان 7/5 يف مب��اراة تحديد 

املركزين الثالث والرابع.
ويف املس��ابقة ذاته��ا ع��ىل مس��توى 
املرحلة االبتدائي��ة للبنني، حصد فريق 
مدرس��ة املعارف الحديثة )A( اللقب 
ليتوج باملركز األول وامليدالية الذهبية 
بعدما فاز عىل فريق مدرس��ة املعارف 
الحديثة )B( يف املباراة النهائية بنتيجة 
5/1 لينال األخري املركز الثاين وامليدالية 
الفضية، فيام حقق فريق مدرسة الرشق 
األوس��ط )A( املركز الثالث وامليدالية 
الربونزية بعدما فاز عىل فريق مدرسة 
ال��رشق األوس��ط )B( بنتيج��ة 3/1 يف 
مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع. 
وعقب نهاية املنافس��ات، قام أمني رس 
االتحاد البحريني لكرة السلة عبداإلله 
عبدالغف��ار بتتويج الفائزي��ن باملراكز 
الثالث��ة األوىل يف املرحلت��ني اإلعدادية 
واالبتدائي��ة، وش��ارك يف التتويج مدير 
دائرة املش��اريع باللجنة األوملبية مادن 
الوناس بحضور عدد من أعضاء اللجان 

العاملة يف األوملبياد املدريس.

منافسات السلة للبنات

أس��دل يوم أم��س األول الس��تار عىل 
منافس��ات كرة الس��لة الثالثية ملدارس 

البن��ات، وذل��ك ع��ىل صال��ة االتحاد 
اإلعاق��ة  ذوي  لرياض��ة  البحرين��ي 
وش��هد اليوم الختامي إقامة املباريات 
اإلقصائي��ة، والتي أس��فرت عن تتويج 
فريق مدرسة املعارف الحديثة باللقب 
للمرحلة االبتدائية بعد فوزه يف املباراة 
النهائية بجدارة واستحقاق عىل فريق 
مدرس��ة الشيخة حصة )ب( بنتيجة )5 
- 0(. وكانت مدرس��ة املعارف الحديثة 
قد فازت يف ال��دور نصف النهايئ عىل 
مدرسة الش��يخة حصة )أ( بنتيجة )-6
2(. أما فريق مدرس��ة الش��يخة حصة 
)أ(، فقد متكن من إحراز املركز الثالث 
بعد ف��وزه يف لق��اء تحدي��د املركزين 
الثال��ث والراب��ع عىل فريق املدرس��ة 
الهندي��ة، والذي خرس يف نصف النهايئ 
أمام فريق مدرسة الشيخة حصة )ب( 
)0-2( دون أن يحصل فرصة اللعب يف 

املباراة النهائية.
اإلعدادي��ة،  املرحل��ة  منافس��ات  ويف 
 The Eastern متك��ن فري��ق مدرس��ة
من التتويج عىل حساب فريق مدرسة 
القلب السليم )ب( يف املباراة النهائية.

وكان فريق مدرس��ة The Eastern قد 
فاز يف نصف النهايئ عىل فريق املدرسة 

الهندية )ب( بنتيجة )1-2(، فيام فريق 
مدرسة القلب السليم )ب( جاء تأهله 
بف��وزه يف نص��ف النهايئ ع��ىل فريق 
مدرسة ابن خلدون، والذي ظفر الحقا 
بامليدالي��ة الربونزي��ة يف لق��اء تحديد 

املركزين الثالث والرابع.
وبع��د نهاي��ة املنافس��ات، ق��ام عضو 
مجل��س إدارة االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة عبدالجلي��ل خض��ري ورئي��س 
قسم الخدمات واملراس��م والتتويج يف 
األوملبياد محمد البلويش بتتويج الفرق 

الفائزة باملراكز األوىل يف املرحلتني.

منافسات قوية

أقيمت يوم أمس األول منافس��ات كرة 
القدم للمرحلة اإلعدادية للبنني، وذلك 
عىل املالع��ب الخارجية التابعة التحاد 

الكرة.
ومتكن��ت مدرس��ة ح��وار م��ن تجاوز 
مدرسة املهد )0-5(، فيام فازت مدرسة 
 The Easternعس��كر ع��ىل مدرس��ة
0-3(( وبالنتيجة ذاتها فازت املدرس��ة 
الهندي��ة عىل نيو ميلني��وم، فيام فازت 
املدرسة الربيطانية عىل مدرسة املعارف 

الحديثة )3-1(.

وفازت املدرس��ة الهندية الحديثة عىل 
مدرس��ة )Creativity )3-0، والقل��ب 
املق��دس عىل الرشق األوس��ط )1-0(، 
واملدرس��ة البنغالديش��ية عىل مدرسة 
عبدالرحم��ن كان��و )0-3(، ومدرس��ة 
الحكم��ة عىل مدرس��ة الن��ور )5-4(، 
إضاف��ة إىل ف��وز مدرس��ة اإلميان عىل 

مدرسة رشيفة العويض )5-0(.

حمد ينتزع ذهبية  “الشيش” 

أس��دل الس��تار يوم أم��س األول عىل 
منافسات املبارزة للمرحلتني اإلعدادية 
والثانوية ولكال الجنسني، والتي أقيمت 
ع��ىل صالة اتح��اد اللعبة ب��أم الحصم 
مبش��اركة 23 طالبت وطالبة مثلوا 13 

مدرسة حكومية وخاصة.
وأسفرت نتائج سالح الشيش للمرحلة 
الثانوية للبنني عن ف��وز الالعب حمد 
العط��اوي من مدرس��ة مدين��ة حمد 
باملركز األول، متفوقا يف املباراة النهائية 
عىل الالعب عيل هاين من معهد الشيخ 
ن��ارص بن حم��د، فيام حص��ل الالعب 
س��عود العطاوي من مدرس��ة الش��يخ 
عبدالل��ه عىل املركز الثال��ث، والالعب 
عبدالكريم عيىس من املدرس��ة نفسها 

عىل املركز الثالث مكرر.
ويف س��الح الس��يف للمرحلة الثانوية 
للبن��ات نالت الالعبة م��رام أحمد من 
مدرس��ة أميمة بنت النعامن امليدالية 
الذهبي��ة واملرك��ز األول، متفوق��ة يف 
املباراة النهائية عىل الالعبة دانة خليل 
من مدرسة الشيخة حصة، فيام حصلت 
الالعبة ليىل فردين من مدرس��ة مدينة 
حمد عىل املركز الثالث، والالعبة سمية 
خالد من مدرس��ة أميمة بنت النعامن 

عىل املركز الثالث مكرر.
ويف سالح الش��يش للمرحلة اإلعدادية 
للبنني، حصل الالعب حس��ن الذوادي 
من مدرسة عثامن بن عفان عىل املركز 
األول بتفوق��ه يف املب��اراة النهائية عىل 
زميله باملدرسة نفس��ها الالعب مبارك 
هاين، وج��اء الالعب حم��د املران من 
مدرس��ة عبدالرحمن الن��ارص يف املركز 
الثال��ث، والالعب أحم��د القطان من 
مدرسة اآلفاق الحديثة يف املركز الثالث 
مكرر. وش��ارك يف مراسم التتويج مدير 
والكش��فية  الرياضي��ة  الرتبي��ة  إدارة 
واملرش��دات ب��وزارة الرتبي��ة والتعليم 
عصام عبدالله، ورئيس اللجنة الفنية يف 

األوملبياد املدريس مادن الوناس.

حمد بن  ناصر  يقودها  رياضية  نهضة  ات��ج��اه   في  يسير  ال���دوري 

تتويج أبطال كرة السلة الثالثية باألولمبياد المدرسي الخامس

ل���دى ح��ض��وره م��ن��اف��س��ات ال�����دوري.. ش��رف��ي:

 أس�������دل ال����س����ت����ار ع���ل���ى م���ن���اف���س���ات ال����م����ب����ارزة

فريق مدرسة المعارف الحديثة بطل السلة للمرحلة االبتدائية للبنات أصحاب المراكز الثالثة األولى في كرة السلة للمرحلة اإلعدادية للبنين صورة جماعية للمتوجين في المبارزة

                         اللجنة اإلعالمية

            اللجنة اإلعالمية

شرفي يصافح العبي الجماعة األهليةمن لقاء بولتيكنك البحرين واألهليةمن لقاء العلوم التطبيقية والطبية
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الئحة األطعمة الصحية:
تناول ال�س���مك والدجاج بدون 	•

جلد.
اللح���وم اخلالي���ة من 	• اختي���ار 

الدهون.
والل���ن، 	• احللي���ب  تن���اول 

واللبنة، واجلن قليل الد�سم.
ا�س���تخدام التواب���ل والليمون 	•

والث���وم واخلل مع اخل�س���ار بدالً من 
الزبدة وال�سمن واملايونيز.

الطب���خ 	• اأ�سالي���ب  ا�ستخ���دام 
ال�سحي مثل البخار وال�سلق وال�سوي 
واخلْب���ز ب���دالً م���ن القل���ي واإ�س���افة 

الدهون.
جتنب تناول ال�س���من والزبدة 	•

والدهون احليوانية.
ا�ستخدام زيوت عباد ال�سم�س 	•

والذرة والزيتون.
تن���اول 	• م���ن  التخفي���ف 

والكع���ك، واحللويات  ال�س���وكوالته، 
العربي���ة واملاأك���والت الت���ي حتتوي 

على كميات كبرية من ال�سكريات.
مادة الكول�س���رول هي عن�رص 	•

ا�سا�س���ي ومهم يف ج�س���م االن�س���ان، 
ف���اإن اجل�س���م يف���رز 1000 مل���غ من 
الكولي�س���رول الأداء وظائفه ب�سكل 
جيد. ويتمتع ج�س���م االإن�س���ان بقدرة 
عل���ى تنظيم كمية الكول�س���رول يف 

ال���دم حي���ث ينت���ج املزي���د 
الغ���ذاء  مي���دك  ال  عندم���ا 
بالكميات  ال���ذي تتناول���ه 
املنا�سبة. اإن عملية تنظيم 
الكيميائ���ي  التوحي���د 

للكول�س���رول عملي���ة 

�س���ديدة احل�سا�س���ية، ويتحكم فيها 
اجل�سم بطريقة حمكمة.

بروتين دهني منخفض 
LDL الكثافة

وهو ما ي�سار اإليه بالكولي�سرول 
ال�سار، الأنه ي�ساهم يف تراكم الدهون 
على جدار االأوعية الدموية، ويت�سبب 
ه���ذا يف م�س���كلة ت�س���لب ال�رصايني، 
ويقلل فيها املرونة، ويف حالة جتلط 
كتل ت�سيق ممر ال�رصيان وقد ت�سبب 
نوبة قلبية اأو �س���كتة دماغية، اأي�سا 
قد ت�س���بب مر�س ال�رصيان املحيطي 
الناجت عن جتلط يف �رصايني ال�ساقني.

بروتين دهني عالي 
)HDL( الكثافة

اإلي���ه  ي�س���ار  م���ا  ه���و  و 
بالكولي�سرول النافع، الأنه 

يزيل الكولي�س���رول 
ال�سار من االأوعية 

 ، ي���ة مو لد ا
ويوؤكد اخلرباء 

اأن ال�)HDL( يعم���ل على التخل�س 
من الكولي�س���رول ال�سار يف االأوعية 
الدموي���ة، ويعيدها اإل���ى الكبد حني 
يتم حتويلها الى ف�سالت تفرز خارج 
اجل�س���م، فاإن ربع اأو ثلث كول�سرول 
 ،)HDL(����ال الدم يتنقل بوا�س���طة 
كم���ا يحمي من االإ�س���ابة بنوبة قلبية 
عك����س  عل���ى  دماغي���ة،  �س���كتة  اأو 

الكولي�سرول ال�سار.

األطعمة التي تزيد من 
الكوليسترول النافع

الغني���ة  واالأطعم���ة  ال�س���وفان 
باالألي���اف، مثل الفا�س���وليا والتفاح 
والكمرثي واخلوخ واملوز  وال�س���عري 
ال�س���مك واالأوميغ���ا 3، حيث ي�س���اعد 
تناول ال�س���مك واالأوميغا 3 يف حماية 
القلب، ويخف�س من ن�س���بة االإ�سابة 
بامل���وت املفاجئ، وتن�س���ح جمعية 
القلب االأمريكية بتناول على االأقل 
وجبتني من االأ�سماك اأ�سبوعيا، 
من اأي من االأنواع االآتية 
: �س���مك ال�سلمون، 

املاكري���ل، الرجن���ة، ال�رصدين، التونة 
البك���ورة، �س���مك ال�س���لمون، �س���مك 

الهلبوت.
ع���ني اجلم���ل والل���وز والبن���دق 
والفول ال�سوداين وال�سنوبر وع�سري 

الربتقال وم�رصوبات الزبادي.

أضرار ارتفاع الكوليسترول:
على الرغم م���ن منافعه الكثرية 
اال ان���ه �س���يف ذو حدي���ن، فاأ����رصاره 

اي�سا عديدة ابرزها:

• جلط���ة القل���ب: تعترباأمرا�س 	
القلبخطرية جدا على �س���حة االن�سان 
حي���ث اأن وج���ود ن�س���بة كب���رية م���ن 
الكول�سرول يف اجل�سم يعيق جريان 
الدم يف ال�رصايني خ�سو�س���اً ال�رصايني 
املغذي���ة للقل���ب مما يعيق و�س���ول 
ال���دم اإلى القل���ب واالإ�س���ابة بجلطة 

ت�سلب ال�رصايني.
• مر����س القل���ب: ال���ذي ين�س���اأ 	

ب�س���بب ت�سيق ال�رصايني حيث تتجمع 
الدهون النا�سئة من الكول�سرول يف 
ال�رصايني، وق���د يوؤدي اإلى االإ�س���ابة 

بالذبحة ال�سدرية.
• ح�س���ى الكلى: فقد اكت�س���ف 	

موؤخراً اأن ن�س���بة كبرية من احل�سوات 
يف الكلى �س���ببها الدهون الناجتة من 

الكول�سرول.
• “اجللط���ة 	 ال�رصاي���ني  ان�س���داد 

ارتف���اع  اأن  حي���ث   : الدماغي���ة” 
الكول�س���رول يقلل من االأك�س���جني 
الوا�س���ل اإل���ى الدم���اغ املوجود يف 
ال���دم مما ي���وؤدي اإل���ى ال�س���كتة اأو 

اجللطة الدماغية.
اذاً للكول�س���تريول فوائ���د 	•

ا�����رصاره،  جان����ب  ال����ى  ع����دة 
م����ن  نع����دل  ان  وعلين����ا 

التناول به.

موج���ات  اأك���رث  م���ن  الع�س���ائر 
التغذية ال�س���حية انت�س���اراً يف الوقت 
احل���ايل، وتوف���ر الكثري م���ن �رصكات 
امل���واد الغذائي���ة اأنواع���اً طازجة من 
الع�سائر دون اإ�س���افات، كما ميكن 
اإع���داد تركيب���ات عديدة من ع�س���ائر 
اخل����رصوات والفواك���ه يف البي���ت. لكن 
هناك فوائد �س���حية معينة لع�سري اجلزر 
جتعل���ه من ب���ني اأهم الع�س���ائر الت���ي ينبغي 
تناوله���ا. يحمي تناول ع�س���ري اجل���زر بانتظام من 3 
اأنواع من ال�رصطان يحتوي كوب ع�س���ري اجلزر على 94 �س���عرة حرارية، و2.24 غرام 
م���ن الربوتني، و0.35 غرام من الده���ون، و21.9 غراماً من الكربوهيدرات.واإذا مت 
ع����رص اجلزر بطريق���ة ال حتافظ على االألياف �س���يحتوي الكوب عل���ى 1.9 غرام من 

االألياف و9 غرامات من ال�سكر. وتلعب االألياف دوراً مهماً يف حت�سني اله�سم.

عصير الجزر

مفيد للقلب 

اليوغا 
 اأ�س���ارت مراجع���ة الأبحاث قائم���ة بالفعل 

اإلى اأن الن�س���اء الالئي دخلن مرحلة انقطاع 
الطم���ث، وميار�س���ن اليوغ���ا، ق���د تخ���ف 
لديه���ن اأعرا�س هذه الفرة مثل التعرق 
الليل���ي والهب���ات ال�س���اخنة اأكرث ممن ال 
ميار�س���ن اليوغ���ا. وفح�س فري���ق البحث 

بيانات 1306 ن�س���اء يف 13 جتربة �رصيرية 
خمتلف���ة، وطل���ب م���ن بع����س امل�س���اركات 

ب�س���كل ع�س���وائي ممار�س���ة اليوغا مع عدم منح 
الباقيات اأي عالج اأو اللجوء لنوع خمتلف من التدخل؛ 

مثل التثقيف ال�سحي اأو اأ�سكال اأخرى من التدريبات الريا�سة. 
وتو�س���لت الدرا�سة اإلى اأن اليوغا كانت اأف�سل يف تخفيف اأعرا�س انقطاع الطمث 
والقل���ق املرتبط به���ذه االأعرا�س والهبات ال�س���اخنة والتعرق الليل���ي وجفاف املهبل. 
وقال كبري الباحثني هوجلر كرمير مب�ست�سفى اإ�سن وجامعة داي�سبورج - اإ�سن باأملانيا: 
“كانت هناك بالفعل اإ�س���ارات يف درا�س���ات �س���ابقة اإلى اأن اليوغا قد تكون مفيدة يف 

تخفيف االأعرا�س النف�سية.

ك�س����فت درا�س����ة حديث����ة اأن 
م����ن  معتدل����ة  كمي����ات  �����رصب 
القهوة مبع����دل ثالثة اأو اأربعة 
اأك����واب يف الي����وم، ميك����ن ان 
يفيد �س����حتنا اأكرث من االإ�رصار 

بها. وه����ذا اأمر مه����م اأن نعرفه 
الأن����ه يت����م ا�س����تهالك اأك����رث م����ن 

ملي����اري كوب من القه����وة يوميا يف 
جميع اأنحاء العامل.

وقد اأ�س����ارت درا�سات �س����ابقة اإلى وجود عالقة مفيدة بني 
�رصب القهوة واأمرا�س الكبد . 

وعل����ى هذا النحو اأجرى فريق من جامعة �س����اوثمبتون يف وقت �س����ابق 
نوعني من التحليالت الو�سفية، واحدة تبحث عن العالقة بني �رصب القهوة 
وتليف الكبد واآخر ى بني �رصب القهوة و�رصطان الكبد. ووجدت اأن املخاطر 

كانت اأقل لدى االأ�سخا�س الذين ي�رصبون القهوة بكميات اأكرب.

كثري منا ي�سعى خل�سارة جزء من وزنه، من اأجل �سحة اأف�سل، غري اأن هناك و�سائل ال تخطر على بالك، من بينها الفلفل 
احل���ار ال���ذي يعد غني���ا بالعديد من املع���ادن والفيتامينات مثل فيتام���ني A وفيتامني C، والبيوفالفينويدز، وي�س���اعد 
يف خف�س م�س���تويات الكول�س���رول ال�س���يئ يف الدم ورفع الكول�س���رول اجليد وبالتايل امل�س���اهمة يف تعزيز �سحة القلب 
وال�رصايني، وم�س���اد قوي لاللتهابات، ويحتوي على م�سادات اأك�سدة قوية ت�ساعد يف حماربة ال�رصطانات واالأورام. ويحارب 
احتقان اجليوب االأنفية، ويعالج اآالم الراأ�س وال�س���داع الن�س���في، وينظم م�ستويات ال�سكر يف الدم. ول�سحة اأف�سل ين�سح 

املتخ�س�سون بتناول ما ال يقل عن 5-2 ح�س�س من اخل�رصوات املتنوعة يوميا. 
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اإعداد: طارق البحار

ال تعطــس فــي راحـــة اليـــد

للكوليسترول 
فــوائـــد أيضــــا

لزيت الفول السوداني 
مزايا متنوعة للصحة

اأوردت جملة “اإن �ستايل” االأملانية اأن زيت الفول 
ال�سوداين يتمتع بفوائد جمة لل�سحة واجلمال على حد 

�سواء، ملا يزخر به من مكونات عالية القيمة.
واأو�سحت املجلة املعنية بال�سحة واجلمال اأن زيت 
الفول ال�سوداين، الذي ُي�ستخدم يف املطبخ االآ�سيوي، 
 B1 يع���د كنزاً من الفيتامينات، فه���و غني بفيتامني
وفيتام���ني D وفيتامني E وفيتام���ني K، كما يعمل 
زي���ت الف���ول ال�س���وداين على تن�س���يط �رصي���ان الدم، 

وي�ساعد على جتديد اخلاليا.
 وتكتمل اأو�س���اف الغذاء اخلارق من خالل احتوائه 
على ن�س���بة عالية من “اأوميغا 3” واالأحما�س الدهنية 

غري امل�سبعة.

أطباء يحذرون من إهمال آالم الكتف

عندما تك���ون م�س���ابا بالربد، 
م���ن االأف�س���ل اأن تعط�س يف كمك 
ب���دال من راح���ة اليدي���ن للحيلولة 
دون انت�س���ار اجلراثيم، ح�س���ب ما 
اأوم�س���او”  “اأبوتيكن  ذكرت جملة 

االأملانية املعنية بالعقاقري.
ولتقلي���ل كمي���ة اجلراثي���م يف 
املن���زل، ينبغ���ي على االأ�س���خا�س 
املر�س���ى تهوية الغرف بانتظام. 
االآخ���رون  ي�س���اب  اأن  ولتجن���ب 
بعدوى، ينبغي اأي�سا غ�سل اليدين 
خ���الل  الع���دوى  دون  وللحيلول���ة 
نزالت الربد، ين�سح اخلرباء عموما 
بغ�س���ل اليدي���ن بعد الع���ودة اإلى 
املنزل، وه���ذا ينطبق اأي�س���ا بعد 

ا�ستخدام احلمام وقبل الطهي.

يف بع����س االأحي���ان تهاج���م الكتف اآالم �س���ديدة من دون 
ال�س���قوط اأو التعر����ض حلادث اأو حمل اأغرا����ض ثقيلة، واإذا مل 
تتال�َس هذه االآالم من تلقاء نف�س���ها وت�سببت يف احلد من حرية 
احلركة، فتنبغي ا�ست�سارة الطبيب على الفور، الأنها قد ترجع 
اإلى تاآكل مف�سل الكتف، الذي قد ي�ستدعي اخل�سوع للجراحة.

وقال مدير ق�س���م جراحات الكتف مب�ست�س���فى �س���اريتيه 
بالعا�س���مة االأملانية برلني، الربوفي�سور ماركو�س �سايبل، اإن 
اأ�سباب تاآكل مف�س���ل الكتف غري معلومة على وجه الدقة، لذا 

ال ميكن الوقاية منه.
واأ�س���اف اأن اأعرا�س تاآكل مف�س���ل الكتف تتمثل يف اآالم 
مربحة عند القيام ببع�س االأن�سطة مثل ارتداء جاكيت ب�رصعة اأو 
حماولة و�سع كتاب على الرف العلوي، مع ا�ستحالة النوم على 

الكتف، الذي تهاجمه االآالم، باالإ�سافة اإلى حمدودية احلركة.
واأكد الربوفي�س���ور االأملاين اأنه كلما مت بدء العالج مبكراً، 
كان م���ن املمك���ن ال�س���يطرة عل���ى االآالم وتخفي���ف املتاعب، 
م�س���رياً اإلى اأنه ال ميكن ال�س���فاء ب�سكل تام. وعند ال�سعور باأمل 
يف مف�س���ل الكتف للمرة االأولى، يتعني على امل�ساب متابعة 
حالته لب�س���عة اأيام، ويف هذه املرحلة ميكن اللجوء للم�سكنات 

لتخفيف االأمل.
ولت�رصيع تاأثري امل�س���كن تن�س���ح ال�س���يدالنية االأملانية، 

اأورزوال زيلربريج، بتعاطي القر�س قبل وجبة الطعام مع كوب 
كب���ري من املاء، كما يتعني عدم تعاطي امل�س���تح�رص الأكرث من 
اأربع���ة اأيام من دون ا�ست�س���ارة طبي���ة. واإذا مل تهداأ االأعرا�س، 

فيلزم حينئذ الذهاب اإلى الطبيب.
ويق���وم الطبي���ب باإجراء فح�س �س���امل ملف�س���ل الكتف، 
واإذا مت ت�س���خي�س تاآكل مف�س���ل الكتف، يتم يف البداية اإجراء 
حم���اوالت لتخفيف االأعرا�س عن طريق االأ�س���اليب التحفظية، 
كالع���الج الطبيعي، مع متارين منا�س���بة يف املنزل، باالإ�س���افة 

اإلى امل�سكنات والال�سقات الطبية.
وم���ن جانبه، اأ�س���ار اخت�سا�س���ي الع���الج الطبيع���ي، فيم 
يان�س���ن، اإلى اأن امل�سار الدقيق للعالج يتم حتديده وفقاً لكل 
حالة مر�س���ية على حدة، كما اأنه ال توجد و�س���فة عامة و�ساملة 
للعالج، موؤكداً اأن الهدف من العالج دائماً هو حت�س���ني وظائف 
مف�س���ل الكتف واحلد من قيود احلركة اأو اإبطاء تطور التاآكل 

وتخفيف االأمل.
واإذا مل تفل���ح كل هذه التداب���ري يف تخفيف االأمل، فيمكن 
حينئ���ذ اخل�س���وع للجراحة، مث���ل عملي���ة زراعة الغ����رصوف اأو 
تنظيف املف�س���ل. واإذا كان تاآكل املف�سل قد و�سل بالفعل 
اإل���ى مرحلة متقدمة، فيمكن للطبيب اأن يت�س���اور مع املري�س 

حول اإمكانية االعتماد على مف�سل ا�سطناعي.

تعترب مادة الكولي�س���رول دهنية ومكونا اأ�سا�س���يا يف تكوين 
خاليا اجل�س���م، وتقوم بعدة وظائف يف اجل�س���م، فمنها ما هو مفيد 
واآخر �س���ار، و�س���نتحدث يف مقالنا ه���ذا عن فوائد الكولي�س���رول 

واأهميته، وعن االأ�رصار التي يخلفها.
من الواج���ب علينا ان نتبع نظاما غذائي���ا معتدال و متوازنا من 
�س���اأنه ان يبعد عن���ا االأ�رصار ال�س���حية اخلطرة، واعطاءن���ا مكونات 

مفيدة ت�ساهم يف احلفاظ على �سحتنا.
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اأو�صك الفنان ع���ادل اإمام على االنتهاء من ت�صوير 
م�صل�صله الرم�صاين ملو�صم 2018 “عوامل خفية”، حيث 
كان قد بداأ العمل عليه من فرتة لكي ينجزه قبيل �صهر 
رم�صان بوق���ت كاف، وهو ال يرتدد يف التقاط �صور مع 

فريق عمل امل�صل�صل نظ���را ملحبتهم الكبرية له، ولكن 
اآخ���ر �صورة ن����رت م���ن الكوالي�س اأث���ارت اجلدل حيث 
ب���دا فيها الزعيم بتجاعي���د وا�صحة جدا، وعالمات الكرب 

ظهرت ب�صدة على هيئته.
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ماجالن يكت�صف الفلبني.

1922
االإعالن ع���ن ا�صتقالل م�رص 

من قبل الربيطانيني.

 1968
جمزرة ماي الي.

1977
اللبناين  ال�صيا�صي  اغتيال 
التقدمي  احل���زب  ورئي�س 
والقائ���د  اال�صرتاك���ي 
ال���درزي كم���ال جنبالط يف 
كم���ني م�صلح عل���ى طريق 

بعقلني - دير دوريت.

1988
حلبج���ة  مدين���ة  ق�ص���ف 
من  بالكيم���اوي  الكردي���ة 
قب���ل الق���وات العراقي���ة، 
وراح �صحي���ة هذه احلادثة 
م���ن  �صخ����س   5000
املدني���ني بينه���م ن�صاء و 

اطفال و �صيوخ.

 1989
ع���ودة طابا اإل���ى ال�صيادة 
امل�رية وذلك برفع العلم 

امل�ري.

 1990
دبلوما�صية  عالقات  اإقامة 
ال�صوفييتي  االحت���اد  بني 

والفاتيكان.

 1868
مولد مك�صي���م غوركي، 

اأديب رو�صي.

 1953
�صتاملن،  ريت����رارد  مولد 
الربجميات  حركة  موؤ�ص�س 

احلرة.

مسافات

ريـــم أرحمـــه فـــي 
“الخطـــايــــا العشــــر”

فهد حسين ونجم في مؤتمر القدس العربية

حياة الفهد في الفيلم السعودي “نجد”

برنامـج اكتشـاف المواهـب

ت���وؤدي املمثل���ة رمي ارحمة اأحد 
امل�صل�ص���ل  يف  الرئي�ص���ة  االدوار 
اخلليج���ي اخلطاي���ا الع����ر، وي�صم 
امل�صل�ص���ل يف بطولت���ه نخب���ة م���ن 
الفنانني، بينهم عبداهلل بو�صهري، 
روان امله���دي، �صع���ود بو�صهري، 
عبداملح�صن النم���ر، هيفاء ح�صني، 
قحطان القحط���اين، نور اآل ال�صيخ، 
عب���داهلل مل���ك، فاطم���ة احلو�صني، 
ب���ن  �صه���ري  التون�صي���ة  الفنان���ة 
عم���ارة، وه���و م���ن اإنت���اج املمث���ل 
قحط���ان القحط���اين، ويق���ع يف 40 

حلقة و�صيعر����س يف �صهر رم�صان 
املقبل.

ويت���م ت�صوي���ر م�صاه���ده بني 
وال�ص���ودان،  البحري���ن  مملك���ة 
الكات���ب  تاألي���ف  م���ن  امل�صل�ص���ل 
البحرين���ي ح�صني امله���دي واإخراج 
ويحم���ل  العل���ي،  عل���ي  البحرين���ي 
العدي���د م���ن الق�صاي���ا االجتماعية 
ذات البع���د االإن�ص���اين واالجتماعي، 
بينه���ا ن���دم االإن�ص���ان ع���ن االأخطاء 
ال���ذي يقرتفه���ا يف حيات���ه ويدفع 

ثمنا باهظا من عمره من اأجلها.

التنمي���ة  جمل����س   - املنام���ة 
االقت�صادية: �صتق���دم فرقة “لكويد 
حفلته���ا  البحريني���ة  واأ�صدقاوؤه���م” 
املو�صيقية املرتقبة يف خليج البحرين 
�صم���ن فعاليات ال���دورة الثالثة ع�ر 
ملهرج���ان ربيع الثقافة وذلك يف يوم 
ال�صب���ت املوافق 17 مار�س 2018 يف 

ال�صاعة الثامنة والن�صف م�صاًء.
و�صي�صل���ط احلف���ل ال�ص���وء على 
البحريني���ني  الفنان���ني  م���ن  ع���دد 
باعتباره���م �صيوفاً خا�صني يف حفلة 
فرق���ة “لكوي���د واأ�صدقاوؤهم” حيث 
�صيك���ون اجلمه���ور عل���ى موع���د مع 
اأم�صي���ة ا�صتثنائية وممي���زة. وتعترب 
الفرقة اإحدى اأك���رب الفرق البحرينية 
“ال���روك”  مو�صيق���ى  تق���دم  الت���ي 
و”الب���وب” يف اململكة والتي اأ�ص�صت 
له���ا �صمعة جيدة من خ���الل احلفالت 
الت���ي اأحيتها يف مراف���ق خمتلفة من 

اململكة.
م���ن  العدي���د  هنال���ك  وكان���ت 
امل�صاركات املميزة لفرقة “لكويد” 
عل���ى ال�صعي���د االإقليم���ي ممثل���ة يف 
املغن���ي البحرين وموؤلف االأغاين عالء 
غوا�س وعازف ال�صاك�صوفون عبداهلل 
حاج���ي اللذي���ن �ص���اركا يف الن�صخ���ة 
الثامنة م���ن مهرجان القاه���رة للجاز 
يف اأكتوب���ر 2016، كم���ا كان���ت لهما 
م�صارك���ة موؤخراً يف اململك���ة العربية 
االأول���ى  االنطالق���ة  م���ع  ال�صعودي���ة 

ملهرجان “غروفز جاز” يف الريا�س.
وتاأ�ص�ص���ت فرق���ة “لكوي���د” مع 
“البا����س”  ع���ازف  مواه���ب  اندم���اج 

واملغن���ي اأحم���د القا�ص���م م���ع عازف 
“الغيت���ار” اأحم���د عبدالعزي���ز وقارع 
الطبل عبدالرحم���ن مال اهلل مع عازف 
 2004 ال�صم���الن يف  “البيان���و” خالد 
ليوؤ�ص�ص���وا جميع���اً فرق���ة ملو�صيقى 
“الموفيدا”  اجل���از الالتيني���ة با�ص���م 
التي اأطرب���ت اجلمه���ور باأدائها على 
م���دى عقد م���ن الزمان، ليت���م بعدها 
لفرق���ة  جدي���دة  لهوي���ة  التاأ�صي����س 

مب�صمى “لكويد” يف العام 2014.
“لكوي���د  فرق���ة  وت�ص���كل 
واأ�صدقاوؤه���م” لوح���ة ف�صيف�صائي���ة 
اأ�ص���داء  يحم���ل  ومزيج���اً  مذهل���ة 
م���ن  الفنان���ني  لكب���ار  مو�صيقي���ة 
اأمث���ال بوب م���اريل، و”ذي بولي�س”، 
و�صانتان���ا، وبينك فلوي���د، و�صتيلي 
دان �صمن فرق���ة مو�صيقية واحدة ال 
توؤمن باالأنواع املو�صيقية وتركز جل 

اهتمامه���ا ب���االأداء املو�صيقي اجليد، 
حيث اأ�صدرت الفرق���ة األبومها االأول 

يف العام 2016.
وينظ���م ه���ذه الفعالي���ة جمل����س 
التنمي���ة االقت�صادي���ة، حي���ث يعترب 
الدخ���ول اإل���ى ه���ذه الفعالي���ة جماناً. 
ومن���ذ انطالقته قبل ثالث���ة ع�رص عاماً، 
اأ�صب���ح مهرجان ربي���ع الثقافة اليوم 
عالم���ة ب���ارزة يف روزنام���ة الفعاليات 
التي تزخ���ر بها مملكة البحرين، حيث 
ي�صاه���م املهرج���ان �صنوي���اً يف تنمية 
قط���اع ال�صياحة احلي���وي يف اململكة. 
وقد ارتفعت اأع���داد الزوار الوافدين 
اإل���ى اململك���ة عل���ى اأ�صا����س �صنوي، 
حيث بلغ ع���دد ال�صياح الوافدين اإلى 
12.7 ملي���ون  2017 م  البحري���ن يف 
�صائ���ح وذل���ك باملقارن���ة م���ع 12.2 

مليون �صائح يف العام 2016.

اأق���ام �صالون م�ص���ق لل�صعر اأول���ى براجمه 
ال�صعري���ة لع���ام 2018 وذلك يف م�ص���اء الثالث 
ع�ر م���ن مار����س، حمتفًيا باملجموع���ة ال�صعرية 
“ثالثون بح���ًرا للغرق” لل�صاعر البحريني الكبري 
قا�ص���م حداد، وقد �صم���ت الفعالية اإلقاء وغناء 
وج���اءت  املنتق���اة،  الق�صائ���د  م���ن  ملجموع���ٍة 
ب�صكِلها املغاير لتنق���ل ال�صعر من حيز ال�صاعر 

اإلى حيز املتلقي. 
�ص���ارك يف الفعالية املو�صيق���ي البحريني 
حممد املرباطي عرب تلح���ني وغناء جمموعة من 
االأغ���اين مب�صارك���ة املغني���ة �صو�ص���ن ال�صائغ، 
وع���ازف الكم���ان ال�صع���ودي ح�ص���ني عب���داهلل، 
عازف اجليت���ار عبداهلل ال�صف���ار وعازف البي�س 
خلي���ل حممد، كما عزف املرباط���ي الهارمونيكا 
والكيب���ورد اإل���ى جانب غنائ���ه، اأم���ا بخ�صو�ِس 
ال�صعر فقد �صارك ال�صاع���ر ح�صني اأبو�صفوان، 
�صيد اأحم���د العلوي، زينب مر�صي، مالك لطيف 
وجمان���ة الق�ص���اب. كما لق���ت الفعالي���ة اإقبااًل 

كبرًيا من اجلمهور الذي و�صل اإلى 200 �صخ�س 
م���ن املهتمني بالثقافة والفن من داخل وخارج 
البحرين، واأ�ص���ار املنظم العام للفعالية ح�صني 
اأب���و �صفوان اأن الف�صل الكب���ري يف هذا االإقبال 
يع���ود للجه���د والوقت الذي بذل���ه امل�صاركون 
للو�ص���ول لتل���ك النتيجة خا�صة م���ع التحديات 
التي تواجهها الربامج الثقافية من هذا النوع. 

كم���ا وج���ه ال�صاع���ر قا�ص���م ح���داد يف ختام 
الفعالية �صكره جلمي���ع ال�صباب القائمني على 
ه���ذه الفعالية وقال يف هذا ال�صاأن “اأنني اأ�صمع 
ق�صائدي باأ�صوات ال�صباب، هذا يعطيني عمًرا 
جديًدا يجعلن���ي اأحتدى الفيزياء التي بلغت بي 

ال�صبعني من العمر”.
جتدر االإ�صارة اإلى اأّن م�صاحة م�صق للفنون 
تقيم �صتى اأنواع الفعالي���ات املتنوعة، وت�صم 
العدي���د م���ن املجموع���ات املهتم���ة بالثقاف���ة 
والفن يف خمتل���ف التخ�ص�صات كال�صعر والفن 

الت�صكيلي واملو�صيقى وغريها. 

“حنظلة موجًها  البوصلة إلى فلسطين” في مركز الفنون
“ه���ذه البو�صلة ت�صري دائماً اإلى فل�صطني” 
عن���وان املعر����س املقام حالي���اً يف مركز الفنون 
�صمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة وامل�صتمر 
حت���ى نهاية ال�صهر اجلاري، م�صلط���اً ال�صوء على 
القد����س -عا�صمة الثقاف���ة االإ�صالمي���ة الدائمة 
– وذل���ك بعر����س اأعم���ال ر�ص���ام الكاريكات���ري 
الفل�صطين���ي “ناج���ي العل���ي” للم���رة االأولى يف 

مملكة البحرين.
ر من  اجلدي���ر بالذكر اأن “العلي” كان قد ُهجِّ
فل�صطني وهو يف العا�رصة من عمره حيث مل يعرف 
اال�صتقرار منذ ذلك الوقت، كما مت اعتقاله عدة 
م���رات وكان يق�صي وقته بالر�ص���م على جدران 
الزنزانة، كما انه كان قد ابتكر �صخ�صية “حنظلة” 
الذي بات ميثل توقيعاً لهُ على معظم ر�صوماته، 
و”حنظلة” هو �صب���ي يف العا�رصة من عمره مديراً 
ظهرُه وعاقداً يديه خلفه، وهو ميثل الفل�صطيني 
املع���ذب والقوي رغم كل ال�صعاب التي تواجهه 
فهو �صاهد �صادق على االأحداث وال يخ�صى اأحداً، 
كما اأن “ ناجي” قال عنه: )ولد حنظلة يف العا�رصة 
يف عمره و�صيظل دائما يف العا�رصة من عمره، ففي 
تل���ك ال�صن غ���ادر فل�صطني وح���ني يعود حنظلة 
اإلى فل�صط���ني �صيكون بعد يف العا����رصة ثم يبداأ 
يف الك���رب، فقوانني الطبيع���ة ال تنطبق عليه الأنه 
ا�صتثناء، كما هو فقدان الوطن ا�صتثناء. واأما عن 
�صبب تكتيف يديه فيق���ول ناجي العلي: كتفته 
بع���د ح���رب اأكتوب���ر 1973 الأن املنطق���ة كانت 
ت�صه���د عملية تطويع وتطبي���ع �صاملة، وهنا كان 
تكتيف الطف���ل داللة على رف�ص���ه امل�صاركة يف 
حلول الت�صوي���ة االأمريكية يف املنطقة، فهو ثائر 

ولي�س مطبع(.
 كما كان قد ابتكر �صخ�صيات اأخرى تكررت 
يف ع���دٍد من ر�صومات���ه مثل �صخ�صي���ة “فاطمة” 
املراأة الفل�صطيني���ة، وزوجها الكادح واملنا�صل 

النحيل ذي ال�صارب. 
و مت اغتي���ال “ناج���ي العلي” حت���ت ظروف 

غام�صة يف لندن العام 1987.

    BUZZ      
أحداث

جتري ه���ذا الي���وم ات�ص���االت ناجحة 
ببع�س ال�ركات.

هل تعتق���د اأن �صحتك عل���ى خري ما 
يرام؟. 

حاول مل ال�صمل واإ�صالح االأخطاء هذه 
االيام.

ت�صتعي���د ن�صاطك بع���د تعافيك من 
وعكة ب�صيطة. 

ك���رة العم���ل تبعدك اإلى ح���د ما عن 
اال�رة.

ابتع���د عن االأماك���ن ال�صاخبة وابحث 
عن الهدوء.

االبتعاد عن الع�صبية هو االأف�صل يف 
الوقت الراهن.

ويوؤدي ح�صورك دوراً مهماً يف اإقناع 
كبار امل�صوؤولني.

يف  املهم���ة  لالأم���ور  التف���رغ  ح���اول 
العمل.

ال تتم���اَد يف ال�صه���ر اأو اإهم���ال نظام 
تغذيتك.

ال حت���اول التخل�س من االآخرين بغية 
حتقيق االأهداف. 

ابتع���د قليالً عن ال�صج���ة وتردد اإلى 
اأماكن هادئة. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

ي�صارك كل م���ن الناقد واالأدي���ب فهد ح�صني 
واالأدي���ب را�صد جنم م���ن ا�رصة االأدب���اء والكتاب يف 
فعالي���ات موؤمتر مدين���ة القد�س العربي���ة: املكان 
واملكانة خالل الفرتة من 14 اإلى 16 اإبريل املقبل 
يف اأبوظب���ي وال���ذي ينظمه االحت���اد الع���ام لالأدباء 
والكتاب الع���رب بالتعاون مع احت���اد كتاب واأدباء 
االإم���ارات ويح�رصه جمموعة كبرية م���ن االدباء واأهل 
الفكر م���ن كافة اأرجاء الوط���ن العربي و�صيحت�صن 
املوؤمت���ر مهرجان���ا �صع���ري يحم���ل ا�ص���م “ حممود 
دروي�س” بتوقيع كبار ال�صعراء العرب واالإماراتيني 
وذلك مبنا�صبة مرور ع�ر �صنوات على رحيل ال�صاعر 

دروي�س. 
اإ�صاف���ة اإلى ن���دوات فكرية تتعل���ق بالق�صية 
الفل�صطينية مثل مدين���ة القد�س: الن�صاأة والتطور 
)روؤي���ة تاريخي���ة(، مدين���ة القد����س مكان���ا ومكانة 

ديني���ة- ق���راءة مقارن���ة، مدين���ة القد����س: ق���راءة 
ال�صخ�صي���ة م���ن خالل ال���رتاث، ال�راع���ات الدينية 
وال�صيا�صي���ة ح���ول مدين���ة القد����س ع���رب التاريخ، 
ال���رتاث  يف  القد����س  ومكان���ة  العمري���ة  العه���دة 
االإ�صالم���ي، مدينة القد�س: �صاحة �رصاع احل�صارات، 
الع���رب يف القد����س ما قب���ل االحت���الل االإ�رصائيلي، 

التغ���ريات الدميوغرافي���ة الت���ي اأدخله���ا االحتالل 
على القد����س، مدينة القد�س: قراءة يف االتفاقيات 
والقرارات الدولية حول املدينة املقد�صة، متثالت 
مدين���ة القد����س يف الثقاف���ة العربي���ة املعا����رصة، 
م�صتقبل مدينة القد�س.. م�صتقبل ال�رصاع العربي-

االإ�رصائيلي، والقد�س يف االأدب العاملي.

انتهت الفنانة القديرة حياة الفهد من ت�صوير 
فيلم “جن���د” وه���و اأول فيلم �صع���ودي يعر�س يف 
اململك���ة العربية ال�صعودية بعد الت�ريح ببناء دور 
العر����س يف ال�صعودية. و�ص���ورت اأحداثه يف القرية 
الرتاثي���ة ببلدة �صدو�س �صمال منطقة الريا�س ويف 
الكوي���ت. تبلغ م���دة الفيلم �صاعة ون�ص���ف ال�صاعة 
وه���و من تاألي���ف واإنتاج خال���د الراجح وم���ن اخراج 

�صمري عارف. 

ويتح���دث الفيلم عن حقبة حم���ددة من تاريخ 
اململك���ة ويحم���ل ا�ص���م ال�صخ�صي���ة الرئي�صة جند. 
وتدور اأحداثه يف جند يف خم�صينات القرن املا�صي، 
وحتكي االأحداث ق�صة حب ب���ني فتاة و�صاب ت�رصد 
تفا�صيله���ا بطل���ة العمل جن���د التي تلع���ب دورها 
الفنانة الفه���د، ومتثلها يف �صبابه���ا الوجه اجلديد 
الفنان���ة ال�صابة امتنان حمم���د مع بطل الفيلم ماجد 

مطرب يف دور خالد.

مب�صارك���ة مواهب من مملكة البحرين وم���ن دول جمل�س التعاون )اململكة 
العربي���ة ال�صعودية، االإم���ارات العربية املتحدة( ومن ال���دول العربية واالأجنبية 

)م�ر، االأردن، ، فل�صطني، وباك�صتان(.
وم���ن جمي���ع الفئ���ات العمري���ة وم���ن اجلن�صني، وبح�ص���ور جلن���ة التحكيم 
املتخ�ص�صة رئي�صة جمعية متواجدي���ن الفنانة البحرينية �صيماء �صبت ومدر�س 
متثيل مبدر�صة املوجة ال�صابعة لتعليم الفنون املخرج جمعان الرويعي وا�صتاذ 
م�صاع���د بجامعة البحرين تخ�ص�س اإذاع���ة وتلفزيون حممد ال�صيد وعازف فلوت 
وموؤلف مو�صيق���ي ورئي�س ق�صم املو�صيقى والفن���ون ال�صعبية بهيئة البحرين 

للثقافة واالآثار الفنان اأحمد الغامن.
وتنظم �ركة فني مارك كوميونيكي�صن بال�راكة االإ�صرتاتيجية مع �صندوق 
العمل متكني برنام���ج اكت�صاف املواهب اجلديدة �صمن مناف�صة قطاع االأعمال 
“حت���دي رواد 2018” وذل���ك اليوم اجلمعة املوافق 16 مار����س 2018 ال�صاعة 

5:30 ع�راً حتى 8:30 م�صاء على م�رصح �صوق الب�صطة.

طاهرة جعفر
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ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 2018
 “لكــويــد وأصدقاؤهــم” يقــدمــون 

حفلهــم الموسيقــي بخليــج البحــريــن

عن أمسية “ثالثون بحًرا للغرق” 
قاسم حداد: هذه األصوات أعطتني 

عمًرا يجعلني أتحدى به الفيزياء 

• فرقة لكويد	

• رمي ارحمه 	

حمرر م�سافات

• •فهد ح�صني	 را�صد جنم	

• حياة الفهد	

• •�صيماء �صبت	 جمعان الرويعي	



احتفال املوريتانيات بالطالق.. ظاهرة م�ستمرة

 تنفرد الن�س����ء يف موريت�ني����، دون� عن بقية الع�مل العربي، بظ�ه���رة االحتف�ء ب�لطالق، وي�أتي هذا 
االحتف�ء كنوع من التع�طف لرفع قيمة املراأة وعدم التقليل من �س�أنه�، بح�سب اآراء الكثريين من �سك�ن 
البالد وتقوم �سديق�ت املطلقة واأفراد اأ�رشته� ب�إظه�ر الفرح، خ�سو�س� يوم انته�ء العدة ال�رشعية الذي 
يعد عيدا ب�لن�س���بة لهن، تتزين فيه الن�س���وة ويزرك�س���ن اأي�ديهن واأقدامهن ب�حلن�ء وتتع�لى اأ�سوات 
االحتف�الت كم� لو اأنه حفل زف�ف. ويتم االحتف�ء ب�ملطلقة يف اأحد من�زل �سديق�ته� اأو اأق�ربه�، وتتلقى 

فيه تلك ال�سيدة هداي� من االأق�رب وال�سديق�ت وبن�ت احلي.
وبع�ض الن�س����ء يعتربن اأن طالقهن م���ن رج�ل عدة يعترب معي�را للجم����ل واحلب واأنهن مرغوب�ت 
اأك���ر. ويرج���ع اخلرباء االجتم�عي���ون ظ�هرة االحتف����ء ب�لطالق اإلى اعتم����د الفت�ة املوريت�نية اأ�س��ًس���� 
على والدها واإخوتها حتى بعد زواجها، مو�س���حني اأن الت�س���اهل املفرط للمجتمع جتاه املراأة املطلقة 

و�سعوره� بتوفر حم�ية ث�نية قد يدفعه� اإلى طلب الطالق الأتفه االأ�سب�ب.
وي�س���يف اخلرباء اأن من االأ�سب�ب وقوف االأهل يف �سف املطلقة يف ح�ل رغبت يف االنف�س�ل ظ�ملة 

ك�نت اأم مظلومة، اإذ اإنهم يعتربون اإه�نته� اإه�نة جلميع اأفراد ع�ئلته�.
ومع ارتف�ع ن�سبة التعليم لدى الن�س�ء، وانت�س�ر الوعي داخل اأو�س�طهن، بداأت هذه املظ�هر تختفي 
وذه���ب البع�ض اإل���ى التقليل من غلو االحتفال بها خ�سو�س���ا يف العا�س���مة نواك�س���وط وبع�ض املدن 
الكب���رية االأخ���رى يف البالد. وب�تت تنت�رش املنظم�ت املدافعة عن حقوق املراأة، واأ�س���بح بع�ض الن�س���وة 
يف�سلن الذه�ب اإلى املح�كم والدخول يف حم�كمة الزوج لنيل حقوقهن وحقوق اطف�لهن بدل التظ�هر 
ب�لف���رح. ورغ���م كل ذلك تبقى ع�دة االحتق�ء ب�لطالق مرت�س���خة يف املجتمع����ت الريفية وبع�ض املدن 

الداخلية، التي تت�سم املراأة فيه� ب�لتعفف عن مالحقة الزوج يف اأروقة املح�كم. 

اأملا�س و�سبائك ذهب تت�ساقط من طائرة خالل اإقالعها
 فق���دت ط�ئ���رة م���ن ط���راز An-12 ب����ب 
قمرته� الي�رشى اأثن�ء اإقالعه� من مدينة ي�كوت�سك 
�رشقي رو�س���ي�، وا�س���تمرت يف حتليقه� مع تن�ثر 

�سبائك ذهبية منها على مدرج االإقالع والهبوط.
اأم����ض   Telegram-112 قن����ة  ون����رشت 

اخلمي�ض �س���ورة ل�س���ب�ئك الذهب املتن�ثرة على 
املدرج.

وق����ل م�س���در يف املكت���ب ال�س���ح�يف ملط�ر 
ي�كوت�س���ك، اإن ط�ئرة ال�س���حن املذك���ورة ت�بعة 

ل�رشكة طريان “نيمبو�ض”.

واأ�س���اف اأن التيار الهوائي ال�سديد خلع باب 
قمرة ال�سحن الي�رشى، وبعد ذلك قرر الط�قم قطع 
الرحل���ة، وهبط���ت الط�ئ���رة ب�أم�ن يف مط����ر بلدة 

م�ج�ن، على بعد 12 كيلومرتا من ي�كوت�سك.
واأ�س����رت القن�ة اإلى اأن الط�ئرة ك�نت حتمل 

خالل رحلته� حوايل 10 اأطن�ن من �سب�ئك الذهب 
والبالتني و�سحنة من االأملا�ض.

وبعد ذلك طوقت ال�رشطة املدرج جلمع وجرد 
ال�س���ب�ئك املتن�ثرة ويجري التحقيق يف اأ�س���ب�ب 

احل�دث.

خ��در  اأمريك��ي  طي��ار 
م�ساعدته واغت�سبها

رفعت م�س�عدة طي�ر يف �رشكة طريان اأال�سك� 
االأمريكية، دعوى ق�س����ئية تتهم فيه� طي�ًرا من 

زمالئه� بتخديره� واغت�س�به�.
ووفق تف��س���يل الدع���وى، حدث���ت الواقعة 
اأثن�ء ق�س����ء الطي�ر وم�س����عدته بيت���ي بين�، ليلة 

خالل مه�م الطريان يف مدينة ميني�بولي�ض.
وق�ل���ت م�س����عدة الطي����ر الت���ي عمل���ت من 
قب���ل يف قي����دة مروحي�ت ع�س���كرية اأثن����ء مه�م 
قت�لية يف اأفغ�ن�س���ت�ن مع اجلي����ض االأمريكي، اإن 
زميلها الطيار و�س���ع مادة خمدرة يف �رشابها اأثناء 
وجودهم���� يف م���ك�ن ع�م، وفج�أة اأح�س���ت بثقل يف 
راأ�سه�، وا�س���تيقظت لتجد نف�سه� يف غرفة نومه 

وعلى �رشيره، نقاًل عن موقع “فوك�ض نيوز”.
وا�س���تهدفت ال�س���حية )39 ع�ًم�( ب�لدعوى 
�رشك���ة الطريان التي ال يزال الطي����ر الذي تتهمه 
باغت�س���ابها يعم���ل �س���من اأطقمه���ا. وك�س���فت 
ال�س���حية عن اأن واقعة اغت�س�به� تعود اإلى �سهر 
يونيو 2017، وك�نت اأثن�ء مهمة عمل. اأم� الطي�ر 

فهو متزوج ويبلغ من العمر 50 ع�ًم�.
م���ن ج�نبه����، اأعلن���ت املتحدثة ب��س���م �رشكة 
طريان اأال�سك� اآن جون�سون اأن ال�رشكة “تتع�مل مع 
هذا التحقيق على نحو جدي”، م�سرية اإلى “اإيق�ف 
���ا  الطي���ار عن العمل حلني انتهاء التحقيق؛ حر�سً

على اأمن و�سالمة الرك�ب واأطقم الطريان”.

خماطر  يزيد  التدخني 
�سعف ال�سمع

التدخ���ني  ب���ني  ياباني���ة  درا�س���ة  ربط���ت 
واالإ�س�بة ب�سعف ال�سمع، اإذ تزداد ن�سبة التعر�ض 
لالإ�س���ابة عند املدخنني مقارن���ة بغري املدخنني. 
وق����م الب�حث���ون بفح����ض بي�ن����ت نح���و 50 األف 
عامل ياباين غري م�سابني ب�سعف ال�سمع، ترتاوح 
اأعمارهم بني 20 و64 ع�م�. وبعد مت�بعة ا�ستمرت 
8 �س���نوات، اأ�س���يب م� يربو على 5100 ب�سعف 
ال�سمع، بح�س���ب “رويرتز”. وك�سفت الدرا�سة عن 
اأن املدخنني اأكرث عر�س���ة بن�سبة 60 % لالإ�س�بة 
ب�س���عف ال�سمع يف الرتددات الع�لية، الذي يجعل 

من ال�سعب فهم الكالم يف اأجواء �س�خبة.
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األخيرة
قط ينتقي اأجمل الزهور ويهديها ل�ساحبته

 
ن�رشت اإيلي ه�ميلتون بع�ض ال�سور عرب ح�س�به� على موقع “تويرت” للتوا�سل االجتم�عي، لقّطه� الذي تعلم 
انتق�����ء الزهور واإهداءه� له�. ووفق� للفت�ة، ف�إنه ب�س����بب الوزن الزائد للقط، توقف عن �س����يد الفئران والطيور، 
بينما وقع اختياره على الزهور. ويخرج القط يف الربيع وال�س����يف اإلى حديقة املنزل، وينتظر �س����قوط الزهور على 
االأر�ض، ومن ثم يجلبها اإلى املنزل. واأكدت الفتاة اأن القط ينتقي الزهور بتمعن �س����ديد ليجلب اأجملها. وي�س����ار 

اإلى اأن من�سور الفت�ة انت�رش ب�سكل كبري على االإنرتنت وح�سد نحو 230 األف اإعج�ب، واأكر من 86 األف تعليق.

 Social
media

بث مقتل رجل.. مبا�سرة 
على “في�سبوك”

 ك�س���فت ال�رشطة االأمريكية عن مقتل رجل يف �س���يك�غو خالل قي�مه ببث فيديو 
مب��رش على موقع في�سبوك.

وتعر�ض اأنطونيو بريكنز �ساحب ال� 28 ع�م� للقتل، بعد اأن مت اإطالق الن�ر على 
راأ�سه وعنقه.

وظل الفيديو على في�س���بوك حتى بلغت ن�سبة م�س�هدته املليون، كم� تعد هذه 
املرة الث�نية يف اأقل من 3 اأ�س���هر التي يبث فيه� م�س���هد اطالق الن�ر على في�سبوك. 

ومل تعلن ال�رشطة اإلقاءها القب�ض على اأي م�ستبه به يف كال الق�سيتني.
ويظه���ر يف الفيديو بريكنز وجمموعة من االأ�س���خ��ض يتحدثون، قبل اأن ي�س���مع 
دوي اإط���الق ن�ر، ثم وقع جه�ز املوب�يل على ع�س���ب ملطخ ب�لدم�ء و�س���ط اأ�س���وات 

�رشاخ وبك�ء.
وظل الفيديو معرو�سا يف في�سبوك مع ر�سالة حتذير ب�ساأن حمتواه العنيف جدا.
وتعد �سيكاغو من �سمن املدن التي ت�سهد اأعلى معدالت جرائم اإطالق النار، اإذ 

�سهد العام املا�سي فقط اأكرث من 500 جرمية قتل.

 اإحدى امل�س�رك�ت يف املهرج�ن الوطني للزي التقليدي يف طرابل�ض

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض االإدارة
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الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ض معتدل ويتحول اإلى 
غ�ئم جزئي� مع فر�سة لت�س�قط 

اأمط�ر عند امل�س�ء.

الري�ح متقلبة االجت�ه من 5 اإلى 10 
عقد وتتحول اإلى جنوبية �رشقية 

وت�سل من 12 اإلى 17 عقدة احي�ن�.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني ومن 2 
اإلى 4 اقدام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة 

العظمى 33 وال�سغرى 21 درجة مئوية.

قدم اأورك�س���رتا “�س���وكميونغ للك�ي�غم” 
الك���وري، م�س����ء االأربع����ء، جمموع���ة متنوع���ة 
ووا�سعة من املقطوع�ت املو�سيقية املعزوفة 

ب�لك�مل على اآلة الك�ي�غم الكورية االأ�س���يلة، 
وذلك �س���من مهرج���ان ربيع الثقاف���ة الثالث 
ع����رش، الذي تنظم���ه هيئ���ة البحري���ن للثق�فة 

والرتاث.
االأغني���ة الرتاثي���ة “ تبني عين���ي”، ك�نت 

هدي���ة الفرق���ة للجمه���ور البحرين���ي يف بداية 
احلفل، وك�ن م�س���ك اخلت����م اأغنية “عنوا على 
الب����ل ع�رشية”، الت���ي تف�عل معه���� اجلمهور 
بحم��ض، وهو ي���ردد “جوووووت�”، وهي كلمة 

كورية تعني “رائع”.

بدور املالكي من ال�شالة الثقافية 

اأم�سية مو�سيقية كورية
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